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Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için şehrimizi 
dünya şehirleri standartlarına kavuşturabilmek adına, sosyal 
kültürel ve fiziki yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam 
ediyoruz.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğümüz, orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanımı-
na yönelik stratejiler geliştirmektedir.
Yakın geçmişte temeli atılan altyapı yatırımları, geleceğin 
Bursa’sının daha yaşanabilir olacağının birer müjdecisidirler.
Özellikle 2009’dan bu yana içme suyu hatları, kanalizasyon 
ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Bursa’nın hemen bütün derelerinde ıslah ve temizlik çalışma-
ları yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı.
Mevcutlarına ilaveten yakın gelecekte hizmet vermeye baş-
layacak olan yeni arıtma tesisleri ile “sağlıklı kent Bursa” he-
defimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.
Yakın geçmişte temelini attığımız, “Akışkan Yataklı Çamur 
Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi” ile de atık su arıtma tesis-
lerimizde arıtma işlemi sonucunda oluşan çamuru yakmış 
olacağız.
Böylelikle hem çamur çökeleğinden kaynaklanan rahatsız 
edici kokunun önüne geçecek hem de yakma işlemi netice-
sinde açığa çıkan enerjiyle de elektrik üreteceğiz.
Bütün bunlar, geleceğin her anlamda gıptayla bakılan Bur-
sa’sını inşa etme adına atılan çok önemli adımlar.
Sağlıklı üstyapılar, ancak, sağlıklı çalışan altyapıların üzerinde 
hayat bulurlar.
Bu gerçekten hareketle, altyapı hizmetlerine büyük önem 
veriyoruz.
Bursa’nın altyapı hizmetlerinde de örnek alınan bir konuma 
ulaşmış olması, altyapıya verdiğimiz önemin bir sonucudur.
Bu güzel şehrin, bugünden geleceğe uzanan yaşam öykü-
sünde, bireyler nezdinde yaşanılmasından mutluluk duyulan 
izler bırakması en büyük hedefimiz.
Bursa aşkıyla dolu yüreklerimiz, geleceğin Bursa’sına uzanan 
yolda, hizmet heyecanıyla çarpıyor.
Bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım…

Sağlıklı üstyapılara sağlıklı
altyapılar hayat verir
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Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi 
kapsamında Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve yol gös-
tericiliğinde oluşturduğumuz yol haritası, BUSKİ’yi güvenle 
bakılan bir konuma getirdi.
Bursa’nın demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve 
mevsimlerdeki göreceli değişiklikler bağlamında, yatırım ça-
lışmalarımıza yön verdik.
Bursa merkezdeki yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattını 
birbirinden ayırarak, yağmur suyu ile kanal atıklarının aynı 
hat üzerinden arıtma tesislerine gitmesinin önüne geçtik.
Yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrıl-
ması oldukça önemli.
Yağmur suyu ile kanalizasyon atıklarının aynı hat üzerinden 
arıtma tesislerine gitmesi, hem tesislerin çalışma kapasitesini 
zorlayıcı hem de altyapı hizmetlerinin sağlıklı işleyişini önle-
yici bir sonucu da beraberinde getirmekteydi.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu iki hattı birbirinden ayır-
dık.
Yağmur sularını, yağmur kanalları aracılığıyla derelere deşarj 
ediyoruz.
Kanalizasyon atıklarını ise Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Te-
sislerimizde arıtarak, çevre sağlığını tehdit eder bir unsur ol-
maktan çıkarıyoruz.
Büyükşehir Belediyemizin “sağlıklı şehir Bursa” hedefiyle baş-
lattığı çalışmalar kapsamında, çok önemli bir adım daha attık.
Fizibilite çalışmalarını uzunca süredir devam ettirdiğimiz 
“Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi”nin 
temelini atarak, çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş 
olduk.
68 milyon liralık yatırım bedeliyle temelini attığımız tesis, 
Doğu Atık Su Arıtma Tesisi sınırları içerisinde konuşlandırıldı.
Tesis, gerçek bir çevre yatırımı.
Bütünşehir Yasası ile Mart 2014’te büyükşehir sınırlarına gi-
ren 10 ilçede ise yatırım hamlesi başlattık. Sorumluluk saha-
mıza giren yeni ilçelerdeki projelendirme, etüt ve iyileştirme 
çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz.
Sunduğumuz hizmetin en iyisini verebilmek, en önde gelen 
varlık nedenimiz. Bu vesileyle, bu çalışmada emeği bulunan 
bütün çalışma arkadaşlarımı en içten duygularımla selamla-
rım.

Kurumsal gelişim
ve iyi yönetişim
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BUSKİ HABER

BUSKİ’DEN 
YATIRIMA DEV 

BÜTÇE 
 Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık 
2015 Meclis Toplantısı’nda gerçek-
leştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda, 
BUSKİ’nin 2016 yılı bütçesi 1 milyar 
50 milyon TL olarak kabul edildi. 
Bütçenin yaklaşık yüzde 65’i yatı-
rımlara ayrıldı. Altyapının moderni-
ze edilerek yenilenmesi çalışmaları-
na bütün hızıyla devam eden BUSKİ, 
2016’da ilçeleri şantiyeye çevirecek.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Yıl-
maz, Güngör Gülenç, daire başkanları ve 
şube müdürlerinin de hazır bulunduğu BUS-
Kİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin başkanlığında toplandı.

 Yapılan oylamada BUSKİ’nin 2016 bütçesi 
1 milyar 50 milyon TL olarak kabul edildi.

 Bütçeden aslan payını yatırımlar aldı. 
Buna göre BUSKİ 2016’da, yaklaşık 640 mil-
yon TL’lik yatırım gerçekleştirecek.

 2016’yı “yatırım yılı” ilan ettiklerini belirten 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
“BUSKİ, Bütünşehir Yasası’yla sorumluluk ala-
nına giren İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl, 

Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, 
Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta da yatı-
rım hamlesine hazırlanıyor. Proje çalışmaları 
tamamlanarak ihale süreçleri başlatılan 10 
ilçede kanalizasyon, içme suyu hatları ile 
dere ıslahları ve arıtma tesisleri inşaatlarına 
hız vereceğiz. Bu bağlamda 2016’da ilçeleri 
şantiyeye çevirmeye kararlıyız” diye konuştu.

 BUSKİ’ye gerçekleştirdiği hizmetlerden 
dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın pek çok 
alanda olduğu gibi altyapı çalışmalarında da 
örnek alınan bir konumda bulunduğunu be-
lirtti.

 Başkan Altepe, BUSKİ bütçesinin Bursa’ya 
hayırlı olması dileğinde de bulundu. 
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BUSKİ HABER

BUSKİ’NİN DEV 
PROJESİ 

MARMARA 
DENİZİ’NE HAYAT 

VERECEK 
 Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 400 
milyon TL’lik yatırım bedeliyle 
Gemlik Körfezi ve Nilüfer Deresi’ni 
kirlilikten arındırmak üzere hayata 
geçirdiği proje, Marmara Beledi-
yeler Birliği tarafından bu yıl ikin-
cisi düzenlenen “Marmara Denizi 
Sempozyumu”nda, ilgi gören konu-
ların başında geldi.

 Marmara Denizi’nde yaşanan kirliliğe dik-
kat çekmek ve kirliliğin önlenmesi amacıyla 

toplumsal bilinç oluşturulması için Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Marmara Denizi Sempozyu-
mu”, Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rildi.

 Başkanlığını Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yaptığı sempozyum çerçevesin-
de düzenlenen 9 oturumda yaklaşık 50 ko-
nuşmacı sunumda bulundu.

 Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehirlere 
bağlı su ve kanalizasyon idarelerinden ka-
tılımcıların da iştirak ettiği sempozyumda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ’nin 
konuya ilişkin gerçekleştirdiği çalışmaları 
konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumda, Çetinavcı’nın yanı sıra BUS-
Kİ Plan Yatırım Dairesi Başkanı Nejat Yardım-
cı, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mesut Boz, 
Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanı Devrim 
İzgi ile Atıksu Arıtma Ruhsat ve Denetleme 

Şube Müdürü İpek Diğdem Yolcu da hazır 
bulundu.
 Marmara Denizi’ndeki kirliliğe son vere-
bilmek için BUSKİ aracılığıyla önemli altyapı 
hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirten Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, bu bağlamda, biyolojik atık su arıtma te-
sisleri ile ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri 
yapımına hız verdiklerini vurguladı.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Gemlik Körfezi’ni ve Nilüfer Deresi’ni 
kirlilikten arındıracak projenin 400 milyon 
TL’lik yatırımla hayata geçirildiğini belir-
terek, projenin Gemlik Körfezi’ndeki atık 
suları arıtma tesislerine taşıyacak kolektör 
üniteleri yapımı ile Nilüfer Deresi’nin temiz-
lenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon 
hatlarını kapsadığını vurguladı.

 Çetinavcı, proje kapsamında yapım işleri-
nin hızla devam ettiğini ifade ederek, proje 
hizmete sunulduğunda Gemlik Körfezi ve 
Nilüfer Deresi’nin kirlilikten arındırılmış ola-
cağını da sözlerine ekledi.
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BUSKİ HABER

BUSAGA İLE YATI-
RIMLARA TEKNO-

LOJİK BOYUT 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, kamu kurumu ol-
manın seçkin örneklerini sunuyor. 
BUSKİ bunun son örneğini, BUSAGA 
projesi ile verdi.  BUSKİ Emlak ve İs-
timlak Dairesi Başkanlığı’nca geliş-
tirilen proje, uydularla konum belir-
leme tekniği esasına dayanıyor.

 Haritacılık faaliyetleri içerisinde yer alan 
ve gelişen teknolojiler ile birlikte uydu bazlı 
konumlama tekniği olarak tanımlanan BU-
SAGA projesi ile haritacılık faaliyetlerinin 
yanı sıra; Bursa ve çevresindeki bölgede yü-

rütülen, deprem araştırmaları, meteorolojik 
araştırmalar, tarihi yapıların deformasyon-
larının incelenmesi, araç takip sistemleri, 
tarımsal faaliyetler, çevre koruma faaliyetleri 
gibi farklı mühendislik uygulamalarında ve 
Bursa’dan geçen ve geçmesi öngörülen ulu-
sal düzeydeki büyük yatırımlar da faydala-
nabilecek.

 Türkiye’de haritacılık amaçlı GPS (Küresel 
Konumlandırma Sistemi) destekli ilk ağın 
BUSKİ tarafından Bursa’da kurulduğunu be-
lirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, “BUSKİ’nin hizmet üretim zincirlerin-
deki büyüme, kurumun çalışmalarını daha 
hızlı bir şekilde organize etmelerini gerekli 
kılmış, bu da güncel ve doğru konumsal veri 
ihtiyacını artırmıştır. BUSKİ, Türkiye’de ilk 
GPS sabit referans istasyonlarından birisini 
kurarak gelişmeleri yakından takip etmeyi 
sürdürmüş, bu istasyon sayesinde, sahadaki 
gezici GPS kullanıcılarına santimetre hassa-
siyetinde konum bilgisi gönderilmesi sağ-

lanmıştır. Bilindiği üzere, Bütünşehir Yasası 
ile hizmet alanımız bütün Bursa’yı kapsar 
hale geldi. Dolayısıyla mevcut olan tek GPS 
istasyonunun yetersiz kaldığı tespitinden 
hareketle Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan-
lığımızın çalışmaları neticesinde Bursa’nın 
genelinde faaliyet gösterecek nitelikte yedi 
adet sabit istasyon ağının daha kurulması 
kararına varıldı. Uydularla konum belirleme 
tekniklerinin tümünü kapsayan terim ola-
rak kabul edilen GNSS (Küresel Navigasyon 
Uydu Sistemleri) teknolojisinden yararlana-
rak, kısa adı BUSAGA olan BUSKİ Sabit GNSS 
Ağı’nı geliştirdik.” diye konuştu.

 BUSAGA projesi ile Bursa’nın genelinde 
koordinat birliği ile güvenilir konum bilgisi 
sağlanarak BUSKİ’nin  çalışmalarının daha 
hızlı bir şekilde organize edilmesinin amaç-
landığını belirten Çetinavcı bununla birlikte 
kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ku-
ruluşların da sistemden yararlanabilecekle-
rini vurguladı.
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BUSKİ HABER

KALİTEDE YÜKSEK 
STANDART 

 Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
Bursa Şubesi yöneticileri, BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı 
ziyaret etti. BUSKİ gibi marka değeri 
yüksek bir kamu kurumunun üyele-
ri olmasından duydukları onuru dile 
getiren konuk heyet, Genel Müdür 
Çetinavcı’ya üyelik belgesini takdim 
etti.

 Kalite yönetim sisteminin gereklerini 
sürekli iyileştirme dayanağı üzerine temel-
lendiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, kalite 

yolculuğundaki ilerleyişine emin adımlarla 
devam ediyor.

Bu kapsamda, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret eden Türkiye Kali-
te Derneği (KalDer) Bursa Şubesi Genel Sek-
reteri Aykan Kurkur, Üyelik Yöneticisi Arzu 
Özel ve Kalite Ödülü Yöneticisi Ebru Yalçın, 
üst düzey kalite standardını temel alan ça-
lışmalarından dolayı BUSKİ’nin örnek bir ku-
rum profili sergilediğini dile getirdiler.

 BUSKİ gibi marka değeri yüksek bir kamu 
kurumunun üyeleri olmasından duyduk-
ları memnuniyeti vurgulayan KalDer Bursa 
Şubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur, BUS-
Kİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya 
üyelik belgesini takdim etti.

 BUSKİ’nin sahip olduğu bilgi birikiminin 

çalışmalarına ışık tutacağını belirten Kurkur, 
kalite yolundaki yolculuklarına BUSKİ ile güç 
kattıklarını vurguladı.

 Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anla-
yışının pekiştirilmesi kapsamında oluştur-
dukları yol haritasının BUSKİ’yi güvenle ba-
kılan bir ko numa getirdiğini belirten BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çetinavcı, çevre ve su kaynaklarının korun-
masına yönelik hedeflerin geliştirilmesi doğ-
rultusundaki çalışmalarına, kaliteli hizmetin 
sürekli iyileştirilmesi esasları çerçevesinde 
yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.

 Ziyarette, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Yılmaz ile BUSKİ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural da hazır 
bulundu.
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BUSKİ HABER

YEŞİL ÇEVRE’NİN 
KAPASİTESİNDE 

ARTIŞ 
Kestel, Gürsu, Barakfakih bölgesin-
deki evsel ve endüstriyel nitelikli 
atık suların arıtıldığı Yeşil Çevre 
Arıtma Tesisi’nin günlük kapasitesi, 
50 bin metreküpten 150 bin metre-
küpe çıkarıldı.

 Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin kapasite ar-
tırımı töreninde konuşan Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, gerçekleştirilen yatırımla tesisin 
günlük arıtma kapasitesinin 3 katına çıkarıl-
dığını vurguladı.

 Nilüfer Deresi’nin temiz akması yolunda 
çok önemli adım atıldığını belirten Karaloğ-
lu, çevre duyarlılığı konusunda toplumun 
bütün kesimlerine önemli görevler düştü 
ğünü ifade etti.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe de 2006’da faaliyete geçen tesisin günlük 
arıtma kapasitesinin 3 kat birden arttığına 

işaret ederek, gerçekleştirilen yatırımla böl-
genin ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başka-
nı İbrahim Burkay ise 35 milyon lirayı aşan 
yatırım tutarıyla kapasitenin 3 kat birden ar-
tırıldığına işaret ederek, yatırımla bölgenin 
rahat bir nefes alacağını vurguladı.

 Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Baş-
kanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra kalabalık 
davetli topluluğunun da katıldığı törende, 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen de 
hazır bulundu.
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BUSKİ HABER

YILDIRIM 
BELEDİYESİ’NDEN 

BUSKİ’YE 
TEŞEKKÜR

 Yıldırım Belediye Başkan Yar-
dımcıları Şemsettin Hacıoğlu ve 
Tarık Erdem ile Yıldırım Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü Ebubekir Aslan, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’yı ziyaret etti. Konuk he-
yet, BUSKİ’nin Yıldırım’da gerçekleş-
tirdiği altyapı çalışmaları nedeniyle 
Çetinavcı’ya teşekkür etti.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmala-

rıyla Yıldırım’daki altyapı ağının sağlıklı ve 
sorunsuz hizmet veren bir konuma kavuştu-
ğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkan 
Yardımcısı Şemsettin Hacıoğlu, “yaşanılma-
sından mutluluk duyulan sağlıklı şehir” he-
define giden yolun başında, sağlıklı altyapı 
ağının bulunduğunu dile getirdi.

 BUSKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla 
Yıldırım’daki altyapı ağının yenilendiğini be-
lirten Hacıoğlu, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’nın şahsında, Yıldırımlılar 
adına, BUSKİ’ye teşekkür etti.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, su ve kanalizasyon idarele-
rinin başarı kriterlerinin en başında gelen 
sudaki kayıp kaçakla mücadelede, büyük 
başarı elde ettiklerini vurguladı.
 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerin-
de sudaki kayıp kaçak oranını yüzde 23’ler 

seviyesine gerilettiklerini belirten Çetinavcı, 
“Yine aynı şekilde yağmur suyu kanalları ile 
kanalizasyon hatlarını yüzde 100 mertebe-
sinde birbirinden ayırdık. Kolektör bağlantı-
ları ile derelere atık suların akmasının önüne 
geçtik. Dördü Gemlik Körfezi’nde ikisi de 
batıda olmak üzere 6 yeni atık su arıtma tesi-
sini iki yıl içerisinde hizmete sunacağız.” diye 
konuştu.

 Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ve 
yol göstericiliğindeki çalışmalarına bundan 
önceki dönemde olduğu gibi bundan son-
raki süreçte de artan tempoyla devam ede-
ceklerini dile getiren Çetinavcı, hizmetin en 
iyisini sunmanın gayretinde olduklarını da 
sözlerine ekledi.

 Konuk heyetin BUSKİ Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Çetinavcı’yı ziyaretinde, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz da ha-
zır bulundu.
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ÇAMUR YAKMA 
TESİSİ İNŞAATI 

HIZLA DEVAM 
EDİYOR

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nün önemli çevre 
yatırımlarından olan Akışkan Ya-
taklı Çamur Yakma Tesisi’nin inşaatı 
bütün hızıyla devam ediyor.  Temeli 
yakın zamanda atılan tesis ile katı 
atık suyun arıtılması neticesinde 
oluşan çamurun yakılarak bertarafı 
hedefleniyor. Tesis inşaatının Nisan 
2017’de bitirilmesi planlanıyor.

 Su ve kanalizasyon idarelerinin karşılaştık-
ları en büyük sorunlardan birinin de atık su 
arıtma işleminden sonra açığa çıkan çamu-
run bertarafı olduğunu dile getiren Büyük-
şehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, kuracakları Akışkan Yataklı 
Çamur Yakma Tesisi ile soruna köklü çözüm 
getireceklerini vurguladı.

 Tesisin temelinin Nisan 2015’te atıldığını 
hatırlatan Çetinavcı, “Geçen 8 aylık süreç-
te tesis inşaatında önemli mesafe alındı. 68 
milyon TL’lik toplam yatırım tutarıyla hayata 
geçireceğimiz tesiste çamurun yakılması so-
nucu açığa çıkacak ‘atık ısısı’ ile tesisin elekt-
rik enerjisi karşılanacak olup, bir miktar fazla 
enerji de atık su arıtma tesisinin enerji ihti-
yacının karşılanmasında kullanılacak.” diye 
konuştu.

 Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nin, 
“yaşanılmasından mutluluk duyulan sağlıklı 

şehir Bursa” hedefinde atılan çok önemli bir 
adım olduğunu belirten Çetinavcı, tesisin 
devreye girmesiyle çevreyi rahatsız eden 
koku sorununun ortadan kalkacağını ifade 
etti.

 Tesis inşaatının Nisan 2017’de tamamla-
nacağına işaret eden Çetinavcı, “ Bu tarihten 
sonra performans ve güvenilirlik testleri baş-
layacak olup performans ve güvenilirlik test-
lerinden sonra tesis kesin kabule hazır hale 
getirilecektir. Tesisin kesin kabulünün yapıla-
cağı tarih ise Nisan 2019 olarak planlanmak-
tadır.” dedi.
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SAYAÇLARA 
KIŞ ÖNLEMİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 
sıfır derecenin altına düştüğü gün-
lerde su sayaçları ve tesisatlarının 
“don” tehlikesi ile karşı karşıya kal-
dığını belirterek, aboneleri konuya 
ilişkin önlem almaları hususunda 
uyardı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, hava sıcaklığının sıfır derecenin 
altına düştüğü günlerde su sayaçları ve te-
sisatlarının “don” tehlikesi ile karşı karşıya 
kaldığını belirterek, aboneleri konuya ilişkin 
önlem almaları hususunda uyardı.

  Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına 
düştüğü günlerde su sayaçları ve tesisatla-
rının “don” tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını 
belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, açıkta olan su borularının soğuk 
hava ile temas etmeyecek şekilde kapatıl-
ması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolas-
yon malzemeleriyle izole edilmesi gerekti-
ğini vurguladı.

 Hava sıcaklığının özellikle sıfırın altına 
düştüğü durumlarda açıkta bulunan su sa-
yaçlarının kesinlikle muhafaza altına alın-
masının önemine işaret eden Çetinavcı, 
“Buz tutmuş su sayacı herhangi bir ısıtıcı ile 
ısıtılmamalıdır. Aksi takdirde ısı farkı sayacın 
patlamasına neden olabilir. Abonelerimiz 
alınan önlemlere rağmen, yaşayabilecekleri 
sorunların çözümüne yönelik, 185 numaralı 
telefondan yardım isteyebilirler.” diye ko-
nuştu. 
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BUSKİ İLÇELERDE 
YATIRIM HAMLESİ 

BAŞLATTI
 Bursa İlçeleri Muhtelif Mahalleler-
de Kanalizasyon İşleri” projesi kap-
samında, 2016 sonuna kadar yak-
laşık 24 kilometrelik kanalizasyon 
hattı hizmete sunulacak.

 2016’yı “yatırım ve şantiye yılı” ilan eden 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, bunun ilk örneklerini vermeye başladı. 
2 milyon 100 bin TL’lik yatırım büyüklüğüne 
sahip bulunan “Bursa İlçeleri Muhtelif Ma-
hallelerde Kanalizasyon İşleri” projesi kap-

samında, 2016 sonuna kadar yaklaşık 24 
kilometrelik kanalizasyon hattı hizmete su-
nulacak.

 Bütünşehir Yasası ile birlikte sorumluluk 
alanlarının Bursa’nın tamamını kapsar hale 
geldiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
“1 milyar 50 milyon TL’den oluşan 2016 büt-
çemizin yüzde 65’ini yatırımlara ayırdık. Bu 
kapsamda, yasayla birlikte hizmet alanımıza 
dahil olan İznik, Orhangazi, Yenişehir, İne-
göl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orha-
neli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta da 
yatırım hamlesi başlatıyoruz. 2016’da ilçele-
rimizi birer şantiye alanına çevireceğiz” diye 
konuştu.

 Proje çalışmaları ve ihale süreçlerinin 
tamamlandığı ilçelerde sahaya inmeye 

başladıklarına değinen Çetinavcı, 2 milyon 

100 bin TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip 

bulunan “Bursa İlçeleri Muhtelif Mahalleler-

de Kanalizasyon İşleri” projesi kapsamında, 

İnegöl’ün Sarıpınar Mahallesi’nde 2.5 kilo-

metrelik güzergahtan oluşan kanalizasyon 

hattı yapım işinde sona gelindiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericili-

ği ve öncülüğündeki çalışmalarının artan 

hızla devam edeceğini belirten Çetinavcı, 

İnegöl’ün Sarıpınar Mahallesi’ndeki 2.5 kilo-

metrelik kanalizasyon hattının yakında hiz-

mete gireceğini vurguladı.

 Çetinavcı, proje kapsamında 2016 sonu-

na kadar yaklaşık 24 kilometrelik kanalizas-

yon hattını hizmete sunmayı hedefledikleri-

ni de sözlerine ekledi.
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GÜVENLİKÇİLERDEN 
HEDEFE 

TAM İSABET
 Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü Güvenlik 
Şefliği’nde görevli güvenlik perso-
neli, her yıl gerçekleştirilen silah 
ve atış eğitiminden tam not aldı.

 Sahip olduğu abone sayısı, işlem yoğun-
luğu ve sorumluluk sahasıyla Türkiye’deki 
su ve kanalizasyon idareleri arasında dör-
düncü sırada yer alan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sunduğu 
güvenlik hizmetiyle de kurum kimliğini 
yansıtan örnek uygulamalara imza atıyor.

 2015 yılı eğitim programı çerçeve-
sinde Beşevler’deki Sevdam Kılıç Atış 
Poligonu’nda düzenlenen atış taliminde 
üst düzey performansla göz dolduran özel 
güvenlikçiler, BUSKİ’nin güvenliğini sağla-
mada sağlam bir duruş ortaya koydular.
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ÖĞRETMENE 
BÜYÜK VEFA

 24 Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısıyla öğretmenleri Tülin Çobanoğ-
lu Topçu’yu evinde ziyaret ederek, 
47 yıl önce mezun oldukları Elmas-
bahçe İlkokulu’na getiren Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı ve arkadaş-
ları, öğretmenlerinin “Öğretmenler 
Günü”nü kutladı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve ilkokul arka-
daşlarından ilkokul öğretmenleri Tülin Ço-
banoğlu Topçu’ya büyük jest.

 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıy-
la öğretmenleri Tülin Çobanoğlu Topçu’yu 
evinde ziyaret ederek, 47 yıl önce mezun 
oldukları Elmasbahçe İlkokulu’na getiren 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı ve arkadaşları, öğret-
menlerinin “Öğretmenler Günü”nü kutladı.

 Çetinavcı’nın yanı sıra okul arkadaşları 
Ahmet Köken, Ali İhsan Özer, İsmail Şavkyıl-
dız, Mehmet Can, Sadık Pankuduz ve Vahit-

tin Hacılar’ın da eşlik ettiği kutlama törenin-

de duygu dolu anlar yaşandı.

 Okul girişinde öğretmeninin elini öperek, 
çiçek takdim eden Çetinavcı, yıllar sonra sınıf 
arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlerini ziyaret 
etmenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.
Daha sonra eğitim-öğretim gördükleri sınıfa 
geçen Çetinavcı ve arkadaşları, oturdukları 
sıralarda ayağa kalkarak, okul yıllarındaki 
gibi öğretmenlerini ayakta karşıladı.

 Öğrencilerini yıllar sonra bir arada gör-
menin mutluluğu içerisinde olduğunu belir-
ten Tülin Çobanoğlu Topçu, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.
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 Bir öğretmenin yaşayabilece-
ği en büyük mutluluğu yaşadı-
ğını vurgulayan Topçu, “Bugün 
bana bu mutluluğu yaşattığınız 
için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ederim. Sizler, tahsil hayatı-
nız boyunca beni hiç üzmediniz. 
Her zaman çalışkan ve terbiyeli 
çocuklar olarak gönül dünyam-
da yer ettiniz. Hepinize aileleri-
niz, yakınlarınız ve sevdikleriniz-
le birlikte sağlıklı, uzun ömürler 
dilerim.” diye konuştu.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı da yıllar son-
ra sınıf arkadaşlarıyla bir araya 
gelerek öğretmenlerini ziyaret 
etmenin onurunu yaşadıklarını 
vurguladı.

 Öğretmenlerinin üzerlerinde 
büyük emeği bulunduğunu be-
lirten Çetinavcı, “Öğretmenler, 
bulundukları topluma insan ye-
tiştiren, elleri öpülesi saygın kim-
selerdir. Biz de bugün 24 Kasım 
Öğretmenler Günü vesilesiyle, 
çok değerli öğretmenimizin elini 
öpmenin onurunu yaşadık. İyi ki 
varsınız öğretmenim. Sizi çok se-
viyoruz.” diye konuştu.

 Konuşmaların ardından Okul 
Müdiresi Müge Canar, 1968-
1969 eğitim-öğretim yılında El-
masbahçe İlkokulu’ndan mezun 
olan Çetinavcı’ya çerçeveli me-
zuniyet belgesini takdim etti.

 Okul yönetiminin jesti karşı-
sında duygulandığını dile geti-
ren Çetinavcı, Canar’a teşekkür 
etti.
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TÜKETİCİ
HAKLARINA

BUSKİ MERCEĞİ
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca dü-
zenlenen “Tüketici Hakları, Ayıplı 
Mal, Başvuru Süreçleri” konulu kon-
feransta, tüketicilerin alışveriş ön-
cesi ve sonrası sahip oldukları hak-
lara ilişkin bilgi verildi.

 Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) 
Genel Başkanı Necdet Filizoğlu ile TÜKDER 
Üyesi Avukat Fecri Şengür’ün konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, “tüketici hakları, 
ayıplı mal, başvuru süreçleri” bütün yönle-
riyle mercek altına alındı.

 Ürünün ambalajında, tanıtımında, rek-
lamlarında belirtilen ve firma ya da satıcı ta-
rafından vaat edilen özelliklerin bir tanesinin 
bile bulunmaması halinin ürünün ayıplı mal 
olduğuna işaret ettiğini belirten TÜKDER 
Üyesi Avukat Fecri Şengür, “Ayıplı mal ile 
karşı karşıya kalan tüketici, teslim tarihinden 
itibaren 6 ay içerisinde üretici firmadan, dört 
ayrı seçenek hakkını kullanarak, mağduriye-
tinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bun-
lar sırasıyla; malın iadesi ile ödenen ücretin 
geri teslimi, malın yenisi ile değiştirilmesi,  
maldaki ayıp bedelinin tespit edilerek ma-
lın değerinden düşülmesi ve malın ücretsiz 
onarımının yapılmasıdır.” diye konuştu.

 Tüketici hakları literatüründe, “gizli ayıplı 
mal” diye tabir edilen ikinci bir ayıplı mal çe-
şidinin daha bulunduğunu belirten Şengür, 
bu kategoride değerlendirilen ayıplı mal 
grubunun, doğrudan tespit edilemeyen ve 
gözle görülmeyen, malın kullanımı esnasın-
da ortaya çıkan ayıp türlerinden meydana 
geldiğini ifade etti.

 Şengür, böylesi bir durumla karşı karşıya 
kalan tüketicilerin tüketici dernekleri aracılı-
ğıyla hukuki başvuruda bulunabileceklerini 
de sözlerine ekledi.

 TÜKDER Genel Başkanı Necdet Filizoğlu 

da tüketici hakem heyetlerinin görev sınırın-

dan söz etti.

 Kaymakamlık idaresinin olduğu her yer-
leşim biriminde ilçe tüketici hakem heyetle-
rinin bulunduğuna işaret eden Filizoğlu, ilçe 
tüketici hakem heyetlerinin üst parasal gö-
rev sınırının 2.200 TL olduğunu dile getirdi.

 Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tü-
ketici hakem heyetlerinin 2.200 TL ila 3.300 
TL arasındaki ürün alımlarından kaynakla-
nan tüketici başvurularını işleme aldığını 
ifade eden Filizoğlu, 3.300 TL’nin üzerindeki 
ihtilaflı mal alımlarında ise devreye tüketici 
mahkemelerinin girdiğini sözlerine ekledi.
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MİNİKLER 
SUYU BİLİNÇLİ 

KULLANMAYI 
ÖĞRENİYOR

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün okul 
öncesi çocuklarda bilinçli su 
kullanımını geliştirmeye yö-
nelik gerçekleştirdiği eğitim 
faaliyetleri devam ediyor. 
Bu kapsamda, BUSKİ’yi zi-
yaret eden okul öncesi ana 
sınıfı öğrencilerine, BUSKİ 
Aktivite Kitabı, çizgi filmler 
ve animasyonlar eşliğinde 
bilinçli su kullanımı eğitimi 
veriliyor.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakla-
rı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 
okul öncesi çocuklarda bilinçli su 
kullanımını geliştirmeye yönelik 
gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri 
devam ediyor. 

 Eğitim faaliyetleri kapsamında 
her hafta BUSKİ’de ağırlanan mi-
niklere, BUSKİ Aktivite Kitabı, çizgi 
filmler ve animasyonlar eşliğinde 
bilinçli su kullanımı eğitimi verili-
yor.

 Eğlendirirken öğretmeyi amaç-
layan eğitim faaliyeti büyük ilgi 
görüyor.
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SUYUNDAN BİR 
BARDAK DA 

ÇOCUĞUNA BIRAK
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın il-
çelere yönelik gerçekleştirdiği “Su-
yundan Bir Bardak da Çocuğuna 
Bırak” projesi, bilinçli su kullanımı 
bilincinin artırılmasına hizmet edi-
yor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai-
resi Başkanlığı’nın “Suyundan Bir Bardak da 
Çocuğuna Bırak” projesi kapsamında, Yeni-
şehir ve Harmancık’ta beş ayrı eğitim prog-
ramı düzenlendi.

 Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ile Har-
mancık Halk Eğitim Merkezi ve 75. Yıl Çok 
Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 
etkinliklerde, suyun canlı yaşamı açısından 
içerdiği önem üzerinde duruldu.

 Bugünün gençleri yarının büyükleri öğ-
rencilere yönelik verilen eğitimler, yoğun 
ilgiye sahne oldu.

 Bununla birlikte suyun tasarruflu kullanıl-
ması noktasında, suyun birincil kullanıcıları 
kadınlara ulaşmayı hedefleyen proje, farkın-
dalık meydana getirerek, bilinçli su kullanı-
mı kültürünün oluşmasını amaçlıyor.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 
Başkanlığı’nın suda tasarruf bilinci oluştu-
rabilme hedefiyle sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında geliştirdiği “suyundan bir 
bardak da çocuğuna bırak” projesi çerçe-

vesinde sürdürülen eğitim programlarına 
Karacabey’de devam edildi.

 Büyük ilgi gören etkinlik zinciri kapsa-
mında suyun birincil derecede kullanıcıları 
konumundaki ev hanımlarına Karacabey 
Halk Eğitimi Merkezi’nde program düzen-
lendi.

 Havasını soluyup, suyunu içtiğimiz dün-
yayı, gelecek nesillerden ödünç aldığımızın 
vurgusunda bulunulduğu etkinlikte, su kul-
lanımında israfının önüne geç ilmesinin ha-
yati önem taşıdığına işaret edildi.

 Karacabey Halk Eğitim Merkezi’ndeki 
programa 58 kadın kursiyer katıldı.

 BUSKİ ekibi daha sonra, Karacabey İMKB 
Teknik ve Mesleki Lisesi’nde öğrenim gören 
100 öğrenci ile Karacabey Farabi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 48 
öğrenciye yönelik 3 ayrı eğitici sunumda bu-
lundu. 
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ÇOCUK 
GELİŞİMİNDE 

İLETİŞİMİN ÖNEMİ
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca “Dün-
ya Çocuk Hakları Günü” kapsa-
mında, “Çocuk ve Ergenle İletişim” 
konulu konferans düzenlendi. Kon-
feransta, çocuk gelişiminde aile ve 
çevre faktörü üzerinde duruldu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca “Çocuk ve Ergenle İletişim” ko-
nulu konferans düzenlendi.

 Uludağ Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Emekli Psi-
kiyatrist Prof. Dr. Suna Taneli’nin konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, çocuk gelişimine 
etki eden unsurlar mercek altına alındı.

 Çocuğun yeteneğine uygun bir uğraş 
alanının seçilmesinin kendisine olan güveni 
geliştireceğini belirten Taneli, “Özgüven duy-
gusu gelişen çocuk aynı zamanda engelleri 
aşmayı öğrenen çocuktur. Bir insanın duygu 

ve özelliklerinin bileşiminden kişilik olgu-
su doğar. Bireydeki kişilik gelişimi bebeklik 
çağında başlar, çocukluğunda ise belirli bir 
olgunluğa ulaşır. İşte bu dönem, yani çocu-
ğun çocuk olma halinden ergen birey olma 
durumuna geçiş aşaması, ergenle kurulacak 
iletişim anlamında büyük önem taşır.” diye 
konuştu.

 Çocuğun gelişmesinde ana-babanın etkisi 
kadar, çevresinin de büyük etkisinin bulun-
duğuna işaret eden Taneli, çevre faktörlerinin 
başında da akrabaların, komşuların, arkadaş-
ların, anaokulunun, öğretmenlerin, medya-
nın ve oturulan bölgenin geldiğini de sözle-
rine ekledi.
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KADINA ŞİDDETİN 
PANZEHİRİ 

İLETİŞİMDE DENGE 
VE UZLAŞMA

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, “25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslar arası Mücadele Günü” kap-
samında etkinlik düzenledi. Etkin 
lik kapsamında kadına şiddetin ül-
kemizde ve dünyada eriştiği boyut, 
bütün ayrıntılarıyla mercek altına 
alındı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca, kadına şiddetin bütün yön-
leriyle ele alındığı konferans düzenlendi.

 Aile Danışmanı Psikolog Canan 
Devletkuşu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
etkinlikte, kadına şiddetin toplumun her 
kesiminde giderek yaygınlaşan bir seyir iz-
lediği belirtildi.

 Toplumun hemen her gün, kadını he-
def alan şiddet haberleriyle sarsıldığını 
dile getiren Devletkuşu, “Gün geçmiyor ki 
medyada kadına şiddeti içeren haberler yer 
almamış olsun. Ürkütücü boyutlara ulaşan 
şiddet içerikli eylemler, pek çok kadını ara-
mızdan aldığı gibi pek çoğunun da ruhsal 
dünyasında onulmaz yaralar açıyor. Soru-
nun kökenlerini araştırdığınızda ise pek çok 
sosyolojik ve psikolojik nedenle karşılaşı-
yorsunuz.  Eğitim düzeyi, ekonomik duru-

mu, sosyal statüsü ne olursa olsun her ke-
simden kadın, maalesef şiddete maruz kalı-
yor.” diye konuştu.

 Devletkuşu, kadına şiddetin kadın-erkek 
iletişiminde denge ve uzlaşma yoluyla aşıla-
bileceğini de sözlerine ekledi.
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TEŞHİS VE 
TEDAVİDE E-NABIZ

YÖNTEMİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca dü-
zenlenen etkinlikte, “e-nabız uygu-
lamaları  ve sağlık okur-yazarlığı” 
konusu ele alındı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca “e-nabız uygulamaları ve sağ-
lık okur-yazarlığı” konulu konferans düzen-
lendi.

 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürü Şükriye Ayvaz’ın konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, e-nabız uygula-
masının önemine dikkat çekildi.

 E-nabız uygulamasının vatandaşların ki-
şisel sağlık bilgilerini kontrol ve takip ede-
bildikleri sistem olduğunu belirten Ayvaz, 
“Bu uygulama ile teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, 

reçete gibi önemli bilgilerinizi görüntüleye-

bilirsiniz. E-nabız muayene, tetkik ve tedavi-

lerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, 

kendi adınıza üretilmiş sağlık bilgilerinizi 

yönetebileceğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek 

bir yerden ulaşabileceğiniz sistemin bütü-

nüdür.” diye konuştu.

 Uygulamanın teşhis ve tedavi sürecinin 

kalitesi ile hızını artırdığına işaret eden Ay-

vaz, sistem sayesinde hastayla hekim arasın-

da güçlü bir iletişim ağının kurulduğunu da 

sözlerine ekledi.



24

BUSKİ HABER

TURNUVANIN
KAZANANI BUSKİ

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı’nın organizasyo-
nuyla gerçekleştirilen “Geleneksel 
2. BUSKİ Tenis Turnuvası”, dostlu-
ğun ve sportif paylaşımın seçkin 
örneklerine sahne oldu.

 BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleş-
tirilen “Geleneksel 2. BUSKİ Tenis Turnuvası” 
sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ya-
şandığı turnuva, dostluğun ve sportif pay-
laşımın seçkin örneklerine sahne oldu.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları İsmail 
Yılmaz ile Güngör Gülenç’in de katıldıkları 
madalya töreninde, Büyükşehir Belediyesi 
Tenis Kortları Tesisleri’nden Mustafa Çiçek, 
“erkekler kategorisi”nde turnuvanın bi-
rinciliğini kazandı. BUSKİ İşletmeler Daire 
Başkanlığı’ndan Aykut Çatal ikinci oldu.

 “Bayanlar kategorisi”nde ise turnuvanın 
birinciliğini Elektrik Makine İkmal Dairesi 
Başkanlığı’ndan Handan Ayar kazandı. Ba-
yanlar finalinde ikinciliği Kanalizasyon Da-
ire Başkanlığı Şube Müdürü Filiz Çubukçu 
elde etti.
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DOSTLUK KAZANDI
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 
bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
BUSKİ Tavla Turnuvası’nda dere-
ceye girenler belli oldu. Dereceye 
girenlere kupaları, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz ta-
rafından verildi. 

 Yaklaşık 1 ay boyunca heyecanlı müsa-
bakalara sahne olan turnuvada birincilik 
kupasını, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’ndan 
Ercan Doğru kazandı. Turnuvada ikinciliği 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Mu-
rat Süre elde ederken, İşletmeler Dairesi 
Başkanlığı’ndan Hakan Dingil üçüncülük 
kupasının sahibi oldu.

 BUSKİ çalışanları arasındaki birlik, be-
raberlik ve dayanışma duygusunu pekiş-
tirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın 
dördüncülük kupası ise BUSKİ İnsan Kay-
nakları ve Eğitim İşleri Dairesi Başkanı Adem 
Vural’ın oldu.

EKONOMİDEKİ 
GELİŞMELER 

IŞIĞINDA FİNANSAL 
OKUR YAZARLIK

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire-
si Başkanlığı, “Tutum, Yatırım, Türk Malları 
Haftası” kapsamında, “Finansal Okuryazar-
lık, Para Yönetimi, Tutum ve Yatırım” konulu 
konferans düzenledi. Konferansta, finans 
dünyasındaki karmaşık gelişmelerin, finan-
sal okuryazarlık kavramını ön plana çıkardı-
ğı vurgusunda bulunuldu.

Konferansın konuşmacı konuğu Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Bursa Osmangazi Cumhuriyet Caddesi 
Şube Müdürü Hayrettin Fener, serbest piyasa ekonomisinin yaygınlık kazanmasıyla finansal farkındalığın 
daha da önem kazandığını belirtti. 
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TOPLUMLA
 UYUMUN ANAHTARI
 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca dü-
zenlenen “Protokol, Görgü ve Neza-
ket Kuralları” konulu konferansta, 
görgü kurallarına uymanın toplum-
la uyumlu yaşamı da beraberinde 
getirdiğine işaret edildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca, “Protokol, Görgü ve Nezaket 
Kuralları” konulu konferans düzenlendi.

 Görgü ve nezaket kurallarının bireylera-
rası ilişkilerde belirleyici iki önemli unsuru 
oluşturduğunu belirten Kişisel Yenileşim 
Eğitmeni Gönül Uman, alınganlıkların, dar-
gınlıkların önlenmesinde nezaket kuralları-
nın önemli bir işlevi bulunduğunu belirtti.
 
 Görgü ve nezaket kurallarının karşılıklı 
saygı ve sevgi temeline dayandığına dik-
kat çeken Uman, “Başkalarını rahatsız edici 

davranışlardan sakınmak, görgü kuralları-
nın temelini oluşturur. Farklı dünya görüşü 
ile farklı yaşam biçimine sahip kimselerin 
bir arada barış içerisinde yaşam sürmeleri-
nin teminatı, görgü ve nezaket kurallarının 
özümsenmesine bağlı.” diye konuştu.

 Protokol kurallarının ise devlet ve diplo-
masi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde 
ve sosyal yaşamda uygulanması gereken ku-
rallar olduğuna işaret eden Uman, bu kural-
ların amacının bireysel, kurumsal ve ulusal 
onurun saygınlığını korumak olduğunu da 
sözlerine ekledi.
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KOSKİ’DEN 
KONYA’YA BÜYÜK 
ALTYAPI HİZMETİ

Röportaj: Mustafa TÜRE

 Şehirleri şehir yapan sahip olduğu değer-
leridir. Modern şehirciliğin seçkin örnekleri, 
şehirlerin maddi değerlerini oluşturur. Bir de 
şehirleri çağlar ötesinden bugünlere taşıyan 
manevi değerleri vardır. Şehirlere ruh katan, 
karakterize eden asıl bu değerleridir. Dünya 
uygarlık tarihine sunduğu kazanımlar, in-
sanlık tarihine sağladığı katkılardır şehirleri 
unutulmaz kılan.

 Anadolu coğrafyası bu anlamda münbit 
bir alanı oluşturur. Bu coğrafyanın sinesinde 
yer alan pek çok şehir, dünya uygarlık tarihi-
ne eşsiz kazanımlar sunmuştur.

 Türkiye’nin en eski yerleşim merkezlerin-
den Konya’ya burada özel bir sayfa açmak 
gerekiyor. Bu kadim şehir, insanlık tarihi-
ne dünya döndükçe önemini yitirmeyecek 
büyük bir değeri takdim etmiş. Gönülleri 
fetheden mesajlarıyla dünyanın dört bir 
tarafında yankı bulan ulu bir şahsiyet olan 
düşünce insanı, şair ve mutasavvıf Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, Konya’nın en önemli ma-
nevi değeridir.

 Yine 9 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski 
yerleşim alanlarından biri olan Çatalhöyük’e 
ev sahipliğinde bulunur Konya. Hititler, Lid-

yalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuk-

lular ve Osmanlılar Konya’nın medeniyet bi-

rikimine pek çok eseri miras bırakmış. Temiz 

ve bakımlı caddeleri, geniş alanları, düzenli 

yapılarıyla keyifli bir şehir Konya. Etli ekmek, 

bamya çorbası, Mevlana Böreği, Fırınkebabı 

ise tadanın bir daha tatmak isteyeceği eşsiz 

damak lezzetleri Konya’nın.

 Dergimizin bu sayısında yolumuz, 

Türkiye’nin kadim şehirlerinden Konya’ya 

düştü. Konya’da, Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KOSKİ) 

konuğu olduk. KOSKİ Genel Müdürü İsmail 

Selim Uzbaş ile KOSKİ’nin çalışmaları, yatı-

rımları, projelerine ilişkin keyifli bir sohbet 

gerçekleştirdik.

Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi Arşivi
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Fotoğraf: Cengiz SALİH

Dilerseniz söyleşimize Konya Su ve Kana-
lizasyon İdaresi’nin (KOSKİ) kuruluş süre-
cinden başlayalım. Bize KOSKİ’yi tanıtma-
nızı istirham etsem neler söylersiniz?

 Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 
Genel Müdürlüğü 1990 yılında kuruldu. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içeri-
sinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, 
kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzua-
ta uygun olarak temin etmek, kullanıcılara 
ulaştırmak, meydana gelen atık suları şe-
hir merkezinden uzaklaştırarak arıtılmasını 
sağlamak en önde gelen varlık nedenimizi 
oluşturuyor. 2 bini aşkın çalışanla yaklaşık 
900 bin aboneye hizmet veren kurumu-
muz, kalite standartları içerisinde kesintisiz 
su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan 
dinamik, öngörülü, çevreye saygılı yönetim 
anlayışıyla hizmetin en iyisini vermenin ça-

lışmalarında bulunuyor.

 Altyapı hizmetlerinde nasıl bir strateji 
izliyorsunuz?

 Konya, sahip olduğu yüzölçümü anla-
mında Türkiye’nin en büyük şehri. Şehrin bir 
ucundan diğer ucuna uzaklığı yaklaşık 400 
kilometre. Oldukça geniş bir alana yayılı bu-
lunan Konya’ya altyapı hizmeti götürmek, 
sağlıklı planlama, doğru yatırım ve müthiş 
bir çalışma temposu gerektiriyor. KOSKİ ola-
rak, değerli hemşehrilerimize hizmetin en 
iyisini sunmanın gayretindeyiz. Büyükşehir 
sınırlarını il sınırlarının tamamını kapsaya-
cak şekilde yeniden düzenleyen 6360 sayılı 
yasanın 2014’te uygulamaya geçilmesiyle 
yatırım stratejimizi yeniden belirledik. Biz 
bu değişikliğe aslında bir yıl öncesinden ha-
zırlıydık. Konya’nın tamamının görev ve so-

rumluluk alanımıza gireceğinden hareketle, 
çalışmalar başlattık. Bu kapsamda şehri 12 
ana bölgeye ayırdık. Ana bölgelere bağlı alt 
bölgelerle birlikte toplam 38 birim oluştur-
duk. Her bir yerleşim biriminin yaklaşık 25-
30 kilometre uzağında KOSKİ sorumluluk 
merkezleri oluşturduk. Oluşturduğumuz 
merkezleri, sorumluluk alanlarına giren 
yerleşim birimlerinde oluşabilecek su ve 
kanalizasyon arızalarının yönetimiyle görev-
lendirdik. Böylelikle hareket kabiliyetimizi 
genişletmiş olduk. Birimlerle ilgili her türlü 
altyapı yatırımları KOSKİ sorumluluk mer-
kezlerinden yönetiliyor.

 Bilindiği üzere Mart 2014 yerel seçim-
leriyle birlikte yürürlüğe giren Bütünşehir 
Yasası, il sınırlarının tamamını büyükşehir 
statüsüne aldı. Bu yeni süreçte KOSKİ yatı-
rım planlamasını nasıl belirledi?
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 Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Tahir Akyürek, 2014’te Bütünşehir Yasası 
çıktıktan sonra “beldeden mahalleye dönen 
yerleşim alanlarında kanalizasyonsuz hiçbir
mahalle kalmayacak” hedefi belirledi. KOSKİ  
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir 
Akyürek, 2014’te Bütünşehir Yasası çıktıktan 
sonra “beldeden mahalleye dönen olarak 
bütün imkanlarımızı bu hedefin gerçekleş-
tirilmesi doğrultusunda seferber ettik. Bir 
önceki sorunuza verdiğim cevapta da be-
lirttiğim gibi biz aslında bu değişikliğe bir yıl 
öncesinden hazırlıydık. Gereken fizibilite ça-
lışmalarımızı tamamlamıştık. Başkanımızın 
direktifiyle 2014’te çalışmalarımızı başlattık. 
2015’te kanalizasyon çalışmalarının yüzde 
50’sini neticelendirdik. 2015 yılı boyunca 
sorumluluk sahamıza giren yerleşim alan-
larına 250 milyon TL’lik altyapı çalışmasında 
bulunduk. 2016’da geriye kalan yüzde 50’lik 
çalışmayı da tamamlayarak, kanalizasyonu 
olmayan hiçbir yerleşim birimi bırakmaya-
cağız.

 Su ve kanalizasyon idarelerinin önemli 
çevre yatırımları arasında yer alan atık su 
arıtma tesisleri, “sağlıklı şehir” hedefine 
ulaşmada hayati değere sahip bulunuyor. 
KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak, bu konuy-
la ilgili Konya’da gerçekleştirdiğiniz yatı-
rımlara ilişkin neler söylenebilir?

 Kanalizasyon hizmeti getirmekle sorun 
çözümlenmiş olmuyor. Bir de kanalizasyon-
dan doğan atık suyun arıtılması sorunu var. 
Bununla ilgili birbirine yakın beş, altı ma-
halleye birden ortak hizmet edecek arıtma 
tesisleri inşaatı projesi oluşturduk. Yapımını 
başlattığımız arıtma tesisi inşaatları var. Bu-
ralardaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Merkezde 3 olan arıtma tesisine, sorumluluk 
alanımıza dahil olan ilçelerden de 55 arıt-
ma tesisi eklendi. İyileştirme kapsamında 
bunların elden geçirilmesi gerekiyor.  Bütün 
bunların yanı sıra 10 arıtma tesisinin daha 
inşasına başlamayı hedefliyoruz.

 2016’da gerçekleştirmeyi hedeflediği-
niz projeleriniz nelerdir?

 2016 için 670 milyon TL’lik bütçe oluştur-
duk. 2016’da gerçekleştirmeyi hedeflediği-
miz pek çok altyapı projesi var. Özellikle so-
rumluluk ve görev sahamıza yeni dahil olan 
yerleşim alanları başta olmak üzere içme 
suyu hattı, kanalizasyon hattı, su depoları 
ve arıtma tesisleri başta olmak üzere altyapı 
projelerimizi bir bir hayata geçirmeyi plan-
lıyoruz. Bugüne değin 3 bin 100 kilometre 
kanalizasyon hattı, 5 bin 200 kilometre içme 
suyu hattı inşa ettik. 2016’da ise 1.100 kilo-
metre kanalizasyon hattı, 900 kilometre de 
içme suyu şebekesini hizmete sunmayı he-
defliyoruz. Devraldığımız ilçelerdeki su de-
polarını elden geçireceğiz. 2015’de 150 de-
ponun bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 
30 yeni depoyu hizmete sunduk. 2016’da 
200 depoyu daha rehabilite etmeyi hedefli-
yoruz. Elden geçirilmesi gereken depo sayısı 
400’ü buluyor.

Fotoğraf: KOSKİ Basın Arşivi
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KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş

Konya’nın içme suyu potansiyeline ilişkin 
neler söylenebilir? İçme suyu temininde 
yararlandığınız kaynaklar nelerdir? 

 Su kaynaklarımızın yüzde 85-90’lara ya-
kın kısmını kuyulardan temin ediyoruz. Geri 
kalan kısmını ise içme suyu barajından sağ-
lıyoruz. Sadece yağışlı mevsimlerde baraj-
dan yararlanma oranımız yüzde 35’leri bu-
luyor. Son zamanlarda yapılan sondajlarda 
kuyular tehlike sinyalleri vermeye başladı. 
Öyle ki su kaynağına ulaşabilmek için 250 
metrelere varan sondajlar gerçekleştirmek 
zorunda kalıyorsunuz. Tabana yaklaşıldık-
ça suyun kalitesi düşüyor. Konya’nın içme 
suyu ihtiyacını kesintisiz sağlamak gereki-
yor. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 
Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e giden suyun 
414 milyon metreküplük kısmı 19 kilomet-
relik güzergaha sahip bulunan Mavi Tünel’le 

Konya Ovası’na aktarılacak. Tünel yapımı ta-
mamlandı. Proje aslında tarımsal sulama için 
düşünülmüş. Ancak Konya’nın içme suyuna 
olan ihtiyacı göz önüne alınarak proje kap-
samında yer alan 414 milyon metreküplük 
su hacminin 120 milyon metreküpü içme 
suyu teminine tesis edildi. KOSKİ olarak bu 
kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) ile anlaşma 
yaptık. Proje dahilinde yer alan iki barajın in-
şaatı ile arıtma tesisi ve isale hattının inşaatı-
nı DSİ üstlendi. Arıtma tesisimiz tamamlan-
dı. İsale hattının ise yüzde 80’i tamamlandı. 
2016’da tamamının bitirilmesi hedefleniyor. 
Proje tam anlamıyla hayata geçtiğinde ku-
yulara olan bağlılığımız kalmayacak.

 Altyapı ağınızın işleyişini nasıl yönlen-
diriyorsunuz?
 Altyapı ağımızı oluşturan yol haritamızı 
göz önünde bulundurduğumuzda altı ayrı 

şebeke hattının varlığından söz edebiliriz. 

Birincisi içme suyu hattı, ikincisi kanalizas-

yon hattı, üçüncüsü yağmur suyu hattı,  dör-

düncüsü mor şebeke hattı, beşincisi Meram 

Sulama Kanalı, altıncısı ise tatlı su şebekesi. 

Mor şebeke hattı nitelendirmesiyle isimlen-

dirdiğimiz sulama hattımızla, şehir içerisin-

de 3 milyon metrekarelik alandan oluşan 

orta refüjlerin sulamasını yapıyoruz.  Burada 

kullandığımız suyu, atık su arıtma tesisinden 

ikinci bir arıtma neticesinde elde ediyoruz. 

Meram Sulama Kanalı ile Meram ilçemiz-

deki bağların sulamasını gerçekleştiriyoruz. 

Değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunu-

lan 44 adet tatlı su çeşmesinin beslendiği 

“Çayırbağı”, “Dutlu”, “Kırantaya”, “Mukabil” ve 

“Beypınarı” tatlı su kaynaklarını ise tatlı su 

şebekemiz ile halkımızın kullanımına sunu-

yoruz.

Fotoğraf: Cengiz SALİH
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Fotoğraf: KOSKİ Basın Arşivi
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Kayıp kaçakla 
başarılı mücadele

 KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş, 
Konya il sınırlarının tamamının sorumluluk 
alanlarına girmeden önce sudaki kayıp ka-
çakla mücadelede büyük başarı elde ettikle-
rini vurguladı. Gerçekleştirdikleri iyileştirme 
çalışmaları ile sudaki kayıp kaçak oranını 
yüzde 26’lar seviyesine gerilettiklerini dile 
getiren Uzbaş, “Bu oran Türkiye ortalaması-
nın oldukça üzerindeki bir değeri ifade edi-
yor. Bütün Konya’nın görev alanımıza dahil 
olmasıyla sudaki kayıp kaçakla mücadeleyi 
hızlandırdık. Köylerimizin tamamını sayaç-
landırdık. Konya genelindeki içme suyu hat-
larını rehabilite etme ve yenileme çalışmala-
rımız ise bütün hızıyla devam ediyor” dedi.

Bölgesel 
SCADA birimleri

 Su şebekesinin bilgisayar kontrollü olarak 
tek merkezden izlendiği SCADA (Uzaktan 
Kontrol ve Gözleme Sistemi) birimini 2005’te 
kurduklarını belirten Uzbaş, böylelikle ke-
sintisiz su temini noktasında etkin denetim 
mekanizması geliştirdiklerini vurguladı. So-
rumluluk alanlarına giren ilçelerde de bölge-
sel SCADA birimleri oluşturacaklarını ifade 
eden Uzbaş, “Amacımız, şebekelerde oluşa-
cak arızaları anında tespit ederek kısa sürede 
ekiplerimizi o bölgeye yönlendirebilmektir. 
Bu sayede pompa istasyonları, su kuyuları 
ve şebeke sistemleri kolaylaşacaktır.” dedi.

Fotoğraf: KOSKİ Basın Arşivi



33



34

RÖPORTAJ

KOP ile Konya’ya 
kesintisiz su

 Konya’nın içme suyu ihtiyacının büyük 
oranda kuyulardan sağlandığını belirten 
KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş, 
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 
Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e giden 414 
milyon metreküplük suyun Mavi Tünel’le 
Konya Ovası’na aktarılacağını vurguladı. Ta-
rımsal sulama amaçlı düşünülen projedeki 
su hacminin 120 milyon metreküplük kıs-
mının içme suyu teminine tesis edileceğini 
belirten Uzbaş, “KOSKİ olarak bu kapsam-
da Devlet Su İşleri (DSİ) ile anlaşma yaptık. 
Proje dahilinde yer alan iki barajın inşaatı ile 
arıtma tesisi ve isale hattının inşaatını DSİ 
üstlendi. Arıtma tesisimiz tamamlandı. İsale 
hattının ise yüzde 80’i tamamlandı. 2016’da 
tamamının bitirilmesi hedefleniyor. Proje 
tam anlamıyla hayata geçtiğinde kuyulara 
olan bağlılığımız kalmayacak.” diye konuştu.

Enerji yatırımları
 Konya’yı geleceğe taşıyacak altyapı hiz-
metlerinin yanı sıra enerji yatırımlarına da 
büyük önem verdiklerini ifade eden Uzbaş, 
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Gök-
su Havzası’ndan Akdeniz’e giden 414 milyon 
metreküplük suyu Konya Ovası’na aktaracak 
Mavi Tünel çıkışına 120 megavat gücünde 
hidroelektrik santrali kuracaklarını belirtti. 
Santralin yapımıyla ilgili DSİ’yle anlaştıkla-
rını dile getiren Uzbaş, yakın gelecekte ya-
pım işini projelendirip ihaleye çıkacaklarını 
ifade etti. Elektrik üretiminde güneş enerjisi 
ile rüzgar enerjisinden de yararlanan KOSKİ, 
kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk 
bilinciyle milli ekonomiye katkı sağlıyor.
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BURSA KENT MÜZE-
Sİ TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK MODEL

Röportaj: Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 Türkiye’deki kent müzeciliği uy-
gulamasının ilk örneğini oluşturan 
Bursa Kent Müzesi, ülke genelinde-
ki pek çok kent müzesinin kurulma-
sına da öncülük etti. Türkiye Tarihi 
Kentler Birliği tarafından müzeci-
likte eğitim merkezi seçilen Bursa 
Kent Müzesi,  2006’da Avrupa Mü-
zeler Birliği’nin ödülünü alarak bü-
yük bir başarıya imza attı. Bursa’yla 
ilgili her türlü bilgi, belge ve verinin 
yer aldığı müze, kentlilik bilincinin 
oluşmasında önemli bir işlevi yeri-
ne getiriyor.

 Şehir ve insan, etle tırnak gibi iç içe geç-
mişliği ifade eder.  İlkel topluluklardan ka-
bile toplumlarına, köy, kasaba hayatından 
modern şehir yaşamına kadar bir arada bu-
lunmayı gerektiren mekanların baş aktörü-
dür insan.

 Eylem, duyuş, duruş ve etkinlikleriyle 
şehirleri karakterize eden yegane unsur, 
bizatihi insanın kendisidir. Bu açıdan yak-
laşıldığında, şehirleri canlı bir organizmaya 
benzetmek yanlış olmasa gerek.

 Hal böyleyken, “teşbihte hata olmaz” 
yaklaşımından hareketle, şehirlerin de bir 
insan gibi düşünen beyni ve bedenine ha-
yat pompalayan bir kalbinin bulunduğu ra-
hatlıkla söylenebilir.



36

EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA

 Öyle ki binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce 
hatta milyonlarca insanın yaşam aktivitesin-
den kaynaklanan sinerjinin canlılığıyla varlı-
ğını dünden bugüne, bugünden geleceğe 
taşıyabilen dev bir insandır şehir.

 Şehirleri anlamlı kılan, yaşanabilir kılan 
insansa eğer onun yapıp ettiklerinden mey-
dana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel 
faaliyetlerin birikiminden elde edilen ka-
zanımların bir araya gelmesiyle de şehirler 
kimliklerini oluştururlar.

 Gerçi şehirlere kimlik kazandıran en 
önemli faktör insanın edinimleri olmakla 
birlikte şehirlerin coğrafik, lojistik ve jeo-
stratejik konumları da kimliklerinin şekillen-
mesinde diğer önemli unsurları oluştururlar.

