
SUNUŞ
Değerli Üyelerimiz,

Temmuz - Ağustos Bültenimizle tekrar karşınızdayız.

Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 nolu parselde, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı 
Üretim Tesisi-Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali kurulmak istenmesine dair, TMMOB Bursa 
İl Koordinasyon Kurulu, “Büyükorhan-Karaağız’da Yapılması Planlanan, Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik 
Üretim Santrali Bir Oldu Bittiye Getirilmemelidir” başlıklı basın açıklamsı gerçekleritirdi.Bursa İlinin en önemli 
orman alanlarının ortasında böyle bir tesis kurulması su, toprak ve orman kaynaklarının yok olmasına, çevrenin 
kirlenmesine ve geri dönülmesi imkansız zararlara yol açacağını,bu tür tesislerin yer seçimi yapılırken yerleşim 
birimlerine, orman ve ağaçlandırılacak alanlara, yer altı ve yüzey sularına uzaklık, toprak kalitesi, içme suyu 
havzaları, tarımsal nitelikli alanlara etkileri, topoğrafik yapı gibi bir çok kriteri göz önünde bulundurulması ve 
değerlendirilmesini, çalışmalarda öncelikli olarak insan sağlığı, bölgede yaşayan canlılar ve ekolojik hassasiyetin 
dikkate alınması çok önemli olduğunu ve sadece teknik maliyet hesaplarının yer seçimi için yeterli kriter 
olmadığını ifade ederek, Süregelen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesisleri Alanı (Biyokütle 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) sürecinin dikkatle tekrar gözden geçirilmesini ve bu proje planının 
iptal edilmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaştık.

Sivas Katliamı 25. yılında Bursa’da unutulmadı. Çeyrek asır önce 35 aydın, sanatçı, yurtsever, ilerici insanın 
Madımak Oteli’nde vahşice yakılarak katledildiği, gericiliğin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan 
birisi olan 2 Temmuz Sivas Katliamı, Bursa Alevi Dernekleri ve Bursa Demokrasi Güçleri tarafından kınandı. 
Pirsultan Abdal Derneği Bursa Şubesi, Bursa Alevi Bektaşi Dernekleri Platformu, Bursa Demokrasi Güçleri’nin 
çağrısıyla Setbaşı’nda bir araya gelen yüzlerce Bursalı, 2 Temmuz 93’te Sivas’ta gerçekleştirilen katliamı  bir kez 
daha kınadı.

14 Ağustos 2018 Salı günü akşam saatlerinde, Uludağ gezisinden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü, Doburca-
İnkaya yolunda şarampole yuvarlanması sonucu 37 öğrenci yaralanırken, bir öğrenci hayatını kaybettiği kazaya 
ilişkin MMO Bursa Şubesi olarak, kaza yerinde inceleme yaparak, basın açıklaması gerçekleştirdik.“Doburca-
İnkaya Yolu’nda meydana gelen trafik cinayetinin nedeninin, bilimsellikten uzak, hatalarla dolu yolda, gerekli 
düzeltmeler yeterince yapılmadan ulaşıma açılması sonucu gerçekleştiğini ve kazadan, yolu bu haliyle trafiğe 
açan Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu, artık ölüm yolu haline gelen bu yol, hatalar düzeltilinceye ve 
eksikler tamamen giderilinceye kadar araç trafiğine kapatılması gerktiğini kamuoyuyla paylaştık.

Myrleia Antik Kenti Platformu, 2 bin 700 yıllık antik kentin üzerine inşa edilen alışveriş merkezinin “İmar Barışı” 
fırsatçılığıyla açılmak istenmesini “Tarihi talana karşı nöbetteyiz, havlu hamamda, Myrleia yerinde güzel” diyerek 
protesto etti.  Platform, “Tarihine sahip çık” çağrısı yaptı.

TMMOB MMO Bursa Şubesi olarak, ülkemizde meydana gelen şehir içi ve şehir dışı otobüslerinde çıkan 
yangınlar hakkında yazılı bir açıklama yaptık.

Tekirdağ’da yaşanan ve 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasına ilişkin TMMOB Bursa 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Kazanın gerçek nedeninin bilimsel teknik 
gerekliliklerden uzaklaşılması ve kamusal hizmet sunan kurumların içinin boşaltılması olduğunu belirttik.

Şubemizin kuruluşundan itibaren, Şube Yönetim Kurullarında Şube Başkanlığı, Şube Sekreterliği, Şube Saymanlığı 
ile Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan meslektaşımız Remzi Erişler’i ölümünün dördüncü yıl 
dönümünde arkadaşları ve meslektaşlarıyla birlikte  Mudanya’da mezarı başında saygı, sevgi ve özlemle andık.

Bu Bültenimizde Üyemiz Mehmet Bursa’ın kaleme aldığı yazı dizisinin 8. kısmını yayınlıyoruz. Sayın Mehmet 
Bursa’ya bu araştırma yazısı için teşekkür ediyoruz. Psikolog Özge Karakaş’ın “Gündelik Hayatın Olmazsa 
Olmazı: Çatışma” başlıklı  yazısını yayınlıyoruz.  Sayın Özge Karakaş’a yazıları için teşekkür ediyoruz.

Eylül - Ekim Bültenimizde görüşmek dileğiyle tüm üyelerimizi, etkinlik ve çalışmalarımıza katılmaya ve katkı 
koymaya davet ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Şube Yönetim Kurulu
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 MMO Bursa Şube

BÜYÜKORHAN-KARAAĞIZ’DA YAPILMASI PLANLANAN,
“BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ”

BİR OLDU BİTTİYE GETİRİLMEMELİDİR!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “Büyükorhan-Karaağız'da Yapılması Planlanan, 
Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali Bir Oldu Bittiye Getirilmemelidir” başlıklı 
basın açıklamsı gerçekleritirdi. Açıklamayı TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. 
Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Karaağız Mahallesi, 102 
ada, 8 nolu parselde, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 
dayalı Üretim Tesisi-Biyokütle Enerjisine Dayalı 
Elektrik Üretim Santrali kurulmak istenmektedir.

12 MWE/48 MWT kapasiteli “Biokütleden Elektrik 
Eldesi Tesisi”ni yapmayı planlayan yatırımcı şirketin, 
danışman bir şirkete yaptırdığı proje tanıtım dosyası ile 
tesisin kurulmasının planlandığı bölge, TMMOB'a bağlı 
ilgili Meslek Odaları tarafından incelenmiştir. İnceleme 
sonucu yapılan tespit ve değerlendirmelerimiz 
aşağıda başlıklar halinde; ayrıntılı olarak Bilgi Notunda 
sunulmaktadır.

    1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim 
Tesisi için 1/1.000 ölçekli Plan Paftası ve Plan Açıklama 
Raporu bulunmamaktadır. Bu durum, 3194 sayılı İmar 
Kanunu’na aykırıdır.

    2. Tarım alanları; 3194 sayılı İmar Kanunu’nu ile 
koruma altına alınmasına rağmen bu Tesis ile ilgili aykırı 
hareket edilmektedir. 

    3. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama 
Raporu'da Tarım İl Müdürlüğü görüşüne yer 
verilmemesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne 
aykırıdır.

    4. Tesis için seçilen bölge; Planlama alanları dışında, 
1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni 
Planında Orman Alanı içindedir.

    5. Tesiste hammadde olarak; 87.800 ton/yıl toplam 
biyokütle 72.300 ton/yıl’lık kısmı orman ve standart 
dışı orman ürünü; 15.000 ton/yıl’lık kısmında ise o 
yörede üretimi olmayan tarım atığının kullanılacağı, 
bunların da ağır metal ve halojenler içermeyeceği 
belirtilmektedir.
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       72.300 ton/yıl orman, orman ürünü, standart dışı 
orman ürünü nereden temin edilecektir? Yapılmış ön 
anlaşma veya sözleşmeler var mıdır?

       15.000 ton/yıl tarım atığı için Bursa ve çevresindeki 
gıda fabrikaları ile yapılmış ön anlaşma veya sözleşmeler 
var mıdır?

       Toplam kapasiteye göre  500 ton /yıl ne yakılacağı 
tanımlanmamıştır. 

       Ağır metal ve halojenler içermeyecek hammadde 
nasıl anlaşılacaktır? 

Hammadde tedarikinin, ön anlaşmalarla güvence altına 
alınması gerekir. 17 ay içinde inşaatı tamamlanması 
planlanan tesis için, hammadde temini son anda 
yapılacak bir çalışma ve alınabilecek bir risk değildir.

    6. Tesise, hammadde temini ve kül taşınması için 
toplam 21 adet/gün, 18 t. kapasiteli kamyon giriş-çıkış 
yapacaktır. Bunların güvenli olarak tesise ulaşımlarının 
sağlanması için hangi karayolları kullanılacaktır? Tesisin 
yakın çevresindeki ulaşım yolları bu kapasiteye uygun 
mudur? İlgili kurumlarla görüşmeler yapılmış mıdır?

    7. Biokütle yakıtın akışkan yataklı buhar kazanında 
yakılabilmesi için tane iriliğinin 0-10 mm. boyutlarına 
getirilmesi gerekir.

    • Bu boyutlara getirilmesini sağlayacak bir cihazın 
bulunması veya bu işlemin işletme dışında başka bir 
yerde yapılarak tesise getirilmesi gerekir. Bununla ilgili 
bir bilgi bulunmamaktadır.

    8. Yanma sonucu SO2 (kükürtdioksit) oluşumu, 
yakıtın kimyasal içeriğindeki özellikleri nedeniyle 
oluşmaktadır. Orman ürünleri ile tarım atıklarında, 
yüksek oranda S (kükürt) ve bunların yakılması sonucu 
da baca gazı emisyonlarında SO2 oluşumu beklenmez. 

    • SO2 oluşumu yüksek S içeriğine sahip kömürlerin 
yakılması sonucu ortaya çıkar. Bunların bertarafı da 
baca gazı emisyonlarının desülfirasyon filtresinden 
geçirilmesinin yanısıra yakıtın yakma sistemine 
beslenmesi aşamasında kireç ile karıştırılması ile 
önlenebilmektedir.

    • Sistemde kömür kullanılacak şüphesini ortadan 
kaldırmak üzere, SO2 oluşumu ve önlenmesi 
konusunda verilen bilgilere açıklık getirilmelidir.

    9. Tesisin, Karaağız Mahallesine mesafesi yaklaşık 
700-800 m. arasındadır. Baca gazlarından kaynaklı 
emisyon, ses ve koku ile ilgili alınacak önlemler 
belirtilmemiştir. 

  10. Karaağız mahallesinin içme ve kullanma 
suyu kaynağı yoktur. Bu durumda su, daha derin 
sondajlarla veya 1.5 km mesafedeki bir yıllık kapasitesi 
(250.000 m3) olan Kınık göletinden sağlanmalıdır. Bu 
kapasitenin yarısına yakın su, tesiste buharlaşmayla 
kayba uğrayacaktır. Suyun (330m3/gün;110.000m3/
yıl faaliyet süresi) nereden sağlanacağına dair bilgi 
verilmelidir.

