




3!
!

BURSA !L! 2018 HAVA KAL!TES! 
 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 
 

(Çevre ve "ehircilik Bakanlı#ı tarafından yapılan ölçüm sonuçlarına göre hazırlanmı$tır) 

Yerel hava kalitesi, ya!adı"ınız ve nefes aldı"ınız !ekli etkiler. Hava durumu gibi günden güne, hatta 
saatten saate de"i!ebilir.  Günümüzde birçok ülke dı! hava kalitesi verilerini hava durumu tahminlerini 
bulmak ve anlamak kadar kolay hale getirmek için çalı!maktadır. Bu çabadaki önemli bir araç Hava 
Kalitesi #ndeksi veya HK#’dir.   

Ülkemizde de yerel hava kalitesinin sizi nasıl etkileyebilece"i ve sa"lı"ınızı nasıl koruyabilece"iniz 
hakkında basit bilgiler sa"lamak için HK# kullanılmaktadır. 

HK#, günlük hava kalitesini rapor etmek için bir indekstir. Havanın ne kadar temiz ve sa"lıksız 
oldu"unu ve ili!kili sa"lık etkilerinin bir endi!e kayna"ı olabilece"ini size bildirir. HKI sa"lıksız hava 
solunduktan birkaç saat veya gün sonra ya!ayabilece"iniz sa"lık etkilerine odaklanır. Türkiye’de HK# 
be! ana hava kirleticisi için hesaplanmaktadır: zemin seviyesinde ozon, parçacık kirlili"i, karbon 
monoksit, azot dioksit ve sülfür dioksit. Bu kirleticilerin her biri için, halk sa"lı"ını korumak adına 
ulusal hava kalitesi standartları olu!turulmu!tur. 

HK#'yi 0 ile 500 arasında de"i!en bir ölçüt olarak dü!ünün. HK# de"eri ne kadar yüksekse, hava 
kirlili"i seviyesi o kadar yüksek ve sa"lık kaygısı o kadar fazladır. 

Örne"in, 50'lik bir HK# de"eri, kamu sa"lı"ını etkileme potansiyeli az olan veya hiç olmayan iyi hava 
kalitesini temsil ederken, 300'ün üzerindeki bir HK# de"eri, herkesin ciddi etkilere maruz kalabilece"i 
kadar tehlikeli bir hava kalitesini temsil etmektedir. 

100'lük bir HK# de"eri, genel olarak halk sa"lı"ını korumak için belirlenen ulusal hava kalitesi 
standardına tekabül eder. 100 veya altındaki HK# de"erleri genellikle tatmin edici olarak dü!ünülür. 
HK# de"erleri 100'ün üzerinde oldu"unda hava kalitesi sırasıyla hassas, sa"lıksız, kötü ve tehlikeli 
olarak kabul edilir. 

HKI'nin amacı, yerel hava kalitesinin sa"lı"ınız için ne anlama geldi"ini anlamanıza yardımcı 
olmaktır. Bunu daha kolay hale getirmek için HK# altı sa"lık sorununa ayrılmı!tır: 

Hava 
Kalitesi 
!ndeksi 
(AQI) 

De#erler 

Sa#lık 
Endi$e 

Seviyeleri 
Renkler Anlamı 

Hava 
Kalitesi 
!ndeksi bu 

aralıkta 
oldu"unda.. 

..hava 
kalitesi 

ko#ulları.. 

..bu renkler 
ile 

sembolize 
edilir.. 

..ve renkler bu anlama gelir. 

0 - 50 !yi Ye$il Hava kalitesi memnun edici ve hava kirlili#i az riskli veya 
hiç risk te$kil etmiyor. 

51 - 100 Orta Sarı 
Hava kalitesi uygun fakat alı$ılmadık $ekilde hava kirlili#ine 
hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler 
açısından orta düzeyde sa#lık endi$esi olu$abilir. 



4!
!

101- 150 Hassas Turuncu Hassas gruplar için sa#lık etkileri olu$abilir. Genel olarak 
kamunun etkilenmesi olası de#ildir. 

151 - 200 Sa#lıksız Kırmızı Herkes sa#lık etkileri ya$amaya ba$layabilir, hassas 
gruplar için ciddi sa#lık etkileri söz konusu olabilir. 

201 - 300 Kötü Mor Sa#lık açısından acil durum olu$turabilir. Nüfusun 
tamamının etkilenme olasılı#ı yüksektir. 

301 - 500 Tehlikeli Kahverengi Sa#lık alarmı: Herkes daha ciddi sa#lık etkileri ile 
kar$ıla$abilir. 

 
Türkiye’de mevcut 319 istasyonda hava kalitesi izlenmektedir. Ölçüm istasyonlarında toplanan ölçüm 
verileri Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ına ait özel bir a" (VPN) üzerinden GSM Modemler aracılı"ıyla 
Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarı Veri #!letim Merkezine aktarılarak izlenmekte ve 
www.havaizleme.gov.tr adresinde e!zamanlı olarak yayınlanmaktadır. 

Türkiye Ulusal Hava Kalitesi #ndeksi, Amerika Birle!ik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) Hava 
Kalitesi #ndeksini ulusal mevzuatımız ve sınır de"erlerimize uyarlayarak olu!turulmu!tur. 5 temel 
kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon 
monoksit (CO2), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur. 

Herhangi bir istasyonda elde edilen saatlik veriler neticesinde HK# en yüksek de"ere tekabül eden 
kirletici için o saate dair HK# hesaplanarak online olarak yayınlanmaktadır. 

Bursa’da Hava Kalitesi #zleme A"ına dahil olan 6 adet istasyon bulunmaktadır.  

!STASYON ADI !STASYON T!P! ÖLÇÜLEN PARAMETRELER 

  
PM10 SO2 NO2 CO O3 PM2,5 

!NEGÖL SANAY! VAR VAR VAR YOK YOK YOK 

KESTEL SANAY! VAR VAR VAR YOK VAR YOK 

BEYAZIT TRAF!K VAR VAR VAR VAR YOK YOK 

KÜLTÜR PARK KENTSEL YOK VAR VAR YOK VAR VAR 

UHK!A KENTSEL VAR VAR YOK YOK VAR VAR 

ULUDA% ÜN!V. KENTSEL YOK VAR VAR YOK VAR VAR 
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 O R T A H ASSAS    
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 O R T A H ASSAS    

8048 Saat 380 Saat 56 Saat 0 Saat 0 Saat 0 saat 

95% 4% 1%       

 

 

* Ana kirletici O3, N O2 
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BURSA !L!NDE GIDA SANAY!  
ve 

GIDA GÜVEN!L!RL!"! 
 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 
 
G!R!" 

Gıda Sanayi 

GIDA her ülke için stratejik öneme sahip sektörlerin ba!ında gelmektedir. Gıda sanayisi, 
hammaddenin temininden sınıflandırılmasına, de"erlendirilip i!lenmesinden dayanıklı hale 
getirilmesine, ambalajlanmasından satı! için depolanmasına, da"ıtım, pazarlama ve son tüketiciye 
ula!tırılmasına kadar çok geni! bir alanı kapsamaktadır.  

Tarımsal hammaddeyi uygun yöntemlerle i!leyen, hazırlayan, muhafaza eden ve ambalajlayan bir 
sanayi dalı olarak tanımlanan gıda sanayi, ülke ekonomisinin ba!lıca lokomotif sektörleri arasında yer 
almaktadır. 

Gıda sanayinin ekonomik ve teknik açıdan birçok fonksiyonu bulunmakla beraber kendisine özgü 
ba!lıca iki i!levi vardır. Birincisi dengeli beslenme için altyapı sa"laması di"eri ise tarımsal ürün 
talebini geni!letmesidir.  

Bilindi"i üzere tarımsal hammaddeler çok kısa sürede bozulma özelli"ine sahiptir. Bununla birlikte 
tarımsal üretim genellikle mevsimlik oldu"u için bu süre zarfında ürünlerin taze olarak tüketilmesi 
mümkün de"ildir. Aynı zamanda tarımsal üretim belirli yörelerle de sınırlıdır. Yeterli ve dengeli 
beslenme için belli ba!lı gıda ürünlerinin her yörede tüketilmesi ve bunun için de pazarlanması 
gerekir. Bunlar da ancak gıda sanayi tarafından do"al gıdaların uygun bir yöntemle i!lenmesi ve 
muhafaza edilmesi ile olanaklı hale gelmektedir. 

Gıdaları !#lemenin Yararları  

 Gıda kaybı azalıyor. Çünkü gıdaların hasattan, sa"ımdan ya da kesimden sonraki raf ömrü 
kısıtlıdır. Tüketimden artan kısım uygun bir  yöntemle muhafaza edilmezse kısa sürede 
bozulur. Kurutma, so"utma, dondurma, pastörizasyon gibi i!lemlerle raf ömrü uzatılarak 
öncelikle gıda kaybı azaltılıyor. 

 Gıdaların bulunurlu#u artıyor. Birçok gıda ancak  belirli yörelerde yeti!iyor ya da üretimi 
mevsime göre dalgalanıyor. Raf ömrünün uzatılması ile gıdaların yeti!medi"i yöre ve 
mevsimde de bulunurlu"u sa"lanıyor. Böylece gıda prosesleri dengeli beslenmeye dolaylı 
katkıda bulunuyor.  

 Gıda zehirlenmeleri önleniyor. Patojen mikroorganizmalar süt, et, sebze gibi çi" gıdalarda 
kolayca geli!ir ve gıda zehirlenmeleri de daha çok bu gıdalardan kaynaklanır. Bu tehlikenin  
önlenmesi için de gıdaya ısıl veya ba!ka bir koruma i!lemi uygulanması gerekir. 

 Kalıntı kontrolü yapılıyor. Gıda güvenli"i tehlikelerinden biri de pestisit, hormon, 
antibiyotik kalıntısıdır. #!lenmeden veya pi!irmeden önce gıdada kalıntı varlı"ının kontrol 
testlerinin ev ölçe"inde yapılması söz konusu de"ildir. Fakat endüstriyel ölçekli üretimde bu 
testlerin uygulanması zorunludur.  

 Gıdaların yararlanırlı#ı artıyor. Uygulanan ısıl i!lemler ni!asta, protein, pigment gibi büyük 
moleküllü bile!iklerin sindirilebilirli"ini ve yararlanırlı"ını arttırmaktadır. Yemek pi!irme 
sırasında da ortaya çıkan bu dönü!ümler beslenme fizyolojisi açısından olumludur. 

 Gıdaların lezzeti geli$iyor: Gıdaların besin de"eri ve güvenli olu!u  kadar duyusal özellikleri 
de  önemlidir. Çünkü, tüketicinin gıdada aradı"ı birinci özellik lezzettir. Ço"u gıdanın rengi 
gibi kendine özgü lezzeti de i!leme sırasında olu!ur.  
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 Hazırlanma kolaylı#ı sa#lıyor: Ambalajlı hazır gıdalar mutfakta depolama kolaylı"ı, 
hazırlama kolaylı"ı, dozlama kolaylı"ı, yemek çe!itlili"i ve zaman tasarrufu yararlarını da  
sa"lar. 

Bursa !linde Gıda Sanayi 

Bursa #li, co"rafik ve ekolojik ko!ullarının uygun olması nedeniyle tarım ürünlerinin, kalite, miktar ve 
çe!it yönünden zenginlik gösterdi"i ve önemli düzeyde tarım ürünleri üretim kapasitesine sahip bir 
!ehirdir. (Tablo I) 

Tablo I: Bursa Tarımının Türkiye Tarımı #çindeki Yeri 

Ürün adı 
Bursa 

Üretim 
Alanı(da) 

Bursa Üretim 
(ton) 

Üretim Miktarına 
Göre Türkiye 

Sıralaması 

Türkiye 
Üretimi 

(ton) 

Üretim Miktarına 
Göre 

Bursa/Türkiye 
Oranı % 

Meyve (!çecek ve Baharatlı Bitkiler Dahil) 
Ahududu 5.718 4.819 1 4.989 96,6 
Armut 86.276 188.754 1 503.004 37,5 
Bö"ürtlen 2.538 2.255 1 2.739 82,3 
Ayva 5.416 12.261 2 174.038 7,0 
Sofralık Zeytin 435.938 92.706 2 460.000 20,2 
Erik 19.357 18.925 2 291.934 6,5 
$eftali 65.836 85.200 3 664.785 12,8 
Çilek 31.515 47.757 3 400.167 11,9 
#ncir 22.573 25.456 3 305.689 8,3 
Nektarin 15.659 17.519 3 106.674 16,4 
Ceviz 44.805 7.409 4 210.000 3,5 
Mu!mula 150 217 5 4.352 5,0 
Biber, Kuru, 
#!lenmemi! 

1.900 5.320 5 179.264 3,0 
Sebze 
Bezelye(Taze) 34.505 42.524 1 107.124 39,7 
Domates(Salçalık) 121.010 1.070.637 1 3.960.281 27,0 
Lahana(Brüksel) 1.295 2.472 1 3.170 78,0 
Pırasa 10.691 38.612 1 208.239 18,5 
Semizotu 624 1.473 1 5.149 28,6 
Biber(Dolmalık) 10.442 63.796 2 420.904 15,2 
Dereotu 498 882 2 7.208 12,2 
Biber(Sivri) 28.207 74.517 3 945.361 7,9 
Fasulye(Taze) 34.986 57.252 3 630.347 9,1 
Karnabahar 12.776 29.508 3 199.710 14,8 
Kereviz(Kök) 1.679 3.502 3 21.387 16,4 
Maydanoz 2.000 4.236 3 80.304 5,3 
Roka 450 617 4 9.334 6,6 
Brokoli 2.265 3.541 4 66.105 5,4 
Enginar 5.139 5.724 4 38.431 14,9 
Lahana(Kırmızı) 3.552 10.064 4 188.316 5,3 
Tere 337 424 5 5.993 7,1 
Kabak(Sakız) 6.583 29.432 5 449.561 6,5 
Karpuz 35.092 156.970 5 4.011.313 3,9 
Tarla Bitkileri 
Bezelye(Kuru) 1.245 335 3 2.673 12,5 
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Sorgum(Ye!il Ot) 1.149 4.969 3 65.523 7,6 
Bakla(Kuru, insan 
tüketimi için) 

3.705 881 3 6.847 12,9 
Fi"(Di"er) 1.600 339 4 4.352 7,8 
Bakla(Kuru, 
yemlik) 

300 120 5 7.899 1,5 
Yem $algamı 3.645 16.015 5 370.729 4,3 
Yulaf(Ye!il Ot) 31.240 63.472 5 1.755.323 3,6 
Kaynak: TÜ#K,2017 

Bursa #li, ahududu, armut, bö"ürtlen, bezelye(taze), domates (salçalık), lahana (Brüksel), pırasa ve 
semizotu üretiminde, Türkiye üretimi sıralamasında birinci durumdadır. Ayva, zeytin(sofralık), erik, 
biber(dolmalık) ve dereotu üretiminde ise Türkiye üretimi sıralamasında ikinci sıradadır. Türkiye’de 
marka haline gelen Gemlik tipi sofralık zeytin, Bursa siyahı inciri ve deveci armudu ihracatı nedeniyle 
de ulusal pazarda haklı bir seviyeye ula!mı!tır. (Tablo I) 

#limizin var olan bu potansiyelinin de"erlendirilmesinde gıda sanayi en etkin rolü oynamaktadır.  

Bursa’da gıda endüstrisine ili!kin olarak hemen her dalda faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. 
Özellikle meyve suyu, alkolsüz içecek, konserve, salça, süt ve süt ürünleri üretiminde Bursa’daki 
mevcut kapasiteler, Türkiye genelinde önemli paya sahiptir. 

Türkiye’de 130.000 ton olan dondurulmu! gıdanın % 61,5 ’i (80.000 ton) Bursa’da faaliyet gösteren 
fabrikalarda üretilmektedir. Yine Türkiye’deki toplam 500.000 ton olan meyve suyu üretiminin 
130.000 tonu (%26’sı) Bursa’daki mevcut fabrikalarda üretilmektedir. Türkiye’de sofralık zeytin 
üretiminin ise %60’ı Bursa’da üretilmektedir. (http://www.btso.org.tr) 

Bursa #l Tarım ve Orman Müdürlü"ü’nün 2018 yılı verilerine göre üretim yeri, toplu tüketim ve satı! 
noktası olmak üzere Bursa’da 25.145 kayıt belgeli ve onay belgeli gıda i!letmesi bulunmaktadır. 
(Tablo II) 

Tablo II: Bursa’daki Gıda #!letme Envanteri  
Kayıt Belgeli Gıda Üretim !$letmeleri  3.365 

           Kayıt Belgeli Gıda Satı$/Toplu Tüketim !$letmeleri  21.223 
               Onay Belgeli Süt ve Süt Ürünleri !$letmeleri  258 

    Onay Belgeli Et ve Et Ürünleri !$letmeleri  155 
          Onay Belgeli Di#er !$letmeler (Yumurta vb..) 144 
                                                                     TOPLAM 25.145 

Kaynak: Bursa #l Tarım ve Orman Müdürlü"ü, 2018 

Bursa’da gıda üretimi i!letme sayısı bakımından, 2018 yılı verilerine göre, Tahıl, Un ve Unlu 
Mamuller sektörü lider konumdadır. Bunu Fermente ve Salamura Ürünler ile Süt ve Süt Ürünleri 
Sektörü takip etmektedir. (Tablo III) 

Tablo III: Bursa’ daki Gıda Üretim #!letme Adetleri             
1 Pastacılık Ürünleri ve Unlu Mamuller Üretimi 1.100 
2 Ekmek ve Ekmek Çe!itleri Üretimi 624 
3 Fermente ve Salamura Ürün Üretimi 478 
4 Onay Belgeli Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 258 
5 Hazır Yemek (Catering) ve Tabldot Üretimi 156 
6 Onay Belgeli Et ve Et Ürünleri Üretimi 155 
7 Dondurulmu! Gıda /Dondurma Üretimi 137 
8 Bitkisel Ya" Üretimi 82 
9 Meyve Sebze #!leme  71 
10 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üretimi 61 
11 $ekerleme/$erbetli Tatlılar Üretimi 52 
12 Di"er (Alkolsüz #çecek,Baharat,Bal,Bisküvi,Çerez,Maya,Pekmez...vb) 748 
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 KAYIT VE ONAY BELGEL# TOPLAM ÜRET#M YER# SAYISI 3.922 
Kaynak: Bursa #l Tarım ve Orman Müdürlü"ü, 2018 

Bursa !lindeki Gıda Denetimleri 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa"lı"ı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, Türkiye’de gıda 
i!letmelerini denetleme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlı"ı’ndadır. Bakanlık, risk esaslı denetimler 
yapmakta olup,  Bursa’ da 2018 yılı içinde 25.145 gıda i!letmesine yapılan toplam denetim sayısı 
46.512 olmu!tur. Buna ilaveten, tüketicilerin, Bakanlı"ın Alo 174 Gıda Hattı’na ihbar etti"i 
!ikayetlerle ilgili olarak da 1.918 denetim yapılmı!tır. Denetim sayısı, toplam i!letme sayısı açısından 
yeterli gibi görünse de her 4 kontrol görevlisinden sadece birinin gıda mühendisi olması denetimin 
etkinli"ini dü!ürmektedir. 25 binden fazla gıda i!letmesinin oldu"u kentimizde, Bursa #l Tarım ve 
Orman Müdürlü"ü bünyesinde gıda denetçisi olarak sadece 68 olan gıda mühendisi sayısı bir an evvel 
arttırılmalıdır.  

Tablo III: Bursa #li Denetim #statistikleri  
Toplam Bursa !çi Denetim Sayısı 46.512 
Olumsuz Denetim Sayısı 2.897 
Alo 174 Denetim Sayısı 1.918 
Alo 174 Olumsuz Denetim Sayısı  339 
Toplam !dari Para Cezası Sayısı 547 
Savcılı#a Suç Duyurusu Sayısı 4 
Alınan Toplam Numune Sayısı  4.294 
Alınan Toplam Olumsuz Numune Sayısı  243 
Toplam Gıda Kontrol Görevlisi Sayısı 253 
Toplam Gıda Mühendisi Sayısı  68 

Kaynak: Bursa #l Tarım ve Orman Müdürlü"ü, 2018 

Gıda Güvenilirli$i 

Sanayile!meyle birlikte, insanların ya!am kalitesi artırmı! ve tercihleri de"i!mi!tir. Bunun sonucunda 
gıda üretiminde ve kullanımında yeni e"ilimler olu!mu!tur. Örne"in, tüketiciler hazır gıdalara 
yönelmeye ba!lamı!, bu ihtiyacı kar!ılamak için de çok çe!itli gıda maddeleri üreten ve hazırlayan 
sanayiler geli!mi!tir. Günün sonunda önüne birçok farklı gıda maddesi sunulan tüketiciyi, hem sa"lık 
hem de ekonomik açıdan korumak için gıda kontrol hizmetleri devreye girmi!tir. Yeterli düzeyde gıda 
arzını sa"larken, insan sa"lı"ını da en iyi !ekilde korumak ana hedef olunca, bu noktada kar!ımıza 
“gıda güvenilirli"i” kavramı çıkmı!tır.  

Ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan gıda sanayinin, stratejik bir sektör olarak büyümesini 
sürdürebilmesi, gıda güvenilirli"ine ba"lıdır.  

Tüm dünyada insanların ya!amak, fiziksel ve zihinsel geli!imlerini sa"lamak için yeterli miktarda 
gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sa"lık yönünden güvenilir olması insan haklarının esasını olu!turur. 
Birle!mi! Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre en temel insan haklarından biri olan gıda 
hakkı; bireyin, ya!aması için gerekli olan yeterli ve güvenilir gıdaya eri!iminin sa"lanması anlamına 
gelmektedir. 

Gıda güvenilirli"i, sa"lıklı ve kusursuz gıda üretimini sa"lamak amacıyla gıdaların; üretim, i!leme, 
muhafaza ve da"ıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması, olarak 
tanımlanmaktadır. Gıda güvenilirli"i, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü 
zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin tümünü ifade etmektedir. 