 Ancak yine de bunların hiçbiri tek başla-
rına insan olmadan, değer ve anlam ifade 
etmeyecektir.

 Öyleyse şehir ve insan, en başta da dile 
getirdiğim üzere etle tırnak gibi iç içe geç-
mişliği, kader birliğini sembolize eder.

 Birlikte yol alışların, başka zamanların ha-
yat sürücülerine ışık tutabilmesi ise o anın 
kayıt altına alınması ile mümkün. Madem 

şehirlerin de insanlar gibi düşünebilen, gö-
rebilen, duyabilen, hissedebilen varlıklar 
olduğunu kabul ettik, o halde yine insanlar 
gibi birer hafızalarının olabileceğini de ka-
bul etmeliyiz.

 İyi de “şehirlerin hafızası” betimlemesiyle 
dile getirdiğimiz ön kabul, nasıl bir şeydir?
Elle tutulabilir, gözle görülebilir mi?

 Kısacası somut bir olgu mudur “şehirlerin 
hafızası”?

 Bu sorulara tek kelimeyle verilebilecek 
yanıt “evet” olacaktır.

 Evet, şehirlerin hafızaları hem elle tutula-
bilir hem de gözle görülebilir.

 Üstelik insanda, “zaman tüneli”ne girmiş-
lik hissi de verir.

 Sizi bir anda, bulunduğunuz zamandan 
çağlar ötesine götürür.

 Kendinizi şehrin yüzyıllar öncesinin cad-
delerinde, sokaklarında buluverirsiniz.

 O dönemki havayı ciğerlerinize teneffüs 
edersiniz. Bu yönüyle şehirlerin hafızaları 

gözünüzle görebileceğiniz kadar somut, yü-
reğinizle hissedilebileceğiniz kadar soyut-
tur. Ben bu duyguyu, Bursa’nın hafızasına 
bulunduğum ziyarette iliklerime kadar yaşa-
dım.

 Bursa’nın tarih sahnesine çıktığı binlerce 
yıl öncesinden bugüne uzanan şehir hayatı-
nın ayak izlerine tanıklık ettim.

 Tanıklık ettiğim mekan, nam-ı diğer “Bur-
sa Kent Müzesi”ni yaşadığım şehir Bursa’nın 
hafızası görmüşümdür hep.

 “Bursa Kent Müzesi” gibi diğer şehirler-
deki kent müzeleri de o şehirlerin yaşayan 
hafızalarıdır bana göre.

 Dergimizin bu sayısında okurlarımıza ta-
nıtmaya çalışacağım Bursa Kent Müzesi’nde 
adeta bir tarih yatıyor.

 1926 yılında Cumhuriyet’in ilk eserlerin-
den biri olarak Ekrem Hakkı Ayverdi tarafın-
dan inşa edilen eski adliye binasında hizmet 
veren “Bursa Kent Müzesi”nin kapısından 
içeriye adımımızı attığımızda, büyülü bir 
dünyanın perdesini de aralamış oluyoruz.
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 Kentlilik bilinci
 Müze hakkında değerli görüşlerine baş-
vurduğumuz Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sanat Danışmanı ve Kent Müzesi Mü-
dürü Ahmet Erdönmez, kentlilik bilincinin 
oluşmasında, “kent müzesi”nin okul işlevi 
gördüğünü belirtiyor.

 Bursa’yla ilgili her türlü bilgi, belge ve 
verinin yer aldığı müzede öğrencilerin atöl-
ye çalışmalarında bulunabildiklerine işaret 
eden Erdönmez, 14 Şubat 2004’de kapılarını 
ziyaretçilerine açan müzede, Bursa’nın 8 bin 
yılı aşan zaman diliminde geçirdiği ekono-
mik, sosyal ve kültürel değişimlerin sergilen-
diğini vurguluyor.

 Türkiye’deki kent müzesi uygulamasının 
ilk örneğinin Bursa’da verildiğine değinen 

Erdönmez, Bursa Kent Müzesi’nin büyük bir 
başarıya imza atarak, 2006’da Avrupa Müze-
ler Birliği’nin ödülünü aldığını hatırlatıyor. 
2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde Bursa’da kurulan Türkiye Tari-
hi Kentler Birliği’nin müzecilik çalışmaların-
da Bursa’yı eğitim merkezi seçtiğini ifade 
eden Erdönmez, “Tarihi Kentler Birliği bu-
nunla birlikte Bursa Kent Müzesi modelini 
kendisine bağlı belediyelere tavsiye etti. 
Bursa Kent Müzesi bugün, 32 belediyeye 
danışmanlık hizmeti veriyor. Tecrübesini ve 
birikimini Türkiye’deki diğer müzelere akta-
ran misyonuyla adeta bir okul işlevi görüyor. 
Türkiye’yi temsilen Avrupa Müze Akademisi 
Yarışması’na katılacak olmamız ise bizim için 
onur verici bir diğer durumu oluşturuyor.“ 
sözleriyle Bursa Kent Müzesi’nin Türkiye’ye 
model oluşturduğunu dile getiriyor.

 Klasik müzecilik anlayışının sona erdiğini 
vurgulayan Erdönmez; görsel veri, doküman 
ve objelerin günümüz modern müzecilik 
uygulamasında vazgeçilmez enstrümanları 
oluşturduğuna dikkat çekiyor.

 Anlatım dilinin genişletilmesi için dijital 
uygulamalar ve görsel verilerden yararla-
nılması gerektiğine işaret eden Erdönmez, 
Bursa Kent Müzesi’nde bunun seçkin örnek-
lerinin sunulduğunu belirtiyor.

 Kentlilik bilincinin oluşmasında Bursa 
Kent Müzesi’nin adeta okul işlevi gördüğü-
ne vurguda bulunan Erdönmez, müzenin 
kuruluşunu takip eden yaklaşık 12 yıllık sü-
reçte, yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçinin 
ağırlandığını da sözlerine ekliyor.
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Bursa’nın 
kent hafızası

 Bursa Kent Müzesi’nde Bursa’nın tarihi, 
coğrafi, kültürel, sosyal, ticari, ekonomik ve 
turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler gör-
sel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılı-
yor.

 İki kattan oluşan müzenin bodrum katın-
da, “el sanatları çarşısı” adı altında tematik 
bir galeri bulunuyor. Burada, “marangoz”, 
“semerci”, “çinici”, “bakırcı”, “bıçakçı”, “şekerci” 
ve “yemenici” gibi dükkanlar, aslına uygun 
bir görünümde sergileniyor.

 Bursa’da yaşamış altı Osmanlı padişahı-
nın balmumu heykellerinin yer aldığı zemin 
kat bölümünde Osmanlı’nın ilk başkenti 
Bursa’nın tanık olduğu tarihi olaylar ile Kur-
tuluş Savaşı dönemi canlandırılıyor. Yine bu 
katta, “Atatürk ve Bursa”, “mimari yapı” gibi 
konu başlıkları altında yapılan çalışmalar 
sergileniyor.

 Bursa Kent Müzesi’nin birinci katında 
ise Bursa’nın yemek kültüründen eğlen-
ce kültürüne, gelenek ve göreneklerinden 
folklorüne, sosyal yaşamından mahallelilik 
ilişkilerine kadar Bursa’nın kültür dokusunu 
oluşturan her ayrıntı müze ziyaretçilerinin 
dikkatine sunuluyor. Bütün bunların yanı 
sıra Karagöz ve Hacivat’ın hikayesi de yine 
bu katta sergileniyor.

 Müze bütünündeki sergileme, ağırlıklı 
olarak üzerlerinde tanıtım metinleri, resim-
ler ve foto blok canlandırmaların yer aldığı 
panolar ile yapılıyor.

 Dijital uygulamaların en ileri seviyede ser-
gilendiği müzede bazı bölümlerdeki tanıtım 
uygulamaları ise bilgisayar destekli moni-
törler eşliğinde kulaklık yardımıyla Türkçe ya 
da İngilizce dil seçeneklerinin yer aldığı sesli 
bilgilendirme yoluyla gerçekleştiriliyor.
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Kent 
müzeciliğinde ekol

 Kapılarını ziyaretçilerine 14 Şubat 2004’de 
açan Bursa Kent Müzesi, Türkiye’deki kent 
müzeciliği uygulamasının ilk örneği.
Türkiye Tarihi Kentler Birliği tarafından kent 
müzeciliğinin eğitim merkezi seçilen Bursa 
Kent Müzesi, 32 belediyeye danışmanlık hiz-
metinde bulunuyor.

 2006’da Avrupa Müzeler Birliği’nin ödülü-
nü alarak büyük bir başarıya imza atan Bursa 
Kent Müzesi, Avrupa Müze Akademisi’nin 
yarışmasında Türkiye’yi temsil etmenin onu-
runu yaşayacak.

 Kentlilik bilincinin oluşmasında adeta 
okul işlevi gören Bursa Kent Müzesi’ni kurul-
duğu günden bu yana yaklaşık 1 milyon 200 
bin kişi ziyaret etti.
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Örnek duyarlılık
 Bursa Kent Müzesi’nin, kentlilik bilincinin 
oluşmasında önemli işlevi bulunuyor. Müze-
de, geçmişten günümüze Bursa’nın sahip ol-
duğu sosyal, ekonomik ve kültürel birikimin 
izleri sergileniyor. Kore Gazisi İsmet Yardım-
cıoğlu da askeri kıyafetlerini müzeye bağış-
layan duyarlı vatandaşlardan. 
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MAKALE

Ozan OKTAR
Bilim Yazarı

GÜNEŞ 
RÜZGÂRLARI 
SU ÜRETİYOR

 Özet
 Bilim adamları diyor ki : “Güneş rüzgârları 
gezegenler arası tozlarda su üretebildiği 
için Dünya üzerindeki hayatın şartlarını 
oluşturmuştur.”
 Dünya üzerinde suyun bulunduğu he-
men hemen her yerde hayat vardır.
 Geçmiş araştırmalar Dünya üzerindeki 
suyun kuyrukluyıldız yağmurlarıyla geldi-
ğini gösteriyor.
 Bilim adamları uzayın havasız boşluğu-
nun su ürettiğini göstermiştir.
 Güneş rüzgârı, güneşten yayınlan sürek-
li yüklü parçacık akımı şeklindeki fırtınadır. 
Güneş rüzgârı özellikle hidrojen atomları-
nın çekirdeğindeki pozitif yüklü protonlar-
dan oluşur.
 Güneş rüzgârındaki protonlar oksijen 
yüklü kayalara ve silikat minerallerine çar-
parak su moleküllerini oluşturur. Bu maka-
lede “Güneş rüzgârlarının suyu nasıl üretti-
ği” incelenmiştir.

 1.Giriş  
 Yıldızları ve Güneş’i bize gönderdikleri ışı-
nımlar sayesinde anlayabiliyor ve inceleyebi-
liyoruz. Bu ışınımları tüm dalga boylarındaki 
elektromanyetik spektrum olarak ele alabili-
riz.
 Güneş, çevresine büyük miktarda enerji 
saçan bir yıldızdır ve saçtığı ışınımın hemen 
hemen tümü, yıldızın dış tabakalarından, 
yani atmosferinden gelir. Ancak, Güneş de 
dahil tüm yıldızlar akışkan bir gaz küresi ol-
dukları, sert bir yüzeyleri bulunmadığı için, 
atmosferin sınırlarını kesin olarak belirleye-
meyiz.
 Güneş, Güneş Sistemi’nin merkezinde 
yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldız 
olan Güneş, tek başına Güneş Sistemi küt-
lesinin % 99,8’ini oluşturur. Geri kalan küt-
le Güneş’in çevresinde dönen gezegenler, 
asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve 
kozmik tozlardan oluşur. Gün ışığı şeklinde 
Güneş’ten yayılan enerji, fotosentez yoluy-
la Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen 
tamamının var olmasını sağlar ve Dünya’nın 
iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli 
etkilerde bulunur. 
 Güneş rüzgârının nasıl su erittiğini anla-
mak ve açıklamak için Ay’ın ve asteroitlerin 
üzerindeki suyun varlığı üzerinde düşüne-
bilirsiniz. Güneş rüzgârı gezegenler arası toz 
üzerinde suyu oluşturarak Dünya ve kayalıklı 
gezegenlere yağdırır[1].

 2.Güneş Fiziği
 Güneş fiziği, güneşin veya bir yıldızın her-
hangi bir süre içerisinde uzayda nerede ol-
duğuna değil, sadece yapısına ve işleyişine 
odaklanır.
 Samanyolu Gökadasında bilinen yaklaşık 
200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş’in küt-
lesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve 
ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş’in çapı 
Dünya’nın çapının 109 katı (1,5 milyon km), 
hacmi 1,3 milyon katı ve kütlesinin 333.000 
katı kadardır. Yoğunluğu ise Dünya’nın yo-

ğunluğunun çeyreği kadardır. Güneş kendi 
ekseni etrafında saatte 70.000 km hızla dö-
ner ve bir tam turunu yaklaşık 25 günde ta-
mamlar. Güneşin yüzey sıcaklığı 5500 °C ve 
çekirdeğinin sıcaklığıysa 15,6 milyon °C’dir. 
Güneş’ten çıkan enerjinin 2,2 milyarda 1’i 
yeryüzüne ulaşır. Geriye kalan enerjisi uzay-
da kaybolur. Güneş’in üç günde yaymış oldu-
ğu enerji, Dünya’daki tüm petrol, ağaç, doğal 
gaz vb. yakıta eşdeğerdir. Güneş ışınları 8,44 
dakikada yeryüzüne ulaşır. Güneş, Dünya’ya 
en yakın yıldızdır. Çekim kuvveti Dünya yer 
çekiminin 28 katıdır.
 Güneş yüzeyi kütlesinin % 74’ünü ve hac-
minin % 92’sini oluşturan hidrojen, kütlesinin 
% 24-25’ünü ve hacminin % 7’sini oluşturan 
helyum ile diğer elementlerden oluşur[2].

 3.Güneş Yüzeyi Tabakaları
 Güneş yüzeyi tabakalardan oluşmuştur. 
Bu tabakalara çekirdekten yüzeye doğru sı-
rasıyla fotosfer, kromosfer ve korona isimleri 
verilmiştir[3].

 3.1. Güneşin sıcaklığı
 Astronomik sıcaklık değerleri genellikle 
°K cinsinden verilir. °C olarak ifade edilen 
herhangi bir sıcaklığı °K çevirmek için °C=°K-
273.15 veya °K=°C+273.15 formülü kullanılır.

 3.2.Çekirdek
 Güneş çekirdeği merkezden 0,2 güneş 
yarıçapına kadar uzanır. Yoğunluğu 150.000 
kg/m³ (Yeryüzünde suyun yoğunluğunun 
150 katı) civarında, sıcaklığı da 13.600.000 K 
kadardır (yüzey sıcaklığı yaklaşık 5.800 K’dir). 

 3.3.Fotosfer(Işıkküre) 
 Güneşin görünen parlak yüzeyine ışık - 
küre denir. Güneşin ışığının büyük bir bölü-
mü bu katmandan gelir. Bu katman sürekli 
ışınımın olduğu katmandır. 400 km kalın-
lığında seyrek ama oldukça donuk bir kat-
mandır. Sıcaklık alt kısımda 10000 K kadardır. 
Üst kısımda bu değer 4200 K ye kadar düşer.
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 3.4.Kromosfer(Renkküre) 
 Tam güneş tutulması esnasında kara dis-
ki çevreleyen ince pembemsi bir şerit dikkat 
çeker . Böylesi bir gözlem tekniği ile fotosferi 
kuşatan bir dış katmanın varlığı saptanmış-
tır. İşte bu katmana renkküre (kromosfer) 
denir . Kromosferin sıcaklığı 4800 K dir . Dışa 
doğru gidildikçe iyonlaşma artacağından sı-
caklığın artması beklenir.

