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Dünyadaki 5000’den fazla şehre ait yerel yönetim kriterlerini 
dikkate alarak endeks oluşturan “Numbeo” internet sitesinin bu 
yılki “yaşam kalitesi en yüksek şehirler” listesinde ülkemizden 
Bursa yer aldı.
Bursa bu sonuçla; Abu Dabi, Houston, Doha, Tallin, Dublin gibi 
pek çok şehri geride bırakarak, “yaşanılmasından mutluluk du-
yulan şehir” tanımlamasının Türkiye’deki adresi oldu.
Bu güzel şehirde yaşayanlar olarak göğsümüzü kabartan bu ne-
tice, hepimizin başarısı.
Bursa’nın marka değerini yükseltici çalışmalarımıza eş değer za-
man diliminde gelen “Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri” 
unvanı, hedeflerimizi gerçekleştirmede ayrı bir motivasyon un-
suru oluşturdu.
BUSKİ’nin sergilediği çalışma performansı ise hedeflerimize 
ulaşmada büyük katkı sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz altyapı ça-
lışmalarıyla, altyapı ve çevre sorunlarından arınmış ‘sağlıklı kent 
Bursa’ yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
Bizler, üzerinde yaşadığımız bu kentin geçmişine ve geleceğine 
olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 
İnsanların en temel haklarından birinin de içilebilir su kaynakla-
rına erişmek olduğunu biliyoruz. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ aracılığıyla, insanımı-
zın ihtiyacı olan su kaynaklarını en doğru şekilde yönlendiriyo-
ruz.
İçme suyundan yağmursuyu ve kanalizasyona, su depolarından 
atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan suyu kont-
rol ediyoruz.
Gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları, ge-
rekse atık su arıtma tesisleri ile çevre sorunlarını gidermede, 
farklı projeler üreterek hayata geçiriyoruz. 
Her şey, Bursa’nın geleceği ve bu şehirde yaşam süren değerli 
hemşehrilerimizin mutluluğu için.
Bu vesileyle en içten dileklerimle selamlarımı iletirken, her şeyin 
gönlünüzce olmasını dilerim.

Türkiye’nin yaşam kalitesi
en yüksek şehri
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Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve yol göstericiliğindeki 
altyapı çalışmalarımıza bütün hızımızla devam etmekteyiz.
Bugüne değin 6.758 kilometrelik içme suyu hattı, 3.406 kilomet-
relik kanalizasyon hattı ve 1.232 kilometrelik de yağmur suyu 
hattını hizmete sunduk. 
Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterleri arasında yer alan 
sudaki kayıp kaçakla mücadelede ise büyük başarı elde ederek, 
kayıp kaçak oranını merkez ilçelerimizde, yüzde 24’ler seviyesi-
ne gerilettik.
Doğu Atık Su Arıtma Tesisleri’nden başlayarak, Samanlı 
Mahallesi’nin bir kısmı, Millet, Vakıf, İsabey, Demetevler, Karapı-
nar mahallelerinin dereye deşarj olan tüm evsel ve sanayi atık 
sularının arıtma tesislerine bağlantısını gerçekleştirdik.
Bu bağlamda, Samanlı Mahallesi’nin diğer kısmı ile Kumlukalan 
Mahallesi’ne kadar dereye deşarj olan evsel ile sanayi atık suları-
nın arıtma tesisine bağlantısını tamamladık.
Böylelikle, doğu bölgesinde dereye deşarj olan atık su bağlantısı 
kalmadı.
Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arındıracak kolektör bağlantıları ve 
arıtma tesisleri inşaatları ise bütün hızıyla devam ediyor.
BUSKİ tarihinin en büyük yatırımlarından olan proje, 140 milyon 
TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip.
Yatırım, Gemlik Körfezi’ndeki atık suları arıtma tesislerine taşıya-
cak kolektör üniteleri yapımı ile 81.2 kilometrelik yağmursuyu 
ve kanalizasyon hattını kapsıyor. 
Yine yatırım dahilinde; Küçükkumla, Gemlik, Karsak, Kurşunlu, 
Mudanya’da 4 adet arıtma tesisi ve 2 adet de derin deniz deşarj 
sistemi hizmete sunulacak.
Yakın bir geçmişte temeli atılan Çamur Yakma Tesisi ve Enerji 
Elde Etme Tesisi’nin inşaatı da büyük bir hızla devam ediyor.
BUSKİ’nin çok önemli çevre yatırımı olan tesiste çamur hazırla-
ma bölümü, proses bölümü, elektrik üretimi bölümü ve emis-
yon kontrol bölümü bulunuyor. 
Çamur yakma tesisimiz tam kapasite ile çalıştığında toplam 2.5 
Megawatt (MW) elektrik üretecek.
Bütünşehir Yasası ile Mart 2014’te büyükşehir sınırlarına giren 
10 ilçede ise yatırım hamlesi başlattık. BUSKİ, yaklaşık 1.5 yıllık 
süreçte, 10 ilçede 417 kilometrelik içme suyu, 54 kilometrelik 
kanalizasyon hattı ve 10 kilometrelik yağmur suyu hattını hiz-
mete sundu. Sorumluluk sahamıza giren yeni ilçelerdeki pro-
jelendirme, etüt ve iyileştirme çalışmalarımıza büyük bir hızla 
devam ediyoruz.
Sunduğumuz hizmetin en iyisini verebilmek, en önde gelen var-
lık nedenimiz. Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek hepinizi 
en içten duygularımla selamlarım.

Hedefimiz hizmetin en
iyisini sunabilmek 
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü bugüne değin 6.758 
kilometrelik içme suyu hattı, 3.406 
kilometrelik kanalizasyon hattı ve 
1.232 kilometrelik de yağmur suyu 
hattını hizmete sundu. BUSKİ, mer-
kez ilçelerdeki kayıp kaçak oranını 
da Avrupa standartları olan yüzde 
24’ler seviyesine geriletti.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) İnşaat Enerji Komitesi İstişare Top-
lantısı, BTSO’da gerçekleştirildi. BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı toplantıda, 
BUSKİ’nin çalışmalarına ilişkin sunumda bu-
lundu.

BUSKİ HİZMET
KERVANINDAN İZ

BIRAKAN ÇALIŞMALAR

BUSKİ HABER

 BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat 
Enerji Komitesi Başkanı Şakir Umutkan, 
toplantının açılış konuşmasında, BUSKİ’nin 
Bursa’nın kamu hizmeti üreten kurumlarının 
başında geldiğini belirterek, bu kapsamda 
BTSO ile BUSKİ’nin iç içe geçmiş kurumlar 
olduğunu vurguladı.

 BUSKİ’nin gerçekleştirdiği yatırımlarla çok 
önemli altyapı hizmetlerine imza attığını dile 
getiren Umutkan, toplantı vesilesiyle BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ile Ge-
nel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları’nı 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifa-
de etti.

 Umutkan’ın açılış konuşmasından sonra 
BUSKİ’nin çalışmaları hakkında brifing veren 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
Kurumun çalışmalarına ilişkin sunumda bu-
lundu.

 Güven veren Kurum
 Çevresi ve halkı ile bütünleşen, gerçekleş-
tirdiği çalışmalara güvenle bakılan hizmet

anlayışına sahip olduklarını belirten Çetinav-
cı, “Bugüne değin 6.758 kilometrelik içme 
suyu hattı, 3.406 kilometrelik kanalizasyon 
hattı ve 1232 kilometrelik de yağmur suyu 
hattını hizmete sunduk. Su ve kanalizasyon 
idarelerinin başarı kriterleri arasında yer alan 
sudaki kayıp kaçakla mücadelede ise büyük 
başarı elde ederek, kayıp kaçak oranını mer-
kez ilçelerimizde, Avrupa standartları olan 
yüzde 24’ler seviyesine gerilettik.” diye ko-
nuştu.

 2015 yılında ise 125 kilometrelik kanali-
zasyon ve 65 kilometrelik yağmursuyu hattı 
yapımını planladıklarını dile getiren Çeti-
navcı, çalışmalarının program dahilinde de-
vam ettiğini vurguladı.

 Dere ıslahı çalışmalarına ilişkin de bilgi 
veren Çetinavcı, bugüne kadar yaklaşık 63 
kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

 Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri’nden başla-
yarak, Samanlı Mahallesi’nin bir kısmı, Millet, 
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BUSKİ HABER

Vakıf, İsabey, Demetevler, Karapınar mahal-
lelerinin dereye deşarj olan tüm evsel ve 
sanayi atık sularının arıtma tesislerine bağ-
lantısının yapıldığını dile getiren Çetinavcı, 
“Bu bağlamda, Samanlı Mahallesi’nin diğer 
kısmı ile Kumlukalan Mahallesi’ne kadar de-
reye deşarj olan evsel ile sanayi atık suları-
nın arıtma tesisine bağlantısı yapılmış olup, 
doğu bölgesinde dereye deşarj olan atıksu 
bağlantısı kalmamıştır.” dedi.

 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi ile Batı Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin çalışma sistematiği hakkın-
da bilgi veren Çetinavcı; Gemlik Ön Atıksu 
Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı, Küçük-
kumla Ön Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin De-
niz Deşarjı, Hasanağa TOKİ Paket Atıksu Arıt-
ma Tesisi, Kayapa TOKİ Paket Atıksu Arıtma 
Tesisi ile Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

 Yeni ilçelerdeki çalışmalar
 Geçen yıl yürürlüğe giren Bütünşehir Ya-
sası ile BUSKİ’nin sorumluluk alanına giren 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Or-
hangazi, İznik, İnegöl, Büyükorhan, Harman-
cık, Keles ve Orhaneli ilçelerindeki altyapı 
çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Çetinavcı, 
“Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu uygulama 
projelerinin yapım işleri devam etmektedir. 
Bu kapsamda Kurumumuzda 20 adet proje 
işi yürütülmekte olup, altyapı projeleri ile il-
gili rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.” 
dedi.

 Çamur Yakma Tesisi ve Enerji Elde Etme 
Tesisi’nin inşaatına ilişkin de açıklamalarda 
bulunan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, “BUSKİ’nin çok önemli çevre yatı-
rımı olan tesiste çamur hazırlama bölümü, 
proses bölümü, elektrik üretimi bölümü ve 
emisyon kontrol bölümü bulunuyor. Çamur 
yakma tesisimiz tam kapasite ile çalıştığında

BUSKİ’YE
ABONELİKTE

BÜYÜK KOLAYLIK
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, bir süre önce yeni-
den yapılandırdığı “BUSKİ Alo 185” 
hattının işlevselliğini genişletti. 
Buna göre, vatandaşlar, abonelik iş-
lemlerini, “Alo 185” aracılığıyla ya da 
elektronik posta yoluyla, BUSKİ’ye 
gelmeden gerçekleştirebilecekler.

toplam 2.5 Megawatt (MW) elektrik ürete-
cek” diye konuştu. 

 Orta ve uzun vadeli çalışma planları
2016 bütçesinin hazırlıkları içerisinde olduk-
larını dile getiren Çetinavcı, gelecek 5 yıllık 
ve 10 yıllık çalışma planlarının hazır olduğu-
nu vurguladı.

 Gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle 
BTSO yönetimine teşekkür eden Çetinavcı, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericiliği ve 
öncülüğündeki çalışmalarına bugüne değin 
olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ar-
tan tempoyla devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.

 Toplantıda BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’nın yanı sıra, Genel Müdür 
Yardımcıları Güngör Gülenç ile Talat Özen, 
BUSKİ Daire Başkanları, BTSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve İnşaat Enerji Komitesi Başkanı 
Şakir Umutkan ile BTSO yöneticileri de hazır 
bulundu.

 Gelişen teknoloji bağlamında, vatandaş-
ların hizmete erişimini kolaylaştırmanın ça-
lışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, bir süre önce yeni-
den yapılandırdığı “BUSKİ Alo 185” hattının 
işlevselliğini genişletti. Buna göre, vatandaş-
lar, abonelik işlemlerini, “Alo 185” aracılığıyla 
ya da elektronik posta yoluyla, BUSKİ’ye gel-
meden gerçekleştirebilecekler.
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 Uygulamanın 1 Temmuz 2015 itibarıyla 
başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
uygulama ağının 17 ilçenin tamamını kapsa-
dığını vurguladı.

 Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal 
sorumluluk bilinciyle hizmetin en iyisi-
ni sunmanın gayretinde olduklarını ifade 
eden Çetinavcı, “Vatandaşlarımız, BUSKİ 
hizmet binasına ya da ilgili şube müdürlük-
lerine gelmeden, Alo 185 Hizmet Yönetim 
Merkezi’nin 185 numaralı telefonunu tuş-
lamalarıyla ve 185@buski.gov.tr elektronik 
posta adresi üzerinden abonelik başvuru 
müracaatlarını yapabileceklerdir.  Vatandaş-
larımızın, müracaat anında, telefon numara-
ları ile T.C. kimlik numaralarını ilgili persone-
le vermeleri kaydıyla, başvuru işlemleri de 
başlatılmış olacaktır.” diye konuştu.

 BUSKİ hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

BUSKİ HABER

 Alo 185 veya elektronik posta ile gelen 
müracaatların, işleme tabi tutulduktan son-
ra, belirlenecek randevu saatleri içerisinde, 
BUSKİ görevlilerinin, ilgili belgelerin imza 
işlemleri için vatandaşları, işyerleri ya da 
ikametgah adreslerinde ziyaret edecekleri-
ne işaret eden Çetinavcı, böylelikle hizmeti 
vatandaşın ayağına götürmüş olacaklarını 
belirtti.

 Vatandaşların, “Alo 185 Hizmet Yönetim 
Merkezi”ni abonelik işlemleri dışındaki gö-
rüş, öneri ve düşüncelerini iletmek üzere de 
arayabileceklerini ifade eden Çetinavcı, bü-
tün bu hizmetlerin 7 gün 24 saat boyunca 
kesintisiz verileceğini vurguladı.

 Çetinavcı ayrıca, abonelikle ilgili istenen 
belgelerin, BUSKİ’nin www.buski.gov.tr ad-
resli internet sitesinde, detaylı bir şekilde va-
tandaşların bilgisine sunulduğunu da sözle-
rine ekledi.

BÜYÜK ALTYAPI
YATIRIMI

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, Bütünşehir Yasası 
ile Mart 2014’te sorumluluk alanına 
giren 10 ilçede yatırım hamlesi baş-
lattı. 
 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, Bütünşehir Yasası ile Mart 2014’te 
büyükşehir sınırlarına giren 10 ilçede yatırım 
hamlesi başlattı. BUSKİ, yaklaşık 1.5 yıllık sü-
reçte, 10 ilçede 417 kilometrelik içme suyu, 
54 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 10 kilo-
metrelik yağmur suyu hattını hizmete sun-
du.

 Geçen yıl sorumluluk alanlarına giren il-
çelerle ilgili gerçekleştirdikleri yatırım prog-
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ramları kapsamında saha çalışmaları başlat-
tıklarını belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, “Hizmetin en iyisini sunma-
nın kararlılığıyla yatırımlarımıza yön vermiş 
bulunmaktayız. Sorumluluk alanımıza giren 
ilçelerimizde yatırım hamlesi başlattık. Mart 
2014 ila bugüne değin geçen yaklaşık 1.5 yıl-
lık süreçte sorumluluk alanımıza dahil olan 
Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, 
İnegöl, İznik ve Orhangazi’de  417 kilomet-
relik içme suyu, 54 kilometrelik kanalizasyon 
hattı ve 10 kilometrelik yağmur suyu hattını 
hizmete sunduk.” diye konuştu.

 Yeni ilçelerin altyapı ihtiyaçlarının gideril-
mesine büyük önem verdiklerini dile getiren 
Çetinavcı, büyükşehir sınırlarının tamamını 
oluşturan 17 ilçede ise Mart 2014’ten bu 
yana, 801 kilometrelik içme suyu, 365 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı ile 171 kilomet-
relik yağmur suyu hattını hizmete sundukla-
rını vurguladı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericili-
ği ve öncülüğündeki yatırımlarına bundan 
sonraki dönemde de artan tempoyla devam 
edeceklerini ifade eden Çetinavcı, hizmetin 
en iyisini hedeflediklerini de sözlerine ekle-
di.

 Gerçekleştirdiği yatırımlarla iz bırakan ça-
lışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu kurumu 
olmanın seçkin örneklerini sunuyor.

 Bu kapsamda bir büyük yatırımın daha 
startını veren BUSKİ; İncirli Caddesi, Tayya-
reci Mehmet Ali Caddesi, Selçukbey Caddesi 
ile adı geçen caddelerin üst bölümlerindeki

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü; İncirli Caddesi, 
Tayyareci Mehmet Ali Caddesi, Sel-
çukbey Caddesi ile caddelerin üst 
bölümlerindeki yerleşim alanlarını 
besleyen içme suyu ana iletim hattı 
üzerinde meydana gelebilecek olası 
arızalarda, hat üzerindeki bölgeleri 
susuz bırakmayacak nitelikte köklü 
bir çalışma başlattı.

HİZMETTE
SÜREKLİLİĞE 

BUSKİ’DEN 
SEÇKİN ÖRNEK

BUSKİ HABER
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 Yaklaşık iki yıl önce, 15 milyon 
TL’lik yatırımla, “Barakfakih Panayır 
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kolek-
törleri Yapım İşleri” projesi başlatan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, proje çalışmala-
rında büyük aşama kaydetti.

