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Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için şehrimizi dün-
ya şehirleri standartlarına kavuşturabilmek adına, sosyal kültü-
rel ve fiziki yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü-
müz, orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanımına yö-
nelik stratejiler geliştirmektedir.
Yakın geçmişte temeli atılan altyapı yatırımları, geleceğin Bur-
sa’sının daha yaşanabilir olacağının birer müjdecisidirler.
Özellikle 2009’dan bu yana içme suyu hatları, kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Bursa’nın hemen bütün derelerinde ıslah ve temizlik çalışmaları 
yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı.
Mevcutlarına ilaveten yakın gelecekte hizmet vermeye başlaya-
cak olan yeni arıtma tesisleri ile “sağlıklı kent Bursa” hedefimize 
bir adım daha yaklaşmış olacağız.
Yakın geçmişte temelini attığımız, “Akışkan Yataklı Çamur Yak-
ma ve Enerji Elde Etme Tesisi” ile de atık su arıtma tesislerimizde 
arıtma işlemi sonucunda oluşan çamuru yakmış olacağız.
Böylelikle hem çamur çökeleğinden kaynaklanan rahatsız edici 
kokunun önüne geçecek hem de yakma işlemi neticesinde açı-
ğa çıkan enerjiyle de elektrik üreteceğiz.
Bütün bunlar, geleceğin her anlamda gıptayla bakılan Bursa’sını 
inşa etme adına atılan çok önemli adımlar.
Sağlıklı üstyapılar, ancak, sağlıklı çalışan altyapıların üzerinde 
hayat bulurlar.
Bu gerçekten hareketle, altyapı hizmetlerine büyük önem veri-
yoruz.
Bursa’nın altyapı hizmetlerinde de örnek alınan bir konuma 
ulaşmış olması, altyapıya verdiğimiz önemin bir sonucudur.
Bu güzel şehrin, bugünden geleceğe uzanan yaşam öyküsün-
de, bireyler nezdinde yaşanılmasından mutluluk duyulan izler 
bırakması en büyük hedefimiz.
Bursa aşkıyla dolu yüreklerimiz, geleceğin Bursa’sına uzanan 
yolda, hizmet heyecanıyla çarpıyor.
Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularımla selamlarken, her şe-
yin gönlünüzce olmasını dilerim.

Bursa aşkıyla dolu yüreklerimiz 
hizmet heyecanıyla çarpıyor



05

Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi kap-
samında Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve yol göstericili-
ğinde oluşturduğumuz yol haritası, BUSKİ’yi  güvenle bakılan bir 
konuma getirdi.
Bursa’nın demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mev-
simlerdeki göreceli değişiklikler bağlamında, yatırım çalışmala-
rımıza yön verdik.
Bursa merkezdeki yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattını 
birbirinden ayırarak, yağmur suyu ile kanal atıklarının aynı hat 
üzerinden arıtma tesislerine gitmesinin önüne geçtik.
Yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrılma-
sı oldukça önemli.
Yağmur suyu ile kanalizasyon atıklarının aynı hat üzerinden arıt-
ma tesislerine gitmesi, hem tesislerin çalışma kapasitesini zor-
layıcı hem de altyapı hizmetlerinin sağlıklı işleyişini önleyici bir 
sonucu da beraberinde getirmekteydi.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu iki hattı birbirinden ayırdık.
Yağmur sularını, yağmur kanalları aracılığıyla derelere deşarj 
ediyoruz.
Kanalizasyon atıklarını ise Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisle-
rimizde arıtarak, çevre sağlığını tehdit eder bir unsur olmaktan 
çıkarıyoruz.
Büyükşehir Belediyemizin “sağlıklı şehir Bursa” hedefiyle başlat-
tığı çalışmalar kapsamında, çok önemli bir adım daha attık.
Fizibilite çalışmalarını uzunca süredir devam ettirdiğimiz “Akış-
kan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi”nin temelini 
atarak, çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş olduk.
68 milyon liralık yatırım bedeliyle temelini attığımız tesis, Doğu 
Atık Su Arıtma Tesisi sınırları içerisinde konuşlandırıldı.
Çamur yakma ünitesi, hazırlama, yakma, arıtma ve elektrik ile 
yardımcı sistemlerden oluşan tesis, gerçek bir çevre yatırımı.
İki yıl içerisinde hizmet verir konuma ulaştırmayı hedeflediğimiz 
tesis ile atık su arıtma tesislerinde arıtma işleminden sonra olu-
şan çamur çökeleğinin etrafa yaymış olduğu rahatsız edici koku-
nun da bertarafı sağlanmış olacak.
Sunduğumuz hizmetin en iyisini verebilmek, en önde gelen var-
lık nedenimiz.
Bu vesileyle, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve yol göste-
riciliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bundan sonraki 
süreçte de artan bir ivmeyle devam edeceğimizi belirterek, her 
şeyin gönlünüzce olması dileklerimle en içten saygılarımı suna-
rım.

Altyapıda büyük yatırım hamlesi
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 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
ÇETİNAVCI, Genel Müdür Yardımcı-
ları ve Daire Başkanlarıyla bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep ALTEPE, yapılan altyapı çalış-
malarına ilişkin bilgi aldı.

 Sosyal, kültürel, sportif ve şehircilik proje-
leriyle Bursa’nın “marka kent” kimliği kazan-
masında örnek yatırımlara imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdür-
lüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği altyapı hiz-
metlerine de büyük önem veriyor.

BÜYÜK BUSKİ
BULUŞMASI

BUSKİ HABER

 Modern ve ileri şehircilik uygulamalarının 
sağlıklı altyapı üzerine inşa edilecek bayın-
dırlık uygulamalarıyla mümkün olabilece-
ğinden hareketle, BUSKİ’nin üstlendiği göre-
vin hayati sorumluluğu bağlamında; BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel 
Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör 
Gülenç, Talat Özen, BUSKİ  Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Yıldız, Osman Zengin ve dai-
re başkanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, yapılan ça-
lışmalara  ilişkin bilgi aldı.

 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yardımcıla-
rı Neşet Çakmaklı, Bayram Vardar, Mustafa 
Altın ile BUSKİ Daire Başkanları’nın da hazır 
bulunduğu toplantının açılış konuşmasını 
yapan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı, BUSKİ’nin üstlendiği görev ve so-
rumluluk alanı itibarıyla, Bursa’nın en önde 
gelen hizmet kurumları arasında yer aldığını 
belirtti.

 6360 sayılı “Bütün Şehir Yasası” ile 
Bursa’nın tamamının büyükşehir kapsa-
mına alındığını hatırlatan Çetinavcı, “Buna 
bağlı olarak bizim de görev ve sorumluluk 
sahamız, bütün Bursa’yı kapsayacak biçim-
de yeniden belirlendi. 3 genel müdür yar-
dımcılığımız, 16 daire başkanlığımız ve 44 
şube müdürlüklerimiz aracılıyla hizmetin en 
iyisini sunmanın gayretindeyiz. Merkezde 
bugüne değin 6.300 kilometrelik içme suyu 
hattı ile 3 bin kilometrelik kanalizasyon hattı 
ve 1000 kilometrelik de yağmur suyu hattını 
hizmete sunduk. 3 merkez ilçemizde yağ-
mur suyu ve kanalizasyon hatlarını yüzde
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BUSKİ HABER

100’e yakın oranlarda birbirinden ayırdık. 
Yine su ve kanalizasyon idarelerinin başarı 
kriterlerini belirleyen en önemli argüman-
lardan biri olan kayıp kaçak su ile mücade-
lede büyük başarı elde ederek, sudaki kayıp 
kaçak oranını yüzde 23’ler seviyesine geri-
lettik. Bu, aynı zamanda, Türkiye genelindeki 
bütün su ve kanalizasyon idareleri arasında 
ulaşılan en üst düzey performansa işaret et-
mektedir. Bununla birlikte kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatlarının ayrımında da Türkiye 
genelinde, çok iyi bir konumda olduğumuzu 
rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

 Sorumluluk alanlarına giren 10 ilçenin 
altyapı röntgenini çektiklerine değinen Çeti-
navcı, içme suyu kaynağı ve acil altyapı ihti-
yaçlarıyla ilgili master planlar hazırladıklarını 
belirtti.

 İlçelerin tamamında şube müdürlükle-
ri kurduklarına işaret eden Çetinavcı, içme 
suyu hatları ile kanalizasyon hatlarının iha-
lelerini yaptıklarını proje çalışmaları biter 
bitmez sahaya inileceğini ifade etti.
 
 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın açılış konuşmasının ardından, 
daire başkanları tek tek söz alarak, çalışma-
larına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye brifing sundu.

NİLÜFER
TEMİZ AKACAK

Ovaakça-Hasanağa kolektör ya-
pım işi Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep ALTEPE’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 Çetinav-
cı, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, 
Güngör Gülenç ve Talat Özen ile Yüklenici 
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, toplam 
110 kilometrelik kanalizasyon hattı, 8 kilo-
metrelik terfi hattı ve 7 kilometrelik yağmur-
suyu hattı inşa edilecek.
Ovaakça-Hasanağa Kollektör yapım işi kap-
samında Uluabat, Çatalağıl, Karacaoba, Baş
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köy, Gölyazı ve Fadıllı mahallelerinin atıksu-
ları yeni yapılacak olan Fadıllı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne bağlanacak. Çaylı, Badırga, Konaklı, 
Büyükbalıklı, İrfaniye ve Hasanağa mahalle-
leri ve Nilüferköy, Aksungur, Ahmetbeyköy, 
Çağlayan, Dereçavuş, Geçit, Emek, Alaşar, 
Ovaakça ve Karabalçık mahallelerinin atık-
suları Badırga-Hançerli bölgesine yapılacak 
olan atıksu arıtma tesisine bağlanacak.

 Bursa’daki yer altı sularının ko-
runması konusunda tarihi adım 
atıldı. Sanayici- kamu yönetimi iş-
birliğinin örnek adımını teşkil eden 
uygulama kapsamında, yer altı su 
kaynakları koruma altına alınıyor. 
Bu doğrultuda, iş dünyası ve kamu 
yönetimi, ortak projeler ve yatırım-
lar gerçekleştirecek.
 
  Bursa’daki yer altı sularının korunması ko-
nusunda tarihi adım atıldı. Sanayici- kamu 
yönetimi işbirliğinin örnek adımını teşkil 
eden uygulama kapsamında; BUSKİ, DSİ 1. 
Bölge Müdürlüğü ve BTSO arasında oluştu-
rulacak çalışma komisyonu, yer altı su kay-
naklarının korunarak gelecek kuşaklara ak-
tırılması hususunda, ortak hareket edecek. 
Bu doğrultuda ortak projeler ve yatırımlar 
gerçekleştirilecek.

 Hayatın devamlılığında “olmazsa olmaz” 
öneme sahip bulunan su, sanayi üretiminin 
de en önemli girdi kalemlerinden birini oluş-
turuyor.

 Endüstriyel üretimde büyük öneme sahip 
bulunan suyun temini ve kullanımı ise başlı 

SU KAYNAKLARININ 
KORUNMASINDA

TARİHİ ADIM ÇAMUR YAKMA
TESİSİSİN

TEMELİ ATILDI

BUSKİ HABER

başına ele alınması gereken bir konu olarak 
dikkat çekiyor.

 Sanayi üretiminin can damarlarından su-
yun 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 Oda-
sı (BTSO) bu konuda tarihi bir adım atarak, 
yer altı su kaynaklarının korunarak, gelecek 
nesillere aktarılmasını ön gören bir anlayış-
la sanayicinin su ihtiyacının, arıtılmış suyun 
geri kazanımıyla sağlanması noktasında fikir 
birliğine vardı.

 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 
Altıparmak’taki Ek Hizmet Binası’nda düzen-
lenen toplantı, sanayici-kamu yönetimi tem-
silcilerini 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.

 Büyükşehir Belediyesi’nin “Sağ-
lıklı şehir Bursa” hedefiyle başlattığı 
çalışmalar kapsamında, çok önem-
li bir adım daha atıldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin BUSKİ aracılığıyla 
hayata geçirdiği “Akışkan Yataklı 
Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme 
Tesisi”nin temeli törenle atıldı.
 
 Sağlıklı şehir Bursa hedefinde çok önemli 
adım atıldı.

 BUSKİ Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nin sınır-
ları içerisinde yapılacak tesisin temel atma 
töreni; Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti 
Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti İl 
Başkanı Cemalettin Torun, BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör Gülenç, 
Talat Özen, Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ 
bürokratları ve meclis üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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 Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ aracılı-
ğıyla çok önemli altyapı hizmetlerine imza 
attığını belirten Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, “Bugün Bursa için tarihi bir 
adım daha atıyoruz. Fizibilite çalışmalarını 
uzunca süredir devam ettirdiğimiz, ‘Akışkan 
Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme 
Tesisi’ni, dünyadaki en iyi örneklerini model 
alarak yerli olarak imal edeceğiz. Tesisi, yak-
laşık 2 yıl içinde hizmet verir konuma ulaştır-
mayı hedefliyoruz. . Mevcut atıksu arıtma te-
sisleri sınırları içinde konuşlandırılacak olan 
çamur yakma tesisi hazırlama, yakma, arıt-
ma ve elektrik üretimi ile yardımcı sistemler-
den oluşuyor. 2 ayrı hat olarak inşa edilecek 
olan tesis, toplamda 2 ayrı yakma kazanı, 2 
ayrı baca gazı arıtma sistemleri, bir elektrik 
üretme türbini olarak dizayn edilecek.” diye 
konuştu.

