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Başkan’ın Kaleminden...

Kıymetli Hemşehrilerim,

Yeniliklerin şehri Ordu'muzda yaşamını sürdüren, emek veren insanımıza etkin ve 
verimli hizmet sunmak amacıyla ürettiğimiz modern ve yararlı projeler, verdiğimiz 
taahhütleri zamanında yerine getirdiğimizin göstergesidir.

Gerek görsel gerekse işlevsel anlamda canlılığını artırdığımız ilimizde üç yılı aşkın 
süredir durmaksızın gayret sarf ediyor, rekor seviyede çalışmaların altına imza 
atarak adımızdan ulusalda ve uluslararası anlamda söz ettiriyoruz. Hayal projeleri 
gerçeğe dönüştürme sürecinde, ilimiz genelinde suya ve altyapıya 319 milyon TL 
maliyetinde yatırım gerçekleştiren bizler, özellikle Altınordu ilçemizdeki su ve 
kanalizasyon hatlarındaki yapım çalışmalarımızı %87 seviyesinde tamamladık. 

19 ilçemizin tamamında öncelik verdiğimiz ana yollar ve dolmuş 
güzergâhlarımızda çalışmalar devam ederken, hava koşullarının güzel gitmesiyle 
birlikte asfalt çalışmalarımızda da istediğimiz seviyeyi yakaladık. 1.300 km'lik 
sıcak asfalt yol çalışmamızın 450 km'sini tamamlayıp, 855 km sathi asfalt olmak 
üzere toplam 1.305 km yolu halkımızın hizmetine sunduk. Yıl sonuna kadar da 14 
ilçemizde sıcak asfaltın tamamlanmasını %95 seviyesine getireceğiz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, model gösterilecek muazzam yollarımız ve 
diğer büyük yatırımlarımız ile ilimizin Türkiye'de fiziki değişim ve dönüşümü en 
hızlı yaşamasını sağlıyor; bu vesileyle tarih boyunca istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkmış ve çıkmaya da devam edecek olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nı kutluyor, bizlere egemenliğimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle yâd ediyorum. 

32 Ekim 2017
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TÜGVA il binasının açılışı için Ordu'da bulunan TÜGVA 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren 
Başkan Enver Yılmaz, Ordu'da büyük kapsamda yol ve su 
çalışması başlattıklarını ifade ederek, “Ordu'muzun en 
önemli iki sorunu yol ve su idi. Şu ana kadar ilimiz genelinde 
450 km sıcak asfalt ve 850 km sathi asfalt yol inşa ettik. 
Hayata geçirdiğimiz modern içme suyu arıtma tesislerimizi 
ilçelerimizin hizmetine sunduk. İlçelerimizi kent meydanları 
ve kültür merkezlerine kavuşturmaya devam ediyoruz. 
Karadeniz Bölgesi'nin en güzel sahillerine sahip ilimizde üç 

adet kadınlar plajını halkımızın hizmetine açtık. Spor 
tesisleri, sosyal tesisler ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. 
İnsanımızın konforuna, sosyal ve kişisel gelişimine yönelik 
tüm yatırımlarımızı gayretle sürdürüyoruz” dedi.
 
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye 
Gençlik Vakfımızın Anadolu'nun çeşitli yerlerinde açılışlarına 
gidiyor ve hedeflerini vatandaşlarımıza anlatmaya 
çalışıyoruz. Gençlerimizi nasıl daha iyi ve donanımlı 
kılabiliriz, onların ufuklarını açacak ve yapmak istediklerini 
yapılabilir kılacak destekler verebiliriz. Bu noktada 
STK'larımızın, kamu kurumlarının ve belediyelerin 
desteklerine ihtiyacı var” diye konuştu. 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Ordu 
Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

BiLAL ERDOĞAN'DAN ORDU BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESiNE ZiYARET
 

TÜRKİYE'DE FİZİKİ DEĞİŞİMİ 
EN HIZLI YAŞAYAN İLİZ
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TÜGVA il binasının açılışı için Ordu'da bulunan TÜGVA 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren 
Başkan Enver Yılmaz, Ordu'da büyük kapsamda yol ve su 
çalışması başlattıklarını ifade ederek, “Ordu'muzun en 
önemli iki sorunu yol ve su idi. Şu ana kadar ilimiz genelinde 
450 km sıcak asfalt ve 850 km sathi asfalt yol inşa ettik. 
Hayata geçirdiğimiz modern içme suyu arıtma tesislerimizi 
ilçelerimizin hizmetine sunduk. İlçelerimizi kent meydanları 
ve kültür merkezlerine kavuşturmaya devam ediyoruz. 
Karadeniz Bölgesi'nin en güzel sahillerine sahip ilimizde üç 

adet kadınlar plajını halkımızın hizmetine açtık. Spor 
tesisleri, sosyal tesisler ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. 
İnsanımızın konforuna, sosyal ve kişisel gelişimine yönelik 
tüm yatırımlarımızı gayretle sürdürüyoruz” dedi.
 
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye 
Gençlik Vakfımızın Anadolu'nun çeşitli yerlerinde açılışlarına 
gidiyor ve hedeflerini vatandaşlarımıza anlatmaya 
çalışıyoruz. Gençlerimizi nasıl daha iyi ve donanımlı 
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Adres
Şarkiye Mahallesi

Kocakişi Sokak No:1 52100
Altınordu / ORDU

Telefon: (452) 233 25 58
Faks: (452) 233 25 47

E-posta: ordu@ordu.bel.tr 
Elektronik Ağ:

http://www.ordu.bel.tr

Baskı Yeri
İSTANBUL

Baskı
İLERİ HABER AJANSI TAN. İLT.

MAT. YAY. TKN. HİZ. A.Ş.
Adres

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. 
İhlas Plaza No:11 A/41

Yenibosna Bahçelievler, İSTANBUL 
Tel: 0 (212) 454 30 14

Yayın organımız basın meslek ilkelerine uyar.

Sahibi OBB adına; 

Servet GÜNGÖR
Ordu Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı

Sorumlu Müdür
Nurullah YALDIZ

Basın Yayın Şube Müdürü  
Yayın Editörleri

Gökhan DOĞUŞ - Zeynep DEMİRÖZ

İçerikler
Mustafa KAHVECİ - Ayşe ALTAŞ TOPKAYA

Aytaç SAKA -Erdem AKARSU 
Erdi YAĞIZOĞLU

Tasarım 
Ahmet Metin SEZER  -  M. Cihat DÖLEŞ
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başarılı hizmetleri, anketlere yansımaya devam 
ediyor. ORC Araştırma Şirketinin düzenlediği “Yerel Yönetimler Araştırması”nda 2012 yılında kurulan   
14 Büyükşehir Belediyesi arasında 2. sırada yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Enver 
Yılmaz, 30 Büyükşehir arasında ise 8. sırada yer aldı.

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE 
BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLEDİ

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC 
Araştırma Şirketi, 30 Büyükşehirde gerçekleştirdiği anket 
çalışması sonrası 2017 yılı Eylül ayının en başarılı Büyükşehir 
Belediyeleri ve Belediye Başkanlarını belirledi. 

ELDE EDİLEN BAŞARILAR TESCİLLENDİ
Araştırma Şirketi ORC; sosyal yardımlar, yeşil alan ve 
parklar, ulaşım, çevre düzenlemesi ve temizliği ve kent 
estetiği konularında Büyükşehir Belediyeleri ve Başkanlarının 
başarı durumlarını tespit eden bir rapor yayınladı. 
Vatandaşların görüşleri doğrultusunda oluşturulan anket 
sonuçlarına göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz yüzde 55.7 oy oranıyla 8. sırada yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ YiNE ZiRVEDE

19 İLÇE ŞANTİYEYE DÖNDÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın göreve geldiği 
günden bu yana büyük önem verdiği altyapı ve içme suyu 
çalışmalarında adeta tarih yazılıyor. Ordu tarihinin en büyük 
altyapı seferberliği olan çalışmalar ile şehrin 19 ilçesinde 
adeta şantiye kuruldu. Başkan Enver Yılmaz, “Şu ana kadar 
planlanan çalışmaların %75'ini tamamladık. Günü 
kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu. 

ORDU TARİHİNİN EN BÜYÜK 

ALTYAPI VE SU ÇALIŞMASI
19 ilçede tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan 
Yılmaz, “Bugüne kadar 39 su alma yapısı, 51 adet kaptaj ve 
kuyu, 157 adet depo, 12 adet içme suyu arıtma tesisi, 7 adet 
atık su arıtma tesisi,32 adet depo bakım ve onarımı, 105 km 
kanalizasyon hattı ve 2 bin km içme suyu hattına imza attık. 
Bu yatırımlarımız, ilimiz tarihinin en büyük altyapı ve su 
çalışmasıdır” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük projelere imza atmaya 
devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin km içme suyu hattını Ordu'yla buluşturan OSKİ, ilçe merkezlerinin 
kangren hâline gelmiş sorunlarından biri olan kanalizasyon hatlarını yenilemek için ise 105 km altyapı 
çalışması gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHiR ALTYAPIDA TARiH YAZIYOR
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başarılı hizmetleri, anketlere yansımaya devam 
ediyor. ORC Araştırma Şirketinin düzenlediği “Yerel Yönetimler Araştırması”nda 2012 yılında kurulan   
14 Büyükşehir Belediyesi arasında 2. sırada yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Enver 
Yılmaz, 30 Büyükşehir arasında ise 8. sırada yer aldı.

