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 Tarih boyunca kültürlerin, geleneklerin buluştuğu Bursa, 
pek çok uygarlığa beşiklik etmiştir.
 Bütün doğal güzelliklerin bünyesinde toplandığı, tarihi 
mirası yoğun, kültürel geçmişi kadim bir şehirde yaşıyoruz. 
Bursa, bütün özelliklerinin yanında, bir “su şehri”dir. 
Medeniyetimizin suya verdiği değerin hemen bütün 
yansımaları Bursa'da görülmektedir. 
 Bu özellik, tarihçilerin, edebiyatçıların, seyyahların, 
gezginlerin gözünden kaçmamış, Bursa'nın su şehri özelliği 
bir şekilde belirtilmeden geçilmemiştir.
 Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın nüfusuna paralel 
olarak artan içme, kullanma, endüstriyel su ihtiyacını 
giderme ve kullanılmış sularla yağmur sularının 
uzaklaştırılması hizmetlerinde BUSKİ Genel Müdürlüğü-
müz, üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine 
getirmektedir.
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, orta 
ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik 
stratejiler geliştirmiş, geliştirmeye de devam etmektedir.
 Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'nin de su 
kaynakları ihtiyacı giderek artmaktadır. 
 Bursa'mız için yakın gelecekte susuzluk tehlikesi 
görülmese de kaynaklarımızın yerinde kullanımı 
noktasında hepimize önemli görevler düşmektedir.
 Bugün Bursa, yer altı ve yerüstü kaynakları ile zengin bir 
potansiyele sahiptir. Aynı zamanda Bursa, çeşmeden akan 
sularının içilebilirliği kanıtlanmış nadir şehirlerden biridir. 
 Özellikle 2009 yılından bu yana içme suyu hatları, 
kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında önemli yatırımlar 
gerçekleştirildi. 
 Bunun yanında Bursa'nın hemen bütün derelerinde 
temizlik çalışması yapıldı. 
 Yeni su depoları devreye alındı. 
 Su bizim yaşam kaynağımızdır.
 Yaşam kaynağımızın değerini bilelim.
 Su kaynaklarımızı koruyup, kollayalım.
 Bu düşüncelerle hepinizi en içten duygularımla selamlar, 
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı

 Su bizim yaşam kaynağımızdır
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 Suyun üretimi ve sunumunda kalite artırımına yönelik 
çalışmalarımızın yanı sıra etkin, verimli, kesintisiz su ve atık 
su hizmeti vermeye devam etmekteyiz.
 İçme suyu hatlarındaki rehabilitasyon çalışmaları 
neticesinde sudaki kayıp kaçak oranını yüzde 22.8 düzeyine 
geriletme başarısı gösterdik.
 Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterleri arasında 
önemli bir göstergeyi teşkil eden sudaki kayıp kaçak su ile 
mücadelede sergilediğimiz üstün başarıyla, bu alanda 
Avrupa standartlarını da yakalamış olduk.
 Yoğun göç alan Bursa'nın uzun erişimli su ihtiyacını 
karşılamaya yönelik projeksiyonlarımız, bugünden 
geleceğe ışık tutuyor.
 Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici 
parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına 
çekmek, atık su arıtma değerlerini dünya normları 
seviyesine yükseltmek de diğer önceliklerimiz arasında 
bulunuyor.
 Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında 
azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde 
yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü 
kazandırılması ile mümkün olacaktır.
 “Sağlıklı kent Bursa” hedefinde bu bilincin oluşması, 
atılacak ilk adımı oluşturacaktır.
Kalite yönetim sisteminin gereklerini sürekli iyileştiren 
yönetim anlayışımız ve hizmetin en iyisini sunabilme 
hedefimiz, bugünden geleceğe dönük projelerimizin 
gerçekleştirilmesinde bize güç veriyor.
 Bursa'nın hizmet üreten marka kurumları arasında yer 
almanın verdiği sorumluluk bilinciyle, çalışmalarımızı dün 
olduğu gibi bugün de artan bir ivmeyle sürdür-mekteyiz.
 Bu vesileyle, her birinize en içten duygularımla 
saygılarımı sunarken, bir dahaki sayımızda buluşuncaya 
dek sağlıklı günler dilerim.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)
Genel Müdürü

Kesintisiz su ve atık su hizmeti



Kesintisiz ve
çözüm odaklı

hizmet
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BUSKİ HABER

 Bursa'nın en önde gelen 
hizmet kuruluşu Büyükşehir 
B e l e d i y e s i  B U S K İ  G e n e l  
Müdürlüğü, hizmet kurumu 
olmanın verdiği sorumluluk 
bi l inciyle,  müşteri  o dak lı  
çalışmalarında yeni bir sayfa 
açmaya hazırlanıyor.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, “Alo 185 Arıza Şikayet 
Hattı”nı yeniden yapılandırıyor.
Uygulama ile vatandaşa geri dönüşüm-
lü, çözüm odaklı hızlı hizmet sunulması 
hedefleniyor.

 BUSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığı'nın koordinasyonuyla hayata 
geçirilmeye hazırlanılan proje, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
Genel Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, 
Güngör Gülenç, daire başkanları ve 
şube müdürlerinin katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantıda bütün yönleriyle 
ele alındı.

 Bilgi çağının eriştiği teknolojik 
gelişmelerden en ileri  düzeyde 
yararlanmanın çalışmaları içerisinde 
olduklarını belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bundan 
amaçlananın, hizmet alanları içerisin-
deki bütün kesimlere hizmetin en 
iyisini ulaştırabilmek olduğunu vurgu-
ladı.

6360 Sayılı Yasa uyarınca, 30 Mart 2014 yerel 

seçimleri sonrasında büyük-şehir sınırlarının 

il mülki sınırlarını kapsayacak biçimde 

genişleyeceğini 

ifade eden Çetinavcı, “Bu, bir kamu kurumu 

olarak, görev ve sorumluluk alanımızın 

bütün Bursa olacağı anlamına geliyor. İnsan 

odaklı hizmet anlayışı benimseyen BUSKİ, 

bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 

hizmetin en iyisini sunabilmenin imkanlarını 

seferber etmeye hazırlanıyor. BUSKİ'den 

sorunlarına çözüm bekleyen vatandaş-

larımıza ulaştırılacak hizmet bağlamında Alo 

185 birimimize büyük görevler düşüyor. Bu 

tespitten hareketle, 'Alo 185 Arıza Şikayet 

Hattı 'mızı yeniden yapılandırıyoruz. 

Birimimizin yazılım ve donanım sistemini 

teknolojinin en son imkanları dahilinde 

yeniliyoruz.” diye konuştu.

Vatandaşla iletişimde yeni 
dönem 

 BUSKİ'nin vatandaşla iletişiminde yeni 
bir dönem açması beklenen sistem, yaklaşık 
8 aylık inceleme-araştırma döneminden 
sonra projelendirildi.

 Donanımla ilgili hizmet alımlarının 
devam ettiği projenin ihalesi tamamlandı.

 Yüklenici firma ile BUSKİ'nin yazılım ve 
donanım sisteminde görev alan ekiplerin 
ortak koordinasyonuyla sürdürülen çalışma-
larda büyük ilerlemeler kaydedildi.

 İletişim teknolojisinde ulaşılan en ileri 
uygulamaların tatbik edildiği proje ile arıza 
takip sisteminin oluşturulması, abonenin  
BUSKİ'nin hizmetlerinden etkin biçimde 
yararlandırılması, arıza belleği oluşturularak 
elde edilecek geri dönüşümle kurumun 
planlama, projelendirme ve yatırımlarına ışık 
tutulması amaçlanıyoruz.
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BUSKİ KAYIP
KAÇAĞA

SAVAŞ AÇTI
 B U S K İ ,  i ç m e  s u y u  a l t  
bölgesindeki 259 bölgede 123 bin 
900 aboneye denk düşen yaklaşık 
360 bin nüfusu kapsayacak 
biçimde sudaki kayıp kaçakla 
mücadele etkinliği başlattı.
 Sağlıklı ve kesintisiz su temininde 
gerçekleştirdiği yatırımlarla “Bursa'da su 
çeşmeden içilir” anlayışını hakim kılan 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kayıp kaçak su ile mücadelede 
de büyük başarı elde etti.
İçme suyu hatlarındaki rehabilitasyon 
çal ışmalar ı  neticesinde BUSKİ 'nin 
sorumluluk alanındaki 43 alt bölgede 
sudaki kayıp kaçak oranları yüzde 8 ila 
yüzde 10'lar oranında geriletildi.

Sistem uyarınca herhangi şikayet, talep ve 
öneri için Alo 185'i arayan vatandaş 
sisteme otomatik olarak kaydedilerek, veri 
tabanı oluşturulacak.

Etkin, hızlı ve çözüm odaklı 
hizmet 
 O l u ş t u r u l a c a k  v e r i  t a b a n ı n d a  
vatandaşça belirtilen hususların gideril-
mesi ya da çözümü takibe alınarak, sonucu 
hakkında vatandaş bilgilen-dirilecek.
 Alo 185'e gelen şikayet, öneri ve 
taleplerin iş takibi zincirine dahil edilebil-
mesi için de sistem kapsamında iş süreci 
havuzu oluşturulacak.
 Havuzda biriken öneri ve talepler, 
muhteviyatına göre ilgili ekiplere yönlen-
dirilerek sorunların çözümü bağlamında 
etkin ve hızlı bir iş takibi sürecinin de önü 
açılmış olacak.
 İş süreci havuzunda arıza ve acil 
müdahale edilmesi gereken durumlar, 
mobilize durumdaki arıza ekiplerinin 
tabletine ulaştırılarak, anında ve etkin 
müdahalede bulunulması sağlanacak.

 Bursa merkez için ise sudaki kayıp 
kaçak oranı, yüzde 22.8 düzeyine 
geriletilme başarısı gösterildi.
 
 Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı 
kriterleri arasında önemli bir göstergeyi 
teşkil eden sudaki kayıp kaçak su ile 
mücadelede BUSKİ elde ettiği 22.8'lik 
oranla bu alandaki başarısını ortaya 
koyduğu gibi sergilediği performansla, 
Avrupa standartlarını da yakalamış oldu.

 BUSKİ'nin kayıp kaçak ile gerçekleş-
tirdiği mücadele ve bu konuya ilişkin 
alınması gereken önlemler, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel 
Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör 
Gülenç, Talat Özen, Daire Başkanları ile 
Şube Müdürleri'nin katıldığı toplantıda 
mercek altına alındı.
 BUSKİ içme suyu alt bölgesindeki 259 
bölgede kayıp kaçak ile mücadelede 
gelinen aşamaya ilişkin hazırlanan 
kapsamlı raporun masaya yatırıldığı 
t o p l a n t ı d a ,  ç a l ı ş m a n ı n  d e t a y l a r ı  
değerlendirmeye alındı.
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BUSKİ HABER

 Rapor, 2013 yılında gerçekleştirilen 
kayıp kaçak oranları ile ilgili çalışmalarda 
başarılı sonuçlar alındığını ortaya koyuyor.

 Alt bölgelerdeki kayıp kaçak oranının 
en yüksek olduğu bölgelerin Selamet, 
Koğukçınar, Zafer, Namık Kemal, Atıcılar 
olduğunun belirtildiği raporda, adı geçen 
bölgelerin evsel bağlantılarında yapılacak 
iyileştirmelerle buralardaki kayıp kaçak 
oranlarının hedeflenen oranlara geriletile-
bileceğine işaret edildi.

Hamzabey, Kocanaip, Muradiye'de yüzde 
15-30'lar arasında değişkenlik gösterdiği 
vurgulandı.

 İstiklal, Hamitler, Bağlarbaşı'nda aynı 
oranın yüzde 13'ler düzeyinde bulun-
duğunun belirtildiği raporda, sudaki kayıp 
kaçak oranının en geri seviyede olduğu 
bölgelerin yüzde 6 ila yüzde 8'lik oranla 
İhsaniye, Esentepe ve Karaman olduğu-
nun altı çizildi.

 Kayıp kaçak ile mücadele 
enstrümanları
 A l t  b ö l g e l e r d e k i  k a y ı p  k a ç a k  
oranlarının düşürülmesi için suyun 
debimetreden kapatılarak o bölgelerdeki 
abonelerin suyunun akıp akmadığının 
kontrol edildiğinin belirtildiği raporda, 
evsel ve ana hat rehabilitasyonları ile kayıp 
kaçağın azami derecede önlenebileceğine 
işaret edildi.

Talat Özen, Daire Başkanları ile Şube 
Müdürleri'nin katıldığı toplantıda mercek 
altına alındı.
BUSKİ içme suyu alt bölgesindeki 259 
bölgede kayıp kaçak ile mücadelede 
gelinen aşamaya ilişkin hazırlanan 
kapsamlı raporun masaya yatırıldığı 
t o p l a n t ı d a ,  ç a l ı ş m a n ı n  d e t a y l a r ı  
değerlendirmeye alındı.

 124 bin  abone 360 bin 
nüfus
 BUSKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda 
görevli İnşaat Mühendisi Önder Pazarcık'ın 
hazırladığı rapor, 123 bin 900 aboneye 
tekabül eden yaklaşık 360 bin nüfusu 
kapsıyor.
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BUSKİ HABER

 Eş zamanlı okuma yapılan alt 
bölgelerde projeli olarak kaçak arama 
ekipleri ile arazi taraması yapıldığının 
vurgulandığı raporda bugün itibarıyla 
tespit edilen 191 adet arızalı bölgenin 
tamiratının yapılarak, saat başına 
yaklaşık 33 tankerlik su kaybının önüne 
geçildiğine dikkat çekildi.

 Sunumu, Genel Müdür Yardımcıları 
ve Daire Başkanları ile dikkatle dinleyen 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı,  içme suyu alt bölge 
sayaçlarının montajı ve scada sistemine 
alınmasının hızlandırılarak kayıp kaçak 
ile mücadelede başarılı sonuçların 
alınmasının mümkün olduğuna işaret 
ederek, bununla birlikte evsel ve ana 
hat güzergahlarındaki bağlantı reha-
bilitasyonlarının sağlanması yolu ile de 
kayıp kaçak ile mücadelede etkin 
sonuçlar alınabileceğini belirtti.

 BUSKİ'nin 67 milyon 900 bin TL'lik 
finansal kaynakla gerçekleştirdiği yatırım 
kapsamında, geçen yıl, 301 kilometrelik 
şebeke hattı inşaatı, 80 kilometrelik isale 
hattı, 47 kilometrelik de pınar kaynağı olmak 
üzere toplam 428 kilometrelik içme suyu 
hattı gerçekleştirildi. 20 adet de su 
deposunun inşaatına imza atıldı.

 İçme ve kullanma suyu temininde 
hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretiyle 
çalıştıklarını belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, “Gerçekleştirdiğimiz 
hizmet kapsamında, sorumluluk alanımızda 
yer alan bölgelerdeki içme suyu hatlarını 
yüzde 99 oranında yeniledik. Bu, sağlıklı ve 
kesintisiz su temininin yanı sıra, kayıp kaçak 
su ile mücadelede de çok önemli bir mesafe 
almamızı beraberinde getirdi.

 Sergilediğimiz kararlı tutumla, kayıp 
kaçak oranını Avrupa standartları olan yüzde 
22'ler seviyesine geriletme başarısı elde 
ettik.” diye konuştu.

 Büyükşehir Belediyesi'nin “sağlıklı şehir 
Bursa” hedefi doğrultusunda çok önemli 
projelere imzasını atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, milli ekonomiye katkı sağlaya-
bilecek nitelikteki enerji yatırımlarıyla da 
örnek bir kurum profili ortaya koyuyor.

 Bu kapsamda Uludağ Yolu D23 Su 
Deposu, Gemlik Haydariye Köyü Arıtma 
Tesisleri ve Görükle Hal Tesisleri'nde rüzgarın 
hızı, yönü ve şiddetini ölçecek ölçüm 
istasyonları çalışması başlatan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, ürettiği enerjiyle, kurum içi 
enerji maliyetlerinde tasarruf elde etmeyi 
hedefliyor.

 Rüzgar ölçüm çalışmalarını bu yıl sonuna 
kadar neticelendirmeyi planladıklarını 
belirten Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, elde edilecek 
veriler ışığında rüzgar enerjisi santrali 
kuracakları yeri ya da yerleri belirleyecek-
lerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, geçen yıl, 428 
kilometrelik içme suyu hattı 
gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, geçen yıl, 428 kilometrelik 
içme suyu hattı gerçekleştirdi.

2013'TE 428
KİLOMETRELİK

İÇME SUYU HATTI

BUSKİ'DEN
ÖRNEK ENERJİ

YATIRIMI 



 Rüzgar hızı ölçümleri 

 Enerji yatırımlarından sorumlu 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat 
Özen de farklı noktalardaki ölçümleme 
raporlarından alınacak sonuçlar ışığın-
da, adı geçen üç yerde de rüzgar enerjisi 
santralı kurabileceklerini ifade ederek, “ 
Rüzgar hızı ölçüm raporlarına bağlı 
olarak rüzgar türbininin modeli tespit 
edilecektir. Enerji üretim tesisleri 
kurulum amacımız, kurum içi tesis-
lerimizin elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılamak, ayrıca kamu kurumu 
olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle 
milli ekonomimize katkı sağlaya-
bilmektir” diye konuştu.

 Kurulması hedeflenen rüzgar 
enerjisi santrallerinin her biri, 1 MW 
gücünde elektrik enerjisi üretme 
kapasitesine sahip olacak.

 Bursa'nın en önde gelen hizmet 
kurumu Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2013 
yılında da kalite hedeflerini yaka-
lama başarısı gösterdi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü'nün 2013 yılı kalite hedefleri, 
BUSKİ Konferans Salonu'nda yapılan 
toplantıda mercek altına alındı.

 Kalite stratejisini, çevresi ve halkı ile 
bütünleşen, sunduğu hizmetlere güvenle 
bak ı lan,  k al i te  yönetim s isteminin 
gereklerini sürekli iyileştiren ve alanında 
örnek bir kurum olma doğrultusunda 
belirleyen BUSKİ, 2013 yılında da kalite 
hedeflerini yakalama başarısı gösterdi.

 İçme suyu ve kanalizasyon 
sorunlarını çözmüş, çevresi ve halkı 
ile bütünleşmiş bir kurum olma 
hedefi ile altyapı yatırımlarına 
ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2013'te 
284.4 milyon TL'lik altyapı çalışması 
gerçekleştirdi.

 2013 bütçesinin yüzde 60'ını yatırım 
harcamalarına ayıran BUSKİ, kanalizasyon 
çalışmalarından arıtma tesislerine, dere 
ıslahı ve temizliğinden içme suyu şebeke 
inşaatına kadar altyapı hizmetlerinde örnek 
uygulamalara imza attı.

 Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları 
arasında Nilüfer Deresi'nin yeniden Bursa'ya 
kazandırılmasını hedefleyen Samanlı 
Kolektörü inşaatında ise büyük ilerlemeler 
kaydedildi.