 68 milyon liralık yatırım tutarıyla yaklaşık 
2 yıllık süreçte hayata geçirilecek tesiste ilk 
aşamada BUSKİ arıtma tesislerinden günde 
elde edilen yaklaşık 60 ton çamur yakılacak. 
İlerleyen zamanla da yaklaşık 100 ton çamur 
yakma kapasitesine ulaşılacak.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 
hizmet kurumu olmanın verdiği sorumluluk 
bilinciyle yatırımlara büyük önem verdikleri-
ni söyledi.

 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerin-
deki kanalizasyon hatları ile yağmur suyu 
hatlarını yüzde 99 mertebesinde birbirinden 
ayırdıklarını belirten Çetinavcı, “Bunun yanı 
sıra Mudanya, Gemlik, Gürsu ve Kestel’deki 
kanal ve yağmur giderlerini yüzde 70’lere 
varan oranlarda birbirinden ayrıştırdık. Yine 
Bursa merkezdeki içme suyu hatlarının ta-
mamını yeniledik. Sudaki kayıp kaçakla 
mücadelede büyük başarı elde ettik. Bursa 
merkezde, sudaki kayıp kaçak oranı, yüzde 
23’ler seviyesinde bulunmaktadır. Avrupa 
standartları ortalamasındaki bu oran, aynı 
zamanda, diğer su ve kanalizasyon idareleri 
içerisindeki en iyi performansa işaret etmek-
tedir. Sorumluluk alanımıza geçen yıl giren 
diğer 10 ilçede de altyapı çalışmalarımız 
bütün hızıyla devam ediyor. İlçelerimizdeki 
projelendirme çalışmalarımızda sona yak-
laştık. Yakın gelecekte altyapı yapım ihalesi 
sürecini başlatacağız.” diye konuştu.

 Çetinavcı, Büyükşehir Belediyesi’nin ön-
cülüğündeki çalışmalarına, bundan sonraki 
süreçte de artan tempoyla devam edecekle-
rini sözlerine ekledi.

 Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Toplantısı’nda gerçekleştirilen BUS-
Kİ Genel Kurulu’nda, 2014 yılı faali-
yet raporu ve kesin hesap bütçesi, 
Meclis üyelerinin oylarıyla kabul 
edildi. Buna göre 527 milyon TL’lik 
gelir bütçesi yüzde 98, 589 milyon 
TL’lik gider bütçesi de yüzde 98 ora-
nında gerçekleşmiş oldu.

ALTYAPI
ÇALIŞMALARINDA 

BÜYÜK BAŞARI

BUSKİ HABER
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ÇİFTÇİLERİN
SULAMA İHTİYACINI 

KARŞILAYACAK
GÖLETİN TEMELİ 

ATILDI

BUSKİ HABER

 BUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyük-
şehir Belediyesi’nin öncülüğün-
deki altyapı çalışmalarına bütün 
hızıyla devam ediyor. Bu bağlam-
da, Yenişehir’in Terziler, Kızılköy ve 
Eğerce mahallelerindeki 15 bin hek-
tarlık alanın sulanmasını sağlayacak 
gölet inşaatının temeli atıldı. 

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe törende yaptığı konuşmada, bütünşehir 
uygulamasına geçildiği bir yıllık süreçte kent 
kırsalının ihtiyaçlarını karşılamaya büyük 
önem verdiklerini belirtti.
 
 Merkezde olan bütün hizmetleri kırsala 
da götürmenin kararlılığında olduklarını dile 
getiren Altepe, “Şehrimizin kırsal mahallele

rine bulunduğumuz ziyaretlerde, mahalle 
sakinlerinden tek tek ihtiyaçlarının neler ol-
duğunu soruyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Ter-
ziler Köyü’ne gerçekleştirdiğimiz ziyarette, 
sulama göleti talebi aldık.

 Bunun üzerine ekiplerimizle neler yapıla-
bileceğine dair durum değerlendirmesinde 
bulunduk. BUSKİ kanalıyla, sulama göleti 
inşaatı başlatma kararı aldık. Bugün burada 
temelini attığımız sulama göleti Terziler’le 
birlikte Kızılköy ve Eğerce mahallelerinin de 
sulama ihtiyacını karşılayacak. 15 bin hek-
tarlık alanın sulanmasına olanak sağlayacak 
gölet bir yıllık süreçte hizmete girecek” diye 
konuştu.

 Yakaşık 3 milyon TL’lik yatırım bedeliyle 
temeli atılan sulama göleti, yaklaşık 650 bin 
metreküplük depolama hacmine sahip. Gö-
letin gövde yüksekliği 30.2 metre, göl aynası 
ise 650 metre.

 Temel atma töreninde Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra; BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel 
Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör 
Gülenç, BUSKİ Daire Başkanları, İznik Kay-
makamı ve Yenişehir Kaymakam Vekili Hü-
seyin Karameşe, Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ile mahalle sakinleri de hazır 
bulundu.
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 Bütünşehir Yasası ile görev sahası 
bütün Bursa’yı kapsar hale gelen Bü-
yükşehir Belediyesi, sulama göleti 
inşaatlarıyla çiftçilerin de hizmetin-
de bulunuyor. Büyükşehir Belediye-
si BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu kap-
samda, Yenişehir Terziler’den sonra 
İznik Elbeyli, Tacir ve Hacıosman su-
lama tesisi ve sulama göletlerinin in-
şaatlarına da “start” verdi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü, bu kapsamda, Yenişehir Terziler’den 

sonra İznik Elbeyli, Tacir ve Hacıosman sula-

ma tesisi ve sulama göletlerinin inşaatlarına 

da “start” verdi.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-

pe, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İz-

nik Kaymakamı ve Yenişehir Kaymakam Ve-

kili Hüseyin Karameşe, BUSKİ Genel Müdürü 

İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ Genel Müdür 

Yardımcısı İsmail Yılmaz ile daire başkanları, 

şube müdürleri ve BUSKİ çalışanlarının da 

katıldıkları törenlerde çiftçi bayramı yaşandı.

 Yapılacak işlerin özellikleri
 İznik-Elbeyli Sulama Tesisi Rehabilitasyo-

nu Yapım İşi: Sözleşme bedeli, 365 bin TL. 

Toplam sulama sahası, 1500 dekar. Sulama-

ya açılan ilave saha, 130 dekar. Toplam isale 

hattı uzunluğu, 7.382 metre.

ÜRETİCİLERİN 
YÜZÜ SULAMA
GÖLETLERİYLE

GÜLECEK

BUSKİ HABER
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SULU TARIMLA 
YÜKSEK VERİM 

ALINACAK
“Merkezde ne varsa kırsalda da o 
olacak” hedefiyle çalışmalarına hız 
veren Büyükşehir Belediyesi, çift-
çilerin yüzünü güldürmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda, yapımı BUSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilecek olan İnegöl’ün Yenice

 İznik-Hacıosman Sulama Göleti Yapım İşi: 
Sözleşme bedeli, 659 bin 928 TL. Sulamaya 
açılan saha, 120 dekar. Brüt depolama hac-
mi, 53 bin metreküp. Faydalı depolama hac-
mi, 40 bin metreküp. Talveg kotu, 917 metre. 
Bent kret kotu, 930,50 metre. Maksimum 
bent yüksekliği, 13.50 metre. Toplam dolgu 
hacmi, 36 bin 500 metreküp. (Gölet inşaatı 
2013 yılında tamamlandı).

 İznik- Hacıosman Sulama Tesisi Yapım İşi: 
Sözleşme bedeli, 215 bin TL. Sulamaya açı-
lan saha, 120 dekar. Toplam isale hattı uzun-
luğu, 5 bin 441 metre.

ve Süle mahallelerindeki sulama gö-
letlerinin temeli, düzenlenen tören-
lerle atıldı.

 Yenişehir ve İznik’teki çiftçilerin kullanı-

mına sunulmak üzere temellerini attıkları 

sulama göletlerinin ardından, İnegöl’ün 

Yenice ve Süle mahallelerindeki çiftçilerin 

sulama ihtiyaçlarının karşılanmasına yöne-

lik gölet inşaatlarına da “start” verdiklerini 

belirten Altepe, “Geçen yıl yürürlüğe giren, 

Bütün Şehir Yasası kapsamında, Bursa’nın ta-

mamına hizmet ulaştırmakla mükellef hale 
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geldik. Mükellefiyetimizi en iyi şekilde yeri-
ne getirmenin gayretindeyiz. Kırsal mahalle-
lere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, bizden 
istenilen hizmetlerin listesini belirliyoruz.  
Bursa bilinen pek çok vasfının yanı sıra, aynı 
zamanda tarım şehri. Bu kapsamda, kırsal-
daki üreticilerimizden yoğun biçimde sula-
ma göleti talepleri almaktayız. Bize iletilen 
sulama göleti taleplerini, BUSKİ Genel Mü-
dürlüğümüz aracılığıyla, en kısa zamanda 
hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

 Göletlerin hizmete geçmesiyle, sulu ta-
rımın önünün de açılacağını ifade eden Al-
tepe, yıllık rekoltenin, bugünküne oranla, 5 
katına çıkmasının beklendiğine işaret etti.

 Temel atma törenlerine Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra, AK

Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İnegöl 
Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel Mü-

dür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör Gü-
lenç, BUSKİ daire başkanları, şube müdürleri 
ile kalabalık davetli topluluğu katıldı.
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 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl 
Kaplıkaya’daki Büyükşehir Belediyesi Huzu-
revi Tesisleri bahçesinde düzenlediği ker-
mes ve yiyecek şenliğine düzenli katılım 
sağlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl da 
kermesin parlayan yıldızıydı.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan 
lığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 
organize edilen BUSKİ’nin standı, ziyaretçile-
rin yoğun ilgisine sahne oldu.

 Dev organizasyona BUSKİ’nin yanı sıra; 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin ça-
lışanları, ilçe belediyeleri, engelli dernekleri 
ve hemşehri dernekleri katıldı.

 Organizasyonun en büyük standı olma 
özelliğine sahip bulunan BUSKİ standından 
yapılan satışla, kermese 13 bin 272 TL’lik 
katkı sağlandı. BUSKİ böylelikle, her yıl tek-
rarladığı rekor katkı performansını bu yıl da 
yinelemiş oldu.

 Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal 
sorumluluk bilinciyle, hayatın içinden ve ha-
yata dair etkinliklerde bulunan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yaşana-
bilecek afetler karşısında tatbikatlar düzenli-
yor. Bu kapsamda, BUSKİ Arama ve Kurtarma

Ekibi’nin “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi 
Tatbikatı” başarıyla sonuçlandı. 
 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde, 
Mudanya’nın Eğerce Ayazma bölgesinde 
gerçekleştirilen tatbikatta, çok katlı bina-
larda enkaz altında dehliz açma, canlı yeri 
tespiti, yaralıya ulaşma ve ilk müdahalenin 
yapılması ile ilgili uygulamalı eğitim yapıldı.

 Bunun yanı sıra; 112 Hızır Acil Servis’e ya-
ralı teslimi, arama tarama faaliyetlerinin ya-
pıldığına dair gerekli işaretlemelerin yapıl-
ması ve olay mahalli kayıtlarının tutanaklara 
geçirilmesi faaliyetleri hakkında da genel 
bilgilendirmede bulunuldu.

BUSKİ ARAMA 
KURTARMA

EKİBİNİN TATBİKAT 
BAŞARISI

BUSKİ’DEN
KERMESE

REKOR KATKI
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleş-
tirilen ‘Oryantasyon Eğitimi’nde bir araya 
gelen BUSKİ personeli, çalıştıkları kurumun 
birimlerini ziyaret ederek, BUSKİ’nin çalışma 
sistematiğine ilişkin bilgi sahibi oldu.

 26 Mayıs - 4 Haziran 2015 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen organizasyon kapsamın 
da, 369 personel eğitime tabi tutuldu.

 Etkinlik kapsamında; ‘Doğancı İçme Suyu 
Barajı’, ‘Nilüfer İçme Suyu Barajı’, ‘Dobruca 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’ ile ‘Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden BUSKİ çalışanla-
rı, verilen hizmetleri yerinde izleme imkanı-
na kavuştu.

 BUSKİ, oryantasyon eğitimi ile kurum ça-
lışanlarında ‘kurum kültürü’ bilincini oluştur-
mayı amaçlıyor.

 Oryantasyon eğitimin bir diğer amacı ise 
çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duy-
gusunu geliştirmek.

BUSKİ ÇALIŞANLARI 
BUSKİ’Yİ TANIDI

ETKİNLİK RÜZGARI
 Gerçekleştirdiği altyapı hizmetleriyle ör-
nek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal, 
eğitsel ve kültürel etkinliklerle de adından 
söz ettiriyor. Bu kapsamda BUSKİ İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı mayıs ve 
haziran ayı içerisinde birbirinden önemli et-
kinlikler gerçekleştirdi.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen mayıs ayı etkinlikler zincirinin ilk hal-
kasında, Eğitimci Psikolog Mürşit Atlıakın, 
çağımızın önde gelen rahatsızlıklarının ba-
şında gelen “stres”  hakkında bilgilendirme-
de bulundu.



16

BUSKİ HABER

Stresin kişinin çevreyle uyumunu bozduğu-
nu belirten Atlıakın, “Stres, çok duyduğu-
muz, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı bir 
durumdur. Kişinin çevreyle uyumunu bozar 
ve kapasitesini zorlar. Herkes streste olup 
olmadığını anlayabilir. Stresi tanımlamak 
gerekirse, bireyin kendisini rahatsız eden 
bir ortamda organizmanın verdiği cevaptır. 
Vücut, stresli halde her duruma aynı tepkiyi 
vermez. Yani güzel bir olayla da karşılaşsa, 
kötü bir olayla da karşılaşsa her iki duruma 
da uyum göstermek zorundadır.” diye ko-
nuştu.