 Gerçekleştirdiği yatırımlarla iz bırakan ça-
lışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu kurumu 
olmanın seçkin örneklerini sunuyor.  Bu kap-
samda yaklaşık iki yıl önce, 15 milyon TL’lik

BUSKİ’DEN
DEV PROJE

BUSKİ HABER

 yerleşim alanlarını besleyen içme suyu ana 
iletim hattı üzerinde meydana gelebilecek 
olası arızalarda, hat üzerindeki bölgeleri su-
suz bırakmayacak nitelikte köklü bir çalışma 
başlattı.

 Bu doğrultuda Erikli’deki 20 bin metre-
küp kapasiteli su deposunun yanına, 20 bin 
metreküp kapasiteye sahip ilave su deposu 
inşaatı başlatan BUSKİ, yine aynı bölgede 
pompa istasyonu da kuruyor.

 İncirli Caddesi, Tayyareci Mehmet Ali Cad-
desi, Selçukbey Caddesi ile adı geçen cadde-
lerin üst bölümlerindeki yerleşim alanlarını 
besleyen içme suyu ana iletim hattı üzerin-
de meydana gelebilecek beklenmedik arıza 
durumunda, adı geçen bölgelerdeki yerle-
şim alanlarının susuz kalmasını engelleye-
cek şekilde devreye alınacak pompa istas-
yonu aracılığıyla su depolarındaki su stoğu, 
yerleşim alanlarına sevk edilerek, vatandaş-
ların su sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş 
olacak.
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yatırımla, “Barakfakih Panayır Kanalizasyon 
ve Yağmursuyu Kolektörleri Yapım İşleri” 
projesi başlatan BUSKİ, proje çalışmalarında 
büyük aşama kaydetti.

 Proje ile Bağlarbaşı, Hamitler, Hamitler’in 
doğusu, Güneştepe’nin doğusu, Yunuseli, 
Çukurca, Yeniceabat mahalleleri ile Yeni Ya-
lova Yolu’nun AS Merkez’e kadar olan bölü-
mündeki yerleşim alanlarının atık sularının 
oluşturulacak kolektör sistemi ile Doğu Atık 
Su Arıtma Tesisi’ne deşarj edileceğini belir-
ten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, Büyükşehir Belediyesi’nin “sağlıklı 
şehir Bursa” hedefi doğrultusundaki çalış-
malarına artan tempoyla devam ettiklerini 
vurguladı.

 Projenin çok önemli bir ihtiyaca cevap ve-
receğini ifade eden Çetinavcı, “9.5 kilomet-
relik hat uzunluğuna sahip bulunan Panayır 
Barakfakih Atıksu projesinin 500 metrelik 
bölümü terfi hattından oluşuyor. Proje da-
hilinde yapımı gerçekleştirilecek terfi mer-
kezinde 4’ü asıl 1’i de yedek olmak üzere

 5 pompa istasyonu bulunuyor. Yine proje 
kapsamında, 5.5 kilometrelik yağmur suyu 
hattı da hizmete sunulacak.” diye konuştu.
Kolektör hatlarının tamamlandığını dile ge-
tiren Çetinavcı, sistemin Ekim 2015’te devre-
ye alınmasının planlandığını vurguladı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ve 
yol göstericiliğindeki çalışmalarına artan 
ivmeyle devam ettiklerini dile getiren Çeti-
navcı, hizmetin en iyisini sunabilmenin ka-
rarlılığında olduklarını da sözlerine ekledi.

BUSKİ HABER



12

BUSKİ HABER

SU KESİNTİLERİ 
ARTIK CEBİNİZDE

 Hizmetin en iyisini sunabilmenin 
çalışmalarında bulunan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, bu kapsamda teknolojinin en 
son imkanlarından da yararlanıyor. 
Buna göre BUSKİ’nin internet şube-
sine üyelik işlemlerini gerçekleşti-
ren aboneler, su kesintileri ile ilgili 
her türlü bilgiye anında cep telefon-
larından ulaşabilecekler.

  Hizmetin en iyisini sunabilmenin çalış-
malarında bulunan Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda tek-
nolojinin en son imkanlarından da yarar-
lanıyor. Buna göre BUSKİ’nin internet adre-
sinden internet şubesine üyelik işlemlerini 
gerçekleştiren aboneler, su kesintileri ile 
ilgili her türlü bilgiye anında cep telefonla-
rından ulaşabilecekler.

 Hizmette süreklilik ilkesinden hareketle 
abone memnuniyetini temel alan anlayış-
la hareket ettiklerini belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, söz konusu 
uygulama ile şeffaf, doğru ve denetlenebilir 
hizmetin seçkin örneğini sunduklarını vur-
guladı.

 İnternet şubesi aracılığıyla üyelik işlemle-
rini gerçekleştiren abonelerin sistemden

yararlanabileceklerini dile getiren Çetinavcı, 
“BUSKİ’nin resmi internet sitesi www.buski.
gov.tr adresinden internet şubesi linki ara-
cılığıyla üyelik işlemlerini yaptıran aboneler, 
su kesintileri hakkında anında bilgi sahibi 
olabiliyor. Sistemi üye olan abonelerimiz; 
geçici olarak suyun kesilmesi, geçici olarak 
suyun açılması, abone türü değişiklikleri, 
abonelik sonlandırma başvurusu, sayaç arı-
za gibi konularda anında bilgi sahibi olabi-
lecekler. Bunun yanısıra, SMS almak isteyen 
abonelerimiz de aboneliklerini ilgilendiren 
kesintilerde anında cep telefonlarından 
bilgilendirilecekler. Teknolojinin etkin kul-
lanımı anlamında hizmette kalite çıtasını 
yükselten uygulama ile BUSKİ abone mem-
nuniyetini sağlamada önemli bir adım atmış 
oldu” diye konuştu.
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 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, sunduğu gü-
venlik hizmetleriyle de kurum kim-
liğini yansıtan örnek uygulamalara 
imza atıyor. Bu kapsamda, Bursa’ya 
içme suyu temin eden Doğancı 
Barajı’nı 7 gün 24 saat boyunca ko-
rumaya alan BUSKİ güvenlik birim-
leri, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

 Bursa içme suyu barajı havzasının 
Gebze Üniversitesi’nin tetkikleri sonucu 
“Türkiye’nin en temiz havzası” raporuyla tes-

cillendiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
temizliği üniversite raporuyla da belgelenen 
havzayı, kapsamlı biçimde korumaya aldık-
larını vurguladı.

 Bu doğrultuda tahsis ettikleri arazi tipi 
araçla, barajı BUSKİ güvenlik görevlilerinin 
aralıksız denetimleriyle gözlem altında bu-
lundurduklarını belirten Çetinavcı, “7 gün 
24 saat esasına dayanan denetim çalışmala-
rımızı sadece bu iş için tahsis ettiğimiz özel 
arazi tipi araçla gerçekleştiriyoruz. Aracımız-
da, bir denetim aracında olması gereken si-
ren, megafon, tepe lambaları bulunuyor. 

 Ekiplerimiz, vardiya esasına göre 3’erli 
gruplar halinde baraj havzasındaki araçlı 
denetimlerini sürdürüyorlar.  Barajı kirletici 
herhangi bir kişi, unsur ve durum karşısında

önce uyarı görevlerini yerine getirecekler. 
Uyarıları dikkate almayanları ise fotoğraf-
layarak, jandarma güçlerine bildirecekler” 
diye konuştu.

 Doğancı Barajı havzasının geniş bir ala-
na yayıldığına işaret eden Çetinavcı, barajın 
Keles ve Orhaneli yol güzergahları boyunca 
uzanan bölgeleri de dahil olmak üzere hav-
zanın her karışının araçla denetleneceğini 
ifade etti.

 Çeşmeden akan suyun içilebildiği ender 
şehirlerin başında Bursa’nın geldiğini vur-
gulayan Çetinavcı; temiz, kaliteli ve dünya 
standartlarında içme suyu teminine yönelik 
çalışmalarının bundan önceki dönemlerde 
olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ar-
tan tempoyla devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

BUSKİ’DEN DOĞANCI 
BARAJI’NA

KESİNTİSİZ KORUMA 
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ÖN ÖDEMELİ
SAYAÇLARA PTT 
ŞUBELERİNDEN 

KONTÖR
YÜKLENEBİLECEK

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü ile Bursa PTT Baş-
müdürlüğü arasında, elektronik ön 
ödemeli sayaçlara su satışına ilişkin 
ek protokol anlaşması düzenlendi. 
Buna göre PTT şubelerinden pilot 
olarak seçilenlerden başlanarak, 
online kontör yükleme işlemleri ger-
çekleştirilecek. 

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen

törende yaptığı konuşmada, hizmet alanlar 
içerisindeki vatandaşlardan ilk defa abone 
olacaklara ön ödemeli kartlı sayaç bağla-
nacağını belirterek, kontör yüklemelerinde 
mevcut tahsilat şubeleri ve otomatik vezne-
lerin yanı sıra, PTT şubelerinden de online 
kontör yükleme yapılabileceğini vurguladı.

 BUSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bün-
yesinde el terminali ile online kontör yük-
lemesi yapabilen cihaz geliştirildiğini ifade 
eden Özen, “PTT Genel Müdürlüğü ile ge-
rekli teknik çalışmalar müştereken yapılmış 
olup, test çalışmaları başarı ile sonuçlan-
mıştır. PTT Genel Müdürlüğü ile Genel Mü-
dürlüğümüz arasında 16.10.2006 tarihinde 
su fatura tahsilatı için imzalanan protokole 
ek olarak imzalanan protokol ile PTT şube-
lerinden pilot olarak seçilenlerden başlaya-
rak, online kontör yükleme yapılacak olup, 
ilerleyen zaman diliminde, her PTT şubesine 
sistem entegre edilecektir.” diye konuştu.

 Bursa PTT Başmüdürü Osman Tekin de 
sundukları hizmetlere, elektronik ön öde-
meli sayaçlara su satışını da eklemenin mut-
luluğunu yaşadıklarını belirtti. 

 Protokol anlaşması dolayısıyla BUSKİ yö-
netimine teşekkür eden Tekin, “Elektronik 
ön ödemeli sayaçlara su satışını PTT merkez 
ve şubelerinden yapılması yönünde yoğun 
bir gayret göstererek hizmeti halkın ayağına 
götüren BUSKİ yönetimine burada teşekkür 
ediyor, şirketimize, BUSKİ’ye ve Bursa halkı-
na hayırlı olmasını temenni ediyor, saygıları-
mı sunuyorum” dedi. 

 Protokol töreninde BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Talat Özen ve Bursa PTT Başmü-
dürü Osman Tekin’in yanı sıra; BUSKİ Bilgi İş-
lem Dairesi Başkanı Bülent Özdemir ile Bur-
sa PTT Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay da 
hazır bulundu.
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 “Yaşanılmasından mutluluk du-
yulan sağlıklı şehir Bursa” hedefin-
de gerçekleştirdiği projelerle örnek 
çalışmalara imza atan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
her yaz döneminde gerçekleştirdiği 
dere temizliği çalışmalarına başladı.

 Bursa’daki derelerde eş zamanlı başla-
tılan uygulama kapsamında, İzmir Yolu ile 
BUSKİ Batı Atık Su Arıtma Tesisi arasındaki 
güzergah boyunca uzanan Ayvalı Dere’de 
de temizlik çalışmaları başlatan BUSKİ ekip-
leri, dere tabanlarında ve yanlarında yer alan 
kargı, ot, çöp ve katı malzemeleri dere yata-
ğından temizliyor.

 Dere temizlikleri ile derelerin akış karak-
teristiklerinin sağlıklı işleyişi ve yağış dö-
nemlerinde olası taşkın risklerinin önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

 Dere ıslahı ile temizliğine büyük önem 
veren BUSKİ, bugüne değin, 130 kilometreyi 
aşkın dere ıslahı ve temizliği gerçekleştirdi.

DERELERE
YAZ TEMİZLİĞİ
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, vatandaşa hizmetin 
en iyisini sunabilme doğrultusunda, 
yetişmiş insan gücü kadar, teknolo-
jinin de en son imkanlarından yarar-
lanıyor. 

 Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal so-
rumluluk bilinciyle her bir BUSKİ abonesini, 
büyük BUSKİ ailesinin değerli bir ferdi olarak 
gördüklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, bunun da şeffaf, gü-
venilir hizmet anlayışını beraberinde getirdi-
ğini vurguladı.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE 
ŞEFFAF VE

GÜVENİLİR HİZMET
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 Son yıllarda teknolojiye yaptıkları yatırım-
la, hizmet kalitelerini daha da yükseltmenin 
çabası içerisine girdiklerini ifade eden Çe-
tinavcı, “Bu kapsamda vatandaşlarımızın 
abonelik işlemlerini, BUSKİ hizmet binası ya 
da ilgili şube müdürlüklerine gelmelerine 
gerek kalmaksızın, Alo 185 numaralı tele-
fon hattı ya da 185@buski.gov.tr elektronik 
posta adresi üzerinden gerçekleştirme im-
kanı sağladık. Bununla birlikte ileri düzeyde 
uyguladığımız, ‘Veri Tabanlı Kontrol ve Gö-
zetleme Sistemi’ (SCADA) aracılığıyla içme 
suyu arıtma tesisinden şebekeye verilen su 
miktarını, gelişmiş bilgisayar teknolojisiyle 
eş zamanlı izleyerek, kullanıcılara sürekli ve 
yeterli su temininde bulunmaktayız. Yine 
olası arıza ve olağandışı durumları, uzaktan 
izlemeli ileri teknoloji sayesinde anında tes-
pit ederek, sorunun giderilmesini sağlaya-
bilmekteyiz.“ diye konuştu.
 Gezici tahsilat şubesi, e-ödeme ve oto-
matik ödeme noktalarının yine vatandaşa 
getirdikleri fatura ödeme kolaylıkları arasın-
da bulunduğunu ifade eden Çetinavcı, kul-
lanıcıların BUSKİ’nin resmiwww.buski.gov.
tr internet adresine girmeleri durumunda; 
barajlardaki doluluk oranlarından su kesinti-
si uygulanan bölgelere, fatura üzerindeki kı-
saltmaların ne anlama geldiğinden su tarife 
ücretlerinin ne kadar olduğuna, içme suyu 
kalite izleme formundan su kalite raporları-
na değin, geniş yelpazedeki konularda bilgi-
ye erişebileceklerini de sözlerine ekledi.
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MUDANYA’NIN ATIK 
SULARINA KÖKLÜ 

ÇÖZÜM GELİYOR

Mudanya’nın atık sularını biyolojik atık su 

arıtma tesisine iletecek terfi merkezinin, 

“Gemlik Körfez Havzası Kanalizasyon ve Yağ-

mursuyu Kolektörleri Yapım İşleri”, projesi 
kapsamında programa alındığını belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, projenin yaklaşık 55 
milyon TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip ol-
duğunu vurguladı. 

Mudanya’nın atık sularının terfi merkezi ile 
Aydınpınar mevkiinde inşa edilecek ileri bi-
yolojik atık su arıtma tesisine iletileceğini

 Büyükşehir Belediyesi’nin öncülü-
ğü ve yol göstericiliğindeki altyapı 
çalışmalarına hız veren BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Mudanya’nın atık suları-
nı biyolojik atık su arıtma tesisine ile-
tecek olan atık su terfi merkezi çalış-
malarına bütün hızıyla devam ediyor. 

ifade eden Çetinavcı, “Terfi merkezinin 2016 
Temmuz’unda hizmete sunulması planlanı-
yor. Çalışmalar kapsamında 4 kilometrelik 
atık su iletim hattı tamamlandı. Terfi merke-
zinde 4’ü asıl, 1’i yedek olmak üzere 5 pom-
pa bulunacak.” diye konuştu.

 Terfi istasyonunun hizmete girmesiyle 
Mudanya’nın önemli çevre sorununun da 
çözüme kavuşturulacağını belirten Çetinav-
cı, “sağlıklı şehir Bursa” hedefindeki çalışma-
larına artan tempoyla devam edeceklerini 
de sözlerine ekledi.
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 Orta ve uzun vadedeki içme suyu 
projeksiyonlarının hazır olduğunu 
belirten Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürü İsmail Hakkı ÇETİ-

NAVCI, Bursa’nın 2040 yılına kadar-
su ihtiyacını karşılayacak plan ve 
projelerin tamamlandığını vurgula-
dı.

 Doğancı ve Nilüfer barajlarının, Bursa’nın 
su ihtiyacını yaklaşık 2020’ye kadar karşı-
layabilecek düzeyde olduğunu ifade eden 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı,  “Yapımı, Devlet Su İş-
leri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen Çınarcık 
Barajı, 2022’den itibaren Doğancı ve Nilüfer 

barajlarıyla birlikte Bursa’nın içme suyu ih-
tiyacının karşılanmasında hizmet vermeye 
başlayacak. Çınarcık Barajı’nın devreye gir-
mesiyle 2040 yılına kadar Bursa’nın su ihti-
yacı da karşılanmış olacak” diye konuştu.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, Çınarcık Barajı’nın da devreye gir-
mesiyle Bursa’nın 2040 yılına kadar su ihti-
yacının karşılanmış olacağı öngörüsünün, 
normal iklim koşulları göz önüne alındığın-
da anlam ifade edeceğini de sözlerine ekle-
di.

BURSA’NIN 2040 
YILINA KADAR İÇME 

SUYU SORUNU
BULUNMUYOR
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MUDANYA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

HİZMETE AÇILDI
 BUSKİ Mudanya Şube Müdürlüğ-
ü’nün hizmet binası, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’nin de 
katıldığı törenle hizmete açıldı. 