KALİTE
HEDEFLERİNE

ULAŞILDI

BUSKİ'DEN DEV
ALTYAPI HAMLESİ 

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları İsmail 
Yılmaz, Güngör Gülenç ile daire başkanları, 
şube müdürleri ve BUSKİ çalışanlarının hazır 
bulunduğu toplantıda, kamu kurumu 
olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, kalite 
yönetim sisteminin gerekleri doğrultusunda 
hizmetin en iyisinin hedeflendiğine işaret 
edildi.
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 Doğu Atık Su Arıtma Tesisi ile 
Vakıfköy arasında kalan; Millet,  
S a m a n l ı ,  K u m l u k a l a n ,  İ s a b e y,  
Demetevler, Değirmenönü, Karapınar, 
Yenidoğan, Şirinevler, Arabayatağı, 
Çınarönü, Demirtaş ve İsmetiye 
mahallelerinden dereye akan atık 
suyun arıtma tesisine getirilmesini 
sağlayacak 'Samanlı Kolektörü', örnek 
bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

 Ana kolektöre bağlanan ilk yerleşim 
bölgesi Millet Mahallesi'nden sonra 
Samanlı bölgesindeki yerleşim alanları 
ile sanayi kuruluşlarının atıkları da 
sisteme dahil edilerek, 'temiz Nilüfer' 
hedefinde çok önemli adım atılmış 
oldu.

 Yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım bedeliyle 
yakın geçmişte startı verilen proje, 9 bin 200 
metreden oluşuyor. Bin 800 milimetre ila bin 
200 milimetre çapları arasında HDPE esaslı 
sızdırmaz atıksu borularının kullanıldığı 
kolektör tamamlandığında, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 'yaşanabilir Bursa' hedefine 
bir adım daha yaklaşılmış olunacak.

 Sağlıklı kent Bursa hedefi 

 Samanlı bölgesinin sisteme dahil 
olmasına ilişkin inşaat sahasında 
düzenlenen törene katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ 
aracılığıyla gerçekleştirdikleri altyapı 
çalışmalarının 'sağlıklı kent Bursa' 
hedefinde önemli kilometre taşlarını 
oluşturduğunu vurguladı.

 Törende Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe'nin yanısıra, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı ile BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç de hazır 
bulundu.

ÖRNEK KADIN
DAYANIŞMASI 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü'nün organizas-
yonuyla düzenlenen 'Kadınlar Günü 
Dayanışma Programı', dayanışma-
nın ve yardımlaşmanın unutulmaz 
örneğine sahne oldu.

 BUSKİ yerleşkesindeki BUSKİ Sosyal 
Tesisleri'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
organizasyonda duygusal anlar yaşandı.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem Vural, Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanı Bülent Özdemir, BUSKİ 
çalışanları ve kalabalık davetli topluluğunun 
katıldığı etkinlikte, yürüme engelli 3 kadına 
akülü araç hediye edildi.

 Coşkun çağlayandan yüreklere serpilen 
'sevgi' damlacıklarının yeşerttiği dayanışma 
ruhuna tanıklık edilen organizasyonda 
kadınlar, gönüllerince eğlenme olanağı 
buldu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü”nde, kadın çalışanlarına anlamlı bir 
jestte bulundu.

 Kurum bünyesinde görev yapan kadın 
çalışanların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, 
takdim edilen karanfillerle kutlandı.

 Toplumun iki temel dinamiğinden birini 
kadınların oluşturduğunu belirten BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, ülke 
kalkınmasında kadın nüfusun büyük rolü 
bulunduğunu vurguladı.

 BUSKİ'li kadın çalışanların “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü”nü kutlayan Çetinavcı, 
gerçekleştirilen çalışmalara bulundukları 
katkı nedeniyle kadın personele teşekkür 
etti.

KARANFİLLİ
KUTLAMA 
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Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü  D a i r e  
Başkanları, Şube Müdürleri ve 
personelinden oluşan heyet; 
deprem, fırtına, sel, karbon-
monoksit ve doğalgaz zehirlen-
meleri karşısında alınması 
gereken ilk yardım müdahale-
lerine ilişkin uygulamalı eğitim 
aldı.

 İnsanların kontrolü dışında gerçek-
leşen, can ve mal kaybına neden 
olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük 
çaplı  olaylara verilen genel bir 
tanımlamayı ifade etmekte kullanılan 
'doğal  afet '  kavramı,  ülkemizin 
yabancısı olmayan kavramların başında 
geliyor.

 Türkiye'nin büyük bölümünün 
birinci derecede deprem kuşağında yer 
alıyor oluşu, bu kavramı günlük 
yaşamımızın ayrılmaz parçası haline 
getiriyor.

 Durum böyle olunca, doğal afetlere karşı 
alınması gereken önlemler ve afet sonrası 
bilinçli müdahalenin önemi de kendiliğin-
den ortaya çıkıyor.

 K a m u  k u r u m u  o l m a n ı n  ve rd i ğ i  
sorumluluk bilinciyle, sosyal sorumluluk 
gerektiren alanlarda da etkinliklerde 
bulunan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, doğal afetlerde alınması 
gereken önlemlerin neler olabileceğine 
ilişkin eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

 B U S K İ  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü  İ n s a n  
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı 
Birimi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 
eğitim kapsamında, Bursa Valiliği İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü ziyaret edildi.

 BUSKİ Daire Başkanları, Şube Müdürleri 
ve BUSKİ personelinden oluşan heyet; 
deprem, fırtına, sel, karbonmonoksit ve 
doğalgaz zehirlenmeleri karşısında alınması 
gereken önlemler ile felaket sonrası 
yapılması gereken ilk yardım müdahale-
lerine ilişkin uygulamalı bilgi aldı.

 Türkiye'de eşi benzeri yok

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
Merkezi'nin, Marmara Depremi'nin 14. 
yıldönümü olan 17 Ağustos 2013'te 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıldığını belirten İl Afet ve Acil Durum 
Müdürü İbrahim Tarı, merkezin Türkiye'de 
bir başka örneğinin bulunmadığını 
vurguladı.

DOĞAL AFETLER
KAPIMIZI

ÇALMADAN
6  bin 500 metrekarelik alandan oluşan 
merkezin, 15 milyon liralık yatırımla hizmete 
açıldığını belirten Tarı, “Günümüzün en son 
teknolojik imkanları çerçevesinde dizayn 
e d i l e n  m e r k e z i m i z i n  s i m ü l a s yo n l u  
uygulama alanlarında, doğal afetlere karşı 
alınması gereken önlemler ile afet sonrası 
yapılması gereken ilk yardım uygulamaları 
hakkında bilgi verilmektedir. Uzman 
personelimiz tarafından verilen bilgilen-
dirme esnasında, ziyaretçilerimizden 
gelebilecek sorulara da açıklık getirilmek-
tedir” diye konuştu.

 Merkeze ziyaretin ücretsiz olduğunu dile 
getiren Tarı, ziyaretçilerin deprem, sel  gibi 
doğal afetleri  simülasyon yöntemiyle 
birebir tecrübe ederek, alınması gereken 
tedbirlere karşı bilgi sahibi olduklarını 
vurguladı.

 Merkezi, ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencileri ağırlıklı olmak üzere günde 100'ü 
aşkın kişinin ziyaret ettiğini ifade eden TARI, 
çevre il ve ilçelerin okullarından da yoğun 
ziyaretçi akının yaşandığını belirtti.

B USKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir Yılmaz 
da eğitim amaçlı ziyaret vesilesiyle, doğal 
afetlere karşı alınması gereken önlemler ile 
sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin 
bilgilerinin tazeleneceğini vurguladı.

 Doğal afetlerin meydana gelmesinin 
önlenemeyeceğini ancak afetlerin neden 
olabileceği can ve mal kayıplarının alınacak 
bazı temel önlemlerle en aza indirilebile-
ceğine işaret eden Yılmaz, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü Merkezi'nin alınabilecek 
önlemlerin eğitimi noktasında bir okul işlevi 
gördüğünü belirtti.

 BUSKİ heyeti ziyaret kapsamında, 
simülasyonlu uygulamalar eşliğinde doğal 
afetlere karşı alınması gereken önlemlere 
ilişkin bilgi sahibi oldu. 
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 'Yaşanabilir Bursa' hedefi doğrul-
tusundaki altyapı çalışmalarıyla örnek bir 
hizmet kurumu olmanın seçkin örnek-
lerini sunan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, sosyal ve sportif 
faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

 Üst düzey hizmet kalitesini sağlamada, 
çalışan motivasyonunun öneminden 
hareketle, sportif aktivitelerine hız veren 
BUSKİ, bu yıl üçüncü kez düzenlenen 
futbol turnuvasının startını verdi.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
YILMAZ'ın başlama vuruşuyla başlayan 
sportif etkinlikte 12 takım iki grup halinde 
lig usulüyle mücadele verecek.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem VURAL'ın 
da hazır bulunduğu açılış maçında, 
takımları, zorlu karşılaşmalar bekliyor.

 Turnuvada oynanacak maçlar sonun-
da gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 
yarı finale yükselecek.

 Yarı final maçlarının ardından iki takım 
adını finale yazdıracak.

Yardımcıları İsmail YILMAZ, Güngör 
GÜLENÇ, Talat ÖZEN ile Daire Başkanları 
hazır bulundu. 

 GÜLENÇ, Talat ÖZEN i le Daire 
Başkanları hazır bulundu. 

 Teknik Onarım Servisi'nin, Belediyeler, 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası, İl 
Özel İdaresi, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, 
BURSAGAZ, Uludağ Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi (UEDAŞ), Bursa Valiliği'nin 
uygun göreceği diğer ilgili kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluştuğunu 
belirten YILMAZ, “Bu idarelere ait barıştaki 
mevcut onarım teşkilatı, olağanüstü  hal 
ve sefer ihtiyacına göre lüzumu kadar sivil 
savunma mükellefi ile kuvvetlendirilerek, 
ihtiyaç duyulacak araç ve gereçleri 
sağlamak suretiyle genişletilir ve destek-
lenir. Bu maksatla, il içindeki adı geçen 
tesislere ait bütün onarım malzeme-
lerinden yeteri kadarı, olağan-üstü hal ve 
sefer ihtiyacı için ilgili idarelerce tedarik ve 
depo edilir” diye konuştu.

 Sunumun, olağanüstü durumlarda 
acil önlem hazırlıklarının önemini ortaya 
koyduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı ÇETİNAVCI, “Meydana 
gelebilecek herhangi bir afet olayında, 
hızlı ve ihtiyaç odaklı yardım faaliyeti, 
organizasyonun sorunsuz yürütülme-
sindeki ilk şartı oluşturmaktadır. Bursa 
genelinde çadır kent alanı olarak 
kullanılacak yerlerin altyapı durumları ile 
acil kurtarma ve yardım ekiplerinin su-
kanalizasyon hizmetlerini süratle yerine 
getirmeler i ,  yaşanabi lecek salgın 
hastalıkların önüne geçilmesinde önemli 
bir işlevi yerine getirecektir” diye konuştu. 

BUSKİ'DE
FUTBOL ZAMANI

OLAĞANÜSTÜ
DURUMLARA ACİL
ÖNLEM HAZIRLIĞI

 Meydana gelebilecek herhangi bir afet 
olayı ya da düşman taarruzu gibi 
olağanüstü durumlarda, Sivil Savunma ile 
İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü gereğince 
yerine getirilmesi gereken Teknik Onarım 
Servisi'nin görev ve sorumlulukları, 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda  
ele alındı. 

 BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir 
YILMAZ'ın sunumuyla gerçekleşen 
toplantıda BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
H a k k ı  Ç E T İ N AV C I ,  G e n e l  M ü d ü r  
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Çetinavcı, “Bursa, içme suyu barajları ve 
pınar kaynaklarının ötesinde 200 milyon 
metreküplük yer altı içme suyu kaynak-
larına sahip bulunmaktadır. Kuraklığın 
olanca şiddetiyle yaşandığı 2007'de bile 
Bursa'yı susuz bırakmadık. Dolayısıyla, 
e l imizdek i  göstergeler  dahi l inde,  
herhangi olumsuz bir durumun bulun-
madığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yine de 
e n  k ö t ü  s e n a r yo y u  g ö z  ö n ü n d e  
bulundurarak B planımızı hazır tutmak-
tayız. Kuraklığın susuzluğu tehdit etmesi 
durumunda, yer altı su rezervinden su 
çekmeye hazır 120 kuyu, B planının önemli 
bir unsuru olarak bekletilmektedir.” diye 
konuştu.

 Bursa'da 2050'lere kadar su sorunu 
yaşanmayacağına işaret eden Çetinavcı, 
bununla bir l ikte suyun tasarruflu 
kullanımının hayati önemine dikkat çekti.

 Kış mevsiminin kurak geçmesi, ülke 
genelinde olduğu gibi Bursa'da da su 
sıkıntısının yaşanıp yaşanma-yacağına 
dair tartışmaları alevlen-dirdi.

 Konuya ilişkin açıklamada bulunan 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, barajlara 
hiç su girişi olmaması durumunda bile 
Bursa'nın yaz mevsiminin sonuna kadar 
yetecek suyu bulunduğunu belirtti.

 Bursa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 
9 0  o ra n ı n d a  D o ğ a n c ı  ve  N i l ü fe r  
barajlarından sağlandığına işaret eden 

 SU SIKINTIMIZ
BULUNMUYOR
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 22 Mart 
Dünya Su Günü etkinlikleri 
kapsamında, bazı okullara 
ziyaretlerde bulunarak, öğren-
cilerde su kültürü bilincinin 
oluşması amacıyla konferanslar 
düzenledi.

 Bahçeşehir Koleji, 3 Mart İlköğretim 
Okulu, Tunçsiper Okulu'na ziyarette 
bulunan BUSKİ yetkilileri, suyun tasarruflu 
kullanımında dikkat edilecek özellikler ile 
BUSKİ'nin çalışmalarına ilişkin bilgilen-
dirmede bulundu.

 Bursa'nın yaşam pınarı Uludağ'ın 
zirvesinden doğan kaynak suların, şehrin 
içme suyu ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir işlevi yerine getirdiğine işaret 
edilen sunumlarda, içme suyunun yüzde 
9 0  o ra n ı n d a  D o ğ a n c ı  ve  N i l ü fe r  
barajlarından sağlandığına dikkat çekildi.
Doğancı Barajı'ndan Dobruca İçme Suyu 
Arıtma Tesis i 'ne giren suyun her 
damlasının, çok ciddi biçimde arıtma 
işlemlerinden geçirildiğine işaret edilerek, 
24 saat boyunca laboratuvardaki numune 
musluklarından akmakta olan suyun 
haftalık, günlük ve ikişer saatte bir yapılan 
kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle 
incelenmekte ve denetim alt ında 
tutulduğuna işaret edildi.

DÜNYA SU
GÜNÜNDE BUSKİ'DEN 

ÖĞRENCİLERE
ALTIN ÖĞÜTLER
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 Bursa'nın çeşmeden akan suyun gönül 
rahatlığıyla içilebildiği ender şehirlerin 
başında geldiğine vurguda bulunularak, 
BUSKİ'nin, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu 
teminin yanı sıra, evsel ve endüstriyel 
atıkların bertarafına yönelik gerçekleş-
tirdiği yatırımlarla da çevre duyarlılığına 
örnek oluşturan seçkin projelere imza 
attığına dikkat çekildi.Bu projelerden biri 
olan Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nin, 2017 
yılı için 240.000 metreküp/gün ve 2030 yılı 
iç in 320.000 metreküp/gün evsel  
atıksuyun arıtıl-masına hizmet edecek 
kapasitede iki aşamalı projelendirildiğine 
işaret edildiği sunumlarda atıksu arıtmada 
teknolojinin en ileri imkanlarının ksu boşa 
gitmiş olur.

Bursa'nın çeşmeden akan suyun gönül 
rahatlığıyla �ç�leb�ld�ğ� ender şeh�rler�n 
başında geld�ğ�ne vurguda bulunularak, 
busk�'n�n, sağlıklı ve kes�nt�s�z �çme suyu 
tem�n�n yanı sıra, evsel ve endüstr�yel 
atıkların bertarafına yönel�k gerçekleş-
t�rd�ğ� yatırımlarla da çevre duyarlılığına 
örnek oluşturan seçk�n projelere �mza 
attığına d�kkat çek�ld�.
Bu projelerden b�r� olan doğu atıksu arıtma 
t e s � s � ' n � n ,  2 0 1 7  y ı l ı  � ç � n  2 4 0 . 0 0 0 
metreküp/gün ve 2030 yılı �ç�n 320.000 
metreküp/gün evsel atıksuyun arıtıl-
masına h�zmet edecek kapas�tede �k� 
aşamalı projelend�r�ld�ğ�ne �şaret ed�ld�ğ� 
sunumlarda atıksu arıtmada teknoloj�n�n 
en �ler�  �mkanlarının kullanıldığına 
vurguda bulunuldu.
 Sunumlarda ayrıca, suyun tasarruflu 
kullanımına �l�şk�n şu b�lg�lere yer ver�ld�:
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Sunumlarda ayrıca, suyun tasarruflu 
kullanımına �l�şk�n şu b�lg�lere yer 
ver�ld�:
• Su tasarrufuna öncel�kle muslukları 
kapatarak başlamalıyız.
• Her gün sebzeler�m�z� elde yıkamak 
yer�ne, su dolu b�r kapta yıkarsak, çok daha 
az tüket�r�z. 4 k�ş�l�k b�r a�le bu yöntemle 
yılda 18 ton su kurtarab�l�r.
• Bulaşıklarımızı elde değ�l, mak�nede 
yıkayalım.
• 4 k�ş�l�k b�r a�len�n günlük bulaşığını elde 
yıkanması ortalama 84-126 l�tre su 
kullanımını da beraber�nde get�r�r.
• Oysa bulaşık mak�nes� aynı bulaşığı 
sadece 12 l�tre su �le yıkar. Bu da yılda 
ortalama 26-40 ton su tasarrufu demekt�r.
•D�ş fırçalarken ya da tıraş olurken, 
kullanmadığımız halde açık bıraktığımız 
su g�der�, 4 k�ş�l�k b�r a�le �ç�n yılda ortalama 
48 ton ed�yor.
•5 dak�kalık b�r duş sırasında ortalama 60 
l�tre su harcıyoruz. 4 k�ş�l�k b�r a�len�n her 
b�r ferd� duş süres�n� 1 dak�ka b�le azaltırsa 
yaklaşık 18 ton suyu kurtarab�l�r�z.
•S�fonu gereks�z yere çekmemel�y�z.
•Tuvalet� çöp olarak kullanmamalıyız. Dört 
k�ş�l�k b�r a�len�n her b�r ferd�, günde b�r kez 
s�fonu amacı dışında çekerse, yılda 16 ton 
su boşa g�tm�ş olur.
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RÖPORTAJ

Turizmde
geleceğin

marka şehri

 Bursa Valiliği, kentin turizm-
deki makus talihini yenmeye aday 
önemli bir projeye hazırlanıyor. 
Bursa'nın öncelikle uluslar arası 
arenada tanıtım ihtiyacı bulun-
duğundan hareketle, kent di-
namikeriyle ortak bir dil geliş-
tirecek olan Valilik, Osmanlı'nın üç 
başkenti İstanbul, Edirne ve 
Bursa'dan oluşan yeni bir kültür 
turizmi destinasyonu oluşturmayı 
amaçlıyor.

