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 Güzel Bursa’mızın daha yaşanabilir ve sorunlarından arın-
dırılmış çevreye sahip olabilmesi için bütün kaynaklarımızı 
seferber ettik.
 Bu kapsamda, altı atık su arıtma tesisini daha hizmete al-
maya hazırlanıyoruz.
 Yüklenici firmalarla yapım işi sözleşmeleri imzalanarak, te-
sislerin hayata geçirilmesine ilişkin ilk adım da atılmış oldu.
 BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün sağlıklı içme suyu temini 
ile sorunsuz altyapı ağının oluşumuna yönelik gerçekleştirdi-
ği örnek çalışmalar, altı yeni atık su arıtma tesisinin de yakın 
gelecekte hizmete girmesiyle büyük bir ivme yakalamış ola-
cak.
 Şehrimizin sembolik değerlerinden Nilüfer Deresi’nin te-
miz akması ve Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındırılması için 
hayata geçirmeye hazırlandığımız altı atık su arıtma tesisi, 
çok önemli bir işlevi yerine getirecek.
 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucusu ve Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün Türkiye’deki partneri olan Bursa, her alanda 
örnek alınan yatırımlarıyla “marka kent Bursa” olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.
 Sağlıklı üst yapının, sorunlarından arındırılmış altyapı 
ağıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.
 Bursa, artık bir dünya kenti olma yolunda hızlı gelişmeleri-
ni her alanda sürdürüyor.
 Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmiş bir marka kenti oluş-
turmak için her alanda faaliyetlerimize aralıksız devam edi-
yoruz. 
 Bursa, son 7 yılda, Büyükşehir Belediyesi’nin 20 yıllık tari-
hinde yapılan yatırımlardan daha fazla hizmetle buluştu. 
 Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kent merkezinde de-
ğil, ilçelerde de hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
 Bu vesileyle Bursalı hemşehrilerime en içten saygılarımı 
sunar, her şeyin gönüllerince gerçekleşmesini dilerim.

Marka şehir Bursa
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 Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, şehrin geleceğine 
damgasını vurmaya aday, büyük yatırımlara imza atmaya de-
vam ediyoruz.
 “Bursa Atıksu Projesi 3. Marhale” projesi kapsamında ya-
pım sözleşmelerini imzaladığımız altı yeni ileri biyolojik atık 
su arıtma tesisleri projesi, bu doğrultuda hayata geçirmeye 
hazırlandığımız yatırımlar arasında önemli bir konumda bu-
lunuyor.
 Proje dahilinde yapımları gerçekleştirilecek olan Gemlik, 
Mudanya, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar, Nilüfer ileri biyolo-
jik atık su arıtma tesisleri hizmet verir konuma ulaştıklarında, 
Bursa’nın atık sudan kaynaklanan çevre sorunu da kalmamış 
olacak.
 Büyükşehir Belediyemizin “sağlıklı şehir Bursa” hedefi kap-
samında Nilüfer Deresi ile Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arındır-
mak için uzunca süredir devam ettirdiğimiz çalışmalarımız, 
altı yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapım işi sözleş-
melerinin imzalanmasıyla önemli bir aşama kaydetti.
 Yaklaşık 120 milyon TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip bu-
lunan proje hayata geçtiğinde Nilüfer Deresi, anılardaki o 
eski hayat dolu günlerine yeniden kavuşmuş olacak.
 Gemlik Körfezi’nin her noktasında denize girilebilecek.
Çevre duyarlılığı ve sağlıklı çevre hedefi aslında toplumu 
oluşturan bütün katmanların ortak görevi olmalı.
 Biz BUSKİ olarak, bu konuda,  üzerimize düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz.
 Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk bilinciy-
le getirmeye de devam edeceğiz.
 Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile sorunlarından 
arındırılmış altyapı hizmetlerinde bulunmak bizim varlık ne-
denimiz.
 Varlık nedenimizin gerektirdiği hassasiyetle çalışmalarımı-
za dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz.
 Artan bir tempo ve görev aşkıyla gelecekte de sürdürme-
ye devam edeceğiz.
 Bu vesileyle, dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak 
üzere, her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

Sağlıklı şehir Bursa
yolunda büyük adım
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BUSKİ HABER

2015’TE
HEDEFLER AŞILDI 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, 2015’te belirlediği 
hedefleri aştı. Geçen yıl 282 kilo-
metrelik içme suyu hattı, 125 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı hizmete 
sunuldu. Yakın geçmişte sorumluluk 
sahasına katılan 10 ilçede ise 156 
kilometrelik içme suyu hattı, 70 ki-
lometrelik de kanalizasyon hattı in-
şaatı gerçekleştirildi.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuy-
la çalışmalarına hız veren BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, 2015’te belirlediği hedefleri aştı.

 Çalışmalarına hizmetin en iyisini sunabil-
menin gayretiyle yön verdiklerini belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, geçen yıl belirledikle-
ri hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını dile getirdi.

