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Tarihi birikimi, tabi güzellikleri ve kültürel deðerleriyle 
özellikli bir þehirde yaþýyoruz.

Geçmiþten bugüne uzanan deðerler bütünüyle Bursa; 
nice þairlere, yazarlara ilham kaynaðý oluþturmuþ.

“Tarih þehri”, “sanayi þehri”, “turizm þehri” unvanlarýyla 
ünlenen Bursa, ayný zamanda, “su þehri” namýyla da bilinir.
Kiþi baþýna düþen yýllýk tüketim miktarý açýsýndan “su azlýðý 
yaþayan ülkeler” kategorisinde bulunan ülkemizin, sahip 
olduðu su kaynaklarý baðlamýnda zengin potansiyele sahip 
þehridir Bursa.

Bursa'nýn “su þehri” olmasý baþlý baþýna büyük bir nimet 
olmakla birlikte sahip olunan bu nimetin yönlendirilmesi, 
planlanmasý ve yönetilmesi de büyük bir organizasyonu 
gerektirir.

Bursa'nýn nüfusuna paralel olarak artan içme suyu 
ihtiyacýnýn saðlýklý ve kesintisiz temini ile sorunsuz altyapý 
aðýnýn gerçekleþtirilmesinde büyük hizmetlere imzasýný 
atan BUSKÝ; suyun yönlendirilmesi, planlanmasý ve 
yönetilmesinde çok önemli bir görevi yerine getiriyor.

Uludað'ýn eþsiz kaynaklarýndan ve içme suyu 
barajlarýndan saðlanan içme suyunun kalitesi, “Bursa'da su 
çeþmeden içilir” anlayýþýnýn yerleþmesinde etken olan temel 
faktördür.

Bununla birlikte BUSKÝ'nin saðlýklý ve kesintisiz su 
temininde gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalar, Bursa'yý 
çeþmeden akan suyun rahatlýkla içilebildiði ender 
þehirlerden biri konumuna getirmiþtir.

Orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanýmýna 
yönelik stratejiler geliþtiren BUSKÝ, sürekli artan þehir 
nüfusunun ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik gerçekleþ-
tirdiði altyapý çalýþmalarýyla da “saðlýklý altyapý”nýn 
oluþumunda büyük projelere imza atmaktadýr.
Bursa, bitmeyen sevdamýz.

Bursa'nýn, her anlamda örnek alýnan “dünya þehri” olmasý 
ise en büyük hedefimiz.

Bu kapsamda, her þeyin en iyisine layýk olan deðerli 
hemþehrilerimizin, bu güzel þehirde yaþamaktan mutluluk 
duyacaklarý pek çok hizmet gerçekleþtirdik.

Modern altyapý aðýyla, ulaþýmda ve imarda örnek 
þehircilik uygulamalarýyla, geniþ yeþil alanlarý, parklarý, 
meydanlarý, kültür merkezleri, turistik mekanlarý, spor 
tesisleriyle “dünya þehri Bursa” yolunda hýzla ilerliyoruz.

Bursa bizim her þeyimiz.
Umudumuz, geleceðimiz.
Bu düþüncelerle hepinizi en içten duygularýmla selamlar, 

sevgi ve saygýlarýmý sunarým.

Recep ALTEPE
Büyükþehir Belediye Baþkaný

Bursa bitmeyen sevdamýz
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Bursa'nýn hizmet üreten kuruluþu olarak, plan, proje ve 
yatýrýmlarýmýzý “altyapý sorunlarýndan arýndýrýlmýþ, 
yaþanýlmasýndan mutlu olunan þehir” hedefi kapsamýnda 
sürdürüyoruz.

Büyükþehirlerdeki yapýlanmayý yeniden düzenleyen 
yasa uyarýnca, il mülki sýnýrlarýnýn büyükþehir belediyesine 
dönüþtürülmesi sonucunda, görev ve sorumluluk sahamýz, 
Bursa'nýn tamamýný kapsayacak biçimde yeniden 
belirlendi.

Osmangazi, Yýldýrým, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel ve 
Gürsu ilçelerinden oluþan sorumluluk ve görev alanýmýz, 
diðer ilçelerin de büyükþehir sýnýrlarýna dahil olmasýyla 17 
ilçeye yükseldi.

Saðlýklý ve kesintisiz su temini ile “saðlýklý kent Bursa” 
hedefi doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz altyapý 
yatýrýmlarý, yeni dönemde artan tempoyla devam edecek.
Bununla ilgili gerekli hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. 

Saha çalýþmalarýndan elde ettiðimiz verilerin analiziyle, 
hizmet haritamýzý oluþturduk.
Görev alanýmýza dahil olan ilçelerin içme suyu hatlarý ve 
kanal giderlerinin rehabilitasyonu ile arýtma tesisi 
sorunlarýnýn giderilmesi doðrultusundaki projelen-
dirmeleri gerçekleþtirdikten sonra saha çalýþmalarýný 
baþlatacaðýz.

Hizmet üreten bir kurum olarak, hizmetin en iyisini 
sunmak en temel hedefimiz.

Saðlýklý iþleyen altyapýlarýn, þehirlerdeki günlük hayatýn 
sorunsuz yaþanmasýný saðlayan faktörlerin baþýnda 
geldiðini biliyoruz.

Teknik teçhizatýmýz, yetiþmiþ iþ gücümüz, bilgi 
birikimimizle hizmetin en iyisini sunmak, en önemli varlýk 
nedenimizdir.

Bu vesileyle, siz deðerli okurlarýmýza en içten saygýlarýmý 
sunarken, bir sonraki sayýmýzda buluþuncaya dek saðlýklý 
günler dilerim.

Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI
Bursa Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (BUSKÝ)
Genel Müdürü

Yaþanýlmasýndan
mutlu olunan þehir
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BUSKÝ HABER

Büyükþehirlerdeki yapýlanmayý 
yeniden düzenleyen 6360 sayýlý 
Büyükþehir Yasasý uyarýnca, Bursa il 
sýnýrlarýnýn tamamýnýn büyükþehir 
kapsamýna alýnmasý, BUSKÝ'nin 
abone sayýsýnýn 836 binden 1 
milyon 51 bin 180'e ulaþmasýna 
neden oldu.

Büyükþehirlerdeki yapýlanmayý yeniden 
düzenleyen 6360 sayýlý Büyükþehir Yasasý 
uyarýnca, il mülki sýnýrlarýnýn büyükþehir 
belediyesine dönüþtürülmesi neticesinde, 
diðer büyükþehirlerin yaný sýra, Bursa il 
sýnýrlarýnýn da büyükþehir kapsamýna 
alýnmasý, BUSKÝ'de abone patlamasýna yol 
açtý.

Uygulama doðrultusunda görev ve 
hizmet  a lanlar ýn ýn  bütün Bursa' y ý  
kapsadýðýný belirten Büyükþehir Belediyesi 
BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, 
bunun ilk yansýmasýnýn abone sayýlarýndaki 
artýþla kendini gösterdiðini vurguladý.

Yeni yasa öncesi 7 ilçeye hizmet verirken, 
büyükþehir sýnýrlarýna 10 ilçenin daha dahil 
olmasýyla 17 ilçenin tamamýna hizmet verir 
konuma ulaþtýklarýný ifade eden Çetinavcý, 
“Uygulama öncesi 836 bin 130 olan abone 
sayýmýz,  bütün Bursa'nýn görev ve 
sorumluluk sahasýna alýnmasýyla 1 milyon 
51 bin 180'e ulaþtý. Bir baþka deyiþle, 
BUSKÝ'nin hizmet alanýna, 215 bin 50 yeni 
abone ilave oldu.” diye konuþtu.

Teknik altyapý hazýr 

Sisteme dahil olan 10 ilçedeki 215 bin 50 
abonenin donaným, yazýlým, network 
baðlantýlarýnýn yapýldýðýný dile getiren 
Çetinavcý, abonelerine hizmetin en iyisini 
sunmanýn bütün hazýrlýklarýný tamam-
ladýklarýný vurguladý.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep 
Altepe'nin “marka kent Bursa” vizyonu 
doðrultusunda gerçekleþtirdikleri çalýþma-
larýn, yeni dönemde de artan tempoyla 
devam edeceðini ifade eden Çetinavcý; 
teknik teçhizat, yetiþmiþ iþ gücü ve bilgi 
birikimleriyle ses getirmeye aday projelere 
hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi.

Teknik altyapý hazýr 
Sisteme dahil olan 10 ilçedeki 215 bin 50 

abonenin donaným, yazýlým, network 
baðlantýlarýnýn yapýldýðýný dile getiren 
Çetinavcý, abonelerine hizmetin en iyisini 
sunmanýn bütün hazýrlýklarýný tamam-
ladýklarýný vurguladý.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep 
Altepe'nin “marka kent Bursa” vizyonu 
d o ð r u l t u s u n d a  g e rç e k l e þ t i rd i k l e r i  
çalýþmalarýn, yeni dönemde de artan 
tempoyla devam edeceðini ifade eden 
Çetinavcý; teknik teçhizat, yetiþmiþ iþ gücü 
ve bilgi birikimleriyle ses getirmeye aday 
projelere hazýr olduklarýný da sözlerine 
ekledi.
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BÜYÜK
ENERJÝ YATIRIMI
BUSKÝ Genel Müdürlüðü ile 

Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Genel Müdürlüðü (TEMSAN) arasý-
nda, D13 Deposu'nun hidrolik su 
g ü c ü n d e n  e l e k t r i k  e n e r j i s i  
üretmek amacýyla HES tesisi yapým 
anlaþmasý imzalandý.

Büyükþehir Belediyesi'nin “saðlýklý 
þehir Bursa” hedefi doðrultusunda çok 
önemli projelere imzasýný atan BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü, milli ekonomiye katký 
s a ð l a y a b i l e c e k  n i t e l i k t e k i  e n e r j i  
yatýrýmlarýyla da örnek bir kurum profili 
ortaya koyuyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji 
kaynaklarýndan istifade ederek, elektrik 
üretebilmek için giriþimlerde bulunan 
BUSKÝ, enerji üretimi ile ilgili önemli bir 
adým atmýþ oldu.

BUSKÝ Genel Müdürlüðü ile Türkiye 
Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüðü 
(TEMSAN) arasýnda, D13 Deposu'nun 
hidrolik su gücünden elektrik enerjisi 
üretmek amacýyla HES tesisi yapým 
anlaþmasý imzalandý.

BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký 
ÇETÝNAVCI ile TEMSAN Genel Müdürü 
Hilmi BAÞTÜRK'ün imzaladýðý anlaþma 
doðrultusunda, tesisin, 2015 yýlý sonunda 
hizmete girmesi hedefleniyor.

Çekirge Devlet Hastanesi yakýn-
larýndaki D13 Deposu'nun yaklaþýk 1200 
kW'lýk hidrolik güce sahip olduðunu 
vurgulayan BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail 
Hakký ÇETÝNAVCI, tesisin yýllýk yaklaþýk 
6.500.000 kWh enerji üretme kapasitesine 
sahip olacaðýný belirtti.
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BUSKÝ HABER

Tesisin tam kapasite devreye girme-
siyle BUSKÝ, enerjiden yýlda yaklaþýk bir 
buçuk milyon TL´lik tasarruf saðlamýþ 
olacak.

Enerji Yatýrýmlarýndan Sorumlu BUSKÝ 
Genel Müdür Yardýmcýsý Talat ÖZEN de 
enerji yatýrýmlarýyla, enerji giderlerinde 
tasarruf elde etmenin yanýnda, milli 
ekonomiye katký saðlamayý hedefledik-
lerini vurgulayarak, enerji yatýrýmlarýnýn 
bundan sonraki süreçte de devam 
edeceðini belirtti.

Ýmza töreninde BUSKÝ Genel Müdürü 
Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI ile TEMSAN Genel 
Müdürü Hilmi BAÞTÜRK'ün yaný sýra; BUSKÝ 
Genel Müdür Yardýmcýsý Talat ÖZEN, 
TEMSAN Genel Müdür Yardýmcýsý Recep 
KIR ile TEMSAN Pazarlama Daire Baþkaný 
Mehmet BÝTERGE de hazýr bulundu.
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ALTYAPIDA
BÜYÜK ATILIM

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü, Ocak-Mart 
2014 döneminde 22 kilometrelik 
kanalizasyon hattý, 13 kilometrelik 
yaðmur suyu hattý ve 1 kilometre-
lik de dere ýslahý gerçekleþtirdi.

Yaþanýlmasýndan mutlu saðlýk lý  
kentlerin, “saðlýklý altyapý”dan geçtiði 
anlayýþýndan hareketle, altyapý çalýþ-
malarýna hýz veren Büyükþehir Belediyesi 
BUSKÝ Genel Müdürlüðü, Ocak-Mart 2014 
döneminde 22 kilometrelik kanalizasyon 
hattý, 13 kilometrelik yaðmur suyu hattý ve 
1 kilometrelik de dere ýslahý gerçekleþtirdi.

Ulaþýlan rakamlarýn, kanalizasyon ve 
yaðmur suyu çalýþmalarýnda, yýl sonu için 
belir lenen hedeflere ulaþý lacaðýný  
g ö s te rd i ð i n i  b e l i r te n  B ü y ü k þ e h i r  
Belediyesi BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail 
Hakký ÇETÝNAVCI, “2014 sonunda 100 
kilometrelik kanalizasyon hattý, 65 
kilometrelik yaðmur suyu hattý ve 3 
kilometrelik de dere ýslahý gerçekleþ-
tirmeyi hedefliyoruz. Yýlýn 3 aylýk 
döneminde ulaþtýðýmýz rakamlar, yýl sonu 
için planladýðýmýz hedeflere ulaþacaðýmýzý 
gösteriyor” diye konuþtu.

K a n a l i z a s y o n  v e  y a ð m u r s u y u  
çalýþmalarý için 2014 yýlý bütçesinden, 123 
milyon 450 bin TL'lik yatýrým payý 
ayýrdýklarýný ifade eden ÇETÝNAVCI, bunun 
17 milyon 502 bin 559 TL'lik kýsmýný yýlýn 3 
aylýk diliminde bulunduklarý çalýþmalar 
kapsamýnda deðerlendirdiklerini de 
sözlerine ekledi.
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BUSKÝ HABER

Kesintisiz su temini ve saðlýklý 
altyapý çalýþmalarýnda örnek 
projelere imza atan Büyükþehir 
Belediyesi BUSKÝ Genel Müdür-
lüðü, arýza bakým çalýþmalarýnda 
da vatandaþýn imdadýna yetiþiyor.

Vatandaþlardan gelen “su arýza” ve 
“kanal arýza” þikayetlerine anýnda yanýt 
veren BUSKÝ, bu kapsamda yýlýn üç aylýk 
döneminde 4 bin 707 su arýza onarýmý ile 
bin 671 kanal arýza onarýmý gerçekleþtirdi.

Saðlýklý iþleyen altyapýlarýn þehirlerdeki 
günlük hayatýn sorunsuz yaþanmasýný 
saðlayan faktörlerin baþýnda geldiðine 
iþaret eden BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail 
Hakký Çetinavcý, aksayan ya da acil 
müdahaleyi gerektiren altyapý sorunlarýna 
anýnda müdahale ettiklerini vurguladý.

Bu kapsamda Ocak-Mart 2014 döneminde 
4 bin 707'si su arýza, bin 671'i de kanal arýza 
olmak üzere toplam 6 bin 378 arýza 
onarýmý gerçekleþtirdiklerini belirten 
Çetinavcý, “Yine altyapý çalýþmalarýmýz 
sonrasýnda aþýnan ve bozulan asfalt 
yollarýn onarýmý için 3 aylýk dönemde, 19 
bin 22 tonu asfalt yama, 43 bin 833'ü ise 
asfalt kaplama olmak üzere toplam 62 bin 
855 ton asfalt çalýþmasý gerçekleþtirdik.” 
diye konuþtu.

Vatandaþa hizmetin en iyisini sunmayý 
hedeflediklerini ifade eden Çetinavcý, 
çalýþmalarýna bu anlayýþ çerçevesinde 
devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

ÞAMPÝYONLUK
KUPASI

“BAHÇIVANLAR”IN 
Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 

G e n e l  M ü d ü r l ü ð ü  F u t b o l  
Tu r n u va s ý ' n d a  þ a m p i yo n l u k  
kupasý “Bahçývanlar”ýn oldu.

17 Mart'ta baþlayan ve birbirinden 
heyecanlý karþýlaþmalara sahne olan futbol 
turnuvasýnýn final maçýnda Kaçak Su'yu 8-
4 maðlup eden Bahçývanlar, þampiyonluða 
adýný yazdýrdý.

Final maçý öncesi 3.'lük 4.'lük maçýnda, 
Güvenlik ve Bilgi Ýþlem karþý karþýya geldi.
Bilgi Ýþlem'i 7-3'lük skorla maðlup eden 
Güvenlik, BUSKÝ Futbol Turnuvasý'nýn 
üçüncüsü oldu.

BUSKÝ Genel Müdürlüðü Yerleþkesi Halý 
Saha Tesisi'nde oynanan müsabakalarda, 
dereceye giren takýmlara kupalarýný, BUSKÝ 
Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri 
Daire Baþkaný Adem Vural verdi.

Turnuvanýn birbirinden heyecanlý 
karþýlaþmalara sahne olduðunu belirten 
Vural, sergiledikleri örnek sportif tavýr ve 
tutum nedeniyle takýmlarý ayrý ayrý tebrik 
etti.