Kısaca, güvenilir gıda, her türlü bozulma ve bula!maya yol açan etkenden arındırılarak insan sa"lı"ına 
zarar vermeyecek !ekilde tüketime uygun hale getirilmi! gıdadır.Kontrollü !artlarda ve her a!amasının 
denetlendi"i üretim süreçlerinin sonunda elde edilen gıdadır. 
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Bu çerçevede temel bir insan hakkı olarak her bireyin güvenilir gıdaya yeterli biçimde eri!iminin 
sa"lanmasına yönelik yapılacak her seviyedeki çalı!mada ve gıda politikalarının geli!tirilmesinde, 
gıda mühendisli"i bilgi ve birikiminin sa"layaca"ı faydalardan toplumun yararlandırılması önem arz 
etmektedir. 

5996 Sayılı Kanun, Gıda Güvenilirli$i ve Ya#anan Sorunlar 

Ülkemizde gıdaların tarladan/çiftlikten sofraya kadar halkımıza güvenli olarak arzından Tarım ve 
Orman Bakanlı"ı sorumludur. Bunu sa"lamak için tarlada Ziraat Mühendisinin, çiftlikte Veteriner 
Hekimin, gıda üretiminde ise Gıda Mühendisinin kamuda yeterince istihdam edilmesi ve gerekli 
denetimi sa"laması gerekmektedir. 

2010 yılında yürürlü"e giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa"lı"ı, Gıda ve Yem Kanunu, 
sorumlu yöneticilik müessesini kaldırmı!, 30 beygir gücü kapasiteden dü!ük veya 10 çalı!anın 
altındaki büyüklükteki i!yerlerini teknik eleman(mühendis) çalı!tırma zorunlulu"undan muaf 
tutmu!tur. Asıl sorun da tam bu noktada ba!lamaktadır çünkü Türkiye‘deki gıda i!letmelerinin 
yakla!ık % 80‘i, 30 beygir gücü kapasiteden dü!ük ve 10 ki!inin altında i!çi çalı!tırmaktadır. 

Kanun, 30 beygir gücü ve 10 çalı!anın altındaki büyüklükteki i!yerlerini mikro i!letme olarak saymı! 
ve adeta gıda güvenli"i açısından risk yaratmadıkları kabulü ile bu i!letmeleri kapsam dı!ında 
bırakmı!tır. Oysa günde 5 ton süt i!leyen veya günde 2 bin adet ekmek üreten i!letmeler de, tüketici 
sa"lı"ı açısından büyük riskler yaratabilecek ölçüde üretim gücüne sahiptirler.  

Bu riskler, kısa vadede gıda zehirlenmesi olabilece"i gibi, uzun vadede toksik ve kanserojen etkiler de 
olabilecektir. Üstelik bilinmektedir ki, yalnızca i!letme sahibinin bilgisine ve alı!kanlıklarına terk 
edilmi! bu tip i!letmelerdeki gıda üretimleri, kamunun denetim gücünün ve etkinli"inin yetersiz 
oldu"u günümüz ko!ullarında, her gün basına yansıyan bir ba!ka gıda skandalının konusu 
durumundadırlar. 

Bu amaçla, tarla ve çiftlikte görev yapan ve kamu bütçesinden ücretlendirilen tarım danı!manlarında 
oldu"u gibi,  gıda i!letmelerinin sayıca % 80‘ini olu!turan küçük i!letmelerde de gıda danı!manlarının 
bulunması sa"lanmalıdır.  

Tarım ve Orman Bakanlı"ı’na da sundu"umuz ve yukarıda sözü edilen soruna somut çözüm 
sa"layacak olan “Yetkilendirilmi! Gıda Danı!manlı"ı Sistemi” projemizi tekrar kamuoyunun bilgisine 
sunarız. 

Sonuç  

YETK!LEND!R!LM!% GIDA DANI%MANLI"I S!STEM! PROJES! 

Gerekçe  
Toplum sa"lı"ının korunması ve geli!tirilmesi; di"er koruyucu hekimlik uygulamalarının yanı sıra ve 
öncelikli olarak Gıda Güvenli"inin sa"lanması ile mümkün olabilecektir.  

Gıdanın birincil üretimden ba!lamak üzere tüketim anına kadar niteliklerini kaybetmemesi ve tüketimi 
sonucunda kısa veya uzun vadeli sa"lık risklerine neden olmaması kamu idaresinin ba!lıca görevleri 
arasında de"erlendirilmektedir.  

Üretilmi! olan tarım ürünlerinin tüketime hazır hale getirilmesi, ekonomik olarak de"er kazanması, 
ülke içi ve ülkeler arası ticarete etkili ölçüde konu edilebilmesi ve sayılabilecek di"er yararları 
sa"laması ile gıda sanayinin toplumsal alandaki önemi yadsınamaz ölçüdedir. Gıda sektörünün do"ru, 
bilimsel, teknolojik geli!meler ı!ı"ında geli!iminin sa"lanması ise gıda ile ilgili en az lisans düzeyinde 
e"itime dayalı olarak sa"lanacak olan teknik destek ile mümkün olacaktır.  

Birçok ülkede oldu"u gibi ülkemizde de gerek birincil üretim safhasında ve gerekse ta!ınma, 
depolanma, sanayi ve tüketime sunum a!amalarında gıdanın maruz kalabilece"i olumsuz ko!ul ve 
uygulamaların asgari seviyede tutulmasının sa"lanması, kamu adına kontrol yetki ve sorumluluk 
sahibi kurum ve kurulu!lara aittir.  
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2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa"lı"ı, Gıda ve Yem kanunu ile gıda 
sanayinde mühendis istihdamı istisna düzeyine geriletilmi!tir.  

Uygun üretim tekni"inin uygulanmasının gıda güvenli"i için önemi ölçüsünde gıda sanayinde uzman 
istihdamı devlet tarafından te!vik edilmelidir. Üretimde mühendis varlı"ının gerek verimlilik ve 
gerekse sa"lıklı gıda tüketimine katkısı tartı!ılmazdır.  

Ölçe"ine bakılmaksızın gıda i!letmelerinin, güvenilirlik talebine cevap verebilmesi için 
modernizasyon/adaptasyon gereklidir. Ayrıca, 5996 Sayılı Kanun ve yönetmelikleri gere"i tüm 
i!letmelerin HACCP sistemini kurmaları ve gere"ince uygulamaları gerekmektedir. Tüm bu i!lemlerin 
yürütülmesinde gıda konusunda e"itim almı! bir uzmana ihtiyaç vardır.  

Tarım ve Orman Bakanlı"ı’nın 2018 yılı Eylül ayı verilerine göre #!letme Onay/$artlı Onay Belgesi 
alan i!letme sayısı 12.573, kayıt altına alınmı! gıda üretim i!letme sayısı 74.342, gıda satı! yeri sayısı 
319.913, toplu tüketim yeri sayısı 269.884 olmak üzere toplam 664.139 adettir. Kayıt ve Onay 
kapsamında toplam 676.712 gıda i!letmesi bulunmaktadır. Henüz kayıt veya onay i!lemi 
uygulanmayan çok sayıda i!letmenin varlı"ı dü!ünüldü"ünde ülkemizde mevcut gıda i!letme sayısının 
1.000.000’un üzerinde oldu"u tahmin edilmektedir.  

Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli i!letmeler, güçlü sermaye yapıları ve yüksek pazar 
payları ile kendi uzman kadrolarını olu!turabilmekte ve bu yapılarını sürdürülebilmektedirler. 
Ülkemizde gıda i!letmelerinin sayıca ço"unlu"unu olu!turan küçük ve orta ölçekli i!letmelerde 
(KOB#) ise durum farklıla!makta, zayıf finansal ve teknik alt yapıya sahip olan birçok küçük ve orta 
ölçekli i!letmede, gıda güvenli"ini ciddi düzeyde riske edebilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa"lı"ı, Gıda ve Yem Kanununun 22’nci maddesinin (7) nci 
fıkrasına istinaden Ek-1’de yer alan çizelgede, 30 beygir motor gücü bulunan veya 10 ki!iden fazla 
personel çalı!tıran i! yerleri ile faaliyet konusu itibarı ile istisnai birkaç i!letme türü dı!ında gıda ve 
yem i!letmelerinde konuyla ilgili lisans e"itimi almı! bir personel çalı!tırma zorunlulu"u 
bulunmamaktadır. Hastalık ve bozulma riskinin yüksek oldu"u süt ve süt ürünleri i!leyen i!yerleri de 
bu kapsam dahilindedir.  

Odamız kayıtlarına bakıldı"ında, Kanun gere"i istihdamı zorunlu personel çalı!tırma kapsamında 
olmayan boyuttaki i!letmelerin toplam gıda i!letmelerinin yakla!ık yüzde 75-80’ini olu!turdu"u 
tahmin edilmektedir.  

Gıdaların bir uzman varlı"ında üretilmesi, farkındalı"ın son derece dü!ük oldu"u sektörde gıda katkı 
maddelerinin usulüne uygun olarak kullanımı, hijyen ve taklit-ta"!i! gibi birçok konuda önemli 
sorunları olan ülkemiz açısından bir ihtiyaç olarak görülmektedir.  

Ülkemizde 1979 yılından bu yana gıda mühendisli"i alanında lisans düzeyinde e"itimli mühendisler 
yeti!tirilmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlı"ı birincil üretime yönelik bazı projeler üretmekte ve uygulamaktadır. Bu 
çerçevede, “Tarımsal Yayım ve Danı!manlık Hizmetleri” projesi geli!tirilmi! ve uygulamaya 
konulmu!tur. Söz konusu proje ile uygulamada görülen bazı aksaklıklar bir yana yararlı sonuçlar elde 
edildi"i gözlenmektedir.  

YEN! B!R S!STEM ÖNER!S!: “YETK!LEND!R!LM!" GIDA DANI"MANLI%I”  

Gıda i!letmelerinin öncelikli sorumlulu"u güvenilir gıda arzını sa"lamaktır. Bu sorumlulu"un 
gere"inin yerine getirilmesinde kamu yararının gözetilmesi ve gerçekle!tirilmesinin kontrol edilerek 
sa"lanması ise yukarıda de"inildi"i gibi kamu otoritesine aittir.  

Tarım Danı!manlı"ı uygulamasında oldu"u gibi Bakanlık tarafından, KOB# niteli"indeki gıda 
i!letmelerine yönelik olarak, Yetkilendirilmi! Gıda Danı!manlı"ı Sistemi’nin geli!tirilerek 
uygulamaya konulmasıyla bu i!letmelerden kaynaklanan sorunların çözümü do"rultusunda etkili bir 
adım atılmı! olacaktır.  

Geli!tirilecek bu proje ile;  
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 30 BG ve 10 çalı!an altındaki tüm gıda i!letmelerinde eksiksiz bir biçimde gıda bilimi 
konusunda en az lisans düzeyinde e"itimli gıda danı!manı gözetiminde üretim yapılması; gıda 
danı!manının birden fazla i!letmeye danı!manlık yapabilmesi ve çalı!ma saatlerinin esnek 
ancak haftalık belli bir süreyi kapsayacak !ekilde belirlenmesi,  

 “Yetkilendirilmi! Gıda Danı!manları’nın kamu adına çalı!ması ve gıda güvenli"i 
gereksinimlerinin tüm üretim sürecinde yerine getirildi"inin gözetimini gerçekle!tirmesi,  

 Yetkilendirilmi! Gıda Danı!manlarının Bakanlı"a sistematik olarak rapor sunması,  
 Hizmetinin kar!ılı"ı olan ücret ve sosyal güvenlik primlerinin ise Bakanlık bütçesinde 

ayrılacak ödenekten kar!ılanması, 
hedeflenmi!tir.  

Danı!manlık hizmet bedellerine ili!kin düzenlemede;  

a) #!letmelerin;  
* Hizmetten faydalanacak i!letmelerden belli bir oranda katkı sa"lanması,  
* #!letmelerin kendi paylarına dü!en hizmet bedelini Bakanlık hesabına yatırması,  
b) Gıda danı!manlarının;  
* Bakanlıkça uygun görülen ve meslek Odalarının da sorumlulu"una giren !ekilde danı!manlık e"itimi 
alması ve verilecek hizmette devlete kar!ı sorumlu olması  
Ön görülmektedir.  

Planlanan bu proje kapsamındaki hedeflerin gerçekle!tirilmesi ile danı!manlar, gördükleri aksaklıkları 
daha objektif ve i! güvencesi endi!esi ya!amadan i!letme sahipleriyle payla!abilecek, uyarılarını 
dikkate almayanlar hakkında i!lem yapılması için Bakanlı"a gerekli bildirimde bulunabileceklerdir.  

Bu proje kapsamında ayrıca, danı!manlık hizmeti vereceklerin nitelikleri ve ücretleri meslek 
Odalarından görü! alınarak belirlenebilecek ve bu ki!iler yine Odalar aracılı"ıyla izlenebilecektir. 
#!letme bazında alınacak hizmet bedellerinin saptanmasında ise esnek bir yapı olu!turulabilecektir.  

Bu sistem 5996 sayılı Kanunla getirilen, gıda denetimleri kar!ılı"ı i!letmelerden ücret alınması 
hükmüne uygun biçimde düzenlenebilecektir.  

Bu projenin kademeli olarak uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir. Bakanlı"ın kayıtlarından 
hareketle, her bir ildeki mevcut i!letme sayısı ve büyüklü"ü de dikkate alınarak danı!man sayısı ayrıca 
çalı!tırılacak gıda danı!manlarının maliyeti ile i!letmelerin sisteme katkıları genel bütçe ve fon 
olanakları ölçüsünde belirlenebilecektir.  

Sistemin, orta vadede hammaddeden en verimli !ekilde son ürün elde edilmesi ile kaynak israfı 
önlenerek i!letmelere ekonomik katkı sa"layaca"ı, di"er yandan üretilmi! olan tarımsal de"erin 
amacına uygun kullanımı ve daha az sa"lık problemleri ve dolayısıyla daha az sa"lık harcaması 
sonucu genel bütçeye katkı ve toplum refahındaki artı! gibi olumlu çıktıları olaca"ı öngörülmektedir.  

Görevlendirilecek olan gıda danı!manlarının takibini yapmak üzere Odalarla i!birli"i içerisinde, Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlü"ü’nün ilgili biriminin çalı!masının olumlu sonuçlar elde edilmesi 
bakımından yararlı olaca"ı de"erlendirilmektedir. 
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KENTSEL DÖNÜ%ÜM: ÜLKEM!ZDE VE BURSA’DA 
MEVCUT DURUM, HAR!TA MÜHEND!SLER! 

OLARAK ÖNER!LER!M!Z 
 

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 
 
1. Giri$ 
Dünyanın birçok bölgesinde oldu"u gibi ülkemizde de a!ırı nüfus artı!ına ba"lı çarpık kentle!me, 
yerle!im için yanlı! yer seçimi, do"al afetler, sosyal yapı vb. nedenlerden dolayı günümüz ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, iyile!tirmeye yönelik proje ve uygulamalara gereksinim duyulmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada amaçları, uygulama biçimleri ve sonuçları bakımından farklılık gösteren pek 
çok kentsel dönü!üm örne"i bulunmaktadır. Yapılacak projeler ile sa"lıklı ve ya!anabilir mekanlar 
üretmek adına sorunlar sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan ele alınmalı, halkın bu uygulamalar 
içerisinde etkin bir !ekilde yer alması sa"lanmalıdır. 

Ülkemizde planlama politikalarına ili!kin merkezi düzeyde verilen kararlarla kentsel dönü!üm 
kavramı oldukça popüler bir hal almı!, kentsel dönü!üm adı altında yapılan uygulamalar vatanda!lar, 
sivil toplum örgütleri, akademik odalar, akademisyenler ve hukukçular tarafından tartı!ılır hale 
gelmi!tir. 

2. Kentsel Dönü$üm Kavramı 

Kentsel dönü!üm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, de"i!ime u"rayan bir bölgenin 
ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel ko!ullarına kalıcı bir çözüm sa"lamaya çalı!an kapsamlı bir 
vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. 

Kentsel dönü!üm sadece afet riski altındaki alanların dönü!ümü olarak dü!ünülmemeli, özellikle 
Bursa gibi büyük kentlerde mühendislik hizmeti alınmadan, imarlı veya imarsız alanlar üzerinde kaçak 
olarak in!a edilmi! (ruhsatsız/ruhsata aykırı) yapılar nedeniyle olu!mu! çarpık yerle!im alanları da bu 
kapsama alınarak de"erlendirilmelidir.  

Kentsel dönü!üm çalı!malarında odak noktasının insan oldu"unun bilincine varılarak ba!langıç 
a!amasında sosyal analizler iyi yapılmalı, toplumun hak ve beklentileri korunmalı, sosyal yapı 
mümkün oldu"u kadar muhafaza edilmelidir. Nüfus artı!ını te!vik eden, donatı alanları ve trafik 
yo"unlu"unu göz ardı eden kentsel dönü!üm projeleri sorgulanmalıdır. 

Dönü!üm alanlarının yenilenerek tekrar cazibe merkezi haline getirilmesi bu alanların ekonomik 
olarak de"erlenmesine neden olacaktır. “Rant” olarak ifade edilen bu de"er atı!ından kimlerin 
yararlanaca"ı büyük önem arz etmektedir. Elde edilen rant hak sahipleri arasında adil bir !ekilde 
da"ıtılmalıdır. Kentsel dönü!üm projelerinin kar sa"lamaya yönelik olması dönü!ümü amacından 
saptıracak olup de"er artı!ı hiçbir zaman amaç de"il ancak bir sonuç olmalıdır.  

Dünya üzerinde sosyal ve ekonomik yapının de"i!imine paralel olarak pek çok dönü!üm yöntemi ve 
stratejisi geli!tirilmi!tir. Bu konuda bir dil birli"i bulunmamakta olup kentsel dönü!ümün içinde 
barındırdı"ı uygulama biçimleri literatürde yenileme (renewal), sa"lıkla!tırma (rehabilitation), koruma 
(conservation), yeniden canlandırma (revitalization), yeniden geli!tirme (redevelopment), düzenleme 
(improvement), temizleme (clearance), bo!lukları doldurarak geli!tirme (infill development), 
Tazeleme-parlatma (refurbishment) olarak listelenmi!tir. 

3. Türkiye’de Kentsel Dönü$üm 

Sanayile!me ile birlikte ülkemizdeki büyük kentlerde !ehirle!me süreçleri hızlanmı!, kırsaldan 
!ehirlere göç eden nüfusun her geçen gün artması nedeniyle !ehirler kontrolsüz büyümeye ba!lamı!tır. 
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Bu denli hızlı büyüme sonucunda !ehirlerde konut sorunu ortaya çıkmı!, vatanda!ların konut sorununu 
kendilerinin çözmesi de gecekondu sorununu beraberinde getirmi!tir. 

Zaman içerisinde nitelik bakımından kalitesiz yapıların yer aldı"ı, altyapı ve sosyal donatı 
alanlarından yoksun, afetler açısından risk te!kil eden, !ehirlerin geli!imine uymayan bu alanların 
dönü!ümüne ihtiyaç duyulmu!tur. 

Ülkemizde kentsel dönü!üm alanında yapılan ilk çalı!malarda gecekondu bölgelerinin yeniden 
yapılandırılması üzerine odaklanılmı!tır. Islah imar planları ile birlikte kentsel dönü!üm projelerinin 
de belediyelerin gündemine girmesi sonucu 1990’lı yılların sonunda Ankara Büyük!ehir Belediyesi 
tarafından ba!latılan “Dikmen Vadisi Kentsel Dönü!üm Projesi” gecekondu bölgeleri için hazırlanan 
ilk kentsel dönü!üm projesi olarak kayıtlara girmi!tir. 

2000’li yıllar ile birlikte kentsel dönü!üm kavramı ülkemizde mevzuatlarda yer almaya ba!lamı!, 5104 
sayılı “Kuzey Ankara Giri!i Kentsel Dönü!üm Projesi” kanunu, 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Ta!ınmaz Varlıkların Yenilenerek  Korunması ve Ya!atılarak Kullanılması” kanunu, 5393 
sayılı “Belediye Kanunu”nun 73. maddesi Türkiye’de kentsel dönü!üm projelerinde yasal dayanak 
olarak kullanılmaya ba!lamı!tır. 

Ülkemiz bulundu"u co"rafyanın özellikleri itibariyle do"al afetlerden en fazla etkilenen ülkeler 
arasındadır. Deprem ba!ta olmak üzere heyelan ve ta!kın ülkemizde en sık görülen afet türleridir. 
Afetler sonucu ortaya çıkan fiziksel ve ekonomik etkiler ülkelerin kısa, orta ve uzun vadede ekonomik 
büyümesini etkilemekte, büyüme hedeflerini sekteye u"ratarak sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Çok sayıda vatanda!ımızın hayatını kaybetti"i, 1999 yılında meydana gelen 17 
A"ustos Kocaeli Depremi ülkemizin afet gerçe"ini gözler önüne sermi!, afet meydana geldikten sonra 
etkilerini iyile!tirmek yerine (kriz yönetimi) bu etkilerin ortaya çıkmasını engelleyecek risk azaltma 
çalı!malarının gereklili"i (risk yönetimi) tekrar anla!ılmı!tır. Ancak bu süreçte risk azaltma çalı!maları 
kapsamında önemli yer te!kil eden mevcut yapı stokunun iyile!tirilmesi ve güvenli yapıla!manın 
sa"lanması konularında somut adımlar atılamamı!tır.  

2011 yılı Ekim ayında meydana gelen Van Depremi ülkemizde bir milat olmu!, deprem sonrası 
gündeme gelen ve yakla!ık 6 aylık bir çalı!ma sonucunda 31.05.2012 tarihinde afet riski altındaki 
alanların tespiti, burada bulunan riskli yapıların yıkılarak yapılacak planlama ve dönü!üm ile sa"lıklı 
ve güvenli ya!ama çevrelerini te!kil etmek için iyile!tirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve 
esasları belirlemek üzere “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönü!türülmesi Hakkında 
Kanun” çıkarılmı!tır. 2012 yılı Aralık ayında yayınlanan “6306 Sayılı Kanunun Uygulama 
Yönetmeli"i” ile de kentsel dönü!üm çalı!maları hız kazanmı!tır.  

Son olarak kentsel dönü!üm faaliyetlerine finansman sa"lamak adına Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı 
tarafından hazırlanan ve “#mar Barı!ı" olarak adlandırılan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine #li!kin 
Usul ve Esaslar” ba!lıklı tebli" 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü"e 
girmi!tir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde yakla!ık 15 milyon hanenin 
“#mar Barı!ı”ndan yararlanaca"ı belirtilmi!tir. 

