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AVM’nin
yapılacağı
yeri uygun
bulmuyoruz
atillaesat@gmail.com

Ya bir oluruz
ya da...
Pazar günü yapılan
AK Parti 3. Olağanüstü
kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Atilla Esat
Erdoğan ikinci kez
Genel Başkan seçildi.
ÇOLAK
Şimdi geriye kalan
Son Söz
2019’da yapılacak olan,
Başkanlık seçimleri.
İpi kim göğüsler, onu hep birlikte göreceğiz.
Herkes bir şeyler anlatıyor. Kimi
doğru, kimileri senaryodan öteye gidemiyor.
Anlatılan bu hikâyelerin, insanları
birbirine düşürmekten başka fonksiyonu yok. Her grubun bir ideolojisi var.
Kimileri, görüşlerini dine dayandırarak
satarken, kimileri de özgürlük demokrasi ve hukuk adı altında pazarlıyor. Pazarladığımız ürün ne olursa olsun;
toplumun hassasiyetlerini göz önünde
bulundurmamız gerek. Ayrıştırıcı her
kelimeden uzak durmalıyız. Söz konusu
vatan olunca; geri kalan her şeyin teferruat olduğunu unutmamalıyız. Ülkelerin bekasını, liderlerinin yanında yer
alan halklar sağlar.
Bu coğrafyada yaşanan savaşlar ve
ülkelerin durumu içler açısıdır. Küresel
aktörler, bu topraklarda hem senaryolarını yazıyor. Hem de başrolü içinde yaşayan yerli halka veriyor. Assolist oldum
diye heyecanlanan bireyler, kendi halkına bomba yağdırıyor, kurşun sıkıyor
ve ölüm getiriyor. Oynayanlar filim çevirdiklerini sanırken, etrafındaki ülkeler, filim izler gibi seyirci kalıyor. Sanayi
devrimi ve sonrası, ham madde sıkıntısı
yaşayan Avrupa; bu topraklarda bulduğu zenginlikleri bir şekilde sömürmek durumunda. Gelişimini
tamamlayamayan bu coğrafya, maalesef sömürülmekten öteye gidemiyor. İki
yüz yıl önce çizilen haritaların birinci
aşamaları tamamlandı. Sömüren ülkeler, kendi güçlerini tanıyan ve onlar için
daha iyi savaşacak halklara apoletlerini
takıp, istediklerini yaptırıyorlar.
Ama iş bununla bitmiyor. Savaş sanayisi ile zenginleşen bu sömürgeci güçler, bir de o toprakların öz kaynaklarını
ve insan gücünü kontrol ediyor. Üretmeyen, ordusu olmayan ve yetişmiş insan
gücü yok denecek kadar az olan bu toplumların, üzerinde denek hayvanları
gibi oynuyorlar.
Tarih tekerrür eder.
Dün yaşananların aynısı bugün de
yaşanıyor.
Haritalar küçültülüp topraklar parçalanıyor. İnsanlar ayrıştırılıyor ve yok
ediliyor. Tüm bunlar yaşanırken, bu toprakların da parçalanmak istendiğini görelim ve bilelim. Bugün başkalarına
sıkılan kurşunların, yağan bombaların,
yarın bize dönebileceğini unutmayalım.
Parçalanmamak için bir olalım.
Birlik olalım. Diri ve güçlü kalalım.
Ya bir oluruz
Ya da yok oluruz.
Unutmayalım.

Kendileri küçük,
verdikleri
ders büyük
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kıntı çekiliyor. Nereye kadar
dayanacağız, herkes nereye
kadar dayanacak? İşsizlik
oranları çok arttı. Bu aslında ekonomiye dair bir
sinyaldir. Ne kadar zorlaştığının göstergesidir. Ülke hepimizin ülkesi, hepimiz
fedakârlık ediyoruz ama nereye kadar dayanacağız bu
da ayrı bir sorun.” dedi.