 Stressiz insan olamayacağını vurgulayan 
Atlıakın, stresin hayatın bir parçası olduğu-
nu dile getirdi.

 Stresin, yaşamın bir gerçeği olduğunu ifa-
de eden Atlıakın, önemli olanın stresin kont-
rol altında tutulabilmesi olduğuna dikkat 
çekti.

 Etkinlikler halkasının takip eden serisinde 
ise İl Müftülüğü vaizlerinden Mehmet Cila

Polis Memuru Mustafa Çevik de”İnternet 
Dolandırıcılığı” konulu konferansta internet 
kullanımında karşılaşılabilecek sahtecilik, 
darp ve dolandırıcılık tehditlerine karşı alı-
nabilecek önlemler hakkında bilgilendirme-
de bulundu.

 Miraç Kandili dolayısıyla “Gönül ve Ruh Te-
mizliği”, yine İl Müftülüğü vaizlerinden Mu-
hammed Döner de Beraat Kandili nedeniyle 
“Dua ve Beddua” konusuna ilişkin sunumda 
bulundular.
 Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
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 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler silsilesi 
haziran ayında da olanca hızıyla devam etti.

 Bu kapsamda; 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü nedeniyle, Mustafakemalpaşa’daki 
Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Orhangazi’deki Esenler Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve Orhangazi Halk 
Eğitimi Merkezi’nde suyun önemi, değeri ve 
tasarrufunu konu alan eğitimler verildi.

 Haziran ayı etkinlikler zincirinin bir di-
ğer halkasında ise Üroloji Uzmanı Dr. Berk 
Karataş, “Böbrek Hastalıklarına Neden Olan 
Etkenler ve Böbrek Taşları” konulu sunumda 
bulundu.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşti-

rilen etkinlikte, böbrek taşlarının herhan-
gi bir belirti vermeden veya böbrek hasarı 
oluşturmadan da bulunabileceğini belirten 
Karataş, “Özellikle büyük taşlar için böyledir. 
Fakat küçük taşlar idrar kanalına geçebilir 
ve böbrek koliği olarak bilinen, kasığa doğ-
ru yayılan ve nöbetlerle ortaya çıkan ağrıya 
neden olur. Zaten hastalarda en sık görülen 
belirti böbrek taşının olduğu tarafta ortaya 
çıkan ağrıdır.” diye konuştu.

 Yine BUSKİ Konferans Salonu’nda düzen-
lenen bir başka etkinlikte Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Merkezi 
Sorumlusu Mustafa Çevik, “Çocuklarımı-
zın Güvenliği ve Doğru Arkadaş Seçimleri” 
konulu sunumunda, çocukların aile kuru-
mundan daha çok çevre faktörlerinin etki-
sinde olduğunu belirterek, doğru arkadaş 
seçiminin, çocuğun kişilik gelişimi ile kişisel 

güvenliği açısından büyük önem arz ettiğini 
vurguladı.
 Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen et-
kinlik kapsamında ise Türk Psikologlar Der-
neği (TPD) Başkanı Yılmaz Gürkan, “Etkili 
Anne-Baba Eğitimi” konulu konferansta ço-
cuğun kişilik gelişimi açısından anne-baba 
eğitiminin önemine işaret etti.

 Çocukların çeşitli özelliklerine ve gelişim 
dönemlerine ilişkin farklılıklar gözlemle-
nebileceğini ifade eden Gürkan, “Çocuğun 
fizyolojik ve psikolojik anlamda sağlıklı birer 
birey olarak yetişmesinde ve davranışları-
nın şekillenmesinde, anne ve babanın rolü 
büyüktür.  Çocuğa verilen disiplinin ve ebe-
veyn-çocuk arasındaki ilişkilerde belirlenen 
sınırların, çocukların davranışlarının ve kişi-
liğinin gelişiminde önemli paya sahiptir. Ço-
cuklara sınırları belli özgürlükler sağlamak 
önemlidir.” diye konuştu.
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 Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
birimlerde görev yapan personelin ailele-
riyle katıldıkları piknik etkinliği, unutulmaz 
anlara sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı 
piknikte çalışanlar aileleriyle birlikte hoşça 
vakit geçirdi.
 Animasyonlar, illüzyon gösterileri ve fasıl 
heyetinin seslendirdiği şarkılarla eğlencenin 
zirveye çıktığı piknik, bu yıl 12. kez düzen-
lendi.
 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep AL-
TEPE, 12 yıl önce başlayan geleneğin de-
vam ettiğini belirterek, piknik etkinliğinden 
amaçlananın, çalışanlar arasındaki birlik, 
beraberlik, dayanışma ruhunu pekiştirmek 
olduğunu vurguladı.
 Piknikte Başkan Altepe’nin yanı sıra; Bü-
yükşehir bürokratları, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç ve BUSKİ yöneti-
cileri de hazır bulundu.

BÜYÜKŞEHİR
VE BUSKİ

ÇALIŞANLARININ 
PİKNİK KEYFİ

BUSKİ ÇALIŞANLARI 
“YAZA MERHABA” 

DEDİ

 Geleneksel hale getirdikleri yürüyüşle, hem 

yazın gelişini kutladıklarını hem de çalışanlar 

arasındaki birlik, beraberlik duygusunu pekiş-

tirmeyi hedeflediklerini belirten BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sportif etkin-

liklere büyük önem verdiklerini vurguladı.

 Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda doğa yü-

rüyüşünün keyfini çıkaran çalışanlar, etkinlik 

organizasyonu nedeniyle BUSKİ yönetimine 

teşekkür etti.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü personeli, doğa yürüyüşünde bir araya 
geldi. Kent Ormanı’ndaki yürüyüşe, BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı,  Genel Mü-
dür Yardımcısı Talat Özen ve BUSKİ çalışanları 
katıldı.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen eğitimde, “Kamu 
İhale Kanunu” mercek altına alındı. Eğitim 
kapsamında kamu ihale sözleşmelerine iliş-
kin bilgi verildi.

 Kim Akademi’den Eğitmen Yaşar Gök’ün 
konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte 
kamu ihalesi kavramı içerisinde yer alan 
“saydamlık”,”güvenilirlik”, “rekabet”, “gizlilik”, 
“eşit muamele” ve “kamuoyu denetimi” baş-
lıkları ele alındı.

 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağ-
lantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 
ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeye-
ceğini belirten Gök, “Eşik değerlerin altında 
kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile 

yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanu-
na göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü 
ve belli istekliler arasında ihale usulü temel 
usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda be-
lirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği 
bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” 
diye konuştu.

 Gök; ihale kavramının, genel anlamıyla, 
idarenin mal, hizmet ya da yapım işi niteli-
ğindeki ihtiyaçların en uygun fiyatla temin 
edilmesi biçiminde tanımlanabileceğini de 
sözlerine ekledi.

BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim semine-
rinde, “raporlama teknikleri” ele alındı. Etkin-
lik kapsamında, raporlama uygulamalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar ile etkin 
raporlama yöntemleri üzerinde duruldu.

 BİYMED Eğitim ve Danışmanlık eğit-
menlerinden Sinan Bayraktar’ın konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, etkin bir raporun 
nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bilgi-
lendirmede bulunuldu.

 Raporun şekilden öte bir yazım tekniği ile 
sunulması ve anlaşılır olmasının gerektiğine 
işaret eden Bayraktar, “Bununla birlikte ha-
zırlanan bir raporun, okuyucuya net bilgiler 
aktarması da önemlidir. Araştırma ve geliş-
tirme raporları, denetim ve teftiş eleman-
larının yapacakları uygulamalara yönelik 
yazmaları gereken raporların etkin, verimli, 
anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde 
olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabil-
mesi amacıyla yürütülmesi büyük önem arz 
etmektedir” diye konuştu.

KAMU İHALE
KANUNU EĞİTİMİ

ETKİN RAPOR
YAZIM TEKNİKLERİ
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DİJİTAL
ARŞİVLEMENİN ÖNEMİ
 İletişim teknolojilerinin baş döndürücü 
bir hızla gelişim gösterdiği günümüzde, ku-
rumlardaki belge arşivlemelerinde de farklı 
teknikler kullanılıyor. Kullanılan arşivleme 
tekniklerinin en yaygın olanı ise “dijital ar-
şivleme”. BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 
düzenlenen etkinlikte “dijital arşivleme”nin 
esasları ele alındı.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen 
etkinlikte konuşan CMK Eğitim Danışman-
lık eğitmenlerinden Yasin Oğuz, kurumların 
bilgi ve belgelerini yönetebildiği ve ihtiyacı 
olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşabildiği ölçü-
de, güvenilirliği yakalayabildiklerini belirtti.

 Hızlı ulaşılması gereken belgeler ve kay-
bında sorun oluşturabilecek dökümanların,  
elektronik ortamda saklanmalarının önemi-
ne işaret eden Oğuz, “Kurum içi ya da kurum 
dışı evrakların üzerinde bulunan bilgilerin 
ne şekilde saklandığı, hangi hızda erişildiği 
ve tekrar kullanılma sıklığı arşivin değerini 
belirleyen unsurlardır. Genel olarak arşiv, 
sadece evraklar ve klasörleri düşündürse de, 
etkinlikte konuşan CMK Eğitim Danışman-
lık eğitmenlerinden Yasin Oğuz, kurumların 
bilgi ve belgelerini yönetebildiği ve ihtiyacı 
olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşabildiği ölçü-
de, güvenilirliği yakalayabildiklerini belirtti.

 Hızlı ulaşılması gereken belgeler ve kay-
bında sorun oluşturabilecek dökümanların,  
elektronik ortamda saklanmalarının önemi-
ne işaret eden Oğuz, “Kurum içi ya da kurum 
dışı evrakların üzerinde bulunan bilgilerin 
ne şekilde saklandığı, hangi hızda erişildiği 
ve tekrar kullanılma sıklığı arşivin değerini 
belirleyen unsurlardır. Genel olarak arşiv, sa-
dece evraklar ve klasörleri düşündürse de,

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, kusursuz altyapı hizmetlerinde 
gösterdiği üstün başarı kadar, sosyal-kültü-
rel etkinliklere sağladığı katkı ile de kamu 
kurumu olmanın seçkin örneklerini sunuyor.
15-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Uludağ Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nce düzenlenen “Beşinci Mantık 
Çalıştayı”nın destekçileri arasında yer alan 
BUSKİ, şehrin kültür etkinliklerinin gerçek-
leştirilmesine sağladığı katkı ile de göz dol-
durdu.

BUSKİ’DEN
AKADEMİK

ÇALIŞTAYA DESTEK

 İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, 
Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi,  
Türk Felsefe Derneği, Uludağ Felsefe Derne-
ği ve Bursa Felsefe Kulübü tarafından Ördek-
li Kültür Merkezi’nde organize edilen V. Man-
tık Çalıştayı, Ankara Üniversitesi merhum 
öğretim üyesi Dursun Murat Çüçen anısına 
düzenlendi. 

 Türkiye genelindeki çeşitli eğitim kurum-
larında mantık üzerine araştırma yapan uz-
manları bir araya getiren çalıştayda 25 bildiri 
sunuldu.

 Bildirilerin içeriğini, klasik mantığın Antik 
Yunan dünyasından İslam dünyasına, ora-
dan da günümüze gelen serüvenini konu 
alan yayınlar oluşturdu. 

 Klasik ve modern mantıkçılar ile ilahiyat 
fakülteleri ve felsefe bölümlerinde mantık 
çalışmaları yapan bilim insanlarını buluştu-
ran çalıştay, gelecek kuşaklara mantığın ile-
tilmesini basılacak bildiri kitabı ile taşıyacak.
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En Renkli İzleyicisi), Karacabey Şube 
Müdürlüğü’nden Volkan Yetim ise (Turnuva-
nın En Teknik Futbolcusu) seçildi. 

 Turnuvada dereceye girenler ile plaket 
almaya hak kazananlar ödüllerini, BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın elin-
den aldı.

 Çalışan motivasyonu ve mutluluğu bağ-

lamında sportif faaliyetlere büyük önem 
verdiklerini dile getiren Çetinavcı, turnuva-
ya katılımda bulunan bütün takımları tebrik 
etti.

 Turnuvada asıl kazananın BUSKİ olduğu-
nu vurgulayan Çetinavcı, “Büyük BUSKİ aile-
si” bilincini pekiştirmeye yönelik sosyal, kül-
türel ve sportif etkinliklere bundan sonraki 
süreçte de artan ivmeyle devam edecekleri-
ni belirtti.

 BUSKİ 3. Geleneksel Su Kupası Futbol 
Turnuvası’nda dereceye girenler, ödül-
lerini, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın elinden aldı. Çalışanları arasın-
da birlik beraberlik duygusunun gelişimine 
büyük önem verdiklerini dile getiren Çeti-
navcı, futbol turnuvası ile “Büyük BUSKİ aile-
si” bilincinin pekiştirilmesini hedeflediklerini 
vurguladı.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Da-
iresi Başkanlığı’nca düzenlenen tur-
nuvada, 16  takım mücadele etti.

 Nefes kesen mücadelelere sahne olan 
turnuvada birinciliği SAKA, ikinciliği Güven-
lik, üçüncülüğü Su Kanal, dördüncülüğü ise 
Büyükorhan elde etti.

 Yapılan değerlendirmede Büyükorhan 
Şube Müdürlüğü’nden Cemal Yavuz (Turnu-
vanın En Renkli ve Coşkulu Amigosu), Sek-
senler Grubu’ndan Bayram Ay (Turnuvanın

KAZANAN BUSKİ
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 Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’nın en iyi 
korunan içme suyu havzalarına sa-
hip olduğunu belirterek, barajdan 
gelen suyun Dobruca İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’nde fiziksel ve kimya-
sal arıtma işlemlerinin ardından en 
sağlıklı şekilde şebekeye verildiğini 
söyledi.

