PROJENİN TANITIMI
AB Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı ,
Türkiye'de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK'ların küçük
ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.
EKODER (Ekolojik Yaşam Derneği) in , proje ortakları olan Bursa
Kent Konseyi ve SOMER (Sosyal Politikalar Merkezi Derneği) ile
birlikte yürüttüğü "Bursanın Çevre Sorunlarına Sivil Katılım" isimli
projesi bu kapsamda hazırlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen
faaliyetlerden biri olan bu kitapçık, proje ile ilgili kısa bilgilendirme ve
Bursa'da Etkin Olan Çevre Kurumlarının tanıtımını içermektedir.
PROJENİN GENEL HEDEFİ
Bursa'daki Çevre ile ilgili çalışan STK ların kapasitesinin geliştirilmesi,
Bursanın çevre sorunlarına STK lar aracılığıyla toplumda farkındalık
yaratma ve bu konuda bilinç kazandırma,
Çevre ile ilgili faaliyet gösteren STK ların ortak çalışmalarının
sağlanması,
Çevre ile ilgili konularda başta yerel yönetimler olmak üzere karar
alma mekanizmalarına katılımın sağlanması.
PROJENİN ÖZEL HEDEFİ
Bursa'da doğa,ekoloji ve çevre ile ilgili faaliyet gösteren STK'ların
birbirleriyle iletişimlerinin sağlanması ve geliştirilmesi.
Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen
faaliyetler;
Proje Tanıtım Broşürü
Mart ayında 500 adet hazırlandı ve gerekli kurum ve kişilere
dağıtıldı,
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Çevre temalı STK'ların katılımıyla,proje tanıtımı,“Bilgi ve
Deneyim Paylaşımı Toplantısı”
Toplantı 17 Mayıs 2011 tarihinde Bursa Kent Konseyi'nde
gerçekleştirildi. Toplantı duyurusu ilgili kurumlara çıkarılan davet
mektubu ile katılımları sağlanan, Bursa'da doğa,ekoloji ve çevre ile
ilgili faaliyet gösteren dernekler ve kurumlar arasında tanışma,bilgi
ve deneyim paylaşımı amaçlı toplantının organizasyonu Ekoder
tarafından yapıldı. Toplantı ,açılış konuşmasının ardından,
projenin hedef ve faaliyetlerinin anlatıldığı “Proje Tanıtımı”yla
devam etti.
STK temsilcileri, kendileri ve derneklerini tanıtıp faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
Katılımcılara proje tanıtım broşürü, kalem ve notluk dağıtıldı.
Toplantı sırasında kitapçığa veri teşkil edecek bir form STK
temsilcilerine dağıtılarak ve doldurmaları talep edildi.
Bu forma derneğin,adı,adresi,kuruluş amaç ve hedefleriyle yaptığı
faaliyetler yazıldı.
Bu toplantıya Bursa'da faaliyet gösteren 25'e yakın çevre temalı
örgütün temsilci ve üyelerinden oluşan 45 kişi katıldı.
AB Çevre Müzakere Süreciyle ilgili Konferans ve Bursa'nın
Çevre Sorunlarıyla ilgili Çalıştay
10 Haziran 2011 tarihinde Bursa Barosu Lokalinde gerçekleştirilen
konferans ve çalıştaya doğa, ekoloji ve çevre ile ilgili alanlarda
faaliyet gösteren kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından 50 temsilci katıldı.
Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ve Ülkemizdeki Süreç , Uludağ
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Öğr.Gör.Dr. N.Kamil
Salihoğlu tarafından anlatıldı.
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BUSKİ'nin içmesuyu ve atıksu konusundaki çalışmaları hakkında
BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme Şefi Nurcan Aydoğan, Bursa
Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi korumaya yönelik çalışmaları
hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı'ndan Hatice Ünlü bire sunum yaptılar.
Programın son bölümünde ise Bursa'nın çevre sorunlarının tespiti ve
çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay gerçekleştirildi.
Bursa'da Etkin Çevre Kurumları Kitapçığı
17 Mayıs ve 10 Haziran tarihli toplantı ve çalıştaylara
katılankurumların tanıtımının yapıldığı bu kitapçık basılarak 500
kişi ,kurum ve kuruluşa posta ile ulaştırıldı. Kurum bilgi formları
elimize ulaşmayan kurumların bilgileri bu kitapçıkta yer
alamamıştır.
Web sayfası
Bu web sayfası aracılığıyla STK'ların birbirlerini tanımaları ve
iletişimlerinin geliştirilmesi, Konferans ve Çalıştay sonrasında ilgili
dernek ve kurumların tanıtımları, bu projenin internet üzerinden
tanıtımının yapılması, verilecek iletişim adresleriyle konuya ilgi
gösteren kişi ve kurumların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
www.bursacevremeclisi.com domain ve hosting bedelleri ödenerek
sayfa yapımı gerçekleştirilmiştir.
Bursa Çevre Meclisi (BURÇEM)
Gerek proje paydaşları gerekse yerel çevre, doğa, ekoloji
derneklerinin ve kurumların çevre birim yada komisyonlarının
ortaklığı ile Bursa Kent Konseyi bünyesinde Bursa Çevre Meclisi
(BURÇEM) oluşturulması öngörülmüştür.
BURÇEM ilk toplantısını Eylül ayında Bursa Kent Konseyi toplantı
salonunda gerçekleştirmiş olup proje bitimi sonrasında da Bursa
Kent Konseyi Bünyesinde toplantılarına devam edecektir. Projeninin
sürdürebilirliğinin sağlanması ve STK'ların karar alma
mekanizmalarına katılımının sağlanmasında BURÇEM etkili rol
oynayacaktır.
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Sonuç Bildirgesi
Oluşturulacak Çevre Meclisi ve işlevlerini tanıtan bir bildiri (el ilanı)
ve kentin çeşitli yerlerine, sivil ve resmi kurumlara asılacak bir afiş
hazırlanacaktır. Projenin 7 ay süren faaliyetleri, Sonuç Bildirgesi
şeklindeki el ilanında toplanacaktır. Bu bildirgede projenin hedefleri
ve çıktıları hedef kitleye aktarılmış olacaktır. BURÇEM,
düzenlenecek olan bir afiş ile kamuoyuna tanıtılacak, Bildirgenin
hazırlanması, bildiri ve afişlerin asım ve dağıtımları Eylül ayında
gerçekleştirilecektir.
17 Mayıs 2011 tarihli Bursa'nın Çevre Sorunlarına Sivil
Katılım Projesi "Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı"
katılımcı kurumlar;
1.Başka Derneği
2.Bursa Doğa Çevre Gönüllüleri
3.Bursa Kent Konseyi
4.Bursa Kent Konseyi Arazi ve Su Kaynakları Grubu
5.Bursa Kent Konseyi Uludağ Çalışma Grubu
6.Bursa Kent Konseyi YG21
7.Bursa Rotary Kulübü
8.Bursa Ser.Muh.Mali Müşavirler Odası
9.ÇEKÜL
10.Çınarcık Köyü Derneği
11.DOĞADER
12.DOSES-Doğanın Sesi Derneği
13.EKODER
14.Gemlik Yaşam Atölyesi
15.MKP Çevre Koruma Derneği
16.MKP Kültür ve Sanat Derneği
17.Nilüfer Kent Konseyi
18.SİVİLAY
19.SOMER-Sosyal Politikalar Merkezi
20.TEMA Vakfı Bursa Temsilciliği
21.Uludağ Rotary Kulübü
22.YEÇEV- Yenişehir Çevre Hareketi
23.YEDOHA- Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği
24.Yeşil Bursam Derneği
25.Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği
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10 Haziran 2011 tarihli "Bursa'da Çevre Yatırımları ve
Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri Panel ve
Çalıştayı" katılımcı kurumlar;
1.Başka Derneği
2.BUMİAD-Bursa Müh.ve Mim.İşadamları Derneği
3.Bursa B.Şehir Belediyesi Çevre Kont.Koruma Daire Başkanlığı
4.Bursa Barosu Çevre Komisyonu
5.Bursa Kent Konseyi
6.Bursa Kent Konseyi Arazi ve Su Kaynakları Grubu
7.Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi
8.Bursa Serb.Muh. ve Mali Müşavirler Odası Çevre Kom.
9.Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koord.Merk.
10.BUSKİ Genel Müdürlüğü
11.Çınarcık Köyü Derneği
12.DOĞADER- Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
13.EKODER - Ekolojik Yaşam Derneği
14.Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği
15.MKP Çevre Koruma Derneği
16.MKP Kültür ve Sanat Derneği
17.Nilüfer Kent Konseyi
18.SOMER-Sosyal Politikalar Merkezi
19.Tema Vakfı Bursa Temsilciliği
20.Uludağ Üniv.Karacabey Meslek Y.Okulu
21.Uludağ Üniv.Müh.Mim.Fak.
22.YEÇEV- Yenişehir Çevre Hareketi
23.YEDOHA-Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği
24.Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
25.Yeşil Bursam Derneği
26.Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği
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BURSA
Bursa,Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alan, doğuda Bilecik,
Adapazarı, kuzeyde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi,
güneyde Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrili ,nüfus bakımından
Türkiye'nin 4. büyük kentidir.
Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa'nın yüzey şekilleri,
birbirlerinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar
halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat
gölleriyle Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovaları oluşturmaktadır.Toplam
2
yüzölçümü 10.819 km olan Bursa ili topraklarının % 17'sini ovalar
oluşturmaktadır.Bu verimli ovalarda sebze,meyve ve tahıl üretimleri
2,
yapılmaktadır.En Önemli Ovalar; Bursa merkez 365 km Karacabey
2
2
2
537 km , Mustafakemalpaşa 193 km ,Yenişehir 152 km ,İnegöl 150
km2,Orhangazi 97 km2,Orhangazi 97 km2,,İznik 76 km2.
İl sınırları dahilinde Uluabat (1.134 km2) ve İznik (298 km2) gölleri
bulunmaktadır.
İlin önemli akarsuları; Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ'ın güney
yamaçlarından doğan ve gene Uludağ'dan kaynaklanan birçok küçük
dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere,
Aksu Deresidir.Bursa ilinin Marmara denizinde 135 km.lik sahil bandı
bulunmaktadır.
Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar
genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar;
Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan
Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa
ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi, ile
Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları,
Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en
yüksek dağı ve Milli Park olan Uludağ'dır (2.543 m).
( http://www.bursa.gov.tr )

