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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver YILMAZ, 5 gün boyunca Fatsa merkez,
mahalle, belde ve köylere ziyaretlerde bulundu.

  

Fatsa ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaşan Enver Yılmaz, 1 Mart tarihinde Fatsa’ya iki müjdeli
proje vereceğini açıkladı.

  

Fatsa’da seçim bürosu açılışı da yapan Enver Yılmaz, esnaf ziyareti, basın kuruluşları ziyareti,
sivil toplum kuruluşları ziyaretleri ile cadde ve sokak gezileri düzenledi.

  

Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı ve AK Parti Fatsa Belediye Başkan adayı Hüseyin
Anlayan, parti ilçe başkanı Fatih Sözen ve partililerin katılımlarıyla gerçekleşen ziyaretlerde
halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

  

6 günlük Fatsa proğramını bugün tamamlayan Enver Yılmaz, Fatsa’da gördüğü ilgiden memnun
ayrıldığını ifade etti.

  

Anlayan Ve Yılmaz’a Büyük İlgi
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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Büyükşehir olan illere bakın
hepsi göç veren değil, göç alan konumundadır. Dolayısıyla Ordu artık büyükşehirle birlikte göç
vermeyecek” dedi.

  

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında
Fatsa’daki 3.gününde Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile birlikte Geyikçeli Beldesi,
İslamdağ beldesi, Sudere köyü ve Yukarıtepe köyünü ziyaret etti. Yılmaz ve Anlayan’a AK Parti
Fatsa İlçe Başkanı Fatih Sözen ve çok sayıda partili de eşlik ettiler. 
 İlk olarak Geyikçeli beldesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Yılmaz ve Anlayan’a vatandaşların
yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

  

Anlayan: Alnımız Ak Başımız Dik
 Belde meydanında ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 10 yılda
yaptıkları hizmetler nedeniyle vatandaşların karşısına gönül rahatlığı ile çıkarak oy istediklerini
söyledi. Anlayan konuşmasında, Sizlerle beldelerimize, mahallelerimize, hizmet için yola çıktık.
Sizlerin destekleriyle 10 yıldan bu yana Fatsa’ya ve Ordu’ya hizmet ediyoruz. 10 yılda
yaptığımız hizmetlerle sizlerin karşısına gönül rahatlığı ile çıkabiliyoruz. Bundan sonra Ordu
Büyükşehir Belediyesi ile “Biz biriz beraberiz” sloganı ile hareket ederek hizmetleri ikiye
katlayacağız” dedi.

  

Yılmaz’dan Geyikçeli’de Gövde Gösterisi

  

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, beldelerdeki personellerin yerinde kalacağını
söyledi. Yılmaz, “Geyikçeli ve diğer beldelerde bulunan personellerin tamamı burada kalacak.
Takviye araçlar göndereceğiz. Beldelerde yaşayan vatandaşlarımız daha fazla hizmet alacak”
diye konuştu.

  

Hükümetimizin Yaptığı En Büyük Yatırım Büyükşehir

  

Geyikçeli Beldesi ziyareti sonrası Sudere Köyü yolu üzerinde vatandaşlarla bir süre sohbet
eden AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz ve Fatsa Belediye
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Başkanı aynı zamanda AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Anlayan buradan
Yukarıtepe Köyü’ne geçtiler. Yukarıtepe köyünde ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı
aynı zamanda AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Anlayan, “Yukarıtepe köyünde
vatandaşlarımızın en büyük talebinin yol ve su olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile bir
takım çalışması bu sorunu çözmek bizlere nasip olacak” diye konuştu.

