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Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için sosyal, kültürel 
ve fiziki yatırımları, bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Bütün doğal güzelliklerin bünyesinde toplandığı, tarihi mirası 
yoğun, kültürel geçmişi kadim bir şehirde yaşıyoruz.
Bursa, bütün özelliklerinin yanında, bir “su şehri”dir.
Medeniyetimizin suya verdiği değerin hemen bütün yansımala-
rı, Bursa’da görülmektedir.
Bugün Bursa, yer altı ve yer üstü kaynakları ile zengin bir potan-
siyele sahiptir.
Aynı zamanda Bursa, çeşmeden akan sularının içilebilirliği ka-
nıtlanmış nadir şehirlerden biridir.
Yerel yönetimler olarak bizlerin asli görevlerinden biri de içme 
suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları gibi altyapı çalışma-
larının kamu yararı doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır.
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Bursa’nın içme, kullanma ve en-
düstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak için doğru ve yerinde stra-
tejilerle su yönetimi konusunda üzerine düşen sorumlulukları 
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.
Bu dönemde yapılan çalışmalara bakıldığında, altyapıya verdi-
ğimiz önem ortaya çıkacaktır.
İçme suyundan yağmur suyu ve kanalizasyona, su depolarından 
atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan suyu kont-
rol ediyoruz.
Yeni içme suyu hatları ile var olanların rehabilitasyonu, kanali-
zasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi, derelerin ıslahı 
ve temizliği ile çevre yatırımları, “sağlıklı şehir Bursa” hedefinde 
önemli kazanımlar sağladı.
Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir 
şekilde emanet edilmesi ile yaşanılmasından mutlu olunan şe-
hir mirasına ulaşılabilmesi, çevre yatırımlarıyla mümkün.
Yaşadığımız dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımız düşün-
cesiyle, bizden sonraki nesillere her yönüyle yaşanılabilir şehir 
bırakabilmek en büyük hedefimiz.
Su gibi duru ve güzel gelecek dileğiyle, hepinizi en içten duygu-
larımla selamlıyorum.

Büyük altyapı hamlesi
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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 su-
daki kayıp kaçakla mücadelede sergilenen performanstır.
İçme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon, bakım, 
yenileme ve kaçak su kullanımına karşı başlattığımız mücade-
le ile sudaki kayıp kaçak oranını, Avrupa ortalaması olan yüzde 
22’ler seviyesine geriletme başarısı gösterdik.
Bilindiği üzere, il mülki sınırlarını büyükşehir belediyesine dö-
nüştürülmesiyle, görev ve sorumluluk sahamız, bütün Bursa’yı 
kapsayacak biçimde yeniden belirlendi.
Altyapı sorunlarına kesin ve kalıcı çözümler oluşturabilmek için 
sahada bulunduğumuz çalışmalarla adeta ilçelerimizin altyapı 
röntgenini çektik.
Teknik teçhizatımız, yetişmiş iş gücümüz, bilgi birikimimizle so-
rumluluk sahamıza giren ilçelerde de altyapı seferberliği başlat-
tık.
Yeni katılan ilçelerimizde gerek şube müdürlükleri açarak, ge-
rekse acil altyapı eksikliklerini gidererek, ilk etapta taleplere ce-
vap vermeye çalışıyoruz.
 İlçelerin altyapı sorunlarını hızla tespit ederek, gereken proje-
lendirmelerde bulunuyoruz.
BüyükşehirBelediyemizin yol göstericiliği ve öncülüğünde, alt-
yapıda çığır açmaya aday pek çok projeye imza attık.
Yeni atık su arıtma tesisleri, kolektör inşaatları, çamur yakma 
ünitesi, Gemlik Körfezi’nin ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arındı-
rılması, sorumluluk sahamıza geçen yıl giren ilçelerin içme suyu 
ve altyapı ağının yenilenmesi gibi büyük projelerin saha çalış-
maları başlamış olup bir kısmı hizmet verir konuma ulaştı.
Hedefimiz, hizmette en üst kalite düzeyine ulaşabilmek.
Bu azim ve gayretle, dün olduğu gibi bugün de büyük bir şevkle 
çalışmaktayız.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce 
olmasını dilerim.

Hizmette en üst kalite düzeyi
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 Atıksu Arıtma Tesisleri’nde elde 
edilen çamurun, Akışkan Yataklı Ça-
mur Yakma Tesisi’nde yakılmasını 
içeren tesis inşaatının yapım sözleş-
mesi imzalandı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan Atıksu 
Arıtma Tesisleri’nden elde edilen çamurun, 
Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nde ya-
kılmasını içeren tesis inşaatının yapım söz-
leşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile tesis inşaatının yüklenici firması 
Kuzu Grup AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özen 
Kuzu arasında imzalandı.

ÇAMUR YAKMA TESİSİ
1.5 YIL SONRA

HİZMET VERECEK

BUSKİ HABER

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, 
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldız, 
Kuzu Grup Genel Müdür Yardımcısı Dr. Meh-
met Emre Baştopçu ile Kuzu Grup yetkilile-
rinin de hazır bulunduğu imza töreninde 
konuşan Başkan Altepe, çevre yatırımlarına 
büyük önem verdiklerini belirterek, sözleş-
mesini imzaladıkları çamur yakma ünitesi 
tesisinin de “yaşanılmasından mutluluk du-
yulan sağlıklı şehir Bursa” hedefinde, önemli 
bir işlevi yerine getireceğini vurguladı.

 Çamur yakma tesisi ile ilgili çok ciddi fi-
zibilite araştırmasında bulunduklarını dile 
getiren Altepe, tesis inşaatının çalışma sis-
tematiğinin nasıl olacağına dair dünyadaki 
örneklerini yerinde incelediklerini ifade etti.

 Uzun süreli incelemeleri sonucunda, 
akışkan yataklı çamur yakma tesisinin inşa-
atında karara vardıklarını vurgulayan Altepe,  

böylikle çamur yakma neticesinde açığa çı-

kacak enerji ile elektrik enerjisi de üretebile-

ceklerine işaret etti.

 Tesisin, çok önemli bir çevre yatırımı ol-

duğuna dikkat çeken Altepe, projenin 68 

milyon TL’lik yatırım bütçesine sahip oldu-

ğunu ifade etti.

 Çamur yakması neticesinde yıllık 2.5 

MW’lık elektrik enerjisi üreteceklerine deği-

nen Altepe, bunun karşılığında yılda yakla-

şık 6.5 milyon liralık enerji tasarrufu sağlana-

cağını belirtti.

 Tesisin 1.5 yıl içerisinde hizmet verir ko-

numa geleceğini ifade eden Altepe, BUSKİ 

aracılığıyla gerçekleştirdikleri altyapı yatı-

rımlarının bütün hızıyla devam edeceğini de 

sözlerine ekledi.
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 Ovaakça-Hasanağa kolektör ya-
pım işi Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altee’nin de katıldı-
ğı törenle imzalandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, BUSKİ Genel Müdür-
lüğü aracılığıyla hayata geçireceği  
proje  100 milyon TL’lik yatırım bü-
yüklüğüne sahip. Proje hayata geç-
tiğinde, Nilüfer Deresi’ne akan atık 
suların tamamı arıtılmış olacak.

 Ovaakça-Hasanağa kolektör yapım işi Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
de katıldığı törenle imzalandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, BUSKİ Genel Müdürlüğü ara-
cılığıyla hayata geçireceği  proje  100 milyon 
TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip. Proje ha-
yata geçtiğinde, Nilüfer Deresi’ne akan atık 
suların tamamı arıtılmış olacak.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Yıl-
maz, Güngör Gülenç ve Talat Özen ile Yükle-

Nilüfer
temiz akacak

BUSKİ HABER

nici firma OHİTAN-NYN inşaat yetkililerinin 
de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE 
derelerin temiz akmasıyla ilgili çalışmaları-
nın bütün hızıyla devam ettiğini vurguladı.
Ovaakça-Hasanağa kolektör inşaatının hiz-
mete girmesiyle Dürdane-Geçit ve Hasana-
ğa-Badırga arasındaki kolektörlerin biraraya 
toplanacağını belirten Altepe, “100 milyon 
TL’lik yatırım büyüklüğüyle hayata geçire-
ceğimiz proje ile Nilüfer Deresi’ne akan atık 
suların tamamı arıtılmış olacak. Nilüfer 
Deresi’nin 2 yıl içinde tertemiz akmasını he-
defliyoruz.” diye konuştu.
 İş kapsamında 6 tane terfi merkezi, 
 

 Tesisin kesin kabul süreci
 Tesis, mevcut Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 

sınırları içinde yapılacak.

 Teknik şartnameye göre 6 aylık proje ya-

pım aşamasından sonra 18 aylık imalat ve 

yapım aşamasına geçilecek.

 İmalat ve yapım aşaması tamamlandıktan 

sonra 12 aylık dönemde yapılacak deneme 

yakmaları, performans ve güvenilirlik testle-

ri sonucunda tesisin uygun görülmesi halin-

de tesisin geçici kabulü yapılacak.

 Geçici kabulden sonra ise 12 aylık işletme 

dönemi tesisin kesin kabulü yapılacak.
toplam 110 kilometrelik kanalizasyon hattı, 
8 kilo-metrelik terfi hattı ve 7 kilometrelik 
yağmursuyu hattı inşa edilecek.

 Ovaakça-Hasanağa Kollektör yapım işi 
kapsamında Uluabat, Çatalağıl, Karacao-
ba, Başköy, Gölyazı ve Fadıllı mahallelerinin 
atıksuları yeni yapılacak olan Fadıllı Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. Çaylı, Badırga, 
Konaklı, Büyükbalıklı, İrfaniye ve Hasanağa 
mahalleleri ve Nilüferköy, Aksungur, Ahmet-
beyköy, Çağlayan, Dereçavuş, Geçit, Emek,  
Alaşar, Ovaakça ve Karabalçık mahallelerinin 
atıksuları Badırga-Hançerli bölgesine yapıla-
cak olan atıksu arıtma tesisine bağlanacak.
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 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile 
Bursa il sınırlarının tamamının bü-
yükşehir kapsamına girmesiyle, 
görev ve sorumluluk sahası bütün 
Bursa’yı kapsar hale gelen Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, yeni ilçelerin altyapı sorunlarına 
çözümler üretiyor.

 BUSKİ Şebekeler Dairesi Başkanlığı’nca 
İnegöl’de başlatılan altyapı projeleri kapsa-
mında önemli çalışmalara imza atıldı.
 Büyükşehir Belediyesi’nin “sağlıklı şehir Bur-
sa” hedefi doğrultusunda sağlıklı ve sorunsuz 
altyapı hizmetinde bulunmanın gayretinde 
olduklarını dile getiren BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, “Yeni katılan ilçelerimiz-
de gerek şube müdürlükleri açarak, gerekse 
acil altyapı eksikliklerini gidererek, ilk etapta 
taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. İlçelerin 
altyapı sorunlarını hızla tespit ederek, gereken 
projelendirmelerde bulunuyoruz.” diye konuş-
tu.
 Bu doğrultuda İnegöl’ün Sarıpınar Köyü’ne 
3 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile 14 
kilometrelik isale hattını hizmete sunduklarını 
ifade eden Çetinavcı, Hocaköy’e 7 kilometrelik 
isale hattı, Akıncılar’a da 4 kilometrelik şebeke 
hattı ile 5 kilometrelik isale hattı imalatı ger-
çekleştirdiklerini belirtti.
 İnegöl’e yönelik içme suyu çalışmaları için 
2 milyon 100 bin TL’lik yatırımda bulunduk-
larını vurgulayan Çetinavcı, “Bununla birlikte 
234 metreden oluşan İnegöl Küçük Sanayi 
yağmursuyu çalışması ile yine 145 metreden 
oluşan Burhaniye Park Caddesi yağmur suyu 
çalışması için toplam 64 milyon 931 liralık yatı-
rımda bulunduk” dedi.

İNEGÖL’ÜN
ALTYAPISINA

BUSKİ GÜVENCESİ

İKİ YIL SONRA
GEMLİK KÖRFEZİ’NDE 

DENİZE GİRİLEBİLECEK

BUSKİ HABER

Yeniceköy’e tarımsal  sulama müjdesi
Yeniceköy Mahallesi sulama göletinden tarım-
sal amaçlı sulama tesisi yapım işi ihalesinin de 
9 Nisan’da yapılacağı müjdesini veren BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, tesisin 
10 kilometrelik muhtelif çap ve miktarda HDPE 
esaslı boru ile 46 adet prefabrik rögar yapımını 
içerdiğini de sözlerine ekledi.  Büyükşehir Belediyesi’nin öncülü-

ğü ve yol göstericiliğinde gerçekleş-
tirdiği altyapı projeleriyle Bursa’nın 
kent kimliğinin oluşmasında önemli 
çalışmalara imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Gemlik Körfezi’ni evsel 
ve endüstriyel atıklardan arındıra-
cak dev bir projenin de startını ver-
di.

 Küçükkumla, Gemlik, Karsak, Kurşunlu, 
Mudanya’da 4 adet arıtma tesisi ve 2 adet 
derin deniz deşarj sistemi bulunan yaklaşık 
140 milyon TL’lik dev yatırımın, yakın geç-
mişte Gemlik’te düzenlenen törenle Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe tara-
fından başlatıldığını hatırlatan BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, projenin 2 
yıllık süreçte hizmet verir konuma ulaşaca-
ğını vurguladı.
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 Projeyle, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın var olan turizm potansiyelini ha-
rekete geçirme ve bilinen pek çok özelliğine 
“turizm şehri Bursa” unvanını da kazandırma 
hedefine çok önemli katkı sağlayacağını 
dile getiren Çetinavcı, “Büyükşehir Beledi-
yemizin öncülüğü ve yol göstericiliğindeki 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda, Gemlik Körfezi’ni evsel ve 
endüstriyel atıklardan arındıracak dev bir 
projenin daha startını, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Recep Altepe’nin katıldı-
ğı törenle vermiş olduk. Gemlik, Mudanya, 
Güzelyalı ve Gemsaz’da eş zamanlı olarak 
başlatılan proje hayata geçtiğinde, Gemlik 
Körfezi kirliliğinden arındırılmış olacak” diye 
konuştu.

 İki yıl sonra Gemlik Körfezi’nin her nokta-
sından rahatlıkla denize girilebileceğini ifa-
de eden Çetinavcı, bunun Bursa turizminin 
gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurgu-
ladı.

 Sağlıklı ve kesintisiz su temi-
ninde gerçekleştirdiği yatırımlarla 
“Bursa’da su çeşmeden içilir” anlayı-
şını hakim kılan Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kayıp 
kaçak su ile mücadelede de büyük 
başarı elde etti.

 Bursa merkezdeki (Osmangazi-Yıldırım-
Nilüfer) ilçelerini 258 alt bölgeye ayıran 
BUSKİ, oluşturduğu “kaçak arama ekibi” ile 
sudaki kayıp kaçağa savaş açtı. BUSKİ Kaçak 
Arama Ekibi’nin Kasım 2012’de, basınçlı içme 
suyu hatlarındaki sızan suların çıkardığı sesi 
tanımaya özgü tasarlanmış yer mikrofonla-
rı ile başlattığı çalışmalarda büyük başarılar 
elde edildi.

 Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi-
lendirmede bulunmak üzere ziyaretinde 
bulunan BUSKİ Kaçak Arama Ekibi’ni ça-
lışmaları nedeniyle kutlayan BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Bursa’da üre-
tilen günlük su miktarının yaklaşık 250 bin 
metreküp olduğunu belirterek, sudaki ka-
yıp kaçakla mücadele kapsamında önlenen 
su kaybı oranının yüzde 8’e tekabül ettiğini 
vurguladı.

 Üst düzey performans
 Bir başka ifadeyle, günlük 19 bin 200 met-
reküplük su kaybının önüne geçildiğini, bu-
nun da saatlik 80 tanker dolusu su anlamına 
geldiğini belirten Çetinavcı, “Başarılarından 
dolayı ekibimizi kutluyorum. Kaçak arama 
ekipleri tarafından bulunan içme suyu arı-
zaları yeryüzüne çıkmayan, kanalizasyon,

KAYIP KAÇAKLA 
MÜCADELEDE

BÜYÜK BAŞARI

BUSKİ HABER
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yağmur suyu hatlarına ulaşan veya yer altına 
giden su kayıplarıdır. Ekibimiz, Kasım 2012 
ila Şubat 2015 tarihleri arasındaki 28 aylık 
sürede 410 adet arıza tespitinde bulunarak 
onarımlarını gerçekleştirmiştir. Tespit edilen 
410 adet arızanın giderilmesi neticesinde, 
SCADA sisteminden alınan verilerin analizi 
ile saatlik 800 metreküplük su kaybının önü-
ne geçildiği görülmektedir” diye konuştu.
258 adet içme suyu alt bölgesinin, 150 SCA-
DA sistemi ile anlık olarak takip edildiğini 
vurgulayan Çetinavcı, geri kalan 108 adet alt 
bölgenin SCADA sistemine alınması çalış-
malarının devam ettiğini ifade etti.