6

Bu coğrafi özellikler, Bursa'yı diğer Anadolu kentlerinden farklı ve
şanslı kılmaktadır. Dağları, denizi, ovaları,gölleri ve akarsuları ile
tarım ve turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bursa aynı
zamanda bir endüstri kenti olma özelliği ile Türkiye ekonomisinin
gelişmiş kentlerinden biri,ihracatta Türkiye 2.sidir.
Yoğun göç alan kent konumunda olan Bursa, nüfus yoğunluğun baskısı
ile çarpık ve kontrolsüz kentleşmenin olumsuzluklarını yaşamaktadır.
Yol yapımları, yapılaşma ve endüstrileşme arttıkça sulak alanlar,yer
altı ve yerüstü su kaynakları, ormanlar, göl ve akarsular ve tarım
arazileri tahrip olmakta ,azalmakta yada yok olmaktadırlar.Bir
zamanlar "Su" ve "Yeşil"i ile ünlü olan Bursa, suyunu ve yeşilliğini
taş,kum,maden ocaklarına, limanlara, fabrikalara, yollara, depo
alanlarına , çarpık yapılaşmaya kurban vermektedir.
10 Haziran 2011 tarihinde yapmış olduğumuz Bursa'da Çevre
Yatırımları ve Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri’nin tartışıldığı panel ve çalıştaya katılan çevre kurumları
temsilcileri Bursa'nın Doğal Kaynaklar ve Çevre açısından "Zayıf
Yönlerini" şu maddeler ile özetlemişlerdir;
Plansız kentleşme ve sanayileşmenin olması,
Kent bazında yeterli Çevre Bilincine sahip olunmayışı,bu
konudaki eğitim politikalarının yetersiz oluşu,
ÇED Raporlarının yerinde Tesbit Yapılarak hazırlanmaması ve
bunların Takibinin yeterli olmaması,
Yetki paylaşımı konusunda kurumlar arası koordinasyonsuzluk
ve kargaşanın olması,
Sorun odaklı oluşturulan komite yada komisyonlarda
katılımcıların Sürekli olmaması,
Şahsi yada şirketsel menfaatlerin Kamu Menfaatlerinin üzerinde
tutulması,
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Yöneticilerin vaadettiklerini uygulamamaları yada uygulayamamaları,
Ruhsatlandırma ve benzeri birimlerde çalışan kişilerde süreklilik
olmaması,
Doğal alanlar Denetim Mekanizmalarının yetersiz olması,
Etkin denetim mekanizmasının çalışmaması yada eksik
çalışması,
Kontrolsüz Küçük Sanayi Bölgelerinin olması,
Çevre etki değerlendirmesi dikkate alınmadan açılan Taş,Kum ve
Maden Ocaklarının çokluğu,
Barajlar çevresinde bulunan Yerleşim Yerlerinin atık sularının
kontrolsüz olarak barajlara desarjı,
Orhaneli başta olmak üzere ilçelerdeki Taş ve Maden Ocakları
atıklarının akarsular ve baraja kontrolsüz olarak deşarjı,
Endüstriyel Tarım Faaaliyetlerinde kullanılan yüksek
miktarlardaki tarım kimyasallarının toprakları ,yer altı ve üstü su
kaynaklarını,sulak alanları kirletmesi,
Gemlik'te bulunan Çarşı Deresi ve Karsak Derelerinin, Orhangazi
sınırlarından başlamak üzere çevredeki sanayi atıklarıyla
kirlenmesi ve bu kirliliğin Gemlik Körfezi ve Marmara Denizine
taşınmaları,
Hızlı ve kontrolsüz sanayileşme ve sanayilerdeki alt yapı eksikleri
nedeniyle yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi,
Bursa ovasının tahrip edilmesi,
Nilüfer çayı başta olmak üzere dere ve akarsuların yoğun bir
şekilde kirletilmesi,
Uluabat ve İznik Göllerinin kirletilmesi,
Sanayi tarafından Kaçak Yeraltı Suyu kullanımı, izinli kullanımlardaki kontrol eksiklikleri,
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Baz istasyonları ,trafolar ve yüksek gerilim hatlarından
kaynaklanan yoğun elektromanyetik kirlilik,
Merkez dahil olmak üzere ilçelerde Kent Dokusuna uymayan yada
zarar veren yapılaşmaların olması,
Coğrafi olarak Deprem Kuşağında bulunuyor olmamız,
Meslek Hastalıklarına yönelik tesbit ve araştırmaların olmaması,
Sokak Çeşmelerimizin az olması,
Yağmur sularından Kullanma Suyu olarak yararlanılamaması,
Tehlikeli Atıkların Kontrolsüz bertarafı,
Atıklar konusunda yeterli tesisin olmaması, depolama
konusunda yeni teknolojilerin yeterince kullanılamaması,
Akaryakıt İstasyonları başta olmak üzere yanıcı,patlayıcı
maddelerin depo alanlarının şehir içinde, özellikle yerleşim
yerlerinin içinde kalması.
Bahsi geçen çalıştayda saptanan Zayıf Yönler çerçevesinde Bursa'nın
Doğal Kaynaklar ve Çevreye olan Tehditler ise şöyle özetlenmiştir ;
Bursa'ya yoğun göç,
Bütüncül bir çevre politikasının olmaması,
Yanlış çevre politikalarının uygulanması ve izlenmesi,
Siyasi baskı ve merkezi otoritenin olumsuz etkisi,
Karar alıcıların halk ve kent yararını gözeten çevre bakış açısına
sahip olmamaları,
Bursa Büyükşehir sınırlarının genişlemesi,
Kanun ve yönetmeliklerin çok sık değişmesi,
Turizmin arttırılması bahanesiyle Uludağ'da yapılması planlanan
faaliyetler,
Uludağ'da ekosistemin ve su varlıklarının düşünülmemesi,
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Uludağ su varlıklarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde şirketler
tarafından ele geçirilmesi, şişelenerek satılması,
Gemlik'te Azot Sanayi başta olmak üzere bazı sanayi tesislerinin
doğal afetlere karşı savunmasız olmaları,
Gebze-İzmir Otoyolu,
1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı,
Kontrolsüz dere ıslahları,
Kontrolsuz Hidroelektrik Santraller kurulması,
Taş,kum ve maden ocaklarının getirdiği kirlilik,
Doğa da gerçekleştirilen kamp, eğlence,festival yada piknik
faaliyetlerinde oluşan atıkların toplanmayıp çevrede büyük
kirlilik oluşturmaları,
Çöp depolama sahalarına yakın yapılaşma,yerleşim yerleri
olması,
Plansız yapılaşma ve kent dokusuna uygun olmayan TOKİler.

Proje kapsamında düzenlenen toplantı,panel ve çalıştay gibi
etkinliklere katılan , Bursa Çevre Meclisinin kurulmasına katkı
vermeyi taahhüt eden doğa,çevre ve ekoloji üzerinde faaliyet gösteren
kurumlar alfabetik sıra ile kitapçığımızda yer almaktadırlar.
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KURUMUN AMACI
Başka-der, özünde, sürdürülebilir yaşam felsefesini yaşam tarzı edinmiş
üyelerden oluşan bir 'kentsel çevre' derneğidir. Eylül 2008'de kurulmuş olan
derneğin başlıca çalışma alanı sürdürülebilir yaşamı destekleyici
uygulamaları araştırmak, uygulamak ve yaygınlaştırmaktır. Bu yönde
çalışmaları mevcut sistem içinde alternatif politikalar üretip kamuoyuna da
bu alternatif yaşamı deneyimleme imkanı sağlamaktır. Başka-der,
alışageldiğimiz bazı alışkanlıklarımızı dünyamızın daha fazla
kaldıramayacağını düşünen ve bu alışkanlıklarımızdan çok fazla taviz
vermeden de başka bir yaşamın mümkün olduğunu savunan bir dernek olup
çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Derneğin başlıca hedefi kentin
sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon geliştirmek, ardından da bu
vizyonun yaşama geçirilmesine yönelik uygulama çalışmaları yapmaktır.
Başka-der bütün alışkanlıklarımıza 'başka' bir açıdan bakan 'başka' çözümler
üreten ve bunun uygulamasını yapan, bu uygulamaları yaygınlaştırmaya
çalışan bir oluşumdur.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
‘Kentsel Çevre': Yenilenebilir Enerji, Verimli Enerji Kullanımı, Sürdürülebilir
Ulaşım, Sürdürülebilir Hayat, Organik Tarım, Kentlilik Bilinci, Doğa ile
Uyum İçinde Yaşam.
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KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
- 2008-2009 yılları arasında 'Hayata Artı Gençlik Programı' tarafından
desteklenen '%100 Döngü' Projesini yürütmüştür. Bu proje, yenilenebilr
enerji sistemlerinin modern hayatta ve tarımsal alanda uyulanabilirliğini
göstermeyi hedefleyen bir projedir. Projede 100'den fazla gönüllü, güneş
enerjisinden bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir evde ve serada kısa süreli
yaşama ve çalışma imkanı bulmuş ve bu alanda deneyimler yaşamışlardır.
Günümüzde Avrupa Gönüllülük Hizmeti kapsamında Avrupa'lı gençler
gelecek ve benzer deneyimleri Uluslar arası boyuta taşıma imkanı elde
edilecektir. (www.hayaarti.org)
-Haziran 2009- Haziran 2010 tarihleri arasında GEF- Küçük Hibeler
Programı desteği ile 'Dikkat Bisiklet Çıkabilir' projesini yürütmüştür. Proje ile
bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu savunmak görünür kılmak
hedeflenmiştir. Uludağ Üniversitesi ve Görükle yerleşkesi arasında ve
üniversite içinde bisiklet yolları işaretlenmiştir. Üniversitede ULUBİST'
Uludağ bisiklet topluluğu'kurulmuş olup 50 bisiklet dağıtılımıştır. Böylece
kentsel çevre ile dost ve sürdürülebilir ulaşım anlamında Bursa’da bir ilk
gerçekleştirilmiştir. (www.dikkatbisikletcikabilir.org)
- 2009-2010 dönemi içinde 'Hayata Artı Gençlik Programı' tarafından
desteklenen
'GÜNEŞ HASATI' projesi devam etmektedir. Bu proje
kapsamında yenilenebilir enerji sistemlerinin sosyal ve kamusal alanda
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Nilüfer, Ataevler 'Yılmaz
Akkılıç Parkı'nın bütün elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılar hale
getirilerek, bu parkın aylık elektrik gider bedelleri bir hesapta toplanarak
diğer parklarda da benzer sistemlerin uygulanması hedeflenmektedir.
Sistemin işlemesi durumunda 10 sene sonra Nilüfer İlçe Sınırları içerisindeki
bütün parklar güneş enerjisi ile aydınlanıyor olacaktır.
-Şubat 2010'da başlayan ve GEF- Küçük Hibeler Programı tarafından
desteklenen'Küçük adımlar Büyük sonuçlar doğurur' projesini
yürütmektedir.Bu proje ile Bursa-Nilüfer ilçesinde yapılacak olan anketlerle
hane bazlı karbon tüketimini gösteren bir harita oluşturulacaktır. Bu
haritalama sonrasında günlük hayatta uygulanacak küçük değişiklikler ile
çevreyle daha dost olunacağı gösterilmiş olunacak ve somut olarak karbon
ayakizlerinin küçülmesi gözlemlenecektir.
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BURSA BARO BAŞKANLIĞI
ÇEVRE HUKUKU KOMİSYONU
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Av.Ş.Cankat TAŞKIN
Av.Cumhur ÖZCAN
Av.Eralp ATABEK
Av.M.Nezih SÜTÇÜ
Av.Ali ARABACI0