  

Büyükşehir Göçü Önleyecek
 Yukerıtepe Köyü’nde vatandaşlara seslenen Yılmaz, “Ordu artık göç vermeyecek. Altyapı ve
arazi sorunu çözüldükten sonra ilimize yatırımcılar gelecek. Bunun en iyi örneği Trabzon ve
Samsun’dur. 10 yıl önce Trabzon Samsun’un iki katı büyüklüğündeydi. Bugün Samsun’un
nüfusu 1.5 milyon oldu. Trabzon’un nüfusu ise 750 bine düştü. Dolayısıyla göç illere bağlı değil,
bir sistem sorunudur. Ordu’da da göçü önleyecek tek sistem büyükşehirdir. Her zaman
söylüyorum işte bu yüzden Başbakanımızın Ordu’ya yaptığı en büyük yatırım büyükşehirdir”
diye sözlerini tamamladı. 
 Köy meydanında vatandaşlarla gerçekleşen sohbetin ardından AK Parti Ordu Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz ve Fatsa Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti Fatsa
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Anlayan İlçe Müftüsü Hüseyin Can’ın yaptığı duanın ardından
Maksutlu Caminin resmi açılışını gerçekleştirdiler.

  

Fatsa’nın Projeleri Karadeniz’de Ses Getirecek

  

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Büyükşehir belediyesinin
uhdesinde belirlediğimiz iki dev projeyle Karadeniz’de ses getirecek projelere imza atacağız”
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dedi. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Fatsa’da gövde gösterisi
yaptı. Sabah saatlerinde Fatsa’ya gelen Yılmaz’ı Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK
Parti Fatsa İlçe Başkanı Fatih Sözen, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Fatsa’da esnaf
ziyaretlerinde bulunan Yılmaz’a vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Gittiği her ilçede
konaklayan Yılmaz, 5 gün boyunca Fatsa ilçesinde ikamet edecek. İlçede yaptığı esnaf
ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan
Adayı Enver Yılmaz, “Fatsa da gördüğümüz bu ilgi bizimde motivasyonumuzu ve  heyecanımızı
artırdı” diye konuştu.

  

Fatsalı Kardeşlerime Teşekkür Ediyorum

  

Gittiği her ilçede olduğu gibi Fatsa’da da ikamet edeceklerini vurgulayan Ak Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Bundan sonra nasip olursa Fatsa’mızın
tamamını ziyaret edip, bir haftaya yakın bir süre burada ikamet edeceğiz. Belediye
Başkanımızın ve Ak Parti İlçe Başkanımızın belirleyeceği program çerçevesinde çalışmalar
yapacağız. Fatsa’mızın beldelerini mahallelerini ziyaret edeceğiz. Ulaşabileceğimiz neresi varsa
bir hafta içerisinde inşallah esnaf ziyareti ile başladığımız bu heyecanlı serüvenimize devam
edeceğiz. Ben Fatsalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir
konvoy havasında esnaf ziyaretinde bulunduk. Hemşerilerimiz bizi miting yapıyormuş havasında
karşılayarak muazzam bir ev sahipliği ile bağrına bastı. Fatsa’mızda başarılı belediye
başkanımız Hüseyin Anlayan’ın üçüncü dönemdeki tecrübesiyle birlikte, büyükşehir hizmetleri
ile paralel önemli hizmetlere imza atacağız. Bu ay sonuna doğru Büyükşehir belediyesinin
uhdesinde belirlediğimiz iki dev projeyle Karadeniz’de ses getirecek projelere imza atacağız"
şeklinde konuştu.

  

Fatsa’mız, Heyecanımızı Arttırdı

  

“Fatsa’da gördüğümüz bu ilgi, bizimde motivasyonumuzu ve heyecanımızı artırdı” diyen Yılmaz,
 “Görüyorum ki Fatsa büyükşehire hazır. Görüyorum ki, vatandaşlarımız Fatsa Belediyesi’nin
hizmetlerinden memnun. Tüm Fatsa'ya, Fatsalı kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Vatandaşlarımız bu birlik ve beraberliği inşallah 30 Mart’ta sandıklarda gösterecektir. Tüm
vatandaşlarımızın verdiği desteğe minnettarım” dedi.

  

Anlayan: Bir Ve Beraberiz
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Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan ise, "Fatsa ve Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nı kazanmak için gece gündüz çalışacağız. Ben bu zamana kadar bize teveccüh
gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar vatandaşlarımız bize
hep destek verdi. Bizleri mahcup etmediler. İnşallah Biz de onları mahçup etmeyeceğiz.
Fatsa-Ordu birlikte, ‘biz biriz ve beraberiz’ diyerek yola çıktık” şeklinde konuştu.