 Hedeflerinin Bursa'yı gelecekte 
turizmin marka şehri yapmak 
olduğunu belirten Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, bugüne değin, 
“sanayi şehri” kimliği ile tanınan 
Bursa'yı, turizmde de Türkiye'nin 
dünyaya açılan kapılarından biri 
konumuna getirmeyi hedefledik-
lerini vurguladı.

 Bursa, birden çok özelliği kent 
kimliğinde barındıran özellikli bir şehir. 
“Sanayi şehri”, “ticaret şehri”, “tarih 
şehri”,  “turizm şehri” gibi pek çok unsura 
sahip bulunan Bursa'nın,  gelecek 
planlamasına ilişkin bir değerlen-
dirmede bulunacak olursanız, şehrin 
hangi özelliğinin ön plana çıkarılması 
gerektiğini düşünürsünüz? 

18 SuBURSASehri
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Bizans'tan itibaren önemli bir termal 
merkezdir. 
 Günümüzde, bir taraftan şehirdeki 
yeni otellere ve hastanelere, kaplıca, 
rehabilitasyon, spa ve welness amaçlı sıcak 
su dağıtım faaliyetleri yürütülürken bir 
taraftan da ilimizin hemen 7 kilometre 
yakınında muhteşem doğa manzaralı 
Dağyenice bölgesinde dünya ölçeğinde 
bir termal tatil köyü kurma çalışmaları 
başlatılmıştır.
 Bursa'nın termal turizmin ve sağlık 
turizminin merkezi olması konusunda 
atılan çok önemli adımlardan biri de 
Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) 
üyeliğine seçilmesidir. Bu üyelik ile birlikte 
Bursa, dünyanın en ünlü termal şehirleri 
arasına girmiş bulunmaktadır.

 Dünyada pek çok şehir tek bir yönüyle 

marka olurken, Bursa dağıyla, deniziyle, 

termaliyle, tarihiyle, kültürel değerleriyle, 

sanayisiyle, tekstiliyle, tarımıyla öne çıkan 

ve saymakla bitmeyen özellikleriyle 

nadide bir kenttir.

 Türk iye'de i lk  organize sanayi  

bölgesinin kurulduğu yer olan ve son 

yıllarda üretimine Araştırma Geliştirme  

(AR-GE) ve inovasyonu da katmayı başaran 

Bursa'nın kadim bir kültürü bulunmakta ve  

çok önemli turizm potansiyelini  içinde 

barındırmaktadır. 

 Turizm sektörü, Bursa'yı başlı başına bir 

marka kent yapmaya yetecek zengin-

liklerle doludur. 

 Bursa, asırlar ötesinden, Roma ve 

 Müsaadenizle, bir önceki sorumu 
tamamlayıcı mahiyette bir başka soruyu 
dillendirmek istiyorum. Bursa'yı Bursa 
yapan özellikler sıralandıktan sonra 
ortaya çıkan Bursa profilinden söz etmek 
gerektiğinde neler söylenebilir?

Bursa bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra,  
tarih, kültür ve medeniyetler şehridir. 
Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran ve 
Osmanlı'ya 130 yıl başkentlik yapmış olan 
Bursa, 1326-1453 yılları arasında dünyanın 
ipek ve baharat merkezi olmuştur. İlk altı 
Osmanlı padişahının kabirleri yanında o 
dönemin pek çok anıtsal eseri bütün 
ihtişamıyla canlılığını korumaktadır.  
Hristiyanlık inancının ve kutsal kitap 
İncil'in bugünkü şeklini aldığı yer olan İznik 
ilçesi, Selçuklu ve Osmanlı için olduğu 
kadar, Roma- Bizans kültür ve medeniyeti 
açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.
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şehridir. Uludağ'ın serin suları bütün 
ülkede tanınmaktadır. Bursa su şehri 
olmasının yanında, tarıma elverişli 
arazilerinin genişliği ile aynı zamanda 
tarım ve hayvancılık şehridir.
 Türkiye dondurulmuş gıda üretiminin 
yüzde 45'i, meyve suyu üretiminin yüzde 
26'sı, salça üretiminin yüzde 55'i, sofralık 
zeytin üretiminin yüzde 11,5'i, kiraz 
üretiminin yüzde 9'u, çilek üretiminin 
yüzde 13'ü, ahududu üretiminin yüzde 
91'i, armut üretiminin yüzde 30'u Bursa'da 
gerçekleştirilmektedir. Siyah incirde 
Türkiye üretimi yıllık 22 bin ton, Bursa 
üretimi ise 20 bin tondur. Yani Türkiye'de 
üretilen siyah incirin neredeyse tamamı 
Bursa'da üretilmektedir. Üretilen siyah 
incirin 12 bin 500 tonu ihraç edilerek, yıllık 
26 milyon dolar gelir elde edilmektedir. 
Bursa, siyah incir üretiminde dünya 
birincisidir.
 Tarımsal özelliği bu denli ön planda 
olan Bursa, zihinlerde ağırlıklı olarak, 
sanayi şehri imajıyla yer etmiştir. Bursa, 
Türkiye'de toplam sentetik iplik üretiminin 
yüzde 75'ini, otomobil üretiminin yüzde 
67'sini, kamyonet üretiminin yüzde 
39'unu, minibüs-midibüs üretiminin 
yüzde 2'sini, otobüs üretiminin yüzde 
7'sini,  toplam araç ihracatının ise yüzde 
52'sini karşılamaktadır. Bebe ve çocuk 
konfeksiyon üretiminin büyük çoğunluğu 
yine Bursa'da gerçekleşmektedir.
 Yetişmiş insan gücü ve dünyada 
üretilebilen her türlü tekstil, otomotiv, 
mobilya, makine ve teçhizatı yapabilme, 
onarabilme imkanına sahip olan Bursa,  
uluslararası pazarlarda da tanınan ürünleri 
ile sağladığı imajın yanında kültürel açıdan 
da gelişen bir Avrupa şehridir.  
 Enerji sektöründe ise Bursa'nın toplam 
kurulu gücü, doğalgazda 2 milyon 607 bin 
35 megawat,  termikte 210 milyon 
megawat olmak üzere toplamda 2 milyon 
817 bin 35 megawattır. Bursa'da faal ve 
yapımı devam eden 9 adet baraj 
bulunmakta ,  bunlar ın  toplam su 
kapasitesi ise 56 bin 41  hektometre-
küptür. 
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 Bu bi lgi ler i  aktardıktan sonra  
görüyoruz ki Bursa'da birbirinden kıymetli 
birçok sektör bulunmakta.    Bunlardan biri 
bile göz ardı edilemez. Bursa için sadece 
“sanayi şehridir”, “tarım şehridir”, “turizm 
şehridir”, “kültür şehridir” demek de doğru 
olmaz. Sanayisiz, tarımsız, turizmsiz, 
tekstilsiz bir Bursa eksik kalmış demektir. 
 
 Bursa “dünya şehri” olabilecek bir 
çok değerler manzumesine sahip 
olmasına rağmen, ne yazık ki dünya 
ölçeğinde gerektiğince bilinmiyor. Bu 
bağlamda, Bursa'nın makus talihi nasıl 
yenilebilir?

 Bursa şu anda Türkiye'de önemli bir 
noktadadır. Bizlerin görevi Bursa'yı bu 
noktadan daha ileriye taşımak. Bursa 
bizden öncekilerinin gayretleriyle bir 
noktaya gelmiş. Bu bize yeter mi? Hayır 
yetmez. Niye yetmez? Ülkemizin büyük 
hedefleri var. 2023, 2071 hedefleri var. O 
hedeflere giderken, Bursa da alacağı 
sorumlulukla, belli bir yükün altına 
girmektedir. 
 Bursa sanayi şehri olması yanında, bir 
turizm şehridir. Bursa kış turizmi, sağlık 
turizmi, kongre ve fuar turizmi ve doğa 
turizmi ile Türkiye'nin çok önemli bir 
destinasyonudur. Bugüne kadar  turizm ve 
tanıtım adına şehirdeki kurumların; 
Valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa
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 Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO)  ve 
turizm sektörünün  çok şey yaptığını  
görüyoruz. Ancak  bunlar dil birliği 
olmayan, dağınık çalışmalar şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bizim hedefimiz, 
üst marka olan Bursa'yı öne çıkararak yeni 
bir dil, yeni bir konseptle topyekun 
tanıtabilmektir. Tabii ki  onun altında alt 
başlıklar olarak da  'Uludağ', 'sağlık turizmi', 
'İznik', 'doğa turizmi', 'trekking' gibi konu 
başlıklarıyla da ayrı ayrı çalışarak kentimizi 
gerçekten bir marka şehir haline getirmek 
bir diğer hedefimizi oluşturmaktadır.

 Osmanlı'nın üç başkenti İstanbul, 
Edirne ve Bursa'dan oluşan yeni bir kültür 
turizmi destinasyonu oluşturmak için 
çalışmaktayız. Bundan böyle Valilik, 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve 
sektörler ortak bir dil yakalayacağız.

Bursa, sizin zihin ve gönül dünyanızda 
nasıl yer ediniyor? Bir Bursa hayalinizden 
söz etmenizi istirham etsem, neler 
söylersiniz?

 Bursa çok derin bir şehir. Çeşitli 
uygarlıklara ev sahipliğinde bulunan 
Bursa, Osmanlı'nın kurucu başkenti. Kültür 
turları ile Bursa'ya gelen insanların en 
azından bir gece konaklayarak iki günlerini
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 Bursa'nın uluslar arası arenadaki 
tanıtımında Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile 
turizm sektöründe faaliyet gösteren pek 
çok kurum ve kuruluşun çok şeyler 
yaptığına işaret eden Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, bütün bu iyi niyetli girişimlerin 
ortak bir dili yakalayamayan, dağınık 
çalışmalar olduğunu vurguladı.

 Valilik olarak hedeflerinin Bursa'yı 
ortak bir dil geliştirerek, yeni bir konseptle 
topyekun tanıtabilmek olduğunu dile 
getiren Karaloğlu, ortak dilin oluşturul-
masında bütün kent dinamiklerinin içinde 
bulunduğu bir organizasyon yapısının 
önemine dikkat çekti.

Bursa'nın
tanıtımında Valiliğin

öncülüğünde
kent dinamikleri

birleşiyor

“Kültür turları ile Bursa'ya
gelen insanların en azından
bir gece konaklayarak iki
günlerini Bursa'da
geçirmelerini istiyoruz.
Osmanlı'nın en önemli üç
başkenti İstanbul, Bursa ve
Edirne'yi tek kültür turunda
buluşturacak yeni bir
destinasyon oluşturmak
için çalışacağız.”
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KURAKLIĞA
KARŞI İÇME SUYU

ACİL EYLEM
PLANI

 Kesintisiz ve sağlıklı su 
temininde gerçekleştirdiği 
yatırımlarla hizmet kurumu 
olmanın seçkin örneklerini 
veren Büyükşehir Belediyesi 
B U S K İ  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü ,  
kuraklık tehdidine karşı İçme 
Suyu Acil Eylem Planı hazırladı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kuraklık tehdidine karşı 
İçme Suyu Acil Eylem Planı hazırladı.

 Bu kapsamda, Çınarcık Barajı 
branşma-nından alınacak hattın, 
Görükle'deki  DC4-6 deposuna 
getirilmesi ve paket arıtma ile Bursa'nın 
hizmetine sunulmasına hazır hale 
getirilmesi, bir başka ifadeyle C 
planının projelen-dirilmesi görüşüldü.

 Kuraklık tehdidi olasılığına karşı 
Bursa'da yaşanması muhtemel içme 
suyu sorununa çözüm getirmesi 
amaçlanan projenin detayları BUSKİ 
Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 
toplantıda ayrıntılarıyla ele alındı.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
ÇETİNAVCI, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcıları Güngör Gülenç, Talat 
ÖZEN, daire başkanları ve şube 
müdürlerinin katıldığı toplantıda, 

de gelecek nesillere karşı yüklendiğimiz 
vicdani sorumluluğun gereğidir.” diye 
konuştu.

 DSİ 1. Bölge Müdürü Sinan Tahsin 
SARIOĞLU da günlük yaşamın en temel 
ihtiyaçları arasında içme suyunun geldiğine 
işaret ederek, BUSKİ ile üstlendikleri ortak 
koordinasyon neticesinde yaşanabilecek 
kuraklık tehdidine karşı Bursa'ya içme suyu 
sıkıntısı yaşatmamanın kararlılığı içerisinde 
olduklarını vurguladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü Sinan 
Tahsin SARIOĞLU, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 
Etüd Proje Şube Müdürü  Alaattin YAĞCI, DSİ 
1. Bölge Müdürlüğü İçme Suları ve Kanal 
Şube Müdürü Esat GÜRBÜZ ile DSİ 1. Bölge 
M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e  g ö r e v l i  P l a n l a m a  
Başmühendisi Cemal VATANSEVER de hazır 
bulundu. 

Toplantıda 2022 yılında devreye alınacak 
olan Çınarcık Barajı'nın mevcut sisteme 
entegrasyonu konusunun da ele alındığını 
belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
ÇETİNAVCI, kuraklık tehdidine karşı 
hazırladıkları İçme Suyu Acil Eylem Planı'nı (C 
planı) DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yürütecekleri koordinasyon neticesinde 
hayata geçireceklerini belirtti.

 Çınarcık Barajı 

 Çınarcık Barajı'nın mevcut içme suyu 
sistemine entegrasyonu için yapılacak ana 
isale hattının aynı zamanda acil içme suyu 
eylem planında kullanılacak olup bu hattın 
projesinin BUSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından DSİ şartnamelerine uygun olarak 
projenin ihale edileceğini, hattın inşaatının 
da gerekirse DSİ tarafından yapılacağını 
vurgulayan ÇETİNAVCI, “BUSKİ olarak proje 
kriterleri çerçevesinde hazırlıklarımızı 
tamamlayıp ihale sürecini başlatacağız. 
Kamu kurumu olmanın bilinciyle, Bursalılara 
hizmetin en iyisini sunmanın gayreti 
içerisindeyiz. Bu, bizim hem görevimiz hem 

Fotoğraf:
Osman ÖNDER
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 Her evde dikkatli kullanım 
sonucunda günde en az 10 litre 
ve ortalama 20 litre suyun 
korunabileceği düşünüldüğün-
de tasarruftan elde edilecek su 
kazancı da kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. Buna göre, Türkiye 
genelinde 20 milyon evde 
sadece basit yöntemlerle günde 
200 milyon ila 400 milyon litre 
arası su tasarrufu sağlanması 
mümkün. 

 Tüm canlılar için temel besin 
maddesi sudur. Canlılar yüzde 50- 
yüzde 95 oranında sudan oluşmak-
tadırlar. İnsanın ilk hali olan ceninde su 
oranı yüzde 85 iken , yeni doğan bir 
bebekte bu oran yüzde 75 ve yetişkin bir 
insanda ise yüzde 60 olmaktadır. 
Besinlerin hücreye taşınması için su 
mükemmel bir ortamdır.

 Vücudumuzdaki suyun çıkarıldığını 
bir an düşünelim mumyalanmış bir 
iskelete döneriz.  

 Suyun olmaması durumunda 
karşılaşacağımız sorunları görmek için 
güneş sisteminde dünya dışında 
herhangi bir gezegene bakmamız 
yeterlidir. Göreceğimiz yokluktur.  

 Dünya yüzeyinin yüzde 70'inden 
f a z l a s ı n ı  o k y a n u s  v e  d e n i z l e r  
kaplamaktadır. Okyanus ve denizler-
deki suyun yüzde 97'si tuzlu ve yüzde 
3'ü tatlı sudur. Tatlı suyun yüzde 75'i 
kutuplarda buzul halde ve büyük 

bir bölümü ise yer altındaki derinliklerdedir. 

Bu yüzde 3 olan tatlı suyun yüzde 1'i içilebilir. 

Yani 3334 bardak sudan sadece 1 bardak su 

içilebilir durumdadır. Altın değerindeki bu 

maddenin önemi apaçık ortadadır.  

 Bir an için yüzde 1 oranındaki bu tatlı 

içilebilir suyun olmadığını veya kirletilerek 

kullanılamadığını düşünelim. Tam bir felaket 

ile karşı karşıya kalırız. Fazla uzağa yani 

dünyanın dışına çıkmamıza gerek yok.  

Afrika' daki kuraklığı ve doğurduğu 

sonuçları düşünelim yeter. 

 Türkiye'nin de bir gün susuz kalabi-

leceğini hiç düşündük mü? Belki de içtiğimiz 

bu servetin farkında bile değiliz. Türkiye'nin 

çöle dönüşmesini engellemenin en önemli 

yolu kaynaklarımıza sahip çıkmakla 

mümkündür. Daha önce de belirtildiği gibi 

3334 bardak sudan sadece 1 bardak içiliyor. 

Genel ile karşılaştırıldığında bu miktardaki 

su oranını korumak için neler yapmalıyız? 

Hep birlikte bunu tartışalım.

 Suyun israf edilmemesi yani yerli yerinde 

kullanılması kendi evimizden başlayarak en 

başta gelen çözümdür. Bir evdeki günlük su 

tüketimine baktığımızda tuvalet ihtiyacı için 

15-25 litre, 5 dakikalık duş için 9-130 litre, 

küvette duş 90-150 litre, el yıkama (akan 

suyla) 8 litre,  diş fırçalama (akan suyla) 14 

litre, bulaşık yıkama (el ile) 114 litre, bulaşık 

makinesi 60 litre, elbise yıkama 200 litre, 

içilen su 8-10 litre, yemek 40 litre, araba 

yıkama 300 litre, çimleri sulama 500 litre. 

SUSUZLUĞUN
PANZEHİRİ SU

TASARRUFU

Fotoğraf:
Galip ÇETİNER
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 Her bir evde dikkatli  kullanım 
sonucunda günde en az 10 litre ve 
ortalama 20 litre suyun korunabileceğini 
düşündüğümüz-de yapılacak hesap çok 
basittir. Türkiye genelinde 20 milyon evde 
sadece basit yöntemlerle günde 200 
milyon ila 400 milyon litre arası su 
tasarrufu sağlanacaktır. Her gün evlerden 
10. 000 ila 20. 000 arası su tankerini 
dolduracak kadar su boşu boşuna 
akmaktadır. 

 Peki bu kadar büyük oranlarda suyu 
boşa akıtmaya hakkımız var mı? Bu sudan 
ağaçların ve hayvanların da hakkı 
olduğunu hiç düşünüyor muyuz ? 
Ağaçların temel besin kaynağı sudur. 
Ağaçlar için gerekli olan bütün besinler su 
ile taşınır. Susuz bir ortamda ağaç 
olmayacağından canlılar yok olur.  

 Mavi ve yeşilin olmadığı bir dünyada 
canlılar yaşayamazlar. Besin zincirinin en 
baş halkasında bulunan suyun ortadan 
kaldırılması ile veya kirletilmesi ile kendi 

Birçoğumuz hidroelektrik santrallerde 

elektr ik  üreti ldiğini  ak l ımıza bi le 

getirmiyoruz. Suyun boşa harcanması 

veya kötü kullanımı sonucunda elektrik 

üretilmeyeceğini biliyor muyuz? Hem 

kurak çorak bir dünya hem de teknolojinin 

çalışmadığı karanlık bir dünya. Susuzluk ile 

yokluk birbirine uymayan iki kelime. Ama 

ne yazık ki kendi elimizle yaşatıyoruz bu 

kötü anları kendimize ve gelecek 

nesillerimize.  

