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 Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için sosyal, kül-
türel ve fiziki yatırımları, bir bir hayata geçirmeye devam ediyo-
ruz.
 Yerel yönetimler olarak bizlerin asli görevlerinden biri de 
içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları gibi altyapı ça-
lışmalarının kamu yararı doğrultusunda gerçekleşmesini sağla-
maktır.
 BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Bursa’nın içme, kullanma ve 
endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak için doğru ve yerinde 
stratejilerle su yönetimi konusunda üzerine düşen sorumluluk-
ları büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.
 Özellikle 2009’dan bu yana devam eden çalışmalar, Bursa’nın 
altyapı ağını baştan aşağıya yenileyen bir süreci de beraberinde 
getirdi.
 Yeni içme suyu hatları ile var olanların rehabilitasyonu, kana-
lizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi, derelerin ıslahı 
ve temizliği ile çevre yatırımları, “sağlıklı şehir Bursa” hedefinde 
önemli kazanımlar sağladı.
 Bursa Ovası’nda açıkta direneji yapılan tüm bölgelerin bir 
kolektör ile toplanarak arıtma tesislerine bağlanması ve arıtma 
tesislerinde arıtıldıktan sonra çevreye zararsız hale getirilip nor-
mal şekilde dereye deşarj edilmesi gerekiyor. 
 Samanlı Kolektörü, bu noktada, gerçek bir çevreci yatırım 
olarak dikkat çekiyor.
 12 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde, 
Millet Mahallesi’nden başlayıp Vakıf’a kadar olan bölgedeki ge-
niş alan üzerinde kurulu bulunan mahallelerde yer alan evlerin 
ve fabrikaların atıkları, Nilüfer Deresi’ni ve ovayı bundan böyle 
kirletemeyecek.
 Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı 
bir şekilde emanet edilmesi ile yaşanılmasından mutlu olunan 
şehir mirasına ulaşılabilmesi, çevre yatırımlarıyla mümkün.
 Yaşadığımız dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımız dü-
şüncesiyle, bizden sonraki nesillere her yönüyle yaşanılabilir 
şehir bırakabilmek en büyük hedefimiz .
 Bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım.

Sağlıklı şehir Bursa
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 Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile “sağlıklı kent Bursa” 
hedefinde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarıyla, Bursalılara 
hizmetin en iyisini sunmanın gayretindeyiz.
 Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi, 
su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla su kaynaklarının 
korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermekteyiz.
 Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterlerinden biri de 
sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergilenen performanstır.
 İçme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon, ba-
kım, yenileme ve kaçak su kullanımına karşı başlattığımız mü-
cadele ile sudaki kayıp kaçak oranını, Avrupa ortalaması olan 
yüzde 22’ler seviyesine geriletme başarısı gösterdik.
 Yağmur suyu hatları ve kanalizasyon hatlarının ayrım çalış-
malarında ise yüzde 100’e yakın sonuca ulaştık.
 Bilindiği üzere, il mülki sınırlarının büyükşehir belediyesi-
ne dönüştürülmesiyle, görev ve sorumluluk sahamız, bütün 
Bursa’yı kapsayacak biçimde yeniden belirlendi.
 Altyapı sorunlarına kesin ve kalıcı çözümler oluşturabilmek 
için sahada bulunduğumuz çalışmalarla adeta ilçelerimizin alt-
yapı röntgenini çektik.
 Teknik teçhizatımız, yetişmiş iş gücümüz, bilgi birikimimizle 
sorumluluk sahamıza giren ilçelerde de altyapı seferberliği baş-
lattık.
 Bu vesileyle, Bursa’nın marka kurumları arasında yer almanın 
verdiği sorumluluk bilinciyle, hizmetin en iyisini sunmanın gay-
retinde olduğumuzun bilinmesini isterim.
 Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce 
olmasını dilerim.

Altyapı seferberliği
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 2015’te yaklaşık 570 milyon TL’lik 
yatırım gerçekleştirmeyi hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımla-
rıyla örnek bir profil sergiliyor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nün 2015 mali yılı tahmi-
ni bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi 
Toplantısı’nda oylamaya sunuldu.

 Buna göre BUSKİ’nin 2015 yılı tahmini 
bütçesi 924 milyon TL olarak kabul edildi.
 924 milyon TL’lik bütçeden 568.2 milyon 
TL’lik kısmının yatırımlara ayrıldığını belirten 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
2015’te de sorunlarından arındırılmış sağlıklı

BUSKİ’DEN DEV 
YATIRIM BÜTÇESİ

BUSKİ HABER

altyapı hedefiyle çalışmalarını sürdürecekle-
rini vurguladı.
 2015 yılında 500 kilometrelik içme suyu isa-
le hattı ile 105 kilometrelik yağmur suyu kanalı 
ve 200 kilometrelik de kanalizasyon hattını 
hizmete sunmayı hedeflediklerini ifade eden 
Çetinavcı, “Bütün bunlar için yatırım bütçesin-
den içme suyu hizmetlerine 88.5 milyon TL, 
kanal ve yağmur suyu gideri hizmetleri için de 
178 milyon TL’lik yatırım tutarı ayrıldı.” diye ko-
nuştu.

 Bütçeden çevre yatırımları için 121 milyon 
TL ayrıldığını belirten Çetinavcı, 2015 yılında¸ 
arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun 
bertarafı tesisinin ihalesinin sonuçlandırılarak 
tesislerin yapımına başlanacağını vurguladı.
 Çetinavcı bununla birlikte; Kurşunlu - Gem-
lik-Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri, Kumla 
- Akçalar - Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri ile 
Kurşunlu - Kumla Derin Deniz Deşarjı’nın da 
hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
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 Yalova Yeşil Körfez Su Birliği 
Başkanı Ömer Nergis, geçen yaz 
Yalova’da yaşanan su sıkıntısının 
giderilmesinde sağladığı katkı ne-
deniyle BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’ya teşekkür plaketi 
takdim etti.

 Yalova Yeşil Körfez Su Birliği, geçen yaz 
Yalova’da yaşanan su sıkıntısının gideril-
mesinde sağladığı destekle çözüm oluş-
turan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne, nezaket ziyaretinde bulun-
du. 

YALOVA’DAN 
BUSKİ’YE “SU” 

TEŞEKKÜRÜ

BUSKİ HABER

 Birlik Başkanı Ömer NERGİS, BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı ÇETİNAVCI’ya teşekkür 

plaketi takdim etti.

 Yalova’nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe 

Barajı’ndaki su seviyesinin, geçen yaz, şehrin 

su ihtiyacını karşılayamayacak düzeylere ge-

rilediğini hatırlatan NERGİS, BUSKİ’nin ken-

dilerine temin ettiği bir adetlik yüzer pompa 

istasyonu ile barajın ölü hacmindeki suyun 

sisteme dahil edilerek, susuzluğa çare oluş-

turulduğunu vurguladı.

 Sağladığı destekle susuzluğun giderilme-

sinde katkı oluşturan BUSKİ’ye takdirlerini 

dile getiren NERGİS, Yalovalılar adına, BUSKİ 

Genel Müdürü İsmail Hakkı ÇETİNAVCI’ya te-

şekkür plaketi takdim etti.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren ÇETİNAVCI, “Günlük hayatımızın en 

önde gelen ihtiyaç maddesi suyun önemi, 

çeşitli nedenlerle yaşanılan susuzluk vesile-

siyle çok daha iyi anlaşılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Re-

cep ALTEPE’nin de onayıyla, Yalova’daki su 

sorunun giderilmesinde hemen harekete 

geçtik. Bulunduğumuz destekle, Yalovalı-

ların su ihtiyaçlarının karşılanmasını görev 

bildik.” diye konuştu.

 Konuk heyetin ziyaretinde, Yalova Yeşil 

Körfez Su Birliği Başkanı Ömer NERGİS’in 

yanı sıra Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Ya-

şar DEMİREL ve Birlik Müdürü Ümit YILMAZ 

da hazır bulundu.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir Yolu 
üzerindeki kanalizasyon ve yağmur 
suyu gideri baca kapaklarının asfalt 
kotuna getirilmesi çalışması başlat-
tı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü ekipleri, İzmir Yolu üzerindeki 
kanalizasyon ve yağmur suyu gideri baca 
kapaklarının asfalt kotuna getirilmesi çalış-
ması başlattı.

SAĞLIKLI VE
SORUNSUZ

ALTYAPI HİZMETİNDE 
BUSKİ İMZASI

BUSKİ HABER

 Çeşitli çevre ve iklim faktörlerinin etkisiyle 
asfalt kotunun altına düşen baca kapaklarının, 
araç trafiğini aksatabileceği ve istenmeyen 
neticelerle sonuçlanabilecek trafik kazalarına 
neden olabileceğini belirten BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bunun önüne ge-
çebilmek için belirlenen güzergahlarda  baca 
kapaklarının asfalt kotuna getirilmesi çalışma

sı başlattıklarını vurguladı.
 Bundan bir süre önce de rögarlarda ve 
yağmur suyu ızgaralarında meydana gelebi-
lecek tıkanıklıkları önlemeye yönelik temizlik 
çalışması başlattıklarını hatırlatan Çetinavcı, 
sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağının olu-
şumuna yönelik bütün ekip ve ekipmanlarını 
seferber ettiklerini sözlerine ekledi.
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 Gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağ-
lıklı ve sorunsuz altyapının oluşu-
munda büyük projelere imza atan 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, yağmur suyu ızgaraları 
ve logarları kış şartlarına hazırlıyor.

 Kanalizasyon sistemlerinde özellikle lo-

garların atılan yabancı cisimler ve ağaçlar-

dan dökülen yapraklarla tıkanabildiklerine 

işaret eden BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-

kı Çetinavcı, “Kış mevsimine girerken, logar-

larda ve yağmur suyu ızgaralarında meyda-

na gelen tıkanıklıklar, yağışların da etkisiyle 

balçık haline gelmektedir. Bu durum, su taş-

kınlarına neden olmakta, meydana gelen 

görünüm salgın hastalıklara yol açabilmek-

tedir. BUSKİ olarak, istenmeyen böylesi du-

rumlarla karşılaşmamak için yağmur suyu 

ızgaraları ile logarların kontrollerini yapıyo-

ruz. Temizliklerine özen gösteriyoruz.” diye 

konuştu.

 Bursa’nın altyapı ağını, ileri teknolojinin 

gerekleri doğrultusunda yenilediklerini dile 

getiren Çetinavcı, sorumluluk alanlarına gi-

ren ilçelerde de projelendirme çalışmaları 

başlattıklarını, saha çalışmalarından elde 

ettikleri verilerin analiziyle, hizmet haritası 

oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

BUSKİ’DEN
KIŞA HAZIRLIK

TEMİZLİĞİ

BUSKİ HABER
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 Türkiye Belediyeler Birliği 7. Su ve 
Kanalizasyon İdareleri İstişare Top-
lantısı 11-14 Aralık 2014 tarihlerin-
de Afyonkarahisar’da yapıldı.
 
 Türkiye Belediyeler Birliği 7. Su ve Kana-
lizasyon İdareleri İstişare Toplantısı 11-14 
Aralık 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar’da 
yapıldı.
 
 Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı’nın başkanlığındaki he-
yetle temsil edildi. 

SU VE KANALİZASYON 
İDARELERİNİN

BÜYÜK BULUŞMASI

BUSKİ HABER

 BUSKİ heyetinde Çetinavcı’nın yanı sıra; 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, 
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Ne-
cat Yardımcı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 
Halit Karasu, İşletmeler Dairesi Başkanı Muzaf-
fer Güçlüer, Su Arıtma ve İşletme Tesisleri Da-
iresi Başkanı Devrim İzgiİ, BUSKİ Teftiş Kurulu 
Başkanı Yalçın Çiğdem ve BUSKİ 1. Hukuk Mü-

şaviri Beratiye Tankaş da hazır bulundu.
 30 büyükşehir belediye başkanlıklarının su 
ve kanalizasyon idarelerinin katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda konuşan Orman ve 
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, su ve 
kanalizasyon idarelerinin, büyükşehirlerdeki 
altyapı hizmetlerinin sürekliliğinde çok önem-
li bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.
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lamalara imza atan Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu kurumu ol-

manın verdiği sorumluluk bilinciyle, eğitsel 

faaliyetlere de imza atıyor. 

 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 

Bursa Öğrenim Birimi’nin eğitime destek he-

defiyle her yıl belirlenen pilot okullara yöne-

lik gerçekleştirdiği “araştırma atölyesietkin-

liği” kapsamında, Yıldırım Hasan Öztimür 

İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerinin ha-

zırladığı, “su kaynaklarının doğru kullanımı” 

konulu proje sunumu, Bursa Yeşil Rotary 

Kulübü’nün de katkılarıyla Yıldırım Barış 

Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile 

sorunsuz altyapı hizmetlerinde örnek uygu-

MİNİKLERDEN SU
TASARRUFU DERSİ

BUSKİ HABER
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkin-
likte, temiz ve sağlıklı su temini ile ilgi-
li BUSKİ’nin çalışmaları, animasyonlar ve 
çizgi filmler eşliğinde çocuklara anlatıldı.
Öğrencilere, “su tasarrufu kitapçığı”nın 
da takdim edildiği etkinlikte, bilinç-
li su tüketiminin önemine dikkat çekildi.

BUSKİ HABER
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakla-
rı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 
düzenlenen “Kişisel Fardındalık 
Eğitimi” konulu etkinlikte, kişisel 
farkındalığın özel yaşama getirdiği 
kazanımlar ele alındı. 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen “Kişisel Fardın-
dalık Eğitimi” konulu etkinlikte, kişisel far-
kındalığın özel yaşama getirdiği kazanımlar 
ele alındı. İş ve aile yaşamında farklı kişisel 
özelliklerin motivasyon yöntemlerine ilişkin 
konu başlıklarının değerlendirildiği etkinlik-
te, kişinin kendini ifadede, kişisel farkındalı-
ğın önemli rol üstlendiğine işaret edildi.

 Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Eğitimci Psikolog Yılmaz Gürkan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı eğitim semine-
rinde, farkındalık eğitimi ile yaşamda kar-
şılaşılabilecek pek çok sorunun üstesinden 
gelinebileceğine değinildi.

 Kişisel farkındalığın, algılama kapasitesi-
nin sınırlarını genişleteceğini belirten GÜR-
KAN, “Bu ise iş yerimizde, evimizde ve özel 
hayatımızda, farklılıkları yönetme becerisi 
getirecektir. Uyumlu yaşamın sürdürüle-
bilmesi için kişisel farklılıklarımızı hareke-
te geçirmeliyiz. Kişisel farklılıkların ortaya 

konulması, etkin ifade tarzının geliştirilme-
sinde de oldukça önemli rol üstlenir. Aynı 
zamanda, empati kurabilme becerisini de 
geliştirir. Yaşam yolundaki inişli çıkışlı dalga-
lanmalardan olumsuz etkilenmemek, kişisel 
farkındalığın bilincine varmak ile mümkün-
dür.” diye konuştu.

 16 BUSKİ çalışanı ile sınırlı tutulan eğitim, 
katılımcılardan tam puan aldı. Kişinin ken-
disiyle ve yaşadığı toplumla barışık olması-
nın, kişisel farkındalık bilincine erişilmesiyle 
mümkün olabileceğine işaret eden katılım-
cılar, eğitimin tekrarı talebinde bulundu.

KİŞİSEL
FARKINDALIĞINIZLA 
YAŞAMIN SIRLARINI

KEŞFEDİN

BUSKİ HABER
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 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı ile Sivil Savunma 
Uzmanlığı’nın ortak organizasyo-
nuyla Uludağ’a düzenlenen sportif 
yürüyüşe BUSKİ personelinin ilgisi 
yoğun oldu.

 ‘Yaşanabilir Bursa’ hedefi doğrultusun-
daki altyapı çalışmalarıyla örnek bir hizmet 
kurumu olmanın seçkin örneklerini sunan 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, sosyal ve sportif faaliyetleriyle de dik-
kat çekiyor. 
 