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE 
BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLEDİ

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC 
Araştırma Şirketi, 30 Büyükşehirde gerçekleştirdiği anket 
çalışması sonrası 2017 yılı Eylül ayının en başarılı Büyükşehir 
Belediyeleri ve Belediye Başkanlarını belirledi. 

ELDE EDİLEN BAŞARILAR TESCİLLENDİ
Araştırma Şirketi ORC; sosyal yardımlar, yeşil alan ve 
parklar, ulaşım, çevre düzenlemesi ve temizliği ve kent 
estetiği konularında Büyükşehir Belediyeleri ve Başkanlarının 
başarı durumlarını tespit eden bir rapor yayınladı. 
Vatandaşların görüşleri doğrultusunda oluşturulan anket 
sonuçlarına göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz yüzde 55.7 oy oranıyla 8. sırada yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ YiNE ZiRVEDE

19 İLÇE ŞANTİYEYE DÖNDÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın göreve geldiği 
günden bu yana büyük önem verdiği altyapı ve içme suyu 
çalışmalarında adeta tarih yazılıyor. Ordu tarihinin en büyük 
altyapı seferberliği olan çalışmalar ile şehrin 19 ilçesinde 
adeta şantiye kuruldu. Başkan Enver Yılmaz, “Şu ana kadar 
planlanan çalışmaların %75'ini tamamladık. Günü 
kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu. 

ORDU TARİHİNİN EN BÜYÜK 

ALTYAPI VE SU ÇALIŞMASI
19 ilçede tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan 
Yılmaz, “Bugüne kadar 39 su alma yapısı, 51 adet kaptaj ve 
kuyu, 157 adet depo, 12 adet içme suyu arıtma tesisi, 7 adet 
atık su arıtma tesisi,32 adet depo bakım ve onarımı, 105 km 
kanalizasyon hattı ve 2 bin km içme suyu hattına imza attık. 
Bu yatırımlarımız, ilimiz tarihinin en büyük altyapı ve su 
çalışmasıdır” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük projelere imza atmaya 
devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin km içme suyu hattını Ordu'yla buluşturan OSKİ, ilçe merkezlerinin 
kangren hâline gelmiş sorunlarından biri olan kanalizasyon hatlarını yenilemek için ise 105 km altyapı 
çalışması gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHiR ALTYAPIDA TARiH YAZIYOR
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VATANDAŞLARIMIZ KONFORLU BİR YAŞAM 
SÜRECEK

Araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklarda ticaret 
merkezlerinin yoğun olduğuna dikkat çeken Başkan Enver 
Yılmaz, “Altyapısı ve üstyapısı ile örnek bir çalışma ortaya 
koyacağız. Yoğun bir ticari hareketliliğin olduğu Fatsa ilçe 
merkezine mahallerinden gelen insan sayısı günlük ciddi 
rakamlara ulaşıyor. Bu sirkülasyonun içerisinde, 
yayalaştırma projemiz ile vatandaşlarımızın konforlu bir 
yaşam sürdürmesini istiyoruz” dedi.

“DIŞ CEPHELER İYİLEŞTİRİLECEK”
Başkan Yılmaz, yayalaştırılan cadde ve sokaklarda binaların 
dış cephelerinde de iyileştirmelere gidileceğinin altını 
çizerek, “Sadece karayolu üzerindeki binalarımızda değil, 
kent içerisinde ticari alanlardaki binalarda da dış cephe 
iyileştirmeleri yapacağız” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK
Başkan Enver Yılmaz, sürdürülen çalışmalarla birlikte Fatsa 

ilçesinde büyük bir değişimin yaşanacağına dikkat çekerek, 
“Fatsa Cumhuriyet Meydanı için çalışmalarımız devam 
ediyor. Kısa sürede hazırlanan projemizin hayata 
geçirilmesiyle birlikte Fatsa'mızı daha konforlu ve 
yaşanılabilir bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Tüm bu 
yatırımlar ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.  

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fatsa'da bazı cadde ve sokakları 
araç trafiğine kapatarak yayalaştırma projesi uygulayacak olan Büyükşehir, farklı bölgelerde de 
kaldırım çalışması sürdürüyor.

FATSA'NIN ÇEHRESi DEĞiŞiYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Aybastı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri 
ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 

AYBASTI KÜLTÜR MERKEZi 18 AYDA TAMAMLANACAK

Aybastı Kültür Sarayının 18 ay içerisinde tamamlanacağını 
müjdeleyen Başkan Yılmaz, devam eden ve planlanan 
projelerle ilgili de bilgiler verdi. Toplantıya katılan ilçe heyeti, 
Aybastı'ya yapılan yatırımlarla ilgili Başkan Yılmaz'a teşekkür 
etti.
 

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Ordu  Büyükşeh i r  Be led iyes i  Mec l i s  Sa lonunda          
gerçekleştirilen toplantıda, 2017 ve 2018 yılında Aybastı 
ilçesinde yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Enver 
Yılmaz, sivil toplum kuruluşu ve mahalle muhtarlarının istek 
ve önerilerini ise tek tek not aldı. Ortak akla ve istişareye 
büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Tek 
yumruk olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. 

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güzel Aybastı'mıza 
el ele gönül gönüle hep birlikte önemli eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

AYBASTI KÜLTÜR MERKEZİ 

18 AYDA TAMAMLANACAK
8.5 milyon TL maliyetinde 6 kattan oluşan kültür merkezi 
inşaatının devam edeceğini belirten Başkan Enver Yılmaz, 
“Aybastı'ya söz verdiğimiz gibi kültür merkezi takvimimizde 
her hangi bir sıkıntı yok. Söz verdiğimiz gibi ihalenin 
sözleşmemizdeki 18 ay içerisinde tamamlanarak teslim 
edilmesine yönelik şartnameye uyuyoruz. Aybastılı 
hemşehrilerimiz müsterih olsun, ilçemize yakışır bir kültür 
merkezi inşa edip halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
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VATANDAŞLARIMIZ KONFORLU BİR YAŞAM 
SÜRECEK
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Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ünye ilçesinde yapacağı Dış Cephe İyileştirme Projesi 
kapsamında çalışmalar başladı.

ÜNYE’DE DEĞiŞiM DEVAM EDiYOR

PROJE KAPSAMINDA 180 BİNANIN
DIŞ CEPHESİ YENİLENECEK

Gerçekleştirilecek proje ile Ünye merkezindeki sahil 
kesiminin yeni bir görünüm kazanacağını belirten Başkan 
Enver Yılmaz, bu kapsamda Ünye İlçe Jandarma 
Komutanlığı ile eski Devlet Hastanesi arasında bulunan 180 
binada dış cephe iyileştirme çalışması yapacaklarını söyledi.
 

ÜNYE'NİN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATACAK
 Başkan Yılmaz, Dış Cephe İyileştirme Projesi ile Karadeniz 
sahil yolu üzerindeki binaları tek tip ve modern bir görünüme 
kavuşturmak istediklerini söyleyerek, “İlk olarak Altınordu 
ilçemizde uyguladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız 
projemizi, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de hayata geçiriyoruz. 
Ünye'de 180 bina için projemizin yapımına başladık. Tüm bu 
çalışmalarımız tamamlandığında Ordulu hemşehrilerimiz ve 
ilimizden geçen vatandaşlarımız için kentimizde estetik bir 
görünüm sağlamış olacağız” dedi.

PROJE YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden 

Başkan Enver Yılmaz, “Kentimizde görüntü kirliliğinin önüne 
geçmeye yönelik başlatılan projemiz kapsamında, 
yapacağımız dış cephe iyileştirme çalışmalarıyla hem 
binalarımız güzel bir görünüme kavuşacak hem de mülkiyet 
sahibi vatandaşlarımız, mantolama sayesinde enerjiden 
tasarruf sağlayacak” diye konuştu.

Ordu ilinin geleceğine yön veren yatırımların öncüsü olan 
Büyükşehir Belediyesi, İkizce ilçesinde hayata geçireceği 24 
derslikli imam hatip lisesinin yapımına aralıksız devam 
ediyor.

BAŞKAN YILMAZ, “TÜM İMKÂNLARI 
SEFERBER ETTİK”

İkizce'deki öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için tüm 
imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, imam 
hatip lisesini tamamlamak üzere olduklarını ve lisenin yeni 
eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini söyledi.

“ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE 
DEVAM EDİYOR”

Başkan Enver Yılmaz çalışmaların yoğun bir şekilde devam 
ettiğini söyleyerek, “İkizce ilçemizin güzel bir yerinde, 
meslek yüksekokulunun hemen yanında bulunan 6 
dönümlük alana inşa etmekte olduğumuz imam hatip 
lisemizin cephesindeki dış cephe mantolama ve boyama işi 

tamamlandı. Derslikler, koridorlar, tuvaletler ve diğer ıslak 
zeminlerdeki seramik imalatları bitti. Pencerelerin montajı 
yapıldı, camlar takıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde 
hizmete girecek olan 24 derslikli okulumuz 1 adet 
laboratuvar, 1 adet bilgisayar odası, bay ve bayan mescit ve 
şadırvan, 2 öğretmenler odası, rehberlik odası ve 6 adet 
yönetici odasından oluşacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanlarındaki önemli yatırımlardan biri olan İkizce 
İmam Hatip Lisesinde çalışmalar  tamamlanmak üzere.

iKiZCE iMAM HATiP LiSESi TAMAMLANMAK ÜZERE
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Ordu'nun en önemli vitrinlerinden olan Altınordu ilçesi Akyazı plaj mevkiinde, Büyükşehir 
Belediyesinin yaptığı çalışmaları görenler hayran kalıyor. Gece gündüz aralıksız yürütülen 
çalışmalar sonrasında ortaya çıkan modern görünüm, kentin güzelliğine güzellik katarken, 
konforuyla da vatandaşların takdirini kazanıyor.

ORDULULAR MODERN BİR YAŞAM ALANINA 
DAHA KAVUŞTU

Başkan Enver Yılmaz, Altınordu'da Vali Konağı ile Soya 
Kavşağı arasındaki 4.5 km'lik güzergâh üzerinde yapılan 
çalışmaların tamamlandığını belirterek, vatandaşlara modern 
bir yaşam alanı sunduklarını söyledi. 

BAŞKAN YILMAZ, “SOSYAL HAYATI CANLANAN 
BÖLGE, CAZİBE MERKEZİ HÂLİNE GELDİ”

Sosyal hayatı canlanan bölgenin adeta bir cazibe merkezi 

hâline geldiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Sahil kesiminde 
yaptığımız çalışmalar, bölgemizi çok önemli bir sosyal yaşam 
alanı hâline getirdi. Vali Konağı ile Soya Kavşağı arasındaki 
4.5 km'lik güzergâh boyunca gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında, altyapıyı tamamen yenileyerek yollarımızı sıcak 
asfaltla buluşturduk. Yol kenarlarında yürüyüş, koşu ve 
bisiklet yolları ile akıllı bisiklet istasyonları oluşturduk. Peyzaj 
düzenlemelerinin ardından, otopark sorununu da 
çözdüğümüz Altınordu sahilimiz adeta bir cazibe merkezi 
hâline geldi” dedi.

GÖRENLERi HAYRAN BIRAKIYOR

PROJEYLE RIHTIM ALANI 
TAMAMEN YENİLENDİ

Milletvekili Metin Gündoğdu ve Genel Sekreter Bülent 
Civelek ile Altınordu sahilinde devam eden çalışmaları 
yerinde inceleyen Başkan Enver Yılmaz, “Projemiz ile rıhtım 
alanını tamamen yeniledik. Karadeniz'in incisi Ordu'muzun 
güzelliğine güzellik katacak sahil düzenleme projemiz, ilimize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TÜRKİYE'DE MODEL GÖSTERİLECEK 
BİR ÇALIŞMAYI HİZMETE SUNACAĞIZ

Rüsumat Parkı Sahil ve Rıhtım Peyzaj Düzenleme Projesi 
kapsamındaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü 
söyleyen Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 6 aydır rıhtımdan 
başlayarak Fidangör Kavşağına kadar olan alanda 
yürüttüğümüz çevre düzenleme, yayalaştırma ve deniz 
dolgusu çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah yalnızca 
bölgemizde değil, Türkiye'de model gösterilecek bir 
çalışmayı hizmete sunacağız.
Ordu'ya gelen vatandaşlarımızın da ilk durak yeri olacak bu 
bölgemiz ay sonunda hizmete açılacak” diye konuştu.

Yeni projeyle birlikte genişletilen rıhtım iskelesi ile İlk Adım 
Anıtı arasında kalan bölgede sürdürülen çalışmalar 
tamamlandığında alanda 2 şeritli bisiklet yolu, 3 şeritli koşu 
yolu, kordon dolaşım alanı ve merdiven oturma basamakları; 
dinlenme, oturma ve fonksiyon bandını içeren ağaç altı 
oturma birimleri, bisiklet parkı, sergi alanı, çocuk oyun alanı 
ve spor alanı yer alacak. 

ORDU'NUN GÜZELLiĞiNE GÜZELLiK KATACAK
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Rüsumat Parkı Sahil ve Rıhtım Peyzaj 
Düzenleme Projesi'nin kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi.
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ÜNYE FEVZi ÇAKMAK SOSYAL TESiSLERi HiZMETE GiRDi
Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerinden biri olan Ünye Fevzi Çakmak Sosyal 
Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Hayata geçirilen projeyle birlikte, vatandaşların el becerilerini 
geliştirip el emeği ürünlerini sergileyebileceği, farklı sosyal 
organizasyonlar yapabileceği, sportif faaliyetlerde 
bulunabileceği ve çocukların gönüllerince oynayıp rahat 
nefes alabileceği çok amaçlı bir yaşam alanı ortaya çıktı.

BUGÜN SÖZ VERDİĞİMİZ BİR ESERİ DAHA
 HİZMETİNİZE SUNUYORUZ

Törende konuşan Başkan Enver Yılmaz, “Ünye ilçemiz, bizim 
siyasetteki ilk göz ağrımızdır. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla 

birlikte burada yaptığımız açılış da bunun göstergesidir. 
Böyle bir projeyi hayata geçirmekten son derece mutluyuz. 

2
600 m si kapalı alan olan projemiz kapsamında, sosyal tesis 

binası, çocuklar için oyun parkı, spor alanları, kamelyalar, 
oturma grupları ve peyzaj donatı elemanları yapılacak. 
Sosyal tesis binamızda kafeterya, bilgisayar dersliği, kurs 
alanı, sergi alanları ve çok amaçlı salon yer alıyor. Biz bugün 
söz verdiğimiz bir eseri daha sizlerin hizmetine sunuyoruz” 
dedi.  

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Enver Yılmaz, 
Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürmekte olduğu 
ve hayata geçireceği projelerle ilgili meclis üyelerine bir 
sunum yaptı. 
Yapılan sunumun ardından, ek gündem teklifleriyle birlikte 
toplam 30 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 

Görüşmelerde Altınordu ilçesinde uygulanacak toplu taşıma 
hizmetiyle ilgili “Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 
Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları 
Yönetmeliği” ile “Ordu Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde Çalışan Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçlarının 
Çalışması Hakkında Yönetmelik” kabul edildi

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan 
Enver Yılmaz'ın yatırımlarla ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından gündem maddeleri 
görüşülerek karara bağlandı. 

MECLiS TOPLANTISI YAPILDI
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FATSA HATiPLi YOLU SICAK ASFALTA KAVUŞTU
2017 yılı yatırım programı kapsamında toplam 110 km'lik asfalt çalışmasının yapılması planlanan 
Fatsa ilçesinde mahalle ve grup yolları sıcak asfalt konforuyla buluşuyor. 
İlçenin önemli bağlantılarından biri olan, Kumru ve Ünye 
ilçelerinin bazı mahallelerinin de kullandığı 14 km uzunluğa 
sahip Fatsa Hatipli yolunda ise sıcak asfalt çalışması 
tamamlandı. Yolda kısa süre sonra “v” kanal yapımına 
geçilecek.

YOL SORUNUNA NEŞTER VURULDU
Fatsa'nın Hatipli Mahallesi'nde yıllardır sorun olan bu yol, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın talimatıyla 
çözülerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Toplam 14 
km uzunluğa sahip yolda çalışmaların sonuna gelindiğini 
söyleyen Başkan Yılmaz, “Fatsa'mızın yanı sıra Kumru ve 
Ünye ilçelerimizin bazı mahallelerinin de kullandığı Fatsa-
Hatipli grup yolumuzu söz verdiğimiz gibi sıcak asfalta 
kavuşturduk” dedi.

“ALLAH BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'MIZDAN 
RAZI OLSUN”

Verilen hizmetten bölge halkının oldukça memnun olduğunu 
dile getiren Hatipli Kargucak Mahallesi Muhtarı Zeki Sevimli 
ve vatandaşlar, “Sanayiye gitmeden Fatsa ilçemize ulaşıp 
oradan dönemiyorduk. Araçlarımız yolda mutlaka hasar 

görüyor ve ambulanslar hasta götüremiyordu. Sağlam 
altyapı çalışması ile bölgemize yüz yıl hizmet edebilecek bir 
yol yapıldı. Bu yatırımlar, insan gücüyle yapılamaz. Allah 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'dan razı olsun” 
şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bırakılan 3 yıllık süreçte 9 milyon 250 bin TL'lik yol 
yatırımının yapıldığı Aybastı ilçesinde, Toygar-Pelitözü bağlantısında başlatılan sıcak asfalt çalışması 
tamamlandı.