:ADLİYE SARAYI G BLOK K:1-BURSA
:0224 272 11 94 / 251 66 06
:0224 251 62 49
:baro@bursabarosu.org.tr
:http://www.bursabarosu.org.tr
TELEFON
e-POSTA
0224 256 66 33
sctaskin@yahoo.com
0224 271 72 32 cumhurozcan@hotmail.com
0224 222 12 91
er.atabek@gmail.com
0224 256 44 45 avukatnezihsutcu@hotmail.com
0224 251 27 17
avaliarabaci@hotmail.com

KURUMUN AMACI
Bursa İl Sınırları İçerisindeki çevre sorunlarıyla ilgili konularda Bursa Baro
Başkanlığı adına özellikle idari yargı alanında plan iptali davaları açmak
yoluyla çevre ihlallerini çözmek. Bu yolla hukukun üstünlüğü ilkesinin
yerleşmesi için mücadele etmek.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Bursa İl sınırları içerisinde idari yargıda plan iptali davaları başta olmak
üzere, yargı kararlarının uygulanmaması ile ilgili olarak kararları
uygulamayan sorumlular hakkında tazminat ve ceza davaları açmak.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
1991 yılında kurulan ve ilk davasını Orhaneli Termik Santrali'ne karşı açan
komisyon, geçen 20 yılda 150'nin üzerinde çevre ihlaliyle ilgili dava açmış ve
bu davaların % 90'ında başarı sağlamıştır.
Örneğin bu süreçte Uludağ Milli Parkı'nın Bakanlar Kurulu kararı ile
daraltılması da dahil olmak üzere, sadece Uludağ'la ve Uludağ'ın Milli Park
niteliğinin korunması ile ilgili açılan davaların sayısı 12'dir ve bu davaların
hemen hepsi kazanılmıştır.
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Bu şekilde, Uludağ'a yeni teleferik ve telesiyej hatları açılarak çevreye zarar
verilmesi önlenmiş; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda çevrenin
korunması yönünde idari yargı kararları alınmıştır.
Aynı süreç içerisinde Cargill şirketiyle ilgili de 12 civarında dava açılmış; bu
davaların hemen hepsinda başarı sağlanmış ve Cargill şirketi 45 günlüğüne de
olsa kapatılabilmiştir.
Yine Cargill'le ilgili olarak, verilen yargı kararlarının uygulanmaması
nedeniyle kararı uygulamayan dönemin Başbakanı, Tarım Bakanı, Gemlik
Belediye Başkanı ve Bursa Valisi hakkında hem suç duyurusunda bulunulmuş
hem de tazminat davası açılmıştır. Bu başvurular sonucunda dönemin Bursa
Valisi yargılanmış ve hüküm giymiştir. Ayrıca bahsi geçen diğer isimlerin de
davacılara (Bursa Barosu vd) tazminat ödemelerine karar verilmiştir.
Cargill sürecindeki hukuk ihlalleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de
taşınmıştır. Mahkeme'ye Temmuz 2005'te Sözleşme'nin 2. maddesi (yaşam
hakkı); 6. maddesi (adil yargılanma hakkı); 8. maddesi (çevre hakkı); 13.
maddesi (etkili başvuru yolunun yokluğu) gerekçesiyle başvurulmuştur.
Taraflar son beyanlarını vermişlerdir. Dosya şu anda karar aşamasındadır.
Cargill ve Uludağ süreçlerinin yanı sıra Çevre Hukuku Komisyonu olarak Baro
ve Bursa'daki STK'lar adına yerel bazdaki pek çok plan değişikliğinin iptali
için davalar açılmış; kararları alan belediye meclis üyeleri hakkında suç
duyurularında bulunulmuş ve tazminatlar talep edilmiştir. Bunların pekçoğu
da olumlu sonuçlanmıştır. Komisyonun çevre mücadelesi sürmektedir.
Komisyonumuzun Çalışma Sistemi :
Çevre Hukuku Komisyonu Bursa Baro Başkanlığı bünyesinde yer alan,ayrı bir
tüzel kişiliği olmayan; tamamen gönüllü katılım ve çalışma esasına göre
hizmet veren bir yapılanmadır. Çalışan meslektaşlar, herhangi bir maddi
beklenti içerisinde olmaksızın “çevre ve çevreyi koruma” adına kendi ofis
mesailerinden zaman ve emek ayırmak suretiyle komisyonda yer
almaktadırlar.
Komisyon, Baro Başkanlığı'na bağlı olmakla beraber; çalışmalarında Baro
Başkanlığı'na tabi değildir. Tamamen bağımsız çalışmaktadır. Sadece,
"Komisyonca gerekli görüldüğünde veya Başkanlık tarafından talep
edildiğinde” Baro Başkanlığı'na çalışmaları hakkında “bilgi” sunar.
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Dava sürecinde avukatlar ücret almadıkları gibi, yargılama giderleri de (eğer
yargılamaya katılan kişi veya kurumlar bunları karşılayacak durumda
değillerse) Baro tarafından ödenir fakat davalar kazanıldığında, Baro
tarafından kurumlar adına ödenen rakamlar Baro Başkanlığı'nın kasasına
aktarılır.
Kazanılan davalar sonucunda elde edilen tazminatlar, vekalet ücretleri ve
masraflar Bursa Barosu'nun hesaplarına aktarılır ve çevre ihlallerine ilişkin
başka davalarda kullanılmak üzere harcanır.
Şahıslar, STK'lar veya diğer kurumlar herhangi bir çevre ihalilini Baro
Başkanlığı'na yazılı olarak bildirebilecekleri gibi, üyelerden herhangi birine
de sözlü olarak iletebilirler. Yapılan başvuru üzerine, toplantı açılması
gerekip gerekmediğine ön inceleme ile karar verilir. Eğer konu, (Cargill,
Uludağ veya Orhaneli Termik Santrali gibi) Bursa veya Türkiye kamuoyuna
mal olacak nitelikte değilse; bireysel uyuşmazlık niteliğindeyse ve daha
önceden açılan ve halihazırda yürümekte olan bir dava varsa başvuru
reddedilerek başvurucuya gerekçeli olarak bilgi verilir. Bu süreçte gerekirse
toplantı açılarak başvurucu veya vekili de toplantıya çağrılılır.
Eğer yapılan değerlendirmede dava açmakta kamu ayrarı olduğu kanısına
varılmışsa mutlaka toplantı açılır ve başvurucu/vekili toplantıya davet
edilirek kendisinden sözlü olarak da olay dinlenir. Bundan sonra dava açılıp
açılmayacağına komisyon oyçokluğu ile karar vererek kendi arasındaki
işbölümünü belirler. Dava açılınca davayı başvurucular/Baro adına komisyon
üyeleri yürütür. Komisyonun toplantıları tüm STK'lara ve vatandaşlara
açıktır. Kararlar aleni olarak alınır.
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BURSA KENT KONSEYİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA

: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Osmangazi / Bursa
: 0224 270 82 70 - 71
: 0224 270 82 78
: bursa@bursakentkonseyi.org.tr ,
bursakentkonseyi@bursa.bel.tr
: http://www.bursakentkonseyi.org.tr

WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih PALA
Kent Konseyi Gen.Sekreteri Enes B. KESKİN
Y. Gündem Şb.Md.N.Hanzade ERBEY KUŞKU