 Bursa merkezde (Osmangazi-Yıldırım-
Nilüfer) sürdürülen kararlı ve istikrarlı ça-
lışmalar neticesinde, sudaki kayıp kaçağın, 
Avrupa standartları olan yüzde 23’ler sevi-
yesine geriletildiğine dikkat çeken Çetinav-
cı, elde edilen üst düzey performansa bütün 
Bursa’da ulaşılabilmesi için yoğun bir gayret 
içerisinde olduklarını dile getirdi.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, konuşmasının sonunda BUSKİ Kaçak 
Arama Ekibi’nde görev alan personele te-
şekkür sertifikası takdim etti.

BUSKİ’DEN 
“SU TASARRUFU” 

KİTAPÇIĞI

BUSKİ HABER

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, su tasarrufunun 
içerdiği hayati önemi, hazırladığı ki-
tapçıkla, toplumun dikkatine sundu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği sos-
yal sorumluluk bilinciyle, su tasarrufunun 
içerdiği hayati önemi, hazırladığı kitapçıkla, 
toplumun dikkatine sundu.

 Kullanılabilir nitelikte ihtiyaçları karşıla-
maya uygun su miktarının, dünyadaki top-
lam su stoklarının ancak binde 25’ini oluş-
turduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, Türkiye’nin ise kişi 
başına ortalama bin 500 metreküp ile su az-
lığı yaşayan bir ülke olduğunu vurguladı.
 Suyun tasarruflu kullanımının dünya ge-
nelinde büyük bir öneme sahip olduğunu 

dile getiren Çetinavcı, “Yılda kişi başına dü-
şen kullanılabilir su miktarı 8 bin ila 10 bin 
metreküp olan ülkeler su zengini, 2 bin 
metreküpten az olanlar su azlığı çeken, bin 
metreküpten azı da su fakiri ülkeler arasında 
kabul edilmektedir.  Türkiye, kişi başına orta-
lama bin 500 metreküp ile su azlığı yaşayan 
bir ülkedir. Suyun tasarruflu kullanımı, dün-
ya genelinde büyük bir öneme sahip olmak-
la birlikte su azlığı yaşayan ülkemizde çok 
daha büyük hassasiyet gerektiren önemde 
bulunmaktadır. Suyun israfının önüne geçil-
mesi ya da bir başka ifadeyle tasarruflu kul-
lanımının teşviki için eğitim kurumları başta 
olmak üzere bütün toplum dinamiklerine 
görevler düşmektedir.” diye konuştu.

 Tasarruf kitapçığının BUSKİ Basın ve 
Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü’nce hazır-
landığına işaret eden Çetinavcı, kitapçığın 
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, araç filosuna yakla-
şık 3.5 milyon TL’lik yatırımla 24 yeni 
araç ekledi.
 Sağlıklı ve içilebilir nitelikteki içme suyu 

temini ile sorunsuz altyapı çalışmalarında 

örnek projelere imza atan Büyükşehir Bele-

diyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, araç filosuna 

yaklaşık 3.5 milyon TL’lik yatırımla 24 yeni 

araç ekledi.

 BUSKİ bahçesinde düzenlenen törene 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 

ile Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ çalışanları 

katıldı.

 Büyükşehir Belediyesi,  BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 

kuruluşların, 1 yıllık enerji kullanımlarının 

karşılığı olan 177 milyon kilowatt saatlik (kW 

h) elektrik enerjisinin karşılanmasını amaç-

layan enerji tedarik ihalesi kapsamında, 

kurum içi enerji maliyetlerinde yüzde 25’lik 

tasarruf elde edilecek.

 Bursa ve ilçelerindeki ilköğretim okullarına

dağıtımının yapılmaya başlandığını belirtti.

Bununla birlikte BUSKİ’nin katılımda bu-

lunduğu toplantı, seminer ve konferans 

etkinliklerinde de katılımcılara kitapçık da-

ğıtımının yapılacağını vurgulayan Çetinavcı, 

çalışma ile tasarruflu su kullanımı bilincinin 

oluşumuna katkı sağlamayı hedeflediklerini 

de sözlerine ekledi.

 Gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerle 

örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi,  kamunun refahı ve ülke kal-

kınmasının, enerji kullanımındaki tasarruf 

ilkesi ile sağlanabileceği anlayışından hare-

ketle, toptan  enerji alımı ihalesi gerçekleş-

tirdi.

BUSKİ’NİN ARAÇ 
FİLOSUNA

BÜYÜK YATIRIM

BÜYÜKŞEHİR VE
BAĞLI KURULUŞLARIN

TOPTAN ENERJİ
TEDARİK İHALESİ

SONUÇLANDI

BUSKİ HABER
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 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir’e 
yeni bağlanan ilçelerin sağlıklı bir altyapıya 
kavuşturulması amacıyla 24 yeni hizmet ara-
cının BUSKİ filosuna dahil edildiğini söyledi.
Söz konusu araç yatırımıyla 10 adet kombi-
ne kanal temizleme aracı, 6 adet panelvan, 2 
adet minibüs ve 6 adet tek kabin kamyone-
tin BUSKİ’nin araç envanterine eklendiğini 
belirten Altepe, BUSKİ aracılığıyla 25 yılda 
gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinin yarı-
sından fazlasının, son 6 yılda hayata geçiril-
diğini de sözlerine ekledi.

 Ovaakça Pompa İstasyonu ile 112 
kilometrelik içme suyu hattı, 12 mil-
yon 200 bin TL’lik yatırımla hizmete 
girdi. 

 Büyükşehir Belediyesi’nin “sağlıklı şehir 
Bursa” hedefi kapsamında altyapı yatırım-
larına hız veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
bir büyük yatırıma daha imza attı. Ovaakça 
Pompa İstasyonu ile 112 kilometrelik içme 
suyu hattı, 12 milyon 200 bin TL’lik yatırımla 
hizmete girdi.

  

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin de katılımıyla hizmete açılan 
pompa istasyonu Ovaakça ve çevresindeki 
12 mahalleye günde 10 bin tonluk su pom-
palama kapasitesine sahip bulunuyor.
 Yatırım kapsamında 68 kilometresi şebe-
ke hattı, 44 kilometresi de içme suyu isale 
hattı olmak üzere 112 kilometrelik içme 
suyu hattı da hizmete girdi.
 Yatırımın hizmete sunulması nedeniyle 
düzenlenen törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursalıları 
güvenle içilen sağlıklı suyla buluşturmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
 BUSKİ aracılığıyla gerçekleştirdikleri 
altyapı hizmetlerinde Bursa’nın örnek alı-
nan bir konuma geldiğini belirten Altepe, 
“Bursa, altyapı hizmetlerinde, Avrupa stan-
dartlarının da üzerinde bir konuma ulaş-
tı. 2009-2014 arasındaki 5 yıllık dönemde 
gerçekleştirilen altyapı hizmetleri, 25 yılda 
gerçekleştirilen toplam hizmetlerin yarısına 
ulaştı. Son 5 yıllık dönemde, 2.700 kilomet-
relik içme suyu hattı, 500 kilometrelik yağ-
mur suyu kanalı, 1000 kilometrelik kanali-
zasyon hattı ile 60 bin metrelik dere ıslahı 
ve temizliği gerçekleştirildi. Kanalizasyon 
hatları ile yağmur suyu hatları yüzde 95 ora-
nında birbirinden ayrıldı. Bu gurur verici bir 
tablo.” diye konuştu.
 Ovaakça Pompa İstasyonu, Başkan 
Altepe’nin konuşmasının ardından gerçek-
leştirilen törenle hizmete girdi.
 Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin yanı sıra; Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin AVŞAR, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç, da-
ire başkanları, şube müdürleri ile Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ çalışanları da hazır bu-
lundu.

İÇME SUYUNA
DEV YATIRIM

BUSKİ HABER
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 6360 sayılı kanun uyarınca, büyükşe-
hirlerdeki il özel idarelerinin yetkilerinin, 
büyükşehirlere devredilmesiyle, hazır su 
sektörüne yatırımda bulunmak isteyenlerin 
su kaynaklarını kullanım izni ile kiralama 
yetkisi, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne geçti. Konuyla ilgili yönetme-
lik yürürlüğe girdi.

 Su firmalarına gerekli yatırım izni ile su 
kaynaklarını kiralama yetkisi bundan önce-
ki süreçte il özel idarelerince verilmekteydi. 
6360 sayılı kanun uyarınca, büyükşehirler-
deki il özel idarelerinin yetkilerinin, büyük-
şehirlere devredilmesiyle, su kaynaklarını 
kullanım izni ve kiralama yetkisi de BUSKİ’ye 
geçmiş oldu.

 Konuyla ilgili yönetmelik, Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nin 18 Aralık 2014 tarihli mec-
lis toplantısında kabul edilerek yürürlüğe 
girdi.

 BUSKİ Güvenlik Şefliği, gösterdiği 
üst düzey performansla BUSKİ’nin 
güvenliğinin emin ellerde olduğunu 
gösteriyor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sunduğu güvenlik hizmetiyle 
de kurum kimliğini yansıtan örnek uygula-
malara imza atıyor. 110 kişilik profesyonel 
ekibiyle bir kamu kurumunun güvenliği için 
alınması gereken bütün önlemlere sahip bu-
lunan BUSKİ Güvenlik Şefliği, gösterdiği üst 
düzey performansla BUSKİ’nin güvenliği-
nin emin ellerde olduğunu ortaya koyuyor.

 3’er aylık periyotlarla “güvenlik top-
lantısı” gerçekleştiren BUSKİ Güven-
lik Şefliği, yeni dönemde izlenecek  ça-
lışma stratejisini mercek altına aldı.

 30 Mart 2014’deki yerel seçimler sonrası

sorumluluk sahası bütün Bursa’yı kapsaya-
cak biçimde yeniden belirlenen BUSKİ, gü-
venlik ağını, 7 merkez ilçenin yanı sıra, görev 
alanına dahil olan 10 ilçeyi de kapsayacak 
biçimde yeniden belirledi.
 Teknolojinin en son imkanlarıyla donatı-
lan kamera izleme odası, 7 gün 24 saat esa-
sına göre görev yapan mobil güvenlik araç-
ları ve alanında uzman kadrosuyla BUSKİ’nin 
Bursa genelindeki arıtma tesisleri, içme suyu 
barajları, su depoları, pompa istasyonları ve 
diğer ilgili birimlerinin güvenliğini sağlayan 
BUSKİ Güvenlik Şefliği, güler yüzlü hizmet 
anlayışı ve güven veren görev sorumlulu-
ğuyla, BUSKİ’ye yolu düşen vatandaşların 
takdirini kazanıyor.

HAZIR SU
SEKTÖRÜNE

YATIRIMA
BUSKİ ONAYI

DEV GÜVENLİK 
KADROSUNDAN 

ÖRNEK GÜVENLİK 
HİZMETİ

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.

 BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdü-
rü Gürkan Yaman ve BUSKİ İnsan Kaynakları 
Eğitim Dairesi Başkanlığı Performans Birimi 
çalışanı Nihal Süren’den oluşan BUSKİ heye-
ti, “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kap-
samında; 23 Nisan Ortaokulu, Bahar Semiha 
Acar İlkokulu, Bahçeşehir Koleji, Karacabey 
Atatürk İlkokulu, Karacabey Cumhuriyet Or-
taokulu, Mavi Dünya Koleji ile Özel Kültür 
Okulları’na, suyun yaşam için içerdiği önem 
ve su tasarrufunun gerekliliğine ilişkin eği-
tim seminerleri verdi.
 Okul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi-
ği eğitim etkinliklerinde, suyun tasarruflu 
kullanımının hayatın devamlılığında büyük 
değer içerdiğine işaret edilerek, “Bu neden-
le evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde 
ve hayatın her alanında suyu israf etmeden 
bilinçli tüketelim. Bu konuda, yarının bü-
yükleri siz çocuklara önemli görevler dü-
şüyor. Elinizi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi 
fırçalarken muslukları gereksiz yere açık bı-
rakmayın. Evlerinizde ve okullarınızda dam-
layan muslukların tamir edilebilmesi için bü-
yüklerinize haber verin. Bulaşıkların bulaşık 
makinesinde yıkanması durumunda, büyük 
su tasarrufu sağlanacağıyla ilgili annelerinizi 
uyarın. Yine, arabaların hortumla yıkanması-
nın su sarfiyatını da beraberinde getireceği 
noktasında, büyüklerinizin dikkatini çekin.” 
denildi.
 Ana sınıfından en üst sınıflara kadar bü-
tün okul öğrencilerinin yoğun ilgisine sahne 
olan eğitim etkinliği kapsamında öğrencile-
re, “Su Tasarrufu Kitapçığı” ile BUSKİ’yi tanıtı-
cı yayınlar hediye edildi.

 BUSKİ Sivil Savunma Uzmanlığı 
Birimi, Kimyasal-Biyolojik-Radyo-
lojik-Nükleer (KBRN) tehdide karşı 
eğitim semineri verdi.

 Bursa’nın en önde gelen hizmet markası 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, gerçekleştirdiği sosyal aktivitelerle, için-
de bulunduğu topluma değer oluşturmaya  
devam ediyor.  BUSKİ Sivil Savunma Uzman-

lığı Birimi’nin, Kimyasal-Biyolojik-Radyolo-
jik-Nükleer (KBRN) tehdide karşı verdiği ha-
zırlık eğitimi bunun son örneğini oluşturdu.
BUSKİ Konferans Salonu’nda verilen eği-
timde, KBRN’nin gerek yararlı, gerekse 
zararlı etkilerine karşı hazırlıklı olabil-
menin yöntemleri üzerinde duruldu.

 KBRN’nin savaş dışında; terörist sal-
dırılarda, sanayi kazalarında, nükle-
er reaktörlerden kaynaklanan kazalar-
da, afetlerde, teknolojinin taşınması 
sırasında yaşanan kazalardan kaynaklan-
dığına işaret edilerek, bütün bu tehdit çe-
şitlerinin, geniş halk kitlelerinin yaşamla-
rını risk altında bıraktığına dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERE SU
TASARRUFU EĞİTİMİ

KBRN TEHDİDİNE 
KARŞI BİLİNÇLEN-

DİRME SEMİNERİ

BUSKİ HABER
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 KBRN tehditlerine karşı hazırlığın dört 
ana başlıkta değerlendirilebileceğine vur-
guda bulunularak, bunların sırasıyla; “tehdi-
din değerlendirilmesine yönelik hazırlıklar”, 
“tehdidin varlığına yönelik hazırlıklar”, “bilgi-
ye yönelik hazırlık”, “korumaya yönelik hazır-
lık” olarak sıralandı.

 KBRN eğitimlerinin “kamu ve özel görev-
lilerin eğitimi” ve “halkın eğitimi” olarak iki 
sınıfta değerlendirilebileceğine işaret edi-
lerek, sonuç alınabilir bir eğitim için olması 
gereken unsurlar ise şöyle sıralandı:

• Eğitimin müfredatı belirlenmeli.
• Amaçlar tespit edilmeli.
• Hangi eğitim metotları ile belirlenen amaç-
lara ulaşılacağı düşünülmeli.
• Organizasyonların nasıl yapılacağı, sonuç-
ların nasıl ölçüleceği planlanmalıdır.
• KBRN’nın bir ulusal güvenlik konusu oldu-
ğu düşünülerek bu bakımdan eğitim ile ilgili 
olarak tüm birimler tam bir işbirliği içinde 
olmalıdır.
• Tüm eğitimler doğru hazırlanmış senaryo-
lar ile yapılacak tatbikatlarla tamamlanma-
lıdır.
• Bu eğitim ve tatbikatların sonucu ise başa-
rılı görevler ile ölçülebilir.

 Bursa’nın en önde gelen hizmet 
markası BUSKİ, kamu kurumu ol-
manın verdiği sorumluluk bilinciy-
le önemli sosyal projelere de imza 
atıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü Sivil 
Savunma Uzmanlığı’na bağlı faali-
yet gösteren Arama Kurtarma Ekibi, 
bunun seçkin örneklerini sunuyor.