 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı ile Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 
ortak organizasyonuyla Uludağ’a düzenle-

nen sportif yürüyüşe BUSKİ personelinin il-
gisi yoğun oldu. 
 1 otobüs, minibüs ve ambulansla BUSKİ 
bahçesinden Uludağ Oteller Bölgesi’ne ha-
reket eden 80 kişilik ekip, Sarıalan mevkiine 
kadar yürüyüşe geçti.

 Yağmur ve kar yağışına rağmen 3.5 saat 
süren yürüyüş, renkli görüntülere sahne 
oldu.

ULUDAĞ’DA
YÜRÜYÜŞ KEYFİ

BUSKİ HABER
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinlikte “Çocuklarda 
İlk Yardım” konusu ele alındı. 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen 
etkinlikte “Çocuklarda İlk Yardım” konusu 
ele alındı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleş-

tiril en etkinlikte, “çocuk yanıkları, ateş, zehir-
lenmeler” gibi ilk yardımı gerektiren konular 
mercek altına alındı.

 Bursa Anadolu Hastanesi doktorlarından 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur-
şen Başeğmez’in konuşmacı olarak katıldığı 
konferansta, evlerde kullanılan ilaçların ço-
cukların erişemeyecekleri yerlerde muhafa-
za edilmesinin önemine dikkat çekildi.

 Çocuk zehirlenme vakalarının büyük 
oranda çocukların şeker hissiyle ağızlarına 
attıkları ilaçlardan kaynaklandığını belirten  
Başeğmez, “Tansiyon, kalp, kolesterol gibi

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
kesinlikle çocukların erişemeyecekleri yer-
lerde muhafaza edilmelidir.  Çocuğun far-
kında olmadan yuttuğu bir tek tansiyon ilacı 
bile ölümüne neden olabilir. İlaç yutulması 
neticesinde meydana gelen zehirlenmeler-
de çocuk ivedilikle hastaneye yetiştirilmeli-
dir. 
 
 Yanık bölgeye, yoğurt, diş macunu sü-
rülmesinin tedaviden çok yanığı daha da 
derinleştireceğini belirten Başeğmez, ya-
nığa maruz kalmış çocuğun soğuk su uy-
gulamasının ardından hemen hastaneye 
yetiştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARDA
İLK YARDIM
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 “25 Kasım Kadına Yönelik Ulus-
lar arası Şiddetle Mücadele Günü” 
kapsamında, Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, 
aile içi mutluluğun şifreleri mercek 
altına alındı.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte konu-

şan Uzman Psikolog  Zeynep Şeker Aygül, 

aile kurumunun, evli çiftlerin varlıkları üze-

rine inşa edildiğini vurguladı.

 Çiftlerin, anlaşabilecekleri ortak payda-

lar etrafında kurdukları birlikteliklerin, daha 

sağlıklı ve daha mutlu bir aile profilini de 

beraberinde getirdiğine işaret eden AYGÜL, 

“Erkek ve kadın kendi doğallıklarını kabul 

etmeli. Kadınların ve erkeklerin duygularını 

ifade etme biçimleri farklıdır. Erkek ya da ka-

dın, diğerini başkalaştırıp değersizleştirdik-

çe insan insana ilişki kuramaz. Bu da mutsuz 

bir aile tablosunun oluşmasına yol açar.” diye 

konuştu.

 İyi birer eş olunmadan, iyi anne-baba olu-

namayacağına dikkat çeken AYGÜL, aile ha-

yatında eşlerin kendilerine biçtikleri rollerin, 

karşılıklı dayanışma ve anlayışla desteklen-

mesinin de mutlu bir aile yolunda önemli bir 

etkiye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

MUTLU AİLEYE
GİDEN YOL

BUSKİ’DEN
ÖRNEK PROJE

BUSKİ HABER

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın belediyeler, il milli eğitim mü-
dürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile 22 köy ka-
dın derneğinin işbirliğiyle başlattığı proje kap-
samında, suyun tasarruflu kullanımına ilişkin 
etkinlikler düzenleniyor.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın organizasyo-

nuyla düzenlenen etkinlikler, Bursa genelinde-

ki 30 kız meslek lisesi ve endüstri meslek lisesi 

ile Bursa kırsalındaki kadınları kapsıyor.

 Proje Koordinatörü Emine Yıldız, proje ile 

yarının büyükleri gençlerde ve suyun birincil 

kullanıcıları kadınlarda, suyun tasarruflu kulla-

nımına ilişkin bilinç geliştirmeyi amaçladıkları-

nı vurguladı.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın belediyeler, il milli eğitim mü-

dürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile 22 köy 

kadın derneğinin işbirliğiyle başlattığı proje 

kapsamında, suyun tasarruflu kullanımına 

ilişkin etkinlikler düzenleniyor.

 Bu doğrultuda, Osmangazi Halk Eğitim 

Merkezi kursiyerlerine suyun bilinçli kullanı-

mıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 Bununla birlikte, Atlas Köy Kadınları Da-

yanışma Derneği de ziyaret edilerek, yaptık-

ları gözlemeler ve el işlemeciliğiyle ev eko-

nomisine katkı sağlayan kadınlara, suyun 

tasarruflu tüketimine ilişkin sohbet toplantı-

sı gerçekleştirildi.

 2011 yılında kurulan Atlas Köy Kadınları 

Dayanışma Derneği, Bursa Valiliği ile Bursa, 

Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEB-

KA) destekleriyle başlatılan, “Geçmişin Mo-

tifleri Gelecekle Buluşuyor” projesi kapsa-

mında, örnek bir ekonomik kalkınma modeli 

oluşturuyor.

 Bu doğrultuda, derneğe tahsis edilen di-

kiş makinelerinde dernek üyesi kadınların 

ilmek ilmek dokuduğu el emeği göz nuru 

el işlemeciliği eserleri ve konuklara ikram 

edilen köy kahvaltısı ile köy kadınlarının ev 

ekonomilerine destek olmaları sağlanıyor.

ÜRETİCİ KÖYLÜ
KADINLARLA

ANLAMLI BULUŞMA

BUSKİ HABER
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 Sağlıklı ve kesintisiz su temini 
ile sorunsuz altyapı hizmetlerinde 
örnek performans gösteren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kurum içi personel eği-
timine de büyük önem veriyor.

 Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal 

sorumluluk bilinciyle hizmetin en iyisini 

sunmanın gayretinde olan BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü, hizmet verdiği abonelerine yönelik 

geliştirebileceği en etkin iletişim dili ve ku-

rum memnuniyeti sağlamaya dönük uygu-

layabileceği yöntemlerin neler olabileceği-

ne ilişkin eğitim semineri düzenledi.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nca organize edilen seminerde 

konuşan Faveo Eğitim Danışmanlık ve İstih-

dam Hizmetleri Eğitmeni Kamuran Dinçsoy, 

gerek kamu kurumu gerekse özel şirketlerin 

kapısından içeri giren herkesin “müşteri” ta-

nımlamasıyla nitelendirilmesi gerektiğini 

belirtti.

 Kurum çalışanlarının, müşteriye hizmet ve-

rirken kurumu temsil etme gibi çok önemli bir 

misyon üstlendiklerini dile getiren Dinçsoy, 

“Müşteriye iyi hizmet koşulları belirlenmeden, 

müşteriyle sağlıklı iletişime geçmek mümkün 

değildir. Hizmet anlayışı, hizmetin temel özel-

likleri ve müşteri beklentilerinin nelerden oluş-

tuğu gibi kriterlerin tespiti yapılmadan, iyi bir 

hizmet performansı yakalamak da imkansızdır. 

MÜŞTERİYE
HİZMETTE TEMEL

İLKELER

BUSKİ HABER

 Bu nedenle kurum çalışanları, hizmet ver-
mekle mükellef oldukları müşterilerine kar-
şı empati geliştirmeli, kurumu en iyi şekilde 
temsil edebilmenin özellikleriyle donanmalı 
ve güler yüzlü yaklaşımlarda bulunmalıdırlar.” 
diye konuştu.

 Kurum çalışanlarının, müşterilerine karşı en 
özenli biçimde davranmaları gerektiğine işaret

eden Dinçsoy, özensiz gösterilebilecek her 
davranışın kurumların imajına olumsuz yansı-
yacağını da sözlerine ekledi.

 4-5 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen 
seminere büyük ilgi gösteren BUSKİ personeli, 
kurum içi eğitimlerin önemine işaret ederek, 
eğitimler zincirinin, hem mesleki hem de kişi-
sel gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın okul öncesi çocuklarda “su 
bilinci ve tasarrufu” bilincinin oluşumuna

BİLİNÇLİ SU
KULLANIMI EĞİTİMİ

ANAOKULU
ÖĞRENCİLERİNE

 EĞLENCELİ EĞİTİM

BUSKİ HABER

yönelik gerçekleştirdiği toplantılar kapsa-
mında, Sınav Ana Okulları ziyaret edildi. 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın okul öncesi çocuklarda “su 
bilinci ve tasarrufu” bilincinin oluşumuna 
yönelik gerçekleştirdiği toplantılar kapsa-
mında, Sınav Ana Okulları ziyaret edildi. 

Okul konferans salonunda minik öğrenci-
lerle bir araya gelen BUSKİ heyeti, yaşamın 
devamlılığı açısından suyun içerdiği öneme 
ilişkin bilgilendirmede bulundu. Minik öğ-
rencilerin büyük bir dikkatle dinlediği su-
numda, suyun tasarruflu kullanımının öne-
mine dikkat çekildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-

lüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Baş-

kanlığı, ana okulu öğrencilerine yönelik eğitim 

faaliyetlerine bütün hızıyla devam ediyor.
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 Her cuma, bir anaokulunun öğrencileri ve 

öğretmenlerini konuk eden BUSKİ, miniklerde 

su tasarrufu bilincinin oluşumuna yönelik ger-

çekleştirdiği etkinlikle takdir topluyor. Etkinlik-

lerde, çizgi filmler ve animasyonlarla, minikler-

deki su tasarrufu bilincinin oluşumuna katkı 

sağlanması hedefleniyor.

 BUSKİ’nin eğitsel etkinliğine teşekkür eden 

anaokulu öğretmenleri, eğlendirirken eğiten 

faaliyetin, diğer kamu kurumlarına da örnek 

teşkil ettiğini vurguladılar.

BUSKİ HABER
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YENİ İLÇELERDE
ALTYAPIYA

BÜYÜK YATIRIM

SU’YA YÖN VERENLER

Mustafa TÜRE

 Büyükşehirlerdeki yapılanmayı 
yeniden düzenleyen 6360 sayılı Bü-
yükşehir Yasası uyarınca, il mülki 
sınırlarının büyükşehir belediye-
sine dönüştürülmesi neticesinde, 
BUSKİ’nin görev ve sorumluluk ala-

nı, Bursa’nın tamamını kapsayan 
konuma ulaştı. BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, sorumluluk alanına dahil olan 
yeni ilçelerin altyapı sorunlarına ke-
sin ve kalıcı çözümler oluşturabilmek 
için yatırım seferberliği başlattı.
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SU’YA YÖN VERENLER
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Büyükşehirlerdeki yapılanmayı yeniden 
düzenleyen 6360 sayılı Büyükşehir Yasa-
sı uyarınca, il mülki sınırlarının büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmesi neticesin-
de, BUSKİ’nin görev ve sorumluluk alanı, 
Bursa’nın tamamını kapsayan konuma ulaş-
tı.

 Gelinen yeni durumla sorumluluk saha-
larına 10 ilçenin daha eklendiğini belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, uygulamadan aylar 
önce daire başkanlıkları nezdinde başlattık-
ları çalışmalarla, yeni döneme ilişkin hazırlık-
larını tamamladıklarını belirtti.

 Sahada gerçekleştirilen çalışmalarla, il-
çelerin altyapı haritalarının oluşturulduğu-
nu vurgulayan Çetinavcı, “Uzman çalışan 
kadromuz, ileri teknolojinin ürünü araç ve 
teçhizatımızla, hizmetin en iyisini sunmanın 
gayretindeyiz. Yasa uyarınca, 10 ilçenin daha 
görev alanımıza eklenmesiyle, 17 ilçenin 
tamamı hizmet ağımıza dahil oldu. Her bir 
ilçenin altyapısıyla ilgili bulunduğumuz du-
rum değerlendirmesi, yatırım planlamamı-
zın belirlenmesinde önemli veriler sundu.“ 
diye konuştu.

 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nın yürürlü-
ğe giriş tarihi olan 30 Mart 2014’e kadar Os-
mangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, 
Kestel, Gürsu’dan oluşan sorumluluk alan-
larına, söz konusu tarih itibarı ile İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, 
İznik, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Büyükorhan 
ve Harmancık ilçelerinin de dahil olduğunu 
hatırlatan Çetinavcı, bütün ilçelerde şube 
müdürlükleri oluşturduklarını vurguladı.
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 Şube müdürlükleri aracılığıyla ilçelerdeki 

altyapı durumunu yakın takibe aldıklarını 

belirten Çetinavcı, ilçelerin içme suyu hat-

ları ve kanal giderlerinin rehabilitasyonu ile 

arıtma tesisi sorunlarının giderilmesi doğ-

rultusundaki projelendirme çalışmalarının, 

sonuçlandırılma aşamasına geldiğini ifade 

etti.

10 ilçeye 200 kilometrelik içme suyu hattı
Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe giriş tarihi 

olan 30 Mart 2014’ten bu yana sorumluluk 

alanlarına giren İnegöl, Mustafakemalpaşa, 

Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Or-

haneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta 

yaklaşık 200 kilometrelik içme suyu hattını 

hizmete sunduklarını belirten Çetinavcı, 

sözü edilen 10 ilçede oluşturulan 20 şantiye-

de çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğine 

dikkat çekti.

 10 ilçedeki içme suyu yatırımları için bu-

güne kadar geçen yaklaşık 10 aylık süreçte, 

18 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerine 

işaret eden Çetinavcı, içme suyu hattı hiz-

metlerinin yanı sıra ilçelerdeki su deposu ih-

tiyaçlarını da belirlediklerini, bu kapsamda, 

Orhaneli Çebi’de 100 metreküplük su depo-

su inşaatı başlattıklarını belirtti.

 Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda içme 

suyuyla ilgili yatırımlarına devam edecekle-

rine değinen Çetinavcı, “Bursa’da su çeşme-

den içilir” anlayışının yeni ilçelerde de bütün 

gerçekliğiyle söz konusu olduğunu vurgula-

dı.
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 Kanalizasyon çalışmaları 
 10 ilçedeki kanalizasyon ve yağmur suyu 
kanalları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında 
da bilgi veren Çetinavcı, “30 Mart 2014’ten 
bu yana Orhangazi’de yaklaşık 18 kilomet-
relik kanalizasyon hattı, 1.5 kilometrelik de 
yağmur suyu kanalı inşaatı gerçekleştirdik. 
Orhangazi’deki bu çalışmalarımız, yaklaşık 
3.5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. 

Yine 30 Mart’tan bu yana İznik’te 15 kilomet-

re, Yenişehir’de de 35 kilometrelik kanalizas-

yon hattını hizmete sunduk.” diye konuştu.

Büyükorhan, Keles, Harmancık, Karacabey, 

Mustafakemalpaşa ve İnegöl’de de kana-

lizasyon ve yağmur suyu kanalları ile ilgili 

projelendirme çalışmalarının devam ettiği-

ne işaret eden Çetinavcı, projelendirmelerin

ardından saha çalışmalarını başlatacaklarını 
vurguladı.