4. Bursa’da Kentsel Dönü$üm 

Ülkemizin di"er büyük kentlerinde oldu"u gibi Bursa’da da “kentsel dönü!üm” konusu !ehir 
gündemini oldukça fazla me!gul etmektedir. 2006 yılında TOK#, Bursa Büyük!ehir Belediyesi ve 
Osmangazi Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Do"anbey, Tayakadın, Kiremitçi ve Kırcaali 
Mahalleleri’ni kapsayan Do"anbey Kentsel Dönü!üm Projesi alınan yanlı! kararlar ve uygulamada 
yapılan hatalardan dolayı halen !ehir gündeminde yer almakta, kentsel dönü!üm uygulamalarına kötü 
örnek olarak ülke çapında bilinmektedir. Son olarak geçti"imiz günlerde basında yer alan haberlere 
göre kentsel dönü!üm kapsamında in!a edilen yüksek katlı binaların hanlar bölgesi, Ulucami ve 
Uluda"’ı kapatarak !ehrin silüetini bozdu"u gerekçesiyle yıkılması konusu Do"anbey Kentsel 
Dönü!üm Projesini tekrar ülke gündemine ta!ımı!, bölgenin gelece"i konusundaki belirsizlik hak 
sahiplerinin tedirgin olmasına neden olmu!tur. 
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“6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeli"i”nin yayınlanmasının ardından kentsel dönü!üm 
çalı!maları hızlanmı!, Bursa Büyük!ehir Belediye Meclisi’nin “riskli binaların tespit edilerek kentsel 
dönü!üm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artı!ı yapılabilir” kararına istinaden özellikle Nilüfer 
ilçesinde çok sayıda kentsel dönü!üm uygulaması ba!latılmı!tır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa $ubesi olarak 2018 yılı Mart ayı içerisinde yaptı"ımız 
çalı!mada elde edilen verilere göre Bursa sınırları dahilinde devam eden ve planlanan toplam 200 adet 
proje oldu"u, bu projelerin 185 adedinin Nilüfer ilçesinde, 13 adedinin Yıldırım ilçesinde, 2 adedinin 
ise Osmangazi ilçesinde bulundu"u tespit edilmi!tir. 

Nilüfer ilçesinde gerçekle!tirilen projeler incelendi"inde ada bazlı dönü!üm yerine parsel bazında 
projeler yürütüldü"ü, 5 katlı binaların yerine 10-12 katlı binaların in!a edildi"i görülmektedir. Yapılan 
projelerde ula!ım, altyapı, otopark, e"itim tesislerinin kapasitesi gibi hususlar göz ardı edilmekte nüfus 
yo"unlu"u artırılarak ya!am kalitesinin dü!mesine neden olunmaktadır. 

Nilüfer ilçesinde özelikle Ataevler, Barı!, Cumhuriyet ve Be!evler mahallerinde yo"unla!an projelerde 
yakla!ık 800.000 m2’lik alanda yapılan emsal artı!ı ile  nüfusun yakla!ık olarak 16.000 civarında 
artaca"ı öngörülmektedir. 

Yıldırım ilçesinde yürütülen projeler ilcelendi"inde ise parsel bazlı dönü!üm yerine konut alanlarının 
yanı sıra sosyal donatı alanları, ticaret alanları, turizm bölgeleri gibi alanları bünyesinde barıdıran 
bölgesel planlar hazırlandı"ı görülmektedir. Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 
gerçekle!tirilecek kentsel dönü!üm projeleri ile Yıldırım ilçesinin %33’lük bölümünün kentsel 
dönü!üm kapsamına dahil edildi"i belirtilmektedir.  

Osmangazi ilçesinde yapılan kentsel dönü!üm çalı!malarında da Yıldırım ilçesine benzer !ekilde 
So"anlı ve Demirkapı bölgelerinde bölgesel planlar hazırlandı"ı, bu iki proje ile yakla!ık 2200 adet 
konut ve dükkan yapılaca"ı ifade edilmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde yapılan kentsel dönü!üm uygulamalarında gayrimenkul üzerine odaklanılarak dönü!ümün 
toplumsal, çevresel ve kültürel boyutları göz ardı edilmi!, bunun sonucunda da kentlerin ruhuna ve 
dokusuna aykırı yapılar ortaya çıkmı! ve çıkmaya devam etmektedir. 

Özellikle Bursa gibi büyük !ehirlerde kentsel dönü!üm adına parça parça yapılan çalı!maların sonuca 
gitmesinin mümkün olmadı"ı görülmektedir. Kentsel dönü!üm çalı!malarının sürdürülebilir olması 
adına 17 ilçeyi yani Bursa il sınırını kapsayan bütüncül bir yakla!ım ile “Bursa Kentsel Dönü$üm 
Master Planı”nın en kısa sürede hazırlanması gerekmektedir. 

Ayrıca yapılacak kentsel dönü!üm çalı!malarında “Akıllı $ehircilik” unsurlarına yer verilerek daha az 
enerji tüketen, daha az su tüketen, atık yönetimini hedefleyen sürdürülebilir, çevreci akıllı !ehirler in!a 
edilmelidir. 

Kentsel dönü!üm mimar, mühendis, !ehir plancısı, sosyolog, ekonomist gibi farklı meslek 
disiplinlerinden gelen farklı meslek insanlarının birlikte çalı!masını gerektiren bir olgudur. Kentsel 
dönü!üm projelerinin ba!arılı bir biçimde uygulanabilirli"i konunun uzmanı meslek disiplinlerince ele 
alınmasıyla mümkün olacaktır. 

Dönü!üm alanlarının belirlenmesinden ba!layarak, mülkiyet tespiti, ta!ınmaz de"erleme, 
kamula!tırma i!lemleri, parselasyon planlarının hazırlanması, projenin zemine aplikasyonu ile tescile 
kadar olan süreçlerde yasal olarak yetki sahibi "Harita  ve Kadastro Mühendisleri”dir.  

Bu nedenle ülkemizde yürütülen, temeli mülkiyete dayanan kentsel dönü!üm faaliyetlerinin ba!arıya 
ula!abilmesi adına Harita ve Kadastro Mühendisleri sorumlulu altında yürütülmesi gerekmektedir. 
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BURSA’NIN YA%AMSAL KENT SORUNLARI 
 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 
 
Meslek disiplinimizin bilimsel yakla!ımıyla de"erlendirdi"imizde, Bursa ilinin ya!amsal önemde ciddi 
sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözümüne yönelik çalı!malar, gere"ince yapılmadı"ı sürece, 
Bursa’nın sürdürülebilir, ya!anabilir bir kent olması mümkün de"ildir.Bu sorunların ba!ta 
gelenlerinden biri, !ehirdeki ve #negöl gibi bazı ilçelerindeki hava kirlili"idir. 

Bursa’da sanayi ve ula!ım kaynaklı zaten var olan hava kirlili"i, kı! aylarında ısınma kaynaklı 
kirlili"in de ilavesi ile sa"lı"ımızı tehdit edici boyutlara ula!maktadır. Acıdır ki hava kirlili"inin 
boyutu, bilimsel verilere gerek kalmaksızın, solundu"unda anla!ılmaktadır. 

Temiz hava solumak, kirli havanın neden oldu"u hastalıklardan korunmak tüm vatanda!ların temel 
hakkıdır. Sorumlu yöneticilerin, halk sa"lı"ını önemsedi"i, kararlı bir iradeyle bu ya!amsal temel hak 
Bursalılara tanınmı! olacaktır.  

Bursa’nın havasının yaz aylarında da, kı! aylarında da kirli oldu"unu Çevre ve $ehircilik 
Bakanlı"ı’nın ölçüm istasyonlarındaki resmi veriler ortaya koymaktadır. Kı! aylarında gerek do"algaz 
fiyatlarındaki artı!lar, gerekse yardım amaçlı kömür da"ıtılması sonucu, do"algazdan uzakla!ıp kömür 
kullanımı artmı!tır. Do"algaza ula!ımın mevcudiyeti durumunda, mevzuatsal olarak do"algaz 
kullanımı gereklili"i var iken, son yıllardaki uygulamalarda bunun böyle olmadı"ını görmekteyiz. 
Sanayide ve evsel kullanımda ba!ta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımının artması, hava 
kirlili"ini daha da arttırmı!tır.  Kömür kullanımını azaltmak adına yapılması gerekenler vardır. Kömür 
yardımı de"il do"algaz kullanımına yönlendirecek düzenlemeler ve destekler söz konusu olmalıdır. 
$ehre ve ilçelerine kalitesiz kömürlerin giri!i denetlenerek engellenmelidir. Tüm yapılarda, ısı yalıtımı 
yapılmasını destekleyecek düzenlemeler için giri!imlerde bulunulmalıdır. Toplu ula!ıma 
yönlendirecek ula!ım projeleri gerçekle!tirilmelidir. 

Sanayi tesislerinde, gerek enerji üretimi, gerekse endüstriyel proseslerden kaynaklı zehirli gazların 
atmosfere salınımı söz konusu oldu"una göre, emisyon de"erlerinin yönetmeliklere uygunlu"u takip 
edilmelidir. Hava izleme ölçüm istasyonlarının sayısı, ilçeler de dahil olmak üzere arttırılmalı ve tüm 
kirleticilerin ölçümü yapılmalıdır. Ölçüm verileri de"erlendirilmeli ve gerekti"inde olu!turulmu! olan 
acil eylem planları devreye konmalıdır. 

Atmosferik hareketlerin, hava kirlili"inin yo"unlu"unu kümülatif arttırabilece"i gerçe"inden yola 
çıkarak yeni yapılanmalarda ve kentsel dönü!ümlerde, hava akımlarının kesilmeden yararlanılması 
gereklili"ine göre planlamalar yapılmalıdır.  

Ülke geneli için alınan bazı merkezi kararlar, Bursa ve ilçelerinde mevcut sorunların artarak devamını 
getirmektedir. Örne"in, termik santrallerde elektrostatik filtre çalı!tırma zorunlulu"u 2019’a 
ertelenmi! iken, Ocak 2019’da ö"reniyoruz ki, bakanlıkça bu zorunlulu"un tekrar üç yıl sonrasına 
ertelenmesi çalı!maları yapılıyor. Bunun gerekçelerinden biri olarak bazı santrallerde elektrostatik 
filtre olmayı!ı gösteriliyor. Elektrostatik filtresi olan, fakat zorunlulu"un ertelenmesini kullanarak, 
çalı!tırmayan Orhaneli Termik Santrali havayı, su kaynaklarımızı ve topra"ı kirletmeye devam 
edecektir.   

Yerel yöneticiler bu karar kar!ısında yüzbinlerce ki!inin sa"lı"ı ile çevre kirlili"ini önemseyen bir 
iradeyi mi, yoksa bir yatırımcının karını önemseyen bir iradeyi mi yansıtmalıdır?  

Bursa ve ilçelerinde, yeni sanayi projelerine, belediyeler uygunluk vermeden önce, hava kirlili"ini 
arttırıcı etkisini, denizimize, göllerimize, derelerimize, yerüstü ve yer altı su kaynaklarına olumsuz 
etkisini, toprak kirlili"ine etki boyutunu de"erlendirmeli, geçmi!te oldu"u gibi geri dönü!ü 
olmayabilen, tüm canlıların ya!amını ve tarımı tehdit eden, ekolojik dengeyi bozan yanlı! kararlar 
vermemelidir.  
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Bursa’yı yönetmekten sorumlu yerel yöneticiler, hava, su ve toprak kirlili!ine yönelik kısa, orta ve 
uzun vadeli planlarını yapmak zorundadır. Mevcut sanayi, yerle"im ve ula"ım ile Bursa’nın ya"anabilir 
kent olmak bir yana, sa!lıksız ya"anan bir kent oldu!u artık kabul edilmelidir.  

Öncelikle belirtmeliyiz ki, CO, NO2, O3(Ozon), SO2, PM 10 be" temel kirletici ile hava kalitesi 
indeksi hesaplanması gereklili!i vardır. Oysaki Bursa’da bazı istasyonlarda, bu be" temel kirleticinin 
hepsi ölçülmemektedir. Hava Kalitesi De!erlendirme ve Yönetimi Yönetmeli!inde, bu kirleticilerin 
limit de!erleri Dünya Sa!lık Örgütü’nün tanımladı!ı de!erlerden yüksek tutulmu"tur. Aynı 
yönetmelikte PM 2.5 parametresinin limit de!eri tanımlanmamı"tır. Oysa ki PM 2.5 kirletici, do!rudan 
vücudun savunma mekanizmasınca süzülmeden akci!ere geçer. Dünya Sa!lık Örgütü bu kirleticinin 
do!rudan kanser yapıcı etkisini belirtmektedir. Buna ra!men, Bursa’daki tüm hava izleme 
istasyonlarında bu kirletici ölçülmemekte olup, ölçümünün ba"latılması için giri"imde bulunulmalıdır. 
Elbette ki sadece kanser de!il, kalp krizi, inme gibi ölümcül tehditler yanında, özellikle çocuklar, 
hastalar, hamileler, ya"lılar ve tüm Bursalıları daha fazla sa!lık risklerine maruz bırakmamak için, 
yerel yönetimler hava kirlili!ini derhal çözülmesi gereken sorun olarak görüp, gerekli önlemleri 
almalıdır. 

Bursa’nın sa!lıksız ya"anan bir kent oldu!unu örneklemek isteriz. 21.01.2019 Pazartesi günü saat 
20:00 de Merkez hava izleme istasyonun maksimum 50 olması gereken hava kalite indeksi 107 olarak 
hassas tanımında, #negöl istasyonunun 119 olarak yine hassas tanımında idi. Yine ilk istasyonda PM 
10 de!eri 24 saatlik ortalamada 121 Mg/M$ olup, sa!lıklı de!erin neredeyse 2,5 katı, #negöl’de ise 158 
Mg/M3 ve sa!lıklı de!erin 3 kat fazlasıydı. Bu de!erlerle, Çevre ve %ehircilik bakanlı!ının hassas 
tanımlı uyarısı, hassas gruplar için sa!lık etkilerinin oldu!udur. Yürüyü" ve açık hava sporları için iyi 
bir hava de!il uyarısı vardır. Bursalılar için kentsel ya"am alanlarında yürüyü", spor yapamayacakları 
kadar kirli hava mevcutsa, ya"anabilir bir kent oldu!u iddia edilebilir mi? Yerel yönetimlerin yaptı!ı 
parklar, yürüyü" ve açık  spor alanları vatanda"a sa!lık kazandırma amacına hizmet edememektedir. 

Tarımsal nitelikli topra!a, ürününe zarar veren asit ya!murları, yine kirli havanın önemsenmesi 
gereken, yarattı!ı bir sonuçtur. Toprak yeniden yaratılamayan bir metadır ve korunması gerekir. Asit 
ya!murları,  su kirlili!ine de yol açarak, canlı ya"amını tehdit eder, popülasyon azalır, ekosistem 
bozulur, su ürünleriyle geçimini sa!layanlar olumsuz etkilenir. Gelecekte gıda ve su sava"larının 
ya"anaca!ını uzmanlar belirtmektedir. Bugünden bunun bilinci ve sorumlulu!unu ta"ımak ve buna 
göre davranmak gerekir. Asit ya!murlarının bir di!er etkisi, kentlerin kültürel mirası ve turistik 
zenginli!i olan tarihi bina ve heykellerinin, yapı malzeme ve boyalarının bozulmalarını 
hızlandırmasıdır. 

Yapılan çalı"mada Bursa topraklarında önemli hava kirleticilerinden ve kanserojen olan poliklorlu 
bifenil bile"iklerine rastlanmı"tır. Toprak ve hava kirlili!imiz mevcutken, söz konusu bile"ikten daha 
tehlikeli kanserojen dioksin ve furan, yakma proseslerinde atmosfere salınmaktadır. Buna ra!men, son 
yıllarda yatırım hibe ve destekleri nedeniyle çok sayıda yatırımcı atık yakma tesisleri kurmu"tur ve 
yenileri onay ba"vurusundadır. Yenilenebilir enerji kayna!ı olan biyokütle atık yakma enerji tesisleri 
temiz enerji üretmez. Yenilenebilir denmesi biyokütlenin devamlılı!ının olmasıdır, algı hatası 
yapılmamalıdır. Atıklar, farklı kimyasal içeriklerde oldu!undan, stoklanması  i"lenmesi, denetlenmesi 
kesinlikle yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bursa Kayapa Organize Sanayi bölgesindeki atık 
fabrikasında çıkan ve patlamalarla devam eden yangının bize göre nedeninin açıklaması budur. Yerel 
yönetimler, yangın tehlikesi, yarattıkları su, hava ve toprak kirlili!i nedeniyle atık i"leme ya da yakma 
tesislerine uygunluk vermeden önce, tüm bunları de!erlendirmelidir. 

Tarımsal üretimde, gübre ve kimyasal zirai ilaçların yeterli dozda bilinçli kullanımının her yerde, her 
zaman sa!lanamadı!ı bir gerçektir. Yerel yönetimler, zararlı etkileri nedeniyle zirai kimyasalların 
do!ru uygulanmasında sorumluluk ta"ımalıdır. 

Küresel iklim de!i"ikli!inin nedenlerinden biri olan atmosferdeki karbondioksit miktarları 
azaltılmadı!ı sürece, insanlı!ın, tüm canlıların ve dünyanın varlı!ına yönelik ciddi tehlikeler söz 
konusudur ve ya"anmaya devam etmektedir. Ya!ı" rejiminin de!i"imiyle olu"an su baskınları, 
kuraklı!ın artması, temiz su ve gıda kaynaklarının azalması kentlerde ve kırsalda ya"ayanları etkileyen 
önemli sonuçlarıdır. Ayrıca bu nedenle de, atmosferdeki karbondioksitten oksijen üreten ve kentlerin 
akci!erleri olan orman alanları korunmalı ve arttırılmalıdır. Çevre ve %ehircilik Bakanlı!ına, sanayi 
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yatırımcılarının sundu"u proje tanıtım veya ÇED  dosyalarında, görmekteyiz ki, onay alınmak istenen 
bazı projeler 2020 yılı Bursa 1/100.000 planında orman alanında görünmektedir  ve belediyeler bunu 
sadece belirtmekle kalmaktadır. Buna ra"men yatırım onaylarının verilmesi kabul edilemez. 

Bursa’da önemli çevre sorunlarının nedeninin, etkileri göz ardı edilen plansız sanayile!me oldu"u bir 
gerçek iken, aynı yanlı!lar tekrar edilmemelidir. DOSAB termik santrali, #negazi çimento fabrikası, 
Kestel çimento fabrikasının ek yatırımı, mevcut hava, su ve toprak kirlili"i nedeniyle, yatırımı, onay 
verilmesi akla dahi getirilmemesi gereken projelerdir. 

#mar barı!ı uygulamasıyla ruhsatı bile olmayan i!letmelere, sanayi yapılarına, yasallık kazandırılması, 
zaten var olan çarpık sanayile!meyi ve olumsuz sonuçlarını arttıracaktır. Denetimlerin yetersizli"i 
ortadadır ve bu durum su kaynaklarının kullanımına, i! güvenli"ine, katı, sıvı ve gaz atıklara yönelik 
kaygı vericidir. #mar planlarına aykırı sanayi tesislerine çevre mevzuatını uygulama güçlükleri söz 
konusudur. 

Sanayi tesislerinin su arıtma tesisi olsa bile, üretim maliyetlerini dü!ürmek adına çalı!tırmaktan 
kaçındıkları bilinmektedir. Göl, deniz ve derelerimize, endüstriyel ve evsel atık suların do"rudan 
de!arj edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Nilüfer çayı, kirlili"i ile Marmara Denizine dökülmeden 
önce toprak ve tarım ürünlerine de zehirini bırakmaktadır. Uluabat ve #znik göllerimizde de, 
biyoçe!itlilik azalması ve habitat kaybıyla ekosistem bozulmu!tur. Gemlik körfezinde evsel atık su 
arıtma tesisleri yapılıyor iken,körfezdeki bir kimya sanayi tesisinin körfezden deniz suyu çekip, proses 
gere"i kimyasallı olarak derin deniz de!arjı yoluyla körfeze bırakma projesi, itirazımızı yaptı"ımız 
ÇED onay sürecini beklemektedir. Tekrar vurgulanması gerekir ki, ilçe belediyeleri de dahil, uygunluk 
vermeden önce, projelere tüm boyutlarıyla bilimsel de"erlendirme yapması ya da yaptırtması gerekir. 
Aksi takdirde sürdürülebilir olmayan sonuçlar ya!anacaktır. 

Yerel yönetimlerin, Bursa’nın turizmden aldı"ı payı arttırma amacı var iken, tüm bu de"erlendirmeler 
ı!ı"ında bunun mümkün olabilirli"ini söylemek güçtür. 

Deniz ve göllerimizde, ilgili kurumlar sadece kolibasili vb. gibi biyolojik test sonuçlarına göre 
de"erlendirme yapmaktadır. Bu eksik bir de"erlendirmedir. Yerel yönetimler sorumluluk alanındaki 
deniz ve gölde, özelikle a"ır metaller gibi kimyasal testleri yaptırmalı ve kamuoyu ile payla!malıdır. 
Yaz aylarında yüzme amaçlı bu sulara girmek isteyenlerin, nasıl bir sa"lık riski ile kar!ı kar!ıya 
kaldı"ını bilme hakkı vardır. 

Sonuç olarak, insan ve canlı ya!amının devamı için hava, su, toprak, orman vb. kaynaklarımızın 
kirlenme, azalma, tükenme nedenleriyle ya!am olanaklarımız görece azalmaktadır, bilimsel olmayan, 
abartı ya da di"er gerekçelerle yerel yöneticiler bu duruma duyarsız kalmayıp, çalı!ma programlarında 
belirleyici kılmalıdır. 
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BURSA !L!NDE MADENC!L!K 
 

Bursa Maden Mühendisleri Odası 
 
Bursa ili yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin olup yeterince de"erlendirilememektedir. Yeraltı 
kaynaklarının olumlu ve verimli kullanılamaması !ehre göçü hızlandırmakta nüfus da"ılımının belirli 
bölgelerde toplanmasına neden olmaktadır. 