 BUSKİ Mudanya Şube Müdürlüğü’nün 
hizmet binası, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de katıldığı törenle hizme-
te açıldı. Açılış töreninde konuşan Altepe, 
BUSKİ’nin altyapı hizmetleriyle, su yöneti-
minde üzerine düşen sorumlulukları layıkıy-
la yerine getirdiğini vurguladı.

 1.5 milyon liralık yatırım bedeliyle haya-
ta geçirilen BUSKİ Mudanya Şubesi Hizmet 
Binası, 400 metrekarelik kullanım alanına sa-
hip 3 kattan meydana geliyor.

 Açılış töreninde konuşan Başkan Altepe, 
Bursa’nın pek çok Avrupa şehrinden daha 
iyi imkanlara sahip olduğunu belirterek, sa-
nayide, ekonomide Türkiye’nin önünü açan 
şehirlerin başında Bursa’nın geldiğini vurgu-
ladı.
 Bursa’nın yaşam kalitesi açısından dünya

genelinde 48. sırada geldiğini ifade eden 
Altepe, BUSKİ aracılığıyla gerçekleştirdikleri 
altyapı hizmetlerinde de örnek uygulamala-
ra imza attıklarını dile getirdi.

 Göreve geldikleri günden bu yana içme 
suyu hatları, kanalizasyon ve yağmursuyu 
hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştir-
diklerini belirten Altepe, “Bursa’nın hemen 
bütün derelerinde ıslah ve temizlik çalışma-
ları yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı. 
Sağlıklı bir çevre için mevcut tesislere ilave-
ten, yeni arıtma tesislerinin temeli atılarak 
inşaatlarına başlandı. Gemlik Körfezi’nin kir-
lilikten arındırılarak turizme kazandırılması 
çalışmaları başlatıldı.” diye konuştu.

 Açılış töreninde Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra; Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfet-
tin Avşar, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Genel Müdür Yardımcıları İsmail 
Yılmaz, Güngör Gülenç, Talat Özen ile BUS-
Kİ Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldız, daire 
başkanları, şube müdürleri ve Büyükşehir 
bürokratları da hazır bulundu.
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Hüdavendigar Parkı BURFAŞ Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar progra-
mında buluşan Büyükşehir ve BUSKİ çalı-
şanları, bir arada iftar etmenin mutluluğunu 
yaşadı.

 Bulundukları çalışmalarla Büyükşehir’in 
hizmetlerine değer katan emekli personele 
teşekkür eden Altepe, Bursa’da son yıllarda 
gerçekleştirilen hizmetlerin diğer belediye-
lerce de örnek alındığını vurguladı.

 Yapılan başarılı çalışmalarda Büyükşehir 
bürokratları ve personelinin büyük emeği 
olduğunu dile getiren Altepe, “Tarihi ve kül-
türel mirasımıza sahip çıktık. Eski eserlerin 
tamamına yakınını restore ederek, gelecek 
nesillere emanet ettik. Bugün burada iftar 
etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz Bursa’nın

en büyük parkı konumundaki Hüdavendi-
gar Parkı, göz kamaştırıcı yatırımlarımızdan 
sadece biri. Biz, Bursa sevdalıyız. Bursa’yı 
marka kent yapacak yatırımlarımıza artan 
bir ivmeyle devam edeceğiz” diye konuştu. 
Başkan Altepe’nin konuşmasının ardından 
plaket törenine geçildi.

 72’si BUSKİ’den olmak üzere, Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden 
emekli olan toplam 113 personel plaketleri-
ni Başkan Altepe’nin elinden aldı.

 İftar programında BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, Genel  Müdür Yar-
dımcısı Güngör Gülenç, daire başkanları, 
şube müdürleri, BUSKİ çalışanları ile ilçe be-
lediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları da hazır bulundu.

 Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nden emekli olan 
113 personel, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin elinden 
teşekkür plaketini aldı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel per-
sonel iftarında, Büyükşehir Belediyesi ve BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nden emekli olan 113 
personel, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin elinden teşekkür plaketini aldı.

BÜYÜKŞEHİR VE 
BUSKİ’DEN EMEKLİ 

OLAN PERSONELE
TEŞEKKÜR PLAKETİ
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 Tüketici hakları, BUSKİ Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferans-
ta mercek altına alındı.

 Gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla ör-
nek projelere imza atan Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, düzenlediği 
sosyal etkinliklerle de adından söz ettiriyor. 
BUSKİ, sosyal etkinlikler zincirine son olarak, 
“Tüketici Haklarını Koruma Konferansı”nı ek ledi.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
etkinlikte, tüketici hakları konusu bütün yö-
nüyle ele alındı.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen etkinlikte konuşan Tüketicileri Koruma 

TÜKETİCİ HAKLARI 
BUSKİ’DE MERCEK 

ALTINA ALINDI 
 Çalışanlarının sosyal bilinçlilik 
düzeylerinin gelişimine katkı sağ-
layan etkinlikleriyle dikkat çeken 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, bunun ör-
neklerinden birini “ilk yardım bilgi-
lendirme eğitimi” ile gerçekleştirdi.

 Bursa’nın en önde gelen hizmet kurumu 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, altyapı çalışmalarına verdiği önem 
kadar çalışanlarının sosyal bilinçlilik düzey-
lerinin gelişimine de önem veriyor. BUSKİ 
bunun son örneğini, BUSKİ Konferans salo-
nunda personeline yönelik gerçekleştirdiği 
“İlk yardım bilgilendirme eğitimi” ile verdi.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları

BUSKİ
PERSONELİNE İLK 

YARDIM SEMİNERİ 

Derneği (TÜKDER) Başkanı Necdet Filizoğlu, 
tüketici mağduriyetiyle ilgili hukuki ve yasal 
konulara ilişkin bilgi verdi.

 Ürünün bedel iadesinin gerektirdiği ko-
şulların neler olduğuna ilişkin açıklamalarda 
bulunan Filizoğlu, “Alışveriş aktivitesi netice-
sinde alınan bir ürünün iade koşulları, belli 
kriterleri içermektedir. Ayıplı mal diye tabir 
edilen bu husus, ürün iadesi ve ürünün de-
ğiştirilmesi gibi konuları da beraberinde ge-
tirmektedir. Tüketiciye, ürünün ücretsiz ona-
rım talebinde bulunulması hakkını getiren 
böylesi bir durum, yasal düzenlemelerle gü-
vence altına alınmıştır.” diye konuştu. TÜK-
DER Üyesi Fecri Şengül de tüketicinin aldığı 
bir ürünü, 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe 
göstermeksizin iade etme ya da cayma hak-
kı bulunduğunu vurguladı.

 Şengül, 2014 yılı içerisinde TÜKDER’e, 261 
bin ayıplı mal şikayeti iletildiğini de sözleri-
ne ekledi.
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 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999 
depreminin 16’ncı yıl dönümü do-
layısıyla, “Depreme hazırlıklı mısı-
nız?” konulu, bilgilendirme semine-
ri gerçekleştirdi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca 17 Ağustos 1999 Depremi’

 17 Ağustos 1999 Depreminin 16’ıncı yıl 
dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 17 Ağustos 
1999 Depremi’ni anma programı ve ‘’Dep-
reme hazırlıklı mısınız’’ isimli, bilgilendirme 
semineri gerçekleştirildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı ÇETİNAVCI’nın da katıldığı 
programda Afet ve Acil Durum Yönetim Baş-
kanlığı (AFAD) İl Müdürü İbrahim TARI dep-
remin öncesi, sonrası ve olası bir depreme 
ne derece hazırız konularında bilgilendirme 
yaptı.

ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 
etkinlikte, ilk yardımın önemi, Türk Kızılayı ilk 
yardım eğitimleri, ilk yardım eğitim konuları 
hakkına bilgiler verildi.

 Seminere katılan personel, Türk Kızılayı 
ilk yardım uzmanı Nihal Gençalp eşliğinde; 
’’Temel yaşam desteği uygulamaları’’,  ‘’İnsan 
vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler’’, ‘’Has-
ta - yaralının değerlendirilmesi’’, ‘’Solunum 
yolu tıkanıklıkları’’, ’’Kanamalar’’, ’’ Bilinç bo-
zuklukları’’, ’’Yaralanmalar’’, ‘’Zehirlenmeler’’, 
’’Kırık-çıkık ve burkulmalar’’, ’’Hayvan ısırıkla 
rı ve böcek sokmaları’’ konularında bilgilen-
dirildi.

 Türk Kızılayı gönüllüsü Nihal Gençalp, 
‘’Yapılan bilimsel çalışmalara göre kazalarda 
meydana gelen can kayıplarının yüzde 10’u 
ilk 5 dakika içerisinde, yüzde 45’i ise ilk 30 
dakika içerisinde meydana gelmektedir. Bu 
da gösteriyor ki doğru, etkin ve zamanında 
sağlanacak ilk yardım uygulamaları ile bir-
çok can kaybının önüne geçilebilir’’ diye ko-
nuştu.

DEPREM KONUSUNDA 
BİLGİ SAHİBİ

OLMAK CAN VE MAL
KAYIPLARINI AZALTIR 
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 Programda konuşan Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı ÇE-
TİNAVCI’’ 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 
her insanda olduğu gibi bizim üzerimizde 
de çok kötü anıları var. Bursa’da yaşayan 
biri olarak çok hüzünlü tablolarla karşılaştık. 
1999 Marmara Depremi’nde hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah bir daha böyle felaketleri 
ülkemize yaşatmasın’’ şeklinde konuştu.

 Depreme nerede yakalanacağımızın bel-
li olmadığına vurgu yapan AFAD İl Müdürü 
İbrahim TARI yaşanan Marmara Depremi’nin 
Türkiye adına acı bir tecrübe olduğunu ifade 
ederek, olası bir depreme karşı ülke ve dev-
let olarak daha bilinçli ve hazırlıklı olduğu-
muza dikkat çekti.

 TARI,’’Deprem öncesi ve deprem sonra-
sında nasıl bir çalışma yapmalıyız, nasıl bir 
hazırlık içinde olmalıyız konusunda Marma-
ra Depremi bizlere örnek oldu. Sonuç olarak 
deprem engellenemeyecek bir doğal afettir. 
Bununla birlikte deprem konusunda bilgi 
sahibi olmak, can ve mal kayıplarını azalta-
caktır’’ diye konuştu.

 Yüksek tansiyonu oluşturan fak-
törlerin başında beslenme tarzın-
dan kaynaklanan alışkanlıklar ge-
liyor. Stres de yüksek tansiyonu 
tetikleyen etkenler arasında yer alı-
yor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenle-
nen etkinlikte, önemli sağlık sorunlarından” 
yüksek tansiyon”, bütün yönleriyle ele alın 
dı. Yüksek tansiyonu oluşturan faktörlerin 
başında, beslenme tarzının geldiğine işaret 
edilen etkinlikte, stresin de yüksek tansiyo-
nu tetikleyen etkenler arasında yer aldığına 
dikkat çekildi.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
sunumundan dolayı, AFAD İl Müdürü

İbrahim Tarı’ya teşekkür etti.

YÜKSEK TANSİYONUN 
EN ÖNEMLİ NEDENİ 

BESLENME
ALIŞKANLIKLARI
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 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte konu-
şan Bursa Acıbadem Hastanesi doktorla-
rından Kronik Hastalıklar ve Dahile Uzmanı 
Doktor Hüseyin ÇELİK, tansiyon yüksekliğin-
den şikayeti bulunan hastalarına yaşam tarzı 
ile ilgili değişiklikler önerdiğini vurguladı.

 Özellikle beslenme alışkanlıklarının yük-
sek tansiyonu hazırlayan etmenlerin başında 
geldiğine değinen ÇELİK, “Aşırı tuzlu gıdalar, 
şeker ve şekerli besinler, kolalı içecekler, aşırı 
tüketilen kahve ve çay, katı yağlar ve alkol 
beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak yük-
sek tansiyonu ateşleyen unsurların başında 
gelmektedir. Bunun yanı sıra, aort damarı-
nın kalpten çıktığı bölgedeki darlık, kafa içi 
basıncının yüksekliği, böbrek hastalıkları, 
böbrek damarlarının daralması, tiroid bezi 
hastalıkları gibi unsurlar da yüksek tansiyo-
nu oluşturan nedenler arasında yer almakta-
dır.” diye konuştu.

 Aniden yükselen tansiyonu dengeleye-
bilmek için limon, sarımsak, kekik, nar suyu, 
greyfurt gibi besinlerin tüketilebileceğine 
işaret eden ÇELİK, bununla birlikte kısa yü-
rüyüşler ile orta yoğunluktaki egzersizin de 
yüksek tansiyondan şikayeti bulunanlara, 
önerilebilecek aktiveteler arasında yer aldı-
ğını vurguladı.

yıldönümü münasebetiyle, Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 
‘’Zafer  Bayramı’nın Önemini Hatırlatmak 
ve Aziz Şehitlerimizi Anmak’’ isimli program 
düzenlendi.

 Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarih Bölümü Okutmanı Hayrettin 
Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı prog-
ramda, aziz şehitlerimizin anısına 1 dakika-
lık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı 
okundu.

 Türk Deniz Kuvvetleri’nin kısa film gös-
teriminin de yapıldığı programda konuşan 
ŞAHİN,’’ Türk tarihinde, 26 Ağustos 1071 Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi neticesinde ka-
zanılan zaferle, Anadolu’nun Türk yurdu ol-
duğu tescillenmiştir. Yine, 26 Ağustos 1922 
günü başlatılan Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırı-
larak, devletimizin yeniden inşa süreci başla-
tılmıştır.Büyük bir coşkuyla kutladığımız bu 
eşsiz zaferin mimarı, Başkomutanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah 
arkadaşları ile kutsal vatan toprağının bü-
tünlüğü ve şanlı al bayrağımızın daima hür 
bir şekilde dalgalanması için canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, 
anıyoruz’’ dedi.

Başkomutanlık Meydan Muharebe-
si’nin 93. yıldönümü münasebe-
tiyle, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca, 
‘’Zafer  Bayramı’nın Önemini Hatır-
latmak ve Aziz Şehitlerimizi Anmak’’ 
isimli program düzenlendi.

 Ülkemizden tüm işgalci devletlerin atıldı ğı 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin93.

ZAFER BAYRAMI’NIN 
93. YILDÖNÜMÜ 

BUSKİ’DE KUTLANDI
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TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ SUYUNU BURSA İÇİYOR
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

Evliya Çelebi’nin tarihe mal olmuş sözünde değerini bulan “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” vecizesi, “tarih şehri”, 
“sanayi şehri”, “ticaret şehri”, “turizm şehri” gibi pek çok vasfı kent kimliğinde barındıran Bursa’nın, “su şehri” ol-
duğu gerçeğini de belgeliyor. 
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 Tarihi belleklerde, “su şehri” un-
vanıyla kayda geçen Bursa, çeşme-
den akan suyun içilebildiği ender 
şehirlerin başında geliyor. Bursa’nın 
bu özelliği, Gebze Teknik Üniver-
sitesi Çevre Mühendisliği’nin, Bur-
sa’daki içme suyu havzalarında 
gerçekleştirdiği tetkik, analiz ve 
ölçümlendirmelerle de kanıtlandı. 
Prof. Dr. Ebubekir Yüksel’in baş-
kanlığındaki bilim heyetinin 4 aylık 
kapsamlı çalışması sonucunda elde 
ettiği bulguların kitaplaştırılmasıy-
la, “Bursa’nın dünyanın en sağlıklı 
sularından birini tükettiği” gerçeği 
tarihe not düşüldü.

 Bursa’daki içme suyu havzalarının temiz-
liği, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü’nce yapılan bilimsel çalışma 
ile de tescillendi. 

 BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi üze-
rine, Prof. Dr. Ebubekir Yüksel’in başkanlı-
ğındaki bilim heyetinin, 4 aylık kapsamlı 
çalışması sonucunda, Bursa’nın Türkiye’deki 
büyükşehirler içinde, dünyanın en sağlıklı 
sularından birini tükettiği, bilimsel raporla 
da belgelenmiş oldu.
 Çalışmaya ilişkin elde edilen verileri pay-
laşmak ve söz konusu verilerin derlendiği 
kitabı takdim etmek üzere BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret eden 
Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir 
Yüksel, gerçekleştirdikleri çalışmanın içeriği-
ne ilişkin bilgilendirmede bulundu.

 BUSKİ’nin başarısı
 Bursa’nın içme suyunu yüzde 90 oranın-
da karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı’nın 
da içinde bulunduğu, içme suyu havzasının 
Uludağ’ın eteklerinde yer alıyor oluşundan 
kaynaklanan coğrafik konum ve havzayı kir-

letici unsurlardan uzak tutma noktasındaki 
BUSKİ’nin başarılı çalışmalarının, içme suyu 
havzasını temiz kılan iki önemli unsuru mey-
dana getirdiğine işaret eden Prof. Dr. Yüksel, 
“Çalışmamız, BUSKİ Genel Müdürlüğümüz-
den gelen talep üzerine, 24 Aralık 2014 itiba-
rı ile başlatıldı. 19 Ocak 2015 ve 1 Nisan 2015 
tarihleri arasında numune alımları gerçek-
leştirilerek, 20 Nisan 2015 tarihinde sonuç-
landırıldı. Bursa ili içme suyu kaynaklarında 
incelenen EDC ve PPCP kaynaklı mikrokir-
leticilerin ölçüm sonuçları, dünya literatü-
ründeki diğer çalışmalar göz önüne alınarak 
değerlendirilmiş ve dünya literatüründe tes-
pit edilen ölçümlerle karşılaştırıldığında söz 
konusu ölçüm sonuçlarının çok daha düşük 
konsantrasyonlarda olduğu belirlenmiştir.” 
diye konuştu.