TELEFON
0224 270 82 72
0224 270 82 74
0224 270 82 14-34

e-POSTA
semih.pala@bursa.bel.tr
keskinenes@gmail.com
neshanzade@gmail.com

KURUMUN AMACI
Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının
benimsenmesini sağlamak,
Bursa'nın doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik
yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve
tanıtılmasını sağlamak,
Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar
arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan
tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun
kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
Kent halkı ile birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,
Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki
etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
Konseyce alınan kararların Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine
alınmasını sağlamak,
Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak.
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KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Bursa Kent Konseyi; 33 Çalışma grubu ve 4 meclis (Kadın, Gençlik, Engelliler,
Çocuklar) ile çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikli faaliyet alanları;
Yerel demokrasinin gelişimi,
Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımı,
Kentin çevre ve yaşam kalitesinin arttırılması,
Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsallaşmasının sağlanması,
Kent kimliğinin korunması ve kentlilik bilincinin gelişmesi.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Bursa Kent Konseyi çok aktörlü ve çok ortaklı yönetişim anlayışı çerçevesinde
gönüllü çalışma grupları ve meclisler aracılığıyla çeşitli etkinlik ve projeler
gerçekleştirmektedir.
Etkinliklerden örnekler;
*BURSA KENT KONSEYİ CEP TELEFONU VE BAZ İSTASYONUNA
DİKKAT ÇEKTİ
Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma Grubu Tarafından Doğuş Üniversitesi
İşbirliğiyle 'Cep Telefonları, Baz İstasyonları Ve Toplumsal Kaygılar' Konulu
Toplantı Düzenlendi.
*SERA GAZI ÇIKIŞLARI DÜNYANIN SONUNU HIZLANDIRIYOR
Bursa Kent Konseyi İklim Değişikliği Çalışma Grubu Tarafından 'İklimler
Değişiyor Ya Biz' Konulu Konferans Düzenledi.
*BURSA'NIN HES'LERİ TARTIŞILIYOR
Bursa Kent Konseyi Arazi Kullanımı Ve Su Kaynakları Çalışma Grubu
Tarafından Düzenlenen 'Hidroelektrik Santralleri (Hes) Paneli'nde
Bursa'daki Hidroelektrik Enerji Kaynakları Ele Alındı.
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*1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZEN PLANI ÇALIŞTAYI”
Bursa Kent Konseyi koordinasyonunda katılımcı bir süreçle
'Bursa
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı' ile ilgili genel ilkeler yapılan çalıştayda
belirlendi.
Çalışma grupları ve Meclislerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içerisinde proje hazırlama ve uygulama çalışmaları da yapmaktadır. Projeler
konusunda fon kaynakları araştırılmakta ve STK'lar için hibe imkanları
oluşturulmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğinde hazırlanan ve uygulanan projelerden
örnekler;
*ENGELİMİZ KENT OLMASIN PROJESİ
Proje yürütücüsü: SOMER (Sosyal Politikalar Merkezi)
Ortaklar: Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi,
ENSADER,
*BURSA'DA ÇEVRE SORUNLARINA SİVİL KATILIM PROJESİ
Proje yürütücüsü: EKODER (Ekolojik Yaşam Derneği)
Ortaklar: Bursa Kent Konseyi, SOMER, DOĞADER
*EŞİTİZ O HALDE GÜÇLÜYÜZ PROJESİ
Proje yürütücüsü: KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği)
Ortaklar: Bursa Kent Konseyi, Kadının Statüsü Derneği, SOMER
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BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ÇEVRE ve KENT SORUNLARI KOMİSYONU
ADRESİ
Nilüfer /BURSA
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Serpil Savaş
Taner Şeker

: BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.Kale Cad.No:8
: 0224 453 62 31
: 0224 451 19 19
: yonetim@bursa-smmmo.org.tr
: http://www.bursa-smmmo.org.tr
TELEFON
0533 215 15 44
0532 282 39 90

e-POSTA
serpilsav@hotmail.com

KURUMUN AMACI
Meslek Örgütü
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Mesleki Faaliyetler
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Seminer - GDO nedir? İnsan sağlığına etkileri nelerdir?
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SİVİLAY
BURSA SİVİL TOPLUM DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Prof.Dr.Nihat Sapan
Kubilay Aydın
Ferit Gerekli

: KÜKÜRTLÜ,OULU CAD.OYLUM SİTESİ F BL. D 1
BURSA
: 0224 372 05 54
: 0224 372 05 54
: info@bursasivilay.org
: http://www.bursasivilay.org
e-POSTA
nihatsapan@yahoo.com.tr
elmasecz@yahoo.com
feritgerekli@slam.com.tr

KURUMUN AMACI
Sosyal hizmetler,çevre ve doğal hayatın korunması.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Çevre,Kültür,kentlilik bilinci
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Panel,Sempozyum,Ödül törenleri,AB projelerine katılım.

20

ÇEKÜL - ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA
VE TANITMA VAKFIBURSA TEMSİLCİLİĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Mithat Kırayoglu
MERKEZ:

: Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 66.Blok No:1-10
Nilüfer-Bursa
: 0224 441 23 66-67
: 0224 441 23 68
: kirayoglu@yahoo.com
: http://www.cekulvakfi.org.tr/
e-POSTA
kirayoglu@yahoo.com
Ekrem Tur Sok. No 8,Beyoğlu 34435 İstanbul
Tel: 0212 249 64 64 – 0212 251 54 44
Faks: 0212 251 54 45
cekul@cekulvakfi.org.tr

KURUMUN AMACI
ÇEKÜL, Anadolu kentlerinde bıraktığı kalıcı izlerle her zaman danışılan, yol
gösteren, güvenilen; gönüllü temsilcileri ve uzman kadroları ile doğal ve
kültürel mirasın korunması taleplerine yetişmeye çalışan bir sivil toplum
kuruluşudur.ÇEKÜL ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını
korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. Kuruluşundan
itibaren doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan
ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve
programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütüne açılan bir yaklaşımı
benimsemiştir.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
ÇEKÜL, 1990'dan itibaren vakıf olarak hayata geçirdiği projelerde kenthavza-bölge-ülke, bir başka deyişle, en küçük yerleşmeden bütüne doğru
açılan bir yöntemi benimsedi. 1998 yılında 7 Bölge 7 Kent projesiyle,
Türkiye'nin yedi bölgesinden birer kenti ayağa kaldırarak, 'elle tutulur, gözle
görülür' örnekler ortaya koydu. Somut örneklerin özendirici etkisiyle
çalışmalar, Kendini Koruyan Kentler adı altında Anadolu'da özgün kimliğini
koruyabilmiş çok sayıda kente yayıldı.
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Evlerden sokaklara, mahallelere, kentlere, havzalara, bölgelere yayıldı ve ülke
bütününde bir seferberliğe dönüştü. Kendini Koruyan Kentler başlığı altında
yapılan çalışmalar giderek, 2000 yılında ÇEKÜL'ün önderliğinde kurulan ve
bugün 300'ü aşkın belediyenin katılımıyla, koruma ve yaşatma
seferberliğinin temsilcisi konumuna gelen Tarihi Kentler Birliği'ne uzandı.
Koruma ve yaşatma, yerel ve kamu yöneticilerinin öncelikli misyonu haline
geldi. Toplumun farklı kesimlerinin ortak bir amaç çevresinde
örgütlenmesiyle oluşan güç birliği koruma hareketinin eksenini oluşturdu.
ÇEKÜL, kültürel mirasın korunması konusunda yürüttüğü tüm bu
programlara eğitim, tanıtım ve yayın çalışmalarını da katarak bütüncül bir yol
izlemektedir.
Doğal çevrenin zarar görmesi, kentlerden anıtlara, arkeolojik varlıklardan
geleneksel yaşam kültürüne insan hayatına anlam katan birçok değerin zarar
görmesi demektir. ÇEKÜL, Türkiye coğrafyasının bütününü bir miras olarak
kabul eder ve barındırdığı binlerce canlı ile birlikte bu mirası korumanın en
temel sorumluluğu olduğunu düşünür. Bu nedenle, doğal mirasın korunması
için hazırladığı eğitim programlarının ve yerelde yürüttüğü koruma
politikalarının yanı sıra devam eden 7 Ağaç Ormanları programıyla,
ağaçlandırma çalışmaları yürütmektedir.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
ÇEKÜL eğitim programları; ilköğretim ve lise çağı çocuklarına yönelik doğal
ve kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim programları,tarihi kentlerde
düzenlenen üniversite öğrencilerine yönelik mimarlık yaz okulları ve yerel
yönetimlerin korumadan sorumlu kadrolarına donanım kazandırmayı
amaçlayan programlardan oluşuyor.
2009 yılının ikinci yarısında 'kültürel ve kentsel koruma' alanında çeşitli alt
başlıklarda eğitim programlarını hayata geçirmek üzere ÇEKÜL Akademi adlı
bir eğitim oluşumunu hayata geçirdi.
ÇEKÜL Akademi'nin hedef kitlesi, korumadan sorumlu 'kamu-yerel-sivilözel' tüm kesimler olarak belirlendi .Hizmet türleri arasında, kamu ve yerel
yönetim birimlerine yönelik bilgisayarlı ve teknik eğitimler, sektörel
uzmanlık sertifika programları, bilinç uyandırma ve geliştirme eğitimleri,
kişisel gelişlim eğitim ve seminerleri, atölye çalışmaları, kent kültürü
gezileri, kurumlara özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor.
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ÇINARCIK KÖYÜ
KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Ramazan Turan

: Çınarcık Köyü, Orhaneli / BURSA
: 532 793 73 874
:
: ramazanturan85@gmail.com
:
TELEFON
0532 793 73 84

e-POSTA
ramazanturan85@gmail.com

KURUMUN AMACI
Yardımlaşma ve tarıma önem verme
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Köy Geleneklerini devam ettirme, ağaçlandırma faaliyetleri, köylerdeki göçü
önlemek için çalışmalar yapmaktayız.
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DOĞADER - DOĞA VE ÇEVREYİ
KORUMA DERNEĞİ
ADRESİ
Osmangazi Bursa
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Murat Demir
Ayhan Kazancı
CanerGökbayrak

