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Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin tarihe mal olmuþ özlü bir 

sözü vardýr.

S e ya h at n a m e s i ' n d e  B u r s a ' n ý n  öze l l i k l e r i  ve  

güzelliklerinden övgüyle söz eden Çelebi, sözlerinin 

sonunu “velhasýl Bursa sudan ibarettir” diye baðlar.

Bursa'yý anlatma ve anlamlandýrmada “yeþil” objesi her 

ne kadar hatýrlara gelen ilk kavram ise de en az bunun kadar 

ve bunu tamlayan bir unsur daha vardýr ki o da Bursa'nýn “su 

þehri” olduðu gerçeðidir.

Öyle ki bu gerçekliðin yansýmasý, sularýmýzýn içenin 

derdine deva, hastalara þifa olduðu gerçekliðinde anlamýný 

bulmaktadýr.

Türkiye'nin “su kültürü” kavramýyla tanýþmasýnda ve bu 

kültürün geliþtirilmesinde þehrimizin vazgeçilmez bir yeri 

olduðu ise herkesin malumu.

Bizler, yaþamaktan onur duyduðumuz bu kentin 

geçmiþine ve geleceðine olan sorumluluðumuzun 

bilincindeyiz. 

Bu kapsamda, insanlarýn en temel haklarýndan birinin, 

içilebilir su kaynaklarýna eriþmek olduðunu biliyoruz. 

Bursa Büyükþehir Belediyesi olarak, BUSKÝ aracýlýðýyla, su 

kaynaklarýný en doðru þekilde yönlendiriyoruz.

Ýçme suyundan, yaðmursuyu ve kanalizasyona, su 

depolarýndan, atýk sulara, derelerden kuyulara kadar birçok 

açýdan suyu kontrol ediyoruz.

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel Müdürlüðü, her 

sokaðýnda buram buram tarih kokan Bursa'mýzýn tarihi 

dokusunu bozmadan, altyapý sorunlarýný aþma noktasýnda 

önemli çalýþmalara imza atýyor.

Gerek içme suyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu 

çalýþmalarý, gerekse atýk su arýtma tesisleri ile çevre 

sorunlarýný giderme konusunda farklý projeler üreterek 

hayata geçiriyoruz. 

Yer altý ve yerüstü su kaynaklarýnýn deðerlendirilerek, 

ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýnda BUSKÝ Genel 

Müdürlüðümüz örnek bir çalýþma sergiliyor.

Bunun en somut göstergesi ise sudaki kayýp-kaçak 

oranýnýn, yüzde 23 seviyelerine çekilerek, Avrupa 

standartlarýnýn yakalanmýþ olmasýdýr.

Tüm zamanlarýn en güzel þehri Bursamýzýn kýymetini ve 

deðerini bilenlerin adýna hepinizi en içten sevgi ve 

saygýlarýmla selamlarým.

Recep ALTEPE
Büyükþehir Belediye Baþkaný

Türkiye'yi
 “su kültürü” ile tanýþtýran þehir
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Bursa'nýn demografik yapýsý, endüstrileþme oraný, yaðýþ 

ve mevsimlerdeki göreceli deðiþiklikleri göz önünde 

bulundurarak, yatýrým çalýþmalarýmýza yön vermiþ 

bulunmaktayýz.

Bu kapsamda, þehre verilen suyu, TSE 266 ve Saðlýk 

Bakanlýðý'nýn Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýndaki 

Yönetmelik uyarýnca belirlenen kriterlere göre kullanýma 

sunduk.

Þehre verilen suyun kalitesi, Dünya Saðlýk Örgütü ve 

Avrupa Birliði normlarýna göre de tescillenmiþ 

bulunmaktadýr.

Yine ayný þekilde içme suyu havzalarýnda bulunan 

kirletici kaynaklarý denetim altýna alarak, havzalarýn 

kirletilmesinin önüne geçtik.

Bütün bu çabalarýmýzýn neticesinde Bursa, çeþmeden 

akan suyun içilebildiði ender þehirler arasýndaki yerini aldý.

Su ve kanalizasyon idarelerinin baþarý kriterlerini 

belirleyen unsurlarýn baþýnda gelen kayýp kaçak su ile 

mücadelede büyük baþarý elde ettik.

Sergilediðimiz mücadelenin eseri olarak, içme suyu 

hatlarýndaki rehabilitasyon çalýþmalarý neticesinde sudaki 

kayýp kaçak oranýný yüzde 23'ler seviyesine gerilettik.

Geliþmiþ ülkelerdeki yaðmur suyu hatlarýnýn projelen-

dir i lmesinde uygulanan k r iter ler  çerçevesinde 

projelendirdiðimiz yaðmur suyu hatlarý ve kanalizasyon 

hatlarýnýn ayrým çalýþmalarýný yüzde 95 oranýnda 

tamamladýk.

Ýl mülki sýnýrlarýnýn büyükþehir belediyesine dönüþtürül-

mesiyle, görev ve sorumluluk sahamýz bütün Bursa'yý 

kapsar hale geldi.

Bugüne deðin büyükþehir sýnýrlarý içerisinde yer alan 7 

ilçede sürdürdüðümüz olaðanüstü performanstaki 

çalýþmalarýmýzý, sorumluluk sahamýza dahil olan 10 ilçede 

de ayný motivasyon ve þevkle devam ettireceðiz.

Bununla ilgili büyükþehir sýnýrlarýna katýlan ilçelerimiz-

deki altyapý sorunlarýna kesin ve kalýcý çözümler 

oluþturabilmek için her ilçede içme suyu ve kanalizasyon 

hattý projesi yapým ihalesine çýktýk.

Ýhale süreçlerinin tamamlanmasýyla, dört bir koldan 

altyapý çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz.

Büyükþehir Belediyemizin “yaþanýlmasýndan mutluluk 

duyulan saðlýklý kent Bursa” vizyonunu gerçekleþtirmeye 

yönelik altyapý çalýþmalarýna bundan sonraki süreçte de 

artan tempoyla devam edeceðimizi belirterek, her þeyin 

gönlünüzce olmasýný dilerim.

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

Altyapýya büyük yatýrým
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Demirtaþ Ýsmetiye bölgesinin 
kanalizasyon hattý ile yaðmur suyu 
hattý birbirinden ayrýlýyor. Yaklaþýk 
10 metrekare kesitli yaðmur suyu 
kanalý ile bölgedeki su baskýnlarýna 
son verilecek.

Bursa Büyükþehir Belediyesi, iklim 
deðiþikliklerine baðlý olarak yaþanan ani 
saðanak yaðýþlarla olasý sel baskýnlarýnýn 
önüne geçmek için Demirtaþ Ýsmetiye 
bölgesinin altyapýsýný sil baþtan güçlen-
diriyor. BUSKÝ tarafýndan kanalizasyon hattý 
ile yaðmur suyu hattý birbirinden ayrýlýrken, 
yaklaþýk 10 metrekare kesitli yaðmur suyu 
kanalý ile bölgedeki su baskýnlarý artýk tarih 
olacak.

Bölgede devam eden çalýþmalarý yerinde 
inceleyen Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Recep Altepe, BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail 
Hakký Çetinavcý'dan çalýþmalar hakkýnda 
bilgi aldý. 

Daha önce kanalizasyon atýklarýnýn karýþtýðý 

tüm derelerde ýslah çalýþmalarýnýn kesintisiz 

þekilde devam ettiðini ifade eden Baþkan 

Altepe, “Artýk derelerden sadece yaðmur 

suyu akacak. Ova bölgesi olan Demirtaþ ve 

Ýsmetiye'de þiddetli yaðan her yaðmurdan 

sonra su baskýnlarý yaþanýyordu.

Hem su baskýnlarýnýn önüne geçmek 

hem de derelere kanalizasyon akmasýný 

önlemek için bölgedeki çalýþmalar sürüyor. 

Yenilenen kanalizasyon hattý ile artýk atýklar

 Ýsmetiye Deresi'ne deðil, arýtma sistemine 

aktarýlýyor.  Yaðmur suyu ise kanalizasyon 

sisteminden baðýmsýz olarak toplanacak. Bu 

sayede çalýþmalar tamamlandýðýnda 

bölgede su baskýný olaylarý tarihe karýþacak” 

diye konuþtu.

Baþkan Altepe'nin bölgeye yönelik 

inceleme gezisinde; Büyükþehir Belediyesi 

Genel Sekreteri Seyfettin Avþar, BUSKÝ Genel 

Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý ile BUSKÝ 

Genel Müdür Yardýmcýlarý Güngör Gülenç ve 

Talat Özen de hazýr bulundu.
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ALO 185 ÝLE
SORUNLARA

ANINDA ÇÖZÜM 
Bütünþehir uygulamasýnýn 

ardýndan 17 ilçeye hizmet veren 
Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü, banka konforu-
nu aratmayan tahsilat bürolarý ve 
24 saat kesintisiz hizmet veren Alo 
185 Çaðrý Merkezi ile hizmette 
kalite çýtasýný üst seviyeye çýkardý.

BUSKÝ'nin 152 Evler Mahallesi'ndeki 
yenilenen tahsilat þubesi ile Alo 185 Çaðrý 
Merkezi'ni ziyaret eden Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Recep Altepe, çaðrý 
merkezinin Türkiye'deki en iyi iþletim 
sistemine sahip merkezlerden biri 
olduðunu söyledi.

Baþkan Altepe'nin ziyaretinde BUSKÝ 
Genel Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, 
Genel Müdür Yardýmcýlarý Güngör Gülenç, 
Talat Özen ve BUSKÝ Bilgi Ýþlem Dairesi 
Baþkaný Bülent Özdemir de hazýr bulundu.

Bursalýlarýn saðlýklý suya eriþimi 
noktasýnda 17 ilçede de altyapý yatýrým-
larýný aralýksýz sürdüren Büyükþehir 
Belediyesi BUSKÝ Genel Müdürlüðü, diðer 
taraftan geliþen teknolojiye paralel olarak 
vatandaþlarýn hizmete eriþimini de azami 
düzeyde kolaylaþtýrýyor.

Bu çalýþmalar kapsamýnda BUSKÝ'ye ait 
su faturasý tahsilat merkezleri, banka 
konforunu aratmayacak þekilde yeniden 
dizayn ediliyor. Ýç ve dýþ görüntüsüyle 
tamamen yenilenen 152 Evler Mahalle-
si'ndeki tahsilat merkezi, vatan-daþlarýn 
ferah bir ortamda hizmet almalarýný 
saðlýyor.
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24 saat kesintisiz hizmet 

Bu arada 152 Evler Mahallesi'ndeki 

tahsilat bürosunun alt katý da 'Alo 185' 

çaðrý merkezi olarak yeniden dizayn edildi. 

Çaðrý merkezi hizmet alanýna 17 ilçe de 

dahil edilirken, tüm ilçelerden yapýlan 

aramalarda abonelerin sorunlarýna çözüm 

üretiliyor, Toplam 35 personelle günün 24 

saati kesintisiz þekilde verilen hizmette, 

arýza kaydý, talep, þikayet, fatura ve 

abonelik bilgileri gibi tüm iþlemler 

kolaylýkla yapýlýyor. Vatandaþlardan gelen 

arýza ihbarlarý, görevliler tarafýndan anýnda 

bakým onarým ekiplerine bildirilirken, söz 

konusu sorunlar kýsa zamanda çözüme 

kavuþturuluyor. Geri bildirim uygulamasý 

ile vatandaþlar da yeniden bilgilendiriliyor.

Hizmet kalitesi giderek artýyor.

Alo 185 Çaðrý Merkezi'nin çalýþma 

sistematiðine iliþkin BUSKÝ Genel Müdürü 

Ýsmail Hakký Çetinavcý'dan bilgi alan 

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep 

Altepe, daha saðlýklý ve yaþanýlabilir bir 

kent için hizmet altyapýlarýný sürekli 

iyileþtirdiklerini vurguladý.

Türkiye'nin en iyi iþletim sistemine 

s a h i p  ç a ð r ý  m e r k e z i n i  B u r s a ' y a  

kazandýrdýklarýný dile getiren Altepe, “90 

ayrý hat ile verilen hizmette vatandaþ-

larýmýz telefon baþýnda dakikalarca bekle-

meden anýndan görevlilere ulaþabiliyor. 

Sorunlar anýnda arýza ekiplerine bildiriliyor 

ve sorun da kýsa zamanda çözüme 

kavuþuyor. Bunun yanýnda 4 olan mobil 

tahsilat aracý sayýmýz 10'a çýktý. Bir noktada 

tahsilat için uzun kuyruk oluþtuðu andan 

b i r  a r a c ý m ý z ý  o r a y a  y ö n l e n d i r i p,  

vatandaþlarýmýzýn uzun süre bekleme-

mesini saðlýyoruz” diye konuþtu.

Yeþil alanlarý, parklarý, bahçeleri, 

sosyal, kültürel ve sportif tesis-

leriyle “yaþanýlmasýndan mutlu 

olunan þehir” profili oluþturma 

baðlamýnda örnek yatýrýmlar 

gerçekleþtiren Bursa Büyükþehir 

Belediyesi, BUSKÝ Genel Müdür-

lüðü aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði 

altyapý çalýþmalarýyla da “saðlýklý 

kent Bursa” hedefinde çok önemli 

adýmlar atýyor.

Gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla “saðlýklý 

kent Bursa” hedefinde önemli projelere 

imza atan Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 

Genel Müdürlüðü, kendini yenileyen 

hizmet anlayýþýyla örnek bir performans 

sergiliyor.

Kuruluþlarýndan bu yana geçen 25 yýllýk 
süreçte 6 bin kilometrelik içme suyu hattý, 
3 bin kilometrelik kanalizasyon hattý, 

bin kilometrelik yaðmur suyu hattý ile 
yaklaþýk 70 kilometrelik dere temizliði ve 
ýslahý gerçekleþtirdiklerini belirten BUSKÝ 
Genel Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, 
yaðmur suyu hatlarý ve kanalizasyon 
hatlarýnýn ayrým çalýþmalarýnda yüzde 
95'lere varan sonuca ulaþýldýðýný vurguladý.

Geliþmiþ ülkelerdeki yaðmur suyu 
hatlarýnýn projelendirilmesinde uygu-
lanan kriterlerin BUSKÝ'de de uygulan-
dýðýna deðinen Çetinavcý, bu konuda 
örnek bir baþarý elde ettiklerine dikkat 
çekti.

Arýtma tesisleri 
Doðu ve Batý Arýtma Tesisleri'ne ilaveten 
Gemlik, Mudanya, Kurþunlu, Akçalar, 
Badýrga ve Küçükkumla'da 6 yeni arýtma 
t e s i s i n i  d a h a  h i z m e t e  s u n m a y a  
hazýrlandýklarýný dile getiren Çetinavcý, 
Nilüfer Deresi'nin yeniden Bursa'ya 
kazandýrýlmasýný hedefleyen Samanlý 
Kolektörü ile Barakfakih ve Panayýr 
Kolektörü inþaatlarýnda sona gelindiðini 
ifade etti.

ALTYAPIYA
BÜYÜK YATIRIM 
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Atýk su arýtma tesislerinden kaynak-

lanan koku sorununun giderilmesine 

yönelik Çamur Yakma Ünitesi'nin de 

yakýnda inþaatýna baþlanacaðýný ifade 

eden Çetinavcý, tesisin maksimum iki yýllýk 

sürede devreye girmesiyle sorunun 

tümüyle ortadan kalkacaðýný vurguladý.

Gemlik Körfezi'ndeki atýk sularý arýtma 

tesislerine taþýyacak kolektör üniteleri 

yapým anlaþmasýnýn imzalandýðýný, 

Uluabat Gölü'nü atýk sulardan arýndýracak 

kolektör hattý ihalesinin tamamlanmak 

üzere olduðunu ifade eden Çetinavcý, 

bununla birlikte Faddýlý bölgesine yapýlan 

arýtma tesisi ile atýk sularýn arýtýlacaðýný, 

Nilüfer Deresi boyunca Badýrga'ya kadar 

olan bölgeye kolektör inþaatlarý yapýlarak 

tüm atýk sularýn Badýrga'da inþa edilecek 

arýtma tesisinde arýtmaya tabi tutulacaðýný 

vurguladý.
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“Proje hayata geçtiðinde,  Gemlik 

Körfezi'ndeki atýk sulardan kaynaklanan  

kirlilik de son bulacak. Gemlik Körfezi'n-

deki biyolojik yaþamýn çeþitliliði ve 

devamlýlýðýna olumlu katký saðlayacak 

proje, ayný zamanda, körfezin turizm 

potansiyelini geleceðe taþýmaya aday bir 

süreci de beraberinde getirecek” diye 

konuþtu.

Ýmza töreninde BUSKÝ Genel Müdür 

Yardýmcýsý  Güngör Gülenç,  BUSKÝ 

Kanalizasyon Dairesi Baþkaný Mesut Boz, 

Altýnbaþ Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný 

Bahri Altýnbaþ, Altýnbaþ Yönetim Kurulu 

Baþkan Yardýmcýsý Murat Altýnbaþ ile Ar-

Tem Proje Müdürü Saim Tekeli de hazýr 

bulundu. 

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 
Genel Müdürlüðü ile Altýnbaþ, 
Kanýk ve Mufa inþaat þirketlerin-
den oluþan üçlü konsersuyum 
arasýnda Gemlik Körfezi'ndeki atýk 
sularý arýtma tesislerine taþýyacak 
kolektör üniteleri yapým anlaþ-
masý imzalandý.

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 

Müdürlüðü, Gemlik Körfezi'ndeki atýk 

sularý arýtma tesislerine taþýyacak kolektör 

ünitelerinin inþaatý için harekete geçti.

Bu kapsamda BUSKÝ Genel Müdürlüðü 

ile Altýnbaþ, Kanýk ve Mufa inþaat 

þirketlerinden oluþan üçlü konsersuyum 

arasýnda kolektör üniteleri  yapým 

anlaþmasý imzalandý.

Projenin hayata geçmesiyle; Mudanya, 

Güzelyalý, Gemlik, Altýntaþ, Kurþunlu, 

Küçükkumla, Büyükkumla, Alaattinbey, 

Kýrcaali'nin de yer aldýðý Marmara 

Denizi'nin güneydoðu kýyýlarýndaki 

yerleþim alanlarýnýn tamamýný içine alan 

Gemlik Körfezi hayat bulacak.

Kolektörlerde toplanacak atýk sularýn 

Gemlik, Kurþunlu, Mudanya'da yapýlacak 

arýtma tesislerine taþýnacaðýný belirten 

BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký 

Çetinavcý, projenin 54 milyon 490 bin TL'lik 

yatýrým büyüklüðüne sahip olduðunu 

vurguladý.

