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Başkan’ın Kaleminden...

Kıymetli Hemşehrilerim,

Göreve başladığımızdan bu yana aldığımız radikal kararlar doğrultusunda, 
hizmet alanımıza giren her bölgede gerek altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla 
gerekse insanımızın gelişimine yönelik tüm projelerimiz ile yaşanabilir bir şehir 
inşa etmenin ve verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getirmenin kıvancını 
yaşıyoruz.

19 ilçemizin tamamının ihtiyacına binaen sürdürdüğümüz yatırımlar ile 
vaatlerimizin daha ilerisinde güzel bir il olma yolunda elimizden gelen gayreti 
göstererek model bir il hâline geliyoruz. Altınordu ilçemizde vatandaşımızın ve 
dolmuş esnafımızın memnun kalması, kentimizin şehir içi ulaşımında 
üzerindeki hantal yapıdan kurtulması amacıyla bir dönüşüm gerçekleştirerek 
Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projemizi hizmete almış bulunuyoruz.     
12 Şubat tarihi itibarıyla 3 farklı tipte, 177 araçla hizmet vermeye başladığımız 
yeni toplu ulaşım sistemimizi Ünye ve Fatsa ilçelerimizde de belirli 
güzergâhlarda hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Vizyon projelerimizden biri olan dış cephe iyileştirme çalışmalarımız 
kapsamında, hem Karadeniz sahil yolu üzerindeki binaların hem de 
yayalaştırma projemiz dâhilinde bulunan yapıların göz yoran görünümünü 
ortadan kaldırmanın yanında, altyapısı tamamen yenilenmiş bölgelerimizde 
spor alanları, sosyal alanlar, kent meydanları, yürüyüş yolları vb. birçok 
çalışma ile gözde bir şehir yapısına kavuşuyoruz. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, kronikleşmiş sorunların çözümü 
noktasında çaba sarf ediyor, aldığımız tarihi kararlarla altına imza attığımız 
nice başarılı çalışma ile halkımızın gönlünü fethederken, birçok Büyükşehir 
Belediyesine de örnek oluyoruz. 

Bu vesileyle toplumumuzun gelişimi ve değişimi yönünde önemli katkıları olan 
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, vatanımızın 
istikbalini yaşatmak amacıyla Çanakkale'de mücadele veren Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi'ni kutluyorum. Arzu ettiğimiz güzelliklerin ve tövbelerin kabul olduğu 
Regaip Kandili'nin tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, 
sağlıklı ve afiyet dolu günler diliyorum.
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YAŞANABiLiR BiR ŞEHiR iNŞA EDiYORUZ

Şubat 2018

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Ortak Akıl” toplantıları kapsamında 
AK Parti il ve Altınordu ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Ordu'nun 
makûs talihini değiştirdiklerini, seçim döneminde sözünü verdikleri ve hayata 
geçirdikleri 52 proje sayısının şimdiden 75'i geçtiğini söyledi.

ORDU'NUN MAKÛS TALiHiNi DEĞiŞTiRDiK

52 PROJENİN SÖZÜ VERİLDİ, 75 PROJE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin kurumsal yapısı, 
personel gelir ve gider dengesi ile yatırımlarından bahseden 
Başkan Enver Yılmaz, ulaşım yatırımları, içme suyu ve 
kanalizasyon yatırımları, Akyazı ve Rüsumat Sahil Düzenleme 
Projesi, Toplu Taşımada Dönüşüm Projesi, Katı Atık Yönetim 
Sistemi, Meletpark Projesi, Altınordu Terminal Projesi,        
2. OSB çalışmaları, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, 
Karşıyaka Spor Tesisleri, Ordu Stadyumu, 19 Eylül 
Stadyumu, Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Dış 
Cephe İyileştirme Projesi, Köprübaşı Meydan Projesi, Ordu 
Park AVM Projesi hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE'DE PARMAKLA GÖSTERİLEN 
BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'YİZ

Başkan Yılmaz, Ordu ilinin makûs talihini değiştiren 
yatırımlara imza attıklarını söyleyerek, “Biz Ordu'muzun 
makûs talihini değiştiren, siyasette kendi içerisindeki 
birlikteliği ilimize hizmetle perçinleyen ve Türkiye'de 
parmakla gösterilen bir Büyükşehir Belediyesi'yiz. Durum 
tespiti için söylüyorum; ülkemizde personel durumu, 
ekonomik gelir ve gider tablosu bizim gibi olan başka bir 
belediye yok” dedi.

ORDU'DA YATIRIM VE ÇÖZÜM VAR, SORUN YOK
Başkan Enver Yılmaz, 19 ilçe belediyesi ile uyum içerisinde 
çalıştıklarını ve sorunları tek tek çözdüklerini ifade ederek, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle uyum 
içerisinde çalışıyoruz. İlimizde yatırım ve çözüm var, sorun 
yok. Ordu, gerçekleşen yatırımları ve siyasetteki başarısıyla 
Türkiye'de örnek haline gelmiş bir ildir. Gelecek seçimler için 
Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemiz hazır. Genel seçimlerde 
%79 oy oranı ve yerel seçimlerde ise Büyükşehir Belediyemiz 
için yine %70 oy oranıyla birlikte 20 belediyenin 20'sini de 
almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

POPÜLİST POLİTİKA YAPMIYORUZ
Popülist politika yapmadıklarına dikkat çeken Başkan Enver 
Yılmaz, “Popülist politika yapmıyoruz. Kazacağız dedik ve 
kazdık, yıkacağız dedik ve yıktık, yapacağız dedik ve yaptık. 
Söz verip de yapmadığımız hiçbir işimiz yok. Her sözümüzü de 
yerine getirdik. Seçim döneminde kitapçık bastırdık ve 52 
projenin sözünü verdik. Geride bıraktığımız yaklaşık dört yıl 
içerisinde 75 projeyi hayata geçirdik. Sokakta 'Ordu 
Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor, söz verdi ancak yapmıyor' 
diyen birine rastlayamazsınız. Şehrimizin kimliği değişiyor. 
Ordu'muzu bir de yazın görün. Ulaşım, altyapı ve üstyapı 
yatırımlarıyla,  spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla 
birlikte çevre yolunun açıldığı, sahildeki trafiğin azaldığı ve 
yolları ile kaldırımlarında gönül rahatlığıyla seyahat edildiği, 
hastanesinin temelinin atıldığı,  çalışmaz denilen 
havalimanında günde 44 uçağın inip kalktığı, huzur ve asayişe 
dair bir sorunu olmayan ve yaz dönemindeki nüfusu 2 milyonu 
aşan yaşanabilecek en güzel şehirlerden biriyiz” şeklinde 
konuştu.
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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
ORDU
Baskı

ORDU OLAY GAZETECİLİK 
MAT. ve AMB. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Adres
Karapınar Mahallesi 1163 No'lu 

Sokak No:6 Organize Sanayi Bölgesi 
Altınordu / ORDU 

Tel: 0 (452) 234 12 12

Yayın organımız basın meslek ilkelerine uyar.

Sahibi OBB adına; 

Servet GÜNGÖR
Ordu Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı

Sorumlu Müdür
Abdullah ÖZKAN

Basın Yayın Şube Müdürü V.  

Yayın Editörleri
Gökhan DOĞUŞ - Zeynep DEMİRÖZ

İçerikler
Mustafa KAHVECİ - Ayşe ALTAŞ TOPKAYA

Aytaç SAKA - Erdem AKARSU 
Erdi YAĞIZOĞLU - Özgür KARADEMİR

Tasarım 
Ahmet Metin SEZER  -  M. Cihat DÖLEŞ

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

YAKLAŞIK 800 DÖNÜM ALAN 
ÜZERİNE KURULACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaklaşık 800 
dönümlük alan üzerine kurulacak olan 2. Organize Sanayi 
Bölgesinin Ordu ilinin gelişimi için son derece önemli bir 
yatırım olduğunu ve en az 30 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını 
ifade etti.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ YÜRÜTÜYOR

2. OSB'yle ilgili kamulaştırma çalışmalarının Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı adına Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, 
kamulaştırma işlemleri tamamlanan mülkiyetlere ait 

hisselerin ödemelerinin ise Bakanlık tarafından yapıldığını 
ifade etti.

1.034 HİSSE SAHİBİYLE 
UZLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Enver Yılmaz, şimdiye kadar 1.034 hisse sahibi ile 
uzlaşma sağlandığını ifade ederek, “Söz konusu alanda 104 
adet taşınmaza ait toplam 1.574 hisse var. Bu hisselerin 
sahipleri ve adreslerini tek tek tespit ederek uzlaşmaya 
davet ediyoruz. Şu anda hisse sahiplerinden 1.034 hissedar 
ile uzlaşma sağlandı. 903 adet hisseyle ilgili değişiklik, 
tapuya bildirilerek 164 hissenin tapu işlemleri sonuçlan-
dırıldı. 207 hisse sahibi vefat etmiş olup, hayatta olmayan 
hissedarların mirasçıları ve adreslerinin tespit çalışmaları ise 
devam ediyor” diye konuştu.