: Tahtakale Mah. Veziri Cad. Aralık Han Kat:2 No:54
: 0224 222 96 01
: 0224 222 96 01
: dogader@gmail.com
: http://www.dogader.org
TELEFON
0538 336 66 16
0535 568 55 11
0533 815 16 54

e-POSTA
dogaderayhan@gmail.com

KURUMUN AMACI
Dünya üzerindeki sanayileşme, şehirleşme vb. nedenlerle ortaya çıkan sanayi,
nükleer, evsel ve diğer nedenlerle oluşacak her türlü kirliğin engellenmesi,
Doğadaki tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın, bir rant ve paylaşım
amacına dönüştürülerek doğal dengenin bozulmasının önlenmesi,
Doğadaki bitki ve canlı türlerinin yaşatılması ve soylarının sürdürülebilmesi
için bilimsel ve toplumsal etkinlikler yürütülmesi,
İnsanın doğaya olan yabancılığının önüne geçilmesi ve “doğayla uyum içinde
yaşam” bilincine ulaşması için, doğa Sporlarının yaygınlaştırılması,
geliştirilmesi ve kitlelere özendirilmesi,
Paylaşım ve rant kavgasının uluslararası biçimi olan savaşlara karşı toplumun
bilinçlendirilmesi,
İnsanlığın doğal afetlere, nükleer tehlikelere, savaşlara ve doğal olmayan
diğer tehlikelere karşı hazırlıklı olmasının sağlanması,
Dünya tarih ve kültür mirasının ülkemizdeki çok kültürlülüğün, halk
sanatlarının ve çağdaş sanatların yaşatılması, tanıtılması ve kitlelere
ulaştırılmasıdır.
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KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Korunabilir Çevre, temiz enerji kaynakları, Bursanın tarım ve sulak alanları,
dağcılık, fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşleri ilgi ve faaliyet alanlarımız içindedir.
Derneğimiz insanın doğayı bir bütün olarak algılamasını, sevmesini, doğaya
zararı dokunmadan yaşama bilinci kazanmasını, bu alanda toplumsal
duyarlılığın oluşmasını, sivil toplumun denetiminin sağlanmasını temin için
çalışır. Doğal dengeyi bozan, her türlü özel ya da toplumsal girişimlere engel
olmak için çalışmalar yürütür. Ekosistemlerin korunması için çalışmalar
yapar.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Uludağ Milli Parkını tehdit eden kirlilik, Uluabat gölünü tehdit eden kirlilik,
Yenilenebilinir enerji kaynakları üzerine çalışmalar etkinliklerimizden çeşitli
örneklerdir.
Üyelerimizin etkin katılımı ile oluşan paylaşımcı yürütme ilkesiyle, bir
yandan doğa ve çevre sorunlarına hukuksal ve eylemsel mücadelelere
girişirken, diğer yandan söyleşi, seminer ve doğa yürüyüşleri gibi
etkinliklerle, farkındalık yaratan çalışmalar yapmaktır. Doğa sporlarına
yönelik eğitim, kamp ve etkinlikler düzenleyerek, insanın doğaya olan
yabancılığını aşmasına aracılık etmektir.
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DOSES
DOĞANIN SESİ DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Gökhan VURAL
Ömer PEKMEZ
Ayfer KUVALI
Çiğdem KAYA

: Dutluca Köyü No: 215 Orhangazi / BURSA
: 0224 582 30 58
:
: ayfer.sultan@mail.com
: http://www.doganinsesi.org
TELEFON
e-POSTA
0535 226 96 11 gokhandutluca@hotmail.com
0505 688 15 15
omer.pekmez@gmail.com
0535 249 26 42
ayfer.sultan@gmail.com
0532 514 62 61 cigdemkaya9@hotmail.com

KURUMUN AMACI
Dernek, kaynak, dere, göl, ağaç, doğal bitki örtüsü, vahşi hayvanları korumak
gözetmek, çevre insanını bilgilendirip bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
İznik gölü çevresi köyleri.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Göl

çevresindeki köy kahvelerinde Dünya Sulak Alanlar Gününde

bilgilendirme çalışması, zeytin ağacının tarihçesi ve köy işletmelerindeki
durumunu anlatan belgesel film, Dutluca göl sahilinde çöp toplama etkinliği,
doğa gezileri, çocuk kampı, gölgemizde sonbahar adlı İstanbul'da fotoğraf
sergisi, Dutluca “Atıl Durumdaki Köy Okulları” projesi.
Doğayı koruma bilinci; öncelikle bilgi ve sevgiden geçer. Eğitim kadın ve
çocuklardan başlamalıdır.

26

EKODER
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ
ADRESİ
Gemlik /Bursa
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Arca Atay
Prof.Dr.İbrahim Ak
Ersegün Sarı

: Demirsubaşı Mah.Gazino Sok. No:22/2
: 224 5141469
: 224 3841026
: ekoder@ekoder.org.tr
: http://www.ekoder.org.tr
TELEFON
e-POSTA
0532 427 01 28 arcaatay@gmail.com
0532 347 83 31 selena@uludag.edu.tr
0532 786 26 46 ersegunsari@gmail.com

KURUMUN AMACI
Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER), ekolojinin tüm üye ve öğelerinin
korunması, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürebilirliğinin sağlanması,
Organik Tarım ve Organik Ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesine
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
2002 Kasım ayında BURSA'da kurulan EKODER; başta Marmara Bölgesi
olmak üzere Organik Tarım uygulayan veya Organik Tarıma yeni başlayacak
üreticiler için teorik ve pratik destek vermekte, Organik Tarımın ticari ya da
teknik boyutuyla ilgilenen kişi ve kuruluşlara yardımcı olmakta, bu konuda
çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde
olmayı amaçlamaktadır.
FAALİYET ALANLARI
Organik ürün üreticileri, Üniversiteler, Tarım il ve İlçe Müdürlükleri,
Araştırma Enstitüleri ve benzeri devlet kurumları ile Ulusal ve Uluslar arası
Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyalog ve ortak aktiviteleri organize
etmekte ve desteklemektedir. Şimdiye kadar EKODER gerek Tarım ve
Köyişleri bakanlığı gerekse bakanlığa bağlı daireler ile Organik Tarım
konusunda direkt yada dolaylı olarak bir çok işbirliğinde bulunmuş,
eğitimler, paneller, toplantılar ve fuar etkinliklerinde ortak çalışmalarda
görev almıştır.
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Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Belediyeler, Muhtarlıkların
organik tarım ve ekoloji üzerine düzenlendikleri her türlü etkinliklere
katılmış yada etkinlikleri adı geçen kurumlarla ortak olarak düzenlemiştir.
Çevre, ekoloji sağlık ve eğitim gönüllüsü Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre
Platformları, Tüketici Dernekleri, Ziraat Mühendisleri Odası başta olmak
üzere birçok meslek odası, Ziraat Odaları , Kooperatifler ile ortak çalışmalara
katılmış, ortak proje üretimlerinde görev almıştır.
EKODER'in Organik Tarım konusundaki alt yapısının bilimsel, sağlam ve
güvenilir olmasının en önemli nedeni, kurucularının çoğunluğunun 1997
yılından beri Organik Tarım üzerinde teorik ve pratik çalışmalar yapan
U.Ü.Z.F öğretim elemanları ve organik ürün sektöründe uzun yıllar fiili olarak
çalışan kişilerden oluşmasıdır.
EKODER, temel olarak organik tarımla ilgilenen her kesimi eğitmek ve
bilgilendirmek amacıyla, yeni üretim tekniklerinin, yasal düzenlemelerin ve
uluslararası gelişmelerin aktarıldığı kurslar, seminerler, ulusal ve
uluslararası kongreler düzenlemek üzere projeler geliştirir.
Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren “Organik Tarım Kanunu ve
Yönetmelik Çalışmalarına” EKODER uzman kadrosu ile katkı vermiştir.Bu
tür kanun ve yönetmelikleri, dünyadaki ve ülkemizdeki organik tarım ve
ürünleri konusunda elde ettiği bilgileri üyeleri ve konuya ilgi duyan kişi ve
kurumlarla paylaşmaktadır.
Güvenilir gıdaların tüketiminin sağlıklı bir yaşam için ön koşul olduğunu
kabul eden, özellikle ve öncelikle bebeklikten başlayıp ilköğretim süresince
organik gıda kullanımının bir zorunluluk haline getirilmesini isteyen
EKODER,öncelikle Bursa'da birçok İlköğretim okulunda öğretmen ve
öğrencilerle Ekoloji, Organik Tarım ve Organik Gıdalar konusunda eğitim
çalışmaları düzenlemiş ve bu çalışmaları tüm tüketiciler nezdinde
yaygınlaştırmaya çaba göstermektedir.
Güvenli gıda tüketebilmenin herkesin bir hakkı olduğunu benimseyen
EKODER, “GDO'ya Hayır Platformu” aktif paydaşlarındandır. EKODER,
Organik Tarımın koşulsuz olarak reddettiği, biyo-çeşitliliğe ve ekolojik
yaşama vereceği zararları küresel boyutta tartışılmakta olan Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar ve GDO'lu ürünlere karşı yürütülen ulusal ve
uluslararası kampanyaların destekçisi ve takipçisidir.