BUSKİ ARAMA
KURTARMA EKİBİ’NİN 

TATBİKAT BAŞARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ekipleriyle Uludağ’da kış dağcılığı 
tatbikatı gerçekleştiren BUSKİ Arama Kurtar-
ma Ekibi, başarılı bir tatbikata imza attı.
Tatbikat kapsamında; “karda dağcılık”, “kar-
da iz açma”, “tilki ini yapımı”, “karda emniyet 
noktaları oluşturma”, “karda hedikli yürüyüş”, 
“kazma ve krampon kullanımı”, “çığ bilgisi”, 
“çığ bölgesinden geçiş”, “kar katmanları”, 
“çığda ceset arama” konularında teorik ve 
uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Çığ ve tipiden korunmak için kar mağarası 
yapımı ile ekipte bulunacak teçhizat ve bu 
teçhizatların kullanımı da tatbikat eğitimi-
nin diğer konularını oluşturdu.
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 Kamu görevlilerinin görevlerini 
yerine getirirken uymaları gere-
ken etik değerler, BUSKİ Konferans 
Salonu’nda düzenlenen etkinlikte 
mercek altına alındı.

 Kamu görevlilerinin görevlerini yerine 
getirirken uymaları gereken etik değerler, 
BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen et-
kinlikte mercek altına alındı. Kamu çalışanla-
rının, kamu yararına uygun hareket etmele-
rinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, etik 
değerlerin kamu kurumlarına olan güveni 
pekiştirdiğine işaret edildi.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte ko-
nuşan BUSKİ İç Denetim Başkanı İbrahim 
Yedikardeş, yasaların düzenlemediği öznel 
durumları etik davranış kurallarının düzen-
lediğini belirtti.

KAMU HİZMETİNDE 
ETİK DEĞERLERİN 

ÖNEMİ

BUSKİ HABER

 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması 

Hakkında Kanun’un 25 Mayıs 2004 tarihinde 

yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yedikardeş, “Bu 

kanunun amacı, kamu görevlilerinin uyma-

ları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 

hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme 

gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygu-

lamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma usul ve 
esaslarının belirlenmesidir. Kamu görevlileri-
nin yürütülmesi sırasında son yıllarda hassasi-

yetle durulan ‘kamu yönetiminde etik ve etik 
ilkeleri’nin uygulanması, kurumsal bir yapıya 
kavuşmuş bulunmaktadır.” diye konuştu.
 
 BUSKİ personelinin yoğun katılımına sah-
ne olan etkinlikte konunun detaylarına ilişkin 
bilgilendirmede bulunan Yedikardeş, etik dav-
ranış ilkelerinin kamu görevlilerinin hukuka 
uygun, adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde 
bulunmalarını amaçladığını vurguladı.

 Etik dışı konuları; iş kalitesini önemseme-
me, rüşvet, hediye, kurum varlıklarını kötüye 
kullanma, ayrımcılık, görevi kötüye kullanma, 
dalkavukluk, işe politik düşünceler katma, özel 
yaşama müdahale etme, çevre kirliliğine du-
yarsız kalma, harsızlık, çıkar çatışmaları, mes-
leki bilgileri sızdırma, iş yerinde arkadaşlarını 
yıldırma, korkutma, cinsel tacizde bulunma, 
hakaret, küfür, argo içeren söylemlerde bulun-
ma, alkol ve uyuşturucu kullanma, dedikodu 
yapma, farklılıklara hoşgörülü davranmama-
nın geldiğini ifade eden Yedikardeş, vatan-
daşların kamu görevlilerinin görevlerini yerine 
getirirken en yüksek ahlaki ölçülere göre dav-
ranmalarını ve kamu yararına uygun hareket 
etmelerini beklediklerini de sözlerine ekledi.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzen-
lenen ‘Kadınlar Günü Dayanışma Programı’, 
dayanışmanın ve yardımlaşmanın unutul-
maz örneğine sahne oldu.
 BUSKİ yerleşkesindeki BUSKİ Sosyal 
Tesisleri’nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşti-
rilen organizasyonda duygusal anlar yaşan-
dı.
 Coşkun çağlayandan yüreklere serpilen 
“sevgi” damlacıklarının yeşerttiği dayanış-
ma ruhuna tanıklık edilen organizasyonda 
BUSKİ’li kadınlar, ikisi ilköğretim öğrencisi 
olmak üzere yürüme engelli 3 hemcinsine 
akülü sandalye hediye etti.
 Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı Türk Sanat Müziği Bölü-
mü solistlerinin de şarkılarıyla renklendirdi-
ği etkinlikte, BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Performans 
Birimi’nin hanım çalışanları da boyunlarına 
taktıkları mor renkli fularlarla kadına yönelik 
şiddete dikkat çekti.

ÖRNEK KADIN
DAYANIŞMASI

ÖNCE İNSAN ÖNCE
İŞ GÜVENLİĞİ

BUSKİ HABER

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, “önce insan” ilkesin-
den hareketle, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi konusun-
da da önemli projelere imza atıyor.

 Gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağlıklı içme 

suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluş-

turulmasında örnek bir çalışma sergileyen Bü-

yükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 

“önce insan” ilkesinden hareketle, iş kazaları ve

meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda 

da önemli projelere imza atıyor.  Bu kapsam-

da, çalışanlarına periyodik olarak uygulamalı iş 

güvenliği eğitimleri veren BUSKİ,  “iş güvenli-

ği kültürü” oluşturmaya yönelik çalışmalarıyla 

dikkat çekiyor.

2015 bütçesinde iş sağlığı ve güvenliğine ciddi 

bir ödenek ayırdıklarını belirten BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, “Çalışanlarımı-

zın iş güvenlikleri ve sağlıkları, bizim için her 

şeyden önce gelmektedir. Yönetim felsefemizi, 

‘önce insan’ anlayışı doğrultusunda belirledik. 

Bu bağlamda, çalışanlarımızın iş başı yaptıkla-

rı saatten, mesailerinin biteceği son dakikaya 

kadar geçecek zaman dilimindeki iş güvenlik-

lerinin en üst düzeyde sağlanması hususunda 

son derece duyarlıyız.” diye konuştu.

 Bulundukları risk analizi eğitimleri ile çalı-

şanlarının kişisel koruyu donanımlarını temin 

ettiklerini dile getiren Çetinavcı; maske, baret, 

eldiven, çizme, yağmurluk gibi 22 kalemden 

oluşan iş güvenliği malzemelerinin dağıtımını 

gerçekleştirdiklerini belirtti.

 İş güvenliğini sağlamaya yönelik iş kıya-

fetleri ve malzemelerini, teknolojinin en son 

ürünü uluslar arası standartlara haiz ürünler 

arasından seçtiklerini vurgulayan Çetinavcı, 

“Değerli hemşehrilerimize hizmetin en iyisini 

sunabilmek için canla başla çalışan persone-

limizin iş güvenliğini en üst düzeyde sağla- 
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yabilmek için hiçbir fedakarlık ve masraftan 

kaçınmadık. İş kıyafetlerinde trafik kazalarının 

önlenmesine yönelik reflektif bantlar, su ge-

çirmez dupont kordura kumaşlar ile dizlikler, 

dış etkenlerden gelebilecek tehditlere karşı 

ciddi anlamda koruyucu unsur oluşturuyor-

lar. Yine; çalışılan alanın özelliklerine göre 

tasarlanmış yüksek mukavemetli iş eldiven-

leri, baretler, sahadaki çalışma esnasında 

personelimize araç çarpmalarını önlemeyi 

amaçlayan reflektif ikaz yelekleri, gürültülü 

çalışılan yerlerde gürültü önleyici kulaklıklar, 

koruyucu burunlu çizmeler, kasık çizmeleri 

ile tulum göğüs çizmeleri çalışanlarımızın iş 

güvenliklerinin sağlanması doğrultusunda 

temin edilerek, dağıtımları gerçekleştirilmiş-

tir. Bununla birlikte kışlık iş kıyafeti parke, 

bot iş ayakkabısı, su geçirmez termal çorap, 

bere, eldiven, yağmurluk gibi iş güvenliği 

malzemelerinin temini konusunda da giri-

şimlerimiz devam etmektedir.” dedi.

 

 İş güvenliğindeki hedeflerinin “sıfır iş ka-

zası” olduğunu belirten Çetinavcı, iş güvenli-

ği kurallarına uyma noktasında çalışanlarına 

da büyük görevler düştüğünü sözlerine ek-

ledi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nde düzenlenen 
etkinlikte, termal kaynakları açı-
sından Bursa’nın sahip olduğu po-
tansiyel mercek altına alındı. 

BURSA TERMAL TU-
RİZMİNİN BAŞKENTİ 

OLMA YOLUNDA

BUSKİ HABER

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, ter-

mal kaynakları açısından Bursa’nın sahip 

olduğu potansiyel mercek altına alındı.  

Bursa’nın var olan kaynaklar dikkate alındı-

ğında, termal turizmin başkenti olabilecek 

niteliğe sahip bulunduğuna dikkat çekildi.

BUSKİ İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın BUSKİ Konferans Salonu’nda 

“Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği konferansta konuşan Bursa 

Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) Başkanı Dr. 

Metin Yurdakoş, termal turizmi açısından 

Bursa’nın büyük bir potansiyeli bulunduğu-

nu vurguladı.

 Yapılan sondaj çalışmaları neticesinde, 

300 litre saniye debili termal su kaynağı-

na ulaşıldığına dikkat çeken Yurdakoş, “Bu 

değer oldukça yüksek potansiyele işaret 

etmektedir. Ne yazık ki bu yoğunluktaki ter-

mal suyu değerlendirebilecek tesislerimiz 

olmadığı için yüksek petrol rezervine sahip 

olup da bu cevheri işleyebilecek rafineri
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tesisleri bulunmayan ülke gibiyiz. Bursa’da 
sondajlarla elde edilen 40-90 derece sıcak-
lıktaki termal su, toplam 14 bin yatak kapasi-
teli birçok tesisi besleyebilecek kapasitede-
dir.” diye konuştu.

 Yapılan istatiksel çalışmaların, Türkiye’ye 
gelen bir yabancı turistin günde ortalama 
800 dolar, sağlık turizmi amacıyla gelen bir 
turistin ise 8 bin 500 dolarlık döviz getirisi bı-
raktığını gösterdiğini dile getiren Yurdakoş, 

bu nedenle sağlık turizmine yönelik yatırım-
ların hız kazanması gerektiğine işaret etti.

 Avrupa Konseyi tarafından yetkilendi-
rilen, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği 
(EHHTA) tarafından 2013 yılında Fransa’daki 
meclis toplantısında Türkiye’nin ilk Avrupa 
Tarihi Termal Kenti olarak Bursa’nın seçildiği-
ni vurgulayan Yurdakoş, EHHTA’nın 2015 içe-
risinde 2. Dönem Genel Kurul Toplantısı’nın 
Bursa’da yapılacağını da sözlerine ekledi.

YAŞANABİLİR 
DÜNYA İÇİN SUYU 

TASARRUFLU
KULLANALIM

BUSKİ HABER

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı Performans Birimi’nin okullara 
yönelik gerçekleştirdiği “su tasarrufu” ko-
nulu konferans etkinlikleri, mart ayında da 
olanca hızıyla devam etti.

 İbn-i Sina Teknik ve Meslek Lisesi, İMKB 
Teknik ve Meslek Lisesi, Yiğitler Teknik ve 
Meslek Lisesi ile Faik Çelik Teknik ve Meslek 
Lisesi öğrencilerine, suyun hayatımızdaki 
önemi ve değeri ile su tasarrufu tedbirlerine 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

 Yaşamın devamlılığında suyun önemine 
dikkat çekilen sunumlarda, suyun tasarruflu 
kullanımıyla ilgili alınması gereken tedbir-
lerden söz edildi.

 Dünya ölçeğindeki kullanılabilir ve içi-
lebilir nitelikteki su rezervinin, toplam su 
potansiyelinin binde birine tekabül ettiğine 
dikkat çekilerek, gereksiz su kullanımının 
önüne geçilmesinin önemine işaret edildi.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği so-
rumluluk bilinciyle, iz bırakıcı nitelikteki sos-
yal etkinliklere de imza atıyor. BUSKİ bunun 
son örneklerinden birini,  İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen, 
“Eşler Arası, Kadın-Erkek İletişimi” konulu 
konferansla verdi.

 Uzman Psikolog Sezai Aydın’ın konuş-
macı olarak katıldığı konferansta, eşler ara-
sındaki iletişim dilinin neden olduğu yanlış 
algılamalar ve buna bağlı olarak yaşanması 
muhtemel sorunlar dile getirildi.

 Her insanın farklı bir karakteri, duruşu, 
yönelimleri ve beğenileri bulunduğunu be-
lirten Aydın, eşler arasında anlaşmazlığın 
bulunmadığı bir ilişkiyi aramanın, dikensiz 
gül aramaya benzeyeceğini vurguladı.

 Bireylerin, farklı beklenti ve beğeniler 
içerisinde olmasının doğallığına işaret eden 

Aydın, “Bunun aksini düşünmek, kişiyi büyük 
bir yanılgıya sürükler. Eşler arasında var olan 
iletişim dilinin zaman zaman çatışma diline 
dönüşmesinin kökeninde, üstünlük kurma ve 
kendi fikrini kabul ettirme güdüsü bulunmak-
tadır. Her tartışmanın, aynı zamanda uzlaşıya 
götüren bir anlaşma potansiyelini barındırdı-
ğını da unutmamak gerekir” diye konuştu.

 Toplumu oluşturan fertlerin belli bir koa-
lisyon paydasında bir arada bulunduklarına 
değinen Aydın, anlaşmazlıkta anlaşmanın, çö-
züme giden yolun başlangıcını oluşturduğunu 
da sözlerine ekledi.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, çalışanlarına yönelik düzenlediği 
sosyal aktivitelere bir yenisini ekledi. 27 takı-
mın katılımıyla düzenlenen “BUSKİ Bowling 
Turnuvası” renkli görüntülere sahne oldu.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye ve 
Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-
BİR-SEN) Bursa Şubesi’nin ortak organizas-
yonuyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılıma 
sahne oldu.

 27 takımın katılımıyla gerçekleştirilen tur-
nuvada, ilk müsabakaların ardından, 11 takım, 
final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

 Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nde dü-
zenlenen turnuvanın finalinde; İşletmeler 
Daire Başkanlığı’nı temsilen yarışan “Dostlar” 
birinci olurken, Güvenlik Şefliği’nden “Point 
Shot” ikinci, İşletmeler Daire Başkanlığı’ndan

ANLAŞILMAZLIKTA 
ANLAŞMAK

ÇÖZÜMÜN İLK ADIMI

BUSKİ 
ÇALIŞANLARININ 

“BOWLİNG”  COŞKUSU

BUSKİ HABER
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 “Bow-Busling” üçüncü, Emlak İstimlak Dai-
re Başkanlığı’ndan “Harita” dördüncü, Doğu 
Atıksu Arıtma Tesisi’ni temsilen turnuvaya 
katılan “DART” ise beşinci oldu.

 Turnuvanın en eğlenceli takımı, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Per-
formans Birimi’nden “Çaylaklar” seçilirken; 
hanımlarda en çok sayı yapan oyuncu un-
vanını Nagehan Kılıç, erkeklerde ise Hazım 
Aslan Battır elde etti.

BUSKİ’DE
FUTBOL HEYECANI

BUSKİ HABER

 Turnuva, BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanı Adem Vural’ın başlama 
vuruşuyla, Mekanik ve CM 185 takımları ara-
sında oynanan maçla, start aldı.

 Yapılan kura çekimine göre A Grubu’nda 
yer alan takımlar; “Mekanik”, “Güvenlik 1”, 
“Seferoğulları”, “Büyükorhan”, “Yenişehir”, 
“İşletmeler”, “Seksenler” ve “CM 185” takım-
larından oluştu.

 B Grubu’nda mücadele edecek takımlar 
ise; “Güvenlik 2”, “Karacabey”, “İçme Suyu ve 
Bakım Onarım”, “Su ve Kanal İşletmeciliği”, 
“SAKA”, “Yapı İşletmeciliği”, “Enerji” ve “Bilgi 
İşlem”den meydana geldi.
 
 Birbirinden çekişmeli müsabakaların oy-
nanmasının beklendiği turnuva, bir ay süre-
since BUSKİ’de futbol fırtınası estirecek.