ARIZA
ONARIMLARINDA

BÜYÜK BAÞARI 
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2013 yýlýnda engelli memur sýnavýyla 
Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 
Müdürlüðü'nde çalýþmaya hak kazanan 9 
memur, eðitim süreçlerinin ardýndan, 
yemin ederek görevlerine baþladý.

Görevlerine baþlayan 9 memur, 
memur görev anlayýþýndaki hak ve adalet 
ilkeleri çerçevesinde kamunun hizmetin-
de bulunma sözü verdi. Bursa'nýn içme suyunun yüzde 90'ýný 

karþýlayan Doðancý ve Nilüfer baraj-
larýndaki su seviyesi, bahar yaðmurlarýyla 
birlikte yüzleri güldürdü.

Yaðýþlar sonrasý Doðancý Barajý'ndaki 
su doluluk oraný yüzde 70'e, Nilüfer 
Barajý'nda ise yüzde 90'a ulaþtý.

Ýçme suyu barajlarýna hiç su giriþi 

olmamasý durumunda bile Þubat 2015'e 

kadar yetecek düzeyde su rezervinin  

bulunduðunu ifade eden Büyükþehir 

Belediyesi BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail 

Hak k ý  Çetinavcý ,  a lanýnda uzman 

çalýþanlarý ve son teknolojik cihazlarla 

donatýlmýþ ekipmanlarýyla, olasý arýzalarýn 

giderilmesinde de her an göreve hazýr 

olduklarýný sözlerine ekledi.

HÝZMETTE ENGEL
TANIMAYAN

DOKUZ YÜREK 

YAÐMURLARLA
GELEN  “SU”

BEREKETÝ
Kurak geçen kýþýn ardýndan 

gelen bahar yaðmurlarý, baraj-
lardaki su seviyesini önemle 
düzeyde artýrdý. Barajlara hiç su 
giriþi olmasa bile Bursa'nýn Þubat 
2015'e kadar yetecek su rezervi 
bulunuyor.



Bursa'nýn en önde gelen hizmet 
kurumlarýndan BUSKÝ'nin 2013 yýlý 
faaliyet raporu, Bursa Büyükþehir 
Belediyesi Mayýs Ayý Meclis 
Toplantýsý'nda yapýlan oylamayla 
kabul edildi. Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Recep Altepe, BUSKÝ'nin 
Bursa'nýn yüz aký kurumlarýnýn 
baþýnda geldiðini söyledi.

BUSKÝ'nin 2013 yýlý faaliyet raporu, 
Bursa Büyükþehir Belediyesi Mayýs Ayý 
Meclis Toplantýsý'nda yapýlan oylamayla 
kabul edildi.

Esk i  Ý l  Genel  M ecl is i  Toplant ý  
Salonu'nda düzenlenen toplantýda, BUSKÝ 
2013 Yýlý Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin 
oylarýyla kabul edildi.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep 
Altepe oylama sonrasý yaptýðý konuþmada, 
BUSKÝ'nin gerçekleþtirdiði proje ve çalýþ-
malarla, Bursa'nýn yüz aký kurumlarýnýn 
baþýnda geldiðini söyledi.

ALMAN KANALI'NIN
ISLAHINDA

BÜYÜK AÞAMA 
Nilüfer Çayý'nýn bir kolu olan ve 

1925-1926 yýl larýnda ovada 
yaþanan olasý sel baskýnlarýnýn 
önüne geçmek için Almanya'dan 
getirilen ekskavatörler yardýmýyla 
Yunuseli'nde inþa edilen Alman 
Kanalý'nýn ýslah çalýþmalarýnda 
önemli aþama kaydedildi.

8 milyon 130 bin TL'lik yatýrým 
bütçesiyle geçen yý l  çal ýþmalar ýn 
baþlatýldýðý Alman Kanalý ýslahý, yüzde 80 
oranýnda tamamlandý.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep 
Altepe ýslah çalýþmalarýnda gelinen 
aþamayý yerinde inceledi.

BUSKÝ
BURSA'NIN

YÜZ AKI
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Baþkan Altepe'nin inceleme gezisinde; 
Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avþar, BUSKÝ Genel Müdür 
Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Güngör Gülenç, 
BUSKÝ Kanalizasyon Dairesi Baþkaný Mesut 
Boz ile ýslah çalýþmalarýný üstlenen 
firmanýn yetkilileri hazýr bulundu.

20 metre doðal taban geniþliðine 
sahip, her iki yaný 3.5 metre yüksekliðinde 
taþ duvarla çevrili olan 5 kilometre 
uzunluðundaki kanal ýslahýnýn, 30 Ocak 
2015'te tamamlanmasý hedefleniyor.



Bursa il  sýnýrlarýnýn büyükþehir 

s tatüsüne a l ýnmasýy la ,  BUSKÝ 'n in  

sorumluluk sahasýnýn bütün Bursa'yý 

kapsar hale geldiðini belirten Altepe, 

“BUSKÝ örnek çalýþmalarýyla Bursa'nýn 

yüzünü aðartýyor. Gerçekleþtirdiði proje ve 

yatýrýmlarla Türkiye'ye örnek olan BUSKÝ, 

kesintisiz su temini ve saðlýklý altyapý 

hizmetleriyle Bursa'nýn marka deðerine 

katký saðlýyor. Ýhale sürecindeki 6 yeni 

arýtma tesisinin devreye girmesiyle çok 

önemli bir hizmete daha imza atacak olan 

BUSKÝ; dere ýslahlarý, yaðmur kanallarý, 

içme suyu ve kanalizasyon hatlarý 

inþaatlarý ile sorunsuz ve saðlýklý altyapýnýn 

oluþumunda büyük gayret sarf ediyor. 

Yine, su ve kanalizasyon idarelerinin baþarý 

kriterleri arasýnda en önemli verilerin 

baþýnda gelen kayýp kaçak su ile 

mücadelede BUSKÝ elde ettiði yüzde 23'lük 

oranla, Avrupa standartlarýný yakalamýþ 

durumda. Bütün bunlarýn yaný sýra 

B U S K Ý ' n i n  g e rçe k l e þ t i rd i ð i  e n e r j i  

yatýrýmlarý da bir kamu kurumunun enerji 

tasarrufuna yönelik geliþtirdiði projelere 

örnek teþkil ediyor” diye konuþtu.

2013 Mali Yýlý Gelir Bütçesi ise 359 

milyon TL olarak öngörülmüþ olup bu 

rakam, mali yýl içerisinde yapýlan 35 milyon 

TL ek ödenek ile birlikte 394 milyon TL'ye 

yükseltildi. Tahsilat oraný ise yüzde 113 

olarak gerçekleþti.

Toplantýda; BUSKÝ Genel Müdürü 

Ýsmail Hakký Çetinavcý, Genel Müdür 

Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Güngör Gülenç, 

Talat Özen ile daire baþkanlarý da hazýr 

bulundu.

DÝKKAT
EKSÝKLÝÐÝ BAÞARIYI

ENGELLÝYOR
Baþarýnýn önündeki en büyük 

engel dikkat sorunundan kaynak-
lanýyor.

Bursa Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve 
Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý ve 
Plus Level Geliþim Akademileri IQup Bursa 
Uygulama Merkezi'nin ortak organizas-
yonuyla BUSKÝ Konferans Salonu'nda 
düzenlen etkinlikte, “dikkat, bellek, mantýk 
ve muhakeme yetilerinin bireyin kiþisel 
geliþimine etkileri” konusu ele alýndý.

Human Psikolojik Araþtýrmalar ve 
Geliþim Enstitüsü Bilim Kurulu Baþkaný 
Nöropsikolog Zafer Akýncý'nýn konuþmacý 
olarak katýldýðý etkinlik , baþarýnýn 
önündeki en önemli engelin dikkat 
sorunundan kaynaklandýðýný ortaya 
koydu.

IQup Biliþsel Geliþim Metodu'nun 
kiþilerdeki odaklanma, hatýrlama, analitik 
düþünme yetileri gibi temel birçok biliþsel 
yetiyi geliþtirmek üzere oluþturulan uluslar 
arasý danýþmanlýk metodu olduðunu 
belirten Akýncý, “IQup Biliþsel Geliþim 
Metodu, beyindeki bilgi iþleyiþ sürecinin 
daha saðlýklý, verimli ve hýzlý iþlemesini 
saðlayan bilimsel bir metottur. IQup 
metodu tamamen bireysel egzersiz 
çalýþmalarýndan oluþur. Bu egzersizler, 
beyinde belirli bölgeleri aktif hale 
getirmek ve o bölgenin verimini artýrmak 
için belirlenmiþ özel egzersizlerdir. 
Egzersizlerin zorluk seviyeleri kiþilerin 
seviyelerine ve yaþlarýna göre deðiþiklik 
göstermektedir.” diye konuþtu.

Akýncý, metodun öðrenme, hatýrlama 
v e  b i l g i y i  k u l l a n m a  s ü r e ç l e r i n i  
geliþtirdiðini ve bu süreçlerden daha çok 
verim alýnmasýný saðladýðýný da sözlerine 
ekledi.
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Oryantasyon eðitimi i le kurum 
çalýþanlarýnda 'kurum kültürü' bilincini 
oluþturmayý amaçladýklarýný belirten 
BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký 
Çetinavcý, etkinliðin bir diðer amacýnýn da 
çalýþanlar arasýnda birlik beraberlik 
duygusunu pekiþtirmek olduðunu 
vurguladý.

Çalýþan memnuniyeti ve motivasyonu 
açýs ýndan 'or yantasyon eðit imi 'ni  
önemsediklerini vurgulayan Çetinavcý, 
kaliteli hizmetin sürekliliði anlamýnda, 
çalýþanlarýna yönelik eðitsel faaliyetlerde 
bulunmaya devam edeceklerini de 
sözlerine ekledi.

BUSKÝ
ÇALIÞANLARI

BUSKÝ'YÝ TANIYOR 

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 
Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Destek 
H i z m e t l e r i  D a i r e  B a þ k a n l ý ð ý ' n ý n  
organizasyonuyla  gerçek leþt i r i len 
'Oryantasyon Eðitimi'nde bir araya gelen 
BUSKÝ personeli, çalýþtýklarý kurumun 
birimlerini ziyaret ederek, BUSKÝ'nin 
çalýþma sistematiðine iliþkin bilgi sahibi 
oluyor.

26 Mayýs - 4 Haziran tarihleri arasýnda 
g e r ç e k l e þ t i r i l e n  o r g a n i z a s y o n  
kapsamýnda, 320 personel eðitime tabi 
tutuluyor.

Etkinlik kapsamýnda; 'Doðancý Ýçme 
Suyu Barajý', 'Nilüfer Ýçme Suyu Barajý', 
'Dobruca Ýçme Suyu Arýtma Tesisi' ile 'Doðu 
Atýksu Arýtma Tesisi'ni ziyaret eden BUSKÝ 
çalýþanlarý, verilen hizmetleri yerinde 
izleme imkanýna kavuþtu.

Bu yýl 18. kez düzenlenen organizasyona 
B U S K Ý ' n i n  y a n ý  s ý r a ;  B ü y ü k þ e h i r  
Belediyesi'ne baðlý þirketlerin çalýþanlarý, 
ilçe belediyeleri, engelli dernekleri ve 
hemþehri dernekleri katýldý.

Organizasyonun en büyük standý olma 
ö z e l l i ð i n e  s a h i p  b u l u n a n  B U S K Ý  
standýndan yapýlan satýþla, kermese10 bin 
TL'lik katký saðlandý.

Geçen yýllarda da en çok satýþýn yapýldýðý 
stant olma unvanýna ulaþan BUSKÝ bu yýl da 
en çok satýþýn gerçekleþtirildiði stant oldu.

BUSKÝ HABER

BUSKÝ'DEN
KERMESE 

10 BÝN TL'LÝK KATKI
Bursa Büyükþehir Belediyesi'nin 
her yýl Kaplýkaya'daki Büyükþehir 
Belediyesi Huzurevi Tesisleri 
bahçesinde düzenlediði kermes ve 
yiyecek þenliðine düzenli katýlým 
saðlayan BUSKÝ Genel Müdürlüðü, 
bu yýl da kermesin parlayan 
yýldýzýydý.



Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü'nde deprem 
tatbikatý gerçekleþtirildi. Tatbikat 
senaryosu gereðince, BUSKÝ 
arama ve kur tarma ekipleri 
tarafýndan “acil kaçýþ merdive-
ni”ne yönlendirilen çalýþanlar, 
süratle binadan tahliye edildi.

D e p r e m  ö n c e s i n d e ,  d e p r e m  
esnasýnda ve deprem sonrasýnda alýnacak 
tedbirlerin hayatiyetine iþaret eden 
Çetinavcý, “BUSKÝ Arama ve Kurtarma 
Ekibimizin düzenlediði deprem tatbikatý, 
bu anlamda oldukça öðretici oldu. Çok 
katlý binalarýn, deprem esnasýnda, 
güvenle ve hýzla tahliyesinin, ne denli 
büyük bir öneme sahip olduðunu, tatbikat 
esnasýnda yaþadýk. 

DEPREM ANINDA
GÜVENLÝ TAHLÝYE

Bursa Büyükþehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avþar, BUSKÝ Genel 
Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, Genel 
Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Güngör 
Gülenç, daire baþkanlarý, þube müdürleri 
ve BUSKÝ çalýþanlarýnýn katýldýðý tatbikat, 
deprem anýnda çalýþýlan mekanlarýn 
güvenle tahliyesiyle ilgili yapýlmasý 
gerekenleri dikkatlere sundu.

Tatbikat senaryosu gereðince, BUSKÝ 
arama ve kurtarma ekipleri tarafýndan “acil 
k açýþ  merdiveni”ne yönlendir i len 
çalýþanlar, süratle binadan tahliye edildi.

Türk iye'nin deprem kuþaðýnda 
bulunduðunu belirten BUSKÝ Genel 
Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, bu 
nedenle depreme her an hazýrlýklý 
olunmasýnýn önemine dikkat çekti.

Saðlýklý ve kesintisiz içme suyu temini 
ile “saðlýklý kent Bursa” hedefinde 
gerçekleþtirdiði altyapý çalýþmalarýyla 
kamu kurumu olmanýn seçkin örneklerini 
sunan Bursa Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü, kurum içi eðitim 
faaliyetleriyle de çalýþanlarýnýn mesleki, 
sosyal ve kültürel geliþimlerine katký 
saðlýyor.

Bu kapsamda, BUSKÝ Arama ve 
Kurtarma Ekibi'nin gerçekleþtirdiði 
“deprem tatbikatý”, söz konusu eðitim 
faaliyetleri zincirinin son halkasýný 
oluþturdu.
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Bu doðrultuda binalarda oluþturulan 
'acil kaçýþ merdiven'lerinin adeta birer can 
simitleri olduklarýnýn idrakine vardýk. 
Deprem anýnda paniðe kapýlmamanýn, 
sakin olmanýn, hiçbir þekilde ulaþým 
yollarýnýn eþyalarla veya baþka nesnelerle 
kapatýlmamasýnýn, acil çýkýþ merdivenine 
hýzla yönelmenin hayat kurtardýðýný, 
tatbikat vesilesiyle yaþamýþ olduk” diye 
konuþtu.

Tatbikatýn baþarýyla yerine getirildiðini 
v u rg u l aya n  Çe t i n avc ý ,  t at b i k at ý n  
düzenlenmesindeki gayretleri nedeniyle 
BUSKÝ Arama ve Kurtarma Ekibi'ne 
teþekkür etti.
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Bursa'nýn çeþmeden akan suyun gönül 
rahatlýðýyla içilebildiði ender þehirlerin 
baþýnda geldiðine vurguda bulunulan 
konuþmalarda, saðlýklý ve kesintisiz içme 
suyu temininin yaný sýra, evsel ve 
endüstriyel atýklarýn bertarafýna yönelik 
gerçekleþtirilen yatýrýmlarla da çevre 
duyarlýlýðýna örnek oluþturan seçkin 
projelere imza atýldýðý ifade edildi.

Bilinçli su kullanýmý ve tasarruf-
una yönelik eðitsel çalýþmalarýna 
hýz veren Büyükþehir Belediyesi 
BUSKÝ Genel Müdürlüðü, okul 
ziyaretleri kapsamýnda, Yedi 
Renkli Çýnar Okullarý'na konuk 
oldu.

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 
Müdürlüðü, okul ziyaretleri kapsamýnda, 
Yedi Renkli Çýnar Okullarý'na konuk oldu.
Dünya genelindeki su kaynaklarýnýn 
mevcut potansiyeli, daðýlýmý, çeþmeden 
akan suyun izlediði üretim ve arýtma 
serüveni ile bilinçli su kullanýmýnda dikkat 
edilmesi gereken özelliklerin, video 
görüntüleri eþliðinde dile getirildiði 
s u n u m d a ,  ö ð r e n c i l e r,  B U S K Ý ' n i n  
çalýþmalarý hakkýnda bilgi sahibi oldu.

 BUSKÝ'DEN 
“SU BÝLÝNCÝ” EÐÝTÝMÝ

BUSKÝ HABER

EÐLENCELÝ
SU TASARRUFU

EÐÝTÝMÝ 
Hizmet kurumu olmanýn verdiði sosyal 

sorumluluk bil inciyle okul öncesi  

çocuklara yönelik gerçekleþtirdiði bilinçli 

su kullanýmý ve tasarrufu eðitimlerine hýz 

veren Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 

Müdürlüðü, bu eðitim-öðretim yýlýnda da 

çok sayýdaki anaokulundan okul öncesi 

öðrencileri aðýrladý.