 Gelin hep beraberce bu dünyayı su 

zengini bir dünyaya dönüştürelim. 

Kurulmuş olan bu mükemmel düzeni 

koruyalım. En basit yöntem elimizde: 

evimizdeki suyun israfının nedenlerini 

tespit edelim ve bunlara çözümler bulalım. 

Suyumuzu doğru yerde doğru şekilde 

kullanalım. 

Kaynak: Su Vakfı

dünyamızı ve en önemli besin kaynak-
larımız olan meyve, sebze ile birlikte 
hayvanları da yok etmiş olacağız. 

 Bitkisiz bir ortamda su, susuz bir 
ortamda da bitki olmaz. Su döngüsünü 
düşündüğümüzde sürekli bir devamlılık 
vardır. Bu devamlılığın kesilmesi veya 
adımlarından bir tanesinin sekteye 
uğraması durumunda denizlerdeki 
okyanuslardaki su da yok olmakla karşı 
karşıya kalacaktır. Bizlere verilmiş olan bu 
güzel dünyayı yok etmiş olacağız. Gelecek 
nesillerimiz susuzlukla yani yoklukla karşı 
karşıya kalmış olacaklar.

 Bu yok olmanın belirtileri şimdiden 
görünmeye başladı bile. Belki de en büyük 
felaket olan iklim değişikliği kendisini 
hissettiriyor. İklim değişikliği ile dünya 
yüzeyindeki bütün canlılar büyük 
tehlikeler ve yok olmayla karşı karşıya 
kalacaklardır.

Fotoğraf:
Galip ÇETİNER



DOSYA İNCELEME

ULUDAĞ'DA 
“HAYAT” VAR

 Ulu çınarların gölgesinde 
tarihin tanıklığını fısıldayan Bursa, 
bin yılların yoldaşlığını paylaştığı 
Uludağ'la can bulmuş, geçmiş ve 
gelecek zamanların yol alışında bu 
eşsiz doğa harikasıyla etle tırnak 
olmuştur. 

Uludağsız bir Bursa hayal edeniniz oldu 
mu?

Hayal gücümü çok zorladım ama 
başaramadım.

 Velhasıl ben, Uludağsız bir Bursa'nın 
hayal bile edilemeyeceğine inanan-
lardanım.
Çok farklı iklim kuşaklarına yükseltileri 
boyunca ev sahipliğinde bulunan, 
dünyanın başka hiçbir bölgesinde 
yetişmeyen birçok nadir ve endemik bitki 
türüne hayat ortamı sunan Uludağ, bu 
şehrin akciğerlerine kan pompalayan bir 
büyük yürek, dünya döndükçe hiç 
tükenmeyecek bir yaşam pınarı gibidir.

 Topografik yapısı, iklim özellikleri, 
kendine has bitki türleri ve habitat 
alanlarıyla tarihin her döneminde 
akademik çevrelerin ilgi odağında 
bulunan Uludağ'ın endemik özelliklerini, 
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr 
Gönül Kaynak'la konuştuk.

 Uludağ'dan söz ederken gözleri 
ışıldayan Kaynak, tam bir Uludağ aşığı.
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Mustafa TÜRE
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 Uludağ'ın topografik ve jeolojik 

yapısıyla fark l ı  ik l im tiplerine ev 

sahipliğinde bulunduğunu belirten 

Kaynak, “350 metreye kadar olan 

yüksekliklerde Akdeniz tipik bitki örtüsü 

olan maki yer alır. Bu yapıya katran ardıcı, 

defne, laden, fındık, funda, zeytin ve meşe 

türleri katılır. 350-700 metre arasında 

kestane ağaçlarının hakim olduğu ve aynı 

zamanda maki elemanlarının da yer aldığı 

kuşak gelir. Burada kestane ağaçlarına 

eşlik eden maki elemanları ise erguvan, 

akçakesme, kocayemiş, dağ çileği, sakız 

ağacı, katır tırnağı, kızılcık, mazı meşesi, 

gürgen kayını, karaçam gibi ağaçlar da 

yapıya katılırlar. 700-1500 metreler 

arasında kayınların egemen olduğu 

orman kuşağı gelir. Bu topluluğa zaman 

zaman sapsız meşe, karaçam, gürgen ve 

titrek kavak gibi ağaçlar katılır. 1500-2000 

metreler arasında Uludağ göknarının 

hakim tür olduğu orman kuşağı yer alır. 

 Uludağ'daki farklı habitatların farklı 
bitki türlerinin yaşamasına olanak 
sağladığına değinen Kaynak, Uludağ'daki 
1320 bitki türünden 174'ünün endemik 
tür olduğunu vurguladı.

 Uludağ'ın dünya florasına kazandırdığı 
8 bitki türü bulunduğuna işaret eden 
K aynak ,  endemik tür ler in tehl ike 
kategorilerine göre irdelendiğinde 11 
türün popülasyonlarının çok tehlikede, 
19'unun tehlikede, 21'inin zarar görebilir, 
30'unun tehlike altına girebilir, 84'ünün de 
az tehdit altında bulunduğunu vurguladı.

 Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Doğal 
Hayatı Koruma Derneği'nce başlatılan 
Türkiye'nin önemli bitki alanları projesi 
kapsamında Uludağ'ın 1999'da koruma 
alanı altına alındığını ifade eden Kaynak, 
Uludağ Üniversitesi'nin Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile imzaladığı protokol 
uyarınca Kirazlıyayla'da botanik park 
kurulacağını da sözlerine ekledi.

Bazı yerlerde karaçam, gürgen ve kayının 
katıldığı karışık ormanlar şeklinde görülür. 
Uludağ'da 1700 metreden itibaren 
subalpin kuşak başlar. 2100 metreye kadar 
olan kesimlerde geven, yem verici türleri 
ile kardikeni gibi yastık formundaki bitkiler 
yayılış gösterir. ” diye konuştu.

 Subalpin iklim kuşağının büyük 
kesiminde nemli çayır topluluklarının 
yayılış gösterdiklerine işaret eden Kaynak, 
ormancılık açısından Uludağ'ın zengin bir 
potansiyel oluşturduğuna dikkat çekti.

 Farklı habitatlar
 Uludağ'daki farklı habitatların farklı 

bitki türlerinin yaşamasına olanak 

sağladığına değinen Kaynak, Uludağ'daki 

1320 bitki türünden 174'ünün endemik 

tür olduğunu vurguladı.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Gönül Kaynak

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI
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 Uludağ'ın özellikle güney yamaç-
larındaki tahribatın ve çevre kirliliğinin 
dikkat çekici boyutlarda olduğuna işaret 
eden Kaynak, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
ve Doğal Hayatı  Koruma Derneği 
tarafından Uludağ'ın koruma altına 
alındığını hatırlattı.

 Bunun çok önemli adım olmakla 
birlikte tek başına yeterli olmadığını 
vurgulayan Kaynak, “Uludağ, Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı ve Doğal Hayatı 
Koruma Derneği'nin ortak girişimleriyle 15 
yıl önce koruma altına alındı. Bu çok 
önemli bir adım. Ancak bunun pratiğe 
yansıması daha da önemli. Burada 
toplumu oluşturan bizlere çok büyük 
görevler düşüyor. Her şeyden önce çevre 
bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bu, 
eğitimle olabilecek bir şey. Çocuklarımıza 
yeşili, su kaynaklarını, dereleri, ağaçları, 
ormanlar ın önemini ,  önce ai lede 
sonrasında da okullarda öğretmeliyiz. 
Okullardaki teorik eğitimin yanı sıra, 
uygulamalı örneklere de yer vermeliyiz. 
Okul bahçelerinin zeminlerini betonla 
kaplamak yerine yeşil alanlara ya da çiçek 
bahçelerine dönüştürebiliriz.” dedi.

Değerini
bilmiyoruz

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI

Fotoğraf:
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 Uludağ'ı turizm faaliyetleri adı altında 
betonlaştırmanın dağın ekolojik yapısını 
tahrip edeceğini vurgulayan Uludağ 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül 
Kaynak, “Turizm faaliyetleri bir bölgenin 
t a n ı t ı m ı  v e  e k o n o m i k  y a p ı s ı n ı n  
güçlenmesi adına mutlaka yapılması 
gereken aktiviteler arasındadır. Turizme 
açacağınız yer Uludağ gibi özel bir 
topoğrafyaya sahip, kendine has bitki 
topluluklarının bulunduğu, farklı iklim 
kuşaklarıyla çevrelenmiş, özel habitat 
a l a n l a r ı y l a  d ü n y a d a  e ş i  b e n z e r i  
bulunmayan bir bölgeyse çok daha dikkat 
edilmesi gerekir. Eğer tutup da siz turizm 
adına o bölgeyi beton yığınlarının altında 
nefes alamaz hale getiriyor, rengarenk 
bitki türleri ile onlarca çeşit hayvanın 
yaşam alanını elinden alıyorsanız kendi 
sağlıklı yaşam hakkınızı da farkında 
olmadan or tadan k aldır ıyorsunuz 
demektir. Uludağ'daki doğal yaşamla 
barışık turizm modeli, doğaya dayalı eko 
turizmdir.” dedi.

Uludağ'la
uyumlu turizm

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI

Fotoğraf:
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 Dünyanın başka hiçbir bölgesinde 
yetişmeyen birçok nadir ve endemik bitki 
türüne ev sahipliğinde bulunan Uludağ, 
hayvan çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.

 Uludağ'da yaşayan amfibiler ve 
reptiller (kurbağa ve sürüngenler) üzerine 
araştırmalar yapan Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail H. Uğurtaş, 
b i r  bölgenin  hay vansal  çeş i t l i l ik  
bakımından zengin olmasının o bölgenin 
iklimi, yüksekliği, jeolojik yapısı, toprak ve 
habitat çeşitliliği ile yakından ilgisi 
bulunduğunu vurguladı.

 Kuyruksuz kurbağa türlerinin; 'Ova 
Kurbağası', 'Uludağ Kurbağası', 'Çevik 
Kurbağa', 'Siğili Kurbağa', 'Gece Kurbağası', 
'Ağaç Kurbağası' ve 'Toprak Kurbağası' 
olarak isimlendirildiğini ifade eden 
Uğurtaş, kuyruklu kurbağaların ise 
'Pürtüklü Semender', 'Şeritli Semender' ve 
'Küçük Semender' olarak isimlendirildiğini 
vurguladı.

 Uludağ'da kendine yaşam alanı bulan 
k a p l u m b a ğ a l a r ı n ,  ' To s b a ğ a ,  K a ra  
Kaplumbağası', 'Çizgili Kaplumbağa', 
'Benekli Kaplumbağa' olmak üzere 3 
türden meydana geldiğini belirten 
Uğurtaş, 13 tür kertenkele ve 14 tür de 
yılanın bulunduğunu ifade etti.

 Uludağ'ın etrafında çok sayıda nehir ve 
1 baraj gölü bulunduğunu belirten 
Uğurtaş, “Buna rağmen buralarda yaşayan 
balıkların faunistik çalışması tam olarak 
yapılmamıştır. Türkiye Tatlısu Balıkları 
kitabına göre Uludağ ve çevresinde 5 
familyaya ait 15 tür balık bulunmaktadır . “ 
dedi.

 Uludağ ve civarında 35 familyaya ait 
145 türün yaşadığının tespit edildiğini 
ifade eden Uğurtaş, Uludağ'da 15 familya 
içinde 32 memeli türünün yaşadığını da 
belirtti.

Uludağ'ın ormanlık alanlar, makilik, 
turbalıklar, subalpin fundalıklar, alpin sarp 
kayalıklar ve açık alanlar gibi çeşitli doğal 
habitatlara sahip olduğuna işaret eden 
Uğurtaş, “Çok farklı yapı ve özelliklere 
sahip olan bu habitatlarda çok sayıda bitki 
ve hayvan türü yaşamını sürdürmektedir.  
Uludağ'ın diğer bir ilgi çekici özelliği 
jeolojisidir. Jeolojik devirlerden son buzul 
çağında dağın 2 bin metreden yüksek 
kesimleri buzullar tarafından istila 
edilmiştir.  Buzul devrinden kalma 
oluşumlar günümüzde de gözlen-
mektedir. Türkiye'deki ilk buzul devri 
izlerine Uludağ'da rastlanmıştır. Buzul 
aşınması ile oluşan büyük çukurların 
zamanla sularla dolması sonucu buzul 
gölleri (Aynalı, Kilimli, Buzul ve Karagöl) 
oluşmuştur. “ diye konuştu.

 Uludağ'da 7'si kuyruksuz, 3'ü kuyruklu 
olmak üzere 10 kurbağa türünün 
yaşadığına değinen Uğurtaş, yine 
Uludağ'da 30 sürüngen türünün yaşam 
sürdüğüne dikkat çekti.

Uludağ'da
yaşam süren

hayvan türleri

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail H. Uğurtaş
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 1000 ila 2000 metre yükseklik arasındaki 
dağlarda yaşayan Apollo Kelebeği, Uludağ'ın 
eşsiz güzelliğine ayrı bir renk katmaktadır.

 Papilionidae familyasından bir kelebek türü 
olan Apollo Kelebeği, Uludağ'a has bir kelebek 
türü olmayıp, dünyanın pek çok bölgesindeki 
dağlarda kendine yaşam alanı bulabilmektedir.

 Kelebek koleksiyonlarınca toplanması 
nedeniyle sayı lar ı  hızla azalan Apollo 
Kelebeği'nin asit yağmurları nedeniyle de tehdit 
altında bulunduğu bilinmektedir.

Uludağ'ın
eşsiz güzelliğine

ayrı bir renk

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI

Fotoğraf:
Fevzi YAPICI



33SuBURSASehri

BURSA'DA SU'YUN TARİHİ

İÇME SUYU
ALANINDA

BÜYÜK ATILIM
Su şehri Bursa'nın içme suyu 
alanındaki önemli projelerinden 
biri de 1903-1906 yılları arasında 
Bursa Valiliği yapan Mümtaz Reşit 
Paşa döneminde gerçekleştirilen 
1400 metrelik isale hattı, 72 
kilometrelik de şebeke hattı 
inşaatıdır.

 Kurulduğu günden beri Pınarbaşı 
s u y u n u  k u l l a n a n  B u r s a ,  O s m a n l ı  
döneminde alternatif bazı kaynaklardan 
da yararlanmıştır.

 Devrin ileri gelenleri ve hayır sahipleri 
tarafından mahallelere getirilen sular 
şehrin lokal olarak mahalle bazında 
ihtiyacını karşılıyordu. 1650'li yıllarda 
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin, 
Bursa'nın muhtelif mahallelerine yaptır-
dığı kırk adet çeşme ile oluşan şebeke, 
Uludağ membaları ile yapılan ilk ve 
Anibal'den sonra da ikinci şebekedir.

 Memba sularının şehrin tümüne 
hizmet verecek çalışma, dönemin Bursa 
Valisi Mümtaz Reşit Paşa zamanında ilk 
defa başlatılmıştır.

 Mümtaz Reşit Paşa'nın yaptırdığı, 
Gökdere Çağlayan mevkiinden temin 
edilen dere suyunun, bir filtre ve iki adet 
depo ile 1400 metre isale ve 72 kilometre 
şebeke projesi  Bursa'ya su ile ilgili tüm 
şehir bazında yapılan ilk hizmettir.
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 1911 yılında inşaatı tamamlanan bu 
proje de zaman içerisinde yetersiz kalmış, 
Uludağ'dan şehre  rantabl  o larak  
gelebilecek membaların tamamı isale 
edilmiştir.

 1959-1960 yıllarına gelince, merkeze 
uzak olan mahalleleri, Uludağ'dan gelen 
sular ile beslemek yetersiz kaldığından, ilk 
defa Hürriyet ve İstiklal mahalleleri yer altı 
suyu ile beslenmeye başlanmıştır.

 Bunu 1969 yılında şehrin doğusunu 
Arabayatağı köyü merasında açılan iki 
derin kuyu ile kuzeyini de Barbaros 
İlkokulu bahçesinde açılan bir derin kuyu 
ile şehri beslemek takip etmiştir.

 Bütün bunlar şüphesiz köklü çözümler 
değildi. Daha realist ileriye dönük, şehrin 
gelişmesine paralel gelişebilecek bir 
yapılanmaya gerek duyulduğu yadsına-
mazdı.

 Bursa'nın acil ve 2000'li yılların içme 

kullanma ve sanayi suyu gereksinimi 

karşılayacak olan kaynakları meydana 

getiren, Uludağ membaları dışında, yer altı 

suları, Nilüfer Çayı ve Apolyont (Uluabat) 

Gölü'nden suyun alınması, yer altı suyu 

için gerekli sondaj kuyularının açılması, 

Selahattin Saygı (Doğancı) Barajı'nın 

yapılması, su alma, terfi, tasfiye tesisleri ile 

birlikte isale ve terfi hatları ve bunların 

üzerinde yapılacak depo ve pompa 

tesisleri, enerji temini için gerekli tesisler 

ile lüzumlu sanat yapıları yapılması DSİ 

tarafından, yeni şebekenin yapılması, 

mevcut şebekenin yenilenmesi ve 

dağıtımı, isale ve pompa tesislerinin 

şebekeye bağlanması, depoların yapılması 

ve bunların bağlanmaları, şebeke içi 

klorlama tesisleri Bursa Belediyesi 

tarafından yapılacaktır.

 Şehrin nüfusu yüz bini de çoktan 
aştığından, Bursa Belediyesi 1053 sayılı 
yasanın 10. maddesine göre DSİ ile içme ve 
kullanma suyunun temini hususunda bir 
protokol imzalama yetkisine sahip 
olmuştur.

G erekli teşebbüs yapılarak, Bakanlar 
Kurulu'ndan 23.10.1972 tarih ve 7/5290 
sayılı karar çıkarılmış ve buna göre de 
23.8.1973 tarihinde DSİ ile bu konuda ilk 
protokol, “Bursa Şehrine İçme-Kullanma ve 
Endüstri Suyu Temini ile İlgili Protokol” ismi 
altında, devrin Belediye Başkanı Kemal 
Bengü tarafından imzalanmıştır.

Protokole göre;
• Acil olarak Bursa'nın günlük ihtiyacını 
karşılayacak projenin hazırlanması ve 
inşaatının yapılması,

• Bursa'nın 2000'li yılları için içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 
k a r ş ı l a m a k  i ç i n  g e re k l i  p ro j e n i n  
hazırlanması ve inşaatının yapılması, 
karara bağlandı.
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 Bu projenin planlanması, zamanın DSİ 

1. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Muavini 

Yüksek İnşaat Mühendisi Yüksel İşleyen 

tarafından yapılmış ve tatbik edilmiştir. 

Proje özetle, her birinin ortalama debisi 50 

lt/sn. olan, Paşa Çiftliği'nde 8 adet, 

Arabayatağı Köyü Merası'nda da 8 adet 

mevcut veya yeni açılan derin kuyulardan 

elde edilecek suyun şehre verilmesidir.

 Acil içme suyu projesi, şehri doğu ve 

batıdan ayrı ayrı besleyecek şekilde 

düşünülmüştür. Bu iki hattın birleştiril-

mesi, sonradan ihtiyaç doğduğu için 

Şükraniye Mahallesi'nde Ankara Yolu 

üzerinde Sarı Camii önünde olmuştur. 