  

  

Üç İlçeye 7 Mega Proje Geliyor

  

  

  

  

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Seçimlerde yedi adet büyük
proje açıklayacağız. İkisi Ünye’de, ikisi Fatsa’da üçü ise Altınordu’da olacak. Ordu genelinde de
52 proje açıklayacağız” dedi.

  

  

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Fatsa’da sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve gazetecilerle sabah kahvaltısında buluştu. Seçim gezileri kapsamında Fatsa’ya
giden ve geceyi ilçede geçiren Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı. Dün
akşam saatlerinde Fatsa yerel basınını ve esnafları ziyaret eden Yılmaz, sabah ise STK
temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Anlayan: Enver Yılmaz Yılların Tecrübesi

  

  

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan, “ Sadece
Fatsa’da değil, hem Fatsa’da hem de, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu işe talibiz.
Enver Yılmaz, siyasette yılların tecrübesi  bir isim.  Ak Parti Teşkilatımızın kurucu başkanı.
Kurulduğu günden buyana, AK Parti’de aktif siyaset yapan, hem Hukuk adamı, hem  de siyaset
adamı  ve üç dönemdir de milletvekilimiz. Artık Ordu’nun Büyükşehirle beraber yönetilmesine
Başkan olarak talip. Oda tek başına bu işi yapmayacak, bizlerde tek başımıza bu işi
yapmayacağız. Hep birlikte Ordu ve Fatsa ilçemize çağ atlatacağız. Köy köy, belde belde,
mahalle mahalle herkese bire bir ulaşarak bu süreci anlatarak seçim kazanacağız. İnşallah
mutluluğu birlikte yaşayacağız. İnancımız tam, Umudumuz tam. Ama bunun için asla rehavete
düşmeyeceğiz.  Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz.  Ama gereğini de yapmak bizim
önceliğimiz.Yılmadan yorulmadan en iyi neticeyi almak için çalışacağız” dedi.

  

  

  

Yılmaz: Muhalefet Çelişki İçerisinde
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Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, muhalefet partilerini Ordu’nun büyükşehir
olma süreci konusunda gösterdikleri tavır konusunda eleştirdi. Yılmaz, “Muhalefet olarak siz,
büyükşehir olunmasına karşısınız beldelerin birleştirilmesine karşısınız. Yeni ilçeler
yapacağınızı vaat ediyorsunuz ama bugün gelip diyorsunuz ki: ‘Fatsalı hemşerilerim Ordu’yu
Büyükşehir olarak en iyi ben yönetirim.’Ünye’ye gidiyor diyorsunuz ki, ‘Ordu’yu büyükşehir
olarak en iyi ben yönetirim.’ dolayısı ile siyasi kuşku ve vizyonun bir yıllık süre içerisinde
Ordu’nun Büyükşehir olma sürecini göremeyenlerin Büyükşehir takvimini Büyükşehir algısına
nasıl güveneceklerini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

  

  

  

Fatsa’da faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerle buluştuktan sonra, İnönü
Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştiren AK Parti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Ordu il genelinde toplam 52 proje
açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, “İki aylık bir seçim takvimi ve
adaylık sürecinden sonra ancak Fatsa’ya gelebildik.  Yüksek ilçelerimizin tamamını o ilçelere
gidip ikamet etmek suretiyle tek tek, girilmedik ev, girilmedik işyeri, gidilmedik esnaf ziyareti
kalmaksızın ziyaret ettik. Dün Fatsa’da hakikaten miting havasında bir esnaf ziyareti yaptık.
Arkadaşlarımız sağolsunlar, Fatsalı kardeşlerimiz bizleri bağırlarına bastılar. Fatsa on yıldır
hizmetlerini iktidarla koordinasyonlu bir halde sağlayan başarılı bir Belediye başkanına sahip.
İnşallah bizde Hüseyin Anlayan’la ve Fatsa Belediyemizle Ordu’muzun büyükşehir sınırları
içerisinde özellikle de Fatsa’da bu tecrübelerden istifade edeceğimizi tüm Fatsalıara
duyuruyorum. Yedi tane büyük proje açıklayacağız. İki tanesi Ünye’de olacak. Genelinde de 52
proje açıklayacağız. Yapacağımız projelerle Ordu ilinin kaderini değiştireceğiz” diye sözlerini
tamamladı. Yılmaz konuşmasının ardından Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve AK
Parti Fatsa İlçe Başkanı Fatih Sözen ile birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışın
ardından esnaf ziyaretlerini sürdüren Yılmaz, geceyi Fatsa’da geçirecek.