    11. Soğutma kulesinden kimyasallarla şartlandırılmış 
su, periyodik olarak atılacaktır. Bölgede BUSKİ’nin 
atıksu hattı mevcutta ve yatırım planında yoktur. Yer 
altı sularının tüm aşamalarda kirlenmesini önleyici 
önlemlerin nasıl alınacağı belirtilmemektedir..

   12. Proje dosyasında, sıvı ve gaz atıkları ile külün 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri verilmemiştir.

  13. Soğutma kulesinden atmosfere buhar geçişi 
ile ilgili olarak meteorolojik faktörlerden nem 
değeri çok az bir miktar artacak demekle birlikte, 
Kınık göletinin bir yıllık kapasitesinin yarısına yakın 
suyun tesiste buharlaşmayla kaybedilecek olması 
değerlendirildiğinde, meteorolojik değerlerin 
etkileneceği açıktır. 

  14. Biyokütle hammaddenin, açıkta depolanağı 
belirtilirken, projede alanı çok daha büyük olan 
kapalı depo alanında ne depolanacağı belirtilmemiştir. 
Tehlikeli atık geçici depolama alanı çizim projesinde 
görülmemektedir.

 15. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik'te, ÇED sonrası ilgili planlara işlenmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Tesis bu işlemler yapılmadan 
plana işlendiğinden bu durum da yönetmeliğe aykırıdır.

   16. Proje için ÇED yönetmeliği kapsamında 
zorunluluk olmamasına rağmen, ÇED Gereklidir 
kararı olmalıdır.

    17. Tesiste üretilecek elektrik enerjisinin ulusal 
elektrik ağına bağlanması ile ilgili olarak;

    • Elektrik Üretim A.Ş. veya ilgili kuruluşlardan, 
gerekli izin ve onaylar alınmış mıdır? 
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    • Tesis şalt sahası uygunluğu için ilgili kurumlara 
gerekli başvurular yapılmış mıdır?

     18. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 
yazısında; “Bursa 2020 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planında “Orman Alanında” kaldığı belirtilmekte, 
kısıtları ortaya koymaktadır. 

    19. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğü'nün yazısında; “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri çerçevesinde 
sonuçlandırılması gerektiği” belirtilmekte,  kısıtları 
ortaya koymaktadır. 

    20. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yazısında; 
“Orman yangınları açısından çok hassas bölgedir. Şirket 
orman yangınları konusunda dikkatli davranmalıdır.” 
uyarısı yer almaktadır. 

    21. Bursa Teknik Üniversitesi Teknik Raporu'nda; 
“Tesise kabul edilmesi planlanan biyokütle 
bileşenlerinin TS EN ISO 17225-1 standartının Tablo 2, 
3, 16'da tanımlı boyutlarda olduğu, tanımlı karakteristik 
özellikleri taşıdığı” denilmesine rağmen, rapor veya 
ekinde bu tablolar bulunmamaktadır. Bu durumda 
“Akademik Rapor Uygunluğu”ndan bahsedilemez.

   22. Tesiste sadece 10 kişinin çalışacak olması, 
bölgede istihdamı artıracaktır savını, yoruma açık 
duruma getirmektedir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda; 

Kentin bütününe hizmet edecek büyüklükteki tesislerin 
yer seçiminde yerleşim alanları, tarım alanları, zeytinlik 
gibi özel mahsül alanları, akarsu alanları, sit alanı, göl 
alanı, sulama alanları, baraj alanları vb. alanlara etkisi ve 
uzaklığı göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Bursa İlinin en önemli orman alanlarının ortasında 
böyle bir tesis kurulması su, toprak ve orman 
kaynaklarının yok olmasına, çevrenin kirlenmesine ve 
geri dönülmesi imkansız zararlara yol açacaktır. 

Bu tür tesislerin yer seçimi yapılırken yerleşim 
birimlerine, orman ve ağaçlandırılacak alanlara, yer altı 
ve yüzey sularına uzaklık, toprak kalitesi, içme suyu 
havzaları, tarımsal nitelikli alanlara etkileri, topoğrafik 
yapı gibi bir çok kriter göz önünde bulundurulmalı 
ve değerlendirilmelidir. Çalışmalarda öncelikli olarak 
insan sağlığı, bölgede yaşayan canlılar ve ekolojik 

hassasiyetin dikkate alınması çok önemlidir. Sadece 
teknik maliyet hesapları yer seçimi için yeterli kriter 
değildir.

Bu nedenlerden dolayı süregelen Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesisleri Alanı 
(Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) 
sürecinin dikkatle tekrar gözden geçirilmesini ve bu 
proje planının iptal edilmesi gerektiğini kamuoyu ile 
saygılarımızla paylaşırız. 09/08/2018

BİLGİ NOTU

Askıya çıkarılan Meclis Kararında 1/1.000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planı ifadeleri yer almasına karşın, askı belgeleri 
incelendiğinde sadece 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planı ve Raporunun bulunduğu anlaşılmıştır. 

1/1.000 ölçekli Plan Paftası ve Plan Açıklama Raporu 
bulunmamaktadır. 

Her ölçekte hazırlanan Plan, onaylı halihazır harita 
üzerinde düzenlenen Plan Paftası, Plan Açıklama 
Raporu ve Meclis Kararı bir bütündür. Bu durum 
plan onay ve askı sürecine ilişkin 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 8/b maddesine, Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nin; 4. Maddesi (Nazım ve Uygulama 
İmar Planı tanımlarına) ile 33. Maddesine (Planların 
ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi maddesine) aykırıdır.

1. YER SEÇİMİ 

Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına 
ait plan hükümlerinin “4.1.2.GELİŞME İLKELERİ” 
başlığında: 4.1.2.1 maddesinde; Gelişme alanlarının, 
tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak 
geliştirilmesi esastır.” denilmekte ve tarım alanlarının 
korunması hedeflenmektedir. 

Bu hedeflerin sağlanmasına ilişkin olarak da plan 
hükümlerinin “4.2.2. GELİŞME İLKELERİ İLE İLGİLİ 
OLARAK KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI” başlığında; “Hiçbir alt ölçekte 
bu planın ilke, hedef ve kararlarına aykırı plan kararı 
verilemez.” hükmü yer almakta, plan değişiklikleri 
ile mevcut durumda Tarımsal Niteliği Korunacak 
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Alan olarak planlı durumdaki ilgili parselde, plan ana 
kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacak 
nitelikte, parçacıl ve noktasal anlayışla “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı 
(Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” 
yapılmaktadır. 

Tarım alanları; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/c 
“Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç 
dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.” maddesi ile 
koruma altına alınmıştır. Ancak yapılan bu işlemle, 
kanun maddesini göz ardı etmektedir.

Normlar hiyerarşisi terimi en yalın haliyle hukuk 
sistemindeki hiyerarşik yapılanma demektir. Bu 
yapılanma hukuk sistemimizde sırasıyla en üstte 
Anayasa olmak üzere, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik 
ve diğer düzenleyicilerden oluşur. Bu kademelenme 
çok açıktır. Dolayısıyla yapılan işlem 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/c maddesine aykırıdır.

Söz konusu ve benzer işlemler ile tarım alanları 
üzerinde emsal teşkil edecek, bu tip kullanımların 
büyümesine sebep olunacaktır. 

Önerilen plan ile;

- Taşınmaz sahibi kendisine haksız menfaat 
sağlamaktadır. T.C Anayasası’nın 35. Maddesi’nde; 
“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 
sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 
yararına aykırı olamaz."” denilmektedir.

Dolayısı ile yapılan işlem tarım alanlarının kamu 
yararına aykırı olarak tarımsal kullanım dışına 
çıkartılarak benzer durumdan faydalanmak isteyecek 
vatandaşlara kötü örnek oluşturmaktadır.

- Medeni Kanunu’nun 661. Maddesinde belirtildiği 
üzere; “Bir kimse mülkünü kullanırken, komşusuna 
zarar verecek her türlü taşkınlıklardan çekinmeğe 
mecburdur.” denilmekte ancak plan değişikliğinde bu 
durum göz ardı edilmektedir.

Mülkiyet hakkı, nesneler (eşyalar) üzerinde en geniş 
yetki sağlayan bir ayni hak olarak tanımlanabilir. 
Mülkiyet hakkının sahibine çok geniş yetkiler veriyor 
olması bu hakkın sınırsız olduğu anlamına gelmediği 
medeni kanunun 618. Maddesinde belirtilmiştir.

1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu 
incelendiğinde UEDAŞ, TEİAŞ, Bursagaz Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Orman Genel 
Müdürlüğü Bursa Orman Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü kurumlarından görüş alındığı, 
ancak bunun içerisinde Tarım İl Müdürlüğü görüşüne 
yer verilmediği görülmektedir. Bu durum Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesine aykırılık 
teşkil etmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim 
Tesisleri Alanı (Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik 
Üretim Santrali) için seçilen bölge; Planlama alanları 
dışında , 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre 
Düzeni Planında Orman Alanı içinde kalmakta olup, 
Karaağız Mahallesine mesafesi ise yaklaşık 700-800 
m. arasındadır. Mesafenin yakınlığından ve baca 
gazlarından kaynaklı ses ve koku rahatsızlıkları olacağını 
şirket yetkilileri de kabul etmekte ve gerekli önlemleri 
alacaklarını ifade etmektedirler. Ancak alınacak 
önlemler proje tanıtım dosyasında belirtilmemiştir.

Bu tesiste akışkan yataklı yakma teknolojisi 
kullanılacaktır. Bu teknoloji sadece biyokütle değil, 
sadece kömür veya biyokütle ve kömürü birlikte 
yakmak için de kullanılmaktadır. Biyokütle yakma 
tesisinin rantabl olması için, biyokütlenin tesisin 
yakınından (ideali 30 km.) ve düzenli sağlanabilirliği 
çok önemli olmasına rağmen, yer seçiminin buna 
uygunluğu somut verilerle kanıtlanmamıştır.

2017 Faaliyet Raporuna göre, Bursa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükorhan ilçesinde ve 
10.000 küçükbaşa yakın hayvanın bulunduğu Karaağız 
mahallesi ile Karağıza yakın Kınık mahallesinde de 
tarım ve hayvancılığı destekleme çalışmaları yapmıştır. 
Hatta, aynı rapora göre, yakın çevredeki köylerde 
sadece dut yaprağı ile beslenebilen ipek böcekçiliği de 
özendirilmektedir. 

Ayrıca, arazinin uygunluğu değerlendirmesinde, atık 
gaz baca yüksekliği ile köy yerleşiminin kod durumu 
değerlendirilmiş midir?

Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
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tesisin yeri için, orman yangınları açısından çok hassas 
bölgedir, şirket orman yangınları konusunda dikkatli 
davranmalıdır uyarısına gerek duyulmuştur.

2. HAMMADDE VE TEMİNİ: 

Kurulması planlanan tesiste hammadde olarak; 
87.800 ton/yıl toplam biyokütle 72.300 ton/yıl’lık 
kısmı ORMAN, ORMAN ÜRÜNÜ (yakacak odun, lif 
yonga, kağıtlık odun, orman tali ürünleri, kök odunu) 
ve STANDART DIŞI ORMAN ÜRÜNÜ (2-5 cm 
arası); 15.000 ton/yıl’lık kısmı ise o yörede hiç üretimi 
olmayan, TARIM ATIĞI (mısır koçanı, zeytin dalı, 
domates pasası, şeftali çekirdeği vs.) yakılarak enerji 
üretileceği açıklanmaktadır.

Büyükorhan  ilçesinde üretimi olmadığı halde santralde 
yakılacağı söylenen 15.000 ton/yıl tarım atığının  nasıl 
ve nereden temin edileceği ile ilgili herhangi bir bilgi 
verilmemiştir.  Ayrıca toplam kapasiteye göre  500 ton 
/yıl hangi tür yakıt yakılacağı da tanımlanmamıştır. 

Satem Enerji San.Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan Proje 
Tanıtım Dosyası içeğinde hammadde temini için, Tesise 
kabul edilecek hammaddeler analizi gerçekleştirilecek, 
odun koruma kimyasalları (wood preservaties) veya 
sıvı yüzey işlem maddelerinin (coating) uygulamasından 
dolayı “ağır metallerin ve halojenlerin” normal odunda 
bulunan değerlerin daha fazla olması durumunda tesise 
kabulü gerçekleştirilmeyecektir. İfadesi yer almaktadır.

Hammadde ve Temini Konusunda Değerlendirme:

Proje Tanıtım Dosyası'nda, biyokütle enerji santralinde 
kullanılacak yakıt olarak belirlenen orman, orman 
ürünü, standart dışı orman ürünü ile tarım atığının nasıl 
ve nereden temin edileceği ile ilgili herhangi bir bilgi 
verilmemiştir. 

Lokasyon seçimi, optimum tedarik zinciri yapısının 
hayata geçirileceği şekilde yapılmalıdır. Bunun için de 
hammadde tedarikinin, ön anlaşmalarla güvence altına 
alınması gerekir. 17 ay içinde inşaatı tamamlanması 
planlanan tesis için, hammadde temini son anda 
yapılacak bir çalışma ve alınabilecek bir risk değildir.

2.1. Hammadde teminin güvence altına alınması ile 
ilgili olarak; odun koruma kimyasalları ve sıvı yüzey 
işlem maddeleri dolayısıyla ağır metal ve halojenler 
içermeyecek, 72.300 ton/yıl orman, orman ürünü, 
standart dışı orman ürünü ile nereden temin 

edilecektir? Yapılmış ön anlaşma veya sözleşmeler var 
mıdır?

2.2. Hammadde teminin güvence altına alınması ile 
ilgili olarak; 15.000 ton/yıl tarım atığı nereden temin 
edilecektir? Bunun için çevredeki gıda fabrikaları 
(zeytin, mısır, domates ve meyve suyu vb. fabrikalar) 
ile yapılmış ön anlaşma veya sözleşmeler var mıdır?

2.3. Odun koruma kimyasalları ve sıvı yüzey işlem 
maddeleri dolayısıyla ağır metal ve halojenler 
içermeyecek hammadde nasıl anlaşılacaktır? İşletmede 
bu kontrol yapılacaksa işletme planında nerede 
yapılacağı gösterilmemiştir. Dışarıdan gelecek bir 
rapor kabul edilecekse, sınır değerleri hangi şartlarda 
kabul edilecek, hangi akredite dış kuruluşlarda analiz 
yapılacaktır?   

2.4. Orman, orman ürünü, standart dışı orman ürünü 
ile tarım atıkları, havaleli bir yüktür. 87.800 ton/yıl yük, 
18 ton taşıma kapasiteli kamyonlarla, yükün havaleli 
veya boşluklu olması nedeniyle taşıma kapasitesinin 
tahmini 2/3 oranıyla yapılabileceği kabul edilerek, 
ortalama 7.317 adet/yıl kamyon ve her gün 20 adet/
gün kamyonla, tesise getirilebilecektir.

Son yıllarda son derece önemli olan sürdürülebilir 
gelişme yaklaşımının, “önce kullan, kullanamıyorsan 
dönüştür” olduğu gerçeğinden hareketle, kağıtlık 
odun gibi bir ana hammaddenin öncelikle yakılması 
kabul edilemez. Bursa Teknik Üniversitesi, raporunda, 
biyokütlenin, kimyasal içeriğinde ağır metaller 
bulunduğunu belirtmiş, buna rağmen yapı parçalarının 
biyokütle olarak genellikle yakılarak enerji üretiminde 
kullanıldığını ifade etmiştir.

Oysa ki bunlar kimyasal işlem görmüş kontamine 
parçalar olabilmektedir ve yakılabilirliği için ağır metal 
ve halojen testlerinden geçmelidir. Bu kimyasalların 
tespiti durumunda, biyokütle enerji tesisinde değil, 
atık yakma tesisinde yakılması gerekliliğini uluslararası 
standartlar ortaya koymaktadır. Yine aynı raporda 
biyokütle potansiyeline sahip olarak gösterilen 
mobilya, elektrik direği zararlı atık kategorisinde yer 
aldığından, yakılamaz.  Atık ahşapta boya, vernik, 
kaplama, koruyucular ve yapışkanlardan kaynaklı cıva, 
arsenik, kadmiyum, krom, bakır, nikel, talyum, çinko, 
kurşun, aromatik hidrokarbonlar, halojenler ve uçucu 
kimyasallar bulunmaktadır.
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3. PROSES VE TEKNOLOJİ: 

Hammadde olarak kullanılacak biyokütle yakıt, 
akışkan yataklı buhar kazanında yakılacak, elde edilen 
buhar, buhar türbininden geçirilerek, elektrik enerjisi 
üretilecektir. Bu teknoloji sadece biyokütle değil, 
sadece kömür veya biyokütle ve kömürü birlikte 
yakmak için de kullanılmaktadır.

Yakıt olarak kullanılacak standart dışı orman ürününün 
2-5 cm. arası olduğu belirtilmekte; yakacak odun, lif 
yonga, kağıtlık odun, orman tali ürünleri, kök odunu 
orman, orman ürünü ile mısır koçanı, zeytin dalı, 
domates paşası, şeftali çekirdeği vs. içeren tarım atığı 
yakıtlar için boyut belirtilmemektedir. 

Dosya içeriğinde hammaddelerin parçalanması 
amacıyla, Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan 
Makine Ekipmanlar Listesinde, Ağaç Kırıcı (2 Adet) 
yer almaktadır.

Akışkan Yataklı Kazan Konusunda Değerlendirme:

Akışkan yataklı kazanlarda tane iriliği 0-10 mm. 
boyutlarında olması gereken katı yakıt, yanma 
odasında kül ile karışık halde, yüksek hava basıncı 
etkisiyle yüzer haldedir. Yanma, hava yastığı üzerindeki 
hava boşluğunda, kaynama şeklinde oluşur.

Yanma sonucu baca gazı emisyonları içinde; CO 
(karbonmonoksit) çıkması yanma odasında eksik 
yanmanın, NOx (azot oksitleri) çıkması yüksek yanma 
sıcaklıklarının, SO2 (kükürtdioksit) çıkması yakıtın 
kimyasal içeriğinde yüksek S (kükürt) olduğunun 
göstergesidir.

3.1. Rapor'da biokütle yakıt olarak kullanılacak 
standart dışı orman ürünlerinin 2-5 cm. arası olduğu 
belirtilmekte, diğer biokütle yakıtlar için ise boyut 
bilgisi verilmemektedir. Proje Kapsamında Kullanılması 
Planlanan Makine Ekipmanlar Listesinde, sadece Ağaç 
Kırıcı (2 Adet) yer almaktadır. 

Tesiste, biokütle yakıtın akışkan yataklı buhar kazanında 
yakılabilmesi için tane iriliğinin 0-10 mm. boyutlarına 
getirilmesini (un veya talaş şeklinde) sağlayacak 
değirmen niteliğinde bir cihazın da bulunması veya bu 
işlemin işletme dışındaki başka bir işletmede yapılarak 
tesise getirilmesi gerekir. Bununla ilgili bir bilgi Proje 
Tanıtım Dosyası'da bulunmamaktadır.

3.2. Proje Tanıtım Dosyası'nda İşletme Aşaması için 
(syf 12) ve 3.a maddesinde (syf 36) bölgede hava 
kirliliğinin önlenmesi boyutunda, sürekli ölçüm 
cihazlarıyla baca gazı ölçümlerinin (CO, O2, SO2) 
online olarak yapılacağı; baca gazının içerisindeki 
kükürt bileşenlerinin emisyon oranına göre kireç 
besleme sisteminin kontrol edileceği belirtilmektedir.

Yanma sonucu SO2 (kükürtdioksit) oluşumu, yakıtın 
kimyasal içeriğindeki özellikleri nedeniyle oluşmaktadır. 
Oysa  projedeki biyokütle enerji santralinde 
kullanılacak yakıt olarak belirtilen; orman, orman 
ürünü, standart dışı orman ürünü ile tarım atıklarının 
kimyasal içeriğinde, yüksek oranda S (kükürt) ve 
bunların yakılması sonucu da baca gazı emisyonlarında 
SO2 (kükürtdioksit) oluşumu beklenemez. 

SO2 (kükürtdioksit) oluşumu ancak ülkemizdeki yüksek 
S (kükürt) içeriğine sahip kömürlerin yakılması sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bunların bertarafı da baca gazı 
emisyonlarının desülfirasyon filtresinden geçirilmesi 
yanısıra Proje Tanıtım Dosyası'nda da belirtilen yakıtın 
yakma sistemine beslenmesi aşamasında kireç ile 
karıştırılması ile önlenebilmektedir.

Sistemde kömür kullanılacak şüphesini ortadan 
kaldırmak üzere, öncelikle hammadde temini ile Proje 
Tanıtım Dosyası içeriğinde yer alan SO2 (kükürtdioksit) 
oluşumu ve önlenmesi konusunda verilen bilgilere 
açıklık getirilmelidir.

Enerji Üretimi Esnasında Su Kullanımı İle İlgili 
Değerlendirme

Karaağız mahallesinin içme ve kullanma suyu kaynağı 
yoktur. Santral alanına kuş uçusu 400 metre uzaklıktaki 
artezyen kuyusundan çekilen su ile yetinilmeye 
çalışıldığını yöre halkı sıklıkla dile getirmiştir. Su 
kaynaklarının sınırlı olduğu yapılan açıklama ve 
raporlarda da sıklıkla dile getirilmektedir.  