Kolektör inþaatlarýnýn 2 yýllýk süreçte 

tamamlanacaðýný ifade eden Çetinavcý,  

GEMLÝK
KÖRFEZÝ HAYAT

 BULUYOR 
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Bu kapsamda, Nilüfer Deresi'nin “temiz” 

akmasý için kollarýný sývayan BUSKÝ, 2 yýl 

içerisinde yeni arýtma tesislerinin devreye 

girmesi ile hem derenin temiz akmasýný 

saðlamayý, hem de kirlilikten kaynaklanan 

kokunun giderilmesini hedefliyor.

Konuyla ilgili plan, proje ve yatýrým-

larýnýn tamamlandýðýný belirten BUSKÝ 

Genel Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, 2 yýl 

içerisinde Nilüfer Deresi'nin temiz akacaðý 

ve neden olduðu kokunun ortadan 

kaldýrýlacaðý müjdesini verdi.

Bunun iç in  öncel ik le  Gürsu ve 

Kestel'deki evsel atýklar ile sanayi 

tesislerinin atýklarýnýn arýndýrýldýðý Yeþil 

Çevre Arýtma Tesisi'nin kapasitesinin 

artýrýlmasý gerektiðini dile getiren 

Çetinavcý, “Yeþil Çevre Arýtma Tesisi'nin 

kapasite artýrýmý, Nilüfer Deresi'nin temiz 

akmasý için gerekli ön koþullardan birini 

oluþturuyor. 

Bununla ilgili çalýþmalar yapýldýðýný ve 

sonuca ulaþýlmak üzere olunduðunu 

biliyoruz. Yine BUSKÝ olarak 12 milyon TL'lik 

yatýrýmla hayata geçirdiðimiz 9 bin 200 

metreden oluþan Samanlý Kolektörü 

inþaatýnda sona yaklaþýldýðýný da belirtmek 

isterim. Nilüfer Deresi'nin yeniden 

Bursa'ya kazandýrýlmasýný hedefleyen 

Samanlý Kolektrörü Doðu Atýk Su Arýtma 

Tesisi ile Vakýfköy arasýnda kalan; Millet, 

Samanlý, Kumlukalan, Ýsabey, Demetevler, 

Deðirmenönü, Karapýnar, Yenidoðan, 

Þir inevler,  Arabayataðý ,  Çýnarönü,  

Demirtaþ ve Ýsmetiye mahallelerinden 

dereye akan atýk suyun arýtma tesisine 

getirilmesini saðlayacak. Nilüfer Deresi'nin 

yeniden Bursa'ya kazandýrý lmasýný 

hedefleyen Samanlý Kolektörü inþaatýnda 

sona yaklaþýldý. Samanlý Kolektörü'nün 

tam kapasite ile hizmete girmesiyle 'temiz 

Nilüfer' hedefinde çok önemli adým atýlmýþ 

olacak” diye konuþtu.

NÝLÜFER TEMÝZ
AKACAK KOKU

KALKACAK 
Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 

Genel Müdürlüðü, Bursa'nýn simge 
deðerlerinden Nilüfer Deresi'nin 
“temiz” akmasý için bir süre önce 
baþlattýðý çalýþmalarýna hýz verdi.

Bursa'nýn “dünya þehri” olmasý yolunda 
sosyal, kültürel ve þehircilik alanýnda ses 
getiren pek çok projeye imza atan Bursa 
Büyükþehir Belediyesi, çevre yatýrýmlarýyla 
da “saðlýklý kent Bursa” hedefinde çok 
önemli adýmlar atýyor.

Büyükþehir Belediyesi 'nin BUSKÝ 
aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði çalýþmalar 
doðrultusunda Nilüfer Deresi, “çevre 
duyarlýlýðýnýn” somut örneði olarak 
Bursa'nýn kent yaþamýna kazandýrýlmýþ 
olacak.



Nilüfer “BUSKÝ” ile hayat bulacak 
Büyükþehir Belediyesi'nin “saðlýklý kent Bursa” hedefi 

kapsamýnda altyapý çalýþmalarýna hýz verdiklerini dile getiren 

Çetinavcý, “Nilüfer Deresi'nin temiz akmasý ve neden olduðu 

kokunun ortadan kaldýrýlmasý, kapsamlý çalýþmalarýmýzýn önemli 

bölümünü oluþturuyor. Samanlý Kolektörü ile þehrin doðu 

yakasýndaki atýk sularýn Nilüfer Deresi'ne deþarjýný önleyen 

çalýþmamýzýn yaný sýra; Baðlarbaþý'nýn bir bölümü, Yunuseli, 

Güneþtepe, Yeniceabat, Çeltik, Armutköy, Panayýr, Doðanevler, 

Ýsmetiye, Yalova Yolu Özdilek arkasýndaki Panayýr Köprüsü ile 

Küçükbalýklý Köprüsü arasýnda kalan bölge, Serme, Barakfakih 

Sanayi Bölgesi'nin bir kýsmý ve Gürsu 
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BUSKÝ HABER

 TOKÝ'nin kanalizasyon atýklarýný Doðu Atýksu Arýtma Tesisi'ne 

ulaþtýracak altyapý projesinin anlaþmasýný imzaladýk. Proje 2 yýl 

içerisinde hizmete girerek, Nilüfer Deresi'nin temiz akmasý 

yolunda çok önemli bir iþlevi yerine getirecek” dedi.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe'nin çevre 

yatýrýmlarýnýn tamam-lanmasý ve çevre temizliðine verdiði 

önemi vurgulayan ve bu vizyona uygun olarak altyapý 

çalýþmalarýna bundan sonraki süreçte de artan bir tempoyla 

devam edeceklerini dile getiren Çetinavcý, kamu kurumu 

olmanýn verdiði sorumluluk bilinciyle, hizmetin en iyisini 

sunmayý hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Bursa Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 
Müdürlüðü, kamu kurumu olmanýn 
verdiði örnek duyarlýlýðý, su sýkýntýsý 
yaþayan komþu illerden gelebilecek 
yardým çaðrýlarýnýn yanýnda yer alarak, bir 
kez daha gösterdi.

Yalova Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Atilla Akoðuz 
ve Yalova Ýl Genel Meclisi Baþkaný Yaþar Demirel'in, 
yakýn geçmiþte BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký 
Çetinavcý'ya bulunduklarý ziyarette, Yalova'da 
yaþanan su sýkýntýsý gündeme geldi.

Konuk heyetin, Yalova'nýn içme suyu ihtiyacýný 
karþýlayan Gökçe Barajý'ndaki su seviyesinin, þehrin 
su ihtiyacýný karþýlayamayacak seviyelere gerile-
diðini dile getirdiðini vurgulayan Çetinavcý, “Büyük-
þehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Recep Altepe'nin de 
onayýyla, Yalova'dan gelen yardým çaðrýsýnýn hemen 
yanýnda yer aldýk. Bu kapsamda, yüzer pompa 
istasyonumuzu, Gökçe Barajý'nýn ölü hacmindeki 
suyu çekerek sisteme dahil edebilmesi için komþu 
ilimizin kullanýmýna tahsis ettik. Günlük hayatýmýzýn 
en önde gelen ihtiyaç maddesi suyun önemi, çeþitli 
nedenlerle yaþanýlan susuzluk vesilesiyle çok daha 
iyi anlaþýlýyor. Bulunduðumuz destekle, Yalovalýlarýn 
su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný görev bildik.” diye 
konuþtu.

2007'de Bursa'da kuraklýða baðlý olarak yaþanan su 
sýkýntýsýna çare oluþturabilme adýna, Doðancý 
Barajý'nýn ölü hacmindeki suyu çekebilmek için 
saniyede 1000 litre ile 500 litre su çekebilme 
kapasitesine sahip iki adet yüzer pompa istasyonu 
imal ettiklerini hatýrlatan Çetinavcý, Yalova'daki 
Gökçe Barajý'nýn ölü hacminden su çekmek için 
kurulumunu gerçekleþtirdikleri yüzer pompa 
istasyonunun, saniyede 500 litre su çekebilme 
kapasitesine sahip olduðunu ifade etti. Çetinavcý, 
ihtisas alanlarýný kapsayan konularda, söz konusu 
olabilecek talepleri, Büyükþehir Belediyesi'nin izni 
ve onayý durumunda, her zaman karþýlamaya hazýr 
olduklarýný da dile getirdi.
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BUSKÝ'DEN  YALOVA'YA
 “CAN SUYU”
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ERGENLÝKTEN
YETÝÞKÝNLÝÐE BÝREY

OLMA SANATI 

BUSKÝ HABER

Bu kapsamda, BUSKÝ Ýnsan Kaynaklarý 

ve  E ð i t i m  D a i re s i  B a þ k a n l ý ð ý ' n c a  

düzenlenen “Çocukla Ýletiþim, Ergenlik 

Sorunlarý, Sorunlara Doðru Yaklaþým 

Yöntemleri” konulu konferans, sosyal 

sorumluluk bilinciyle gerçekleþtirilen 

özgün etkinlikler zincirinin önemli 

halkasýný oluþturdu.

Türk Psikologlar Derneði Bursa Þubesi 

Baþkaný Psikolog Yýlmaz Gürkan ve Uzman 

Klinik Psikolog Psiko Drama Terapisti 

Murat Aldan' ýn konuþmacý  olarak 

katýldýklarý etkinlikte, ergenlik dönemin-

deki gençlerin anne babalarýyla ve 

çevreleriyle olan etkileþimlerinde yaþadýk-

larý, ayrýntýlarýyla ele alýndý.

Ergenliðin bir kimlik doðumu olduðunu 

belirten Uzman Klinik Psikolog Psiko 

Drama Terapisti Murat Aldan, çocukluktan 

gençliðe adýmýn atýldýðý bu dönemin, ayný 

zamanda birey olmanýn baþlangýcýný 

oluþturduðunu vurguladý.

Ergenlikte birey olma hissi

Kiþiliðin temellerinin çocuklukta 

atýldýðýný, ergenlikte ise þekillendiðini 

ifade eden Aldan, “Ergenlik çaðý, insan 

hayatýnýn en hassas dönemini oluþtur-

maktadýr. Çocuklarý ergenlik döneminde 

bulunan anne ve babalara, büyük görevler 

düþüyor. Ergene birey olduðu hissini 

uyandýracak yaklaþýmlarda bulunmak, 

k i þ i l i k  g e l i þ i m i n d e  v a z g e ç i l e m e z  

önemdedir. Yetiþkin birey olma yolunda 

hýzla ilerleyen ergeni dikkate almak, 

fikirlerine deðer vermek gerekir. Önem-

senmeyen, dikkate alýnmayan ergen, 

kendini yalnýz hissedecektir.” diye konuþtu.

Yalnýzlýk hissindeki ergen bireyin, alkol 

ve uyuþturucu gibi kötü alýþkanlýklarýn 

girdabýna kapýlabileceðine dikkat çeken 

A l d a n ,  a n n e - b a b a l a r ý n  e r g e n l i k  

dönemindeki çocuklarýna, aþýrý hoþgörülü 

ve aþýrý baskýcý yaklaþýmlarda bulun-

maktan uzak durmalarý gerektiðini ifade 

etti.

BUSKÝ Ýnsan Kaynaklarý ve 

Eðitim Dairesi Baþkanlýðý'nca 

düzenlenen “Çocukla Ýletiþim, 

Ergenlik Sorunlarý, Sorunlara 

Doðru Yakla-þým Yöntemleri” 

konulu konferansta, ergenlik 

dönemindeki gençlerin anne 

babalarýyla ve çevreleriyle olan 

etkileþimlerinde yaþadýklarý,  

ayrýntýlarýyla ele alýndý.

Gerçekleþtirdiði altyapý yatýrýmlarýyla, 

“saðlýklý kent Bursa” hedefinde önemli 

projelere imza atan Büyükþehir Belediyesi 

B U S K Ý  G e n e l  M ü d ü r l ü ð ü ,  e ð i t i m  

faaliyetleriyle de sosyal sorumluluðun 

seçkin örneklerini sunuyor.
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Türk Psikologlar Derneði Bursa Þubesi 

Baþkaný Psikolog Yýlmaz Gürkan da anne-

babalarýn çocuklarýndan beklentilerini, 

kendilerinin olmasýný istedikleri þabloncu 

anlayýþlar yerine, çocuklarýnýn ilgi, yetenek 

ve kapasiteleri doðrultusunda belirleme-

lerinde büyük önem bulunduðunu 

vurguladý.

Aþýrý baskýcý, aþýrý disiplinli ya da 

alabildiðine hoþgörülü hal ve tutumlarýn 

sergilendiði aile ortamlarýnda bulunan 

çocuklarýn, kiþilik bozukluklarýna maruz 

kaldýklarýný dile getiren Gürkan, anne-

babalarýn çocuklarýna olan yaklaþým-

larýnda denge unsurunu dikkate alma-

larýnýn, kendine güvenen saðlam kiþilikli 

bireylerin yetiþmesinde birinci derecede 

role sahip bulunduðunu da sözlerine 

ekledi.
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BUSKÝ Genel Müdürlüðü Ýnsan 

Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi 

B a þ k a n l ý ð ý ' n c a  d ü z e n l e n e n  

konferansta, herhangi bir kaza ya 

da yaþamý tehlikeye düþüren bir 

durumda, “ilk yardým”ýn taþýdýðý 

hayati önem, mercek altýna alýndý.

BUSKÝ  G enel  M üdür lüðü Ýnsan 

Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý'nca 

düzenlenen konferansta, “ilk yardým” 

konusu ele alýndý.

ÝLK YARDIM
HAYAT KURTARIR

BUSKÝ HABER

Okul öncesi çocuklarda tasarruflu su 

kullanýmý bilincinin oluþumuna yönelik 

etkinliklerine hýz veren Büyükþehir 

Belediyesi BUSKÝ Genel Müdürlüðü, kamu 

kurumu olmanýn seçkin örneklerini 

sunuyor.

Bu kapsamda, BUSKÝ Ýnsan Kaynaklarý 

ve Destek Hizmetleri Dairesi Baþkan-

lýðý'nýn organizasyonuyla BUSKÝ Konferans 

Salonu'nda aðýrlanan “Küçük Þeyler Ana 

Okulu” öðrencilerine, çizgi filmler ve 

animasyonlar eþliðinde, bilinçli su 

tüketimi ile su tasarrufuna iliþkin bilgiler 

verildi. Eðlendirirken bilgilendirmeyi 

amaçlayan etkinlik, renkli görüntülere 

sahne oldu.

EÐLENDÝRÝRKEN
BÝLGÝLENDÝREN

ETKÝNLÝK
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BUSKÝ Konferans Salonu'nda gerçek-

leþtirilen konferansta konuþan Kýzýlay 

Bursa Þubesi Eðitim Uzmaný Zuhal Özer, 

herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye 

düþüren bir durumda, “ilk yardým”ýn 

taþýdýðý hayati öneme iliþkin sunumda 

bulundu.

Ýlk yardým temel uygulamalarýndan 

“koruma”nýn ilk yardýmda bulunacak 

kiþinin olay yerinde olasý tehlikeleri 

belirleyerek, güvenli bir çevre oluþturmasý 

esasýna dayandýðýný dile getiren Özer, 

“bildirme”nin en hýzlý þekilde gerekli 

yardým kuruluþlarýna (112 Acil Yardým) 

haber verilmesi, “kurtarma”nýn da ilk 

yardýmcýnýn olay yerinde bilinçli ve sakin 

þekilde yapmasý gerekenleri icra etmesi 

anlamýna geldiðini ifade etti.

112 Acil Yardým'ýn her yer ve ortamdan 

ücretsiz aranabildiðine dikkat çeken Özer 

aramalarda; kesin yer ve adres bil-

diriminde bulunulmasý, kimin hangi 

numaradan aradýðý, olayýn tanýmý, hasta 

yada yaralý sayýsýnýn belirtilmesi ile hasta  

ilaçsýz uygulamalar olduðuna iþaret eden 

Özer, bir ilk yardýmcýda bulunmasý gereken 

özellikleri ise þöyle sýraladý: yada yaralýlarýn 

durumu ile nasýl bir yardýmda bulunul-

duðuna iliþkin açýklayýcý bilgilendirmede 

bulunulmasýnýn önemine iþaret etti.

Yapýlan bilimsel çalýþmalarýn, kaza-

lardan sonraki ölümlerin yüzde 50'sinin, 

yaklaþýk ilk 30 dakika içerisinde gerçekleþ-

tiðini belirten Özer, “Yine yapýlan 

araþtýrmalar, meydana gelen olay sonrasý 

bilinçli ve etkin ilk yardým ile ölüm ve 

sakatlýklarýn önlenmesinin mümkün 

olduðunu göstermektedir. Bu nedenle, 

hasta yada yaralýlarýn yaþamýný kurtarmak, 

oluþabilecek sakatlýklarý önlemek ve 

iyileþmeyi kolaylaþtýrmak için doðru ve 

yeterli düzeyde ilk yardým bilgisine sahip 

olmak büyük önem taþýmaktadýr” dedi.

Ýlk yardýmýn týbbi araç ve gereç 

aranmaksýzýn mevcut araç, gereçle yapýlan  

ilaçsýz uygulamalar olduðuna iþaret eden 

Özer, bir ilk yardýmcýda bulunmasý gereken 

özellikleri ise þöyle sýraladý:

•Ýnsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip 

olmalý.

• Öncelikle kendi can güvenliðini korumalý.

• Sakin olmalý ve kendine güvenmeli.

• Olayý en kýsa sürede ve doðru olarak acil 

yardým merkezine (112'yi aramak) 

bildirmeli.

•Çevrede bulunan kiþilerden yararla-

nabilmeli.

Sunumunu uygulamalý örneklerle 

renklendiren Özer; solunum yolu týkanýk-

lýklarý, bilinç bozukluklarý, kanamalar, kalp 

krizi, göðüste kuvvetli aðrý, vücuttaki 

yanýklar, kýrýk, çýkýk ve burkulmalar ile ilgili 

ilk yardýmda yapýlmasý gerekenlere iliþkin 

açýklamalarda bulundu.
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Su gibi
aziz þehirde
suya yazýlan
ÝSKÝ yazýsý 
Röportaj: Mustafa TÜRE
Fotoðraflar: Cengiz SALÝH

Binlerce yýllýk köklü tarihi, 
kültürel birikimi, Asya ve Av-
rupa'yý birbirine baðlayan köprü 
niteliðindeki coðrafi konumu ile 
Ýstanbul, Türkiye'nin dünyaya 
açýlan penceresi. “Ýçinden deniz 
geçen tek þehir” unvanýna sahip 
bulunan Ýstanbul, diðer jeo-
stratejik özellikleri bir yana, 
sadece bu özelliði ile bile dünya 
ölçeðinde ayrýcalýklý bir konumda 
bulunuyor.