 Objektif ve kapsamlı rapor
 Çalışmayı, 4 aylık süreçte, havzanın içme 
suyu barajı, kuyu ve su kaynakları gibi 100 
ayrı noktasından 4 ayrı zamanda aldıkları su 
numuneleri üzerinden gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Prof. Dr. Yüksel yaptıkları ölçüm-
lerde mikrokirletici unsurların neden olduğu 

sonuçları daha sağlıklı gözlemleyebilmek 
açısından ilaç kullanımının en yoğun olduğu 
kış ayları ile mevsim geçişlerine bağlı olarak 
su kalitesindeki değişkenliğin söz konusu ol-
duğu ilkbahara denk getirildiğini vurguladı.
Yüksel, çalışma kapsamında BUSKİ İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri ve içme suyu kaynakla-
rında incelenen 28 adet kirleticiden 14’ünde 
mikrokirleticiye hiç rastlanılmadığını, geri 
kalan 14’ünde ise dikkate alınmayacak ve 
önemsenmeyecek değerlerde olduğunu 
belirtti.

 Bursa’daki su kullanıcılarının, içme suyu-
nun kalite standartları açısından hem çok 
üst düzeyde olması hem de ilaç artığı içe-
ren mikrokirleticiler açısından Türkiye’deki 
büyükşehirler arasında dünyanın en sağlıklı 
sularından birini tükettiğini de sözlerine ek-
ledi.

 Arıtmada dünya standartları
 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da Bursa’daki içme suyu havzalarının 
herhangi kirletici bir unsur içermediğinin, 
bilimsel raporla da kanıtlandığını dile getirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Yüksel, Bursa’daki içme suyu 
havzalarının temizliğine ilişkin oluşturulan raporu, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya takdim etti.
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 Çalışmayı gerçekleştiren, Gebze Teknik 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Yüksel’e 
teşekkür eden Çetinavcı, “İçme suyu havza-
mızın temiz olduğuna dair ısrarla dile getir-
diğimiz iddialarımız, içme suyu havzamızda 
gerçekleştirilen bilimsel bir çalışma ile de 
kanıtlanmış oldu. Çeşmeden akan suyun 
gönül rahatlığıyla içilebildiği ender şehirle-
rin başında gelen Bursa bu özelliğini büyük 
oranda, içme suyunun arıtılarak kullanıma 
hazır hale getirilmesinde gösterdiği üst dü-
zey performans nedeniyle BUSKİ’ye borçlu-
dur. “ diye konuştu.

 Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 
kurulu bulunan laboratuarın, uluslar arası 
akreditasyona sahip olduğuna dikkat çeken 
Çetinavcı, arıtma işlemlerinin Dünya Sağlık 
Örgütü kriterleri ile diğer uluslar arası stan-
dartlara uygun çerçevede yapıldığını vurgu-
ladı.
 
 Her gün şehrin 30 farklı noktasından alı-
nan numunelerde bakteriyolojik, 100 ayrı 
noktasından alınan numunelerde ise klor öl-
çümleri yapıldığına dikkat çeken Çetinavcı, 
Bursa’nın içme suyunun, BUSKİ’nin yanı sıra, 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri 
ve bazı meslek odaları tarafından da analiz 
edildiğini ifade etti.

 Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebu-
bekir Yüksel’in başkanlığındaki bilim heye-
tinin 4 aylık kapsamlı çalışması sonucunda, 
Bursa’nın Türkiye’deki büyükşehirler içinde, 
dünyanın en sağlıklı sularından birini tüket-
tiği, bilimsel raporla da belgelenmiş oldu.

İçme suyu havzalarının 
temizliğine

bilimsel rapor 

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Yüksel’in başkanlığındaki 
bilim heyeti, dört aylık süren bir çalışmanın neticesinde, Bursa’daki içme suyu havzalarının temiz olduğuna

ilişkin rapor hazırladı.
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 Bursa, çeşmeden akan suyun içilebildiği 
ender şehirlerin başında geliyor. Bursa’nın 
bu özelliği, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği’nin, Bursa’daki içme suyu hav-
zalarında gerçekleştirdiği tetkik, analiz ve 
ölçümlendirmelerle de kanıtlandı.

Bursa’da su
çeşmeden içilir

 BUSKİ Dobruca İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde kurulu bulunan laboratuar, uluslar 
arası akreditasyona sahip bulunuyor. Labo-
ratuar, Dünya Sağlık Örgütü kriterleri ile di-
ğer uluslar arası standartlara uygun çerçeve-
de hizmet veriyor.

Dobruca İçme Suyu 
Arıtma Tesisi Laboratuarı 

uluslar arası
akreditasyona sahip
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SU’YA YÖN VERENLER

Rapor
kitaplaştırılarak

tarihe not düşüldü
 Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebu-
bekir Yüksel’in başkanlığındaki bilim heye-
tinin 4 aylık kapsamlı çalışması sonucunda 
elde ettiği bulguların kitaplaştırılmasıyla, 
“Bursa’nın dünyanın en sağlıklı sularından 
birini tükettiği” gerçeği tarihe not düşüldü.

 Prof. Dr. Yüksel, Bursa’nın içme suyunu 
yüzde 90 oranında karşılayan Doğancı ve 
Nilüfer Barajı’nın da içinde bulunduğu içme 
suyu havzasının, Uludağ’ın eteklerinde yer 
alıyor oluşundan kaynaklanan coğrafik ko-
num ve havzayı kirletici unsurlardan uzak 
tutma noktasındaki BUSKİ’nin başarılı çalış-
maları neticesinde temiz kaldığını vurgula-
dı. 

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof  Dr. Ebubekir Yüksel
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KOCAELİ’NİN
ALTYAPISI İSU

GÜVENCESİNDE

RÖPORTAJ

Röportaj: Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

Gelişmiş sanayisi ile ekonomiye yılda mil-
yarlarca liralık katma değer sağlayan 
Kocaeli, istihdam merkezi olması özelli-
ğiyle de yoğun göç alan şehirlerin başında 
geliyor.

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve-

rilerine göre kilometrekareye düşen 464 kişi 

ile İstanbul’dan sonra en fazla nüfus yoğun-

luğuna sahip bulunan Kocaeli, bu özelliğiyle, 

sağlıklı ve sorunsuz altyapı ağının önem ka-

zandığı kentlerin arasında bulunuyor.

 Öyle ki kenti bir gerdanlık gibi çevrele-
yen İzmit Körfezi etrafında kümelenen yer-

 İlk çağlardan bu yana sırasıyla Olbia, 
Astakos, Nicomedia, İznikmid ve İzmid ad-
larını alan Kocaeli, binlerce yıllık tarihiyle 
Anadolu’nun en eski yerleşim bölgeleri ara-
sında yer alıyor.

leşim alanları ve sanayi tesislerinin varlığı, 
sağlıklı altyapı ağının gerekliliğini daha da-
önemli hale getiriyor.

 Ulaşılabilir, erişilebilir, kontrol edilebilir ve 
müdahale edilebilir anlayışla yapılandırdığı 
hizmet ağıyla etkin bir kurum kimliği ortaya 
koyan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü (İSU),  dünden bugüne uza-
nan tecrübesiyle, şehrin geleceğine damga 
vurmaya aday çalışmalara imza atıyor.

 Dergimizin bu sayısında, İSU Genel Müdü-
rü İlhan Bayram’a konuk olduk. Bayram’la, 
İSU’nun yatırımları, projeleri ve çalışmalarını 
konuştuk.
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 Söyleşimize dilerseniz, Kocaeli Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
(İSU) kuruluş sürecinden söz ederek başla-
yalım. İSU, ne zaman kuruldu? Organizas-
yon yapısına ilişkin neler söylenebilir?

 İSU Genel Müdürlüğü 1995’de kuruldu. 
Genel Müdürlüğümüzün görev sahası, 2004 
yılına kadar, İzmit merkez ilçesiyle sınırlıydı. 
2004’te çıkarılan “İl Sınırında Büyükşehir Yasa-
sı”, ilk kez İstanbul ve Kocaeli’nde uygulandı. 
2004’le birlikte sorumluluk ve görev sahamız 
da Kocaeli il sınırlarının tamamını kapsayacak 
biçimde genişledi. Genel Müdürlüğümüz gü-
nümüzde, 1800 personelle yaklaşık 700 bin 
aboneye hizmet götürmektedir.

 İSU’nun tarihinde bir mihenk taşı oluş-
turan 2004’le birlikte plan ve stratejilerini-
zi de yenilemiş oldunuz. Bize, bu süreçten 
söz eder misiniz?

 Hizmet alanımızın il sınırlarının tamamı-
nı kapsamasıyla yeni bir planlama ve strateji 
belirleme çalışması başlattık. Yatırım planla-
mamıza altyapıya en acil ihtiyaç duyulan böl-
gelerden başladık. Kocaeli’nin nüfus yoğun-
luğu irdelendiğinde, nüfusun yarısının İzmit 
merkez, diğer yarısının da Gebze’de yer aldığı 
görülecektir. Gebze 2004’le birlikte hizmet 
alanımıza girdi. Bulunduğumuz değerlendir-
melerde, Gebze’deki yoğun nüfus artışının, il-
çedeki altyapı ihtiyaçlarını, gerektiğince karşı-
lanamaz konuma sürüklediğini belirledik. Öyle 
ki belediyenin yetişemediği yerlerde vatandaş, 
altyapı ihtiyacını kendi karşılar hale gelmiş. 
Bu da sağlıksız ve acil çözüm bekleyen altya-
pı sorunlarını beraberinde getirmiş. Bütün bu 
veriler ışığında yatırım hamlemizi, Gebze’den 
başlattık. Marmara Bölgesi, ülkemizin nüfus 
yoğunluğu açısından en önde gelen bölgesi. 
Bursa, Kocaeli, Tekirdağ Çerkezköy aksı ağırlıklı 
olmak üzere, sanayileşmenin en yoğun yaşan

dığı bölge yine Marmara Bölgesi. Gerek evsel 
gerekse sanayi atıklarıyla yanından geçilemez 
koku ve kirliliğe mahkum olan Körfezin temiz-
lenmesi hususu, yine acil müdahale listemizin 
en öncelikli sırasında yer aldı. Sularını Körfez’e 
boşaltan 60’a yakın dere bulunuyor. Bunların 
çoğunluğu da Gebze bölgesinde yer alıyor. 
2004’deki stratejik planlamamızda öncelikle 
bu derelerin ıslahı ve temizliğine yer verdik. 
Hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan de-
relere deşarj edilen atıkların kirlettiği dereler, 
insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor hem de 
Körfez’i kirletiyordu. Öncelikle dereleri ıslah et-
tik. Duvarların arkasına kanalizasyon kolektör-
leri inşa ederek, arıtma tesislerine bağlantısını 
sağladık.

 Altyapı hizmetlerinizi oluştururken na-
sıl bir yol haritası belirlemektesiniz?

 Altyapı hizmetlerinin sorunsuz, sürekli ve 
sağlıklı biçimde verilebilmesinin temel koşulu, 
fenni standartlara uygun altyapı ağına sahip 
olunmasından geçiyor. Böylelikle ulaşılabilir, 
erişilebilir, kontrol edilebilir ve müdahale edi-
lebilir bir refleks de geliştirmiş olursunuz. Biz 
altyapı ağımızı, etkin hizmet sunabilmenin ge-

rekleri doğrultusunda yapılandırdık. Bir önceki 
sorunuza verdiğim yanıtta da belirttiğim gibi 
2004’te stratejik yol haritamızı oluştururken, 
Körfez’in kokudan arınmış temiz bir görünü-
me kavuşmasını, öncelikli görevimiz olarak 
belirledik.  Körfez’in temiz tutulması adına 
zamanında İller Bankası’nın yaptırdığı atık su 
arıtma tesislerine ilaveten, ihtiyaç olan yerlere 
arıtma tesislerini peş peşe inşa ederek hizme-
te sunduk. 2009’da 67 milyon liralık yatırım 
bedeliyle, Gebze’ye ileri biyolojik arıtma tesisi 
yaptık. 1999 Marmara Depremi’nde hasar gö-
ren şehir merkezindeki arıtma tesisini yeniden 
inşa ederek, ileri biyolojik arıtma tesisi konu-
muna getirdik.

 Yatırımlarınız için gerekli olan finans 
kaynağını nasıl temin ediyorsunuz?

 Yatırımlarımızın yoğunlaştığı dönem olan 
2006-2009 yıllarındaki finans ihtiyacımızı, ço-
ğunlukla İller Bankası’ndan temin ettik. Bu sü-
reçte dış kaynaklı kredi talebinde bulunmadık. 
2009’dan sonra da finans ihtiyacımızı tama-
men kendi öz kaynaklarımızdan karşılar ko-
numa geldik. 2004’den bu yana geçen 11 yıllık 
süreçte 5 bin 91 kilometrelik kanalizasyon hat-

 İSU Genel Müdürü İlhan BAYRAM
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tı, 8 bin 500 kilometrelik içme suyu hattı ve 
350 kilometrelik de yağmur suyu hattını hiz-
mete sunduk. Köylerimiz de dahil olmak üze-
re 18 atık su arıtma tesisimiz mevcut. İzmit 
Körfezi’nin çevresini kolektörlerle koruma altı-
na aldıktan sonra sıra köylere geldi. Köylerdeki 
arıtma tesislerimiz, konvensiyonel olanlardan 
farklı olarak betonarme yapılardan oluşmu-
yor. Bunun yerine çelik konteynırlarla birbiri-
ne bağlı. Her köye bir arıtma tesisi yapmamız 
mümkün olmadığı için 10 kilometre yarıçapın-
daki daire içerisinde yer alan en büyük köyün 
yakınına arıtma tesisimizi kuruyoruz. Buraya 
yakın köylerin atıksularını kolektörlerle arıtma-
ya doğrudan bağlıyoruz. Uzak olanlarınkinin 
ise altyapısını yaparak foseptikler oluşturuyo-
ruz. Foseptiklerde biriken atıkları ise belirli ara-
lıklarla vidanjörler yardımıyla arıtma tesisine 
deşarj ediyoruz. Arıtma tesislerimizin sonunda 
ultraviyole sistemi bulunmakta. Ultraviyole ile 
atık suda açığa çıkan bakterileri etkisiz hale 
getirerek, elde edilen suyu yeşil alanların ve 
tarım alanlarının sulamasında kullanıyoruz. 
Bütün bu yatırımlarımızın yanı sıra; atık su 
arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, su 
depoları gibi altyapıyla ilgili akla gelebilecek 
yatırımlarımızın çok büyük kısmını, dış krediye 
ihtiyaç duymaksızın öz kaynaklarımızdan elde 
ettiğimiz gelirle gerçekleştiriyoruz.

 İçme suyu kaynaklarınızın profilinden 
bahsetmek gerekirse neler söylenebilir?

 Kocaeli içme suyunu Yuvacık Barajı, Sapan-
ca Gölü, Kandıra Namazgah Barajı, mahalli 
kaynaklar ve kuyulardan temin ediyor. Su 
kaynaklarımızın toplam kapasitesi yıllık 250 
milyon metreküp. Atık su arıtma tesislerinde 
olduğu gibi içme suyu arıtma tesislerimiz de 
Kocaeli’nin tamamına yaygınlık gösteriyor. 
Öyle ki günlük bin 500 metreküpten 23 bin 
metreküpe varıncaya değin çeşitli hacimler-
den oluşan farklı işlevlerdeki içme suyu arıtma

tesislerini, kentin kırsalına da konuşlandırdık. 
Bu konuda oldukça iddialıyız. Arıtma sonu-
cunda dünya standartlarındaki kalite kriterle-
rine sahip içme suyunu belli bir program çer-
çevesinde, 335 noktadan aylık ortalama 700 
numune alarak analizler yapmaktayız. Bütün 
bunların sonunda Kocaeli’nde musluktan akan 
suyun gönül rahatlığıyla içilebildiğini söyleye-
biliyoruz.

 Su ve kanalizasyon idarelerinin kayıp 
kaçakla mücadelede sergiledikleri perfor-
mansın seyri, başarı kriterlerinin belirlen-
mesinde önemli bir göstergeyi oluşturur. 
İSU’nun bu anlamdaki çalışmalarına iliş-
kin bilgi alabilir miyiz ?

 Bundan 11 yıl önce göreve geldiğimiz-
de yüzde 68’lerde, hatta bölge bölge yüzde 
72’lerde olan kayıp kaçak oranını, gerçekleştir-
diğimiz yatırımlar, iletim hatlarındaki iyileştir-
meler ile yüzde 26’lar seviyesine geriletme ba-
şarısı gösterdik. Bugün, Kocaeli’nin genelinde 
sudaki kayıp kaçak oranı yüzde 26’lar civarın-
dadır. Sizin de belirttiğiniz gibi kayıp kaçakla 
mücadelede sergilenen performansın seyri, su 
ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterleri

arasında önemli bir göstergedir. Öyle sanıyo-
rum ki biz İSU olarak, bu konuda, Türkiye ge-
nelindeki su ve kanalizasyon idareleri arasında 
çok iyi bir konumdayız.

 Olası kuraklık durumlarında, Kocaeli’ni 
susuz bırakmama adına, nasıl bir strateji 
izliyorsunuz?