2. OSB BURAYA KURULACAK
Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt ve Eymür 
Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak olan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi 
için Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları 
devam ediyor. Başkan Enver Yılmaz, şu ana kadar 1.034 hisse sahibiyle 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen, 
Milletvekili Oktay Çanak'ın da yer aldığı toplantıda Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarıyla ilgili 
katılımcılara bilgi aktaran Başkan Yılmaz, 19 ilçede amatör 
kulüplerin faaliyetlerini gerçekleştireceği saha ve tesisler, 
UEFA standartlarında ve 22 bin kişi kapasiteli yeni stadyum,  
Büyükşehir Belediyespor Kulübünün yapısı ve faaliyetleri, 
Ordu ilini 3. Lig'de temsil eden Yeni Orduspor'un ligdeki 
durumu, BAL Ligi'nde mücadele eden Orduspor ve 
Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırımları ile ilgili sunum 
yaparak görüş ve düşüncelerini paylaştı.

BAŞKAN YILMAZ, “TESİSLERİMİZİ ŞEHRİMİZİN 
EMRİNE AMADE EDİYORUZ”

Başkan Enver Yılmaz konuşmasında, “Çalışmaları devam 
eden spor yatırımlarımız tamamlandığında hizmete 
açacağımız tüm bu tesislerimizde arı gibi çalışan sporculara 
ihtiyacımız var. Özellikle futbolda Ordu'muzun tarihine 

baktığımızda, ilimizin bu anlamda görmediği hizmetleri 
hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tesislerimizi 
şehrimizin emrine amade ediyoruz. 'Buyrun bu hizmetlerin 
hepsi sizin' diyoruz. Ortak akıl çerçevesinde sürdürdüğümüz 
tüm bu süreçte bizlere destek olan herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

“Ortak Akıl” toplantıları kapsamında Ordu ilindeki spor camiasının kanaat önderleri ve basın 
mensupları ile bir araya gelen Başkan Enver Yılmaz, “Biz artık cek-cak'lı, yapılacak- edilecek 
diye konuşulan dönemleri geride bıraktık. Konuştuğumuz konuların tamamının Büyükşehir 
Belediyemizin hizmetleri olarak hayata geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Artık bundan sonra 
sporun içinde bulunan aktörler ile bir araya gelerek ortak aklı birlikte yöneteceğiz” dedi.   

ARTIK YAPILAN HiZMETLER KONUŞULUYOR
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YAKLAŞIK 800 DÖNÜM ALAN 
ÜZERİNE KURULACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaklaşık 800 
dönümlük alan üzerine kurulacak olan 2. Organize Sanayi 
Bölgesinin Ordu ilinin gelişimi için son derece önemli bir 
yatırım olduğunu ve en az 30 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını 
ifade etti.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ YÜRÜTÜYOR

2. OSB'yle ilgili kamulaştırma çalışmalarının Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı adına Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, 
kamulaştırma işlemleri tamamlanan mülkiyetlere ait 

hisselerin ödemelerinin ise Bakanlık tarafından yapıldığını 
ifade etti.

1.034 HİSSE SAHİBİYLE 
UZLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Enver Yılmaz, şimdiye kadar 1.034 hisse sahibi ile 
uzlaşma sağlandığını ifade ederek, “Söz konusu alanda 104 
adet taşınmaza ait toplam 1.574 hisse var. Bu hisselerin 
sahipleri ve adreslerini tek tek tespit ederek uzlaşmaya 
davet ediyoruz. Şu anda hisse sahiplerinden 1.034 hissedar 
ile uzlaşma sağlandı. 903 adet hisseyle ilgili değişiklik, 
tapuya bildirilerek 164 hissenin tapu işlemleri sonuçlan-
dırıldı. 207 hisse sahibi vefat etmiş olup, hayatta olmayan 
hissedarların mirasçıları ve adreslerinin tespit çalışmaları ise 
devam ediyor” diye konuştu.

2. OSB BURAYA KURULACAK
Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt ve Eymür 
Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak olan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi 
için Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları 
devam ediyor. Başkan Enver Yılmaz, şu ana kadar 1.034 hisse sahibiyle 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen, 
Milletvekili Oktay Çanak'ın da yer aldığı toplantıda Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarıyla ilgili 
katılımcılara bilgi aktaran Başkan Yılmaz, 19 ilçede amatör 
kulüplerin faaliyetlerini gerçekleştireceği saha ve tesisler, 
UEFA standartlarında ve 22 bin kişi kapasiteli yeni stadyum,  
Büyükşehir Belediyespor Kulübünün yapısı ve faaliyetleri, 
Ordu ilini 3. Lig'de temsil eden Yeni Orduspor'un ligdeki 
durumu, BAL Ligi'nde mücadele eden Orduspor ve 
Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırımları ile ilgili sunum 
yaparak görüş ve düşüncelerini paylaştı.

BAŞKAN YILMAZ, “TESİSLERİMİZİ ŞEHRİMİZİN 
EMRİNE AMADE EDİYORUZ”

Başkan Enver Yılmaz konuşmasında, “Çalışmaları devam 
eden spor yatırımlarımız tamamlandığında hizmete 
açacağımız tüm bu tesislerimizde arı gibi çalışan sporculara 
ihtiyacımız var. Özellikle futbolda Ordu'muzun tarihine 

baktığımızda, ilimizin bu anlamda görmediği hizmetleri 
hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tesislerimizi 
şehrimizin emrine amade ediyoruz. 'Buyrun bu hizmetlerin 
hepsi sizin' diyoruz. Ortak akıl çerçevesinde sürdürdüğümüz 
tüm bu süreçte bizlere destek olan herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

“Ortak Akıl” toplantıları kapsamında Ordu ilindeki spor camiasının kanaat önderleri ve basın 
mensupları ile bir araya gelen Başkan Enver Yılmaz, “Biz artık cek-cak'lı, yapılacak- edilecek 
diye konuşulan dönemleri geride bıraktık. Konuştuğumuz konuların tamamının Büyükşehir 
Belediyemizin hizmetleri olarak hayata geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Artık bundan sonra 
sporun içinde bulunan aktörler ile bir araya gelerek ortak aklı birlikte yöneteceğiz” dedi.   

ARTIK YAPILAN HiZMETLER KONUŞULUYOR
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“Ortak Akıl” toplantıları kapsamında, Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren siyasi 
partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan 
Enver Yılmaz, 2018'in Fatsa'daki altyapı çalışmalarında final yılı olacağını 

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde 
yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlara 
değinen Başkan Enver Yılmaz ulaşım, içme suyu ve 
kanalizasyon yatırımları, doğal gaz çalışmaları, katı atık 
yönetim sistemi, kadınlar plajı, Fatsa Mezbaha ve Hayvan 
Pazarı Projesi, Fatsa Huzurevi Projesi, dış cephe iyileştirme 
çalışmaları, yayalaştırma projesi, akıllı bisiklet uygulaması, 
yeni toplu ulaşım sistemi ve Fatsa Meydan Projesi hakkında 
bilgi verdi.

ŞEHİR İÇERİSİNDEKİ ALTYAPI YENİLENECEK
Başkan Yılmaz, altyapı bakımından 2018 yılının Fatsa için 
final yılı olacağını ve sonrasında üstyapı çalışmalarına daha 

fazla yoğunlaşacaklarını belirterek, “Fatsa ilçemizde, grup 
yolları ağırlıklı olmak üzere menfezleri, duvarları ve v kanalları 
ile 71 milyon TL'lik yol ve sıcak asfalt çalışması yaptık. İçme 
suyu ve kanalizasyonla ilgili 19 milyon TL'lik yatırım 
gerçekleştirerek ilçemizin sorunlarını büyük oranda çözdük. 
Doğal gaz çalışmaları nedeniyle şehirde şu an için yol 
çalışması yapmak çok mümkün değil ancak yıl içerisinde 
doğal gaz çalışmalarının belirli bir seviyeye gelmesiyle birlikte 
şehir içerisindeki su ve kanalizasyon hattını da tamamen 
yenileyerek yol çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. 
İnşallah 2018 yılı, Fatsa'mız için altyapı çalışmalarında final 
yılı olacak” dedi.

FATSA'DA ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR 

CUMHURİYET MEYDANI FATSA'MIZA 
HAYIRLI OLSUN

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nın toplamda 30 milyon TL'ye 
mal olacağını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Fatsalı 
hemşehrilerimiz için olmazsa olmaz projelerden biri olan 
Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Projemiz, kamulaştırma bedeli ve yapım maliyetiyle birlikte 
toplam 30 milyon TL'ye mal olacak. Çalışmalarımız 
tamamlandığında, 120 araçlık yer altı otoparkı ve üstyapı 
görselleriyle birlikte meydanımız, Fatsa'mızın en güzel 
projelerinden biri olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan 
davetliler, söz alarak Fatsa ilçesinin sorunları ve çözüm 

yolları ile ilçede devam eden yatırımlar hakkında duygu ve 
düşüncelerini paylaştı. 

