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Fatsa ilçemiz, çevre yolu sorununu yıllardır çözememiş ve sorun adeta kangren haline
dönüşmüştür...  Şehirin merkez sahil geçişinde,  zaman zaman yoğun bir araç trafiği sıkışıklığı
yaşanarak, seyrüsefer olumsuz bir şekilde et-kilenmektedir...   Yayaların
karşıdan karşıya geçişlerinde ha-yati tehlikeler adeta geliyorum demektedir... 
Yayaların geçişlerini rahatlatmak amacıyla Karayolları yetkilileri Dumlupınar mahallesi eski
hastane sapağı sahil geçişine yeni bir üst geçit yaptı... 
Yapılan üstgeçite eyvallah... 
Ayrıca teşekkür ediyoruz... 
Ben, orta yaşlı bir yayanın tavsiyesi üzerine üst geçitten geçtim... 
Az kalsın düşüyordum... 
Üst geçitin merdiven basamakları ve yürüme mesafesindeki taban, kaygan sac kullanılarak
yapılmış... 
İnsan bu kaygan sac zemin üzerinde merdiven inerken, çıkarken ve yürürken, ister istemez
kayarak bir düşme korkusu yaşıyor... 
Bu korku kışın buzlanma esnasında, yağmurlu havalarda daha çok yaşanacak... 
Orta yaşlı yayalar, bir çok insan,  bu üst geçidi düşme ve yaralanma korkusundan belki de
kullanamayacak... 
Allah göstermesin, insanın başına böyle bir durum gelince, gerisini düşünemiyorum bile... 
Engelli için hiç bir tasarruf zaten görünürde yok... 
Engelli vatandaşların burdan faydalanmaları belli ki düşünülmemiş... 
Üst geçidin merdivenleri oldukça da dik... 
Yani, demem o ki, Karayolları bölge müdürlüğü Fatsa ilçemizin bu sorununa da söylem
yerindeyse lalettayin(sıradan) bir yaklaşımla el atmış... !!!
Aklımızla adeta alay etmiş...!!!
İnsanın, bu üst geçitten gereğince uygun ve mutlu bir şekilde faydalanmasını sağlamak ye-rine,
korkular ve tereddütler içinde geçmesi için, olsa da olur, olmasa da olur mantığı ile bir üst geçit
yapmış...!!!
Benim şimdilik gördüğüm böyle... 
Üst geçidin düzenleme aşamasında olduğunu, düzenlemenin henüz bitmediğini düşünmek
istiyorum... 
Yani, kaygan sac ile yapılan yürüme alanlarının yumuşak ve kaymayan malzemelerle
döşenerek, yayaların rahat bir şekilde geçişlerini sağlamak görevi tamamlar diye
düşünüyorum... 
Fatsa’lı vekilimiz sayın Ergün Taşçı beye selamlarımı gönderiyorum... !!!
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI  HIZLA
SÜRDÜRÜYOR...
Geçen hafta Alankent üzerinden, Korgan ilçemize bir seyahat gerçekleştirdim ... Güzergahın
Tepealan beldesi bölümünde büyük şehir belediyesi yol yapım ekibini hummalı bir şekilde yol
çakıllama ve asfaltlama çalışması içinde buldum... 
Korgan ilçemizin ana arterlerinin ulaşımını problemsiz bir şekilde halkın hizmetine sunan
Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekiplerine yöre halkı ilgi ve alakalarını eksik etmiyor... 
Yöre halkı çalışmalardan oldukça memnun... 
Kış mevsimi gelmeden ve yöreye kar yağmadan önce yapılması proğramlanan yol yapım
çalışmalarının proğramlanandan daha önce bitirilmesi hedefleniyor...
6. SAMSUN TARIM VE HAYVANCILIK FUARINDAYDIK...
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Fuar organisazyonlarına katılıp alanda görücüye çıkan ürünleri görmek, incelemek ve ürünler
hakkında bilgi sahibi olmak, insan ufkunu açan bir güzel yapılanmadır... Bugün, zamanımızı
Samsun TÜYAP fuar alanında sergilenen gıda ve tarım ürünlerini, 6. Samsun tarım fuarına
sevili dostum Mustafa Yücetürk ile katılarak yakından görme ve inceleme şansımız oldu... 
Fatsa Ziraat Odamızın da standı bulunan fuar alanında çok sevgili dostlarla bir arada olduk... 
Fatsa Ziraat Odası başkanı değerli dostum Haydar Gürsu ve TÜYAP fuar müdürü çok sevgili
hemşehrimiz Oğuzhan Çamaş’ın misafirperverliği  bizleri ziyadesiyle mutlu etti... 
TAGEM (gelemen çiftliği) araştırma enstitüsü müdür yardımcısı ziraat mühendisi çok sevgili
hemşehrimiz Mehmet Erdoğmuş ile de tanışma fırsatımız oldu...
Fatsa Ziraat Odamızın standı, fuarın son gününde ziyaretçi akınına uğradı... 
Aybastı belediye başkanı Beytullah Geçtan, Aybastılı süt üreticilerinin birlikleri yöneticileri̇,
Aybastılı iş insanı Hasan Evin’in ve bir çok ziyaretçinin son günde uğrak yeri olan Fatsa Ziraat
Odası standında, Ziraat Odasının kendi bünyesinde ürettiği yerel ürünler ve Ordu yöresinin
ürettiği diğer yerel ürünler ziyaretçilere tanıtıldı...
Fuarda ayrıca , ülkemizin bir çok ilinde ve bölgesinde üretilen gıda ürünleri, zirai aletler , zirai
tohumlar ve tarımsal emtialar tanıtıldı...
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