 Böylesi durumlarda her su ve kanalizasyon 
idaresinin mutlaka bir B, C planı olmalı. Biz de 
böylesi durumlar karşısında vatandaşı susuz 
bırakmama adına, Kandıra’da 25 milyon metre-
küp aktif hacmi olan Namazgah Barajı’nı kendi 
imkanlarımızla inşa ettik. 2013’te hizmet verir 
konuma getirdiğimiz Namazgah Barajı, ku-
raklık karşısında susuzluk tehlikesini bertaraf 
etmeye yönelik can simidi işlevi görüyor. Yine, 
günlük su tüketiminin daha da arttığı yaz ay-
larında, takviye olarak Namazgah Barajı’ndan 
da yararlanıyoruz. Bununla birlikte olası ku-
raklık durumlarında yerel su kaynaklarını da 
stratejimizin gereği, kriz yönetiminin bir başka 
unsuru adına yedeğimizde tutuyoruz.  Geçen 
yılki 3 aylık kuraklık döneminde 88 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Söz konusu yatı-
rımla; mevcut 19 kuyuya ilaveten 86 kuyuyu
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daha devreye aldık.  92 kilometresi Namazgah 
Barajı kolektör hattı olmak üzere toplam 172 
kilometrelik içme suyu hattını hizmete sun-
duk. 4 adet içme suyu arıtma tesisi, 25 adet 
içme suyu deposu, 20 adet içme suyu terfi 
merkezi ile 14 kilometrelik geri kazanım suyu 
hattı ve 3 adet ultraviyole atık su arıtma tesisi 
yine 3 aylık kuraklık döneminde gerçekleştirdi-
ğimiz yatırımlar arasında yer almakta.

 Kocaeli bir sanayi şehri. Sanayi tesisle-
rinin varlığı, su ve kanalizasyon idareleri 
için avantaj mı yoksa dezavantaj mıdır?

 Ben bu sorunuza, kesinlikle avantajdır 

diyorum. Gelirimizin yaklaşık yüzde 33’ünü 

sanayiden karşılıyoruz. Sanayici- kamu ku-

rumu işbirliğinin güzel örneklerini sergi-

liyoruz. Bu kapsamda, Gebze’deki Denizli 

Göleti’nin kapasitesini artırdık. Buradan, 4 

organize sanayi bölgesindeki fabrikalara su 

veriyoruz. Türkiye’nin en büyük sanayi şir-

keti TÜPRAŞ’ın da su ihtiyacını biz karşılıyo-

ruz. 45 bin metreküplük atık suyu, ön arıtma 

işlemi ve ültraviyoleden geçirdikten sonra 

TÜPRAŞ’a bedeli karşılığında satıyoruz.

 Sağlıklı ve sorunsuz altyapı hizmetleri 
nin sunulmasında, yetişmiş iş gücü kadar, 
teknolojik imkanlardan yararlanmanın da 
büyük rolü bulunuyor. İSU’nun bu konuda-
ki çalışmalarına ilişkin neler söylenebilir?

 Teknolojiyi en ileri düzeyde kullandığımızı 

rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye’de olmayan 

pek çok şeyin araştırmalarını yapıp, dünya-

dan aldığımız sistemleri üzerine ekliyoruz. 

İletişimi GSM üzerinden yaparken, şimdi mik-

ro dalga sistem kullanıyoruz. GSM üzerinden

İzmit Körfezi’nin kirlilikten arındırılması adına stratejik plan geliştiren İSU, 2009’da 67 milyon liralık yatırım
bedeliyle Gebze İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni hizmete sundu.
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yapılan iletişimler, hava koşullarından olum-
suz etkileniyordu. Hava karardığında ileti-
şim kurma imkanınız bulunmuyordu. Mikro 
dalga sistem sayesinde, gecenin zifiri karan-
lığında, en olumsuz hava koşullarında bile 
kesintisiz iletişim kurabiliyoruz. Bu, aralıksız 
sürekli hizmetin de önünü açıyor. Yine tek-
nolojiyi en ileri düzeyde kullanıyor oluşumu-
za verebileceğim bir başka örnek ise 81 alt 
bölgede kullanılan su miktarlarını, kontro-
lümüz altında bulundurmamızdır. Arazideki 
ekiplerimiz, bilgisayar tabletleri aracılığıyla 
işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İlgili birimlerle

sürekli iletişim içindeler. Bu ise sıfır hata anla-
mına geliyor. Şimdi üzerinde hevesle çalıştığı-
mız bir projemiz daha var. Proje pratiğe geç-
tiğinde, ‘hangi evde kaç kişi oturuyor?’, ‘hane 
başına günlük ne kadarlık su kullanımına ih-
tiyaç bulunuyor?’ tarzındaki sorulara, ayrıntılı 
yanıtlar bulabileceğiz. Böylelikle sudaki kayıp 
kaçak oranını daha da alt limitlere  çekebile-
ceğimiz gibi kesintisiz ve sürekli su temininin 
de önünü açmış olacağız. Körfezin çevresin-
de 7 arıtma atık su tesisi, 50’ye yakın atık su 
terfi merkezi, dünya kadar da içme suyu terfi 
merkezi bulunuyor. Bu kadar çeşitli ünite-

nin birbiriyle uyumlu çalışması ise hizme-
tin sürekliliği anlamında büyük önem arz 
ediyor. Geliştirdiğimiz teknolojik sistemle, 
pompaları otomatik olarak çalıştırıyor ve 
durdurabiliyoruz. Uzaktan Kontrol ve Göz-
leme Sistemi (SCADA) birimimize burada 
ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gelişmiş 
ön izleme ve kontrol ağı ile bunu destekle-
yen ileri yazılım teknolojisi sayesinde, hangi 
pompanın ne kadarlık akım çektiğini anlık 
takip edebiliyoruz. Böylelikle   pompalardaki 
önleyici bakımları devreye alabiliyoruz. Şeh-
re verilen anlık su miktarlarını, olası kaçak

 İSU, 25 milyon metreküp aktif hacmi olan Namazgah Barajı’nı kendi imkanlarıyla inşa ederek, 
2013 yılında kullanıma sundu.
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Malumunuz, Marmara Bölgesi, birinci dere-
ce deprem kuşağında yer alıyor. Depremler, 
yerleşim birimlerinin üst yapısını olduğu ka-
dar altyapısını da kullanılamaz hale getiriyor. 
1999 Gölcük Depremi’nde biz bunun acı ör-
neklerini yaşadık. Çöken altyapı ağını ayağa 
kaldırmak için büyük mücadele gösterildi. O 
dönemde İSKİ başta olmak üzere, ülke gene-
lindeki kamu kurumlarının teknik, maddi ve 
manevi desteklerini Kocaeli yanında buldu. 

 Büyük tahrip gören altyapı ağı kısa sü-
rede hizmet verir konuma kavuşturuldu. 
Bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Dep-
rem gibi doğal afetler karşısında altyapı 
ağını en kısa sürede hizmet verir konuma 
ulaştırabilmek için bir işletim ağı kurduk. 
Uzman ekiplerin yönlendirmesinde en ile-
ri düzeyde ekip ve ekipmanla donatılan 
‘acil müdahale timi’ gibi görev yapmak

üzere yapılandırılan işletim ağı, deprem es-

nasında hasara uğrayan içme suyu hatlarının, 

kanalizasyon hatlarının yeniden hizmet verir 

konuma gelebilmesi için devreye girecek.  

Biz bu noktada, operasyonel ekiplerin bir-

birlerinin tecrübelerinden yararlanabilme-

leri için karşılıklı eğitim faaliyetlerine önem 

veriyoruz. BUSKİ ile yakın bir gelecekte, her 

iki ilin de büyükşehir belediye başkanlarının 

bulunduğu toplantıda, bir protokol anlaşma-

sı imzalayacağız. Aynı dönemlerde göreve 

geldiğimiz BUSKİ Genel Müdürümüz Sayın 

İsmail Hakkı Çetinavcı ile karşılıklı işbirliğini 

gerektiren konularda zaman zaman görüş 

alışverişinde bulunuyoruz. Biz onların, on-

lar da bizlerin tecrübelerinden yararlanıyor. 

Söz konusu istişari görüşmeler, oldukça 

yararlı sonuçları da beraberinde getiriyor. 

Bursa ile komşuyuz. Diyaloglarımız çok iyi.

kullanımları, su depolarındaki su seviyele-
rini, barajlardaki doluluk oranlarını SCADA 
birimimiz, saniye saniye izlemekte, beklen-
medik durumlara anında müdahale etmek-
tedir. Bunun yanı sıra, içme suyu barajlarına 
yerleştirilen kameralar ile belirlenen görün-
tüler yine SCADA birimimizce an ve an ta-
kip edilmekte, adeta kuş uçurulmamaktadır.

 Diğer büyükşehirlerin su ve kanalizas-
yon idareleri ile iletişiminiz nasıl? 

 Su ve kanalizasyon idareleri olarak her 
yıl bir araya geliyoruz. İstişarelerde bulu-
nuyoruz. Gelenekselleşen toplantılar sa-
yesinde, gerçekleştirebileceğimiz ortak 
projeler üzerinde duruyoruz. Toplantılar, 
kurumlar arası dostluk bağlarının pekişme-
sine de vesile oluyor. Biz bu noktada BUSKİ 
ile de çok güzel bir iletişim ağı oluşturduk.
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BUSKİ ile
örnek işbirliği

 Büyükşehirlerin su ve kanalizasyon ida-
releri ile işbirliğine önem verdiklerini dile 
getiren İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, bu 
kapsamda BUSKİ ile örnek bir işbirliği içeri-
sinde olduklarını vurguladı.

 Doğal afetlerde tahrip olan altyapı ağını 
ayağa kaldırmak için işletim ağı geliştirdikle-
rini belirten Bayram, “Doğal afetler içerisin-
de en büyük yıkıma ve hasara neden olan 
depremler, yerleşim birimlerinin üst yapısını 
olduğu kadar altyapısı da kullanılamaz hale 
getiriyor. 1999 Gölcük Depremi’nde biz bu-
nun acı örneklerini yaşadık.  Deprem gibi 
doğal afetler karşısında altyapı ağını en kısa 
sürede hizmet verir konuma ulaştırabilmek 
için bir işletim ağı kurduk. Uzman ekiplerin 
yönlendirmesinde en ileri düzeyde ekip ve 
ekipmanla donatılan ‘acil müdahale timi’ 
gibi görev yapmak üzere yapılandırılan işle-
tim ağı, deprem esnasında hasara uğrayan 
içme suyu hatlarının, kanalizasyon hatları-
nın yeniden hizmet verir konuma gelebil-
mesi için devreye girecek.  Biz bu noktada, 
operasyonel ekiplerin birbirlerinin tecrübe-
lerinden yararlanabilmeleri için karşılıklı eği-
tim faaliyetlerine önem veriyoruz. BUSKİ ile 
yakın bir gelecekte, her iki ilin de büyükşehir 
belediye başkanlarının bulunduğu toplan-
tıda, bir protokol anlaşması imzalayacağız. 
Aynı dönemlerde göreve geldiğimiz BUSKİ 
Genel Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı Çe-
tinavcı ile karşılıklı işbirliğini gerektiren ko-
nularda zaman zaman görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. Biz onların, onlar da bizlerin 
tecrübelerinden yararlanıyor. Söz konusu 
istişari görüşmeler, oldukça yararlı sonuçları 
da beraberinde getiriyor. Bursa ile komşu-
yuz. Diyaloglarımız çok iyi.” diye konuştu.
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 SCADA Sistemi, Kocaeli’nde içme suyu 
sisteminin, tek merkezden, bilgisayar orta-
mında, kontrol ve kumandasını sağlamakta-
dır. 
•Su depolarının su seviyeleri ve hacimleri,
•Ph, klor, bulanıklık ölçümleri,
•Su depolarından şebekeye verilen ve bir üst 
kademeye basılan su miktarları, 
•Basıcı hat basınç değerleri, 
•Motor ve vanaların durum pozisyonları, 
•Pompa ve vanaların otomatik olarak açılıp 
kapatılması merkezden izlenebilmektedir.

 2009 yılında SCADA sistemine bağlı olan 
su deposu ve terfi istasyonu sayısı 32 adet 
iken bugün itibarıyla toplam 206 adettir.İçme Suyu

SCADA Sistemi

toplam 120 ayrı noktada, atık suyun mikta-

rı ve kirliliğine yönelik otomatik olarak real 

time ölçüm yapılmakta, elde edilen ölçüm 

değerleri Atık Su SCADA Merkezi’ne aktarıl-

makta ve buna göre Kocaeli genelindeki atık 

su ve yağmur suyu sistemi, tek merkezden 

uzaktan kumanda edilmektedir. 

 Atık Su SCADA Sistemi kapsamında; bü-

yük sanayi kuruluşları, OSB’ler ile arıtma 

tesislerinin çıkışlarında (pH, sıcaklık, ilet-

kenlik, renk ölçüm cihazı, AKM (Askıda Katı 

Madde), organik madde, Çözünmüş Oksijen 

(DO), nitrat, fosfat, amonyum azotu ve yağ) 

değerleri kayıt altına alınarak, sürekli takibi 

yapılabilmektedir.

Hizmet Verilen Alan
Hizmet Verilen Nüfus
Genel Müdür Yardımcılığı
Daire Başkanlığı Sayısı
İlçe Şube Müdürlüğü Sayısı
Abone Sayısı

PERSONEL DAĞILIM TABLOSU
Memur
Sözleşmeli
Hizmet Alımı
Daimi İşçi
Geçici İşci
Toplam

: 32
: 50
: 676
: 725
: 58
: 1.831

: 3.505 km ²
: 1.722.795 kişi
: 3 
: 15 
: 12 
: 698.243

Alo 185 hattına her ay ortalama 39 bin adet 
çağrı geliyor.

İSU Alo 185

Rakamlarla İSU

 Atık Su SCADA Sistemi kapsamında 
Türkiye’de ilk olmak üzere;

44 adet  Atık Su Terfi Merkezi, 
7 adet  Yağmur Suyu Terfi Merkezi, 
16 adet  Atık Su Arıtma Tesisi,
26 adet  Kanalizasyon Kolektör Hattı,
5 adet  Yağmursuyu  Kolektör Hattı, 
22 adet  Sanayi Tesisi Çıkışı olmak üzere,

Atık Su
SCADA Sistemi

RÖPORTAJ
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YAŞAYAN TARİH EMİR SULTAN KÜLLİYESİ
Mustafa TÜRE

 Yıldırım Beyazıt’ın kızı Hundi Fatma Sultan tarafından eşi Emir Sultan adına yaptırılan Emir Sultan Külliyesi; 
camisi, türbesi, hamamı, imareti, tekkesi ile Bursa’nın tarihi dokusunun şekillenmesinde iz bırakan niteliklere 
sahip bulunuyor.

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN
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 Dünyada yaşamın hüküm sürdüğü en 
eski şehirlerdendir Bursa.

 13 bin yıllık tarihi geçmişiyle Suriye’nin 
Halep, 11 bin yıllık tarihiyle Filistin’in Eriha, 
12 bin yıllık tarihiyle Hindistan’ın Varasi, 7 
bin yıllık tarihiyle Lübnan’ın Biblos ve yine 7 
bin yıllık tarihiyle Yunanistan’ın Atina şehir-
leri gibi hayatın devam ettiği tarihi kökleri 8 
bin 500 yıl öncesine uzanan eski bir şehirdir 
Bursa.

 Hititler’den Romalılar’a, Bizanslılar’dan 
Osmanlılar’a kadar pek çok uygarlığa ev sa-
hipliğinde bulunan Bursa’nın yakın tarihine 
damgasını vuran en önemli uygarlık ise hiç 
şüphe yok ki Osmanlı uygarlığıdır.

 Osmanlı’nın ilk başkenti olması dolayısıy-
la, Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamının ilk 
temellerinin de atıldığı şehirdir Bursa.

 Osmanlı sosyal hayatını karakterize eden 
“külliye” olgusunun yeşerdiği ilk şehir de 
Bursa’dır.

 Cami ile birlikte hamam, medrese, mek-
tep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşi-
fa, kervansaray, çarşı, tekke, zaviye binaların-
dan oluşan yapılar topluluğunun genel adı 
olan “külliye”ler, bu işlevleriyle, birer yaşam 
alanları olagelmişlerdir.Külliyelerin yaşam 
alanları oluşu, Osmanlı şehir yaşamının da 
temellerini oluşturmuştur.

 Osmanlı’nın izleri iliklerine kadar işleyen 
Bursa, külliye anlayışının ürünü tarihi doku-
sunu, günümüze kadar yaşatmasını bilmiş-
tir.

Külliyelerin, bizzat padişahların mührünü ta-
şımakla birlikte eşrafın ileri gelenleri, varlıklı 
kişileri, paşaları tarafından da kuruldukları 
birer tarihi vakıadır.

 Bursa’daki külliyelerin en bilinenlerinden 
Emir Sultan Külliyesi, Bursa’nın tarihi doku-
sunun şekillenmesinde çok önemli bir role 
sahiptir.

 Halk arasında Emir Sultan namıyla bi-
linen Es-Seyyid Şemsüddin Mehmet bin 
Aliyy’ül Buhari , bir gece rüyasında Hazreti 
Muhammed’i (S.A.V) görerek, irşat vazifesini 
bulunduğu şehir Buhara’dan Anadolu’da  ye-
rine getirmesi işareti alır.

 Mescid-i Aksa, Şam, Antakya, Konya ve 
İnegöl’ün ardından 1391 yılında Bursa’ya 
gelen Es-Seyyid Şemsüddin Mehmet bin 
Aliyy’ül Buhari, bilgisi ve asaleti ile şehirde 
çabucak tanınır ve Emir Sultan namıyla anıl-
maya başlanır.