BAŞKAN ANLAYAN, “ORDU'MUZA DEĞER KATACAK 
BİRBİRİNDEN GÜZEL ÇALIŞMALARA 

İMZA ATILIYOR”
Programın sonunda bir konuşma yapan Fatsa Belediye 
Başkanı Hüseyin Anlayan, “Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a ve ekibine, özelinde 
ilçemize ve genelinde Ordu'muza değer katacak birbirinden 
güzel çalışmalara imza attıkları için teşekkür ediyorum. 
Güzel görüşler dile getirildi, tatlı eleştiriler yapıldı ve yeni 
teklifler sunuldu. Bu anlamda toplantımızın çok verimli 
geçtiğine inanıyor ve bundan sonrasının da hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde yürütülen Ulu Camii Meydan 
Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

PROJE, CAMiNiN GÜZELLiĞiNE GÜZELLiK KATACAK

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, 
“Çalışmaları aralıksız devam eden projemiz, ilimizin en büyük 
ve en donanımlı camisinin güzelliğine güzellik katacak” dedi.
 

ZEMİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
2Toplam 6 bin 277 m  alan üzerine inşa edilmekte olan 

projenin tamamlanmasıyla birlikte cami çevresinde dağınık 
görünüme neden olan otopark eksikliğini giderecek bu güzel 
eserin ihtişamını gösterecek bir çalışma ortaya koyulacağını 
söyleyen Başkan Yılmaz, zemin çalışmalarının devam ettiği 
projeyi yerinde inceledi.

80 ARAÇLIK OTOPARK OLACAK
Başkan Enver Yılmaz, 300 gün içerisinde çalışmaları 
tamamlanacak projeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, 
“Ulu Camii Ordu'muzun en büyük camilerinden biri. Bir süre 
önce meydan ve yeraltı otoparkı için çalışma başlattığımız 
cami çevresi; çocuk oyun alanları, kuru havuz, yeşil alanlar, 

2dinlenme alanları ve kamelyalardan oluşacak. 3 bin m lik 
kapalı otopark alanında da 80 araçlık otopark bulunacak. 
Projemiz hayata geçirildiğinde hem çok önemli bir ihtiyacı 
karşılayacak hem de camimizin güzelliğine güzellik katacak” 
diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hizmete sunuyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul 
edilen “Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi Projesi (YAŞAD)” ile 65 yaş üstü ve 
ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların toplum ile bağlarının kopması engellenerek sosyal 

BU PROJE YAŞLILARA EL UZATIYOR

PROJE BÜTÇESİ “2 MİLYON 600 BİN TL”
Toplam 2 milyon 600 bin TL'lik projenin 2 milyon TL'si Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca ve 600 bin TL'si ise Ordu 
Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Projeyle 65 yaş üstü 
vatandaşlara ev temizliği ve evde tadilat hizmeti verilirken, 
yaşlıların temel işlerine yardımcı olunarak kişisel bakımları ve 
temizlikleri yapılacak. 

19 İLÇEDE UYGULANACAK
Başkan Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 
daha önce yürüttükleri evde bakım hizmetleri kapsamında, 
19 ilçede çok sayıda vatandaşa evde temizlik ve kuaförlük 
hizmeti verildiğini söyleyerek, “Hayata geçireceğimiz yeni 
projemizle birlikte Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde 
yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın yaşadıkları 
yerlerde kişisel bakımlarının yapılması amaçlanıyor. Proje 
kapsamında, yaşadıkları alandan ayrılamayan ya da geçici 
süre ile yalnız yaşamaları gereken ve ulaşım sorunu sebebiyle 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olan yaşlılarımız 
tespit edilerek onların ihtiyaçlarına cevap verilecek” dedi.
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2017 yılında asfalt yol yatırımlarında hedeflerinin çok üstünde bir çalışma 
sergileyen Büyükşehir, geride bırakılan süre içerisinde toplam 1.396 km'lik asfalt 
yol imal ederek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

2017 REKORLAR YILI OLDU

 “VATANDAŞ ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYOR”
Göreve geldiği ilk günden itibaren başlıca hedeflerini yol ve 
altyapı olarak açıklayan ve bu doğrultuda yoğun bir çalışma 
temposu sergileyen Başkan Enver Yılmaz, 19 ilçenin 
tamamında gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların 
takdirini kazanıyor. 

“YAPTIĞIMIZ YOLLARIN UZUNLUĞU MESAFE 
OLARAK ÜLKE SINIRLARINI AŞTI”

Birçok mahalleyi ilk kez asfaltla tanıştırdıklarını belirten 
Başkan Yılmaz, “Cumhuriyet tarihinin kırsalda en büyük yol 
ihalesi olan 752 km'lik Sıcak Asfalt Yol Projemiz ile 
Büyükşehir Belediyemizin kendi ekip ve ekipmanıyla 
sürdürdüğü asfalt çalışmalarında hedefimizin çok çok 
üstünde bir yatırım gerçekleştirdik. Bir örnek verecek 
olursak, Ordu ili ile Avrupa'ya giriş kapısı olan Kapıkule sınır 
kapısı arasındaki karayolu mesafemiz 1155 km'dir. 

Büyükşehir'imiz Cumhuriyet tarihinin en büyük yol 
seferberliğinde bir rekora imza atarak 1396 km asfalt yol 
çalışması gerçekleştirdi. Yani yaptığımız yolların uzunluğu 
mesafe olarak ülke sınırlarını aştı” dedi. 

DUVARLAR NAKIŞ GiBi ÖRÜLÜYOR
Ordu ilinin zor coğrafi şartlarına rağmen en uzak mahallelerine kadar ulaşım 
hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi, taş duvar ve perde duvar gibi sanat 
yapıları ile yaptığı yolların ömrünü uzatıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN İKİNCİ YOL AĞI ORDU'DA
Yaklaşık 10 bin 300 km'lik Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip 
ikinci ili olan Ordu'da ulaşımla ilgili yaşanan sorunları çözüme 
kavuşturmak amacıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam 
ediyor. İlin mahallelerini sıcak asfaltla tanıştıran Büyükşehir 
Belediyesi, yolların ömrünü uzatmak, halkın konforlu ve güvenli 
bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla taş duvarlar, 
menfezler ve betonarme duvarlar ile yolları koruma altına 
alıyor.

SANAT YAPILARI YOLLARI KORUYOR
Dik ve engebeli olan arazi şartlarının olduğu bölgelerde, özellikle 
yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının ulaşım 
hizmetlerini aksatmaması için yolların kenarlarına taş duvar ve 
betonarme duvar inşa ediliyor. Geride bırakılan süre içerisinde 
19 ilçede 1396 km yolu asfaltla buluşturan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, yollar uzun ömürlü olsun diye toplam 37 bin metre 

3
uzunluğunda 281 bin 627 m  taş duvar, 1418 metre betonarme 
duvar ve 2 bin 887 metre menfez imalatı gerçekleştirdi.



1110

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

2017 yılında asfalt yol yatırımlarında hedeflerinin çok üstünde bir çalışma 
sergileyen Büyükşehir, geride bırakılan süre içerisinde toplam 1.396 km'lik asfalt 
yol imal ederek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

2017 REKORLAR YILI OLDU

 “VATANDAŞ ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYOR”
Göreve geldiği ilk günden itibaren başlıca hedeflerini yol ve 
altyapı olarak açıklayan ve bu doğrultuda yoğun bir çalışma 
temposu sergileyen Başkan Enver Yılmaz, 19 ilçenin 
tamamında gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların 
takdirini kazanıyor. 

“YAPTIĞIMIZ YOLLARIN UZUNLUĞU MESAFE 
OLARAK ÜLKE SINIRLARINI AŞTI”

Birçok mahalleyi ilk kez asfaltla tanıştırdıklarını belirten 
Başkan Yılmaz, “Cumhuriyet tarihinin kırsalda en büyük yol 
ihalesi olan 752 km'lik Sıcak Asfalt Yol Projemiz ile 
Büyükşehir Belediyemizin kendi ekip ve ekipmanıyla 
sürdürdüğü asfalt çalışmalarında hedefimizin çok çok 
üstünde bir yatırım gerçekleştirdik. Bir örnek verecek 
olursak, Ordu ili ile Avrupa'ya giriş kapısı olan Kapıkule sınır 
kapısı arasındaki karayolu mesafemiz 1155 km'dir. 

Büyükşehir'imiz Cumhuriyet tarihinin en büyük yol 
seferberliğinde bir rekora imza atarak 1396 km asfalt yol 
çalışması gerçekleştirdi. Yani yaptığımız yolların uzunluğu 
mesafe olarak ülke sınırlarını aştı” dedi. 