AYBASTI-TOYGAR-PELiTÖZÜ BAĞLANTISI SICAK ASFALTA KAVUŞTU

“TOPLAM UZUNLUĞU 9 KM”

Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt programına dâhil 
ederek bir bölümünü geçtiğimiz yıllarda asfaltladığı Aybastı-
Toygar-Pelitözü bağlantısındaki çalışmalar tamamlandı. 
Başkan Yılmaz, “Aybastı ilçemizde geride bıraktığımız 3 yılda 
9 milyon 250 bin TL'lik yol yatırımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise 
9 milyon 800 bin TL maliyetinde yol yatırımı yaparak 25 km 
yolu sıcak asfalt ile buluşturacağız. Bir bölümünü geçtiğimiz 
yıl sıcak asfalta kavuşturduğumuz toplam 9 km uzunluğa 
sahip Aybastı-Toygar-Pelitözü bağlantısındaki sıcak asfalt 
çalışmamızı tamamlayarak bu yolumuzu halkımızın 
hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“ALTYAPISI SAĞLAM YOLLAR İNŞA EDİYORUZ”

Sıcak asfalt çalışması öncesinde yolun altyapısının 
güçlendirildiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Altyapısı 
sağlam temeller üzerine kurulu, evladiyelik yollar inşa 

ediyoruz. Bu kapsamda önemli güzergâhlarımızdan olan 
3

Aybastı-Toygar-Pelitözü bağlantı yolunda 840 m  taş duvar, 
16.5 m menfez, yağmur suyundan korumak için 620 m 
koruge boru ve 1.330 m drenaj borusu inşa ettik. 
Aybastı'mızda daha konforlu bir ulaşım imkânını 
hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Çaybaşı ve İkizce ilçesini birbirine bağlayan grup yolu sıcak asfalt ile buluştu. Yapılan çalışmayla 
birlikte iki ilçe arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu hâle geldi.

ÇAYBAŞI VE iKiZCE ARASI SICAK ASFALT OLDU 

SICAK ASFALT ÖNCESİ 

SORUNSUZ BİR ALTYAPI OLUŞTURULUYOR

İl genelinde yol yatırımlarına aralıksız devam eden Ordu 
Büyükşehir Belediyesi, özellikle ilçeler arasındaki ulaşımı 
sağlayan grup yol lar ında başladığı s ıcak asfalt 
çalışmalarında önemli mesafe aldı. Altyapısı ve sıcak asfalt 
çalışması tamamlanan yolların sanat yapılarını da inşa 
ederek sorunsuz bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ve İkizce bağlantı yolunu 
tamamlayarak hizmete sundu.

 

TOPLAM UZUNLUĞU 6,3 KM

 Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplam 6,3 km 
uzunluğa sahip Çaybaşı ile İkizce arasındaki yolda 

çalışmaların tamamlandığı müjdesini vererek, “Yollarımızın 
uzun ömürlü olması için sağlam bir altyapı inşa ediyoruz. 
Çaybaşı ve İkizce arasında tamamlanan sıcak asfalt yolda 2 

3 3bin 670 m  taş duvar, 40 m  menfez ve 220 metre koruge 
boru kullanıldı” diye konuştu.



1514

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Ekim 2017

FATSA HATiPLi YOLU SICAK ASFALTA KAVUŞTU
2017 yılı yatırım programı kapsamında toplam 110 km'lik asfalt çalışmasının yapılması planlanan 
Fatsa ilçesinde mahalle ve grup yolları sıcak asfalt konforuyla buluşuyor. 
İlçenin önemli bağlantılarından biri olan, Kumru ve Ünye 
ilçelerinin bazı mahallelerinin de kullandığı 14 km uzunluğa 
sahip Fatsa Hatipli yolunda ise sıcak asfalt çalışması 
tamamlandı. Yolda kısa süre sonra “v” kanal yapımına 
geçilecek.

YOL SORUNUNA NEŞTER VURULDU
Fatsa'nın Hatipli Mahallesi'nde yıllardır sorun olan bu yol, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın talimatıyla 
çözülerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Toplam 14 
km uzunluğa sahip yolda çalışmaların sonuna gelindiğini 
söyleyen Başkan Yılmaz, “Fatsa'mızın yanı sıra Kumru ve 
Ünye ilçelerimizin bazı mahallelerinin de kullandığı Fatsa-
Hatipli grup yolumuzu söz verdiğimiz gibi sıcak asfalta 
kavuşturduk” dedi.

“ALLAH BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'MIZDAN 
RAZI OLSUN”

Verilen hizmetten bölge halkının oldukça memnun olduğunu 
dile getiren Hatipli Kargucak Mahallesi Muhtarı Zeki Sevimli 
ve vatandaşlar, “Sanayiye gitmeden Fatsa ilçemize ulaşıp 
oradan dönemiyorduk. Araçlarımız yolda mutlaka hasar 

görüyor ve ambulanslar hasta götüremiyordu. Sağlam 
altyapı çalışması ile bölgemize yüz yıl hizmet edebilecek bir 
yol yapıldı. Bu yatırımlar, insan gücüyle yapılamaz. Allah 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'dan razı olsun” 
şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bırakılan 3 yıllık süreçte 9 milyon 250 bin TL'lik yol 
yatırımının yapıldığı Aybastı ilçesinde, Toygar-Pelitözü bağlantısında başlatılan sıcak asfalt çalışması 
tamamlandı.

AYBASTI-TOYGAR-PELiTÖZÜ BAĞLANTISI SICAK ASFALTA KAVUŞTU

“TOPLAM UZUNLUĞU 9 KM”

Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt programına dâhil 
ederek bir bölümünü geçtiğimiz yıllarda asfaltladığı Aybastı-
Toygar-Pelitözü bağlantısındaki çalışmalar tamamlandı. 
Başkan Yılmaz, “Aybastı ilçemizde geride bıraktığımız 3 yılda 
9 milyon 250 bin TL'lik yol yatırımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise 
9 milyon 800 bin TL maliyetinde yol yatırımı yaparak 25 km 
yolu sıcak asfalt ile buluşturacağız. Bir bölümünü geçtiğimiz 
yıl sıcak asfalta kavuşturduğumuz toplam 9 km uzunluğa 
sahip Aybastı-Toygar-Pelitözü bağlantısındaki sıcak asfalt 
çalışmamızı tamamlayarak bu yolumuzu halkımızın 
hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“ALTYAPISI SAĞLAM YOLLAR İNŞA EDİYORUZ”

Sıcak asfalt çalışması öncesinde yolun altyapısının 
güçlendirildiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Altyapısı 
sağlam temeller üzerine kurulu, evladiyelik yollar inşa 

ediyoruz. Bu kapsamda önemli güzergâhlarımızdan olan 
3

Aybastı-Toygar-Pelitözü bağlantı yolunda 840 m  taş duvar, 
16.5 m menfez, yağmur suyundan korumak için 620 m 
koruge boru ve 1.330 m drenaj borusu inşa ettik. 
Aybastı'mızda daha konforlu bir ulaşım imkânını 
hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Çaybaşı ve İkizce ilçesini birbirine bağlayan grup yolu sıcak asfalt ile buluştu. Yapılan çalışmayla 
birlikte iki ilçe arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu hâle geldi.

ÇAYBAŞI VE iKiZCE ARASI SICAK ASFALT OLDU 

SICAK ASFALT ÖNCESİ 

SORUNSUZ BİR ALTYAPI OLUŞTURULUYOR

İl genelinde yol yatırımlarına aralıksız devam eden Ordu 
Büyükşehir Belediyesi, özellikle ilçeler arasındaki ulaşımı 
sağlayan grup yol lar ında başladığı s ıcak asfalt 
çalışmalarında önemli mesafe aldı. Altyapısı ve sıcak asfalt 
çalışması tamamlanan yolların sanat yapılarını da inşa 
ederek sorunsuz bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ve İkizce bağlantı yolunu 
tamamlayarak hizmete sundu.

 

TOPLAM UZUNLUĞU 6,3 KM

 Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplam 6,3 km 
uzunluğa sahip Çaybaşı ile İkizce arasındaki yolda 

çalışmaların tamamlandığı müjdesini vererek, “Yollarımızın 
uzun ömürlü olması için sağlam bir altyapı inşa ediyoruz. 
Çaybaşı ve İkizce arasında tamamlanan sıcak asfalt yolda 2 

3 3bin 670 m  taş duvar, 40 m  menfez ve 220 metre koruge 
boru kullanıldı” diye konuştu.



1716

Başkan Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürütmekte olduğu ve hayata 
geçireceği projelerle ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. 

Geleceğin Ordu'sunu inşa ettiklerini söyleyen Başkan 
Yılmaz, gerçekleştirdiği sunumda yatırımlarla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu:

210 NOKTADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ
Büyükşehir Belediyesi olarak, havaların müsait olduğu bu 
süreçte yaklaşık 210 noktada hem altyapı hem de yol 
çalışmasına devam ediyoruz. Bu yıl 13 ilçemizde 
sürdürdüğümüz yol çalışmalarımızı bitireceğiz. Kalan 
ilçelerimizin de altyapısını önümüzdeki yıl tamamlamış 
olacağız. Sıcak asfalt çalışmalarımızda önemli bir mesafe 
aldık. Bilinmeli ki, asfalt döküyorsak o bölgenin altyapısının 
tamamı halledilmiş demektir. İlimizde yol çalışmalarımızı % 
75-80 seviyesinde tamamladık.