Bursa’da özellikle, Molla Fenari, Hacı Bay-
ram Veli ve Somuncu Baba ile sohbetleri,
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dine, devlete bağlılığı, üstün ahlakı ile dev-
let adamları arasında da saygın bir yer edi-
nen Emir Sultan, nihayetinde Sultan Yıldırım 
Beyazid’in kızı Hundi Fatma Sultan ile tanışır 
ve evlenir.

 Emir Sultan Külliyesi’nin, Hundi Fatma 
Sultan tarafından eşi Emir Sultan adına yap-
tırıldığını belirten Tarihçi Yazar Erhan Yıldı-
zalp, külliyenin etrafında zamanla mahalle 
oluştuğunu belirterek, bunun da şehrin sos-
yal yapılanmasında önemli bir nüveyi teşkil 
ettiğini vurguluyor.  

 Hundi Fatma Sultan’ın giderlerin karşı-
lanması için gayrimenkuller vakfettiğini, 
bu irat vakıflara daha sonra Çelebi Sultan 
Mehmed’in eşi Dilfiruz Sultan ve Fatih Sul-
tan Mehmet’in de yeni iratlar vakfettiklerine 
işaret eden Yıldızalp, çoğalan iratların gelir-
lerinden elde edilen fazla para ile yeni gay-
rimenkuller alınarak vakfa ilave edildiklerine 
dikkat çekiyor.

 İlk iratlardan sonra ilave edilen iratlar için 
1469 yılında yeni bir vakfiye yazıldığını, irat-
ların tamamının bu vakfiyede birleştirildiğini 
belirten Yıldızalp, söz konusu iratların Bursa 
Kadısı Ali bin Yusuf-ül Fenari tarafından tas-
dik edildiğini ifade ediyor.

 Gayrimenkul bağışlarının 16. ve 17. yüz-
yıllarda da devam ettiğini vurgulayan Yıldı-
zalp, “Emirsultan’a olan bağlılık, saygı, sevgi 
ile külliyenin gelirleri, köyler, kasabalar, ara-
ziler, değirmenler, yüzlerce ev ve dükkanla 
çoğalmış, gelirleri çoğalmış ve hizmetleri de 
o denli artmıştır. Öyle ki Emir Sultan Külliyesi
Bursa’da en fazla hizmet veren külliye haline 
gelmiştir. Dayıoğlu Hamamı, Kütahya Hanı, 
Eşkel ve Serme köyleri, Balıkesir’in Karapür-

Tarihçi Yazar Erhan Yıldızalp
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çek beldesi bu irat vakıflardan sadece birkaç 
tanesidir.” sözleriyle külliye gerçeğinin sosyal 
önemine dikkat çekiyor.

Çelebi Sultan Mehmet’in torunu Hati-
ce İsfendiyari’nin mektep, Cezeri Kasım 
Paşa’nın medrese, Zeyniler’de dergah, ha-
mam, misafirhane ve diğer yapılar ile Emir 
Sultan Külliyesi’nin zenginleştiğini dile ge-
tiren Yıldızalp, külliyenin bölümlerini şöyle 
sıralıyor:

 Emir Sultan Camisi: Bu cami, Emir Sul-
tan adına eşi Hundi Fatma Sultan tarafın-
dan  yaptırılmış külliyenin bir parçasıdır. 
Cezeri Kasım Paşa  caminin altı kubbesi ol-
duğunu belirtiyor. Külliye inşa edildiğinde 
İsabahçesi’nden çıkan menbadan su verilir-
miş. Su yetmediği zamanlarda da caminin 
güney tarafında bulunan üç tane kaynaktan 
su alınırmış.

Fotoğraf: Müberra YENİDÜNYA SALİH



44

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ



45

 Cami 17. asır başında önemli bir onarım 
görmüş ve mihraba İznik çinileri kaplanmış-
tır.
 1795 yılında depremde tamamen yıkılan 
camiyi, Sultan 3. Selim,  ampir, rokoko usu-
lünde  yeniden yaptırmıştır. 

 Caminin kapısının üstünde Hicri olarak 
1219 yazmaktadır. (M.1804) 1855 yılındaki 
depremde yine harap olan cami, 1868 yı-
lında Sultan Abdülaziz tarafından esaslı bir 
şekilde tamir ettirilmiştir. 

 Emir Sultan Türbesi: Bursa’da, 1429 yı-
lında veba hastalığı salgınında vefat eden 
Emir Sultan, Emir Sultan Camisi’nin kuzey 
tarafında bulunan türbesinin olduğu yere 
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defnedilmiş, daha  sonra bu kabrin üstüne, 
eşi Hundi Fatma Sultan tarafından türbe 
yaptırılmıştır. 

 Cami gibi, türbenin de ilk yapıldığında 
ne şekilde olduğu bilinmiyor. Depremlerde  
cami ile beraber harap olmuş ve yine cami 
ile beraber yeniden yaptırılmıştır. 

 Türbeye Emir Sultan’dan sonra eşi, oğlu 
ve iki kızı daha defnedilmiştir. Türbenin içi 
tamamen yenidir ve demirbaşındaki eşyalar 
da yoktur. Bu eşyalardan bazıları; bir altın 
kandil, sekiz büyük küçük gümüş kandil, bir 
gümüş gülabdan, iki büyük gümüş şamdan, 
bir asılı gümüş buhurdanlık,  iki gümüş bu-
hurdanlık, altı pirinç şamdan, altı seccade-
den oluşmaktadır.

 Emir Sultan Hamamı: Emir Sultan 
Camisi’nin güney tarafında bulunan ha-
mam, yine Hundi Fatma  Sultan tarafından 
külliyenin bir parçası olarak  yaptırılmış ve 
külliyeye irat olarak vakfedilmiştir. 

 Hamam daha sonra şahıs eline geçmiş 
ve yakın zamana kadar faal iken kapatılmış-
tır. Hamam bir süre önce restore edilerek 
Bursa’nın kültür hayatına kazandırılmıştır.

 Emir Sultan İmareti:  Caminin doğu ta-
rafında Emir Sultan Külliyesi’nin bir parçası 
olan imaret yıkılmış, ancak bir kemeri kal-
mıştır. İmaret, daha sonraları sağlık ocağı 
haline getirilmiştir.

 Emir Sultan Tekkesi: Hamamın doğu ta-
rafında olan ve Cumhuriyet’in ilanını müte-
akip kapatılan tekkelerden olan Emir Sultan 
Tekkesi, 1923 yılından sonra uzun yıllar Emir 
Buhari İlkokulu olarak kullanıldı. Daha sonra 
bahçesine yeni okul binası yapıldı ve tek-
ke binasının olduğu yer de okulun bahçesi 
oldu.
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 EMİR SULTAN (K.S)

 Mekke ve Medine’ye ilim öğrenmek için 
gitmiştir. Hac vazifesini ifa ettikten sonra, 
niyeti Medine’ye yerleşmektir. Ancak, orada 
gördüğü bir rüya üzerine, 1391‘de göç edip 
Bursa’ya yerleşir. Bursa’ya geldiği dönem, 
Osmanlı’nın kuruluş döneminin en önemli 
hâdiselerinin yaşandığı devir olan, Yıldırım 
Bayezid devridir.
 Buhara’da doğduğu için Muhammed Bu-
hari, Seyyid olduğu için “Emir Buhari”, 
 Yıldırım Bayezid Han’ın damadı olduktan 
sonra da “Emir Sultan” olarak hitap edilen
alim ve ilim membaı; Yıldırım Bayezid za-
manında, Bursa kadısı olan ve daha sonra 
Osmanlı’nın ilk Şeyhülislam’ı olacak olan, 
Molla Şemseddin Fenârî’den ders alır.
 Bursa’ya geldiğinde, daha yirmi bir-yirmi 
iki yaşlarında, uzun boylu, seyrek sakallı, gü-
zel yüzlü, doğuştan sürme gözlü, yahşi ve 
yakışıklı bir gençtir. Manidar, az ve öz söz-
leriyle çok şey anlatan, Buhara kavmi dilini 
kullanır. 
 İslam fetihlerinde yer alarak, Anadolu’nun 
şekillenmesinde aktif olarak çalışır. Çe-
şitli  ilimlerde söz sahibi olan Emir Sul-
tan, Osmanlı ordusuna hekimlik de yapar. 
Osmanlının ordularla fethettiği topraklar-
daki gönülleri fetheden bir gönül eri olur. 
Birlik ve beraberliği, sulh ve sükûnu sağ-
lamakla kendisini manen görevli hisseder, 
dönemin en ünlü tasavvuf ehlinden olur.
 Ledünnî ilme (gayb ve marifet ilmi, sırlara 
ait ilim), sahip olan, Yıldırım Bayezid’e kılıç ku-
şatan ve kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenen 
Emir Sultan, din ve vatan için yapılan gazâları 
teşvik eder.
 İstanbul kuşatmasına talebeleriyle iştirak 
eden, padişahlara dua ederek kılıç kuşatan, 
onları cihada teşvik eden, Emir Sultan, “Kera-
metler Sultanı” diye de anılır.

 Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, II. Murad 
gibi yaşadığı devrin hükümdarları tarafından 
büyük bir saygı gösterilen, İslam ve tasavvuf 
dünyasında tanınmış bu düşünce adamı, halk 
tarafından da büyük teveccüh görür. 
 İki Müslüman-Türk ordusunun birbirleri 
ile savaşmasını istemeyen, çok gayret göster-
mesine rağmen, Timur-Yıldırım çarpışmasının 
önüne geçemeyen, büyük âlim ve evliya,  bir-
çok halk ve tasavvuf şairlerini de etkilemiştir. 
Sözleri ve öğütleriyle halka, saraydakilere, yol 
gösterici olan, Osmanlı tarihine istikamet ve-
ren derviş ve mutasavvıfların yanında yer al-
mıştır.
 Bu örnek şahsiyet, açtığı çığır ile yaydığı Al-
lah nuru ile Anadolu’da bir güneş gibi doğmuş, 
haliyle Bursa ve Anadolu bu cevheri keşfetmiş-
tir. Emir Sultan, Bursa’nın manevi sahiplerin-
den biri olmuştur. 
 Ulu Câminin açılışında bulunan, sazdan 
örülmüş hasır üzerinde oturmayı tercih eden, 
hayatını Allah yolunda tüketen Hak kahrama-
nı Emir Sultan, 833 (m. 1430) yılında Bursa’da 
vefat etmiştir. Suyunu Seyyid Ahmed Horasani 
koymuş, cenazesini Hacı Bayram Veli yıkamış-
tır. 

Dudağında düşürmediği, sık sık söylediği şiiri; 
“Eğer gönlün benimle olursa, Yemen’de olsan 
bile yanımdasın,  
eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan 
bile uzaktasın.
Dinle bak Hak ne hoş söyledi, Zebur’unda 
Davud’a buyurdu,
düşman ol önce nefs belâsına, ondan, bana 
uymakla kurtulasın.

Gel şimdi sen de düşman ol nefsine, zayi eyle 
onu her ne dilerse,
sen bu işte atarak riyayı, kendine rehber kıl ev-
liyayı.
Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrin-
den halâs ol,
nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer 
şeytana uzak dur.” olmuştur.

 Kendisine Bursa’da, Anadolu’da beslenen 
özel bir muhabbet vardır. Esas sevgilisi yüce 
Allah olan Emir Sultan, bulunduğu coğrafya 
için paha biçilmez bir mirastır. O ki, bir sönme-
yen kandilidir.
 Aydınlattığı ilim kandilleriyle, insanların 
manevi zirvelerinden biri olan Bursa, kadim 
bir şehirdir. Ve insanlara ruhaniyetleriyle yön 
verdiğine inanılan büyük insanların, manevi

 Aldığı nefesi, yaşadığı şehri, dokunduğu ha-
yatı, manevi olarak gülistana çeviren insanlar 
vardır. Kur’an ve sünnet paralelinde seyreden 
yaşamlarıyla, halkın sevgisine, İslam’ın sevil-
mesine mazhar olmuş erenler, gönül dostları 
vardır.
 Tasavvuf erbabı, âlim ve arif kişiler vardır, 
buldukları yerleri manevi merkez haline geti-
ren.
 Dava ve mefkûre adamı Allah dostları var-
dır, gönüllerin manevi fatihi, karanlıkları aydın-
latan.
 İlmi, irfanı, edebi ve hayatıyla, etrafına ör-
nek olan, halkın hizmetine koşan, kemalete 
eren insanlar vardır. Allah rızası için, mübarek 
emre itaat edip hicret eden, münevver insan-
lar.
 İşte bunlardan biri de, geldiği Mekke Me-
dine gibi,  emin ve cennet mekânlardan, gü-
listan bahçeleri oluşturabilmek için; manevî 
irade üzerine, nurdan üç kandil kılavuzlu-
ğuyla Bursa’ya gelerek yerleşen, soyu Hz. 
Muhammed (s.a.v) Peygamber’ in torunu, Hz. 
Hüseyin’e (r.a) dayanan, seyyid, büyük veli, tef-
sir, hadis, kelâm âlimi ve mutasavvıf, Emir Sul-
tan hazretleridir. 
 Kaynaklara göre, Osmanlıların kuru-
luş devrinde yaşayan, 770 (m. 1368) yı-
lında, Buhara’da doğup, Buhara’da yeti-
şen Emir Sultan’ın asıl ismi, Muhammed 
bin Ali el-Hüseyni el-Buhari olup, lakabı 
Şemsüddîn’dir. 

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

ARAŞTIRMA
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feyz ve bereketi ile her daim duygusal bir hâl 
içindedir.
 Bursa deyince akıllara ilk gelenlerden biri 
de, bu şehrin manevi sultanı olarak, şehre ve 
gönüllere taht kurmuş, mana ilminin merdi-
venlerini tırmanmış, kalplerin incisi, ahiret tica-
reti için çalışan Allah’ın bekçisi,  Emir Sultan’dır. 
 Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdaven-
digar, Yıldırım Beyazıt, gibi Osmanlı’nın ilk 
sultanlarının yattığı, sultanların otağ kurduğu, 
Bursa’nın manevi direklerinden biri olan ve 
devrinin en üstün velisi olarak anılan bu aşk 
ehlini ziyaret etme düşüncesi bile, kalbinizi, 
manevi cephede yaşanan bir heyecanla buluş-
turur. Dost yolunda çağlayanlar misali coşkun 
olan bir heyecan. 
 Adeta Peygamberi bir esinti olan, derin bir 
takva ve zühd içinde ibadet ve irşadla ömrünü 
geçirdiği rivayet edilen Emir Sultan yolunda; 
ilk gün ki heybetiyle duran Yeşil Camii ve Yeşil 
Türbe solunuzda kalır. Yolun iki yanındaki bir-
çok tarihi şahısların da kabirleri bulunan me-
zarlıklarda sabır ve sükûnetle hesap gününü 
bekleyenler size eşlik eder. 
 Bu yol, milli ve manevi değerleri ile ebedi 
saadet yoluna yürüyen Emir Sultan’a, çınarlar 
altındaki dergâhına götürür sizi. 
 Yolda giderken, Allah için yüreğinize maya 
çalındığını gönül pınarlarınıza Kevser taşındı-
ğını hissedersiniz. Helâl lokma uğruna baba 
mesleği çömlekçilikte karar kılan, toprağı yo-
ğurduğu gibi insanların kalbini de Allah sevgi-
si için nezaketle yoğuran Emir Sultan yolunda, 
her daim açık olan manevî lezzet ve gıda sofra-
sına buyur edilirsiniz. Manevi sırlar kulağınıza 
fısıldanır, kalbinize ifşa edilir.
 Yazan kalemin uhdesindeki hisleriniz ve 
nefes alan hayatınızın ötesinde ki duygularınız 
canlanır. Gözlerinize değen en güzel rengin 
kalbinizle buluşması gibi. Kulağınıza değen 
hoş bir sedanın yüreğinizde yankılanması gibi. 
Yaşam ve ölümün aşina olduğu aşkla vuslata 
ermiş bir yol ve ezel ile ebedi, kayıt altında ol-
mayan bir vaktin, ürkek bir serçe olarak gönül 
pencerenize konması gibi. İşte şimdi durması 
için izin verebilirsiniz zamana. 
 Derin bir soluk alın ve madde âleminden 
çıkarak içinizdeki mana âlemine taşınmanız 
için erguvan kokulu bir mola verin kendinize. 
Ferahlatın kalbinizi.

ilahi aşkla yoğurup, hayat çömleğine dökerek 
insanlara armağan etmiş, ilahî bir sanatın şiir-
lerini söylemiş, hayat pazarına çıkarmıştır.
Maneviyat büyükleriyle tanınan Bursa’nın 
simgelerinden ve inanç turizmi açısından şeh-
rin en önemli ziyaret noktalarından biri olan, 
inancından taviz vermeyen, İslami kimliğini 
her zaman ve mekânda sergilemekten çekin-
meyen Emir Sultan hazretleri, sonsuz bir haya-
ta ve ilahi aşka yürüyenlerin rehberi, istikameti 
ve bir nevi feneridir. O, iman lezzetini ve Allah 
(c.c)  muhabbetini gönüllere nakşeden bir gö-
nül tabibidir.
 Sahip olduğu manevi değerinden hiçbir şey 
kaybetmeyerek, günümüze kadar gelen sevda 
yolcusu, bulunduğunuz avluda kabri ile karşı-
nızdadır. Bu bir kutlu buluşmadır sizinle. Allah 
aşkına davet eden gönüllerin vuslatıdır. 
İşte şimdi, ellerin açılıp dudaklara Fatiha yükle-
menin tam zamanıdır. 