 Hizmetin en iyisini sunmayı kendilerine 
ilke edindiklerini belirten Çetinavcı, kamu 
kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilin-
ciyle, bundan sonraki dönemde de çalış-
malarına artan ivmeyle devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.
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DOSYA İNCELEME

Bursa’da su
çeşmeden içilir

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: Gürkan YAMAN

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün gerçek-
leştirdiği çalışmalar neticesinde, 
çeşmeden akan suyun, Sağlık Ba-
kanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Su-
lar Hakkındaki Yönetmelik ile Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün belirlediği

Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik 
ile Dünya Sağlık Örgütü’nün belirle-
diği kriterler çerçevesinde güvenle 
içilebilir nitelikte olduğu gerçeği, İl 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün dene-
timleri ile bir kez daha tescillendi.
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 Hayatın sürekliliği ve devamı noktasın-

da, günlük yaşamın ayrılmaz parçası “su”, 

Bursa’nın kent kimliğinde çok önemli bir ko-

numa sahip bulunuyor.

 Evliya Çelebi’nin, “velhasıl Bursa sudan 

ibarettir” sözü, Bursa’nın bilinen pek çok 

özelliğinin yanı sıra su şehri olduğunu da ka-

nıtlar nitelikte.

 Bursa’daki içme suyu ihtiyacının yüzde 

90’ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 

10’u ise Uludağ’daki pınar kaynaklarından 

sağlanıyor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-

nel Müdürlüğü Dobruca İçme Suyu Arıtma 

Tesisleri’nde haftanın 7 günü 24 saat boyun-

ca suyun içilebilirliği ve kalitesine yönelik 

gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeş-

meden akan suyun, Sağlık Bakanlığı İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönet-

melik ile Dünya Sağlık Örgütü’nün belirle-

diği kriterler çerçevesinde güvenle içilebi-

lir nitelikte olduğu gerçeği, İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğü’nün denetimleri ile bir kez daha 

tescillendi.

 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin, 

2014 yılı içerisinde, Dobruca İçme Suyu Arıt-

ma Tesisleri’nin beslediği izleme noktaların-

dan aldıkları 767 su numunesinde yaptıkları 

analizler sonucunda, kirlilik yüzdesinin sa-

dece binde 2 olarak gerçekleştiği tespit edil-

di.

BUSKİ HABER
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29

 İnsan sağlığına uygun
 Bu sonucun, Bursa’da musluklardan akan 
suyun gönül rahatlığıyla içilebileceği anla-
mı taşıdığını belirten İl Halk Sağlığı Müdürü 
Uzman Doktor Resul Özbek, yine analizler 
sonucunda, kalsiyum başta olmak üzere 
içerdiği mineraller açısından da şebeke su-
yunun, insan sağlığına uygun niteliklere sa-
hip olduğunu vurguladı.

 Şebeke suyunun içilebilir durumda olup 
olmadığının, alınan su numunelerinden 
elde edilen analiz sonuçlarına bakılarak tes-
pit edildiğine dikkat çeken Özbek, ”Analiz 
sonuçları, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hak-
kındaki Yönetmelik’de belirtilen parametre 
sınır değerlerine göre değerlendirilir. Yerel 
idareler tarafından içme suyu sağlanan yer-
leşim yerlerinde, içme ve kullanma sularında 
gerekli olan izleme çalışmalarını yapmakta-
yız.” diye konuştu.

 Mezkûr yönetmelik doğrultusunda şebe-
keyi temsil eden, suyun en çok kullanıldığı 
yerler, şebeke uç noktaları ile kirlenme riski 
yüksek olabilecek yerler dikkate alınarak 
Osmangazi’de 57, Nilüfer’de 44, Yıldırım ‘da 
da 10 odak numune alma yeri belirlendiği-
ni dile getiren Özbek, “Numuneler, numune 
alma takvimi doğrultusunda alınmaktadır. 
Denetleme izleme numunelerinde yaklaşık 
seksene yakın parametrenin analizi yapıl-
maktadır. Bu parametreler arsenik, siyanür, 
kurşun, civa, bakır gibi ağır metaller, toksik 
kimyasallar, pestisit kalıntı analizleri ile mik-
robiyolojik tam analizlerden oluşmaktadır. 
Yapılan analizler, Bursa’da çeşmeden akan 
suyun gönül rahatlığıyla içilebileceği nitelik-
te ve sağlıkta olduğu gerçeğini göstermek-
tedir.” dedi.
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 Bursa’da bulunan şebeke suları, ambalajlı 
sular, deniz, göl, kaplıca ve havuz sularından 
1 yıl içerisinde aldıkları numune sayısının 7 
bini bulduğunu ifade eden Özbek, yine 1 
Ocak 2014 ila 5 Aralık 2014 tarihlerini kap-
sayan süreçte şebeke suyundan aldıkları nu-
mune sayısının 4 bin 295’i bulduğunu vur-
guladı.

 BUSKİ ile uyumlu bir koordinasyon içe-
risinde bulunduklarını vurgulayan Özbek, 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verileri 
BUSKİ ile paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

 İl Halk Sağlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü 
Dr. Arife Ercan da içme ve kullanma suların-
da dezenfeksiyon amaçlı klorlama yaptıkla-
rına işaret ederek, halk arasında klorlu sula-
rın kanser oluşumuna neden olduğuna dair 
yanlış bir kanı bulunduğunu vurguladı.

DOSYA İNCELEME

İl Halk Sağlığı Müdürü
Dr. Resul ÖZBEK
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 Klorla dezenfeksiyon yönteminin halen 
mevcut alternatifleri arasında en güveniliri 
olduğuna işaret eden Ercan, klorun,  suyun 
işlendiği tesisten kullanıcıya ulaştığı çeşme-
ye kadar sürekli dezenfeksiyon sağladığını 
belirtti.

 Sulardaki bakiye klor miktarının 0,2- 0,5 
mg/l arasında olması gerektiğine dikkat çe-
ken Ercan, “Bakiye klor miktarı 0,5 mg/l’nin 
üzerinde çıkan yerlerin yönetmelik değerle-
rine çekilmesi, bakiye klor bulunmayan ya 
da 0,2 mg/l altında olan yerlerin klorlanması 
için BUSKİ’ye yazı veya faks ile bilgi verilmek-
tedir. Böylece dezenfeksiyonun devamlılığı 
sağlanmaktadır.” diye konuştu.

İl Halk Sağlığı
Çevre Sağlığı Şube Müdürü

Dr. Arife ERCAN
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Bursa’da sulama 
çalışmaları

 Bursa’da çiftçilerin kurdukları sulayıcı ör-
gütlerine (sulama birliği, sulama kooperatifi, 
tarımsal kalkınma kooperatifi, belediye baş-
kanlığı, köy tüzel kişiliği) devredilen 24 adet 
sulama tesisinin toplam sulama alanı 62.480 
ha’dır. 2 adet sulama tesisi ise (Demirtaş Su-
laması-2062 ha ve Yolçatı (Göbelye) pompaj 
sulaması 125 ha.) halen DSİ ve sulayıcı gu-
ruplar vasıtasıyla işletilmektedir.

 Demirtaş Sulaması; Susurluk havzasında 
yer alır. Su kaynağı Ballıkaya deresidir. De-
mirtaş Barajı’ndan cazibe şeklinde bırakılan 
suyla 2.062 ha alan sulanmaktadır.

 Bursa’da sulama çalışmaları, 
1990’lı yıllarda ilçelerin tamamını 
kapsayacak biçimde gerçekleşti-
rildi. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) gö-
zetimi ve yönetiminde uygulanan 
sulama faaliyetleri ile Marmara 
Bölgesi’nin sebze ve meyve depo-
su olarak bilinen Bursa’da ürün ba-
şına üst düzey rekoltelere ulaşıldı.

 Sulanan alandaki bitki dağılımının yüz-

de 53’ünü her çeşit meyve oluşturmaktadır. 

Daha sonra her çeşit fidan, her çeşit sebze ve 

mısır gelmektedir.

 Yolçatı (Göbelye) pompaj sulaması ise 

Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde bu-

lunmaktadır.

 İşletme-bakım ve yönetim sorumluluğu 

devredilen sulamalar içerisinde en büyüğü 

Karacabey Pompaj sulamasıdır.

 Susurluk Havzası’nda bulunan Karacabey 

Pompaj Sulaması’nın su kaynağı Büyük Ka-

radere ve Manyas Gölü’dür.
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 Ergili Regülatörü ve Büyük Karadere 
Regülatörü’nde depolanan ve pompa istas-
yonları vasıtasıyla basılan su ile 16.683 ha 
alan sulanmaktadır. Sulamadan faydalanan 
çiftçilerin biraraya gelerek oluşturdukları Ka-
racabey Ova Köyleri Sulama birliği’ne 1996 
yılında devredilen Karacabey pompaj sula-
masındaki bitki dağılımı yüzde 49 ile her çe-
şit sebze, yüzde 37 ile mısır, yüzde 4 ile şeker 
pancarı, yüzde 2 ile soğan, sarımsak ve diğer 
ürünlerdir.

 Sulama alanı olarak en büyük ikinci su-
lama ise Mustafakemalpaşa Sulaması’dır. 
Toplam 19.029 ha sulama alanına sahiptir. 
Susurluk havzasında bulunan sulamanın su 
kaynağı Mustakemalpaşa Çayı’dır. Mustafa-
kemalpaşa Regülatörü’nde depolanan suyla 
sulama alanları sulanmaktadır. Yöre çiftçile-
rinin oluşturdukları Mustafakemalpaşa Köy-
leri Sulama Biriği’ne 1997 yılında devredilen 
Mustafakemalpaşa sulamasında hakim bitki 
deseni mısır ve her çeşit sebzedir. Daha son-
ra şeker pancarı, yem bitkileri, bostan ve di-
ğer ürünler gelmektedir.

 Susurluk Havzası
 Susurluk Havzası’nda bulunan bir di-
ğer sulama tesisi ise Uluabat Pampoj 
Sulaması’dır. 6.344 ha sulama alanına sahip 
Şuluabat Pampaj Sulaması’nın su kaynağı 
Uluabat Gölü’dür. Yeni Karaağaç Pompa İs-
tasyonu ile basılan su ile mısır, her çeşit seb-
ze, soğan-sarımsak, zeytin, şeker pancarı, 
yem bitkileri ve diğer ürünler sulanmaktadır. 
Uluabat Pampaj Sulaması, 2003 yılında ku-
rulan Uluabat Gölü Sulama Birliği’ne devre-
dilmiştir.

 İznik ilçesi sınırları içerisinde bulunan İz-
nik Pompaj ve Boyalıca Pompaj Sulamaları 
İznik Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce 
yürütülürken, 2005 yılında ikiye ayrılarak, 
İznik Merkez Sulama brilği’ne İznik Pompaj 
Sulaması, İznik Ova Köyleri Sulama Birliği’ne 
ise Boyalıca Pompaj Sulaması devredilmiş 
bulunmaktadır. Her iki sulamanın su kaynağı 
da İznik Gölü’dür. Marmara Havzası’nda yer 
alan bahse konu sulama tesislerinde pompa 
istasyonları ile sulama alanları sulanmakta-
dır. İznik Pompaj Sulaması’nın sulama alanı 
2.201 ha’dır.

 Mevcut bitki deseni, zeytinlik, bağ, her 
çeşit meyve ve her çeşit sebzedir. 4.736 
ha sulama alanına sahip Boyalıca Pompaj 
Sulaması’nda mevcut bitki deseni hemen 
hemen aynıdır.

 Orhangazi ilçesi sınırları içerisinde bulu-
nan Keramet Pompaj Sulaması 2.797 ha su-
lama alanına sahiptir. Marmara Havzası’nda 
bulunan ve İznik Gölü’nde pompa istas-
yonları ile basılan suyla sulama alanı sulan-
maktadır. Sulamadan faydalanan çiftçilerin 
biraraya gelerek oluşturdukları İznik Gölü 
Keramet Sulama Birliği’ne 1997 yılında dev-
redilen Keramet Pompaj Sulaması’nda bitki 
dağılımında en büyük payı zeytinlik oluştur-
maktadır. Daha sonra her çeşit sebze ve her 
çeşit meyve gelmektedir.

 Orhangazi ilçesi sınırlarında bulunan bir 
diğer sulama tesisi ise Orhangazi Pompaj 
Sulaması’dır. Marmara Havzası’nda bulunan 
ve su kaynağı İznik Gölü olan Orhangazi 
Pompaj Sulaması’nın sulama alanı 1.294 
ha’dır.

BUSKİ HABER

Çalışmalar hızla
devam ediyor

DSİ 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, göl, su pro-
jelerinde çalışmaların hızla ilerlediğini

vurguladı.
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 Orhaneli ilçesinin Akalan Köyü’nde 102 
ha. Sulama alanına sahip Akalan Sulaması 
bulunmaktadır. Akalan Göleti’nde depola-
nan suyla, çiftçilertarlalarını sulamaktadırlar. 
Akalan Sulaması, 1994 yılında Akalan Köy 
Tüzel Kişiliği’ne devredilmiştir.

 Ayrıca, yine, Orhaneli’nin Akçabük 
Köyü’nün tarım arazilerine hizmet vermek 
üzere, Akçabük Pompa İstasyonu, Karadere 
üzerine kurulmuştur. 36 ha. sulama alanına 
sahip olan Akçabük Pompaj İstasyonu, Ka-
radere üzerine kurulmuştur. 36 ha. Sulama 
alanına sahip olan Akçabük Pompaj Sulama-
sı, 1994 yılında Akçabük Köy Tüzel Kişiliği’ne 
devredilmiştir.

 Büyükorhan ilçesinin Yenice Köyü’nde 
257 ha. sulama alanına sahip Yenice Sulama 
Tesisi mevcuttur.

Orhangazi Pompa İstasyonu ile sulanan 

alanda mevcut bitki deseni her çeşit meyve, 

her çeşit sebze, her çeşit fidan, mısır, zey-

tin, yem bitkileri ve baklagildir. Çiftçilerin 

2003 yılında kurdukları Orhangazi Sulama 

Birliği’ne, Orhangazi Pompaj Sulaması dev-

redilmiştir.

 Diğer bir sulama tesisi ise Orhane-

li Sulaması’dır. 707 ha. büyüklülüğün-

deki Orhaneli Sulaması’nda su, Sadağ 

Regülatörü’nde depolanmakta ve Sadağ, 

Serçeler ve Kusumlar köylerinin arazileri su-

lanmaktadır. Ayrıca, Orhanei Sulaması’nın 

bünyesinde, Beyce Pompa İstasyonu da 

bulunmaktadır. Orhaneli Sulaması, yörede 

sulamadan faydalanan çiftçilerin kurdukları 

Orhaneli Sulama Birliği’ne 1995 yılında dev-

redilmiştir.

 Yenice Göleti’nde depolanan suyla Yenice 

Köyü ve çevre köylerinin tarım arazileri su-

lanmaktadır. Yenice Sulaması, 1996 yılında 

Yenice Köy Tüzel Kişiliği’ne devredilmiştir.

 Yenişehir ilçesinin Burcun Köyü’nde 295 

ha. sulama alanına sahip Burcun Sulaması 

bulunmaktadır. Burcun Köyü ve çevre köy-

lerinin arazilerini sulamak amacıyla Burcun 

Göleti yapılmıştır. Burcun Sulaması, 1982 

yılında Burcun Köy Tüzel Kişiliği’ne devredil-

miştir.

 İnegöl ilçesi sınırları içerisinde 2 adet iş-

letme halinde bulunan sulama tesisi mev-

cuttur. Bunlardan birisi, Halhalca Pompaj 

Sulaması’dır. 1993 yılında işletme-bakım 

ve yönetim surumluluğu Halhalca Köy Tü-

zel Kişiliği’ne devredilen Halhalca pompaj
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sulamasında Halhalca Göleti’nde depolanan 
suyla Halhalca Köyü’nün tarım arazileri su-
lanmaktadır.

 İnegöl ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
bi diğer sulama tesisi ise Eymir Göleti ve Su-
lama Tesisi’dir. 150 ha. sulama alanına sahip 
eymir Sulaması, Eymir Köyü’nün tarım ara-
zilerini sulamaktadır. Eymir Sulama Tesisi; 
1993 yılında Eymir Köy Tüzel kişiliğine dev-
redilmiştir.