 3.5.Korona(Güneştacı) 
 Güneşi saran parlak yüksek sıcaklıklı ve 
seyreltik bir gazdan örtüdür. Güneş tacının 
sıcaklığı 1000000 K dir.
 Güneşin katmanları arasındaki manyetik 
alan şiddeti büyük değişiklikler gösterir ve 
bu değişikliklerin sonucunda bir çok olay 
gözlenir. Örneğin Güneş lekeleri, manyetik 
alan düzensizliği sonucunda o alandaki sı-
caklığın çevreye göre düşmesinden kaynak-
lanır.

 4.Yıldız Rüzgârı
 Yıldız rüzgârları, yıldızlarda bulunan 
elektron, proton ve ağır metallerinin (ast-
ronomide hidrojen ve helyum dışındaki 
her şey metaldir) atomlarını hızlı bir şekilde 
yıldızlardan fırlatılmasıyla gerçekleşir. Bu 
rüzgârlar kimi bölgelerde saniyede onlarca 
kilometre, kimi yerlerde ise saniyede binler-
ce kilometre hıza ulaşır[3].

 5.Güneş Rüzgârı
 Güneş durmadan kütle ve enerji kaybet-
mektedir. Güneşin fotonlara dönüştürerek 
kaybettiği kütlenin dışında, iyonize gaz ola-
rak kaybettiği kütleye “Güneş Rüzgârı” denir.
Güneşin korona tabakasından gezegenler 
arası ortam yayılan elektrik yüklü tanecikle-
rin oluşturduğu fırtınaya da “Güneş Rüzgârı” 
adı verilmektedir. Güneşe yaklaşan kuyruklu 
yıldızların kuyrukları bu rüzgârın etkisi ile 
güneşe ters yönde uzanırlar. Güneş Rüzgârı, 
proton, elektron ve %5 kadar helyum çekir-
deği ile az miktarda daha ağır atomlardan 

oluşmuştur.
 Güneş rüzgârının varlığı ilk olarak Dün-
yadaki manyetik fırtınaların anlaşılması so-
nucunda öngörülmüştür. Manyetik fırtına 
süresince, İyonosferin özelliklerinin değiş-
mesi sonucu radyo iletişiminde ciddi sorun-
lar ortaya çıkmaktadır. Manyetik fırtınalar ile 
Güneş patlamaları arasındaki ilişki, manyetik 
fırtınaların, Güneş rüzgârlarından yaklaşık 
36 saat sonra gözlemlenmeye başlaması ile 
anlaşılmıştır. Güneş rüzgârı ile Jeomanyetik 
fırtına arasındaki ilişki ilk olarak, 1859 Eylül 
ayında gerçekleşen bir Güneş patlaması ile 
ilişkilendirilmiştir. Güneş rüzgârının varlığı 
ayrıca kuyrukluyıldızların gözleminden de 
anlaşılmıştır. Sıcaklık yüksek olunca, gerçek-
leşen iyonizasyon fazla olur ve korona böl-
gesi sürekli genişler. Böylece iyonize gazda 
bir akım meydana gelir[3]. 

 5.1.Güneş Rüzgârının hızı
 Güneş rüzgârları Güneş’in en üst katman-
larından salınan plazma akışı ile gerçekleşir. 
Güneş’te gerçekleşen bu rüzgârların hızı sa-

niyede 300 ila 700 km arası değişmektedir.

 5.2.Güneş Rüzgârının enerjisi
 Güneş, genellikle 1.5 keV (kilo elektron 
volt) ile 10 keV arasında enerjiler ile daha 
çok elektron, proton ve alfa parçacıklarını 
oluşturur ve bu parçacıkları evrene yollar. 
Her yıldızda olduğu gibi Güneş’te de ger-
çekleşen parçacık akımları, zaman içinde yo-
ğunluk, sıcaklık, rüzgârın hızı gibi etkenlere 
bağlı olarak değişim gösterir.
 Güneş, Güneş rüzgârları ile her saniye 1 
milyon ton kütle kaybeder. Bu kaybolan küt-
lenin sabit olduğunu düşünürsek, yaklaşık 
her 150 milyon yıl içinde, toplamda 1 Dün-
ya kütlesine eşdeğer Güneş malzemesinin 
uzay boşluğuna saçıldığını görürüz. Ancak, 
yıldızımızın kütlesi akıl almayacak kadar bü-
yük olduğundan, doğduğu günden bugüne 
geçen 5 milyar yıl içinde kütlesinin sade-
ce on binde birini Güneş rüzgârları yoluyla 
kaybetmiştir. Önümüzdeki birkaç milyon yıl 
içinde bu kayıp miktarı artacak olsa da, 

Fot.1.: Güneş rüzgarları 
Ref.1.: http://sci.esa.int/science-e-media/img/1f/36363.jpg
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ömrünün sonuna kadar Güneş rüzgârları 
yoluyla kaybedeceği kütle miktarı, yıldızımız 
için hiçbir zaman önemli bir düzeye ulaşma-
yacaktır.

 6.Güneş rüzgârlarının etkili olduğu alan
 Güneş rüzgârı, Güneş üzerinde açık man-
yetik alan çizgilerinin bulunduğu koronal 
delikler boyunca uzaya saçılır. Bu koronal 
deliklerde meydana gelen kütle emisyo-
nuna, “Koronal Kütle Atımı (Coronal Mass 
Ejections-CMEs)” denir. Koronal Kütle Atım-
ları (CMEs) ve Güneş püskürmeleri genel 
olarak, fotosferin yarı durgun olan manyetik 
alanı ile Korona arasındaki manyetik enerji-
nin ani olarak salınması ile gerçekleştiği dü-
şünülmektedir. 
 Güneş rüzgarları Güneş Sistemi boyunca 
bir parçacık esintisi oluşturur. Gerçekte bu 
esinti o kadar kuvvetlidir ki, gezegenlerin 
atmosferlerini dahi süpürebilecek güçtedir. 
Gücü uzaklığa bağlı olarak düşse de, onlar-
ca milyar km boyunca sistemimiz üzerinde 
etki sahibidir. Heliyopoz’un (Güneş rüzgar-
larının etkisini yitirdiği bölge) konumunun 
Güneş’ten 130 – 170 AB’lik bir uzaklık aralı-
ğında (1 AB = 150 milyon km) olduğu düşü-
nülmektedir. 
 Güneş’te gerçekleşen parçacık akımları, 
elektromanyetik olaylardan ve yüksek sı-
caklıktan ötürü kazandığı yüksek enerji  ile 
Güneş’in çekiminden kaçabilecek kaçış hızı-
nın üzerine çıkarlar. Bu rüzgarlar ‘heliosfer’ 
olarak bilinen bölgede muazzam hacimli bir 
kabarcık şeklinde yıldızlar arası ortama karı-
şırlar.
 Güneş rüzgârlarının yoğunluğu, Dünya ile 
Güneş arasındaki mesafenin karesi oranında 
azalır. Güneş rüzgarı yeteri kadar bir mesafe 
aldığında Güneş’in manyetik alanı ile yıldız-
lararası manyetik alan sınırını oluşturan sınır 
ile karşılaşır. Bu sınır, tıpkı Dünya’nın manye-
tik alanının sınırı belirleyen “manyetopoz” 
gibidir[3].

 6.1.Heliyopoz
 Güneş’ten yayılan yüklü parçacıklar ve 

atomlardan oluşan Güneş rüzgârı, Güneş’in 
hareket yönünün tersine uzanan damla şe-
killi heliosphere (heliosfer = günküre) de-
nilen düşük yoğunluklu bir ortam oluştu-
rur. Bu parçacıklar yaklaşık 400 km/sn gibi 
süpersonik bir hızla hareket ederler. Fakat 
güneşten 90-100 AB (1 AB = 150 milyon ki-
lometre) kadar uzaklıkta artık yavaşlayarak 
ses altı hıza düşerler. Parçacıkların ses altı 
hıza düştüğü bu bölgeye termination shock 
(sonlandırma şoku) ismi verilir.
 Heliyosfer’in bu sonlandırma şoku sınırı 
ile yıldızlararası ortamdan gelen rüzgâra ye-
nik düşüp “durduğu” durgun bölgeye kadar 
olan alana heliosheath (gündurgun) adı ve-
rilir. Bu alanda, Güneş rüzgarı ses altı hızda 
yoluna devam eder, yaklaşık Güneş’ten 130-
150 AB uzaklıkta ise yıldızlararası rüzgarın 
gücüne yenik düşerek tamamen durur. Gü-
neş rüzgârlarının tamamen durduğu bölge-
ye de “heliopause” (Heliyopoz) deniliyor.

 6.2.Heliosfer
 Güneş Sistemi’ni, yıldızımızdan kaynaklı 
yüklü parçacıkların (Güneş rüzgarı) bir ka-
barcık şeklinde sardığı, yıldızlararası ortam-
dan bizi ayıran bölgedir. Ayrıca heliosfer 
Güneş sistemini yıldızlararası ortamdan izo-
le eden katmandır. Biliyoruz ki yıldızlararası 
ortamda gaz ve toz bulutları ile, diğer yıl-
dızlardan kaynaklanan kozmik ışınlar vardır. 
İşte heliosfer bizi bu ortamdan izole ederek 
bir anlamda steril bir bölge oluşmasını sağ-
lar. Fakat Güneş’ten yayılan yüklü parçacık-
lar da en az yıldızlararası ortamdakiler kadar 
tehlikelidir. Dolayısıyla bahsettiğimiz streril 
ortam, bir koruyucu kalkan olarak nitelene-
mez. En nihayetinde yeryüzündeki yaşamı  
koruyan ana faktör Güneş’in heliosferi değil, 
Dünya’nın manyetik alanıdır.
 Dünya’yı göktaşlarından koruyan atmos-
fer gazlarının yanı sıra, bizi daha büyük et-
kilerden -Güneş rüzgarlarından- koruyan ve 
gezegenimizi saran az önce de belirttiğimiz 
bir manyetik alan mevcuttur. Manyetik alan 
tanım olarak; hareketli ve elektrik yüklü atom 
altı parçacıkların (elektron, proton.. gibi) 

manyetik güç etkisinde kaldığı boşluktur. 
Nötronlar gibi yüksüz parçacıklar hiçbir za-
man manyetik alandan etkilenmezler. Yük-
süz parçacıklardan korunmamızı sağlayan 
şey, atmosferimizdir. Yeryüzünün manyetik 
alanı gezegenimizin sıvı dış çekirdeğinin sa-
hip olduğu akışkan özellik ve gezegenimizin 
dönüşü sayesinde oluşmaktadır.

 6.3.Dünya’nın Manyetosferi
 Dünyanın manyetik alan çizgileri bir çu-
buk mıknatısınki kadar simetrik değildir. Yu-
karıda görüldüğü gibi güneşten akıp gelen 
alan çizgileri dünyanın manyetik kuyruğunu 
oluştururken, Güneş rüzgarları alan çizgileri-
nin sıkılaşmasına sebep olur.
 Manyetosfer (dünyanın manyetik alanı) 
uzay boşluğunda Güneş yönünde yaklaşık 
80 km’den 60.000 kilometreye kadar, kuyruk 
kısmı ise Güneş’in aksi yönde 300.000 kilo-
metre uzağa kadar uzanır. Güneş sistemin-
deki gezegenlerin manyetik alan güçleriyle, 
kendi eksenleri etrafındaki dönüş hızları ara-
sında bir orantı vardır. Merkür, Venüs, Dün-
ya, Mars gezegenlerinin manyetik alanları 
zayıftır. Başka bir deyişle kendi eksenleri 
etrafındaki dönüş hızları düşüktür. Örneğin 
dünyamız kendi ekseni etrafında 1.600 km/s 
hızla dönmektedir.
 Ancak burada şunu belirtmek gerekir: 
Merkür ve Mars gezegenleri çok daha hızlı 
dönüyor olsalardı bile, bir sıvı dış çekirdek-
ten mahrum oldukları (soğudukları) için 
kayda değer bir manyetik alan üretemezler. 
Venüs gezegeni, bir sıvı dış çekirdeğe sahip 
olmasına ve Dünya ile çok benzerlik göster-
mesine rağmen, aşırı yavaş dönüşü sebebiy-
le manyetik alanı çok zayıftır. Jüpiter, Satürn, 
Uranüs, Neptün gezegenlerinin manyetik 
alanları güçlüdür. Bu gücün nedeni hem 
büyüklükleri, hem de kendi eksenlerindeki 
dönüş hızlarının çok hızlı olmasıdır. Örneğin 
Jüpiter’in kendi ekseni etrafındaki dönüş 
hızı 45,300 km/s ‘tir ve bu nedenle muazzam 
güçlü bir manyetik alanı vardır.
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 6.4.Van Allen Radyasyon Kuşakları
 Güneş rüzgârları Van Allen Radyasyon Ku-
şaklarını oluşturmuştur.1958 yılında Ame-
rikalı fizikçi James A. Van Allen tarafından 
keşfedilen ve dünyayı çevreleyen radyasyon 
bölgesidir. Van Allen Radyasyon Kuşakları 
Güneş’ten ve diğer yıldızlardan yayılan za-
rarlı ışınlara karşı kalkan işlevi gören taba-
kadır. Güneşten ve yıldızlararası boşluktan 
gezegenimize ulaşan yüklü parçacıklar bu 
bölgede dünyanın manyetik alanına yakala-
nırlar.
 Uzun süredir biriken bu yüklü parçacık-
lar Dünyanın çevresinde 2 tane Van Allen 
radyasyon kuşağı oluşturmuştur. Dışta yer 
alan kuşak, Güneş rüzgarı kökenli hidrojen 
(H+=protonlar), helyum (He2+=alfa par-
çacıkları) ve oksijen (O+) iyonları yanı sıra, 
serbest elektronlar içerir. Yer yüzeyinden 
10.000-60.000 km. yükseklikte bulunur.
Van Allen radyosyon kuşakları, Güneş kay-
naklı yüklü parçacıkların biriktiği radyasyon 
bölgeleridir. İç ve dış olmak üzere iki bölüm-
den oluşur.
 İçte yer alan kuşak ise kozmik ışınların 
iyonlaştırdığı atmosfer kaynaklı atomlar 
içerir. 650-6500 km. yükseklikte yer alan bu 
kuşak dış kuşağa oranla çok daha güçlü bir 
ışınım kaynağıdır.

 7.Yüksek Hızlı Güneş Rüzgârı
 Yüksek Hızlı Güneş Rüzgârı, geniş Koronal 
deliklerden kaçan parçacıklar yolu ile oluşur. 
Rüzgârın yüksek hızlara ulaşmasına “Alfven” 
adı verilen dalgalar neden olur.
 Alfven dalgaları, Korona’da oldukça geniş 
ve bunun yanında küçük enerji yoğunlukla-
rından oluşur. Bu dalgalar Korona ve Güneş 
rüzgarlarının içerisine kadar ulaşır ve Alfven 
hızı ile ilerler. Dalgaların hızı korona içerisin-
de 20-30km/s civarındadır. Alfven dalgala-
rı manyetik alan çizgileri boyunca Güneş 
rüzgârına enerji aktarır[3-4]. 