Alıntılanan kaynaklar;
1- Diyanet İslam Ansiklopedisi.
2-Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye. 
3- Bursa Evliyaları ve Tarihi Eserleri. Hasan Tur-
yan.
4- Emir Sultan. İlhan Yardımcı.
5- Rehber Ansiklopedisi.  
6- Anadolu’yu Aydınlatanlar. Mehmet Önder.
7- Emir Sultan. Dr. Hüseyin Algül.
8- İslâm Âlimleri Ansiklopedisi. 

 Taşınacağınız bu âlemi, ziyadesiyle anla-
mak, hakkıyla anlatmak, helaliyle yaşamak, 
layıkıyla yaşatmak için. 
 Önce, sol tarafındaki mezarlığı, sonra, ya-
nındaki ve önündeki meydanı, daha sonra da 
tevâzu’nun en incesini taşıyan mimarisiyle çeş-
melerini ve bulutlarla tokalaşan iki minaresiyle 
Emir Sultan Camisini görürsünüz. Görüntüsüy-
le insanı büyüleyecek özelliklere sahip olan, 
kumu, taşı, harcı salavat ve dualarla örülü, 
renkleri nurlarla sırlanmış bir tablo gözlerinize 
konaklar. 
 Öyle bir manzara ki, gönül gözü ve ruh has-
sasiyetiyle, ibret ve hikmet dersinin okunabile-
ceği bir manzara.
 Karanlığın siyah perdesini yırtan, ruhunuzu 
güneşle buluşturan bir duygu yayılır içinize. 
Boy verir, filizlenir erguvan çiçekleri, kokusu 
konar gönlünüzün kıyısına. Sönen üç kandilin, 
vesile olduğu sayısız kandillerin yanmasına şa-
hit olursunuz.
 En büyük nimete mazhar olan insan için, Al-
lah adına çalışan, erguvanlar sultanı Emir Sul-
tan hazretlerini, isminin verildiği mahallede, 
yüksek bir yerde olan hamamıyla, çeşmesiyle, 
camisiyle, türbesiyle, bir padişah külliyesi ol-
mayan “Sultan Külliyesi” olarak anılan Emir Sul-
tan Külliyesini; bulunduğu Uludağ yamaçların-
daki tepeden Bursa’yı seyreder bulursunuz. 
Bursa camileri içinde en geniş ve en güzel 
olan, revakları mermer sütunlarla çevrili bü-
yük bir avluya, karşılıklı iki geniş kapıdan girilir. 
Doğu kapısının üzerindeki âyet’te, meleklerin 
cennete gireceklere söyleyeceği ifade yazılıdır. 
“Selâm üzerinize olsun. Ne hoşsunuz. Ebedi 
olarak içinde kalmak üzere cennete girin.” (Zü-
mer, 73) 
 Batı girişinde merdivenlerden çıkarken iki 
sütun arasındaki kapıdan avluya geçersiniz. 
Avlu ortasındaki şadırvanda, ruhunuzun yı-
kandığına, kalbinizin serinlediğine kanaat ge-
tirirsiniz. 
 Müslüman dünyasında beşinci makam ol-
duğu ileri sürülen, pirinç parmaklıklar arasında 
yer alan sandukasının bulunduğu mütevazi 
türbesi, Bursa’da bulunan camilerin en büyük 
kubbesine sahip olan cami ile karşı karşıyadır.
 İstikrarlı bir İslami fikri yapısıyla, ziyade 
hissiyatıyla, hislerini terennüm ettiği yanık ve 
duygusal ifadesiyle; tüm güzellikleri ruhundaki
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 Tıpkı kalabalık bir trafikte olduğu gibi, 
bulutlar, gelgit alanının yarattığı yüksek yo-
ğunluk bölgelerinde, zaman zaman çarpı-
şırlar. Çarpıştıklarında, tıpkı iki kartopu gibi 
kaynaşırlar. Çarpışan bulutlar, bir yandan 
galaksi çevresinde dönerken, bir yandan da 
boyutları, büyüyen, karmaşık topaklanmalar 
oluştururlar. 
 Bulutların kütleleri, arttıkça yoğunlaşırlar 
ve kütle çekim kuvvetleri de buna paralel 
olarak artar. Bu yolla bulutlar, artık karar-
lı olmadıkları boyutlara kadar büyürler. En 
büyük kütleli bulutlar, sonunda birçok yıldız 
kütle parçaları halinde, kümelere bölünür-
ler. Bunlar ilkel yıldızlar olup, zamanla yıldıza 
dönüşecek olan cisimlerdir. Sonraki aşama, 
merkezlerindeki sıcaklık ve basıncın arttığı, 
yuvarlak kütlelerdir. Bu sıcaklık, 10 milyon 
dereceye ulaştığında ise kütlenin içindeki 
hidrojen gazı, termonükleer reaksiyona baş-
lar ve böylece bir yıldız doğmuş olur[2-11].

 2.Yıldızların evrimi
 2.1.Beyaz cüce 
 Güneşe benzeyen yıldızlar, yaşamlarını 
beyaz cüce olarak, sonlandırırlar. Yıldızların 
%98’i, evrimlerinin son aşamasında, beyaz 
cüceye dönüşürler. Yıldızda gerçekleşen en 
önemli tepkime zinciri, hidrojeni helyuma 
dönüştüren zincirdir veya hidrojen yanması-
dır. Ancak yıldızın nükleer yakıtı sınırlıdır.
 1- Hidrojen azalıp helyum arttıkça, çekir-
değin yoğunluğu artar. Merkezdeki kütle çe-
kim, gaz basıncına baskın hale gelmeye baş-
ladıkça da yıldızın çekirdeği çökmeye başlar.
 2- Basıncı iyice artan hidrojeni yakan kat-
man, çok hızlı bir yanma sürecine girer. Böy-
lece, ortaya çıkan ışınım basıncı, yıldızın dış 
katmanlarının genişlemesine yol açar. Yıldız, 
o kadar genişler ki; çapı eski çapının 100 ka-
tını geçer. Bu “Kırmızı Dev” aşamasıdır. Yüzey 
alanı çok arttığından, 1000 kat daha fazla ışı-
ma yapar.

 Bir yıldızın yaşamı süresince yıldızın içer-
diği madde, birbirine zıt yönlü iki kuvvetin 
etkisi altındadır.
 Maddeyi birbirine doğru çeken, yani yıl-
dızı çökmeye zorlayan kütle çekim kuvveti.
 Yıldızdaki nükleer tepkimelerin yan ürü-
nü olarak ortaya çıkan yüksek sıcaklığın, ısı 
gaz basıncı. 
 Bu iki kuvvet dengelendiği sürece yıldız 
yaşamını sürdürür.
 Gökadamızda her yıl Güneş kütlesinin 3 
katı ile 10 katı arasında değişen kütlelerde, 
30-40 yıldızın doğduğu tahmin ediliyor.
 Büyük kütleli yıldızlar, gökadaların evri-
minde temel rol oynarlar. Yaşamlarının so-
nunda, dış katmanlarının büyük bölümünü, 
uzaya fırlatan bir patlamayla yok olurlar. Bu 
süpernova patlamasıdır. Bu patlama, göka-
daların kimyasal açıdan zenginleşmesine 
sebep olur.
 Bir yıldızın parlayacağı süreyi, doğduğu 
andaki kütlesi tayin eder. Kütle ne kadar bü-
yükse, parlaklık o kadar fazladır. Ancak bir 
yıldız ne kadar büyük kütleli ise o kadar kısa 
sürede bir karadeliğe dönüşür. 
 Bu makalede “Yıldızların suyu nasıl üretti-
ği” incelenmiştir[1-11].

 1.Giriş 
 Galaksimizdeki yıldız oluşum bölgele-
rinin, yıldızlararası ortamın, en yoğun, en 
soğuk ve en karanlık bulutları olduğu göz-
lenmektedir. Bu bulutların kütleleri, 10000-1 
milyon Güneş kütlesi arasında olup; temel 
olarak, molekül yapısındaki hidrojenden 
oluşmaktadır. 

 Kısa ömürlü büyük kütleli yıldızlar, olu-
şum bölgelerini aydınlatmaktadır. Yıldız 
doğumlarının gözlemlendiği yıldızlararası 
bulutlar ve genç yıldızların bulunduğu böl-
geler, sarmal kollarda yoğunlaşmaktadır.

 Özet 
 Yıldız oluşum bölgelerinde ve yıldızlara-
rası uzayda su bulunmuştur.
 Yıldız, evrende en bol bulunan element 
olan hidrojenin, helyum, karbon, azot, ok-
sijen, demir gibi daha ağır elementlere dö-
nüştüğü ve içinde termonükleer reaksiyon-
ların yer aldığı bir gök cismidir.
Yıldızlar, atom ve molekülden çok, iyon ve 
elektronlardan oluşmuş bir gazdır.
 Yüzey sıcaklıkları çevrelerinin sıcaklıkları-
na göre çok yüksek olduğu için uzaya sürekli 
enerji salarlar.
 Yıldızlar, içlerinde oluşan nükleer tepki-
melerle uzaya devamlı enerji salmaları so-
nucu, kütlelerinden kaybederler. Ancak bu 
kütle kaybı, yıldızın yaşamı boyunca kütlesi-
nin %1’ini geçmez.
 Yıldızda gerçekleşen en önemli tepkime 
zinciri, hidrojeni helyuma dönüştüren zincir-
dir veya hidrojen yanmasıdır.
 Yıldız kütlesi ne kadar büyükse, hidroje-
nin yanma süresi o kadar kısa olur.
 Yıldızlar, doğar, büyür ve ölürler. Bir yıldı-
zın öldüğünü görmek, doğduğunu görmek-
ten daha kolaydır.
.

YILDIZLAR SUYU 
NASIL ÜRETİR?

Ozan OKTAR
Bilim Yazarı
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 3- Sıkışan çekirdek, helyumun karbon 
oluşturmasına yol açar. Bu süreçte yıldız, he-
men hemen eski büyüklüğüne döner. Hidro-
jen yakan kabuk, sonunda yakıtını bitirerek 
zayıfladığında, yıldız büzülür, mavileşir(Mavi 
Yıldız). 
 4- Karbon çekirdeğin dışındaki helyum, 
son derece şiddetli biçimde yanar. Açığa çı-
kan ısı, dış kabukta bir hidrojen yanması baş-
latır. Yanmakta olan her 2 kabuktan yayılan 
ısı, kırmızı dev yıldızın, daha fazla şişmesine 
sebep olur. Yıldızışıma gücü, 1000 Güneş’e 
eşit olan “Kırmızı Süper Deve” dönüşür. 
 5- Öylesine çok miktarda enerji açığa 
çıkar ki; yıldız, kararsız hale gelir ve dış kat-
manlarını, yıldız rüzgarı ile uzaya püskürtür. 
Sonunda geride, yıldızın orijinal kütlesinin 
%10’unu oluşturan ve genişlemekte olan 
iyonlaşmış bir gaz kabukla çevrili karbon çe-
kirdek kalır. Dış kabuk, gezegenimsi bulutsu 
oluşturur. Çekirdek iyice çökerek, bir beyaz 
cüce olur[3-11]. 

 2.2.Nötron yıldızı
 Kütleleri, 1,3 ile 3 Güneş kütlesi arasın-
daki yıldızlar; yaşamlarını yukarıdaki şekil-
de sonlandırırlar. Büyük kütleli yıldızların 
evrimleri hızlıdır. Yıldız, süper kırmızı deve 
dönüştükten sonra, çekirdek karbonunu da 
yakarak, oksijene dönüştürecek kadar ısınır. 
Füzyon(kaynaşma) reaksiyonları sonucu, git-
tikçe daha ağır elementler üretilir. Sonunda 
çekirdek, tümüyle demire dönüşür. Demir, 
bu reaksiyonların son halkasıdır. Isı kaçarken 
çekirdek büzülür ve sıcaklık milyar kelvini 
aşar. Çekirdek çöker ve atomların ötesinde, 
atom çekirdeklerinin sıkıştırıldığı çok daha 
yoğun bir durum oluşur. Bu durumda pro-
tonlar elektronları yakalayarak nötronlara 
dönüştürür. Çekirdeğin çökmesi, kırmızı 
süper dev evresindeki yıldızın dış katmanı-
nı büyük bir hızla dışa atan bir şok dalgası 
oluşturur. Bu bir süpernovadır. Ortaya çıkan 

nötron yıldızının yarıçapı 1 km ve yoğunlu-
ğu, santimetreküpte 1 milyar tondur. İleride 
sıcaklığını koruyacak bir enerji kaynağı ol-
madığından, soğur. Bir kaç milyon yıl sonra, 
temel enerji bakımından gözden kaybolur. 
Karanlık maddeye dönüşür[3-11].

 2.3.Karadelik
 Eğer bir yıldız çekirdeğinin kütlesi, birkaç 
Güneş kütlesinden büyükse, ya da yıldızlar 
yeterince büyük yoğunluklarda bir araya 
geldiklerinde; kütlesi, Güneş kütlesinin bin-
lerce, milyonlarca, milyarlarca katı olan çok 
büyük kütleli karadelikler ortaya çıkar. Işığın 
kaçmasına bile izin vermez[3-11]. 

 3.Yıldızda Suyun Oluşumunun Evreleri
 Yıldızların oluşumunun ne şekilde devam 
edeceği kütlelerine bağlıdır. Kütleleri yete-
rince büyük olmayan yıldızlar daha ağır ele-
mentleri yakamaz[4-11]. 

 3.1.Gezegenimsi Bulutsu Evresi
 Güneş benzeri yıldızlar kırmızı süper dev 
evresinden sonra merkezlerindeki karbonu 
yakmaya yetecek sıcaklıklara ulaşamaz. Kır-
mızı süper dev evresinde kabukta tekrarla-
yan helyum ve hidrojen yanmaları olur. Bu 
nedenle yıldızın dış kısmı tekrarlayan geniş-
leme ve büzülme gösterir. Her genişleme sı-
rasında yıldız yüzeyindeki katmanlar zaman 
içinde uzaya atılır. Üst katmanların kütlesi 
bu şekilde atıldıkça kabuk yanmasının ne-
den olduğu ışınım basıncı zarfı daha fazla 
genişletir ve böylece uzaya daha fazla mad-
de atılmış olur. Zamanla yanmanın devam 
ettiği katmanların üstündeki tüm katmanlar 
uzaya atılmış olur. 

 Kabuk yanmaları sona erer bu evreye 
“Gezegenimsi Bulutsu Evresi” denir. Geze-
genimsi bulutsulara en güzel örnek Yüzük 
Bulutsusu’dur[4-11]. 

 3.2.Beyaz Cüce Evresi
 Yıldız, merkezdeki karbonu yakmayı ba-
şaramadığından giderek soğur. Bulut, uzaya 
doğru yayılmaya devam eder, zamanla sey-
rekleşir ve görünmez olur. Geride çok küçük, 
çok yoğun ve yüzey sıcaklığı yüksek bir yıldız 
kalır. Yıldızın bu evresine “Beyaz Cüce Evresi” 
denir. Beyaz Cüce zamanla soğur, ışıtması gi-
derek azalır ve sonunda ışıması biter[4-11].

 3.3.Süpernova Patlaması Evresi 
 Çok büyük kütleli yıldızlar demire kadar 
olan bütün yanma evrelerini geçirir. Olu-
şumlarının sonunda süpernova patlaması 
olur. Süpernova patlaması çok güçlü ve sı-
caklık çok yüksektir. Böylece patlama sıra-
sında bilinen bütün ağır elementler oluşur 
ve patlamayla uzaya atılır. Geriye yıldızın 
kütlesine bağlı olarak ya bir nötron yıldızı ya 
da bir karadelik kalır[4-11]. 

 3.4. Elementlerin Oluşum Evresi
 Esas olarak hidrojen elementi ile hayatı-
na başlayan büyük kütleli yıldız, ölümü ile 
biyolojik yaşam için gerekli olan ağır ele-
mentlerden oluşan bir maddeyi uzaya geri 
kazandırır. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot, 
insanın beden kütlesinin yaklaşık % 97’sini 
oluşturur. Geriye kalan yüzde 3’ünü, öteki 
çeşitli elementler oluşturur. Kalsiyum, fos-
for, potasyum, kükürt, klor, magnezyum, 
sodyum, demir gibi elementler canlılar için 
temel besleyicilerdir[4-11]. 

 3.5. Su Oluşum Evresi
 Bütün elementler ve su molekülleri sü-
pernova patlaması sırasında oluşur. Büyük 
kütleli yıldızlar olmasaydı bu durumda ne 
süpernova patlaması ne de bildiğimiz canlı 
türleri oluşabilirdi. Su molekülleri (H2O), ok-
sijen (O) ve yıldızlararası ortamda bolca bu-
lunan hidrojenden (H) oluşur. Yıldızlararası 
ortamda yer alan gaz tepkimeleri, düşük sı
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caklık ve basınçla sınırlanır. Deneyler oksijen 
(O2) ya da ozon (O3) moleküllerinin uygun 
koşullarda hidrojen ile birleşebileceğinin 
mümkün olduğunu gösteriyor[4-11].

 4.Sonuç
 Harvard-Smithsonian Center for Astroph-
ysics ‘den astrofzikçi Avi Loeb:
“Güneş’ten binlerce kat daha az oksijen içe-
ren genç molekül bulutlarının kimyasına 
baktık. Galaksimizde gördüğümüz su buharı 
kadar, su buharı elde edebileceğimiz bulgu-
su bizi oldukça şaşırttı” diyor.