28

EKODER , 2008 yılı Ocak ayında, derneğimizin kurucu üyelerinden
Prof.Dr.İbrahim Ak'ın editörlüğünde “Ekolojik/Organik Tarım ve Çevre ”
isimli bir kitap çıkartmıştır. Bu kitapta Dünya'da ve ülkemizde ekolojik
tarımın tanıtımı ve yaygınlaştırılması, ekolojik tarımın çevre ve insan sağlığı
ile ilişkileri konusunda bilgiler derlenmiş, ülkemizde ekolojik tarım
konusunda deneyimleri ve bilgi birikimleri bulunan çok sayıda yazar değerli
katkılarını bu kitaba aktarmışlardır.Bu kitap ekolojik tarım konusunda
başvurulacak temel bir kaynak olup aynı zamanda Ziraat ve Veteriner
Fakültelerinde ekolojik tarımla ilgili dersler için yardımcı bir ders kitabı
niteliğindedir.
EKODER'in katkı koyduğu önemli projelerden ilki, 2002 yılı başında yaşama
geçirilen “Mezitler Havzası Ekolojik ve Kırsal Kalkınma Projesi”dir. Bursa'ya
60 km. uzaklıktaki havzadaki 3 adet köyde başlayan proje kapsamında
çiftçilere Organik Tarım Eğitimi verilmiş, çeşitli meyve fidanları ve sebze
fideleri sağlayarak Organik meyve ve sebze yanı sıra organik mantar
yetiştiriciliği konusunda da uygulamalar gerçekleştirmiştir.
Özel teşebbüse ait talepler doğrultusunda, Terkos gölü havzasındaki
Çatalca'da başlanması düşünülen bir projenin fizibilite çalışmalarını
tamamlamış, tatbikatta da bu projenin danışmanlığını üstlenmiştir.
Ardahan ili Posof ilçesinde Organik Tarım projesinin fizibilite çalışmalarını
tamamlamış, projenin pratiğe geçirilmesinde danışmanlık faaliyetini
sürdürmüştür.
Marmara Adası'nda Ekolojik Zeytin ve Zeytinyağı üretimini sağlamak,
seralarda ekolojik tarımsal üretim, ekolojik arıcılık ve hayvancılık
yapılabilmesi için Ada Kaymakamlığı, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile
ortaklaşa bir projeyi 2004 yazında hayata geçirmiş; proje kapsamında
yürütülecek çalışmaları organize ve kontrol etmiştir.
EKODER ,düzenlendiği ilk yıldan itibaren Ekoloji Fuarı İstanbul'un etkinlik
organizasyonlarıyla önemli sponsorlarından biridir.Aynı şekilde her yıl şubat
ayında Almanya Nürnberg'de düzenlenen Biofach Dünya Organik fuarına,
dünyadaki organik üretim ve ürünlerin takip ve araştırmasını yapmak üzere
gözlemci olarak katılmaktadır.

29

EKODER ,2006 yılı Kasım ayında Bursa Nilüfer ilçesinde kurulan Organik
Ürünler Pazarının kurulma, organizasyon ve yürütme aşamalarındaki en
büyük destekçisi olmuştur.
Merkezi Finans ve İhale Biriminin Avrupa Birliği hibe programı çerçevesinde
açtığı ihalede Mart 2011 de EKODER'in başvurusu kabul edilerek Bursa'nın
Çevre Sorunlarına Sivil Katılım Projesi sözleşmesi imzalanmıştır. EKODER,
proje paydaşları olan Bursa Kent Konseyi, Doğader ve Somer ile Bursa'da
mevcut olan doğa, çevre, ekoloji örgüt,komisyon ve platformlarını bir araya
getirerek , Bursa Çevre Meclisinin oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır.
EKODER yönetici ve üyeleri , tüm insanların eşit,adil ve yeter miktarda
güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketme hakları olduğuna, dünya üzerinde
ekolojiye dost, sürdürülebilir bir yaşamı paylaşmaları gerektiğine inanırlar.
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GEMLİK
YAŞAM ATÖLYESİ DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Adem Yılmam
Mehmet Gür
Kezban Çetinavcı

: Demir subaşı mahallesi Şehit Mustafa sokak no 7
kat 2 Gemlik - Bursa
: 0530 408 34 25
: 0224 512 33 75
: gemlikyasamatolyesi@gmail.com
: http://www.gemlikyasamatolyesi.org
TELEFON
0530 408 34 25
0532 592 66 19
0532 718 15 79

e-POSTA
ademmurat72@hotmail.com
gur_mt@hotmail.com
kezolam@hotmail.com

KURUMUN AMACI
Sivil Toplum bilincine bağlı olarak yapılabilecek sosyal ve toplumsal konulara
duyarlılıkları arttırmak.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Çevre ve doğanın savunulması kültür yaşamının çeşitlenmesi, sosyal ve
toplumsal yaşama dair yeni faaliyet alanları oluşturmak.

KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Termik Santral karşıtı panel ve imza kampanyası,
Doğa yürüyüşleri,
Çevre temizlik kampanyaları,
Engelliler ile ilgili doğa buluşması,
Dans atölyesi,
Fotoğraf atölyesi,
Tiyatro atölyesi.
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MUSTAFAKEMALPAŞA
ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
ADRESİ
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Eren ÖZ
Rasim BALABAN
Süleyman KIR

: Hanzabey Mah.Bursa Caddesi Öğretmenevi
Karşısı No:96/2 M.K.PAŞA
: mkpcevrekorumadernegi@hotmail.com
: http://www.
TELEFON
0505 678 37 79
0535 418 35 43
0505 394 55 72

e-POSTA
erenerenoz@hotmail.com
rasim1957@hotmail.com
sk101016@hotmail.com

KURUMUN AMACI
Bu dernek bir çevre koruma derneğidir. Dernek, Atatürk İlke ve İnkılapları
doğrultusunda, çevreci bir düşünce çerçevesinde , çevre konularında
araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve aydınlatıcı
faaliyetlerde bulunmak, İnsan Temel hak ve özgürlüklerini, bireyin
mutluluğu ve zenginliğini esas alan; çevreye duyarlı bir düşüncenin yaşama
geçirilmesini sağlamak, çevreci görüş ve düşünceleri paylaşmak üzere; sivil
toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu
konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile
kurulmuştur.
Dernek, çevresinin doğal değerlerini korumak, tanıtmak, çevrede yaşayan
insanların ve çevredeki tüm yerleşim birimlerinin beraberliğini sağlayarak
çağdaş bir şekilde yaşamaları için doğa ile insan arasındaki uyumu süresiz
devam ettirmek amacı ile aşağıdaki etkinlikleri yerine getirir.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Dernek, çevre ve sosyal alanda faaliyet gösterir.
Ayrıca aşağıda yazılı olarak belirtilen konularda faaliyetler yapar.
A— İlgili kişi özel ve kamu kuruluşları ile eş amaçlı derneklerin de işbirliği ile
yeni yerleşim yörelerinin, su, çevre temizliği, aydınlatma gibi sorunlarının
çözülmesini sağlar.
B— Yerel Belediye ile işbirliğine girerek çevrenin mevcut imar plânına göre
yapılaşmasının sağlanması ve mevcut kötü yapılaşmanın düzeltilmesi
konusunda gerekeni yapar.
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C— İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak çevrenin en önemli ihtiyacı olan
ağaçlandırma ve yeşil örtüsüne kavuşması için her türlü desteği sağlar ve bu
amaca ağaç ve çiçek dikme şenliği düzenler.
D— Akarsu, kıyı dantelasının korunması, çevre halkının denizden etkin
faydalanmasını sağlamak amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine
girer.
E— Çevre kirliliğine yol açacak insan, bitki ve hayvan sağlığına zararlı
eylemleri önlemek amacı ile gerekli her türlü yasal müdahale ve etkinlikte
bulunur.
F— Anayasa ve yasalarda yer alan çevre korunması ile ilgili bağlayıcı
hükümlerin halk tarafından öğrenilip benimsenmesi için mevcut ve önerilen
uygulamaya açıklık getirmek amacı ile gerekli yazılı ve sözlü çalışmalar yapar,
bu konu ile ilgili yetkili kamu kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlarla işbirliği
yapar.
G— Çevre sakinlerinin başta su sporları olmak üzere her yaş gurubunun
ihtiyacı olan spor dallarından faydalanabilmesi için her türlü girişimde
bulunur, gerekli araç gereçleri sağlar, gerekirse arazi satın alarak bu tesisleri
kurar ve dernek adına çalıştırır.
H— Çevre bilincinin yerleşmesini sağlamak amacı ile özel ve kamu
kuruluşlarının işbirliği ile tüzüğün temel ilkesi ile çelişmeyen konularda
kutlama ve şenlikler, konserler düzenler veya yapılan etkinliklere katılır.
I— Dernek amaçlarını geliştirmek için doğrudan ve dolaylı olarak eğitim,
araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yapar.
J— Halkın çevre duyarlılığını yayıp geliştirmek amacı ile TV ve Radyolar için
programlar yaptırır. Kitap, dergi, broşür yayınları çıkarır. Kartpostal basar,
afiş asar. Konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenler,
sergiler açar, ödüllü yarışmalar düzenler. Bu çalışmalar sonucu edinilen bilgi
ve belgeleri halkın ve yetkili kuruluşların hizmetine sunar.
K— Aynı amaca yönelik çalışmalar yapan derneklerle bir federasyon ve
konfederasyon kurulması için katılır ve destek verir. Gerekli yasal izinleri
alarak ulusal ve uluslararası doğayı koruma etkinliklerine katılır.
L— Çevre düzenini ve huzurunu bozan şahıs ve tüzel kişiyi özel veya kamu
kuruluşunu yaptığı olumsuz tasarruftan dolayı ikaz eder. Bu haksız
tasarrufun ortadan kalkmadığı ve olumsuz eylem devam ettiği takdirde Çevre
Kanunun yönetmelik ve yasal uygulamaların tanıdığı müdahale yetkisi ile
ilgili resmi makamlar nezdinde teşebbüste bulunur ve gerekeni yapar.
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KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
*Derneğimiz daha çok yerel bazda etkinlikler ve faaliyetlerde bulunmuştur.
*Coca Cola nın” Hayata + “ projesine katılmıştır.
*İlçemizde kurulmak istenen ve büyük bir doğa katliamına yol açacağını
bildiğimiz “TEHLİKELİ ATIK TESİSLERİNE “karşı oluşturulan SİVİL
TOPLUM PLATFORMU içinde her zaman yer almıştır.
*Üyelerinin ve doğa severlerin katıldığı “DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ”
düzenleyerek,çevreyi tanıtıcı çalışmalara,gezilere destek vermektedir.
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MUSTAFAKEMALPAŞA
KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Kekil Şimşek