Bu duruma rağmen yatırımcı bunca az olan suyu, ya 
daha derin sondajlarla veya 1.5 km mesafedeki Kınık 
göletinden sağlamak zorunda kalacaktır. 

Proje tanıtım dosyasında her gün enerji üretimi 
amacıyla kullanması gereken; Kınık göletinin bir yıllık 
kapasitesinin (250.000 m3) yarısına yakın buharlaşmayla 
kayba uğrayan suyun (330 m3/gün; 110.000 m3/yıllık 
faaliyet süresi)  nereden sağlanacağına dair bir bilgi de 
bulunmamaktadır. 
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4. ATIKLAR

Tesiste akışkan yataklı kazanda biokütle yakıtın yanması 
sonucu, çimonto fabrikalarına gönderileceği ifade 
edilen 4.390 ton/yıl kül çıkacağı da belirtilmektedir. 
Çıkan kül de, 12 ton taşıma kapasiteli ortalama 1 adet/
gün kamyonla, tozun taşıma anında çevreye yayılımını 
önlemek amacıyla önlemler alınarak, tesisten çimento 
fabrikalarına götürülmesini gerektirmektedir. 

Tesiste 18 ton taşıma kapasiteli; hammadde temini 
için 20 adet/gün, kül taşınması için de 1 adet/gün 
olmak üzere, toplam 21 adet/gün kamyon giriş-çıkış 
yapacaktır. Bunların güvenli olarak tesise ulaşımlarının 
sağlanması için hangi karayolları kullanılacaktır?

Tesisin yakın çevresindeki ulaşım yolları bu kapasiteye 
uygun mudur? T.C. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 
İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlükleri ile 
görüşmeler yapılarak, uygunluklar veya izinler alınmış 
mıdır?

Tesiste soğutma kulesi olduğuna göre, kuleden 
kimyasallarla şartlandırılmış su periyodik blöf 
edilecektir, yani atılacaktır. 

Proje tanıtım dosyasında prosesten kaynaklı atık 
suların olmayacağı ifade edilmiştir. Bölgede BUSKİ’nin 
atıksu hattı hem mevcutta, hem de yatırım planında 
yoktur. Şirket bu nedenle proses atık suyunu foseptiğe 
vereceğini ifade etmektedir. DSİ görüş yazısında, yer 
altı sularının tüm aşamalarda kirlenmesini önleyici 
bütün tedbirlerin alınması zorunluluğunu belirtmiştir 
ve bu sıkıntılı bir durum olarak görünmektedir. 

Proje tanıtım dosyasında, sıvı ve gaz atık miktarları 
ile bunların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri 
verilmemiştir. Katı atık olan kül miktarı verilmiş, fakat 
kimyasal ve fiziksel özellikleri verilmemiştir.

Soğutma kulesinden atmosfere buhar geçişi ile ilgili 
olarak şirket meteorolojik faktörlerden nem değeri, 
çok az bir miktar artacak diyebilmektedir, oysa ki, 
ekolojik yapı etkilenecektir. 

Biyokütle hammadde açıkta depolanacaktır 
denmesine rağmen, projede alanı çok daha büyük olan 
kapalı depo alanında ne depolanacaktır, soru işaretidir. 
Tehlikeli atık geçici depolama alanı çizim projesinde 
görülmemektedir.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te 
Yer Seçimi ile ilgili 15.maddesinde; Düzenli depolama 
tesis sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı I. sınıf 
düzenli depolama tesisleri için en az bir kilometre 
olmak zorundadır. 

Ayrıca, düzenli depolama tesisinin yer seçiminde; 
Düzenli depolama tesisinin hava ulaşım güvenliğini 
etkileyip etkilemediği, orman alanları, ağaçlandırma 
alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi 
özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlara uzaklığı, 
bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve 
koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve 
yeraltı suyu akış yönleri, sahanın topografik, jeolojik, 
jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu, 
taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski, 
hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu, doğal veya kültürel 
miras durumu, sahada akaryakıt, gaz ve içme-kullanma 
suyu naklinde kullanılan boru hatları, yüksek gerilim 
hatları bulunup bulunmadığı tespit edilir. Yine aynı 
maddede çevresel etki değerlendirmesi yapıldıktan 
sonra ilgili planlara işlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Söz konusu tesis bu işlemler yapılmadan plana 
işlendiğinden bu yönetmeliğe aykırı davranılmıştır.

Proje için ÇED yönetmeliği kapsamında zorunluluk 
olmamasına rağmen, ÇED Gereklidir kararı olmalıdır.

5. ANA ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞLANTILAR

Tesiste üretilecek elektrik enerjisinin ulusal elektrik 
ağına bağlanması ile ilgili olarak Proje Tanıtım 
Dosyası'nda herhangi bir başlık bulunmamaktadır.

5.1. Bu kapsamda Elektrik Üretim A.Ş. veya ilgili 
kuruluşlardan, gerekli izin ve onaylar alınmış mıdır? 

5.2. Tesis şalt sahası uygunluğu için ilgili kurumlara 
gerekli başvurular yapılmış mıdır?

6. TESİS İLE İLGİLİ KURUMLARDAN GELEN 
ÇEKİNCELER 

6.1. Bursa Büyükşehir Belediyesi

Tesisin kurulacağı Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Karaağız 
Mahallesi, 102 Ada, 8 Nolu Parsel'deki alan için, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'nün 
14.09.2017 tarih ve E.155939 sayılı yazısında;

“Bursa 2020 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 
“Orman Alanında” kalmaktadır.”
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uygulama hükümleri içinde de 

“Orman Alanı” olarak gösterilen alanların Orman 
Kanunu hükümlerine tabi alanlar olduğu, bu alandaki 
uygulamaların bu kanun hükümlerine göre yapılmasının 
esas olduğu,

denilmekte,

Bu alanda yapılacak yapılarla ilgili de kısıtları ortaya 
koymaktadır. 

6.1.1. Bu konuda yapılacak çalışmalar ve yatırımcı 
firma görüşleri nelerdir?

6.2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğü'nün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 
verdiği 27.10.2017 tarih ve 744148 sayılı yazısında;  

“Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği”

belirtilmektedir.

6.2.1. Bu konuda yapılacak çalışmalar ve yatırımcı 
firma görüşleri nelerdir?

6.3. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube 
Müdürlüğü'nün 27.102017 tarih ve E.2270666 sayılı 
yazısında tesisin kurulacağı yer ile ilgili olarak; “ilgili 
raporda (ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu) 
belirtilen hususların yerine getirilmesi kaydıyla sakınca 
bulunmadığı” belirtilmektedir. 

İlgili raporun 7. Maddesinde; 

Orman Sayılan Alan: 0,00 Ha.

Orman Sayılmayan Alan: 3,35 Ha.

Toplam Alan: 3,35 Ha. olduğu,

İlgili raporun 8. Maddesinde; 

Projenin Ormandışı alanda olduğu

İlgili raporun 18. Maddesinde ise; 

Orman yangınları açısından çok hassas bölgedir. Şirket 
orman yangınları konusunda dikkatli davranmalıdır.

şeklinde bir uyarı yer almaktadır. 

Raporun geri kalanında ise bölgenin orman gelişim, 
korunma, milli park, Av Yaban vb. alanında olmadığından 
ve ormancılık çalışmalarından ve orman-halk ilişkileri 
açısından mahsuru olmayacağından bahsedilmektedir. 

6.3.1. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün rapor 
içeriğinde 18. maddesi diğer maddelerle çelişir 
durumdadır. Bu konuda yapılacak çalışmalar ve 
yatırımcı firma görüşleri nelerdir?

6.4. Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Rapor

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinin 
19.10.2017 tarihli Teknik Raporu, Bölüm IV. Sonuçlar 
maddesinde;

Tesise kabül edilmesi planlanan biyokütle bileşenlerinin 
TS EN ISO 17225-1 standartının Tablo 2'sinde tanımlı 
boyutlarda olduğu,

Tesise kabül edilmesi planlanan biyokütle bileşenlerinin 
TS EN ISO 17225-1 standartının Tablo 3'ten ve 
Tablo 16'ya kadar olan tüm biyokütle sınıfına özgü 
spesifik tablolarda tanımlı karakteristik özellikleri 
taşıdığı, (Tesise biyokütle kabulü yapılmadığı için 
literatür değerleri esas alınmış ve Tablo 5'te verilen 
atık türlerinin kimyasal bileşen kalorifik değer vb. 
özellikleri ile yapılan karşılaştırma dikkate alınmıştır.)

denilmektedir. Ancak raporda veya ekinde bu tablolar 
bulunmamaktadır.

6.4.1. Sistem uygunluğunu atıf yapılan bu tablolara 
göre veren Raporda yer alması gerekmektedir. 
Aksi halde “Akademik Rapor Uygunluğu”ndan 
bahsedilemeyecektir.

7. SOSYAL ETKİ 

Tesiste sadece 10 kişi çalışacaktır. Bu durumda 
bölgede istihdamı artıracaktır savı, yoruma açıktır. 
Kaldı ki, buna rağmen yöre halkı, haklı olarak tesisi 
istememekte, haftalardır protestosunu sürdürmeye 
devam etmektedir. 

 9



Şube’den

 MMO Bursa Şube

SİVAS’I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Sivas Katliamı 25. Yılında Bursa’da Unutulmadı
Çeyrek asır önce bugün 35 aydın, sanatçı, yurtsever, ilerici insanın Madımak Oteli’nde vahşice yakılarak 
katledildiği, gericiliğin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan birisi olan 2 Temmuz Sivas Katliamı, 
Bursa Alevi Dernekleri ve Demokrasi Güçleri tarafından kınandı.

Pirsultan Abdal Derneği Bursa Şubesi, Bursa Alevi Bektaşi Dernekleri Platformu, Bursa Demokrasi Güçleri’nin 
çağrısıyla Setbaşı’nda bir araya gelen yüzlerce Bursalı, 2 Temmuz 93’te Sivas’ta gerçekleştirilen katliamı kınadı.

Bursa Kent Müzesi önünde açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Bursa Şube Başkanı Ali Öztürk, 
“Sivas Katliamının üzerinden 25 yıl geçti. Acılarımız ve adalet arayışımız hala devam ediyor. 2 Temmuz 1993 
tarihinde; 33 insanımızın, alkışlar ve sevinç naraları eşliğinde, ateşe verilerek katledildiği Madımak katliamının 
üzerinden 25 yıl geçti. Bu katliam ne hukuken ne de vicdanen aydınlatılıp samimi bir yüzleşme ile aklanmadı. 
Sivas katliamı davası zamanaşımı bahanesi ile düşürüldü ve “hayırlı uğurlu olsun” dendi. Bizler, “Sivas Katliamında 
yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. “Madımak Utanç Müzesi” oluncaya kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Sivas katliamı ile samimi bir yüzleşme gerçekleşinceye kadar da adalet arayışımızı sürdüreceğiz.” 
şeklinde konuştu.