 Değirmenlikızık Su Deposu'ndan proje 
gereği, evvela 500 milimetre çaplı font 
düktil boru ile şebeke çıkışı yapılmıştır. Bu 
çıkış Mesken Caddesi'ne indikten sonra 
400 milimetre çapa düşer, doğuda 
Selçukbey Caddesi'nin başına kadar 
batıda ise İncirlik Caddesi'ni geçerek 
Meydancık'a kadar devam eder. Bu 400 
milimetrelik düktil boru geçtiği güzer-
gahta mevcut şebeke ile irtibatlan-
dırılarak şehre su verilmiştir.

 1977 yılında, dağ sularına takviye 
olarak, Teferrüç Su Deposu'nu, Değirmen-
likızık Deposu'ndan beslenmesine karar 
verildi.

 Bunun içinde acil içme suyu projesi 
dışında Değirmenlikızık Deposu yanına bir 
pompa istasyonu daha ilave edildi. 
Böylece, üçüncü defa su terfi edilerek, 
Teferrüç Su Deposu'na 350 milimetre çaplı 
font düktil boru ile takviye su verilmiş oldu.

 Şehrin doğusunda Arabayatağı 
Merası'nda açılan 8 adet derin kuyudan 
elde edilen 400 lt/sn.'lik su, Arabayatağı 
Pompa İstasyonu'ndan üç adet pompa ve 
700 milimetre çaplı, kaynak başlı JÇB (jütlü 
çelik boru) i le 4000 metreküplük 
Ertuğrulgazi Su Deposu'na basılır. Bu 
depodan biri şebekeye, diğeri Değirmenli-
kızık Su Deposu'na terfi eden Ertuğrul Gazi 
Pompa İstasyonu'na olmak üzere iki çıkışı 
vardır.

 Şebeke çıkışı: Almanya'dan ithal 
edilen, 400 milimetre çaplı font düktil boru 
ile olup, yaklaşık olarak terfi hattı 
güzergahını takip ederek, Ankara Yolu 
üzerinde bulunan 300 milimetre çaplı 
JÇB'ye bağlanmıştır.

 Depo ile aynı ismi taşıyan Ertuğrulgazi 
Pompa İstasyonu'ndan sonraki terfi hattı 
500 milimetre çaplı, başları kaynaklı 
JÇB'dir.  Bu hattan, 4000 metreküplük 
Değirmenlik ızık Su Deposu'na su 
basılmaktadır.

ACİL İÇME
SUYU PROJESİ
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BURSA'DA SU'YUN TARİHİ

 Doğancı Barajı devreye girdikten sonra 

1990'lı yılların başlarında Teferrüç Su 

Deposu'nun tavanı delinerek buraya, 

derin kuyu pompası monte edildi.

 Deponun bir gözünden çekilen su 

dördüncü defa terfi ettirilerek daha üst 

kotlar beslendi.

 Zaman içinde hem şehrin büyümesi, 

hem de Arabayatağı'ndaki derin kuyuların 

beslediği alanın genişlemesi nedeni ile 

aynı yerde 9 derin kuyu daha açılarak, 

toplam kuyu adedi 17'ye çıkarıldı.

 Bu grupta derin kuyu pompaları 

dışında, üçü Arabayatağı, ikisi Ertuğrul-

gazi, biri büyük diğer ikisi küçük olmak 

üzere üç pompa da Değirmenlikızık terfi 

istasyonlarında monte edilerek, toplam 

sekiz pompa kullanıldı.

 Şehrin batısında Paşa Çiftliği arazisi 

içinde ve Nilüfer Çayı'nın her ik i  

kenarlarında, evvela 8, bilahare ihtiyacı 

karşılamak için 5 adet daha ilave edilerek, 

toplam 13 derin kuyu açıldı.

 Bu kuyulardan elde edilen su, Acemler 

Pompa İstasyonu'nda bulunan 3 adet 

pompa ve 800 milimetre çaplı ve kaynak 

başlı JÇB terfi hattı ile Süleyman Çelebi 

Parkı bitişiğindeki Çekirge Polis Karakolu 

yanına inşa edilen 3000 metreküplük 

Süleyman Çelebi Su Deposu'na basıldı.

 Acil İçme Suyu Projesi'ndeki, bütün 
derin kuyularının açılması, kuyulara derin 
kuyu pompalarının montajı, 500 metreküp 
iki adet toplama depolarının yapılması, 
kuyularla toplama depolarının arasındaki 
terfi hatlarının döşenmesi, dört adet terfi 
istasyonlarının inşaatı ve pompalarının 
montajı ile terfi istasyonları, depolar 
arasındaki bütün terfi hatları ve batıdaki 
Süleyman Çelebi ve Horhor Çeşme su 
depolarının inşaatları, terfide gerekli 
enerjinin temini ve gerekli trafo ve sanat 
yapıları DSİ tarafından yapıldı.

 Şehrin doğusundaki Ertuğrulgazi ve 
Değirmenlikızık su depoları ile bütün 
depolardan çıkışlar, yeteri kadar şebeke-
lerin döşenmesi, döşenen şebekenin 
mevcut şebekeye bağlanması da Bursa 
Belediyesi Sular İşletmesi Müdürlüğü 
tarafından 1975'te yapıldı.

 Acil İçme Suyu Projesi'nden daha geniş 
alanları besleyebilmek için 1978 yıllarında 
bir parti daha font düktil boru ithal 
edilerek, Ertuğrulgazi ve Süleyman Çelebi 

su depoları paralel çalışması için gerekli 
350 ve 400 milimetre çaplı ilave şebeke ile 
Zafer Meydanı'nın 200 metre kadar 
kuzeyinde 600 milimetre çaplı Horhor 
Çeşme Deposu boru hattından alınan bir 
branşmanla aynı çaplı boru ile doğu 
istikametinde, Fomara'dan geçilerek Gül 
Sokak'ın İnönü Caddesi ile birleştiği yere 
kadar şebeke döşendi.

 1 9 8 0  y ı l ı n d a  d e v re ye  g i r m e s i  
planlanan Bursa İçme Suyu Projesi'nin 
sonuçlanması uzayınca, Paşa Çiftliği ve 
Arabayatağı'na ilave kuyular açılarak, acil 
içme suyu projesi ile 1985 yılına kadar 
Bursa beslendi.

Kaynak: Pınarbaşı'ndan Doğancı'ya 
Bursa'nın İçme Suyu Tarihi (Arif Selçuk 
Özer)

Fotoğraflar: İhsan Uzer Albümü'nden

Gelecek Sayı: Kullanma ve Endüstri Suyu 
Temini Projesi

Acil içme
suyu projesİ
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Sefer Göltekin
Şair-Yazar

 Susuz şehirlerde medeniyet ilerleme 
kaydetmez. Medeniyetler su üzerinde 
yükselir. Çünkü su medeniyettir. Selçuklu 
da Osmanlı da birer su medeniyetidir.  
Onlara göre, suyla irtibatı kesmek hayatın 
can damarını kesmekle aynı anlama 
gelmektedir. Bu anlayışın ürünüdür, 
çeşmeler, sebiller, selsebiller, fıskiyeli 
havuzlar, suluklar, şadırvanlar, sarnıçlar, 
kuyular, su yolları, hamamlar, köprüler, 
kemerler… Öyle ki özellikle Osmanlı'da, su 
sesinin duyulmadığı bir ev hayal etmek 
zordur. Su, her haliyle ve bir şekilde 
içindedir hayatın…

 Seyahatname'sinde uzun uzadıya 
Bursa'daki çeşmelerden bahseden Evliya 
Çelebi'ye nihayetinde “El-hâsıl, Bursa 
demek sudan ibaret bir kelâmdır” 
dedirten, öve öve bitiremediği(1) Bursa 
suları; üzerinde hala araştırmaların 
y a p ı l d ı ğ ı ,  m a k a l e l e r i n  y a z ı l d ı ğ ı ,  
sempozyumların düzenlendiği ve mimari 
ö r n e k l e r i y l e  b u  ş e h r i ,  k a d i m  
m e d e n i y e t i m i z i n  s u  k ü l t ü r ü n ü n  
oluşumunda belirleyici konuma taşıyan 
b i r  g ü ze l l i k t i r.  K i  b u  t a n ı m ı m ı z ı  
destekleyen en güzel ifade Mimar Sinan'ın 
İ s t a n b u l ' a  g e t i rd i ğ i  s u l a ra  a t fe n  
Hatîfî'nin(2) yazdığı ve İstanbul'un da artık 
Bursa gibi suyu bol bir şehir haline 
geldiğini belirten; “Şi denli gark-ı âb oldu 
Stanbul, / Serabken sîr-i âb oldu Stanbul / 
Stanbul oldu gûyâ şehr-i Bursa / Var idi her 
kişide mihr-i Bursa”(3) beyitleridir.

 16. yüzyıl ulemasından Lamiî Çelebi, 
“Şehrengîz-i Bursa” adlı eserinde “Akar her 
kûşeden bin çeşme rahşân /Biri ol 
çeşmenün mihr-i dırahşân” sözleriyle 
şehirde güneş gibi parlayan bin çeşmeden 
su aktığını ifade eder.(4) Evliya Çelebi'ye 
göre 17 kaynaktan gelir Bursa'ya sular ve 
“Temmuz ayında insanın elini sokup üç taş 
ç ı k a r a m a y a c a ğ ı  k a d a r  s o ğ u k t u r.  
Sünderlibaşı'ndan gelir sular; Çatal 
K aynak başı 'ndan,  Kepizbaşı 'ndan,  
Sobranbaşı 'ndan, Ardıçlıbaşı 'ndan, 
Harsudbaşı'ndan, Billur Kaynağı'ndan, 
Samanlı Kaynağı'ndan, Şeker Kayn-
ağı'ndan, Selam Kayası Kaynağı'ndan, Kral 
Kaynağı ve Murad Dede Kaynağı'ndan 
gelir. Bu 17 kaynağın suyu Evliya'nın 
tespitlerine göre 2060 çeşmeye ve 23.000 
eve uğrar. Ki her bir evin suyu bir 
değirmeni çalıştıracak denli gürdür.(5)

 Suların bolluğu yabancı gezginlerin de 
gözünden kaçmaz. 17. asır gezginlerinden 
Jean Thevenot, son derece elverişli suların 
şehre yakınlığından, bolluğundan, evlere 
ve hanlara su nakleden bacak kalın-
lığındaki borulardan bahseder. 

 Aynı yüzyılın bir başka gezgini George 
Wheler ise hiçbir yerde Bursa'daki kadar 
çeşme ve büyük su k aynak lar ına 
rastlamamıştır. 18. yüzyıl gezgini Carsten 
Niebuhr'a göre camilerde, kervan-
saraylarda ve evlerde akan su değil adeta 
bir akarsudur. 19. Yüzyılın gezginlerinden 
Charles Texier, Bursa sularının kente yeni 
gelen k iş i lerde bı rakt ığ ı  etk iden 
bahseder.(6) 19. Yüzyılın bir başka gezgini 
Robert Walsh'a göre ise su, caddelerden 
sonra camilerin, pazarların, dükkanların ve 
evlerin içinden geçer; öyle ki, büyücek her 
binanın ortasında canlı suyun çağladığı 
mermer bir havız vardır.(7)
 Şairlerin de ilham kaynağıdır Bursa 
suları. Necati Bey'den Lamii Çelebi'ye, 
Çalıkçızâde Mehmed Mânî'den Ahmet 
Hamdi Tanpınar'a kadar bir çok şair 
Bursa'nın sular ını  konuk etmişt i r  
dizelerine. İşte bunlardan biri de Hasib 
Ahmet Efendi'nin Miyahiyesi'dir. Kendi 
adıyla bilinen tek örnek oluşundan olsa 
gerek Hasib Ahmet Efendi'nin miyâhiyesi; 
bahâriyye, cemreviyye, şitîyye, hazâniyye, 
rahşiyye gibi edebi türlerin arasına dahil 
edilmemiştir.(8)
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      Hasib Ahmet Efendi
     Miyahiyeler, suları metheden manzum 
eserlerdir. En önemli örneği de Hasib 
Ahmet Efendi'nin kaleminden çıkmıştır. 
Kesin olmamakla birlikte 18. asra yakın bir 
tarihte(9) Bursa'da doğan; müderris, kadı 
ve  ş a i r  o l a n  H a s i b  E fe n d i ,   H z .  
Muhammed'in soyundan gelme olduğu 
inancıyla 'seyyid' unvanını kullanmıştır. 
1708'de Şeyhülislam Çatalcal ı  Al i  
Efendi'nin katipliğinde bulunur. Çağının 
ünlü  müder r is ler inden Süleyman 
Efendi'ye kapılanarak, Veliyettinzâde 
Ahmet Paşa Medresesi'nde müderris 
o lduğu s ı rada onun as istanl ığını  
yapar.1716'da Şeyhülislam Ebu İshak 
İsmail Efendi'nin sınavından başarıyla 
geçerek müderris olur. Süleymaniye ve 
Hançeriye Medrese'lerinde çalışır. Bosna, 
Tokat, Kayseri ve Bağdat kadılıklarında 
bulunur.(10) Nazik ve Hoşsohbet bir şair 
olan Hasib Efendi'nin; 'Silkü'l-Leal adlı 
manzum Osmanlı tarihi, aynı isimde 
mensur Mahmud-i Evvel'in Vakayii ve 
Derekenâme's i ,  manzum İstanbul  
Tekkeleri ve manzum Hekimoğlu Ali 
Paşa'ın Gazavatı adlı telifleri vardır.(11) 
1753 tarihinde vefat eden Hasib Efendi'nin 
mezarı, İstanbul'da Emir Buhari Türbesi 
yakınında bulunan Mekteb Hazire-
si'ndedir.(12)

Hasib Ahmet Efendi'nin Miyâhiyesi

Barekâllâh zehî  şehr-i  güzîn-i  vâlâ
Habbezâ belde-i pâkize-i cennet-âsâ

Var mı bir şehr ki bu beldeye mânend ola
Cümle büldana n'ola olsa müreccah Bursa

Şehr-i Bursa'da olan suları ta'dâd ideyim
Vadî yü nehr u huveyzat ü uyûn ü şettâ

diyerek başlar Hasib Ahmet Efendi 
miyâhiyesine. Bursa'yı över ilk altı beyitte. 
Bursa'nın Allah'ın bereketini bahşettiği 
yemyeşil bir cennet olduğundan, başka 
şehirlerin Bursa'nın bu halini özenme-
sinden dolayı Bursa'nın tüm şehirlerden 
üstün olduğundan bahseder. Sonra da 
vadiler, nehirler ve meçhul pınarları bulup 
tek tek sayar Bursa sularını.(13) 

 Suların başında, Bursa'nın en eski su 
kaynağı olan ve Hanibal tarafından 202 
yılında yapılan Pınarbaşı'nı sayar Hasib 
Ahmet Efendi. Sudan her anlayanın onu 
tercih ettiğini bildirir. Naib Pınarı'nın ise 
yumuşak, pak ve lezzetli bir suyu vardır. 
Kumları düşürmeye birebirdir. Öte yandan 
Sütlüce'nin suyu da çok yararlıdır ve 
çocukluğundan beri severek içer. Sahrınç 
suyu ise ne yersen ye eriten cinsten bir 
sudur; hazmı kolaylaştırır ki bundan dolayı 
dünyada bir benzeri yoktur. Bir kez içmek 
yetmez Umurbey Suyu'ndan. Çünkü bir 
içişte anlaşılmaz doyumu onun.

Müftü Suyu'nu her suya tercih etmez. 
Bugün üzerinde “Sahibu'l-hayrat fakîr Azîz 
Efendi” yazan birine rastlamasak da 
Şeyhülislam Aziz Efendi'nin(14) her köşe 
başında bulunan 200 çeşmenin birinden 
akar. Belki bundan dolayı 'kimse karşı 
çıkmasın şer'i sudur' der Hasib Ahmet 
Efendi. 

Yaşlılara hoş gelir Asa Suyu. Çünkü 
kerametli bir sudur. Rivayetlere göre bir 
gün Emir Sultan bir bahçede yakın 
ahbaplarıyla bir sohbet cemiyetindeyken 
Musa Baba, Emir Sultan'dan himmet edip 
bir keramet göstermesini, cümle ahbabın 
bunu istediğini belirtmesi üzerine Emir 
Sultan elindeki asasını yere batırır ve 
yerden oldukça leziz, coşkun bir su fışkırır. 
Dostları bu kerametten dolayı Emir 
Sultan'a safalar bağışlayıp ağızlarından şu 
dizeler dökülür: “Bir âbdır ki teşne-dile rûh-
ı sânîdir / Âb-ı hayat anı işitir revânîdir”(15) 
Bunu bilir Hasib Ahmet Efendi.

Okkalı kahve zevkini ağızda bahşiş eyleyen 
su Yeni sudur. Hazmı yumuşak eyler Yeni 
su. Kızık Çeşmesi'nden akan su ise her 
akşam bolca içilmesi gereken lezzetli bir 
sudur. Katip suyu tutkunların suyudur. 
Duruluğuna ancak hoşlananlar tanıktır, 
herkes değil.

Sara illetine tutulsa şifası bellidir şairin. 
Bundandır Dölengeç suyunda ısrarı. Kadri 
suyunu anlamlı kılan ise Bayram yerinde 
akmasındandır. Özeldir bu yüzden. Gümüş 
suyu ise harcanmaz öyle olur olmaz yere. 
Lakin Fındıklı suyu Gümüş'ten daha âlâdır. 
Fukara indinde bin fındık altın kadar 
kıymeti vardır.



MAKALE

39SuBURSASehri

 Eskiden beri hep zarif insanlar içer ki, 
içilince sefa edilecek bir sudur Tâyegân. 
Yaycılar biraz ağırdır amma kaynağı 
temizdir ve soğuk yer arayanların 
tercihidir. Nilüfer ise Afrika'nın Nil'i gibidir. 
Taht vermiş Allah ona; hatta Bursa'yı bile…
Kaplıkaya'nın suyu, kaba-kacağa sığmaz; 
eritir koca gövdeleri bile. Ayrancı süt gibi 
lezzetlidir. Tıkalı yeri açıp sancı bırakmaz 
midede. Çatalçeşme'nin suyundan dünya 
içmeye hasrettir. Çünkü, yere kan 
tükürenler bile şifa bulur bu sudan. Pak 
sulardan biri de Soğucaktır amma ne 
kaynağı bilinir ne de sorar kimse yerini. Koz 
pınarı ise kiralıktır. Halbuki suyu bol bu 
pınardan içmek her canın hakkıdır. Tatlı 
tatlı içilince Acı çeşmenin suyu,  aşk ateşini 
bile söndürür.

 Laklak suyunu lık lık içmek hamallık 
gibi görünse de bir afiyettir aslında. Şairin 
herkese önerdiği su ise Fazlı Paşa suyudur. 
Çünkü ol su, sular sultanlığının emiri 
gibidir. En yararlı suların âlâsı Kavaklı 
suyudur. İnanamazsanız Balıklı halkına 
sorun yararını. Zeyniler suyu kalbi tazeler, 
susuzluk korkusunu alır yürekten. 

 Hakim şah suyu da yararlı sulardandır. 
Şerbet niyetine içildiğinde kötü huyları 
bile atar insan. Delice suyundan içmek 
kendinden geçmek için yeterlidir. 
 