BURSA’DA EN
SAĞLIKLI VE

GÜVENİLİR SU
ÇEŞMEDEN İÇİLİR

 Her gün şehrin 30 farklı noktasından alı-
nan numunelerde bakteriyolojik, 100 ayrı 
noktasından alınan numunelerde ise klor 
ölçümleri yapıldığına dikkat çeken Altepe, 
Bursa’nın içme suyunun BUSKİ’nin yanı sıra 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri 
ve bazı meslek odaları tarafından da analiz 
edildiğini ifade etti.

 Yapılan tahlil ve incelemelerden bugüne 
kadar hiçbir sorun çıkmadığına değinen Al-
tepe, Bursa’nın çeşmeden akan suyun gönül 
rahatlığıyla içilebildiği ender şehirlerin ba-
şında geldiğini de sözlerine ekledi.

 Doğancı Barajı’ndan arıtma tesisine gelen 
suyun en ince ayrıntısına kadar analizlere

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’nın en iyi korunan içme 
suyu havzalarına sahip olduğunu belirterek, 
barajdan gelen suyun Dobruca İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’nde fiziksel ve kimyasal arıtma 
işlemlerinin ardından en sağlıklı şekilde şe-
bekeye verildiğini söyledi.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Doğancı Barajı’ndan gelen içme su-
yunun arıtıldığı Dobruca İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

 Altepe’nin inceleme gezisinde BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel 
Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör 
Gülenç ve Talat Özen de hazır bulundu.
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tabi tutulduğunu belirten Altepe, “Şehir 
şebekesine verilinceye değin, çeşitli arıt-
ma aşamalarından geçen su, en sağlıklı şe-
kilde kullanıma sunulmaktadır.  Doğancı 
Barajı’ndan gelen ham su, öncelikle arıtma 
tesisinde konuşlandırılan Japon balıklarıyla 
dolu akvaryumda test edilmektedir. Burada-
ki amaç, suyun daha barajdan ilk çıktığı anda 
herhangi mikrobik bir unsur içerip içermedi-
ğinin tespitidir. Bakteriyolojik ve mikrobik 
unsurlara karşı en hassas donanımla yaratıl-
mış balıkların su içerisinde gösterdiği reak-
siyona göre ham su testten geçirilmektedir.

 Ham suyun ilk analizinden sonra arıtma 
tesislerinde her türlü fiziksel ve kimyasal 
işlemlerden geçirilen su, sağlıklı ve içilebi-
lir nitelikte şehir şebekesine verilmektedir. 
Son günlerde bazı yayın organlarında iddia 
edildiği gibi barajdan gelen suyun şebekeye 
verilmesi gibi bir durum söz konusu dahi de-
ğildi. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir uy-
gulama yoktur. Su kaynaklarından alınan su, 
arıtma tesislerinde işlendikten sonra halkın 
kullanımına sunulmaktadır” diye konuştu.

Bursa’nın içme suyunun BUSKİ’nin yanı sıra 

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri 

ve bazı meslek odaları tarafından da analiz 

edildiğini ifade etti.

 Yapılan tahlil ve incelemelerden bugüne 

kadar hiçbir sorun çıkmadığına değinen Al-

tepe, Bursa’nın çeşmeden akan suyun gönül 

rahatlığıyla içilebildiği ender şehirlerin ba-

şında geldiğini de sözlerine ekledi.

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurulu 
bulunan laboratuarın, uluslar arası akredi-
tasyona sahip olduğuna dikkat çeken Alte-
pe, arıtma işlemlerinin Dünya Sağlık Örgütü 
kriterleri ile diğer uluslar arası standartlara 
uygun çerçevede yapıldığını vurguladı.

Her gün şehrin 30 farklı noktasından alı-
nan numunelerde bakteriyolojik, 100 ayrı 
noktasından alınan numunelerde ise klor 
ölçümleri yapıldığına dikkat çeken Altepe, 
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 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle, BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanlığı’nca,  BUSKİ çalışanları 
arasında düzenlenen “Yılın En Baba Karesi” 
konulu fotoğraf yarışmasında dereceye gi-
renler, plaketlerini, BUSKİ Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Çetinavcı’nın elinden aldı.

 Yarışmada birinciliğe Su Arıtma ve İşletme 
Tesisleri Dairesi Başkanlığı’ndan Erdem Atik, 
ikinciliğe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’nden 
Murat Tolga Karahanoğlu, üçüncülüğe Tica-
ret İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Cihangir 
Erol Almaç, Jüri Özel Ödülü’ne ise Elektrik 
Makine İkmal Dairesi Başkanlığı SCADA 
Birimi’nden Coşkun Sakin layık görüldü.

 Dereceye girenleri tebrik eden BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı,  yaşana-
bilecek en güzel duygulardan birinin de “ba-
balık” duygusu olduğunu dile getirdi.

 Bir babanın evladına verebileceği sevgiyi, 

başka hiçbir varlığın vermesinin mümkün ol-

madığını belirten Çetinavcı, “Bu nedenle ço-

cuklarınıza vakit ayırın. Onlarla oyunlar oyna-

yın, sohbetler edin. Özgüveni gelişmiş, saygılı, 

yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan, 

bireyler arası ilişkilerde empati kurabilen pay-

laşımcı nesiller, sizlerin eseri olacaktır. Çocuğu-

nuza ayıracağınız vakitten asla feragat etme-

yin. Yoksa ilerleyen yıllarda, bunun eksikliğini 

hep içinizde hissedersiniz” diye konuştu.

 Plaket töreninde, BUSKİ İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural da hazır bu-

lundu.

BABA OLMANIN 
ANLAMINI

BULUŞTURAN
KARELER
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KENT KONSEYİ 

ŞEHRİN SİGORTASI

RÖPORTAJ

Röportaj: Mustafa TÜRE

 Şehirler karakteristik özelliklerini, tarihi, 
sosyal ve kültürel  geçmişlerinden alırlar.
Bu yönüyle şehir ve insan etle tırnak gibi-
dir.
 Neticede, tarihi yazan da sosyal olguları 
harekete geçiren de kültürel ürünlere imza 
atan da bizatihi insanın ta kendisidir.

 İnsanların bir arada yaşama edinimin

den meydana gelen şehirlerin yerleşik dü-
zenlerinin oluşması ile estetik değerlerinin 

şekillenmesindeki  birinci derecede pay sa-

hibi, yine o şehirde yaşam süren bireylerin 

tamamıdır.

 Bu yönüyle insan, her şeyden önce yaşa-

dığı şehre karşı sorumludur.

 Bir şehri, “yaşanılmasından mutluluk 

duyulan” ya da “sorunlar yumağı içerisinde 

debelenen” konuma sürüklemek, insanın 

yaşadığı şehre ne verdiğiyle yakından ilgi-

lidir.

 Altı yıldır Türkiye’nin gündeminde yer 

alan “kent konseyi” kavramı, kent insanını 

yaşadığı şehre duyarlı olmaya çağıran bir 

yaklaşımla, çatısı altında bir araya gelmeye 

davet ediyor.

 Gönüllük esasına göre kent konseyleri 
çatısı altında buluşan kurum, kuruluş, mes-
lek örgütü yani kısacası kent dinamikleri 
temsilcileri, şehirlerini her alanda daha ile-
riye, daha güzele, daha mükemmele ulaş-
tırabilme yolunda fikir paylaşımında bulu-
nuyorlar.

 Mükemmel bir işleyişe sahip bulunan 
organizasyon şeması ve çalışma sistemati-
ği ile Türkiye’ye örnek olan Bursa Kent Kon-
seyi, Bursa’nın “yerel demokratik buluşma 
adresi” olarak kabul görüyor.

 Dergimizin bu sayısında, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Semih Pala ile Konsey’in 
gerçekleştirdiği etkinlikler ve çalışmalarını 
konuştuk.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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 Dilerseniz söyleşimize, “kent konseyi” 
kavramının içerdiği anlamla başlayalım?
 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. mad-
desi ve 6 Haziran 2009 tarihli Kent Konseyi 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle, yerel 
yönetimler,  kent konseyi kavramıyla tanış-
mış oldu. Bu noktada ilk adımları atan bele-
diye başkanlarından biri, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, yasanın ruhuna 
uygun örgütlenmeyi başaran il ise Bursa 
olmuştur. Bursa Kent Konseyi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kal-
kınma, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
gönüllülük esasına göre hayata geçirmeye 
çalışan şehrin demokrasi platformudur. Bu 
kapsamda; valiliğin, belediyelerin, meslek 
kuruluşlarının, siyasi partilerin, üniversitele-
rin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, 
mahalle muhtarlarının, kısacası Bursa’ya 
ilişkin Bursa’ya dair bireysel ya da kurumsal 
anlamda sözü olanların gönüllülük esasına 
göre bir arada bulundukları Bursa Kent Kon-
seyi, adeta, şehrin sigortası konumundadır. 

 Bursa Kent Konseyi için dile getirdi-
ğiniz “şehrin sigortası” benzetmesi, 
aslında, “kent konseyi” kavramının 
Bursa için içerdiği önemi de ortaya 
koyuyor. Bu bağlamda, Bursa Kent 
Konseyi’nin şehre kattığı değerler an-
lamında neler söylenebilir?
 Kent konseylerini, kentlerin yerel buluş-
ma noktaları olarak da görmek mümkün. 
Gerçekleştirdiği etkinlikler ve aktivitelerle, 
şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın-
mışlığına ciddi düzeyde katkı sağlayan Bursa 
Kent Konseyi’nin geliştirdiği sistematik yapı, 
diğer kent konseylerince de model alınıyor.

 Gerçekleştirilen sistematik yapının 
arka planında, şüphe yok ki bir başa-
rı öyküsü bulunuyor. Sözün burasın-
da sizi başarıya ulaştıran faktörlerin 
neler olduğunu sorsam?

RÖPORTAJ

 Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
Altepe’nin olumlu, motive edici ve her za-
man yanımızda olduğu hissi veren yaklaşı-
mı, başarımızın en başta gelen faktörünü 
oluşturmaktadır. Bursa Kent Konseyi komp-
leksi içerisinde Büyükşehir Belediyemizin 
Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde tah-
sis ettiği mekanlarda çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Kullandığımız fiziki mekanlar, 
Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımımıza 
tahsis ettiği yapılardan oluşuyor. Rahat ça-
lışma ortamında, gönüllülerimizin Bursa 
için geliştirdiği projelerle, kentin bugününe 
ve geleceğine dair çok önemli etkinliklere 
imza atıyoruz. Kent konseyleri, kentin tüm 
dinamiklerini kapsayan bir “çatı kuruluşu” 
olmalı, belirli kesimlere değil, herkese ve her 
kesime hitap etmelidir. Bursa Kent Konseyi 
olarak biz bunu başardık. Bursa’dan bütün 
Türkiye’ye örnek bir model çıkardık. Başa-
rımızın bir diğer unsuru, gönüllülerimizin 
farklı bakış açılarıyla ortak paydada mey-
dana getirdikleri çok değerli çalışmalardır.

kuruluşunu tamamlayan BASKİ, şehrin en 
önde gelen hizmet kurumları arasında yer 
alıyor. BASKİ’nin aynı zamanda Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevini de üstlenen Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, kurumun çalışma stratejisinin belirle-
nerek hizmet haritasının oluşturulduğu fikir 
platformlarının başkanlığını da yapıyor. Mo-
dern ve çağdaş şehircilik modellerinin, sağ-
lıklı altyapılar üzerine inşa edilen bayındırlık 
uygulamalarıyla mümkün olabileceğini be-
lirten Başkan Uğur, bu nedenle BASKİ’ye ayrı 
bir önem veriyor.

 Çalışmalarınızdan birkaç örnekle 
bahsetsek?
 Yakın geçmişte Bursa’nın geleceğini ya-
kından ilgilendiren 100 bin ölçekli imar pla-
nının hazırlanmasında Bursa Kent Konseyi 
ön aldı. İmar planı yapılmadan 6 ay süren 
çalıştaylar düzenlendi. 100 bin ölçekli planın 
55 maddeden oluşan ilkeleri belirlendi. Çı-
kan taslak plan yapıcılara sunuldu.
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 İmar planının esasları ortaya kondu. 600 
kişinin katıldığı büyük katılımlı toplantıda, 
Bursa’nın 100 bin ölçekli imar planı, oybirli-
ğiyle kabul edildi. Böyle bir durum, görülmüş 
bir şey değil. Bunu başarabilen bir başka il ör-
neği de bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
Uluslar arası Fotoğraf Festivali Bursa Fotofest’i 
geçekleştiriyor olmamız, yine başarılı organi-
zasyonlarımıza verilebilecek bir başka örne-
ği oluşturmaktadır.  Uluslar arası çaptaki bu 
muhteşem organizasyonun gerçekleştirilme-
sinde maddi katkıyı, Büyükşehir Belediyemiz 
sağlıyor. Festivalle ilgili bütün her şeyi ise 
Bursa Kent Konseyi organize ediyor. Bu kap-
samda dünyanın en büyük fotoğraf sergisini 
açtık. Bütün bunlar, Türkiye’de yapılamayan 
işler. Yine, Türkiye’de ilk olmak üzere, kamu 
binalarındaki engelli sistemini inceledik. Bu 
bağlamda, Bursa’daki bütün kamu binalarını 
belirledik. Yapılan değerlendirmeler neticesin-
de 135 akülü engelli aracı dağıttık. Bunun da 
Türkiye’de eşi emsali bulunmamaktadır. Yine, 

hızlı trenin Bursa’ya getirilmesinde, Bursa Kent 

Konseyi’nin payı bulunmaktadır. En son bu 

yıl içerisinde 50 üniversiteden 105 akademis-

yenin katılımıyla, Kent Konseyleri Sempozyu-

mu gerçekleştirdik. 35 kişilik bilim ve hakem 

kurulunun süzgecinden geçen 20 bildiri ya-

yınlandı. Türkiye’de böylesi bir sempozyum 

düzenleyebilen bir başka kent konseyi örneği 

bulunmamaktadır. 6 yıllık süreçte gerçekleş-

tirdiğimiz etkinliklere, yaklaşık 350 bine yakın 

kişinin katılımını sağladık. Bu bir rekordur. 