YENİ KAVŞAK DÜZENLEMELERİ
 TRAFİĞE NEFES ALDIRDI

Altınordu ilçemizde Çakalçıkmaz bölgesindeki kavşak 
çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yeni kavşağımızı 
hizmete sunduk. Burada şerit sayısını artırdık ve yolu 
genişlettik. İnşa ettiğimiz kavşakta akıllı trafik sistemi 
uyguladık. 

ESKİ AYIŞIĞI DÜĞÜN SALONU BÖLGESİ, 
KENTİN ÖNEMLİ BİR MEYDANI OLACAK

Büyükşehir önündeki kavşakta yapılan çalışmayla birlikte 
daha önce Ayışığı Düğün Salonunun olduğu yerde dokuyu 
bozmadan farklı bir proje yapacağız. Şu an 110 araçlık 
otoparkın kapasitesini, yeni projemizle birlikte 500'e 
çıkaracak, bu meydanı fonksiyonel bir tören alanı hâline 
getireceğiz. Ağaçlarına da dokunmayacağımız bu bölgeyi 
miting alanı olarak da kullanacağız.
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ORDU BÜYÜKŞEHiR'LE BÜYÜYOR
SPOR TESİSLERİNDEN YENİ OTOGARA KADAR 

ONLARCA PROJE HAYATA GEÇİYOR
Karşıyaka Spor Tesislerinde, iki suni ve bir doğal çim olmak 
üzere toplam üç saha çalışmamız devam ediyor. 4 bin 500 
seyirci kapasiteli sahamız gece ışıklandırmasıyla birlikte 
hazır hâle getiriliyor.  Bu hafta içerisinde sahalarımızdan 
birini, suni çim yerleştirerek hazır hâle getireceğiz.
Dış cephe iyileştirme çalışmalarımız, Altınordu ilçemizin yanı 
sıra Ünye ve Fatsa'mızda da sürüyor. Altınordu'muzda 
karayolu üzerinde tamamlanan çalışmalarımız son derece 
dikkat çekici görünüyor. Görsel anlamda herkesin takdir 
ettiği bir projeyi yürütüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Boztepe yolunun korunaklı hâle gelmesi için duvar 
çalışmalarımız sona erdi, üçte ikilik bir bölümün altyapısı 
tamamlandı ve kalan kısmın asfaltı da döküldü. 
Altınordu ilçemizdeki Ulu Camii'nin meydan düzenlemesi 
devam etmekte olup, alanda yer altı otoparkı da inşa 
ediyoruz. İlimizin önemli eserlerinden biri olan camimiz, 
çevre düzenlemesiyle birlikte bambaşka bir görünüm 
kazanacak. Altınordu yeni otogarın ihalesini 6 firmanın 
katılımıyla gerçekleştirdik. Ata Sanayinin tam karşısında 

akıllı otogar dediğimiz, kendi enerjisini karşılayacak bir 
otogar inşa edeceğiz. 
Altınordu sahil düzenleme çalışmalarımızda %95 seviyesine 
geldik. Projemizi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak 
hizmete açacağız. Plaj bölgesinde olduğu gibi bu bölgemizde 
de bisiklet ve yürüyüş yollarımız bulunuyor. 
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çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yeni kavşağımızı 
hizmete sunduk. Burada şerit sayısını artırdık ve yolu 
genişlettik. İnşa ettiğimiz kavşakta akıllı trafik sistemi 
uyguladık. 

ESKİ AYIŞIĞI DÜĞÜN SALONU BÖLGESİ, 
KENTİN ÖNEMLİ BİR MEYDANI OLACAK

Büyükşehir önündeki kavşakta yapılan çalışmayla birlikte 
daha önce Ayışığı Düğün Salonunun olduğu yerde dokuyu 
bozmadan farklı bir proje yapacağız. Şu an 110 araçlık 
otoparkın kapasitesini, yeni projemizle birlikte 500'e 
çıkaracak, bu meydanı fonksiyonel bir tören alanı hâline 
getireceğiz. Ağaçlarına da dokunmayacağımız bu bölgeyi 
miting alanı olarak da kullanacağız.
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ORDU BÜYÜKŞEHiR'LE BÜYÜYOR
SPOR TESİSLERİNDEN YENİ OTOGARA KADAR 

ONLARCA PROJE HAYATA GEÇİYOR
Karşıyaka Spor Tesislerinde, iki suni ve bir doğal çim olmak 
üzere toplam üç saha çalışmamız devam ediyor. 4 bin 500 
seyirci kapasiteli sahamız gece ışıklandırmasıyla birlikte 
hazır hâle getiriliyor.  Bu hafta içerisinde sahalarımızdan 
birini, suni çim yerleştirerek hazır hâle getireceğiz.
Dış cephe iyileştirme çalışmalarımız, Altınordu ilçemizin yanı 
sıra Ünye ve Fatsa'mızda da sürüyor. Altınordu'muzda 
karayolu üzerinde tamamlanan çalışmalarımız son derece 
dikkat çekici görünüyor. Görsel anlamda herkesin takdir 
ettiği bir projeyi yürütüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Boztepe yolunun korunaklı hâle gelmesi için duvar 
çalışmalarımız sona erdi, üçte ikilik bir bölümün altyapısı 
tamamlandı ve kalan kısmın asfaltı da döküldü. 
Altınordu ilçemizdeki Ulu Camii'nin meydan düzenlemesi 
devam etmekte olup, alanda yer altı otoparkı da inşa 
ediyoruz. İlimizin önemli eserlerinden biri olan camimiz, 
çevre düzenlemesiyle birlikte bambaşka bir görünüm 
kazanacak. Altınordu yeni otogarın ihalesini 6 firmanın 
katılımıyla gerçekleştirdik. Ata Sanayinin tam karşısında 

akıllı otogar dediğimiz, kendi enerjisini karşılayacak bir 
otogar inşa edeceğiz. 
Altınordu sahil düzenleme çalışmalarımızda %95 seviyesine 
geldik. Projemizi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak 
hizmete açacağız. Plaj bölgesinde olduğu gibi bu bölgemizde 
de bisiklet ve yürüyüş yollarımız bulunuyor. 
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4 BİN 130 METRELİK BÖLÜMDE ÇALIŞMALAR 

TAMAMLANDI
İki etap hâlinde yürütülen çalışmaların ilk etabında 

3Şekeroluk Mahallesi'ne 500 m lük içme suyu deposu inşa 
edildi ve ardından bu depo ile Ulubey İçme Suyu Arıtma 
Tesisi arasında kalan 14 km'lik hat yenilendi. İkinci etapta 
ise Konak Mahallesi ile Şekeroluk Mahallesi'nde bulunan 

3
500 m lük depo arasındaki isale hattının yenileme 
çalışmalarına başlandı. Toplam 23 bin 838 metre 
uzunluğundaki hattın 4 bin 130 metresi yenilenirken, geriye 
kalan kısımdaki çalışmalara ise devam ediliyor. 

KONAK - ULUBEY iSALE HATTI YENiLENiYOR
Gölköy ilçesi Konak Mahallesi'nden Ulubey ilçesine içme suyu iletimi sağlayan 23 bin 838 
metrelik isale hattı yenileniyor.

ALTINORDU'DA KANALiZASYON SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Altınordu ilçesinin kanalizasyon sorununu büyük ölçüde çözecek ana kolektör hattı 
çalışmaları kapsamında, hattın Civil Irmağı'nın altından bağlantı geçişi sağlandı.

PROJENİN EN ZOR ETAPLARINDAN BİRİ DAHA 
TAMAMLANDI

Altınordu ilçesinde devam eden 101 km'lik altyapı 
çalışmalarında, Organize Sanayi ve Durugöl Mahalleleri 
arasında kanalizasyon hattının geçişi dev büzlerle 
sağlanmıştı. Şehrin kanalizasyon yükünü çeken ana kolektör 
hattına alternatif olarak yeni bir hat inşası sürerken, ekipler 
geçtiğimiz aylarda projenin önemli bir diğer noktası olan 
Karşıyaka Mahallesi ile Şirinevler Mahallesi arasından geçen 
Civil Irmağı güzergâhında da çalışmalara başladı.

GENİŞ BİR BÖLGENİN KANALİZASYON SUYU 
ARITMA TESİSİNE ULAŞACAK

Karşıyaka Mahallesi'nden itibaren başlayan çalışma 
kapsamında, 5 metre derinliğinde ve 70 metre uzunluğunda 
koruge borular döşendi. Toplam 8.200 metre uzunluğundaki 
alternatif kolektör hattının 6.700 metresi tamamlanırken, 
geriye kalan 1.500 metrelik hattın ise Kasım ayı sonuna 
kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Mevcut kolektör hattına alternatif olarak yapılan yeni hat 

sayesinde Şahincili, Karacaömer TOKİ, Eskipazar TOKİ, 
Şirinevler, Karşıyaka ve Karapınar Mahalleleri ile Ata Sanayi 
bölgesinin kanalizasyon suyu Durugöl Atık Su Arıtma 
Tesisine ulaşacak. 