Bursa ilinde da" bölgesi olarak bilinen Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde 1970’li 
yıllarda nüfus 150.000 civarındayken 2019 yılında ka"ıt üzerinde 50.000 gerçekte ise bundan çok daha 
azdır. Bu göçün en büyük nedeni madenlerin sürekli ve verimli i!letilememesi tarım ve hayvancılı"ın 
ailelerin geçimini sa"layamamasıdır. Mevcut durumu terse geçirmek için a!a"ıdaki çözüm önerileri 
hayata geçirilmelidir. 

1. Orhaneli Maden Organize bölgesinde ferrokrom tesisi kurulması için devletin gerekli 
te!vikleri çıkarması  

2. Tespit edilen kaynaklardan sürekli ve uç ürüne gidecek üretim a"ının kurulması 
3. Özellikle madenlerin bulunması ve i!letilmesi hem süreç olarak uzun hem de ekonomik olarak 

büyük kaynaklar gerekti"inden yerel ve ulusal izinlerin alınmasındaki belirsizliklerin ortadan 
kalkması 

4. Çevre ile uyumlu çalı!ılması için il genelinde bir komisyon kurulması madenlerin 
bulundukları yerde üretilme zorunlulu"una ra"men her yerde madencilik faaliyetinin 
yapılmaması için net kuralların konulması gerekmektedir. 

Mermer çalı!malarında özellikle yamaç madencili"i yapan i!letmelerde pasa yönetimi planlanmalı 
döküm sahalarının çevreye zarar vermesi engellenmelidir. Pasaların belediyelerce de"erlendirilmesi 
sa"lanıp yol in!aatlarında malzemenin pasalardan sa"lanması yeni ocakların açılıp do"aya zarar 
verilmesinin önüne geçip kaynakların en olumlu !ekilde kullanılması sa"lanmalıdır. 

Ta! ocakları ile ilgili #stanbul Cebecide oldu"u gibi maden bölgeleri planlanmalı ve bu planlanan 
bölgelerin dı!ında yeni ocak açılması engellenmelidir.  

Kısaca do"a Bursa da ya!ayanlara kaynakları bolca vermi!tir. Suyu Madeni Topra"ı Güne!i Jeotermal 
enerjisi boldur ve herkese yetecek kadardır. Bizlere dü!en bu kaynakları en olumlu !ekilde kullanmayı 
planlamak ve herkesin e!it biçimde yararlanmasını sa"lamaktır. 
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BURSA HAVA K!RL!L!"! RAPORU 
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 
 
Kı! mevsimiyle bir yandan karbonmonoksit zehirlenmeleri, bir yandan da ya!anan hava kirlili"i 
Bursa'yı ve özellikle büyümekte olan tüm kentlerimizi tehdit etmektedir. 

Hava kirlili"inin önlenmesi için yapılması gereken çalı!malar, çoklu disiplinlerin uzmanlık alanına 
girmektedir. Kentlerimizde hava kirlili"inin önlenmesi için; yakıt özelli"i nedeniyle Petrol, Maden ve 
Kimya Mühendisli"i; yanma sistemleri, emisyon nedeniyle Makina Mühendisli"i; çevreye verdi"i 
olumsuzluklar için Çevre Mühendisli"i; hava !artlarının etkisi nedeniyle Meteoroloji Mühendisli"i 
uzmanlık alanında, kurumlar arası i!birli"iyle, etkin ve sürekli mücadele etmek gerekmektedir.  

Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı #l Müdürlükleri, yerel yönetimler, üniversiteler, akademik meslek 
odaları ile sivil toplum kurulu!ları, sorunun ve çözümün payda!ları arasında yer almaktadır. Ülke 
genelinde hava kirlili"inin önlenmesi sorumlulu"u Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı'na aittir. #llerde hava 
kirlili"inin önlenmesi çalı!maları, Valilik ba!kanlı"ında toplanan Mahalli Çevre Kurullarının aldı"ı 
kararlar ile Çevre ve $ehircilik #l Müdürlü"ü'nün yapaca"ı denetim çalı!malarını kapsamaktadır. 

HAVA K!RL!L!"!N!N NEDENLER! 

Periyodik olarak kömürlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini analiz ederek denetleyecek sistemin 
kurulmaması nedeniyle kente kalitesiz kömür giri!i ve satı!ı,  
Devlet eliyle halka ücretsiz kalitesiz kömür da"ıtılması,  
Do"algaz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatanda!ların kalitesiz kömüre, plastik esaslılar da 
olmak üzere her tür yakıta yönelmesi,  
Karayolu ta!ımacılı"ında araç sayısının artması,  
Araçların periyodik bakımlarını yaptırmadan trafi"e çıkmaları, 
Egzoz emisyon ölçümlerinde kamusal denetimin piyasala!tırılması, 
Kirlilik olu!turan ve sürekli olarak denetlenmeyen sanayi tesislerinin, yerle!im alanlarına yakın 
olması,  
Kentte yo"un olarak kaçak veya rantsal imar yapıla!maları nedeniyle, rüzgar koridorlarının 
kapatılması, Meteorolojik ko!ullar sayılabilir. 

DEVLET EL!YLE KAL!TES!Z KÖMÜR DA"ITIMI DURDURULMALIDIR 

#llerimizde satılan/da"ıtılan yakıtlar kayna"ında, transferinde ve satı!ında etkin olarak denetlenmelidir. 
Halka, 2003 yılından itibaren aile ba!ına 500 kg. olarak yapılan ve 25 milyon tonu a!tı"ı bildirilen 
bedelsiz kömür yardımında, da"ıtılan kömürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, ba"ımsız analiz 
sonuçları olmadı"ından bilinmemektedir.  

Bu olumsuzlu"u ortadan kaldırmak adına tüm illerde yakıt analizlerinin sürekli ve do"ru yapılabilmesi 
için ça"da! bir laboratuvarla sürekli ölçümlerin yapılarak, kentlerimizde uygun emisyonlu yakıtların 
kullanımı sa"lanmalıdır.  

Dar gelirli vatanda!lara verilen kömür yardımı yerine, hava kirlili"inin en aza indirilmesi boyutunda 
bu bedel kar!ılı"ı do"algaz yardımı yapılmalıdır. 

HAVA KAL!TES! !ZLEME !STASYONLARI  

Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı'nın “Hava Kalitesi #zleme #stasyonları Web Sitesi” a"ı içinde Bursa'da 6 
noktada ölçümler yapılmaktadır. Uluda" Üniversitesi-Görükle, Bursa-Kültürpark, Bursa-UHK#A 
(Osmangazi) istasyonlarında Kentsel Hava Kirlili"i; Kestel ve #negöl istasyonlarında Sanayi Kaynaklı 
Kirlili"i; Beyazıt Cad. (Yıldırım) ise Trafik Kaynaklı Kirlili"i ölçmek amacı ile kurulmu!tur.   

Kirletici unsurların bu istasyonların bulundu"u hava sahasının tamamını etkiledi"i dikkate alındı"ında, 
kirlili"in tam olarak nereden kaynakladı"ı tespit edilemez durumdadır. Ölçümler incelendi"inde, 
partiküler madde konusunda kentin tamamında çok yüksek partiküler madde kirlili"i gözlendi"inden 
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özellikle #negöl #lçesinin; azotoksit ve karbonmonoksit kirlili"inde Bursa'nın risk altında oldu"u 
görülmektedir.  

Bursa'da yüksek hava kirlili"i gerçekle!mesine ra"men, buna yönelik bir eylem planı yürürlü"e 
girmemi!tir. Türkiye'nin havası en kirli kentlerinden olan Bursa'da Ulusal Sınır De"erlerinin 2, Dünya 
Sa"lık Örgütü de"erinin 5 katı üzerinde bir kirlilik bulunmaktadır. 

Ülkemizde yalnızca SO2 ve PM10 tüm illerde ölçülürken, di"er klasik hava kirleticilerinin ölçüldü"ü 
il ve istasyon sayısının da çok sınırlı oldu"u gözlenmektedir. Merkezi hükümetin hava kirlili"ini 
önleme konusunda ivedi olarak adım atmalı ve hava kirleticileri için DSÖ tarafından önerilen sınır 
de"erlerin kullanılmasını sa"lamak amacıyla yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Kentimizde hava kirlili"inin azaltılması için öncelikle Akademik Meslek Odaların da katılımıyla bir 
Hava Kirlili"i Önleme Eylem Planı olu!turulmalıdır. Kentteki hava kirlili"inin gerçek durumunu 
ortaya koyabilmek için yo"un hava kirlili"i olan bölgeler belirlenmeli, yeterli sayıda cihaz ile ölçümler 
yapılmalıdır. Bu plan kapsamında, gerekli durumlarda acil önlemlerin alınabilmesi için geli!mi! 
teknolojiyle düzenli i!letilen, kalibre edilen “Yerel Hava Kirlili"i Ölçüm A"ı” kurulmalıdır. 

Ayrıca “Hava Kirlili"i Ölçüm A"ı” sonuçları, kent merkezinde vatanda!ların görebilece"i !ekil ve 
boyutta, elektronik duyuru panolarında ilanı sa"lanmalıdır. 

ÇÖZÜM ÖNER!LER! 

Kentlerdeki insanların sa"lıklı bir ya!am sürmeleri için, hava kirlili"i ile mücadele sürekli ve etkin 
olmalıdır. Hava kirlili"ine alınacak önlemler arasında konutlarda ısı yalıtımını yapılması, enerji 
verimlili"inin sa"lanması, ula!ımda ba!ta raylı sistem olmak üzere toplu ta!ımanın yaygınla!tırılması 
ve özel araç trafi"inin azaltılması gerekir. 10 numaralı ya" kullanan özel halk otobüsleri trafikten men 
edilmelidir. 

Sanayi kurulu!larının ve merkezi sistemli konutların kazan daireleri denetlenerek tam yanma 
ko!ullarının sa"lanması, ayrıca kazan operatörlerinin e"itilerek belgelendirilmeleri gerekmektedir. 
Özellikle görünür kirlilik yaratan bacalar, anında baca gazı analizleri; görünür kirlilik yaratan araçlar 
da, seyyar egzoz emisyon ölçümleri yapılarak sürekli olarak denetlenmelidir. 

Hava kirlili"inin nedeninin yalnızca kömür kullanımına indirgenemeyece"ini, yetkililerin hava 
kirlili"ini uzun vadeli çözümler yerine, mevsimlik politikalarla geçi!tiremeyeceklerini, hava 
kirlili"inin temel nedeninin uzun yıllardır sürdürülen yanlı!, çıkar ve ranta ba"lı kentle!me ve Meslek 
Örgütlerinin görü!lerini dikkate almayan yanlı! uygulamalar ve politikalar oldu"unu belirtmek 
gerekir. 

Uzun vadede nihai ve etkin çözüm yolu olarak; 

 Sanayide kirleten ve katma de"er üretmeyen sanayi yapısından, nitelikli ve katma de"eri 
yüksek teknoloji üreten sanayi yapısına geçilmelidir. 

 Ula!ımda olabildi"ince raylı sisteme yönelinmeli ve tercih edilmelidir. 
 Isınma amaçlı olarak, temiz enerji türlerine yönelinmeli ve tercih edilmelidir. 
 Enerjiye olan ihtiyacın azaltılması yönünde enerji verimlili"ini arttırıcı önlemler alınmalıdır. 

Sonuç olarak; Bursa risk altındadır ve hava kirlili"i insan ya!amını tehdit eder boyutlara ula!ması an 
meselesidir.  

B!LG!LEND!RME NOTU: 

BURSA'DA HAVA K!RL!L!"! !LE MÜCADELE ÇALI%MALARI 

Bursa'da Hava Kirlili"i ile mücadele, Bursa Valili"i Mahalli Çevre Kurulu'nun 13.09.1996 tarih ve 9 
sayılı kararı ile; ilgili Kamu Kurumları, Belediyeler, Akademik Meslek Odaları ve Sivil Toplum 
Kurulu!larının kurumsal i!birli"i ile kurulan HAVA K#RL#L#%# MÜCADELE B#R#M#'nin (HKMB) 
kurulması ile ba!lamı!tır. 
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HKMB'nin çalı!maları da; (1997-1998) ve (2001-2003) olmak üzere iki dönem olarak 
gerçekle!tirilmi!tir. 

06.06.2003 tarihindeki çalı!malarının ardından görevi sonlanan HKMB, Bursa'da hava kirlili"inin 
önemli oranda artmasıyla Bursa Valili"i'nin 04.06.2012 tarih ve 8926 sayılı Olur'u ile, bu kez Hava 
Kalitesi De"erlendirme Komisyonu (HKDK) olarak olu!turulmu!tur. 

1. HAVA K!RL!L!"! !LE MÜCADELE B!R!M! ÇALI%MALARI 

1.1. HKMB 1. Çalı$ma Dönemi (1997-1998) 
#MÇK'nın bu kararı do"rultusunda; TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 
TMMOB #n!aat Mühendisleri Odası, #l Sa"lık Müdürlü"ü, Bursa Büyük!ehir Belediyesi, 
Mahrukatçılar Odası, Baro, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü"ü'nden olu!turulan birim ilk 
toplantısını, dönemin Vali, Yardımcısı ba!kanlı"ında, 27.11.1996 tarihinde yapmı! ve çalı!malarına 
ba!lamı!tır. 

Birim ilk çalı!masını Bursa'da 11 adet kömür tevzi deposundaki çe!itli kömürlerden numune alarak 
analizlerini yaptırmı!, sonuçlarını Ocak 1997'de Valilik makamına sunmu!tur. Bu denetimde 1 kömür 
satı! yerindeki kömürün özelliklerinin, satı!ına izin verilen özellikte olmadı"ı, 1 yerin de ithal kömür 
satı! izninin olmadı"ı saptanmı!tır. 

#kinci çalı!mada resmi kurum ve di"er i!letmelerdeki baca gazı analizleri yapılmı!tır. Bursa 
Büyük!ehir Belediyesine ait Baca Gazı analiz cihazı ile yapılan denetimlerde, kömür ve do"algaz ile 
çalı!an kazanlarda karbonmonoksit, fuel-oil ile çalı!an kazanlarda kükürtdioksit emisyonlarının sınır 
de"erlerini a!tı"ı gözlenmi!tir. Burada en göze çarpan, do"algaz ile çalı!an kazanlarda hava/yakıt 
ayarsızlı"ı nedeniyle yanma problemi olu!tu"u ve bilinenin/ezberlerin aksine do"algazın hava 
kirlili"ine yol açtı"ı gözlenmi!tir. Bu çarpıcı sonuçlar 27/03/1997 tarihinde gerçekle!tirilen ve 
dönemin Bursa Valisi ve Büyük!ehir Belediye Ba!kanının katıldı"ı Mahalli Çevre Kurulu 
toplantısında, Birim tarafından sunulmu!tur. 

Üçüncü ve be!inci çalı!mada, 1998 yılında yerli kömürün satılabilirli"ini ara!tırmak üzere 02/04/1997 
tarihinde Soma'ya, 25-26/08/1997 tarihlerinde Tunçbilek'e gidilerek, kömür numuneleri alınmı!, 
uygun emisyonlu olan kömürlerin üreticiler tarafından paketlenerek ve taahhütname alınarak, 1998 
yılında Bursa'da satılabilece"i yönünde rapor verilmi!, Mahalli Çevre Kurulu tarafından da uygun 
bulunarak kabul edilmi!tir. 

Dördüncü çalı!mada, araçlardaki egzost gazı ölçümleri, karayolundan rastgele çevrilen araçlarda ve 
egzost testleri gerçekle!tirilen merkezlerde yapılmı!tır. 12/06/1997 tarihinde yapılan denetimlerde, 
denetim yapan personelin e"itilmeleri gerekti"i, görünür kirlilik yaratan ve özellikle resmi kurum 
araçlarının egzost denetimlerinin yapılmadı"ı ve denetlenmedi"i, diesel araçlardaki kirlilik oranının, 
benzinli araçlara göre çok daha fazla oldu"u gözlenmi!tir. 16/10/1997 tarihinde yapılan altıncı 
çalı!mada ise o dönem kent giri!lerinde kurulan kömür denetim istasyonlarının fiziki durumu 
incelenerek, eksikleri raporlandırılmı!tır. 20/11/1997 tarihinde yapılan yedinci çalı!mada, Bursa'da 
kurulu 5 adet Hava Kirlili"i Ölçüm Cihazının fiziki durumları (arızalı olup almadıkları, cihazların 
teknik yeterlili"i ve güvenilirli"i), konu!landı"ı merkezlerin uygunlukları denetlenmi! ve 
raporlanmı!tır. 

15/01/1998 tarihinde yapılan sekizinci çalı!mada, Bursa'daki 5 kömür satı! noktasındaki kömürlerin 
alt ısıl de"er tespitleri için numune alınmı!, TÜB#TAK MAM'da analizleri yaptırılmı!tır. Bu analiz 
sonuçlarına göre, kalori miktarı yüksek olan kömürün ton satı! fiyatına göre hesaplandı"ında 
vatanda!a daha ucuza geldi"i belirlenmi!, bu rapor dokuzuncu çalı!ma olarak Bursa Büyük!ehir 
Belediyesi tarafından Mart-98 Ye!il Bülten - “Hava Kirlili"i Mücadele Biriminden Açık Mektup” 
olarak BUSK# su faturalarının ekinde, Bursa halkına iletilmi!tir. 

05/03/1998 tarihinde yapılan dokuzuncu çalı!mada, DOSAB'da bulunan 3 adet firmada, kömür ve 
fueloil kullanılan buhar kazanlarının baca gazı analizleri yapılmı!, uygunsuzlukları raporlandırılmı!tır. 
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Hava Kirlili"i Mücadele biriminin onuncu ve son çalı!ması 1998-1999 döneminde Bursa'da satılacak 
kömürlerin özelliklerinin belirlenmesidir. Rapor do"rultusunda belirlenen kriterler Resmi Gazete'de 
yayınlanmı!tır. 

1.2. HKMB 2. Çalı$ma Dönemi (2001-2003): 
Hava Kirlili"i Mücadele Birimi'nin 1998 yılındaki son çalı!masının ardından, çalı!malar 
durdurulmu!tur. Bursa'da hava kirlili"inin tekrar gündeme gelmesiyle, Birimin çalı!maları Bursa 
Valili"i tarafından 07/11/2001 tarihinde tekrar ba!latılmı!tır. $ubemizce hazırlanan Taslak Çalı!ma 
programının kabulünün ardından;  

Yakıt Denetim #stasyonları incelenerek raporlandırılmı!, 

Bursa Büyük!ehir Belediyesi Air-Net (Hava Kalitesi Ölçüm A"ı) tüm istasyonları ile Demirta! eski 
çöplük depolama alanındaki metan gazından elektrik üretim tesisi gezilerek incelenmi!, 

LPG, benzin, diesel kullanan araçların yolda seyirde iken çevrilerek, egzoz gazı denetimleri 
gerçekle!tirilmi!, 

Bursa'da 2002 yılında tüketilen katı, sıvı, do"algaz yakıt miktarları incelenmi!, 

Hava kirlili"i nedeniyle #l Çevre Müdürlü"ü'nün kesti"i cezalar için tahakkuk ve tahsilat sonuçları 
incelenmi!, 

Halka da"ıtılacak “Açık Mektup” hazırlanmı!, 

2003 yılında Bursa'da satı!ı yapılacak kömür özellikleri belirlenmi!, 

Tüm çalı!malar, dönemin Bursa Valisine 11.10.2002 tarihinde sunulmu!tur. 

Bu dönemin son toplantısı 22/05/2003 tarihinde yapılmı!, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri 
kapsamında, 06/06/2003 tarihinde yapılacak çalı!malar payla!ılmı!tır. 

$ubemiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamda, tüm Bursa ili sınırları içindeki 
ilkö"retim okullarına ula!arak, her ilkö"retim ö"rencisinin bulundu"u çevrede (il, ilçe, belde, köy) 
belirledi"i ilk 5 çevre sorununu yazdıkları anketleri de"erlendirerek, Bursa ilinin her yöresinin çevre 
sorunlarını ilkö"retim çocuklarının a"zından belirledi"i “Bursalı #lkö"retim Çocukları Bursa #linde 
Çevreyi Denetliyor” kitabını hazırlamı!tır. Bursa'da o dönem mevcut toplam 419 okuldan 123 
ilkö"retim okulundaki 6.173 ö"rencinin anketlere verdi"i yanıtlardan olu!an kitap, dönemin Bursa 
milletvekillerine, tüm belediyelere, yanıt veren tüm okullara, milli e"itim müdürlüklerine ve basına 
iletilmi!tir. 09.01.2003 tarihinde yapılan toplantının ve 06.06.2003 tarihinde yapılan Dünya Çevre 
Günü etkinliklerinin ardından HKMB'nin çalı!maları sonlanmı!tır. 

2. HAVA KAL!TES! DE"ERLEND!RME KOM!SYONU ÇALI%MALARI: 

Bursa Valili"i Çevre ve $ehircilik #l Müdürlü"ü'nün 06.06.2012 tarih ve 9151 sayılı yazılarında; 
Bursa'da özellikle kı! aylarında ya!anan ısınma, sanayi ve motorlu kara ta!ıtlarından kaynaklanan hava 
kirlili"inin önlenmesi, bu hususta sürdürülen çalı!maların daha etkin ve verimli olmasıyla ilgili kurum 
ve kurulu! temsilcileriyle Hava Kalitesi De"erlendirme Komisyonunun, Valilik Makamının 
04.06.2012 tarih ve 8926 sayılı Olur'u ile olu!turuldu"u bildirilmi!tir. 

Komisyon ilk toplantısını yapılan ça"rı üzerine ilgili kurumların katılımıyla 14.06.2012 tarihinde 
yapmı!, 25.07.2012 tarihinde yapılan ikinci toplantısında TMMOB MMO olarak önceki dönemlerde 
yapılan çalı!malar ve bu dönemde yapılması gereken çalı!malar kapsamında bir Rapor sunulmu!tur. 