 Kestel ilçesi sınırlarında bulunan bir di-
ğer sulama tessi ise UşakpınarCazibe ve 
pompaj sulamasıdır. Aksu Köyü’nün tarım 
alanlarını sulamak amacıyla Aksu-Uşakpınar 
Göleti yapılmıştır. Uşakpınar Sulaması 2001 
yılında Aksu-Uşakpınar Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne devredilmiş olap 96 ha. sula-
ma alanına sahiptir.

 Kestel ilçesi sınırlarındaki bir diğer sula-
ma tesisi ise Dudaklı Köyü arazilerinin su-
lanması amacıyla kurulmuş, borulu sistem 
bir sulama tesisidir. 128 ha. sulama alanına 
sahip Dudaklı Pompaj Sulaması 2004 yılında 
Dudaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 
devredilmiş bulunmaktadır.
 
 Gölcük Göleti ve Sulama Tesisi de Kestel 
ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta ve Göl-
cük Köyü arazilerinin sulanması amacıyla 
kurulmuş, borulu sistem sulama tesisidir. 
820 ha. büyüklüğündeki Gölcük Sulama Te-
sisi 2004 yılında Gölcük Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne devredilmiştir.

 Keles ilçesi sınırları içerisinde bulunan di-
ğer sulama tesisi ise Çayören Pompaj Sula-
ma Tesisi’dir. 2003 yılında Çayören Köy Tüzel 
Kişiliği’ne devredilen 101 ha. büyüklüğün-

deki Çayören Pompaj Sulama Tesisi, Çayören
Köyü tarım arazilerinin sulanması amacıyla 
inşa edilmiş ve işletmeye açılmıştır.

 Nilüfer ilçesi sınırlarında bulunan Hasana-
ğa Göleti ve Sulama Tesisi 742 ha. sulama ala-
nına sahiptir. Hasanağa Sulama Tesisi, 2003 
yılında Hasanağa Belediye Bşakanlığı’na 
devredilmiştir. Hasanağa Sulaması’ndan, 
Hasanağa Beldesi, Akçalar Beldesi ve İrfani-
ye Köyü’nde bulunan tarım arazileri yarar-
lanmaktadır.

 Mustafakemalpaşa sınırları içerisinde 
bulunan Üçbeyli Pompaj Sulaması da 1.242 
ha. sulama alanı büyüklüğündedir. Üçbeyli 
Pompaj Sulaması, 1997 yılında Mustafake-
malpaşa Köyleri Sulama Birliği’ne devredil-
miştir.
“Kaynak: Suyun Bursa Serüveni (DSİ 1. Bölge Mü-

dürlüğü Yayınları)”

BUSKİ HABER
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ASTRONOMİDE SU  Amerikalı jeologlar Frank Press ve Ray-
mond Siever diyor ki: “Yaşam sadece çok 
sınırlı bir ısı aralığında mümkündür... ve bu 
ısı aralığı Güneş’in ısısı ile mutlak sıfır ara-
sındaki muhtemel ısıların yaklaşık % 1’lik bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Dünya’nın ısısı, 
tam bu dar aralıktadır.”[1-4].
 Bu makalede, “Astronomide Su” incelen-
miştir.

 1.Giriş
 22 Temmuz 2011’de iki grup gökbilimci 
evrendeki en büyük ve en uzakta bulunan 
su kütlesini keşfetti. Tespit edilen suyun 
miktarı dünyamızda bulunan tüm okyanus-
lardaki suların toplamının 140 trilyon katına 
eşdeğer olup dev bir karadeliği çevreliyor. 
Bu bir kuasar ve yaklaşık 12 milyar ışık yılı 
uzaklıkta.

 NRAO (National Radio Astronomy Ob-
servatory) gökbilimcilerinden Chris Carilli, 
“bu şey, evrende ilk ortaya çıkan yıldızlardan 
daha eski olup karanlık devirlerin sınırların-
da” dedi.  NASA Jet Propulsion Laboratory 
bilim adamlarından Matt Bradford  ise  “Bu 
kuasarı kendine özgün bir ortam çevreliyor 
ve çok büyük miktarda su üretiyor” diyerek, 

 Özet 
 Uzaydaki su, yıldızlar oluşurken üretilir. 

Yıldızlar doğarken, onların doğumuna gaz 

ve toz rüzgârları ile basınç ve şok dalgaları 

eşlik eder. Basınç ve şok dalgaları sıkıştırılmış 

gazı ısıtarak yoğun gazı ve suyu üretir. Astro-

nomi evrende “Yaşanabilir Bölge”leri (Habi-

table Zone) bulmaya çalışırken, evrenin her 

yerinde suyun değişik formlarda var olduğu-

nu keşfetmiştir. Ünlü bilimkurgu yazarı Art-

hur C.Clarke diyor ki: “Gökyüzüne imzasını 

suyla atmış mavi gezegeni, ‘Ocean(Okyanus)’ 

adı dururken,  ‘Earth’ (Toprak) adıyla betim-

lemek son derece uygunsuzdur.” Uzaydan 

baktığımızda, dünyanın yüzeyinin büyük bir 

bölümünün suyla kaplı olduğu görüldüğün-

den, dünyaya “Su Gezegeni” denilebilir.” 

 Evrenin içindeki ısılar, en sıcak yıldızların 

içindeki milyarlarca derecelik sıcaklıklardan, 

“mutlak sıfır” noktası olan – 273.15°C’ye ka-

dar değişebilmektedir. Bu ısı aralığında kar-

bon temelli bir hayata izin veren ısı aralığı, 

çok dar bir aralıktır. Fakat “Dünya”, tam bu ısı 

aralığına sahiptir.

“bu da suyun  evrende en eski zamanlarda 

bile yaygın olarak bulunabildiğini gösteri-

yor” şeklinde görüşünü belirtti. 

 APM 08279+5255 isimli kuasar ilk olarak 

1998 yılında keşfedilmişti. Optik ve kızılötesi 

teleskoplarla yapılan gözlemlerde bu kua-

sarın, ortasında bir karadelik bulunduğu ve 

galaksinin yıldız yağmuru ile yeni yıldızlar 

oluşturduğu tespit edildi. Uzaklık olarak 12 

milyar ışık yılından daha uzakta ve “Büyük 

Patlama’dan” 2 milyar yıl sonra ortaya çıkmış, 

yani 12 milyar yıldan daha eski bir kuasar.

 Bradford yönetimindeki ekip, bu keşfi 

yaptı ve dev bir karadelik ile beslenen kua-

sarın durmadan etrafındaki gaz ve toz hal-

kalarını yuttuğunu tespit etti. Yuttukça da 

çok büyük miktarda enerji ortaya çıktığını 

gözlemlediler. Her iki grup bilim adamı özel-

likle bu APM 08279+5255 isimli kuasarı in-

celedikten sonra kuasarın barındırdığı kara-

deliğin güneşten 20 milyar kat daha büyük 

olduğunu ve güneşin bin trilyon misli enerji 

ürettiğini hesapladılar. 

 Bradford’un ekibi gözlemlerini Hawaii’nin 

en yüksek tepesinde bulunan 10 metre

Graf.1 : APM 08279+5255 isimli kuasar 
Kay.1: http://www.nasa.gov/topics/universe/features/universe20110722-image.html

Ozan OKTAR
Bilim Yazarı
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çapındaki  “Z-Spec” adı verilen teleskopla 

yaptılar ayrıca Kaliforniya’daki radyo teles-

koplarından da faydalandılar.

 Öteki grup bilim adamları ise Fransız Alp-

leri’ndeki gözlemevini kullanarak keşfedilen 

su ve kütlesi ile ilgili  araştırmaları yaptı-

lar[1-5]. 

 2. Suyun formları 
 Su; katı, sıvı, gaz, egzotik ve nükleer form-

da bulunur. Ekzotik formlar uçucu, iyonik ve 

süperiyonik sulardır. Nükleer formlar hidro-

jen ve oksijenin izotoplarından oluşan ağır-

sulardır[1-9].

 2.1 Buhar formunda su 

 Güneşin; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jü-

piter, Ceres, Satürn, Uranüs, Neptün ve Eks-

trasolar Gezegen atmosferinde, yıldız diskle-

rinde buhar formunda su bulunur.

 2.2 Sıvı formunda su 

 Satürn’ün uydusu Enceladus’ün güney 

kutbunun yüzeyinde; Jüpiter’in uydusu 

Ganymede’de basınçlı buz ve kaya arasın-

da, Dünya’nın yüzeyinin % 70’inde, Titan’da 

amonyakla karışık sıvı formunda su bulunur.

 2.3 Katı formunda su 

 Mars; Dünya ve Ay sisteminde, Jüpiter’in 

uyduları Europa ve Ganymede’de, Satürn’ün 

uyduları Titan ve Enceladus’de, Pluto-Cha-

ron sisteminde, Kometler’de, Merkür’ün ku-

tuplarında, Ceres’de

 Tethys’de katı formunda su bulunur. 

 2.3 Ekzotik formunda su 

 Uranüs ve Neptün’de egzotik formda su 

bulunur.

 2.4 Nükleer formunda su 

 Ağır su, nükleer reaktörlerde kullanılan 

hidrojen ve oksijen izotoplarına sahip yük-

sek yoğunlukla sudur.

 3. Ötegezegen(Exoplanet, Extrasolar 
planet)
 Ötegezegen,Exoplanet yada Extrasolar 
gezegenler güneş sistemiz dışında kalan ge-
zegenlere denir. Gökbilimci Alex Wolszczan 
tarafından Güneş Sistemi dışındaki ilk geze-
gen keşfedildi. Şimdiye kadar Güneş Siste-
mi dışında (ötegezegen) bulunan gezegen 
sayısı 877’ye, en az bir gezegeni keşfedilen 
yıldız sayısı da 682’ye ulaştı.
 
 Güneş sistemi içerisinde dünyanın dışın-
da hayatın olmadığını biliyoruz. Mars’tan 
biraz ümidimiz vardı. Belki bir zamanlar 
mikroorganizma ölçüsünde bile olsa hayat 
var mı diye sorguladık, olumsuz yanıt aldık. 
Bu sorgulamalar, araştırmalar devam ediyor. 
Satürn’ün ikinci büyük uydusunun alt kat-
manlarında su olabileceği düşünülüyor.

 Güneş Sistemi dışına bir araç yollamak 
ve onu uzayın derinliklerinde kaybetmeden 
yönlendirmek, yönetmek ise imkânsız gözü-
küyor. Teknolojik araçlarımız da güçlendikçe 
daha net cevaplar elde ediyoruz.

 Örneğin, ilk gezegenden bu yana bulu-
nan gezegenlerin genel bir listesine baktı-
ğımızda, yıldızına yakın ve Jüpiter’den daha 
büyük gezegenlerin keşfedilme tarihlerinin 
daha eski olduğunu görürüz. Günümüzde 
ise hem bu tür gezegenleri, hem de Dünya 
kadar büyüklüğe sahip gezegenleri keşfede-
bildiğimizi söyleyebiliriz[10-22].

 4. Dünyadışı Su (Extraterrestrial liquid 
water)  
 Dünya dışında bulunan sıvı haldeki su 
şeklinde tanımlanır. Dünyanın yüzeyinin % 
71’ini okyanus su ile birlikte, toprak yüze-
yi üzerindeki sıvı su kaplamaktadır. Sıvı su 
bilinen tüm yaşam formları için gerekli ol-
masıdır. Dünyadaki suyun kaynağı halen bi-
linmemektedir ama dünya yüzeyindeki su, 
güneşi çevreleyen yaşanabilir bölgesindeki 
atmosferik basınç ve sabit bir yörüngenin 
bir ürünüdür.

 NASA 4 Eylül 2014 tarihinde HAT-P-
11b’nin nispeten bulutsuz bir atmosfere

BUSKİ HABER

Graf.2 : Suyun Fiziksel Formları
Kay.2 : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/165/169061/blb9ch0102.html
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konusu yaşanabilir bölgenin büyüklüğünü 
kolaylıkla hesaplayabilmektedirler[10-22]. 

 6. Galaktik Yaşanabilir Bölge (Galactic 
Habitable Zone) 
 Samanyolu galaksisinin merkezinden ne 
çok uzakta ne de merkeze çok yakında bulu-
nan, hayata daha elverişli bölgeler “Galaktik 
Yaşanabilir Bölge” olarak tanımlanmaktadır. 
Böylece yaşanabilir bölge tanımı daha 
geniş bir alana kaydırılmış olmaktadır. 
Bilimadamları için galaktik kimyevî bi-
leşim ile hayat için gereken şartlar ara-
sındaki bağlantılar ortaya konmuştu. 
 Samanyolu galaksisi içerisinde güneş 
benzeri yıldızların etrafında dönen Jüpiter

gibi devasa gezegenlerin varlığı keşfedildi. 
Aslında bütün güneş benzeri yıldızlar Jüpi-
ter tipi bir gezegene sahip değildirler.

 Bugüne kadar keşfedilen dev gezegen-
ler, genellikle astronomların metaller ola-
rak isimlendirdikleri helyumdan daha ağır 
kimyevî elementlerce zengin yıldızların çev-
resinde bulunuyorlardı. Bu tespitler bilim 
dünyasını, dev gezegenlerin oluşumunda 
metal bulunmasının önemli bir şart olduğu 
sonucuna götürdü. Bu durumda deva ge-
zegenler mevcut olsa bile, karmaşık hayat 
formları için uygun değildir[10-22]. 

 7. Yaşanabilir Bölgenin Şartları 
 Yaşanabilir bir gezegenin oluşması için: 
 1.Gezegenin yörüngesinin elips şeklinde 
olması, büyükçe bir uydunun gezegene eş-
lik etmesi.
 2.Başka gezegenlerin varlığı.
 3.Gezegenin oluşması için gerekli fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik şartların bulunabilirli-
ği.
 4.Gezegenin kozmik tehditlerden korun-
muş güvenli bir yerde bulunulması. 
 5. Korotasyon Dairesine yakınlık
 Ancak bir gezegen eğer elips şeklindeki 
bölgenin dışında bulunuyorsa, yaşanabilirlik 
özelliklerine sahip olamaz. Aslında hem ya-
şanabilir bölgede bulunulsa, hem de diğer 
şartlara sahip olsa bile, eğer bir gezegen sis-
temi ait olduğu galaksinin uygun olmayan

sahip ve bilinen ilk Neptün büyüklü-
ğünde ötegezegen olduğunu bildirdi. 
HAT-P-11b’nin atmosferinde her türlü ilk 
moleküller, yani su buharı, üzerinde bulun-
muştur[10-22].

 5. Yaşanabilir Bölge (Habitable Zone) 
 Belirli bir gezegenler sistemi içerisinde, 
astronomlar bir “Yaşanabilir Bölge” tarif 
ederler. Tanımı değişmekle beraber yaşana-
bilir bölgeler, genellikle bir yıldızın çevresin-
de, üzerinde suyun bir kaç milyar yıl kalabi-
leceği bölge olarak düşünülür. Bu bölgeler 
dairesel şerit şeklindedir. Bu şeridin iç sını-
rındaki halka, sistemdeki herhangi bir ge-
zegenin okyanuslarını kaybetmeden, güne-
şin etrafında takip ettiği en küçük yarıçaplı 
yörüngedir. Bir gezegenin okyanuslarını 
kaybetmesine örnek olarak Güneş sistemi-
mizdeki Venüs yıldızı verilebilir. Bu durumda 
Venüs, Güneş sistemimizde elips şeklinde-
ki yaşanabilir bölgenin iç sınırının dışında 
kalmaktadır. Venüs’ün bütün suları Güneş’e 
yakınlığı dolayısı ile sera etkisi neticesinde 
buharlaşıp yok olmuştur.

