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Bir haftayı aşkın Aybastıdayım…

Sokakta, iş yerlerinde, vatandaşlarla sohbetler, karşılıklı istişareler yaparak nabız tutmaya
çalışıyorum…

Ekonomik kriz vatandaşı oldukça rahatsız etmiş, hatta yüksek perdeden tepki gösterir duruma
getirmiş… 

Belediye hizmetlerinin vatandaşa yansımasının nasıl bir etki  oluşturduğunu görmem açısından,
belediye çalışmalarını takip ediyorum…

Ağır bir kış döneminden çıkıldığını biliyoruz… Buna rağmen kış  döneminde Belediyenin, ilçenin
her alanında canla başla çalıştığı bir gerçek…
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Vatandaşların ilçe merkezine ulaşımlarını günü birlik sağlamak için belediye kardan kapanan
yolları özveri ile çalışarak sürekli açık tutmuş…

Isınan bahar havasıyla eriyen kar sularının bir çok bölgede oluşturduğu heyelan ve göçüklerle
de belediye mücadele içinde…

Göçen ve çöken yerlere kendi yerel imkanlarıyla müdahale ederek sorunları gidermeye
çalışıyor…

Bunların yanı sıra Aybastı Belediyesi, ilçenin ekonomik gelişmişliğinin ve geleceğinin çıtasını
yükseltmek için bir çok alanda altyapılar oluşturarak projeler hazırlıyor…

Bunlardan biri Turizm Mastır planı hazırlığı…

“1991 yılından beri Turizm şehri olarak adlandırılan, turizm şehri olarak ilan edilen  güzel
ilçemizde, bu planın hazırlanması ve destek bularak hayata geçirilmesi, ilçenin bir çok turizm
yatırımında önünü açacak” diyor, belediye başkanı Beytullah Geçtan…

İlçe merkezinde binalara dış cephe giydirme işlemi, ilçede çürük diş gibi görünen binalara ayrı
bir güzellik katmış…

Bölgenin en uzun şelalesi olan Uzundere şelalesinin yatırım planına alınması ve planın
onaylanması, turizme dayalı bir gelişme olarak değerlendiriliyor…

DOKAP’ın destekleri de, ayakları yere basan projelere devam ediyor…

Perşembe yaylası ve çevresi için hazırlanacak turizm yatırım projeleri, bölgenin ekonomik
kalkınması adına, turizm yatırımlarıyla beslenecek ve geliştirilecek…
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Belediyenin Fatsa Ticaret Odasıyla birlikte yürüttüğü tekstil kent projesi de ayakları yere basan
bir proje… Hazırlanıp, hizmete sunulmasının maliyeti 3 milyon civarında…

Bu proje yakın zamanda yaşama  geçirildiği an, yaklaşık 250 kişi burada istihdam edilecek…

34 milyon (eski deyimle trilyon) TL borç ile devralınan belediye yönetimi, üç yılda hiç borçlanma
yapmadan, kısıtlı imkanlarla hizmet yapan bir durumla karşı karşıya…

Bu zaman zarfında belediye, iki adet çöp aracı, bir adet binek aracı, ve muhtelif hizmetlerde
kullanılmak üzere sekiz adet hizmet aracı almış… Bir milyon lira da eski borçtan borç ödemiş…

Edindiğim bilgiye göre, bütün bu alımlar ve yapılan hizmetlerden sonra, bugün itibarı ile Aybastı
belediyesinin 33 milyon TL borcu bulunuyor…

Aybastının kanayan ve kangren olmuş su sorununa Başkan Beytullah Geçtan: “yıl sonuna kadar
bu sorunu halledip, Aybastılılara sağlıklı ve temiz su içireceğiz, çalışmalarımız aralıksız devam
ediyor…” diyor…

Aybastı belediyesi Büyük şehir belediyesinden gerekli yatırımları alıyor mu diye vatandaşa
soruyoruz,yeteri kadar alamıyor cevabını alıyoruz…

GÜZEL MEMLEKETİM AYBASTI , HER ALANDA GÜZELLİKLERE MUHTAÇ…

ESİRGEMEYELİM ….
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