 8.Güneş Rüzgârları su üretiyor
Hawaii Üniversitesi Jeofizik ve Planetolo-
ji Enstitüsünden Astromateryaller Uzmanı 
Hope Ishii “Gezegenler arası toz Dünya ve 
diğer Güneş sistemindeki gezegenlere sü-

rekli yayılır” diyor.
 Günümüzde Dünyaya her yıl 30.000 ila 
40.000 ton gezegenler arası toz gelir.
 Dünya’nın gençken daha fazla gezegen-
ler arası tozun Dünya’ya geliyordu. Çünkü 
Güneş sistemi daha fazla gezegenler arası 
tozu Dünya’ya gönderiyordu.
 İlginçtir ki gezegenler arası toz başka bir 
bilinen meteoritik materyal sınıfındaki ma-
teryalden daha fazla Karbon yüklü organik 
moleküllere sahiptir.
 Hope Ishii diyor ki : “ Böylece gezegenler 
arası toz hayatın kaynağı için gerekli olan su 
ve organik moleküllerini sürekli yağışlarla 
sağlamış olabilir. Ancak bilim adamları yıllar-
dır Güneş rüzgârlarının uzaydaki kayaların 
yüzey katman ve kenarlarında su üretebi-
leceğini hakkında tartışmaktaydı. Şimdiye 
kadar, analitik tekniklerle silikat mineralle-
rinin yüzeylerinde üretilen suyun miktarı 
küçük olduğu için su varlığını doğrulamak 
için gerekli ispatları ortaya koyamamıştık. 
Ayın yüzeyinden alınan topraklar yapılan 
çalışmaları doğrulama konusunda meydan 
okudu. Çünkü su sürekli gazı alınmış uzay 
içinde üretilir. Fakat gezegenler arası tozun 
yüzey katmanlarındaki sızmış suyu keşfede-
rek Güneş rüzgârının su ürettiğini göstermiş 
olduk.”[5-11].

 9.Sonuç
 Lawrence Livermore Ulusal Labora-
tuarından John Bradley diyor ki “ Güneş 
rüzgârındaki protonlar oksijen yüklü kaya-
lara ve silikat minerallerine çarparak su mo-

leküllerini oluşturur. Güneş rüzgârları geze-
genler arası tozun yüzey katmanlarında su 
üretebilir.”[5-11].
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Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

KOKU

 Kokular vardır insanı sevgiliye götüren.., 
kokular vardır özlemleri dile getiren. Ko-
kular vardır insana çoğu şeyi hatırlatan ve 
yaşanmışlıklara taşıyan…
 Kokular vardır, hayal kırıklıklarımıza, 
solgun düşlerimize taze seher heyecanını, 
mavi umut tohumlarını aşılayan. 
Kılavuzluk yapan.., rehberlik eden.., rüzgar-
la gelen…
 Kokuları vardır, 
acının tatlının, gerçeğin yalanın, aşkın sev-
ginin, sadakatin, ihanetin...
Hayat lezzetinin gizlendiği güzel Kokular 
bir hatıra kervanıdır. 
Kokuları vardır dertlerin, sevinçlerin, üzün-
tülerin. 
 Kokuları vardır ölen babaların, ağlayan 
annelerin, yetim kalan yavruların.
 Kokuları vardır, doyulmayan fidan genç-
liğin, yıllanmış çınar ihtiyarlığın, sayılı ne-
feslerle bezenmiş imtihan olan hayatın ve 
sağlam kalelerde bile cana erişen kaçınıl-
maz olan ölümün.

Kokulardır gökkuşağının altında geçirip ha-
yatı yeniden başlatan. 
Kokular vardır ilk aklımıza gelen, taze pişmiş 
ekmek kokusu, deniz kokusu, yoksulluk ko-
kusu. 
Kokulardır huzur ve moral enjekte eden.
Kokuların güzelliği kadar etkilerinin kalıcılığı 
da önemlidir. 
Kokular vardır yukarıdan aşağıya; temiz çar-
şaf kokusu, çilek kokusu, huzur ve şükür ko-
kusu gibi.
Yaz aylarında iğde, kış aylarında portakal ko-
kusu.
Kokulardır kişiyi sakinleştiren, özgüveni art-
tıran.
Kokular vardır bilindik, dilimizin ucunda 
olan, çimen, kahve, asfalt, yeni doğmuş be-
bek kokusu, ev kokusu gibi. 
İlkbaharda, yağmur sonrası toprak kokusu, 
bahar kokusu.  
Kokulardır bütün bakir yıldızları toplayıp 
avuçlarımıza armağan eden.
Kokular vardır aşikar; balık, benzin limon, ten 
kokusu.
Kokular vardır soldan sağa; mahremiyet ko-
kusu, kibrit, çikolata, anne baba kokusu  gibi.
Kokulardır insanın ayaklarını yerden kesen.
Sonbaharda, zambak, orkide, düğün çiçeği 
kokusu. 
Kokular vardır, zayıf, belirgin, unutulmaz..,  
kokular vardır kuvvetli, dayanılmaz…
Hayranlık verici bir yaratılış gerçeği olan ve 
son derece organize bir yapısı bulunan bur-
nun mükemmel duyarlılığı sayesinde, nefes 
alınır. Alınan havayı ciğerler için en uygun 
duruma getiren burun, aynı zamanda bir iş-
levi daha yerine getirir, sinir hücreleri vasıta-
sıyla koku alır. Bu kusursuz sistem, bu muh-
teşem tasarım, âlemlerin Rabbi olan Allahın, 
insanlara lütuf ve nimetidir.
Vakti ve zamanı saklayan koku, canlı ve 
cansız varlıklardan etrafa yayılan ve havada 
çözülmüş olarak bulunan kimyasal madde-
lerdir. Nesnelerden buharlaşan koku mole-
külleri solunum yolu ile buruna ulaşınca, be-

yindeki merkezde hissetme algılanma haline 
gelmesi olayıdır.  
Değişik şekil ve boyutlarda olan koku mo-
lekülleri, hayatın gizemli bir penceresi olan 
kokunun kaynağını oluşturur.

Duygu ve his dünyamızı etkileyen en önemli 
öğelerden bir olan ve yolları sevgide buluş-
turan kokunun tarihçesi insanlık tarihi ile 
başlar.
. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v) “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi  
Kadın, güzel koku, gerçek sevincim namaz-
dır ” diye buyurmuştur.
. İlk çağlardan günümüze kadar insan ha-
yatında vazgeçilmezlerden biri olan koku, 
kokulu bitkilerin ve çiçeklerin yakılması ile 
tütsü olarak, insan yaşamında yerini almıştır.
Her insanın kendine özgü bir vücut kokusu 
vardır.
Yiyeceklerin tatlarını almada büyük önemi 
olan, insanı yanıltmayan, rahatlık mutluluk 
ve huzur duygusu veren hülyalı göktaşlarını 
önümüze düşüren kokunun, dünya dilindeki 
adı parfümdür.
“Şu üç şey, her Müslüman üzerinde yerine 
getirilmesi gereken bir haktır: Cuma günü 
yıkanmak, misvak kullanmak ve güzel koku 
sürünmek ” Hadis-i Şerif.
. Güzel koku sürünmeyi seven ve dünya 
coğrafyasına getirilen güzelliklerin öncüsü 
olan Osmanlı, kokunun da öncüsü olmuş ve 
dünya insanına kokuyu tanıtmıştır. 
 Temizliğin yanında güzelliğin basamak-
larında çıkarıp güneşle buluşturan koku, 
Osmanlıda sanattır. Osmanlı evlerde yakılan  
“buhur” ve “günlük” te Osmanlı evinin güzel 
kokması içindir.
          Camilerin gülsuyu ile yıkanması, gül ya-
ğının bazı hastalıklarda kullanılması, Kur’an-i 
Kerim yazımlarında hattatların kullandıkları 
mürekkebe misk ve amber karıştırılması, Os-
manlının kokuya verdiği değerin göstergesi-
dir.
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Esansları ve gülyağlarını zarif şişelerde ve 
tüplerde ikram eden ve satan kokucular, 
cami avlularının vazgeçilmezlerindendir.
Damıtma yolu ile gülsuyunu ilk elde eden, 
zamanın büyük tıp bilgini İbn-i Sina’dır. 
Daha sonra modern parfümü dünya ile ta-
nıştıranlar ise, Macarlar olmuştur. Ancak 
Fransa, Avrupalılar için parfümün merkezi 
olarak bilinir. 
Daha önceleri pis kokuları maskelemek için 
kullanılan parfüm, sonraları kullanıcılar için 
kişiliğin bir parçası ve kişilerin belirleyici 
kimliği olmuştur.
Daha çok doğu kültürüne dayanan, anıları 
canlandıran, kendine has bir özelliği olan 
kokular, doğal ve sentetik olarak iki ana 
grupta incelenirler. 
Doğal kokular da bitkisel ve hayvansal kay-
naklı kokular diye sınıflandırılırlar.
Bir bitkinin tüm bölümleri aynı zamanda 
koku deposudur. Tohumları, meyveleri, ka-
bukları, çiçekleri, kökleri yaprakları, hepsin-
den koku elde edilebilir.
Sedir, Çam, ağaçları kokanlar arasındadır.
Meyve kabukları kokanlara, Limon, Berga-
mot, Portakal örnek verilebilir.
Kabukları kokanlar arasında, Tarçın, Armut 
Ağacı görülebilir.
Defne, Kekik, Itır, Lavanta, Nane, yaprakları 

kokan bitkilerdendir. 
Ladin, Çam, Selvi, iğne yaprakları ve dalları 
kokanlar sınıfına girenlerdir.
Meyve ya da tohumları kokanlara bakıldı-
ğında, Vanilya, Karanfil, Karabiber, Anason 
sayılabilir.
Sakalotu, Zambak, Süsen, Zencefil, kökleri 
kokanlardır.
Karanfil, Gül, Nergis, Yasemin, Hanımeli, Te-
ber, çiçekleri kokanlar arasındadır.
Ot olarak kokanlardan bazıları da Ada çayı 
ve Kekiktir.
Duyguları pay eden hayvansal kaynaklı 
kokular, misk, kunduz hayası, amber, zibet 
miski’dır.
Meyve ve çiçek ve kokularının karışımında 
oryantal kokular, baharat ile çiçek kokuları-
nın karışımında da kirlerden arındıran yarı 
oryantal kokular elde edilir. 
“Sarımsak veya soğan yiyen kimse bizden ve 
mescitlerimizden uzak dursun, evinde otur-
sun ” Hadis-i Şerif.
. Koku Uzmanları artık insanların taşıdığı 
özelliklere göre veya insanın bulunduğu hal 
ve zamana göre kullanılacak kokuları da be-
lirlemişler. 
Meyve ve çiçek kokanlarını sarışınlara, li-
mon çiçeğini sportiflere, baharatlı kokuları 
esmerlere, adaçayı ve biberiyeyi bohemlere, 

çilek kokulularını aşıklara, lavanta kokusunu 
rahatlamak ve gevşemek isteyenlere, misk 
kokusunu kumrallara önerirken, yazın mey-
ve ve çiçek kokan hafif kokuları, kışın vanil-
yalı ve baharatlı kokuları kullanmayı tavsiye 
etmişler.  
“Dört şey Peygamberlerin sünnetlerinden-
dir: Hayâ-bir rivâyete göre sünnet olma-
güzel koku sürünme, misvak kullanma bir 
de nikâh ” Bu hadis-i şerife göre güzel koku, 
bütün peygamberlerin devam ettirdiği bir 
sünnettir 
. ”Kokuların en güzeli misktir”  diye buyu-
ran, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v) kendisine hediye edilen hoş kokuyu 
geri çevirmeyendir.   
. Aşkları kalplerde paylaştıran, yüreklere 
çiçek busesi konduran da, yine güzel koku-
lardır. Cennet kokulu ömürler dileğiyle.

Kaynaklar;

Kültür Ve Sanat Ansiklopedisi. Kokular ve 
özellikleri.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
Koku.
Sağlık Ansiklopedisi. Kokuların dünyası.
Bitki Ansiklopedisi. Koku çeşitleri.
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BUSKİ İLÇELERİ 
2016’DA ŞANTİYEYE 

ÇEVİRECEK
Röportaj: Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 30 Mart 
2014’te yürürlüğe giren Bütünşehir 
Yasası kapsamında sorumluluk sa-
hasına dahil olan 10 yeni ilçede ya-
tırım hamlesi başlattı.

 Abone sayısı, hizmet ağı, işlem hacmi, 
yatırım büyüklüğü gibi kriterler bağlamında 
Türkiye’nin dördüncü büyük su ve kanalizas-
yon idaresi konumundaki Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 30 Mart 
2014’te gerçekleştirilen yerel seçimler son-
rası yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası kap-
samında sorumluluk sahasına dahil olan 10 
yeni ilçede yatırım hamlesi başlattı.

 Yasayla birlikte Bursa’nın 17 ilçesinin ta-
mamından sorumlu duruma geldiklerini 
belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, “Yasa öncesi 7 merkez ilçeyle sı-
nırlı olan görev sahamız 30 Mart 2014 tari-
hinden itibaren 10 yeni ilçenin de katılma-

sıyla Bursa’nın tamamını kapsar hale geldi. 
Büyükşehir Belediyemizin yol göstericiliği 
ve öncülüğünde Osmangazi, Yıldırım, Ni-
lüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik ve Mudanya’da 
gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızı 
aynı şevk ve heyecanla hizmet alanımıza da-
hil olan İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, 
Büyükorhan, Keles ve Harmancık’ta da sür-
düreceğiz. Su ve kanalizasyon idarelerinin 
başarı kriterlerinin en başında gelen suda-
ki kayıp kaçakla mücadelede büyük başarı 
elde ettik. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerimizde sudaki kayıp kaçak oranını 
yüzde 23’ler seviyesine gerilettik. Böylelikle 
Avrupa Birliği normlarını yakalamış olduk.

Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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 Yine aynı şekilde yağmur suyu kanalları 
ile kanalizasyon hatlarını yüzde 100 merte-
besinde birbirinden ayırdık. Kolektör bağ-
lantıları ile derelere atık suların akmasının 
önüne geçtik. Dördü Gemlik Körfezi’nde ikisi 
de batıda olmak üzere 6 yeni atık su arıtma 
tesisini iki yıl içerisinde hizmete sunacağız. 
Böylelikle Gemlik Körfezi’nin her noktasında 
denize girilebileceği gibi Nilüfer Deresi’nin 
de temiz akmasını sağlamış olacağız” diye 

konuştu.
 7 ilçedeki başarılı altyapı çalışmalarının 
aynısını sorumluluk alanlarına dahil olan 10 
ilçede de gerçekleştirmenin kararlılığında 
olduklarını dile getiren ÇETİNAVCI, Bütün-
şehir Yasası yürürlüğe girmeden önce ger-
çekleştirdikleri etüt çalışmalarıyla ilçelerdeki 
altyapı sorunlarını belirlediklerini vurguladı.
Lokal yatırımlarla acil çözüm bekleyen ilçe-
lerde altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini 

belirten Çetinavcı, “Bu kapsamda 1 Nisan 

2014 ila 11 Kasım 2015 tarihleri arasında 

İznik’te 155 kilometrelik içme suyu, 2 kilo-

metrelik kanalizasyon hattı, Orhangazi’de 

163 kilometrelik içme suyu, 9 kilometrelik 

kanalizasyon hattı, Yenişehir’de 358 kilomet-

relik içme suyu, 11 kilometrelik kanalizasyon 

hattı, İnegöl’de 185 kilometrelik içme suyu, 

346 kilometrelik kanalizasyon hattı, 180 ki-

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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lometrelik yağmur suyu hattı, Karacabey’de 
437 kilometrelik içme suyu, 220 kilomet-
relikkanalizasyon hattı, 112 kilometrelik 
yağmur suyu hattı, Mustafakemalpaşa’da 
600 kilometrelik içme suyu, 8 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, Orhaneli’de 235 kilomet-
relik içme suyu hattı, 26 kilometrelik kana-
lizasyon hattı, Büyükorhan’da 3 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, Keles’te 130 kilometrelik 

içme suyu hattı, 3 kilometrelik kanalizasyon 
hattını hizmete sunduk.” dedi.

