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 Projeler üzerindeki denetleme ve takip sıkılaştırıldıkça, geciken hizmetler daha erken hayata
geçiyor... Vatandaşın hiddeti ve eleştirisi de bir ölçüde hafifliyor... Projeler yaşama geçirilip
hizmete sunulunca memnuniyet vatandaşın gözlerinden okunabiliyor... 
Bunu , Reşadiye caddesinde yapılan altyapı çalışmalarının meydana çıkmasıyla daha net
görebiliyoruz... 
Diğer caddelerde de aynı hızla alt yapı ve düzenleme çalışmaları devam ediyor... 
Meydan projesi ap ayrı bir proje... 
Her defasında belirttiğimiz gibi vizyon kent projesi ... 
Evet... 
Fatsa son yıllarda aldığı daha çok il içi göç ile bir değişim, bir dönüşüm yaşıyor... 
Aynı paralelde de alınan göçün karşılığı olarak insanlara geldikleri mahallelere alt yapı ve üst
yapı hizmetleri sunulmalı ... 
Böylelikle Fatsanın her mahallesi , her sokağı, her caddesi vizyon kent projesine uygun
düşmeli... 
Fatsa bugünkü tabela nüfusundan altmış bin daha fazla kişiye hizmet ediyormuş... 
Yani Fatsa yüzelli binin üzerinde bir nüfusa sahipmiş... 
Ve bu aşırı nüfus kaçağına rağmen Fatsa belediyesi yine de çok iyi bir performansla vatandaşın
hizmetindeymiş ...
Bunu , yaklaşık on beş gün önce Belediye Başkan'ı sayın Hüseyin Anlayan ile ikili bir çay
sohbetinde iken sevgili Anlayanın kendisinden dinledim...
Sitem etti... 
Hayretler içinde kadım... 
Başkan Anlayan'ın sitemine de katıldım... Şöyle.. 
Başkan Anlayan: " İlçemize göç ederek gelen her aile en az üç veya dört nüfus... 
Bu nüfus bize genelde tek kişi olarak yansıyor... 
Geri kalan nüfus buraya göç eden vatandaşımızın kayıdı resmi olarak , geldiği ilçede veya ilinde
kalıyor... 
Ama buradaki hanesinde, bize taşımadığı nüfusu ile ona rağmen yaşamaya devam ediyor... 
Biz de buna bir yaptırımda bulunamıyoruz ... Gelen fazla nüfusu da geri kovamıyoruz... 
Ve biz belediye olarak bu fazlalık nüfusa da hizmet veriyoruz... 
Vatandaşımızın burada sorumlu davranarak bütün nüfus kayıdını yaşadığı şehre taşıması
gerekiyor... 
Biz de ona göre planlama yapıyoruz ve hizmetler ona göre şekilleniyor... 
Eleştirilere açığız, ancak, sevgili vatandaşlarımızın da yaşadığı ve yaşayacağı şehre karşı
sorumluluklarını hep hatırlaması gerektiğinin altını çiziyoruz ... 
Biz hizmet eriyiz..." diyor... 
Başkanın bu anlatımından sonra kafam karıştı... 
Ve ben o günden sonra, sevgili Başkan'ın bu sitemine karşı, yaşadığım şehre olan
sorumluluklarımı yerine getire biliyormuyum diye kendimi sorguluyorum... 
Güzel bir şehirde yaşamanın ve yaşatmanın sorumlulukları var elbet... 
Kimse alınmasın... 
Herkes bu sorumluluğunu bilecek... 
Hoş ve güzel bir şehirde yaşamak yakışmaz mı bize...???
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