 Ona gülsuyu kadar değer vermiştir her 
alim. Gökdere'nin şanını bilseydi gökler 
masmavi su olurdu. Lakin suların padişahı 
Akçağlandır. Onun hükmü geçerlidir 
çünkü en yüksekten bakar o. Alişar suyuna 
gelince; ha Alişar suyunu içmişsin ha şarab 
içmişsin. Fark etmez. Zira Kaplan Giray Han 
bile beğenmiştir bu suyu…

Böyle bir vâdi-i nev tarhına dilteşne idim
Kâse-i nazmımı i'câz ile ettim imlâ

Nâvidân-ı kalemim itti bu vadide yine
Ravza-i hâtırı yâran-ı safay-ı iskaa

Âb-dâr oldu bu nazm-ı güherin Hasib
Hazret-i han-ı keremkâra anı it ihdâ

Hazret-i han-ı keremkâra anı it ihdâ
beyitleriyle bitirir miyâhiyesini Hasib 
Ahmet Efendi. Gönlünü yeni bir vadide 
söyleterek şiir torbasını süslemiştir. Suların 
hatırasını yazmıştır hünerli kalemiyle. 
Cevherini su ile doldurmuştur. Susadıkça 
yazmış, yazdıkça susamıştır.

 Hasib Efendi bu miyahiyeyi tamam-
ladıktan sonra Bursa'ya getirilen başka 
sular için Şeyh Sait Efendi bir miyahiye 
yazar ve Gülpınar, Güher, Altınoluk, 
Kurtbasan, Âb-ı Hayat suları ile Kestane 
sularını Hasib Efendi'nin miyâhiyesindeki 
sulara ekler.(16)

 Elhasıl, sıcak hali de soğuk hali de 
Bursa'dadır suyun. Belki de bu yüzden 
Bursa sudan ibarettir. Bu yüzden belki 
Kütahya deyince pınarlar, Ordu deyince 
dereler akla gelirken Bursa deyince sular 
akla gelir. Bu yüzden rahmetle anıyoruz, 
Bursa deyince suları akla getirenleri…
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1654 tarihli vakfiyesi tamamen Müftü Suları ile de adlandırılan suların vakfiyesidir. Ayrıca 

1656 tarihli diğer vakfiyesinde ise bu suların çeşmelerin, su yollarının, maksimlerinin, 

terazilerinin, tamir ve görevlilerinin ücretleri için pirinçhanı adıyla anılan bir han 

vakfettiği, yine muhtelif dükkanlar, zeytinlikler, araziler vakfettiği görülmektedir. Ayrıca 

bu 1066 tarihli vakfiyesinde; önceki kendi yaptırdığı çeşmeler haricinde 50 civarında 

çeşmeyi de tamir ettirdiği, camiyi kebir bahçesinde iki adet şadırvan, iki çeşme ve su 

mahzeni yaptırdığı da anlaşılmaktadır. (Mevlüt ÇAM, Tarihimizdeki Su Vakıfları ve Su 

Hizmetlerinin Modernize Edilmesi, Günümüze Aktarılması, 7 Mayıs 2008 Çarşamba - 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Çalışma Grubu Toplantısı)

15- Asâ Suyu olarak bilinen - günümüzde Alacahırka semti sokaklarında hâlâ 

çeşmelerden akan- bu su, daha sonra Emir Sultan Camisi ve Hamamı'na akıtılmış ve ayrıca 

yol üzerinde bir kaç yerde çeşmeler inşa edilmiştir. (Süleyman EROĞLU; a.g.e, s: 431)

16- Bursa Ansiklopedisi; a.g.e, c: 3 s: 1172
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MİYAHİYE
Hasib Ahmet Efendi

Bârekallâh zihî şehr-i güzîn-vâlâ 
Habbezâ belde-i pâkîze-i cennet-âsâ 

Var mı bir şehr ki bu beldeye mânend ola 
Cümle büldâna n'ola olsa müreccah Bursa 

Şehr-i Bursa'da olan suları ta'dâd ideyüm 
Vâdî vü nehr ü huveyzât ü uyûn ü şettâ 

Sularun başı Pınar Başı Suyıdur el-hak 
Anı tercîh ider cümle miyâha hükemâ 

Mu'tedil pâk sudur hem dahi Nâ'ib Pınarı 
Humsı zâyi' olur ol âb-ı lezîzin hayfâ 

Severüm vakt-i sabâdan berü âbî degülüm 
Katı şîrîn gelür Sütlücenün âbı bana 

Var mı Sahrınç Suyınun dünyâda bir mânendi 
İtdürür hazm-ı ta'âmı ne kadar olsa revâ 

Bir kez içmekle doyulmazdı Umurbey Suyını 
Bu da bir emr-i acîbdür anı kıl istisnâ 

Müftî Suyın olur olmaz suya tercîh idemem 
Hele şer'ice sudur iç ve aleyhi'l-fetvâ

Hoş gelür pîrlere içmeğe bu Âb-ı Asâ 
Anı izhâr-ı kerâmetle akıtmış Mevlâ 

Hâzım u mu'tedil ü müdrir olan Yeni Sudur 
Zevk-bahş olur ağır kahve yerine hakkâ 

Kandurur Âb-ı Kızık çeşmesi atşânları hep 
Mütelezziz olur elbette ider kesb-i safâ 

Teşne-gâna hele Kâtip Suyı rûh-efzâdur 
Hoş-güvâr oldugına safveti şâhiddür ana 

Âb-ı Devlengeçi ısrâr ile tercîh iderüm 
Seretân illetine olsa n'ola ayn-ı şifâ 

Kadr-ı âlî sularun birisi Âb-ı Kadrî 
Iyd-gehde anı sâhib-eser itmiş icrâ 

Ele girseydi Gümüş Suyı eger bir kerre 
Anı isrâf yire harc mı iderdüm aslâ 

Âb-ı Fındıklı n'ola olsa gümüşden a'lâ 
Fındık altunı kadar nef'ini görür fukarâ 

Yatagan Suyını kalk iç de safâ kesb eyle 
Eskiden böyledür âyîn-i gürûh-ı zürefâ 

Yaycılar Suyı katı saht ü girândur ammâ 
Tîreden sâf u bürûdetle hele pek ra'nâ 

Âb-ı Nîle n'ola Nilüfer olursa mânend 
Eylemiş taht-ı Burûsada anı Hakk icrâ 

Kaplu Kaya Suyı hoş kaba kacaga sıgmaz 
Sedd ü kebd ü tahâlı eridürmiş ol mâ 

Ta'mı süt ta'mıdur Ayrancı Suyınun ammâ 
Sedde îrâs ider mi'deyi eyler irhâ 

İçmege Âb-ı Çatal Çeşmeyi âlem teşne 
Yerekân zahmına n'ola ideler ise devâ 

Gerçi bir pâk sudur içmege Âb-ı Soğıcak
Nef'ini görmez anun kimse meger ehl-i rehâ 

Koz Pınarı Suyı da sag ü mücerreb sudur 
N'ola rüchânını tecvîz ider isem cânâ 

Tatlu tatlu içelüm biz Acı Çeşme Suyını 
Âteş-i aşkumızı idelüm andan itfâ 

Âb-ı Laklakdan eger nûş ider isek lık lık 
Âfiyetler ola ey rûh-ı revânum sahhâ 

Fazlı Paşa Suyını cümleye tafdîl iderüm 
Sû-yi Sultân Emîr oldı o âba mecrâ 

Nemekîn sularun a'lâsı Kavaklı Suyıdur 
Anı Balıklıya takdîm ider ehl-i hevâ 

Zeyniler Suyın içüp kalbüni tezyîn eyle 
Atşeden eyleme tekdîr derûnun kat'â 

Menfa'atlu sularun biri Hekîm Şâh Suyıdur 
N'ola şerbet yirine içseler anı merzâ 

Delice Suyın içüp cûş u hurûş eyleyelüm 
Mey-i gül-fâm kadar lutfını görmiş ukalâ 

Lezzet-i Gökdereyi görse eger çarh-ı kebûd 
Kesilürdi o da gömgök su olurdı meselâ 

Sularun pâdişehi olsa n'ola Ak Çağlan 
Hükmi cârîdür anun her yire zîr ü bâlâ 

Nûş iden Âb-ı Alî-şîri olur şîr gibi 
Anı Kaplan Giray Hân begenmiş zîrâ 

Böyle bir vâdî-i nev tarhına dil-teşne idüm 
Kâse-i nazmumı i'câz ile itdüm imlâ 

Nâvidân-ı kalemüm itdi bu vâdîde yine 
Ravza-i hâtır-ı yârân-ı safâyı iskâ 

Âb-dâr oldı bu nazm-ı güherün ey Hâsib 
Hazret-i hân-ı kerem-kâra anı it ihdâ
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

OSMANLI
DÖNEMİNDE

BURSA ÇARŞISI
 Tarihi İpek Yolu üzerinde 
b u l u n a n  B u r s a ,  t a r i h i n  h e r  
d ö n e m i n d e  ö n e m l i  t i c a r e t  
merkezleri arasında yer almış. 
Bursa'ya ticaret şehri kimliğini 
kazandıran figürlerin başında ise 
Osmanlı çarşıları geliyor.

 Bursa, 16. Yüzyıla kadar kentsel 
gelişimini hızla sürdürmüş ve 1521-1530 
arasında 6 bin 351 olan hane sayısı 1571-
1580 arasında 12 bin 852'ye yükselmiştir.
Osmanlılar'ın kenti fethettikten sonra 
yaşadığı bu dönüşüm, 18. yüzyıla kadar 
kentin temel yapısının özelliklerini 
belirlemiştir.

 Osmanlı döneminde Bursa'da yaşanan 
ikinci önemli dönüşüm 19. yüzyılın ikinci 
yarısında gerçekleşmiştir.

 Bu değişimin en önemli yansıması, 
kentte bölge ölçeğinde hizmet sunan 
merkezdeki geleneksel esnaf çarşılarının 
oluşturduğu iş alanlarının yanı sıra, Bursa 
kentinin iki önemli deresi olan Cilimboz ve 
Gökdere civarında çoğunlukla yerli 
azınlıklar tarafından yabancı sermaye 
ortaklığıyla fabrikaların kurulmasıdır.

 Genellikle, ipek filatür olan fabrikaların 
yer seçiminde bol akar su ile işçilerin 
yoğun olarak bulunduğu konut alanlarının 
yakın olması önemli bir rol oynamıştır.

 19. yüzyılda Bursa'da ipekçilik, dünya 
koşullarına göre yeniden yapılanmıştır.
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

 19. yüzyılda Bursa'da ipekçilik, dünya 
koşullarına göre yeniden yapılanmıştır.

 Yine bu dönemde 1854'teki büyük 
deprem ve sonrasında çıkan yangından 
sonra Bursa'da kent planlamasının ilk 
uygulamaları başlamıştır.

 Bursa'nın elimizdeki en eski kent 
haritası, 1767 yılında, Alman gezgin 
Carsten Niebuhr (1733-1815) tarafından 
çizilmiştir. 1855'teki büyük depremden 
sonra 1857-1862 yılları arasında çizilen ve 
genel olarak “Suphi Bey Haritası” adıyla 
anılan haritanın incelenmesinden, bu 
yaklaşık 100 yıllık sürede Bursa'nın 
kapladığı alanın hemen hemen değişme-
diği gözlenmektedir.

 1862 haritası, dönemin Bursa kentine 
ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
 
 Bu haritadan 19. yüzyılda Bursa'da 
Gökdere ve Cilimboz doğrultularında iki 
sanayi aksının oluşmuş bulunduğu 
anlaşılmaktadır.

 Çağının teknolojisi gereği, buharla 
çalışan ipek ipliği çekme (filatür) fabrikaları 
bol suya gereksinim duyduklarından, kenti 
doğusundan ve batısından kesen bu iki 
akarsu boyunca kurulmuşlardı.

 Çarşılar, Osmanlı şehrinde ticaret 
kesiminin ikinci belirleyici öğesidir. 

 Bütün Doğu ve özellik le İslam 
şehirlerinde, dokuma ürünlerini satmak 
için yapılmış, sonraları kıymetli mallar ile 
antika malların alım satımına tahsis idilmiş 
olan kapalı çarşılara bedesten adı verilirdi.

 Bedesten, bezzazistan kelimesinin 
bozulmuş şeklidir.  Fatih Sultan Mehmed'e 
ilişkin vakfiye, İstanbul Bedesten'i Sûkü'l-
bezzâziyye diye geçer. 

 Bursa'nın ilk bedesteni olan Emir Hanı 
da, Hanı-ı Bezzâziyye diye anılmaktadır.

 Asıl Bedesten, Yıldırım Beyazid 
zamanında yapılmıştır. Bedesten, şehrin 
ticaret merkezidir. 

 Bedesten'den başlayan ve diğer esnaf 
çarşılarına mihver teşkil eden büyük çarşı, 
Osmanlı şehrinde Uzunçarşı diye adlan-
dırılmıştır. Bursa'da da, Bedesten'den 
başlayan ve doğuya At Pazarı'na doğru, 
batıya Kapan Hanı'na ve oradan Tahte'l-
kal'a'ya ulaşan çarşının adı Uzunçarşı'dır. 
Uzunçarşı, sadece bir tek esnaf grubuna 
özel bir yer değildir. 

 Genellikle, her tür esnafın bulunduğun 
bir yer olan bu mekan, aynı zamanda 
şehrin en kalabalık alışveriş merkezidir.  Bu 
nedenle, sadece dükkan sahibi esnafın 
değil, sergilerin de bulunduğuna sicil 
kayıtlarında pek sık rastlanmaktadır.

 Cilimboz vadisi boyunca sanayileş-

menin daha yoğun olmasına karşın, 

Gökdere vadisindekilerin ise daha küçük 

işletmeler halinde ve sudan yer yer 

uzaklaşan başka amaçlı kullanımlarla iç içe 

geçmiş, dağınık ünitelerden oluşmak-

taydı. 

 Gökdere çevresindeki sanayi, bir 

bakıma daha eskilere dayanmakta, klasik 

filatür ve ipekli dokuma sanayisinin 

devamı niteliği taşımaktaydı.

 Batılı bazı yatırımcılarla Osmanlı 

işadamlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği 

fabrikalar ve devlet yatırımı olan Fabrika-i 

Hümayun, batıdaki Cilimboz ve Demirkapı 

çevrelerinde idi.

 1862 haritasında, bu iki önemli sanayi 

bölgesinin dış ında,  kentin kuzey 

kesimlerindeki düzlük alanlarda da bazı 

fabrikalar gösterilmektedir. 

 Bundan, ovaya doğru genişlemenin 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

başladığı anlaşılmaktadır

ÇARŞILAR
TİCARETİN

CAN DAMARI
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 Hisar'ın hemen altında, güneydoğu 
ucundaki ticaret alanıdır. 

 Kanunî döneminde şehrin ticaret 
kesimi doğuya doğru genişleyip de yeni 
yapılan hanlarla gelişen kemime de 
Tahte'l-kal'a denmeye başlayınca, burası 
eski diye nitelendirilmiştir. 

 Burada çeşitli esnaf gruplarının 
sokakları ve Bayezid Paşa'nın hanı en 
önemli ticaret yerleri olarak zikredil-
mektedir.

 40 dükkandan oluştuğunu ve Fatih 
dönemi beylerinden İshak Paşa'nın vakfı 
olduğunu yazıyor. 

 Ancak seçil kayıtları, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, Gelincik ve Sipahi 
çarşılarının çeşitli kişilere ait bir çok vakıf 
dükkanından oluştuğunu göstermektedir. 
İshak Bey'in dükkanları, hemen yakının-
daki Hallaçlar Çarşısı'nın çekirdeğini 
oluşturur.

 Uzunçarşı çevresinde esnaf çarşıları yer 
almıştır.

 Bunların her biri kendi adlarıyla 
anılırlar. Örneğin, Bezzazlar; Uzunçarşı'da, 
Gelincik Çarşısı'nda ve Eski Tahte'l-kal'a'da 
kümelenmişlerdir. 

 U z u n ç a r ş ı ' d a  E m i r  H a n ı  ( E s k i  
Bezzazistan) karşısında, Taftacılar Çarşısı 
vardır.  Yine Atlarlar Çarşısı, Kebeciler 
Çarşısı bu alandadır. 

 Tahte'l-kal'a yakınında Haffâflar Çarşısı, 
K apan Hanı  yak ınında Ketenci ler  
Çarşısı'nın bulunduğunu sicil kayıtları-
ndan anlıyoruz. 

 Debbağhane, Hisar'ın hemen altında, 
Pınarbaşı'ndan Balık Pazarı'na ve Emir 
Hanı'na doğru akan derenin yakınında idi. 
Bu çarşılara, Hanı-ı Cedîd'in bulunduğu, 
Uzunçarşı'ya açılan Tavuk Pazarı'nı yine 
Uzunçarşı çevresinde Gönpazarı, Bakırcılar 
ve Pabuçcular çarşılarını ekleyebiliriz. 

Kaynak: Bursa Ansiklopedisi

Fotoğraf Kaynak: Neslihan Türkün 
Dostoğlu'nun “Osmanlı Döneminde 
Bursa”(Akmed-Aralık 2001 De Stil 
M a t b a a c ı l ı k  A Ş )  a d l ı  k i t a b ı n d a n  
alınmıştır.

ESKİ TAHTE'L -
KAL'A ÇARŞISI

 Gelincik Çarşısı ile sırt sırta, sıra 
dükkanlardan oluşan bir çarşıdır. 

 Ya k ı n ı n d a  K a r a c a b e y  H a n ı  ve  
Yorgancılar, Çuhacılar, Sandıkçılar çarşıları 
ile bir bütün teşkil eder. 

 Bu nedenle Ekrem Hakkı Ayverdi, bu 
çarşının da Karacebey'in vakfı olduğunu 
ileri sürmektedir. 

 Ancak siciller incelendiğinde, burada 
Karacabey'in 80'e ulaşan dükkanı 
bulunduğu görülmektedir. 

 Çarşı, daha büyüktür. Bu çarşılardan 
başka Bursa'da etraflarındaki esnaf sûkları 
ile bir bütünlük gösteren ve çevresine 
adını veren başka çarşılar da vardır. 

 Örneğin, At Pazarı etrafındaki han ve 
çarşılarla, hemen yakınındaki Yeni Tahıl 
Pazarı, Bit Pazarı ve Yeni Tahte'l-kal'a 
dükkanları ile birleşerek ayrı bir grup 
oluşturur. 

SİPAHİ ÇARŞISI
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MAKALE

AŞK KOKULU
SEVGİLİ (2)

A.Vahap Dağkılıç
Şair-Yazar

Hayat sırrını takip eden ruhun, bedene 
sığmadığı vakitlerdi. 
Ey Bursa! Ey Sularına nakış düşmüş şehir. 
Sen; 
Göğsünde yaşattığın ilim tahtlarını 
zorlayan meşalelerle, 
Cennet masumiyetini hatırlatan bir şiirin 
kokulu bulvarlarındaydın. 
Kendi içine akan bir nehirken, 
armağan yüklü gemilerin göz kırpıyordu 
mavi okyanuslara.
Sen de, 
sonsuzluğunun hâkimine sunacağın, 
hayatın perdelerine değen dokunuşlar 
taşıyordun avuçlarında. 
İnsanın aynalara düşürdüğü iki kopyası 
ruh ve nefs secde ederken, 
iki güzelin vuslatına ortak oluyordun.