 Yaşanabilir bölgenin dış sınırını ise bir 
gezegenin, okyanusları donmadan Güneş 
tarafında deveran edebildiği yörünge oluş-
turmaktadır. Bilim adamları farklı büyüklük 
ve özelliklerdeki herhangi bir yıldız için söz 

Graf.3 : Yaşanabilir Ötegezegenler
Kay.3 : http://cdn4.sci-news.com/images/enlarge/image_1965_3e-Kapteyn-b-c.jpg

Graf.4: Yaşanabilir Bölge  / Kay.4 :  http://www.eso.org/public/images/eso1134f/
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bir bölgesinde bulunuyorsa, bir canlı hayatı-
na imkan sağlamaz[10-22].

 7.1 Metalisite 
 Yıldızlararası ortamda metal atomları 
sayısının hidrojen atomları sayısına oranı, 
“Metalisite”  bugünkü seviyesine yükselmiş-
tir. Bu metaller yeryüzü gibi gezegenlerin 
yaratılışında kullanılan sebeplerden biri ol-
maktadır. Bu metallerin fazlalığı gezegenin 
büyüklüğünü belirler. Dahası, metaller ol-
madan dev gezegenlerin oluşması bugün-
kü bilgilerimize göre imkânsızdır, zira bu 
durumda bütün gezegen belli büyüklükteki 
bir çekirdek üzerine büzülürdü. Başka geze-
genler üzerinde devam eden çalışmalarla, 
gerekli minimum metalitise tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Yaşanabilir gezegen oluşu-
munda belirli bir metalisiteye sahip olunma-
sı gerektiği gibi, bu oran belirli bir değerin 
üzerine de çıkmamalıdır. Aksi takdirde bü-
yük, kuvvetli yerçekimine sahip, topografik 
özellikleri zayıf, uçucu elementlerce zengin 
dolayısıyla tamamen suyla kaplı gezegenler 
oluşacaktır. Oysa, yeryüzündeki okyanus ve 
karaların bir arada bulunması atmosferik 
ısı kontrolü açısından çok önemlidir. Ayrıca 
yüksek metalisite gezegenin pozisyon de-
ğiştirmesine sebep olmaktadır, bu yörünge 
değişikliğinin bir yan ürünü olarak yeryüzü 
gibi daha küçük kütleler sistemin dışına ya 
da Güneş’e doğru itileceklerdir.
 Yaşanabilir gezegenler için metalisite 
şartının sağlanması ve farklı elementlerin 
bulunması da mutlaka gerekmektedir. Yer-
yüzünde en çok bulunan elementler sü-
pernova patlamalarıyla meydana gelmiştir. 
Demir, nikel, kobalt, oksijen, silisyum, mag-
nezyum, kalsiyum, titanyum, toryum ve 
uranyum bu elementlerin önemlileridir. 
 7.2 Kozmik Tehlikeler 
 Yeryüzü, benzeri bir gezegende bütün 
gerekli atomlar doğru zamanda, doğru yer-
de bir araya getirilmiş olsa bile, “Yaşanabilir 
Gezegen “ özelliğine sahip olmayabilir. Bir 
gezegen aynı zamanda kozmik tehditlerden 
de korunmak zorundadır. 

 7.3 Korotasyon Dairesi
 Korotasyon dairesi, bir yıldızın yörünge 
periyodunun galaksi spiral kolunun dönme 
periyoduna eşit olduğu yerdir. Bir yıldızın 
yörüngesi eğer bu daireyle çakışır ya da çok 
yakın bulunursa, spiral kol kesişmeleri daha 
az meydana gelmekte ve gezegen daha 
güvenli durumda kalmaktadır. Spiral kollar 
güzel gözükebilirler, ancak içerilerindeki yo-
ğun yıldız oluşumları ve devasa moleküler 
bulutlar kompleks hayat formlarına imkan 
vermez. Güneşimize yakın yıldızların hare-
ketlerine dair ölçümler, Güneşimizin Koro-
tasyon dairesine çok yakın bir yörünge izle-
diğini göstermektedir.

 7.4 Kozmik Tehlikelerin Sınıflandırılması
 Kozmik tehlikeler :
1.Asteroidler 
2.Kuyrukluyıldızlar 
3. Radyasyon fırtınaları 

 Bizim güneş sistemimizdeki astreoidlerin 
hareketleri sebepler açısından tamamen, 
Jüpiter’in yörüngesine ve oluşumuna bağlı 
kılınmış olup, sistemin geri kalanının doğru-
dan bir tesiri yoktur.
 Kuyruklu yıldız tehlikesi, galaktik hare-
ketler ile doğrudan ilgilidir. Yüksek enerji 
radyasyonu, elektromanyetik dalgalar, sü-
pernova patlamalarından gelen gama ışını 
fırtınaları gibi ışınlar ise galaksinin başka 
noktalarının karmaşık hayatların oluşmasını 
zorlaştırmaktadır. 

 8. Sonuç 
 22  Temmuz 2011’deki keşif; APM 08279 + 
5255 isimli kuasardaki su kütlesinin yaşının 
12 milyar yıl olduğunu; evrenimizin yaşının 
da 14 milyar yıl olduğuna göre keşfedilen su 
kütlesinin evrenimizin 2 milyar yıl yaşınday-
ken oluştuğunu, uzayın su üretme yetene-
ği olduğunu gösteriyor. Uzay araştırmaları 
uzayın her yerinde suyun var olduğuna işa-
ret ediyor. Mars’ta su olduğu artık neredey-
se kesin olarak biliniyor. Satürn’ün uydusu 
Enceladus’ta daha önce yüzeyinde basınçlı

su kuyuları bulunmuştu. Ayrıca, Ay yüzeyin-
de ince bir tabaka halinde su bulunmuştu. 
NASA’ nın duyuruları evren anlayışımızı ge-
liştiriyor ve ne kadar sürprizlerle dolu bir ev-
rende yaşadığımızı hatırlatıyor. Samanyolu 
Galaksi’mizde 400 milyar yıldız veya 400 mil-
yar güneş sistemi bulunuyor. Bunların her 
birinde 10 gezegen olsa ve her biri Dünya 
kadar su kütlesine sahip olsa dahi ki değil, 
bu bile sadece 4 trilyon gezegen yapardı. Biz 
ise 140 trilyon gezegenden bahsediyoruz. 
Yapılan istatistikî analizler, bulunan su kütle-
sinin tam 28 Samanyolu Galaksi’sine su sağ-
layabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla suyun 
tarihi yeniden yazılmalıdır[1-22].
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ŞİİR

AŞK KOKULU
SEVGİLİ (5)

Bilinmedik vaatlerin gölgesinde, 
kanı çekilmiş şerlerin yarını düşlediği vakit-
lerdi.
Ey Bursa! 
Yardım göremeyecekleri anın dehşetini bil-
meyen gafillik, 
henüz tüyü bitmeyen sokaklarında fiyaka 
satıyordu. 
Ey su sesli sevgili. Sayılı nefeslerimiz için fer-
man sahibine karşı
bengisu aramak ne harcımıza?
Kaldı ki, omzumuza değen bir lanetimiz,
yarım kalmış bir hikayemiz de yok ki, 
ertelenmiş bir haber gibi, 
masumiyet karşısında gözleri yere değen bir 
eda takınalım.
Ayaklarında şeffaf izler ve kara düşmeyen bir 
alnın var.

öyle bana gül koynundaki çile dolu hallerini,
dinlerim, o ki dirilişle demlenen.
Söz, kimseye söylemem.
Yakut tozlu nehirlerde yıkadığın,
sevgili peşinde yürüyen, delikanlı bir meca-
lin var.
Senden geriye takvimler hala aşkı ve sevdayı 
göstermekte.
Ekmeğe düşen alın teri ile kan kırmızı imza-
lar attın Furkan için, 
bayrak şanına, vatan uğruna, 

Bilinmedik vaatlerin gölgesinde, 
kanı çekilmiş şerlerin yarını düşlediği vakit-
lerdi.
Ey Bursa! 
Yardım göremeyecekleri anın dehşetini bil-
meyen gafillik, 
henüz tüyü bitmeyen sokaklarında fiyaka 
satıyordu. 
Ey su sesli sevgili. Sayılı nefeslerimiz için fer-
man sahibine karşı
bengisu aramak ne harcımıza?
Kaldı ki, omzumuza değen bir lanetimiz,
yarım kalmış bir hikayemiz de yok ki, 
ertelenmiş bir haber gibi, 
masumiyet karşısında gözleri yere değen bir 
eda takınalım.
Ayaklarında şeffaf izler ve kara düşmeyen bir 
alnın var.
Bilinmedik vaatlerin gölgesinde, 
kanı çekilmiş şerlerin yarını düşlediği vakit-
lerdi.

ürperdi toprak, kırıldı rüzgar, koptu ölümsüz 
bir çığlık. 
Yakınlıksa bir şah damar, sevinçse kalkan bir 
örtü işte. 
Gözleri kör, kulakları sağır eden bir gerçekle,
yürüdün damarına yaprağın, mutlak aşk adı-
na, yolların en güzelinde,
Sırtı mühürlü en güzel yolcu izinde, tarih tit-
redi.
Uzak bir diyardan sahici bir âleme taşıdın, 
yüklenen emaneti.
Kadir kıymet bilmeyen ölçüler şaştı, 
utancı tanımayan üryan hayat, dengelerini 
yitirdi.
Hangi tele dokunduysan, baharlar filizlendi,
hangi semtine girdiysem, hançere gülümse-
yen İsmail.
Suların sabrında demlenen o efendi asale-
tinle, 
söyle, kim yarışabilir?
Yakasında bozulmayan asalet asılı, süt ır-
maklı balköpüklü tadınla, 
seher vaktine düşen lale çığlıklı, zümrüt te-
ninde minberi bir bakışınla,
doğrunun yanlışta ayrılma vakitlerinde bile-
nen, 
onüçe nokta koyan kılıcınla,
bir gelin duvağına talip, 
esmer gamzendeki yeşil mihrabınla,
kimler alt edebilir seni?

Abdulvahap DALKILIÇ
Şair-Yazar
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Külliyeler ile hayat 
bulan şehir

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Mustafa TÜRE
Fotoğraf: Gürkan YAMAN

Bursa’nın, insanı, kendine mıknatıs gibi çeken cazibesi, eşsiz tabi güzellik-
lerinin yanı sıra tarih şehri olmasından da ileri geliyor. Yüzyıllar boyu çeşitli 
uygarlıklara ev sahipliğinde bulunan Bursa, Osmanlı uygarlığının derin iz-
lerini taşıyor. Osmanlı’nın toplum hayatındaki yapılanmaları arasında yer 
alan külliyeler, şehrin sosyal yapısının şekillenmesinde belirleyici unsurla-
rın başında geliyor.
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 Yazar Beşir Ayvazoğlu, “Osmanlı’nın Ana 
Rahmi: Bursa” başlıklı yazısında, Osmanlı’nın 
devlet ve medeniyet olarak teşekkül ettiği 
yerin Bursa olduğuna dikkat çeker.
 Osmanlılığın şuuraltında,  bir Bursa ger-
çeği vardır.
 Koskoca bir medeniyetin temellerinin 
atıldığı yerdir Bursa.
 Fatih’e gelinceye kadar bütün padişahla-
rın ve Kanuni devrine kadar neredeyse kat-
ledilen bütün şehzadelerin Bursa’da toprağa 
verilmesi, Osmanlılığın şuuraltında sıcak ve 
emniyetli ortama dönüş arzusunun bulun-

duğu gerçeğini belleklere nakşeder.  Bunun-
la birlikte İslam toplumunun vakıf hukuku 
sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle 
ortaya çıkan külliye kavramının Osmanlı dö-
neminde ilk neşet ettiği yer de Bursa’dır.

 Külliyenin merkezinde caminin bulun-
duğunu belirten Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim, cami yanın-
da küçük yapılarla başlayan külliyelerin za-
manla yerini büyük külliyelere bıraktıklarını 
vurguluyor. 

 Orhangazi, 1. Murad, Çelebi Mehmed, 2.  
Murad ve Yıldırım Beyazıd’ın yaptırdıkları 
külliyelerle hamam, aşevi, kervansaray, çarşı, 
okul, hastane gibi toplum yaşamının temel 
unsurlarının da Bursa’nın şehir hayatında yer 
almaya başladıklarına işaret ediyor. 
 
 Bunun da bizatihi şehircilik kavramını be-
raberinde getirdiğine dikkat çeken Sevim, 
söz konusu külliyelerin aynı zamanda, Bur-
sa’daki mahalle hayatının şekillendiği yapı-
lanmalara da hayat verdiğine işaret ediyor.

 Külliyeler toplumun sosyal dina-
mikleri
 Külliyelerin, Osmanlı toplum geleneğinin 
en önemli sosyal dinamikleri olduğuna de-
ğinen Sevim, “Külliye kavramının içinde var 
olan han, hamam, kervansaray gibi oluşum-
lardan elde edilen gelirler, külliye giderlerine 
ayrılırdı. Osmanlı devlet geleneğinde, sosyal 
hizmet olarak üretilen külliyelerin temelinde 
ahaliye parasız hizmet anlayışı vardı.” sözle-
riyle, külliyelerin, Osmanlı toplum hayatında 
üstlendiği sosyal işleve işaret ediyor.
 Osmanlı devlet geleneğinde, insana ve 
bunun da ötesinde topluma verilen değe-
rin, külliye geleneği ile sosyal bir boyut ka-
zandığını vurgulayan Sevim, Osmanlı’nın 
yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirme-
sinin nedenlerinden birinin de sosyal devlet

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM
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anlayışından kaynaklandığını belirtiyor.
 Osmanlı’nın kuruluş dönemine dair bütün 
izleri Bursa’da görmenin mümkün olduğu-
na dikkat çeken Sevim,  şehre” Osmanlı’nın 
başkenti” kimliği kazandıran kurumsal yapı-
lanmaların başında ise külliyelerin geldiğini 
vurguluyor.

 Bursa’nın sahip olduğu Osmanlı mirası-
nın, şehrin aynı zamanda, “külliyeler şehri” 
unvanıyla anılmasını da beraberinde ge-
tirdiğine değinen Sevim, tarihi külliyelerin, 
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alınma-
sının, Bursa’nın bundan böyle, uluslar arası 
turizm organizasyonlarının gündeminde 
daha yoğunlukla yer alacağı anlamı taşıdığı-
nı da sözlerine ekliyor.

 Külliyelerle gelen cazibe
 Tarihçi Yazar Erhan Yıldızalp da külliye-
lerin Bursa’yı cazibe merkezi haline getirdi-
ğine işaret ederek; Orhan Gazi, Murad Hü-
davendigar, Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın 
birer, Yıldırım Beyazıd’ın ise 3 külliye inşa 
ettirdiğini vurguluyor.

 Bursa’nın tarihi kimliğinin oluşumunda 
külliyelerin birinci derecede role sahip oldu-
ğunu ifade eden Yıldızalp, “Osmanlı’da külli-
ye kavramının ilk örnekleri Bursa’da verildi. 
Padişahların yanı sıra; sadrazamlar, beyler, 
paşalar ve varlıklı kişiler külliyeler inşa et-
tirerek şehri cazibe merkezi haline getirdi. 
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, külliyele-
rin sağladığı sosyal dinamizmle, dönemin

kültür ve ekonomik merkezi hali-
ne geldi.” sözleriyle, külliye olgusu-
nun, şehirlerin kimliklerinin oluşumun-
da üstlendiğe öneme işaret ediyor.
Külliyenin, Selçuklu ve Osmanlı mimari-
sinde belirli bir çevrede inşa edilen cami, 
medrese, tekke, han, hamam, kütüphane 

Tarihçi Yazar Erhan YILDIZALP
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gibi imaretlerin bir arada bulunduğu yaşam 
alanları olduğuna değinen Yıldızalp, geç-
mişten günümüze tarihi miras olarak gelen 
külliyelerin dışında, bazı külliyelerin de sa-
vaş, isyan, deprem ve yangın gibi çeşitli ne-
denlerle yok olup gittiklerine dikkat çekiyor.