Benzersiz nitelikleri ve güzellik-
leriyle Ýstanbul, yaþamýn devam-

lýlýðýnda bir kýymet ifade eden hal 
ve durumlarý  anlatabilmede 
Türkçemize yerleþmiþ güzel bir 
deyim olan “su gibi aziz” kavramýný 
da ruhunun derinl ik lerinde 
yaþatan bir þehir.

Bu sayýmýzdaki röportajýmýza, 
“su gibi aziz” olan Ýstanbul'un su 
yönetimi, su iletimi ve altyapý 
hizmetlerinden sorumlu kurumun 
baþýndaki ismi ÝSKÝ Genel Müdürü 
Dr. Dursun Atilla Altay'ý konuk 
ettik.



Altay'la, ÝSKÝ'nin kuruluþ tarih-

çesinden yatýrým ve projelerine, 

kesintisiz ve kaliteli su temininden 

altyapý hizmetlerine kadar geniþ 

yelpazedeki konu baþlýklarýný 

mercek altýna aldýk.

• ÝSKÝ'nin kuruluþ tarihçesinden söz eder 

misiniz?

Ýstanbul birçok farklý medeniyete ev 

sahipliði yapmýþ kadim bir þehir. Tarihte 

Ýstanbul'da hüküm sürmüþ Roma – Bizans 

ve Osmanlý gibi tüm imparatorluklar þehre 

 su getirmek için büyük çabalar sarf etmiþ 
bu dönemlerde þehre su getirmek bir 
devlet meselesi olmuþtur.

Osmanlý Dönemi'nde artan su ihtiya-
cýnýn karþýlanabilmesi ve yeni yapýlan 
binalara basýnçlý su temin edilebilmesi için  

Ýstanbul'da çeþmeden akan suyun dünya
standartlarýnda içilebilir nitelikte olduðunu belirten 
ÝSKÝ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, yüzde
97'si kontrol altýna alýnan atýk sularýn önemli bir
kýsmýnýn ise ileri biyolojik derecede arýtmaya tabi
tutulduðunu vurguladý.
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Sultan Abdülaziz tarafýndan 1868 

yýlýnda Fransýz Dersaadet Anonim Su 

Þirketi'ne imtiyaz verilmiþ ve ilk su idaresi 

kurulmuþtur. Aradan geçen zamanda 

þirketin,  haklarýnýn azamisini  al ýp 

vecibelerini yerine getirmekten kaçýnmasý 

üzerine su meselesinin imtiyazlý þirketler 

eliyle yürümeyeceði kanaatine varýlmýþ ve 

imtiyazlar kaldýrýlmýþtýr. 1937 yýlýnda 

Ýstanbul Su Ýdaresi kurulmuþ, 1981 yýlýnda 

ise 2560 sayýlý ÝSKÝ Kanunu ile Ýstanbul 

Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý baðýmsýz 

bütçeli bir kurum olarak ÝSKÝ kurulmuþtur. 

• Ýstanbul gibi bir dünya þehrinin içme 

suyu temini ile altyapý hizmetlerinde 

izlenen planlama ve projeler büyük 

yatýrýmlarý da beraberinde getiriyor olsa 

gerek. Bu baðlamda, ÝSKÝ'nin kuru-

luþundan bugüne dek geçen süreçte 

gerçekleþtirilen yatýrýmlardan söz etmek 

gerekirse özetle ne söylenebilir?

Ýstanbul'un su meselesini ÝSKÝ'nin 

kuruluþ dönemi olan 1981'den itibaren ele 

alýrsak þunlarý ifade etmek gerekir: Ýstanbul 

Anadolu'dan aldýðý büyük göç dalgasýyla 

nüfusu hýzla artmaya baþlayan sanayisi 

þehir merkezinde geliþen bir þehir 

olmuþtur. Bu tarihten itibaren gerekli 

yatýrýmlar þehrin büyüme hýzýna paralel 

olarak planlanarak hayata geçirilmediði 

için þehir içme suyu ve çevre saðlýðý 

açýsýndan ciddi sýkýntýlar yaþamaya 

baþlamýþtýr. 

1990'lý yýllardan itibaren þehir uzun 

süreli susuzluklar yaþamaya baþlamýþ, 

dereleri ve denizleri adeta birer atýk su 

kanalý haline gelmiþtir. 1994 yýlýndan 

itibaren þehirde baþlatýlan büyük yatýrým 

hamlesi doðrultusunda þehrin tüm içme 

suyu altyapýsý yenilenmiþ, mevcut nüfus ve 

olasý nüfus planlanarak þehre yeni su 

kaynaklarý temin edilerek içme suyu 

sorunu tamamen çözülmüþ, þehrin her 

noktasýna dünya standartlarýnda kaliteli ve 

kesintisiz içme suyu ulaþtýrýlmaya baþ-

lanmýþtýr. 

Ayný þekilde milyarlarca liralýk çevre 

koruma yatýrýmlarý sayesinde þehrin atýk 

sularý kontrol altýna alýnmýþ, su kaynak-

larýna, derelere ve denizlere akan atýk sular 

inþa edilen modern arýtma tesislerinde 

arýtýlmaya baþlanmýþtýr. Bu sayede Haliç 

baþta olmak üzere Ýstanbul sahilleri 

yeniden eski güzelliðine kavuþmuþ, 

dereler atýk su kanalý olmaktan çýkmýþ, 

kronik sel baskýnlarý tarihe karýþmýþ ve 

sahillerin tamamýna yakýný denize girile-

bilir kriterlere ulaþmýþtýr.

RÖPORTAJ

ÝSKÝ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, 17 milyonluk mega kent Ýstanbul'un su yönetimi, iletimi ve altyapý hizmetlerinden
sorumlu ismi olarak, hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretinde olduklarýný dile getiriyor. 

“Ýstanbul gibi bir dünya metropolüne hizmet veriyorsanýz, dünyadaki tüm yenilikleri de yakýndan takip etmek zorundasýnýz” diyen
Altay, ÝSKÝ olarak geliþen teknolojiyi yakýndan takip ettikleri ve uyguladýklarýný vurguluyor.
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Bugün Ýstanbul günlük 4 milyon 395 

bin metreküp arýtma kapasiteli 7 büyük 

içme suyu arýtma tesisi ve 17 bin 800 km'yi 

aþkýn içme suyu iletim hattýna, 5 milyon 

452 bin metreküp arýtma kapasiteli 67 

adet atýk su arýtma tesisi ve 14 bin 350 km 

atýk su toplayýcý hattýna sahip bir þehir 

k o n u m u n d a .  B u g ü n  Ý s t a n b u l ' u n  

köylerinde dahi kesintisiz dünya standart-

larýnda içilebilir kalitede su akýyor, yüzde 

97'si kontrol altýna alýnan atýk sularýn 

önemli bir kýsmý ileri biyolojik derecede 

arýtmaya tabi tutuluyor. 

• Kesintisiz ve kaliteli su temininde ÝSKÝ 

nasýl bir strateji izliyor?

Biz 1999 yýlýnda hazýrladýðýmýz master 

plan çerçevesinde yatýrýmlarýmýzý sür-

dürüyoruz. Gelecek perspektifi ile hazýr-

ladýðýmýz bu plan sayesinde Ýstanbul'a 

kaliteli ve kesintisiz su vermeyi baþardýk. 

Geçtiðimiz 20 yýl içerisinde kurak 

periyotlar yaþamamýza raðmen suyun 

kesintisiz akmasýný saðladýk. Ýçinde 

bulunduðumuz dönemde de master plan 

çerçevesinde hayata geçirdiðimiz yatýrým-

lar sayesinde ayný þekilde kesintisiz su 

vermeye devam ediyoruz. 

Hayata geçirdiðimiz yatýrýmlar netice-

sinde artan nüfus ve artan su ihtiyacýný 

karþýlarken su kalitesini de dünya 

standartlarýna getirdik. Bugün Ýstanbul'da 

musluklardan kesintisiz olarak Avrupa 

Birliði, ABD Çevre Koruma Ajansý, Dünya 

Saðlýk Örgütü ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýn-

dan yayýmlanan Ýnsani Tüketim Amaçlý 

Sular Hakkýnda Yönetmelik kriterlerinde 

içilebilir su akýyor. 

ÝSKÝ Genel Müdürü
Dr. Dursun Atilla Altay
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RÖPORTAJ

• Abonelere verilen hizmetin sürekliliði 

ve kalitesine iliþkin ÝSKÝ'nin belirlediði 

prensip nedir?

ÝSKÝ olarak yaklaþýk 5 milyon aboneye 

sahip bir kurumuz. Sanayinin bir çok farklý 

dalýndan konut aboneliðine kadar geniþ 

bir yelpazede ve geniþ bir coðrafyada 

abonelerimiz var. Abonelerimizin ÝSKÝ ile 

ilgili tüm iþlemlerini minimum zahmetle 

gerçekleþtirebilmeleri için çalýþmalar 

yaptýk. Bu doðrultuda abonelerimiz 

hizmet aldýklarý ilçede olmasalar dahi tüm 

þubelerimizden her türlü abonelik 

iþlemlerini gerçekleþtirebiliyorlar. Böyle-

likle abonelerimiz  zaman ve yol açýsýndan 

önemli bir zahmetten kurtulmuþ oluyorlar. 

Ayný þekilde internet þubemiz ve ALO 185 

servimiz üzerinden de abonelerimizin

Kurumumuzdaki on-line su daðýtým ve 

kumanda sistemimiz SCADA, Ýstanbul'u 

sokak sokak bina bina veri arþivimizde 

tutan ve gerektiðinde her türlü inceleme 

imkaný sunan Coðrafi Bilgi Sistemimiz 

(GIS), uluslar arasý akreditasyon sertifika-

sýna sahip laboratuarlarýmýz ve ileri 

biyolojik atýk su arýtma tesislerinde 

kullandýðýmýz geri dönüþüm sistemimiz 

ÝSKÝ olarak kullandýðýmýz yeni teknoloji 

uygulamalarýmýzdan sadece bazýlarý 

olarak sýralanabilir. 

ÝSKÝ olarak Ýstanbul'un mevcut su ve atýk 

su  s istemini  korumak ve a l t yapý  

noktasýnda dünyanýn en ileri þehirleriyle 

tatlý bir mukayese içinde olabilmek için 

çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. 

• Devam eden yatýrýmlarýnýzdan söz 

etmek gerekirse neler söylenebilir?

Ýstanbul'un artan ihtiyaçlarý doðrul-

tusunda plan, proje ve yatýrýmlarýmýzý 

sürdürüyoruz.  Öncelik l i  olarak su 

kaynaklarýný geliþtirme çalýþmalarýmýz 

devam ediyor. Bu doðrultuda Melen 

Projesi 3.Kademesi, Cumhuriyet Ýçme 

Suyu Arýtma Tesisleri 2.Kademesi ve Ýkitelli 

Ýçme Suyu Arýtma Tesisleri 3.Kademesi'nin 

hayata geçirilmesi çalýþmalarýmýz sürüyor. 

Ayný þekilde çevre koruma yatýrýmlarýmýzý 

da sürdürüyoruz. Çevre Koruma yatýrým-

larýmýz çerçevesinde Büyükçekmece – 

Çanta – Selimpaþa ve Silivri Ýleri Biyolojik 

Atýk Su Arýtma Tesisi inþaatlarýmýz hýzla 

devam ediyor.  Ayrýca atýk sularýn 

toplanarak tesislerimize ulaþtýrýlmasý için 

tünel ve kolektör inþaatlarýmýz ile birçok 

noktada dere ýslahý çalýþmalarýmýzý 

sürdürüyoruz.

 iþlemlerini kolaylaþtýrmak için bir dizi 

çalýþma yürütüyoruz. Prensibimiz abone-

lerimizin mümkün olduðu kadar az 

zahmetle Kurumumuzla i lgil i  tüm 

iþlemlerini minimum sürede gerçekleþ-

tirebilmeleri.

• Kurum ve kuruluþlarýn sunduklarý 

hizmetin kalitesini belirleyen faktörlerin 

baþýnda, yetiþmiþ insan gücünün geldiði 

bilinen bir gerçek olmakla birlikte 

teknolojik yeniliklerden yararlanmak da 

hizmet kalitesinin sürekliliðini saðla-

mada önemli bir unsur. Bu kapsamda 

ÝSKÝ, nasýl bir hizmet metodu belirliyor?

Ýstanbul gibi bir dünya metropolüne 

hizmet veriyorsanýz dünyadaki tüm 

yenilikleri de yakýndan takip etmek 

zorundasýnýz. Teknoloji hýzla geliþiyor. Biz 

de ÝSKÝ olarak geliþen teknolojiyi yakýndan 

takip ediyor ve uyguluyoruz. 

Ömerli Ýçme Suyu Arýtma Tesisi
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• Organizasyon yapýnýzda güçlü þubeler yöntemini seçtiðinizi 
görüyoruz. Bu durum yönetim konusunda ne gibi zorluk ve 
kolaylýklar getiriyor?

Yerinden yönetim ilkesi gereðince hareket ediyor ve 
Ýstanbul'un her ilçesine bir ÝSKÝ Þube Müdürlüðü açmak için 
çalýþma-larýmýzý sürdürüyoruz. Bu sayede Ýstanbullular kendi 
ilçelerinden çýkmadan, ulaþým zahmeti çekmeden,  zaman israfý 
olmadan ÝSKÝ ile ilgili tüm iþlemlerini en kýsa sürede 
t a m a m l a y a b i l i y o r l a r .  B u  d o ð r u l t u d a  y e n i  þ u b e  
müdürlüklerimizin inþaatýný tamamlýyor ve hizmete alýyoruz. 
Ayýca þubelerimizde uygulamaya baþladýðýmýz yeni bir 
uygulama ile abonelerimiz ikamet ettikleri þubede olmasalar 
dahi tüm þubelerimizde ÝSKÝ ile ilgili her türlü abonelik 
iþlemelerini yapabiliyorlar. Abonelerimizin hizmet almasýný 
kolaylaþtýran her çalýþma bizlerin yükünü alýyor, bizlere güç 
katýyor. Yapýlan kamuoyu araþtýrmalarý gösteriyor ki ÝSKÝ, müþteri 
memnuniyeti oraný en yüksek kurumlarýn baþýnda geliyor. 
Abonelerimiz ÝSKÝ'den ve sunduðu hizmetlerden memnunlar…

• Su idarelerinin performans ölçütlerinden biri olan kayýp 
kaçak oraný konusunda ne gibi çalýþmalar yapýyorsunuz?

Türkiye genelinde su kayýp ve kaçak ortalamasý yüzde 45-
50'ler seviyesinde. Ýstanbul'da ise bu rakam 2014 yýlý itibariyle 
yüzde 24. Geçmiþte Ýstanbul'da da bu rakam daha yüksek 
seviyelerdeydi. Ýçme suyu þebekesinin yenilenmesi – içme suyu 
depolarýnýn izolasyonunun yapýlmasý – açýk kanal olarak hizmet 
veren su iletim hatlarý yerine 2200 mm çapýnda çelik isale hatlarý 
döþenmesi – kaçak su kullanýmý ile etkin mücadele yürütülmesi 
– SCADA sistemi ile suyun kaynaðýndan musluða ulaþýncaya 
kadar tüm daðýtým aðýnýn kontrol altýna alýnmasý ve arýzalara hýzlý 
müdahale ile arýza esnasýnda oluþan kaybýn minimize edilmesi 
gibi  çalýþma-larla kayýp – kaçak oranýmýzý yüzde 24 seviyesine 
getirdik. Ancak bu oraný yeterli görmüyoruz ve yüzde 15 
seviyesine indirebilmek için bir dizi çalýþma yürütüyoruz. Son 
olarak ÝSTKA desteðiyle hayata geçirdiðimiz proje ile kayýp ve 
kaçak oranýnýn azaldýðýný gözlemledik. Bu projemizde elde 
ettiðimiz sonuçlarý Ýstanbul geneline yaymayý hedefliyoruz. 

Ataköy Ýleri Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi



Uluslar arasý
alanda saygýnlýk

kazandýran
akreditasyon

 Türk Akreditasyon Kurumu'ndan 

(TÜRKAK) akreditasyon belgesi 

aldý. Laboratuvarlar, akreditasyon 

ile uluslar arasý alanda itibar ve 

prestij kazanmýþ olmakla birlikte 

sonuç doðrulama ve izlenebilirlik 

yetenekleri bakýmýndan da güven 

veren bir seviyeye ulaþtý.

Saðlýklý ve kesintisiz içme suyu temini ile 

“saðlýklý kent Bursa” hedefinde ger-

çekleþtirdiði altyapý çalýþmalarýyla, Bur-

salýlara hizmetin en iyisini sunmanýn 

Mustafa TÜRE
Fotoðraflar: Gürkan YAMAN

seçkin örneklerini sergileyen Bursa 

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ Genel 

Müdürlüðü, bir büyük baþarýya daha imza 

attý.

BUSKÝ Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkaný 

Cevdet Kaya, Atýk Su Arýtma Ruhsatlan-

dýrma ve Denetleme Þube Müdür Vekili Dr. 

Ýpek Diðdem Yolcu ile Ýçme Suyu Arýtma 

Denetleme ve Havza Koruma Þube 

Müdürü Cengiz Çelik'in koordinas-

yonunda gerçekleþtirilen çalýþmalar, Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetçi-

lerinin onayýndan geçti.

BUSKÝ GENEL MÜDÜRÜ
Ýsmail Hakký ÇETÝNAVCI

SU'YA YÖN VERENLER

Büyükþehir Belediyesi BUSKÝ 

Genel Müdürlüðü, içme suyu ve 

atýk su laboratuarlarý, TS EN ISO / 

IEC 17025:2012 sistemine göre

BUSKÝ Genel Müdürü Ýsmail Hakký Çetinavcý, 

akreditasyon ile BUSKÝ'nin, uluslar arasý alanda 

itibar ve prestij kazandýðýný dile getirdi.
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Böylelikle, 2010 yýlýndan bu yana devam 

eden süreç neticesinde, içme suyu ve atýk 

su laboratuvarlarý ,  TS EN ISO/IEC 

17025:2012 sistemine göre akreditasyon 

belgesinin sahibi oldu.

Akreditasyon sürecinde sergiledikleri 

üstün performans nedeniyle çalýþma 

ekibini tebrik eden BUSKÝ Genel Müdürü 

Ýsmail Hakký Çetinavcý, “Hizmet üreten bir 

kurum olarak, hizmetin en iyisini sunmak 

en temel hedefimiz. Teknik teçhizatýmýz, 

yetiþmiþ iþ gücümüz, bilgi birikimimizle 

çözüm odaklý çalýþmalar sergilemek ise en 

önemli varlýk nedenimizdir.” diye konuþtu.