Sokaklarında, 
çeyiz bohçalarının rengini unutan 
güzeller seni konuşuyordu. 
Tarihse, 
gizemli bir hayatın derin soluklarını, 
Uludağ'ın eteklerinde, 
yelelerinde Hürriyet taşıyan atların nal 
seslerine asıyordu.
Sendedir al yazmalar, ipek halılar, atlas 
fistanlar,
esamesi okunmaz taş duvarlar, sırça 
köşkler, saraylar, seyr-i sülûkta buluşan 
kadim dostlar sendedir.., 
Üftadeler,Somuncular, Emirler… 
Öksüze, düşküne, o mah yüzünle sofralar 
açılır hanlarında,
yıkanır Nisan güneşi, zülüf kokulu sular 
akar hamamlarında,
sultanlar doğuran hatunlar gezer, adalet 
satılan çarşılarında,
cumbalı evlerinde arz-ı endam eder, 
zihinlerdeki en güzel resim…

Sendedir, tarihe mühür vuran Osmanlar, 
Orhanlar, gaziler,
Ahmetler, Mehmetler, o isimsiz şehitler,
bulutlarla sual eden o nazlı serviler, 
sendedir…
Kevser tadı sular akar, gümüş rüzgârlı 
çeşmelerinde,
Müjdeler okunur, onsekizbin alem adına 
medreselerinde,
Kelâm demlenir Fatiha sinen rahlelerinde, 
Ulucamiinde…

Sendedir, türkuaz motifler, firuze çiniler, 
yeşil türbeler,
sendedir, yaslı çeyizler, gizli hazineler, 
tılsımlı kilitler, 
seherlerde düşen saklı cemreler, 
sendedir…
Denize açılır perdelerin, bindallı eteklerin 
okşar suları,
külliyelerinde damarlar boyu atan, 
onurun nabızları,
kazancınsa destanlar boyu bir tarih 
hasadı…

Gördüm seni ey Bursa, gökkuşağı 
gölgesinde,
Sobe !
İstersen gir gönlüme.



YAR BANA BİR
EĞLENCE MEDET

 Bursa'yla özdeş değerlerin 

başında gelen Karagöz ve Hacivat, 

bu güzel şehrin dünya kültür 

m i r a s ı n a  a r m a ğ a n ı d ı r  a y n ı  

zamanda…

 Gölge oyununun birbiriyle didişen 

figürleridir onlar.

Perde açılıp, “yar bana bir eğlence 

medet…” takdimiyle Karagöz'ün evinin 

önünde seyirciyi selamlayan Hacivat, 

kadim dostunun pencereden başını 

uzatmasıyla, başlar dostunun halini 

hatırını sormaya. Ama bu, öyle sıradan hal 

hatır sorma değildir.

 Çıkarcı, içten pazarlıklı, nabza göre 

şerbet veren ve az çok mürekkep yalamış 

olmanın verdiği üstünlük duygusuyla 

muhatabını küçümseyen, ondan fayda 

uman bir yaklaşımın getirdiği dolambaçlı 

bir hal hatır sormadır onunki.

 Yalın, içten ve dolambaçsız bir kişiliği 

yansıtan Karagöz, ya bir şey anlamaz 

Hacivat'ın sözlerinden ya da yanlış anlar.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını gören 

Hacivat da nükteye ve ters anlamalara yol 

açacak biçimde sürdürür konuşmasını .

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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 Mustafa TÜRE
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İşte bu andan itibaren de kızılca kıyametin 

yolda  o lduğunun s inyal ler i  gel i r  

Karagöz'den.

Karagöz'ün içine düştüğü bu hal, Hacivat'ı 

daha da keyiflendirir.

Üzerine vardıkça varır, can dostunun.

Öfke katsayısı artan Karagöz'ün içinden, 

Hacivat'ı adam akıllıca sopalamak geçer.

Çoğu kere, Hacivat'ın yüzünde patlayan 

usturuplu kafa darbeleriyle gösterir 

aklından geçeni

Karagöz'le Hacivat 
gerçekten yaşadı mı?

 Uzmanların kendi aralarında bile 
ihtilafa düştükleri bu konu, Karagöz ve 
Hacivat'ı daha da gizemli kılıyor.

Türk gölge oyununun ana karakter-lerinin 
yaşadıklarına dair rivayetler bize bazı 
fikirler sunuyor. Bu rivayetlerden biri 
Sultan Orhan devrinde geçmekte.
 Söylence odur ki demirci ustası 
Karagöz'le, duvarcı ustası Hacivat, 
Bursa'da Orhan Cami'nin inşaatında

 çalışırlarken birbirleriyle sürekli şakalaş-
maktadırlar.

 Şakalaşmanın dozu diğer işçilerin 
dikkatini dağıtacak boyuttadır.

 Camii yapımının gecikmesi üzerine 
Sultan Orhan, her ikisini de ölümle 
cezalandırır. Ancak Sultan, bir süre sonra 
vicdan azabı duymaya başlar.

 Padişahın üzüntüsünü dindirmek 
isteyen Şeyh Küşteri, bir perde kurarak 
Hacivat'la Karagöz'ün deriden yapılmış 
tasvirlerini perde arkasından oynatır.
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 Onlar ın şak alar ını  tek rar lamak 
suretiyle padişahı avutur.

 Bir diğer rivayetin dayanaklarını ise 
Evliya Çelebi'nin aktarımında görüyoruz.

 Buna göre Hacı İvaz (Hacivat),  
Selçuklular döneminde Mekke'den 
Bursa'ya gidip gelen tanınmış biriydi.

 K a r a g ö z  i s e  İ s t a n b u l  Te k f u r u  
Konstantin'in seyisiydi. Sofyozlu Bali 
Çelebi olarak anılırdı.

 Tekfur kendisini yılda bir kez Selçuklu 
Sultanı'na gönderirdi.

 Bursa Kadı Sicilleri üzerinde uzun yıllar 
araştırma yapan Araştırmacı Yazar Kamil 
Kepecioğlu rastladığı 1507 tarihli bir 
belgede, “Abdullah oğlu Karagöz” adlı bir 
kişinin, Pirinç Hanı'nın tuğla ve kiremitleri 
sağlamakla görevli olup, bu işi teslim 
etmeden öldüğünün yazılı olduğunu 
belirtir. 

Bu nedenle belgede geçen Karagöz'ün, 
gölge oyununa kaynak olan Karagöz 
olabileceğini savunur.
 Elde kesin bir kaynak olmadıkça, 
Karagöz ve Hacivat'ın ne yaşadığı, ne de 
y a ş a m a d ı ğ ı  y o l u n d a  b i r  s o n u c a  
ulaşabiliriz. 

 Ancak bütün bunlar, Karagöz ve 
Hacivat'ın sanat dünyamızın kültürel 
simgeleri olduğu gerçeğini hiçbir zaman 
değiştirmez.
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

 Gölge oyununun kaynağı
 Tiyatro ve sanat tarihi araştırmacısı 
merhum Metin And, “Dünyada ve Bizde 
Gölge Oyunu” adlı eserinde, gölge 
oyununun Asya'dan Batı'ya yayıldığını 
belirtmektedir.

Yine merhum And, “Geleneksel Türk 
Tiyatrosu” adlı eserinde, gölge oyununun 
Türkiye'ye Mısır'dan geldiğine dair kesin 
kanıt bulunduğunu dile getirmekte.

Buna göre Arap tarihçisi İbn İlyas-ül Hanefi, 
1517 yılında Mısır'ı fetheden Yavuz Sultan 
Selim'in Cize'de seyrettiği hayal oyununu 
beğenerek, oğlunun eğlenmesi için Mısırlı 
hayalciyi İstanbul'a götürdüğünü belirtir.
O yıllara ait olduğu tahmin edilen bir Mısır 
hayal takımındaki tasvirlerden iki tanesi de 
dikkate değer bir şekilde Karagöz ve 
Hacivat'ı andırmaktadır.
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Adı geçen eserde, Türkler'in 16. yüzyılın başında 
perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini 
Mısır'dan aldığı belirtilmektedir.
Zamanla Mısır'dan alınmış olan bu yeni oyuna Türk 
hayal gücü katılmış; çok renkli, hareketli, Karagöz  ve 
Hacivat tiplerinde simgelenen özgün bir biçim 
verilmiş, kesin biçimini aldıktan sonra Osmanlı 
İmpara-torluğu'nun etki alanı ve çevresinde 
yayılmıştır.

17. yüzyılda artık gölge oyununun kesin biçimini 
aldığı görülür.

Karagöz daha sonraki yüzyıllarda büyük bir gelişme 
göstermiş, Türklerin en sevilen, tutulan gösterisi 
olmuştur. 

Karagöz açık bir biçimdir. Her olaya, her amaca, her 
konuya kendini uyduran bir yöntemdir. 

Biçimsel esnekliği gereği her amaca, her konuya 
yatkın ve açıktır. 

Üstelik Karagöz'ün kendine göre bir dokunulmazlığı 
vardır. 

Bu dokunulmazlık içinde, hele onun havasını, 
mizacını tanıyanlar için devlet ileri gelenlerini, 
siyasal konuları diline dolamamış olması pek 
düşünülemezdi.

Karagöz'ün siyasal bir taşlama olduğunu, devlet 
büyüklerini ve devlet işlerini hayal perdesine 
getirdiğini 1800'lü yıllarda Türkiye'de bulunmuş bir 
yazar şöyle anlatıyor; "Bu taşlama hep devlet ileri 
gelenlerine onların tutumlarına, göreneklerine, 
davranışlarına yöneltil-miştir. Sultan bile onun 
garazlı, yaralayıcı, keskin dilinden kurtulamamıştır.»

Osmanlı dönemindeki belge ve kaynak-lardan 
anlaşıldığı kadarıyla, çocuklara oynanan oyunlarla, 
halk ve yetişkinlere oynanan oyunlar farklıydı. 
Ayrıca saray erkânı ile kültür düzeyi yüksek kişilere 
oynanan dram türünde Karagöz oyunları  
bulunmaktaydı. 

Karagöz yalnız Türkiye'de değil, Türkiye dışında, 
birçok İslam ülkesinde ve Balkan ülkelerinde de 
etkisini göstermiştir. 
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Karagöz'ün bugün de yaşayan en derin 
etkisi Yunanistan'da görülmektedir. Yunan 
Karaghioz is ' i  her  bak ımdan Tür k  
Karagöz'ünün bir dalı, bir çeşitlemesidir. 

KARAGÖZ
TİPLERİ

yapılır. Perdenin arkasında yakılan bir ışıkla 

aydınlatılır. Karagöz tek sanatçının 

gösterisidir. “Hayali” veya “hayalbaz” 

denilen sanatçı hem görüntüleri hareket 

ettirir, hem de kişinin özelliğine göre sesini 

değiştirerek her birini ayrı konuşturur. 

 onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya 

çeşitli nükteler çıkarırken Hacivat'la alay 

eder.  Her işe burnunu sokar, her işe karışır, 

sokakta olmadığı zamansa evinin 

penceresinden uzanarak, ya da içeriden 

seslenerek işe karışır.  Dobra, zaman 

zaman patavatsız yapısından dolayı ikide 

bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu 

bulup işin içinden sıyrılır.

Çoğu zaman işsizdir, Hacivat'ın bulunduğu 

işlere girip çalışır. Değişik oyunlarda rol 

icabı değişik kıyafetler içinde “Kadın 

Karagöz”, “Gelin Karagöz”, “Eşek Karagöz”, 

“Çıplak Karagöz” gibi farklı Karagöz 

tasvirleri vardır.

KARAGÖZ
TEKNİĞİ

 Karagöz oyunu ortalama 1x 1,2 metre 
boyutlarında beyaz bir perde arkasından 
oynatılır. Yarı saydamlaştırılıp boyanmış 35 
santimetre boyutundaki tasvirler, oynatı-
cının elindeki sopalara takılıp perdeye 
değdirilerek, konulara göre hareket 
ettirilir. 
Tasvirler tiplerinin özelliklerine göre kol, 
bacak, baş, diz gibi eklem yerleri oynak 

Karagöz
Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu 

“Karagöz ”dür.  Okumamış bir  halk 

adamıdır. Hacivat'ın söz sanatlarıyla yüklü 

kullandığı kelimeleri anlamaz görünüp,



53SuBURSASehri

Hacivat
Tam bir düzen adamıdır. Nabza göre şerbet 

verir, eyyamcıdır. Kişisel çıkarlarını her 

zaman ön planda tutar. Az buçuk 

okumuşluğundan dolayı söz sanatları ve 

tamlamalarıyla yüklü konuşma dilini tercih 

eder. Perdeye gelen hemen herkesi tanır. 

Onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle 

çalışıp kazanmaktan çok Karagöz'ü 

çalıştırarak onun sırtından geçinmeye 

bakar. Değişik oyunlarda rol icabı değişik 

kıyafet içinde “Keçi Hacivat”, “Çıplak 

Hacivat”, “Kadın Hacivat”, “Kâhya Hacivat” 

gibi Hacivat tasvirleri vardır.

Beberuhi
“Altı karış Beberuhi” lakabıyla anılır. Yaşı 

büyük aklı küçük idiot bir tiptir.

Tuzsuz Deli Bekir
 Bir elinde içki şişesi bir elinde tabanca ya 

da kama vardır. Olayların karmaşıklaştığı 

anda gelip kaba kuvvetle olayı çözer.

Himmet
Kastamonulu Himmet olarak da geçer. 

Sırtında baltası vardır. Kaba saba bir tiptir.

Çelebi
İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe 
konuşur. Bazı oyunlarda zengin bir bey, 
bazı oyunlarda bir mirasyedi, bazı 
oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. 
Nazik ve çıtkırıldım bir tiptir. Elinde 
şemsiye, çiçek demeti ya da baston olan 
değişik Çelebi tasvirleri vardır.

Zenne
Karagöz oyunundaki bütün kadınlara 
genel olarak “Zenne” denir.
Salkım İnci, Şallı Natır, Nuridil, Dimyat 
Pirinci, Şeker Naz, Yedi Dağın Çiçeği, 
Şetaret, Arap Bacı, Dilber, Nazikter gibi 
isimlerle anılır.
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Tiryaki
Afyon yutup pineklemekte ömür geçiren, 
olayın en can alıcı yerinde uyuklayan bir 
tiptir. Karagöz oyunlarının en iri tasviridir.

Laz
Adına çok zaman “Hayrettin Ağa” derler. 
Sustuğu zaman heykel gibi duran, 
konuştuğu zaman makine gibi konuşan, 
karşısındakini dinlemeyen bir tiptir. Çoğu 
zaman kayıkçı veya esnaf bir tiptir.

Acem
Aslında Türk'tür. Mübalağacı, nispet verici 
bir kişiliğe sahiptir. Karagöz'ün karşısında 
yüksekten atar. Karagöz ise bu sözleri kaba

“Hamam”, “Kanlı Kavak”, “Kanlı Nigar”,  

“Kayık”, “Kırgınlar”, “Mandıra”, “Meyhane”, 

“Orman”, “Ödüllü Pehlivanlar”, “Salıncak”, 

“Sünnet”, “Şairlik”, “Tahir ile Zühre”, 

“Tahmis”, “Ters Evlenme”, “Tımarhane”, 

“Yalova Sefası”, “Yazıcı”.

2-Nev-i İcad (yeni uydurulmuş, modern) 

Oyunlar: “Aşçılık”, “Bakkal (yangın)”, “Bursalı 

Leyla”, “Cincilik”, “Eczane”, “Hain Kâhya”, 

“Hançerli Hanım”, “Kerem ile Aslı”, “Leyla ve 

Mecnun”, “Sahte Esirci”, vb.

KARAGÖZ
OYUNLARINI
BÖLÜMLERİ

1-Kar-ı Kadim ( eski zaman işi, klasik) 

Oyunlar: “Abdal Bekçi”, “Ağalık”, “Bahçe, 

Balık”, “Büyük Evlenme”, “Cambazlar”, 

“Cazular”, “Çeşme”, “Ferhad ile Şirin”,

nüktelerle karşılar. Meslek olarak keten 
helvacısıdır. Hayyam'dan, Hafız'dan, 
Firdevsi'den Farsça beyitler okur.



55SuBURSASehri

Çekirge Caddesi üzerinde yer alan ve 
yıllardır atıl duran eski trafo binası, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 14 
Haziran 1997'de yeniden yapılandırılarak 
Sanat Evi olarak hizmete sunuldu.

Bursa'nın kültürel simgesi olan Karagöz 
Anıtı'nın hemen karşısında olması 
dolayısıyla Sanat Evi, zamanla, Karagöz Evi 
adını aldı.

Binada, Karagöz gösterilerinin yapılacağı 
bir salon, Karagöz - Hacivat galerisi, kukla 
galerisi, ihtisas kütüphanesi ve sanat 
atölyesi bulunuyor.

Aynı yıllarda kurulan UNIMA Bursa Şubesi 
de, Karagöz meşalesini eline alıp birbiri 
ardı sıra gerçekleştirdiği gösterilerle, ülke 
çapında ustaların katılımıyla düzenlediği 
çıraklık ve ustalık kurslarıyla Karagöz Evi'ni 
adına yaraşır bir düzeye çıkardı.

 Karagöz Evi kısa sürede, geleneksel gölge 
oyununu yeniden canlandıran bir mekâna 
dönüştü.

2007 yılında, Bursa Büyükşehir Belediye-
si'nin girişimleriyle, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından tescillenen müze, 
Türkiye'nin ilk ve tek Karagöz Müzesi 
olarak yeni bir misyon üstlenmiştir.

Karagöz Müzesi, pazartesileri hariç, 
haftanın her günü 09.30-17.30 arasında 
ziyaret edilebilmektedir.

BURSA
BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ
KARAGÖZ MÜZESİ
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UNIMA NEDİR?
UNIMA, 1929 yılında UNESCO tarafından 
kurulmuştur. Merkezi Fransa'nın Charville 
Mezieres kentindedir. UNIMA, kukla 
sanatının gelişimine katkıda bulunan 
sanatçıları bir araya getirerek, Evrensel 
İnsan Hakları Bildirgesi'nde de altı çizilen 
evrensel değerler çerçevesinde, ırk, din, 
dil, ırk ayrımı yapılmaksızın, kukla sanatını 
kullanarak insanlığa ait değerleri korumak 
ve halkların barışına katkıda bulunmak 
amacını taşır. Yaklaşık 100 üye ülkesi ile bu 
amaç için ortak çalışmalar yürütmektedir.
UNIMA Türkiye Milli Merkezi Ankara,  
K ü l t ü r  B a k a n l ı ğ ı  H A G E M  G e n e l  
Müdürlüğü'ndedir. Tek şubesi olan UNIMA 
Bursa Şubesi ise 1997 yılında kurulmuştur. 
Geleneksel gölge oyunu, orta oyunu, 
meddahlık, seyirlik köy oyunları ile 
ilgilenir. Gelişmeleri ve tanıtımları için çaba 
sarf eder. Yeni sanatçı yetişmesi için kurslar, 
seminerler düzenler. Ulusal ve uluslararası 
festivaller düzenler. 