 Altyapı kalemlerinin tamamında hedefleri 
aştıklarını belirten Çetinavcı, “2015’te 255 ki-
lometrelik içme suyu hattı hedefi belirlemiş 
olmamıza karşın, yıl sonunda, 282 kilometre-
lik içme suyu hattını hizmete sunarak, hede-
fin 27 kilometre ilerisine ulaşan bir çalışma 
gerçekleştirdik. 130 kilometre hedefiyle yola 
çıktığımız isale hattında ise 132 kilometrelik 
sonuca ulaştık. 100 metreküplük hacimden 
20 bin metreküplük hacme kadar farklı ka-
pasitelerden oluşan 22 su deposunun inşaatı 
ise devam ediyor. İçme suyu ile ilgili bütün 
bu çalışmalarımız için 133 milyon 560 bin 
TL’lik yatırım gerçekleştirdik.” diye konuştu.

BUSKİ HABER
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BUSKİ HABER

Dört yılda suda önlenen kaçak
orta ölçekli bir ilin aylık

su tüketimi kadar

KAYIP KAÇAKLA 
MÜCADELEDE

BÜYÜK BAŞARI 
 2012 yılından günümüze kadar 
BUSKİ Genel Müdürlüğü kaçak ara-
ma ekiplerince tespit edilen yol yü-
zeyine çıkmayan 674 arızanın tami-
ratının yapılması neticesinde, aylık 
yaklaşık 1.200.000 metreküplük su 
kaybının önüne geçildi. Bu miktar, 
nüfusu yaklaşık 220.000 olan Bile-
cik, Sinop, Karabük gibi orta ölçekli 
bir şehrin aylık tüketimine eşdeğer 
bulunuyor.

 İçme suyundaki kayıp kaçak ile mücadele 
neticesinde 1995 yılında Bursa’nın merkez 
ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) yüz-
de 60 seviyelerindeki su kayıp kaçak oranının 
2015 yılı sonu itibarıyla yüzde 22.67 seviye-
sine indirildiğini belirten Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, BUSKİ’nin bu oranla, Türkiye’deki su ve 
kanalizasyon idareleri arasında lider konum-
da olduğunu vurguladı.

 İçme suyu şebekesi döşenmesi çalışma-
ları sırasında ağırlıklı olarak, gelişmiş ülke-
lerin kullandığı, üst düzey kaliteye sahip 
fontdüktil içme suyu boruları kullanıldığını 
ifade eden Çetinavcı, “BUSKİ’nin kuruluşunu 
takip eden 1989 yılından itibaren 2016 yılına 
kadar 7.000 kilometre içme suyu isale hat-
tı ve içme suyu şebekesi döşenmiş, toplam 
296.000 metreküp hacminde 53 adet büyük 
çaplı içme suyu deposu yapılmış, döşenen 

tüm içme suyu hatları ve içme suyu depola-
rı BUSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi’ne aktarılmıştır. 
1995 yılından itibaren döşenen 7.000 kilo-
metre uzunluğundaki içme suyu borularının 
eklenmesi ile ulaşılan uzunluk, Bursa-Pekin 
arasındaki mesafeye eşdeğer uzunluk kadar-
dır.” diye konuştu.

 2010 yılından itibaren dünyadaki en mo-
dern içme suyu yönetim metodu olan Uzak-
tan Kontrol ve Gözleme Sistemi’ni (SCADA) 
kurarak; içme suyu depolarının, pompa istas-
yonlarının, içme suyu isale hatlarının ve içme 
suyu alt bölgelerinin kontrol, takip ve yöneti-
minin yapılmaya başlandığını ifade eden Çe-
tinavcı, 160 adet içme suyu alt bölgesindeki 
debimetreden geçen su miktarının, SCADA 
sistemi ile günlük olarak takip edilerek, anali-
zinin yapıldığına işaret etti.

 Bursa’nın 3 merkez ilçesinde (Osmangazi-
Yıldırım-Nilüfer) 1995 yılında yapılmaya baş-
lanan Bursa İçmesuyu Projesi kapsamında 
kentin 257 içme suyu alt bölgesine ayrıldığı-
na dikkat çeken Çetinavcı;  içme suyu alt böl-
gelerinin 2012 yılından itibaren, kaçak arama 
ekiplerince projeli olarak gezildiğini, son tek-
noloji ürünü olan kaçak arama cihazları ile 
içme suyu şebekesinde dinleme yapıldığını 
yüzeye çıkmayan yeraltına giden içme suyu 
arızalarının tespit edilerek tamiratlarının ger-
çekleştirildiğini dile getirdi.