Ekim 2017

İLÇEYE İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATTI 

İNŞA EDİLDİ
2016 yılında ilçeye 4 milyon 150 bin TL'lik yatırım yapıldığını 
ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Çalışmalarımız 
kapsamında ilçe merkezine 14.000 metre içme suyu ve 
6.500 metre kanalizasyon hattı ile 2 adet 200 metreküplük 
depo inşa ederken, ilçe merkezindeki kanalizasyon sularının 

arıtımını sağlayan atık su arıtma tesisini son teknolojiye 
uygun sistemle yeniledik. Yine ilçe merkez mahallelerine 
650 metre içme suyu hattı, Kıran Mahallesi'ne 4.000 metre 
içme suyu isale hattı ve 1 adet su alma yapısı, Karahasan 
Mahallesi'ne 1.200 metre içme suyu hattı, Keçili 
Mahallesi'ne 1.500 metre içme suyu hattı ve Kıran 
Mahallesi'ne 100 metre içme suyu hattı kazandırdık” dedi.

OSKi ÇATALPINAR'A 4 MiLYON TL'LiK YATIRIM YAPTI
İlçelerde içme suyu ve altyapı sorunlarına yönelik yatırımlarını sürdüren OSKİ Genel 
Müdürlüğü, Çatalpınar'da 2016 yılında 4 milyon 150 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi. 
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KAYIT DIŞI SEBZE VE MEYVEYE GEÇiT YOK
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyvelerin kayıt dışı yollardan satışa sunulmasına 
geçit vermiyor. Yılbaşından itibaren yapılan 7 bin 660 denetim ile 61 bin 689 kg kayıt dışı 
sebze ve meyvenin satışa sunulmasına müdahale edildi.

İl sınırları içerisinde sebze ve meyve satışıyla iştigal eden 
kişilerin veya tüzel kişiliklere yönelik pazar yerlerinin ve diğer 
yerlerin günlük, haftalık ve aylık periyotlarla rutin 
denetimleri devam ediyor.

7 BİN 660 DENETİM YAPILDI
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli ve zabıta 
görevlileri tarafından 2017 yılı içerisinde meyve ve sebze 
satışı yapan 7 bin 660 pazar, esnaf ve işletme denetlendi. 
Sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda 
güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde 
yapılmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, 61 bin 
689 kg kayıt dışı sebze ve meyveye müdahale edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan 
açıklamada, “Kayıt dışı sebze ve meyve satışıyla ilgili 
denetimler aralıksız olarak sürdürülecek. Amacımız; 
toptancı hallerini modern bir yapıya kavuşturmak, toptancı 
hali içinde veya dışında işlem gören sebze ve meyvelere 

ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve 
duyurmak, meslek mensupları ile diğer ilgilileri kayıt altına 
almak ve izlemek; sebze ve meyve ile iştigal edenlerde 
aranılacak nitelikleri ve bunların çalışmalarını, yapacakları 
satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları 
kuralları 5957 sayılı Hal Kanunu ve Tali Mevzuatları gereği 
bildirim işlemleri ve bildirimcileri, hal rüsumu ve paylaşımı, 
hal kayıt sistemi, sebze ve meyve ticaretine ilişkin diğer 
hususların gereği gibi uygulanmasını sağlamaktır” denildi.

ÜNYE VE FATSA AKTARMA iSTASYONLARI HAZIR
Evsel atıkların ekonomik olarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Ünye ve 
Fatsa ilçelerinde başlatılan katı atık aktarma istasyonu kurulum çalışmaları tamamlandı. 

4 İLÇEDE AKTARMA İSTASYONU 
KURULACAK

Başkan Enver Yılmaz, Ordu ilinde çöp sorununu tamamen 
ortadan kaldıracak ve diğer şehirlere örnek olacak bir katı 
atık yönetim sistemi kurduklarını belirterek, “Ordu ilimizde 
çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracak katı atık 
yönetim sistemine ait uygulamaları tek tek hayata 
geçiriyoruz. Bu kapsamda 4 ayrı ilçede aktarma istasyonu 
kuracağız. Ünye ve Fatsa'daki çalışmalarımızı tamamladık, 
Gölköy ve Kabataş'taki faaliyetlerimiz ise devam ediyor. 
Aktarma istasyonları, bulundukları ilçelerden ve civar 
bölgelerden toplanacak çöplerin nihai bertaraf tesisine 
ulaştırılmasında basamak görevi görecek” dedi. 

YAKIT, PERSONEL VE ARAÇ TASARRUFU
 SAĞLANACAK

Çöp aktarma istasyonları ile yakıt, personel ve araç 
konusunda da tasarruf sağlanacağını söyleyen Başkan 
Yılmaz, “Aktarma istasyonları, katı atık yönetim sisteminin 
en önemli kısımlarından birini oluşturacak. Ünye, Fatsa ve 

arkasındaki ilçelerden düşük kapasiteli araçlarla toplanan 
çöpler, ilk önce bu istasyonlara getirilecek ve ardından 
büyük kapasiteli nakliye araçlarıyla Altınordu ve Ünye'deki 
katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerine sevk 
edilecek” şeklinde konuştu.
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arkasındaki ilçelerden düşük kapasiteli araçlarla toplanan 
çöpler, ilk önce bu istasyonlara getirilecek ve ardından 
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DENİZ SEZONUNUN PROBLEMSİZ GEÇMESİNİ 

SAĞLADILAR
Sorumluluk alanında bulunan plajlarda gösterdiği 
fedakârlıkla vatandaşların takdirini kazanan OSKEM, bir 
deniz sezonunu daha geride bıraktı. Ordu Büyükşehir 
Belediyesi tarafından plajlarda oluşturulan güvenli 
ortamlarda ekipler, halkın deniz sezonunu problemsiz 
geçirmesini sağladı. 2017 yaz sezonu boyunca OSKEM'in 
sorumluluk alanlarında 122 vatandaşın hayatı kurtarıldı.

“13 PLAJDA OSKEM HİZMETİ VERİLDİ”
Karadeniz Bölgesi'nde en çok mavi bayraklı plaja sahip 
ilimizde Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye ve Gülyalı 
ilçelerinde 13 plajda özverili bir şekilde hizmet verildiğini 
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “ 3'ü 
kadınlar plajı olmak üzere toplam 13 plajda 50 personel, 3 
adet jet ski ve 2 adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme 
hizmeti veren OSKEM halkımızın takdirini kazandı. 17 

Haziran-17 Eylül tarihleri arasında su kazalarını engelleme 
hizmeti veren ekiplerimiz 122 vatandaşın hayatını kurtardı. 
Geride bıraktığımız sezonda, kontrolümüzde olan bölgelerde 
çok şükür ölümlü olay yaşanmadı. Bu da bizler ve aileler 
açısından sevindirici bir durumdur” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ordu Su Kazalarını 
Engelleme Merkezi (OSKEM), 2017 yaz sezonunu kapattı. 13 plajda 50 personel ile hizmet veren 
OSKEM tarafından 122 vatandaşın hayatı kurtarıldı.

Ekim 2017

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve rekor seviyede ilgi gören 
kadınlar plajlarında sezon sona erdi. Başkan Enver Yılmaz, bu yıl da adeta dolup taşan Ünye, 
Fatsa ve Perşembe Kadınlar Plajlarının yaklaşık 50 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.

KADINLAR PLAJI BU YIL DA DOLDU TAŞTI

50 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ
 Sosyal devletin gereği olarak, kadınlarımızın rahatça denize 
girebilmesi amacıyla kadınlar plajlarını 2015 yılında hizmete 
açtıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “OSKEM tarafından 
verilen su kazlarını engelleme hizmeti ile güvenli bir şekilde 
kullanılan kadınlar plajlarımız, bu yaz sezonunda da 
hanımların gözdesi oldu. Geçtiğimiz sene 20 bin kişiye 
hizmet veren Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajlarından 
bu sezon yaklaşık 50 bin bayan istifade etti. Geride 
bıraktığımız sezon boyunca Perşembe Kadınlar Plajında 26 
bin 076, Ünye Kadınlar Plajında 13 bin 260 ve Fatsa Kadınlar 
Plajında ise 10 bin 600 kişiye hizmet verildi” diye konuştu. 
 