 Külliyelerin sosyal merkezler olmalarının 
yanında, aynı zamanda, birer ticaret mer-
kezleri olduğuna da işaret eden Yıldızalp, 
dokuma tezgahlarında üretilen ipekkumaş-
ların Avrupa pazarlarına ihraç edilir konuma 
ulaşmasının, dönemin ticari hayatının erişti-
ği gelişmişliği de gözler önüne serdiğini be-
lirtiyor.

 Külliyelerin, vakıf hukuk sistemi ve hayrat 
kavramının geliştirilmesiyle ortaya çıktıkları-
na işaret eden Yıldızalp, vakıf eserlerine asla 
zarar verilmemesi, aslına uygun olarak koru-
narak gelecek nesillere aktarılması gerekti-
ğini de sözlerine ekledi.

Muradiye Külliyesi
 Bursa’da Osmanlı Sultanları tarafından 
yaptırılan son külliyedir. Sultan 2. Murad ta-
rafından 1425-1426 yılları arasında yaptırıl-
mış ve içinde bulunduğu semte ismini ver-
miştir. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve 
türbeden oluşan oluşan “Muradiye Külliyesi” 
daha sonraki dönemlerde şehzadelerin de 
buraya defnedilmesiyle türbelerle dolmuş-
tur. Dolayısıyla “bugün Muradiye deyince 
sadece cami ya da II. Murad Türbesi değil; 
türbelerin topluca bulunduğu bahçe ve 
çevresi, sonuçta koca bir mahalle” akla gel-
mektedir.Türbelerin 12’si bir bahçe (hazire) 
içinde, biri dışarıdadır. Ama bu türbelerin hiç 
biri 2. Murad dönemi eseri değildir. En eskisi 
olan Hüma Hatun Türbesi’ni, oğlu Fatih Sul-
tan Mehmed yaptırmıştır. Ötekiler de

(1451-1481), 2.Bayezid (1481-1512), Kanu-
ni (1520-1566) dönemlerinde yaptırılmıştır. 
Külliye, ilk dönem Osmanlı külliyelerinin en 
kutsal ve en romantik atmosferli mekânı ola-
rak ziyaret edilmektedir. 

II. Murad Camii:
 “Bursa Kemerli”girişi olan caminin pla-
nı, bu tipin en yalın biçimini yansıtır. Yapı, 
ana eksen üzerindeki kubbeli iki bölümle 
yanlardaki eyvanlardan oluşmaktadır. Buna 
karşılık, gerek dış gerekse iç süsleme bakı-
mından zengindir. Dış cepheye renkli gö-
rünüşünü kazandıran taş ve tuğla işçiliğine, 
yer yer renkli sırlı tuğla ve çiniler de katıl-
mıştır. Dış süslemeye genellikle geometrik 
motişer egemendir. Giriş cephesinin zen-
gin süslemesine karşılık, öteki cephelerde 
yalın bir tuğla-taş duvar işçiliği egemendir.

II. Murad Türbesi: 
II. Murad’ın türbesi, külliyenin merkezin-

de, caminin güney-batısındadır. Mermerden
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bir eyvandan geçilerek türbeye girilmekte-
dir.Ahşap saçağı son derece mükemmeldir.
On iki köşe yıldızların etrafında, yaldızlı çivi-
ler, geometrik süslemeler vardır.13,45 metre 
kenarları olan kare planlı türbede bulunan 
II. Murad’ın mezarı mermer levhalı olup,
vasiyeti gereği, kubbenin orta kısmında ge-
nişçe bir bölüm yağmurun mezarın üzerine 
yağması için açık bırakılmıştır.Türbe’nin için-
deki yan odada iki büyük oğlu ile bir kızının 
mezarları bulunmaktadır. Sultanlıktan kendi 
isteğiyle ayrılan ilk ve son hükümdar olan 
II. Murad, Bursa’da gömülen son Osmanlı
Padişahıdır. 1451’de  Edirne’de hayatını kay-
beden Sultan 2.Murad, 1443’te kaybettiği

büyük oğlu Alaaddin’in yakınına gömülmek 
istediği için cenazesi Bursa’ya getirilmiş ve 
küçük oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan yaptırılan bu türbeye gömülmüştür.
Mezarının bulunduğu bu türbe ölümünden 
önce 1937’de kendisi tarafından yaptırılmış-
tır. Gösterişten hoşlanmayan II. Murad’ın tür-
besi oldukça sade ve anıtsaldır. 

II. Murad Medresesi:
 Medrese, geleneksel anadolu üslubuna 
göre bir avlu çevresinde düzenlenmiştir. 
Avlu etrafında içlerinde birer ocak ve pen-
cere bulunan on altı hücre sıralanmaktadır. 
Duvarlar moloz taş ve tuğla ile örülmüş olup 
dershanenin duvarları ise firuze ve lacivert

çinilerle süslenmiştir. Caminin hemen bitişi-
ğinde yer alan kare biçimli yapının avlusun-
da ise fıskiyeli bir havuz bulunmaktadır.

Muradiye İmareti: 
II. Murad Camii’nin kuzey doğusundaki

dikdörtgen planlı bu yapı, yoksullara yemek 
vermek üzere yaptırılmıştır. 

II. Murad Hamamı:
 1426 yılında Muradiye Külliyesi’ndeki ta-
lebelerin yıkanması için yaptırılan hamam, 
bugün Külliye Bahçesi’nin dışında kalmıştır.
Muradiye Çeşmesi: II. Murad Camii’nin gü-
neyinde, bahçe kapısının girişinde sağ taraf-
taki çeşme, orijinalliğini yitirmiş olsa da çok
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 eski olduğu tahmin edilmektedir.Kimin 
tarafından yapıldığı bilinmeyen çeşmenin 
bir musluğu ve bir yalağı bulunmaktadır.
Muradiye Medresesi’nin batısındaki diğer 
çeşme tuğladan yapılmış olup, sivri kemer-
li bir nişin içinde musluk ile bir yalak vardır. 
Tuğla süslemesi açısından orijinal bir çeşme-
dir.

Muradiye Türbeleri: 
 Bursa’yı “Osmanlı türbeleri şehri” imiş gibi 
gösteren, Muradiye Külliyesi içinde, II. Mu-
rad Camii’nin kuzeyindeki birbirine çok ya-
kın mesafelerde bulunan 12 türbedir. Fatih

Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı aşkın 

bir dönem içinde peyderpey yaptırılan bu 

yapı kompleksinde; Fatih Sultan Mehmed’in 

annesi Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi, II. 

Murad’ın oğlu şehzade Alaaddin Türbesi, 

şehzade Ahmet Türbesi, Fatih’in oğlu şeh-

zade Mustafa (Cem Sultan) Türbesi, Kanuni 

Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa 

Türbesi, Sultan II. Bayezid’in eşi Şirin Hatun 

Türbesi, II. Bayezid’in diğer eşi Gülruh Hatun 

Türbesi,Fatih Sultan’ın ebesi Ebe Hatun (Gül-

bahar Hatun) Türbesi, II. Bayezid’in oğlu şeh-

zade Mahmud Türbesi,II. Bayezid’in gelini

Mükrime Hatun Türbesi, Fatih Sultan’ın eşle-

rinden Gülşah Hatun Türbesi ile saraya men 

sup kimselerin (cariyelerin) gömülü olduğu 

Cariyeler/Saraylılar Türbesi bulunmaktadır. 

Muradiye’deki 12 türbeden başka, hazirenin 

dış tarafında şair Ahmet Paşa Medresesi ile 

Süleyman (Karşı Duran) Türbesi ve Muradiye 

Konağı yer almaktadır.  

 Muradiye Bahçesi & Haziresi: Muradiye 

Camisi’nin arka tarafında, girişte sol tarafta 

yer alan ağaçlarla bezeli bahçe içindeki ha-

ziredeki mezar taşları, dünyanın faniliğini 

hatırlatmaktadır.
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Yıldırım Külliyesi  
 Yıldırım İlçesi’nde Gökdere’nin batısın-
daki tepe üzerinde yer alan külliye, Sultan 
Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır 
(1390-1400). Yıldırım Külliyesi’ndeki yapılar 
şöyle sıralanmaktadır.

1 - Külliyenin ana giriş kapısı,
2 - Yıldırım Bayezıd Türbesi,
3 - Yıldırım Medresesi 
4 - Saray (Günümüzde herhangi bir kalıntısı 
yoktur)
5 - Şadırvan,
6 - Yıldırım Bayezıd Camii,
7 - Yıldırım İmareti,
8 - Yıldırım Hamamı,

9 - Külliyenin ikinci konumdaki kapısı,
10-Külliyeyi eskiden çevrelemekte olan du-
varların yaklaşık izlediği doğrultu,
11-Su kemeri (günümüzde kalmamıştır).

Yıldırım Camii: 
 Yıldırım Bayezıd tarafından 1400’lerden 
önce yapılan cami, iki yanındaki eyvanlarıy-
la ters T planlı camilere en olgun mimaridir.
Bursa kemeriyle iki kat boyunca yükselen, 
tamamen kesme taştan çok abidevi giriş 
cephesi ilk defa burada uygulanmıştır. Taş iş-
çiliği, devrinin en güzel ürünlerini bu yapıda 
vermiştir. 

Yıldırım Türbesi: IV. Osmanlı Sultanı’nın 
türbesi, 1406 yılında Yıldırım Bayezıd’ın oğlu 
Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Yapı

kare planlıdır. Önde, üç küçük kubbenin ört-
tüğü revak bölümü görülür. Osmanlı Döne-
minin ilk revaklı türbesidir. Türbede, ortada 
Yıldırım Bayezıd, sağında oğlu İsa Çelebi , 
solunda bir hanımı ve ayak ucunda kim ol-
dukları bilinmeyen iki kadının sandukaları 
vardır.

Yıldırım Medresesi: 
 Yıldırım Camii’nin kuzeybatısında yer 
alan Yıldırım Medresesi, 1399 yılında Yıldı-
rım Beyazıd tarafından yaptırılmıştır. Uzun-
lamasına revaklı bir avlu etrafına dizilmiş 20 
oda ve eyvan şeklindeki açık bir dershane-
den oluşan Yıldırım Medresesi’nin yapımın-
da kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılmış 
tır. Yıldırım Medresesi’nin kapısından ortası
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kubbeli üçlü revağa, oradan da taş ve tuğ-
la ile örülü ayakların taşıdığı, uzunlamasına 
tonozla örülü yan revaklara geçilmektedir. 
Sağlı sollu tonozla örtülü olan sekizer hüc-
re, revaklara açılmaktadır. Girişin iki yanında 
hocalara ait odalar yer almaktadır.

Yıldırım Hamamı: 
 Yıldırım Bayezıd Camisi’nin batısında, me-
yilli bir saha üzerinde bulunan hamam, mo-
loz taşla inşa edilmiştir. Yıldırım Hamamı’nın 
soğukluk kısmı, üzeri kubbe ile örtülü olup, 
kare şeklindedir. Soğukluktan kubbeli ılık-
lığa, oradan da kubbe ile örtülü iki halvete 
geçilmektedir. Göbek taşı kubbe ve eyvan 
ile örtülüdür.

Yıldırım Darüşşifası: 
Yapı; 1390-1394 yılları arasında Yıldı-
rım Bayezıd tarafından yaptırılan ilk Os-
manlı hastanesidir. Akıl ve sinir hasta-
lıklarının da hastanede tedavi edildiği 
bilinir. XIX. yüzyıla gelindiğinde sağlık 
hizmeti özelliğini kaybeden yapı, barut 
deposu “ Baruthane” olarak kullanılmıştır.

Emir Sultan Külliyesi
 Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın 
eşi olan Hundi Fatma Hatun tarafından, XV. 
yüzyılın başında, Emir Sultan adına yaptırı-
lan külliyede caminin dışında türbe, hamam 
ve tekke bulunmaktadır. Cami çevresinde ve 
önünde altı güzel çeşme ile cami avlusunun 
ortasında şadırvan vardır. Emir Sultan Kül-
liyesi bir padişah külliyesi olmamakla bir-
likte “Sultan Külliyesi” olarak anılan önemli 
bir dini ziyaret yeridir. Çok özel bir tarihi ve 
manevi dokuya sahip olan Bursa`nın en çok 
turist çeken, daha doğrusu yerli-yabancı en 
çok turistin gelip ziyaret ettiği yer olan Emir 
Sultan Camii ve Türbesi’nin Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yaptırılan çevre dü-
zenlemesi neticesinde, doğal ve tarihi doku-
sunu uzun yıllar devam ettirmesi bekleniyor.

Emir Sultan Camii: 
 Uludağ’ın yamaçlarındaki bir tepe üzeri-
ne, kendi adıyla anılan mahallededir. Yıldı-
rım Bayezit’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi olan 
Hundi Fatma Hatun tarafından, XV. yüzyılın 
başında,Emir Sultan adına yaptırılmıştır. Üç 
kapılı caminin giriş bölümünde, şadırvanlı 
geniş ve güzel bir avlu vardır.  Çevresinde 
birçok tarihi çeşmenin bulunduğu Emirsul-
tan Camii’nde görülen mimari unsurları bir 
başka camide görmek mümkün değildir. 
Arap tarzında yapılan caminin son cemaat 
yeri, avluyu çeviren revaklar olarak kullanıl-
mıştır.

Emir Sultan Türbesi: 
 Üç Osmanlı Sultanı döneminde yaşayan, 
Sultan Yıldırım’a, Çelebi Mehmed’e ve II. 
Murad’a kılıç kuşandıran Emir Sultan’ın eşi 
aminin kuzeyindedir. Sekiz köşeli plana sa-
hip olan türbenin üzerini yüksek bir kasna-
ğın taşıdığı orijinal hali depremde yıkılmış 

colup 1868’de batı sanatından esinlenerek 
Barok stilinde tekrar inşa edilmiştir. Peygam-
ber soyundan geldiği için “Emir”, gönülleri 
fethettiği için “Sultan” ünvanını alan Emir 
Sultan’ın sandukası türbenin ortasında pi-
rinç parmaklıklar arasında yer almaktadır.
 Türbede oğlu Emir Ali, eşi Hundi Hatun ve 
iki kızı yatmaktadır. Emirsultan Caddesi’nin 
kuzeyinde mezarlık duvarına dayalı 4 metre 
yüksekliğindeki Beşir Ağa Çeşmesi, 1744 yı-
lında yapılmış olup kentin en görkemli çeş-
melerinden biridir.Caminin batısındaki avlu-
duvarında bulunan Kurtbasan Çeşmesi 1851 
tarihlidir. Emir Sultan Camii’nin güneyinde 
bulunan çeşme, Darüs’saade Katibi tarafın-
dan 1743 yılında yaptırılmıştır. Emir Sultan 
Camii’nin güney duvarına bitişik,yuvarlak 
bahçe girişinin solundaki çeşme 1743 yılın-
da Darüs’saade Ağası tarafından yaptırılmış 
tır. Diğer çeşme ise Emir Sultan Külliyesi’ne 
giderken mezarlığın başında olup 1821 tari-
hinde yapılmıştır.
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 Emir Sultan Hamamı: 
 Emir Sultan Camii’nin güneyinde köflede 

yer alan hamam, Emir Sultan’ın eşi Hundi 

Hatun tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. 

34,5X12,35 metrekare ebadındaki hamamın 

soğukluk kısmı kubbeli iken yıkılarak üzeri 

düz çatı ile örtülmüştür.

 Emir Sultan Medresesi & Dergahı: 
 Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafın-

dan, külliyenin batı tarafına yaptırılmıştır.