Yedi Renkli Çýnar Okullarý Ýlkokul 

Müdür Yardýmcýsý Faize Kafadar ile 

Ortaokul Müdür Yardýmcýsý Hüsnü Ekim de 

BUSKÝ  ek ibini  aðýr l ýyor  olmaktan 

duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, 

öðrencilerde bilinçli su kullanýmý ve 

tasarrufu oluþturmaya yönelik çalýþma-

larýndan dolayý BUSKÝ'ye teþekkür ettiler.
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BUSKÝ Ýnsan Kaynaklarý ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn organi-
zasyonuyla BUSKÝ Konferans Salonu'nda 
düzenlenen etkinliklerde konuk öðren-
cilere, çizgi filmler ve animasyonlar 
eþliðinde, bilinçli su tüketimi ile su 
tasarrufuna iliþkin bilgiler verildi.

Eðlendirirken bilgilendirmeyi amaç-
layan etkinlik, renkli görüntülere sahne 
oldu.



RÖPORTAJ
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Uludað
Üniversitesi
öðrencilerin
gözdesi

Röportaj: Mustafa TÜRE

B u r s a ' n ý n  k e n t  k i m l i ð i n i  
oluþturan deðerler yelpazesinde 
önemli bir konuma sahip bulunan 
Uludað Üniversitesi, kaliteli ve 
yeniliklere açýk eðitim anlayýþý ile 
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 
arasýnda yer alýyor. Birçok lisans ve 
lisansüstü eðitim programlarýnda 
ulusal ve uluslararasý akredi-
tasyonu bulunan üniversite, 
öðrencilerin tercih listesinde ilk 
sýralarda yer alýyor.

• Dilerseniz söyleþimize, Uludað 
Üniversitesi'nin tarihçesinden söz ederek 
baþlayalým? Üniversitemizi bize genel 
hatlarýyla tanýtýr mýsýnýz?

Uludað Üniversitesi 1975 yýlýnda 
kurulmuþ olup, bugün 56.000 öðrencisi ile 
Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasýnda yer 
almaktadýr. Uludað Üniversitesi 12 fakülte, 
15 meslek yüksekokuluna sahip olup, 1000 
öðretim üyesi toplam 2500 akademisyen 
ve 5000 çalýþaný ile ülkemiz yüksek-
öðrenimine hizmet etmektedir.

Uludað Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek



•  Ü n i v e r s i t e  ö ð r e n i m i n e  h a k  
k a z a n m ý þ  ö ð r e n c i l e r ,   U l u d a ð  
Ü n i v e r s i t e s i ' n i  h a n g i  ö z e l l i k l e r i  
nedeniyle tercih ediyorlar? Uludað 
Üniversitesi'ni öðrenci nezdinde cazip 
kýlan unsurlar nelerdir? 

Uludað Üniversitesi, tarihi ve doðal 
güzellikler açýsýndan Türkiye'nin en güzel 
kenti olan Bursa'da bulunmaktadýr. Bursa 
ulaþým açýsýndan Ankara,  Ýstanbul, Ýzmir 
gibi büyük kentlere birkaç saatlik 
mesafededir. Uludað Üniversitesi'ni tercih 
eden öðrencilerin sadece yüzde 10'u 
güney doðu Marmara bölgesinden olup, 
diðerleri ülkemizin dört bir tarafýndan 
gelmektedir. Öðrencilerimizin, Uludað 
Üniversitesi'ni tercihlerinde diðer bir 
unsur da kampus güzellikleridir. 16.000 
dönüm arazinin yarýsý ormanlýktýr. Göleti, 
doðal yaþamý koruma alaný, metro ile 
ulaþýmýn saðlanabilmesi çok önemli 
avantajlardýr
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Bilimsel ve teknolojik alandaki çalýþmalarýyla göz dolduran Uludað Üniversitesi, Uludað Teknoloji Geliþtirme
Bölgesi'nde (ULUTEK) faaliyet gösteren kendine ait Harpsan firmasýyla, üniversitenin ortak ürünü olan insansýz
hava aracýný ve eklembacaklý kara robotunu, Iþýklar Askerî Hava Lisesi Havacýlýk, Bilim ve Kültür Þenliði'nde
sergiledi



Öðrencilerimizin bizi tercihlerinde 
kanýmca en önemli unsur eðitici ve eðitim 
kalitemizdir. Uludað Üniversitesi'nde 
birçok lisans ve lisansüstü eðitim 
programlarýmýzýn ulusal ve uluslararasý 
akreditasyonu mevcuttur. Teorik eðitimin 
yanýnda uygulamalý eðitime de çok önem 
vermekteyiz. Sanayi kenti olan Bursa'da 
öðrencilerimize yoðun staj uygulamalarý 
imkanlarý sunmaktayýz. Seçmeli dersler, 
yaz okulu uygulamasý ve kredili sistem 
nedeni ile öðrencilerimizin erken mezun 
olabilmeleri veya normal eðitim süresinde 
çift diploma almalarý mümkün olabil-
mektedir. Son olarak öðrencilerimizin 
Uludað Üniversitesi'ni tercih etmelerinde 
diðer bir önemli faktörden de bahsetmem 
gerekir. O da yýllardýr, Türkiye'nin en sakin, 
güvenli ve huzurlu üniversitesi olmasýdýr.

• Üniversiteler, ayný zamanda, bulun-
duklarý illerin ekonomik ve kültürel 
kalkýnmalarýnda önemli  görevler 
üstleniyorlar. Bu baðlamda, üniversite-
mizin öncülüðünde gerçekleþtirilen 
çalýþmalardan söz eder misiniz?

Bilindiði gibi üniversitelerin eðitim ve 
araþtýrma dýþýnda diðer bir önemli görevi 
de içinde yaþadýklarý toplumun kültürel ve 
ekonomik hayatýna katkýlar saðlamaktýr. 
Uludað Üniversitesi son yýllarda bu alanda 
önemli adýmlar atmýþtýr. Bursamýzýn tarihi 
ve kültürel zenginliklerini konu alan birçok 
araþtýrma, çalýþtay, sempozyum ve kongre 
gerçekleþtirmiþtir. Özellikle Mustafa-
kemalpaþa, Orhaneli, Ýznik, Orhangazi gibi 
ilçelerimizin bu yönlerini konu alan yoðun 
çalýþmalar yapýlmýþtýr. Uludað Üniversitesi 
büyükþehir ve ilçe belediyelerimizle ve 
sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yaparak 
kentimize katký saðlamýþtýr. Bursa'mýzda 
yaþamýþ Ýsmail Hakký Bursevi, Bursalý 
Hocazade, Molla Hüsrev, Molla Fenari gibi 
birçok tarihi þahsiyet araþtýrýlmýþ ve 
kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Bursa'mýzýn 
ekonomik hayatýna katkýlarýmýz ise 
özellik le üniversite-sanayi iþbirliði 
çabalarýmýz sonucunda meyve vermeye 
baþlamýþtýr. 
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BUSKÝ HABER

Her yýl, “Gençlik Haftasý” kapsamýnda, Uludað Üniversitesi Görükle Yerleþkesi'nde düzenlenen þenlikler, renkli
görüntülere sahne oluyor. 
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 Sanayinin ihtiyaç duyduðu, bilgi 

bir ik iminden yararlanmak istediði 

akademik personel saðlanmýþtýr. Yüzlerce 

ulusal ve uluslararasý toplantý, sempozyum 

ve kongre Bursamýzda gerçekleþtirilmiþtir.

• Uludað Üniversitesi, ülkemizin köklü 

ü n i v e r s i t e l e r i n d e n .  D i n a m i k  b i r  

görünüm sergileyen üniversitemiz, 

sürekli geliþen yapýsýyla dikkat çekiyor. 

Geleceðe iliþkin hedeflerinizden söz 

etmenizi istirham etsem? 

Sizin de vurguladýðýnýz gibi üniversite-

miz son yýllarda büyük bir atýlým ve 

yenilenme çabasý içine girmiþtir. Eðitimle 

ilgili önemle vurgulamak istediðim nokta; 

eðitim programlarýmýzýn akreditasyonu ve 

Bologna süreci ile ilgili yoðun çabalar-

ýmýzdýr. Bu alandaki çabalarýmýz ve 

baþarýlarýmýz övünülecek noktadadýr. Bir 

önemli hayalimiz de yabancý uyruklu 

öðrenci sayýsýný hýzla artýrmaktýr. Yýlda

Üniversitemizde yüksek lisans ve doktora 
tezleri sanayinin sorunlarýný çözmeye 
odaklanmýþtýr. ÜSÝGEM (Üniversite-Sanayi 
Ýþbirliðini Geliþtirme Uygulama ve 
Araþtýrma Merkezi) ve Uludað Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi aracýlýðý ile orta ve 
büyük ölçekli sanayi kuruluþlarýna 
ulaþýlmýþ, onlara Ar-Ge, inovasyon, faydalý 
model, patent ve destekler konularýnda 
eðitim sunulmuþtur.  Bu alandaki Ar-Ge 
çalýþmalarýnda üniversite hocalarý ve 
laboratuvar imkanlarý sanayimizin emrine 
sunulmuþtur. ULUTEK'de tam doluluk 
saðlanmýþ 100'e yakýn firmanýn Ar-Ge 
faaliyetleri baþlatýlmýþtýr. Birçok sanayi 
iþadamý ve sivil toplum örgütleri ile 
protokoller yapýlmýþ, karþýlýklý iþbirliði 
çabalarý desteklenmiþtir. Belediyelerimiz, 
k amu kuruluþlar ý  ve sivi l  toplum 
örgütlerimizin Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK), 
Sanayi Tezleri Programý (SAN-TEZ), Bursa 
Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý (BEBKA), 
Avrupa Birliði Projeleri üniversitemiz 
uzmanlarýnca hazýrlanmýþtýr. Birçok ortak 
proje de gerçekleþtirilmiþtir.

 sadece 70 yabancý kabul eden üniversite-
miz bu yýl 500 öðrenci hedeflemektedir.  
Bu öðrencilerin yaklaþýk yarýsý da Balkan 
ülkelerinin çocuklarýna ayrýlmýþtýr. Uludað 
Üniversitesi bu ülke çocuklarý için cazibe 
alaný olacaktýr. Son 3 yýl içinde üniversite-
mizde yüksek lisans ve doktora öðrenci 
sayýlarý yüzde 100 artýrýlmýþtýr. Bu alandaki 
çabalarýmýz artarak devam edecektir. Yine 
özellikle söylemek istediðim diðer bir 
konu da Bursa'mýzýn üniversitemize 
desteði ve katkýsýdýr. Üniversitemiz bütçesi 
dýþýnda son 3 yýlda Bursa Büyükþehir 
Belediyemiz olmak üzere birçok kamu 
kuruluþu ve hayýrsever, toplam 100 milyon 
TL. ek yatýrým yapmýþtýr. Bu desteklerle 
üniversitemizin alt yapýsý, yollarý, giriþ 
kapýsý, yaya ve bisiklet yollarý eðitim 
binalarý yenilenmiþtir. 1-2 yýl içinde tüm 
eksiklerimizi tamamladýktan sonra kendi 
bütçe imkanlarýmýzý ve hayýrsever 
katkýlarýný yeni araþtýrma merkezleri ve 
laboratuvarlarýmýzýn kurulmasýna yönlen-
direceðiz.

1975 yýlýnda kurulan Uludað Üniversitesi, 56 bin öðrencisi ile Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasýnda yer alýyor.
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Özellikle otomotiv, nano teknoloji, 
genetik, anti-kanser ilaç geliþtirme, doku 
ve organ transplantasyonlarý alanýnda 
geliþmeyi, ulusal ve uluslararasý merkez 
olmayý hedeflemekteyiz. Bu merkezlerde 
yapýlacak Ar-Ge faaliyetlerinin Bursamýz ve 
ülkemize önemli katkýlar saðlayacaðýna 
inanýyorum.

• Üniversitemizin geleneksel hale 
getirdiði “Bilgilendirme ve Ar- Ge 
Günleri”yle ilgili bizleri bilgilendirir 
misiniz? Neden böyle bir etkinliðe gerek 
duyulduðuyla ilgili neler söylenebilir?

“Uludað Üniversitesi Bilgilendirme ve 
AR-GE Günleri” üç yýla yaklaþan görev 
süremiz içinde kurumumuza kazandýr-
dýðýmýz ve her yerde gururlanarak 
anlattýðýmýz faaliyetlerimizden biridir.

poster sunumlarýný incelemek ve üniver-
sitemizi tanýmak adýna davet edilmiþtir. Bu 
liselerden 1000'in üzerinde öðrenci 
etkinliði ziyaret etmiþtir. Ziyaret eden 
öðrenciler, üniversitemiz aracýlýðý ile AR-
GE kavramýyla tanýþmýþlardýr. 

Dünyada saygýn birçok yüksek öðretim 
kurumunun benimsediði 'Giriþimci ve 
Yenilikçi Üniversite' modeli bizim ekibi-
mizin de benimsediði ana paradigma 
olmuþtur.  Artýk, üniversitelerin mezun 
ettiði bireylerin özgüveni yüksek, 
küreselleþen dünyada yaþanan geliþmeleri 
bilen ve takip edebilen, kendi iþini 
kurabilecek donanýmda, yenilikçi, AR-GE 
kavramýnýn önemini kavramýþ, giriþimci 
bireyler olmasý istenmektedir.  

 Kentle birlikte oluþturduðumuz bu 
platforma yoðun bir ilgi vardý. Kurum 
dýþýndan sanayi, kamu kuruluþlarýný, 
meslek odalarýný ve belediyeleri temsilen 
500'den fazla kiþi bu etkinliðe katýldý. 

Kurum içinden yaklaþýk 4000'in 
üzerinde akademisyen ve öðrenci bu 
etkinliðe aktif katýlým saðladý.  367 poster 
sunumu yapýldý. Bu yýlki etkinliðimizde; 
'Giriþimcilik' ana temasý iþlenmiþ olup, 
içinde 6 panel, 3 bilgilendirme toplantýsý, 
bir yarýþma ve bir bilimsel söyleþiye ev 
sahipliði yapmýþtýr. Panel ve çalýþtaylara 
yurtdýþýndan ve içinden önemli bilim 
insanlarý, iþadamlarý, politikacýlar, yöneti-
ciler ve gazeteciler davet edildi. 

Bursa'da bulunan tüm anadolu liseleri 
ve fen liseleri 15 Kasým 2013 tarihinde

Popüler sporlar kadar ata sporlarýna da önem veren Uludað Üniversitesi, bünyesinde oluþturduðu Uludað Üniversitesi Atlýspor Topluluðu ile bincilik sporunun
geliþimine katký saðlýyor. Üniversitesi Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu iþbirliðiyle düzenlenen ve Türkiye Jokey Kulübü'nün
sponsorluðunda gerçekleþen  “Uludað Üniversitesi Marmara Kupasý Atlý Dayanýklýlýk Yarýþmalarý” bunun en açýk göstergesini oluþturdu. 



23Su BURSASehri

  Bu dönem onlarca sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyet gerçekleþ-tirilmiþtir. Tüm 
etkinliklerimiz öðrenci ve mensuplarý-
mýzýn yaný sýra deðerli Bursalý hemþeri-
lerimizin katýlýmýna açýk olarak gerçekleþ-
tirilmiþtir. Sinemadan tiyatroya, klasik 
müzikten halk müziðine, resim sergilerin-
den dans gösterilerine kadar birçok sanat 
alanýnda güzellikler sergilenmiþtir. 
Düzenlediðimiz etkin-liklerin çeþitliliði 
harcanan çaba ve emeðin büyüklüðünü 
gösterdiði kadar, Uludað Üniversitesi'nin 
toplumun çok farklý kesimlerini kucaklama 
arzusunu ve kararlýlýðýný simgelemektedir. 
Yine 'Yüz Yüze Söyleþiler' ismini verdiðimiz 
projemiz i le üniversitemize fark l ý  
düþüncelere sahip gazeteci, politikacý, 
sanatçý, bilim insaný, bürokrat davet 
edilerek düþüncelerini bizler ile paylaþma 
fýrsatý verilmiþtir. Üniversitemiz yeni 
belirlediði sloganýnda yer aldýðý gibi

Giriþimci ruha sahip yeni mezunlarýn ülke 
ekonomisine dinamizm katacak ve 
ülkemizi dünyada ilk 10  ekonomi arasýna 
sokacak 'Yerli Steve Jops'lar' olmasý 
beklenmektedir. Ýþte bu etkinlik bu 
amaçlara hizmet edecektir.

• Uludað Üniversitesi, öðrencilerinin 
akademik eðitimleri kadar, onlarýn 
sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler 
i çe r i s i n d e  b u l u n m a s ý n a  d a  öz e n  
gösteriyor. Bu baþlýk altýnda üniversite-
mizin gerçekleþtirdiði çalýþmalardan 
bahseder misiniz?

Üniversiteler içinde bulunduklarý 
topluma sadece bilimsel açýdan deðil, 
sosyal, kültürel ve sanatsal açýdan da deðer 
kazandýrmak zorunda olan kurumlardýr. 
Son bir yýldýr üniversitemizin kentin kültür 
ve sanat merkezi haline geldiðini 
söylemek çok iddia l ý  b i r  söylem 
olmayacaktýr. 

 'Eðitimde Özgün, Düþüncede Özgür' 
olduðunu göstermiþtir.