 Bursa’nın en önde gelen hizmet mar-
kası Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, çalışanlarının motivas-
yonuna yönelik gerçekleştirdiği sportif 
aktiviteler zincirine, son olarak, “BUSKİ 
Futbol Turnuvası”nı ekledi. İki ayrı grupta 
16 takımın mücadele edeceği turnuvanın, 
büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
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 Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birli-
ği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri, BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret etti. 
Konuk heyet, çalışanların sorunlarının çö-
zümünde bulunduğu katkı ve destek nede-
niyle BUSKİ çalışanları adına Genel Müdür 
Çetinavcı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

 BEM-BİR-SEN Bursa Şubesi Başkanı Ali 
Alan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ziyare-
tinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Çetinavcı, bir kurumu anlamlı ve değerli 
kılan yegane unsurun, o kuruma hizmet 
veren çalışanlar olduğunu dile getirdi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışanları-
nın işyeri mutluluğunu temin etmede bü-
yük gayret gösterdiklerini belirten Çetinavcı, 
kendilerinin gösterdikleri bu hassasiyete bu-
lundukları katkı nedeniyle BEM-BİR-SEN Bur-
sa Şubesi Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Konuk heyet, gerçekleştirilen altyapı çalışma-

ları nedeniyle Çetinavcı’ya teşekkür etti. 

 Yakın geçmişte yapılan dernek yönetim 

kurulu seçiminde üyelerin oylarıyla göreve ge-

tirildiklerini dile getiren Sulhan, “Sayın Genel 

Müdürümüze bulunduğumuz ziyaretle, hem 

yeni yönetimimizi kendilerine takdim etmek, 

hem de Bursa genelinde gerçekleştirilen alt-

yapı çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek is-

tedik. Kendilerini ziyaret etmekten mutluluk 

duyduk” diye konuştu.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 

da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-

rerek, dernek yönetimine çalışmalarında başa-

rı diledi.

 Çetinavcı, Büyükşehir Belediyesi’nin öncü-

lüğünde gerçekleştirdikleri altyapı çalışmala-

rıyla, “yaşanılmasından mutluluk duyulan şehir 

Bursa” hedefinde, üzerlerine düşen görev ve 

sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirme-

nin gayretinde olduklarını da sözlerine ekledi.

 Hamidiye Köylülerini Kalkındırma ve Yar-
dımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
SULHAN ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-
kı Çetinavcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. 

B EM-BİR-SEN’DEN 
TEŞEKKÜR PLAKETİ

BUSKİ GENEL
MÜDÜRÜ İSMAİL 

HAKKI ÇETİNAVCI’YA 
ANLAMLI ZİYARET

BUSKİ HABER
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BASKİ HİZMET
ÜRETİYOR

RÖPORTAJ

Röportaj: Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: ???

 Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 

Bölümü’nde yer alan Balıkesir, hem Mar-

mara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulu-

nan ilçeleriyle, yeşille mavinin ahenkle 

kucaklaştığı kışkırtıcı bir güzelliğe sahip 

bulunuyor. Kurtuluş Savaşı’nda görev 

alan milis güçlerinin ilk harekete geç-

tikleri yer olan Balıkesir, bu yönüyle, Ku-

vayı Milliye ruhunun filizlendiği şehir 

olmasıyla da tarihi bir önem arz ediyor.

 Tarihte Misya ve Karesi adlarıyla bi-

linen Balıkesir, zamanla Roma, Bizans, 

Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Os-

manlı egemenliğinde kalmış. Yağcıbe-

dir Halısı, Susurluk Ayranı, Ayvalık Tos-

tu, kolonyası, kaymaklısı, höşmerimi, 

saçaklı mantısı ve diğer kültürel ürünle-

riyle “marka şehir” olma yolunda emin 

adımlarla ilerleyen Balıkesir, modern şe-

hircilik uygulamalarıyla da göz dolduruyor.

 Balıkesir’in marka değerine kurumsal 
anlamda değer katan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BAS-
Kİ) Genel Müdürlüğü ise bir yıldır gerçek-
leştirdiği yatırımlarla, Balıkesir’in altyapı 
ağını, bugünden geleceğe taşıyan uygu-
lamalara imza atıyor. Bu sayımızda, BASKİ 
Genel Müdürü Mustafa Bayram’a konuk ol-
duk. Bayram’la, BASKİ’nin gerçekleştirdiği 
çalışmaları, projeleri, yatırımları konuştuk.

 Dilersenizsöyleşimize, BASKİ’nin 
tarihçesiyle başlayalım?
Henüz çiçeği burnunda bir kurum 
olarak bize BASKİ’den söz eder mi-
siniz?

 Öncelikle kurumum adına sizleri ağırla-
maktan duyduğum memnuniyeti dile geti-
rerek söze başlamak istiyorum. Evet, BASKİ 
sizin de isabetle ifade ettiğiniz gibi henüz 
çiçeği burnunda bir kurum. Bir yıllık

geçmişe sahip. 12 Aralık 2012 tarih ve “6360 

sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 

26 İlçe Kurulması ve Bazı Kanun Hükmün-

de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile aralarında Balıkesir’in de 

bulunduğu 13 ilde büyükşehir belediyesi 

kurulması kararı sonrasında Balıkesir Su ve 

Kanalizasyon İdaresi’nin (BASKİ) kurulma 

süreci de başlamış oldu. 30 Mart 2014’deki 

yerel seçimler sonrası kanunun yürürlüğe 

girmesiyle de bu süreç resmiyet kazanmış 

oldu.
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 BASKİ’nin organizasyon şemasına iliş-
kin neler söylenebilir?
 Öncelikle şunu belirtmeliyim ki BASKİ’nin 
kuruluş süreciyle birlikte Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur’u 
her zaman yanımızda bulduk. Kendileri 
BASKİ’ye büyük önem veriyorlar. Destekleri, 
yol göstericilikleri ve önerileriyle, gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalarda bizi motive ediyorlar. 
Altyapı yatırımlarında Balıkesir’in örnek bir 
konuma gelebilmesi için büyük gayret ser-
gileyen Sayın Başkanımıza, BASKİ adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımızın 
destekleri ve önerileriyle güç alan, hizmette 
kusursuzluğu hedefleyen çalışma felsefemi-
zin, Balıkesir’i altyapı hizmetlerinde örnek 
alınan bir konuma getireceğine inanıyorum. 
Organizasyon şemamızın en üst noktasında, 
aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımız 
da olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Ahmet Edip Uğur bulunuyor.  Ku-
rumun, Genel Müdürü olmanın yanında Yö-
netim Kurulu Üyeliği’nde de bulunuyorum. 
Benim dışımda iki Yönetim Kurulu Üyemiz, 
üç Genel Müdür Yardımcımız, 11 Daire Baş-
kanlığımız, merkez birimlerimize bağlı 33 
Şube Müdürlüğümüz ile hizmet vermekte-
yiz. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 224 
memur ve 455 işçi olmak üzere toplam 679 
kadrolu personel çalışmaktadır. Bazı işlerimi-
zin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiğimiz 
dikkate alındığında toplam personel sayı-
mızın 1586 kişiden oluştuğu söylenebilir.

 Kuruluşunuzdan bu yana bir yılı 
geride bıraktınız. Yola ilk çıktığınız-
da, stratejik yol haritanızı nasıl oluş-
turdunuz?
 Sorunuz için teşekkür ederim. Bu soruya 
vereceğim yanıt, BASKİ’nin üstlendiği misyo-
nun ne olduğunun anlaşılmasını sağlayacak 
bazı ipuçlarını da beraberinde getirecektir. 
Sözlerimin bir yerinde de ifade ettiğim gibi 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Edip Uğur’un desteklerini her zaman yanımız-
da bulduk. Geçen yıl, 12-17 Temmuz tarihlerini 
kapsayan 5 günlük süreçte, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımızın başkanlığında Balıkesir’deki

kent dinamikleriyle bir araya geldik.  Bendeni-
zin yanı sıra, Genel Müdür Yardımcılarımız, Da-
ire Başkanlarımız, ilçe Belediye Başkanlarımız 
ile muhtarlarımız, Büyükşehir Belediye Başka-
nımızın başkanlık ettiği toplantılarda hazır bu-
lundu. Katılımcılara, BASKİ’den beklentileri so-
ruldu. Stratejik planımız için veri oluşturuldu. 
Bu veriler ışığında 21 Temmuz 2014 tarihinde 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tüm paydaş ve vatandaşlarımızın katılımına 
açık “Stratejik Planımızı Birlikte Hazırlayalım” 
başlıklı toplantı düzenlendi. 175 katılımcının 
bulunduğu bu toplantıda “BASKİ Dış Paydaş 
Anketi” katılımcılar tarafından cevaplandırıldı. 
Devamında, Daire Başkanlıklarımız bağlamın-
da “İç Paydaş Anketi” de düzenleyerek, çalı-
şanlarımızın zihin dünyalarındaki BASKİ’nin 
nasıl olduğuna ilişkin verilere ulaştık. Bütün bu 
kapsamlı değerlendirmelerimiz neticesinde 
BASKİ’yi gelecek yıllara taşımaya aday stratejik 
planımızı oluşturduk.

 Balıkesir’in içme suyu rezervinden 
söz etmenizi istirham etsem?
 Öncelikle şunu açık yüreklilikle ifade et-
mem gerekirse, Balıkesir’de içme suyu sıkın-
tısı bulunmamaktadır. İçme suyu rezervimiz

RÖPORTAJ
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bırakmaktadır.  Balıkesir’in içme ve kullanma 
suyunu temin eden İkizcetepeler Barajı, ha-
lihazırda yüzde 88’lik doluluk oranına sahip-
tir. Bu doluluk oranı, 158 milyon metreküp-
lük suya tekabül etmektedir. Balıkesir’e yılda 
tahsis edilen suyun 80 milyon metreküp ol-
duğu göz önüne alındığında, barajdaki do-
luluk oranının, iki yıllık su ihtiyacımızı karşı-
layabilecek kapasitede olduğu söylenebilir.
Diğer yandan en büyük ilçelerimizden biri 
olan Bandırma’ya da içme ve kullanma su-
yunu temin etmekte olduğumuz Gönen 
Barajı ise  yüzde 98 doluluk oranına sahip 
bulunmaktadır. Diğer ilçelerimizde de ge-
rek yer altı gerekse yüzeysel su kaynak-
larından içme ve kullanma suyu ihtiyacı 
karşılanmakta olup, yerleşik nüfusun ihti-
yacının karşılanması noktasında bir sıkıntı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte asıl su 
sıkıntısı, özellikle yaz aylarında, sahil yerle-
şimlerimizde gözlenen ani ve yoğun nüfus 
artışından kaynaklanan ihtiyacın karşılan-
masında yaşanmaktadır. Bu sorunun çözü-
müne yönelik olarak da yeni yer altı suyu 
ve yüzeysel su kaynaklarının kazanılma-
sına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

 İçme suyu rezervi konusunda Ba-
lıkesir merkez için vurguladığınız bu 
verileri, şehrin geneline yaydığınızda 
nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
 İlimiz sınırlarındaki 892 kırsal mahalle-
nin 827’ sinde içme suyu mevcut ve yeterli 
durumda. 65 kırsal mahallede ise yeni su 
kaynaklarının araştırması yapılmakta olup, 
mevcut su rezervi artırılacaktır.  Aynı  za-
manda muhtelif mahallerde açılmakta 
olan sondajlarla toplamda yaklaşık 700 lt/
sn yer altı suyu rezervinin kullanıma su-
nulması sağlanacaktır. İçme suyunun 
temininde ve kullanıma sunulmasında 
ciddi oranda elektrik enerjisinden yararla-
nıldığından su kaynaklarının doğal akışı ile 
şebekeye verilmesine önem vermekteyiz. 
Belediyemizce su kaynaklarının etüt, fizi-
bilite ve projelendirilme aşamasında, bu 
hususa ayrıca hassasiyet gösterilmektedir.

 Atık suların çevre kirliliğine yol 
açmadan bertarafı da su ve kanali-
zasyon idarelerinin önemli görevleri 
arasında bulunuyor. BASKİ’nin bu 
alandaki çalışmalarına ilişkin neler 
söylenebilir?
 Sekizi ilçelerimizde, yedisi de mahalleler-

de olmak üzere 15 ayrı noktada kurulu bu-

lunan atık su arıtma tesislerimiz ile evsel ve 

endüstriyel ortamlardan kaynaklanan atık 

suları arıtıyoruz. Tesislerimiz, gelecekte top-

lam 941 bin kişinin kullanımı sonucu mey-

dana gelebilecek atık suyu arıtabilme kapa-

sitesine sahip bulunmaktadır. Dursunbey, 

Marmara Saraylar ve İvrindi Büyükyenice 

atık su arıtma tesislerinin yapımı tamamlan-

mış olup, işletmeye alma çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Konukseverliğiniz için size teşek-
kür ediyorum. Son olarak okurları-
mıza iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
 Bursa,bizim komşu ilimiz. Köklü tarihi, 

doğal güzellikleri ve gelişmiş sanayisiyle 

ülkemizin önde gelen şehirlerinden. Uzun 

yıllar Bursa’da, İl Özel İdaresi Bölge Müdür 

Yardımcılığı görevinde bulundum. Bu ne-

denle, Bursa’nın çalışma yaşamımda özel bir 

yeri bulunuyor. Röportaj vesilesiyle, Kuru-

mumuzun misyonu, vizyonu ve hedeflerine 

ilişkin açıklamalarda bulunma imkanı verdi-

ğiniz için Kurumum adına ben size teşekkür 

ederim. Okurlarımıza verebileceğim mesaj, 

su ile ilgili olabilir. Bilindiği üzere su, haya-

tın devamlılığı noktasında “olmazsa olmaz” 

bir öneme sahip. Bu tespitten hareketle, her 

birimize, BASKİ’nin de vizyonunu oluşturan, 

“geleceğini düşünen ve suyun hayat olduğu 

ilkesi” bilinci içerisinde yaşamlar diliyorum.

 Balıkesir’in iki merkez ilçesi Altıeylül ve 
Karesi’de yaklaşık 660 kilometrelik hat uzunlu-
ğuna sahip kanalizasyon şebekesi bulunuyor. 
Kanalizasyon şebekesi, Altıeylül ilçesi Halalca 
Mahallesi ve Ovaköy Mahallesi arasında bulu-
nan Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılıyor. Atıksu 
Arıtma Tesisi, çevre ve insan sağlığı açısından 
en ideal koşulları sağlayan ileri teknoloji ile 
hizmet veriyor. Mevcut şebeke, 14 bin 397 
adet muayene bacası ve 12 bin 862 adet par-
sel bağlantı bacası içermekte olup arızalara bu 
tesislerden ekiplerce müdahale ediliyor.

Balıkesir’in
altyapı ağı
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Balıkesir’in kırsal mahallelerinde susuz kır-

sal mahalle bulunmuyor. 892 kırsal mahal-

lenin 827’sinde içme suyu bulunuyor. 892 

yerleşim biriminde, şebekeli köy içi dağıtımı 

yapılıyor. Kepsut İlçesi Sarıçayır kırsal mahal-

lesinde çeşmeli köy içi dağıtımı yapılırken, 

üç kırsal mahalledeki şebeke ise hidrofor ile 

besleniyor. 

 Balıkesir genelinde, muhtelif kapasitede 

15 adet ayaklı depo, 892 adet kagir gömme 

depo ve 391 adet betonarme gömme depo 

olmak üzere toplam bin 299 adet gömme 

depo hizmet veriyor.

 İlde, 261 adet membadan terfili, 459 adet 

sondaj kuyusundan terfili ve 38 adet keson 

kuyudan terfili olmak üzere 758 adet terfili 

tesis bulunmaktadır.

 Balıkesir’in 419 mahallesinde klorlama ci-

hazı bulunuyor.

 Kırsal mahallelere içme suyu temin etmek 
üzere 38 yerleşim biriminde keson kuyu ve 
459 yerleşim biriminde sondaj kuyusu vası-
tasıyla yer altı suyu kullanılıyor.
892 kırsal mahallenin 837’sinde kanalizas-
yon şebekesi mevcut olup 55 yerleşim biri

minde kanalizasyon şebekesi bulunmuyor. 

837 kanalizasyon şebekesinin 269’unda şe-

beke fosseptik ile sonlanmış durumda. 13 

kırsal mahallede kanalizasyon arıtılarak de-

şarj ediliyor.