 Emir Sultan Çeşmeleri: 
 Emir Sultan Külliyesi’nin çevresinde altı 

tarihi çeşme vardır. Caminin kuzeybatısın-

da, mezarlık yanındaki üç musluklu Fatma 

Sultan Çeşmesi 1838 tarihlidir. Emir Sultan 

Caddesi’nin kuzeyinde mezarlık duvarına 

dayalı 4 metre yüksekliğindeki Beşir Ağa 

Çeşmesi 1744 yılında yapılmış olup kentin 

en görkemli çeşmelerinden biridir. Cami-

nin batısındaki avlu duvarında bulunan 

Kurtbasan Çeşmesi 1851 tarihlidir. Emir Sul-

tan Camii’nin güneyinde bulunan çeşme, 

Darüs’saade Katibi tarafndan 1743 yılında 

yaptırılmıştır.Emir Sultan Camii’nin güney 

duvarına bitişik,yuvarlak bahçe girişinin 

solundaki çeşme 1743 yılında Darüs’saa-

de Ağası tarafından yaptırılmıştır.Diğer 

çeşme ise Emir Sultan Külliyesi’ne gider-

ken mezarlığın başında, Memiş sokağının 

girişinde olup 1821 tarihinde yapılmıştır.

Hüdavendigâr Külliyesi
 Hüdavendigâr Külliyesi olarak bilinen 

Sultan I.Murad Külliyesi, 1363-1366 yılların-

da Bursa Ovası’na bakan tepenin üzerinde 

yapılmış olup cami, medrese, imaret, çeşme, 

hamam ve türbeden oluşmaktadır. Külliye-
nin bulunduğu mahalle, Bizanslılar döne-
minden beri Bursa’nın en eski mahallesidir.

 Hüdavendigâr Camii ve Medrese-
si:
 1363 yılında yapımına başlanan ancak 19 
yılda tamamlanabilen Hüdavendigâr Camii, 
“Ters T” planlı yapı özelliğine sahip olmasına 
rağmen, caminin kemerleri ve giriş bölümü-
nün yapı biçimi incelendiğinde hiçbir Bur-
sa yapısında görülmeyen özellikler taşıdığı 
görülür. Sultan I. Murad (Hüdavendigâr) ta-
rafından yaptırılan camii, iki katlıdır. Büyük 
bir kubbesi olan camiinin son cemaat yeri, 
beş küçük kubbeyle örtülüdür. Altta cami, 
üstte medrese yer almaktadır. Caminin dı-
şında, ayrı alanlarda olması gereken zaviye 
ve medrese mekânları burada ibadet yeri ile 
iç içedir.

 Hüdavendigâr Çeşmesi: 
 Caminin bitişiğinde tarihi bir çeşme, cami 
ve türbe arasında da birinden sıcak diğerin-
den soğuk su akan çeşmeleri olan bir şadır-
van bulunmaktadır. Caminin duvarındaki 
çeşmede sivri kemerli ama çok derin olma-
yan bir nişin içinde tek musluk ile bir yalak 
ve yalağın üzerinde iki sıra testere dişi kirpi 
saçak vardır.

 Hüdavendigâr (Sultan I. Murad) 
Türbesi:
 Hüdavendigâr Camisi’nin karşısında yer 
alan, 1.Kosova Savaşı’nda (1389) şehit olan 
Sultan1.Murad’ın türbesini, oğlu Sultan Yıl-
dırım Beyazıd yaptırmıştır. Ancak bu türbe 
1855 depreminde yıkılmış, eski temelleri 
üzerine yeniden yapılmış, zaman zaman da

onarılmıştır. Yıldırım Bayezid tarafından yap-
tırılan türbe 17.60×17.60 metre ölçüsünde 
kare planlıdır. Kalın duvarların çevrelediği 
türbeyi sekiz sütunun taşıdığı sekizgen kas-
naklı bir kubbe örtmüştür. Kuzey cephesi 
dışarıdan üç payanda ile desteklenmektedir. 
Türbenin içerisi yuvarlak kemerli dokuz pen-
cere ile aydınlatılmıştır.Türbenin içerisinde 
ortada pirinç parmaklıklarla çevrili Sultan 
1.Murat’ın sandukası vardır. Bunun yanında 
torunu Süleyman Çelebi, Yıldırım Beyazıd’ın 
oğlu Musa Çelebi, Sultan I.Murad’ın oğlu Ya-
kup Çelebi (1364-1389) Süleyman Çelebi’nin 
oğlu Orhan Çelebi (1395-1429), Sultan 
2.Beyazıd’ın oğlu şehzade Mehmed’in 
(1476-1504) sandukaları bulunmaktadır. 

 Hüdavendigar İmareti: 
 Bugün vakıf merkezi olarak kullanılan 
imaretin orijinal hali XIX. yüzyılda deprem-
de yıkılmıştır. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra 
moloz taş ile örülmüş olan imaretin bugün-
kü hali 1904 yılında Sultan Abdulhamid tara-
fından yaptırılmıştır.

 Gırçık (Çıkçık) Hamamı: 
 Hüdavendigâr Camisi’nin doğusundadır. 
Büyük olasılıkla cami ile birlikte yaptırılmış 
olup XIV. yüzyıla ait bir hamamdır. Bazı araış-
tırmacılara göre “Güsulhane” olarak yapılan 
hamamın önündeki giriş bölümü yıkılmış, 
günümüze sıcaklık ile helalar ve güneydeki 
tonoz örtülü iki küçük bölüm gelebilmiştir. 
Hamam, 6.60 X 6.60 m. ölçüsünde olup üzeri 
oldukça büyük tek bir kubbe ile örtülmüştür.

 Caminin girişinde üçü kubbeyle 
örtülü,beş revaklı son cemaat yeri vardır. 
Camii avlusu içinde şadırvanın yanında yer 
alan Eskici Baba Çınarı, Bursa’nın en eski çı-
narı olup, çevresi 9.80 metredir.
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Orhan Gazi Külliyesi
 Orhan Camii Osmanlı’nın Bursa’nın fet-
hi sonrası, kent surları (kale) dışına inşa et-
tiği ilk camii olan Orhan Camii, Orhan Gazi 
Külliyesi’nin bir parçası olarak 1339/40 yılın-
da Sultan Orhan Gazi tarafından inşa edil-
miştir. Ters (T) biçiminin ilk modelidir. Çift 
kubbeli, iki yan eyvanlı, dışta iki oda ve bir 
revaklıdır. Kent merkezini oluşturan Orhan 
Parkı’nın yakınında tarihi Büyükşehir Bele-
diye Binası’nın yanında yer alan Orhan Ca-
mii, Bursa mimarisinin ilk örneklerindendir. 
Yığma taş, kesme taş ve tuğla ile örülen ca-
minin üzerinde art arda iki kubbe bulunur..
Caminin girişinde üçü kubbeyle örtülü,beş 
revaklı son cemaat yeri vardır. Camii avlusu 
içinde şadırvanın yanında yer alan Eskici 
Baba Çınarı, Bursa’nın en eski çınarı olup, 
çevresi 9.80 metredir.

Orhan Hamamı: 
Cami ile birlikte inşa edilen Orhan Hamamı, 
ilk çifte hamamdır. Günümüzde caminin sol 
tarafında, Koza Han’ın yanında, Aynalı Çarşı 
olarak hizmet vermektedir. Çifte hamam sı-
nıfından olan hamamın duvarları kesme taş, 
kubbe kasnakları ise üç sıra tuğla ve bir sıra 
kesme taş ile örülmüştür.

Emir Han (Bey Hanı): 
 Ulucami’nin yanında yer alan Emir Han, 
Osmanlı’nın ilk ticari hanı olup aynı zaman-
da Bursa’da yapılan ilk bedestendir. Orhan 
Külliyesi’nin bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bey Hanı olarak da bilinen han, bir avlu 
çevresinde sıralanan iki katlı revak ve bura-
ya açılan odalardan oluşur. Alt katta 36, üst 
katta 38 oda bulunmaktadır. Hem Ulu Cami 
tarafında hem de Kapalıçarşı’ya açılan kapısı 
olan Emir Han’ın avlusunun ortasında şadır-
van yer almaktadır.
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MAKALE

Koku kirliliği 
nedir? 

Önlenebilir mi?
istasyonları, giriş yapıları, ızgara ve kum tu-
tucu üniteleri ve çamur sistemleri vb) doğ-
ru şekilde yeterli kapasitede çekilerek koku 
arıtma sistemlerinden arıtıldıktan sonar 
atmosfere verilmelidir. İnsan sağlığı açısın-
dan soluduğumuz havada hidrojen sülfür 
konsantrasyonu 30 mg/m3 değerini geçme-
mesi istenir. Amonyak miktarı soluduğumuz 
havada %5 oranını bulursa 10 dakika gibi 
kısa bir zaman sonra ölümlere sebep olabil-
mektedir.

Koku kontrol teknolojileri
 Genel olarak uygulanan koku kontrol sis-
temleri;

• Aktif	karbon	filtrasyonu
• Kimyasal	oksidasyon
•	Termal	oksidasyon
• Biyolojik	arıtma

 Aktif karbon filtrasyonu özellikle merkap-

tanlardan kaynaklanan kokunun giderilme-

si için daha etkindir. Aktif karbonun zaman 

zaman değiştirilmesi, bertarafı, yüksek kuru-

lum ve işletme maliyeti vardır.

 Kimyasal oksidasyon prosesi asidik olan 

hidrojen sülfür ve bazik olan amonyak gibi 

koku veren maddelerin uzaklaştırılması için 

iki aşamada gerçekleştirilir. Yoğun koku 

sorunu olan artıma tesislerinde etkili bir 

yöntemdir. Organik ve inorganik koku kay-

nakları etkili olarak uzaklaştırılabilir. Kimya-

sal yollarla koku uzaklaştırma olduğundan 

işletme ve kurulum sırasında özel önlemler 

almak gerekir.    

 Koku kirliliği atıksu arıtma tesisleri, kom-
post tesisleri ve deponiler gibi kaynaklardan 
gelen kimyasallar ya da organik maddenin 
ayrışması sonucu oluşan gazların meydana 
getirdiği kirliliktir. Bu koku üreten bölgeler-
den yayılan kokular çevrede oturan halkın 
en büyük şikayetlerinden birisidir.  Atıksular-
dan kaynaklanan koku sebebi olan gazların 
en önemlileri hidrojen sülfür (H2S), amon-
yak (NH3), merkaptanlar (CH3SH) gibi kim-
yasallardır. Atıksu arıtma tesislerinde kana-
lizasyon içinde mikrobiyolojik faaliyetlerle 
oluşan çok düşük konsantrasyonda yüksek 
koku etkisine sahip olan hidrojen sülfür, 
merkaptan/disülfür gibi organik sülfür bile-
şikleri ve protein parçalanmaları sonucu çı-
kan amonyak kokunun baş nedenidir. Özel-
likle hidrojen sülfürün ölümcül etkisinden 
dolayı koku kaynağından (özellikle terfi

Prof. Dr. Cevdet DEMİR
Uludağ Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Başkanı
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malara kirleticilerin kütle aktarımı ve kirle-
ticilerin biyolojik olarak parçalanması ol-
mak üzere iki aşamada uygulanmaktadır. 
Uygulanan proses farklı fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik mekanizmaların bir arada kontrol 
edildiği karmaşık bir sistem olması nedeniy-
le kütle transferi, farklı türdeki kirleticilerin 
absorpsiyonu, biyofilm içindeki bozunma 
kinetiği, hava akımı ve su devir daimi gibi 
parametrelerin iyi optimize edilmesi önem 
arz etmektedir.  

 Biyolojik koku kontrol sistemleri Almanya 
ve Hollanda’da ilk defa uygulanan sistemler-
dir. Son yıllarda birçok klasik fizikokimyasal 
teknolojilerin eksikliklerinin giderilmesi ne-
deniyle biyolojik teknolojiler çeşitli koku

 Termal oksidasyon sistemlerde koku ve-
ren maddeler doğrudan veya katalitik ola-
rak yakılarak uçucu organik bileşikler dahil 
yanıcı maddelerin kokusu giderilebilir. Ter-
mal oksidasyonla koku giderimi yakıt kul-
lanımı gerektirdiği için yüksek kurulum ve 
işletme maliyeti nedeniyle giderilmesi diğer 
yöntemlerle mümkün olmayan koku veren 
maddelerin uzaklaştırılmasında tercih edil-
mesi önerilmektedir.   

 Biyolojik koku kontrol sistemleri havada-
ki kirleticilerin suda zararsız karbondioksit 
ve tuzlara dönüştürülerek uzaklaştırılması 
için kullanılır. Bu proseste mikro-organizma-
lar katalizör olarak kullanılır. Biyolojik koku 
kontrol sistemleri havadan mikro-organiz-

emisyonlarını kontrol etmek için sıklıkla kul-

lanılmaktadır.

 Sonuç olarak, atıksu ve katı atık depola-

rındaki kokunun kaynağı hidrojen sülfür ve 

amonyaktır. Bu kokular buhar fazında termal, 

kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleriyle 

giderilebilir. En iyi yöntemin seçimi kokuya 

sebep olan kimyasal maddelerin konsant-

rasyonuna, hava akış hızına, sistemin kurul-

ması için yeterli alana, bütçe ve atıksu deşarj 

limitlerine bağlıdır. Arıtma sistemi kurulacak 

alanın yeterli olmadığı ve koku yoğunluğu-

nun fazla olduğu durumda oksitleyici olarak 

ozon kullanarak kimyasal koku giderme sis-

temi avantajlı bir seçim olabilir.



56

BURSA’DA ZENAAT

Bir kültürdür
İskender

  “Bursa’ya gelip de İskender’e uğramadıy-
sanız, Uludağ’a çıkmadıysanız, kaplıcasına 
gitmediyseniz Bursa’ya gelmiş sayılmazsı-
nız” diye söylene gelen bir deyiş vardır…

 İşte, Bursa’nın önemli bir imgesi İskender, 
bu deyişi doğrulayan, haklı çıkaran nitelik-
teki eşsiz lezzetiyle, “Yeşil Bursa”nın kültür 
markasıdır.

 Bursa’nın dünyaca ünlü marka lezzeti 
İskender’in doğuş öyküsü ise oldukça ilginç.
 Eşsiz tadıyla damaklarda doyumsuz lez-
zet bırakan bu kültür markasının öyküsü, ye-
niliklere açık girişimcilik hamlesinin başarılı 
bir örneği aynı zamanda.

Ne demek istediğime gelince…
 Efendim!..

 Tarihi kökleri itibarıyla, Türkiye’nin 
sayılı markaları arasında yer alan 
İskender’in, Bursa’nın bir kültür 
imgesi haline gelmesinde, Yavuz 
İskenderoğlu’nun büyük emeği bu-
lunuyor. O, bu yönüyle, başarılı bir 
markanın, geleneksel değerlere sa-
hip çıkılarak, geleceğe taşınabile-
ceğinin canlı örneğini oluşturuyor.

 1850’li yıllarda Bursa’da yaygın olan kuzu 
çevirme ve tandırcılık işi yapan Mehmetoğlu 
İskender Efendi, yüzyıllar boyunca yerde-
ki ateşe paralel olarak pişirilen kuzuyu, dik 
mangalda ayağa kaldırma fikrini geliştire-
rek, döneri icad eder.

 Ateş karşısında dikey konumdaki etin pi-
şirilmesi başlı başına yeni bir pişirme tekni-
ğidir.
 Mehmetoğlu İskender Efendi’nin döneri, 
zamanla, DÖNEN KEBAP adıyla ünlenir.
 Bu eşsiz damak lezzeti, daha sonraları, 
İskender’in döner kebabı şekline dönerek 
bugünkü halini alır.
 Ateş karşısında dikey konumdaki etin pi-
şirilmesi başlı başına yeni bir pişirme tekni-
ğidir.