Uluslar arasý alanda saygýnlýk ve 

güven

Laboratuvarlarýn akreditasyonu ile test 

sonuç ve raporlarýn uluslar arasý kabul 

edilirliðe sahip olduðunu belirten 

Çetinavcý, bu durumun, BUSKÝ'ye uluslar 

arasý alanda saygýnlýk ve güven kazan-

dýracaðýný vurguladý.

Süreçle birlikte içme suyunda 6, atýk 

suda ise 15 parametrede akreditasyonun 

saðlandýðýný belirten Çetinavcý, “Akreditas-

yonla birlikte laboratuarda olmasý gereken 

tüm kriter ve þartlar, eksiksiz saðlanmýþ 

oldu. Laboratuvarlarýmýz, akreditasyon ile 

uluslar arasý alanda itibar ve prestij 

kazanmýþ olmakla birlikte sonuç doðru-

lama ve iz lenebil i r l ik  yetenek ler i  

bakýmýndan da güven veren bir seviyeye 

ulaþtý. Bununla birlikte laboratuvar-

larýmýzýn belirli deney, analiz ve ölçüm 

çalýþmalarýný yüksek kalite anlayýþý içinde 

sonuçlandýrma yeteneðine sahip olduklarý 

da tescillendi” dedi.
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SU'YA YÖN VERENLER
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Fotoðraf:
Galip ÇETÝNER

Sürekli kendini yenileyen hizmet anlayýþý

Sürekli kendini yenileyen ve hizmetin en iyisini 

sunabilmenin gayretinde olduklarýný dile getiren 

Çetinavcý, bugün için içme suyunda 6, atýk suda ise 

15 parametrede saðlanan akreditasyon sürecine 

ilerleyen tarihlerde yeni  parametrelerin eklenebile-

ceðini vurguladý.

Laboratuvar çalýþmalarýnýn periyodik aralýklarla 

TÜRKAK tarafýndan denetleneceðini ifade eden Çe-

tinavcý, laboratuvarlarýn BUSKÝ'nin dýþýndaki kurum 

ve kuruluþlara da hizmet vereceðini sözlerine ekledi.
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SU'YA YÖN VERENLER

Ýçme suyunda akredite olunan 
parametreler
• pH tayini
• Ýletkenlik tayini
• Bulanýklýk tayini
• Sertlik tayini
• Sodyum (Na) tayini
• Potasyum (K) tayini

Atýk suda akredite olunan para-
metreler
• pH tayini
• Ýletkenlik tayini
• Kimyasal oksijen ihtiyacý (KOÝ) tayini
• Askýda katý madde (AKM) tayini
• Yað-gres tayini
• Biyokimyasal oksijen ihtiyacý (BOÝ) 
tayini
• Toplam kjeldahl azotu tayini
• Amonyak – amonyak azotu tayini
• Serbest klor tayini
• Alüminyum (AI) tayini
• Krom (Cr) tayini
• Kurþun (Pb) tayini
• Çinko (Zn) tayini
• Nikel (Ni) tayini
• Bakýr (Cu) tayini



DOSYA ÝNCELEME
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Su bin bir derde deva
Mustafa TÜRE

Fotoðraflar: Gürkan YAMAN

Hayat kaynaðý olan su, günlük yaþamdaki ihtiyaçlarýn giderilmesinin 

yanýnda vücuda saðlýk getirebilecek tedaviler için de kullanýlýyor. 

Hidroterapi, kalsiyum eksiklikleri, çeþitli kas hastalýklarýnýn tedavisinin 

yaný sýra ruh hastalýklarýnýn tedavisinde de suyun þifa daðýtan 

mucizesinden yararlanýlýyor.
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DOSYA ÝNCELEME

Hayatýn baþlangýcýnda ve sürekliliðinde 

“olmazsa olmaz” önemdeki su, bazý saðlýk 

sorunlarýnýn tedavisinde de insanlýðýn 

imdadýna yetiþiyor.

Suyun, hastalýklarýn tedavisinde önemli 

bir  araç olduðu gerçeði yüz yýl lar 

öncesinden elde edilen tecrübelerle sabit 

bulunuyor.

S u  i l e  te d av i  k o n u s u  g ü n d e m e  

geldiðinde hidroterapi kavramý önem 

kazanýyor.

Hidro (su) ve terapia (tedavi) sözcük-

lerinden oluþan “hidroterapi”, suyla tedavi 

anlamýna geliyor.

Ýnsan vücudunun yüzde 60 oranýnda 

suyla kaplý olmasý, suyun yaþam için ne 

denli gerekli bir unsur olduðunu da gözler 

önüne seriyor.

Hidroterapi, doðal kaynak sularýnýn 

barýndýrdýðý minerallerle yapýlan tedavileri 

de beraberinde getiriyor.

Suyun hareketi sonucu ortaya çýkan 

etkiye, insan vücudunun verdiði pozitif 

tepki, hidroterapi olgusunun neden-

sonuç iliþkisi neticesindeki reaksiyonunu 

da açýða çýkarýyor.

Örneðin, soðuk su vücuda enerji verip, 

yüksek ateþin düþürülmesi ve vücudun 

zedelenmiþ bölümlerinde meydana 

gelebilecek þiþlikleri engellemek için 

kullanýlýrken; sýcak su ise vücudun 

gevþemesini, rahatlamasýný saðlýyor.
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DOSYA ÝNCELEME

Sýcak su buharýyla vücuttaki gözenekler 

açýlýrken, vücuttaki toksinler bu yolla 

atýlmýþ oluyor.

Yine kan dolaþýmýný hýzlandýrmak içi suya 

uygulanan þok tedavisi de bilinen bir 

tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor.

Su ve maden sularý, özellikle romatizmal 

hastalýklarda kireç kaybýnýn önüne 

geçerek, eklem aðrýlarýný azaltýyor.

Deri hastalýklarýnýn, böbrek ve idrar yolu 

hastalýklarýnýn, mide, baðýrsak ve safra 

kesesi hastalýk-larýnýn tedavisinde termal 

suyun çok büyük yararlarý olduðu ise 

bilinen bir gerçek.

Þifa daðýtan þehir

Þifalý su ve kaplýcalarý yönünden tarih 

boyunca son derece zengin bir þehir olma 

özelliðini her zaman koruyan Bursa,  bazý 

saðlýk sorunlarý bulunan hastalarýn þifa 

aradýðý merkezlerin baþýnda geliyor.

Roma imparatorlarý Traianus (98-117) ve 

Hadrianus (117-138) dönemlerinde 

Bursa'da çeþitli yapýlarýn yapýldýðý ve 

Justinianus (527-565) zamanýnda da 

Çekirge'de hamamlar inþa edildiði 

biliniyor.

 Bizans döneminde de hamam ve þifa 

kaynaðý ýlýcalarýn yapýmýna devam 

edildiðine dair tarihi vesikalarda bilgiler 

yer alýyor. 

Osmanlý döneminde,  Bizans devrinden 

kalan hamamlarýn onarýmlarýnýn yapýlarak, 

insanlýðýn kültürel mirasýna armaðan 

edildiði gerçeði ise hepimizin malumu.
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Ruhsal hastalýklarýn tedavisinde 

su
Tarihe atýfta bulunulacak olursa, 

Osmanlý'da suyun ruhsal rahatsýzlýklarýn 

tedavisinde bir terapi unsuru olarak 

kullanýldýðýna tanýk oluyoruz.

Suyun, vücuttaki ses ve titreþimler için 

bir iletken vazifesi gördüðü gerçeðinden 

yola çýkan Osmanlý bilginleri, strese baðlý 

pek çok psikolojik rahatsýzlýðýn tedavi-

sinde suyun mucizevi etkilerinden 

yararlanma yoluna gitmiþlerdir.

Su sesi eþliðinde müzik terapisi
Müzik ile terapi yapýlan Osmanlý 

dönemindeki þifahanelerde bir yandan 

müzik icra edilirken diðer yandan da bu 

terapi su sesi ile desteklenirmiþ. 

Edirne Daruþþifa'daki büyük kubbenin 

altýnda bulunan þadýrvan suyu, fýskiyelerle

etrafa saçýlýr, þadýrvanda çýkan sesle 

zenginleþtirilmiþ manzara, hastalar için 

rahatlatýcý bir atmosfer oluþtururmuþ. 

Yapýlan týbbi araþtýrmalar, þýrýl þýrýl akan 

su sesinin, uyku halindeki insan beyninin 

yaydýðý dalgalara benzer dalgalar yay- 

dýðýný ve bunun da dinlendirici bir etkiye 

neden olduðunu ortaya koyuyor.

Ayrýca ortama ekledikleri oksijen ve 

nem oranýný artýrma özelliði olan su 

bahçelerinin solunum sorunu yaþayanlar 

ile ruhsal bunalýmdaki hastalara iyi geldiði 

biliniyor.

Su sesinin bile insan psikolojisi 

üzerinde rahatlatýcý etkisi olduðunu 

belirten uzmanlar, suya dokunmanýn sinir 

uçlarýný uyardýðý için migrenden kas 

tutulmalarýna kadar pek çok rahatsýzlýkta 

etkiliði olduðunu vurguluyor.

Þifa kaynaðý su
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði'nin 

(TURSAB) derlediði bilgilere göre, önemli 

bir jeotermal kuþak üzerinde bulunan 

Türkiye'de, sýcaklýklarý 20-110 santigrad 

derece, debileri de 2-500 lt/sn arasýnda 

deðiþebilen 1300 dolayýnda termal kaynak 

bulunuyor. 

Kaynak zenginliði açýsýndan dünyada ilk 

7 ülke arasýnda yer alan Türkiye'nin termal 

sularý, hem debi ve sýcaklýklarý hem de 

çeþitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile 

Avrupa'daki termal sulardan daha üstün 

nitelikler taþýyor. 

Türkiye'deki “doðal çýkýþlý ve bol” olarak 

nitelendirilen termal sular, eriyik maden 

deðeri açýsýndan yüksek, kükürt, radon ve 

tuz bakýmýndan da zengin olarak biliniyor. 

Anadolu'da tarihe dayanan özellikleri ile 

halk arasýnda sayfiye kültürü durumuna 

gelen jeotermal merkezlerin bazýlarýnda 

uygun iklim koþullarýnýn etkisi ile kür 

mevsimi 210 güne kadar çýkýyor.

Þifalý sular ve kaplýcalarýn; romatizma, 

kalp ve dolaþým sistemi, böbrek ve idrar 

yollarý, karaciðer-safrakesesi, sindirim 

sistemi, metabolizma bozukluklarý, kemik 

ve kireçlenme, cilt hastalýklarý, beslenme 

bozukluðu, sinir ve kadýn hastalýklarý gibi 

belli baþlý rahatsýzlýklara iyi geldiði 

biliniyor.

Termal turizminde çok önemli bir yeri 

olan Bursa kaplýcalarýnýn þifalý sularý ise 

r o m a t i z m a l  s e n d r o m l a r,  h a r e k e t  

sisteminin diðer aðrýlý hastalýklarý, kronik 

iltihaplý ve aðrýlý kadýn hastalýklarý, 

karaciðer, safra yollarý, hafif diabet, kriz 

devrelerinin dýþýnda gut hastalýðý, kanda 

fazla miktarda yað birikintileri görülen 

þiþmanlýklara iyi geliyor
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DOSYA ÝNCELEME

Su kristalleri üzerindeki sesin etkisini 
inceleyen Japon bilim adamý Prof. Dr. 
Masaru Emoto, mikroskopla yaptýðý 
araþtýrmalarda, donmuþ su kristallerinin 
dýþ tesirler karþýsýnda çok deðiþik þekillerde 
reaksiyon gösterdiðini keþfetmiþ ve 
bunlarý fotoðraflamýþtýr. 

Bu araþtýrmalara göre su kristalleri, dýþ 
çevre tesirlerinin yaný sýra, müzik, söz ve 
kavramlara da tepki vermektedir. 

Ayrýca, suyun hisleri ve þuuru da 
kaydettiðini ortaya çýkarmýþtýr. 

Emoto, araþtýrmalarýyla suyun sadece 
hafýzasýnýn ve bilgi taþýyýcý özelliðinin 
olmadýðýný, ayný zamanda kâinatýn dilini ve 
gerçek sevgi titreþimini de yansýttýðýný 
kanýtlamaktadýr.

Yapýlan bir deneyde, ayný akarsudan 

alýnan iki kap suyun birine sakin ve kulaðý 

týrmalamayan müzikler dinletilmiþ, diðer 

kaptaki suya ise kulak týrmalayýcý bir müzik 

dinletilmiþtir. 

Daha sonra sularýn yapýlarý incelen-

diðinde ise hafif ve güzel ritim dinletilen 

suyun kristalizasyon örneði desenler 

þeklinde ve simetrik, cýzýrtýlý ve kötü 

ritimler dinletilen suyun kristalizasyon 

örneði ise karýþýk olarak bulunmuþtur. 

Emoto, donmuþ suda oluþan kristal-

lerin kendilerine belirli düþünceler yoðun 

olarak yönlendirildiðinde düþüncenin 

þekline göre su kristalleri deðiþiklik göster-

diðini keþfetmiþtir. 

Yapýlan deneyler sonucunda çok temiz 

kaynaklardan gelen su örneklerinin ve 

kendilerine sevgi dolu sözcükler söylenen 

su örneklerinin aynen kar tanelerinin 

modeline benzeyen çok parlak, yoðun 

motifli, simetrik ve çok renkli desenler 

oluþturduklarýný gözlemlemiþtir. 

Su kristalleri
üzerindeki
sesin etkisi

Prof. Dr. Masaru Emoto
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BURSA'DA SU'YUN TARÝHÝ

Bursa'da ova
ýslah çalýþmalarý

Suyun yönetimiyle ilgili Os-

manlý'nýn son dönemlerinde ivme 

kazanan çalýþmalar, ova ýslah 

projelerinin de devreye girmesiyle 

tarým üretimini destekleyen, yer 

altý su kaynaklarýný koruyan bir 

görünüme büründü.

Bursa ovasýnýn ilk ýslah çalýþmalarý, 

1891'de baþlatýldý.

Mahmut Celalettin Paþa'nýn Bursa Valiliði 

döneminde baþlatýlan çalýþma kapsa-

mýnda, Bursa ovasýndaki Serme, Ýðdir ve 

Kazýklý bataklýklarý kurutuldu.

Nilüfer Çayý ve Deliçay'ýn sularýný 

taþýyacak bir ana drenaj kanalý ve etrafýna 

seddeler inþa edilerek, Gölbaþý Deresi'nin 

geniþ-letilmesi ve derinleþtirilmesi 

saðlandý.

Bütün bunlarýn yaný sýra Narlýdere ve 

Karapýnar dereleri de Gölbaþý Deresi'ne 

baðlandý.

1912 yýlýnda Bursa'ya gelen Su Ýþleri 

Baþmühendis i  Rüþtü Bey,  ovanýn  

doðusundaki bataklýklarýn kurutul-

masýndan önce, Nilüfer Çayý üzerinde Misi 

Köyü membaýnda Sarýkaya bendinin 

yapýmýný ve Nilüfer'in sularýný taþýyacak 8 

kilometrelik ana kanalýn yapýmýný ve 

Nilüfer'in Deliçay'a kavuþtuðu yere kadar 

kanalýn seddeler arasýna alýnmasýný teklif 

etmiþtir.
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BURSA'DA SU'YUN TARÝHÝ

1914 yýlýnda, Abdal Köprüsü'nden 

baþlayan baþka bir 8 kilometrelik kanal 

öngörülür.

Bu kanalýn kazýsýna 1915 yýlýnda iþçi ve 

mahkumlarla baþlanmýþ, fakat seferberlik 

ve Kurtuluþ Savaþý nedeniyle sürdürüle-

memiþ ve Cumhuriyet Dönemi'nde Nafý-a 

Vekaleti'ne baðlý Birinci Daire Su Ýþleri 

Müdürlüðü'nün Bursa'da teþkilinden 

sonra 1925 yýlýnda ihale edilmiþtir.

Nilüfer Kanalý'nýn inþaatý, 1927 yýlý 

sonunda tamamlanmýþtýr.

1928 yýlýnda Sarýkaya bendi inþaatý, 

Nilüfer Kanalý üzerine þutlar ve köprü 

yapýlmasý, kanal baþlangýcýna sabit bir 

bent ve su alma tertibatý yapýlmasý ile 

Deliçay'ýn ýslahý ve Serme bataklýðýnýn 

kurutulmasýný  k apsayan bir  ihale 

Bakkalbaþýzade Nuri Bey'e verilmiþtir.
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Ýnþaatlar devam ederken, 1931 yýlýnda 

Sarýkaya Barajý'nýn amaca yeteri kadar 

hizmet etmeyeceðine karar verilerek, 

Odunluk Köyü yakýnýnda, 14 gözler tersip 

bendi ve Mihraplý mevkiinde kapaklý bir 

regülatör inþaatýna karar verilmiþ ve 

müteahhidin danýþmaný Mösyö Com-

bo'nun raporu doðrultusunda Gölbaþý'nda 

bir baraj inþa etmenin ovadaki batak-

lýklarýn kurutulmasýnda daha etkili olacaðý 

düþünülmüþtür.

1932 yýlýnda baþlanan Gölbaþý bendi 

inþaatý, 1938 yýlýnda tamamlanmýþtýr.

1939-1954 yýllarý arasý yapýlan tesislerin 

eksikliklerinin giderilmesi ve bakým 

çalýþmalarý ile geçmiþtir.

1954 yýlýnda, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 

teþkilatý kurulmuþ ve Bursa merkez olmak 

üzere 1. Bölge Müdürlüðü faaliyete 

geçmiþtir.
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Ülkeye k azandýrý lan tarým 
alanlarý

Bu yýllardan itibaren 2. Dünya Savaþý'nýn 
getirdiði ekonomik zorluklarý aþmaya 
baþlayan ülkede, yeniden imar hareketleri 
baþlamýþ, Gölcük Ovasý'ndaki Gölcük Gölü 
ve Yeniþehir Ovasý'ndaki Marmaracýk Gölü 
kanallarla drene edilerek, tarýmsal alanlar 
olarak ülkeye kazandýrýlmýþtýr.

Uludað'ýn kuzey yamaçlarýnýn sularýný 
toplayan ve çok dik bir eðimle akan Deli-
çay üzerine yukarý ve aþaðý Dokuzgözler 
mevkilerinde iki adet kontrollü kapaklý 
tersip bendi ve Bursa'nýn merkezinden 
geçen Gökdere üzerinde sekiler ile Atýcýlar 
mevkiinde kontrollü kapakl bir tersip 
bendi inþa edilmiþtir.