RÖPORTAJ
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 Balıkesir’in sahil kesimindeki ilçelerde 
özellikle yazın yoğun nüfus artışına bağlı 
olarak yaşanması muhtemel içme suyu sı-
kıntısına karşı, Büyükşehir Belediyesi köklü 
projeler geliştiriyor. 

 Genellikle alternatif yer altı su kaynakları-
nın araştırılması bağlamında odaklanan söz 
konusu proje çalışmalarının yanı sıra, Mar-
mara İlçesi’nin Avşa Mahallesi’nde kurulu 
bulunan içme suyu arıtma tesisinde, deniz 
suyundan kaliteli içme suyu temin ediliyor.
Bahsi geçen arıtma tesisi, bir belediyenin 
öncülüğünde kurulan ilk tesis olma özelliği-
ne de sahip bulunuyor.

Deniz suyundan
içme suyu
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 BASKİ, Su ve Kanalizasyon Projesi (SU-
KAP) kapsamında; “Saraylar Atıksu Artıma 
Tesisi İnşaatı”, “Burhaniye İçmesuyu İletim 
Hatları İnşaatı”, “Burhaniye Kanalizasyon 
Şebeke İnşaatı Yapım İşi”, “Bigadiç Kanali-
zasyon İnşaatı”, “Büyükyenice Atıksu Arıtma 
Tesisi İnşaatı Yapım İşi”, “Dursunbey Atıksu 
Arıtma Tesisi Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Ya-
pım İşi”,  “Gökçeyazı İçmesuyu İnşaatı Yapım 
İşi” çalışmalarına devam ediyor.
 Bununla birlikte 2015 Yatırım Programı’na 
göre ise “Dursunbey Kısmi İçmesuyu-Yağ-
mursuyu ve Kanalizasyon Şebekesi  Yapım 
İşi”, “Balıkesir İli 7 Adet Kırsal Mahallelerinde  
İçmesuyunda Arsenik Giderme Sistemi Ya-
pım İşi”, “Gönen Kısmi Kanalizasyon İnşaatı 
Yapım İşi”, “Dursunbey Kısmi İçmesuyu-Yağ-
mursuyu ve Kanalizasyon Şebekesi  Yapım 
İşi”, “Balıkesir İli 7 Kırsal Mahallesinde İçme-
suyunda Arsenik Giderme Sistemi Yapım İşi”, 
“Gönen Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım 
İşi”,

 “Marmara İlçesi Topağaç Mahallesi İçme-
suyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi 
İnşaatı Yapım İşi”, 2015 Yatırım Program’ına 
göre ihale edilen ve planlanan işleri oluştu-
ruyor.

 BASKİ, “Susurluk Danaveli, Bandırma Ça-
kılköy, Erdek Ocaklar İçmesuyu Şebeke İnşa-
atı Yapım İşi”ni kendi öz kaynakları ile devam 
ettirirken; “Ocaklar Kanalizasyon İnşaatı Ya-
pım İşi”, “Marmara Kanalizasyon Şebeke ve

Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi” ile 
“Havran Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapım 
İşi”ni  İller Bankası İle birlikte 2014-2015 SU-
KAP Programı kapsamında gerçekleştiriyor.
Bunların yanı sıra; “Sürdürülebilir Şehirler 
Projesi Kapsamındaki İşler”, “Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na Finansman Temini için 
Müracaat Edilen İşler” ile “Proje ve Etüd Ça-
lışmaları” kapsamında ihale aşamasında ya 
da süregelen çok sayıda altyapı çalışmaları 
devam ediyor.

BASKİ’den büyük 
yatırım hamlesi
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 BASKİ; 443 bin 404’ü mekanik sayaç abo-
nesi, 62 bin 593’ü de elektronik abonesi ol-
mak üzere toplam 505 bin 997 abonesine 
hizmet ulaştırıyor. Abonelerini, “büyük BAS-
Kİ ailesi”nin birer ferdi olarak gören BASKİ, 
185 numaralı telefondan içme suyu ve kana-
lizasyon arızası bildirimlerine yanıt veriyor.  
Aboneler, 444 1 185 ‘den ise istek şikayet ve 
dileklerini BASKİ’ye bildirebiliyorlar.

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Edip Uğur, BASKİ’ye büyük önem 

veriyor. Balıkesir’in geçen yıl büyükşehir be-

lediyesi statüsü kazanmasıyla eş zamanda 

kuruluşunu tamamlayan BASKİ, şehrin en 

önde gelen hizmet kurumları arasında yer 

alıyor. Balıkesir’e sağlıklı altyapı ağının ka-

zandırılmasında hayati bir işleve sahip bulu-

nan BASKİ, Başkan Uğur’un en önem verdiği 

kurumların başında geliyor. BASKİ’nin aynı 

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi-

ni de üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ahmet Edip Uğur, kurumun çalışma 

stratejisinin belirlenerek hizmet haritasının 

oluşturulduğu fikir platformlarının başkanlı-

ğını da yapıyor. Modern ve çağdaş şehircilik 

modellerinin, sağlıklı altyapılar üzerine inşa 

edilen bayındırlık uygulamalarıyla mümkün 

olabileceğini belirten Başkan Uğur, bu ne-

denle BASKİ’ye ayrı bir önem veriyor.

Abone memnuniyeti

BASKİ,
Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi’nin
gözbebeği
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SU KAYNAKLARININ
KORUNMASINDA

TARİHİ ADIM

SU’YA YÖN VERENLER

Mustafa TÜRE

 Bursa’daki yer altı sularının ko-
runması konusunda tarihi adım 
atıldı. Sanayici- kamu yönetimi 
işbirliğinin örnek adımını teşkil 
eden uygulama kapsamında, yer 
altı su kaynakları koruma altına 
alınıyor. Bu doğrultuda, iş dünya-
sı ve kamu yönetimi, ortak proje-
ler ve yatırımlar gerçekleştirecek.

 Bursa’daki yer altı sularının korunması 

konusunda tarihi adım atıldı. Sanayici- 

kamu yönetimi işbirliğinin örnek adımını

 Hayatın devamlılığında “olmaz-

sa olmaz” öneme sahip bulunan su, 

sanayi üretiminin de en önemli gir-

di kalemlerinden birini oluşturuyor.

Endüstriyel üretimde büyük öneme 

sahip bulunan suyun temini ve kulla-

nımı ise başlı başına ele alınması ge-

reken bir konu olarak dikkat çekiyor.

Sanayi üretiminin can damarlarından 

suyun temini, Bursa’da gerçekleştirilen 

önemli bir toplantıyla masaya yatırıldı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 

1. Bölge Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve 

Sanayi Odası (BTSO) bu konuda tarihi bir 

adım atarak, yer altı su kaynaklarının ko-

runarak, gelecek nesillere aktarılmasını 

ön gören bir anlayışla sanayicinin su ihti-

yacının, arıtılmış suyun geri kazanımıyla 

sağlanması noktasında fikir birliğine vardı.

 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 

Altıparmak’taki Ek Hizmet Binası’nda 

düzenlenen toplantı, sanayici-kamu yö-

netimi temsilcilerini bir araya getirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin 

Gülener’in moderatörlüğünde düzenlenen 

toplantıya; BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-

kı Çetinavcı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 

Talat Özen, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi 

Ekrem Yıldız, BUSKİ Daire Başkanları, DSİ 1. 

Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Köse, BTSO 

yetkilileri ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin 

(OSB) yöneticileri ve işadamları katıldı.

Türkiye’nin kişi başına düşen 1400 met-

reküplük su kullanımıyla “su azlığı çeken 

ülkeler” kategorisinde yer aldığına deği-

nen BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı, Bursa’da bu oranın kişi başı-

na 2500 metreküp olduğuna işaret etti.
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 Bursa’daki  kişi başına su tüketim mikta-

rının ülke ortalamasının üzerinde olmasına 

rağmen, 7 ila 10 bin metreküplük kişi başı su 

kullanımlarının söz konusu olduğu Avrupa 

ülkeleriyle kıyaslandığında, su tasarrufu ve 

yer altı su kaynaklarının korunmasının öne-

minin bir kez daha ortaya çıktığına vurguda 

bulunan Çetinavcı, bu kapsamda yer altı su 

kaynaklarının korunarak gelecek nesillere 

emanet edilmesinin hayatiyetine dikkat çekti.

 BUSKİ olarak; içme, kullanma ve endüst-

riyel su ihtiyacının karşılanması ile sorum-

lu bulunduklarına değinen Çetinavcı, “Bu 

gerçek, 2560 sayılı İSKİ Kanunu çerçeve-

sinde BUSKİ ile birlikte Türkiye genelinde-

ki büyükşehirlerde faaliyet gösteren su ve 

kanalizasyon idarelerinin hepsine verilmiş 

bir görevi de ifade etmektedir. Dolayısıyla, 

biz BUSKİ olarak, sanayicimizin ihtiyaç içe-

risinde bulunduğu suyun teminine yönelik 

faaliyetler gerçekleştirmekle de mükellefiz. 

Bu doğrultuda., yer altı su kaynaklarının 

korunmasını önemsiyoruz. Bu bizim kamu 

kurumu olarak, gelecek nesillere ‘içilebilir ve 

kullanılabilir su kaynakları bırakmak’ adına 

üstlendiğimiz en önemli görevi oluşturuyor. 

Su kaynaklarını koruyan bir anlayışla üretim 
faaliyetlerini sürdürmenin kararlılığında bu-
lunduklarına işaret eden yetkililer, kamu ve 
iş dünyası temsilcilerinden oluşturulacak 
bir heyetin bilgi ve denetimindeki çalışma 
komisyonuyla soruna köklü çözüm getiri-
lebileceğine işaret ettiler. Su kaynaklarını 
koruyan bir anlayışla üretim faaliyetlerini 
sürdürmenin kararlılığında bulundukları-
na işaret eden yetkililer, kamu ve iş dünyası

temsilcilerinden oluşturulacak bir heyetin 
bilgi ve denetimindeki çalışma komisyonuy-
la soruna köklü çözüm getirilebileceğine 
işaret ettiler. Konuşmaların ve karşılıklı fikir 
alışverişlerinin ardından BUSKİ, DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü ve BTSO arasında oluşturulacak 
bir protokolle, “çalışma komisyonu” kurul-
masına karar verildi.
Oluşturulacak komisyon sanayi üretiminde 
gerekli olan su temininin sağlanmasında, 
uygulanacak yöntemler üzerinde araştırma-
larda bulunacak.
Buna  ilişkin gerek duyulması durumunda, 
ortak yatırımlar ve projeler geliştirilecek.

Su kaynaklarını
koruma komisyonu
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 İçme suyu, kullanma suyu ve endüstriyel 

su temininde hizmetin en iyisini sunmanın 

gayretiyle yatırımlarına hız veren Büyükşehir 

Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sanayi-

cilerin atık su giderlerinde indirime gitti.

İçme suyu, kullanma suyu ve endüstriyel 

su temininde hizmetin en iyisini sunmanın 

gayretiyle yatırımlarına hız veren Büyükşehir 

Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sanayi-

cilerin atık su giderlerinde indirime gitti.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan 

açıklamada; Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’nün 08.08.2014 tarih, 10530 

sayılı yazılarında, Nilüfer Çayı’na atıksu de-

şarjı olan işletmelerin Bursa Büyükşehir Be-

lediye Başkanlığı (BUSKİ Genel Müdürlüğü) 

koordine ve sekretaryasında, Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 

personelinin katılımı ile denetlenmesnin 

istendiğine işaret edilerek şu ifadelere yer 

verildi:

 “Söz konusu komisyona katılan kurum-

ların yetkilileri tarafından, sorumluluk ala-

nımızda faaliyet gösteren bazı işletmelerde, 

atıksu karakteri, su kullanımları, deşarjları, 

kuyu suyu kullanımları gibi konularda de-

netimler yapılmıştır. Yapılan bu denetimler 

ne ticesinde hazırlanan raporlar, Bursa Vali-

miz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da

katıldıkları toplantılarda değerlendirilmiş 

olup söz konusu toplantılarda atıksu kay-

naklarının kirlilik durumlarına göre atıksu 

ücretlerinin alınması prensibi benimsen-

miştir. Bu kapsamda, kuyu suyu kullanan ve 

BUSKİ Tarifeler Yönetmeliğimiz hükümleri-

ne göre atıksu aboneliği yapılan işletmele-

re, işletmelerin sektörel olarak kirliliği de 

göz önüne alınarak, yeni bir atıksu tarifesi 

belirlenmesi uygun görülmüştür.” denildi.

 Bu kapsamda da, 02/04/2015 tarih, 

2015/140 Esas ve 532 Karar Numaralı, Bü-

yükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile işyer-

lerine, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 

uygulanan atıksu bedellerinin yeniden dü-

zenlenidğine dikkat çekilerek, karar doğrul-

tusunda, BUSKİ’nin atıksu tarifelerine “Sana-

yi Atıksu Bedeli” olarak yeni bir atıksu tarifesi 

eklendiğine ve bu yeni uygulamanın, BUSKİ 

Tarifeler Yönetmeliği’nin 13. Maddesi’nin, 5. 

Fıkra’sına ilave edilmesine karar verildiğine 

vurguda bulunuldu.

 Atıksu tarifesinden yararlanacak olan sa-

nayi tesislerinin öncelikle,  BUSKİ Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenen şartlara uygun 

şekilde, kanalizasyona bağlantı noktasından 

önce debimetre takmış olmalarının gerekti-

ğine işaret edilerek,  (BUSKİ Atıksuların Ka-

nalizasyona Yönetmeliği’nin eki olan Sektör 

Tabloları ve Katsayıları Listesi’nden belirle-

necek olan kirlilik katsayısına göre ve debi-

metreden ölçülecek atıksu debisi miktarına

göre bedellerin şu şekilde belirlendiği ifade 

edildi: 

Kirlilik Katsayısı “3” Olan Sektörlerde = 0,6 TL

Kirlilik Katsayısı “4” Olan Sektörlerde = 0,8 TL

Kirlilik Katsayısı “5” Olan Sektörlerde =    1 TL

Kirlilik Katsayısı “6” Olan Sektörlerde = 1,2 TL

 Atıksu debisi 1000 metreküpün üstünde 

olan sektörlerde, 1000 metreküpü aşan debi 

miktarnın, bertaraf bedelinin yüzde 70’i alı-

narak hesaplandığına işaret edilerek, atıksu 

debisi 1000 metreküpü aşan işletmelerde, 

aşan debi miktarı için bedellerin ise şu şekil-

de belirlendiğine dikkat çekildi:

Kirlilik Katsayısı “3” Olan Sektörlerde = 0,4 TL

Kirlilik Katsayısı “4” Olan Sektörlerde = 0,5 TL

Kirlilik Katsayısı “5” Olan Sektörlerde = 0,7 TL

Kirlilik Katsayısı “6” Olan Sektörlerde = 0,8 TL

 Açıklamada, belirtilen hususlar doğrultu-

sunda, kanalizasyona bağlantı noktasından 

önce, BUSKİ tarafından belirlenecek şartlara 

göre debimetre takan işyerlerinde, yukarıda 

belirtilen formüllere göre atıksu bedeli ta-

hakkuk ettirileceğine de vurguda bulunul-

du.

Sanayi atık su bede-
line BUSKİ indirimi
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MERİNOS’UN
RUHUNU YAŞATAN 

MÜZE
Fotoğraflar: Gürkan YAMAN

Mustafa TÜRE

 Bilinen birçok hasletlerinin yanı 
sıra, “tekstilin başkenti” unvanıyla 
da ünlenen Bursa, 14 Ekim 2011 
tarihinde kapılarını ziyaretçilerine 
açan Merinos Tektsil Sanayi Müzesi 
ile tekstilin tarihini yaşatıyor.

 Bursa, kimine göre “tarih şehri”, kimine 

göre “turizm şehri”, kimine göreyse “sana-

yi şehri”dir. Bu tanımların tamamını kent 

kimliğinde barındıran Bursa’nın bir özelliği 

daha vardır ki o da “tekstil şehri” olmasıdır.

“Tekstilin başkenti” unvanıyla ünlenen Bur-

sa, her ne kadar bu vasfını, son yıllarda, 

Anadolu’nun bazı şehirleriyle paylaşır olsa 

da tarihin derinliklerinden gelen “tekstil 

şehri” kabulü, Bursa’nın kent kimliğini şe-

killendiren karakteristik özelliklerin başın-

da gelmeyi sürdürmektedir.
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 Bursa’nın şehir yaşamında derin izleri bu-
lunan tekstilin kurum kimliği kazanması ise 
açılışı vefatından kısa süre önce Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından gerçekleştirilen Meri-
nos Fabrikası ile başlamıştır.