DUVARLAR NAKIŞ GiBi ÖRÜLÜYOR
Ordu ilinin zor coğrafi şartlarına rağmen en uzak mahallelerine kadar ulaşım 
hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi, taş duvar ve perde duvar gibi sanat 
yapıları ile yaptığı yolların ömrünü uzatıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN İKİNCİ YOL AĞI ORDU'DA
Yaklaşık 10 bin 300 km'lik Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip 
ikinci ili olan Ordu'da ulaşımla ilgili yaşanan sorunları çözüme 
kavuşturmak amacıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam 
ediyor. İlin mahallelerini sıcak asfaltla tanıştıran Büyükşehir 
Belediyesi, yolların ömrünü uzatmak, halkın konforlu ve güvenli 
bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla taş duvarlar, 
menfezler ve betonarme duvarlar ile yolları koruma altına 
alıyor.

SANAT YAPILARI YOLLARI KORUYOR
Dik ve engebeli olan arazi şartlarının olduğu bölgelerde, özellikle 
yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının ulaşım 
hizmetlerini aksatmaması için yolların kenarlarına taş duvar ve 
betonarme duvar inşa ediliyor. Geride bırakılan süre içerisinde 
19 ilçede 1396 km yolu asfaltla buluşturan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, yollar uzun ömürlü olsun diye toplam 37 bin metre 

3
uzunluğunda 281 bin 627 m  taş duvar, 1418 metre betonarme 
duvar ve 2 bin 887 metre menfez imalatı gerçekleştirdi.



1312

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

OSKi, ÇALIŞMALARIYLA 2017 YILINA DAMGASINI VURDU
OSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında hayata geçirdiği proje ve yatırım 
faaliyetleri ile Ordu tarihinde görülmemiş çalışmalara imza attı.

KİLOMETRELERCE İÇME SUYU
VE KANALİZASYON HATLARI DÖŞENDİ

Ordu'nun 19 ilçesini tek tek ele alarak içme suyu ve 
kanalizasyon sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlar 
gerçekleştiren OSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde 
12 adet su alma yapısı, 15 adet kaptaj ve kuyu, 4 adet içme 
suyu deposu yapımı ve 16 adet depo bakım ve onarımı ile    
2 adet yeni içme suyu arıtma tesisi inşa etti. OSKİ, Altınordu 
ilçesindeki yoğun altyapı yatırımları kapsamında, 58 bin 
metre kanalizasyon hattını ve 685 bin metre içme suyu 
hattını tamamlayarak Ordu ilinin geleceği olan modern 
altyapı sistemine dâhil etti.

MEYDANA GELEN ARIZALARA 
MÜDAHALE EDİLDİ

Yeni yapılan veya yenilenen içme suyu ve kanalizasyon 
hatlarının yanı sıra mevcut işletilen hatlarda ise 2017 yılında 
toplam 37 bin 40 adet içme suyu arızası ile 4 bin 14 adet 
kanalizasyon arızasına müdahale edildi. 

ESKİYEN SAYAÇLAR YENİLENDİ
OSKİ ekipleri, on yılı doldurmuş veya kullanım ömrünü 
tamamlamış olup, sağlıklı su ölçümü gerçekleştiremeyen 
sayaçlara müdahale ederek 2017 yılında 28 bin 661 adet su 
sayacını yeniledi. 

İçme Suyu Hattı Kanalizasyon Hattı

İçme Suyu Arıtma Tesisi

DÜNYA STANDARTLARININ GEREKTİRDİĞİ TÜM 
KRİTERLER YERİNE GELİYOR

OSKİ Genel Müdürlüğünün Ordu genelinde bulunan 44 adet 
aktif arıtma tesisinin 25 adedi içme suyu ve 19 adedi atık su 
arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. Kurulan son sistem 
laboratuvarlarda içme suyu ve atık suların numuneleri tahlil 
edilerek bu numunelerin günlük, haftalık ve aylık sürekli 
denetimi yapılıp rutin kontrolleri gerçekleştiriliyor. Dünya 
standartlarının gerektirdiği tüm kriterleri yerine getiren 
OSKİ, Altınordu içme suyu laboratuvarını da akredite etme 
başarısını gösterdi.

İÇME SULARI VE ATIK SULAR SÜREKLİ DENETİM 
ALTINDA TUTULUYOR

Faaliyetlerini diğer yıllarda olduğu gibi 2017'de de yoğun bir 
şekilde sürdüren OSKİ ekipleri,  içme suyundan toplam 5 bin 
862 adet ve kanalizasyon suyundan da 1.939 adet numune 
alarak laboratuvarlarda analizlerini gerçekleştirdi.  Böylece 
Ordu ilinde içme suyu ve atık sular sürekli gözlem ve denetim 
altında tutuluyor.

İÇME SUYU DEPOLARI 
SÜREKLİ KONTROL EDİLİYOR

Arıtma tesisleri ve laboratuvarlarıyla birlikte Ordu genelinde 
içme suyu hizmeti sağlayan OSKİ, 620 adet içme suyu 
deposu ile tüm şebekelere klorlanmış ve dezenfekte edilmiş 
içme suyu verirken, köyden mahalleye dönüşen mahallelerin 
tamamına da bu sayede klorlanmış içme suyu temin ediyor.

ORDU'NUN SULARI OSKi'NiN DENETiMiNDE
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(OSKİ), şebeke hatları vesilesiyle kullanılan içme suları ve atık suları sürekli 

İçme Suyu Tesisi

Atık Su Tesisi

İçme Suyu Laboratuvarı 
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SÜT ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK
Başkan Enver Yılmaz, proje sayesinde halkın süt üretimine 
teşvik edileceğini söyleyerek “Amacımız özellikle 
hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerimizdeki 
potansiyeli değerlendirmek ve bunu yaparken de çiğ sütü 
uygun koşullarda toplayarak sütün kalitesini artırmak ve 
marka değer oluşturarak üretimini teşvik etmek” dedi.

ÇİĞ SÜT TOPLAMA ALTYAPISI İYİLEŞTİRİLECEK
Projenin toplam maliyetinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu 
belirten Başkan Yılmaz, “Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile toplam maliyeti 1 
milyon 500 bin TL olan Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının 
İyileştirilmesi Projemizle ilgili protokol imzalayarak 
çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.

18 AYRI NOKTADA SÜT EVİ KURULACAK
Başkan Enver Yılmaz Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş 
ilçelerinde uygulanacak proje ile bölgedeki sütün tamamının 
toplanacağını ifade ederek, “Projemiz, hayvancılığın yoğun 

olarak yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş 
ilçelerimizde uygulanacak. Bu kapsamda ilçelerimizdeki 104 
mahallenin sütü toplanarak işlenmeye hazır hâle getirilecek. 
Ayrıca toplam 17 adet süt tankı alınacak ve tespit edilecek 
merkezi noktalara 18 adet süt evi kurulacak. Sütler bu 
merkezlerde toplanarak, soğuk zincir kapsamında hijyenik 
bir şekilde bozulmadan muhafaza edilecek. Vatandaşlarımız 
da elde ettikleri sütleri bu sisteme dâhil etmeleri durumunda 
litre başına 9 kuruş devlet desteği alacak” şeklinde konuştu. 

BÜYÜKŞEHiR'DEN SÜT ÜRETiMiNE BÜYÜK DESTEK 
Büyükşehir Belediyesi, Ordu ilinde hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların gelir 
seviyesinin artırılması amacıyla çiğ süt toplama altyapısının iyileştirilmesine yönelik 

AĞUSTOS AYINA KADAR TAMAMLANACAK
Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanan Çikolata Park 
Projesi'nde restoran, nikâh salonları ve çok amaçlı salonların 
gaz beton duvar imalatları, alçı asma tavan işleri ve çok 
amaçlı salonun ilave çelik konstrüksiyonlarla büyütülmesi 
çalışmaları devam ediyor. A, B ve C blokların teras 
çatısındaki parapet korkuluklarının yapılması, yalıtım işleri, 
B1 ve B3 blokların seyir teraslarının demir ve beton 
imalatları ile satış birimlerinin birleştirilmesi çalışmaları 
kapsamında temel imalatları yapılıyor. A-B1 blokta bulunan 
restorana ait elektrik ve mekanik tesisat işleri, peyzaj 
düzenleme altyapısı için gerekli olan tesviye kazısı ve dolgu 
imalatları gerçekleştiriliyor.

ÇİKOLATA PARK 8 BLOKTAN OLUŞACAK
Yapılan revizyonla birlikte 8 blok olarak planlanan projede 
ayrıca yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, 30x50 m 
ölçülerinde sentetik çim yüzeyli halı saha ve halı sahaya ait 
giyinme odası, 1 adet akrilik zemin kaplamalı basketbol ve 
voleybol sahası, çevre duvarı ve ferforje imalatları, çevre 
aydınlatma elemanları ve giriş takı yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde yapılacak olan 
Çikolata Park Projesi revize edilerek çalışmalara tekrar başlandı. 