Bursa Kent Konseyi, gerçekleştirdiği organi-

zasyonlarla dolaylı olarak Bursa’nın tanıtımına 

ve turizmine de büyük katkı sağlamaktadır.

Bursa’nın bugününe ve geleceğine 
ilişkin alınan kararlarda, Bursa Kent 
Konseyi’nin gönüllülük esasına daya-
nan görüş ve önerilerinin payı da bu-
lunuyor. Peki bu durum pratiğe nasıl 
yansıyor?

Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan 

30 çalışma grubunda bir araya gelen gönül-

lülerimiz; kültür sanat etkinliklerinden sos-

yal konulara, sektörel gruplardan engellile-

rin çözüm bekleyen sorunlarına kadar, geniş 

yelpazedeki konuları mercek altına alıp, fikir 

alışverişinde bulunmaktadır.

 Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilinci-

nin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 

duyarlılık, sosyal yardımlaşma, hesap sorma, 

hesap verme ve dayanışma ilkelerinin haya-

ta geçirilmesi hedefiyle hareket eden kent 

konseylerinde oluşturulan görüşler, beledi-

ye meclisinin ilk toplantısında gündeme alı-

narak değerlendirilir. Kent konseylerinin ça-

lışma usul ve esasları ise İçişleri Bakanlığı’nca 

hazırlanan yönetmelikle belirlenmektedir.
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 Türkiye’nin en aktif kent konseyi unvanı-
na sahip bulunan Bursa Kent Konseyi’nin se-
çimle işbaşına gelen ilk başkanı olan Semih 
Pala, Bursa Kent Konseyi’nin çalışmalarına 
başladığı 2009’dan bu yana Bursa Kent Kon-
seyi Başkanlığı’nı başarıyla sürdürüyor. Pala, 
2012 ve 2014’te “Yılın Kent Konseyi Başkanı” 
seçildi.

 Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala; 
“kadın”, “engelliler”, “gençlik” ve “çocuk” baş-
lıklarından oluşan 4 meclis, 30 çalışma gru-
bu ve yüzlerce gönüllüleriyle yılda yaklaşık 
bin 500 etkinliğe imza attıklarını dile getiri-
yor.

 Bursa Kent Konseyi’nin elde ettiği başarıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin büyük payı bulunduğunu belirten Pala, sağladığı büyük destek ve Bursa Kent 
Konseyi ruhunun filizlenip kök salmasında bulunduğu katkı nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür ediyor.

 Diğer şehirlerin kent konseylerinin, Bursa Kent Konseyi’ni “örnek model” aldıklarını 
belirten Pala, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı çerçevesinde 
Brezilya’dan Bursa’ya gelen yetkililerin, Bursa Kent Konseyi’nin dünyada örnek oluştura-
bilecek çalışma sistematiği içerisinde olduklarını dile getiriyor. Bütün bunların onur veri-
ci gelişmeler olduğunu vurgulayan Pala, Bursa’ya değer oluşturan çalışmalarına bundan 
sonraki süreçte de artan bir tempoyla devam edeceklerine işaret ediyor.

RÖPORTAJ

Yılın Kent
Konseyi Başkanı

Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür

Bursa Kent Konseyi “örnek model”
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 Bursa Kent Konseyi, seçilmiş başkan ve 
yürütme kurulu, seçilmes 4 meclis (çocuk, 
kadın, genç, engelli) ve yürütme kurulları, 
30 ayrı çalışma grubu ile yüzlerce gönüllü-
sü, yasada belirlenen kriterlerdeki kurumsal 
katılımcıları, 6 ayrı görev yapısındaki çalışma 
ofisleri, 40 odası ve salonları ile Türkiye’nin 
en büyük kent konseyi konumunda olup, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve 
katkıları ile yılda yaklaşık 1500 etkinlik ya-
pabilen Türkiye’nin en güçlü ve en aktif kent 
konseyi konumunda bulunuyor. Bursa Kent 
Konseyi, kentlilerin “yerel demokratik buluş-
ma noktası” ve kentin dinamiklerini kapsa-
yan bir “demokrasi platformu” olarak çalışı-
yor.

•	 1/100.000	Ölçekli	Bursa	İl	Çevre	Düzeni	Plan	Çalıştayı
•	 Bursa	Lise	Temsilcileri	Buluşmaları
•	 Beyaz	Zambak	Projesi
•	 Kamu	Binalarının	Denetlenmesi-Engelsiz	Alan	Bayrağı
•	 Engelliler	Meclisi	Türk	Halk	Müziği	Korosu	ve	Kalbin	Ritmi	Vurmalı	Çalgılar	Grubu
•	 Akülü	Engelli	Aracı-Kapak	Toplama	Kampanyası
•	 Üç	Yürek	El	ele	Projesi
•	 Engelsiz	Nağmeler	Projesi
•	 Kent	Konseyleri	Sempozyumu
•	 Bursa	Fotofest-Bursa	Uluslar	arası	Fotoğraf	Festivali
•	 Yabancılar	Çalışma	Grubu

•		2013	Dünyadaki	En	Büyük	Fotoğraf	Sergisi	(350	sanatçı,	145	sergi,	3562	fotoğraf ).

Türkiye’nin
en güçlü kent 

konseyi

Bursa Kent Konseyi’nin
Türkiye’deki “ilk”leri

Bursa Kent Konseyi’nin dünya 
genelinde gerçekleştirdiği ilk



30

YÜZYILLARIN
KÜLTÜR MİRASINI 

YAŞATAN KÖPRÜ

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Mustafa TÜRE

 Yüzyılların tanıklığında kim bilir 
kimlerin ayak sesleriyle yankılan-
dı Irgandı. Kadim bir uygarlığın 
kültür mirasını yaşatıyor olmanın 
onurlu duruşuyla size selam du-
ran Irgandı’yı adımlarken, tezhip 
sanatının huzur veren görkemiyle 
gözlerinizin kamaştığı duygusunu

yaşıyor, hat sanatının olağanüstü 
çekiciliği karşısında ise zamanın 
durduğu hissine kapılıyorsunuz. 
Az ileride bir neyzenin iliklere iş-
leyen buruk nağmeleriyle zaman 
ötesine yelken açıyor, ebrunun gö-
nülleri dinlendiren figürleriyle “iyi 
ki buradayım” duygusunu yaşıyor-
sunuz.

Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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 Gökdere üzerinde Yıldırım’ı Osmangazi’ye 
bağlayan Irgandı Köprüsü ise Bursa’nın hem 
tarih, hem kültür, hem de turizm şehri oldu-
ğunun 600 yıllık tanığı gibidir.
 1442 yılında Irgandılı Ali’nin oğlu Hacı 
Muslihiddin tarafından inşa edilen köprü; 
Bulgaristan’daki Osma, İtalya’daki  Ponte 
Vecchio ve Rialto köprüleri ile birlikte dün-
yanın dördüncü çarşılı köprüsü olma özelli-
ğine sahiptir.

 Tarihi kaynaklarda üzerinde 31 dükkân ve 
bir mescit ile 2 adet depo(ahır) bulunduğu 
belirtilen köprü, 1855 depreminde büyük 
zarar gördü.
 Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ordusu tara-
fından bombalandı.
 Irgandı Köprüsü, 2004 yılında Osmangazi 
Belediyesi tarafından yenilendi ve kullanıma 
açıldı.

 Kartvizitinde, Bursa kadar unvan çeşitlili-
ği olan bir başka şehir var mıdır bilinmez?
Bursa; bin yılların ötesine uzanan köklü tari-
hi ile “tarih şehri”, çeşitli uygarlıkların buluş-
ma noktası olması dolayısıyla “kültür şehri”, 
tarıma elverişli bereketli ovası ile “tarım 
şehri”, hemen her sektörde faaliyet gösteren 
binlerce üretim tesisiyle “sanayi şehri”, eşsiz 
tabi güzellikleriyle “turizm şehri”dir.
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

 Türk el sanatları ürünlerinin sergilendiği 
köprü, kültürel değerlerimizin eşsiz örnek-
lerini yerli ve yabancı turistlerin izlenimine 
sunması dolayısıyla da Bursa’nın önde gelen 
turistik mekanları arasında yer alıyor.

 Etkileyici ortamıyla sizi kendine çeken 
köprünün bir başından diğer başına yol alı-
şınız esnasında, büyüleyici bir dünyanın ka-
pılarının üzerinize açıldığı hissine kapılıyor-
sunuz.

 Zahirde minicik zaman dilimini, hakikat-
te ise mana aleminde kaybolduğunuz hissi 
veren geziniz esnasında;  tezhip sanatının 
huzur veren görkemiyle gözlerinizin ka-
maştığı duygusunu yaşarken, hat sanatının 
olağanüstü çekiciliği karşısında ise zamanın 
durduğu hissine kapılıyorsunuz.
 
 Köprünün huzur durağında ise bir ney-
zenin iliklere işleyen buruk nağmeleriyle 
zaman ötesine yelken açıyor, ebru sanatının 
gönülleri dinlendiren figürleriyle “iyi ki bura-
dayım” duygusunu yaşıyorsunuz.

 Benlioğlu ve O’nun ney yarenleri Mehmet 
Soydaş, Bilal Kurt ve Selman Benlioğlu’nun 
neyinden  yükselen buruk notalar, gönüllere 
üflenen huzur nağmelerine dönüşüyor.

 Ney üstadlığının yanı sıra Uludağ Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğ-

Gönüllere üflenen
huzur nağmeleri

Irgandı Köprüsü’nü keşif gezimizde, ney üs-
tadı İbrahim Benlioğlu’nun mekanında,  hu-
zuru soluyoruz.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN



33

retim Üyeliği görevinde de bulunan İbrahim 
Benlioğlu’na göre neyzenin ney ile üflediği 
aslında kendi iç dünyası, gönül coşkusu.

 Ney aşıklarının minik sunumlarıyla, ruhla-
rımız dinleniyor.

 Üstad Benlioğlu’ndan helallik alarak, köp-
rüyü keşif yolculuğumuza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz.

 Orta Asya menşeli süsleme sanatı olan 
tezhip, doğanın güzelliğini, İslam felsefesi 
ile yoğurarak hat sanatı ile bütünleştiriyor.

 Kişisel ve karma pek çok sergiye katılarak 
eserlerini sanatseverlerle paylaşan Aktuğ, 
tam bir tezhip aşığı.

 O’nun fırça darbeleriyle vücut bulan eşsiz 
güzellikteki süslemelerle işlenen sanat eser-
lerini büyük bir hayranlıkla seyre dalıyoruz.

Göz kamaştıran
görkem

 Köprüyle hem halliğimizin göz kamaştırı-

cı anına tanıklık ettiğimiz zaman diliminde, 

kendimizi, Tezhip Sanatçısı Arife Aktuğ’un 

atölyesinde buluyoruz.
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Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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 Üzerinde yüzyılların saklı tarihi bulunan 
Irgandı’yı her adımlayışımızda, farklı bir dün-
yanın kapısını aralıyoruz.

 Metal eşyalardan sanat şaheserleri ortaya 
koyan Yılmaz Emen’in atölyesine girdiğimiz-
de, birbirinden ilginç figürlerle bezenmiş 
metal heykelciklerle karşılaşıyoruz.
Bize “hoş geldiniz” edasıyla selam veren hey-
kelciklerden gözlerimizi ayırmak mümkün 
olmuyor.

 Sanat yaşamında 65 yılı geride bırakan 
Emen’in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’den 
Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Ric-
hard Nixon’a, Fransa Eski Cumhurbaşkanı 
Charles De Gaulle’den Tunus Eski Cumhur-

başkanı Habib Burgiba’ya kadar çok sayıda 
dünya liderine özel olarak imal ettiği kılıçlar, 
ülkelerin devlet arşivlerinde sergileniyor.
Sıradışı yeteneğiyle metali sanata dönüştü

ren Emen’e, ülkemizin ve yaşadığımız şehir 
Bursa’nın adını, birbirinden eşsiz eserleriyle 
dünyaya duyurduğu için teşekkür ederek, 
yolumuza devam ediyoruz.

Metalin sanata
dönüştüğü yer
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 Köprüyü keşif günümüz, pek çok sürprizi 
de beraberinde getiriyor.

 Bunlarda biri, Hatice Hanedar Yüksel’in 
tasarımlarından oluşan, “Geleneksel Halk Kı-
yafetleri Defilesi”.

 Yüksel’in köprüdeki tasarım atölyesinde 
oluşturduğu el emeği göz nuru eserlerinden 
meydana gelen geleneksel halk kıyafetleri, 
köprü ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.
Mankenler; Hilal Yavaşçalar, Seda Mertyürek, 
Gamze Mine Güller, Tuğçe Yıldız, Zeynep Ya-
zıcı ve Seda Akdeniz’in sergiledikleri defileyi 
biz de seyre dalıyoruz.