 Ham yün elyafın gelişinden ipliğin oluşu-
muna, dokumanın elde edilmesinden kon-
feksiyon ürünlerinin imalatına kadar bütün 
üretim süreçlerinin uzun yıllar boyunca ba-
şarıyla uygulandığı Merinos Fabrikası, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ve Bursa’nın tarihi sem-
bollerinden biridir aynı zamanda.

 Bursa’daki binlerce aile kuşaklar boyu ge-
çimini, Merinos sayesinde temin etmiştir. 
Merinos’un bu yönüyle Bursa’nın sosyal ya-
şamında da derin izleri bulunmaktadır.

 Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımları çer-
çevesinde hizmete giren Merinos’un,  şehrin 
sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine ön-
cülük ettiği gerçeği, Bursa’nın tarihi hakkın-
da araştırmalarda bulunan tarihçilerin ortak

görüşünü oluşturmaktadır. 
 Özelleştirme programı kapsamında 
2004’te özelleştirilerek üretimi durdurulan 
Merinos’un hatırası, 14 Ekim 2011’de kapı-
larını ziyaretçilerine açan Merinos Tekstil Sa-
nayi Müzesi ile yaşatılıyor.

 Tarihte yolculuk
 Merinos Fabrikası’nın üretim sürecinin 
tanıtıldığı müzede, zaman tüneline giren zi-
yaretçiler,  makine seslerinin insan emeğiyle 
üretim çarkına döndüğü o tatlı telaşeli üre-
tim anının anılarda kalan fotoğraf karelerine 
tanıklık edebiliyor.
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 Müzede, üretim sürecinde kullanılan ma-
kineler ve malzeme örnekleri dört ayrı sa-
londa sergilenecek biçimde düzenlenmiş.

 Ayrıca, elyaf iplik ve kumaşların fiziksel 
ve kimyasal testlerinin yapıldığı laboratuvar 
bölümü de müzede yer alan sergi alanlarının 
ilgi çeken bölümlerinden birini oluşturuyor.

 Müzenin tasarımında, ziyaretçilerin ilgisi-
nin tekstil makinelerine odaklandığı gerçeği 
hemen dikkati çekiyor.
 
 Makinelerin yerleşim düzeninde bu duru-
mun kendini ziyadesiyle hissettiriyor oluşu, 

bu gerçeği teyit eden bir görünüm sunuyor.

 Kültür ve tarih mirasının tanıtımını içeren 
çeşitli sergilerin düzenlendiği sergi salonu 
ise müzenin ilgi çeken bir başka bölümünü 
oluşturuyor.

 Her yaş grubundan kişinin ilgisini çeken 
müzeyi yoğunluklu olarak öğrenciler ziyaret 
ediyor.

 Tarihin nefes alış verişinin duyumsana-
bildiği Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, yolu 
Bursa’ya düşenlerin mutlak surette uğrama-
sı gereken mekanların başında geliyor.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA
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 Müzede oluşturulan “ipek bölümü”nde 

salı ve perşembe günleri  10:00-12:00 ve 

14:00-16:00 saatleri arasında kozadan ipek 

ipliği çekimi ve ipekli dokuma yapılıyor.

Bursa’nın kültürel simgelerinden ipek kuma-

şın, mamul hale gelmesinin ilk aşaması olan 

ipliğin, kozadan çekilerek elde ediliş süreci, 

uygulamalı olarak anlatılıyor.

Kozadan ipek
ipliği çekimi
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BUSKİ HABER

Tarihin nefes alış verişinin duyumsanabildiği 

müze, Merinos özelinde, tekstilin Bursa’daki 

genel gelişim seyrine ilişkin de ziyaretçilere 

fikir veriyor.

Bursa’daki tekstilin 
tarihine ışık tutuyor
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 Bursa’nın şehir yaşamında derin izleri bulunan tekstilin kurum kimliği kazanması, açılışı 

vefatından kısa süre önce 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen 

Merinos Fabrikası ile başladı.

Açılışını
Atatürk yaptı
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AĞIR SU 

 Atom teorisine göre, katı, sıvı, veya gaz 
halindeki maddelerin tümü atom denen çok 
küçük parçacıklardan meydana gelmiştir. 
Atomlar doğanın en temel yapı taşlarıdır. 

 3. Atomun Yapısı
 Atomlar elektron, proton ve nötron ola-
rak bilinen üç temel parçacığın bir araya ge-
lerek oluşturdukları birimlerdir.Her atom bir 
çekirdek ve bir veya daha fazla sayıda elekt-
ronlardan oluşmuştur. Proton ve nötronlar 
çekirdeğin içinde bulunurlar. Dolayısıyla, 
çekirdek atomun aşağı yukarı tüm kütlesini 
meydana getirir.

 3.1.Elektron
 Elektron, kütlesi  kg olan ve elektriksel 
olarak eksi (-) yüklü bir parçacıktır. Elektron 
e- sembolü ile gösterilir.

 3.2.Proton
 Proton, kütlesi  kg olan, bir elektronun 
kütlesinin yaklaşık 1836 katı olan ve elektrik-
sel olarak artı (+) yüklü bir parçacıktır. Proto-
nun sembolü “p” veya “H+ “ dır.

 3.3.Nötron
 Nötron, kütlesi aşağı yukarı bir protonun 
kütlesine eşit ve elektriksel olarak yüksüz bir 
parçacıktır. Nötronun sembolü genellikle “ 
n” dir. olarak ifade edebiliriz. Elektronlar çe-
kirdek etrafında çok hızlı bir şekilde hareket 
ederler. Elektronların çekirdek etrafında dö-
nerken kapladıkları alan o atomun hacmini 
tayin eder. Çekirdeğin hacmi atomun hac-
mine kıyasla çok küçüktür. 
Farklı elementlere ilişkin atomların farklı bü-
yüklüklerde olacağıdır.
Aynı elementin tüm atomlarında eşit sayıda 
elektron ve proton bulunur.
Tüm atomlar elektrik yükü açısından nötr-
dürler.

 Özet 
 Ağır su, kimyasal olarak normal suya ben-
zemekte ancak yapısında hidrojen ve oksije-
nin izotoplarından bulunmaktadır. Normal 
su olarak bilinen su, iki hidrojen ve bir ok-
sijen atomundan oluşmaktadır. Ağır hidro-
jenli su, iki hidrojen izotopu ve bir oksijen 
atomundan oluşmaktadır. Ağır oksijenli su, 
iki hidrojen ve bir oksijen izotop atomundan 
oluşmaktadır. Ağır su, nükleer reaktörlerde 
kullanılmaktadır. Bu makalede “Ağır Su” in-
celenmiştir.

 1.Giriş
 Ağır su, nükleer reaktörlerde kullanılan 
hidrojen yerine ağır hidrojene sahip yoğun-
luğu yüksek sudur.1932’de ilk kez suyun 
elektrolizi yolu ile Hugh Taylor bulmuştur. Su 
molekülleri hidrojen ve oksijenden meyda-
na gelmiştir. Hidrojen ve oksijenin ağır izo-
toplarını içeren sulara ağır su denmektedir.
Ağır su, tatlı sularda, yeraltı sularında, kar, 
deniz ve göl sularında bulunur. Canlılar için 
zehirlidir. 
 10 kilogram ağır su elde etmek için 50 ton 
normal su kullanmak gerekmekte ve bu elde 
işlemi yaklaşık bir yıl sürmektedir. Maliyetine 
ve kıt bulunmasına rağmen ağır su nötron 
yavaşlatma gücünün normal sudan daha iyi 
olması ve soğurma özelliğinin daha az olma-
sı nedeniyle yakıt olarak doğal uranyumun 
kullanılmasına olanak verir. Ağır su, II. Dünya 
Savaşı’nda Almanlar tarafından, atom bom-
basını geliştirmek amacıyla da kullanılmıştır.

 2. Atom Teorisi
 Atom kelimesi Yunanca’da bölünemeyen 
manasına gelen “atom” kelimesinden tü-
remiştir. Yunanlı bilginlerin ileri sürdükleri 
atom kavramı 19. yüzyıl başlarına kadar her-
hangi bir deneysel yol ile kanıtlanamamıştır. 
Modern atom kavramını ve teorisini kuran 
John Dalton (1766-1844) olmuştur. Atomun 
iç yapısı ancak 20. yüzyıl içinde aydınlatılma-
ya başlamıştır.

 3.4.Atom numarası
 Bir atomun çekirdeğinde bulunan pro-
tonların sayısına o atomun “atom numarası” 
denir. Genellikle atom numarası Z sembolü 
ile gösterilir.

 3.5.Atom kütle numarası
 Bir atomun çekirdeğinde bulunan pro-
tonların ve nötronların sayısının toplamına o 
atomun “atom kütle numarası” denir. Genel-
likle atom numarası A sembolü ile gösterilir. 
Atom kütle numarası (A = Z + n) şeklinde 
bulunur.

Ozan OKTAR
Bilim Yazarı

Tab.1: Atom Modeli
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 6.1. İzotop atom
 Öyle elementler vardır ki bunların atom-
larındaki proton ve elektron sayılarının eşit 
olmalarına karşılık nötron sayıları farklıdır. 
Atomların cinsini belirten en temel parçacık 
protondur. Zira, proton sayısı bir atomun 
türünü belirler. Atomlar nötr olduğuna göre 
elektron sayıları proton sayılarına eşit olur. 
Ancak, atomun üçüncü temel parçacığı olan 
nötron için durum farklıdır. Zira bir elemen-
tin tüm atomları aynı sayıda nötron içerme-
yebilir. İzotop kavramını ise ilk kez İngiliz 
fizikokimyacı S.F.Soddy ortaya atmış ve ad-
landırmıştır. Aynı atom numarasına yani aynı 
sayıda proton ve elektrona sahip olmalarına 
karşılık nötron sayıları farklı olan atomlar 
“izotop” olarak adlandırılır. Örneğin, hidro-
jen elementinin üç, karbon elementi nin üç, 
klor elementinin iki ve silisyum elementinin

 4. Periyodik Tablo
 Elementlerin artan atom numaralarına 
ve benzer özelliklerine göre dizildiklerinde 
meydana gelen cetvele “periyodik cetvel” 
denir. Günümüzde kullanılan tablonun te-
melini Rus bilgini Dimitri Mendeléev 1869 
yılında atmıştır. Mendeléev o zaman bilinen 
63 elementi atom ağırlıklarına göre yatay ve 
dikey kolonlara yerleştirmiştir. Yatay kolon-
lara “periyod”, dikey kolonlora “grup” den-
miştir. Eğer elementler Mendeléev’in ileri 
sürdüğü şekilde atom ağırlıklarına göre dü-
zenlenseydi, bazı elementler yanlış yerlerde 
olacaktı. 20. Yüzyılın başında İngiliz bilgini 
Henry G.Moseley o zamana kadar bilinen 
tüm elementlerin atom numaralarını tespit 
ederek, elementlerin periyodik cetvelde ar-
tan atom numaralarına göre dizilmesini sağ-
lamıştır.

 5.Radyoaktivite 
 Radyoaktiflik, 1895 yılında Wilhelm 
Röntgen’in x-ışınlarını bulmasından sonra, 
1896 yılında Henry Becquerel’in uranyumun 
gözle görülmeyen ışınlar yaydığını belirle-
mesiyle keşfedilmiştir. Bu buluşların ardın-
dan Marie ve Pierre Curie tarafından başka 
radyoaktif elementler bulunarak izole edil-
miştir. Radyoaktif maddeler tarafından yayı-
lan ışınların özellikleri ise, Ernest Rutherford 
tarafından aydınlatılmıştır.

 6.Çekirdek 
 Atom çekirdeğinde yer alan proton ve 
nötron tanecikleri “nükleon” olarak adlan-
dırılırlar. Buna göre bir çekirdekte yer alan 
nötron ve protonların toplam sayısı (n+p) 
veya farklı bir ifade ile nükleonların toplam 
sayısı, o çekirdeğe ilişkin “kütle numarasının” 
belirtir ve “A” harfi ile sembolize edilir. Öte 
yandan bilindiği gibi atom çekirdeğinde yer 
alan protonların toplam sayısı (nötür yapı-
daki atomlar için elektron sayısı da olabilir), 
o çekirdeğe ilişkin “atom numarası” belirtir 
ve “Z” harfi ile sembolize edilir. Bir çekirde-
ğin atom numarası ve kütle numarası veya 
şeklinde ifade edilir.

üç izotopu mevcuttur. Hidrojen elementi 
dışındaki elementlerin izotopları yine kendi 
isimleri ile adlandırılır. Hidrojen izotopları 
“protiyum”, “deuteriyum” ve “tritiyum” olarak 
adlandırılır. Bir elementin izotopları  sembo-
lü ile gösterilir. Burada A kütle numarasını, 
yani bir atomun çekirdeğindeki proton ve 
nötron sayılarının toplamını, Z ise o elemen-
tin atom numarasını gösterir. Tüm element-
ler bir veya daha fazla sayıda “kararlı izotop” 
veya “radyoaktif olmayan” ile “kararsız izo-
top” veya “radyoaktif olan izotop” denilen 
izotoplara da sahiptirler. 

Tab.7: Normal su ve Ağır suyun karşılaştırılması

Tab.2: Periyodik Tablo

Tab.4: Elementlerin İzotopları

Tab.3: Atom Çeşitleri
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 6.2.İzobar atom
 Atom kütle numarası aynı (A = Z + n) an-
cak atom numarası (Z) farklı çekirdeklere ise 
“izobar” denir. Örneğin   ile  farklı element-
lere ilişkin izobarlardır. Mattauch teorisine 
göre atom numaraları arasında 1 fark olan 
izobar çiftlerinin kararlı olmadığını söyle-
miştir. 

 6.3.İzoton atom
 Hem atom kütle numaralarının (A) hem 
de atom numaralarının (Z) farklı olmalarına 
karşın, aynı sayıda nötron içeren çekirdek-
lere “izoton” denir. Örneğin  ile  çekirdekle-
rinde yedişer nötron bulunmaktadır ve bu 
çekirdekler birbirlerinin izotonudur.

 6.4. İzomer atom
 Proton ve nötron sayıları aynı olduğu hal-
de enerjileri farklı olan atomlardır.

 6.5.Allotrop atom
 Sadece atomların dizilişlerinin farklı oldu-
ğu atom grubudur. Buna göre atom grubu-
nun kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellik-
leri farklıdır.

 7.Ağır suyun yapısı
 Su, sadece hidrojen ve oksijenden oluş-
maktadır. Her iki elementin doğal istikrarlı 
ve radyoaktif izotopları vardır. Dolayısıyla 
ağır su, hidrojen ve oksijen moleküllerinin 
izotoplarından oluşur. 

 8.Nükleer Teknolojide Ağır Su
 Doğada bulunan maddelerin özellikleri-
ni, atomlarının merkezindeki çekirdeğin ka-
rakteri belirler. Çekirdek, nötron ve proton 
adı verilen parçacıklardan oluşmuş bir enerji 
paketine benzetilebilir. Doğa, bu enerji pa-
ketini, en az enerji kullanarak oluşturmaya 
çalışır. Başlangıçta gereğinden fazla enerji 
ile oluşmuş bazı atom çekirdekleri, zamanla 
bu aşırı enerjilerini radyasyon ya da parçacık 
şeklinde yayabilirler. Bu tür çekirdeklere rad-
yoaktif (ışınetkin) denir. Genelde, kurşundan

daha ağır elementler radyoaktiftir ve za-
manla bozunarak kurşun ya da daha hafif 
elementlere dönüşürler. Bazıları da o kadar 
kararsızdır ki, küçük bir yardımla (örn. nöt-
ron yutarak), kısa sürede, başka çekirdekle-
re dönüşebilir. Atom enerjisi veya nükleer 
enerji, atom çekirdeğinin bölünmesi, par-
çalara ayrılması (fisyon) veya iki atom çe-
kirdeğinin birleşmesi, kaynaşması (füzyon) 
neticesinde açığa çıkan enerji olarak tanım-
lanabilir. Günümüzde yaygın olarak nükleer 
güç santraller, fisyon, yani Uranyum-235 (U-
235) atomunun çekirdeğinin bir nötron ile 
parçalanması sonucu ortaya çıkan enerjiyi 
elektriğe çeviren tesislerdir.