Karacabey ve Mustafakemalpaþa ovala-
rýnýn Simav, Karadere ve Mustafa-
kemalpaþa derelerinin taþkýnlýklarýndan 
korunmasýna yönelik olarak sahillerinde 
seddeler, kýyý oyulmalarýna karþý taþ 
tahkimatlý mahmuzlar ve seddelerin su 
tarafýnda seki, þut vesaire tesisler inþa 
edilmiþtir.

Taþkýn tesislerinin inþaatlarýna 1937 
yýllarýnda baþlanýlmýþ olup 1960 yýlýnda 
inþaatlarý bitirilerek 1961 yýlýnda iþletmeye 
alýnmýþtýr.

Kaynak: Suyun Bursa Serüveni (DSÝ 1. 
Bölge Müdürlüðü yayýnlarý)

Gelecek sayý: Bursa'da sulama çalýþmalarý



EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE BURSA

Yaþadýðým
güzelliktir

Bursa

Bursa her hali ve köþesiyle büyü-
leyici bir þehir. Tarihi sokaklarýnda, 
ahþap evlerinde, çeþmelerinde, 
ulu çýnarlarýnýn serin gölgesinde, 
gün batýmýnýn kýzýllýðýnda, günün 
ilk ýþýklarýnýn göz kamaþtýran 
cývýltýsýnda, yaðmur damlalarýnýn 
her zerresinde, kar tanelerinin 
yere deðen beyazlýðýnda, bu 
þehrin sihirli havasýný solumak 
mümkün.

Þehirlerin, insan hayatýnda, derin izler 

býrakan etkileri vardýr.

Bu, her þehir için geçerlidir.

O þehirdeki mahallelilik duygusu, 

binalarýnýn, parklarýnýn, evlerinin kendine 

has mimarisi, komþuluk iliþkilerinin 

bireyler ölçeðinde oluþturduðu paylaþým, 

yardýmlaþma ve dostluk kavramlarýnýn 

þehir yaþamýna kattýðý olumlu yansýmalar 

gibi idealize edilmiþ “þehir portreleri”nin 

kiþinin algý ve duygu dünyasýnda 

oluþturduðu birikimler, ömür boyu 

silinmeyen izler býrakmýþtýr.

Ýdealize edilmiþ þehir portrelerinin yaný 

sýra; sorunlar yumaðý içindeki þehir 

yaþamlarýnýn bireylerin belleklerinde ve 

ruh dünyalarýnda neden olduðu melan-

kolik depremlerin artçý sarsýntýlarý ise 

yadsýnýlmaz bir gerçeklektir.
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Mustafa TÜRE

BOTANÝK PARK
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EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE BURSA

Neticede ister idealize edilmiþ bir þehir 

yaþamý olsun isterse yaþanýlmasýndan 

ýstýrap duyulan bir þehir portresi, bütün 

þehirler, hemþehrilik bilincinin temel 

figürleridir.

Hiç kimse de doðduðu ya da yaþadýðý 

þehri öteleyen, kötüleyen ya da dýþlayan 

bir davranýþ tarzý sergilemez.

Hangi þehir olursa olsun, o þehir, o 

kiþinin kutsalýdýr.

Her ortam ve durumda, aidiyetlik hissi 

içerisinde bulunduðu þehri savunur.

Bu nedenle, þehirlerin insan hayatýnda 

kutsi bir konumlarý vardýr.

Dünyanýn herhangi bir coðrafyasýnda 

söz konusu olduðu gibi yaþadýðýmýz 

Anadolu coðrafyasýnda da bu gerçeklik 

böyledir.

Ülkemizin her þehri; güzellikleri, 

özellikleri, çekilmezlikleri ve sorunlarýyla 

kendi þahsýna münhasýr çekiciliðe sahiptir.

Deðerler manzumesiyle dikkat 

çeken þehir

Tarih sahnesinde yer aldýðý günden 

bugüne pek çok uygarlýða ev sahipliði 

yapan Bursa, sahip olduðu deðerler 

manzumesiyle dikkat çeken bir konumda 

bulunuyor.

Tarih þehri, ticaret þehri, sanayi þehri, 

kültür þehri, turizm þehri gibi unvanlarý 

kent kimliðinde yansýtan Bursa, cazibesi 

yüksek güzel bir þehir.

CUMALIKIZIK

OSMANGAZÝ TÜRBESÝ

HANLAR BÖLGESÝ
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Edebiyat dünyasýna da ilham kaynaðý 
oluþturan Bursa, Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn 
“Bursa'da Zaman” adlý þiirinde, zaman-
mekan örgüsünün efsunkarlýðýnda, okurla 
buluþuyor.

Okuru içine çeken þiir, Bursa'yla nefes 
alýp, Bursa'yla nefes veriyor.

Þiiri okudukça Bursa'nýn efsunlu havasýný 
soluyor, buz gibi kaynak sularýndan 
yudumluyorsunuz.

Dar sokaklarýnda yolculuða çýkýyor, 
türbelerinde farklý zamanlarýn sizi içine 
çeken türbülansýna giriyorsunuz.

Yeþilin her tonuyla bezenen ulu 
aðaçlarýn gölgesinde uzanan ovasýnda 
huzuru soluyor, içinde bulunduðunuz 
zamaný, her renk ve ýþýltýnýn melodik 
ritmini bünyesinde yansýtan billurdan bir 
avize olduðu hissine kapýlýyorsunuz.

Bursa gerçekten her hali ve köþesiyle 
büyüleyici bir þehir.

Tarihi sokaklarýnda, ahþap evlerinde, 
çeþmelerinde, ulu çýnarlarýnýn serin 
gölgesinde, gün batýmýnýn kýzýllýðýnda, 
günün ilk ýþýklarýnýn göz kamaþtýran 
cývýltýsýnda, yaðmur damlalarýnýn her 
zerresinde, kar tanelerinin yere deðen 
beyazlýðýnda, bu þehrin sihirli havasýný 
solumak mümkün.

Ben Bursa'ya tutkuyla baðlanan-
lardaným.

Bursa dýþýna çýktýðým zamanlarda, bu 
þehri özlüyorum.

Bursa adeta burnumda tütüyor.
Bursa, sahip olduðu deðerleri ve 

nitelikleriyle coþkun akan bir ýrmak gibi 
çaðlar öncesinden gelip, çaðlar ötesine yol 
alan bir kültür ve uygarlýk hazinesi.

Havasýyla, topraðýyla, suyuyla bize 
yaþam imkaný sunan þehrimizin deðerini 
bilelim.

Onu gözümüzden sakýnalým. Geleceðe 
taþýyalým.

TARÝHÝ SURLAR

ULUCAMÝ

TARÝHÝ TOPHANE EVLERÝ
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EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE BURSA

TOPHANE SAAT KULESÝ YEÞÝL TÜRBE

ULUDAÐ GÖLYAZI

FOTOÐRAFLAR: Bursa Büyükþehir Belediyesi Fotoðraf Albümü



MAKALE

NANOTEKNOLOJÝ
MÜHENDÝSLÝÐÝ
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Ozan OKTAR
Bilim Yazarý

Özet 

“Nanoteknoloji” kelimesinin kökenlerine 

ayýrarak tanýmý yapýlýrsa, “Nano” kelimesi, 

Yunanca "nannos" kelimesinden gelir ve 

"küçük yaþlý adam veya cüce" demektir. 

Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi 

olarak kullanýlýr ve herhangi bir birimin 

milyarda biri anlamýný taþýr. Genellikle 

metre ile birlikte kullanýlýr. Nanometre, 1 

metrenin milyarda biri ölçüsünde bir 

uzunluðu temsil eder.

“Teknoloji” kelimesi ise yine Yunanca 

"tekhné" ve "logia" kelimelerinin bir araya 

gelmesiyle oluþur. "Tekhné", el iþi veya 

sanat, “logia” ise bir konunun çalýþýlmasý 

olarak tercüme edilebilir. Teknoloji 

genell ik le çevre üzerinde kontrol 

saðlamak amacýyla araç yapýmý olarak 

tanýmlanýr. Baþka bir anlamda ise 

teknolojiyi, bilimsel metotlarýn, ticari 

a m a ç l a r  i ç i n  k u l l a n ý l m a s ý  o l a r a k  

yorumlayabiliriz.

Bu makalede, Nanoteknoloji Mühen-

disliði incelenmiþtir.

1.Giriþ

Nanoteknoloji, en genel tanýmýyla, istisnai 

þekilde küçük (yaklaþýk atom boyutlarýnda) 

yapýlarýn t icari  bir  amaca hizmet 

edebilecek þekilde düzenlenmesidir. 

Baþka bir þekilde tanýmlamak gerekirse: 

Maddeler üzerinde 100 nanometre 

ölçeðinden küçük boyutlarda gerçekleþ-

tirilen iþleme, ölçüm, modelleme ve 

düzenleme gibi çalýþmalar nano-teknoloji 

çalýþmalarý olarak nitelenir.

Nanoteknoloji maddeyi atomik ve 

moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. 

Genel olarak 100 nm ve daha küçük 

boyutta malzeme ve aygýt geliþtirmekle 

ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir.

2. Nanoteknolojinin ilkleri

2.1Ýlk defa “Nanoteknoloji“ kelimesini 

kullanan kiþi 

Nanoteknoloji kelimesini ilk defa 

kullanan Tokyo Bilim Üniversitesi'nden 

Norio Taniguchi olmuþtur. 1974'de 

yayýnlanan "Temel Nano-Teknoloji  

Konseptleri" adlý makalesinde Tanigu-

chi'nin tanýmý þöyledir: "'Nano-teknoloji' 

genel olarak malzemelerin atom-atom ya 

da molekül-molekül iþlenmesi, ayrýlmasý, 

birleþtirilmesi ve bozulmasýdýr.»

Nanoteknoloji kelimesinin ortaya çýkma-

sýndan önce, fikir olarak dile getirilmiþtir. 

2.2 Ýlk Nanoteknoloji Kitabý

K. Eric Drexler 1980'lerde molekülleri 

rastlantýsal yöntemler yerine kesin 

yöntemlerle iþlemeyi detaylý bir þekilde 

inceledi. "Yaratma fabrikalarý: Nano-

teknoloji Devri" (1986) (ayný zamanda ilk 

nanoteknoloji kitabýdýr) , "Nanosistemler: 

M o l e k ü l e r  M a k i n a l a r,  Ý m a l a t  v e  

Hesaplama" (ilk nanoteknoloji okul kitabý) 

adlý kitaplarý ile ortaya attýðý düþünceler 

"moleküler üretim" olarak biliniyor. 

1981'de Drexler i lk nanoteknoloji  

makalesini yayýnladý.

2.3 Ýlk Nanoteknoloji Makalesi

Ý lk  nanotek noloj i  mak alesi  Nor io 

Taniguchi'nin 1974'de yayýnlanan "Temel 

N a n o -Te k n o l o j i  K o n s e p t l e r i "  a d l ý  

makalesidir.

Graf.1 : Nanoteknoloji Büyüklüklerinin Karþýlaþtýrýlmasý
Kay.1: http://nanobioart.com/
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2.4 Ýlk Nanoteknoloji Dersi 

1988 bahar döneminde üniversitedeki ilk 

nanoteknoloji dersi Eric Drexler tarafýndan 

verildi. Kitap olarak Drexler'in "Yaratma 

Motorlarý" tavsiye edildi, ayrýca teknik 

notlar da kullanýldý. Yaklaþýk 50 öðrenci 

dersi aldý.

2.5 Ýlk Nanoteknoloji Dergisi

1989'da ilk nanoteknoloji dergisi "Nano-

technology" adýyla yayýnlanmaya baþladý. 

Hala yayýnlanmaktadýr.

2.6 Ýlk Nanoteknoloji Organizasyonu 

1986'da ilk nanoteknoloji organizasyonu 

The Foresight Institute (Öngörü Enstitü-

sü)'dür. Eric Drexler tarafýndan kuruldu. 

Amacý moleküler üretim bilincini artýrmak. 

Kar amacý gütmeyen bir organizasyon.

2.7 Ýlk Nanoteknoloji Þirketi

1996'da ilk nanoteknoloji þirketi Zynex 

kuruldu.

3. Nanoteknoloji Mühendisliði 
Nanoteknoloji birçok alaný kapsayan bir 

bilim dalýdýr. Aygýt fiziði, malzeme bilimi, 

elektronik, kimya, biyoloji gibi bilim 

dallarýndan araþtýrmacýlar, Nanoteknoloji 

çalýþmalarý yapmaktadýr.Nanoteknolojinin 

etkileri üzerinde çokça tartýþmalar 

yapýlmýþtýr. Her yeni teknolojide olduðu 

gibi, nanomalzemelerin de saðlýk ve çevre 

üzerindeki etkileri merak edilmektedir. 

Nanoteknolojinin týp, elektronik ve enerji 

üretimi gibi alanlarda uygulanma 

potansiyeli söz konusudur.  

Üniversitelerde “ Nanotechnology 

Engineering” veya “ Nanoengineering” adý 

altýnda Nanoteknoloji Mühendisliði 

bölümleri açýlmaya baþlanmýþtýr. 

4. Nanoteknoloji Mühendisliðinin 

Dünyadaki Geliþim Dönemleri 

4.1 Feynman Dönemi:  

29 Aralýk 1959'da Amerikan Fizik 

Cemiyetinde Richard Feynman'ýn "Aþaðýda 

Daha Çok Yer Var" adlý konuþmasýnda 

nanoteknolojide yapýlabilen olaylara 

deðinmesi, nanoteknolojinin baþlangýcý 

kabul ediliyor. Feynman atomlarý ve 

molekülleri çok hassas aletlerle manipüle 

ederek, çok küçük boyutlarda operasyon 

yapýlabilebileceðini anlatýyordu. Tabi o 

zamanlar tarif edilen bu sürecin ismi 

henüz nanoteknoloji deðildi. Feynman 

küçük boyutlarda yerçekimi gibi kanun-

larýnýn öneminin azalacaðýna, Van der 

Waals gibi mikro düzeydeki zayýf 

kuvvetlerin daha önemli hale geleceðini 

söylüyordu.

Feynman o konuþmada 2 tane de 

problemi duyurdu; çözene de 1000$ ödül 

vereceðini söyledi. 

4.1.1 Birinci problem 

Bir nanomotor yapýmýydý. 

Bu problem 1960'da hemen çözüldü ve 

Feynman buna çok þaþýrdý. William, Ýngiliz 

bir elektrik mühendisi idi. 13 parçadan 

oluþan kenar uzunluðu 1/64 inch (0.3 mm) 

olan küp þeklindeki bir motor yaparak ilk 

ödülü aldý. Nanoteknoloji açýsýndan bir 

geliþme olmamýþtý.

4.1.2 Ýkinci problem 

Bir çivinin tepesine bütün Encyclopedia 

Britannica'yý yazmaya elverecek derecede 

harflerin küçültülmesiydi. Bu problem ise 

1985'de Standford Üniversitesi mezunu 

Tom Newman tarafýndan çözüldü. Çivinin 

tepesine elektron demeti ile Charles 

Dickens'in “Ýki Þehrin Hikayesi” adlý eserini 

yazdý ve ikinci 1000$'lýk ödülü aldý. 

Günümüzde de Feynman anýs ýna 

nanoteknoloji adýna geliþme yapmýþ 

insanlara "Feynman Ödülü" veriliyor.

Nanoteknoloji vizyonunun ortaya 

çýkýþýný, 1959 yýlýnda fizikçi Richard 

Feynman'ýn malzeme ve cihazlarýn 

moleküler boyutlarda üretilmesi ile baþarý-

labilecekleri üzerine yapmýþ olduðu ünlü 

konuþmasýna kadar dayandýrabiliriz 

(There is Plenty of Room at the Bottom). Bu 

konuþmasýnda Feynman minyatürize 

edilmiþ enstrümanlar ile nano yapýlarýn 

ö l ç ü l e b i l e c e ð i  v e  y e n i  a m a ç l a r  

doðrultusunda kullanýlabileceðinin altýný 

çizmiþtir.

4 . 2  N a n o te k n o l oj i  M i k ro s ko p l a r ý  

Dönemi: 

4.2.1 Taramalý Tünelleme Mikroskobu 

(Scanning Tunneling Microspcope)(STM)

Boyutlar küçüldükçe, nanoteknolojik 

çalýþmalarý izlemek zorlaþmýþtýr. 1981'de 

Ta r a m a l ý  Tü n e l l e m e  m i k r o s k o b u  

(Scanning Tunneling Microspcope), 

IBM'de çalýþan Gerd Binnig ve Gerhard 

Rohrer tarafýndan üretildi. Bu mikroskop 

atomlarýn yerlerini deðiþtirebiliyor. 

Buluþlarýndan dolayý 1986' da Nobel Fizik 

ödülünü aldýlar. 

Taramalý Tünelleme Mikroskobu fizikçi 

Heinrich Rohrer ve Gerd Binnig tarafýndan 

atomlarý bir parça halinde görüntülemek 

üzere geliþtirildi. Ýnce bir tarama ucundan, 

bir yüzey üzerine serpiþtirilmiþ atomlara 

verilen ufak bir elektrik akýmýný izleyerek ve 

atomlar ýn aralar ýndak i  düzlük ve 

tepecikleri ve de boþluklarý belirleyerek 

kullaným amacý düþünülmüþ. Bu sayede 

1990 y ý l ýnda Taramal ý  Tünel leme 

mikroskobu aracýlýðýyla 38 Ksenon atomu 

kullanýlarak nikel yüzeye 1.5 nm. 

boyutunda IBM yazýldý ve bilim dünyasý 

nanoteknolojinin boyutlarýný daha iyi 

anladý. Sonuçta 1999 yýlýnda Taramalý 

Tünelleme mikroskobu kullanýlarak 

silisyum atom yapýsý deðiþtirilerek 

transistöre dönüþtürüldü.
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4.2.2 Atomik Kuvvet Mikroskobu(Atomic 

Force Microscope)(AFM)

1986'da Binnig, Quate ve Gerber , 

Taramalý Tünelleme mikroskobunun bir 

türevi olan Atomik Kuvvet Mikroskobu 

(Atomic Force Microscope)'nu buldu. 

Feynman'ýn bahsetmiþ olduðu enstrü-

manlarýn veya Nanoteknoloji Mikros-

koplarýnýn 1980'lerde geliþtirilmesi ve 

eþzamanlý olarak geliþen bilgisayar 

kapasiteleri ile nano skalasýnda ölçüm ve 

modelleme yapýlmasý mümkün olmuþtur. 

Atomik Kuvvet Mikroskobu STM'den 

üç yýl sonra yine Binnig tarafýndan bu sefer 

Stanford Üniversitesi'nden elektrik 

mühendisi Calvin Quate ile ortak bir 

çalýþma sonucu ortaya çýktý. Elektrik 

akýmýnýn görüntülenmediði bölmeleri de 

görüntüleyen bu mikroskop atomlarýn 

duyarlýklarýný belirleyen bir çok amaca 

önayak etti. 

