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Göreme Belde Belediye Başkanı: Peri
bacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var
Nevşeh�r'de Göreme belde Beled�ye Başkanı Ömer Eren, "Per� bacalarının
bazılarında kırılmalar olduğu �ç�n çökme ve yıkılma tehl�kes� var. B�z�m
beled�ye olarak bunları yapab�lecek yasal hakkımız yok, tehl�kede olanların
b�r an önce sağlamlaştırılması gerek�yor" ded�.
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Nevşeh�r'de merkez �lçeye bağlı Göreme beldes�ndek� per� bacaları, her yıl
m�lyonlarca tur�st tarafından z�yaret ed�l�yor. Göreme belde Beled�ye Başkanı
Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel m�ras
l�stes�ne alınan tek merkez�n Kapadokya olduğunu bel�rtt�.

Eren, "1985 yılına kadar Göreme beldes�ndek� per� bacalarının yöre �nsanları
tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzer� şek�llerde
kullanılmıştı. İnsan nefes�n�n b�le bu alanların korunmasında son derece öneml�
olduğu b�l�nen b�r gerçek.1985 yılından sonra per� bacalarının �ç�nden �nsanlar
çıkartıldığı �ç�n bu per� bacaları korumasız hale geld�. Per� bacalarının bazılarında
kırılmalar olduğu �ç�n çökme ve yıkılma tehl�kes� var. Per� bacalarında uçma
tehl�kes�nde olanların tem�zlenmes� ve sağlamlaştırılmasının b�r an önce
yapılması gerek�yor. B�z�m beled�ye olarak bunları yapab�lecek h�çb�r yasal
hakkımız yok" ded�.

"BİRÇOK PERİ BACASI ÇÖKTÜ"

Göreme Tur�zm Gel�şt�rme Kooperat�f� Başkanı Mustafa Durmaz �se, per�
bacalarının yeter�nce korunmadığını bel�rterek, "Per� bacaları yok olma tehl�kes�
altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları �çer�s�nde b�r tane per� bacası
kurtarılamadı, b�rçok per� bacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldes�ndek� onlarca
per� bacası bakım ve onarım bekl�yor. Per� bacaları yok oluyor, kültürel ve doğal
varlıklarımız çökme tehl�kes� �le karşı karşıya" d�ye konuştu.
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