
GÜZEL AYBASTI VE  CEBİMDEKİ NOTLAR...
Salı, 11 Eylül 2018 14:45 - 

Doğası, havası ve suyu ile bir başka tabiat harikası güzel AYBASTI’m...Bu harika güzelliğe
birde Perşembe yaylasının o dik ala güzelliği ve tarih derinliği de eklenince , AYBASTI sanki
cennet diyesi geliyor insanın...
Aybastı benim doğup, büyüdüğüm memleketim... 
Kokusunu özlediğim ve sevdiğim, toprağım...
Buraya kadar hiç bir abartı yok... 
Tanımlamam kısa da olsa tam da yerinde... 
Ama bu güzel cennet köşesini cehenneme çevirmenin , insanları adeta cehennemde
yaşatmanın da bir anlamı yok... 
— Aybastının şehir içi  trafiği yıllardır giderilemeyen bir sancı... 
Gurbetçi hemşehrilerimizin gelmesiyle birlikte bu sancı katmerleniyor ve insanları çileden
çıkarıyor... Çözüm ise Allah’a kalmış...   
— Pelitözü istikametine ve diğer bölgelere yapılan yol çalışmaları mükemmel ... 
Sıfır asfalt... 
Ancak şehir içi de sayılan ve belli bir hız limitinin olduğu karamanlı mahallesi ve diğer mahalle
geçişlerinde araçlar adeta hız denemesi yapar nitelikte seyrediyorlar ... 
Sürücüler her an yaralamalı veya allah korusun ölümlü kazalara davetiye çıkarıyorlar... 
Yaya vatandaşların işi ise Allah’a kalmış... 
Bu bölgelere hız azaltma bariyerleri ya da başka kalıcı önlemler alınabilinir... 
İnsan yaşamı ilçeyi yöneten yerel iktidar tarafından hiçe sayılıyor...
— Şehir şebeke suyundan içme gereği duydum hastanelik oldum... 
Hastane acil servisinde doktor sordu ; “ şehir şebeke suyumu içtin “ diye...
Evet deyince, doktor:     “ bütün hastalara ve vatandaşlara sürekli uyarı yapıyoruz, şehir şebeke
suyunu içmeyin diye... 
Şehir şebeke suyu sağlık bakımından içilecek bir su değil “ dedi ve serumu bastı bana... 
Ben de mahcup bir davranışla , “ daha içmem doktor bey” dedim... 
Hizmet ettik ya da ediyoruz naraları atan kravatlı siyasetçiler suyun da içine etmişler...
— Eğitimde de sınıfta kalmışız...
Fen lisesinin ve diğer eğitim kurumlarının çıtasının mutlaka yükseltilmesi gerekiyor... 
Buralarda görev yapan yetkililer siyasetin torpiline güvenmesinler... 
Siyasete alet olup siyasileri de arkalarına alarak öğrencilere ve velilere saygısızlık
yapmasınlar... 
Önce eğitim , önce veliye saygı, önce eğitim kalitesinin çıtasını yükseltmek...
— Gurbetçilerin yoğun akını nedeniyle hem Aybastı merkezde hem de Perşembe Yaylası’nda
uyanık esnaf, sattığı emtialara aşırı fiyat uygulayarak fırsatı değerlendirip bire iki kazanıyorlar ... 
Kaldı ki , zabıta ve ilgili kurumlar böyle dönemlerde sıkı bir denetlemeyle tüketicinin haklarını
korumak durumundadırlar... 
Göstermelik kontrollerle iş geçiştiriliyor... Vatandaşın hali Allah’a havale... 
— Bir önceki yazımda da belirttim... 
Aybastı ve Kabataş mutlaka doğalgaza kavuşturulmalı... 
Bu konuda Aybastının ve Kabataş’ın gravatlı siyasetçileri konuyla ilgili bağlı birimlerin kapılarını
aşındırarak bu haklı isteği sürekli gündemde tutmalıdırlar ... 
Başta, o toprakların evladı milletvekilimiz sayın Şenel Yediyıldız bu haklı isteği omuzlamalı ve
bu hizmeti gerçekleştirmelidir... 
Coğrafya olarak doğalgazı Bozçalı bölgesinden Aybastı ve Kabataş’a indirmek hiç de zor
değildir... 
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— Perşembe yaylası bir takım iyileştirme ve estetik hizmetlerle iç ve dış turizme açılma yolunda
büyük bir mesafe katetti... 
Pansiyon, karavan ve otel hizmetleriyle de perşembe yaylasını ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin yatılı kalma sorununa özel girişimciler katkılar sağladılar... 
Burada ki esnaflar da tam anlamıyla olmasa bile bir ölçüde kendilerine çeki düzen vererek
işyerlerinin iyileştirilmesine katkı sundular... 
Ancak halen; esnafa , pansiyoncuya, otelciye, karavancıya, diğer irili ufaklı bilimum ticaret
yapan girişimcilere turizm ile ilgili enformasyon dersi, bilgisi ve eğitimi verilmemiş... 
Biz yıllardır hep yazıp duruyoruz, perşembe yaylasının ticaret yapan irili ufaklı bütün esnafına
enformasyon eğitimi verilmeli diye...
Perşembe yaylasının merkezi araç trafiğine kesinlikle kapatılmalı... 
Merkezin belli uzaklıklarına otoparklar yapılmalı... Araçların otoparklara yönelmeleri için
caydırıcı önlemler alınmalı... 
Ayrıca otoparklar cüzi bir rakam ile de ücretlendirilmeli...
Perşembe yaylası artık hatır gönül işleriyle dizayn edilecek bir uygulamadan kesinlikle
uzaklaşmalıdır... Uzaklaştırılmalıdır...
— HASTANE VE EKSİKLERİ İÇİN YENİDEN HATIRLATMA YAPMAYA GEREK
DUYMUYORUM...
AYBASTI / FATSA KARAYOLUNUN BİR BÖLÜMÜ ZATEN KANAYAN YARA...
KÜLTÜR SARAYI YAPIMININ BELİRSİZLİĞİ NETLEŞMELİDİR... 
KAZ , DOLDUR MANTIĞI NEYİN MANTIĞIDIR... 
ANLAMAK İSTERİZ...
— Sorumlu siyasetçiler , sorumlu belediye başkanları ve sorumlu ilgililer... Bu güzel ilçeye karşı
sorumluluklarınızı boy göstermeyi , endam göstermeyi bir kenara bırakarak , adam gibi ama
adam gibi yerine getiriniz ... 
Aybastı halkını aptal ve enayi yerine almaktan vazgeçiniz artık ...
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