“Dersim katliamı, 1 Mayıs 1977 katliamı, Maraş katliamı, Çorum ve Gazi, Roboski ve Gezi katliamlarını, Suruç ve 
Ankara Garı katliamlarını, Sivas 93’ ü unutmadık unutmayacağız!” diyen Ali Öztürk, Türkiye’nin yasama, yürütme 
ve yargı sisteminin tek bir elde toplanıp, tekleştirilmiş bir sistem haline getirildiğini ifade eden Öztürk, TBMM’nin 
artık hiçbir anlamı olmadığını, hiçbir işlevi olmadığını ve anlamı olan tek yerin; israf sarayı ve sarayın çevresi 
olduğunu belirtti. Ali Öztürk’ün konuşmasının ardından deyiş ve şiirler eşliğinde Sivas’ta yitirilen ‘can’lar anıldı. 
02/07/2018
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DOBURCA-İNKAYA YOLU’NDA FACİALAR DEVAM EDİYOR...

Doburca-İnkaya Yolu’nda meydana gelen trafik cinayetinin nedeni, bilimsellikten uzak, hatalarla 
dolu yolda, gerekli düzeltmeler yeterince yapılmadan ulaşıma açılmış olmasıdır.

Kazadan, yolu bu haliyle trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi sorumludur...

Artık ölüm yolu haline gelen bu yol, hatalar düzeltilinceye ve eksikler tamamen giderilinceye 
kadar araç trafiğine kapatılmalıdır.

Her yıl yaklaşık 7.300 civarında insanımızı kaybettiğimiz 
trafik kazaları, maalesef hız kesmeden can almaya 
devam ediyor. Bu konuda ya gerekli önlem alınmıyor, 
ya da alınan önlemler yetersiz kalıyor.

14 Ağustos 2018 Salı günü akşam saatlerinde, Uludağ 
gezisinden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü, 
Doburca-İnkaya yolunda şarampole yuvarlandı. 
Meydana gelen kazada 37 öğrenci yaralanırken, bir 
öğrenci hayatını kaybetti. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doburca-
İnkaya arasında Uludağ yoluna bağlantı yolu olarak 
yapılarak hizmete açılmasının hemen ardından aynı 
yolun aynı noktasında, 28 Ağustos 2014 tarihinde, 
Orhaneli Belediyesi’ne ait bir midibüsün devrilmesi 
sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını 
kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Ardından da 31 Ağustos 2014 tarihinde, yine aynı yolun 
aynı noktasında, bu kez bir firmanın yaptığı piknik 
dönüşü, çalışanları taşıyan tur otobüsünün uçuruma 
yuvarlanması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi 
de yaralanmıştı. 

Odamız tarafından, kaza sonrası ve yolun tekrar trafiğe 
açılmasının ardından, 01.09.2014 ve 29.09.2014 
tarihlerinde, iki kez teknik inceleme yapılmıştır. 
Hazırlanan raporlar doğrultusunda, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi;

    • Güzergahta, teknik yönden tamamen hatalı, küçük 
araçlar için olan basit oto korkuluklarını, Bütünleşmiş 
Ağır Hizmet Tipi oto korkuluk ile değiştirmiştir.

    • 2014 yılındaki kazanın meydana geldiği viraj içinde 
yer alan ve Karayolları Standartlarına göre uygun ve 
mümkün olmayan kavşak bağlantısı, ileri bir noktaya 
taşınmıştır. Böylelikle otokorkulukların bölünmesi 
önlenmiş, çarpma sırasında birbirlerine bağlı şekilde 
sistemin bir bütün olarak çalışması sağlanmıştır. 

Bütünleşmiş Ağır Hizmet Tipi oto korkuluklar ile 
otokorkulukların bir bütün olarak çalışmasının 
sağlanması sayesinde, 14 Ağustos 2018 günü meydana 
gelen trafik kazasında otobüsün 20 metrelik duvardan 
aşağı düşmesi önlenmiştir.
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Doburca-İnkaya Bağlantı Yolu İle İlgili Öneriler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2014 yılında 
yapılarak hizmete açılan Doburca-İnkaya bağlantı 
yolunun teknik açıdan uygun olmadığı, bugüne kadar 
aynı noktada meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı 
kazalar da  göstermektedir.  

1. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
fiziki olarak yol yapısında iyileştirmeler yapılarak, 
büyük araçların da bu yolu güvenle kullanmaları 
sağlanmalıdır.

2. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük 
araçların, bu yolu güvenle kullanmaları teknik 
açıdan sağlanamazsa, yola büyük araçların girmesi 
önlenmelidir. Yola büyük araç girişi, sadece konulan 
tabelalarla yasaklanmaya çalışılmıştır. Ancak sürücünün 
trafik levhasına uymaması ve denetimlerin de yetersiz 
olması nedeniyle bu aracın yola girişi önlenememiştir. 

Diğer yandan ülkemizde metal esaslı malzemeler 
kapsamında, trafik levhalarının çalındığı da 
bilinmektedir. Büyük Araç Giremez tabelalarının 
çalınması durumunda bile yol, en azından yeni levhalar 
gelinceye kadar, büyük araç trafiğine açılmış gibi 
olacaktır. Bu durumda da o zaman diliminde, benzer 
kazalar kaçınılmaz olacaktır. 

Doburca-İnkaya bağlantı yoluna büyük araçların 
girmemesi, yol girişlerinin fiziki olarak sadece 
küçük araçların girebileceği kadar kurp yarıçapının 
daraltılması ile sağlanabilecektir.

3. Bu yolda 3 noktada keskin yatay ve ters kurb 
bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği yerdeki 
kurb yarıçapı ise yaklaşık 20 metredir. Karayolları 
standartlarına göre yatay kurb değerlerinin, minimum 
30-35 metre mertebesinde olması gerekir. 

4. Doburca-İnkaya yolunda yol eğiminin yaklaşık 
%15-16 olduğu gözlenmektedir. Karayolları 
standartlarına göre yol eğiminin maksimum %9-12 
olması gerekmektedir.



 MMO Bursa Şube   

Şube’den

SONUÇ

Şehirlerarası yollarda olduğu kadar, Bursa kent içinde 
de T.C.Karayolları Standartları ve Yönetmeliklerine 
aykırı şekilde yapılan, mühendislik hizmeti alınmamış 
yollar büyük bir risk oluşturarak kazalara davetiye 
çıkarmakta, sıkça ölümlü ve yaralamalı kazalara neden 
olmaktadır.

Mevzuat gereği T.C. Karayolları, Belediyelerin yaptığı 
yollarda sadece trafik işaret ve işaretlemelerin 
standartlarını belirlemekte, bunları denetlemektedir. 
Yol standartının teknik açıdan uygunluğunun denetimi 
ise hiçbir kurum tarafından yapılmamaktadır. 

Trafik güvenliğini de içerecek şekilde uygunluğu 
denetlenmeyen bu yollar, uygunsuz viraj ve dönel 
kavşaklar, hatalı eksik ya da yetersiz işaret ve 
işaretlemeler, yetersiz sürücü eğitimleri, denetimsiz 
araçlar nedeniyle insanlarımız ya uçurumlara 
yuvarlanan, ya devrilen, ya da otobüs duraklarına dalan 
araçlar altında hayatlarını kaybetmektedir. 

Diğer yandan da sürücülerin uymadığı bir trafik 
kurallarından, levhasından doğacak sonuçlara da ne 
yazık ki yolcular katlanmaktadır. 

Kazaya davetiye çıkartan bu yolun bu şekilde göz 
göre göre trafiğe açılması ve dolayısı ile kullanılması 
hatadır. Bu yol, yol değildir! Bu nedenle söz konusu 
son kaza ile ilgili sorumluluk ve kusurun büyüğü Bursa 
Büyükşehir Belediyesindedir. 

Söz konusu ölüm yolu, hatalar düzeltilinceye ve eksikler 
giderilinceye kadar araç trafiğine kapatılmalıdır. 

Ayrıca, başta Karayolları ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm ilgilileri kent içinde 
benzerlerine çok sık rastladığımız ve büyük risk 
oluşturan bu tür yollar öncelikli olmak üzere, kent içi 
yolların gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması 
ve hataların giderilmesi gibi gerekli önlemleri almaya 
çağırıyoruz.  

Yaralılara geçmiş olsun derken, hayatını kaybeden 
öğrencimizin ailesinin acısını paylaşıyoruz. Bir daha 
böyle acılar yaşanmasın istiyor ve bu son olsun diyoruz. 
16/08/2018 
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TARİH AVM’YE SIĞMAZ, BU TALANIN AFFI YOK!

Myrleia Antik Kenti Platformu, 2 bin 700 yıllık antik kentin üzerine inşa edilen alışveriş 
merkezinin “İmar Barışı” fırsatçılığıyla açılmak istenmesini “Tarihi talana karşı 
nöbetteyiz, havlu hamamda, Myrleia yerinde güzel” diyerek protesto etti.  Platform, 
“Tarihine sahip çık” çağrısı yaptı. 

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’nin üzerine inşa edilen alışveriş merkezinin 
“İmar Barışı” fırsatçılığıyla açılmak istenmesi, protesto edildi. 

Myrleia Antik Kenti Platformu, antik kentin üzerinde yükselen AVM önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, 
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikri Düşünceli, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, 
platform temsilcileri ile Mudanyalılar katıldı. Myrleia’yı geleceğe taşımak ve insanlığa kazandırmak için mücadeleyi 
sürdüreceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu mücadelede bizimle birlikte olan 
herkese çok teşekkür ediyorum. Mudanya, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanlarıyla dünyanın en şanslı kentlerinden 
birisi. Myrleia Antik Kenti o kadar önemli ki ülkemize çok önemli katkıları olacak bir şehir. Firma sahibine takas 
önerdik. Başka bir yer verelim dedik. Başka Mudanya yok dedik. İmar Barışı’ndan faydalanarak yapı kayıt belgesini 
almış. Hemen kamulaştırma kararı aldık. Myrleia insanlığa kazandırılacaktır. Bu kentin değerinin yok olmasına asla 
izin vermeyeceğiz” dedi. 
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“2 BİN 700 YILLIK TARİH İÇİN NÖBETTEYİZ”

Platform adına açıklama yapan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ise, Bursalıların teveccühüyle büyüyen 
Özdilek’in, AVM’yi açma ısrarıyla kendisini var eden topraklara ihanet ettiğini savunarak, “Özdilek bilmelidir 
ki binlerce yıllık Mudanya’nın tarihi ile birlikte kendi tarihini de AVM’nin altına gömecektir. Bizler inanıyoruz ki 
kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacak.