SEFERBERLİK YAPILACAKSA
HEP BİRLİKTE YAPALIM
Eğer seferberlik, fedakârlık yapılacaksa her kesimin birlikte yapması gerektiğini kaydeden Atılgan,
sözlerine şöyle devam etti: “Hal
böyle olunca ve istihdam seferberliği dersek, istihdamı kim yapacak? Sanayici yapacak, iş adamı
yapacak ama bu ülkede sadece sanayici, iş adamı yaşamıyor ki.
Benim bir önerim var: Devlet memurları da fedakârlık yapsın. 5 bin
TL üzerinde maaş alan rahat devlet memurları da buna katılsın. Biz

fedakârlık yaparken
devleti yöneten bürokrat kesimi 10 bin TL
maaş alıyor. Bundan
bir kuruş para harcamayacaksın sonra esnafa gelip hadi
seferberliğe katıl diyeceksin, katılacaksak
gel hep beraber katılalım. Ben de yapayım
sen de yap, toplumun
bir kesiminin yapması
ile seferberlik olmaz.”
Toptan satış yapan bir
mağazanın perakende
satış yapmasının piyasalarda fiyatlarda manipülasyon
oluşturduğunu belirten
Atılgan, bu noktada
Maliye Bakanlığına iş
düştüğünü belirtti.
Atılgan, “Büyük mağazalarda görüyorsunuz
yüzde 70 indirimler oluyor. Acaba
bunlar nasıl oluyor, gerçek fiyatlar
ne burada? Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığının bu durumu
ele alıp irdelemesi lazım. Biz meslek kuruluşları olarak bunu bağlı
bulunduğumuz Ticaret Bakanlığına defalarca söylemişizdir. Onlar
da konuyu bilip yakından takip
ediyorlar. Çözüm aşamasına gelince de bu büyük mağazalar etkin
oluyorlar, yani piyasayı kontrolü
altına almış oluyorlar. Bizim
küçük esnafımız da çok sıkıntı çekiyor.” dedi. Filiz YILDIRIM

Turizme bir
değer daha
kazandırılıyor

Araklı Belediye
Başkanı Çebi,
beraberindeki
heyetle birlikte
Kalecik Kalesi’nde yapılan
çalışmaları
yerinde inceledi

RAKLI Belediye Başkanı Recep Çebi, beraberindeki belediye
meclis üyeleri Kenan Bağçiçcek, Hüseyin Kalaycı,
Ekrem Reis, Selahattin
Karabela, Mustafa Akgün,
İmar ve Şehircilik Müdürü
Zihni Hancı, Peyzaj Mimarı İlker Yasin Çakır ve
teknik ekiple birlikte Kalecik Kalesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Kalecik Kalesi’nin gelecek nesillere
aktarılması için proje oluşturulmuş çalışmalara başlanmıştı. Turizme katkı
sağlayacak olan ve oldukça
geniş bir alana sahip projenin çalışmalarını inceleyen
Araklı Belediye Başkanı
Recep Çebi, “Turizm anlamında vatandaşlarımız için
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RABZON'UN Ortahisar ilçesindeki
Çukurçayır Anaokulunun öğrencileri, İHH İnsani Yardım Vakfının
yetimler için yürüttüğü projeye destek
amacıyla bir günlüğüne pazar esnafı oldu.
Okul yönetimince öğrencilerin hayatı
daha iyi anlamaları ve tanımaları amacıyla hazırlanan "Çocuklar Hayatın İçinde
Projesi" kapsamında okul bahçesinde kurulan pazar yerinde 220 öğrenci satış
yaptı. Satıştan elde edilen gelirin İHH'nin
"Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi"ne
bağışlanacağı etkinlikte minik öğrenciler,
yetim çocukların eğitim, giyecek ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için tezgâh başına geçti. Giydikleri önlük, şapka
ve yöresel kıyafetlerle ilgi odağı olan çocuklar, pazara gelen anne, baba ve aile
yakınlarına satış yaptı. Minik pazarcıları
denetlemek için de polis kıyafeti giymiş
bir öğrenci "Sırayı bozmayın" gibi uyarılarda bulundu.
Minikler, pazarda meyve, sebze ile
kuru gıdaların yanı sıra yöreye özgü mısır
unu, fındık ve karalahana gibi ürünleri de
satmaya çalıştı.
Tezgâhların üzerinde yazan "Ofli hocanın okuyup üflediği sular burada", "Bu
patatesi Facebook'ta bile beğendiler",
"Karalahana değil, kara sevda", "Bu fasulye 7,5 değil 4 lira, kaçırma" gibi ifadeler dikkati çekti. Öğrencilerin ürünleri
satmak için gösterdiği çaba takdir topladı.
MİNİK PAZAR ESNAFIMIZA
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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Rize Esnaf Odalar Birliği Başkanı Muammer Atılgan, Rize’ye
yapılacak AVM’yi ve ekonomi için yapılan seferberliği değerlendirdi