: KÖPRÜBAŞI BELEDİYE İŞHANI KAT 4 NO:81
: O224 614 06 34 - 0224 612 13 28
: patikalardergisi@gmail.com
: http://www.mkpasakulsander.net
TELEFON
0533 727 52 23

e-POSTA
kekilsimsek@gmail.com

KURUMUN AMACI
Sanatsal çalışmalar yapmak,
Çevresinde sanatsal ve kültürel araştırmalar yapmak,
Çevrenin korunması hakkında, ilçede ve köylerde yaşayanları bilgilendirmek.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Kültür, Sanat, Araştırma
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Kitaplar yayınlamak,
Patikalar isimli bir derginin 5 yıldan beridir yayınlanması,
Tiyatrolar hazırlamak,
Çevresel çalışmalara katılmak,
Her ay bir köy gezisi düzenlemek.
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NİLÜFER KENT KONSEYİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Mehmet Kartal

: Barış Mh. FSM Bulvarı No:15 Nilüfer / BURSA
: 0224 452 32 00
: 0224 452 32 03
: bilgi@niluferkentkonseyi.org
: http://www.niluferkentkonseyi.org
TELEFON
0224 452 32 00

e-POSTA
mehmetkartal@niluferkentkonseyi.org

KURUMUN AMACI
Nilüfer kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma,
çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap
sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini
hayata geçirerek ;
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik
hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü
yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını
sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde,
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü
geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip
çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini
geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
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ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik
ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
·Uluabat Gölü Leylek Koruma Programı ve Leylek Şenlikleri
·Misi Köyü Koruma Projesi ve Yerel Lezzetler Şenliği
·Nilüfer Bisiklet Turu, Bisikletle Yüz Yıllık Macera
·Yeşil Nilüfer Haftası
·Elektrik Hatları ve Kuşlar Çalıştayı
·Gebze – İzmir Otoyolu ve Uluabat Gölü'ne Etkileri Çalıştayı
·Ulusal Sulakalanlar Kongresi
·Avrupa Leylek Köyleri Ağı Yıllık Toplantısı
·Göl, Kültür, Balıkçılık ve Kuş Gözlemciliği Turizminde AB Modeli Projesi
·Nilüfer Elektro Manyetik Alan Kirliliği Projesi
·Gölyazı Çalıştayı
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SOMER - SOSYAL POLİTİKALAR
MERKEZİ DERNEĞİ
ADRESİ
TELEFON
FAKS
e-POSTA
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Enes KESKİN Dernek Başkanı

: Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı
Z.197, F kapısı Osmangazi / BURSA
: 0224 270 82 10
: 0224 270 82 12
: sosyalpolitikalarmerkezi@gmail.com,
TELEFON
0224 270 82 74

e-POSTA
keskinenes@gmail.com

KURUMUN AMACI
Sosyal politika alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerde
bulunarak toplumsal iyileşmeye katkı sağlamak ve katılımcı, dayanışmacı
demokratik sivil bir toplumun gelişmesine destek olmaktır.

KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin toplumsal, ekonomik ve
kültürel hayata katılımı Sivil toplum kuruluşlarının ve dezavantajlı grupların
karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi Yerel sorunlara ortak çözümler
geliştirilmesi amacıyla STK'lar arasındaki sivil diyaloğun güçlendirilmesi
Çevre ve yaşam kalitesinin arttırılması
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Avrupa Birliği Yerel Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe programının
desteğiyle “Engelimiz Kent Olmasın” projesi yürütülmektedir. (MartEkim 2011) Engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için Bursa Kent
Konseyi Engelliler Meclisi tarafından başlatılacak “Altın Kapak
Sandalye'ye” projesi kapsamında SOMER (Sosyal Politikalar Merkezi
Derneği) proje ortağı olarak yer almaktadır. Proje 2011 yıllını kapsamaktadır.
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Kadınların sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda
bulunmak amacıyla çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiştir.
AB Mikro Hibe Programının desteğiyle “Avrupalı Gençlerin Gözünde Türkiye
İmajı” projesini AISEC işbirliğinde yürütmektedir. Proje Ağustos-Ekim 2011
tarihlerini kapsamaktadır.
AB Sivil Diyalog Hibe Programının desteğiyle Engelsiz Olabilirsiniz Projesi
uygulanmaktadır. (Ağustos 2011- Nisan 2012)

39

TEMA VAKFI
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
ADRESİ

TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Şaban Uyar

: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Yeni Yalova Yolu 9.km
(Tofaş Karşısı) OSMANGAZİ/BURSA
: 0224 261 55 42
: 0224 261 55 43
: uyars@uludag.edu.tr
: http://www.tema.org.tr
TELEFON
0532-522 12 39

e-POSTA
uyars@uludag.edu.tr

KURUMUN AMACI
Erozyon felaketi sonucu ülkemizin çöl olma tehlikesini, etkilerini ve
doğuracağı sonuçları anlatmak, kamuoyu oluşturarak; erozyon kaynaklı
kuraklık, yoksulluk ve göçü önleme hareketini başlatarak sürdürmek ve
alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek,
“bilinçli ve güçlü KAMUOYU DESTEĞİ” ile HÜKÜMETLERİ, erozyonla
mücadelede GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR politikalar üretmeye ve
uygulamaya teşvik etmektir.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
1-Topraklarımızın sorunlarını “Bilimsel” olarak tespit edip, çözüm
önerilerinin geliştirmek.
2-Örnek projelerle (Kırsal Kalkınma Projeleri, Mera Islah Projeleri, Mikro
Havza Projeleri vb.) kırsal kesimdeki nüfusa “Alternatif Geçim Kaynakları”
yaratarak, onları doğdukları yerde doyurmak ve dolayısıyla “Göçü” önlemek.
3-Tüm bunları; TEMA'nın vizyon, misyon ve temel değerlerine uygun olarak
gerçekleştirmek ve “Eğitim” stratejisi yoluyla başarmaktır.
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KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE YA
DA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
1-AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ
HATIRA ORMANLARI

MEŞE PROJESİ
PROJE ORMANLARI
(81 İLDE 81 ORMAN,
OPET ORMANLARI…)
ÖZEL VE
ENDÜSTRİYEL
AĞAÇLANDIRMA
(PLANTASYON)
FİDAN
SERTİFİKALARI
NİKAH
SERTİFİKALARI

1-Mudanya-Çayönü Köyü
2-Mudanya-Söğütpınar Köyü
3-Karacabey-Hayırlar Köyü
4-M.K.Paşa-Derecik Köyü
5-M.K.Paşa-Boğazköy
6-Karacabey-Yeşildere Köyü
7-Orhaneli (Real Hatıra Ormanı)
8-Gemlik-Umurbey
9-Orhaneli (66.dönem GS lisesi
Mezunları Hatıra Ormanı)
10-Mudanya- Çayönü Köyü (Şükrü
Şankaya Hatıra Ormanı)
11- Gemlik-Umurbey
12-Gemlik-Yeniköy
Mudanya
Doğanköy
Harmancık
Orman BakanlığıTEMA-İşbankası
Karacabey

1-1998 10.000 fidan dikildi
2-1999 12.000 fidan dikildi
3-2000 15.000 fidan dikildi
4-2001 28.000 fidan dikildi
5-2002 30.000 fidan dikildi
6-2003 22.000 fidan dikildi
7-2004 6.000 fidan dikildi
8-2005 10.000 fidan dikildi
9-2006 4.000 fidan dikildi

Bursa

Binlerce sertifika her yıl satıyoruz

Bursa

Binlerce nikah sertifikasını her yıl
satıyoruz

10-2006 6.000 fidan dikildi
11-2007 5.000 fidan dikildi
12-2009 6.000 fidan dikildi
30 da alanda dikim
45.000 fidan dikildi

Türkiye’de ilk defa
350 da alana özel ağaçlandırma
yapıldı

2-KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
a-Keles Yağcılar Köyü, b-Orhaneli Şükrüye Köyü, c-Büyükorhan Ericek Köyü
3-TERASLAMA PROJELERİ
4-MERA ISLAH PROJELERİ
5-DOĞAL VARLIKLARI KORUMA PROJELERİ
·ANA ARI ÜRETİMİ,
·EKOTURİZM
6-YASAL ÇALIŞMALAR
·MERA YASASI,(1998)
·TOPRAK YASASI,(2005)
·İDARİ DAVALAR
7-SUYUNU BOŞA HARCAMA KAMPANYALARI
8-EROZYONLA SAVAŞ PROJELERİ
9- KARDEŞ KÖY EDİNME PROJELERİ
10-GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ
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2008 yılında Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve TEMA Vakfı olarak “Geri Dönüşüm Dostu Okullar” Projesi yaptık. 75
İlköğretim Okulunda 97.000 öğrenciye, 12 eğitmenle, 898 saat eğitim vererek
projeyi tamamladık ve belediye projeye devam ediyor.
11-İMZA KAMPANYALARI
Uludağ 2. Oteller Bölgesinin açılmaması için 42.000 imza topladık.
Toprak Yasası için Türkiye genelinde toplanan 1.242.000 imzanın 100.000
tanesini Bursa'da topladık.
2/B arazilerinin satılmaması için Bursa'dan 65.000 imza topladık.
Manisa Çaldağ için imza kampanyamız devam ediyor. Bursa'dan şu ana kadar
40.000 imza toplayıp gönderdik.
12-EROZYONLA MÜCADELE HAFTALARI
13-ULUSLARARSI ÖRGÜTLERE ÜYELİK
-BM Ekonomik ve Sosyal Konsey
- Dünya Koruma Birliği
- Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi
- Avrupa Çevre Bürosu
- Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz STK'ları Forumu
- Uluslararası Erozyon Kontrol Birliği
- Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
- Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı
- Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi
- “Dünyanın Durumu” kitabının Türkiye'de yayınlama hakkı
Almanya ve Hollanda'da TEMA-D ve TEMA-NL faaliyette, Belçika'da TEMAB kuruluş aşamasında
Bursa'da ağırlıklı olarak “Çevre Eğitim” çalışmaları yapmaktayız. 1996
yılından beri her yıl ortalama 20.000 kişiye eğitimler vermekteyiz. 2011 yılı
eğitim sayısı şu ana kadar 23.000 civarında.
Yerel sorunlara mümkün oldukça müdahil olmaya çalışıyoruz.
Çevreyle ilgili her “Resmi” çalışmaya davet edilerek mümkün olduğunca katkı
vermeye çalışıyoruz.
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YEÇEV
YENİŞEHİR ÇEVRE HAREKETİ
ADRESİ
Yenişehir - Bursa
TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
TAYFUN SIRMAN(Gen. Koordinatör)
ESRA TOKER (Koordinatör)
HÜSEYİN ŞENTÜRK (STK Temsilcisi)
KUDRET ULU (STK Temsilcisi)

