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Seçildiği günden beri Ordu ilini her alanda öne çıkarıyor...

Kısır döngülerden uzak, popülariteden uzak, siyasi sürtüşmelerden uzak...

Sürekli bir devinim, bir yenilik peşinde...

Hayata geçirdiği projelerin bir çoğu, İl ekonomisine, aile bütçelerine katkılar sağlıyor...

Hayata geçirilince Ordu ekonomisine katkı sağlayacak bir çok projenin de planlamalarını  ve
çalışmalarını yapıyor…

Ordu ilinin,  kendi kendine yeten bir kent olma yolunda sürekli önünü açıyor...

Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte, ekonomik alanda da  Ordu ilinin
hep bir adım önde olması için yoğun mesai harcıyor…

Hayvancılığa, tarıma, yerel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına, kültüre, sanata, sosyal
etkinliklerle turizme, yaylalarda yaz ve kış etkinlikleri çerçevesinde sosyalleşmeye, deniz
ürünleri yetiştiriciliğine, kooperatifçiliğe ve bir çok alanda hazırlanan projelerle Ordu ilini
bütünüyle marka kent yapma mücadelesine ön ayak oluyor…

Vizyonuyla bir proje adamı görüntüsü,  berrak bir şekilde görülüyor…

Siyasi kişiliğinden daha çok Ordu aşığı oluşu ön plana çıkıyor…
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İlçelerle olan sosyal ilişkilerinin halkta ki kabulü, Ordu aşığı olduğunu kanıtlıyor…

Ancak;

Bu bağlamda, acil çözüm bekleyen ve kangren haline gelmiş bir iki sorunu da, sorumlu bir
vatandaş olarak dile getirmenin gereği olduğuna inanıyorum…

Olmazsa olmazımız…

Hemen çözüm bekleyen…

Fatsa çevre yolu…

Aybastı çevre yolu…

Örneğin; Çatalpınar ve Kabataş ilçelerimizin çevre yolları yapılmış durumda. Trafik akışı şehir
içlerinden arındırılmış vaziyette. Doğru bir hizmet.

İç ilçelerimiz için sadece hazırlık projeleri olan doğalgaz projelerinin hayata geçirilmeleri…

Sahil şeridinde bulunan ilçelerin dışında bulunan iç ilçelere uygun olacak şekilde uyarıcı  trafik
ışıkları ve bunlara bağlı trafik uyarı levhaları…

Karayolları bölge müdürlüğünün bu konuda harekete geçirilmesi için, girişimlerde bulunulması…
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Doğa katliamlarına ve yeşilin yok edilmesi için yapılan bütün projelere onay verilmemesi ve
böyle projelere kapıların kati olarak  kapatılması…

Gelecek nesillere güzel bir Ordu ili bırakma hayalinin hayata geçmesi  için ;

İddiamız,  her alanda marka şehir Ordu ili ise, sayın başkanımızın hedefleri ve projeleri arasında
bu öncelikler de yer almalı…

Sevgiyle…
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