Tarih katledilerek yapılan AVM'nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacak. Mudanya'da toprağın altında yatan 
tarihsel zenginliği, Myrleia'nın sermayenin ve bireylerin özel çıkarları doğrultusunda yok edilmesine bundan sonra 
da izin vermeyeceğiz. Myrleia Antik Kenti Platformu olarak bizler, 2012 yılından bu yana sürdürülen talana, yeni 
bir eylem planıyla karşılık veriyoruz. 2 bin 700 yıllık tarih için nöbetteyiz! 

Özdilek’i bir kez daha bu kararından vazgeçmeye çağırıyor, tarihi AVM ile örtme projesine karşı bu kentin 
değerlerini savunan tüm kentlilerden destek bekliyoruz” diye konuştu. 

Platform, Mudanya Belediyesi, Bursa Barosu, DOĞADER, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Kent 
Konseyi Arkeoloji Çalışma Grubu, Mudanya Halk Meclisi, Bursa Tabip Odası, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi, DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği, KESK Bursa Şubeler 
Platformu’ndan oluşuyor. 24/07/2018
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ARTAN OTOBÜS YANGINLARININ SEBEBİ DENETİMSİZLİKTİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, ülkemizde meydana gelen şehir içi ve şehir dışı otobüslerinde 
çıkan yangınlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli 
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde meydana gelen araç yangınlarına, hava sıcaklığındaki yükselişin de etkisiyle yenileri eklenmeye devam 
ediyor. 12-13-14 Temmuz’da İstanbul, İzmir, Datça, Sinop ve Balıkesir’de meydana gelen ve özellikle şehir içi 
ve şehir dışı yolcu otobüslerinde çıkan yangınlar, ülkemizdeki toplu taşıma araçlarının güvenilirliğini ve yolcuların 
güvenliğini sorgulamayı gerekli kılıyor. Her yıl basına yansıyan-yansımayan çok sayıda maddi-ölümlü-yaralamalı 
kazalara yol açan bu husus yetkililerin ilgisizliği ve denetim eksikliği sonucunda yıllardır ülkemizin kanayan yarası 
olmaya devam ediyor.

Türkiye’de otobüs yangınlarında görülen artışın sebepleri arasında, birinci sırada 10 numara yağın yakıt olarak 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kaçak yakıt olarak adlandırılan 10 numara yağ, mazot fiyatının yarı fiyatına 
denk geldiği için otobüs, kamyon ve tır sürücüleri tarafından tercih ediliyor. Endüstriyel madde karıştırılarak 
elde edilen 10 numara yağın akışkanlığını artırmak için tiner, solvent gibi maddeler ilave ediliyor. Bu maddelerin 
parlama sıcaklıkları 55 derecenin altında. Sıcak havalarda bu maddeler daha düşük sıcaklıklarda dahi ciddi 
tehlikeler oluşturuyor. Güvenlik kuvvetleri 10 numara yağın kullanımını engellemek için sık sık operasyonlar 
düzenliyor fakat 10 numara yağ kullanılmaya devam ediyor.

Şu an trafikte olan, 2005 model ve üzeri M2 ve M3 kategorisindeki araçlar - 9 yolcu ve üzeri taşıyan şehir içi ve 
şehir dışı araçlar ile ilk defa Tip Onayı alınarak imal edilecek araçlar- için 01/11/2012 tarihinden itibaren ‘Otomatik 
Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri’ 26.06.2012 tarihli ve 28335 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Araç İmal Tadil 
Montaj Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda, araçta olası bir yangın çıkması halinde yönetmelik 
gereği kurulmuş olması gereken sistem, yangını algılayıp ikaz ve alarm verecektir. Ancak, yönetmelik alınacak 
olan önlemlerin nasıl olacağı konusunda detay vermemekte ve denetim öngörmemektedir.
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Ne var ki, yönetmelik hükümlerinin, özellikle önceden 
tescil işlemi görmüş 2005 model ve sonrası M2 ve 
M3 kategorisi araçlarda uygulanıp uygulanmadığının 
takibi ve denetimi, kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyonsuzluk nedeniyle hiçbir kurum ve kuruluş 
tarafından yapılmamaktadır. Bu nedenle de, işletme 
veya araç sahipleri yönetmeliğin hükümlerini yerine 
getirmemektedirler.

Yönetmeliğin tam anlamı ile uygulanması ve araçlarda 
meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını minimuma 
indirmek için yapılması gereken ise, bu araçların tespit 
edilerek Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Muayene 

İstasyonlarında ağır kusur listesine alınmasını ve -örneğin yetkilendirilmiş Makina Mühendisleri Odası ekipleri 
tarafından kontrol edilmesini sağlamaktır.

Bu denetimlerin yapılması sistemlerin kurulması standart yakıt kullanan araçlardaki yangınlar için önleyici olmakla 
beraber, 10 numara yağ ve bunun türevlerini kullanan araçlar için yangınları önlemesi imkansızdır. Bu nedenle, 
öncelikle 10 numara yağın araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Konuda taraf olan, işletmelerin 
iş güvenliği uzmanları ve danışmanları da aktif rol almalıdır. Çünkü aracın ve yolcunun güvenliğinden ilk sırada onlar 
sorumludur. Konunun bir diğer tarafı ise sigorta şirketleridir. Sigorta şirketleri de poliçelerinde yangın algılama ve 
söndürme sistemlerini klozlarına dahil etmelidir.

Araçların standart yakıt kullanmaları durumunda, yangın algılama ve alarm sistemleri, fonksiyonlarını yerine 
getirebilecektir.    Yayınlanmış olan mevcut yönetmelikte, söndürme sisteminin yer almaması büyük bir eksikliktir. 
Biran önce söndürme sisteminin de yönetmelikte zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, ileride büyük faciaların yaşanmaması için, insanımızın can ve mal güvenliği açısından son derece 
önemli olan bu yönetmelik gereği hükümlerin, söz konusu araçlarda uygun hale getirildiği, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca bir an önce denetlenmeli ayrıca 10 numara yağ kullanımı engellenmelidir.” 23/07/2018
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TEKİRDAĞ’DA YAŞANAN TREN “KAZASI”NIN GERÇEK NEDENİ BİLİMSEL 
TEKNİK GEREKLİLİKLERDEN UZAKLAŞILMASI VE KAMUSAL HİZMET SUNAN 

KURUMLARIN İÇİNİN BOŞALTILMASIDIR

Tekirdağ'da yaşanan ve ilk belirlemelere göre 24 
yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 
tren kazasına ilişkin TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK)  basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Açıklama TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik 
tarafından yapıldı.

Tetik, yaptığı açıklamada, ”Bilindiği üzere 8 Temmuz 
2018 tarihinde Edirne Uzunköprü-İstanbul Halkalı 
demiryolu hattı üzerinde, Tekirdağ Muratlı-Balabanlı 
bölgesinde bir tren kazası olmuş ve vagonların 
raydan çıkması üzerine ilk belirlemelere göre 24 
yurttaşımız ölmüş, 338 yurttaşımız da yaralanmıştır. 
Öncelikle yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın 
ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı 
üzere olayın yaşandığı yerdeki demiryolu hattı 
tarım arazilerinin, dere yatağının ve yağışlı bir alanın 
üzerinde olduğunu söyleyen Tetik, açıklamasına şöyle 
devam etti:

“Yetkililerce yapılan açıklamalarda söz konusu kazanın 
beklenmeyen ölçüde aşırı yağıştan kaynaklandığı 
belirtilmektedir.

Oysa Meteoroloji Mühendisleri Odamızın basın 
açıklamasında belirtildiği üzere “kaza bölgesine 
en yakın ölçüm istasyonlarından biri olan Çorlu 
Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine 
göre bölgede meydana gelen yağışlar 7 (yedi) yılda 
bir görülmesi mümkün yağışlardır.” Bu anlamda söz 
konusu yağışlar, beklenmeyen-olağanüstü yağışlar 
değildir.

İlk incelemelerimize göre, söz konusu facia tren 
yolu alt yapısının bakım onarım ve yenileme 
çalışmalarının teknik gerekliliklere uygun olarak 
gerçekleştirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Öyle 
ki olayın gerçekleştiği yerdeki menfez kesiti ve 
menfezin üzerine yapılan dolgunun trajik yetersizliği 
görüntülerden dahi bariz bir şekilde anlaşılmaktadır.
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Bu durum altyapı ve üstyapı çalışmalarında 
mühendisliğe ve bilimsel teknik gerekliliklere önem 
verilmediğini açık biçimde göstermektedir.

Söz konusu facia, TCDD bünyesinde ilgili denetim 
kadrosu eksikliğini ve hatta yokluğunu da gözler önüne 
sermiştir. Beş yıl öncesine kadar demiryolu hatlarında 
görev yapan yol bekçileri uygulamasının “maliyet” 
gibi bilim ve insanlık dışı bir gerekçeyle kaldırılmış 
olması, bölgedeki hatta ilişkin güncel durum tespitleri 
yapılmasını engelleyerek kazaya davetiye çıkarmıştır.

Kazanın asıl nedeni ise bu ve benzeri kamu 
yararı ve güvenliğini ikinci planda gören politika 
ve uygulamalardır. Ülkemizde yıllardır izlenen 
demiryollarının özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet 
olan demiryolu taşımacılığının ticarileştirilmesi 
politikaları ile TCDD'nin kurumsal yapısı parçalanmıştır.

Bu yaklaşım çerçevesinde personel azaltılmasına gidilmiş 
ve nitelikli personel kurumdan uzaklaştırılmıştır. Yine 
bu yaklaşım çerçevesinde kuruma yönelik yatırımlar 
azaltılmış, lokomotif bakım ve yol bakım atölyeleri de 
işlevsizleştirilerek küçültülmüştür. Bir kısmı da eleman 
yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır.

Yaşanan facianın yalnızca yağışlara bağlanması bu 
nedenle sorunludur ve yanlıştır.

Bu kazaların gerçek sorumluları demiryollarının 
bakımını yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tıkayan, 
insan hayatı ile ilgili gerekli yatırımları yapmayan siyasi 
iradedir.

Kamu yararı içeriğinden arındırılmış mevcut “kamu 
idaresi” eğer benzer faciaların yaşanmasını istemiyorsa 
mühendisliğe, bilimsel teknik gerekliliklere, TMMOB 
ve ilgili Odalarımızın yıllardır yaptığı tespit ve önerilere 
kulak vermelidir.” 11/07/2018
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Her alanda, toplumun her ferdini bu kalkınmaya katmak için,  
“Millet Mektepleri” açılarak toplumun her ferdi çok kısa bir sürede okur-yazar hale getirildi.

