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 Yerli marketler ve yerli kasaplar ne kadar etkilenmiyoruz deseler de , Sırp devletinden ithal
edilen ucuz et furyasından oldukça muzdaripler ... Bir ilçede neredeyse her mahalleye
fütursuzca açılan ulusal marketler de bu eti satışa sununca takke düştü , kel göründü... 
Bizim yerliler et kanalından da bir darbe yediler... 
Eeeeee... ne diye biliriz ki... 
Ulusal marketlerin bir kısmı bir çok ilçede bir şube açarken  ve bir çok ilçede de yokken , Bim ve
A 101 in her ilçede en az bir ve daha fazla şubesi  var... Adamlar mantar gibi her yerde bitiyorlar
... 
Yerli market, mahalle bakkalı , yerli kasap gerçekten çok zor dönemler geçiriyor... 
Fatsada Ticaret odası ve yerli marketler vatandaşı yerli alışveriş merkezlerine yönlendirmek ve
çekmek için çeşitli kampanyalar ve çeşitli reklamlar yapıyorlar ... Ancak ; sanırım  yeterli
olamıyorlar ... 
Bu bağlamda ; 
Yerel idareler , yerli esnafı da koruyacak şekilde ilçede veya ilde ulusal marketlere birden fazla
şube açma izini vermez ise... 
Bu kampanyaları yerelde bütün sivil toplum kuruluşları ile buluştururlar , onları da harekete
geçirirler ise,  halkın ulusal marketlere yönelmelerini bir ölçüde engellemiş olurlar... 
Yoksa ulusal marketler bulundukları iller ve ilçelerden gerçekten kayda değer para
kaldırıyorlar... Bu para o il ve ilçeye geri dönmüyor... Her ay sadece çıkıyor... Büyük kayıp... 
Ben de dahil olmak üzere bizler bulunduğumuz yerlerde yerli alış veriş merkezlerinden ve yerli
marketlerden alış veriş yapmalıyız ... 
Fatsadan bir örnek vermek gerekirse ; 
" FATSADA VAR, FATSADAN AL"
Sloganı çok daha geniş kitlelere yayıla bilir... Mahalle ve köylere bu slogan taşına bilir... 
Yerli marketler , yerli kasaplar , yerli tavuk marketler, yerli alışveriş merkezleri diğer ulusal
marketlerin sattığı ürün fiyatlarını da üç aşağı beş yukarı yakalamalılar ... Ki... vatandaş
fiyatların cazibesine  de kendini kaptırsın... 
Ben , bu memleketin parasının bu memlekette kalmasını ve bu memlekette dönüşmesini
isteyenlerdenim... 
Bu konuda her türlü kampanyaya sırt veririm ... Yanında olurum... 
BU MEMLEKETTE BİZ YAŞIYORUZ.... 
ÇAMURU ve TOZU İLE , BU MEMLEKETİN KAHRINI BİZ ÇEKİYORUZ... 
DÜĞÜNÜMÜZE, DERNEĞİMİZE, BAYRAMIMIZA, CENAZEMİZE , ACIMIZA, SEVİNCİMİZE
YİNE BİZ ORTAK OLUYORUZ... 
HAYDİ O ZAMAN... 
" FATSADA VAR, FATSADAN AL"
 

 1 / 1