Bu etkinliklerle öðrencilerimize üniver-
sitenin evrensel þemsiyesi altýnda her türlü 
düþünceyi dinleyerek, okuyarak, araþtýra-
rak, sorgulayarak ve karþýsýnda olduðu 
düþünceye dahi azami saygý göstererek 
fikirlerini olgunlaþtýrma, tartýþma ve 
savunma özelliði kazandýrmak istiyoruz. 
Öðrencilerimizin mutlaka sosyal sorum-
luluk projelerinde yer almalarýný istiyoruz. 
Bu anlamda gerek mesleki gerek sosyal 
alanda geliþmeleri için onlara  meslek-
lerinin dýþýnda da farklý uðraþ alanlarý 
edinmelerini tavsiye  edip, öðrenci  
topluluklarýna yönlendirmeye çalýþýyoruz. 
Örneðin, Saðlýk Etik ve Düþünce Topluluðu 
içinde yer alarak, hem sosyal yönlerini 
geliþtirmeleri hem de sahada deneyim 
kazanmalarýný saðlýyoruz.  

Eðitim ve kültür faaliyetleri kadar sportif aktiviteleriyle de adýndan söz ettiren Uludað Üniversitesi, Uludað Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde “kano branþý”ný açtý. 
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Bu topluluðun önemli bir etkinliði olan 
ve artýk geleneksel hale gelen “Çadýr 
Projesi”, bu anlamda önemli bir role 
sahiptir. Hocalarýyla birlikte yoksul köylere 
giderek ücretsiz hasta bakan, ilaç veren, 
onlarý belli baþlý saðlýk konularý hakkýnda 
bilgilendiren öðrenciler, ülke gerçeklerini 
bilerek ve mesleki anlamda kendilerini 
tanýma fýrsatý bularak mezun oluyorlar. 
Öðrenciyi gerçek hayata hazýrlayan 
böylesi projelerin tüm fakülte ve 
yüksekokullarda yaygýnlaþmasý  ve 
kurumsallaþmasý için elimizden geleni 
yapýyoruz.

• Sayýn Hocam, röportajýmýza konuk 
olma nezaketinde bulunduðunuz için 
teþekkür ederim. Son olarak, eklemek 
istediðiniz bir husus varsa onu da sizden 
arz edelim.
 

Bu sayýnýzda, Uludað Üniversitesi'ne 
yer ayýrdýðýnýz için sizlere çok teþekkür 
ediyorum.
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Uludað Üniversitesi Görükle Yerleþkesi, 16 
bin dönümden meydana geliyor. Göleti, 
doðal yaþam alaný, sportif üniteleriyle, özel 
bir çekim alaný oluþturan yerleþkenin 
yarýsý, ormanlýk araziden oluþuyor. Ayrýca 
yerleþke içerisine kadar gelen metro, 
öðrencilerin þehir içi ulaþýmýnda büyük 
kolaylýk saðlýyor.

Görükle
Yerleþkesi
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BUSKÝ'den örnek
enerji yatýrýmý

BUSKÝ Genel Müdürlüðü'nde enerji 

yatýrýmlarýný koordine eden BUSKÝ Genel 

Müdür Yardýmcýsý Talat Özen, hedefin 

enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltmak ve enerji 

üretimini yaygýnlaþtýrabilmek olduðunu 

bunun için BUSKÝ'nin seferberlik ilan 

ettiðini ve enerji projelerini tamamlayarak 

diðer kurumlara ve özel firmalara örnek 

olduðunu vurguladý.

BUSKÝ'nin enerji yatýrýmlarýnýn bu 

açýdan deðerlendirilmesi gerektiðine 

deðinen Özen, “Ülkemizin kalkýnmasý 

yolunda bireylere ve kurumlara önemli  

görevler düþüyor. 

Mustafa TÜRE

Bursa'da içme suyu kültürünün 

oluþumuna saðladýðý katký ve 

altyapý çalýþmalarýyla, 'saðlýklý 

kent Bursa' hedefinde önemli 

hizmetlere imza atan Büyükþehir 

Belediyesi BUSKÝ Genel Müdür-

lüðü, tükettiði elektrik enerjisini 

üretmeyi hedefliyor.

Büyükþehir Belediyesi'nin “saðlýklý 

þehir Bursa” hedefi doðrultusunda çok 

önemli projelere imzasýný atan BUSKÝ 

Genel Müdürlüðü, milli ekonomiye katký 

saðlayabilecek nitelikteki enerji yatýrým-

larýyla da örnek bir kurum profili ortaya 

koyuyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji 

kaynaklarýndan istifade ederek, elektrik 

üretebilmek için giriþimlerde bulunan 

BUSKÝ, enerji üretimi ile ilgili önemli bir 

adým atmýþ oldu.

BUSKÝ Genel Müdürlüðü, enerji 

yatýrýmlarýný hidroelektrik enerji, rüzgar 

enerjisi, güneþ enerjisi ve kanalizasyon 

çamurlarýnýn yakýlmasý i le çalýþan 

kojenarasyon tesisleri olmak üzere 

yeni lenebi l i r  enerj i  k aynak lar ýnýn 

tamamýndan yararlanmayý hedefliyor.

Söz konusu görevlerin baþýnda da enerji 

kaynaklarýnýn bilinçli kullanýmý geliyor. 

Enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltmanýn yolu 

ise yenilenebilir enerji kaynaklarýndan 

elektrik üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasýndan 

geçiyor.

Bu bir devlet politikasý olmakla birlikte 

bu konuyla ilgili kamu kurumlarýna ve özel 

sektöre de önemli görevler düþüyor. Her 

kurum ve kuruluþ, yasal mevzuatýn el 

verdiði doðrultuda kendi enerjisini üretme 

yoluna giderse, hem o kurumlarýn enerji 

giderlerinde büyük bir tasarruf saðlanmýþ 

olacak hem de milli ekonomiye katkýda 

bulunulmuþ olacaktýr.”  diye konuþtu.

BUSKÝ GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI
Talat ÖZEN
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Hidroelektrik enerji yatýrýmlarýnýn 
ikincisinin Çekirge Devlet Hastanesi 
yakýnlarýndaki D13 Deposu'nun hidrolik su 
gücünden elektrik enerjisi üretmeyi 
hedeflediðini ifade eden Özen, D13 
Deposu'nun yaklaþýk 1200 kW'lýk hidrolik 
güce sahip olduðunu belirtti.

D13 Depo giriþindeki HES tesisi yapým 
iþi ihalesinin sonuçlandýðýný, tesisin 
yüklenici firmasý Türkiye Elektromekanik 
Sanayi Genel Müdürlüðü (TEMSAN) ile HES 
tesisi yapým anlaþmasý imzalandýðýný  
belirten Özen, “D13 Deposu'ndaki yaklaþýk 
1200 kw'lýk hidrolik gücün, elektrik 
enerjisine dönüþtürülmesi amacýyla 
kurulacak yatay eksenli Francis türbin 
tesisi 2015 yýlý sonunda tamamlanarak, 
yýllýk yaklaþýk 6.500.000 kWh enerji 
üretilecektir.” dedi.

HES ön fizibilite çalýþmalarý 
Bursa'nýn muhtelif yerlerinde suyun 

hidrolik enerjisinden yararlanýlarak 

üretilebilecek enerjinin tespit edilmesi 

amacýyla beþ ayrý HES ön fizibilite çalýþmasý 

yapýldýðýný vurgulayan Özen, bunlardan 

üçünden olumlu sonuçlar alýndýðýný,Ý 

negöl, Kestel ve Nilüfer barajý civarýnda 

hidroelektrik santrallerin kurulabilecekleri 

yerlere iliþkin proje sürecinin devam 

ettiðini belirtti.

Bunlarýn yaný sýra atýksu arýtma 

tesislerinin arýtýlmýþ su çýkýþýna burgulu 

türbin konulmasý yoluyla, arýtýlmýþ sudan 

elektrik üretmeyi planladýklarýný ifade 

eden Özen,  projeyle ilgili fizibilite 

çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti.

Fotoðraf:
Galip ÇETÝNER

Hidroelektrik enerji
Enerji yatýrýmlarý kapsamýnda devreye 

almaya hazýrladýklarý hidroelektrik 
santrallerinin ilkinin Dobruca Arýtma Tesisi 
yakýnýnda D0 Su Deposu giriþinde yer 
aldýðýna iþaret eden Özen, 2012 yýlýnda 
ihalesi yapýlan projenin amacýnýn Bursa 
þehir merkezini besleyen ana su iletim 
hattýnýn enerjisini kullanarak elektrik 
enerjisi üretmek olduðunu vurguladý.
Tesis in  montaj ýnýn büyük ölçüde 
tamamlandýðýný belirten Özen, santralýn 
temmuz ayý içinde elektrik üretmeye 
baþlayacaðýný belirtti. 

“D0 deposu Hidroelektrik Santralý 
(HES) tesisinde kullanýlacak bir adet yatay 
eksenli Francis tipi kurulu gücü 500 kw 
olan türbin  yaklaþýk olarak yýllýk toplam 
2.000.000 kWh enerji üretecektir.” diye 
konuþtu.
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Rüzgar Enerjisi Santrali
Mudanya Tepederbent, Uludað Yolu 

D23 Su Deposu, Gemlik Haydariye Köyü 
Arýtma Tesisleri ve Görükle Hal Tesis-
leri'nde rüzgarýn hýzý, yönü ve þiddetini 
ölçecek ölçüm istasyonlarý kurarak rüzgar 
ölçümü yaptýklarýný ve rüzgar ölçüm 
çalýþmalarýný bu yýl sonuna kadar 
neticelendirmeyi planladýklarýný vurgu-
layan Özen, elde edilecek veriler ýþýðýnda 
rüzgar enerjisi türbinlerini kuracaklarýný 
vurguladý.

Güneþ enerjisinden elektrik üretimi
Güneþ enerjisinden elektrik üretimi 

için 2012 Kasým ayýnda BUSKÝ tamir 
atölyesi çatýsý üzerinde deneme maksatlý 6 
kW gücünde solar sistemle çalýþan 
panellerin montajý tamamlanarak devreye 
alýndýðýna dikkat çeken Özen, “2013 
yýlýnda Þahin Baþol Yüzme Tesisleri çatýsýna 
10 kW gücünde paneller montaj edilerek 
devreye alýndý. Elektrik üretimlerinin 
izlenmesi sonucu elektrik üretimlerinin 
verimli olduðu görülerek 2013 yýlý kasým 
ayýnda 200 kW gücünde güneþ enerjisi 
paneli ihale edildi.

Panellerin montajý tamamlanarak 
Mayýs 2014 ayýnda elektrik üretimine 
baþlandý.” dedi. Özen; Batý Atýksu Arýtma 
Tesisleri, Fethiye Spor Tesisi, Adalet Spor 
Tesisi, Þahin Baþol Spor Tesisi, Atýcýlar Spor 
Tesisi ve Vatan Spor Tesisi'nde kurulu 
güneþ panellerinden projenin tamamý 
kapsa-mýnda yýlda 300 bin kWh'lýk elektrik 
enerjisi üretileceðine de iþaret etti.   

BUSKÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Talat 
Özen, BUSKÝ Genel Müdürlüðü olarak 
hedeflerinin, tüketilen elektrik enerjisini 
üretmek olduðunu da sözlerine ekledi. 

Kojenarasyon tesislerinden elektrik 
üretimi

Doðu Atýksu Arýtma Tesisi'nden çýkan 
kanalizasyon çamurlarýnýn yakýlmasý 
sonucu çýkan atýk buhardan elektrik 
enerjisi elde edilmesi ile ilgili ihalenin 
yapýldýðýný vurgulayan Özen, ihale 
sürecinin devam ettiðini ifade etti.

Projenin iki yýl içerisinde tamamlan-
masýnýn hedeflendiðine dikkat çeken 
Özen,  projenin tamamlanmasýyla yýlda 22 
milyon kWh enerji üretmeyi planladýklarýný 
vurguladý.
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Türkiye'nin
su ayak izi

“susuzluk sinyali”
veriyor

Mustafa TÜRE

WWF-Türkiye'nin, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile iþbirliðine giderek, 
Unilever ve OMO'nun desteðiyle hazýrladýðý “Türkiye'nin Su Ayak Ýzi 
Raporu”, ülkemizdeki su potansiyeli envanterini, sektörel 
gruplandýrmalar baðlamýnda, ayrýntýlarýyla gözler önüne seriyor.

Rapor, mevcut envanteri çýkarmanýn yanýnda, dünden bugüne 
suyun izlediði ayak izinin takibinden hareketle, su kaynaklarýnýn 
verimli kullanýmýnda izlenmesi gereken yol haritasýný dikkatlere 
sunuyor. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadýðýnýn belirtildiði rapor, 
2030 yýlýnda su sýkýntýsýnýn kapýda olduðu tahminine yer veriyor.
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Yeryüzünün dörtte üçünün sularla 
kaplý olmasý, dünyada su bolluðu olduðu 
görünümü veriyor olsa da içilebilir 
nitelikteki su oraný ancak binde 74 
civarýnda. 

Dünya nüfusundaki hýzlý artýþ, sanayi 
ve teknolojideki geliþmeler, çevre 
bilincinin yeterince geliþmemesi gibi 
faktörler, dünyada içilebilir su miktarýnýn 
giderek azalmasýna neden oluyor. 

Türkiye, yýlda kiþi baþýna düþen 1555 
metreküplük yýllýk kullanýlabilir su 
miktarýyla su azlýðý yaþayan bir ülke.

Zira ülkeler; yýllýk kiþi baþýna düþen 
kullanýlabilir su miktarý 1000 metreküpten 
az ise su fakiri, 1000-2000 metreküp 
arasýnda ise su azlýðý çeken ve 2000 
metreküpten çok ise su zengini ülkeler 
olarak nitelendiriliyor. 

Tablo bu olduðunda, ya da bir baþka 
deyiþle, Türkiye'nin su azlýðý yaþayan ülke 
gerçeðinden hareket edi ldiðinde,  
kentlerin su ihtiyaçlarýnýn sadece kaynak 
ve yer altý sularýndan karþýlanmasýnýn 
imkansýzlýðý da kendiliðinden ortaya 
çýkýyor.

Tü r k i y e ' n i n  s a h i p  o l d u ð u  “s u  
potansiyeli envanteri”nin belirlenmesi, 
saðlýklý su planlamasýnýn en önde gelen 
k o þ u l u .  Tü r k i ye 'd e  d o ð a  k o r u m a  
mücadelesinde ve sivil toplum kuruluþ-
larýnýn profesyonel-leþmesinde önemli 
'ilk'leri gerçekleþtiren WWF-Türkiye'nin, 
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile iþbirliðine 
giderek, Unilever ve OMO'nun desteðiyle 
hazýrladýðý “Türkiye'nin Su Ayak Ýzi Raporu”, 
ülkemizdeki su potansiyeli envanterini, 
sektörel gruplandýrmalar baðlamýnda, 
ayrýntýlarýyla gözler önüne seriyor.
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Rapor, mevcut envanteri 
çýkarmanýn yanýnda, dünden 
bugüne suyun izlediði ayak 
izinin takibinden hareketle, su 
kaynaklarýnýn verimli kullaný-
mýnda izlenmesi gereken yol 
haritasýný dikkatlere sunuyor.

Su kaynaklarýnýn verimli 
kullanýmýnýn, sektörel gruplar 
baðlamýnda deðerlendirilmesi 
gerekliliðine iþaret eden rapor, 
suyun gündelik hayatýn yaný 
sýra, tarým ve sanayide de en 
önde gelen üretim hammaddesi 
olduðuna dikkat çekiyor.
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Su Ayak Ýzi”nin, suyun ekonomi 
i ç e r i s i n d e  o y n a d ý ð ý  ro l ü n  ve  s u  
yönetiminin ekonomik kalkýnma süreç-
lerinde bir araç olarak kullanýmýnýn 
anlaþýlmasýný saðlayan, yeni bir kavram 
olduðunun belirtildiði raporun giriþ 
kýsmýnda özetle þu tespitlere yer veriliyor: 

Bir ülkenin su ayak izinin incelenmesi, 
suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü 
izleyerek plancýlarýn, karar vericilerin ve 
yatýrýmcýlarýn tahsis, ticaret, rekabet 
avantajý ve ekosistem desteðine yönelik 
kararlarýnýn zeminini oluþturan bilgiyi 
temin eder. Bu baðlamda, su ayak izi 
kavramý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 
tarafýndan nehir havzalarý yönetim planý 
süreçlerini destekleyici bir araç olarak 
tanýmlanmýþtýr. Türkiye'nin su ayak izi 
deðerlendirmesi, Bakanlýðýn Türkiye'de 
üretimde ve tüketimde kullanýlan su 
kaynaklarýnýn korunmasýna ve etkin 
kullanýmýna yönelik çalýþmalarýný destek-
lemeyi amaçlamaktadýr. Raporun baþka bir 
amacý da su kaynaklarý, üretim ve 
uluslararasý ticaret arasýndaki iliþki 
üzerinden yeni bir tartýþma ortamý 
yaratmaktýr. Bununla birlikte, Türkiye'nin 
Su Ayak Ýzi Raporu'nun sonuçlarý, 
ekonomik ve sosyal kalkýnma hedeflerine 
su olgusunun yerleþtirilmesine katký 
saðlayacaktýr.” 

”

“Su Ayak Ýzi” 
kavramý

1 / UNESCO-IHE Su Eðitimi Enstitüsü, Hollanda'nýn
Delft kentinde bulunan ve dünyada su konusunda
lisansüstü eðitim veren en büyük kuruluþtur. 
http://www.unesco-ihe.org/

”Su Ayak Ýzi” kavramýnýn, ilk kez 2002 
yýlýnda UNESCO-IHE'de Arjen Hoekstra 
tarafýndan ortaya konulduðuna dikkat 
çekilen raporda, bir ürünün su ayak izinin, 
ürünün sanal su içeriði veya ürünün saklý, 
gömülü, harici ya da gölge suyu diye 
adlandýrýlan farklý terimlerle benzerlik 
gösterdiðine (Hoekstra and Chapagain, 
2008) vurguda bulunuluyor.