Akademik Meslek Odaları ile Sivil Toplum Kurulu!larının; 
Halen satı!ta olan kömürlerin analizlerinin yapılması, 
Da"ıtımı yapılan kömürlerin analizlerinin yapılması, 
Yoldaki ta!ıtların geli!igüzel örnekleme ile çekilerek egzoz gazı analizlerinin yapılması,  
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gibi çalı!ma önerileri; yaz döneminin ba!laması, ardından Çevre #l Müdürlü"ü'nde yo"un görev 
de"i!iklikleri, ayrılmalar ve çalı!anların i! yo"unlukları, en son ise Yönetmeliklerde denetim 
kriterlerinde yapıldı"ı belirtilen, Çevre Müdürlü"ü dı!ında denetim yapılamayacak olması gibi 
nedenler öne sürülerek kabul edilmemi!tir.   

Tüm bu kısıtlamalara kar!ın Komisyon Üyeleri; BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba!kanlı"ı, 
TMMOB MMO Bursa $ubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile Bursa Mahrukatçılar ve 
Benzerleri Odası yetkililerinin katılımıyla, Bursa Büyük!ehir Belediyesine ait 2 adet hava kirlili"i 
izleme istasyonunun denetimi, 30.01.2013 tarihinde gerçekle!tirilmi!tir. Çevre Müdürlü"ü'nün 
sorumlulu"undaki ait istasyonların varlı"ı ve yerleri ile ilgili herhangi bir bilgi alınamamı!tır. 

3. SONUÇ VE DE"ERLEND!RME: 

Yukarıda ayrıntıları anlatılanlar de"erlendirildi"inde; hava kirlili"i ile mücadele, bir günde, birkaç 
kamu kurumundaki birkaç ki!i/mühendis ile yapılabilecek, kısa vadeli bir çalı!ma de"ildir. Bu 
çalı!malar, kurumlar arası i!birli"i ile uzun soluklu ve dirayet isteyen çalı!malardır. 

Bu çalı!malarla Bursa, ilk iki dönemde ülke düzeyinde 1. derecede havası kirli olan iller listesinden 
çıkmı!, bu çalı!malar Bursa Büyük!ehir Belediyesi tarafından uluslararası platformlara sunulmu!tur.  

Ancak geçen süreçte bırakılan bu çalı!malarla Bursa'da hava kirlili"i artık yine öncelikli kent 
sorunlarından olmu!tur. Bu mücadele bırakıldı"ında, uzun süreçlerde halkın sa"lı"ını etkileyen 
sonuçlar do"maktadır. 

Çevre #l Müdürlü"ü'nün kurumlar arası i!birli"i ile yapılacak bu çalı!maları fazladan bir i! yükü veya 
Yönetmeliklere aykırı bir davranı! olarak görmemesi; ba"ımsız denetim olarak de"erlendirmesi 
gerekmektedir. Bunun kabul edilmemesi durumunda ise bu çalı!maların ba!arıya ula!amayaca"ı, etkin 
önlemlerin alınamayaca"ı bilinmelidir. Mevcut durumda Çevre #l Müdürlü"ü'nün çalı!malarının 
yetersiz kaldı"ı da, Bursa'nın havasının gün geçtikçe daha da kirlenmesi ispatlamaktadır. 
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BURSA VE ÜLKEM!ZDE  
KARBONMONOKS!T ZEH!RLENMELER! RAPORU 

 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 

 
Ülkemizde özellikle kı! aylarında soba, ocak, !ofben, kombi gibi bacalı ısınma araçları; her tür yakıt 
cinsinde (kömür, do"algaz, LPG), her ya!ta vatanda!ımızın zehirlenmesine ve ölümüne yol 
açmaktadır.  
Her yıl; 

 Kendisinden çok daha yüksek konumdaki yan binanın duvarına veya yakın mesafeye yapılmı! 
bacalarda, baca gazının geri tepmesi, 

 Baca içini ya"murdan, yapraktan vb. dı! etkilerden korumak için, baca !apkası yerine ters 
çevrilmi! tencere kullanımı, baca gazı çıkı!ı için de, tencere yanından çıkarılmı! iç ortam soba 
boruları, 

 #n!asında dam olarak bırakılan ve daha sonra çatısı yapılan ancak bacası yükseltilmeyen çatı 
altında kalan binalar, 

 #lgili gaz kurulu!unun onayı olmadan mutfa"a, yetkisiz olarak çalı!an tesisatçıların montajını 
yaptı"ı !ofbenler, 

 Mutfaktaki cihazın kar!ısındaki odaya ba!ka bir cihazla aynı hizada olarak montajlanan 
cihazlar, 

 Alt katta do"algaz kullanılan bacaya, üst katlarda katı yakıt kullanılan cihazların ba"lanması, 
 Ortam havalandırmasını sa"layan havalandırma menfezlerinin kapatılması, 
 Çe!itli tadilatlar nedeniyle baca ba"lantısı çıkartılan ve baca gazını iç ortama veren cihazlar, 
 Yatılan odaya, katı yakıt közlerinin mangalla ta!ınması, 
 Bacası bulunmayan banyoda, baca gazının havalandırma bo!lu"una verilmesi, 
 Kat kaloriferi sisteminin ba"lantı borularında, baca çeki! sorunu nedeniyle meydana gelen 

sızıntılar, 
 #n!aat a!amasında hacmi geni!letmek için projedeki yeri kaydırılan bacalar, 

ülkemizde oldu"u gibi Bursa'da da zehirlenmelere ve ölümlere yol açmaktadır.  

Bursa'da; 
 2009 yılında 3 ölüm vakası,  
 2010 yılında 19 ölüm vakası,  
 2011 yılında 10 ölüm vakası, 
 2015 yılında 14 ölüm vakası,  
 2016 yılında 4 ölüm vakası, 
 2017 yılında 5 ölüm vakası,  
 2018 yılında 6 ölüm vakası, 
 2019 yılının Ocak ayı 24'ü itibarıyla 4 ölüm vakası meydana gelmi!tir.  

Ülkemizde ise; 
 2015 yılında 193 ölüm vakası,  
 2016 yılında 163 ölüm vakası, 
 2017 yılında 206 ölüm vakası,  
 2018 yılında 144 ölüm vakası, 
 2019 yılının Ocak ayı 24'ü itibarıyla 37 ölüm vakası meydana gelmi!tir.   

Bursa'da da nüfusa göre oranlandı"ında, baca zehirlenmeleri, Gürsu ve Yıldırım bölgesinde 
yo"unla!maktadır. Bu bölgelerde de uygun !ekilde yapılmayan bacalar dikkati çekmektedir. 

Bu noktada esas sorunun, ülkemizdeki kaçak yapıla!ma ve gecekondula!ma sorunu oldu"u, herhangi 
bir denetimden geçmeyen binalarda, uygun olmayan bacaların Standartlara uygun olmayan yapımının, 
bu tür üzücü olaylara yol açtı"ı gözlenmektedir.  
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SESS!Z GELEN ÖLÜMDEN KORUNMAK !Ç!N NELERE D!KKAT ED!LMEL!? 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bilgisizlik, ihmal ve denetimsizlik yüzünden ya!anan 
karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda a!a"ıdaki öneri ve uyarılarımızı bir kez daha kamuoyu ile 
payla!mak istiyoruz. 

1. Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır ve özellikle uykudayken fark edilmesi oldukça 
güçtür. Bu nedenle zehirlenme tehlikesine kar!ı vatanda!larımızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve 
gerekli önlemleri alması büyük önem ta!ımaktadır. Vatanda!larımızın alaca"ı önlemlerin yanı sıra 
konuyla ilgili denetimlerin aksatılmaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanması, zehirlenmelerin önüne 
geçebilecek en önemli unsurdur.  

2. Bursa'da özellikle lodoslu havalarda soba, !ofben ve kombilerden dolayı karbonmonoksit 
zehirlenmeleri ya!anmakta ve çok sayıda insanımız hayatını kaybetmektedir. Özellikle lodoslu 
havalarda ya!anabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine kar!ı dikkatli olunması konusunda 
uyarıyoruz. 

3. Soba, !ofben, kombilerin yanlı! kurulumu ve yakılması, baca temizli"inin yaptırılmaması, kalitesiz 
ve standartlara uygun olmayan yakıt kullanılması, soba-baca ve !ofben-baca ba"lantılarının yanlı! 
yapılması, bacalar ile soba ve !ofben cihazlarının standartlara uygun olmaması veya yanlı! montajı 
nedeniyle özellikle sonbahar ve kı! aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Bu 
zehirlenmelerin önüne geçmek için; 

 Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı, baca çeki!ini arttırmak için baca yalıtımı 
yaptırılmalıdır. Bu anlamda bacaların iç yüzeyi sıvanmı$ olmalı, yanmı$ partiküllerin 
yapı$masını sa#layacak pürüzlülüklerin bulunmaması gerekir. 

 Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada, delinen kısımda sızdırmazlık sa"lanmasına 
mutlaka dikkat edilmelidir.  

 Baca ve duman gazı boru birle$im noktalarında, baca gazı sızdırmazlık izolasyonuna 
özellikle dikkat edilmelidir.  

 Soba yakmaya ba!lamadan önceki aylarda baca bakımları mutlaka yaptırılmalı ve bu 
bakımlar düzenli olarak tekrarlanmalıdır.  

 Bacaların yanı sıra, sobanın do"ru kurulmaması ve yakılmaması da zehirlenmelerde önemli 
bir rol oynamaktadır. Sobalar a!ırı doldurulmamalıdır. Gere"inden fazla doldurulan sobanın 
duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı da"ılımı olaca"ından baca çeki!i zayıflar. 
Soba tutu$turulurken yakıtın üstten yanması sa#lanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya 
çıkan zehirli gazlar, baca aracılı#ıyla sobayı terk ederler.  

 LPG kullanılan bacalı cihazlar, banyolardan çıkartılarak uygun bir bacaya 
ba#lanmalıdır. Bu tip cihazlar, kesinlikle aydınlık/havalandırma bo!lu"una 
ba"lanmamalıdır. 

 Baca gazı algılama cihazlarının kullanılması, var olanların da çalı!ır durumda oldu"unun 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu cihazların bazıları pille çalı!maktadır. Süreç içinde pilin 
bitmesi, cihaz içindeki ölçüm sensörünün ömrünü tamamlaması ya da kendini test edememesi 
vb. nedenlerle ölçüm yapamamaktadır. Sensör ömürleri ortalama 3 yıl olan bu cihazlar, bu 
sürelerde de"i!tirilmelidir. Bu gaz sensörlerinin, selenoid vanayla gaz giri!ini otomatik 
kesmesini sa"laması önerilir. 

 Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt beslemesi yapılmamalıdır. Buna özellikle lodoslu 
havalarda ve bacanın da so"uyarak baca çeki!inin azaldı"ı çok so"uk havalarda daha çok 
dikkat edilmelidir. 

 Isıtma cihazları, uyunan mahallerde olmamalıdır. Do"algaz yakan cihazlarda bu 
zorunluluk nedeniyle, cihazların yatak odalarına tesis edilmesine, ilgili gaz kurulu!u 
tarafından izin verilmemektedir.  

 Do"algaz kullanılan evlerde do"algaz, havadan hafif oldu"undan odaların, evin tavan 
bölgesinde toplanır. Do"algazın tahliyesi ve iç ortamda oksijen miktarının arttırılması için 
do"algaz kullanılan cihazların bulundu"u mekanlarda kullanılan ve hayat kurtaran 
havalandırma menfezleri, “so$uk geliyor” diyerek ka#ıtla vb. malzemelerle 
kapatılmamalıdır. 
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 Do"algaz kapalı mekanlarda %5-15 aralı"ında, en ufak bir kıvılcımla patlayabilmektedir. 
Bu nedenle yine havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Do"algaz kokusu 
duyuldu"unda, elektrik dü"meleri açılmamalı veya kapatılmamalı, pencereler açılarak 
havalandırma sa"lanmalı ve hemen ilgili gaz kurulu!una haber verilmelidir. 

 Do#algaz tesisatlarında, ilgili gaz kurulu$unun onayı olmadan herhangibir i$lem 
yapılmamalıdır. Daha önce kurulumuna izin verilmeyen yerlerde, yetkisiz tesisatçılarca tesis 
edilecek cihazlar, zehirlenmelere ve ölümlere yol açmaktadır. Bu kapsamda, bu tesisatların 
her 5 yılda bir kez ilgili gaz da#ıtım $irketlerince denetlenmesi gerekti#ini 
vurguluyoruz. 

4. Karbonmonoksit zehirlenmesi acil tedavi gerektiren bir zehirlenmedir. #lk yapılması gereken, 
hastanın zehirli ortamdan hemen uzakla!tırılması ve saf oksijen verilerek hastaneye kaldırılmasıdır. 
Hastanede hastanın durumu de"erlendirilerek temel ya!am deste"i sa"lanabilecektir. Mümkün olan en 
kısa zamanda Hiperbarik Oksijen tedavisine alınması hayat kurtarıcı, sakatlık riskini azaltıcı ve 
hastanın yo"un bakımda kalma süresini azaltıcı etkiye sahiptir.  Bu anlamda zehirlenmelerde ilk 24 
saat çok önemlidir. Yüksek basınç altında solunan saf oksijen kanda erimi! oksijen miktarını arttırarak 
doku oksijenasyonunu normal de"erinin 20 katına kadar çıkarır.  

5. Karbonmonoksit sonucu zehirlenmeler ba$ta olmak üzere ev kazaları 6331 Sayılı !$ Sa#lı#ı ve 
Güvenli#i Kanunu içine dahil edilmelidir. Bu tür olayların gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak üzere 
soru!turma açılmalı, ihmali görülenler ve sorumlular hakkında yasal i!lem yapılmalıdır. 
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ile 
at  

. 

Bu durum sadece Bursa
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Bursa kar ya ; ancak  ile birlikte bu kar 
 

 

 

 

 temel  de; 
 

 
 

 
  binalar 

  

 

 ve 
 

 

 
n  

  ile 
 

sonucu da in   

, 
  de kurulu olan Hava Kalitesi   

kirletici verilerini inceleye  

 



50 
 

 

	  
maddeler    

  2 
ve NO2 kirleticilerin AB seyretmesine  zaman zaman konsantrasyon 
miktar in 

63,7 km/sa, 25.12.2018 tarihinde  
 

 

, sanayiye 
 

 

Mevcut durumda    

  

  
 

 

atmosfere geri vermesi 

 
   

, daha   ve  

 

 -
 

 Kentsel planlama, mimari proje 
si 

gerekmektedir. 
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emektedir. 
 ina- le bina-  

 ve 
 

 

 
olan ircilik 

 

 olarak, m iyi kullanabilen, hatta bu 
veren 
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  V E SE L L E R 

 

  ya da ani kar ve buz erimelerinin  sular,    iner ve 
   sel  meydana gelir. Seller daha   havzalarda ve yan 

derelerde ani olarak meydana gelirler. Fazla miktarda  materyal    su  
ifade ederler.  

  olarak bir akarsu yada  miktarda  veya  nedenlerle   su 
     denir.   daha  vadi  ve  

havzalarda meydana gelirler.   materyal m  sellere oranla daha az olan  su 
 ifade ederler.  

 

1-  
2-  
3-  
4-  
5- Baraj Selleri 

kavram tam olarak bilinmemektedir.  

 

 

 
 A  
  
  
  ve  
 

 
  
  
  
    
  
  
 (k  
  

 
kalmakta, maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir. 
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             Bursa                            14 Ocak 2019  
 

  

 
, - hi  zaman kuru dere (kuru vadi) 

d ,  kuru derelerde ani sellerin 60 
 

 
kur yol o

 
 

 nd
 

 
 

  elektri
gaz ve elektrik s  dir.  

 
k-valve sistemleri  
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. 
  

 
 

rehabilite edilmelidir. 
  

K UR A K L I K  ve SU H A V Z A L A RININ K O RUN M ASI 

  iklim  ekonomilere olumsuz etkilerine  Raporu korkuttu. 
Rapora    iklim  nedeniyle en fazla     
geliyor.     da beraberinde getirecek. 

-

 

mesi olacak. 

 

 ( - www.gidahatti.com) 

en fazla 
 

 
iyle birlikte 

 
 

 suyu 

bilite ederek damlama-
yeni sulama projelerinde ise az su ile daha fazla alan sulayabilmek 
-

 

de k  

ak, suyun 
 ,    

http://www.gidahatti.com/
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Peki,  

 
kanalizasyonlar,   vs..) 

  
 

 
  
 ndan fazla etimler 

 
  
 -kullanma suyu) memba 

 
 -kullan

) dikkate 

 
 

 toplama sistemleri 
 

 
 

  suyu (sanayi 
suyu)  

 
 

 

 lenen iklim 
, ileride

  
rilerle uygun y Belediyeler meteoroloj i ve hidroloji birimleri 
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1.  

2.  
 

ubesi 
 

; Osmangazi Belediyesinden 07.09.2018 tarih ve 0580 S  
ile,   

 evrak 
talebimiz,  Osmangazi Belediyesi   Uygulama 

 Plan   14.09.2018 tarihinde 
  

bu raporda, 
mar 

P  m  

Mahallesi, 3877 Ada 1-2-4-5 Parseller, 3876 Ada 1-2-3-9 Parseller ile, 3861-3862-3863-3875-3878-3882-
3939-3940-3941-3945 Adalar ile, 3879 Ada, 2-3-4-5 Parseller, 3882 Ada, 5-6-8-9-11-12 Parseller ile, 3897 
Ada, 1-2-3-4-5 Parseller, 3860-3880-3881-3882-3883-3884-3886-3887-3888-3889-3890-3892-3893-3894-
3895 - nmesi ve bununla ilgili belirtilen Plan 
N  

 Emsal: 1.25 iken, 

Kanunun 6.maddesinin 12.be
da 3877 Ada 1-2-4-5 Parseller, 3876 Ada 1-2-3-9 Parseller ile, 3861-3862-3863-3875-3878-

3882-3939-3940-3941-3945 Adalarda Parsel B , Ada B
  3879 Ada, 2-3-4-5 Parseller, 3882 Ada, 5-6-8-9-

11-12 Parseller ile, 3897 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller, 3860-3880-3881-3882-3883-3884-3886-3887-3888-3889-
3890-3892-3893-3894-  

 ve Osmangazi 
 

elenmesi sonucunda;  

1-) -2-4-5 Parseller, 3876 Ada 1-2-3-9 
Parseller ile, 3861-3862-3863-3875-3878-3882-3939-3940-3941- ; 

iken, Parsel B cak uygulamalarda 
Emsal 1.60 (0. cak uygulamalarda Emsal 1.75 ( 0.  

larak belirlen  

2-) Mudanya Caddesine cepheli Ada ve Parsellere ait ( 3879 Ada, 2-3-4-5 Parseller, 3882 Ada, 5-6-8-9-11-
12 Parseller ile, 3897 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller, 3860-3880-3881-3882-3883-3884-3886-3887-3888-3889-
3890-3892-3893-3894-3895 Adalar) Plan Notlar
H   

3-) Ada ve Parsellerde, yoll e Mesafeleri 
es esafeleri en az 4.00 mt. o  ; 

a-) 06.11.2012 tarihli 
2018 tarihli Bur  Belediyesi 
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esafeleri i esafeleri en az 5.00 mt. dir. Plan 
N  yollardan  4.00 mt esafeleri mar Y  

b-)   Belediyesi esafeleri en az 3.00 mt. dir. 

 i H : 

 
 

belirtilmeyen hususlar ile  n,   Belediyesi 
 

4-)  
ve  ileride  

maksimum % 33  bu gibi durumlara engel 
 

5-)   mevcut  
  da   Raporunda ; 

, Ticaret-
Zemin 

K bakan Ada ve Parsellerde Zemin K  TAKS'
belirtilmesi ile Zemin K 0 olama   
edilince artan emsal  i  

 

                                                                                            

93.339 m2 dir.  

 

  

 93.339 m2   
EMSAL 1,25 1,50 1,75 Fark 1(1,  Fark 1 (1,50-1,25) Fark 2(1,75-1,25) 
EMSAL ALANI 116.673,75 140.008,50 162.331,75 23.334,75 34.658,00 

 4666,95 5600,34 6493,27 933,39 1.826,32 
 
 

4095,25 4914,30 5697,84 814,05 1.602,59 

 

 : 93.339 m2   
EMSAL 1,25 1,50 1,75 Fark 1(1,  Fark 1 (1,50-1,25) Fark 2(1,75-1,25) 
EMSAL ALANI 116.673,75 140.008,50 162.331,75 23.334,75 34.658,00 

 3333,54 4000,24 4638,05 666,70 1.304,51 
 
 

2925,18 3510,21 4069,89 585,03 1.144,71 

 

 93.339 m2   
EMSAL 1,25 1,50 1,75 Fark 1(1,  Fark 1 (1,50-1,25) Fark 2(1,75-1,25) 
EMSAL ALANI 116.673,75 140.008,50 162.331,75 23.334,75 34.658,00 
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 3733,54 4480,27 5194,62 746,73 1.461,08 
 
 

3276,18 3931,44 4558,28 655,26 1.282,10 

6-) Plan N 0 esafesi en az 4.00 metre 
 Mahallesi  silueti 

bozucu tir. K , 
 esafelerinin Plan 

N , hatta Bur  Belediyesi 
H den de nda bir ,  ve hava 

engelleyen, Kent Siluetini  

7-) 
beraberinde getirecektir.  

  ve , 
k, 

   bilimsel ve teknik 
Yollar, A Okul A S A Y Alanlar, Kamuya Ait 

Alanlar ile Sosyal D A  
 

a  
Derslik sa

 A A   

Parsel veya Ada B
incelenmesi sonucunda, Sosyal D A  

  
olacak ve ilave D  

8-) Plan N rk 
tespitinde;  

Ticari K
Zemin K n T Konut Tipi O

 b b ; 
mevcut cadde ve sokaklar otopark a Servis 
Yolundan binalara o   

nitesi ( erke
(deplase) edilmesi gerekecektir. 

9-) Mimari Proje 
, 

 
bodrum k  

  
belki de parselin tam   

  

10-) Plan N lanlarda, 
Projesinde Kitle Taban A K a

arda Avan ve Uygulama P
 belirtilmektedir. Kitle Taban A K m n 

bina y p proje m
 ; 

mimarlar, Tabia  ve 
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mimarlar ile ro sahibi, s
mimarlardan   

11-) 
 kent 

 belli mimari dile sahip 
; K u

beraber  kentin  
A   

12-) 
dokunun ent R
ve sosyal alan  k  Parsel veya Ada B

  
 

13-) Bursa B  
st planlarla u

k
 

B A
yo D A A

S
 konusudur.  