Graf.2 : Taramalý Tünelleme Mikroskobu   Kay.2: http://www.research.ibm.com/

4.2.3 Nanoteknoloji Mikroskopik Teknikleri 
1- Geçirgen ve yansýmalý optik mikroskop, 
faz kontras ve UV mikroskop, 
2-Geçirgen, yansýmalý, taramalý, elektron 
e m i s yo n ,  a l a n  e l e k t ro n  e m i s yo n  
mikroskoplarý (TEM, REM, SEM, EEM, FEM); 
3-Geçirgen iyon, taramalý iyon, alan iyon 
mikroskoplarý (TIM, SIM, FIM) 

Graf.3 : Taramalý Tünelleme Mikroskobu aracýlýðýyla
38 Ksenon atomu kullanýlarak Nikel yüzeye IBM yazýldý

Kay.3: http://www.research.ibm.com/

Graf.4 : Atomik Kuvvet Mikroskobu
Kay.4: http://www.confocal.rutgers.edu/

4.3 Fullerene Dönemi: 
1985'de Rice Üniversitesinde Robert 

Curl, Harold Kroto ve Richard Smalley ,60 
Karbon atomunun simetrik biçimde 
sýralanmasýyla elde edilen futbol topu 
þeklindeki “fullerene” moleküllerini 
geliþtirilmiþtir. 

4.4 Karbon Nanotüpler Dönemi: 
1991 yýlýnda da Japon NEC firmasý 

araþtýrmacýlarýndan biri olan Sumio Iijima, 
karbon nano tüpleri bulmuþtur. Karbon 
nano tüpler, fullerene molekülünün 
esnetilmiþ bir þekli olup benzer þekilde 
önemli özelliklere sahip, çelikten 100 kat 
daha güçlü ve aðýrlýðý çeliðin aðýrlýðýnýn 
6'da 1'i kadardý.

4- Tünelleme, taramalý tünelleme, atomik 
kuvvet, iþ fonksiyon, manyetik kuvvet, 
yakýn alan optik taramalý, balistik elektron 
emisyon mikroskoplarý (TUEM-TM,STM, 
AFM, WFM, MFM, NSOM, BEEM) gibi birçok 
mikroskobik teknik deðiþik amaçlarla 
nanoteknolojide kullanýlmaktadýr. Graf.5 : Fullerene 60 Karbon Molekülü

Kay.5: http://news.thomasnet.com/
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2 boyut lu  e lektron s istemler in in  

özelliklerini kullanan Ga-As teknolojisi 

elde edilmiþ, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý 

tarafýndan desteklenen Ýleri Araþtýrmalar 

Laboratuarý kurulmuþtur.

5.2 Nanoteknoloji Araþtýrma Merkezleri:

Türkiye'deki Nanoteknoloji Araþtýrma 

Merkezleri:

Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji  

Araþtýrma Merkezi

Ulusal Nanoteknoloji Araþtýrma Merkezi 

(UNAM) 

Gebze Yüksek Teknoloji  Enstitüsü 

Nanoteknoloji Araþtýrma Merkezi

Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji  

Araþtýrma Merkezi

Sabancý Üniversitesi Nanoteknoloji 

Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

5.3 Nanoteknoloji Mühendisliði:

Türkiye'de birçok özel ve devlet üniver-

sitesinde Nanoteknoloji Mühendisliði 

konularýnda “Nanoteknoloji Ana Bilim 

Dalý” adý altýnda birçok bölümler açýlmýþ ve  

“Nanoteknoloji Araþtýrma Grubu ” adý 

altýnda birçok araþtýrma gruplarý oluþturul-

muþtur. 

Türkiye'nin ilk Nanoteknoloji Mühen-

disliði bölümü, 2011 yýlýnda TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi'nde “Malzeme 

Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliði” adý 

altýnda açýlmýþtýr. 

Graf.6 : Karbon Nanotüpler Kay.6: http://physicsworld.com/

4.5 Nasa Dönemi: 

1996'da Nasa nanoteknoloji üzerinde 

çalýþmaya baþladý.

4.6 Ulusal Nanoteknoloji Programý 

Dönemi: 

1999 yýlýnda ABD' de Bill Clinton 

hükümeti  nanotek noloj i  a lanýnda 

yürütülen araþtýrma, geliþtirme ve 

ticarileþtirme faaliyetlerinin hýzýný artýrma 

amacýný taþýyan ilk resmi hükümet 

programýný, Ulusal Nanoteknoloji Adýmýný 

(National Nanotechnology Initiative) 

baþlattý. 

4.7 Dünya Nanoteknoloji Programý 

Dönemi :

2001 yýlýnda Avrupa Birliði, Çerçeve 

Programýna Nanoteknoloji çalýþmalarýný 

öncelikli alan olarak dahil etti. Japonya, 

Tayvan, Singapur, Çin, Ýsrail ve Ýsviçre 

benzer  nanotek noloj i  programlar  

baþlatarak 21. yüzyýlýn ilk küresel teknoloji 

çalýþmalarýna hýz verdi.

5 .  N a n o t e k n o l o j i  M ü h e n d i s l i ð i n i n  

Türkiye'deki Geliþim Dönemleri 

5.1 Ýleri Araþtýrmalar Laboratuarý:  

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde1989 

yýlýndan beri nanoteknolojiyle ilgili düþlük 

boyutlu kuantum yapýlarýnda elektron 

taþýnýmý, tarayýcý tünelleme mikroskopu 

(TTM) ve atomik kuvvet mikroskopu (AKM) 

u ç  y ü z e y  a r a s ý  e t k i l e þ m e l e r  v e  

nanotriboloji, nanotüp ve atom zincirleri 

konularýnda kuramsal araþtýrmalar 

yapýlmaktadýr.
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Graf.7 : Teknolojik Geliþim Evreleri Kay.7: Merrill Lynch, 2001

6 .Sonuç 
Nanoteknolojinin hedefleri arasýnda; 

uygun atomlarý ya da molekülleri doðru 
biçimde bir araya getirerek istenen yapýyý 
oluþturmak.

Yapý bölümlerinin kontrollü biçimde 
kendi kendilerinin kopyalamalarýný ve 
büyüme-lerini saðlamak, Moore Yasasý ile 
öngörül-müþ ve gerçekleþmiþ olandan çok 
daha hýzlý bir geliþme saðlamak.

Canlý yapýlara cansýz yapýlanlarýn bir 
arada iþlev görmesini saðlamak.

Geliþmiþ devletlerin savunma sanayi-
lerini geliþtirmesi adý altýnda yürütülen 
nano tabanlý projelerden arasýnda bir 
hafta uykusuz kalabilmesine raðmen 
yüksek performansýndan hiç bir þey 
kaybetmeyen süper askerler, insansýz 
uçabilen ve arýza yaptýðýnda kendini tamir 
edebilen uçaklar gibi çalýþmalar bulu-
nuyor.
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SEVGÝLÝ (4)

A.Vahap Daðkýlýç
Þair-Yazar

Onurun gölgesinde, adalet daðýtacaðýn 

ülkelerin, 

seni beklediði vakitlerdi. 

Ey Bursa! 

Prangalara neþter olan adýmlarýnda, 

tutsaklýðýn hüznüne bahar,

bir müebbet duruþunda, asýrlara imza 

atan asalet dökülüyordu. 

Duman renkli bir tutam günah, 

mevsim kokulu bir kadeh þarapla 

öpüþüyordu Arap Þükrü'de.

Ve ne kadar sýcak görünse de etiketi 

üstünde olan aþklar, 

þiþelere feda edilen dillerde üþüyordu.

Sen, utanan vitrinlere inat, Bedir kuyusu 

serinliðinde, 

ince bir seste dinlenen ney oluyordun.

Yanma kabiliyetini bilenler ve zamanýn 

dýþýnda gelenler,

sabýr dokuyorlardý güneþin yüzüne.

Sýrtüstü yatan bir baþak, esmer suda 

tuzsuz aþ olurken,

ayazda topraðý süren kalem, kuþlarýn terli 

sesini kaðýtlara yüklüyordu.

Tarihin kýskandýðý asil bir macerasýn sen, 

yaþanmýþ 

ve baþlara taç edilen þanlý bir haykýrýþ.., 

istediðin kadar övün.

Sana deniz kabuðu, zeytin tütsüsü ve 

erguvan renkli bir gün.

Kem gözlerin istilasýna uðramýþ bir 

tazenin, 

ezilmiþliðini yaþadýn biliriz.

Yorgun bir þamdanýn hüzünleri gizleyen 

ýþýðýnda, 

baba yurdunda Eylül yapraklý günlerini,

kestane þekeri tadýndaki sevinçlerini, 

taþlara kayýtlý olan nezih hayat tarihlerini, 

biliriz.

Açlýða yüz vermeyen Ýskender kebabýný, 

gözlerinden akan duygusal yaðmurlarýný,  

gönülleri imar eden usta aðýzlarýný, 

mezarlarýn yalnýzlýðýndaki acýlarýný da.., 

biliriz.

Irmak gibi akan hayatýnda kaç rakam 

eskittin, 

kaç aþk yaþadýn bir çiçekle iþlenen,

kaç asýr sonrasýnýn ufuklarýydý 

sinendekiler, 

kaç kýtaya taþýttýn sevdaný.,

kaç büyük þehirler kurdun medeni?

Yinede, mahrem olmayan, 

pembe yanaklý bir sevgilinin peçesini 

açma telaþýnda olmadý,  

sen ve oðullarýn.

Varsýn kenger çiðneyen aðýzlar doðacak 

güneþini karartma gafletinde eðlensinler.

En güzel elbiselerini aþk diyarýnda 

kuþanan o talihli güzel,

her daim sensin.

Sen ki, bu coðrafyanýn ferisin. 
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Bursa'yý Bursa yapan unsur-

lardan biri de tarihi çarþýlarýdýr. 

Yüzyýllarýn ötesinden günümüz 

Bursa'sýna ayna tutan tarihi 

çarþýlar, kentin ruhunu ipekten þal 

gibi sarmalýyor.

Tarihi Ýpek Yolu'nun önemli durak-

larýndan Bursa'ya, “ticaret þehri” vasfýný 

kazandýran unsurlarýn baþýnda, tarihi 

çarþýlar gelir.

Yüzlerce yýl öncesinden bugüne, pek çok 

yaþanmýþlýða tanýklýk eden çarþýlar, þehre 

kimlik kazandýran karakteristik unsurlarýn 

en baþýnda yer alýr.

Bursa'nýn ruhunu ipekten þal gibi 

sarmalayan tarihi çarþýlar; nalýncýlarýn, 

okçularýn, çiçekçilerin, demircilerin, 

sarraflarýn, yorgancýlarýn ve daha nice 

zanaat erbabýnýn el emeði göz nuru 

eserlerini tüketiciyle buluþturan mekanlar 

olmalarý dolayýsýyla geleneksel alýþveriþin 

merkezleri olmuþlardýr.

KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ

Tarihi çarþýlar
Bursa'nýn kent

kimliðine
ayna tutuyor

Mustafa TÜRE

Fotoðraflar: Gürkan YAMAN
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Orhan Gazi'nin 1326'da Bursa'yý fethine 

kadar Hisar Ýçi'nde dar bir alanda kurulu 

bulunan þehir, günümüz çarþý anlayýþýyla 

pek de ilgisi olmayan baþlýca ritüellerin 

çevrelediði bir toplum yapýlanmasý 

sergilemekteydi.

1326'yla birlikte yeni bir dönüþüm 

sürecine giren Bursa, coðrafi konumunun 

da avantajýyla, döneminin ticaret merkezi 

olma iddiasý taþýr hale geldi.

Hanlar Bölgesi'ne kümelenen tarihi 

çarþýlarýn, bu iddianýn doðal sonucu olarak 

zaman içerisinde karþýmýza çýktýðýný 

söyleyebiliriz.

Her biri ihtisas çarþýsý görünümü veren 

bu oluþumlar, otantik yapýlarýný büyük 

ölçüde günümüze kadar koruyagel-

miþlerdir.

Tarihi Çarþýlar UNESCO Dünya 

Miras Listesi'nde
Tarihi Çarþý ve Hanlar Bölgesi'nin, Sultan 

Külliyeleri ve Cumalýkýzýk ile birlikte yakýn 

geçmiþte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 

girmesi, bölgenin hem otantik yapýsýnýn 

orijinalliðine verilen uluslar arasý onayý, 

hem de tarihi mirasa sahip çýkýldýðýnýn en 

büyük göstergesi anlamýna geliyor.

Bu baþar ýnýn elde edi lmesinde,  

Büyükþehir Belediyesi baþta olmak üzere 

yerel yönetimler ile kent dinamiklerinin 

önemli çalýþmalar sergiledikleri bilinen bir 

gerçek.

Bilinen bir baþka gerçek ise Bursa Tarihi 

Çarþý ve Hanlar Birliði'nin (BTÇH), UNESCO 

Dünya Mirasý Listesi'ne giden yolda, 

çarþýlarýn orijinalliðinin korunarak, 

zamanýn ruhuna uygun yapýlanmalarýna 

ön ayak olan etkinlikleri.

BTÇH Yönetim Kurulu Baþkaný Muhsin 
Özyýldýrým, Tarihi Çarþýlar ve Hanlar 
Bölgesi'nin yaklaþýk 500 dönümlük alan 
üzerinde kurulu bulunduðuna iþaret 
ederek, varlýk nedenlerini, “çarþýlarýn 
gönüllü bahçývanlarýyýz” sözleriyle 
nitelendiriyor.

Bölgedeki 35 çarþýda 110 esnaf ve 
zanaatkar grubunun faaliyet gösterdiðini 
belirten Özyýldýrým, çarþýlarda insan 
merkezli geleneksel ticaret yapýldýðýný 
vurguluyor.
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UZUN ÇARÞI

BTÇH
Yönetim Kurulu

Baþkaný

Muhsin
ÖZYILDIRIM



Geleneksel yapý yaþatýlýyor

Bölgedeki çarþý ve hanlardan oluþan 

yaklaþýk 40 dernek ya da yönetimin güç 

birliðine giderek BTÇH'yi meydana 

getirdiðini ifade eden Özyýldýrým, bölgede 

faaliyet gösteren yaklaþýk 4 bin esnafýn 

oluþturduðu ortak sinerjiyle, geleneksel 

yapýnýn yaþatýlmasýnda önemli çalýþmalara 

imza atýldýðýna dikkat çekiyor.

Tarihi mirasýn korunarak gelecek 

kuþaklara aktarýlmasýnda üstlendikleri 

sorumluluðun bilinciyle yeni projeler 

geliþtirdiklerine iþaret eden Özyýldýrým, söz 

konusu projelerin; çarþýlarýn güven-

liðinden temizliðine, geleneksel mirasýn

korunmasýndan tüketici güven ofislerinin 

kurulmasýna deðin uzanan geniþ  

yelpazede yer aldýðýný belirtiyor.

Tarihi Çarþý ve Hanlar Bölgesi'nin 

Bursa'ya gelen yerli ve yabancý turistlerin 

ilk uðrak yerleri olduðuna deðinen 

Özyýldýrým, UNESCO Dünya Mirasý 

Listesi'nde yer alýnmasýyla, bölgenin 

bilinirliði ve popülerliðinin daha da 

artacaðýna iþaret ediyor.

Bu durumun Bursa turizmine olumlu 

katk ý  saðlayacaðýna dikkat çeken 

Özyýldýrým, bölgeye olan ilginin, yüzyýllar 

öncesinden süregelen otantik yapýnýn 

günümüze deðin korunup geliþtiril-

mesinde anlamýný bulduðunu da sözlerine 

ekliyor.

Bedesten Çarþýsý

Ulu Çarþý
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Kapalý Çarþý Kapalý Çarþý Altý (Alt Çarþý)

Tuz Pazarý Kapalý Çarþý (Ayakkabýcýlar)
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Bakýrcýlar Çarþýsý 
Anadolu'da bakýr süslemesine dayalý el 

iþlemeciliðinin geliþimine eþ zamanlý 
olarak kurulan Bakýrcýlar Çarþýsý'nýn adý 
yoðunluklu olarak Osmanlý sicillerinde yer 
almakta. 1760 yýlýnda çýkan büyük 
yangýnda dükkanlarý tahrip olan çarþý, 
1958'deki büyük Kapalýçarþý yangýnýnda 
tümüyle kül oldu. Giyimden hediyelik 
eþyaya kadar geniþ bir yelpazede yer alan 
maðazalarýn bulunduðu Bakýrcýlar Çarþýsý, 
yolu tarihi çarþýlara düþenlerin uðrak 
yerleri arasýnda geliyor.

Bat Pazarý Çarþýsý 
Çarþýnýn esas adý, Bayat Pazarý olup, 

zamanla bu adý almýþtýr. Eski ve kullanýlmýþ 
eþyalarýn alýnýp satýldýðý Bursa'daki tek 
çarþýdýr. Batpazarý'ndaki haný Davut Paþa, 
1517 yýlýnda yaptýrmýþtýr. 1521 yýlýnýn 
Haziran'ýnda ve 1765 yýlýnda çýkan 
yangýnlarda pazar büyük zarar görmüþtür. 
Günümüzde de Batpazarý ayný iþlevini 
sürdürmekte, eski ve ikinci el eþyalarýn 
satýþý yapýlmaktadýr. 

Bayathane  
Tuz Pazarý Çarþýsý'ndan baþlayýp, Tuz 

Pazarý Camii'nin yanýnda Cumhuriyet 
Caddesi'ne kadar inen caddedeki çarþýya 
verilen isimdir. Bayathane isminin nereden 
geldiðiyle ilgili çeþitli rivayetler vardýr. En 
kuvvetli olarak görünen eski eþyalarýn, 
ik inci  el  eþyalarýn satý ldýðý  Bayat 
Pazarý'ndan geldiðidir. 

Bedesten Civarý Çarþýsý 
Evliya Çelebi'ye göre, Bedesten'in dört 

çevresi kuyumcular çarþýsýymýþ. Bunun 
etrafý, Gazzazlar Çarþýsý, Kavukçular Çarþýsý, 
Takkeciler Çarþýsý, Ýplikçiler Çarþýsý, 
Bezzazlar/Bezciler Çarþýsý, Halat Çarþýsý, 
Gelincik Çarþýsý ve Hallaçlar Çarþýsý ile 
çevriliymiþ. Bedesten Civarý Çarþýsý'nda yer 
alan dükkanlarýn geneli ayakkabý üzerine 
satýþ yapmaktadýr.

KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZ

TARÝHÝ ÇARÞILAR

Kapalý Çarþý

Okçular Çarþýsý
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Eski Aynalý Çarþý 
Eski Aynalý Çarþý, 1339 yýlýnda Orhan Bey 

tarafýndan Tophane'deki  Manastýr  
Medresesi'ne gelir saðlamak amacýyla 
yaptýrýldý. Çarþýnýn orijinal hali, Orhan 
Külliyesi'nde bulunan bir hamamdan 
ibaretti.  1584, 1678 ve 1962 yýllarýnda 
onarýlan hamam, son onarýmdan sonra 
çarþýya dönüþtürüldü. Eski Aynalý Çarþý'da 
yer alan dükkanlarýn geneli antika ve 
mücevher üzerine satýþ yapmaktadýr.

Eski Sahaflar ve Gelinlikçiler  
Ulu Cami'nin kuzeyinde bulunan çarþý, 

alýþveriþin ilk baþladýðý yerlerdendir. Ulu 
Cami inþaatý sýrasýnda iþçilere ekmek 
daðýtan Somuncu Baba'nýn ve Eskici 
Baba'nýn bu çarþýda dükkanlarý olduðu 
söylenmektedir. Aðýrlýklý olarak Ulu-
cami'ye gelen turistlere yönelik hediyelik 
ürünler ve  dini yayýnlarýn satýldýðý çarþý, 
ayný zamanda gelinlik ve damatlýk 
alacaklarýn uðrak yerlerindendir.

Gelincik Çarþýsý 
Kapalýçarþý'nýn bir bölümünü oluþturur. 

Dört kubbeli olan bu yapýnýn hemen 
yanýnda beþ kubbeli Sipahi Çarþýsý vardýr. 
Bedesten'in kuzeyindedir. Bu çarþýda 
hallaçlar olduðu için Hallaçlar Çarþýsý 
olarak da anýlýr. Sipahi Çarþýsý'na paralel 
olarak uzanýr. Ýshak Paþa tarafýndan, XV.

Çancýlar Çarþýsý 
Çarþýnýn, kurulduðu ilk dönemlerde, 

hayvanlara takýlan çanlarýn üretiminin 
yapýldýðý yer olmasý nedeniyle bu adla 
anýldýðý bilinmektedir. Yine bir dönem 
çarþý ,  urgancýlara ait  dükkanlarýn 
bulunmasý nedeniyle urgancýlar çarþýsý 
olarak da anýlmýþ. Bugün ise daha çok 
günlük kullaným eþyalarýnýn satýldýðý 
dükkanlarýn bulunduðu bir çarþýdýr.

Çiçekçiler Çarþýsý 
Heykel'deki tarihi belediye binasýndan 

Tuz Pazarý'na inen yol üzerinde kuruludur. 
Çiçekçiler Çarþýsý taze kesme, saksý ve 
yapma çiçekleri ile sabah erken saatlerden, 
geç vakitlere kadar hizmet verir.

Cumhuriyet Caddesi  
Bursa ticaret hayatýnýn en yoðun olduðu 

bölgelerdendir. 2011 yýlýna kadar araç ve 
yaya trafiðine açýk olarak hizmet vermiþtir. 
Trafiðe kapatýlmasýyla birlikte cadde 
yayalaþtýrýlarak, nostaljik tramvay hattý 
kurulmuþtur. Cadde üzerinde, geneli 
zücaciye, halý ve perde üzerine satýþ yapan 
maðazalar bulunmaktadýr.

Demirciler Çarþýsý 
Osmanlý ordusunun silahlarý Demirciler 

Ç a r þ ý s ý ' n d a  y a p ý l ý r d ý .  Yü z y ý l l a r c a  
körüklerinin baþýnda kor yakarak, demir 
kýzdýrarak, keskinleþtirerek, su vererek, 
çelikleyerek, ok bertip, kargý hazýrlayýp, 
zýrh yassýtarak orduya silah yapan demirci 
esnafýnýn da kazanýlan zaferler de payý 
bulunmaktaydý. Tarihi iþlevini geliþen 
þartlar çerçevesinde yitiren çarþýda, 
günümüzde, sýfýr ve ikinci el eþya alým 
satýmýnýn yapýldýðý dükkanlar faaliyet 
göstermektedir.

Ýnönü Caddesi  
Günün her saati alýþveriþe sahne olan, 

canlýlýðýný her daim koruyan Bursa'nýn en 
hareketli caddelerindendir.

y ü z y ý l d a ,  S u l t a n  Çe l e b i  M e h m e t  
döneminde yaptýrýlmýþtýr. Kubbeler 1970'li 
yýllarda yapýlmýþtýr. Bugün handa, yorgancý 
ve mobilyacý esnafý bulunmaktadýr. 1618, 
1645 yýllarýnda esaslý onarýmlar görmüþtür. 
Bursa'da en özgün biçimiyle günümüze 
gelmiþ hanlardan biridir. 

Gümüþçüler Çarþýsý 
Ulu Cami'nin hemen karþýsýndadýr. 

Sultan Yýldýrým Beyazýt döneminde, Ulu 
C a m i ' y e  v a k f e d i l m e k  a m a c ý y l a  
yaptýrýlmýþtýr. Bugün Kuyumcu Hamamý 
olarak da anýlmaktadýr. 

Irgandý Köprüsü Çarþýsý 
Bursa kültür ve ticaret yolunun önemli 

geçiþ noktalarýndan birisi  I rgandý 
Köprüsü'dür. Gökdere üzerinde Yýldýrým'ý 
Osmangazi'ye baðlayan, sýra gerdanlýklar 
gibi dizilen köprülerden en nitelikli ve en 
önemlisidir. Dünya üzerinde yer alan 
arastalý dört köprüden biri de Irgandý 
Köprüsü'dür. Tarihi köprüde sanat 
atölyeleri, mantý evi ve resim atölyesi (sergi 
salonu) bulunup sanatseverlere hizmet 
vermektedir.

Ývaz Paþa Çarþýsý 
Cumhuriyet Caddesi'nin güneyinde yer 

alan Ývaz Paþa Çarþýsý, XV. yüzyýlýn ikinci 
yarýsýnda Ývaz Paþa tarafýndan yap-
týrýlmýþtýr.

Irgandý Köprüsü Çarþýsý
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Kapalý Çarþý
Orhan Gazi döneminde hanlarýn aralarý 

çatý ile kapatýlarak kapalý çarþýlar meydana 
getirilmeye baþlandý. Bugünkü Kapalý 
Çarþý o dönemin bugüne yansýmasýdýr. 
1958 yangýnýnda tamamen yanan Kapalý 
Çarþý, yeniden inþa edildi. Emir Han, Koza 
Han, Geyve Han gibi hanlarýn aralarýnýn 
zaman içinde çatý ile kapatýlmasýyla 
oluþturulan Kapalý Çarþý; daha sonralarý 
sahaflar, aktarlar, yorgancýlar, sandýkçýlar, 
kuyumcular,  kavukçular,  iplikçiler,  
sipahiler ve bakýrcýlarýn ilave edilmesiyle 
geniþletildi.  Geçmiþte alýþveriþ ve ticaretin 
nabzýnýn attýðý Ulu Cami'nin arka 
tarafýndaki Kapalýçarþý ve Bedesten, 
günümüzde de tüm zenginliði ve canlýlýðý 
ile hizmet vermeye devam ediyor. 

Kapalý Çarþý Alt Çarþýsý 
Kapalý Çarþý'da 1958'de meydana gelen 

büyük yangýndan sonra yeniden inþa 
edilen Kapalý Çarþý'nýn altý sýðýnak olarak 
yapýldý. Daha sonra 1963 yýlýnda zamanýn 
valisi  tarafýndan çarþý  civarýndaki 
seyyarlara yaymacýlar yerleþtirildi. 1966 
yýlýnda da dükkanlar açýlarak alt kat 
çarþýsýna dönüþtürüldü.

Kayhan Çarþýsý 
Bursa'nýn en önemli çarþýlarýndan biridir. 

Birçok kez yangýn felaketi geçirmiþtir. Kadý 
sicillerinden elde edilen bilgilere göre 
çarþýda yoðunluklu olarak býçakçýlarýn ve 
demircilerin ocaklarý yer almaktaydý. 
Þehrin tarihsel süreç içerisindeki dönü-
þümüyle, farklý iþ kollarýnda faaliyet 
gösteren esnaf grubu da çarþýdaki yerini 
aldý. Çarþý, günümüzde, Bursa'nýn eþsiz 
lezzetlerinden pideli köftenin çarþý 
ziyaretçilerinin damak beðenisine sunul-
duðu mekanlarýn baþýnda gelmektedir. 
Pideli köfte üretimini kuþaklar boyu 
sürdüren esnafa ait çok sayýda dükkan 
faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte 
gýda sektörü baþta olmak üzere baþlýca 
meslek gruplarýna mensup esnaf da 
çarþýda hizmet vermektedir.

Kayhan Çarþýsý
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Nilüfer Köylü Pazarý 

Bölgenin en renkli ve hareketli çarþýlarý 

arasýnda yer almaktadýr. Süt ve süt ürünleri 

satýcýlarý, baharatçýlar, meyve sebze 

dükkanlarý ve çeyizlik eþya satan 

maðazalarýyla yoðun insan trafiðine sahne 

olan çarþý, 2011 yýlýnda restore edilerek 

yeni görünümüne kavuþmuþtur.

Okçular Çarþýsý 

Osmanlý'nýn Bursa'yý fethinden sonra 

14. yüzyýlýn sonlarýna doðru oluþan 

çarþýda, Osmanlý ordusunun ok, býçak, kýlýç 

ve postal ihtiyacý karþýlanmaktaydý. Tarihi 

Çarþý ve Hanlar Bölgesi'nin 1500 metrelik 

ana aksý üzerinde yer alan çarþý, Atatürk 

Caddesi'ne, Ulu Cami'ye, Kapalý Çarþý'ya, 

metro istasyonlarýna ve Koca Ahmet 

Otoparký'na yakýnlýðý ile alýþveriþe uygun 

k o n u m d a d ý r.  O k ç u l a r  Ça r þ ý s ý ' n d a  

günümüzde aðýrlýklý olarak ayakkabý ve 

konfeksiyon maðazalarý hizmet vermek-

tedir.

Orhanboðazý 
Ýsmi Orhan Camii'nden gelmektedir. 

Çarþý, bölgesinde en geniþ açýk alana sahip 

yerlerdendir. 

Orhangazi Alt Geçit Çarþýsý 
Atatürk Caddesi altýnda Heykel ile Çarþý 

Bölgesi 'n i  birbir ine baðlar.  Çarþ ý  

tarafýndan giriþi Orhan Gazi Parký'ndandýr. 

Sipahi Çarþýsý 
Bursa'nýn en ünlü çarþýlarýndan biridir. 

Kapalýçarþý ile Cumhuriyet Caddesi 

arasýndadýr. Bedesten'in yanýnda bulunan 

Sipahi Çarþýsý, Karaca Bey tarafýndan, 

Sultan Çelebi Mehmet döneminde 

yaptýrýlmýþtýr. 1536, 1616, 1685, 1777 

yýllarýnda yapýlan onarýmlarda birçok 

deðiþikliðe uðrayan çarþý, 1958 yýlýnda 

yapýlan son onarýmla, aslýna uygun olarak 

yeniden hizmete sunulmuþtur. Çarþýya 

çeþ i t l i  dönemlerde “ Yorgancý lar ”,  

“Sandýkçýlar”, “Döþekçiler”, “Sipahi Pazarý” 

adlarý da verilmiþtir. Çarþýda yoðunlukla, 

yorgancý ve mobilyacý esnafý hizmet 

vermektedir.

Tahtakale Çarþýsý 
Osmanlý'dan önce Bizans döneminde 

Taht-El Kale olarak geçen bölge atlarýn 

baðlandýðý yer olarak kullanýlýyordu. 

Osmanlý dönemi ile birlikte þehir kale 

dýþýna taþýnmaya baþlandýðýnda bu 

bölgede bir mahalle ve çarþý ortaya çýktý. 

Tahtakale'de et ve süt ürünleri ile sebze ve 

meyve çeþitleri, tüketici ile buluþmaktadýr.

Tuz Pazarý 
Osmanlý döneminde tuz toptancýlarý ile 

alýcýlarýný buluþturan Tuz Pazarý, uzun yýllar 

Ýpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret 

merkezi iþlevini görmüþ. Tuz Pazarý'nda 

günümüzde sakatatçýlar, peynirciler, 

zahireciler, balcýlar, cevizciler, kestaneciler 

faaliyet göstermektedir.

Tuz Pazarý Pazar Yeri  
Tarihi Çarþý ve Hanlar Bölgesi'nin en 

hareketli mekanlarýndandýr. Tuz Pazarý 

Pazar Yeri'nde sebze ve meyve satýcýlarý ile 

bakliyat, süt ürünleri, çerez ve balýk 

satýcýlarý yer almaktadýr.

Tuz Pazarý Haný
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Ulu Çarþý 
Ulu Camii'nin hemen yanýnda yer alan 

Ulu Çarþý, havlucu esnafýnýn çokluðu 

nedeniyle Havlucular Çarþýsý olarak da 

bilinir. Restorasyon çalýþmasýyla üzeri 

kapatýlan çarþý, ziyaretçilerine rahat bir 

alýþveriþ ortamý sunmaktadýr. Yolu, tarihi 

çarþýlar bölgesine düþenlerin, uðramadan 

geçemedikleri çarþýlarýn baþýnda gelir.

Ulucami Caddesi Çarþýsý 
Bakýrcýlar, Kapalý Çarþý ve Ulu Cami'nin  

kesiþme bölgesinde yer almaktadýr. 

Yiyecek içecek mekanlarý ile havlu ve çeyiz 

eþyasý satan maðazalar yer alýr.

Uzun Çarþý 
Tarihi arþivlerdeki kayýtlara göre Uzun 

Çarþý; Tahtakale'den Bat Pazarý'na, 

Yiðitköhne Cami'nin yanýnda bulunan 

Galle Pazarý'na kadar uzanmaktaydý. Uzun 

Çarþý, geliþen þehrin ihtiyaçlarýna zaman 

içer is inde yanýt  veremediðinden,  

alternatif çarþýlar gündeme geldi.  

Günümüzde, Uzun Çarþý ismiyle anýlan 

bölge, çarþýlarýn bütünü düþünül-

düðünde, insan trafiðinin en yoðun olarak

yaþandýðý mekanlarýn baþýnda gel-

mektedir.  Çarþ ýda aðýr l ýk l ý  olarak 

konfeksiyon maðazalarý ile ayakkabý 

maðazalarý yer almaktadýr.

Yorgancýlar Çarþýsý 

Kapalýçarþý'nýn bir bölümünü oluþturur. 

Bedesten'in hemen yanýndan, kuzey-

güney istikametinde uzanan çarþý, halen 

ayný adla anýlmaktadýr. Çarþýnýn bir ucu, 

Sipahiler ve Gelincik Çarþýsý ile Bedesten'e 

açýlmaktadýr.

Havlucular Çarþýsý
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Prof.Dr.Cevdet DEMÝR
Uludað Üniversitesi

Kimya Bölümü Baþkaný

Günlük hayatýn devam edebilmesi için 

en önemli ihtiyaçlardan biri olan su, 

doðada bulunduðu haliyle doðrudan 

kullanýma uygun deðildir. Ýçme ve 

endüstride kullaným amacýyla gerekli olan 

suyun nüfusla doðru orantýlý olarak 

artmasý, doðada farklý þekillerde bulunan 

suyun keþfine ve kullanýlacaðý alana göre 

iþleme tutulmak üzere çeþitli proseslerin 

geliþtirilmesine sebep olmuþtur. Daha 

yüksek kalitede suya duyulan ihtiyaç, son 

yýllarda arýtma ve suyun kalitesini ölçme 

tekniklerinde daha fazla geliþme kayde-

dilmesini saðlamýþtýr.

Bursa'daki içme suyunun yüzde 90'ý 

Nilüfer ve Doðancý barajlarýndan saðlan-

maktadýr. Geri kalan bölümü ise Uludað'ýn 

kuzey yamaçlarýndan doðan kaynaklardan 

elde edilmektedir. Nilüfer ve Doðancý 

barajýndan BUSKÝ-Dobruca Ýçme Suyu 

Arýtma Tesislerine gelen su 500.000 

m3/gün arýtma kapasitesine sahip tesiste 

arýtýldýktan sonra halkýn kulla-nýmýna 

sunulmaktadýr. Yoðun nüfus artýþýna sahip 

olan Bursa'da orta ve uzun vadede suyun 

sürdürülebilir kullanýmýna yönelik strate-

jiler geliþtiren BUSKÝ, 2022 ve 2040 yýllarýný 

kapsayan 'içme suyu projeksiyonlarý' 

hazýrlýðý içindedir.

Ýçme suyundaki temel hedef çeþmeden 

akan suyun içilebilir durumda olmasýdýr. 

Bunun için kaliteli su kaynaðý yanýnda 

arýtma tesislerinde arýtýlan suyun kalitesi 

ve kontrolü de çok önemlidir. Suyun 

kalitesini belirleyen parametreler;

1. Fiziksel parametreler: sýcaklýk, bulanýk-

lýk, koku ve tat gibi özellikler

2. Kimyasal parametreler:  Kimyasal 

deneylerle belirlenen organik kirleticiler 

ve aðýr metallerdir.

3. Mikrobiyolojik parametreler: Suyun 

bakter i  yönünden incelenmesidir.  

Mikroorganizma varsa su kirlidir.  

Bu kalite parametreleri “ Ýnsani Tüketim 

Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik” 

kapsamýnda kontrol edilmekte ve 

izlenmektedir. Burada asýl önemli olan 

noktalardan birisi içme sularýnýn arýtma 

iþleminden sonra vatandaþa ulaþmadan 

önce insan saðlýðýný  tehdit  eden 

kirleticilerin bulunup bulunmadýðýnýn  

tespit edilmesidir. Bu tespitin ulusal ve 

uluslar arasý güvenilirliði saðlanmýþ 

laboratuarda yapýlmasý hem BUSKÝ'nin 

güvenil ir l iðini  ar týrmakta hem de 

vatandaþýn saðlýklý su içmesini ve 

kullanmasýný garanti altýna almaktadýr. 