  

  

Büyük Sanayide Yılmaz Ve Anlayan’a Coşkulu Karşılama
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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Ordu artık kabuğunu kırmak
istiyor. Projelerimizle birlikte, Ordu ilinin 19 ilçesinin çehresini değiştireceğiz. Her ilçeye eşit
hizmet götürerek, vatandaşlarımızın imkânına sunacağız” dedi.

  

  

  

 AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Fatsa’da Belediye Başkanı
Hüseyin Anlayan ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Perşembe günü geldiği Fatsa
ilçesinde ikamet ederek esnaf ziyaretlerinde bulunan Yılmaz, sabah ilk olarak TV 52’nin
Ünye’de bulunan ofisinin açılışına katıldı.
 Ardından Başkan Anlayan ile Fatsa’ya dönen Yılmaz, Büyük Sanayi Sitesi önünde Kooperatif
Başkanı Serdar Salman yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda esnafla birlikte karşılandı. Davullu
zurnalı karşılamada Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi AK Parti Ordu Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve Ak Parti İlçe
Başkanı Fatih Sözen’e çiçek takdim ettiler. Daha sonra Yılmaz ve Anlayan oldukça kalabalık bir
partili grubuyla sanayide bulunan esnafları tek tek ziyaret ettiler ve esnaflardan yoğun ilgi
gördüler. 

  

  

Miting Havasında Esnaf Ziyaretleri
 Fatsa’da gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirten AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Fatsalı hemşerilerimizin ilgi ve alakası bizleri onurlandırdı. İki
günlük esnaf ziyaretimizin ardından dün itibariyle belde ve köy ziyaretleri yapmıştık. Bugün
itibariyle Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nde ziyaretlerde bulunduk. Sanayi esnafımızın ve işçi
kardeşlerimizin şahsımıza ve partimize gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Yoğun katılımlı
miting havasında esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Projelerimizle, taahhütlerimizle, yapacaklarımızla
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hem Fatsalı hemşerilerimiz, hem de Ordulu hemşerilerimiz için model bir Ordu oluşturacağız.
Yarın da, diğer gün de Fatsa’da olacağız. Hem Fatsa merkezinde, hem de sanayi esnafımızla
yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın bizlere olan sevgisi heyecanımızı arttırdı. İnşallah 30
Mart sonrası sözümüzü ve tahütümüzü yerine getiren bir iktidar olmanın onuru ve gururuyla
hizmetlerimize devam edeceğiz. Ordu artık kabuğunu kırmak istiyor. Projelerimizle birlikte, Ordu
ilinin 19 ilçesinin çehresini değiştireceğiz. Her ilçeye eşit hizmet götürerek, vatandaşlarımızın
imkânına sunacağız” diye konuştu. 
 “Ekip Ruhuyla Çalışacağız”
 Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise, büyükşehirle birlikte bir takım ruhuyla
çalışacaklarını söyledi. Anlayan açıklamasında, “Her yerde olduğu gibi bugün de samimi ve
sevgi gösterileri arasında bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bir takım ruhu içerisinde hem Fatsa
Belediyesi hem de büyükşehir olarak bölgeye birlikte hizmet edeceğiz. Sanayi sitemize
altyapıdan üstyapıya birçok hizmetler yaptık. Bundan sonrada hizmetlerimiz devam edecek”
şeklinde konuştu.
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