14-) Pl e 
Belediyesine; 

 
,  

nde Ticaret F lde Mudanya 
C

emin 
 

net ifadelerle be Plan Y  Y
 

15-) Belirtilmeyen Bu
 

16-) 
 

 Projelerin Stratejik Pl  
  
  
  
  
 

 

 

  belirtilen hususlar, Mimarlar O Kurulu 
sunul  

 



61 
 

BURSA KENT! 2019 SEÇ!MLER! PEYZAJ 
MAN!FESTOSU 

 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa !ubesi 

 
Ana ilkeler 

1- Kentin Bursa Halkı !le Yönetilmesi/Halk ittifakı 
2- Ye"il Bursa !ttifakının 17 !lçe ve Büyük"ehir Olarak !mzalanması 
3- Ye"il Kalkınma/Ye"il Ticaret/Eko Sanayi 
4- Kent içinde Park De#il Park içinde Kent 
5- Hayal Havuzunda Umutlarını Söyle/Ye"il Dü"ün Ye"il ol 
6- Bir a#aç daha dikmek için Peyzaj/ 
7- Zümrüt Bursa için Peyzaj 
8- Rantabilite Yönetimiyle Talana Son Üretime Devam 
9- Bilgi Yönetimi /Kentin Sakini de#il Sahibi ol 
10- Ye"il Ya"am Projeleri 
11- Kendine ve Kentine Saygı 

1-KENT!N BURSA HALKI !LE YÖNET!LMES!/HALK !TT!FAKI 

HALK !TT!FAKI PROJES! 
DE$!%!MLE DE$!%!YORUZ…B!Z DE$!%!YORUZ…BURSA DE$!%!YOR.. 
ZÜMRÜT BURSA !Ç!N DE$!%!YORUZ… 
B!RL!KTE FARK YARATAB!L!R!Z 
Bir etki yaratabilirsin… Bugünden ba" la. 
Dünyayı de# i"tirmek için birkaç sevgi dolu insanın olması yetebilir… 

Yerel parklarımızı temizleyerek, a!aç dikerek, mevcut topluluk bahçe yataklarını tazeleyerek ve 
onararak ve çok daha fazlasını yaparak Bursa’nın her yerinde fark yaratıyoruz. Bu hizmetleri 
sunuyoruz; çünkü sürdürülebilirli!in, Bursalıların ya"amlarının sürekli iyile"tirilmesinin ve devletin 
do!al kaynaklarının korunmasının özü oldu!unun farkındayız. 

Bu proje Kent Konseyleri ile mahalle temsilcilerinin halk ile birlikte gönüllüleri organize ederek 
yürütecekleri bir proje olacaktır. 

Bursa’da sivil katılım, i"birli#i ve e#itim yoluyla en ileri düzeyde, proje tabanlı sürdürülebilirlik 
çözümleri yaratmayı ve desteklemeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir eylem ve savunuculuk 
ittifakı olu"turulacak bir projedir. 

Bursa vatanda"larını daha bilgili, adaletli ve sürdürülebilir topluluklar için birlikte çalı"maya yetkili 
yapaca!ız. 

2-YE%!L BURSA !TT!FAKININ 17 !LÇE VE BÜYÜK%EH!R OLARAK !MZALANMASI 

YE%!L B!NA PROJES! 
YE%!L SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K !TT!FAK! !LKELER! 

1- Ya"amsal zorluklara Bursa halkı ile birlikte entegre cevap olu"turma çabası olacaktır. 
2- Pratik ve altında somut hedef içeren #emsiye terimler bulunması 
3- Enerji verimlili!i ve güne" enerjisi da!ıtımında, gıda ve tarımda yeni i" giri"imleri ve yerel 

kaynakların sürdürülebilir kullanım sa!lanması 
4- Ye"il Bina Konseyi Platin uygulama seviyesinde YE#$L SANAT BÖLGES$N$N 

olu"turulması için harekete geçilmesi 

YE%!L SANATLAR BÖLGES! PROJES! 
YE%!L %EH!R TAAHHÜTNAMES! !MZALANACAK 
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3-YE%!L KALKINMA/YE%!L T!CARET/EKO SANAY! 

YE%!L KALKINMA PROJELER! 

1- Her mahallede bir ye"il sorumlusu peyzaj mimarı olacak 1058 istihdam demek bu.. 
Taahhütlerin yerine getirilmesi, denetlemeler ve belirlenen kriterlere göre mahalle halkının B$L$NÇL$ 
ÜRET$M, TÜKET$M, PEYZAJ olanakları ve ye"il kalkınma projesi için geli"melerine destek 
verecek.  
 

 Her 3 ayda bir geli"me ve durum bilgilendirmeleri yapılacak 
 Her mahallede en az 2 dönüm yere TOPLULUK BAHÇES$ yapılacak. Bu da 1058 topluluk 

bahçesi demektir. 
 Bu alanlarda permakültür ilkeleri ile üretim yapılacaktır. Alanda Yerli tohum evi ve 

bilgilendirmelerin yapılaca!ı toplanma çadırları kurulacaktır. 
 Her mahallenin üretim sorumlusu peyzaj mimarı tarafından topluluklara bilgiler aktarılacak, 

e!itimler verilecektir.  
 Her mahallenin e!itim kurumları ile bilgilendirme için kalibrasyon ve entegre çalı"malar 

yapılacaktır. 
 Ya" grupları ayrımları yapılacak ve ona göre bahçe yapma, budama, sebze ve meyve 

yeti"tirme, sulama gibi organik bilgi ve payla"ımlar yapılacaktır. 
 Bursa kentindeki  tarımsal araziler gibi farklı tarım istemleri ( banliyö veya merkez ) ile 

yiyece!in tarladan çatala gitmesi gereken mesafeyi azaltan pratik çalı"ması ya küçük ölçekli / özel 
tarım arazileri ya da daha büyük ölçekli tarımla (örne!in çiftçiler ) yapılacaktır. 

 Balkon kültürü ve kullanımı konusunda YE#$L KR$TERLERE göre düzenleme ve manzara 
olu"turma için bilgiler, fideler payla"ılacak ve her mahalle kendi içinde güzelle"tirme çabaları 
arttırılacaktır. 

 Her sitenin, apartmanın, konutun, yapının sorumlularına YE#$L B$NA TAAHHÜTLER$ 
konusunda bilgilendirme ve deklerasyona dahil edilmeleri sa!lanacaktır. 
 

2- Yerel $"letmelerin Yaratılması ve geni"letilmesi: YEREL EKONOM$ DÖNÜ#ÜMÜ 
3- Her mahallenin üretim yapabilece!i bir alan olu"turarak o bölgede tarımsal bir üretim deseni 
olu"turulmasını kapsayan bu proje ile topluluk bahçelerinden gelen e!itim almı" ki"iler yeti"tiricilik, 
semt pazarcılı!ı, organik tarım ürünleri satı"ı, kadın üretim ürünleri satı"ı yapabilecektir. 
4- Yerel çiftlik ekonomisi ve gıda ekonomisi , gençler için yaz i"leri dahil gıda i"letmeleri ve yeni 
istihdam olanakları yaratılmasının geli"tirilmesi sa!lanacaktır. 
5- Projeler ulusal sürdürülebilir topluluklar ile koalisyon ile benzer amaçlara sahip topluluklar ve 
organizasyonlar ile payla"ılacaktır. Gıda, tarım, enerji, sürdürebilir ekonomik kalkınma, e!itimin 
entegrasyonu yoluyla KAMU POL$T$KASI, TOPLUM KATILIMI sa!lanacaktır. 

4-BURSA !Ç!NDE PARK DE$!L, PARK !Ç!NDE BURSA PROJES!  

YE%!L!N TONLARI… BURSA 
DO$AYI %EHRE GET!R!N 

Do!al dünyaya yeniden ba!lanmanın ilk adımı Kentsel ye"illendirme olacaktır. Aynı anda sa!lı!ımızı 
iyile"tiren ve bitkileri ve hayvanları aramızdaki yerlerini geri almaya davet eden projeler yarataca!ız.  

Kentsel ye"il alan suçla mücadeleye yardımcı oluyor 

Bu bir ku"! Bu bir uçak! Hayır, ye"il alan! #ehirlerde suçla mücadelenin yeni yolu yakında mahalle 
parkınıza benzeyebilir. Son ara"tırmalar, bir bölgedeki kentsel alanın ne kadar çok oldu!unu, daha az 
suçladı!ını göstermektedir.  

BURSA CUMHUR!YET KENT PARKI PROJES! 

Yıkılması önerilen Stadyum alanı yakla"ık 54.000 m2 dir. Lise Alanı 17.000 m2, ipek i" alanı 26.000 
m2, 11.000 m2 teda" alanı, 50.000 m2 Merinosun güneyindeki park alanı toplam 204.000 m2 
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YAYALA#TIRILMI# ve YE#$L ALANLARI halka teslim edilmi" i"levli bir CUMHUR$YET AKSI 
elde edilecektir. 

Merinos Kültür Merkezi ve Merinos Parkı alanının 261.000 m2 oldu!u ve mevcut Kültürpark alanının 
394.000 m2 oldu!u gerçe!iyle bakıldı!ında Kente yakla"ık 859.000 m2 ye"il alan ve TANIMLI 
CUMHUR$YET AKSI kazandırılmı" olacaktır. 

 Newyork Central Park alanının 3,500.000 m2 oldu!u dü"ünülürse böyle bir ye"il alanın kente 
kazandırılması, bütünle"tirilmesi, kent müzeleri, aktivite merkezleri, ilk yapıldı!ı 
düzenlemeye dönü"türülen STADYUM alanı ve spor alanlarıyla donatılması Bursa için büyük 
bir kazanç olacaktır. 

 
Mevcut durumda Yıkılan SGK binasının açık alanlarında bir "elale 
yapılmı"tır. Bu "elalenin Kentin do!al dokusunda olmayı"ı parçacı 
proje yakla"ımının bir yansımasıdır. 

 Bu bilgilendirme gereklili!i de gelinen noktada yapılan proje ve ortaya 
çıkan durum kaygılarımızın ve görü"lerimizin ne kadar do!ru oldu!unu 
ortaya koymaktadır.  

Bizler Bursa'nın De!erlerine Sahip Çıkıyoruz 
Kent için Adalet, Herkes için Adalet istiyoruz... 
Bizler Ülkemizin ihtiyacı, toplumun talepleri için mücadelede ederiz  

Çünkü bizler de bu kentin ve bu ülkenin sakini de#il SAH!B! 

 

 
Kent Belle!inin korunması ilke ve esasları olmaksızın bu projelendirmenin gelecekte daha 
büyük karma"a alanlarına neden olaca!ını kamu yönetimlerine bir kez daha bildirmek 
istiyoruz. 

Peyzaj mimarlı!ından yoksun biçimlenmeler ve kullanımların yarattı!ı mekânsal yozla"malar, 
toplumsal ve kültürel erozyonlar kar"ısında "kalıcı, sürdürülebilir, kimlikli ve ça!da"" bir çevrenin 
temel imar ve kentle"me hedefi olması yönünde peyzaj mimarlı!ının tam da görev alanına giren 
böylesi bir projelendirmede SESS"Z KALMAYACA#I GEREKL"L"#"N"N DE  bir kez daha altını 
çiziyoruz 

5-HAYAL HAVUZUNDA UMUTLARINI SÖYLE/YE%!L DÜ%ÜN YE%!L OL 

KENT!N! HAYAL ET PROJES!… 

6-B!R A$AÇ DAHA D!KMEK !Ç!N PEYZAJ 

Yönetti#i Kente Peyzaj Alanları Bırakmayan bir Belediye Ba"kanı Tekrar Seçilemez 
Ya"anılabilir bir çevre ve Marka kent için.. 
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3 Temmuz 2017 tarihinde 301103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ekim 2017 tarihinde 
yürürlü!e giren, Planlı Alanlar Tip $mar Yönetmeli!i’nde yer alan ifadeler ı"ı!ında, Yapı Ruhsat 
a"amasında Peyzaj Projelerinin zorunlu hale getirilerek, kent bütününde sa!lıklı konut ve nitelikli 
çevre olu"umuna olanak sa!layacak Peyzaj Projeleri zorunlu hale getirilmi"tir. 

Peyzaj mimarlı!ı mesle!i Kentle"menin yo!unla"masıyla daha da gereklilik haline gelen bir meslek 
dalı olmu"tur. 

Burada söz konusu olan Nitelikli Ye"il Alanların Kentlerde sürdürülebilir olmasını sa!lamak. 
Yönetmelik zorunlulu!u ile ya"adı!ımız kentlerde etkin, ça!da", ya"anılabilir kent anlayı"ıyla ye"il 
alan dönü"ümü sa!lanacaktır.  

30 metre kareye 1 a#aç dikmek  zorunlu… 

Verdi!imiz mücadele hem mesleki haklarımızı yerine getirmek hem de nitelikli ye"il kentler için yasa 
ve yönetmelikleri uygulanabilir hale getirmektir. 

Zira Peyzaj alanları nefes alanlarıdır. Kentlerimizde ticaret alanları olsun, sanayi alanları olsun, konut 
alanları olsun kentlerin içinde birbiri içinde kalmı" durumdadır. 

Bir bakıyorsunuz çöp toplama, atık toplama alanları hemen yakınlarında konut alanları. Peki bu 
alanlarda kimler i" yapıyor, kimler bu konutlarda oturuyor. 

Artık yapıların her ne yapısı olursa olsun, ye"il alanlarıyla kentle bütünle"mesi gereklidir.  

$nsan ve do!al-kültürel-tarihi miras de!erlerimizi odaklı bir meslek grubunun üyeleri olan biz Peyzaj 
Mimarları, sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede ya"ayan tüm yurtta"lar gibi önemli sorunlarla kar"ı 
kar"ıyayız. 

Ama bu sorunların olması kentle"meyi durdurmuyor. Betonla"an çevreyi ye"illendirmiyor. Bizim 
bilime, tekni!e, sanata olan ihtiyacımız vazgeçilmezimizdir. Bilimsel ve mesleki birikimlerimizi yok 
sayamayız. 

Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, peyzaj alanları nitelikli olan konut alanlarının yapı satı" de!erleri 
%60’ın üzerinde artmaktadır. Sizler nasıl konut alanlarını tercih ediyorsunuz. Bunu dü"ünün lütfen. 
Peyzaj alanları yapılmamı" bir in"aat alanında dola"mak mı iyi olabilir.  

Kentler Carbon ayak izi protokollerine imza atmı"tır. Carbon emisyonlarını azaltmak için oksijen 
üretimini çözebilecek nitelikli peyzaj alanları olacaktır. Nitelikli peyzaj alanları yalnızca parkların 
yapılması ile çözülemez. Tüm planlama alanlarında nitelikli, tanımlı peyzaj projeleri yapılmalı ki, 
artık kentli de ya"adı!ı kentin ya"anılabilir olmasına katkı sunsun. 

Sevgili Belediye Ba"kan Adaylarımıza, $mar birimlerine sesleniyoruz.. Yapılar de!il bu kentin 
ya"ayanlarının a!aç dikme zorunlulu!unu önemseyin.. Yapılarla u!ra"ırken bu kentlerin ye"ili bitiyor.. 
Acilen peyzaj projelerini isteyin..   

Peyzaj proje zorunlulu#u ile “parkları olan bir kenti, park içerisinde bir kente” dönü"türecek 
imkânı sunun.. 

7-ZÜMRÜT BURSA !Ç!N PEYZAJ 

ZÜMRÜT BURSA !Ç!N…YE%!L YÖNET!MLER 

 $ttifak'ın temel i"levleri arasında Bursa’daki sürdürülebilirlik giri"imlerinin planlanması ve 
uygulanmasına yardımcı olan araç takımlarının, kaynakların ve pilot programların 
payla"ılması ve geli"tirilmesi yer almaktadır.  

  enerji verimlili!i, iklim eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir enerji, su verimlili!i , atık 
yönetimi ve ula"ım yönetimi gibi.. 

 Bursa Yerel Enerji Verimlili#i Programı (BUYEV): Bursa’nın yerel yönetimlerinin 
topluluklarında yüksek verimli enerji verimlili!i giri"imleri planlamasına ve uygulamasına 
yardımcı olmak için tasarlanacaktır. 
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 Zümrüt Bursa Pilot Programı: Zümrüt #ehirler Deklerasyonu olu"turularak , yerel 
yönetimlerin yalnızca Devletin çevre "artlarına uymanın ötesinde ve Bursa’nın çevresel 
önceliklerini destekleyen sürdürülebilirlik programlarını uygulamada 'hedeflere ula"malarını' 
sa!lamalarına yardımcı olmak için tasarlanmı"tır.  

 Zümrüt Bursa Ye"il/Peyzaj Planı Seti: Yerel yönetimlerin ye"il/peyzaj genel 
planlarının geli"tirilmesinde göz önünde bulundurmak isteyebilecekleri be" temel 
sürdürülebilirlik ilkesini kabul ediyoruz. 

1. stratejik emisyonların azaltılması,  
2. akıllı arazi kullanımı ve planlaması,  
3. sorumlu kaynak kullanımı,  
4. entegre ula"ım ve  
5. yenilikçi atık yönetimi. 

 Zümrüt Bursa Ye"il Satın Alma Rehberi: Yerel yönetimlerin çevre dostu bir satın alma satın 
alma planı benimsemelerine yardımcı olacak bir rehber kitap hazırlanacaktır. 

Bu rehber, yerel yönetim personeline ve karar vericilere ye"il satın alma programları uygulamalarına 
yardımcı olacak çe"itli araçlar ve kaynaklar sunmaktadır. 

8-RANTAB!L!TE YÖNET!M!YLE TALANA SON ÜRET!ME DEVAM 

YE%!L T!CARET ODASI PROJES! 
SÜRDÜRÜLEB$L$R $#  
GENÇ BEY!NLER, BÜYÜK KALPLER PROJES! 

Bu projenin en önemli mottosu E#itim… 

Çevre e#itimi, bireylerin çevre sorunlarını ke"fetmelerine, sorun çözme süreçlerine katılmalarını 
ve çevreyi geli"tirmek için harekete geçmelerini sa#layan bir süreçtir. 

Sürdürülebilirlik kavramlarını Bursa "ehrine entegre etmek ve Genç Ba"arı ya da Okul Sonrası ile 
ilgili di!er programlar gibi bir müfredat olu"turmak için Genç Beyinler ile çalı"ılacak, 

Proje temelli ö!renme uygulamalarının ve e! i t iminin sa! lanması için Bursa’da yer 
alan tüm mahalle gençlerinin projeye dahil edilmesi sa! lanacak. 

E! i t im çabalarımızı,  uygulama ve prosedürlerin standartla" t ırılması ve e! i t im odaklı 
gönüllüler aracılı! ıyla standartla" t ırarak ve destek vererek kolayla" t ırılması 
sa! lanacak 

BURSA EKO SANAY! PARKI PROJES! 

Bursa’da yapılmasını gerçekle"tirece!imiz eko-sanayi parkının amacı, çevresel etkilerini azaltmak ve 
aynı zamanda ekonomik performanslarını iyile"tirmek için birlikte çalı"acak birkaç firma ve kurulu"u 
birbirine ba!lamaktır.  

$" dünyası bu hedefi, enerji, su ve malzeme gibi çevresel ve kaynak sorunlarını yönetmede i"birli!i 
yaparak gerçekle"tirir.  

Bir eko-endüstriyel park in"a etmenin bile"enleri arasında do!al sistemler, daha verimli enerji 
kullanımı ve daha verimli malzeme ve su akı"ları bulunur. Endüstriyel parklar, tesisler yoluyla 
gerçekle"tirilebilecek çevresel etkileri azaltmak için do!al ortamlarına uyacak "ekilde in"a edilecektir.  

BURSA KENT BAHÇES! PROJES!…  
KENTSEL TARIM  

Bursa Kentsel Tarım yada Bursa Kent Bahçesi projesi ile tarım, kentsel tarım veya kentsel 
bahçe, kentsel alanlarda veya çevresinde yiyecek yeti"tirme, i"leme ve da!ıtma uygulaması 
yapılacaktır. Özellikle Ürünlü bölgesinde yapılması uygun olan projenin yakla"ık alanı 35 bin 
metrekare hazine arazisi olup mera vasfındadır. 
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BURSA %EH!R Ç!FTL!$! PROJELER! 

Bursa #ehir çiftlikleri, her mahallede kurulacak kalkınma projelerinden olacaktır. Kentsel 
alanlarda hayvan yeti"tiren, hayvanlarla ve bitkilerle çalı"an insanları içeren tarım arazileri 
de!erlendirilecektir. Bursa #ehir çiftlikleri genellikle topluluk ili"kilerini geli"tirmeyi ve "ehirle"mi" 
bölgelerde ya"ayan insanlara tarım ve tarım bilincini sunmayı amaçlayan topluluk tarafından i"letilen 
bahçeler olacaktır . 

KARACABEY SÜS B!TK!LER! ÜRET!M MERKEZ! PROJES! 
KENT KALKINACAK...BURSA KAZANACAK.. 

9-B!LG! YÖNET!M! /KENT!N SAK!N! DE$!L SAH!B! OL  

Bursa’nın tüm bilgileri, (nüfus, ya" grupları, e!itim, hastalıklar, e!itim kurumları, sanat verileri vb.) 
her ilçe, her mahalle kapsamında B$LG$ S$STEM$NE AKTARILACAK VE VER$ BANKALARI ile 
yönetim SA%LANACAKTIR. 

Hedef: Veri toplama, analiz ve geri bildirim için çe"itli disiplinler arasında i"birli!i ve biyofiziksel 
akı"ların (azot ve karbon gibi) izlenmesi, ekonomik verilerin (yatırım ve gelir) dahil edilmesi ve halkın 
tutumları ve bilgileri ile ö!renmeyi geli"tirmek için gerçek zamanlı GER$B$LD$R$M S$STEMLER$ 
geli"tirmek ve her seviyede yönetim kararlarını iyile"tirmek.  

Öngörü kapasitesinin ve sistemlerin becerilerinin ö!retilmesi analiz tüm bilimleri, sosyal bilimleri ve 
be"eri bilimleri içerir. 

10-YE%!L YA%AM PROJELER! 

SÜNGER %EH!R PROJES! 