ÇiKOLATA PARK'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
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MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞDU, “BU HİZMETLER 
ORDU'YU GELECEĞE TAŞIYACAK”
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Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği değişimden dolayı 
başta Sayın Enver Yılmaz olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Ordu ilinin Büyükşehir olarak artık hak ettiği 
hizmetleri aldığını söyleyen Milletvekili Gündoğdu, “Toplu 
ulaşımda yaşanan bu hizmetimiz için çok teşekkür ediyorum. 
Ordu'muzda büyük bir değişim var” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ÇANAK, “ARTIK YENİ TÜRKİYE 
MASADA OYUN BOZUYOR”

Milletvekili Oktay Çanak, Ordu ilinin Büyükşehir olmasından 
rahatsızlık duyan ancak daha sonra hizmetleri görünce 

sessizliğe bürünenlerin olduğuna dikkat çekerek, Ordu'nun 
hem sosyal hem de fiziki olarak büyüdüğünü söyledi.

VALİ YAVUZ, “TÜRKİYE SESSİZ BİR DEVRİM 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni toplu taşıma sisteminin 
hayata geçmesinde büyük emeği olan Başkan Enver 
Yılmaz'a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni toplu ulaşım 
sisteminin hizmete açılış kurdelesini birlikte kesti. 
Kurdelenin kesilmesiyle birlikte Ordu ilinde toplu ulaşımda 
bir devir kapanarak, modern bir toplu ulaşım sisteminin 
uygulanacağı yeni bir dönem başladı.
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HiZMET SEFERBERLiĞi DEVAM EDiYOR

BAŞKAN YILMAZ, “TOPLU ULAŞIMDA 
BUGÜN ÇAĞ ATLADIK”

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 
törende konuşan ve 2014 yılında verdikleri sözü bugün 
yerine getirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını 
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “İlçemizde ulaşım yapısı o 
kadar çok karışıktı ki bu süreci en sağlıklı şekilde yürüttük” 
dedi. Kumbaşı'ndan kalkan bir dolmuşun Devlet 
Hastanesine neredeyse 1.5 saatte gittiğini hatırlatan Başkan 
Yılmaz, “2015 yılında bu projemizle ilgili profesyonel bir 
destek aldık. Şoför esnaflarımızla bir araya gelerek yeni 
toplu ulaşımla ilgili çalışmayı siz yapın dedik. Onlar da kabul 
ettiler. Tamamen teknolojik bir sistemle birlikte toplu 
ulaşımda bugün çağ atladık. Cumhuriyet Meydanı, artık 
Toplu Ulaşım Merkezi (TUM) olarak hizmet verecek. 
Güzergâh kodlarına 52'den başladık, araçlarımızı mor 
beyaza büründürdük ve dünya standartlarında bir hizmeti 
hemşehrilerimize sunmuş olduk. Bugün itibarıyla Ordu'muz 
diğer illere de örnek teşkil edecek bir hizmete kavuşuyor.      
7 kooperatifi bir araya getirmiştik. İlçelerimizi de bu sisteme 

dâhil etmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz, akıllı kart 
uygulamasını hem teleferikte hem de akıllı bisikletlerde 
kullanabilecek” diye konuştu.

Büyükşehir’in değişim ve dönüşüm projelerinden biri daha düzenlenen törenle hizmete 
girdi. “Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Ordu'muzda” sloganıyla Cumhuriyet 
Meydanı'nda gerçekleştirilen hizmete alma törenine binlerce vatandaş katıldı. Yeni 
sistemle birlikte yaklaşık 340'a yakın eski toplu taşıma aracının yerine toplam 177 yeni 



MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞDU, “BU HİZMETLER 
ORDU'YU GELECEĞE TAŞIYACAK”

Milletvekili Metin Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği değişimden dolayı 
başta Sayın Enver Yılmaz olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Ordu ilinin Büyükşehir olarak artık hak ettiği 
hizmetleri aldığını söyleyen Milletvekili Gündoğdu, “Toplu 
ulaşımda yaşanan bu hizmetimiz için çok teşekkür ediyorum. 
Ordu'muzda büyük bir değişim var” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ÇANAK, “ARTIK YENİ TÜRKİYE 
MASADA OYUN BOZUYOR”

Milletvekili Oktay Çanak, Ordu ilinin Büyükşehir olmasından 
rahatsızlık duyan ancak daha sonra hizmetleri görünce 

sessizliğe bürünenlerin olduğuna dikkat çekerek, Ordu'nun 
hem sosyal hem de fiziki olarak büyüdüğünü söyledi.

VALİ YAVUZ, “TÜRKİYE SESSİZ BİR DEVRİM 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni toplu taşıma sisteminin 
hayata geçmesinde büyük emeği olan Başkan Enver 
Yılmaz'a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni toplu ulaşım 
sisteminin hizmete açılış kurdelesini birlikte kesti. 
Kurdelenin kesilmesiyle birlikte Ordu ilinde toplu ulaşımda 
bir devir kapanarak, modern bir toplu ulaşım sisteminin 
uygulanacağı yeni bir dönem başladı.

1716

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

HiZMET SEFERBERLiĞi DEVAM EDiYOR

BAŞKAN YILMAZ, “TOPLU ULAŞIMDA 
BUGÜN ÇAĞ ATLADIK”

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 
törende konuşan ve 2014 yılında verdikleri sözü bugün 
yerine getirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını 
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “İlçemizde ulaşım yapısı o 
kadar çok karışıktı ki bu süreci en sağlıklı şekilde yürüttük” 
dedi. Kumbaşı'ndan kalkan bir dolmuşun Devlet 
Hastanesine neredeyse 1.5 saatte gittiğini hatırlatan Başkan 
Yılmaz, “2015 yılında bu projemizle ilgili profesyonel bir 
destek aldık. Şoför esnaflarımızla bir araya gelerek yeni 
toplu ulaşımla ilgili çalışmayı siz yapın dedik. Onlar da kabul 
ettiler. Tamamen teknolojik bir sistemle birlikte toplu 
ulaşımda bugün çağ atladık. Cumhuriyet Meydanı, artık 
Toplu Ulaşım Merkezi (TUM) olarak hizmet verecek. 
Güzergâh kodlarına 52'den başladık, araçlarımızı mor 
beyaza büründürdük ve dünya standartlarında bir hizmeti 
hemşehrilerimize sunmuş olduk. Bugün itibarıyla Ordu'muz 
diğer illere de örnek teşkil edecek bir hizmete kavuşuyor.      
7 kooperatifi bir araya getirmiştik. İlçelerimizi de bu sisteme 

dâhil etmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz, akıllı kart 
uygulamasını hem teleferikte hem de akıllı bisikletlerde 
kullanabilecek” diye konuştu.

Büyükşehir’in değişim ve dönüşüm projelerinden biri daha düzenlenen törenle hizmete 
girdi. “Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Ordu'muzda” sloganıyla Cumhuriyet 
Meydanı'nda gerçekleştirilen hizmete alma törenine binlerce vatandaş katıldı. Yeni 
sistemle birlikte yaklaşık 340'a yakın eski toplu taşıma aracının yerine toplam 177 yeni 



1918

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

Yıl sonuna kadar ana arterlerdeki çalışmaların biteceğini 
belirten Başkan Enver Yılmaz, “Fatsa ilçemizin doğal gaz 
çalışmalarında şu anda projemizin kapsadığı coğrafi alan 
itibarıyla %25 seviyelerindeyiz. Sene sonuna kadar ise %40 
seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bu durumda şehir içerisinde 
ana arterlerdeki çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi.

ABONE SAYISI 4 BİN 500'E ULAŞTI
Başkan Yılmaz, Fatsa'da hâlen 4 bin 500 doğal gaz abonesi 
olduğunu söyleyerek, “Fatsa ilçemizde hâlen 4 bin 500'e 
yakın doğal gaz abonemiz var. Bilindiği üzere 2017 yılı sonu 
itibarıyla Dolunay, Evkaf, Mustafa Kemal, Şerefiye, 
Dumlupınar, Kurtuluş ve Sakarya Mahallelerimizde doğal 
gaz kullanılmaya başlanmıştı. 2018 yılında da Dolunay, 
Sakarya, Kurtuluş ve Şerefiye Mahallelerimizin kalan 
kısmına, Organize Sanayi Bölgemize ve Fatih Mahallemize 
doğal gaz verilmeye başlanacak. Bu demek oluyor ki yıl sonu 
itibarıyla Fatsa ilçemizin %90'ı doğal gaz hizmetinden 
faydalanmış olacak” diye konuştu.

YAZ AYLARINDA KAZI ÇALIŞMALARINA 
AĞIRLIK VERİLECEK

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğal gaz kazı 
çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Başkan Enver 
Yılmaz, “Yaz sezonu itibarıyla doğal gazla ilgili kazı 
işlemlerine biraz ağırlık vereceğiz. Altınordu ilçemizde 2017 
yılında gerçekleştirdiğimize benzer bir yatırım süreci, 2018 
yılında Fatsa ilçemizde yaşanacak. Devamında ise başta ana 
caddeler olmak üzere, şehir merkezindeki yapım işlerini hızlı 
bir şekilde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

2018 yılı Fatsa ilçesindeki doğal gaz çalışmaları açısından önemli bir yıl olacak ve yıl 
sonuna kadar nüfusun %90'ı doğal gaza kavuşacak.