Buna göre, sanal su içeriði veya 
gömülü su, yalnýzca ürünün içerisindeki 
saklý suyu ifade ediyor.

Bu kavram, uluslararasý veya bölgeler 
arasý görünen su akýþlarý baðlamýnda 
kullanýlýyor.

Bir ülke veya bir bölge bir ürünü ithal 
ediyorsa veya ihraç ediyorsa, suyu da sanal 
olarak ithal/ihraç etmektedir. 

Bu da genel olarak sanal su akýþý ya da 
ticareti olarak adlandýrýlýyor.

Raporda önemle vurgulanan bir baþka 
husus ise; su ayak izinin yalnýzca su 
hacmini deðil, ayný zamanda kullanýlan 
suyun türünü (yeþil, mavi, gri), ne zaman ve 
nerede kullanýldýðýný da gösteriyor olmasý.
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Burada, suyun kullanýldýðý yer ve 
zaman aralýðý ile kullanýlan suyun türü de 
miktar kadar önemli. 

Su ayak iz i  k avramý,  i lk  defa,  
Hollanda'daki Twente Üniversitesi ile Su 
Ayak Ýzi Aðý (Water Footprint Network-
WFN) tarafýndan geliþtirilmiþ.

Bir mal veya hizmet üretmek için 
gerekli tatlý su miktarýnýn tüm tedarik 
zinciri içindeki ölçümünü ifade eden su 
ayak izi; hammaddenin iþlenmesinden, 
doðrudan operasyonlara ve tüketicinin 
ürünü kullanmasýna kadar geçen tüm 
süreci kapsýyor.

Böylece, su ayak izi kavramý hem 
doðrudan su kullanýmýný hem de üretim 
sürecindeki dolaylý su kullanýmýný hesaba 
katýyor.

Rapordan öðrendiðimize göre, ilk su 
ayak izi çalýþmalarý, sanal su çalýþmalarýna 
benzer þekilde, bir ülkenin su kaynaklarýný 
ve doðrudan üretimdeki su ihtiyacýný 
karþýlayacak miktarý ortaya koymak için 
ülke çapýnda yapýlmýþ.

Su Ayak Ýzi, birim zamanda harcanan 
(buharlaþma dâhil) ve/veya kirletilen su 
miktarý ile ölçülmektedir. Bir bireyin, 
toplumun veya iþ kolunun su ayak izi; 
bireyin veya toplumun tükettiði 
mallarýn ve hizmetlerin üretimi için 
kullanýlan veya üreticinin mal ve hizmet 
üretimi için kullandýðý toplam temiz su 
kaynaklarýnýn miktarýdýr. ( Water 
Footprint Network, 2012)

Sistemden çekilen su miktarý yerine 
tüketilen su miktarýný inceleyen su ayak izi, 
bu anlamda geleneksel su istatistik-
lerinden farklýlýk arz ediyor. (Hoekstra, 
2003). 

Giderek daha fazla popüler olan su 
ayak izi çalýþmalarý; ürünler, þirketler ya da 
ticari mallar özelinde gerçekleþtirilerek, 
þirketlerin tedarik zincirlerinin incelen-
mesinde özel sektör tarafýndan da 
kullanýlmaya baþlanmýþ. 

Raporun ortaya koyduðu bir baþka 
gerçek ise su ayak izi kavramýnýn, su 
kullanýmýna yönelik alternatif bir gösterge 
olduðu gerçeði.

Mavi, yeþil ve gri
su ayak izleri ne
anlama geliyor?

Mavi, yeþil ve gri su ayak izi; su ayak izinde 
su kullanýmýný ve kalitesini temsil eden üç 
bileþen. 

Mavi Su Ayak Ýzi, bir malý üretmek için 
ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltý tatlý su 
kaynaklarýnýn toplam hacmi için kullanýlýr 
ve geleneksel olarak tatlý su denildiðinde 
akla gelen su kaynaklarýdýr.

Yeþil Su Ayak Ýzi, bir malýn üretiminde 
kullanýlan toplam yaðmur suyudur. Ancak, 
yeþil su ayak izinde sözü edilen yaðmur 
suyu kaybolmaz ya da yeraltý sularýna 
karýþmaz; toprakta ya da bir süre için 
toprak üstünde saklanýr. Yaðýþ miktarý, yeþil 
su arzýný ve talebini etkilediði için bir 
bölgenin yeþil su gereksinimi deðerlen-
dirilirken iklim deðiþikliði ve deðiþkenliði 
göz önünde bulundurulmalýdýr.

Gri Su Ayak Ýzi, kirliliðe yönelik bir 
g ö s t e r g e d i r.  M e v c u t  s u  k a l i t e s i  
standartlarýna dayalý olarak, kirlilik 
yükünün ber taraf edilmesi  ya da 
azaltýlmasý için kullanýlan tatlý su miktarýný 
ifade eder. Bu nedenle, gri su kavramý 
nüfus ve endüstriyel büyüme ile iliþkili 
olarak ele alýnýr.

Bir ülkede üretimin su ayak izinin, 
yalnýzca o ülkeye ait su kaynaklarýnýn 
kullanýmýný dikkate aldýðýna iþaret edilen 
raporda, bir ülkenin tüketim açýsýndan su 
ayak izinin ele alýnmasý durumunda su 
ayak izinin iç ve dýþ bölümlerinin göz 
önünde bulundurulmasýnýn gerekliliðine 
dikkat çekiliyor.
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2030'da su sýkýntýsý yaþanabilir
Raporun sonuç bölümünde Türki-

ye'nin su zengini bir ülke olmadýðý 
belirtilerek, artan nüfusu, geliþen sanayisi 
ve hýzla büyüyen kentleriyle Türkiye'nin 
2030 yýlýnda su sýkýntýsý çeken bir ülke 
olacaðý tahminine yer veriliyor.

Yine raporun sonuç bölümünde, su 
kaynaklarý üzerindeki tartýþmalarý zengin-
leþtirmek ve anlamlý kýlmak için Türkiye'nin 
su ayak izinin dikkatle incelenmesi 
gerekliliðine iþaret ediliyor.

Türkiye'de tüketimin su ayak izi ile 
üretimin su ayak izinin neredeyse eþit 
olduðuna vurguda bulunulan rapor, 
ülkeye ithalatla giren sanal su ile ihracatla 
çýkan sanal su miktarýnýn denkliðine de 
iþaret ediyor. 

Bir Bakýþta Türkiye
Nüfus: 75. 627.384 (TÜÝK, 2012) 
Kiþi baþý GSYH (SAGP): 16.940 ABD Dolarý 
(Dünya Bankasý, 2011)
Su potansiyeli:
Yýllýk ortalama yaðýþ: 643 mm/yýl
Türkiye'nin yüzölçümü: 783.577 km2
Yýllýk yaðýþ miktarý: 501 milyar m3/yýl
Buharlaþma: 274 milyar m3/yýl
Yeraltýna sýzma: 41 milyar m3/yýl
Yüzey suyu akýþý: 186 milyar m3/yýl
Kullanýlabilir yüzey suyu: 98 milyar m3/yýl
Yeraltý suyu çekilmesi: 14 milyar m3/yýl
Net kullanýlabilir tatlý su kaynaðý: 112 
milyar m3/yýl
Kiþi baþýna düþen tatlý su miktarý: 1.519 
m3/kiþi/yýl

Üretimin su ayak izi

Ýhracatýn su ayak izi
(Sanal su ihracatý)

Ýthalatýn su ayak izi
(Sanal su ithalatý)

Tüketimin su ayak izi

Bir ülke içerisinde üretilen tüm ürünler için gereken toplam
su (yeþil, mavi ve gri) miktarýdýr.   

Bir ülkenin ihraç ettiði mal ve hizmetlerin üretimi için gereken
toplam su (yeþil, mavi ve gri) miktarýdýr. 

Bir ülkenin ithal ettiði mal ve hizmetlerin üretimi için gereken
toplam su (yeþil, mavi ve gri) miktarýdýr.

Ülke içerisinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretimi için
kullanýlan toplam su (yeþil, mavi ve gri) miktarýdýr.

Þekil 1: Türkiye'nin su ayak izi mm³/yýl 
(TÜÝK, WFN, FAOSTAT)

Su ayak izi hesaplamalarý, üretimde ve 
tüketimde kullanýlan su miktarýný ortaya 
koymanýn yaný sýra kullanýlan suyun 
bileþenleri (yeþil, mavi ve gri) hakkýnda da 
bilgi veriyor. 

Geleneksel su kullanýmý hesaplamalarý 
yalnýzca kullanýlan yüzey ve yeraltý suyu 
miktarýný ele alýyor. Bu da, su ayak izinde 
mavi su ayak izi ile ifade ediliyor. Su ayak izi 
hesaplamalarý ise, mavi su ayak izinin 
yanýnda yeþil ve gri su ayak izlerini de 
dikkate alarak toplam su ayak izini ortaya 
koyuyor. ,

Türkiye'nin üretiminde ve tüketimin-
deki mavi, yeþil ve gri su ayak izi oranlarýna 
bakýldýðýnda, yeþil su ayak izinin en büyük 
bileþen olduðu görülüyor. Bu durum, 
ülkenin üretiminin ve tüketiminin 
yaðýþlara ve iklim koþullarýna duyarlý 
olduðunu gösteriyor. 

Þekil 2: Su ayak izi bileþenlerine göre Türkiye'de üretimin
ve tüketimin su ayak izi (TÜÝK, WFN, FAOSTAT)

MAVÝ SU

Üretim süreci boyunca
kullanýlan yüzey ve yeraltý

suyu miktarýdýr.

YEÞÝL SU

Üretim süreci boyunca
kullanýlan yaðmur

suyuna karþýlýk gelen su
miktarýdýr.

GrÝ  SU

Ürünün üretiminden veya
tedarik zincirinden doðan
kirli suyun temizlenmesi
için gerekli  su miktarýdýr.
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II. Türkiye'nin Su Ayak Ýzi 
raporda, Türkiye'nin su 
potansiyeli, özet bilgiler  
ýþýðýnda deðerlendiriliyor. 
Buna göre, “Bir Bakýþta 
Türkiye” baþlýðý altýnda elde 
edilen bulgular þöyle sýra-
lanýyor:
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Kullanma ve
endüstri

suyu temini projesi
Bursa'nýn ilk içme, kullanma ve 

endüstri suyu ana plan ve fizibilite 
raporu, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 
tarafýndan 1974 yýlýnda Orta Doðu 
Teknik Üniversitesi'ne ihale edildi. 
Rapor, baraj-arýtma tesisi arasý 
isale hattý güzergahýný tespit edip, 
þehri, yaklaþýk 50 metre kot farklý 
basýnç bölgelerine ayýrýyor.

Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan 1974 
yýlýnda ihaleye çýkarýlan kullanma ve 
endüstri suyu ana plan fizibilite raporu, iki 
yýl sonra hazýr hale getirildi.

Bursa'nýn 2010 yýlýna kadar geliþeceði 
alanlarý belirleyen rapor, Bursa'ya alýnacak 
yýll ýk suyun miktarýný Uludað'daki 
membalardan 15 milyon metreküp, 
ovadaki yer altý suyundan 51 milyon 
metreküp, Selahattin Saygý Barajý'ndan 
(Doðancý Barajý) da 125 milyon metreküp 
olarak öngörmektedir.

Rapor ayrýca, arýtma tesisinin yerini 
Dobruca Köyü'nün sýnýrlarý içinde bir yer ile 
suyun arýtma þeklini de tespit etmektedir.

Baraj-arýtma tesisi arasý isale hattý 
güzergahýný tespit edip, þehri, yaklaþýk 50 
metre kot farklý basýnç bölgelerine 
ayýrmýþtýr.

Depo kapasite ve yerlerini tespit edip, 
besleme hatlarý ile þebekenin planlamasýný 
yapmýþtýr.
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1911 yýlýnda inþaatý tamamlanan bu 
proje de zaman içerisinde yetersiz kalmýþ, 
Uludað'dan þehre  rantabl  o larak  
gelebilecek membalarýn tamamý isale 
edilmiþtir.

1959-1960 yýllarýna gelince, merkeze 
uzak olan mahalleleri, Uludað'dan gelen 
sular ile beslemek yetersiz kaldýðýndan, ilk 
defa Hürriyet ve Ýstiklal mahalleleri yer altý 
suyu ile beslenmeye baþlanmýþtýr.

Bunu 1969 yýlýnda þehrin doðusunu 
Arabayataðý köyü merasýnda açýlan iki 
derin kuyu ile kuzeyini de Barbaros 
Ýlkokulu bahçesinde açýlan bir derin kuyu 
ile þehri beslemek takip etmiþtir.

Bütün bunlar þüphesiz köklü çözümler 
deðildi. Daha realist ileriye dönük, þehrin 
geliþmesine paralel geliþebilecek bir 
yapýlanmaya gerek duyulduðu yadsýna-
mazdý.

 hazýrlanmasý ve inþaatýnýn yapýlmasý, 
karara baðlandý.

Bursa'nýn acil ve 2000'li yýllarýn içme 
kullanma ve sanayi suyu gereksinimi 
karþýlayacak olan kaynaklarý meydana 
getiren, Uludað membalarý dýþýnda, yer altý 
sularý, Nilüfer Çayý ve Apolyont (Uluabat) 
Gölü'nden suyun alýnmasý, yer altý suyu 
için gerekli sondaj kuyularýnýn açýlmasý, 
Selahattin Saygý (Doðancý) Barajý'nýn 
yapýlmasý, su alma, terfi, tasfiye tesisleri ile 
birlikte isale ve terfi hatlarý ve bunlarýn 
üzerinde yapýlacak depo ve pompa 
tesisleri, enerji temini için gerekli tesisler 
ile lüzumlu sanat yapýlarý yapýlmasý DSÝ 
tarafýndan, yeni þebekenin yapýlmasý, 
mevcut þebekenin yenilenmesi ve 
daðýtýmý, isale ve pompa tesislerinin 
þebekeye baðlanmasý, depolarýn yapýlmasý 
ve bunlarýn baðlanmalarý, þebeke içi 
klorlama tesisleri Bursa Belediyesi 
tarafýndan yapýlacaktýr.

Þehrin nüfusu yüz bini de çoktan 
aþtýðýndan, Bursa Belediyesi 1053 sayýlý 
yasanýn 10. maddesine göre DSÝ ile içme ve 
kullanma suyunun temini hususunda bir 
protokol imzalama yetkisine sahip 
olmuþtur.

Gerekli teþebbüs yapýlarak, Bakanlar 
Kurulu'ndan 23.10.1972 tarih ve 7/5290 
sayýlý karar çýkarýlmýþ ve buna göre de 
23.8.1973 tarihinde DSÝ ile bu konuda ilk 
protokol, “Bursa Þehrine Ýçme-Kullanma ve 
Endüstri Suyu Temini ile Ýlgili Protokol” ismi 
altýnda, devrin Belediye Baþkaný Kemal 
Bengü tarafýndan imzalanmýþtýr.

Protokole göre;
• Acil olarak Bursa'nýn günlük ihtiyacýný 

karþýlayacak projenin hazýrlanmasý ve 
inþaatýnýn yapýlmasý,

• Bursa'nýn 2000'li yýllarý için içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacýný 
karþýlamak için gerekli projenin
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Bu þekilde, þebekedeki su akýþýnda 
kaynaklardan dolayý 90 derecelik bir 
dönüþ olmuþtur.

Bursa Ýçme Kullanma ve Endüstri Suyu 
Tatbik at  Projes i 'n in  1978 y ý l ýnda 
onayýndan sonra DSÝ ile Bursa Belediye-
si'nin, proje gereði yapýlacak iþlerde 
iþbirliði ve koordinasyon saðlamak için ilk 
protokolün  9. maddesi gereðince 31 Ekim 
1978 tarihinde ek bir protokol daha 
imzalanmýþtýr.

Bu ek protokol özetle þöyledir:
“ S e l a h a t t i n  S a y g ý  ( D o ð a n c ý )  

Barajý'ndan suyun cazibe ile götürülebi-
leceði ve projede C1, C2, C3, C4 diye 
adlandýrýlan basýnç zonlarýnýn ana iletim 
hatlarý ve bu hatlarýn üzerindeki sanat 
yapýlarý ile basýnç zonlarýna ait D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, D13, D14, D15 no'lu ana 
depolarýn yapýmý DSÝ tarafýndan olacaktýr. 
Bursa Belediyesi ve baðlý kuruluþu Sulaþ 
Ýþletmesi Müdürlüðü ise DSÝ tarafýndan 
yapýlacaðý belirtilen iþlerin dýþýnda projede 
öngörülen bütün iþleri yapacaktýr.

Bursa'nýn batýsýndan, Bursa Ovasý'na 

giren Nilüfer Deresi'nin üzerinde, Bursa 

içme suyu için düþünülüp planlanan ve 

1975 yýlýnda yapýmýna baþlanan Doðancý 

Barajý'ndan (Selahattin Saygý Barajý) temin 

edilen ve edilecek olan 125 milyon 

metreküp su, 11 kilometre kadar 1650 

milimetre çaplý kaynak baþlý JÇB ile 

Dobruca Köyü üzerinde yapýlacak olan 

arýtma tesisine isale edilecektir.”