 24 yıldan bu yana tasarım çalışmalarına 
devam eden Yüksel; dokuma, el dokumaları, 
el baskıları, geleneksel takı çalışmaları, deri 
çalışmaları, kaftan, Osmanlı kaftanları, filog-
rafi sanatı üzerine uzman bir isim.

 Başarılı çalışmaları nedeniyle tebrikle-
rimizi ilettiğimiz Yüksel’e teşekkürlerimizi 
sunarak, defile molasının ardından köprüyü 
keşif yolculuğumuza devam ediyoruz.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Muhteşem defile
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 Irgandı yolculuğumuzun finalinde res-
sam Emel Uzuner’in resim atölyesine konuk 
oluyoruz.
 Irgandı Köprüsü’nün çarşı başkanlığını da 
yapan Uzuner’den, resim çalışmalarına iliş-
kin bilgi alıyoruz.
 Uzuner’in atölyesinde ayak üstü gerçek-
leştirdiğimiz sohbet esnasında, kalabalık ya-
bancı ressam grubuyla karşılaşıyoruz.
 Uzuner, bize konuklarından söz edi-
yor. Konuklarının Bulgaristan’ın Osma 
Köprüsü’nde çalışmalarını sürdüren Bulgar 
ressamlar olduğunu söylüyor.

Köprüler arası
iletişim etkinliği

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

 Ortak resim sergisi nedeniyle konuklarını 
Irgandı Köprüsü’nde ağırladıklarını dile geti-
ren Uzuner, etkinlikten asıl amaçlananın ise 
Irgandı’yla birlikte Bulgaristan ve İtalya’da 
da mevcut bulunan dört çarşılı köprü arasın-
daki sosyal ve kültürel iletişimi geliştirebil-
mek olduğunu vurguluyor.

 İtalya’daki Ponte Vecchio, Ponte Rialto, 
Bulgaristan’daki Osma ile birlikte Bursa’da 
yer alan Irgandı Köprüsü, nitelik açısından 
dünya üzerinde yer alan arastalı dört köprü-
den birini oluşturmaktadır.

 Köprü kâr amacından uzak bir sanat köp-
rüsü olması nedeniyle üzerinde hat, ebru, 
tezhib, minyatür, sedefkârlık, ahşap oyma-
cılığı, nakkaşlık, geleneksel Türk el sanatları, 
Bursa bıçağı ve metal işleme sanatı, İznik 
Çiniciliği, Bursa Dağ Yöresi kültürü, Bursa’ya 
özgü damak tadıyla sunulan mantı, sepet ve 
köfüncülük, Bursa üzerine oldukça değerli 
araştırmaların yer aldığı Bursa kitaplarının 
satış ve teşhirinin yapıldığı mekânlar bulun-
maktadır.

Irgandı adı
nereden geliyor
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BUSKİ HABER

 Köprünün adı ile ilgili muhtelif rivayetler 
olmakla birlikte Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethi 
esnasında yaşanılan bir efsaneye dayandırı-
lanı en kabul görenidir.

 Orhan Gazi Bursa’yı fethettiği sırada, sa-
vaşan yiğitlerden biri köprü yerinde, “çıka-
yım mı, geleyim mi?” diye bir ses işitir. 
 Yiğit savaşçı kılıcını çekerek, “Çık bakalım,

ne yapabilirsin?” diyerek sesin geldiği bir 
yere kılıç vurur.

 Kılıcın vurduğu yerden büyük bir hazine 
meydana çıkar.
 Yer ırgalanıp sallanır, sarsılır.
Savaşçı, hayrette kalarak şaşırır.
İki yanına bakarak ne görse iyi? 
Derenin içi sikkeli altınlarla doludur.

Hemen koşarak, Orhan Gazi’ye olanları an-
latır. 
O da: “Ne hayır ettin! Allah sana kısmet et-
miş. Git Bursa’da hayra sarf et.” diye emreder. 
Savaşçı bütün hazineyi evine taşıyarak onda 
birini devlet hazinesine verdikten sonra ka-
lanı ile büyük bir köprü yaptırır.
 İşte köprüye, Irgandı Köprüsü denmesinin 
nedeni budur.
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

BİR DEVİR
BURSA’YI

AYDINLATAN
ELEKTRİĞİN

ÜRETİM SERÜVENİ 
Mustafa TÜRE 

 Tarihi Merinos Tekstil Fabrikası’nın 
enerji ihtiyacını karşılamak için ku-
rulan ve zaman içerisinde Bursa’nın 
da elektrik ihtiyacının karşılanması-
na destek sağlayan Merinos Elektrik 
Santrali’nin hatırası, 2012 yılında 
kurulan Merinos Enerji Müzesi’nde 
yaşatılıyor.

 Tarihi Merinos Tekstil Fabrikası’nın, şeh-
rin ekonomik yaşamına sağladığı katkı 
kadar, sosyal ve kültürel yaşamının geliş-
mesinde de önemli roller üstlendiği, tarihi 
belgelerle de sabit bir durum.

 Fabrikada yer alan iki salonda ücretsiz 
sinema, tiyatro, konser gibi etkinlikler ger-
çekleştirilmiş, düğün salonunda çok sayıda 
evlilik töreni düzenlenmiş, çalışanların ço-
cukları için Türkiye’nin ilk modern kreşle-
rinden biri Merinos’ta hizmete girmiştir.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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 Bütün bunlar, Merinos’un Bursa’nın sos-

yal ve kültürel yaşamındaki derin izlerini 

göstermesi bakımından tarihi örneklerdir.

Bursa’nın enerji ihtiyacının karşılanmasında 

da Merinos’un üstlendiği tarihi gerçek, yine 

bu kutlu kurumun önemini gözler önüne 

sermesi anlamında bir diğer hakikati ifade 

eder.

 1938’de Atatürk tarafından üretime açılan 

Merinos Tekstil Fabrikası’nın enerji ihtiyacını 

karşılamak üzere kurulan Merinos Elektrik 

Santrali, Bursa’nın enerji ihtiyacındaki artış 

nedeniyle, kapasitesi geliştirilerek, şehrin

elektrik ihtiyacının karşılanmasında görev 

üstlenmeye başladı.

 Günlük yaşamın ve üretim faaliyetlerinin 

devamında çok önemli yeri bulunan enerji 

ihtiyacının karşılanmasında hayati bir gö-

rev üstlenen Merinos Elektrik Santrali, gün 

içinde Merinos Fabrikası’nın enerji ihtiyacı-

nı karşılayıp, gece yarısından sonra, ürettiği 

elektriğin fazlasını şehir cereyanına aktardı.

Santralin, şehri aydınlatma işlevi 1973 yılına 

kadar sürdü.

 Uzun yıllar, ürettiği elektrik enerjisiyle

Bursa’nın ekonomik ve sosyal yaşamına ha-
yat veren Merinos Elektrik Santrali’nin hatı-
rası, 2012’de kapılarını ziyaretçilerine açan 
Merinos Enerji Müzesi’nde yaşatılıyor.

 Çağdaş müzecilik anlayışı ile kurulan Me-
rinos Enerji Müzesi’nde tarihi öneme sahip 
atıl durumda kalan makinelerin orijinal yapı-
ları korunarak sergileniyor.

 Kazan Dairesi, Pompa Dairesi, Türbin Da-
iresi, Elektrik Dağıtım Bölümü, Kondanse 
(Yoğunlaşma) Bölümü ve Permutit (Yumu-
şak Su) Bölümü’nden oluşan müze, özellikle 
öğrencilerin akınına uğruyor.
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

 Yenilenemez enerji kaynaklarının neden 
olduğu küresel ısınma, çevre kirliliği gibi 
zararları anlatarak bu tür kaynakların asgari 
kullanımının gerekliliğini anlatmak.

 Yenilenebilir enerjinin verimli şekilde 
üretilip-tüketilmesi konusunda toplumun 
duyarlılığını artırmak ve enerji tasarrufu ko-
nusunda ortak bir bilincin oluşmasında aktif 
rol üstlenmek.

 Enerjinin yokluğu, varlığı, gerekliliği, üre-
tim çeşitleri ve depolanması gibi konularda 
oyunlu eğitim programları düzenleyerek, 
minik ziyaretçilerine de bu konularda so-
rumluluk hissettirmek.

Merinos Enerji
Müzesi’nin

kuruluş amacı
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BUSKİ HABER

 Santralin şehri aydınlattığı yıllar, müzede, 
“Bir Bursa Sokağı” tasviri ile anlatılıyor.

 Ayrıca eski radyoların sergilenip interaktif 
etkinliklerin düzenlendiği radyo bölümü ve 
Enerji Sanat Galerisi de müze ziyaretçilerinin 
ilgi gösterdikleri köşeler arasında yer alıyor.

Nostaljik köşe
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EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

 Bursa’da elektrikli günler, elektrikle ay-
dınlanma ve çekme tramvay işletimine ait 
oluşturulan imtiyazın, 28 Haziran 1906’da 
imzalanmasıyla başladı.

 Bu süreç, 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanan 
petrol buhranına bağlı olarak kesintiye uğra-
dı. 

 Şehrin, karanlıkla imtihanı başlamıştı.
Bursa’nın elektrik ihtiyacına yanıt oluştu-
rabilmesi düşüncesiyle 19 Mayıs 1916’da 
Cilimboz Köprüsü yakınlarında kömürle ça-
lışan 110 voltluk buharlı dinamo inşa edildi.

Ancak bu da elektrik ihtiyacını karşılama-

da yetersiz kalınca, Sideris ve Sivastopulos 

adındaki girişimcilere ait buz fabrikasında 

üretilen elektriğin şehre dağıtımı için anlaş-

maya varıldı.

	 Bursa’nın	 yaklaşık	 3	 milyar	 kilovat/saat	

düzeyine ulaşan elektrik tüketimi, şehrin 

farklı bölgelerinde kurulu bulunan 14 sant-

ral tarafından karşılanıyor.

 Bunlardan bir tanesi termik santral, bir 

tanesi rüzgar türbini, iki tanesi de hidroe-

lektrik santralden oluşuyor. Bursa’nın enerji 

ihtiyacını karşılayan santrallerden 10 tanesi 

ise doğalgaz kullanarak elektrik üreten sant-

rallerden meydana geliyor.

Bursa’da
elektriğin tarihi

Bursa’daki elektrik 
üretiminin bugünü
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 2.Elektromagnetik Spektrum
 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden 
daha anlaşılır bir şeydir. Gözlerimizin gördüğü 
ışık, elektromanyetik dalganın gerçek bir par-
çasıdır. Elektromanyetik spektrumun görünür 
kısmı, gök kuşağının sahip olduğu portakal 
rengi ve kırmızıdan, mor ve maviye kadar bü-
tün renkleri içermektedir. Bu renklerin her biri 
gerçekten ışığın farklı dalga boylarına karşılık 
gelmektedir.
 Okyanusta hiç, bir dalga ile karşılaştınız mı? 
Okyanus dalgaları, suyun yüzeyinde hareket 
etmektedirler. Onları görebilir onları hisse-
debilirsiniz. Suyun içerisinde yüzerken, hatta 
kendi dalgalarınızı oluşturabilirsiniz. Ses, göre-
mediğimiz bir dalga türüdür. Okyanus dalga-
ları gibi ses dalgalarının da yayılmaları için bir 
ortama ihtiyacı vardır. Ses, bir yerden başka bir 
yere içinde bulunduğu hava molekülleri ne-
deniyle hareket etmektedir. Bu moleküller, bir 
birleri ile çarpışmasıyla ses dalgalarını taşıyabi-
lirler. Ses, herhangi bir moleküler ortamda hat-
ta su moleküllerin oluşturduğu bir ortamda 
yol alabilmektedir. Boş uzayda ses dalgalarını 
taşıyacak her hangi bir molekül bulunmadığı 
için ses de olmaz. Elektromanyetik dalgalar, 
yayılmaları için herhangi bir ortama ihtiyaç 
duymadıkları için ses dalgalarından faklıdır. 
Elektromanyetik dalgalar, hava ve katı mater-
yaller içinde yayıldığı gibi herhangi bir madde 
içermeyen boş uzayda da yayılmaktadır[3].

 4.Spektroskopi
 Spektroskopi en çok tanınan hali ile mad-
denin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parça-
cıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir. 
Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü 
spektroskopi ne kimyasal analize mahkûmdur, 
ne de kimyasal analizin tamamı spektrumsal 
analizden oluşmaktadır. Sonuçta spektroskopi 
fizik/fotonik/optik	temelli	teknikler	bütünüdür	
ve uygun düştüğü her yerde kullanılmaktadır; 
örneğin astrofizikte kullanılmaktadır, ancak 
maksat kimyasal analiz olmayabilmektedir. 
Spektroskopi ayrıca ışık ile maddenin etkile-
şiminin incelenmesi olarak da tanımlanabi-
lir. Spektroskopi, analitik kimyada ve mole-
küler biyolojide maddelerin ışık aracılığı ile

0,01 nanometreden daha kısa dalga boyuna 
sahiptir. Gamma ışınlarını algılayan teleskoplar 
yapılmadan önce, bilim adamları bu ışınların 
uzayın derinliklerinde üretildiğini tahmin et-
mişti. Gamma ışınları, atmosferde emildiği için 
sadece uzay teleskoplarıyla uzayın derinlikleri 
hakkında bilgi elde edilebiliyor.
 Şimdiye kadar birçok türdeki uzay telesko-
pu uzayda suyun varlığını ispatladı. Bu maka-
lede Teleskopların uzayda suyu nasıl keşfettiği 
incelenmiştir[1].