FATSA DOĞAL GAZI SEVDi

Uzun yıllar doğal gazla ilgili beklentilerine Başkan Enver 
Yılmaz'ın girişimleri ile cevap bulan Ünyeli vatandaşlar, 
bugünlerde doğal gaz kullanmanın keyfini sürüyor. Her 
geçen gün abone sayısı artan ilçedeki doğal gaz çalışmaları 
hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, şu an itibarıyla 17 bin 
415 kişiye ulaşıldığını, abone sayısının 2 binin üzerinde ve 
aktif kullanıcının ise binin üzerinde olduğunu açıkladı. 

BAŞKAN YILMAZ, 
“BÜYÜK UĞRAŞLAR VERİLMİŞTİ”

Geçmişte Terme ve Fatsa ilçelerinde doğal gaz çalışması 
yapılmasına rağmen Ünye'de bu çalışmaya bir türlü 
başlanamamış olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Şu an 
Ünye'de 17 bin 415 kişiye ulaştık. Abone sayımız 2 binin 
üzerinde ve aktif kullanıcı sayımız ise binin üzerinde oldu. 
Atatürk Mahallesi, Çınar Mahallesi, Kaledere Mahallesi, 
Liseler Mahallesi, Çamurlu Mahallesi ve Orta Yılmazlar 
Mahallesi'ne doğal gaz verildi. Allah izin verirse 2018 yılında 
da doğal gazın hangi bölgelerimize verileceğini planlıyoruz. 
Ünye ilçemizde çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde 
gerçekleştirecek ve doğal gaz mevzusunu çözüme 

kavuşturacağız. Çalışmaları tamamladıktan sonra altyapıya 
yoğunlaşacağız. Doğal gaz bağlantısı gerçekleştirdiğimiz 
mahallelerimizde Ünyeli vatandaşlarımız, yıllardır 
bekledikleri bu hizmetten faydalanmanın keyfini sürüyor” 
diye konuştu. 

Başkan Enver Yılmaz, Ünye’de devam eden doğal gaz çalışmalarıyla ilgili 
yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ilçenin 6 mahallesine doğal gaz verildiğini 

ÜNYE'DE 6 MAHALLEYE DOĞAL GAZ VERiLDi
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Genel Sekreter Civelek, her iki noktada sürdürülen 
çalışmaların yıllardır çözüm bekleyen sorunları ortadan 
kaldıracağını söyledi.

TRAFİK AKIŞINDA 
CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK

Yapılan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 
Sivil Savunma Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunu ortadan 
kaldıracaklarını ifade eden Genel Sekreter Bülent Civelek, 
“Altınordu ve Ünye ilçelerimizde birçok yerde kavşak 
düzenleme çalışmaları yaparak trafik akışında ciddi bir 
rahatlama sağladık. Şu anda da Altınordu ilçemizde Sivil 
Savunma Kavşağı'nda başlattığımız çalışmalar devam 
ediyor. Bu kavşağımızda özellikle sabah ve akşam 
saatlerinde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyordu. 
Yaptığımız çalışma ile hem trafik akışını rahatlatacağız hem 
de yoğunluktan kaynaklanan tehlikeli durumların önüne 
geçmiş olacağız” dedi. 

SANAYİ ESNAFIMIZIN ÇİLESİ SONA ERİYOR
Genel Sekreter Civelek, 2. Sanayi Sitesi'ndeki sıcak asfalt 
çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2. Sanayi Sitemizde 

bir süre önce yaptığımız çalışmalar neticesinde, sanayi 
esnafımızın ve bu bölgeye yolu düşen vatandaşlarımızın uzun 
yıllar süren çilesini sona erdireceğiz” diye konuştu. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Altınordu ilçesinde 
devam eden 2. Sanayi Sitesi asfalt çalışmaları ile Sivil Savunma Kavşağı 

GENEL SEKRETER CiVELEK, ÇALIŞMALARI iNCELEDi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde öğrenci ve personel servis 
taşımacılığına yönelik tahditli S plaka satış ihalesinin ikincisini gerçekleştirdi. 
Yapılan ihalede 143 gerçek ve tüzel kişi, öğrenci ve personel taşımacılığını yasal 

ÜNYE S PLAKA iHALESi YAPILDI

UKOME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon 
Merkezinin (UKOME) 2018 yılı ikinci olağan toplantısı 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Bülent Civelek'in başkanlığında yapılan toplantının en 
önemli gündem maddesi, Ünye ilçesi için ikinci defa 
gerçekleştirilen S plaka ihalesiydi. 40 bin TL + KDV 
muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulüyle yapılan 
ihalede muhammen bedel ve üzerinde teklif veren 143 
gerçek ve tüzel kişi, tahditli S plaka almaya hak kazandı.

143 ADET S PLAKA DAHA 
SAHİPLERİNİ BULDU

Genel Sekreter Civelek, Ünye'de S plaka alamayanlar için 
ikinci bir ihale yaptıklarını belirterek, “Altınordu ve 
Fatsa'dan sonra Ünye ilçemiz için ikinci kez 166 adet 
tahditli S plaka satış ihalesine çıktık. Daha önceki 
ihalemizde 28 adet S plaka vermiştik. 40 bin TL + KDV 

muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulüyle 
yaptığımız bu ikinci ihalede de muhammen bedel ve 
üzerinde teklif veren 143 gerçek ve tüzel kişi, tahditli S 
plaka almaya hak kazandı” dedi.
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YETERLİ TEKNİK DONANIMA 
SAHİP UZMAN BİR EKİBİMİZ VAR 

Büyükşehir Belediyesinin zemin çalışmaları konusunda 
yeterli teknik donanımı ve uzman bir ekibinin bulunduğunu 
belirten Başkan Yılmaz, “İlimiz sınırları içinde her türlü zemin 
çalışmalarını rahatlıkla yapabiliyoruz. İleri seviyede teknik 
araç ve gerece sahip uzman personellerimiz vasıtasıyla 
karada yaptığımız zemin çalışmalarının yanında denizde su 
derinlik taraması, hidrografik ve oşinografik çalışmaları da 
gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

HEM KARADA HEM DE DENİZDE 
ÖLÇÜM YAPILABİLİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde 
Köprübaşı Meydan Projesi, Sporcu Fabrikası ve Gençlik 
Merkezi, Altınordu Karşıyaka Spor Kompleksi, Fatsa 
Meydan – Yeraltı Otoparkı başta olmak üzere kültür 

merkezleri, galericiler sitesi, katı atık istasyonları, spor 
tesisleri, otogarlar, çeşitli hizmet binaları, camiler ve imar 
planları olmak üzere toplamda 30 adet zemin çalışması 
yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 500 metre sondaj çalışması ve 
112 adet sismik ölçüm gerçekleştirildi. Ayrıca kıyı dolgu 
alanlarında su derinlik taramaları (batimetri) ile hidrografik 
ve oşinografik çalışmalar yapıldı.

Büyükşehir, projelerini sağlam zeminler üzerine inşa ediyor. Büyükşehir 
Belediyesince il genelindeki çeşitli yatırımlar için 2017 yılında 30 adet zemin etüt 
çalışması yapılırken bu kapsamda 4 bin 500 m sondaj ve 112 sismik ölçüm 

BÜYÜKŞEHiR'iN ZEMiNi SAĞLAM

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, on yıllardır Ordu ilinin gündemini meşgul eden 
çöp sorununu çözmelerinin ardından, şimdi de çöpten elektrik üretip satarak gelir elde 

ÇÖPTEN ELEKTRiK ÜRETiLECEK

BAŞKAN YILMAZ, “ÇÖP SORUNUNU ORDU'NUN 
GÜNDEMİNDEN ÇIKARDIK”

Çöp sorununu Ordu ilinin gündeminden çıkararak modern ve 
çevreci bir sistem kurduklarını belirten Başkan Yılmaz, “İlçe 
belediyelerimiz tarafından toplanan çöpler, ilk önce Altınordu 
ve Ünye Cevizdere'de kurduğumuz katı atık ayrıştırma 
tesislerinde toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulacak. 
Cam, plastik vb. ekonomik değeri olanlar ayrıştırılacak, 
yakılabilir mahiyette olanlar da Ünye Çimento Fabrikasına 
gönderilecek. Geriye kalan organik atık mahiyetindeki çöp ise 
Çaybaşı İlküvez'de Avrupa Birliği standartlarına göre modern 
tekniklerle inşa ettiğimiz düzenli depolama sahasına 
taşınacak” diye konuştu.

BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK
Başkan Enver Yılmaz, Çaybaşı ilçesinde yapımı devam eden 
düzenli depolama sahası yanına elektrik üretim tesisi 
kuracaklarını söyleyerek, “Çaybaşı Düzenli Depolama 
Sahasının yanına, biyogazdan elektrik üreten bir tesis 
kuracağız. Bu tesisteki biyometanizasyon sistemi sayesinde, 
organik atıkları biyogaz tankında bekleterek önce gaz ve 
sonra da gazdan elektrik üreteceğiz” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN 
İHALESİ YAPILDI

Elektrik üretimi yapacak tesisin ihalesini gerçekleştirdiklerini 
belirten Başkan Yılmaz, “Çaybaşı İlküvez'de yapacağımız 
elektrik üretim tesisinin ihalesini yaptık. Bu tesisimiz 
sayesinde üretilecek elektrikten gelir elde etmeyi planlıyoruz” 
dedi.
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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan meclis toplantısını 
gerçekleştirdi. Başkan Enver Yılmaz'ın yatırımlarla ilgili yaptığı sunumun ardından, 
gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 

MECLiS, YENi YILIN iLK TOPLANTISINI YAPTI

KURUL KALESİ'NE GİDEN YOL YAPILACAK
Ulaşım Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde bulunan Kurul Kalesi'ne giden Altınordu - Ulubey 
Devlet Karayolundan itibaren 6,7 km uzunluğundaki yol 
güzergâhının modern tekniklere uygun şekilde yapımı için 
Kültür ve Turizm Bakanlığından yeterli miktarda şartlı nakdi 
yardım talebinde bulunulması teklifi kabul edildi.

GÖLKÖY VE KABADÜZ'DE 
DIŞ CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Gölköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İsmetpaşa 
Caddesi ve Aybastı Caddesi'ne cephesi olan binalar ile 

Kabadüz ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 
Yokuşdibi Mahallesi - Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Turnalık 
Mahallesi karayolu güzergâhı ve Çambaşı Mahallesi - 
Atatürk Caddesi'ne cephesi olan binalarda “Cephe 
İyileştirme Yapım İşi”nin Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 

DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULDU
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 yılı gelir ve 
giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin 
denetlenmesi amacıyla denetim komisyonu oluşturuldu. 
Yapılan oylamada denetim komisyonu üyesi olarak Ahmet 
Çoruh, Fahrettin Boğ ve Hüseyin Tavlı seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Yılmaz'ın 
başkanlığında düzenlenen toplantıya Başkan Vekili Ahmet 
Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, Genel Sekreter 
Yardımcısı Suat Olğun, Meclis Üyeleri ve ilgili Daire 
Başkanları katıldı. 

2018 YILI VE HİZMET ALIMI PERSONELE YÖNELİK 
YASA HAYIRLI OLSUN

Toplantıya başlamadan önce konuşma yapan Başkan Enver 
Yılmaz, “2018 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa 
hayırlar getirmesini ve iyi bir çalışma yılı olmasını gönülden 
temenni ediyorum. Ayrıca hizmet alımı personele yönelik 
yasanın devreye girmesiyle birlikte hem Büyükşehir 
Belediyesi olarak bizim bünyemizde hem de diğer 

belediyelerde çalışan kardeşlerimiz kadroya geçirildi. Bu 
konuda Hükümetimize teşekkür ederken, kendilerine de 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

SATRANÇ TURNUVASININ DÖRDÜNCÜSÜ 
DÜZENLENECEK

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından, gündem 
maddelerinin görüşülmesine geçildi. Mecliste yapılan 
görüşmelerde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye 
Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 4.sünün yapılması 
planlanan  “Ordu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Ödüllü 
Satranç Turnuvası”nın düzenlenebilmesi amacıyla protokol 
imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz'ın yetki almasına karar verildi. 

Kurul Kalesi Kabadüz
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DAHA GÜVENLİ YAPILAR İÇİN
“Daha Güvenli Bir Ordu” sloganıyla çalışmalarını sürdüren 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde 2017 yılı içerisinde 2 
bin 095 projeyi incelerken, 2 bin 995 denetim olmak üzere 
toplam 5 bin 90 yapı, işletme ve tesisin denetimini yaptı.

52 BİN 500 VATANDAŞA EĞİTİM VERİLDİ
AFKOM Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğüne bağlı itfaiye 
eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen seminerlerde 52 bin 
500 vatandaşa eğitim verildi. Eğitimlerde kurumların yangın 
güvenliği yönünden alması gereken önlemlerin yanı sıra 
yangın anında yapılması gerekenler ve yangında doğru 
davranış şekilleri katılımcılara anlatıldı. Eğitimin sonunda ise 
gerçekleştirilen tatbikat ile tüm personele yangın söndürme 
maddelerinin doğru kullanımı ve LPG yangınlarına nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği gösterildi.

HİZMET VERİLEN PLAJLARDA ÖLÜMLÜ OLAY 
YAŞANMADI

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, 3'ü 
kadınlar plajı olmak üzere toplam 13 plajda etkin çalışma 

yürüterek vatandaşların yaz aylarında denizde daha güvenli 
vakit geçirmesini sağlarken, boğulma tehlikesi geçiren 108 
kişinin de hayatını kurtardı. 50 personel, 3 adet jet ski ve 2 
adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti veren 
ekiplerin bulunduğu plajlarda hiçbir ölümlü olay yaşanmadı.

2017 yılı faaliyet raporunu açıklayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, il genelinde 1.771'i yangın, 227'i trafik kazası, 667'si kurtarma, 135'i su 
baskınına müdahale ve 1.940'ı diğer olaylar olmak üzere toplam 4 bin 740 itfai olaya 

4 BiN 740 OLAYA MÜDAHALE EDiLDi

BiR YILDA 750 BiNDEN FAZLA BiTKi DiKiLDi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile karayolları üzerinde bulunan kavşak 
ve refüjleri çiçek ve bitkilerle süsledi. 2017 yılı içerisinde 750 binden fazla bitki, 
toprakla buluşturularak Ordu ili adeta bir çiçek bahçesi hâline getirildi.

HER MEVSİMDE 
FARKLI BİR GÜZELLİK VAR

Dört mevsim çiçek ve bitki dikimine devam ettiklerini 
belirten Başkan Enver Yılmaz, “Çalışmalarımızı sadece 
ilkbahar ve yaz mevsimine göre planlamıyoruz. Mevsimine 
uygun olarak da dört mevsim boyunca çiçek ve bitki 
dikimlerimiz devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığımızın yaptığı çalışmalarla park ve bahçelerdeki 
çiçek ve diğer bitkileri mevsimine uygun şekilde yeni çiçek ve 
bitkilerle değiştiriyoruz. Böylece her mevsim farklı bir 
güzellik ortaya çıkarıyoruz” dedi.

ORDU'NUN GÜZELLİĞİNE 
GÜZELLİK KATILDI

Başkan Enver Yılmaz, 2017 yılında 750 binden fazla çiçek ve 
bitkiyi toprakla buluşturup Ordu'nun güzelliğine güzellik 
kattıklarını söyleyerek, “Park ve bahçelerimizde geride 
bıraktığımız bir yıl içerisinde 243 bini yazlık çiçek, 235 bini 
kışlık çiçek, 250 bini lale ve sümbül soğanı, 18 bin 500'ü gül 

ve 13 bin 398'i ise ağaç, ibreli çalı ve ağaççık olmak üzere 
toplam 759 bin 898 bitki dikimi gerçekleştirdik. Ordu'muzu 
nakış nakış işleyerek güzelliğine güzellik kattık” diye 
konuştu.
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, esnaflar arasındaki haksız rekabet ve 
kazancın önüne geçilmesi ve vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması 
amacıyla denetim faaliyetlerine devam ediyor.

iŞ YERLERi DENETiM ALTINDA

Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin mağdur olmaması 
amacıyla Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde faaliyet gösteren iş 
yerlerine yönelik denetim yapıldı. Pastane ve tatlı 
imalathaneleri ile kuruyemiş satışı yapan iş yerleri başta 
olmak üzere, çeşitli iş yerlerinde yapılan denetimlerde 
ruhsat, gıda hijyeni ve fiyat etiketi ile mevzuatın öngördüğü 
diğer hususlar kontrol edildi. 

İŞLETME SAHİPLERİ 
VE ÇALIŞANLAR UYARILDI

Pastanelerde ve tatl ı  imalathanelerinde yapılan 
denetimlerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, gıda üretim, 
depolama ve satış kuralları, temizlik ve hijyen koşulları, 
personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanma tarihi vb. 
konular kontrol edildi. Kuruyemiş satışı yapan işletmelerde 
ruhsatın yanı sıra işletme hijyeni, ürünlerin uygun yerde 
muhafazası ve ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı. 

Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler varsa bunların 
raflardan kaldırılması konusunda, işletme sahipleri ve 
çalışanları uyarıldı. Fiyat etiketi denetimlerinde ise 
etiketlerin kolayca okunabilmesi, yanıltıcı olmaması, üretim 
yeri gibi ayırıcı özelliklerinin bulunması gibi hususlar kontrol 
edilerek iş yeri yetkilileri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Kanunu hakkında bilgilendirildi.