Þehrin ilk þebekesi ve isalesinin 

yapýldýðý 1911 yýlýndan beri þehri besleyen 

ana su kaynaðý, Uludað dereleri ve 

membalarý olduðu için þebeke de 

güneyden kuzeye doðru idi.

Bursa Su Temini Projesi Ana Plan ve 

Fizibilite Raporu'nda esas kaynak, þehrin 

batýsýnda Doðancý Barajý olduðu için 

beslenme de batýdan doðuya doðru 

olacaktýr.

Bu fizibilite raporu, DSÝ ve Bursa 
Belediyesi tarafýndan Devlet Planlama 
Teþkilatý'nýn (DPT) onayýndan geçirilerek, 
devlet bütçesinden yardým alabilecek 
duruma gelmiþtir.

Böylece, DSÝ, inþaat için yaptýðý bütün 
harcamalarý, devlet bütçesinden, Bursa 
Belediyesi için ayrýlan paradan yapmýþtýr.
DSÝ fizibilite aþamasýndan sonra Bursa 
içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve 
Bursa içme suyu þebeke projesinin 
yapýmýný ihale etmiþtir.

Projenin içeriði
Proje özetle þu içeriðe sahiptir:
“Müstakbel ihtiyaç 218 milyon 

metreküpe çýkarýlmýþtýr. Uludað mem-
balarý, ýslah edilerek 3 milyon metreküp 
artýrýlýp, 18 milyon metreküpe çýkarýlarak 
þehrin üst kotlarýna verilecektir.

Yer altý suyu da ilave kuyu açýlarak, 24 
milyon metreküp artýrýlýp, Bursa'nýn alt 
kotlarýnda kullanýlacaktýr.
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 Bunlarýn baþlýcalarý, cazibe zonunun üst 
kotlarýnda bulunan G1, G2, G3, G4, zonlarý 
ile bu zonlara baðlý D1'den D7'ye kadar 
muhtelif hacimde su depolarý ve terfi 
istasyonlarýdýr. DSÝ kendi yapacaðý iþler için 
gerekli istimlaklarý yapacak, yine inþaat 
esnasýnda, yer altýnda çýkacak su, elektrik, 
kanalizasyon ve telefon baðlantýlarýnýn 
kesilmesi, deðiþtirilmesi, tamiri ve tekrar 
baðlanmasý gibi iþler her iki kuruluþ 
tarafýndan müþterek yapýlacak, ilk 
protokolün ilgili maddesi gereðince DSÝ'ye 
geri ödenecektir.”

Daha üst kotlara yeteri miktar su 
verebilmek için çalýþmalar devam etmiþ, 
proje gereði Yeni Kaplýkaya Su Deposu ve 
paralel çalýþtýðý, D5 su deposu ile G2 zonu 
Maksem Köprüsü'ne kadar yapýlmýþ, 
Maksem Köprüsü'nün yanýna bir köprü 
daha yapýlarak köprü geniþletilmiþtir.

Bu arada Teleferik ve civarýndaki D1, 
D2, D3 su depolarý ile bunlara ait G3 ve G4 
zonlarý da döþenerek, 1988 yýlýna 
gelindiðinde, Ekim 1978 tarihli ek protokol

Ek protokolün imzasýndan sonra 
taraflar çok hýzlý bir þekilde inþaata 
baþladýlar. Þehrin su sýkýntýsýný bir an önce 
azaltmak için DSÝ inþaatý devam eden 
Doðancý Barajý ile beraber, isale ve iletiþim 
hatlarý için gerekli bütün ihaleleri yapýp 
inþaat baþladý.

Ýlk döþenmeye baþlanan iletiþim hattý 
C1 zonu oldu. Böylece, C1 zonuna su 
verilip, þebeke baðlantýlarý yapýldýðý zaman 
274 kotunun altýnda bulunan bütün 
Bursa'da su sýkýntýsý, þebekedeki suyun 
akýþýnýn eski þekli, güneyden kuzeye 
olmasý nedeni ile çok azalmýþ olacaktý. 
Nitekim, baraj, tasfiye tesisi, isale ve C1 
iletiþim hattý 1985 yýlý kasým ayýna kadar 
tamamlanarak, 4 Kasým 1985 günü þehre 
ilk defa Selahattin Saygý Barajý'ndan su 
verildi.

4 Kasým 1985 günü, C1 zonuna su 
verildikten sonra 17 Eylül 1986 tarihinde 
Kaplýkaya Deresi yanýndaki P1 pompa 
istasyonu, D6 su deposu ve G1 zonu 
bitirilmiþ, anýlan tarihte þebekeye su 
vererek þehrin 274 kotu üzerindeki büyük 
bir kýsmý daha suya kavuþmuþtur.

gereði yapmasý lazým gelen iþlerin yüzde 
80-85 bitirmiþ ve büyük bir kýsmýný 
hizmete  sunmuþtur.

Kaynak: Pýnarbaþý'ndan Doðancý'ya 
Bursa'nýn Ýçme Suyu Tarihi (Arif Selçuk 
Özer)

Fotoðraflar: Ýhsan Uzer Albümü'nden
Gelecek sayý:  Bursa'da ova ýslah 
çalýþmalarý

Doðancý
Barajý'nýn inþasý
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Ozan OKTAR
Bilim Yazarý

Özet 
Dünyada ve ülkemizde su kaynak-

larýnýn giderek tükenmesi ve mevcut su 
kaynaklarýnýn kullanýlamayacak duruma 
gelmesi, su temini problemini ortaya 
çýkarmýþtýr. Özellikle, su gibi doðal bir 
kaynaðýn geriye dönüþümü olmayacak bir 
þekilde tüketilmesine engel olmak için bu 
kaynaklarý koruyacak ve kurtaracak 
teknolojileri kullanmaya ve geliþtirmeye 
mecburuz. Bu makalede, deniz suyunun 
tuzunun giderilerek, içme ve kullaným 
suyu elde edilmesi amacýyla kullanýlan 
yöntemler teknik olarak incelenmiþtir.

1.Giriþ
Dünyanýn sanayileþmiþ ülkeleri  

yetersiz su rezervlerine raðmen içme suyu 
ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýrlar. Dünya 
nüfusunun %25'i ciddi boyutlarda içme 
suyu sýk ýntýsý  çekmektedir.  Dünya 
üzerindeki su potansiyelinin yalnýzca 
%0,5'i içilebilecek nitelikte olup, %97'si 

deniz suyu, %2.5'i ise tuz içermesinden 
dolayý tuzlu yer altý suyu olarak sýnýflan-
dýrýlmaktadýr. Tuzlu sular içilebilecek 
nitelikte suya dönüþtürülürse dünyanýn su 
problemi kýsmen çözülecektir.1996 yýlý 
itibariyle dünya üzerindeki tuz giderme 
tesislerinin toplam kapasitesi günlük 17,5 
milyon m3'tür[1-8].Tablo1'de Global Water 
Intelligence verilerine göre 2007-2011 ile 
2012-2016 arasýnda deniz suyunu arýtan 
ülkeler gösterilmiþtir. 

2.Deniz Suyundan Ýçme ve Kullaným 
Suyu Elde edilmesi

2.1Deniz Suyu Özellikleri ve Ýçme Suyu 
Kalitesi Bakýmýndan Tuzlu Su
Dünya üzerindeki denizlerin tuzluluk 
içerikleri bakýmýndan tuz oranlarýnýn % 
0.7- %4.3 arasýnda deðiþtiði görül-
mektedir. Denizden denize tuz içeriði 
büyük ölçüde farklýlýklar gösterir. 

Denizlere olan tatlý su akýþýna baðlý 
olarak tuz içeriði yüksek ya da az 
olabilmektedir. Karadeniz, Marmara, Ege 
ve Akdeniz'e göre daha az tuzlu bir 
denizdir. Bu, düþük tuzluluk oranlarýnda, 
Karadeniz'e dökülen Tuna, Bug, Dinyester, 
Dinyeper, Don, Kýzýlýrmak gibi büyük 
akarsularýn önemli payý vardýr. Ýstanbul ve 
Çanakkale boðazlarý aracýlýðýyla Karadeniz 
ile Ege Denizi arasýnda su alýþveriþi 
saðlayan Marmara Denizi'nin yüzey sularý 
Ege ve Akdeniz'e göre daha az Karadeniz'e 
göre ise daha tuzludur. 15-20 m derinlikte 
yüzey katmanýnda %2.2 olan tuzluluk 
oraný, 30 m'de %3.7'ye, 150 m'de ise 
%3.85'e ulaþmaktadýr[7-8].

Ege Denizi'nin Karadeniz ve Mar-
mara'dan daha tuzlu olmasýnýn nedeni, 
Karadeniz ve Marmara'dan gelen yüzey 
sularýnýn Ege Denizi'nde saatte 2 km'yi 
aþan bir üst akýntý oluþturmasýdýr ve bu üst 
akýntý Yunanistan kýyýlarýný izleyerek 
güneyde Akdeniz'e ulaþýr. 

Tablo1: Dünyada deniz suyunu arýtan ülkeler
Kaynak: GWI DesalData.com
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Tuzluluk oraný genelde %3.8 olan Ege 
Denizi'nin batý kesimindeki sularýn daha az 
tuzlu olmasýnýn nedeni budur. Akdeniz, 
kavurucu yaz günlerinde buharlaþma ile 
yitirdiði suyun pek azýný akarsu ve yaðýþ-
larla geri alabildiði için denizin tuzluluðu 
giderek artmaktadýr.

Deniz suyu normalde doðada mevcut 
bulunan bütün elementleri içermektedir. 
Denizlerde organik ve inorganik olarak 
bulunan bu bileþenler, deniz suyunun 
tuzunu gideren sistemlerde birçok 
probleme sebebiyet vermektedir[8]. 

3.Deniz Suyundan Ýçme ve Kullanma 
Suyu Elde Etme Teknikleri

Tüm doðal sular belli konsantrasyon 
oranlarýnda çözünmüþ tuz içerirler. 
Ýçerdikleri toplam çözünmüþ madde 
konsantrasyonuna (TÇM) baðlý olarak sular 
s ý n ý f l a n d ý r ý l m a k t a d ý r.  B u n a  g ö re ;  
TÇM<1000 mg/l ise tatlý su, TÇM≈ 1000-

35000 mg/l ise acý su (yer altý suyu), TÇM≈
35000 mg/l ise deniz suyu olarak 
adlandýrýlýr. 

3.1 Termik Yöntemler
Deniz suyunun tuzunu giderme 

yöntemlerinde, günümüzde buhar-
laþtýrýcýlý termik metotlarýn çok büyük bir 
yeri ve önemi vardýr. Bu yöntem üretilen 
suyun çok temiz ve kaliteli olmasýný 
saðladýðý gibi, tesisin tam otomatik ve 
durmadan iþletilerek büyük miktarlarda 
taleplerin karþýlanmasýný mümkün kýlmak-
tadýr. Buharlaþtýrýcýlý damýtma tesislerinin 
büyüklüklerine göre günlük tatlý su 
üretimi 5000-50000 metreküp olarak 
deðiþmektedir. Bunun yaný sýra tatlý su 
üretilirken 50-500 gr/m3 tuz üretimi de 
yapýlabilmektedir. Bu özelliði, termik 
yollarla deniz suyundan içme ve kullanma 
suyu üretim teknolojisini, denizlere kýyýsý 
olan veya su sýkýntýsý çeken bölgeler için 
vazgeçilmez kýlmaktadýr[9-23]. 

 3.2 Ters Ozmos Yöntemi
Ozmos terimi, çözelti halindeki bir 

sývýnýn kendiliðinden yarý geçirgen bir 
zardan geçmesi olayýný tanýmlar. Bu yolla 
farklý konsantrasyonlara sahip iki çözelti 
çözüldüðü sývýdan ayrýlýr. Bu yarý geçirgen 
membranlar çok ince bir materyalden 
oluþmaktadýr. Ýdeal þartlarda bu membran, 
çözeltiyi inorganik ve organik madde-
lerden, kolloitlerden, bakteri.

3.3 Elektrodiyaliz Yöntemi
Elektrodiyaliz, elektrik alaný kullaný-

larak, seçilmiþ iyon zarlarýyla eriyikten 
elektriksel olarak yüklenmiþ taneciklerin 
ayrýlmasý iþlemidir. Bir elektrodiyaliz 
ünitesi, bir anot ve bir katot arasýnda, 
anyon deðiþimi ve katyon deðiþimini 
saðlayan zarlarýn sýralan-masýyla meydana 
gelmektedir. Katyon zarlarý sadece pozitif 
yüklenmiþ iyonlarýn difüzyonuna, anyon 
zarlarý ise negatif yüklenmiþ iyonlarýn 
geçiþine izin vermektedir. Uygulanan 
elektrik alaný sayesinde, sodyum iyonlarý 
k a t yo n  g e ç i rg e n  m e m b r a n ý n  b i r  
tarafýndan diðer tarafýna geçer ve besleme 
suyu bölümünü terk ederler. Klorür 
iyonlarý diðer yönde anoda doðru hareket 
ederler ve besleme suyundan benzer 
þekilde ayrýlýrlar[11-23].

3.4 Ýyon Deðiþimi Yöntemi
Ýyon deðiþtiriciler, deðiþim süresince 

çözeltilerden iyonlarý alýp ayný miktarda 
baþka iyonlarý çözeltiye veren sistem 
parçalarýdýr. 

Bu deðiþim, sadece ayný yüklü iyonlar 
arasýnda gerçekleþebilir. Bu sebeple 
katyon deðiþtiriciler sadece katyon, anyon 
deðiþtiriciler sadece anyon deðiþtire-
bilirler. ,

Ýyon deðiþtiriciler ve deðiþim olgusu 
prensipte modern teknolojinin bir buluþu 
deðil, aksine doðada kendini gösteren bir 
döngüdür. Bitkilerin özümleme yapma 
özellikleri ile topraktaki tuzun oluþumu 
iyon deðiþimi olayýna örnek olarak 
verilebilir. Ýyon deðiþimi, arýtýlmasý istenen 
iþlenecek suyun içi reçine dolu bir 
sütundan geçirilmesi ile gerçekleþir. Bu 
yöntem, içme suyu elde edilmesinde 
birçok ülkede yaygýn olarak kullanýl-
maktadýr.

Günümüzdeki iyon deðiþtiricileri 
sayesinde, sertlik, tuz miktarý, nitrat, sülfat, 
organik madde, aðýr metal oranlarý büyük 
kolaylýkla ayarlanabilmektedir[12-23]. 

 4. Sonuç
Deniz suyundan tatlý su elde eden 

termik yöntemler, küçük kapasiteli 
olduklarý zaman düþük verimle çalýþan 
dolayýsýyla pahalý su üreten tesisler olarak 
görülmektedir. Güneþ enerjisiyle çalýþan 
tesislerin verimleri ise güneþin yýllýk 
radyasyon miktarýna baðlýdýr. Ters ozmos 
ve iyon deðiþim yöntemleri ile çalýþan 
tesisler yüksek verimle çalýþabilme 
özelliðine sahiptir[12-23]. 
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EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE BURSA

OSMANLI
DÖNEMÝNDE

BURSA 
Bursa, Orhan Bey tarafýndan 

1326 yýlýnda fethedildiðinde, 

þehir, sadece Hisar içinden ibaretti. 

Hisar içinde 2 bin ev, 7 mahalle, 7 

mihrap, 1 hamam, 1 çarþý, 20 

dükkan mevcuttu.

Osmanlý'nýn ilk baþkenti Bursa, fethin 

ilk yýllarýndan itibaren geliþip büyüdü.

1. Murat devrinde, gerek Hisar içinde, 

gerekse Hisar dýþýnda, özellikle de Çekirge 

ve civarýnda Hüdavendigar Camii,  

medrese, imaret ve hamam (Eski Kaplýca) 

inþa edilerek, “Hüdavendigar Külliyesi” 

oluþturuldu.

Bu geliþmeler sonucunda Bursa'ya yeni 

gelenler, kale dýþýna ve yüksek yerlere 

yerleþerek, Hýdýrlýk, Ývazpaþa, Seydinasýr ve 

Pýnarbaþý mahallelerini oluþturdu.

Bu yeni yerleþim birimlerine, Pýnarbaþý 

Suyu'nun ulaþmasý mümkün olmadýðý için 

bu membaýn üst tarafýnda bulunan 

Akpýnar suyu, yerleþim birimlerine 

getirilerek, evlerde ve sokak çeþmelerinde 

akýtýldý.

1. Murad zamanýnda Gökdere'den 

çýkan, Hisar'a, saraylara gelen Saray Suyu, 

789 hicr i  (miladi  1395) tar ihinde 

onarýlarak, þehre daha nefis sular isale 

edildi.
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Ticaret merkezi Bursa
Bursa'nýn ticaret merkezi olmaya 

baþlamasý Yýldýrým Bayezid dönemine 

rastlar.

Bu dönemde, Yýldýrým Tepesi'ne 

Yýldýrým Külliyesi yapýlýr.

Yýldýrým Bayezid, kentin ticaret merkezi 

olmaya baþlamasýyla Bedesteni (Kuyum-

cular Çarþýsý), Sahaflarý, Aktarlar Çarþýsý'ný 

kurar.

Ulucami'yi, Çakýrhamam'ý, medreseyi 

yaptýrýr.

Çelebi Mehmet ve II. Murat devrinde 

ise Yýldýrým ile Hisar arasýnda kalan boþ 

alanlarda yeni imar hareketlerine giriþilir.

Çelebi Mehmet kente daha yakýn olan 

Yeþil'de külliyesini oluþturur.