• Sadece teknik beceri kazandırmanın yeterli olmayacağı, 
toplumun kültürel olarak ta yükseltilmesi gerektiğinden 
hareket ile 

•Toplumun kendi kendine kültürel kaynaşmasını sağlayan 
“Halk Evleri” kuruldu. 

•Halk bu tesislerde, müzik, sanat, edebiyat, tarih, 
tiyatro, münazara, yarışma, tartışma faaliyetleri ile kendi 
kültürünün devamını ve  gelişmesini sağlıyor, milli bilincini 
geliştiriyordu.
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1923-1940 döneminde, tarım dışında üretkenliğini kaybetmiş bir toplumun, kimseden yardım ummadan, 
kendi ihtiyacını kendisi karşılayacak ve kendi güvenliğini sağlayacak bir milli güce sahip olması gerekiyordu. 
Bunun için planlı bir şekilde, kendi iş gücümüz ve kendi hammaddelerimize dayalı sanayi tesisleri kurulmaya 
başlandı. 

    • Demir ve kömür madenlerimiz ile çalışacak çelik fabrikaları,                                             

    • Pancar ziraatine uygun bölgelerde şeker fabrikaları,    

    • Pamuk ziraatine uygun bölgelerde basma fabrikaları,        

    • Hayvancılığımızı de hareketlendirecek yünlü dokuma fabrikaları,           

    • Tarım, hayvancılık ve ziraatimizi desteklemek için Ziraat Bankası, 

    • Ürünlerin taşınması için Demir Yolları,   

    • Demir yollarının inşaası için Demir Çelik Fabrikaları,    

    • Başta Tarım aletleri ve Savunma sanayimizin oluşması için Maden İşletmeleri,     

    • Madenlerimizin işlenmesi için izabe tesisleri,      

    • Kurulan fabrikaların kendi kendini yenileyebilecek derecede makina bakım atelyeleri,  

    • Savunma ihtiyacımız için silah fabrikaları, ….  Kuruldu. 

"TAM LİSTE" ; (1923-1938)

 
1923 
•Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu. 
1924 
•Gölcük'te ilk tersane ünitesi kuruldu. 
•Devlet Demiryolları kuruldu. 
•İstanbul - Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi 
yapıldı. 
• Türkiye İş Bankası kuruldu. (İş Bankası özel bir 
bankadır, devlet bankası değildir.) 
• ilk planlı şehir olarak tanzim edildi. 
• Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. 
• İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti. 
• Bursa'da Karacabey Harası kuruldu. 
• İstanbul'da Liman İşleri inhisarı kuruldu. 
• 1920'de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, 
Anonim Şirkete dönüştürüldü. 
• Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı. 
1925 
• Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi 
üretecek birimler hizmete girdi. 
• Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı. 

• Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Menderes 
Nehri üzerine yapıldı. 
• İlk Cumhuriyet altını basıldı. 
• Tayyare Cemiyeti'nin katkılarıyla Ankara'da Türk 
yapımı ilk planör uçuruldu. 
• Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul 
edildi. 
1926 
• Demir Çelik Sanayii’nin kurulmasına ilişkin kanun 
yayımlandı. 
• Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu. 
• Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı. 
• Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran 
Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 
• İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye 
açıldı., 
• Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı. 
• İstanbul'da inşaat demiri üreten ilk haddehane 
açıldı. 
• Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu. 
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• Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1950'li 
yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana 
kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.) 
• Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu. 
• Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. 
1927 
• Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi. 
• Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi. 
• Ankara - Kayseri demiryolu açıldı. 
• Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı. 
• Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı. 
• İlk basketbol ligi düzenlendi. 
1928 
• Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın 
alındı. 
• Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin 
Demiryolları yabancılardan satın alındı. 
• Ankara Çimento Fabrikası açıldı. 
• Ankara Numune Hastanesi açıldı. 
• Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu. 
• İstanbul Bomonti'de Türk Mensucat Fabrikası 
hizmete girdi. 
• Amasya - Zile demiryolu açıldı. 
• Malatya Elektrik Santralı açıldı. 
• Kütahya - Tavşanlı demiryolu açıldı. 
• İstanbul'da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı'da tramvay 
hatları açıldı. 
1929 
• Gaziantep'te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı. 
• Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı. 
• Ayancık Kereste Fabrikası açıldı. 
• Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete 
girdi. 
• İstanbul'da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete 
girdi. 
• Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları 
yabancılardan satın alındı. 
• Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı. 
• Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları 
açıldı. 
• Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi. 
1930 
• Ankara - Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı. 
• Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açıldı. 
• Kayseri - Şarkışla demiryolu açıldı. 
• İstanbul Galata Köprüsü'nden 70 yıldan beri alınan 
köprü geçiş ücreti kaldırıldı. 

1931 
• Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın 
alındı. 
• Gölbaşı - Malatya demiryolu açıldı. 
• Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu. 
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. 
1932 
• Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu. 
• Samsun- Sivas demiryolu açıldı. 
• Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası işletmeye açıldı. 
• Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme 
teşvikten yararlandırıldı. 
• İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı. 
• Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu. 
• Kütahya - Balıkesir demiryolu açıldı. 
• Ulukışla - Niğde demiryolu açıldı. 
1933 
• Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı. 
• Sümerbank resmen faaliyete geçti. 
• İstanbul - Ankara arasında düzenli uçak seferleri 
başladı. 
• Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı. 
• Ulukışla - Kayseri demiryolu açıldı. 
• Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası 
kuruldu. 
• Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat 
Bankası kuruldu. 
• Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu. 
• Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan 
satın alındı. 
• Halk Bankası kuruldu. 
• Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı. 
1934 
• Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu 
yabancılardan satın alındı. 
• İzmir -Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak 
devletleştirildi. 
• Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı. 
• Turhal Şeker Fabrikası açıldı. 
• Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı. 
• Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk 
uçağın deneme uçuşu yapıldı. 
• Basmane (İzmir) - Afyon demiryolu yabancılardan 
satın alındı. 
• Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı. 
• İlk Süttozu Fabrikası Bursa'da açıldı. 



 MMO Bursa Şube   

Üye’den

 

• Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye 
açıldı. 
• Demiryolu Elazığ'a ulaştı. 
1935 
• Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı. 
• Amortisman Sandığı kuruldu. 
• MTA Enstitüsü kuruldu. 
• ETİBANK kuruldu. 
• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu. 
• Türkkuşu kuruldu. 
• İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı. 
• Ankara'da troleybüs hattı işletmeye açıldı. 
• Fevzipaşa - Ergani - Diyarbakır demiryolları açıldı. 
• Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı. 
• Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı. 
• Afyon - Isparta demiryolu açıldı. 
• Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası'nın açılışı 
yapıldı. 
• Ankara Mamak'ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı. 
1936 
• Kabotajın Deniz Yolları İdaresi'ne geçmesi sağlandı. 
• Ankara Çubuk Barajı açıldı. 
• Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan 
satın alındı. 
• Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi. 
• Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu. 
• İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. 
• Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu. 
• İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı. 
• İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. 
• SEKA'nın İzmit'teki fabrikasında ilk kağıt üretildi. 
1937 
• Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası 
üretime başladı. 
• Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı. 
• Çatalağzı - Zonguldak demiryolu açıldı. 
• Ankara'da ilk Bira Fabrikası kuruldu. 
• Toprakkale - İskenderun demiryolu yabancılardan 
satın alındı. 
• Ankara'da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı. 
• Urfa'da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı. 
• Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı. 
• Denizbank kuruldu. 
• İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın 
alındı. 
• Diyarbakır - Cizre Demiryolu açıldı. 

• Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete verildi 
1938 
• Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı. 
• İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. 
• Ankara Radyoevi hizmete girdi. 
• Divriği Demir Madenleri üretime başladı. 
• Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti., 
• Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı. 
• Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu. 
• Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı. 
• İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı. 
• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu. 
• Sivas - Erzincan demiryolu açıldı. 
• Giresun'da Fiskobirlik kuruldu. 
1939 
• Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi. 
• Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime 
başladı. 
• İstanbul'da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi 
tesislerini hükümete devretti. 
• İstanbul'daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini 
hükümete devretti. 
• Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi. 
• Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi. 
• Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu. 
• Aydın'da 4000 köylüye toprak dağıtıldı. 
• İstanbul'da İETT kuruldu. 
• Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları 
hizmete girdi. 
• Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi. 
• Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete 
girdi. 
• İlk Türk denizaltısı Haliç'te denize indirildi. 
• Sivas - Erzurum demiryolu açıldı. (Cumhuriyetin ilk 
15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.) 
• Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı. 
1940 
• Kozabirlik kuruldu. 
• Türk Petrol Şirketi kuruldu. 
• Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. 
• Haliç’te yapılan ikinci Türk denizaltısı donanmaya 
katıldı. 
• Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu. 
* Halkın bu yükselişini kendi çıkarlarına aykırı bulan 
dış ülkeler ve içerideki işbirlikçileri gidişi engellemek 
için sürekli bir çaba içinde oldular.
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Çatışma, hayatımızın her alanında boy göstermesi muhtemel bir sorundur. Farklı sebeplerden 
dolayı oluşabilecek olan çatışma durumları, farklı türlere de sahiptir. Bireysel çatışma, bireyler arası 
çatışma, bireylerle grup arası çatışma, gruplar arası çatışma, örgütler arası çatışma bu türlere verilen 
isimlerdir. Çatışma; konusu, ele alınışı, kavrayış ve çözümü bakımından çok karışık gibi görünebilir. 
Ancak, sistematik bir yol izlendiğinde çözüme kavuşması hiç de zor değildir.

Bireysel çatışma dediğimizde, kişinin kendisi ile girdiği iç dünyasını kapsayan derin düşünceler ve 
duygular karmaşası aklımıza gelmelidir. Bireysel çatışmalar, kişiliğimizi besleyen ve şekillendiren 
olumlu yönlere sahiptir. Bireysel çatışmalarımızı kendi içimizde çözmekte zorlandığımızda ve 
çatışmayı sürdürdüğümüzde, artık içimizden taşıp çevremize yayılmaya başlar. Bu da diğer çatışma 
türlerinin oluşmasına sebep olur.

O zaman, tür  fark etmeksizin bir çatışma ile karşılaştığımız anda ilk yapmamız gereken içimize 
dönüp kendimizi gözden geçirmektir. Bu aşamada kendimize karşı açık olmalıyız. Çatışma 
gerçekten kendi içimizden taşan ve dışarıya yansıyan sebeplerden de olmuş olabilir. Karşımızdaki 
kişinin yansıtması dolayısıyla çatışma içine çekilmiş de olabiliriz. Sebebini anlamamız bize çözüm 
yolları bulmamızda yardımcı olacaktır. Kendimizden kaynaklı bir çatışma içerisindeysek, bunu fark 
ettiğimiz anda “Kendimle kalmaya ve düşünmeye ihtiyacım var bunu daha sonra konuşabilir miyiz?” 
cümlesi, ortamın sakinleşmesine ve çözüm üretmek için gerekli zamanın yakalanmasına yardımcı 
olacaktır. Tam tersi durumda, çatışmanın karşıdan kaynaklandığını düşündüğümüz durumlarda 
da “İçinde bulunduğumuz durumu düşündüğümde bir çözüme ulaşamıyorum, belki de belirli bir 
müddet ikimiz de konu üzerine düşündükten sonra fikirlerimizi tekrar paylaşmalıyız” cümlesi, 
kimseyi yargılamadan orta yol bulucu ve karşımızdaki kişiyi de düşünmeye sevk eden bir hamle 
olacaktır.