: Yenigün Mah. Hatip Sok. Lapacı Apt.Kat:1
: 0224 773 05 09
: 0224 773 05 09
: yecev@yecev.org.tr
: http://www.yecev.org.tr
TELEFON
0532 396 75 06
0536 695 54 05
0224 773 11 44
0532 667 89 21

e-POSTA
tayfun.sirman@yecev.org.tr
esra.toker@yecev.org.tr
kudret@yecev.org.tr

KURUMUN AMACI
YEÇEV Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çevre konusunda etkin çalışmalar
yürütmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2010 yılında
kurulan bir sivil toplum platformudur. YEÇEV'e Yenişehir Doğal Hayatı ve
Hayvanları Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Yenişehir Şubesi,
İnternet Yayıncıları Derneği Yenişehir Temsilciliği, Türkiye Su Meclisi,
Çağdaş Düşünce Kulübü, Hayvan Hakları Federasyonu, Yenişehir Ayrıntı
Gazetesi ve Yenisehir.com destek vermektedir.
YEÇEV'in amacı çevre sorunları konusunda etkin katılım oluşturmak, bu
yolla araştırma, bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve karşılaşılan sorunların
çözümü noktasında hukuksal ve eylemesel mücadele sürdürmektir.
Üyelerimizin etkin katılımı ile oluşan paylaşımcı yürütme ilkesiyle, bir
yandan doğa ve çevre sorunlarına hukuksal ve eylemsel mücadelelere
girişirken, diğer yandan söyleşi, seminer ve doğa yürüyüşleri gibi
etkinliklerle, farkındalık yaratan çalışmalar yapmaktır. Doğa sporlarına
yönelik eğitim, kamp ve etkinlikler düzenleyerek, insanın doğaya olan
yabancılığını aşmasına aracılık etmektir.
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KURUMUN FAALİYET ALANLARI
a) Her türlü çevre kirliliği ( hava, su, toprak vb.) ve diğer çevre sorunları
üzerinde inceleme yaparak sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile
ortaya koyar ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri saptamak
amacıyla araştırmalar yapar.
b) Çevre sorunlarının çözümü amacıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla
işbirliği yapar.
c) İncelenmesini istediği konulurda, kamu ve özel kuruluşlara yardımcı olur
ve gerekli başvuruları yapar.
d) Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması
amacıyla seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve
teknik içerikli araştırma ve inceleme gezileri düzenler.
e) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans
ve kurslara olanaklar ölçüsünde temsilci gönderir.
f) Çevre sorunlarına ilişkin arşiv ve dokümantasyon merkezi kurar, çevre
sorunlarına ilişkin her türlü yayın faaliyetinde bulunur.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON, PROJE
YADA ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Yenişehir'de çevre ve çevresel mücadele bilincinin sağlanması amacıyla sivil
toplum örgütleriyle ortak toplantılar düzenlendi ve YEÇEV'e destek vermeleri
sağlandı.
Yenişehir Ovası'nın çevre sorunlarının tespiti için çalışma başlatıldı.
Şehir merkezinden geçen yüksek gerilim hatlarıyla ilgili suç duyurusunda
bulunuldu.
Yenişehir Ovası'nı sulayan Kocasu (Göksu) Deresi'nin yıllardır kirli akmasıyla
ilgili kamuoyu oluşturuldu.
Yenişehir – İznik arasında bulunan Derbent Köyü bölgesine 33 km'lik doğa
yürüyüşleri gerçekleştirildi.Yenişehir İznik arasında bulunan Derbent Köyü
bölgesine 33 km'lik doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Yarhisar Köyü'ne 21 km'lik doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi.
YEÇEV yerel ve bölgesel unsurlardan oluşan sivil bir çevre hareketidir.
YEÇEV'e destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarının bilgisi dâhilinde bir
“Yürütme Kurulu” oluşturulur. Yürütme Kurulu kabul edilecek ilke, program
ve yetki çerçevesinde çalışır ve kurul adına iletişimi sağlayan ve hızlı hareket
edebilen bir “Sekreterya” oluşturur.
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YEDOHA
YENİŞEHİR DOĞAL HAYATI ve
HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ
ADRESİ

: GÜNDOĞAN MH. BEYAZOĞLU SK. NO: 1-2
YENİŞEHİR BURSA
: 0224 770 00 59
: iletisim@yedoha.org
: http://www.yedoha.org

TELEFON
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
TELEFON
KUDRET ULU (Yön. Kurulu Başkanı) 0532 667 89 21
RUKİYE ALTUNAY (Yön. Kurulu Üyesi) 0535 238 52 71

e-POSTA
kudret@yedoha.org
iletisim@yedoha.org

KURUMUN AMACI
Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği, Yenişehir'de
doğanın, doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan
veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları
yoluyla katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI
Dernek amacına ulaşmak için doğa - insan ilişkilerinin ve doğal
değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan
hayvanların koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara
kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunması, yardıma
muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için
barınaklar kurulması ve işletilmesi, doğal yaşam ortamlarının
arttırılması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu alanlardaki tüm
faaliyetleri desteklemektedir. Dernek aynı zamanda HAYTAP –
Hayvan Hakları Federasyonu üyesidir.
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YEŞİL BURSAM DERNEĞİ
ADRESİ

TELEFON
FAKS
e-POSTA
WEB SİTE
YETKİLİ KİŞİ(LER)
İSİM-SOYADI
Muharrem KARABULUT
Özer YAVUZ
Neslihan Çelik ALKOÇLAR

: Orhanbey Mh. Atatürk Cad. Koruyucu İşhanı No:
39 Kat: 6 Büro no: 289
Heykel,Osmangazi/BURSA
: 0224 221 32 96
: 0224 221 32 96
: muharremkarabulut@gmail.com
: http://www.yesilbursam.org
htp/www.yesilbursam.com
TELEFON
e-POSTA
0532 252 2178 muharremkarabulut@gmail.com
0224 271 18 02
0224 236 95 95

KURUMUN AMACI
:
Bursa'nın doğal ve kültürel çevre yapısının korunması, kentlilik bilincinin
artırılması, sosyal ve kültürel alandaki eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, kamu
yönetimi ile halk arasında köprü vazifesi kurulması.
KURUMUN FAALİYET ALANLARI:
Sosyal ve kültürel alanlar.
KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORGANİZASYON,PROJE YADA
ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER
Bursa'nın ulusal raylı sistem ve hızlı tren ağına bağlanması için Ulaştırma
Bakanlığı ve Başbakanlığa yapılan başvurular. (Şubat 2010)
İstanbul Metropolitan Planında Bursa'nın sanayi ve atık çöplüğü haline
getirilmesine tepki (Şubat 2010) Bursa'nın tarih, kültür ve turizm kenti olarak
planlanması ve sanayi alanlarının dondurulması teklifi (Mayıs 2010)... Bursa'ya
göçün önlenmesi için başlatılan kentlilik bilinci çalışması (temmuz-ağustos
2010). Aile ve Kentsel Yaşamda Kadın Konferansı. ( Kasım 2010) Bursa-Avrupa
Dostluk köprüsü oluşturulması çalışması(Ocak-Şubat 2011) Marka Kent
Bursa'nın başkent Ankara'da tanıtılması(mart 2011-..Fomara Şehreküstü
Meydanı'nın siyasi parti miting ve gösterilerine kapattırılması (Mart 2011)...
Hatay'a sığınan Suriyeli Göçmenlere yardım ulaştırılması
(Haziran 2011)
Bursa'nın geleceğinin planlanması ve bu kentin sorunlarının çözümü için bütün
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya hazırız.
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EKODER
Ekolojik Yaşam Derneği
Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No: 22/2
Gemlik / BURSA
Tel : 0224 514 14 69
Faks : 0224 384 10 26
www.ekoder.org.tr
ekoder@ekoder.org.tr

BURSA KENT KONSEYİ
Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Merinos Parkı - Osmangazi /BURSA
Tel : 0224 270 82 11 - 70 -71
Faks : 0224 270 82 12 -2 70 82 78
www.bursakentkonseyi.org.tr
bursa@bursakentkonseyi.org.tr

Bu kitapçık, "Avrupa Birliği Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe
Programı" çerçevesinde oluşturulan “Bursa'nın Çevre Sorunlarına Sivil Katılım
Projesi” için hazırlanmıştır.Bu kitapçığın içeriğinden sadece EKODER sorumlu olup
herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.