Yeþil Sanat Sitesi
Bu dönemde, Türkistan ve Azerbay-

can'dan gelen edip, bilgin ve sanatçýlar 

Yeþil Sanat Sitesi'ni kurarak burayý bir ilim 

ve sanat merkezi haline getirirler.

Öyle ki imparatorluðun bir numaralý ilim 

ve ticaret merkezi Bursa'dýr.

Erenler þehri

Büyük ve ünlü erenlerin Uludað'a 

doðru daðýnýk olarak köþelere çekilmeleri, 

aþýk müminlerin bunlarýn etrafýnda 

yerleþmeleri ile yeni yeni mahalleler doðar.

Abdal Murad, Seyyid Nasýr, Üftade, Molla 

Fenari, Üç Kozlar, Somuncu Baba, Pir Emir, 

Musa Baba semtleri böyle doðmuþtur.

Ýstanbul'un fethinden sonra baþkentin 

Ýstanbul'a taþýnmasý, Bursa'nýn önemini 

azaltmamýþtýr.

Bursa bu kez, ekonomi açýsýndan 

önemli bir kent olarak dikkat çeker.

Orhan Bey zamanýnda yaptýrýlan ve 

sonradan Emir Haný ismini alan Bey Haný, 

yaklaþýk üç yüz yýl doðu ve batý arasýnda 

önemli bir ticaret merkezi olmuþtur.

Ulucami kentin merkezi

Yýldýrým Beyazit, büyükbabasý Orhan'ýn 

seçtiði çarþý merkezini geliþtirerek Emir 

Han'ýn hemen güneyinde Ulucami'yi, 

kuzeyinde de Bedesten'i yaptýrýr.

Bedesten'in yapýmý, yeni iþ bölgesinin 

odaðýný, Ulucami ise kent merkezini 

belirler.

Çelebi Mehmet zamanýnda yapýlan 

Ýpek Haný ile doðu-batý doðrultusunda 

kuzeyden sýnýrlanmýþ bir “Uzun Çarþý” aksý 

ortaya çýkar.

Ayný zamanda ticaret ve sanat merkezi 

olan Ulucami ve civarý ihmal edilmeyerek, 

çarþý geliþtirilir.

Faytoncular, katýr hanlarý, Ývazpaþa 

Medresesi, Ývazpaþa Camii ve Haný, Sipahi 

Çarþýsý, Perþembe Hamamý bu dönemde 

yaptýrýlýr.

Bursa'nýn kentsel büyümesi II. Murat 

zamanýnda da devam eder.

II. Murat ve Muradiye
II. Murat, Muradiye'ye önem verir. 

Muradiye Semti'nin doðmasýna yol açan 

kendi külliyesini yaptýrýr.

Ayrýca, Abdal Mahallesi'ndeki Ördekli 

Hamamý gibi bazý eserler bu dönemde 

yapýlmýþtýr.

Bursa'nýn Osmanlý döneminde kentleþ-

mesi, sultanlarýn yaptýrdýðý külliyeler 

çevresinde konut alanlarýnýn oluþmasýyla 

gerçekleþir.

Ýstanbul'un fethine kadar Bursa hýzla 

geliþir.
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Yeni hanlarýn yapýmý ile iþ merkezinin 

yoðunlaþmasý sürer.

Kent merkezi bu þekilde belirlenirken, 

kentin önemli su kaynaklarý olan Gökdere 

ve Cilimboz civarýnda su ile yakýn iliþkili 

olan boyahaneler ve dericilikle uðraþan-

larýn dabbaðhanelerinin kurulduðu 

görülmektedir.

16. yüzyýla kadar kentsel geliþme hýzla 

sürer.

1521-1530 arasýnda 6 bin 351 olan 

hane sayýsý 1571-1580 arasýnda 12 bin 

852'ye yükselir.

Osmanlýlarýn kenti aldýktan sonra 

yaþadýðý bu dönüþüm, 18. yüzyýla kadar 

kentin temel yapýsýnýn özelliklerini belirler.

1608 yýlýnda geldiði Bursa'da, küçük 

kaplýcalarýna girince rahatladýðýný, tüm 

sýkýntýlarýný ve gurbet acýlarýný unuttuðunu 

söyleyen Polonyalý Simeon Bursa'ya ve 

kaplýcalarýný þöyle anlatýr:

“… Burasý çok latif ve bol meyveli bir 

yer olduðundan, bir ay kaldýk. Þehrin civarý 

kamilen bað ve bahçelikti. Ortasýndan 

küçük bir çay akýyordu.

Fakat, havasý çok sert, suflarý da çok 

hastalýklý idi. Orada eski binalar ve büyük 

yapýlar ve camiye çevrilmiþ kubbeli 

kiliseler vardý. Ýri taþlarla yapýlmýþ çok 

büyük bir mescidi Nerro'nun yaptýrdýðýný 

söylediler. Þehrin dýþýnda, kral yapýsý 

muazzam, þifa verici ýlýcalar ve kaplýcalar 

vardý. Ýçlerinde havuzlar, þadýrvanlar 

bulunan ve müteaddid yerlerden sýcak ve 

þifalý sular fýþkýran bu kaplýcalara bir defa 

giren, suyun bolluðundan duyduðu 

rahatlýða kapýlarak bir daha dýþarý çýkmaz 

istemez…” (Günaydýn; Kaplanoðlu; 31) 

Filedar sahrasýndan bu þehir acib ve 
garip bir manzara teþkil eder.

Gördüðüm þehirlerin hiçbirinde 
benzer bir yeri yoktur.

Üzerinde nur þa'þa'a verir. Ruhaniyetli 
bir þehirdir.

Zira bunda olan büyük evliya, 
müfessirler, hadisçiler baþka diyarlarda 
yoktur. Ýlla meðer Baðdad ola.

Cenub tarafýndan Keþiþ Daðý sanki ab-ý 
hayat kaynaðýdýr. Pýnarlar akýp bütün 
imaretleri sular. Yukarýda yazýlan yüksek 
saraylara kanallarla taksim edilmiþ olup 
evden eve akar. Meyveli aðaçlarý, çiçekleri 
hele erguvan aðaçlarý çoktur.
Senede bir de bir defa Emir Sultan 
Hazretleri'nin “Erguvan Cemiyeti” faslý olup 
her diyardan derya gibi adam toplanýr ki 
bu büyük cemiyetin tarif ve tasvirinden 
kalem acizdir.

Böyle cemiyet ancak Emir Sultan'ýn 
ruhaniyeti ile olur. Yeri güzel, halký sevimli, 
tarlalarý çok, nimetleri bol, suyu ve havasý 
latif, mamur ve muazzam bir þehirdir. 
Anadolu'daki yedi beldenin biri de 
Bursa'dýr.” (Günaydýn; Kaplanoðlu; 32-36) 

Kaynak: Kazým Baykal “Bursa ve 
Anýtlarý”

Bursa'nýn fethinden 314 yýl sonra 
1640'da Bursa'ya gelen ünlü Osmanlý 
gezgini Evliya Çelebi kenti þiirsel bir dille 
anlatýr:

“… Kalenin etrafý onbir bin adýmdýr ve 
altý bin bedendir ve altmýþ yedi kule ve beþ 
kapýdýr. Cenur tarafýna açýlanlarý Pýnarbaþý 
ve Zindan kapýlarýdýr. Garba açzýlanlarý 
Kaplýca ve Balýkpazarý kapýlarýdýr.

Ýç kalede, iki bin ev ve kat kat yüksek 
saray gibi evler vardýr. Amma bað ve 
bahçeleri yoktur. Dar evlerdir. Yedi 
mahalle, yedi mihrap ve bir hamamý vardýr. 
Yirmi dükkanlý bir çarþýsý vardýr.

Bu þehirde 176 Ýslam, 7 Ermeni, 9 Rum, 
6 cemaat Yahudi ve 1 Kýpti mahallesi vardýr. 
Muradiye yolu üzerinde bir de Miskinler 
Mahallesi vardýr.

Þýmal cihetinde bir saat mesafede 
bulunan Filedar Sahrasý'nda güneþin mavi 
kurþun kaplý han, hamam, mescitler ve 
camilerini kat kat çarþýlarýný temaþa 
edenler hayran kalýrlar.

Evliya Çelebi'nin
gözüyle Bursa

EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE BURSA
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ÞÝÝR

AÞK KOKULU
SEVGÝLÝ (3)

A.Vahap Daðkýlýç
Þair-Yazar

Ter ve çýðlýkta ad konulmayan acýlarýn, 
suyun kenarýndaki þehre girdiði 
vakitlerdi.
Ey Bursa! Kanatan karanlýklarýn hibe ettiði 
ve 
sütü memeden çektiren bir öfke vardý 
omuzlarýnda. 
Zamaný eksik anlatan þarkýlar susmuþtu. 
Yalanda ceza ise ateþ, 
ödülse gül bahçesi ile gerçekte nazar 
edilecek Cemal müjdeleri
okunurken cami sýralarýnda,
Sen, siyah saça ve beyaz tene izinsiz 
dokunan rüzgârý, dara çekiyordun. 
Oysa sonsuzluðu bekleyen aþk adýna, 
topraðýn uyanacaðý günde, yanaðýmýza 
deðecek gül busesi için, sabrý tavsiye 
edendin.

Ýnadýna, mahreme bordo ojeli iþveli 
tebessümler deðerken, 
nedense, zaman ve mekâna sýðmayan 
cümlelerin de yoktu.
Uzak diyarýn korku dolu yeþil gözleri, gizli 
gizli seni süzüyordu.
Keþke çok uzun kalabilseydim sende, ey 
Bursa.,
Bilirim, saksýlarýn bizi büyütmeye talipti 
oysa.
Keþke, hüküm giyen bir ýslýk, kanayan bir 
düþ olsaydým,
soyunuk bir ayna, suda çýnlayan zaman, 
kýrýk bir testi,
senden yana sýnasaydý beni.
Ýpek böceðin, narçiçeðin, üzüm dalýn 
sarsaydý bedenimi, 
dokunsaydý bana incir yapraðýn. 
Sevdam, bir gelin telaþý kadar heyecanlý, 
bir anne duasý kadar gerçek olsaydý.
Ýþte o zaman, haykýracaktým sana ferman 
sözlüm, 
sensiz geçen iðde kokulu baharlarýmý.
Gösterecektim sana namlu gözlüm,
nehir yataklarý dolusu arzularýmý.

Anlatacaktým sana kadeh yüzlüm, 
kaðnýlar üzerinde kalmýþ solmayan 
hatýralarýmý,
dinletecektim sana þiir tenlim,
kýlýç kalkan eþliðinde türkülerimi.
Ve 
taþýyacaktým ey hasretim.., ey gözde 
sevgili,
aynalara sýðmayan bendeki güzelliðini 
sana.
Yapamadým iþte, 
karanfil kokusuna bezenmiþ bir hayatýn 
feryadý ile,
utanç düþtü payýma.  

Bir yanýnda, sönen ormanlarýnda akar 
yeþil yapraklar,
ve gülen yüzünle, yaz ortasýnda kýþ 
yataðýnda uyuyanlar.
Diðer yanýnda bir nakkaþýn Elifi ve bir 
hattatýn Nun'u,
ve beni sana meftun kýlan, 
gül bordosu yürek yollarýmýn, 
mahzunluðu. 



BÝR TATLI HUZUR
ALINAN YER

Bursa'nýn özellikli mekanlarý 

arasýnda ayrýcalýklý bir yere sahip 

bulunan Koza Han, yüzyýllarýn 

sevecenliðini taþýyan sinesinde, 

ziyaretçilerine huzur veriyor.

Þehirlerle özdeþleþen özel mekanlar 

vardýr. Örneðin, Ýstanbul denildiðinde “Kýz 

Kulesi”, Ankara'nýn ismi geçtiðinde “Anýt 

Kabir”, eðer söz konusu olan Ýzmir ise “Ýzmir 

Saat Kulesi” hemen göz önüne geliverir.

Bu tekil durum, salt bir gerçekliði iþaret 

e t m e n i n  y a n ý n d a ,  k i þ i d e n  k i þ i ye  

deðiþebilme özelliðine sahip öznelliði de 

içerir.

Bu baðlamda Ýstanbul denildiðinde 

bazý zihinlerde,  “Kýz Kulesi” silueti 

belirebileceði gibi bir “Boðaziçi” manzarasý 

ya da “Topkapý Sarayý” fotoðrafý da 

canlanabilir.

Týpký bunun gibi Bursa'nýn adý 

anýldýðýnda hafýzalarda ya olanca 

haþmetiyle “Uludað” görüntüsü, ya “Yeþil 

Türbe”nin göz kamaþtýran ihtiþamý ya da 

“Koza Han”ýn efsunlu cazibesi beliriverir.

KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ
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Þüphes iz  bütün bu mek anlar,  

Bursa'nýn tanýklýðýnda, ayrý birer zemin 

alanlarýdýr.

N e  v a r  k i ,  K o z a  H a n ' ý n  s e r i n  

gölgeliðinde içilen bir bardak çayýn her 

yudumunda tarihin soluk alýþveriþlerini 

duyumsamak, bambaþka bir Bursa 

penceresi aralar.

P e n c e r e n i n  a r a l a d ý ð ý  z a m a n  

tünelinden çýkacaðýnýz yolculuðun sizi, 

523 yýl öncesinin Bursa'sýna götürmesi 

içten bile deðildir.

Zira, 523 yýl öncesinin Bursa'sý, tarihe 

ölümsüz bir mekanýn kazandýrýlacaðý 

günlere tanýklýk etmektedir.

523 yýllýk tarih
Sultan II. Bayezid Han'ýn “Tiz vakitte bir 

han yapýla. Lakin vakfiyelerime irat, ipeðin 
de merkezi ola…” buyruðuyla harekete 
geçen mimar Abdül ula bin Pulat Þah, 
inþaat emini Sücca bin Karaca ve yüzlerce 
amele ile birlikte harekete geçer.

9 ay gibi kýsa sürede tamamlanan han, 
günümüz alýþveriþ merkezi anlayýþýnýn 523 
yýl önce ilk uygulamasý olarak tarihteki 
yerini alýr.

Dör t  k apýs ý  bulunan han,  her  
kapýsýndan ayrý ayrý giriþ yapan ipek 
kervanlarýna bulunduðu ev sahipliðiyle, 
dönemin ticaret merkezi unvanýný uzun 
süre elinde bulundurur.

Yüzlerce yýl kervanlarýn uðrak yeri olan 

Koza Han, geçmiþ yüzyýllarýn tanýklýðýný 

bugün de sürdürüyor.

Günlük ziyaretçilerine açtýðý sinesinde 

nice sohbetlere kulak veren Koza Han, 

Bursa'nýn dünya kültür sahnesine 

kazandýrdýðý özellikli mekanlarýn baþýnda 

geliyor.

Koza Han bir yaþam biçimi

Söz konusu Koza Han olduðunda, Koza 

Han Ýpekçiler Derneði Baþkaný Hasan 

Tunçman'ýn görüþlerine yer vermemek 

olmazdý.

Tunçman, tam bir Koza Han aþýðý.



KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ
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Koza Han'ýn ruhunu iliklerinde yaþayan 
Tunçman, vaktinin neredeyse tamamýný 
Koza Han'daki dükkanýnda geçiriyor.

Koza Han, O'nun için, geçimini temin 
ettiði rýzýk kapýsý olmasýnýn yanýnda, bir 
yaþam biçimine dönüþmüþ.

Yerli yabancý her gün yüzlerce turistin, 
Koza Han'ýn duvarlarýna, merdivenlerine, 
avlusuna, kemerlerine, kolonlarýna, 
mescidine sinen yüzlerce yýllýk tarihin 
nostaljik dokusunu fotoðraf karelerine 
sýðdýrma çabalarýný hayranlýkla izlediðini 
belirten Tunçman, bütün bu gayretkeþ 
çabalarýn, Koza Han'ýn duvarlarýný 
oluþturan tek bir taþýn dile gelmesiyle gün 
yüzüne çýkabilecek sýrlý hakikatlerin 
zerresini dahi yansýtmasýnýn çok uzaðýnda 
kalacaðýný vurguluyor.

Bursa hanlarýnýn en büyüðü

Koza Han'ýn, Bursa hanlarýnýn en 

büyüðü olduðunu ifade eden Tunçman, 

hanýn hem yüksek hem de çok geniþ 

olduðuna iþaret ediyor.

Koza Han'ýn, mimari harikasý olduðuna 

deðinen Tunçman, “Kapalýçarþý'dan Koza 

Han'a giriþi saðlayan ana kapý etrafý 

mermer olup, kalýn ahþap ve sac kaplýdýr. 

Kapý, gece kapanýr. Kapýnýn iç tarafý 

tonozdur. Bu girizgahta karþýlýklý birer 

maðaza vardýr. Saðlý sollu basamaklý geniþ 

ve yüksek taþ merdivenle üst kata çýkýlýr. 

Hana giriþ kemeri, Bizans kemeri olup, ayný 

zamanda kalýndýr. Merdivenlerin ilk 

basamaklarýnýn dýþ tarafýnda saðlý sollu 

çaycý dükkânlarý vardýr. 

Avlu kare biçimindedir. Ortasýnda sekiz 
mermer direk üzerine oturtulmuþ mescidi 
vardýr. Mescidin altý havuzdur. Havuzun 
tavaný küçük küçük tonozlarla süslüdür. 
Mescit küçük olup üzeri kubbedir. Mescit 
hana baþka bir özellik verir.” sözleriyle Koza 
Han'ýn mimari yapýsýný ayrýntýlarýyla dile 
getiriyor.