KADINLAR VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN
Verilen hizmetten son derece memnun olduklarını söyleyen 
Ordulu hanımlar, denize girmek için kadınlar plajlarını tercih 
ettiklerini belirterek, “Kadınlar plajlarını, Ordu Büyükşehir 
Belediyemizin çok güzel bir hizmeti olarak görüyoruz. Etrafı 
tamamen kapalı olan ve dışarıdan görülmeyen bir alanda 

rahatça denize girebiliyoruz. Çalışanların ilgisi ve 
hizmetinden de son derece memnunuz. Bu güzel hizmeti 
bizlere sunan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

OSKEM SEZONU KAPATTI 
122 HAYAT KURTARILDI
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ÜYE SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, proje 
tamamlandığında toplam 18 istasyonda 144 bisikletin 
hizmet vereceğini söyleyerek, “Altınordu, Fatsa ve Ünye 
ilçelerimizde hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 
'Akıllı Bisiklet' uygulamamız yoğun ilgi görüyor. 
Altınordu'da 8, Ünye'de 4 ve Fatsa'da 3 istasyon hizmet 
veriyor. Sahile çıktığımızda her yerde bu bisikletleri 
görebiliyoruz. Şu anki üye sayımız 20 bine ulaşmış olup, 
önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacak” dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA 
BİSİKLET YOLLARI YAPILIYOR

Yeni bisiklet yollarının yapılmasıyla birlikte akıllı bisiklete 
olan ilginin katlanarak artacağını belirten Başkan Enver 
Yılmaz, “Karadeniz'in en güzel sahillerine sahip ilçelerimizde 
bisiklet ve koşu yolu çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor. Genişliği, zemini ve rengiyle dünya standartlarına 

uygun, yeni bisiklet yolları yapıyoruz. Bu yollar hizmete 
girdikçe akıllı bisiklete olan ilgi de katlanarak artacak” diye 
konuştu.

BiSiKLET YOLLARI YAPILDI, “AKILLI BiSiKLET”E iLGi ARTTI
Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde hizmete sunulan “Akıllı Bisiklet” uygulaması yoğun ilgi 
görüyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üyelik sayılarında artış yaşanırken, 
toplam üye sayısı da 20 bine yaklaştı. BAŞKAN YILMAZ, “GİRİŞİMCİ SAYISINI 

ARTIRMAK İSTİYORUZ”
Ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak faaliyetlere önem 
verdiklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Düzenlediğimiz 
kurs ile ilimizde girişimcilik kültürünü yaymak ve yeni 
girişimcilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak istiyoruz” 
dedi. 

“75 GİRİŞİMCİYE EĞİTİM VERİLDİ”
Başkan Yılmaz, 3 grup hâlinde düzenlenen kurslarda 75 
kişiye eğitim verdiklerini belirterek, “İŞKUR İl Müdürlüğü ile 
düzenlediğimiz kurslarda, kendi işini kurmak isteyen 75 
kursiyerimize temel girişimcilik eğitimi verdik. Kendi işinin 
patronu olmak isteyen girişimci adaylarımız, 32 saat süren 
kursta iş hayatına atıldıklarında karşılaşabilecekleri engelleri 
nasıl aşabilecekleriyle ilgili çok önemli bilgiler kazandı” diye 
konuştu.

KENDİ İŞİMİZİ KURMAK İSTİYORUZ
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını 

aldıktan sonra hibe veya geri ödemeli kredi desteğinden 
faydalanarak kendi işlerinin patronu olmak istediklerini 
belirtti. Ordu ilinin ekonomik yapısına ve ihtiyaçlarına göre iş 
projesi hazırlayacaklarını ifade eden kursiyerler, “Bu 
eğitimler sayesinde kendi işimizin patronu olabileceğiz. Bu 
imkânın bizlere tanınmasında katkısı olan tüm yetkililere 
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ordu'da girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimci sayısının artması amacıyla Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan 
girişimcilik kursu tamamlandı. 

GiRiŞiMCiLiK KURSU TAMAMLANDI
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“MİSAFİR” VE “OYUNUN ADI KÜLKEDİSİ”  
Yönetmenliklerini Ufuk Ersoy'un yaptığı ve Bilgesu Ernus'un 
yazdığı “Misafir” adlı yetişkin oyunu ile Özer Tunca'nın 
yazdığı “Oyunun Adı Külkedisi”  adlı çocuk oyunu Ekim ayı 
içerisinde seyirciyle buluştu.

BAŞKAN YILMAZ, “OBBKT BİR MARKADIR”
Başkan Enver Yılmaz, Ordu'da sanatın yaşatılmasında 
lokomotif görevi üstlenen önemli kurumun yine OBBKT 
olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “1964 
yılından bu yana sanata ışık tutan tiyatromuz, yüzlerce 
oyunu sahneye taşıyarak ilimizin sanat alanındaki farkını 
ortaya koymuştur. Bugüne kadar Orduluların sahip çıkarak 
yaşattığı ve ayakta durmasını sağladığı tiyatromuz ile ne 
kadar övünsek azdır. OBBKT, geçtiğimiz yıl bir rekora imza 
atarak kurulduğu tarihten bu yana, Ordu ili ve ilçelerimiz, 
hatta kimi mahallelerimizde sahnelediği oyunlar ile 35 bin 

seyircinin tiyatro izlemesini sağlamış, Ordu'nun kültür ve 
sanat hayatına önemli katkılar sunmak adına büyük 
başarıya imza atmıştır. Yeni sezonumuzda hazırladığımız 
oyunlar ile yine farklı başarılar yakalayacağımızı 
düşünüyorum” dedi. 

OBBKT'DE PERDE HEYECANI
GÜNDÜZ GÜZEL, GECE BİR BAŞKA GÜZEL

Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını oluşturan 
tarihi ve mimari eserleri, gündüz olduğu kadar gece de ön 
plana çıkarabilmek amacıyla dış cephe ışıklandırma 
çalışmalarına devam ediyor. Altınordu'daki Ulu Camii ve 
Mostar Köprüsü ile Perşembe'de bulunan Merkez Camii de, 
yapılan son çalışmalarla birlikte geceleri farklı bir görünüme 
kavuştu. Işıklandırma için düşük enerjiyle çalışan tasarruflu 
aydınlatma sistemleri kullanılırken, yapıların tarihi ve 
mimari özelliklerine zarar vermeden gerçekleştirilen 

uygulama, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle 
karşılandı.

KENTİN TARİHİ VE SİMGESEL DEĞERLERİ 
IŞIKLANDIRILIYOR

Büyükşehir tarafından daha önce de Altınordu ilçesinde Yalı 
Camii ve OBBKT Binası,  Fatsa'da Hacı Hulusi Camii ve 
Gölbaşı Camii ile Ünye ilçesinde Saray Camii gibi birçok 
mekânda dış cephe ışıklandırması yapılmış ve bu çalışmalar 
halkın beğenisini kazanmıştı.

Ordu ilinin tarihi ve mimari dokusuna ait eserler, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ışıklandırma 
çalışmaları sayesinde geceleri farklı bir güzelliğe bürünerek dikkatleri üzerine çekiyor.

BÜYÜKŞEHiR IŞIKLANDIRIYOR, ORDU GÜZELLEŞiYOR

YENi SEZONA iKi OYUNLA GiRDi
2017-2018 tiyatro sezonuna yepyeni oyunlarla merhaba diyen Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), biri yetişkin diğeri çocuk oyunu olmak üzere iki farklı tiyatro 
oyunu sergiliyor. 
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Cenaze araçlarının hizmete alınması münasebetiyle 
Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşma 
yapan Başkan Enver Yılmaz, “19 ilçemizin tamamında Parklar 
ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımıza bağlı Cenaze 
Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce, 87 personelimizle birlikte 
vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” dedi.

YENİ ARAÇLARLA DAHA HIZLI HİZMET VERECEĞİZ
Cenaze hizmetlerini daha hızlı bir şekilde vermek amacıyla 10 
adet yeni aracı da hizmete aldıklarını söyleyen Başkan 
Yılmaz, “İlçelerimizin tamamında toplam 37 adet cenaze 
aracımız bulunuyordu. Bunların 13'ü cenaze nakil aracı, 24'ü 
ise cenaze yıkama aracı olarak hizmet vermekteydi. Bu 

araçlara 3'ü cenaze yıkama ve 7'si ise cenaze nakil olmak 
üzere toplam 10 adet araç ilave edildi. Kliması ve soğutucu 
morgu bulunan cenaze nakil araçlarımız, aynı anda 4 cenaze 
taşıyabilmektedir. Yıkama araçlarımız, ihtiyaç duyulduğunda 
nakil işlemi de yapabiliyor” diye konuştu.

CENAZE HİZMETLERİMİZ TAMAMEN ÜCRETSİZ
Başkan Enver Yılmaz, cenaze hizmetlerinin tamamen ücretsiz 
olarak verildiğini belirterek, “Cenaze hizmetlerimizin tamamı 
ücretsizdir. Bunun yanında farklı illere cenaze nakilleri 
yapıyoruz. Gerektiğinde ve talep edildiği takdirde akşamları 
da cenaze evlerine yemek gönderebiliyoruz” şeklinde 
konuştu.

İl genelindeki cenaze hizmetlerini başarı ile yürüterek vatandaşların takdirini kazanan Ordu 
Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan 10 adet cenaze aracını hizmete sundu.