 10 ilçeye dev yatırım
 10 ilçenin tamamına yönelik bulunduk-
ları projeksiyonla yatırımların projelerini 
tamamladıklarını, ihale sürecinin ardından 
Ocak 2016’da ilçelerde şantiyeleri kuracak-
larını ifade eden ÇETİNAVCI, bu kapsamda 

İznik’te 404 kilometrelik içme suyu 2 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı, Orhaneli’de 305 
kilometrelik içme suyu hattı, 9 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, Yenişehir’de 708 kilomet-
relik içme suyu hattı, 11 kilometrelik kana-
lizasyon hattı, 2 kilometrelik yağmur suyu 
hattı, İnegöl’de 1.424 kilometrelik içme suyu, 
346 kilometrelik kanalizasyon hattı, 180 ki-
lometrelik yağmur suyu hattı, Karacabey’de

Fotoğraf: Gürkan YAMAN
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 837 kilometrelik içme suyu hattı, 220 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı, 111 kilometrelik 
yağmur suyu hattı, Mustafakemalpaşa’da 
1100 kilometrelik içme suyu hattı, 308 ki-
lometrelik kanalizasyon hattı, 200 kilomet-
relik yağmur suyu hattı, Orhaneli’de 925 

kilometrelik içme suyu hattı, 2 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, Büyükorhan’da 360 ki-
lometrelik içme suyu hattı, 48 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, 15 kilometrelik yağmur 
suyu hattı, Keles’te 367 kilometrelik içme 
suyu hattı, 35 kilometrelik kanalizasyon hat-

tı olmak üzere 10 ilçenin tamamında toplam 

olmak üzere 6.690 kilometrelik içme suyu 

hattı, 1.028 kilometrelik kanalizasyon hattı 

ve 539 kilometrelik yağmur suyu hattını hiz-

mete sunacaklarını da sözlerine ekledi.
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MARMARABİRLİK 
DÜNYA MARKASI 

OLMA YOLUNDA
Röportaj: Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 Türkiye’nin en güçlü 500 sanayi 
kuruluşu arasında yer alan Marma-
rabirlik, 32 bin faal zeytin üreticisi 
ile yüz binlerce yurt içi ve yurt dışı 
tüketiciye hizmet veriyor. 50 ülke-
ye ihracatı bulunan Marmarabirlik, 
ürün araştırmaya verdiği önem ve 
yeniliklere açık yönetim anlayışıyla, 
dünya markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

 Şehirler, kendilerini var eden değerlerle 
kimlik bulurlar. Son yapılan arkeolojik ka-
zıların da ortaya koyduğu üzere, 8 bin 500 
yıllık kadim tarihiyle Bursa, bir tarih şehri. 
Kökleri binlerce yıllık mazinin derinliklerine 
uzanan kültürel birikimiyle, çeşitli uygarlık-
lara ev sahipliğinde bulunan Bursa, “tarih 
şehri” olmasının ekseninde sıralanan diğer 
pek çok özellikleriyle de ayrıcalıklı bir şehir.
Eşsiz doğal güzellikleriyle “turizm şehri” ta-
nımlamasını kent kimliğinde yansıtan Bursa, 
geniş sektörel yelpazede üretim yapan fir-
malarıyla “sanayi şehri”, bereketli ovasıyla da 
“tarım şehri” nitelendirmelerini hak ediyor.

 Bursa’ya “tarım şehri” vasfını kazandıran 
ürünlerin başında ise “zeytin” geliyor.

 Kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve 
kurak olduğu Akdeniz ikliminde yetişen 
zeytin, “don” olayının yaşandığı iç kesimler 
hariç, geniş bir coğrafyada kendine hayat 
alanı bulabilir.



56

BURSA’DA ZENAAT

 Bu kapsamda Ege ve Güney Marmara kı-
yıları başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve 
Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan ge-
niş bir alanda, zeytin tarımının yapılabildiği 
rahatlıkla söylenebilir.

 Böylesine geniş bir üretim aksında ye-
tiştirilen zeytinin, “Gemlik Tipi” adıyla nam 
bulan sofralık türünün üretim başkenti ise 
Bursa’dır.

 Tadı, yapı özellikleri dolayısıyla dünyanın 
en iyi sofralık zeytin çeşidi olarak kabul edi-
len “Gemlik Tipi” zeytin, on binlerce ailenin 
geçim kapısıdır.

 Zeytinciliğin gelişimi ve üreticinin kalkın-
ması için zeytin üreticilerinin dayanışma-
sıyla 1954’te kurulan Marmarabirlik, gerek 
üreticiye sağladığı destek gerekse zeytinci-
liğin gelişiminde bulunduğu katkıyla, dünya 

markası olma yolunda emin adımlarla ilerli-
yor.

 Türkiye’nin en güçlü 500 sanayi kuruluşu 
arasında yer alan Marmarabirlik, 32 bin faal 
zeytin üreticisi ile yüz binlerce yurt içi ve 
yurt dışı tüketiciye hizmet veriyor.

 Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla 
adından övgüyle söz ettiren Marmarabirlik’in



57

Fotoğraf: Ahmet Turan KURAL



58

BURSA’DA ZENAAT



59

Marmara Denizi’nin güney sahillerinden İz-
nik Gölü çevrelerine, Trakya’da ise Mürefte’ye 
kadar uzanan geniş bir yelpazedeki zeytin 
üreticilerinin en büyük destekçisi konu-
mundaki Marmarabirlik, son yıllarda artan 
bir ivmeyle gerçekleştirdiği ihracatla da dış 
pazarlarda Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.
Marmarabirlik’in bugün itibarıyla 48 ülkeye 
ihracatı bulunduğunu belirten Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ba-
şarıya ulaşılmasının altında yeniliklere açık, 
ürün araştırma geliştirmeye önem veren yö-
netim anlayışının yattığına işaret etti.
Yıllar itibarıyla dış pazarlarda gelinen nokta-
yı somut verilerle ortaya koyan Asa’nın ver-
diği bilgiye göre Marmarabirlik’in 2009’da 
18 ülkeye ihracatı bulunurken bugün bu 
rakam 48 ülkeye ulaşmış.

 Asa yönetiminin göreve geldiği günden 
bu yana geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte ise 

günlük üretim, 90 tonlardan 250 ton seviye-
lerine yükselmiş durumda.

 Yine son 5 yıllık dönemde kapasite artırı-
mı dahil olmak üzere ürün araştırma geliştir-
me ve diğer yenilikçi çalışmalara yapılan ya-
tırımın tutarı ise toplam 42 milyon TL. İzmir 
Yolu 29. kilometredeki Başköy Mevkii’nde 
Genel Müdürlük Binası’nın da içinde yer al-
dığı 400 dönümlük modern arazisi üzerine 
kurulu tesislerinde hizmet veren Marmara-
birlik, Türkiye’deki zeytin sektörünün öncü 
kuruluşu olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

 Marmarabirlik’in kabına sığmayan bir 
görüntü sergilediğini vurgulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Asa, geleceğe sağlıklı ve is-
tikrarlı adımlarla yürüdüklerini belirtiyor. 
Bu kapsamda İznik, Gemlik ve Orhangazi’ye 
kazandırdıkları 4’er bin tonluk depolama 
tesislerinin yanı sıra, yakın gelecekte de 

Mudanya’da yaklaşık 8 bin tonluk depolama 
tesisini hizmete sunacaklarına vurguda bu-
lunan Asa, kendilerine bağlı kooperatiflerle 
birlikte topyekun kalkınma stratejisi geliştir-
diklerine dikkat çekti.

 Bu yılki zeytin alımlarına 26 Ekim 2015 
tarihinden itibaren başlandığına işaret eden 
Asa, bu yıl tavan fiyatın 180 dane için 7.90 
ve taban fiyatın 410 dane için 3.25 lira olarak 
belirlendiğini ifade ederek, yılsonuna kadar 
üreticiden 200 milyon TL’lik alım gerçekleşti-
receklerini vurguladı.

 Üreticiyi destekleme anlamında bu yıl ilk 
kez kotasız alım gerçekleştirdiklerine işaret 
eden Asa, gelecek kampanya dönemlerinde 
de kotasız alım için üreticilerin gerçekçi re-
kolte beyanlarında bulunmasının da gerek-
liliğine önemle işaret etti.

Fotoğraf: Sare KURAL
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İstikrarlı büyüme
 Marmarabirlik’in istikrarlı büyüme içeri-
sinde olduğuna dikkat çeken Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göre-
ve geldikleri günden bu yana aktif büyük-
lüğün 185 milyon TL’den 333 milyon TL’ye, 
satıştan elde edilen cironun ise 144 milyon 
TL’den 314 milyon TL’ye çıktığına vurguda 
bulundu. Asa, planlı ve istikrarlı büyüme 
stratejisi çerçevesinde alınan kararların, bi-
lanço rakamlarına da olumlu yansımalar ge-
tirdiğine işaret etti.

Satış rekoru
 Geçen yıl 36 bin 500 tonluk zeytin satışıy-
la tarihinde bir ilki gerçekleştirerek rekora 
imza atan Marmarabirlik, “kazan kazan” an-
layışı çerçevesinde üreticisiyle el ele veriyor.
2015’de zeytin alımlarında kota uygulaması-
na son vererek, üreticiye daha fazla kazan-
dırabilmenin yolunu açan Marmarabirlik, 
üreticisinden aldığı ürünü iç ve dış pazarlara 
sunarak, satışta yeni rekorlara ulaşabilmeyi 
hedefliyor.

 Marmarabirlik satışta elde ettiği başarının 
neticesi olarak 2010’u 7.8 milyon TL, 2011’i 
17 milyon TL, 2012’yi 21 milyon TL, 2013’ü 
ise 41 milyon TL’lik karlılıkla kapattı.

Dünya markası 
olma yolunda 

atılan adımlar
 Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuru-
luşu arasında yer alan Marmarabirlik, önü-
müzdeki dönemde stratejisini “dünya mar-
kası” olma doğrultusunda belirledi.
 Ürün araştırma geliştirme çalışmalarına 
büyük önem verdiklerine değinen Marma

BURSA’DA ZENAAT
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rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, bunun sonucunda dünyanın çeşitli coğ-
rafyalarındaki ülkelere ürün satma başarısı 
gösterdiklerine dikkat çekti.

 48 ülkeye ihracatları bulunduğuna işaret 
eden Asa, “Farklı damak zevklerine sahip 
ülkelere gıda ihracatında bulunmak, ciddi 
anlamda ürün çeşitliliğine sahip olmayı ge-
rektiriyor. Her ülkenin kendi iklim, kültür ve 
coğrafi özelliklerinden kaynaklanan değişik 
lezzet alışkanlıkları olabiliyor. Biz de bu ger-
çekten hareketle, ürün yelpazemizi olabildi-
ğince genişlettik. 

 Portföyümüzdeki yüzlerce çeşit ürün 
arasında, ihracata yönelik gerçekleştirdik-
lerimiz de bulunuyor. Dış satışlarımızı MB 
markasıyla yapıyoruz. Bundaki amacımız, 
marka farkındalığı oluşturarak, uluslar arası 
market zincirlerinin raflarında yer alabilmek. 
Bu stratejimizde de oldukça başarıya ulaştık. 
İlerleyen yıllarda başarı katsayımızın artarak 
süreceğine inanıyorum. Bugün zaten ulusal 
bir marka olan Marmarabirlik, yakın gele-
cekte bütün dünyanın bildiği marka haline 
gelecek.” dedi.

Marmarabirlik’den 
dünyada ilk

 Marmarabirlik, dünyada bir “ilk”e imza 
atarak, zeytin atıklarından elektrik enerjisi 
üretme başarısı gösterdi. Marmarabirlik En-
tegre Tesisleri’nde 2.5 dönüm alan üzerinde 
faaliyet gösteren tesisin yılda 4 bin ton zey-
tin atığından 2 milyon kilovat saat elektrik 
enerjisi üretme kapasitesine sahip olduğu-
nu belirten Asa, tesiste ayrıca yılda 1 milyon 
kilovat saat ısı enerjisi üretildiğine dikkat 
çekti.

 Elektrik enerjisi üretimine yaklaşık 2 yıl 
önce TÜBİTAK projesi kapsamında başladık-
larını vurgulayan Asa, bugüne kadar toplam 
100 bin kilovat saat elektrik üretimi gerçek-
leştirdiklerini ifade etti.

Zeytin müzesi
 Zeytin üreticisinin en büyük destekçisi 
Marmarabirlik, geliştirdiği sosyal, kültürel 
ve sportif projelerle de Bursa’ya değer ka-
tıyor.

 2015-2016 futbol sezonunda 
Bursaspor’un forma sponsorluğunu üstle-
nen Marmarabirlik, bireysel sporlarda faa-
liyet gösteren sporculara da destek olmayı 

hedefleyen projeler geliştiriyor. 
Besin değeri yüksek zeytini çocuklara sev-
dirmek için çizgi film kahramanı “Pepe” 
temalı ürün çeşitleriyle önemli bir sosyal 
projeye imza atan Marmarabirlik, yine ya-
kın zamanda Bursa’ya “zeytin müzesi” ka-
zandırmayı hedefliyor.

 Bursa’nın ulusal ve uluslar arası alanda-
ki marka kuruluşu Marmarabirlik’in “zeytin 
müzesi” projesi, zeytinin Türkiye’deki baş-
kenti Bursa’da, zeytin üretiminin tarihi sü-
reç içerisindeki gelişim seyrine ışık tutacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa
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Hem üreticiye hem ülkeye
kazandıran örnek model

 Arazisinin coğrafi yapısı ve toprağının verimliliği nedeniyle 
sofralık zeytin yetiştiriciliğinde bölgesinde özel bir konuma sa-
hip bulunan Gemlik’in Katırlı Köyü, 35 yıldır birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın seçkin örneğini sunuyor.

 1981’de kurulan Gemlik Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi,  üreticinin ürününe verdiği destekle, hem üreticiye hem 
de ekonomiye kazandırıyor.

 “Birlikten güç doğar” anlayışıyla, üreticinin üretimden gelen 
gücünü kooperatif çatısı altında birleştirdiklerini belirten Gemlik 
Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Hu-
lusi Bayrak, üreticiden aldıkları zeytinleri, özel depolarında ha-
zırlayıp gıda yönetmeliğine uygun olarak işledikten sonra satışa 
sunduklarını vurguladı.

 “Gemlik Zeytini”nin Türk Patent Enstitüsü tarafından, 2003’te, 
coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Bayrak, “Kooperati-
fimizin ürünleri bu bağlamda, Türk Patent Enstitüsü’nün coğrafi 
işaretle tescillediği hakiki anlamdaki ‘Gemlik Zeytini’ tanımına 
uymaktadır. Ambalajlarımızın üzerindeki hologram işaretli ürün-
lerimiz, bu manadaki orijinalliği yansıtmaktadır. Alanımızda ör-
nek bir yapıya sahibiz. Üreticiden aldığımız ürünlere öncelikle 
avans fiyatı vermekteyiz. Sonrasında da toplam satıştan elde et-
tiğimiz satış farkını yine üreticimize yansıtmaktayız.  Üreticimizin 
ekonomik anlamda güçlenmesi birinci hedefimiz. Bununla bir-
likte Gemlik Zeytini’nin eşsiz lezzetini tüketiciyle buluşturarak, 
ekonomiye katma değer oluşturmak ise diğer önemli hedefimizi 
oluşturuyor” diye konuştu.

 Türkiye’nin dört bir tarafından ürün siparişi aldıklarını dile ge-
tiren Bayrak, memnuniyet ifade eden geri dönüşlerden büyük 
mutluluk duyduklarını  vurguladı.

 Yurt içi pazarlara olduğu kadar yurt dışı pazarlara da ürün su-
numunda bulunduklarını ifade eden Bayrak, böylelikle ülke eko-
nomisine katkı sağlamanın onurunu yaşadıklarını da sözlerine 
ekledi.

 17 milyon TL, 2012’yi 21 milyon TL, 2013’ü ise 41 milyon TL’lik 
karlılıkla kapattı.
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