Her "ehir kendi ye"il altyapı stratejisine ve gerçekle"mesi için uygulanabilir plana sahip 
olmalıdır. Bursa ve ilçeleri ye"il altyapı planları geli"tirilecek. 

KENT ORMANLARI PROJES! 

Bursa kenti Uluda! ye"illi!inin yanında aynı zamanda kentsel ye"il altyapı sistemlerinin önemli bir 
bile"eni olan ormanlara sahiptir.   

Uygun veya yerli a!aç ve bitki türlerinin kullanımını artırmak ve zararlı ve istilacı olanların varlı!ını 
azaltmak için akıllı kentsel politikalara ihtiyaç vardır.  

Yerli bitki topluluklarını kullanmak yer yapımına ve kimli!e katkıda bulunur; do!al bitki örtüsü de 
genellikle daha az bakım ve sulama gerektirir.  

Kent ormanları projesi kendi içinde ye"il caddeler, ye"il duvarlar ve ye"il çatılar ile de 
bütünle"tirilecektir. 

YE%!L CADDELER PROJES! 
YE%!L DUVARLAR PROJES! 
YE%!L ÇATILAR PROJES! 

Ye"il çatılar, yüzey enerji dengesini de!i"tirir ve kentsel ısı adası etkisinin hafifletilmesine 
yardımcı olabilir. Tasarımınıza eko çatılar veya ye"il çatılar eklemek hava kalitesi, iklim ve su 
akı"ına yardımcı olacaktır. 

ULA%AN VE ULA%TIRAN BURSA PROJELER! 

Bursa’da   sürdürülebilir ula"ım , çevre dostu "ehir planlaması , dü"ük çevresel etki araçları ve daha 
fazla çevresel sorumluluk ve sosyal e"itli!i olan bir "ehir merkezi olu"turmak için konut yakınlı!ı 
kullanarak bu "ehrin güvenini ve sera yayan gazların kullanımını azaltmaya çalı"aca!ız. . 
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ARAÇSIZ %EH!R BURSA 

Bursa için Araçsız "ehirler veya geni" yaya alanlarına sahip bir "ehir kavramı genellikle sürdürülebilir 
bir "ehir tasarımının bir parçası olarak sunuyoruz. 

 Bir "ehrin karbon ayak izinin büyük bir kısmı otomobiller tarafından üretilir, böylece araçsız kavramı 
genellikle sürdürülebilir bir "ehir tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. 

ULA%IMDA !NOVASYON 
HER %EK!LDE ULA%IM %EHR! BURSA Ula"ım "ekillerinde çe"itlilik 
Farklı ula"ım modları arasında, alternatif enerji arabalarının kullanılması ve yakıt ikmali 
istasyonlarının yaygın olarak kurulması, artan önem kazanırken, merkezi bisiklet ve yürüyü" 
yollarının olu"turulması sürdürülebilir ula"ım hareketinin temelini olu"turacaktır. 

DEN!Z SAH!L ÇEVRE ALANLARI PROJELER! 

-Marmara denizini biz temizleyece!iz.. Nasıl ki bir zamanlar Marmaris de denize girilemiyordu ancak 
bu hayal olmaktan çıktı ve artık temiz bir Marmaris denizi var... Marmara körfezinde de aynı temizlik 
HAYAL de!ildir. 

ULUABAT  SU ALANI PROJELER! 

-Uluabat Gölünden Unçukuru Köyüne, Adalara Teleferik $le Ula"ım Sa!lanması, Turizm ve 
rekreasyonun geli"tirilmesi   

-Apolyont gölünde   kerevit çıkarılırken artık atıklar, çevre kirlili!i sebebi ile böyle bir imkan 
bulunmamaktadır. Gölün eski temiz ortamı sa!lanarak kerevit üretimi tesisleri kurulması 
hedeflenmelidir. 

-Su Kıyısı Çevre Yönetimi Hem Çevre Etkileri 

_Ma!araların oldu!u bölgelere ve turizm potansiyeli olan yerlere Uluabat gölünden (gölyazı’dan) 
teleferik hattı ile ula"ım sa!lanması 

- Uluabat gölü ve çevresindeki tüm su kıyısı alanların halkın gezme imkanlarına açılması, uygun 
yerlerde kıyı yakla"ma alanları, su üstü seyir platoları gibi düzenlemeler, peyzaj ve rekreasyon 
düzenlemeleri yapılması.  

11-KEND!NE VE KENT!NE SAYGI 

Kentlinin kendine ve Kentine Saygı duyma adına ö!retileri ve kültürü vermeye çalı"acak olan bir 
etkinlik çalı"masını kapayacak olan bu ilke ile kentlinin birçok siyasi, sosyolojik, psikolojik "elerin 
yanında bir de "ehir insanının "ehriyle birle"mesi sa!lanacak, aidiyet arttırılması sa!lanacaktır. 
Özellikle kentli vatanda"larımızın kent içindeki parkların temiz hava için bırakılmı" bo"luklar de!il 
onların kullanımı için peyzaj çalı"masıyla olu"turulmu" kentli haklarının ve ya"am haklarının 
savunuldu!u alanlar, özgürlük alanları oldu!unu ke"fetmeleri gerekir. Çünkü PEYZAJ ALANLARI 
$NSANLARI ÖZGÜRLE#T$R$R… 

KOMPAKT %EH!R BURSA… 

Bursa’nın kentsel ye"il alanlarını kurtaracak sihirli formülün peyzaj "ehircili!i oldu!unun ke"fedilmesi 
için geli"tirilecek bir projedir. 

CEP MAHALLELER! 

Sırtını do!aya dönen "ehirlerin, mahallelerin tekrar do!ayla kucakla"masının yollarını açan bir teori 
olacaktır. 
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KENT !Ç!NDEK! NOKTASAL/BEL!RL! YERLER !Ç!N PEYZAJ ÖNER!LER! 

Projelerle ilgili bazı önerilerimiz 

1. Altıparmak meydanındaki "elale ve duvar uygulamasının yenilenmesi ve Naylon 
uygulamaların kaldırılması 

2. Atatürk Stadyumunun adıyla kalması ve mevcut yıkılmı" halinin korunması, halka açık bir 
meydan olarak de!erlendirilmesi, Çevresine boylu olabilen, taç yapısı geni" 
bitkilerin/a!açların kullanılması 

3. Yol a!açlandırmalarında özellikle orta refüj ve yol kenarlarında Manolya yerine çınar gibi 
taçlanan ve boylu bitkilerin kullanılması. 

4. Tijli a!aç uygulamalarının ana akslardan ve büyük cadde uygulamalarından derhal 
kaldırılması.Tijli bitkilerin daha spesifik park alanlarında özel alanlarda kullanılması 

5. Mudanya Sahil Düzenlemesiyle ilgili revizyon yapılarak, projenin halkın isteyece!i bir do!al 
alan kullanımına getirilmesi 

6.  Mudanya yolu giri"inde 2016 yılında dikilen palmiyelerin kaldırılarak gerçek boyutlanacak 
a!aç türlerimizin dikilmesi 

7. Kentin bir çok yerinde görüntülerin kapatılması yada ba"ka amaçlarla kullanıldı!ını 
gördü!ümüz NAYLON sarma"ık tellerin yerine, gerçek a!açlandırma ve sarılıcı sarkıcı 
bitkilerin kullanılması, 

8. Park ve Bahçeler biriminde peyzaj mimarı istihdamının arttırılması ve peyzaj kültürü 
çalı"malarının ba"ka ülke yada illerden görüldü!ü "ekliyle kopyala yapı"tır de!il, kendi öz 
konseptimizde tasarımlarla "ekillendirilmesi, 

9. Park ve Bahçeler isminin PEYZAJ $#LER$ MÜDÜRLÜ%Ü, PEYZAJ $#LER$ DA$RE 
BA#KANLI%I gibi evrensel ismiyle kullanılmasının benimsenmesi 

10. Peyzaj Danı"manlı!ı, Peyzaj Menajerli!i gibi danı"ma kurulu olu"turulması, kentin ilgili 
dinamiklerinden olu"turulması önerilir. (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Özel Sektör 
temsilcisi, Peyzaj Mimarlı!ında yetkin ve etkin isimlerden olu"turulacak bir danı"ma kurulu 
öneriyoruz) 

11. Kentsel Dönü"üm alanlarında parsele tam yerle"en yapı blokları nedeniyle a!açlandırma ve 
peyzaj için donatı alanları bırakılmamaktadır. Bu konuda yapılan toplantılarda mutlaka Peyzaj 
Mimarları olarak sözümüz vardır. Bizlerinde sözlerinin dikkate alınması için ilgili toplantılara 
ça!rı yapılmasını arzu ediyoruz. 

12. Yunuseli-Hamitler-Mudanya ula"ım ba!lantısı ve trafik karma"asının çözüme ihtiyacı 
bulunmaktadır.  

13. Yapılan yeni kentsel dönü"üm alanlarında mevcut yolların ba!lantıları kullanılması nedeniyle, 
yeni alanların yeni tali yollar/ yürüme yolları/ tretuvar olu"turulabilmesi için kentsel 
dönü"ümde parsel sınırlarından en az 1 er metre terk istenmesi "erhinin konulması, 

14. Sulama projelerinin mutlak suretle yapılan peyzaj projeleri ile birlikte çözümünün istenmesi, 
15. Kent içi a!açların budanmasına ili"kin bir e!itim programı düzenlenmesi ve budamaların hem 

teknik yönden hem de sanatsal yönden do!ru yapılmasının sa!lanması. 
16. Kent içindeki cadde ve sokaklardaki orta refüjlerin beton uygulamasını derhal durdurulması 

gerekir. Mevcut çalı gruplarının kaldırılması ve a!açların diplerine kadar beton bo!ulması 
BURSA’mızın zümrüt ye"il olması ilkemize ve yer üstü sularının alt yapıya geçi"ine mani 
olmaktadır. Bu uygulamalar kesinlikle durdulmalıdır. Kentin do!usundan Batısına kadar her 
cadde ve sokakta bu uygulamayı yapan Bursa Büyük"ehir Belediyesi Ye"il Bursa’nın beton 
bursa olmasına hizmet etmektedir. 

17. Bir a!aç daha dikebilmek için her türlü imar yönetmeli!i peyzaj "artlarına tüm ilçelerin 
uyması sa!lanmalıdır. 

18. Büyük"ehir tarafından tüm yerel yönetimler temsilcilerinin de oldu!u Estetik Kurul (imar 
yönetmeli!i gere!i) çalı"malarının ba"latılması, 
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 SONUÇ ve ÖNER!LERE DA!R SÖYLEYECEK  ÇOK SÖZÜMÜZ VAR… 

NEDEN M!? 

Bir defa MADD$YATLA NEFES ALINAMAYACA%INI ö!renmeli ve ö!retmeli Bir belediye 
ba"kanı… !DRAK EDEB!LMEL! BU GERÇE$! 

Do#adaki her bir A$ACIN tuttu#u topra#ı Sa#ladı#ı oksijeni 

Verdi#i Meyvenin ÖNEM!N! B!LMEL!… Bilmeyenlere de HADD!N! B!LD!RMEL! 

EGO sunu… her "eyden önce tutan K$#$LER$N B$LG$S$NE sunulur!…  

• PEYZAJ ALANLARI insanların NEFES ALANLARI dır, hem yerel yönetimlerin hem de 
Hükümet yönetimlerin ba"arılı olmalarında EN BÜYÜK ETKENLERDEND$R.  

•  PEYZAJ ALANLARI KENTLER$N $MAJ DE%ERLER$ dir. Kentleri SAYGINLA#TIRIR   
• PEYZAJ ALANLARI DEVR!M yaratan ALANLARDIR   
• Ki"ileri O Bu diye ayırmaz.. Onun PARKI bunun PARKI de!ildir.. 
• HALKIN ALANLARIDIR.. ÖZGÜRLE%T!REN ALANLARDIR.. 
• Kent ya"amı içindeki YE#$L ALANLARIN ÖNEM$ her geçen gün artmaktadır.  

Kentlerde ve Kırsal alanlarda rant ve talan anlayı"ıyla ye"il alanlar ya!malanmaktadır. Kırsal alanlarda 
do!al alanlarımız, sulak alanlarımız yok edilmektedir. 

PEYZAJ M$MARI olmayan bir çalı"ma grubunun KABUL ED$LEMEZ oldu!unu dü"ünüyoruz.   

1/5000 Peyzaj Planlama Çalı"maları yapılmalı ve Uygulama $mar Planlarında Yazılı görü"lerle birlikte 
sorumlulukların birlikte payla"ılması ve KARAR SÜREÇLER$NDE bulunulması gereklidir. 

Kent planlarında küçük küçük parça YE#$L ALANLAR YER$NE 

BÜTÜNCÜL BÜYÜK PARK ALANLARI , REKREASYON ALANLARI olu"turulmalıdır.. 

DÜ%ÜNÜN K!.. 

BURSA’nın YE%!L!N! alın GER!YE NE KALIR  

Sevgiyle sa#lıkla kalın..  
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AFET TEHL!KELER!YLE MÜCADELE ve KENTSEL 
DÖNÜ%ÜM SÜREC!: BURSA KENT! ÜZER!NDEN B!R 

BAKI% ve BAZI ÖNER!LER 
 

TMMOB !ehir Plancıları Odası Bursa !ubesi 
 
$"yerlerinde verilen i" güvenli!i e!itimlerinin ilk dakikalarında risk ve tehlike arasındaki fark, zarar-
hasar verme potansiyeli olan her "ey tehlike, tehlikeler sonucu ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz 
durum ise risk olarak tariflenir. Buradan bakıldı!ında, deprem bir tehlike, kentlerimizdeki yapıla"ma 
özellikleri bir risk unsurdur ve do!al nitelikli bir tehlike oldu!undan deprem tehlikesini önlemek, 
azaltmak, herhangi bir biçimde kontrol etme "ansımız söz konusu de!ildir elbette. Yapabilece!imiz 
"ey ise, bu tehlike gerçekle"ti!inde ortaya çıkacak riskleri mümkün olan son noktaya kadar 
azaltmaktır. 

Riskleri azaltmak konusunda alınacak bireysel önemlerle birlikte ulusal ve yerel düzeyde yapılacak 
kurumsal düzenlemelerin, programların tartı"masız bir önceli!i vardır. Ne de olsa insanların 
mühendislik hizmeti almamı", yetersiz malzeme kullanılmı", akarsu yataklarında konumlanan, sıkı"ık 
ve altyapısı eksik kentsel dokuların parçası olan konutlarda oturmalarını, i"yerlerinde çalı"malarını tek 
ba"ına bireysel ihmal, bilgisizlik ya da kötü müteahhitler tarafından kandırılmaları üzerinden 
açıklamamız mümkün de!ildir. Afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili çözümleri geni" bir perspektiften 
bakarak ele almak, bunu yaparken de sadece teknik alana odaklanmamak, kentsel sorunların sosyal, 
ekonomik, politik kaynaklarına gitmek ve devlet-piyasa, devlet-vatanda" ili"kilerini gözden geçirilmek 
durumundadır.  

Peki, 2012 senesinde çıkarılan “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönü"türülmesi Hakkında 
Kanunun tanımladı!ı kentsel dönü"üm anlayı"ı son yıllarda, Bursa kentinde nasıl deneyimlemi"tir?  

Bursa Büyük"ehir Belediyesi 21.05.2015 tarihinde, Bursa metropolitan alan içerisindeki 17 ilçeye 
ili"kin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının tümüne ait plan notlarına “riskli bina tespit edilerek 
kentsel dönü"üm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artı"ı yapılabilir” "eklinde bir notun ilave 
edilmesini oybirli!i ile onaylamı"tır. O tarihten bugüne, kentsel  dönü"ümü te"vik etmek için yapıldı!ı 
öne sürülen 0.50 emsal artı"ları Bursa Kentinin gündeminin can alıcı konularından biri durumuna 
gelmi"tir.  

TMMOB #ehir Plancıları Odası Bursa #ubesi olarak açılan davada Bursa 3. $dare Mahkemesi, “her 
ilçenin/yörenin kendine özgü nüfus ve co!rafi yapısı, yapıların alanla ili"kileri, birey ba"ına dü"en 
sosyal donatı alanı hesaplamaları gibi hususlarda herhangi bir ara"tırma inceleme yapılmadan, 1/5000 
ölçekli planlarda riskli bina tespit edilerek kentsel dönü"üm yapılması halinde 0,50’ye kadar yo!unluk 
artı"ı yapılabilece!ini öngören plan notu de!i"ikli!inde hukuka uyarlık bulunmadı!ı” gerekçesiyle 
nazım planlara yapılan bu plan notu  ilavesini 25.01.2016 tarihi itibariyle $PTAL etmi"tir.  

Bununla birlikte, yargı sürecine ra!men nazım planlara yapılan ilgili plan notu ilavesi akabinde, bu 
nota dayanarak yetkisizce yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı de!i"iklikleri arka arkaya 
gelmi", dönü"üm için yıkımlar ba"lamı"tır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı de!i"ikliklerinin her 
birine açılan davalarda iptal kararları gelirken Çevre ve #ehircilik Bakanlı!ı, 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönü"türülmesi Hakkında Kanunun 6/12 bendi uyarınca riskli yapılara ili"kin 
imar planları, imar uygulaması (arsa ve Arazi düzenlemesi i"lemleri), hâlihazır Harita hazırlanması 
konularındaki onay yetkisini 05.09.2016 tarihinde geçici olarak Bursa Büyük"ehir Belediye 
Ba"kanlı!ının görev ve sorumlulu!una devrederek eksik ve yanlı" sürdürülen kentsel dönü"üm 
politikasının i"tahlanarak devam etmesine neden olmu"tur.  

Söz konusu yetki yazısında “Bursa ili sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli 
yapılara ili"kin imar planlarının ada bazında çözümlenmesi, plan de!i$ikliklerinde emsal artısı veya 
yo!unluk artı$ının zorunlu olması halinde mer’i emsale olacak ilavenin maksimum 0.50’yi 
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geçmeyecek $ekilde düzenlenmesi, gerekli altyapı analizlerinin yapılması, teknik ve sosyal donatı 
alanlarının ayrılması suretiyle 1/5000 ölçekli Nazım !mar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama !mar Planı, 
!mar uygulaması (arsa ve Arazi düzenlemesi i"lemleri), hâlihazır Harita hazırlanması onaylama 
yetkisi, Bakanlı!ımız yetkileri saklı Kalmak kaydıyla geçici olarak Bursa Büyük"ehir Belediye 
Ba"kanlı!ının görev ve sorumlulu!una 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 12. Bendi uyarınca 
devredilmi"tir.” denilmektedir. Yetki devrindeki bu ifadeler dikkate alındı!ında, Bursa B#B tarafından 
yetki devri ko"ullarından ancak emsal ilavesinin dikkate alınması, kalan "artların ise yerine 
getirilmemesi kentsel dönü"üm politikasındaki eksiklik ve yanlı"lı!ın herkesin anlayabilece!i ve 
yorumlayabilece!i bir göstergesi olmu"tur. 

Sonuç olarak bu anlayı"la Bursa’da toplamda 500’ü a"kın imar planı de!i"ikli!i onaylanmı", bu 
de!i"ikliklerle planlanan yeni yapıla"malarla 15.000 civarında nüfus artı"ı ortaya çıkmı"tır. Ancak 
artan nüfusa kar"ılık gelen donatı alanları (ye"il alan, e#itim alanı vb.) nüfus artı"ına oranlı olarak 
ayrılmamı"tır. Gerekli altyapı analizlerinin yapılmaması yanında jeolojik etütler de yenilenmemi" ve 
kentsel dönü"üm sürecindeki yeni yapıla"ma genel olarak afet risklerinin azaltılmasına uygun olarak 
gerçekle"memi"tir. Daha kaliteli in"aat malzemesi kullanılmasının afet risklerini azaltmaya 
yetmeyecek, ki"i ba"ına dü"en açık/ ye"il alan ile sosyal donatı alanlarının azalması dahi tek ba"ına bu 
riskleri arttıracaktır. Bu tür alanların azalması genelde nüfus ve bina yo!unlu!unun artması anlamına 
gelmektedir. $kinci olarak, afet sonrası yapılacak acil müdahale ve iyile"tirme çalı"malarının etkinli!i 
açısından kamusal kullanımdaki alanların varlı!ı büyük önem ta"ımaktadır. 

Bahsedilen 500’ü a"kın uygulama imar planı de!i"ikli!inin % 80’i Nilüfer $lçesi’nde, az sayıda 
de!i"iklik ise di!er merkez ilçeler olarak bilinen Osmangazi ve Yıldırım’da gerçekle"mi"tir. Nilüfer 
ilçesi Bursa’nın sosyo-ekonomik geli"mi"lik ve düzenli yapıla"ma düzeyi en yüksek ilçesi olup 
yapılan de!i"ikliklerin bu ilçede ve büyük ço!unlu!unun site "eklinde yapıla"manın görüldü!ü ada ve 
parseller üzerinde gerçekle"mi" olması da kentsel dönü"ümü mekânsal olarak yönlendiren "eyin 
olması gerekti!i gibi risk faktörünün de!il de rant oldu!unu göstermi"tir. 

 Bununla birlikte, depremsellik tehlikesinin Nilüfer ilçesinden daha fazla oldu#u ilçelerde (örne#in 3 
tane aktif fay hattının oldu#u Gemlik) plan notu ilavesinin gerekçesiyle açıkça çeli"ir biçimde 
herhangi bir de#i"ikli#e gidilmemi"tir. Nilüfer’den sonra Bursa’nın nüfus yo!unlu!u en yüksek ikinci 
ilçesi olan ve düzensiz yapıla"ma açısından ilk sırada gelen Yıldırım ilçesindeki kentsel dönü"üm 
uygulamalarının Nilüfer ilçesine göre oldukça yava" kalması da bir ba"ka bariz çeli"kidir.  

Bursa’da deprem tehlikesinin en yüksek oldu!u alanlara ya da afet risklerini arttıran faktörlerin (nüfus 
yo!unlu!u, düzensiz yapıla"mı" alanların fazlalı!ı) var oldu!u bölgelere öncelik verilmemesi, kamu 
yararı yerine özel te"ebbüslerinin karının önceliklendirilmesi devlet-vatanda" ve devlet-piyasa 
ili"kileri açısından temel sorunlar oldu!una ve bir de!i"imin gerekli oldu!una i"aret etmektedir.  

