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“BU BANKLARDA HEM OTURMA HEM DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TELEFONLARINIZI, TA
BLETLERİNİZİ ŞARJ EDEBİLİYORSUNUZ. ŞU ANDA ŞARJ EDİLEBİLİR SEVİYEDE
ÜRETİLEN 
BU BANKLARI İLERİDE İNTERNET KULLANILABİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Ordu’da sokakta dolaşırken telefon, tablet gibi “şarjım bitti” sorunu tarihe karışıyor. Ordu
Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen “Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları” vatandaşlara oturup
dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkânı sunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak
vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
Güler’in bakanlığı döneminden bu yana önemle üzerinde durduğu Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının kullanımı üzerine çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu vizyona uygun
çok önemli bir çalışmaya daha imza attı.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi ORYAZ, tüm tasarım ve teknolojisinin
kendisine ait olduğu “Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” üretti. Üretimi yapılan ve şehrin birçok
noktasına konulacak olan bu mobilyalar vatandaşların hem oturup dinlenmesine hem de telefon,
tablet gibi elektronik cihazları şarj edebilmesini sağlayacak.
GÜNEŞ IŞIĞI ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR
Estetik görüneme sahip olan “Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” 4’ü kablolu 2’si kablosuz olmak
üzere aynı anda 6 cihaz şarj edilebiliyor. Mobilyalar içerisinde bulunan aküler sayesinde enerjiyi
depoluyor. 1 saatlik enerji depolayan mobilyalar, depoladıkları 1 saatlik enerji ile elektronik
cihazlara 30 saat şarj dolum imkânı sunuyor.
“Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” çalışmalarını inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Türk ekonomisine çok önemli ürünler kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Güler, “Ordu
yazılım şirketimiz hem yazılım konusunda hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar
atıyor. Ağaç sökme makinasından tekne üretimine, yazılım sayaçlarından daha birçok
çalışmaya imza atan şirketimizin ürünleri kullanılıyor. Ordulu mühendislerimizle bu alanda yeni
ürünleri deniyoruz. Bunlardan bir tanesi de Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları. Bu banklarda hem
oturma hem de güneş enerjisi ile telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şu anda şarj
edilebilir seviyede üretilen bu bankları ileride internet kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Kendimiz yaparak hem maliyetlerini çok aşağı çektik hem de Türk ekonomisine yeni ürünler
katmış olduk. Bunlarla birlikte ‘Düşünen Üreten Yarışan Ordu’ sloganına uygun olarak yeni
ürünleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.
PROJE GENÇLERDEN TAM NOT ALDI
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Projenin deneme çalışmalarını yakından takip eden gençlerde projeyi çok beğendiklerini
belirttiler. Zaman zaman sokakta şarjlarının bittiğini ve ailelerine haber vermekte güçlük
çektiklerini ifade eden gençler, uygulama ile hem bu sorunun ortadan kalkacağını hem de keyifli
zamanlar geçirebileceklerini söylediler. Projeye tam not veren gençler, Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e de uygulama dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.
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