BÜYÜKŞEHiR 10 ADET YENi CENAZE ARACI ALDI

Ekim 2017

Başkan Enver Yılmaz, “Yatırımlarımızın içerisinde bölgemizin 
en önemli spor kompleksleri de yer alıyor. Daha önce tenis 
kortları ve sosyal tesislerini tamamladığımız Altınordu 
Karşıyaka Mahallemizdeki spor sahalarında sona yaklaştık” 
dedi. 

BAŞKAN YILMAZ, “ÇALIŞMALARIN 
TAMAMLANMASINI HEYECANLA BEKLİYORUZ”

Durugöl Mahallesi'nde inşaatı devam eden Ordu Stadı ile 
birlikte amatör futbol müsabakalarının oynanacağı yeni 
tesisleri Karşıyaka'da hazırladığı projeyle hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda önemli bir mesafe aldı. 
Başkan Enver Yılmaz, il genelinde çok önemli spor 
yatırımlarına imza attıklarının altını çizerek, “Yatırımlarımızın 
içerisinde bölgemizin en önemli spor kompleksleri de yer 
alıyor. Daha önce tenis kortları ve sosyal tesislerini 
tamamladığımız  Karş ıyaka Mahal lemizdeki  spor 
kompleksinde sona yaklaştık. Proje kapsamında, 3 nizami 
futbol sahası ve 4 bin 500 kişilik tribünün yapımı ile amatör 
futbol kulüplerinin hizmetine sunulacak sahalarda suni çim 

serme çalışmalarımız sürüyor. İçerisinde amatör spor 
kulüplerine tahsis ettiğimiz mekânlar, soyunma kabinleri, 
ofisleri ve 600'e yakın açık otopark alanıyla hazır hâle 
getireceğimiz spor kompleksimizin bitirilmesini heyecanla 
bekliyoruz” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü spor yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 
Büyükşehir, toplam 87 milyon TL'lik yatırımla Ordu iline onlarca spor tesisi kazandırıyor. 

BÜYÜKŞEHiR'DEN SPORA DEV YATIRIM
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ASKF'YE 200 BİN TL'LİK NAKDİ YARDIM YAPILDI
Başkan Enver Yılmaz, Ordu Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Kılıç ile yönetimini 
makamında ağırladı. Göreve geldiği günden bu yana sporun 
ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, 
2014 yılından bu yana 41'i futbol takımı ve diğer spor 
branşlarından olmak üzere toplam 90 spor kulübüne ayni ve 
nakdi yardımda bulunduklarına dikkat çekerek, “İlimizde 
faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize 2014 yılından 
bu yana yaklaşık 2 milyon TL nakdi yardımda ve bunun yanı 
sıra spor malzemesi yardımında bulunduk. Bu sene de sezon 
başlamadan önce, ASKF'nin himayesinde amatör spor 
kulüplerimize can suyu olacak nakdi yardımın bir kısmını 
bugün teslim etmiş bulunuyoruz. Çekimizi nakden 
hesaplarınıza yatırmak suretiyle sözümüzü tutmuş olacağız. 
Tüm amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN YILMAZ, “ORDU'YA KALICI VE MUAZZAM 
ESERLER BIRAKACAĞIZ”

Başkan Enver Yılmaz'a bu zamana kadar sunmuş olduğu 

katkılardan dolayı teşekkür eden Ordu Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Kılıç ise, 
Başkan Yılmaz'ın amatör spor kulüplerine verdiği desteğin 
bundan sonra da artarak devam edeceğine inandıklarını 
söyledi.

Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak spora 
yönelik 87 milyon TL'lik yatırım yaptıklarına ve birçok yeni 
spor alanı oluşturduklarına vurgu yaparak, “Şimdiye kadar 
spor yatırımlarına ayırdığımız bütçe 87 milyon TL'yi buldu. 
Sporda birçok projeyi hayata geçirdik ve yenilerini de 
yapmaya devam ediyoruz” dedi.

İKİ ADET NİZAMİ FUTBOL SAHASI YAPILACAK
Son olarak Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde yapılacak saha 
ve tesislerin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan 
Yılmaz, “Turnasuyu Mahallemize 60 m x 90 m ölçülerinde, 
iki adet doğal çim futbol sahası ve bir adet de tesis binası 
yapacağız. İhalemizi gerçekleştirdik ve yapım çalışmalarına 
başladık” diye konuştu.

2 bin 224 m² proje alanı üzerine inşa edilecek spor tesisinin 
taban alanı, 556 m² olacak ve bodrum kat, zemin kat, 1. ve 
2. katlar olmak üzere toplam 4 kattan oluşacak. Tesis binası 

içerisinde 33 yatak kapasiteli dinlenme odaları (18 m², 30 m² 
ve 15 m²lik yatak odaları), kondisyon salonu, yemekhane, 
sauna, soyunma odaları, ofisler (11 m²), toplantı odası (16 
kişilik), başkan odası, mescit, kulüp hoca odaları, yönetim 
seyir alanı, oyuncu aktivite salonu, yönetim odaları, çok 
amaçlı oda, buhar odası, tuvalet ve duşlar ile masaj odası ve 
revir bulunacak.

ORDU'DA SPOR TESiSLERiNiN SAYISI ARTIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sportif yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 
Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'ne iki adet nizami futbol sahası ve bir adet spor tesisi yapılacak.

Ekim 2017

Ordu ilinde amatör sporun gelişimine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor kulüplerine aktarılmak üzere Ordu Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonuna (ASKF) 200 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu.

BÜYÜKŞEHiR'DEN AMATÖR SPOR KULÜPLERiNE DESTEK



3130

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

ASKF'YE 200 BİN TL'LİK NAKDİ YARDIM YAPILDI
Başkan Enver Yılmaz, Ordu Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Kılıç ile yönetimini 
makamında ağırladı. Göreve geldiği günden bu yana sporun 
ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, 
2014 yılından bu yana 41'i futbol takımı ve diğer spor 
branşlarından olmak üzere toplam 90 spor kulübüne ayni ve 
nakdi yardımda bulunduklarına dikkat çekerek, “İlimizde 
faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize 2014 yılından 
bu yana yaklaşık 2 milyon TL nakdi yardımda ve bunun yanı 
sıra spor malzemesi yardımında bulunduk. Bu sene de sezon 
başlamadan önce, ASKF'nin himayesinde amatör spor 
kulüplerimize can suyu olacak nakdi yardımın bir kısmını 
bugün teslim etmiş bulunuyoruz. Çekimizi nakden 
hesaplarınıza yatırmak suretiyle sözümüzü tutmuş olacağız. 
Tüm amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN YILMAZ, “ORDU'YA KALICI VE MUAZZAM 
ESERLER BIRAKACAĞIZ”

Başkan Enver Yılmaz'a bu zamana kadar sunmuş olduğu 

katkılardan dolayı teşekkür eden Ordu Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Kılıç ise, 
Başkan Yılmaz'ın amatör spor kulüplerine verdiği desteğin 
bundan sonra da artarak devam edeceğine inandıklarını 
söyledi.

Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak spora 
yönelik 87 milyon TL'lik yatırım yaptıklarına ve birçok yeni 
spor alanı oluşturduklarına vurgu yaparak, “Şimdiye kadar 
spor yatırımlarına ayırdığımız bütçe 87 milyon TL'yi buldu. 
Sporda birçok projeyi hayata geçirdik ve yenilerini de 
yapmaya devam ediyoruz” dedi.

İKİ ADET NİZAMİ FUTBOL SAHASI YAPILACAK
Son olarak Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde yapılacak saha 
ve tesislerin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan 
Yılmaz, “Turnasuyu Mahallemize 60 m x 90 m ölçülerinde, 
iki adet doğal çim futbol sahası ve bir adet de tesis binası 
yapacağız. İhalemizi gerçekleştirdik ve yapım çalışmalarına 
başladık” diye konuştu.

2 bin 224 m² proje alanı üzerine inşa edilecek spor tesisinin 
taban alanı, 556 m² olacak ve bodrum kat, zemin kat, 1. ve 
2. katlar olmak üzere toplam 4 kattan oluşacak. Tesis binası 

içerisinde 33 yatak kapasiteli dinlenme odaları (18 m², 30 m² 
ve 15 m²lik yatak odaları), kondisyon salonu, yemekhane, 
sauna, soyunma odaları, ofisler (11 m²), toplantı odası (16 
kişilik), başkan odası, mescit, kulüp hoca odaları, yönetim 
seyir alanı, oyuncu aktivite salonu, yönetim odaları, çok 
amaçlı oda, buhar odası, tuvalet ve duşlar ile masaj odası ve 
revir bulunacak.

ORDU'DA SPOR TESiSLERiNiN SAYISI ARTIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sportif yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 
Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'ne iki adet nizami futbol sahası ve bir adet spor tesisi yapılacak.

Ekim 2017

Ordu ilinde amatör sporun gelişimine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor kulüplerine aktarılmak üzere Ordu Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonuna (ASKF) 200 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu.

BÜYÜKŞEHiR'DEN AMATÖR SPOR KULÜPLERiNE DESTEK



Ekim 2017

GELECEĞiMiZE IŞIK 

TUTAN ÖĞRETMENLERiMiZiN

Öğretmenler

Günü Kutlu

Olsun.

24
kasım

ordu.bel.tr444 10 52