BUSKİ HABER

Tab.5: Elementlerin İzotopları

Tab.7: Normal su ve Ağır suyun karşılaştırılması

Tab.4: Elementlerin İzotopları

Tab.6: Normal su ve Ağır su molekülünün karşılaştırılması

Tab.9: Nükleer Reaksiyonlar

Tab.8: Ağır su veya Döteryum Oksit 
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 10.1.Basınçlı Su Reaktörü (PWR)
1. Reaktör Binası, 2. Soğutma Kulesi, 3. Reak-
tör Koru, 4. Kontrol Çubukları, 5. Basınçlan-
dırıcı, 6. Buhar Üreteci, 7. Yakıt Demetleri, 8. 
Türbin, 9. Elektrik Üreteci, 10. Dönüştürücü, 
11. Yoğunlaştırıcı, 12.  Buhar Fazındaki Su, 13. 
Sıvı Fazdaki Su, 14. Soğuk Hava, 15. Isınmış 
Hava, 16. Su Kaynağı (Nehir ya da Deniz) 17. 
Soğutma Suyu Çevrimi, 18. Birincil Çevrim, 
19. İkincil Çevrim, 20. Su Buharı, 21. Pompa
Tipi: Termal reaktör
Yakıt: Zenginleştirilmiş Uranyum Oksit  (%2-
%4)
Soğutucu: Su
Moderatör: Su

 10.1.1. Ayırt edici Özellikleri
 İki aşamalı soğutma sistemi
150 atm. sistem basıncı ile soğutucusu sü-
rekli sıvı formda

 10.2.Kaynar Sulu Reaktör (BWR)

Containment Structure: Koruma Kabı, Pres-
sure Vessel: Basınç Kabı, Core: Reaktör Koru, 
Control Rods: Kontrol Çubukları, Water Pool: 
Su Havuzu, Isolation Valves: Ayırıcı Valfler, 
Steam Line: Buhar Döngüsü, Turbine Gene-
rator: Türbin Üreteci, Pump: Pompa, Con-
denser Cooling Water: Yoğunlaştırıcı Soğut-
ma Suyu Tipi: Termal reaktör
Yakıt: Zenginleştirilmiş Uranyum Oksit  
(~%3)
Soğutucu: Su
Moderatör: Su

10.2.1. Ayırt edici Özellikleri
Tek döngülü soğutma sistemi
Kalp içinde kaynama

10.3.CANDU Basınçlı ağır su reaktörü

1. Yakıt Demeti, 2. Reaktör Koru (Calandria), 
3. Kontrol Çubukları, 4. Ağır Su Basınçlandırı-
cı Deposu, 5. Buhar Üreteci, 6. Hafif Su Pom-
paları, 7. Ağır Su Pompaları, 8. Yakıt Yükleme 
Makinesi, 9. Ağır Su Yavaşlatıcı, 10. Basınçlı 
Tüp, 11. Türbine Giden Buhar, 12. Türbinden 
Dönen Soğut Su, 13. Öngerilmeli Beton Ko-
ruma Kabuğu 
Tipi: Termal reaktör
Yakıt: Doğal Uranyum Oksit  
Soğutucu: Ağır su
Moderatör: Ağır su

 9.Nükleer Reaktörler
 Nükleer reaktörler bahsedildiği gibi nük-

leer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 

sistemlerdir. Fisyon sonucu açığa çıkan nük-

leer enerji nükleer yakıt ve diğer malzemeler 

içerisinde ısı enerjisine dönüşür. Bu ısı ener-

jisi bir soğutucu vasıtasıyla bazı sistemlerde 

doğrudan bazı sistemlerde ise ısı enerjisini 

başka bir taşıyıcı ortama aktararak türbin 

sisteminde kinetik enerjiye ve daha sonra da 

jeneratör sisteminde elektrik enerjisine dö-

nüştürülür. 

 10.Nükleer Reaktörlerin Sınıflandı-
rılması
 Nükleer reaktörler 1950’li yılların başın-

dan bu yana dünyada elektrik üretiminde 

kullanılmaktadır. Dünyada elektrik enerjisi-

nin yaklaşık %14’ü nükleer enerji ile üretil-

mektedir. 2011 yılı itibariyle dünyada top-

lam olarak 370 GW kapasitede 443 reaktör 

işletilmektedir. Dünyada toplam elektrik 

gücü 64,370 MW olan 62 adet nükleer güç 

reaktörü inşa halindedir. Son dönemlerde 

enerji piyasasındaki gelişmeler, dünyada 

nükleer enerjiye yönelimi hızlandırmıştır. 

Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle geliş-

mekte olan ülkelerde nükleer enerjiye yeni 

yatırımlar planlanmaktadır.

Tab.10: Nükleer enerjinin elektrik enerjisine çevrimi

Tab.11: PWR Reaktörünün Şematik Gösterimi

Tab.12:BWR Reaktörünün Şematik Gösterimi

Tab.13: CANDU Reaktörünün Şematik Gösterimi
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 10.3.1. Ayırt edici Özellikleri
Doğal uranyum yakıt

Çalışırken yakıt yükleme

Ağır su moderatör ve soğutucu

 10.4.Hafif su soğutmalı grafit ya-
vaşlatıcılı reaktör (LWGR)
 Water: Su, Concrete Shield : Beton 

Kalkan,Control Rods : Kontrol Çubukla-

rı , Steam Generators: Buhar Jenaratörleri 

,Graphite Moderator : Grafit Soğutucu, Fuel 

Elements: Yakıt Elemanları,Pressure Tubes: 

Basınç Tüpleri 

Tipi: Termal reaktör

Yakıt: Uranyum Oksit  

Soğutucu: Su

Moderatör: Grafit

10.4.1.Ayırt edici Özellikleri

Doğal uranyum yakıt

Çalışırken yakıt yükleme

Kalp içinde soğutucu kaynaması

 11.Sonuç
 Dünyada ticari elektrik üretmek amacıyla 

ve araştırma amaçlı kurulan reaktörlerin en 

başında Hafif Su Reaktörleri (LWR) ve Ağır 

Su Reaktörleri (HWR) gelmektedir. Temelde 

HWR’ler LWR’e göre çok önemli avantajlara 

sahiptir. Bu üstünlükleri arasında, yakıt zen-

ginleştirmesine ihtiyaç duymaması, reaktör 

çalışır durumda iken yakıt yüklemesi yapıla-

bilmesi ve oldukça basit bir yakıt çevrimine 

sahip olması gösterilebilir. Buna karşın de-

zavantajları, kor bölgesinin LWR ile kıyas-

landığında bir hayli büyük olması, ağır su 

üretmek için tesis kurulması, ağır su üretim 

maliyetinin pahalı olması ve termodinamik 

verimliliğin düşük olmasıdır. 
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46

ŞİİR

ÜFTADE (K.S)

 Kalplerindeki İslam tohumunu tevhid 
suyuyla yeşertenleri ve lezzetinin zirvesine 
ulaşmış yıldız şahsiyetleri sinesinde barındı-
ran bu şehir ki; adeta insanların arındığı ve 
tekâmül ettiği, Rabbani bir terbiye mektebi-
dir. 
 Bir Üftade hazretleri ki; Tevazuu had saf-
hada yaşayan, teorik ve pratik anlamda müs-
tesna bir eğitimci olan, fikir ve dâva adamı, 
edep, ahlâk ve fazilet timsali  “dertli âşıklar 
tabibi”. Ezelinde güzellik taşıyanlardan, aşkla 
gidip aşka varanlardan. Bu âleme aşk ile dü-
şen bir serinlik müjdesi.
 Kaynaklara göre,1490 (H.895) senesin-
de Bursa’da doğan Üftade hazretlerinin asıl 
ismi, Mehmed Muhammed olup, babası 
Manyaslı Mehmed Efendidir. 
 Uzun boylu, devamlı tebessüm hâlinde 
olan, gözlerinde müşfik bakışları eksik olma-
yan, güzel sesli Muhammed, güven ve itimat 
telkin ederek, herkesin takdirine mazhar 
olur. 
 Tasavvufî hayatı, 10 yaşında tanıdığı ve 
icazetini de ondan aldığı Hızır Dede ile baş-

lar. Çocukluğunda bir süre ipekçilikle meş-
gul olur. Müezzin ve imam olarak Bursa’nın 
çeşitli câmilerinde vazife yapar. 
 Bursa’da Allah rızası için müezzinlik yaptı-
ğı cami eşrafının kendisine teklif ettiği maaşı 
kabul eden Üftade hazretlerine, o gece rü-
yasında ‘Sahip olduğun makamdan “Üftâde” 
oldun, düştün.’ denir. Uyarı saydığı bu ne-
denle, maaş almaktan vazgeçer. 
 Bu makamdan düşürülme sonucu “Üf-
tade” özelliklerini kendi mütevazı yapısına 
uygun görür, “Üftâde” lakabıyla meşhur olur. 
Onu yâd edenler artık hep böyle yâd eder.
Üftâde, kelime anlamı düşmüş, uysal maz-
lum, âşık, alçak gönüllü, anlamındadır.
 Şeyda’sı olarak yâd edilen Hz.Üftade’nin, 
tasavvuf yolculuğunda kilit isim de yine  şey-
hi Hızır Dede’dir. 
 Üftade hazretlerinin Ulucamii metheden, 
câmide hâlen yazılı olan Arabi beytin mana-
sı şöyledir;
 “Ey Ulucami! Ey büyüklerin toplandığı yer.
Seni gece-gündüz ziyaret edenlere olsun 
müjdeler.”

 Derinden, içli bir hasret şarkısı duymak is-
tersiniz, bitmeyen ve İçinizde saklanan tüm 
çığlıklara cevap bulan. Veya bir yolculuğa 
çıkmak istersiniz, heyecanı dinmeyen, sizi 
yitirdiklerinizle buluşturan, arkanıza bakma-
dan. 
 Ve bu yolculukta bir nağme istersiniz du-
daklarınıza konan, gönlünüzü okşayan, sizi 
şafaklara taşıyan. Sonra saf, duru, eşsiz aki-
deleriyle, fazilet yarışına girenlerin olduğu, 
olumlu ve onurlu tavır sergileyen yaşamla-
rıyla, ihlasın ve tevazuun zirvesinde, sonsu-
za dek taht kuranların bulunduğu bir mekan 
istersiniz.
 İşte o nağme, süt ırmaklarından gezdiren, 
bal nehirlerinden yüzdüren vuslat türküsü, 
Üftade hazretleridir. 
 O mekân da, akan zamanında bereket 
barınan, söğüt salkımlı sokak ve serin cad-
delerindeki mekânlarıyla; padişah, şehzade 
ve gönül erlerinin gölgeleriyle, aşk tutulan 
zemzem pınarlarıyla, yeşile değen müte-
vazılığıyla, Osmanlı’nın ilk başkenti, bahar 
renkli Bursa şehridir. 

Abdulvahap DALKILIÇ
Şair-Yazar

Üftade hazretleri
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 Tasavvufî bir ömürde, bereketli bir hayat 
süren, ilahi aşk elbisesini giymeye talip olan, 
mana âlemlerine açılan tılsımlı kapıları arala-
yan Hz. Üftade,  Bursa’nın manevi sahiplerin-
dendir. 
‘Yokluk Kapısı’nda ‘Varlık’ Olmaz!
Kendisine mürid olmak için gelen daha son-
ra irşad ettiği Bursa Kadısı Aziz Mahmûd 
Hüdâyî hazretlerine; “Burası yokluk kapısıdır, 
biz de, fakirlik kapısının kuluyuz. Hâlbuki sen 
varlık sâhibisin. Bu hâlde ikimiz bir araya ge-
lip bağdaşamayız. Senin ilmin, malın, mül-
kün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim 
gibi kulların, Allah-u Teâlâ’dan başka hiçbir 
şeyi yoktur.” buyurmuştur.
Sabır ve tahammül denizinden yüzen kal-
biyle, insanlara saygı, edep ve hoşgörüyü 
tembihleyen, Üftade Hazretleri, öğrencisi 
Aziz Mahmûd Hüdâyî hazretlerini varisi se-
çer. 
 Çok üst seviyede bir sohbet ihtiva eden 
Üftade hazretlerinin kitabı, Arapçadır. Kendi 
yazdığı divan eserleri ve bütün şiirleri Türk-
çedir. Eserlerindeki tarz, Yunus Emre özellik-
leri taşır.
 Vâkıat, Divân ve Hutbe Mecmuası olmak 
üzere 3 yazma eseriyle birlikte Hz.Üftâde’nin 
miras olarak bıraktığı diğer eserleri; biri 
Celvetiye Tarikatı, diğeri de Aziz Mahmud 
Hüdâyi Hazretleri’dir.
Vaazlarında Hz. Mevlâna’nın Mesnevi’sinden 
nakiller yapan, Üftade Hazretleri; “Ervahı 
âliye bu dağın eteklerinde toplanıyor” 

diyerek tekkesini Uludağ eteklerine taşır ve 
vefatına kadar burada yaşar. Burada da gö-
mülmek istediğini vasiyet eder. 
 1581 (H.989) da Bursa’da vefat eder. Za-
kirbaşı Emir Efendi tarafından yıkanarak, 
sağlığında kendi yaptırdığı câminin bahçe-
sine defnedilir. Kabri Uludağ eteklerindeki, 
Yerkapı mahallesinde, kendi adına yaptırılan 
caminin yanındaki türbesindedir. 

 Üftade Camii, Kur’an kursu ve küçük bir 
mezarlıkla çevrili olan türbesiyle birlikte, ya-
kınlarının sandukaları bulunmaktadır.
Kendi Sandukasının başucundaki levhada 
şu şiir yazılıdır;

Bâğ-ı aşkın andelibi, hazret-i Üftâde’dir.
Dertli âşıklar tabîbi, hazret-i Üftâde’dir.

Vâsıl-ı kâmil odur, tevhîd-i Zâta şübhesiz,
Gösteren râh-ı Hüdâyı hazret-i Üftâde’dir.

Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,
Halleden her müşkilâtı, hazret-i Üftâde’dir.

Sıdkile ol Hüdâî eşiğinde dâimâ,
Bil hakîkat kutb-ül-aktâb hazret-i Üftâde’dir.

Bursa manzaralı dergâhındaki 500 yıldır ko-
ruma altına alınan emanetlerinden; tespih, 
takke, seccade, kemer, zikir hırkası, sarık, ib-
rik, post, ve asalar bulunmaktadır.

Alıntılanan kaynaklar;
1- İslam Âlimleri Ansiklopedisi.
2- Osmanlı Müellifleri. 
3- Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye. 
4- Vâkı’ât.
5- Üftâde Divanı. Haz. Mustafa Bahadıroğlu. 
6- Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler. Mustafa 
Kara. 

 Ulucami’nin unutamadığı hafız müezzin-
lerden biri olan Hz.Üftade, Celvetîliğin piri 
olarak bilinir. Halvetilik ve Celvetilik. 
Halvetilik; kendinden haktan başka bir şey 
bırakmaması. İnsanın nefsi mücadelesi ile 
Allah’la bir olması. Celvetilik ise bu özellikle-
riyle, Hak’la halka hizmet götürmesi. Halkta 
Hak’kı, Hak’ta halkı görmek. Allah’ın her yer-
de tecellisini görmek.
 Annesinin rüyasında, bebekken süt için-
de yüzdüğünü gördüğü Hz. Üftade, kulun 
içinde ve dışında gerçekleşen seyahatlerde-
ki, karanlığa değen sevdalı bir ışık. 
Hz. Üftade, Allah’ın boyasıyla boyanarak, in-
sanların kalbindeki siyah beyaz resimlere bu 
boyaları dağıtarak, aşkını hizmete dönüştü-
ren veli, alim ve ünlü bir şair.
Tefsir ve hadis başta olmak üzere, diğer şer’i 
ilimlerde de insanları aydınlatan Üftâde haz-
retlerinin yazdığı ve halk arasında meşhur 
olan bir şiiri; 

Hakka âşık olanlar, zikrullahtan kaçar mı?
Ârif olan cevheri, boş yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet olan, yoktur sözümde yalan,
emareye kul olan, hayr ü şerri seçer mi?

Gerçek bu söz yârenler, gördüm demez gö-
renler,
keramete erenler, gizli sırrın açar mı?

Üftâde yanıp tüter, bülbüller gibi öter,
dervişlere taş atan, iman ile göçer mi?

 İlahileri, şiirleri, menkıbe ve kerametleri 
ile aramızda yaşayan Üftâde hazretleri, din, 
sanat, fikriyat, zihniyet ve ruh dünyasında 
asırlar boyunca iz bırakan, Bursa’nın kalbine 
konan pembe bir bulut, bir sihirli düş, bir gö-
nül mimarı, sabır sebat, muhabbet eridir.

