SAYIN ORDU MİLLETVEKİLLERİ SİZ BAŞKA İLİN Mİ MİLLETVEKİLİSİNİZ?
Cuma, 04 Mart 2016 06:51

Ordu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, Ordu ilinin bu kadar sahipsiz
kalmadığını söyledi. Akdeniz, Ordu şehrinin hızla tek adam yönetimine doğru evrildiğini ve Ordu
Milletvekillerinin şehre sahip çıkmasını istedi.

Akdeniz açıklamasında şunları söyledi.''1997 yılından bu tarafa Ordu Muhtarlar Derneği, Şimdi
Ordu Muhtarlar Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyorum. Toplam muhtarlık görev
süremde Ordu ilinin bu kadar sahipsiz kaldığını hiç hatırlamıyorum.

Fındıkta yaşanan sorunlara bu kadar duyarsız kalınan başka bir dönemi oldu mu? Esnafın bu
kadar canının yandığı başka bir dönem oldu mu? Ticaret erbabının sorunlarına bu kadar
duyarsız kalınan başka bir dönem oldu mu? Turizm sektörünün adeta yok edildiği başka bir
dönem oldu mu?

Ordu hızla tek adamcılığa giderken, insanlar sindirilmeye, bastırılmaya, sosyal ve kültürel
yaşamları değiştirilmeye çalışılırken hiç sesinizin çıkmaması ‘’acaba şehri kendi kaderiyle
başbaşa mı bırakmaya çalışıyorsunuz?’’ Sorusunu sormamızı haklı çıkarmıyor mu? Sizler bu
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ilin seçilmiş milletvekilleri, milletin temsilcisi değil misiniz?

Bir toplumda sessizlik çoğalmışsa o toplumda sorunlar küçülmez aksine daha da büyür. Bir ilde
sadece ‘’alt yapı sorunlarını çözüyoruz daha ne istiyorsunuz?’’ mantığı ile hareket etmek yeterli
diyorsanız, yanılırsınız. Bir şehirde yaşayan insanların özgürlük alanları daraltılırsa o şehir
susturduğunuzu sadece zannedersiniz. Bir ilin sosyal ve kültürel yaşamına müdahale, o ilde
yaşayan insanların mutsuzluğunu derinleştirir. Bu da sosyal dengeleri bozar.

Ordu ilinde sosyal ve kültürel dengeler bozuluyor. İlk tiyatronun sergilendiği, İlk gazetenin
çıkarıldığı, kadınlarımızın cumhuriyet tarihinde ilk kez spor karşılaşması seyrettiği, kızlarımızın
geç saatlere kadar sokaklarda dolaştığı bu ilde sosyal dokuyu zedelemek bu şehrin insanına
yapılan en büyük kötülük olacaktır.

Sayın Ordu Milletvekillerine sesleniyorum. Ordu tek adam tarafından yönetilir diyorsanız, bu
halkın sizlere diyeceği şimdilik bir şey yoktur. Yok bu ilin bizlerde seçilmiş temsilcileriyiz
diyorsanız, o zaman sizleri bu şehre sahip çıkmaya davet ediyorum'' dedi.
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