ULUSLAR ARASI
BURSA KARAGÖZ
KUKLA VE GÖLGE

OYUNLARI FESTİVALİ

Karagöz Anıtı 
Karagöz Anıtı, Çekirge Caddesi üzerinde, 
Karagöz Evi Müzesi'nin tam karşısındaki 
parkın içindedir. Geleneksel gölge 
oyunumuzun başkahramanları Karagöz ve 
Hacivat'ın perdedeki yansıtıcıları olarak 
kabul edilen Şeyh Küşteri'nin hatırasını 
yaşatmak amacı ile yapıldı. Anıtın arka 
tarafında, Hacivat'ın, Karagöz'ün ve Şeyh 
Küşteri'nin mezarlarının sembolik olarak 
o r a d a  b u l u n d u ğ u n u  i f a d e  e d e n ,  
isimlerinin yazılı olduğu taşlar vardır. 
1960'lı yıllarda, bu anıtın yerinde basit 
figürlerin yer aldığı panolar yer alırken, 
1982 yılında belediyenin siparişi üzerine, 
Sanatçı Gönül Akın tarafında yapılan, 
seramik figürlerle bezeli şimdiki anıt 
yapıldı.

Karagöz Bursa markası
K a r a g ö z  v e  H a c i v a t ,  B ü y ü k ş e h i r  
Belediyesi'nin çalışmalarıyla 2010'da Bursa 
markası olarak tescillendi.

. Çok renkli kültürümüzde yeri olan 
Karagöz ve Hacivat'ın, Türk kültürünün de 
bir markası olduğu ve bu kahramanların 
Bursa'dan çıktığı böylelikle kabul edilmiş 
oldu.

Bursa kökenli Karagöz ve Hacivat 

tiplemeleri ile ulusal kimlik kazanan, Türk 

Tiyatro tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip 

gölge oyunu geleneğini canlandırabilmek 

ve geliştirebilmek amacıyla, ilk kez 1993 

yılında gerçekleştirilen “Uluslar arası Bursa  
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Karagöz Gölge ve Kukla Oyunları Festivali” 
B u r s a  B ü y ü k ş e h i r  B e l e d i y e s i ' n i n  
öncülüğünde UNIMA Bursa Şubesi'nin 
katkıları ile düzenleniyor.

Daha ilk yılında ulusal ve uluslararası 
alanda tanınan birçok gölge oyunu, kukla 
ve geleneksel tiyatro ustasının katılımı ile 
gerçek leşen fest iva l ,  u lus lararas ı  
çevrelerde büyük beğeni ile karşılanarak, 
haklı bir saygınlık kazandı.

Ülkemizin konusunda en gelişmiş 
organizasyonu olan etkinlik, bugüne dek 
ulusal ve uluslararası alanda tanınan 
birçok gölge oyunu, kukla ve geleneksel 
tiyatro ustasını Bursalılarla buluşturdu.

YAŞATILAN GELENEK

Karagöz Müzesi, 7'den 70'e her yaş ve 

meslek grubundan insanların akınına 

uğruyor. Gerek gölge oyununun çekiciliği 

gerekse Türk gölge oyunu ve kukla sanatı 

tarihinin bütün figürleriyle sergileniyor 

oluşu, müzeye olan ilgiyi artırıyor.

Geçen yıl müzeyi 87 bin 476 kişinin ziyaret 

ettiğini belirten Karagöz Tasvir Yapımcısı 

Ercan Aksakal, gölge oyununa gönül 

verenler için Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Sanat ve Meslek Eğitimi Kurumu (BUSMEK) 

aracılığıyla kurslar düzenlendiğini belirtti.
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Türk gölge oyunu sanatının gelecek 
kuşaklar boyunca yaşatılması adına 
kursların önemine değinen Aksakal, “ 
Kurslarımız kasım-haziran dönemini 
kapsamaktadır. Karakter tasvirlerinin 
üretiminde keskin araç ve gereç kullanımı 
söz konusu olduğundan 16 yaşından 
küçük adaylarımızı kurs sürecine dahil 
edemiyoruz. Kursiyerlerimiz, yaklaşık 8.5 
ay süren kurs sürecinin sonunda, gölge 
sanatına ilişkin bütün detaylar hakkında 
bilgi sahibi olmaktadır. “ diye konuştu.

BURSA'NIN
KÜLTÜR MARKASI

Karagöz oyununda 250'ye yakın karakter 
bulunduğunu vurgulayan Karagöz 
Oynatım ve Seslendirme Uzmanı Osman 
Ezgi, bir gölge oyunu sanatçısının; tasvir 
yapımcı l ığı ,  oyun yazar l ığı ,  oyun 
oynatıcılığı (hayali) ve seslendirme olmak 
üzere oyunun sahnelenebilmesi için 
gerekli olan bütün unsurlara sahip 
donanımda olduğunu belirtti.
Düzenlenen kurslarla, yeni Karagöz 
ustalarının yetiştiğine işaret eden Ezgi, 
Türk gölge oyununun en önde gelen 
figürü Karagöz'ün Bursa'nın dünya kültür

 mirasına kazandırdığı önemli bir kültürel 
marka olduğunu da sözlerine ekledi.



İPEK DOKUNUŞLU
ZAMANLARIN ŞEHRİ

 Tarihi İpek Yolu'nun önemli 

kavşaklarından Bursa,  tarih 

boyunca, ipek ticaretinin merkezi 

kabul edildi. Öyle ki ipeğe ruhunu 

katan bu kutlu şehirde ipek ipliği 

ile üretilen kumaşlar, Bursa ipeği 

adıyla ünlendi.

 En nadide kumaş ile en değerli halıların 

üretildiği ipek ipliğinin hammaddesi olan 

ipekböceği kozası üretimi ve ipekçiliğin 

Anadolu coğrafyasındaki tarihi, 1500 yıl 

öncesine kadar dayanıyor.

 Tarihi İpek Yolu'nun önemli kavşak-

larından Bursa ise tarih boyunca, ipek 

ticaretinin merkezi olmuş.

 Bursa, ipek ipliğinin hammaddesi olan 

ipekböceği kozası üretiminden çok, ipeğin 

Anadolu'daki borsa fiyatının belirleyicisi 

olarak kabul edilmiş.

 Bursa'nın ticari hayatına yön veren 

karakteristik ürün yelpazesinde uzun yıllar 

önemini muhafaza eden ipekçilik, sentetik 

iplik ve bunlardan elde edilen ürünlerin 

dünya genelinde yaygınlık göstermesi ve 

tarımsal nedenlerden kaynaklanan 

başkaca faktörler nedeniyle önemini yitirir 

hale gelmiş.

BURSA'DA ZENAAT 
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 Mustafa TÜRE
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 Kültürel bir değer olan ipekböcekçiliği 
ve ipekçiliğin ülkemizde yaygınlaştırılması 
amacıyla 74 yıldır çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Bursa Koza Tar ım Sat ış  
Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK), 
üreticiye sağladığı desteklerle, ipekçiliği 
yeniden esk i  iht işaml ı  günler ine  
kavuşturmayı hedefliyor.

 İpekböceği kozasından, nihai ürün 
ipek halı veya ipekli kumaşlardan elde 
edilmiş giysilerin üretimine kadar bu 
alanda 100 binlerce kişinin istihdam 
edildiğini belirten KOZABİRLİK Genel 
Müdürü İsmail  Aydın,  sektörden 
ekonomiye önemli düzeyde katma değer 
sağlandığını belirtti.

 Türkiye'deki yaş koza üretiminin son 
yıllarda önemli çapta azalmayla, 130-140 
ton civarlarına gerilediğini ifade eden 
Aydın, “Oysa ülkemizin ham ipek tüketimi 
200 ton civarında olup kalan 175 ton ham 
ipek ipliği ihtiyacı ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. Bu açığın ülke kaynak-
larından karşılanmasını hedefleyen 
KOZABİRLİK,  1940 yılında ipekböceği 
kozası üreticilerince kurularak Bursa, 
Eskişehir, Bilecik, Adapazarı ve Alanya'da 
kurulu 5 kooperatif ile ülkemizin her 
bölgesinde (Çanakkale, İzmir, Muğla, 
Hatay, Diyarbakır, Batman) hizmet 
verilmektedir. Merkezi Bursa'da bulunan 
KOZABİRLİK, ipekçiliğin canlandırılması 
doğrultusunda, ciddi çalışmalar sergile-
mektedir” diye konuştu.

 KOZABİRLİK'in ipekböcekçiliğini teşvik 
ettiğini vurgulayan Aydın, son yıllarda 
özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 
Ege Bölgesi'nde ipekböcekçiliğinde 
sevindirici gelişmeler yaşandığını dile 
getirdi.

 üretimine büyük darbe vurduğuna dikkat 

çeken Aydın, ancak son yıllarda sentetik 

l i f l e r i n  s a ğ l ı k  a ç ı s ı n d a n  i çe rd i ğ i  

olumsuzlukların anlaşılmasıyla, yeniden 

organik ürün tüketimine yönelimlerin 

başladığına işaret etti.

 Dut ağacı ipekböceği ilişkisi

 İpekböceği üretiminin, dut ağacının 

yetiştiği her yerde gerçekleştirilebileceğini 

v u rg u l ay a n  Ayd ı n ,  b u  b a ğ l a m d a  

Türkiye'nin her bölgesinde ipekböcekçiliği 

yapılabileceğini ifade etti.

 Bir kutu ipekböceği beslemek için 

yaklaşık 25-30 metrekarelik kapalı alana 

ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Aydın, 

kerevet sistemi denen katlı ranza sistemi 

besleme ile 3 paket böcek üretiminin 

yapıla-bileceğini belirtti.

 Üreticiye büyük destek
 Geçen yıl ülke genelindeki ipekböceği 

kozası üreticilerine 2 milyon 587 bin 889 

TL'lik destekte bulunduklarına işaret eden 

Aydın, “Son yıllarda sebze ve meyve 

üretiminde bilinçsiz zirai ilaç kullanım-

ından dolayı ipekböceği yetiştiriciliği 

özellikle dağ ve orman köylerine kaymıştır. 

Çünkü zirai ilaç bulaşmış dut yaprakları ile 

beslenen ipekböcekleri ölmekte ve koza 

elde edi lememektedir.  Bu açıdan 

değerlendirildiğinde kozacılık alternatif 

tarım şansı az olan dağ ve orman köyleri 

için önemli bir tarımsal faaliyet olmaktadır. 

Diğer yönden köylerdeki gizli işsizlik ve 

işsizlikten kaynaklı göçlerin engellen-

mesinde büyük bir önem arz etmektedir.” 

dedi.

Sentetik iplik ve bunlardan elde edilen 

ürünlerin dünya genelinde yaygınlık 

göstermesinin, ülkemizdeki ipekböceği



BURSA'DA ZENAAT 

61SuBURSASehri

Yumurtadan yeni çıkmış ipekböceğinin 
kozasını yaklaşık 40 günde ördüğünü 
vurgulayan Aydın, bir kutu ipekböceğinin 
beslenmesi için ise yaklaşık 450-500 
k ilogramlık dut yaprağına ihtiyaç 
bulunduğunu dile getirdi.

 Aile bütçesine destek
 İpekböceği yumurtalarını üreticilere, 
hayvancılık destekleri kapsamında 
ücretsiz verdiklerini vurgulayan Aydın, 
“KOZABİRLİK olarak 2013 yılında yaş 
kozanın kilogramını üreticiden 24.50 
TL'den aldık.  Üretim süreçlerine dikkat 
eden iyi bir üretici, bir kutu ipekböce-
ğinden 45 kilograma kadar yaş koza elde 
edebilmektedir. Buda yaklaşık 1.100 TL'lik 
gelire tekabül etmektedir.  3-4 kişilik bir 
aile, 1 dönüme dikilecek dut ağacı ile 
yaklaşık 50 metrekarelik kapalı bir alanda 
30-40 günlük bir süreçte diğer tarımsal 
faaliyetlerini sürdürürken, ipekböceği 
yetiştiriciliği ile de 5.500 TL'lik gelir 
kazanabilmektedir.” dedi.
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İpekböceği üreticilerinin her zaman yanında 
olduklarına işaret eden Aydın, üreticiye sağladıkları 
desteklerin bir kısmını şöyle sıraladı:
• İpekböceklerinin inficarı (kuluçkası) gerçekleş-
tirilerek, kuluçkasından çıkan böcekler üreticilere 
köylerinde teslim ediliyor.
• Böcek beslenecek mekanlar dezenfekte ediliyor.
• İpekböceklerinin besleme ve bakım kontrolleri 
gerçekleştiriliyor.
• Üreticilere teorik ve pratik uygulamalar ile eğitim 
veriliyor.
• İhtiyaç sahibi üreticilere dut fidanı dağıtımı yapılarak, 
üretimin “olmazsa olmaz” koşulu yerine getiriliyor.
• Üreticilerin belirli bir üretim sürecinden sonra elde 
ettiği ürünler, KOZABİRLİK tarafından satın alınıyor.
• Türkiye'nin neresinde olursa olsun, üretilen koza 
miktarına bakılmaksızın, kozaya alım garantisi 
veriliyor.

KOZABİRLİK'TEN 
KOZAYA ALIM GARANTİSİ

 Çin'in 90'ların başından itibaren yaş koza üretiminde söz sahibi 
olmaya başlamasının dünya genelindeki üretim dengelerini alt-üst 
ettiğini belirten KOZABİRLİK Genel Müdürü İsmail Aydın, “Bu 
süreçten yaş koza üretiminin önde gelen ülkeleri Brezilya, 
Özbekistan, Tacikistan, Tayland, İran, Japonya'nın yanı sıra ülkemiz de 
olumsuz etkilenmiştir. Türkiye'nin 272 tonlar seviyesinde seyreden 
yaş koza üretimi, Çin'in dünya pazarlarına açılım stratejisi neticesinde 
130 tonlara gerilemiştir. Dünya genelindeki yaş koza üretimindeki 
gerilemenin temel nedenlerinden biri Çin faktörü ise diğer başka 
önemli neden sentetik iplikle üretilen ürünlere yönelimdeki artıştır. 
Biz KOZABİRLİK olarak, Türkiye'nin yaş koza üretiminde yeniden 
iddialı konuma gelebilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bunun 
için üreticimize cazip destekleme imkanları sunuyoruz. Ülkemizde 
yaş koza alım fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde olup, ipekböceği 
kozası ve ipekböceği tohumu hayvancılık destekleri kapsamındadır.” 
dedi.

Çin faktörü dünya
dengelerini değiştirdi
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 İpekböcekçiliğinin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, 
üreticilerin dut fidanı ihtiyaçlarının 
K O Z A B İ R L İ K  t a r a f ı n d a n  ü c r e t s i z  
karşı landığına değinen Aydın,  bu 
kapsamda son 5 yılda, üreticilere, yaklaşık 
350 bin dut fidanını ücretsiz dağıttıklarını 
vurguladı.
 Aydın böylelikle, ülke genelindeki 
ipekböcekçiliği potansiyelini geliştirirken, 
üreticilerin ipekböcekçiliğinden iyi bir ek 
gelir elde etmelerini sağladıklarını da 
sözlerine ekledi.

 İpekçilikle ilgili yayınlanan bütün 
k i t a p l a r,  i p e ğ i n  i l k  ö n c e  Ç i n ' d e  
kullanıldığını yazarlar.
 İpekçiliğin Çin'e komşu Türkler 
arasında başladığına dair rivayetler ve 
hikayeler de vardır. Çok eski bir şehir olan 
Hotan bu işin merkezi olarak gösterilir.
 İranlılar da ipekçiliğin ilk önce 
kendilerinde başladığını kabul ederler. 
Ş e h n a m e  a d l ı  d e s t a n d a  b i r  İ ra n  
hükümdarının ibrişimden kaftan yapmayı 
akıl ettiğine işaret edilir. İpekli kumaşlar 
dokumakta İran'ın büyük şöhreti olmuştur. 
Bunun nedeni en eski örneklerinin İran'da 
bulunmasıdır.
 İpekçiliğin doğudan bütün dünyaya 
yayılmasında Türklerin büyük payı vardır.
İpekçiliğin Anadolu coğrafyasında 
yaygınlık göstermesi ise 16. yüzyılla 
birlikte olmuştur. Bu yüzyılda Osmanlı 
Devleti'nin  geniş topraklara sahip olması, 
zenginlik ve geçimin artması, saray

adamlarının ve halkın süslü ve ağır 
elbiseler giymek arzusuna uygun olarak, 
ipekli dokumacılık çeşitlenmiş, bu işle 
uğraşanlar  ülkenin her  taraf ında 
çoğalmıştır. 

 Bursa başta olmak üzere, İstanbul, 
Edirne, Amasya, Denizli, İzmir ve Konya'da 
da ipekli kumaşlar dokunmuştur.

 Osmanlı'da ipek çekme sanayii 1845 
yılında Bursa'da kurulan 60 mancınıklı 
fabrika ile başlamıştır. Bursa ve İzmit 
dolaylar ında kurulan ipek çek me 
fabrikaları 1860 yılına kadar büyük gelişme 
göstererek 85'e ulaşmıştır. Bu devre, 
ipekböcekçiliğinin en ileri devresidir.

 Türkiye'de ipekböcekçiliği bilimsel 
esaslar dahilinde yapılmaya Bursa 
ipekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünün 
kuruluş tarihi olan 1888 yılı ile başlar. 
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında 
859 sayılı kanunla Türkiye'de tohum 
üretimi, ipekböceği bakım ve beslemesi ile 
ilgili hususlar hukuki teminat altına 
alınmıştır.

 350 bin dut fidanı
ücretsiz  dağıtıldı

İpekçiliğin tarihçesi
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 Türkiye'nin ilk ipek müzesi, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi bünyesinde iki yıl önce izlenime 
açıldı.

 İpek kültürünün yaşatılması amacıyla 
açılan müzede, ipeğin kozadan kumaş 
haline gelene kadar bütün evreleri 
ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Türkiye'nin ilk ipek
müzesi Bursa'da



BUSKİ'nin misyonu:

Su kaynaklarının korunarak,  halka uygun
maliyetli, kesintisiz ve içilebilir nitelikte su temin
etmek.

Atık su ve yağmur sularını çevreye zarar
vermeden uzaklaştırarak, derelerin temiz akmasını
sağlamak. Çalışanların ve abonelerin memnuniyetini
sağlamak.

BUSKİ'nin vizyonu:

Çevresi ve halkı ile bütünleşen, sunduğu
hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü
bir kurum olmak.

Kurumsal kültür:
Müşteri memnuniyetine öncelik veren,

çağdaş ve dinamik bir yapıyı öngören, dürüstlük ve
güvenilirlik çerçeveinde hizmet sunan, yasalara ve
kişilik haklarına saygılı olan, topluma ve çevreye
duyarlılık gösteren bir anlayışın kurum kimliği haline
getirilmesini sağlamak.

Fatura ödeme noktaları:
Tahsilat şubeleri, bankalar, PTT şubeleri,

internet, seyyar sayaçlar.

İletişim
BUSKİ  Genel  Müdürlüğü  16190

Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 D
Blok Osmangazi / BURSA

Tel.(0.224) 270 24 00       Fax: (0.224) 233 95 73

Alo BUSKİ: 185
Hizmet Masası: 270 24 31

Santral: 270 24 00



Çeşmeden içilen su sağlıklı, güvenli ve

daha ekonomiktir.
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