Söz konusu bireylerle grup çatışması, gruplar arası çatışma ve örgütler arası çatışma olunca, 
muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Gruplar, birbirine benzer fikir veya çıkarları 
gözeterek bir araya gelirler. Yani daha büyük kitleli bir ortak akıl söz konusudur. Çatışma sebebini 
iyi anlamak ve analiz etmek bu durumda çok daha önemlidir, çünkü kitleyi ikna edecek bir çözüme 
ihtiyacımız olacaktır.  Aradaki samimiyet durumunu gözeterek, grup üyeleri ile tekli konuşmalar 
gerçekleştirmek iyi olabilir, fakat amacımızı ve niyetimizi açıkça hepsine aynı şekilde belirtmeliyiz. 
Aksi takdirde davranışımız yanlış anlaşılabilir ve amacımızın çatışma çözmek yerine grubu daha da 
karıştırıp, yeni çatışmalar yaratmak olduğu sanılabilir. 

Çatışma durumlarında yapılması gereken ilk hamle, sorunu analiz etme ve üzerine düşünme 
olmalıdır. Sonrasında ise amacımızı belirten net cümlelerle iki tarafı da yargılayan ifadeler 
kullanmadan iletişime geçmeliyiz. Unutmamak gerekir ki çatışma boyutu büyüdükçe, çözüm süreci 
de uzayacaktır. Süreç boyunca aynı tavrı sergilemeye önem verilmelidir. Her çatışma sonrasında 
öğreneceklerimiz farklıdır ve bunlara odaklanmak gerekir, çatışmanın kişilik ve hayat görüşü 
üzerindeki etkisini yadsımamak gerekir. Çatışma durumundan kimin galip çıktığı değil, kimin ruhsal 
kazanımlarla ayrıldığı önemlidir.
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ARKADAŞLARI REMZİ ERİŞLER’İ UNUTMADI

TMMOB Makina  Mühendisleri  Odası  Bursa  Şubesi  2014  Yılında  Hayatını  Kaybeden Makina 
Mühendisi Remzi Erişler’i Unutmadı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin kuruluşundan itibaren şube yönetimlerinde, 
yönetim kurulu üyeliği, şube başkanlığı ve denetleme kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Makina 
Mühendisi Remzi Erişler ölümünün dördüncü yıl dönümünde arkadaşları, meslektaşları ve MMO Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Mudanya'daki mezarı başında anıldı.

Erişler’in Mudanya’daki mezarının başında yapılan anmada konuşan MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli, “Bizler, mücadele insanı, yiğit insan, arkadaşımız, abimiz, yoldasimiz Remzi Erişler’i ölümünün 
dördüncü yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Düşünceli,  Remzi Erişler’in Bursa demokrasi mücadelesinde ve MMO Bursa Şubesi’nin kurumsallaşmasında 
önemli katkılar sağladığını belirterek, meslek odası çalışmalarında örnek bir kişi olduğunu söyledi.

Erişler’in sadece Bursa’da değil, ülke genelinde Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB örgütlülüğü içerisinde 
çalışkanlığı, doğru, dürüst ve mücadeleci kişiliğiyle tanındığını ifade eden Düşünceli, mücadele arkadaşlarını 
unutmayacaklarını da belirtti. 01/08/2018
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ İÇİN 2018-2019 DÖNEMİ KAYIT 
BAŞVURULARI 3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2018-2019 öğrenim dönemi için başvuru ve kayıtları 3 
Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 650 TL olan öğrenci evi için başvurular web sayfası 
üzerinden yapılacaktır.

İletişim:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi

Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara

Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde 
lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının 
yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.
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Kültür - Sanat

ALTINCI KOĞUŞ

Yazar: Anton Pavloviç Çehov

Çevirmen: Yulva Muhurcişi

Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları

Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan 
Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır. İvan Dmitriç maruz 
kaldıkları adaletsizliğe, içinde yaşamaya zorlandıkları berbat koşullara karşı çıkarken, Andrey 
Yefimıç bunları görmezden gelmekte ısrar eder ve durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdatmaz. 
Doktor sonunda içine düştüğü “felsefi” yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten geçmiştir. 
Altıncı Koğuş, Rusya’nın ve ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek yerine onları uzaktan izlemeyi tercih 
eden elit Rus aydınının “deliliği”nin simgesidir adeta. Altıncı Koğuş, Russkaya Mısl dergisinin 1892 
kasım sayısında yayımlandığında büyük ilgi görmüştü. Hatta Lenin’in de yapıtı okuduktan sonra 
dehşete kapıldığı, “Kendimi Altıncı Koğuş’a kapatılmış gibi hissettim” dediği rivayet edilir. 

KÖPEK DİŞİ

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Christos Stergioglou, Michele 
Valley, Angeliki Papoulia 

Ülke: Yunanistan

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Yorgos Tsourgiannis

Yunan Yeni Dalgası’nın öncü ismi Yorgos Lanthimos’un adını dünyaya duyurduğu KÖPEK DİŞİ 
(DOGTOOTH)’ta Yunan bir çift, üç çocuklarıyla birlikte bilinmedik şehir dışı bir evde hayatını 
sürdürmektedir. Çocuklar, tüm eğitimlerini evde alırken, dış dünya ile hiçbir şekilde temas 
kuramazlar. Babalarının hayatları boyunca tekrar ettiği gibi, çocukların dışarı güvenle çıkabilmelerinin 
tek şartı “köpek dişlerinin” düşmesidir.

 27



 MMO Bursa Şube

Yeni Üyeler

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Ahmet
EKİN

Ahmet Şair
FİLİZ

Ali
 KORKMAZ

Ali Sadık
GÖKKURT

Aykut
ONAR

Baran
ÖZİŞ

Beyzanur
ULUPINAR

Buket
 ESEN

Burak
BALTA

Burak
ÇAN

Cafer
PİŞKİN

Cengizhan
AŞKIN

Cihan
BADEMCİ

Çiğdem
DİNDAR

Deniz
ATIM

Deniz
POLAT

Elif
ÇETİN

Emrah
KARA

Engin
DEMİR

Engin
TELLİ

Ersel
BULUT

Fatih
BAYRAKTUTAN

Fatma
PARAŞ

Fatma
UYSAL

Hakan
RAİFOĞLU

İsmail Salih
DOYDUK

Kerem
HÜRKUŞ

Kübra
KARABIYIK

Mehmet Fatih
YAYLALI

Muhammet
YELER
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Yeni Üyeler

ÜLKEMİZ ve MESLEĞİMİZ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR.

ÜRETİM GÜCÜMÜZ ONLARLA ARTACAK.
 

TÜM ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ
                                          Şube Yönetim Kurulu

Murat
BÖYÜK

Murat
SÜMER

Mustafa
COŞKUN

Mustafa
SAVAŞ

Mutlu
EKİNCİ

Müslüm Ogün
CEYHAN

Onur Alp
ÇELİK

Onur
KAYA

Onur
TOPAL

Reyhan
AKDENİZ

Rukiye Sezgin
ŞENYİĞİT

Savaş
ARABACIOĞLU

Senem
IŞIK

Servet
ÖZDEMİR

Süleyman Merih
BOZDEMİR

Tugay
UZ

Tuğba
GEZER

Tuğçe
ATEŞ

Uğur
YILDIZ

Ulaş
ÜLKÜ

Yalçın
 MUTLU

Yasin
AYDIN

ŞUBEMİZE YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Yusuf
SARI

Zafer
BOZKURT
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ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ !

1 Eylül Dünya Barış Günü ülkemizin, içinde yer aldığımız bölgenin ve dünyanın barış gereksinimini bir kez 
daha hatırlatmaktadır.

Emperyalist müdahale ve işgaller ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri şiddetle bastırmaya çalışmaları 
halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek acılar şeklinde yansımaktadır. Başta 
eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen ve Filistin olmak üzere birçok ülkede emperyalist 
güçler ve işbirlikçileri tarafından yapılan ülkesel ve toplumsal yıkım oldukça hazindir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, bölgemizdeki emperyalist müdahale ve işgaller, dünyada 
nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıklarının artması söz konusudur.

Ülkemizde iç ve dış politikanın şiddet eksenli olarak yürütülmesi, toplumsal atmosferin militarizmle, 
milliyetçilikle ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol açmaktadır. Kürt sorununda sergilenen baskı ve 
şiddet her iki tarafta derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır. Halkımız ve bölge halkları her gün 
şiddet ve savaş ortamının etkileri altındadır.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”, “ülkede, bölgede, dünyada barış” demek insan olmanın sorumlulukları 
arasındadır. Bu istemlere kulak verilmesi, güçlendirilmesi gerekmektedir. Gereksinimimiz demokrasi, barış, 
kardeşlik, adalet, refah ve mutluluktur.

Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden çok uzakta bulunuyoruz. Ancak Odamız TMMOB çatısı altında 
emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşit, özgür, laik, adalet ve 
hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye mücadelesinde yer 
almaya devam edecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Günce
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30 Haziran – 01 Temmuz 2018 

“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanı)” Üyemiz Mehmet Dağ 
eğitmenliğinde, 3 kişinin katılımıyla Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

05 - 06 Temmuz 2018  
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik Görevlisi 
Selçuk Türe eğitmenliğinde, 19 kişinin katılımıyla Bandırma İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

16 – 22 Temmuz 2018  
“Mekanik Tesisat Kursu” Üyemiz Tarık Demiray eğitmenliğinde, 7 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 – 26 Temmuz 2018  
“Şantiye Şefliği Eğitimi” Üyemiz Şerif Özsakarya eğitmenliğinde, 22 üyemizin katılımıyla Şube 
Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

02 - 03 Ağustos 2018  
“LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu” Şube Teknik Görevlisi 
Selçuk Türe eğitmenliğinde, 5 kişinin katılımıyla Edremit İlçe Temsilciliği Eğitim Salonu'nda 
gerçekleştirildi.
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VEFAT

Üyemiz Mesut Emir’in annesi
vefat etmiştir.

Üyemiz Yılmaz Öztürk’ün annesi
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz İsmail Orhan Öcalgiray
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz

VEFAT

Üyemiz Hasan Hüseyin Erturaç
vefat etmiştir.

Ailesi ve Yakınlarına
 Başsağlığı Dileriz