Alt katýn doðusunda 11, batýsýnda ise 
11 kemer bulunan Koza Han'ýn güney ve 
kuzey tarafýnda ise dokuzardan on sekiz 
kemer bulunuyor.

Kuzey tarafýnýn ortasýndaki kemer, 
hana giriþ kemeridir. Alt katta maðazalar, 
üst katta yazýhaneler vardýr.

Koza Han'ýn üst çýkýþ kapýsýndan 
Ulucami ve Orhan Meydaný'na geçilir.
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KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ

Hanýn güney tarafý meydandan geniþ 
bir aralýkla ayrýlýr.

Sanatçýlarýn ilham kaynaðý
Koza Han'a iliþkin söylenecek çok söz 

bulunmakla beraber, sanatçýlarýn eser-
lerini ortaya koymalarýndaki ilham 
kaynaðýna mekan oluþturmasý bakýmýn-
dan, bu tarihi abideye ayrý bir sayfa açmak 
gerekir.

Bursa'ya gelenlerin ilk uðrak yerleri 
arasýnda bulunan Koza Han, tarih boyunca 
fotoðraf sanatçýlarýnýn deðiþmez mekaný, 
ressamlarýn ilham kaynaðý olmuþ.

Hanýn duvarlarýna sinen efsunkar hava; 
nice þairlere, yazarlara, bestekarlara esin 
kaynaklýðýnda bulunmuþ.

Kozahan Ýpekçiler
Derneði Baþkaný
Hasan TUNÇMAN
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Dosyamýz kapsamýnda görüþlerine yer 
verdiðimiz Bursa Tarihi Çarþý ve Hanlar 
Bölgesi (BTÇH) Yönetim Kurulu Baþkaný 
Muhsin Özyýldýrým da Koza Han'ýn çeþitli 
dönemlerde Han-ý Cedid Evvel, Þimþek 
Haný, Sýrmakeþ Haný, Beylik Kervansaray, 
Beylik Han-ý Cedidi Amire, Beylik Yeni 
Kervansaray isimleri ile de anýldýðýný 
vurguluyor.

Koza Han'ýn, Bursa Tarihi Çarþý ve 
H a n l a r  B ö l g e s i ' n i n  e n  ö n e m l i  
merkezlerinden olduðunu dile getiren 
Ö z y ý l d ý r ý m ,  “ B u r s a ' n ý n  s i m g e  
mekanlarýndan Koza Han, her gün yerli ve 
y a b a n c ý  ç o k  s ay ý d a  z i y a re t ç i s i n i  
aðýrlamaktadýr. Koza Han, üstlendiði tarihi 
misyon ve kent yaþamýna sunduðu sosyal 
aktiviteyle, geçmiþten bugüne çok önemli 
bir kültür köprüsüdür.” sözleriyle, Koza 
Han'ýn tarihi, sosyal ve ekonomik deðeri 
kadar kültür vasfýna da

KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ
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Koza Han, tarihi Ýpek Yolu üzerinde seyahat eden ticaret 

kervanlarýnýn, uðrak yerleri arasýndaydý.

Ýpek ticaretinin sayýlý mekanlarý arasýnda bulunan Koza Han, 

günümüzde de Türkiye'nin tek ipek çarþýsý olma unvanýna sahip 

Türkiye'nin tek ipek çarþýsý
Bursa bugün, “tekstilin baþkenti” diye anýlýyorsa, bu anlayýþýn 

tarihsel arka planýný, günümüzden 523 yýl öncesinde aramak 
gerekiyor. 

Zira, Bursa'da tekstilin temelleri, Koza Han'da yüzyýllar boyu 
süren geleneðin devamý niteliðindeki  ipek ticaretiyle atýldý.

Dikdörtgen bir avlunun çevresinde iki katlý olan han 95 
odalýdýr. Odalar günümüzde maðaza halini almýþtýr.
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Günümüzden 523 yýl önce Sultan II. 

Bayezid Han tarafýndan mimar Abdül ula 

bin Pulat Þah'a yaptýrýlan Kozahan,  

maneviyatlý þehir Bursa'nýn, huzur alýnan 

köþelerinden.

Yüzyýllar boyu, ipek kervanlarýnýn 

vazgeçilmez uðrak yeri olan Kozahan, ipek 

kozasý borsasýnýn belirlendiði merkezdi.

Koza üreticileri ürünlerini küfelerle 

Kozahan'a getirir, ipek tüccarlarýna 

satarlardý.

Kozahan'a
zamanda yolculuk

Foto kaynak: -Bursa'nýn 3.Boyutu-Suna-Ýnan Kýraç Koleksiyonu
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Foto kaynak: -Bursa'nýn 3.Boyutu-Suna-Ýnan Kýraç Koleksiyonu



57Su BURSASehri

KESTANE ÞEKERÝNDE
BURSA'NIN TADI VAR

Adý,  Bursa'yla özdeþleþen 

kestane þekeri, Bursa'nýn marka 

deðerini temsil eden ürünler 

arasýnda yer alýyor. Kestane 

þekerinin doyumsuz tadýnda, 

Bursa'nýn ülke damak kültürüne 

kazandýrdýðý lezzet dokusu bulu-

nuyor. 

Yolu Bursa'ya düþüp de eþ, dost ve 

arkadaþlarýna kestane þekeri götürmeyen 

var mýdýr acaba?

Bununla ilgili elimde herhangi bir 

araþtýrma yok ama gazetecilik sezgilerime 

güvenerek ben bu soruya “yoktur” 

cevabýný veriyorum.

Sadece yolu Bursa'ya düþenlerin mi? 

Yolu Bursa'dan baþka þehirlere 

göçenlerin de beraberlerinde götür-

dükleri hediyelerin en baþýnda kestane 

þekeri geliyor.

Yeri gelmiþken, öznesinde kestane 

þekerinin bulunduðu bir anýmdan söz 

edeyim.

Vatani görevimi, Ýzmir Gaziemir 

Ulaþtýrma Er Eðitim Taburu'nda yaptým.

Manisa Alaþehir'deki acemi birliðinden 

usta birliðim olan Gaziemir'e gönderileli  7 

ayý geçmiþ.

BURSA'DA ZENAAT 

Mustafa TÜRE
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Bir baþka ifadeyle, Kurban Bayramý'na 

sayýlý günlerin kaldýðý zaman dilimindeyiz.

Yani, þafak defterinde karalamamýz 

gereken daha yýðýnla günün olduðu, “gel 

teskere gel” diye zikirde bulunduðumuz 

günlerin yarenliðinde, aðýr ama emin 

adýmlarla teskere sabahýna doðru yol 

alýyoruz.

Ýnsan, askerde, sivil yaþamdakinden 

çok daha fazla duygu yoðunluðuna giriyor.

Her bir  vesileyi ,  ai lenizle bir l ikte 

olabilmenin fýrsatý olarak görüyorsunuz.

Elbette bayramlar bu vesilelerin deðiþmez 

demirbaþlarý…

Bir gün, bütün cesaretimi toplayýp, 

bölük komutanýna çýkýyorum.

Komutanýn karþýsýnda hazýr oldayým.

Maksadým, bayram izni alabilmek.

Bölük komutanýmýz, þakacý ve babacan 

tavýrlý.

Ýzin hususunda ne denli istekli 

olduðumu fark etmesiyle, yüzünde, “iþte 

þimdi elime düþtün”ün hýnzýr gülümseyiþi 

beliriyor.

“Demek izin istiyorsun? Öyleyse söyle 

bana Bursa'nýn neyi meþhurdur?”

Karþýmdaki koskoca komutan.

Her ne kadar þakacý ve babacan da olsa 

neticede o bir komutan.

En ufak bir falsomda izin hayallerimin 

yerle bir olmasý kuvvetle ihtimal.

Kalbim sanki yerinden fýrlayacakmýþ-

çasýna çarpýyor.

O bana soruyu þakacý ve hýnzýr bir 

edayla sorsa da ben asla hazýr ol vaziyetimi 

bozmadan, bir askere yakýþýr biçimde 

ciddiyetle cevaplamalýyým.
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Ýþte o anda, “Bursa'nýn neyi meþhur?” 

sorusunun içselleþtirilmiþ cevabýnýn, 

“kestane þekeri” olduðunu anlýyorum.

“Kestane þekeri” cevabýyla komutan-

dan izini de koparýyorum.

Ancak izin dönüþünde iki kutu kestane 

þekeri getirmek kaydýyla…

Evet!..

Kestane þekeri, gerek sunumu gerekse 

damaklarda býraktýðý tadýyla, Bursa'ya has, 

Bursa'ya özgü bir ürün…

Kestane þekeri üretimi ise Bursa'nýn 

geleneksel mesleklerinden.

Bursa'da kestane þekeri üretiminde 

irili, ufaklý yaklaþýk 50 firma faaliyet 

gösteriyor.

Bu firmalar, yýlda 2 bin 500 tonluk ham 

kestaneyi iþleyerek mamul haline getiriyor.

Üretimde kullanýlan kestanenin önemli 

bölümü Aydýn'dan geliyor.

Bursa'daki kestane aðaçlarýnda 
görülen mürekkep hastalýðý, uzun zaman-
dýr ürün alýnmasýný engellediðinden 
kentteki kestane þekeri üreticileri, 
kestaneyi, þehir dýþýndan satýn almak 
durumunda kalýyor.

Son derece dayanýklý ve uzun ömürlü 
olan kestane aðacý, daha çok kayalýk 
yamaçlarda yetiþiyor.

Gerek iklim gerekse toprak yapýsý 
açýsýndan Bursa, kestane aðaçlarýnýn hayat 
bulduðu bir bölge.

Farklý coðrafyalarda 16 deðiþik türüne 
rastlanan kestane aðacýnýn en bilinen 
türleri ise Amerikan kestanesi, Çin kesta-
nesi, Japon kestanesi ve Anadolu 
kestanesi.

Kestane üretiminde Çin, Güney Kore ve 
Ýtalya'dan sonra dördüncü sýrada yer alan 
Türkiye'de yetiþen tek tür olan Anadolu 
kestanesi, Kuzey Anadolu kýyýlarýndan 
Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerine ve 
Ege'ye kadar yaygýnlýk gösteriyor.

“Bursa'nýn neyi meþhur?”…

Uludað mý desem? Yoksa Yeþil Türbe 

mi? Bunlarý söylesem Ulucami'ye, Bursa 

havlusuna, þeftaliye, pideli köfteye, 

zeytine, Ýskender Kebabý'na, Bursa 

býçaðýna, Koza Han'a, haksýzlýk edeceðim.

Beynimdeki birkaç saniyelik fýrtýnalý 

muhakeme seansýnýn neticesinde, avazým 

çýktýðýnca, “Kestane þekeri komutaným!..” 

diyorum.

Diyorum demesine de açýkçasý 

verdiðim cevaba ben de þaþýrýyorum.

Fýrtýnalý muhakemeye konu olan 

ürünlerin hiçbirinde “kestane þekeri”nin 

bulunma-masýna raðmen, bilinçaltýma 

iþleyen bir refleksle “kestane þekeri” 

cevabýný vermem, beni þaþýrtýyor.

BURSA'DA ZENAAT 
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Adý, Bursa'yla özdeþleþen kestane 
þekeri, Bursa'nýn marka deðerini temsil 
eden ürünler arasýnda yer alýyor.

Ýrili, ufaklý 50'yi aþkýn firmanýn 
üretimde bulunduðu sektör, oluþturduðu 
istihdam ve ekonomiye saðladýðý katma 
deðerle, sektörel yelpazede kendine yer 
buluyor.

84 yýllýk köklü mazisiyle kestane þekeri 
üretiminin Türkiye'deki öncü marka 
kuruluþu Kafkas, oluþturduðu istihdam ve

Sektöre
genel bakýþ

ekonomiye saðladýðý katma deðerle, 
sektöre l  gel i þ ime k atk ý  saðlayan 
çalýþmalarda bulunuyor.

Sektörün en önemli sorununun 
hammadde teminindeki sýk ýntýdan 
kaynaklandýðýný belirten Kafkas Halkla 
Ýliþkiler Uzmaný Ýnci Feregel, bir diðer 
sorunun da insan saðlýðýný ve gýda 
güvenliðini hiçe sayan merdiven altý 
üretimden kaynaklandýðýný vurguladý.

Bu konuda, “5996 Sayýlý Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem 
Kanunu” kapsamýnda, Gýda Tarým ve 
Hayvancýlýk Bakanlýðý bünyesinde oluþ-
turulan denetçi kadrolarýn denetimlerinin 
ümit verici olduðunu dile getiren Feregel,  
denetimlerin firmalardaki gýda güvenliði 
bilincini artýracaðýný ifade etti.

Hammadde temininde yaþanan 
sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik 
Uludað Üniversitesi, Adnan Menderes 
Üniversitesi ve 19 Mayýs Üniversitesi'nin 
gerçekleþtirdiði bilimsel içerikli kongre ve 
çalýþmalarýna destek olduklarýný belirten 
Feregel, son yýllarda Yýldýrým Belediyesi'nin 
öncülük ettiði ve geleneksel hale gelen 
“Kestane Festivali”ne bulunduklarý 
katkýyla da sektörel sorunlarýn çözümüne 
yönelik çalýþmalarda bulunduklarýný 
vurguladý.

Ýnci FEREGAL
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Kestane þekeri üretiminin yeniliklere 
açýk, adýndan baþarýlarýyla söz ettiren 
kuruluþlarýndan Kardelen Kestane Þekeri 
de gerçekleþtirdiði proje ve çalýþmalarla 
sektörel geliþime katký saðlýyor.

Bursa Valiliði, Büyükþehir Belediye 
Baþkanlýðý, Uludað Üniversitesi, Orman ve 
Su Ýþleri Bakanlýðý Bursa Bölge Müdürlüðü, 
Tarým Ýl Müdürlüðü, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odasý (BTSO), Bursa Ticaret Borsasý (BTB) ile 
sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla 
Kasým 2014'te Uludað'da gerçekleþ-
tirilecek çalýþtayýn destekleyici kuruluþu 
olarak, sektörel sorunlarý mercek altýna 
alacaklarýný belirten Kardelen Kestane 
Þekeri Yönetim Kurulu Baþkaný Mümin 
Akgün, sektörün ekonomiye katkýsýný 
artýrmaya yönelik çalýþmalarda bulun-
duklarýný vurguladý.

Kestane þekerinin hammaddesi 
k e s t a n e  ü r e t i m i n e  b ü y ü k  ö n e m  
verdiklerine deðinen Akgün,  üreticinin 
desteklenmesiyle ilgili, gerek yerel 
yönetimler gerekse kurum ve kuruluþlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen bilimsel 
kongre, toplantý ve seminerlere saðla-
dýklarý katkýyla, üreticilere destek olduk-
larýný dile getirdi.

Mümin AKGÜN

Sektörel geliþimde, üretici-sanayici 
birlikteliðine büyük önem verdiklerini 
ifade eden Akgün, Bursa'daki kestane 
aðaçlarýnda görülen mürekkep hasta-
lýðýyla mücadele baþta olmak üzere, 
sektörel sorunlarýn çözümüne yönelik, 
Uludað Üniversitesi ile ses getiren 
projelere imza attýklarýný vurguladý.

Kestane Festivali'nin Bursa'ya kazan-
dýrýlmasýndaki organizasyon komitesinde 
yer alan kuruluþlar arasýnda bulun-
duklarýna iþaret eden Akgün, Yýldýrým 
Belediyesi'nin öncülüðünde gerçekleþ-
tirilen festivalin, sektörün geliþimine katký 
saðladýðýný da sözlerine ekledi.
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K a b u k l a r ý  s oy u l a n  k e s t a n e l e r,  
makinelere verilip kurutuluyor.

Kurutulan kestanelerin üzerleri  
çizilerek, elemeleri yapýlýyor.

Bu iþlemin takibinde, kazanlara 
þerbete yatýrýlan kestanelerin þerbeti iyice 
çekmesinden sonra paketleme iþlemine 
baþlanýyor.

Kestane þekerinin çikolatayla kaplan-
masýyla ise çikolatalý kestane þekeri 
üretiliyor.

Kestane þekeri
nasýl üretiliyor?



BUSKÝ'nin misyonu:

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

Atýk su ve yaðmur sularýný çevreye zarar
vermeden uzaklaþtýrarak, derelerin temiz akmasýný
saðlamak. Çalýþanlarýn ve abonelerin memnuniyetini
saðlamak.

BUSKÝ'nin vizyonu:

Çevresi ve halký ile bütünleþen, sunduðu
hizmetlere güvenle bakýlan, alanýnda örnek ve öncü
bir kurum olmak.

Kurumsal kültür:
Müþteri memnuniyetine öncelik veren,

çaðdaþ ve dinamik bir yapýyý öngören, dürüstlük ve
güvenilirlik çerçevesinde hizmet sunan, yasalara ve
kiþilik haklarýna saygýlý olan, topluma ve çevreye
duyarlýlýk gösteren bir anlayýþýn kurum kimliði haline
getirilmesini saðlamak.

Fatura ödeme noktalarý:
Tahsilat þubeleri, bankalar, PTT þubeleri,

internet, seyyar sayaçlar.

Ýletiþim
BUSKÝ  Genel  Müdürlüðü  16190

Sýrameþeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarý No:6/3 D
Blok Osmangazi / BURSA

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

Alo BUSKÝ: 185
Hizmet Masasý: 270 24 31

Santral: 270 24 00





Çeþmeden içilen su saðlýklý, güvenli ve

daha ekonomiktir.