İZE Esnaf Odalar Birliği Başkanı Muammer Atılgan, Rize’de yapılacak AVM’yi yer
seçimi bakımından uygun bulmadıklarını belirterek Engindere’de
ÇAYKUR’a ait olan bölgenin daha
uygun bulduklarını söyledi. Atılgan,
“Bu yer ana yola da yakın, biz orayı
daha uygun bulduk. Onlar eski Rizespor Stadyumu’nun olduğu yeri
uygun gördüler, takas usulüyle
bunu yaptılar. Bu işin bir
handikabı daha var,
okulların içinde olması.
Okulların yanı başına
AVM kurulursa çocuklar
orada zaman öldürecek,
bu bile etken ama karar
vericiler bunu uygun
gördü.” dedi.
DEVLETTEN PARA
PUL İSTEMİYORUZ
Her kesimin rahat ve
memnun olacağı bir
karar verilmesi gerektiğini belirten Atılgan,
açıklamalarına şöyle
devam etti: “Devletten
biz para, pul hiçbir şey istemiyoruz. Ama esnaf ticarette açık verince bunu
bir şekilde kapatmak zorunda, gidip bankalardan
kredi çekiyor. Esnafın
kendi kazancını temin
edecek kadar zemin
oluşturulmalı. Büyük
mağazalar bunu esnafın
elinden alıyor ve ne
kadar mücadele ederse
etsin kazanma şansı yok.
Sosyal devlet bu dengeyi çok iyi koruyup kollamak zorunda ve bu politikaları oluşturmak zorundadır.”
TERÖR EKONOMİYİ
TÜKETİYOR
Ülkenin en büyük sorununun
terör sorunu olduğunu belirten Atılgan, maddi olanakların büyük bir kısmının buraya saf edildiğini belirtti.
Atılgan, “Ülkenin yöneticilerin tüm
enerjisini, performansını, gayretini,
mücadelesini her yönüyle bu terör
tüketiyor. Bunun artık sonlanması
lazım, çünkü maddi ve manevi efor
sar ediliyor. Ekonomi zorlanıyor, sı-
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son derece nezih bir alan
oluşacaktır.” dedi. Araklı
Belediye Başkanı Recep
Çebi, projenin bittikten
sonra özellikle Kalecik ve
Konakönü koylarında bu-

ile birlikte yürüttüğümüz
Kalecik Kalesi Projesi çalışmalarını yerinde inceledik. Oldukça geniş alanda
yapılan bu proje ile birlikte turizm anlamında vatandaşlarımız için son
derece nezih bir alan oluşacaktır. Araklı’ya hayırlı
olsun. Projenin gerçekleşmesinde ilçemize katkılarını hiçbir zaman
esirgemeyen Sayın İçişleri

lunan denize girme yerleriyle birlikte son derece
nezih bir alan meydana geleceğini belirterek “DOKA

Bakanı’mız Süleyman Soylu’ya ve emeği geçenlere
ilçe halkım adına teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
Berkay GÜNTEKİN

Öğretmenlerden Elif Altuntaş, yaptığı
açıklamada, İHH'nin 45 ülkede 636
proje ile 204 bin yetim çocuğa yaptığı
desteğe katkı sunmayı amaçladıklarını
söyledi. Trabzon İHH İnsani Yardım

Derneği gönüllülerinden Emine Yeni ise
Çukurçayır Anaokulunun etkinliğinde
yer aldıklarını ifade ederek "Pazarın geliri dünya ve Türkiye'deki yetim çocukların yararına kullanılacak. Projemize
destek verdikleri için öğretmenlerimize,
velilerimize ve minik pazar esnafımıza
teşekkür ediyoruz." dedi.
Velilerinden Sertan Kavin ise "Yetim
Gülerse Dünya Güler Projesi"ne destek
amacıyla kızının pazarda satış yaptığını
dile getirerek "Kızım sınıf arkadaşlarıyla
fasulye, pazı ve şeftali satıyor, destekte
bulunmak için hepsinden aldık. Diğer
çocuklardan da alışveriş yapacağız. İn-

şallah güzel bir para toplanır ve layık olduğu yere gider." diye konuştu. Minik
pazarcılar Mina Albayrak, Zümra Balcı
ve Alya Kavin, organik pazar kurup satış
yaptıklarını belirterek "Yetim kardeşlerimiz de bizler gibi istediklerini alsın diye
kazandığımız parayı onlara hediye edeceğiz." dedi. Filiz YILDIRIM