 Kanuni tarafından İstanbul’a davet edilir 
ve hürmetle karşılanır. Devrin önemli şahsi-
yetlerinden büyük saygı görür duası alınır. 
Padişah ve devlet adamlarının ihsanlarına 
da iltifat etmeyendir.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Üftade Camii
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Bursa’nın
tiyatro mabedi

Mustafa TÜRE

“Üçüncü Selim” oyunu ile 30 Eylül 1957’de perdelerini açan Ahmet Vefik 
Paşa Devlet Tiyatrosu’nun (AVP), Bursa’nın kültür ve sanat dünyasında 
önemli yeri bulunuyor. Bursa’nın kültür simgeleri arasında yer alan tiyat-
ro, 58 yıldır yerli ve yabancı pek çok tiyatro eserini tiyatro severlerle bu-
luşturuyor. 
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 Hayat dev bir tiyatro sahnesi, bizler de bu 
sahnenin fani oyuncularıyız. Doğumumuzla, 
oyunculuk yükümlülüğümüzü de beraberi-
mizde getirmişiz. Gözlerimizi açtığımız an-
dan, sonsuza dek kapatacağımız o en son 
günümüze kadar, oyunculuğumuzun bütün 
hünerlerini göstermekteyiz.
 Bu mecazi tanımlamaya konu olan “ha-
yat” olgusu, gerçek anlamıyla dillendirilen 
tiyatro sanatının ilham kaynağıdır aynı za-
manda.
 Aslında, sanatın bütün dallarının yeşerip, 
filizlendiği munbit alanı oluşturur, hayat ve 
hayata dair ne varsa.
 Bununla birlikte tiyatro, bir başka içli dışlı-
dır hayatla.
 Öyle ki yaşam yolunun birebir yansıması-
dır, tiyatro sahnesinde sergilenenler.
Tiyatronun sihri ve sahiciliği bir yerde, ya-
şanılanların ta kendisi olmasından ileri gel-
mektedir.

 1879-1882 yılları arasında Bursa’da valilik 
yapan Ahmet Vefik Paşa, valiliği döneminde 
kurduğu tiyatroyla, şehre önemli bir sanat 
kurumu da kazandırmış oldu.
 Ahmet  Vefik Paşa’nın adıyla, tiyatro sever-
leri çatısı altında toplayan Ahmet Vefik Paşa 
Devlet Tiyatrosu, aynı zamanda, Bursa’nın 
simge değerleri arasındadır.
 Osmanlı devlet adamı Ahmet Vefik Paşa 
(1823-1891)’nın 1879 yılında Hüdavendigar 
Vilayeti Valiliği’ne atanarak Bursa’ya gelme-
siyle yalnız Bursa için değil, ulusal tiyatro-
muz açısından da önemli sayılan bir aşama 
gerçekleşmişti.
 Aynı yıllarda, Tanzimat Dönemi’nin önem-
li tiyatrocularından Güllü Agop, Osmanlı 
Tiyatrosu’ndan ayrılan Thomas Fasulyeci-
yan ve bazı arkadaşları ile Bursa’ya gelerek 
Melek-Zat bahçesinde temsiller vermektey-
di.

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu merhum 
Ahmet Fehim’in anılarından öğrendiğimi-
ze göre Ahmet Vefik Paşa, Fasulyeciyan ve 
arkadaşlarını izledikten sonra onlara “Size 
tiyatro yaptıracağım, eserler vereceğim, 
kira vermeyeceksiniz, yalnız senede iki kez 
Gureba Hastanesi için oynayacaksınız.”der. 
Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’da yaptır-
dığı bu tiyatro binasında ilk olarak 15 
Eylül 1879’da Paşa’nın Moliere’den dili-
mize uyarladığı “Meraki” piyesi oynanır.
Seyircinin eğitimine yönelik kendine özgü 
pek çok davranışlar sergileyen Paşa, İs-
tanbul dışında Anadolu’da kurulan ilk ti-
yatro olan “Bursa Osmanlı Tiyatrosu”nda 
seyirciyi Moliere’i hemen bütün oyunları 
ile tanıtmıştır. Bunlar içinde Savruk, İnfial-i 
Aşk, Dudu Kuşları, Kocalar Mektebi, Zor Ni-
kah, Tartuffe, Adamcıl, Zoraki Tabib, Mera-
ki gibi pek çok uyarlamaları gelmektedir.
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 İlerleyen tarihi süreçle birlikte Ahmet 

Vefik Paşa Tiyatrosu, daha pek çok oyunun 

sahnelenmesine imza atmış, Cumhuriyet 

dönemiyle birlikte Bursa’nın önemli sanat 

merkezi olma işlevini sürdüre gelmiştir.

 Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kullandığı ti-

yatro binası, adını Bursa’da ilk Türk tiyatrosu-

nu kuran Vali Ahmet Vefik Paşa’dan alır. 

 1879-1892 yılları arasında tiyatro oyunla-

rının sergilendiği bina, Heykel’de Ziraat Ban-

kası Merkez Şubesi olan binanın yerindeydi.

Bugün kullanılan tiyatro binası ise 1935 yı-

lında Vali Şefik Soyer tarafından halkevi bi-

nası olarak yaptırıldı.

 Bina, 1950-1951’de Dr. Edip Akyürek tara-

fından genişletilerek bugünkü görünümünü 

aldı ve sinema (Marmara Sineması) olarak 

kullanıldı. 

 Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda yerleşik 

kadrolu tiyatro, ilk defa 1 Ekim 1971 akşamı 

Lilian Helmann’ın yazıp, Ali Cengiz Çelenk’in 

sahneye koyduğu”Küçük Tilkiler” oyununu

sahneleyerek hizmete girdi. 
“Üçüncü Selim” oyunu ile 30 Eylül 1957’de 
perdelerini açan Ahmet Vefik Paşa Devlet 
Tiyatrosu’nun Bursa’nın kültür ve sa-

nat dünyasında önemli yeri bulunuyor.
Bursa’nın kültür simgeleri arasındaki yerini 
alan tiyatro, 58 yıldır yerli ve yabancı pek çok 
tiyatro eserini tiyatro severlerle buluşturuyor. 
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4 Şubat 1878-18 Nisan 1878 ve 1 Aralık 

1882-3 Aralık 1882 tarihleri arasında iki defa 

Başkanvekillik (sadrazamlık, başbakanlık) 

görevine getirildi.

 İlk Türkçe sözlüklerden biri olan “Lehçe-i 

Osmani”nin yazarı olan Ahmet Vefik Paşa, 16 

dil bilmekteydi.

 Ahmet Vefik Paşa Bursa Valiliği sırasında 

kente tiyatro yaptırmakla ün kazandı.

 Osmanlı devlet adamı, diplomatı, çevir-

men ve oyun yazarı olan Ahmet Vefik Paşa, 

iki defa Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim Bakanlı-

ğı) yaptı.

 İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında İstan-

bul Vekili olarak yer aldı ve başkanlığı üstlen-

di.

 Balkan kökenli nüfusun en yoğun olduğu 

illerin başında gelen Bursa, iki yıldır, “Ulusla-

rarası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne de 

ev sahipliğinde bulunuyor.

 Geçen yıl çok beğenilen ve eleştirmenler-

ce tam not alan festival, bu yıl da renkli gö-

rüntülere sahne oldu.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Ahmet Vefik Paşa

Uluslararası
Balkan Ülkeleri

Tiyatro Festivali
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Ro-
manya, Kosova ve Bulgaristan’dan tiyatro 
ekiplerinin sahne aldığı etkinlik, büyük be-
ğeni topladı.
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Gedelek 
Turşusu’nun

lezzet sırrı
Pına başı Suyu

 Doyumsuz tadı ve eşsiz lezzetiyle dünya-
ca ünlü Gedelek turşusu, oldukça ilginç bir 
tarihçeye sahip.

 Dededen toruna süre gelen üretim zin-
ciriyle, 50 yılı aşkın bir zaman dilimine sa-
hip bulunan Gedelek’teki ilk turşu imalatı, 
Gemlik’te konserve fabrikası bulunan Rıfat 
Minare’nin suyu bol olan Gedelek’e gelerek, 
üreticilere salatalık, biber ve şalgam tohumu 
vermesiyle başlar.

Orhangazi’de üretilen Gedelek tur-
şuları dünyaca ünlü lezzetini, büyük 
oranda, yüksek derecede kalsiyum, 
düşük derecede magnezyum ve 
sodyum içeren Pınarbaşı suyundan 
alıyor. Gedelek’te yılda yaklaşık 50 
bin ton turşu üretiliyor. Gedelek 
turşuları, ekonomiye, 7 milyon do-
ları ihracattan olmak üzere yakla-
şık 110 milyon TL’lik katkı sağlıyor.

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar:  Gürkan YAMAN,
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 Yetiştirdikleri ürünleri, Minare’nin Gem-

lik’teki konserve fabrikasına götüren Gede-

lekli üreticiler, burada turşu imalatını yakın-

dan izleme olanağı bularak, turşu üretiminin 

“püf” noktalarına vakıf olurlar.

 Gördüklerini uygulayan Gedelekli üretici-

ler, böylelikle ilk turşu üretimi deneyimlerini 

de gerçekleştirirler.

 Üreticilerin turşu üretimi çabasına, köyün 

hakim noktasındaki dev kayaların altından 

doğan Pınarbaşı Suyu’nun sertleştirici özelli-

ğine sahip yüksek derecede kalsiyum, düşük 

derecede magnezyum ve sodyum içeren 

suyu da eşlik edince, eşsiz lezzetteki Gede-

lek turşusunun dünyaya nam salan şöhretli 

serüveni de başlamış olur.

 Gedelek’in ana geçim kaynağı turşucu-
luk.
 Yaklaşık 2 bin kişinin turşu üretiminde 
bulunduğu Gedelek’te, yılda yaklaşık 50 bin 
ton turşu üretiliyor.
 7 milyon doları ihracattan olmak üzere, 
turşu üretiminin ülke ekonomisine sağladığı 
reel getiri, yılda yaklaşık 110 milyon TL.
 Gedelek’te daha çok geleneksel yöntem-
lerle gerçekleştirilen turşu üretimine fabri-
kasyon işletmeler de katılmaya başladı.

 Gedelek Turşu İşleme Tesisi
 Sektörel bir unsur haline gelen turşu üre-
timini geleceğe taşımanın projeleri üzerin-
de çalışmalarda bulunan Orhangazi Ticaret 
Ticaret ve Sanayi Odası, Gedelek’te 80 bin 
metrekarelik alanda “Gedelek Turşu İşleme 
Tesisi” kurmayı hedefliyor.

 Gedelek turşusunun lezzetindeki sır-

rı araştıran uzmanlar, turşunun kalitesi ve 

lezzetinin, üretimde kullanılan Pınarbaşı 

Suyu’ndan kaynaklandığında hemfikirler.

 Öyle ki Gedelek dışında üretilen turşula-

rın aynı kalite ve lezzete olmayışı, uzman-

ların ortak ittifakla vurguladıkları Pınarbaşı 

Suyu mucizesini teyid ediyor.

 Gedelek’teki turşu üretiminin sahip oldu-

ğu “imalat ağı”na gelince…

Gedelek’te yaklaşık 50 adet turşu imalatha-

nesi bulunuyor.

 Salatalık, biber, domates, lahana, havuç, 

acur, kelek, fasulye, patlıcan sarma, kırmızı-

biber dolma ve lahana sarma gibi 20 çeşitte 

turşu üretimi yapılıyor.
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 Bütün turşu imalatçılarını bir araya ge-
tirecek tesis, üretim teknolojisinin en son 
imkanları çerçevesinde dizayn edilecek.
Üst düzey hijyenik ortamda üretilecek 
turşular, dünyanın dört bir yanına ihraç 
edilerek, ülke ekonomisine önemli dü-
zeyde döviz girdisi sağlanmış olacak. 
Dış pazarların yanı sıra, iç pazara yöne-
lik üretimin de gerçekleştirileceği tesis-
te yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek.
Tesisin hayata geçmesiyle, Gedelek turşu-
ları için yepyeni bir sayfa açılmış olacak.
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Marka tescili
 Markalaşma sürecinde önemli aşama-

lar kaydeden Gedelek turşularının marka 

tescili de yapıldı.

 Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 

marka tescili gerçekleştirilen ürün, “Or-

hangazi Gedelek Turşusu” adıyla tescillen-

di.

 Ürünün, coğrafi işaretinin tescili ile ilgili 

süreç ise halen devam ediyor.

 Coğrafi işaretin alınmasıyla; ürünün ka-

litesi, geleneksel üretim metodu ve coğ-

rafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağın 

artırılması, bölgesel ve yöresel tanınırlığın 

geniş kitlelere yayılması, ekonomik getiri-

nin yükseltilmesi, ekonomik getiri dışında 

bölgenin sosyal ve toplumsal gelişimine 

büyük katkılar sağlanması hedefleniyor.
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Kaliteli ve
lezzetli turşu

üretim nin sırrı: 
“Pınarbaşı Suyu”

 Orhangazi’de üretilen Gedelek turşu-

ları dünyaca ünlü lezzetini, büyük oranda, 

yüksek derecede kalsiyum, düşük derecede 

magnezyum ve sodyum içeren Pınarbaşı 

suyundan alıyor.

 Bu durum, Bursa Gıda ve Yem Kontrol 

Araştırma Merkez Enstitüsü’nün 22 Ocak 

2014 tarihli raporunda da belgelendi.

Raporda şu  ifadelere yer verildi: 

 “Turşu üretiminde kullanılan suyun kali-

tesi direk olarak fermantasyonu etkilemek-

tedir.

 Fermantasyon sırasında meydana ge-

len aksaklıklar son ürünün kalitesini etki-

lemektedir. Özellikle salatalık turşularında 

karşılaşılan problemlerin biri de yumuşa-

madır. Yumuşamanın olmaması için yük-

sek oranda tuz kullanma alışkanlığı ortaya 

çıkmaktadır. Ancak bu durum ürünün satı-

şa hazırlanması için ekstra olarak tuz alma 

işleminin yapılmasına sebep olmaktadır. Bu 

uygulama renk ve tat değişimi ile ürün ka-

litesinde kayıplara ayrıca fazla miktarda su 

ile aşırı kirlenmelere neden olmaktadır.  

 Ayrıca tuz oranının fazla olması ferman-

tasyonunun uzamasına sebep olmaktadır. 

Yumuşama probleminin önlenmesi için 

turşu üretiminde CaCI2 kullanılmaktadır. 

Bu sayede düşük tuz oranına sahip salamu-

ra ile yumuşama problemi olmayan turşu-

ların üretilmesi mümkün olmaktadır. CaCI2 

kullanılmadan arzu edilen kalitede üretim 

yapılması Gedelek turşusu için ayırt edici 

bir özellik olmaktadır. “ 
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 Bursa Valiliği başta olmak üzere, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Orhan-
gazi Belediyesi ile Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası, Gedelek Turşusu’nun ulu-
sal ve uluslar arası arenada tanıtımı bağ-
lamında önemli etkinliklere imza atıyor. 
Gedelek Turşusu’na yönelik farkındalık 
ve sempati oluşturma amacıyla karakte-
rize edilen çizgi karakter “Hıyarcan”, ta-
nıtım etkinliğinin ilk kurumsal objesini 
oluşturdu. İlk kez geçen yıl, 27-28 Eylül 
2014 tarihlerinde düzenlenen ‘Orhanga-
zi Gedelek Turşu Festivali’nde görücüye 
çıkan “Hıyarcan”, büyük beğeni topladı.

Tanıtım etkinliği
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 Festival aracılığıyla, Gedelek Turşusu’nun 

uluslar arası çapta tanıtımı yapılıyor. Festi-

val dolayısıyla Orhangazi’ye gelen yerli ve 

yabancı konuklar, turşunun nefis lezzetini 

tatma imkanını elde ettikleri gibi dünyada 

eşi benzeri bulunmayan ayrıcalıklı tadın 

gittikleri yerlerde gönüllü tanıtım elçileri 

oluyor.

 Giderek büyüyen bir sektör haline gelen 

Gedelek Turşusu üretimi, Orhangazi Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın gerçekleştirmeyi tasar-

ladığı “Gedelek Turşu İşleme Tesisi” ile turşu 

üretiminde yeni bir çığır açmayı hedefliyor.

Bütün turşu imalatçılarını bir araya getire-

cek tesis, üretim teknolojisinin en son im-

kanları çerçevesinde dizayn edilecek.