Ýçme suyu kalite parametrelerinin 

akreditasyonu için Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan kontrol ve 

denetimi yapýlan TS EN ISO/IEC 17025 
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cihazlarý kullanan personelin teknik 
yeterliliðinin daha da artýrýlmasý ve “ Ýnsani 
Tü k e t i m  A m a ç l ý  S u l a r  H a k k ý n d a  
Yönetmelik” kapsamýndaki parametrelerin 
tamamýnýn akreditasyon kapsamýnda 
kendi laboratuvarý tarafýndan kontrol 
edilebilmesidir. Böylece, çeþme suyundaki 
hedefe ulaþýlmýþ olunacak, ayný zamanda 
sorumluluk alaný geniþlemiþ olan Bursa 
Büyükþehir Belediyesi ilçe belediyeleri ve 
hatta diðer illere de hizmet vermiþ 
olacaktýr.

standardý “ Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarýnýn Yeterliliði için Genel 

Þartlar” kullanýlmaktadýr. Laboratuvar 

akreditasyonu, bir laboratuarýn akredi-

tasyon kapsamý dahilinde kalibrasyon 

veya test ler i  gerçek leþt i rebi lecek 

yeterlilikte olduðunun göstergesidir. 

Akreditasyon sürecinde laboratuvar teknik 

yeterliliði saðlamakla görevlidir. Teknik 

yeterlilik kavramý içerisinde personel 

yeterliliði, test yöntemleri ve cihazlar yer 

alýr. Uygun personel seçimi ve eðitimi, test 

yöntemlerinin iyi tanýnmasý ve gerekli 

hallerde geliþtirilmesi, yöntemlerin sürekli 

izlenerek kalite güvencesinin saðlanmasý, 

yönteme uygun cihaz kullanýmýyla birlikte 

çevre ve yerleþim koþullarýnýn takibi de 

akreditasyon kavramý içerisinde yer alýr.

BUSKÝ içme suyu laboratuvarý son 

zamanlarda yapýlan yatýrýmlarla içme suyu 

kalite kontrolü için önemli teknik 

geliþmeler saðlamýþ, hem akreditasyon 

çalýþmalarý yürütmekte hem de cihaz alt 

yapýsýný son teknolojilerle zengin-

leþtirmiþtir. Bundan sonraki aþama bu

Kaynaklar:
1.TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar 
Akreditasyon Belgesi.
2.Water Quality Monitoring - A Practical 
Guide to the Design and Implementation of 
Freshwater Quality Studies and Monitoring 
Programmes. Edited by Jamie Bartram and 
Richard Ballance Published on behalf of 
United Nations Environment Programme 
and the World Health Organization, 1996 
UNEP/WHO, ISBN 0 419 22320 7 (Hbk) 0 419 
21730 4 (Pbk).
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Bursa'da hayat
buldu Denizli'ye 

“yâr” oldu

Anadolu'yu havluyla tanýþtýran 

Bursa, Anadolu'daki havluculuðun 

ilk çýkýþ merkezi olmasý ile de 

biliniyor. Havluculuktaki lider-

liðini yüzyýllar boyunca sürdüren 

Bursa, bu alandaki üstünlüðünü 

son dönemde Denizli'ye kaptýrdý.

Liderliðin Denizli'ye kaptýrýl-

masýnda, Ar-Ge yatýrýmlarýna 

gereken önemin verilmemesi, 

yenileþmeye ayak uydurula-

mamasý ve dönüþüm sürecindeki 

firmalarýn üretim stratejilerini ev 

tekstilinden yana belirlemeleri 

gibi etkenler gösteriliyor.

Ülke kültürüne pek çok deðerler 

m a n z u m e s i  k a z a n d ý r a n  B u r s a ,  

Anadolu'daki havluculuðun da ilk çýkýþ 

merkezidir.

18. yüzyýlýn baþlarýnda kurulan el 

tezgahlarýnda dokunan Bursa havlularý, 

Anadolu'yu havlu ile tanýþtýrdý.

Ya k l a þ ý k  3 0 0  y ý l  ö n c e  d o k u m a  

tezgahlarýnda baþlayan havlunun üretim 

macerasý, bugün, endüstriyel imalatýn 

teknoloji harikasý makinelerinde üretilerek 

dünyanýn dört bir tarafýna ihraç edilir 

boyut kazandý.

Çok deðil bundan 10 ya da 15 yýl 
öncesine kadar, “havlunun Türkiye'deki 
üretim merkezi” unvanýyla anýlan Bursa, 
bugün bu unvanýný büyük ölçüde yitirdi.

Bu say ýmýzda,  Bursa  i le  özdeþ  
mesleklerin baþýnda gelen havluculuðun 
dününü, bugününü, yarýnýný, uzman 
isimlerin görüþleri eþliðinde mercek altýna 
alacaðýz.

Sektörün içinde bulunduðu sorunlar, 
sorunlardan çýkýþ yollarý, haber dosya-
mýzda yer alacak.

Havluculuðun Bursa'da eski ihtiþamýna 
kavuþabilmesi için neler yapýlmasý 
gerektiði, bütün ayrýntýlarýyla, sektör 
temsilcilerinin açýklamalarýnda ifadesini 
bulacak.

Havluculuðun Bursa ekonomi-
sindeki yeri

Bu baðlamda, görüþlerine baþvur-
duðumuz Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý 
(BTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim 
Burkay, Bursa ekonomisinde önemli yer

 tutan havluculuk sektörünün, 18'inci yüzyýl 
baþlarýnda kadife dokumacýlýðýnýn bir 
ürünü olarak ortaya çýktýðýný vurguladý.

Genellikle pamuk ipliðinden yapýlan 
ünlü Bursa havlularýnýn 18'inci ve 19'uncu 
yüzyýllarda Hindistan, Ýran, Suriye, Mýsýr ve 
Avrupa ülkelerine ihraç edildiðini belirten 
Burkay, “Ancak son dönemlerde Bursa'da 
havlu sektöründeki küçük ve orta boy 
iþletmelerin bazýlarý, küresel geliþmeler ve

Mustafa TÜRE

BTSO Baþkaný
Ýbrahim BURKAY
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t e k n o l o j i ye  ay a k  u yd u r a m ay ý n c a  

kapandýlar. Banyo tekstilleri sektöründe 

yalnýzca bir bölüm Bursalý havluculuk 

þirketi  sermaye bir ik imlerini  yeni  

teknolojilere ve yeni tasarýmlara yatýrdý. Bu 

baðlamda, ülkemizde havlu sektöründe 

çok uzun süredir Bursa'nýn olan baþkentlik 

sýfatý, son yirmi yýllýk dönemde, Bursa'dan 

Denizli'ye doðru kaydý.” diye konuþtu.

Dünya havlu ve bornoz ihracatýnýn 2013 

yýlý itibarýyla yaklaþýk 13,5 milyar dolar 

düzeyinde gerçekleþtiðine iþaret eden 

Burkay, Türkiye'nin Çin, Pakistan ve 

Hindistan'ýn ardýndan dünyanýn en büyük 

dördüncü havlu ihracatçýsý olduðuna 

dikkat çekti.

Pazarýn yüzde 7'si Türkiye'nin 

elinde
Türkiye'nin 1 milyar dolara yakýn ihracatý 

ile dünya havlu pazarýnda yüzde 7'lik 

büyüklüðe sahip olduðunu dile getiren 

Burkay,  “Sektör ihracatýnda son birkaç 

y ý lda gerçek leþen bir im f iyat lara  

baktýðýmýzda, Hindistan ve Pakistan'ýn 

daha çok alt ve orta segmentten gelen 

taleplere cevap verdiðini görüyoruz. Buna 

karþýn, Türkiye ve Çin'in ise orta ve üst 

segment ürün taleplerini karþýladýðý dikkat 

çekiyor. Havlu ihracatýmýz, ev tekstili 

ihracatýmýz içinde yer alan en büyük ürün 

grubu. Bugün sektörümüz için önemli olan 

husus, kendi markalarýmýzla, benzersiz 

ürünleri yüksek katma deðer ve dolayýsýyla 

yüksek birim fiyatlar ile ihraç edebilmektir.” 

dedi.

Rakiplerle mücadele edilirken fiyatlarý 

aþaðýya çekmenin veya kaliteden taviz 

vermenin iki büyük yanlýþ olduðunu 

vurgulayan Burkay, ortada bir haksýz 

rekabet mevcut ise bununla ilgili olarak 

yapýlabilecek en uygun davranýþýn, uluslar 

arasý hukuka dayalý mekanizmalarý 

harekete geçirebilecek, hukuki giriþim-

lerde bulunmak olduðunu ifade  etti.

BTSO'dan firmalara rekabet 

desteði
Tekstil firmalarýnýn ortak akýl etrafýnda 

koordinasyon ile hareket  edebildikleri

sürece rekabet edebilme özelliklerini daha 

da güçlendirebileceklerine iþaret eden 

Burkay, “Bunun en güzel örnekleri 2008 

yýlýnda Bursa'da kurduðumuz 'Bursa Tekstil 

ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi' ile 

bugünlerde kuruluþ aþamalarý hýzla 

i l e r l e y e n  ' Te k s t i l  M ü k e m m e l i y e t  

Merkezi'dir. Bu kuruluþlarýn varlýk nedeni; 

sektörümüzdeki þirketlere ortak fayda 

saðlamak, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini 

geliþtirmek ve firmalarýn ihtiyaçlarý 

doðrultusunda çalýþmalara odaklan-

maktýr.  Altý yýldýr geleneksel hale 

getirdiðimiz Ar-Ge proje pazarýmýz, 

Türkiye'de rol model kabul edilip, diðer 

sektörlere de uygulanan örnek bir faaliyet 

haline geldi. Bu faaliyetler Türkiye'nin 

geleceðine yapýlan ortak bir yatýrýmdýr. 

Yüksek oranlý büyümeyi gerçekleþtire-

bilmek için bütün gayretlerimizi toplam 

faktör verimliliðini artýracak reformlara 

yoðunlaþtýrmalýyýz. Bu verimliliði artýrma-

nýn en etkin yolu da þüphesiz inovasyon ile 

araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerine 
aðýrlýk vermektir.  Türkiye'nin cari açýðýný 
ve diðer zayýf yanlarýný gidermenin yolu 
artýk bütün alanlarda faktör verimliliðini 
ar týrmaktan geçmektedir.   Faktör 
verimliliðini artýrmanýn yolu da tekstil 
sektörü için inovasyon, bilim, teknoloji ve 
tasarýmdýr. Ülkemizin ekonomik yapýsýnýn 
bilgi ekonomisine dönüþmesi için yapýlan 
çalýþmalardan tekstil sektörü, dolayýsýyla 
banyo tekstilleri sektörümüz de kendine 
düþeni yapmak ve deðiþimi yakalamak 
zorundadýr.” diye konuþtu. 

Havluculuk Bursa'da bitti
Bursa'nýn geleneksel mesleklerinden 

h av l u c u l u ð u n  g ü n ü m ü zd e  b i t m e  
noktasýna geldiðini belirten Özdilek 
Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Özdilek, 
geçmiþte 10'larca firmanýn varlýðýna 
raðmen, günümüzde ancak bir iki firmanýn 
üretimlerine devam edebildiðini dile 
getirdi. 

Bu durumun havluculukta liderliðin 
Denizli'ye kaptýrýlmasýný da beraberinde 
getirdiðini vurgulayan Özdilek, “Türkiye'yi 
havluculukla tanýþtýran Bursa'nýn bu 
sektörde gerilemesinin pek çok nedeni 

Özdilek Yönetim Kurulu Baþkaný
Hüseyin ÖZDÝLEK
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ettirilecektir. Bunun dýþýnda hareket eden 
firmalarýn dünya ile rekabet edebilmeleri 
mümkün olmayacaðý gibi varlýklarýný da 
uzun süreli devam ettirmeleri beklen-
memelidir.” dedi.

Gerilemenin nedeni Ar-Ge 
ilgisizliði

Bursalý Havlu Yönetim Kurulu Baþkaný 
Fuat Bursalý ise havluculukta liderliðin 
Denizli'ye kaptýrýlmasýnýn ürün araþtýrma 
geliþtirme faaliyetlerine önem verilme-
mesinden kaynaklandýðýný dile getirdi.

Yeniliklere açýk Ar-Ge bilincinin 
geliþtirilememiþ olmasýnýn da Bursa'nýn 
geleneksel mesleklerinden havluculukta 
irtifa kaybýna neden olduðunu belirten 
Bursalý, “Bugünden geleceðe bakýldýðýnda 
sektörümüzde her geçen gün aðýrlaþan 
maliyetler üretimi zorlaþtýrýcý bir süreci de 
beraberinde getiriyor. Öncelikle yüksek 
enerji fiyatlarý ile kalifiye eleman sýkýntýsýna 
çare bulunmalýdýr.” diye konuþtu.

Bursa'nýn havlu üretiminde yeniden söz 
sahibi olabilmesi için Ar-Ge'ye ve özgün 
tasarýmlý  ürünlere aðýrl ýk vermesi 
gerektiðine dik k at çeken Bursal ý ,  
Bursa'daki havlu üreticilerinin teknolojik 
deðiþime yeterince ayak uydurama-
malarýnýn havluculuðun geliþimini engel-
lediðini dile getirdi.

Bugünden geleceðe dönük yapýlabile-
ceklerin baþýnda Ar-Ge yatýrýmlarýnýn 
geldiðini ifade eden Bursalý, Bursa'yla 
özdeþ meslek ler in baþýnda gelen 
havluculuðun yeniden ihtiþamlý günlerine 
kavuþabilmesinin yeniliklere açýk üretim 
felsefesinden geçtiðini vurguladý.

Bilinçli tercih liderlikten etti
Hünkar Havlu Genel Müdürü Murat Çay 

da havluculukta haklý üne sahip bulunan 
Bursa'nýn eski görkemli günlerine 
kavuþmasýnýn hayal olmadýðýný vurguladý.

Yenilenme yarýþýnýn uzaðýnda kalanlarýn 
rekabet güçlerini yitireceklerini dile 
g e t i r e n  Ç a y ,  “ S a n ý r ý m  b i z ,  s o n  
dönemlerdeki aðýrlýðýmýzý daha çok ev 
teksti l i  ürünler ine verdiðimizden,  
havluculuktaki liderliðimizi de Denizli'ye 
kaptýrmýþ olduk. Liderlikten uzaklaþmýþ 
olmamýzýn bana göre en önemli nedeni, 
yenilenme stratejimizi ve enerjimizi ev 
tekstili üretiminde iddialý bir konuma 
gelebilme doðrultusunda yapýlandýrmýþ 
olmamýzdan kaynaklanmaktadýr” diye 
konuþtu.

Bursa'nýn havluculukta “ekol” olduðunu 
dile getiren Çay, sektördeki liderliðin 
Denizli'ye kaptýrýlmýþ olmasýna raðmen, 
kaliteli üretimin kalesinin Bursa olduðunu 
ifade etti.

bulunmakla birlikte bana göre buna yol 

açan en önemli etken, yeniliklere açýk 

üretim stratejisinin geliþtirilememiþ 

olmasýndandýr. Havluculukta, öteden beri 

Bursa'yla rekabet halinde bulunan 

Denizli'nin, ileri üretimin gereklerini yerine 

getiren yeniliklere açýk yatýrýmlarý, liderliði 

de beraberinde taþýdý.“ diye konuþtu.

Bursa'daki havlu üreticilerinin en büyük 

sorununun, ihtiyaçlara yanýt oluþtura-

bilecek boyahane tesislerinin olmayýþý ve 

bunun yaný sýra dokumacý ustasýnýn 

yetiþmeyiþinden kaynaklan-dýðýný ifade 

eden Özdilek, sektörel geliþimlerin 

uzaðýnda kalan firmalarýn, varlýklarýný uzun 

süre devam ettirmelerinin mümkün 

olmadýðýný vurguladý.

Bursa'da havluculuðun eski dönem-

lerdeki ihtiþamýndan uzak olmasýna 

raðmen, karalar baðlamanýn da yersiz 

olduðunu belirten Özdilek, “Sorunun 

varl ýðýný tekrarlamaktansa, çözüm 

aþamasýnda neler yapýlabilir bunlar 

konuþulmal ý .  Bugünden geleceðe 

bakýldýðýnda havluculuk mesleði; kendini 

yenileyen, teknolojiye ayak uyduran, 

entegre üretim yapan ve tasarým ekiplerini 

oluþturan firmalar tarafýndan devam 

Bursalý Havlu Yönetim
Kurulu Baþkaný

Fuat BURSALI

Hünkar Havlu
Genel Müdürü

Murat ÇAY
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Havlucular Çarþýsý

Havlucular Çarþýsý esnafý, birlik ve beraberliðin örnek dayanýþmasýný sergiliyor.
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Bursa'daki havlucu esnafýnýn ürünlerini 
tüketiciyle buluþturduklarý Havlucular Çarþýsý, 
sektörün ticari nabzýnýn attýðý en önemli merkez 
konumunda bulunuyor.

Havlucular Çarþýsý ya da bir baþka adýyla Ulu 
Çarþý  Yönetimi Baþkaný Gülay Topkýran, 
Ulucami'nin hemen yanýnda yer alan çarþýnýn, 
günün her saati yoðun insan trafiðine sahne 
olduðuna dikkat çekiyor.

Çarþýda çeþitli esnaf grubuna mensup 150 
maðazanýn bulunduðuna iþaret eden Topkýran, 
bunlardan 80 kadarýnýn havlucu maðazasýndan 
oluþtuðunu vurguluyor.

Havlucu esnafýnýn aðýrlýkta olmasý nedeniyle 
çarþýnýn “Havlucular Çarþýsý” namýyla anýldýðýný dile 
getiren Topkýran, çarþý yönetimi olarak, çarþý 
ziyaretçilerine huzurlu ve güvenli alýþveriþ ortamý 
sunmanýn gayretinde olduklarýný belirtti.

Çarþýnýn 600 yýllýk maziye sahip olduðunu ifade 
eden Topkýran, gerek tarihi dokusu gerekse 
bölgede yer alan diðer çarþýlara geçiþ alaný olmasý 
nedeniyle ziyaretçilerin akýnýna uðradýðýný ifade 
etti.

Büyükþehir Belediyesi'nin yakýn geçmiþte 
gerçekleþtirdiði restorasyon çalýþmasýnýn tarihi 
çarþýnýn otantik yapýsýný gün yüzüne çýkardýðýný 
ifade eden Topkýran, çarþýda yoðun bir ekonomik 
faaliyetin söz konusu olduðunu belirtti.

Çarþýnýn giderek artan bir teveccühe mazhar 
olduðunu ifade eden Topkýran, artan ilgi 
baðlamýnda güvenlik önlemlerinin de önem 
kazandýðýný belirtti.

Güvenlik önlemlerinin baþýnda, çarþýya giriþ ve 
çýkýþlarý güven içerisinde saðlayacak turnike 
sisteminin geldiðini vurgulayan Topkýran, 
bununla birlikte asayiþi saðlamaya yönelik resmi 
güvenlik tedbirlerinin alýnmasýnýn da önemine 
iþaret etti.

Havlucular Çarþýsý

Havlucular Çarþýsý
Yönetimi Baþkaný

Gülay TOPKIRAN



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