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: 

 Gürkan YAMAN, Cengiz SALİH

Yavuz İskenderoğlu, tarihi İskender Efendi Dede Konağı’nın müstesna köşesinde oluşturduğu aile heykel müzesi ile geçmişten bugüne ve bugün-
den geleceğe kültür köprüsü kuruyor. İskenderoğlu, heykellerin yapımında bizzat kendisi de çalışmış. Konak misafirlerinin ilgisini çeken müzede, Yavuz 
İskenderoğlu’nun dedesi Mehmetoğlu İskender Efendi, babası Süleyman İskenderoğlu, amcası Nurettin İskenderoğlu ile İskender markasının günümüzdeki 
temsilcisi Yavuz İskenderoğlu’nun heykelleri sergileniyor. Müzede ayrıca, dede Mehmetoğlu İskender Efendi’nin Kayhan Çarşısı’ndaki ilk dükkanına ait tabe-

la ile masa, tabak, çatal, ocak, masat gibi eşyalar da yer alıyor.
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 Kemiklerinden ve sinirlerinden arındırıl-
mış bir şişe geçirilmiş etin dikey konumda 
ateş karşısında pişirilmesi, pişirildikten sonra 
ince dilimler halinde dilimlenerek sunumu-
nun yapılması, Bursa ahalisinin o güne dek 
tanık olmadığı bir durumdur.

 Ahali, kuzu etini ateşle dikey buluşturan 
Mehmetoğlu İskender Efendi’nin lezzet keş-
fini kısa zamanda benimser.

 Önceleri, alaturka tarzda ortada bir siniy-
le servis edilen İskender kebap,  ilerleyen sü-
reçle birlikte, ince ince dilimlenmiş pidelerin 
üzerine yerleştirilen etlerin kenarına konan 
yoğurt, salça, domates sosu, salça, İskender 
şiş köfte ve tereyağı ile desteklenen sunu-
muyla, günümüzde çok özel bir lezzet taba-
ğına dönüşür.

 Zamanla, özel bir lezzet tabağına dönü-
şen İskender’in lezzet tiryakiliği günümüzde 
de kuşaklar boyu süren bir sahiplenişle de-
vam ediyor.

 Öyle ki  İskender Kebap, dönerin mucidi 
Mehmetoğlu İskender Efendi’nin torunu, 
Süleyman İskenderoğlu’nun üçüncü oğlu 
Yavuz İskenderoğlu’nun büyük gayret ve ça-
balarıyla günümüzde, salt bir ürün olmanın 
yanında, ‘kültürel değer’ olarak da kabul gö-
rüyor.

 Günümüzün ciddi gıda markalarından 
olan bu eşsiz lezzet,  ISO 9001:2000’in yanı 
sıra; CTM (Avrupa Birliği markası) ve gıda 
sektöründe en önemli belge olan HACCP 
13001’i “Döner Üretim ve Sunumu” alanında 
Türkiye’de alan ilk marka olma özelliğine de 
sahip bulunuyor.

 Yaptığı işi, damaklara eşsiz bir lezzet sun-
manın yanında, bir kültür hizmeti olarak da 
gördüğünü belirten Yavuz İskenderoğlu, 

BUSKİ HABER
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Bursa’nın dünya çapındaki eşsiz lezzeti İskender Kebap, ince ince dilimlenmiş pidelerin üzerine yerleştirilen etlerin kenarına konan 
yoğurt, salça, domates sosu, salça, İskender şiş köfte ve tereyağı ile desteklenen sunumuyla, yiyenlerin damaklarında

unutulmaz tatlar bırakıyor. 
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“Kayhan’daki büyük dede, dede ve baba 
dükkanında, çıraklık döneminin ardından, 
15 yaşında ustalık peştamalını kuşanarak 
işin başına geçtim. Yüz elli yılı aşkın bir süre-
dir kuşaklar boyu bu işi yapmanın bilinciyle, 
ailemin yazılı olmayan hukuku sözleriyle ta-
nımladığım örf ve adetlerimizden, gelenek-
lerimizden, aile kültürümüzden taviz ver-
meden, bütün bu dile getirdiğim değerleri 
uygulanabilir bir kural haline getirerek,  mar-
kamızı uluslar arası alanda ileriye taşımak 
gibi bir misyon üstlendim. Bu bağlamda, ge-
rek kendi eğitimimden edindiğim tecrübeyi,  
gerekse çocuklarımın eğitiminden oluşan 
geniş vizyonu, uzak ufukları hedefleyen bir 
yaklaşımla, markamızın dünya markası ol-
ması yolunda seferber ettiğimizi de önemle 
belirtirim. Uzunca bir süredir yaptığım çalış-
maların başarılı sonuçlar vermesi, ne kadar 
doğru bir yolda ilerlediğimi gösteriyor.” söz-
leriyle, Türk örf, adet ve gelenekleri ile de-
ğerlerini dünya ölçeğinde tanıtma yolunda 
verdiği kültür mücadelesini de dile getiriyor.

 Botanik Park’taki 17. yüzyıldan kalma 
İskender Efendi Dede Konağı’nı bütün ori-
jinalliğiyle yeniden inşa ederek Bursa’nın 
kültür hayatına kazandırdığını belirten İs-
kenderoğlu, “İskender Efendi Dede Kona-
ğı,  tarihi değerlerimizle gelecek nesiller 
arasında köprü kurmak amacı ile tarihimize 
sadık kalınarak inşa edilmiş olup, XVII. yüz-
yıl Osmanlı mimarisinin ve kültürünün en 
belirgin özelliklerini taşıyan yegane mimari 
eserlerden biridir. Tarihi konağın, müstesna 
köşesinde oluşturduğum aile heykel müzesi 
ise geçmişten geleceğe uzanan marka kim-
liğimizin, kültürel ve genetik kodlarını taşı-
maktadır. Yine bununla birlikte markamızın 
büyüyüp gelişmesinde alın teri bulunan 
emektar çalışanlarımızın hatırasını yaşatmak 
da emeğe saygı duyan anlayışımızın bir te-
zahürüdür” ifadeleriyle, marka başarısının 
arka planındaki yüksek vasıfları dile getiri-
yor.

Marka tescili
 Türk hukukunda İskender markasının 
tanınmış ticari bir marka olarak mahkeme 
kararıyla tescillendiğini bunun da Türkiye’de 
bir ilk olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, 
İskender markasının sadece bir restoranın 
ya da bir mekanın adı olmayıp, ulusalda Bur-
sa için yerel, uluslar arası boyutta ise Türkiye 
için ulusal bir kültür olarak tanımlanabilece-
ğine işaret ediyor.

 İskender Kebap adı altında üretim yapan 
emek ve fikir hırsızı firmalara karşı yıllardır 
mücadele verdiğini ve halen de vermeye 
devam ettiğini belirten İskenderoğlu, adım 
başında İskender Kebap namıyla faaliyet 
gösteren işletmelerin “İskender” ismini kul-
lanmaya hukuken haklarının bulunmadığı-
nı, ancak hukukun bugünkü yapısıyla kont-

rolde zorluk çektiklerini belirterek, buna en-
gel olmanın bir başka yolu olan logo imza ile 
önlem alma yoluna gittiklerini vurguluyor.

 Söz konusu işletmelerin, başkaca isimler 
altında faaliyetlerine devam edebilecekle-
rini ancak bunu “İskender” ismiyle sürdür-
melerinin gayri hukuki olduğuna değinen 
İskenderoğlu, marka taklitçilerine karşı mü-
cadelenin, devlet politikası haline getirilme-
si gerektiğine dikkat çekiyor.

 İskender kültürü ve geleneğini yaşatma 
adına verdiği mücadelenin Yavuz İskende-
roğlu markası ve logosuyla tescillendiğini 
dile getiren İskenderoğlu, İskender felsefesi-
nin dededen toruna süregelen ve yaşatılan 
bir olgu olduğu gibi köklerinin Ahilik gele-
neğine dayandığını ifade ediyor.

BUSKİ HABER
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 Söz konusu işletmelerin, başkaca isimler 
altında faaliyetlerine devam edebilecekle-
rini ancak bunu “İskender” ismiyle sürdür-
melerinin gayri hukuki olduğuna değinen 
İskenderoğlu, marka taklitçilerine karşı mü-
cadelenin, devlet politikası haline getirilme-
si gerektiğine dikkat çekiyor.

 İskender kültürü ve geleneğini yaşatma 
adına verdiği mücadelenin Yavuz İskende-
roğlu markası ve logosuyla tescillendiğini 
dile getiren İskenderoğlu, İskender felsefesi-
nin dededen toruna süregelen ve yaşatılan 
bir olgu olduğu gibi köklerinin Ahilik gele-
neğine dayandığını ifade ediyor.

İskender
Papatyası

Kültür elçisi
İskenderoğlu

Dede Mehmetoğlu İskender Efendi’nin, 

19. yüzyılda  Kayhan Çarşısı’ndaki dükka-

nında mavi boyalı papatya figürlü cephe-

sinde mostra tabak vitrini ile oluşturduğu 

kültürel objeyi bugün de sürdüren Yavuz 

İskenderoğlu’nun örnek vefası, “İskender-

Yavuz İskenderoğlu Konsepti” adına Türk 

Patent Enstitüsü tarafından 12 Mart 2007 

yılında tescil edildi.

“İskender markasına sahip olmak hem 

büyük bir keyif, hem de çok büyük bir so-

rumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk şahsi 

kazancım ve zararımdan kaynaklanmıyor. 

İskender markasının Türkiye’yi de aşmış 

ününden kaynaklanıyor. Ülke sınırları aşıl-

dığı anda İskender Türkiye’nin bir değeri-

dir. Bu sebeple doğmuş bu markayı dünya 

standartlarında bir marka haline getirmeyi
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Ahilik geleneği
ulusal bir hizmet olarak anlıyor ve tüm ça-
lışmalarımızı bunun üzerine kuruyoruz.” 
diyen Yavuz İskenderoğlu, İskender mar-
kasının özünü ve temelini oluşturan Türk 
kültürünü, bulunduğu her uluslar arası are-
nada başarıyla temsil ediyor.
Türk kültürünün tanıtımında büyük gayret 
sergileyen Yavuz İskenderoğlu, 8 Mart 2010 
tarihli atama belgesi ile dönemin Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün bilgisi ve yine dönemin Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun buyrultu belge-
siyle, Letonya Cumhuriyeti’nin Bursa Fahri 
Konsolosluğu’na atandı.

 Kayhan’daki baba dükkanında çıraklık 
döneminin ardından, 15 yaşında ustalık 
peştamalını takarak fiilen ve resmen işin 
başına geçtiği günden bu yana uzun yıllar 
geçmişti.
Geçen yılların getirdiği büyük tecrübeyle 
“Baş Usta” unvanına sahipti.

 Ahilik geleneğinin felsefesini iliklerine 
kadar yaşayan İskenderoğlu, kendisinden 
sonra İskender markasını temsil edecek 
oğulları Oğuzhan ve Kayhan İskender İs-
kenderoğlu için düzenlenen “Peştamal 
Töreni”nde büyük bir onur yaşıyordu.

 Dördüncü kuşak temsilcisi olduğu İs-
kender markası ile Beyaz Saray’dan NATO 
Karargahı’na kadar dünyanın pek çok mer-
kezinden davet alan Yavuz İskenderoğlu 
yüzlerce ödüle layık görüldü.
 Başarı öyküsü belgesellere, röportajlara 
ve televizyon programlarına konu oldu. 
Ancak bütün bunların hiçbiri 2011’in son-
baharında İskender Efendi Konağı’nda dü-
zenlenen “Peştamal Töreni” kadar yüreğin-
de iz bırakmadı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın özel talimatıyla görevlendirilen 
İstanbul Ahilik Araştırma Vakfı’nın destek 
olduğu tören, Ahi Baba’nın konuşmasıyla 
başladı.
 “Şed” yani ustalık önlüğünün, Ahili adabı-
na göre kuşatıldığından söz eden Ahi Baba, 
ustalık önlüğünün meslek rütbesinde ilahi 
bir emanet olduğuna işaret etti.
Gerçekleştirilen konuşmalar, söylevler ve 
ritüellerin ardından Oğuzhan ve Kayhan 
İskender İskenderoğlu kardeşler peştamal 
kuşanarak, İskender markasının en üst dü-
zeyde temsili noktasında hizmet bayrağını 
daha da ilerilere taşımanın kararlılığını ser-
gilediler.

 Ahilik,  13. yüzyıldan 19. yüzyıla dek 
Anadolu’da, Balkanlar’da ve Türkistan’da 
yaşamış olan Türklerin sanat ve meslek 
alanında yetişmelerini ahlaki yönden geliş-
melerini sağlayan bir kuruluşun adıdır.
 Türklerin Anadolu’ya gelmesin-
de ve burada yer yurt sahibi olma-
sında bu kuruluşun çok önemli rolü 
olmuştur. Ahiler, Anadolu’ya gelen Türk-
leri, önce misafirhanelerde misafir et-
miş sonra bir sanatı  olanlara işyeri açmış

Ahilik nedir?
kurdukları, zaviye ve onun yanına inşa et-
tikleri evler ile mahalle ve sokaklar oluş-
muş işyerleri, siteler, çarşılar ve yerleşim 
yerleri kurulmuştur.
Ahilerin kurdukları teşkilat bir bakıma bu-
günkü esnaf odaları, işveren sendikaları, 
ticaret odaları, sanayi odaları, işçi sendika-
ları, eğitim hizmetleri veren kuruluşlar, TSE 
ve belediyeler gibi kurum ve kuruluşların 
görevlerini üstlenmiştir.

 Bütün bu sayılan kurum ve kuruluşların 
atası Ahilik teşkilatıdır.
Ahlak ile sanatın uyumlu birleşimi olan 
Ahilik, toplumun ayakta kalabilmesi için
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gerekli olan sosyal adalet ve ahlakın yerleş-

mesinde büyük katkısı olan Türkler dışında 

hiçbir ulusta görülmeyen bir yaşayış biçi-

midir. 

 Ahilik, ilim sahasında yönelip ilim yap-

mak, meslek hayatına yönelip sanat öğren-

mektir.

 Kula kul olmadan çalışmayı, helal rızk 

kazanmayı, kimsenin hakkına el uzatma-

mayı öngören hoşgörülü bir sistem olan 

Ahilik, insanların her yönde yetişmelerini 

sağlayan mesleki bir ahlak okuludur.

Ahiliğin temel ilkeleri
• İyi	huylu	ve	güzel	ahlaklı	olmak.

• İşinde	ve	hayatında,	kin,	çekememezlik

ve dedikodudan kaçınmak.

• Ahdinde,	 sözünde	 ve	 sevgisinde	 vefalı

olmak.

• Gözü,	gönlü	ve	kalbi	tok	olmak.

• Şefkatli,	 merhametli,	 adaletli,	 faziletli,

iffetli ve dürüst olmak.

• Cömertlik,	ikram	ve	kerem	sahibi	olmak.

• Küçüklere	sevgi,	büyüklere	karşı	edepli

ve saygılı olmak.

• Alçakgönüllü	olmak,	büyüklük	ve	gurur-

dan kaçınmak.

• Ayıp	ve	kusurlarını	örtmek,	gizlemek	ve

affetmek.

• Hataları	yüze	vurmamak.

• Dost	ve	arkadaşlara	 tatlı	 sözlü,	 samimi,

güler yüzlü ve güvenilir olmak.

• Sır	tutmak,	sırları	açığa	vurmamak.

• Kötü	söz	ve	hareketlerden	sakınmak.

• Dürüst	 olmak	 ve	 doğruluktan	 şaşma-

mak.

• Hizmetinde	ve	işinde	mükemmelliği	he-

deflemek.

Geleneklerin
yaşatılmasında

örnek çaba
Yavuz İskenderoğlu, tam bir kültür insanı. 
Toplumsal kültüre sahip çıkmanın yolunun, 

aile kültürüne sahip çıkmaktan geç-
tiğine inanıyor. Tarihi kökleri itibarıy-
la, Türkiye’nin sayılı markaları arasın-
da yer alan İskender’in, Bursa’nın bir 
kültür imgesi haline gelmesinde, Yavuz 
İskenderoğlu’nun büyük emeği bulunu-
yor. O, bu yönüyle, başarılı bir markanın, 
geleneksel değerlere sahip çıkılarak, ge-
leceğe taşınabileceğinin canlı örneğini 
oluşturuyor.








