TOPLANTI NOTLARI
06 Haziran 2021, 17:00-20:00
Toplantıya 13 kişi katıldı.
Katılımcılar: Nihat Ataman, Fatih Tarakçı, Ali Ahmetoğlu, İsmail Ataman, Metin Gültan, Ayça Gülay, Av.
İbrahim Demirci, Demet Akay, Sezin Gülay Küçük, Yalçın Gülas, Hüseyin Coşkun, Aysel Tarakçı Toklu ve
Erdem Altaş
Önce Pokut Bildirgesi ve Pokut Yönetim Modeli hakkında bir sunum yapıldı. Sonrasında Pokut’a ilişkin
mevcut durum, öncelikli sorunlar ve yapılabilecekler ile ilgili konuşuldu. Esasında bir tanışma ve dertleşme
toplantısı gibi oldu.
Toplantı sonunda;
1- Bu toplantıların sokağa çıkma yasağı olduğu Pazar günlerinde devam ettirilmesi ve 13 Haziran
Pazar günü saat 15.00'da bir toplantı daha yapılması,
2- Her toplantıda bir konu belirlenmesi ve o konu üzerinde görüşülmesi,
3- Sonraki toplantıda Pokut-Sal Yayla Birliği'ni nasıl daha aktif işletebiliriz, çalışmasına nasıl yardım
edebiliriz, günübirlikçi ziyaretçileri nasıl sınırlandırabiliriz/kontrol altına alabiliriz, bu yaz bir
vartevor/buluşma yapabilir miyiz konularının görüşülmesi,
4- Pokut İnisiyatifi adıyla herkese açık bir grupla Pokutluları whatsapp grubu üzerinden
bilgilendirerek çalışmaların sürdürülmesi kararları alındı.

13 Haziran 2021, 15:00-17.30
Toplantıya 18 kişi katıldı.
Katılımcılar: Nihat Ataman, Vildan Erkır, Hamit Tarakçı, Ali Ahmetoğlu, İsmail Ataman, Musa Ataman,
Metin Gültan, Ayça Gülay, Av. İbrahim Demirci, Demet Akay, Nur Yücel, Habip Ali Gülas, Hüseyin Coşkun,
Aysel Tarakçı Toklu, Erdem Altaş, Selim Gülay, Gamze Şişman, Emre Şişman.
Önce Pokut Bildirgesi ve Pokut Yönetim Modeli hakkında bir sunum yapıldı. Sonrasında Sal ve Pokut
Yaylalarına Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü incelendi. Birliğin ne tür yetkileri olduğu, kimlerden oluştuğu,
işleyişinin nasıl yapıldığı, olanakları ve yaptırım gücünün ne olduğu, bugüne kadar etkili işletilememesinin
olası sebepleri üzerinde konuşuldu. Pokut’taki yapılaşmanın en önemli sorun olduğu, Pokutlularca bir
karara bağlanana kadar yapılaşmanın durdurulması, kadim ocaklık dışındaki mevcut yapılar için yaptırım
uygulanması konuları görüşüldü. Bu yıl Pokut’ta geniş katılımlı bir buluşma yapılmasının beraberliğimizi
güçlendirmek için iyi olacağı konusunda hemfikir olundu ve bunu düzenlemek için çalışmaya başlamak
gerektiği görüşleri belirtildi.
Toplantı sonunda;
1- Sal ve Pokut Yaylalarına Hizmet Götürme Birliği’nin geniş yetki ve yasal olanaklarının kullanılması,
bu kapsamda Birlik’in çıkarması gereken yönetmeliklerinin hazırlanmasına başlanmasına;
yönetmelikler hazırlanana kadar Pokut’ta gözlemcilik ve koruculuk yapacak en az bir kişinin Birlik

tarafından görevlendirilmesi, düzenleme yapılana kadar tadilat dışındaki tüm inşaat/yapım
işlerinin durdurulması kararının Birlik tarafından alınmasının sağlanmasına
2- Gönüllülerden oluşan aşağıdaki üç (3) komisyonun kurulmasına;
a. Hizmet Götürme Birliği’nin işletilmesine yardım edecek ve Pokutlular ile Birlik arasındaki
iletişimi sağlayacak bir komisyon
b. Pokut buluşmasını (vartevor) organize edecek bir komisyon
c. Pokut meclisinin oluşmasını ve bir kurultay düzenlenmesini sağlayacak bir komisyon
3- Bir sonraki toplantının 20 Haziran Pazar günü yapılmasına
4- Sonraki toplantıda Pokut’ta gerçekleştirilebilecek ekonomik faaliyetler ve uygulama şekilleri,
kadim ocaklık ve hak sahipliğinin belirlenmesi, yapılaşma/yapılaşmama esasları konularının
görüşülmesine karar verildi.