 Evren ilk zamanlarında hidrojen ve hel-
yumdan daha ağır elementlerden yoksun-
du. İlk yıldızların oluşumunun oldukça ağır 
ve kısa ömürlü olduğu düşünülüyor. Bu yıl-
dızlar oksijen gibi elementleri oluşturdular, 
sonrasında yıldız rüzgârları ve süpernova 
patlamaları ile bu oksijen dışarıya doğru ya-
yıldı. Bu durum da ortaya ağır elementlerle 
yüklü gaz adalarını çıkardı. Bu gaz adaları 
oksijen bakımından bugün Samanyolu Ga-
laksimizdeki gazdan daha yoksun durum-
daydılar.

 Oksijen bakımından oldukça yoksul olan 
bu ilk molekül bulutlarında suyun oluşumu-
na sebep olan kimyasal reaksiyonlar üze-
rinde incelemelerin sonucunda yaklaşık 27 
Santigrat derece sıcaklıkta, görece yetersiz 
hammaddeye sahip gaz fazında bol suyun 
oluşabildiği bulundu.

 Yıldızlardan gelen ultraviyole ışık su mo-
leküllerini parçalayabilir ve yüz milyonlarca 
yılın sonunda suyun oluşumu ve yıkımı ara-
sında bir denge oluşabilir. Sınırlı evrende 
görülen su buharı seviyesinde de benzer bir 
dengenin olduğu bulgusuna ulaşıldı[11].
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BİR GÖÇMEN
ŞEHRİDİR BURSA

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 Yaklaşık 150 yıldır yurt için-
den ve yurt dışından yoğun göç 
dalgasına sahne olan Bursa’nın 
“göçmen şehri” olduğu gerçeği, 
kapılarını Kasım 2014’ten bu yana 
ziyaretçilerine açan Bursa Göç Ta-
rihi Müzesi’nde, tarihi belgeler ve 
görsel imajlarla yansıtılıyor.

 Hitit, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı kültürlerinin derin izler 
bıraktığı Bursa, önemli göç yolları üzerinde 
olması özelliğiyle de demografik çeşitlili-
ğin belli başlı merkezlerinden biri olarak 
kabul görmüştür.

 Öyle ki Ilıpınar Höyüğü kazılarından 
elde edilen veriler, eski dönemlerden beri 
çeşitli yerleşim merkezlerine ev sahipli-
ğinde bulunan bu kutlu şehrin, Asya, Bal-
kanlar ve Avrupa kültürleri arasında köprü 
işlevi gördüğünü kanıtlar niteliktedir.
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 Tarihin belirli kesitlerinde özellikle Bal-
kanlar, Rumeli ve Kafkaslar’dan yoğun göç 
olgusuna sahne olan Bursa, bu özelliğiyle 
“göçmen şehri” nitelemesiyle de sıfatlandırı-
labilir.

 Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde yer alıyor 
oluşu, önemli merkezleri birbirine bağlayan 
kavşakların kesişme noktasında yer alması, 
lojistik imkanlarının genişliği, Bursa’yı öte-
den beri sanayi ve ticaretin göz bebeği ha-
line getiren temel unsurlar arasındadır.

 Tarihi kaynaklardaki veriler, kentin özel-
likle, Osmanlılar tarafından fethinden sonra 
Müslüman coğrafyanın hemen yer yerinden 
gelen göçlerle hızlı bir nüfus artışı yaşadığını 
da ortaya koymaktadır.

 Nüfus artışının devam ettiği 1521-1580 
yılları arasında yapılan yazıma göre Bursa’da 
hane halkı sayısının 12 bin 852 olduğu, yak-
laşık 75 bin nüfusla da İstanbul’dan sonra 
doğunun en büyük kenti unvanına sahip 
olduğu yine tarihi belgeler ışığında belirtil-
mektedir.

 Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileş-
menin de tetiklemesiyle gerek yurtiçinden 
gerekse yurtdışından yoğun bir göç dalga-
sına sahne olan Bursa’da, Türkiye’nin her ilin-
den gelerek kente yerleşen nüfus çeşitliliği 
bulunmaktadır.

 Özellikle tekstil ve otomotiv gibi emek yo-
ğun sektörlerin ağırlıklı biçimde hüküm sür-
düğü sanayileşme yapısıyla Bursa, istihda-
mın Anadolu’daki merkezi konumundadır.
Yapılan araştırmalar Bursa’ya en çok göçün 
Erzurum’dan geldiğini ortaya koymaktadır.
Erzurum’u, Artvin;  Artvin’i ise Samsun, Trab-
zon ve Muş izlemektedir.

 3 milyona yakın nüfusuyla Türkiye’nin 
dördüncü büyük kenti konumundaki Bur-
sa, yıllık yüzde 35’lik nüfus artışı hızıyla, 
Türkiye’nin yıllık yüzde 27’lik nüfus artış hı-
zından büyüktür.

 Bursa’nın yıllık nüfus artış hızındaki bü-
yüklüğün en büyük nedeni, şehre yönelik 
göç olgusundan kaynaklanmaktadır.

Sanayileşme göçü
tetikliyor
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 Yine yapılan istatistikler, Bursa’ya yurt 
içinden en yoğun göçün Erzurum’dan, yurt 
dışından ise Bulgaristan’dan geldiğini belge-
lemektedir.

 Coğrafi olarak İstanbul’a yakınlığı, Bal-
kanlar ve Anadolu üzerindeki her dönem 
kullanılan geçiş güzergâhı, Karadeniz, Ege, 
Balkan ve Anadolu medeniyetlerinin uğrak 
noktası olması Bursa’yı, göç hareketliliğinin 
en önemli odaklarından biri konumuna ge-
tirmiştir.

 Esas olarak yaklaşık 150 yıldır yurt içinden 
ve yurt dışından yoğun göç dalgasına sahne 
olan Bursa’nın “göçmen şehri” olduğu gerçe-
ği, kapılarını Kasım 2014’ten bu yana ziya-
retçilerine açan Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde, 
tarihi belgeler ve görsel imajlarla yansıtıl-
maktadır.

Yurt içinden Erzurum, 
yurt dışından

Bulgaristan
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 Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde konumlandırılan Bursa Göç Ta-
rihi Müzesi, Bursa’nın 8 bin 500 yıllık tarihin-
den kesitler sunmaktadır.

 Müze, göç yolculuklarının çilesine dair 
Balkan, Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya yapı-
lan göçlerin canlandırmaları ve yine müze-
nin gezi güzergahının son bölümünde yer 
alan 12 adet kiosk ile göç hakkında geniş 
bilgilere yer veren interaktif bölüme ve kü-
tüphaneye sahiptir.

 Bursa Göç Tarihi Müzesi aynı zamanda, 
Anadolu topraklarında tarih öncesi dönem-
lerden günümüze değin süren ‘göç’ olgusu-
nun sunulduğu, insanların yaşamlarına yap-
tığı etki ve göç eden insanların göç ederken 
ya da ‘göçmen’ ünvanını aldıktan sonra ge-
ride bıraktığı hikâyeleri ve yeni yaşamlarına 
alışma dönemleri sırasında elde edilen bul-
gu, belge ve malzemenin Bursa için önemini 
ortaya koymaktadır.

Bursa Göç
Tarihi Müzesi
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 Müze koleksiyonunda yer alan canlandır-
malar kara, deniz ve tren yoluyla Bursa’ya 
gerçekleştirilen göçleri anlatmaktadır. 

Müze içerisinde; 
• Bursa’daki ilk ayak izleri, ilk yerleşim yerleri 
• Bursa’da medeniyete doğru gerçekleştiri-
len çalışmalar
• Bursa’nın ilk göçmenleri; Bitinyalılar, Trak-
lar, Ege Kolonileri
• Osmanlı’dan Rumeli’ye Göçler
• 93 Harbi ve Balkan Göçmenleri - 1913 
Göç’ü
• Cumhuriyet Dönemi Göçleri
• 1989 Balkan Soydaş Göç’ü
• Kırım Göçleri
• Kafkasya Göçleri
• Göç ile değişen Bursa, Günümüz Bursa’sı, 
bölümleri yer almaktadır.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA
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 Müzede her bölümde TV’ler aracılığıyla o bölüm ile 

alakalı bilgiler sunulmakla birlikte ayrıca hayatın içinden 

yaşanmış hikâyelerin de bulunduğu dijital bir konsept 

mevcuttur.  

 Müzede özellikle çocuk ve gençlerin göç olgusunu 

daha yakından tanımalarına yardımcı olması amacıyla 

eğitim ve konferans salonunda göçü anlatan çeşitli video 

ve kısa filmlerin gösterimleri yapılmaktadır. Bunun yanı 

sıra eğitim ve atölye çalışmaları ile gelen ziyaretçilerin 

göç farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

    YILLARA GÖRE BURSA NÜFUSUNDA GÖRÜLEN BÜYÜME
Yıllar            Toplam Nüfus  Aldığı Göç
1975-1980  991.396   58.720
1980-1985  1.178.179  47.434
1985-1990  1.399.259  83.641
1995-2000  1.933.732  85.325
2007-2008  2.507.963  82.964
2008-2009  2.550.645  86.215
2009-2010  2.605.495  72.640
2010-2011  2.602.126  74.243
2011-2012  2.688.171  67.736
2012-2013  2.740.970  75.518
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ADI ÖZEL
TADI GÜZEL

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 Mustafakemalpaşa Peynir Tatlı-
sı, Bursa’nın marka değerine katkı 
sağlayan önemli bir figür. Ürüne, 
coğrafi işaret tescilinin alınması 
noktasında,Mustafakemalpaşa Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın büyük 
gayretleri bulunuyor.  Bursa Vali-
liği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Mustafakemalpaşa Belediyesi ve 
sivil toplum kuruluşları, “oda”nın 
çıktığı markalaşma yolunda, sinerji 
zincirinin önemli halkalarını oluş-
turuyor. Coğrafi işaret tescilinin 
alınması, ünü zaten ülke sınırlarını 
aşmış bulunan Mustafakemalpaşa 
Peynir Tatlısı’nın, ekonomiye daha 
büyük oranlarda katma değer 
oluşturacağı anlamına geliyor.
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 Tarih sahnesinde var olduğu günden bu 
yana pek çok uygarlığa ev sahipliğinde bu-
lunan Bursa, kültürel zenginliğiyle de dikkat 
çekiyor.

 Şehrin kültürel birikimine katkı oluşturan 
faktörlerin başında ise adı Bursa’yla özdeş 
damak lezzetleri geliyor.

 İskender Kebap, kestane şekeri, İnegöl 
Köfte, pideli köfte, tahinli pide, cantık, adı 
Bursa’yla anılan belli başlı lezzetleri oluştu-
ruyor.

 Lezzet treninin lokomotifleri arasında yer 
alan Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ise da-
mak zevkinin Bursa imzalı doyumsuz tadına 
adını veriyor.

 Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle Türk mutfa-
ğının en çok bilinen peynir tatlıları arasında 
yer alan Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, 
günümüzde, önemli sektörel büyüklüğe sa-
hip bulunuyor.

 Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’nın ülke 
çapında tanınırlığını sağlamada büyük gay-
ret sarf eden Mustafakemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın verileri, bizim bir üst 
paragraftaki tespitimizi destekler bulgular 
içeriyor. İlçede odaya kayıtlı 17 üretici firma 
bulunuyor.

 Ekonomiye katma değer
 Üretici firmaların günlük faaliyetleriyle 
ilçe ekonomisine önemli düzeyde katma 
değer oluşturduklarına işaret eden Musta-
fakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
İbrahim Dırakman, işletmelerde yüzlerce ki-
şinin istihdam edildiğine dikkat çekiyor.

 Üretim tesislerinde her gün tonlarca sü-
tün işlendiğine işaret eden Dırakman, üre-

ekonomisinin dikkate değer enstrümanları 
arasında yer aldığına işaret eden Dırakman, .
 yaklaşık 15 yıldır devam eden coğrafi işaret 
tescilinin alınmasıyla, ürünün markalaşma 
sürecini de tamamlayacağına vurguda bu-
lunuyor.

tim olgusunun bu yönüyle, bölgedeki bin-
lerce süt üreticisi ailenin ekonomisine katkı 
oluşturduğunu vurguluyor.

 Coğrafi işaret tescili
 Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’nın, ilçe 

Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, Bursa’nın marka değerine katkı sağlayan önemli bir figür. Ürüne, coğrafi işaret 
tescilinin alınması noktasında, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük gayretleri bulunuyor.
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 Konuya ilişkin Türk Patent Estitüsü’yle 
(TPE) görüşmelerinin devam ettiğini be-
lirten Dırakman, oda olarak coğrafi işaret 
tescilinin yakın zamanda alınacağına dair 
inançlarını dile getiriyor.

 Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’nın, 
Bursa’nın marka değerine katkı sağlayan 
önemli bir figür olduğuna dikkat çeken Dı-
rakman, “Ürünümüzün markalaşma sürecin-
de başta Bursa Valiliğimiz, büyükşehir be-
lediyemiz, ilçe belediyemiz ve sivil toplum 
kuruluşlarından büyük destek gördük. Sağ-
lanan birlikteliğin, coğrafi işaret tescilinin 
alınmasında, önemli bir sinerji oluşturaca-
ğına inanıyorum.” sözleriyle, markalaşma sü-
recinde gelinen aşamanın umut vericiliğine 
işaret ediyor.

 Tatlı sektöründe, “peynir tatlısı” adıyla çok 
sayıda ürünün bulunduğunu vurgulayan Dı-
rakman, ilçelerinde üretilen ürünün, “Musta-
fakemalpaşa Peynir Tatlısı” adıyla diğer pey-
nir tatlılarından ayrıldığını belirtiyor.

 Üretim kalite kriterleri
 Bursa Gıda Merkez Araştırma Enstitüsü 
ile üretim kalite kriterlerinin belirlenmesine 
ilişkin, 2014’ün son aylarında protokol an-
laşması imzaladıklarına değinen Dırakman, 
ürüne coğrafi işaret tescili alınmasıyla eş za-
manlı olarak, kalite kriterlerinin de uygula-
ma kapsamına alınacağını, belirlenen kalite 
kriterleri dışında Mustafakemalpaşa Peynir 
Tatlısı üretiminin yapılamayacağını belirti-
yor.

 Coğrafi işaret tescilinin alınmasıyla, ürü-
nün yeniden yapılanma sürecine gireceğine 
işaret eden Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı İbrahim Dırakman, yeni 
süreçle birlikte, ürünün marka değerinin 
uluslar arası pazarlara taşınmasının da önü-
nün açılacağını dile getiriyor.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  İbrahim Dırakman 
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 Mustafakemalpaşa’nın kurtuluş günü 
olan her yılın 14 Eylül’ünde, Bursa-İzmir 
Karayolu’ndan geçen yolculara geleneksel 
olarak Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ik-
ram ediliyor.

 Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ön-
cülüğü ve Mustafakemalpaşa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın organizasyonuyla düzen-
lenen etkinlikle, Mustafakemalpaşa Peynir 
Tatlısı’nın tanıtımı hedefleniyor.

 Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan’ın elleriyle sunduğu ikram-
dan memnuniyetlerini dile getiren yolcu-
lar, Mustafakemalpaşa’nın kurtuluşunu da 
kutluyorlar.

14 Eylül “en tatlı gün”

 Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi 
Odası, tanıtım etkinlikleri kapsamında, 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlara da katılıyor. İş ve 
siyaset dünyasından temsilcilerin de des-
tek verdiği fuar organizasyonlarında Mus-
tafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
standı ziyaretçi akınına uğruyor.

Fuarlara katılım
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 Her gün süt üreticilerinden alınan gün-
lük taze sütler, işletmelerin, dev kazanların-
da öncelikle pastörize ediliyor. 

 Pastörize edilen sütler, tuzsuz peynir kı-
vamına getiriliyor.

 Elde edilen özel peynir, makinelerde kı-
yıldıktan sonra un, yumurta ve irmik ekle-
nerek hamur halini alıyor.

 Hamur haline getirilen ürün, Mustafake-
malpaşa Peynir Tatlısı şeklinde dilimlene-
rek, yüksek ısı dereceli fırınlarda pişiriliyor.
Ürün, fırınlama aşamasından sonra amba-
lajlanmak üzere paket bölümüne geliyor.
Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, üzerine 
şerbet ilave edilerek; sade, dondurmalı, 
kaymaklı, tahinli ya da pekmezli olarak da 
tüketime sunulabiliyor.

Üretim aşamaları
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 Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle Bursa’nın simge ürünlerin-
den Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, geleneksel yöntem-
lerden fabrikasyon tarzı üretime geçilmesiyle birlikte, belli 
bir sektörel büyüklüğü de ifade eder hale geldi.

 Mustafakemalpaşa’da faaliyet gösteren 17 üretim tesi-
sinde tonlarca sütün işlenmesiyle üretilen tatlıya, coğrafi 
işaret tescili alınmasına ilişkin girişimler devam ediyor.

 Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İb-
rahim Dırakman, konuya ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, prosedürlerin 
tamamlanma aşamasına geldiğini, yakın gelecekte ürüne, 
coğrafi işaret tescilinin alınacağını müjdeliyor.

 Coğrafi işaret tescilinin alınmasıyla, ürünün kalite kri-
terleri standartlarına kavuşacağını vurgulayan Dırakman, 
ünü ülke sınırlarını aşan tatlının, uluslar arası pazarlarda 
etkin temsilinin sağlanacağını da sözlerine ekliyor.

Kalite kriterleri