 1.Giriş 
 Dünya çevresinde, çeşitli algılayıcılarla göz-
lem yapan uzay teleskopları vardır. Dünyanın 
atmosferi, uzaydan gelen elektromanyetik 
dalgaların çoğunu geçirmez. Bu nedenle, uzay 
cisimleri incelenirken yeryüzündeki teles-
koplarla yeterli bilgi almak mümkün olmaz. 
Görünür ışık, yakın kızılötesi ışınlar ve radyo 
dalgalarının bir bölümü atmosferi aşıp bize 
ulaşabildiği için bu ışınları algılayan teles-
koplarla yeryüzünden gözlem yapılabiliyor. 
Uzak kızılötesi veya x-ışınları teleskopuyla 
yeryüzünden gözlem yapılamaz. Bu ışınların 
incelendiği çalışmalarda, atmosfer engelin-
den uzaklaşmak için uzay teleskopları kulla-
nılıyor. Uzay teleskopuna ihtiyaç olduğunu 
ilk kez 1946’da ortaya atan kişi, Amerikalı L. 
Spitzer’dir. Bu fikir, Ruslar 1957’de Sputnik adlı 
uyduyu Dünya’nın yörüngesine soktuktan son-
ra destek buldu. ABD Bilim Akademisi, bir uzay 
teleskopunun yapılması konusunda 1962’de 
raporlar yayınladı. Spitzer de 1965’te bu te-
leskopun görevini belirleyecek olan komis-
yona başkan oldu. NASA, 1966’da OAO-1 adlı 
küçük bir uzay teleskopunu yörüngeye soktu 
ancak teleskopun pili arızalı olduğu için veri 
toplanamadı. Ardından 1968’de, OAO-2 uzaya 
gönderildi ve bu teleskop 4 yıl boyunca ultra-
viyole ışın algılayıcısı ile yıldızlar ve galaksiler 
hakkında dünyaya veri gönderdi. Hubble te-
leskopunun uzaya gönderilişi birkaç kez erte-
lense de 24 Nisan 1990’da yörüngeye sokuldu. 
Chandra, Spitzer, Herschel, Planck, Kep-
ler, Fermi, Swift, Integral gibi 20 civa-
rında uzay teleskobu evrenin sırları-
nı dünyaya iletmeye devam ediyor[2].

 Özet 
 Teleskop kelimesi; Latince “tele” yani uzak 
sözcüğü ile “skopein” yani bakmak veya gör-
mek sözcüğünün birleşiminden türetildi. 
Teleskop denilince, genellikle görünür ışığın 
kullanıldığı optik teleskoplar akla gelir. Ancak 
astronomi çalışmalarında, çeşitli dalga boy-
larındaki elektromanyetik dalgaları algılayan 
teleskoplar da kullanılır. Gamma ışınları, rönt-
gen, ultraviyole, görünür, kızıl ötesi, mikro-
dalga ışınları ve radyo dalgalarını algılayan 
teleskoplar vardır. Optik teleskoplar yansıtıcı 
ve kırıcı teleskop olarak iki gruba ayrılır. Teles-
kopa gelen ışınlar aynadan yansıyarak göze 
ulaşıyorsa yansıtıcı teleskop, gelen ışınlar mer-
cekten geçerek göze geliyorsa kırıcı teleskop 
olarak adlandırılırlar. Bir de aynalı-mercekli 
teleskop vardır. Bu teleskopta ayna ve mercek 
birlikte kullanılır. Radyo teleskoplarla, dalga 
boyu 1 milimetreden kilometreye kadar uza-
nan elektromanyetik dalgaları algılayan çanak 
şeklindeki antenlerle, uzay cisimleri incelenir. 
Radyo teles kopların algılayıcıları, normal rad-
yolardaki alıcılara benzer ancak uzaydan gelen 
sinyaller çok düşük olduğu için radyolardan 
yüz milyon kat daha güçlüdür. Gamma ışınları; 

MAKALE

TELESKOPLAR 
UZAYDA SUYU

NASIL KEŞFEDER?

Ozan OKTAR
Bilim Yazarı
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tanımlanmaları amacıyla kullanılmaktadır. 
Tarihsel olarak sadece görünür ışık kullanılır-
ken, günümüzde yeni yöntemler de kullanıl-
maktadır. Spektroskopik analiz yöntemlerinde 
örnek üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve 
örneğin bu uyarıcı taneciğe (elektron, nötron, 
proton, atom, molekül, gibi) karşı davranışı 
ölçülür. Bunlar dışında, elektromanyetik olan 
ve olmayan ışınım da kullanılmaktadır (mik-
rodalgalar, radyo dalgaları, X ışınları, vs. gibi). 
Spektroskopik yöntemlerde maddenin elekt-
romanyetik radyasyonu yayması, soğurması, 
saçması, saptırması, genel olarak maddenin 
elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu 
etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük 
olarak incelenir. Spektroskopi, gökbilim ve 
uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uy-
gulanan yöntemlerdendir[4].

 5.Spektroskopi çeşitleri
1.Optik spektroskopi
2.Kızılötesi (infrared) Spektroskopi
3.Morötesi (görünür, ultraviole) Işık Spektros-
kopisi
4.Raman Spektroskopisi
5.Elektron Spin Rezonans (veya Elektron Para-
manyetik Rezonans) Spektroskopisi
6.Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi 
(NMR Spektroskopisi)
7.Kütle Spektroskopisi
8.Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi 
(EIS)
9.Atomik Emisyon Spektroskopisi Mössbauer
10.Mössbauer Spektroskopisi

 6.Spektrograf
 Bir Spektograf, ışığı bir frekans spektrumu 
içinde ayıran ve bir kamera kullanarak sinyal 
kaydeden bir araçtır. Dalgaların kesin niteliği-
ne bağlı olarak Spektrografın birkaç türü var-
dır. 
 Spektrograf terimi ilk olarak Dr Henry Dra-
per tarafından Temmuz 1876 yılında kulla-
nılmıştır. Draper ,Spektrografın ilk sürümünü 
Veganın spektrum fotoğraflarını çekmek için 
kullandı[5].

 

 7.Teleskopun Spektrografları suyu keşfe-
der
 Rus Astronomlar 2015 yılının Nisan ayın-
da Canes Venatici takımyıldızının yönünde 
Dünya’dan 24 milyon ışık yılı uzaklıkta bulu-
nan NGC 4258 galaksisinde su moleküllerinin 
bulunduğunu bildirdi. Bu keşif, Lebedev Fizik 
Enstitüsü, ABD, Polonya, Hollanda ve Çin Astro 
Uzay Merkezi, Ural Federal Üniversitesi (UrFU)
ve Kourovka Gözlemevi’nden bilim adamları 
tarafından yapıldı[6].

 8.Sonuç
 Dünyanın yüzeyinin % 71’ini okyanus su ile 
birlikte, toprak yüzeyi üzerindeki sıvı su kap-
lamaktadır. Sıvı su bilinen tüm yaşam form-
ları için gerekli olmasıdır. Dünyadaki suyun 
kaynağı halen bilinmemektedir ama dünya 
yüzeyindeki su, güneşi çevreleyen yaşanabilir 
bölgesindeki atmosferik basınç ve sabit bir yö-
rüngenin bir ürünüdür.
NASA 24 Eylül 2014 tarihinde HAT-P-11b’nin 
nispeten bulutsuz bir atmosfere sahip ve bili-
nen ilk Neptün büyüklüğünde ötegezegen ol-
duğunu bildirdi. HAT-P-11b’nin atmosferinde 
her türlü ilk moleküller, yani su buharı, üzerin-
de bulunmuştur.

 Referanslar
[1]http://www.astronomynotes.com/teles-
cop/chindex.htm
[2]	 http://www.space.com/6716-major-space-
telescopes.html
[3]	 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hba-
se/ems3.html
[4]	 http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/camp/
spectroscopy_intro.html
[5]	 ttp://www.atnf.csiro.au/outreach/educati-
on/senior/astrophysics/spectrographs.html
[6]http://rbth.co.uk/science_and_tech	
/2015/05/08/astronomers_have_found_wa-
ter_molecules_in_a_distant_galaxy_45885.
html

Graf.1. : Giant Magellan Teleskobu
Kay.1.	:http://www.gmto.org/wp-content/uploads/

GMT-2015-sideview1%20hi-res.jpg

Graf.2. : Mitchell Spektografı
Kay.2.	:	https://mcdonaldobservatory.org/sites/
default/files/images/news/gallery/VIRUS.jpg

Graf.3. : NGC 4258 galaksisinde keşfedilen su molekülleri
Kay.3.:	http://rbth.co.uk/science_and_tech/2015/05/08/
astronomers_have_found_water_molecules_in_a_dis-

tant_galaxy_45885.html
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ARAŞTIRMA

SOMUNCU
BABA (K.S) 

 Tarihe vurulan mühürlerin bazılarını bün-
yesinden günümüze kadar taşıyan Bursa da 
bu rüzgarlara aşinadır. Buram buram sevda 
tüter. Her daim vuslat mevsimidir yaşanan. 
Gönül coğrafyasında her yıldız bir bahar ko-
kusunu taşır yüreklere. Aralanır perdesi aş-
kın. Can bulur ten, sükûta erer dil. 

 Tüten bu sevda manen doyurur sizi, mad-
den doyuran bir de sıcak ve davetkâr tadıyla, 
efil efil esen yokuşu dik dar sokakta, açlara 
aş olan somun fırınından yayılan, ekmeğin 
kokusu dolar burnunuza. Bu, aşk sofrasına 
ki ekmeğe davettir. Ustası baba olan somun 
ekmeğidir.

 Bu lezzetler ağır gelir size,  uyumak ister-
siniz, ılık rüzgarlı seherlerde uyanmak için. 
Kurşun dökülen göz kapaklarınıza söz ge-
çiremez olur, kapatırsınız gözlerinizi. Farklı 
renklere değen fırçanın çizgilerini takibe ko-
yulursunuz.

 Önce, bir gökyüzü ve tebessüm eden yu-
nuslar ve mavi bir deniz, sonra, geç kaldığı-
nız çocukluğunuzla sizi buluşturacak,

 yelkenleri atlastan bir gemi ekleniyor sessiz 
sulara, sol üst tarafa yakmayan güneş kon-
duruluyor, daha sonra, serin bir rüzgârın 
dokunuşlarıyla bulutlara değen bir uçurtma 
ve ona eşlik eden martılar, İçinizde bir resim 
çiziliyor. 

 Çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz çizilen re-
simden, ama kalacaksanız lütfen gökkuşağı-
na dokunmayın. Çıkmak istemezsiniz bahar 
renkli resimden, ama sormadan da edemez-
siniz,” Bana sunulan bu manevi lezzetin mü-
sebbibi kim?”. 

 Cevabı açıktır. Her türlü varlık ve benlik 
illetlerinden arınmış, tevazu, şahikası, Kay-
naklara göre, 1331 veya 1349 Kayseri’nin 
Akçakaya Köyünde dünyaya gelen somuncu 
baba lakabıyla meşhur olan hidayet güneşi 
Hamid-i Aksaray’dır.  Anadolu’nun manevi 
mimarlarından. 

 “Kutb’ul Evliya” olarak da anılan Somuncu 
Baba, Molla Fenârî Mahallesinde yaptığı iki 
gözlü fırında çıkan ekmekleri Ulucami’nin 
karşısında yer alan sahaflar çarşısında sata-
rak geçinir.

 Hayatın kaynaklarına can veren, toplu-
ma mal olmuş, kendinde bir üstünlük gör-
meden yaşayanlar geçer, tarih sahnesinde. 
Kişilik kalitesiyle, ilâhî mükâfata erişme ba-
kımından yüksek dereceleriyle, tohum eken-
ler olur gönül bahçesinde. 

 Faziletlerle donatılan, Allah yolunda hiç 
bir kınayanın kınamasından korkmayan,  
mezar taşları okursunuz gözlerinizle, yiten 
hayatlardan yana, filmler izlersiniz yaşanmış 
ve yaşanacak aşklar adına.

 Nimet ve başarıyı Allah’tan bilen, dünya 
meşguliyetini din yoluna hasreden yaşamlar 
duyarsınız kulaklarınızla, övgüler duyarsınız 
yüksek şahsiyetler adına.

 Ve “hiçlik” ve “yokluk” tacını takan nefis-
lerden yana rüzgarlar eser.., he mi ki, şad 
olursunuz. 

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar
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 Somuncu Baba’yı göstererek; “Bu caminin 
açılış hutbesini okumaya benden daha la-
yık kişi Somuncu Baba’dır” der. Bu vaaz ve 
hitabetiyle onun hem zahir, hem de batin 
ilimlerine vakıf, bir ilim bahçesi olduğu halk 
tarafından anlaşılır. Sırrı ifşa olur.

 Aslında, Sırrı ayan etmek, cevheri kının-
dan çıkarmak değildi elbette murad. Lakin 
güneş değerse sırra, göç vakti gelmiş, eren-
ler için gitmek demekmiş.

 İnancını hayatına yansıtan, müstesna bir 
şahsiyet olarak zamanına tanıklık eden So-
muncu Baba, Molla Fenari’nin gitmemesi 
için bütün ısrarlarına rağmen Bursa’da kal-
mak istememiştir. 

 Molla Fenârî, “Bari bu şehir için bir dua 
edin” ricasında bulunmuş. Büyük bir İs-
lam âlimi ve Osmanlının ilk Şeyhülislamı 
olan, Molla Fenârî’yi kırmayan Somuncu 
Baba, Dua Çınarı olarak adlandırılan yerde, 
Bursa’nın feyizli ve bereketli bir şehir olması 
ve yeşil olarak kalması için dua etmiştir. 
 
 Bursa’da ki fırında pişen, kemale eren gö-
nüllerde, mümtaz bir yer edinen, gerçek aşk 
narının harından yanmaya talip, hayatını ve 
bedenini bu yolda rehin bırakan somuncu 
baba Aksaray’a gitmiş, ömrünün sonuna ka-
dar bu şehirde kalmıştır.

