
 

Kentsel Dönüşüme Kimse Yok Mu Desteği 

“Devlet Desteği İle Güvenli Şehirlere Kentsel Dönüşüm” adı altında vatandaşları 
bilgilendirmek maksadıyla Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 
bastırılan broşürleri, vatandaşlara dağıtma görevini Kimse Yok Mu Derneği Manisa 
Şubesi gönüllü olarak üstlendi. Böyle bir görevi üstlenmelerinden dolayı Kimse 
Yok Mu Derneği Manisa Şubesi’ne teşekkür eden İl Müdürü Mustafa Yılmaz, 
dağıtılacak broşürleri yapmış olduğu basın açıklaması ile Kimse Yok Mu Derneği 
Manisa Şube Müdürü Abdurrahman Avınç’a teslim etti. 
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Ersan ERDOĞAN 

Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürdürülürken, Manisa’da bu 

yönde hala bir çalışma olmamasından dolayı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

düğmeye bastı. Harekete geçen Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vatandaşları 

bilinçlendirmek için yeni bir çalışma başlattı. Yeni bir çalışma içerisine giren Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü, “Devlet Desteği İle Güvenli Şehirlere Kentsel Dönüşüm” adı altında 

vatandaşları ‘kentsel dönüşüm’ konusunda bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlattı. 

“Devlet Desteği İle Güvenli Şehirlere Kentsel Dönüşüm” adı altında vatandaşları 

bilgilendirmek maksadıyla Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bastırılan 

broşürleri, vatandaşlara dağıtma görevini Kimse Yok Mu Derneği Manisa Şubesi gönüllü 

olarak üstlendi.  



 

“Herkes elini taşın altına koysun” 

Kimse Yok Mu Derneği Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Avınç ve yönetim kurulu üyesi 

Orhan Güçlü’yü makamında kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Yılmaz, böyle 

bir görevi üstlenmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, “Kentsel dönüşümün 

Manisa’da hızla artması için müdürlük olarak broşürler hazırlattık. Sürekli işlerinin 

yoğunluğundan dolayı ilçelerde bulunmasından dolayı bu broşürleri dağıtma görevini Kimse 

Yok Mu Derneği Manisa Şubesi üstlendi. Kendilerine şükranlarını sunuyorum. Çünkü biz 

diğer kurumlardan beklerken, Kimse Yok Mu Derneği’nin bize bu anlamda yardım etmesi 

çok güzel bir durum” dedi.  

“Manisa’da kentsel dönüşüme dair bir şey yok” 

Manisa’daki kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren İl Müdürü Mustafa Yılmaz, “Manisa 

deprem bölgesi. Fakat bu anlamda kentsel dönüşüm adına Manisa’da halen daha bir gelişme 

söz konusu değil. Bazı şeyleri depremle yaşamayı öğreneceğiz. Yapılacak olan inşaatların 

planı projesi olması, teknik hizmet alması çok önemli. Ömrünü doldurmuş olan binaların 

yenilenmesi için halkı bilinçlendirmek görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle 

bir çalışmayı uygun gördük. Broşürler yanında afişleri de ilçelerimize, kahvehanelerimize, 

toplumun bulunduğu her yere dağıtacağız” şeklinde konuştu.  

“Bütün STK’lar duyarlı olsun” 

Manisa’nın geleceği bakımından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne her zaman destek 

vermeye hazır olduklarını belirten Kimse Yok Mu Derneği Manisa Şube Müdürü 

Abdurrahman Avınç, “Kentsel dönüşüm projesi, daha düzenli bir Manisa için güzel bir proje. 

Bu proje ile Manisa’daki evler daha sağlam bir yapıya kavuşarak, doğal afetlere karşı sağlıklı 

olacak. İnsanlarımızın depremden sonra değil depremden önce bazı önlemler alması gerekir. 

İnsanlarımızın canları bizler için önemli. O yüzden bu projeye bizlerde destek vermeye 

hazırız. Sadece biz değil, bütün sivil toplum kuruluşlarının bu konuda duyarlı olması gerekir” 

dedi. 

http://www.gazeteyarin.com/gundem/kenetsel-donusume-kimse-yok-mu-destegi-h1905.html  


