Başkan Çimen’in Temel Atma Mutluluğu

Gümüşhane Belediyesi’nin şirketi GÜMSAŞ tarafından Mordut mevkiinde hayata
geçirilen 729 konut ve 112 işyeri inşaatının temelleri yapılan dualar ve kesilen
kurbanın ardından düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma törenine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, GÜMSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüphan Özyurt, Gümüşhane Belediyesi Meclis üyeleri, başkan
yardımcıları, birim müdürleri, GÜMSAŞ Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet,
mühendisler, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri inşaat alanında yapımı başlayacak olan 50 dairelik ilk blok
için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen,

yaklaşık 380 bin metreküplük hafriyat alanında 335 bin metreküplük kısmın
tamamlandığını, daha önce yaşanmış tehlikeli durumları tekrar yaşamamak adına
tedbirli ve korunaklı çalıştıklarını ve zemin konusunda 3 büyük firmadan
çalışmalar yaparak en nihai sonucu elde ettiklerini söyledi.
Başkan Çimen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“İlimizde son yıllarda yaşanan konut sıkıntısından dolayı belediyemize binlerce
başvuru yapılmıştı. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu soruna sağlık
çözüm bulmak adına %100 belediyemizin hissedar olduğu belediyemiz şirketi Gümsaş
marifetiyle konut taleplerini almaya başladık. 14300 sosyal konut talebimiz
oldu.

Bu konutlara hem uygun koşullar hem de sıfır faiz imkanı için çalışmalar
yürüttük. Yaşanabilir bir proje yapmak istedik. Her türlü imkanlarla donatılı
yaşam alanımızda çocuklarımız da güvenle yaşayabilsin diye eğlence alanlarına
kadar detaylı düşündük.
Belediyemize ait arsayı şirketimize ayni sermaye olarak kazandırarak bu
projemize başladık. 729 KONUT 112 İŞYERİ olarak projemiz netleşti ve akabinde
satışlara başladık. Halkımızın teveccühüyle karşılaştık. Uygun fiyatlarla lüks
konutlar inşa etmek üzere hafriyat çalışmalarımız başladı. Belediye binamızın
alt katında ilimizde ilk olacak bir satış ofisiyle halkımıza daha işin başında
şeffaf ve güvenilir çalışacağımızı gösterdiğimize inanıyorum.

Yaklaşık 380.000m3 hafriyat alanımızda 335.000m3 kısmı tamamlandı. Bildiğiniz
üzere daha önce yaşanmış tehlikeli durumları tekrar yaşamamak adına tedbirli ve
korunaklı çalıştık. Zemin konusunda 3 büyük firmadan çalışmalar yaparak en
nihai sonucu elde ettik. Bugün 11 Blok yerimiz hazır konumda. Bu alanımızı
Meclisimizin kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Sorunlarımızı bir bir
ekip arkadaşlarımızın desteğiyle aştık.
Bugün Projemizde 4 yüksek mühendis ve 12 mühendis mimar ekibiyle kapsamlı

şekilde çalışıyoruz. Her ince ayrıntı göz önüne alınıyor. En kaliteli
malzemeyle, bize yakışan şekilde, hemşerilerimize söz verdiğimiz tarihte
Allah’ın izniyle konutları teslim edeceğiz. Pandemi süreci mücbir sebep olmasına
rağmen biz çalışmalarımızı durdurmadık. Pazar günleri dahi çalıştık. İtinayla
bugüne getirdik.
Bugün Allah’ıma çok şükür ilk temelimizi atacağız. İlerleyen dönemlerde daha
büyük etkinliklerle diğer temellerde de resmi açılışımızı yapacağız.
Bugünlere gelmemizde bize desteklerini esirgemeyip her daim yanımızda olan Başta
Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum. Belediye başkan yardımcılarım ve birim
müdürlerime hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Belediyemiz iştiraki Gümsaş
Yönetim Kuruluna ve Birim müdürlerine teşekkür ediyorum. Öte yandan Müşavir
firmamız mühendislerimize de teşekkür ediyorum. Hafriyatta çalışan firma
sahiplerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza süreçte
bizlere desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum.
Büyük işler ekip işidir. Güzel bir ekiple Gümüşhane’de bu işin başındayız.
Halkımız her daim en iyisini hakediyor. Onlara layık olmak adına bu işi hep
beraber Allah’ında izniyle başaracağız. Bizlere güvenen insanımıza layık
olacağız.
Tekrar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