Ateşsiz ocaklarda yemek pişiren, çağını ay-
dınlatanlardan biri olan Somuncu Baba, 
yaşadığı hayata aktif ve olumlu biçimde ka-
tılım sağlayan pek çok niteliklere sahip, ha-
yatını Kur’an’la pratize edip dünyayı İslâm’a 
göre şekillendiren insanlardan olmuştur.
Dünya ve ahiret dengesini kurabilen İslam’ın 
bu bahadır evlâdı, kemâlin zirvesine çıkmış-
tır, azmiyle iradesiyle latif eserler vermiştir.
Uçsuz bucaksız bir manevi tasarruf deryası 
olan Somuncu Baba’nın günümüze kadar 
ulaşan eserleri; 

AZikir Risalesi, Şerh-i Hadis-i Erbain, Kâşif’u-
l-Estar an Vechi-l Esrar ve Silâh’u-l Müridin.
1412 (H. 815) senesinde Aksaray’da vefât Et-
miş, Cenaze namazını, birlikte  hacca gittiği 
Hacı Bayram-ı Velî kıldırmıştır. 
Aksaray’a defnedilen Somuncu Baba’nın 
kabrinin Darende’de olduğu da söylenmek-
tedir.
Somuncu Baba’nın okuduğu kasidelerden 
bazıları şöyledir: 

“Biz ol âşık yiğitleriz, akıl, rüşd bize yâr ol-
maz.
Mey-i aşk ile sermestiz, bizler asla sarhoş ol-
maz.
Diriyiz dâim ölmeyiz, karanlıkta hiç kalmayız,
Çürüyüp toprak olmayız, bize gece gündüz 
olmaz.

Bizim illerde ay ve gün, sebat üzre durur 
dâim.
Televvün irişür âna, gehî bedr-ü-hilâl olmaz.
Bizim bahçedeki güller, dururlar taze, sol-
mazlar,
Hazân olup dökülmezler, kış mevsimi bahar 
olmaz.

Şerbeti aşk için içtik, feragat mülküne göç-
tük,
Yanıp aşkınla tutuştuk, bize tahrûk-ü-târ ol-
maz.
İrelden Şems’in nûruna, vücûdun zerreden 
katre
Ne katre, ayn-ı bahr oldu. ona çukur kenar 
olmaz.”

Alıntılanan kaynaklar; 
1- İslâm Âlimleri Ansiklopedisi.
2- Hacı Bayram-ı Veli kıssası
3- Rehber Ansiklopedisi.
4- Kültür Yayınları Ansiklopedileri
5- Osmanlı Tarihi
6- Somuncu Baba-AşkınSırrı. Mehmet Ulu.
7- Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye.
8- Osmanlı Müellifleri.

 Nefsine prim vermeden salih bir amel ya-
şamak isteyen, gerçek sevgiliye ve ilahi aşkın 
sırrına talip olan Somuncu Baba, canını aşk 
pazarında bu aşk için satan, içinde gizli olan 
ummanı ifşa etmeyen gönül eridir.

 İlminin varlığını kimseye göstermeden, 
bembeyaz sayfalara sırlanmış ümmi gibi 
davranmış, fırının yanında yaptığı çilehane-
sinde de ibadetini ifa etmiştir.

 Dağdan getirdiği odunlarla pişirdiği ek-
mekleri, ekmek küfesine koyup sırtına alarak 
“Somun! Müminler somun!” diye lezzetli ve 
bereketli somun sattığından dolayı, Somun-
cu Baba diye tanınmıştır. 

 O sevgiliye giden yolların toprağını adım 
adım sulamaya, insanını somun ekmekleriy-
le doyurmaya sevdalı, tarihe mührünü bas-
mış sayısız neferlerden biridir.

 Zühd ve takvasıyla, mürebbi bir insan 
olan Somuncu Baba, İslam’ın nuru, vakarı, iz-
zeti alnında parıldayan bir şahsiyettir. İyiliği 
tavsiye kötülüğü menetmek, O’nun hareket 
noktasını oluşturan kural olmuştur.

 Fırınındaki ateş gibi, kendi içindeki aşk 
ateşinden de beyaz güvercinler besleyip 
uçuran ve bu ateşte dünya nefsi için han-
çerler taşıyan, “Velayet Aruf-i Billah” ismiyle 
de bilinen Somuncu Baba, Ulucami’nin inşa-
atında çalışan işçilerin somun ihtiyacını da 
karşılamaya çalışmıştır.

 Ulemadan büyük zatların hazır bulun-
duğu Yıldırım Beyazıd Han’ın yaptırdığı 
Ulucami’nin açılacağı Cuma Namazında, 
padişah Yıldırım Beyazıd, Molla Fenari ve  
Emir Sultan da Ulucami’dedir.  Bulunduğu 
beldede sükûnet ve asaleti ifade eden sade 
ve ahenkli bir ses olan Somuncu Baba ise, 
kalabalık halkla birliktedir.

 Emir Sultan’a ilk hutbeyi okumasını  em-
reden Yıldırım Beyazıd’e, Emir Sultan Haz-
retlerinin cevabı gecikmez. Hutbede Fatiha 
Suresini yedi farklı şekilde tefsir edecek olan
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 Nesiller boyu süren 
lezzet yarenliği

Mustafa TÜRE

Pideli Köfte, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle, bu şehrin sakinlerine ve yolu 
Bursa’ya düşenlere, lezzet yarenliğinde bulunuyor. Bursa’nın tarihi çarşı-
larından Kayhan’da doğan bu eşsiz lezzet, belli ki nesiller boyunca sürdür-
düğü lezzet yarenliğini, dünya döndükçe sürdürmeye devam edecek.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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 Bursa, özellikli şehir.

 8 bin yılı aşkın köklü tarihiyle nice uygar-
lıklara ev sahipliğinde bulunan bu kutlu şe-
hir, çekim merkezi olmuş yüzyıllar boyu.

 Bursa’nın cazibeli şehir olması, nedensiz 
değil elbette.

 Öncelikle, tarihi İpek Yolu üzerinde bulu-
nuyor olması, çağlar boyu ticaretin nabzının 
attığı merkezlerden biri yapmış Bursa’yı.
 
 Dünya genelinde parmakla sayılabilecek 
az sayıdaki şehre kısmet olabilecek pek çok 
doğal cazibe unsurunu bünyesinde barındı-
rıyor olması da Bursa’yı ayrıcalıklı kılmış.

 Bir şehir düşünün ki dağı, denizi, gölü, 
termal kaynakları ve yeşilin her tonundaki 
eşsiz tabi güzellikleriyle bir yıldız gibi parlı-
yor olsun.

 Uygarlıklar beşiği olmasıyla tarih şehri, 
bereketli ovasıyla tarım şehri, ekonomiye 
oluşturduğu olağanüstü katkıyla sanayi ve 
üretim şehri olmuş olsun.

 İşte Bursa, bütün bu özellikleri, şehir kim-
liğinde bir arada bulunduran cazip ve çekici 
bir şehir.

 Böylesine değerler bütünüyle sarmalan-
mış bir şehrin, damak kültürünün de geliş-
miş olması beklenen bir durum.

 Saymakla bitmez.
 İskender’i, kestane şekeri, İnegöl Köftesi, 
Mustafakemalpaşa Tatlısı, cantığı, tahinli pi-
desi… İlk hatırıma gelenler.

 Hatırımda olan ve başlı başına bu yazının 
konusu olan bir başka damak lezzeti var ki 
Bursa’nın, o da meşhur Pideli Köfte’si.

 Pideli Köfte, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle, 
bu şehrin sakinlerine ve yolu Bursa’ya dü-
şenlere, lezzet yarenliği yapmış.

 Bursa’nın tarihi çarşılarından Kayhan’da 
doğan bu eşsiz lezzet, belli ki nesiller bo-
yunca sürdürdüğü lezzet yarenliğini, dünya 
döndükçe sürdürmeye devam edecek.

 Pide üzerindeki küçük köftelerin üzerine 
kızgın tereyağı ve domates sosu dökülerek 
yapılan Pideli Köfte, yanında yoğurt ile ser-
vis ediliyor. 

 Damak lezzeti özelliğinin yanında, özenli 
üretimiyle, Bursa’yla özdeş mesleklerden biri 
olarak da kabul görmüş Pideli Köfte.

 Pideli Köfte’nin aile ocaklarını geçindiren 
meslekilik yönüne, Kayhan Çarşısı’ndaki pi-
deli köfte imalatçılarını ziyaretimizde tanık 
oluyoruz.
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 1970 yılında babası Hüsamettin Sünneli 
ile mesleğe başlayan Mahir Sünneli, sahibi 
olduğu Yeşil Pideli Köfte Salonu’nda üreti-
mini gerçekleştirdiği Pideli Köfte’yi, lezzet 
tutkunlarının damak zevkine sunuyor.

 Pideli Köfte’nin Bursa’nın en önde gelen 
damak lezzetlerinden biri olduğunu dile 
getiren Sünneli, lezzet geleneğini sürdüren 
ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu 
belirtiyor.

 Kalite ve lezzet standartlarından kesinlik-
le taviz vermediklerini vurgulayan Sünneli, 
Bursa dışından da sürekli müşterilerinin ol-
duğunu vurguluyor.

 Yabancı turistlerin de Pideli Köfte’nin lez-
zet sırrını keşfettiklerini dile getiren Sünneli, 
Pideli Köfte’nin  Bursa’yı uluslar arası arena-
da tanıtan önemli bir damak figürü haline 
geldiğine dikkat çekiyor.

Kuşaklar boyu süren 
doyumsuz lezzet
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 İdris Pideli Köftecisi’nin 1937’den beri sür-
dürdüğü gelenek kapısının eşiğindeyiz. 
Bizi, kapıda dükkan sahibi İbrahim Alakoç 
karşılıyor. 

 Dededen babaya, babadan oğula sürdü-
rülen bir geleneğin bugünkü temsilcisi olan 
Alakoç, Pideli Köfte’nin gördüğü ilgiden 
memnuniyetini dile getiriyor.

 Pideli Köfte’ye yerli turistler kadar yaban-
cı turistlerin de ilgi gösterdiğini vurgulayan 
Alakoç, Bursa’yı uluslar arası arenada tanıta-
cak objelerden birinin de Pideli Köfte olabi-
leceğine işaret ediyor.

78 yıllık gelenek
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lıktan tenekeciliğe kadar geniş yelpazede-
yer alan sektörel gruplarda faaliyet gösteren 
işletmelerin de çarşıdaki diğer imalat birim-
lerini oluşturduğunu ifade eden Pideci, çarşı 
boyunca uzanan yol üzerindeki dizili dük-
kanlar zincirinden oluşan Pideli Köfte salon-
larıyla çarşının özdeş hale geldiğine işaret 
ediyor.

 Çarşının tarihi özelliğine dikkat çeken 
Kayhan Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Pideci, çarşıda, gıda sektöründe faaliyet 
gösteren 18 pideli köfteci, 5 cantıkçı, 2 dö-
nerci, 1 ciğerci, 1 helvacı ve 2 ekmek fırınının 
bulunduğunu vurguluyor. 

 Demircilikten marangozluğa, mobilyacı-

 Tarihi Çarşılar Bölgesi’nin önemli aksların-
dan Kayhan Çarşısı, yüzyıllara meydan oku-
yan köklü tarihiyle, 180 işletmeyi bağrında 
barındırıyor.

Pideli Köfte Kayhan 
Çarşısı’yla özdeş
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 1989’dan bu yana Kayhan Çarşısı’ndaki 
lezzet durağında, pideli köftenin doyumsuz 
tadını, Bursalılarla buluşturan Gemlik Pideli 
Köfte, çeyrek yüzyılı aşkın süredir, hizmet ka-
litesinden taviz vermiyor.

 Bursa’ya has lezzetlerin başında gelen 
pideli köfteyi müşterilerinin damak zevkine 
sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirten firma sahibi Faruk Kuş, çeyrek yüzyıl 
önce başlayan lezzet yolculuklarını, kuşaklar 
boyu sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulu-
yor.

Çeyrek yüzyıllık
lezzet geleneği
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 Yolumuz Kayhan’a düşer de Bursa’nın bir 
diğer damak lezzeti cantıktan hiç söz etmez 
miyiz?

 Cantık üretiminin Bursa’daki en köklü 
üreticisi Acı Dayı’nın da sahibi olan Kayhan 
Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Pideci, 
cantığın lezzet sırrını paylaşırken önemli bir 
detaydan söz ediyor.

“Cantık”tır adı
doyumsuzdur tadı
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 Görüntü itibarıyla, kıymalı pideyi andı-
ran cantığı farklı kılanın, hamurunun ma-
yalı, yumuşak ve katlanabilir olmasından 
kaynaklandığını dile getiren Pideci, “Cantık 
geleneğini, üç kuşaktır Bursa’da sürdüren 
en köklü aile kuruluşuyuz. 60 yılı aşan ta-
rihi geçmişe sahip bulunan cantık; hamu-
runun yumuşaklığından kıymasının lezze-
tine, baharat karışımının dengesinden fırın 
ateşinin derecesine kadar pek çok unsurun 
uyumlu birlikteliğinden lezzetini almakta-
dır.” sözleriyle, lezzet fırtınasının sırrını pay-
laşıyor.

 Saatte, 500 cantık üretme kapasitesi sa-
hip olduklarına işaret eden Pideci; İstanbul, 
İzmir, Ankara başta olmak üzere, yurdun 
çeşitli illerinden de siparişler aldıklarına 
dikkat çekiyor.