BAŞKAN YILMAZ, “SPORCULARIMIZI 
VE ÇALIŞTIRICILARINI TEBRİK EDİYORUM”

Büyükşehir Belediyespor Kulübünün Türkiye şampiyona-
larında elde ettiği başarılar nedeniyle sporcuları ve 
çalıştırıcılarını tebrik eden Başkan Enver Yılmaz, “Spora 
yaptığımız yatırımlar kısa sürede meyvelerini vermeye 
başladı. Antalya'da düzenlenen Küçükler Satranç 
Şampiyonası ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na tüm 
sporcularımız, elde ettikleri derecelerin yanında milli takım 
havuzuna girmeyi başardı. Diğer taraftan Türkiye Büyükler 
Taekwondo Şampiyonası'na katılan sporcularımız 1 altın ve 
2 bronz madalya kazandı. Sporcularımızı ve çalıştırıcılarını 
tebrik ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR SATRANÇ SPORCULARININ TAMAMI 
MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI

Antalya Kemer'de 20-26 Ocak 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası ile 
Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na katılan Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 birincilik, 1 ikincilik,        
2 beşincilik, 2 altıncılık ve 1 on ikincilik elde etti. Alınan bu 
sonuçlara göre ilk 12'ye girme başarısı gösteren tüm 

sporcular, Türkiye Satranç Federasyonu Milli Takım 
Havuzuna girmeye hak kazandı.

TAEKWONDO SPORCULARINDAN BİR ALTIN VE İKİ 
BRONZ MADALYA

Türkiye Taekwondo Federasyonunun 24-28 Ocak 2018 
tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlediği ve 75 ilden 1.700 
sporcunun katıldığı, Türkiye Büyükler Taekwondo 
Şampiyonası'nda ise Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Taekwondo Takımı Sporcuları, 1 altın ve 2 bronz madalya aldı.

SPOR YATIRIMLARI MEYVELERiNi VERMEYE BAŞLADI
Yaklaşık 700 lisanslı sporcusu bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 
sezona hızlı başladı. Büyükşehir Belediyesi sporcularının satranç ve 
taekwondo branşlarında Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarılar, Ordu 
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ONLAR iÇiN YENi BiR GELiR KAPISI OLDU
Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "El Emeği Çarşısı" ev hanımlarının 
yeni ekmek kapısı oldu. Vatandaşların ürettikleri el emeği ürünlerini satarak aile 
bütçelerine katkı sunmalarını sağlayan “El Emeği Çarşısı”nı, açılışından bu yana 

ARTIK DAHA FAZLA KAZANIYORLAR 
Çarşıdaki kadınlar daha önce evde ürettikleri ürünleri sipariş 
üzerine satarken şimdi ise tezgâh başında satarak aile 
bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı kadınlar kazandıkları parayla 
çocuklarını okuturken, bazıları ise ihtiyaçlarını gideriyor.
 

20 ADET STANT AÇILIYOR
Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde, Ziraat 
Bankası arkasında bulunan El Emeği Çarşısı'nın alt katı 

2
stantların bulunduğu 110 m lik ve üst katı ise ihtiyaçların 
karşılandığı bir bölüm hâlinde hizmet veriyor. Ev 
hanımlarının orijinal el emeği ürünlerini toplam 20 adet 
stantta, 15 gün boyunca dönüşümlü olarak kullandığı çarşı 
vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.  Çarşıyı açılışından 
bugüne toplam 5 bin 468 kişi ziyaret etti. 

ÇARŞININ HEMEN YANINDA 
ORGANİK PAZAR AÇILACAK

Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak 
kendilerinin sadece sevk ve idare bölümünde yer aldıklarını 

belirterek, “Özellikle ilçelerimizdeki ORMEK şubelerimizden 
çok güzel örnekler çıkıyor. Kurs merkezlerimizde eğitim 
gören kardeşlerimiz de çarşımızda ürünlerini sergileyebiliyor 
ve hiç ücret vermeden burada satış yapabiliyor” dedi.

ORDU'NUN EN GÜZEL MANZARALARINDAN 

BİR VİTRİN OLUŞUYOR
Fotoğraf sergisinin açılışında bir konuşma yapan Başkan 
Vekili Ertan Bakır, “Üç yıldır düzenlemekte olduğumuz '4 
Mevsim Ordu' adlı ulusal fotoğraf yarışmamızın üçüncüsünü 
de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. İlimizin her 
mevsimde ortaya çıkan eşsiz manzaraları ve son derece özel 
anlarının ölümsüzleştirildiği kareleri gördükçe, güzide 
şehrimizde hayat sürmenin ne kadar büyük bir lütuf 
olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz” dedi.

55 FOTOĞRAF SERGİLENİYOR
Başkan Vekili Bakır, yarışmaya 469 katılımcı tarafından 
1.663 fotoğraf gönderildiğini söyleyerek, “17 Şubat - 31 
Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan 
yarışmamıza 469 katılımcı tarafından 1.663 fotoğraf 
gönderildi. 10 Ocak 2018 tarihinde jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda dereceye giren, jüri özel ödülü 
alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 55 adet fotoğraf 
seçildi. Bu muhteşem karelerle Ordu'muzun tanıtımına katkı 

sağlayan değerli fotoğraf sanatçılarımıza, eserlerini bizlerle 
paylaştıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye 
girenlere ödülleri takdim edilirken, sergide yer alan 
fotoğraflar gezildi.

4 MEVSiM ORDU FOTOĞRAF SERGiSi AÇILDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği 

yaptı.          4 Mevsim Ordu III. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 

ve sergilenmeye layık görülen birbirinden güzel Ordu fotoğrafları 



3130

ordu.bel.tr /OrduBBld444 10 52

Şubat 2018

ONLAR iÇiN YENi BiR GELiR KAPISI OLDU
Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "El Emeği Çarşısı" ev hanımlarının 
yeni ekmek kapısı oldu. Vatandaşların ürettikleri el emeği ürünlerini satarak aile 
bütçelerine katkı sunmalarını sağlayan “El Emeği Çarşısı”nı, açılışından bu yana 

ARTIK DAHA FAZLA KAZANIYORLAR 
Çarşıdaki kadınlar daha önce evde ürettikleri ürünleri sipariş 
üzerine satarken şimdi ise tezgâh başında satarak aile 
bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı kadınlar kazandıkları parayla 
çocuklarını okuturken, bazıları ise ihtiyaçlarını gideriyor.
 

20 ADET STANT AÇILIYOR
Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde, Ziraat 
Bankası arkasında bulunan El Emeği Çarşısı'nın alt katı 

2
stantların bulunduğu 110 m lik ve üst katı ise ihtiyaçların 
karşılandığı bir bölüm hâlinde hizmet veriyor. Ev 
hanımlarının orijinal el emeği ürünlerini toplam 20 adet 
stantta, 15 gün boyunca dönüşümlü olarak kullandığı çarşı 
vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.  Çarşıyı açılışından 
bugüne toplam 5 bin 468 kişi ziyaret etti. 

ÇARŞININ HEMEN YANINDA 
ORGANİK PAZAR AÇILACAK

Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak 
kendilerinin sadece sevk ve idare bölümünde yer aldıklarını 

belirterek, “Özellikle ilçelerimizdeki ORMEK şubelerimizden 
çok güzel örnekler çıkıyor. Kurs merkezlerimizde eğitim 
gören kardeşlerimiz de çarşımızda ürünlerini sergileyebiliyor 
ve hiç ücret vermeden burada satış yapabiliyor” dedi.

ORDU'NUN EN GÜZEL MANZARALARINDAN 

BİR VİTRİN OLUŞUYOR
Fotoğraf sergisinin açılışında bir konuşma yapan Başkan 
Vekili Ertan Bakır, “Üç yıldır düzenlemekte olduğumuz '4 
Mevsim Ordu' adlı ulusal fotoğraf yarışmamızın üçüncüsünü 
de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. İlimizin her 
mevsimde ortaya çıkan eşsiz manzaraları ve son derece özel 
anlarının ölümsüzleştirildiği kareleri gördükçe, güzide 
şehrimizde hayat sürmenin ne kadar büyük bir lütuf 
olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz” dedi.

55 FOTOĞRAF SERGİLENİYOR
Başkan Vekili Bakır, yarışmaya 469 katılımcı tarafından 
1.663 fotoğraf gönderildiğini söyleyerek, “17 Şubat - 31 
Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan 
yarışmamıza 469 katılımcı tarafından 1.663 fotoğraf 
gönderildi. 10 Ocak 2018 tarihinde jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda dereceye giren, jüri özel ödülü 
alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 55 adet fotoğraf 
seçildi. Bu muhteşem karelerle Ordu'muzun tanıtımına katkı 

sağlayan değerli fotoğraf sanatçılarımıza, eserlerini bizlerle 
paylaştıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye 
girenlere ödülleri takdim edilirken, sergide yer alan 
fotoğraflar gezildi.

4 MEVSiM ORDU FOTOĞRAF SERGiSi AÇILDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği 

yaptı.          4 Mevsim Ordu III. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 

ve sergilenmeye layık görülen birbirinden güzel Ordu fotoğrafları 



Şubat 2018

ordu.bel.tr444 10 52