Kentsel dönü"ümü fiziksel olarak gerçekle"tiren özel sektörün, süreci organize eden belediyelerin ve 
dönü"üm sonucunda konutu de!erlenen ki"ilerin elde etti!i karlara dayanan sistem kentin her 
bölgesinde gerçekle"emiyorsa ve bu karlardan tüm kentsel gruplar yararlanamıyorsa;  

a) ortada afet risklerinin azaltılması amacından çok bir ekonomik bölü"üm meselesi vardır;  
b) kentsel dönü"ümden bazı ayrıcalıklı bölgeler öncelikle yararlandı!ı için afet risklerinin e"itsiz 

da!ılımı söz konusudur;  
c) mevzuat ile genel yakla"ım ve uygulama mantı!ı afet riskleriyle etkili ve adil bir müdahale 

için yeterli de!ildir.  

2015 yılında Bursa’da ba"layan bu serüven meslek odamızın müdahaleleri, yargı kararları, siyasi 
dinamikler vb sebebiyle 2019 yılına kadar defalarca "ekil de!i"tirmi", en nihayetinde gerek 
kamuoyunda gerekse sorumluları tarafından yanlı"lı!ı kabul görmü", yerelde geri adımlar atılmı" 
olmasına ra!men maalesef imar barı"ı adıyla "KAÇAK YAPILA#MA AFFI", 18 Mayıs`ta yürürlü!e 
girmi", 06 Haziran`da "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine $li"kin Usul ve Esaslar" yayımlanmı", 09 
Haziran itibariyle de af ba"vuruları ba"latılmı"tır. 

Bilimi, tekni!i ve planlamayı esas alarak risk ve afet yönetimi konularında politika geli"tirmek yerine, 
bu düzenlemenin hayata geçirilmesi, bu anlayı", tüm bu tartı"maları, mücadeleyi ise bo"a 
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çıkarmaktadır. Kentlerimiz giderek afet riskine kar"ı daha da kırılgan hale gelmektedir. Düzenleme ile 
yaratılacak kayna!ın kentsel dönü"ümde kullanılacak olması ise kentlerin planlama ve imar 
sorunlarını derinle"tirecek olan bir kısır döngüyü, bir ironiyi i"aret etmektedir.  

Bu inceleme ve de!erlendirmeler ı"ı!ında, Türkiye’nin tüm kentlerine yönelik olarak, kentsel 
dönü"üm uygulamalarına ili"kin ilkesel ve pratik önerilerimizi "öyle sıralayabiliriz;  

1. Kentsel dönü"üm projeleri, Bursa örne!inde yaygın olarak görüldü!ü üzere parsel temelinde 
de!il en azından ada bütünü olmak üzere, esas olarak mahalle-altı/ mahalle ölçeklerde ele 
alınmalı ve kent bütünündeki etaplama buna göre yapılmalıdır. Bir kentin bir anda top yekün 
dönü"ümü söz konusu olmayaca!ı gibi tek tek parseller üzerinden dönü"üm de kentsel ya"am 
kalitesi ve afet riskleri üzerindeki olumsuz etkileri açısından kabul edilebilir de!ildir.  

2. Kentsel dönü"üm projeleri, afet riskine yönelik alan bazlı tespitlerin yapıldı!ı, bu tespitler 
üzerinden dönü"üm bölgesine özgü çözümleri içeren etütleri mutlaka kapsamalıdır.     

3. Hazırlanan kentsel dönü"üm projelerinin nüfus artı"ı getirmesi durumunda yeniden yapılacak 
donatı alanları düzenlemeleri plan revizyonları "eklinde olmalı, böylece proje alanının 
çevresindeki di!er alanlarla ili"kisi ve etkile"imi dikkate alınmalı ve projeye yansıtılmalıdır. 

4. 6306 sayılı yasa 1., 2 ve 3. sıradaki öneriler do!rultusunda revize edilmelidir.  
5. 1. ve 3. sıradaki önerilerde dile getirdi!imiz geni" ölçekli bakı" ve uygulama açısı proje 

alanının kentsel ula"ım a!ıyla nasıl bütünle"ti!i de!erlendirmesini de içerecek "ekilde 
geli"tirilmelidir.  

6. Kentsel mekanın afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak yenilenmesi sürecinde kamusal 
yarar mutlak surette ön planda tutulmalı ve planlama ile projelendirme hazırlıkları buna göre 
yapılmalıdır.  

7. Kentsel dönü"üm projelerinin finansmanında ve gerçekle"tirilmesinde piyasa öncelikli 
araçlara alternatif olabilecek yöntemler ara"tırılmalıdır. 

8. 17 A!ustos Depreminden sonra kentlerin depreme kar"ı iyile"tirilmesinde kaynak olması 
amacıyla toplanmaya ba"lanan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) amacına uygun olarak kentsel 
dönü"üm finansmanı için kullanılmalıdır.   

9. Sosyo-ekonomik düzeyi dü"ük grupların ya"adı!ı bölgelerdeki dönü"üm projeleri i" 
edindirme, e!itim düzeyini arttırma gibi projelerle paralel olarak yürütülmelidir. 

10. Kentsel dönü"üm süreci içinde yer alan dinamiklerin (kentsel  dönü"üm sakinleri, onay 
mercileri, in"aat sektörü, meslek odaları, üniversite vb.) rolleri iyi tanımlanmalı ve etkin bir 
birlikteli!in geli"tirilmesi sa!lanmalıdır. 

11. Riskli yapıları yasalla"tırmak ve kentsel yapılı çevre üretimi sürecinde sermaye çevrelerine 
olanak sa!lamak yerine; riskli yerle"im birimlerimize yönelik olarak, do!al e"ikleri gözeten 
bütüncül risk yönetim sistemi ve sakınım planlarının hazırlanması; bununla birlikte 
yurtta"ların güvenli ve sa!lıklı bir çevrede ya"ama hakkını temel alan yeni bir kentle"me 
siyasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Deprem vd. riskler temelli 
kentle"me anlayı"ına geçilmedikçe do!al olaylar afetler olarak ya"anmaya devam edecektir. 

Büyük kentlerimizin afet riskleri kar"ısında ne derece kırılgan oldu!unu bir trajediyle gördü!ümüz 17 
A!ustos 1999 depreminin ardında 19 yıl geçmi"ken, yakın zamanda deprem tehlikesinin canlılı!ını bir 
kez daha hissetmi"ken, dahası kentlerimizin deprem dı"ındaki afet riskleriyle nasıl da yüz yüze 
oldu!unu a"ırı ya!ı"ların yol açtı!ı sel baskınları, $stanbul Kartal’da çöken, 3 kaçak katıyla ‘imar 
barı"ı’ kapsamında yapı kayıt ba"vurusunda bulunulmu" Ye"ilyurt Apartmanı’yla çarpıcı biçimde 
görmü"ken artık kurumsal/ toplumsal yeti"kinlik dönemine girmemiz, yetkinin sorumlulukla bir arada 
var olursa topluma yararlı olaca!ını kavramamız ve her türlü bölü"ümde adaleti gözetmemiz elzemdir. 
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BURSA’DA TEKST!L SEKTÖRÜ VE TEKST!L 
MÜHEND!SL!$! 

 
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 

 
Bilindi!i gibi Bursa otomotiv ve tekstil sektörlerinde  Türkiye’nin en büyük üretim merkezidir.  Çok 
uzun yıllar tekstil sektörü Bursa ekonomisinin temel ta"ı olarak varlı!ını sürdürmü"tür. Ya"anılan tüm 
siyasi ve ekonomik krizlere kar"ın tekstil sektörü var olmayı ba"armı" ve gelecekte de konvensiyonel 
üretimden çok katma de!eri yüksek üretime geçmeyi hedefleyerek çalı"maya devam etmektedir. 

Tekstil sektörünün en önemli sorunu nitelikli i"gücü temini sorunudur. Genç i"siz oranının sürekli 
arttı!ı ortamda tekstil firmalarında gereken nitelikte mühendis ve  teknik ara eleman ile mavi yaka i"çi 
bulmakta gerçekten zorluk ya"anmaktadır. Özellikle 2007 krizinde tekstil sektöründen çıkılacak  
algısının siyasi otorite tarafından sıklıkla dile getirilmesi, krizin ekonomik sonuçlarının tekstili direk 
etkilemesi, kapanan fabrikalar, i"ten çıkarmalar bu olumsuz algıyı hissedilir hale getirmi"tir. Tüm 
olumsuz ko"ullara ra!men Türk Tekstil sektörü özellikle 2011-2012 yılından itibaren yarattı!ı ihracat 
ve istihdam hacmi ile otomotivden sonra 2. Büyük ihracat sektörü olarak sıralamasını korumu"tur. 
Ancak nitelikli i"gücüne ula"mak hala sektörün olumsuz algısı nedeniyle sorun olarak kar"ımızdadır. 
Tekstil mühendisli!ine olan talebin azalması, tekstil mühendisli!i taban puanlarının çok dü"mesi, 
mezunların tekstil yerine farklı alanlarda çalı"mayı tercih etmeleri bizim oda olarak da gördü!ümüz en 
büyük sorunlardan biridir.  Sadece mühendisler de!il tekniker, teknisyen ve operatör temininde de 
benzer zorluklar ya"anmaktadır.  

Gençlerimiz üretimde çalı"mak yerine daha konforlu, daha rahat i"lerde çalı"mayı tercih etmekteler. 
Bu sorunun tekstile özel olmadı!ını, tüm sektörler için de ortak sorun oldu!unu dü"ünüyorum. Bu 
anlamda yerelde de üretimin önemini vurgulayan programların,  ilanların, billboardların  görsel olarak 
etkili olabilece!ini dü"ünüyorum.  

Tekstil sektörü olarak Bursa’ya en büyük olumsuz etkimiz su kaynaklarını tüketmemiz ve 
kullandı!ımız suyu kirleterek de"arj etmemiz. Özellikle Büyük Organize Sanayi ve Demirta" Organize 
sanayinde arıtma tesisi var ancak di!er organize sanayilerde ve organize sanayi bölgesinde yer 
almayan boyahanelerde ve özellikle dericilerde kirletme büyük boyutta (yeni deri ihtisas osb ile ilgili 
net bilgim yok). Bursa’da orta ve uzun vadeli strateji planı yapılmalı ve öncelikli yatırım alanları 
belirlenmeli. Bu strateji belirlenirken mutlaka do!al kaynakların kullanımı hesaba katılmalı. Su en 
büyük do!al kaynak, yeni boya, baskı ve deri üretim tesisleri kurulması bu anlamda planlanmalı; 
akademik odalar ve ticaret ve sanayi odaları ile stratejiler ortak olarak belirlenmelidir. 

Tekstil sektörü olarak Bursa’ya bir ba"ka olumsuz etkimiz de hava kirlili!ine olan kirletici 
katkımızdır. Özellikle yüksek sıcaklıkta i"lem gören ramlarda dı"arı salınan sıcak ve kirli hava çevre 
kirlili!ini artırmaktadır. Ram bacalarına filtre takılma zorunlulu!u getirilmeli ve mutlaka 
denetlenmelidir. Bu zorunluluklar daha çok çevre ve "ehircilik bakanlı!ı tarafından getirilmekte ve 
denetleme sorumlulu!u onlarda olmaktadır  ancak yerel yönetimler olarak da takipçisi olunmalı, "ehir 
sakinlerinin ya"am hakları korunmalıdır. 

Tüm do!al kaynakların tasarruflu kullanımı için sektör olarak hepimiz çalı"malar yapıyoruz.  Bursa’da 
üretim yapan firmalar arasında yarı"malar düzenlenebilir, En çevreci, en az kirleten firmalar gibi farklı 
kategorilerde ödüller verilebilir, insanlarda da farkındalık yaratılabilir.  

#imdiye dek sektörün "ehre verdi!i olumsuzluklardan söz ettim.  Sıra olumlu katkılarımızda… 

Tekstil sektörü denilince akla ilk olarak hazır giyim ve ev tekstili gelmektedir. Ancak akıllı ve teknik 
tekstiller ile de hayatımızda çok farklı noktalarda yer almaya ba"ladık. Tıbbi tekstiller, ta"ıt tekstilleri, 
bina tekstilleri, koruyucu giysiler, spor giysileri, tarım tekstilleri, filtreler, membranlar… gibi farklı 
pek çok alanda da tekstil üretimi yapılmaktadır. Bursa’da tekstil sektörü de Türkiye’deki teknik ve 
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fonksiyonel tekstil üretimi içinde oldukça iyi bir konuma sahiptir. Yerel yönetimlerde kullanılan 
tekstil malzemelerinin temininde Bursa firmalarının tercih edilmesi örnek uygulama olabilir. Özellikle 
geni" kullanıma açık alanlarda kullanılacak ürünlerin "artnamelerinin hazırlanması, gelen ürünün 
"artnameye uygunlu!unun kontrol edilmesi anlamında odamızdan yardım alınabilir. 

Ayrıca ta"ıtlarda(metro, otobüs) kullanılan dö"emelik kuma"ların, belediye binalarında kullanılan 
tekstil malzemelerinin güç tutu"ur özellikte talep edilmesi önerilir. Yıllardır yurtdı"ına güç tutu"ur 
kuma"lar ihraç edilmektedir ama Türkiye’de alıcısı olmamaktadır. Bu anlamda talepkar olunarak 
insanlarımızda da bilinç olu"turulabilir. 
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BURSA’DA TARIM VE HAYVANCILI$IN 
SÜRDÜRÜLEB!L!RL!$! 

 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa !ubesi 

 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 94 yıl önce 28 Eylül 1925 tarihinde, Bursa Hünkâr Kö"kü’nde tanımladı!ı 
gibi, Bursa’nın bir tarım kenti oldu!u gerçe!i gerçekle"tirilecek her çalı"mada, Bursa’ya yapılacak 
kimlik tanımlamalarında öncelikle dikkate alınmalıdır.  

Bu durum hem çiftçilerimizin kendi topraklarında barınması, üretmesi ve kazanması hem de ülkemiz 
ve Bursa kenti bireylerinin yeterli, kaliteli ve sa!lıklı gıda gereksinimlerinin kar"ılanması için 
ya"amsal öneme sahiptir.  

Bursa $li’nde varlı!ını ve önemini koruyan tarım ve hayvancılı!ının; tarımsal üretim potansiyelinin 
sürdürülebilirli!inin sa!lanması için; 

! Bitkisel ve hayvansal üretimin temeli olan toprak ve su varlıklarının her karı"ının, her 
damlasının, mera, kı"lak, yaylak ve otlakların korunması, kirlenmelerinin önlenmesi ve 
üretkenliklerinin süreklili!i için güncel verilere ve haritalara dayanan acil eylem planları, 
kararları üretilmelidir. 

!  Bursa $li Bütününde veya belirlenecek öncelikli alanlarda (Ova bazında, ilçeler bazında) yeni 
sınıflandırma sistemleri ve teknolojiler kullanılarak detaylı toprak haritaları yapılmalıdır. Detaylı 
toprak haritalama çalı"maları ekonomik maliyeti yüksek ve zaman alan çalı"malar olarak 
görünse de yapılan açıklamalar da görülece!i gibi toprak etüd harita ve raporları bir kez 
üretildi!inde birçok amaç için güvenle kullanılabilmektedir. 

! Arazi kullanım ve üretim planlamaları, 
! Toprak verimlili!i, 
! Toprak kirlili!inin belirlenmesi ve önlenmesi 
! Güncel arazi kullanım ve örtü türlerinin belirlenmesi, 
! Toprak erozyonu, çölle"me ve arazi bozulumunun belirlenmesi, önlemlerin alınması, 
! Agro ekolojik bölgeler ile gelir getirici alternatif ürünlere uygun alanların belirlenmesi, 
! Arazilerin toplula"tırılması ve ıslahı 

Söz konusu çalı"malar olu"turulacak bir merkez tarafından üniversite (ziraat fakültesi) 
i"birli!inde önceliklendirilerek  sırasıyla  yapılmalıdır. 

! Tarım potansiyeli yüksek kirlenme, "ehirle"me ve rant baskısı altındaki Bursa $li büyük ova 
koruma alanlarının güncel durumları belirlenmeli, sürdürülebilir kullanılmasını sa!layacak 
iyile"tirme, geli"tirme ve koruma kararları olu"turulmalıdır. 

! Bursa $li arazilerinin ekonomik olarak sulanabilir 269 bin hektarlık bölümünün tamamının 
(ekonomik su kullanımını sa!layan sulama yöntemleri temelinde) sulamaya açılabilmesi için 140 
bin hektar alan kaplayan tarım arazilerinde sulama yatırımlarına öncelik verilmelidir. Ayrıca 
sulamaya açılmı" alanlarda suyun ekonomik kullanımına olanak tanıyan sulama yöntemleri 
desteklenmeli te"vik edilmelidir.   

! 2012 yılında yürürlü!e giren 6360 sayılı yasa ile büyük"ehir belediye sınırlarının il mülki 
sınırlarına kadar geni"letilmesi sonucu büyük"ehir belediyesinin bulundu!u illerde köyler 
mahalleye dönü"mü"tür.  

! 6360 sayılı yasada “Büyük"ehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılı#ı desteklemek 
amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” denmektedir. Yasada bununla ilgili bir 
zorunluluk bulunmamakla birlikte, Yerel Yönetimlerin bu faaliyetleri yürütmesinin önünde bir 
engel de bulunmamaktadır.  

! Yerel yönetimlerin bu faaliyetleri do!rudan kendisi yürütmek yerine, kır nüfusunun her geçen 
gün azaldı!ı gerçe!ini de dikkate alarak yönlendirici ve destekleyici bir rol üstlenmesi 
gerekmektedir. Destekleme yapılırken köyde yerle"ik, o faaliyeti uzun yıllar sürdürebilecek 
do!ru ki"iler belirlenerek sadece bu ki"ilere destek verilmeli ve desteklemelerden beklenen 
yararın sa!lanıp sa!lanmadı!ına yönelik bir izleme sistemi mutlaka olu"turulmalıdır.   
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! Bursa $li’nde Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorhan gibi da! köylerine sahip ilçelerde 
küçükba" hayvancılı!ı aile i"letmecili!i veya küçük üreticiler temelinde desteklenmeli, üretilen 
ürünlerin mamul maddeye dönü"türülmesini ve pazarlanmasını sa!layacak, genç nüfusu üretime 
kazandıracak tesisler kurulmalıdır. 

! Bursa $li’nde 2000-2017 yılları arasında bu!day, patates, "ekerpancarı, kuru fasulye, nohut, 
domates, sivri biber, salçalık biber ve enginar ekili ve "eftali dikili alanlar azalmı", çeltik, taze 
fasulye, bezelye ekim alanları ile incir, kestane, zeytin ve armut dikili alanlar da artmı"tır. 
Özellikle, ihracatta üstünlü!ü bulunan Bursa Siyah $nciri, "eftali, Gemlik tipi zeytin, armut, 
kapya biberi gibi tarım ürünlerinin yaygınla"tırılması ve istenilen nitelikte üretilebilmesine 
yönelik özendirici, te"vik edici üretim ve pazarlama politikalarının yerel yönetimler eliyle 
olu"turulmalı ve hayata geçirilmeli, gelir getirici yeni marka ürünler üzerinde ara"tırmalar ve 
yatırımlar yapılmalıdır. 

! Dünyadaki son kabul gören kalkınma anlayı"ında temel odak ekonomik büyümenin 
devamlılı!ının sa!lanmasıdır. Bunu gerçekle"tirebilmenin yolu da hem üretimin hem de 
tüketimin devamlılı!ının sa!lanmasıdır. Kaynakların etkin kullanıldı!ı üretim biçimlerinin 
yaygınla"tırılması amacıyla gereksinim duyulan kaynakların kırsal alanların planlanması ile 
gerçekle"tirilebilece!i ve kırsaldaki kalkınma çalı"malarının sonucunda kırsaldaki tüketimin de 
artan refah düzeyiyle birlikte artaca!ı dü"ünülmektedir.  

! Özellikle toprak tarımsal üretim için öncelikli üretim faktörü oldu!undan ve birlikte 
de!erlendirilmesi gereken di!er faktörler (iklim, su vb.) nedeniyle seçicili!i fazla oldu!undan, 
çevre düzeni planlarında tarımın ilk seçici olması gerekmektedir. 

! Büyük"ehir Belediyelerinin planlamasında, kentin kar"ıla"tırmalı üstünlükleri de mutlaka dikkate 
alınmalı ve Tarım uzmanlarının plan komisyonlarında a!ırlıklı olarak temsiline olanak 
tanınmalıdır.  
Bursa kentinin ve varlıklarının Sürdürülebilirli#i 

! Bursa kent kimli!i konusunda yıllardır yapılan zorlama ve sı! kimlik arayı"larına son verilmeli, 
Kentin, tarih, turizm, tarım ve sanayi gibi özellikleri bir zenginlik olarak de!erlendirilmeli. Bu 
özelliklerden biri di!erine tercih edilmemelidir. Çabalar, “ça!da" bir kent” olma yolunda 
harcanmalıdır. 

! Kent yatırımlarında çevre ve halk sa!lı!ı birinci öncelikli olarak de!erlendirilmelidir. Hava, Su 
ve Toprak kirlili!i sürekli olarak izlenmeli, hava ve su kalitesi toplumla payla"ılmalıdır.   

! Bursa‘da kentsel dönü"üm, üst ölçekli planlarla uyumlu olmalı, kent kültürünü yansıtan 
projelere yer verilmeli, proje demokrasisi uygulanarak ilgili tüm çevrelerin ve halkın katımı 
mutlaka sa!lanmalıdır. 

! Kentsel yenileme ve dönü"üm projelerinde açık "effaf ve katılımcı bir süreç i"letilmelidir. 
Mimari kimlik hedefi tüm projelerde dikkate alınmalıdır. Kent içinde ye"il alanlar mutlaka 
arttırılmalıdır. 

! Bilimi ve teknolojiyi esas alan, tarım, çevre, enerji, e!itim, sa!lık vb. politikaları bir bütünlük 
içinde ele alan, istihdam odaklı ve planlı kalkınmayı ön gören  AR-GE ve inovasyona a!ırlık 
veren bir sanayile"me yakla"ımı ile Bursa sanayisi yeniden de!erlendirilerek Bursa’nın 
Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olması hedeflenmelidir. 


