Ýmece Evi

Ýzmir Orman-Tunç Soyer Buluþmasý

Dün Tunç Soyerle ve yönetim biçimi ile tanýþtým.Çok sevindim. Onca insaný, kimsenin gönlü kalma
koordine etmesine, sinerji oluþturma biçimine hayran kaldým. Herne kadar söz almayý
beceremesemde gönül koymadým. Zaten yazýlý göndermiþ idim "HÝM" e ...gerçi büyük çoðunlukla
bürokrasiye takýlacak ama çok sorun deðil. Tunç Soyer katýlýmcý demokratik yönetim,idare tarzýn
terketmezse zaten hepimizin arzu ettikleri gereçekleþecektir.
Sayesinde yerel yönetimin gücünü tekrar hissettim. Her nekadar uzmanlar dünkü Efem Çukuru
ormanýnýn ortasýnda "Gel,Gör,Koru" buluþmasýnda belediye aðaç dikemez,ormanlaþtýramaz desede dü
buluþmada þu açýkça görüldü; Belediyelerin seçilmiþlikten gelen muazzam koordine etme yetisi ve
kamuoyu oluþturma gücü.
Gözlem ve önerilerimle dünün özeti;
*Menemen Belediyesinin kolaylaþtýrýcýlýðý ile dün köylüler,aktivistler,kooperatif ve dernek
temsilcileri ile gittik.
*Yanan ormanlýk alan çok büyük ve iç parçalýyýcý idi.
*Gördüðümüz alan genellikle genç kýzýlçamlardan oluþup "eberji ormaný" vasfýnda "çýralýk"tý.
*Genellikle sarp,vadilikler,tepeliklerden oluþuyordu.
*Ormancýlýk hocasý ve Orman Bölge müdürlüðünde görevli uzman konuþmacýlar özetle " biz konuya
hakimiz,gerekeni yapacaz,belediye orman yapamaz, ...." dediler
*Katýlýmcýlardan bazýlarý gönüllü desteklerini açýkladýlar, bazý yerel köylü,muhtarlar orman kö
devre dýþý býrakýldýðýný, haklarýnýn ellerinden alýndýðýný, köylerde önlem alýnmadýðýný, gözetl
dahi söküldüðünü, orman ürünleri paylarýnýn verilmediðini belirttiler.
*Hele en çok etkilenen Çatalca köyü muhtarý yangýnýn 3 deðil 6 gün sürdüðünü ve çoðunlukla yaln
olduklarýný. dýþarýdan gelen yangýn söndürme ekiplerinin isteksizliðinden, susuzluðundan, araç
arýzalarýndan iþlevsiz oldukalrýndan çaresizliði yaþamýþ olmasýnýn duygu yükünü paylaþtý ... ço
acýydý...muhtarýn, köylünün kendini koskoca devlete raðmen kendini yalnýz hissetmesi yöneticile
açýsýndan utanç nedeni idi!!!
*Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Tunç soyer 9 eylülde 10 tl.lik katýlýmla tüm gün konser
düzenleyeceklerini buradan elde edilen gelirle ve yapýlacak baðýþlarla, fidan, gönüllü
ihtiyaclarý, söndürme havuzlarý, yangýn izleme sensörleri,kuleleri, her orman köyüne yangýn
istasyonu kurulumu gerçekleþtireceklerini söyledi
*Tunç Soyer ayrýca Ýzmirde doðan,doðacak her bebek için bir aðaç dikeceklerini
*yanan alanýn bir m2 sini dahi imara açmayacaklarý gibi merkezi otorite tarafýndan eðer böyle
bir giriþim olursa karþýsýnda "kale" gibi durup izin vermeyeceklerini defalarca tekrarlardý.
*Genel olarak olumlu hislere kapýlsamda bir noktayý kenara not etmek lazým; Tunç Soyer
meclis toplantýsýna giderken yanýnda götüreceði önerileri toparlarken gün içerisinde en az 50
önerinin gönüllü destekleri saymazssak sadece Doða çocuðun önerisini notlarýnýn arasýna alýp
genellikle daha önceden hazýrladýðý planý paylaþtý. Bu bir açýdan iyi...dersine çalýþmak,büyükþ
sorumluluðu gereði çok romantik olmamak ... Diðer açýdanda bu yöntemi tekrar ederse bu
toplantýlar iþlevsizleþip "masturbatif" bir hal alýr.
* Peki orman gn.müdürlüðü ne yapacak; yer yer önerdiðimiz gibi alaný bozmayacak,þu an erezyona
neden olabilecek oduna dönüþmüþ aðaçlarý Þubattan önce araziden temizliyecek
*Nisan ayýnda çam fidelerinin arazi içerisinde filizlenmesi görülecek.Bu sevindirici haber...
*Diðer alanlar için aðaç dikimini gerçekleþtirecekler. Eðer Büyükþehirin baskýsý olursa araziyi
dozerle bozmadan fidan dikecekler!
Ýyi gidiyoruz...her þeyin çok güzel olacaðýna olan inancýmýz artarak sürüyor.
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