 2012’den günümüze kadar kaçak arama 
ekiplerince bulunan 674 arızanın tamiratı 
neticesinde, yol yüzeyine çıkmayan 1.300 
metreküp/saatlik su miktarı kaybının önlen-
diğine işaret eden Çetinavcı, “674 arızanın 
tamiratı neticesinde önlenen su kaybı gün-
lük 39.000 metreküp, aylık yaklaşık 1.200.000 
metreküptür. Kaçak arama ekiplerince ya-
pılan çalışmalar neticesinde, kaybı önlenen 
yaklaşık 1.200.000 metreküplük su miktarı, 
nüfusu yaklaşık 220.000 olan Bilecik, 

Sinop, Karabük gibi orta ölçekli bir şehrin 
aylık su tüketimine eşdeğerdir.” dedi.

 2014 yılında BUSKİ’nin görev ve sorum-
luluk alanına dahil edilen 10 ilçede de içme 
suyu projeleri yapılarak, içme suyu şebeke-
si döşenmesi ve içme suyu depolarının ya-
pılması çalışmalarına başlandığına dikkat 
çeken Çetinavcı, kayıp kaçakla mücadele-
de merkezde elde ettikleri başarıyı, tüm 
ilçelerde de tekrarlamanın kararlılığında 
olduklarını vurguladı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
çalışmalarına artan bir tempoyla devam et-
tiklerini dile getiren Çetinavcı, içme suyun-
daki kayıp kaçak oranını, 2020 yılı sonu iti-
barıyla, yüzde 20 seviyesinin altına çekmeyi 
hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
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BUSKİ’DEN BÜYÜK 
ALTYAPI YATIRIMI 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü gerçekleştirdiği 26 
milyon liralık yatırımla Gürsu, Kes-
tel ve Barakfakih bölgelerindeki 
atık suları Yeşil Çevre Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne bağladı.

 Büyükşehir Beledyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü gerçekleştirdiği 26 milyon liralık 
yatırımla Gürsu, Kestel ve Barakfakih bölge-
lerindeki atık suları Yeşil Çevre Atıksu Arıt-
ma Tesisi’ne bağladı. Yatırım kapsamında 3 
adet paket terfi merkezi, 33.5 kilometre atık 
su ve yağmur suyu hattı imalatı ile 3 kilo-
metrelik kanal taban düzenlemesi gerçek-
leştirildi.

 Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ eliyle 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday, altyapı çalışmalarına imza attıklarını 
vurguladı.

 Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir kent olması hedefiyle üst yapıya olduğu 
kadar altyapıya da önem verdiklerine işaret 
eden Altepe, “Gürsu, Kestel ve Barakfakih 
bölgelerine yapılan 26 milyon liralık yatı-
rımla bu bölgelerin atık suları Yeşil Çevre 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanmış oldu. 
Çalışmalar kapsamında Barakfakih bölge-
sinde 1 adet atık su terfi merkezi, 20 kilo-
metre atık su ve yağmur suyu hattı, 3 kilo-
metre cenup kanalı taban düzenlemesi ve 
0.5 kilometre kutu kesit yağmur suyu hattı 
imalatı yapıldı. Yine Gursu TOKİ bölgesine 1 
adet atık su paket terfi merkezi, 10 kilomet-
re atık su ve yağmur suyu hattı ve Ser

me Bölgesi’ne de 1 adet atık su paket terfi 
merkezi ile 3.5 kilometre atık su ve yağmur 
suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. “ diye ko-
nuştu.

 Hizmete alım törenine Başkan Altepe’nin 
yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Seyfettin Avşar, BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ Yönetim Kurulu 

Üyeleri Osman Zengin, Ekrem Yıldız, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz, Gün-
gör Gülenç, Talat Özen, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Hasan Çepni, Kestel Belediye Başka-
nı Yener Acar, Gürsu Belediye Başkanı Mus-
tafa Işık, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Mahmut Boz, Barakfakih Muhtarı 
Ahmet Akbulut ile Büyükşehir ve BUSKİ çalı-
şanları da katıldı. 

BUSKİ HABER
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LABORATUVARLARIN 
AKREDİTE BAŞARISI 

 TS EN ISO/IEC17025:2012 sis-
temine göre Türk Akreditasyon 
Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditas-
yon belgesi alma başarısı gösteren 
BUSKİ içme suyu ve atık su labo-
ratuvarları, akredite olduğu para-
metre sayısını 47’ye çıkardı. BUSKİ 
laboratuarları bu sonuçla, uluslar 
arası alandaki itibar ve prestijini 
güven veren bir seviyeye taşıdı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nün, sağlıklı ve kaliteli içme 
suyu teminine yönelik sergilediği titiz çalış-
maların sonucunda, çeşmeden akan suyun 
içilebildiği ender şehirler arasında yer alan 
Bursa, bu yönüyle diğer şehirlere de örnek 
gösteriliyor.

 BUSKİ’nin içme suyu ve arıtma tesisi labo-
ratuvarlarının akreditasyonu ile test sonuç 
ve raporların uluslar arası kabul edilirliğe 
sahip olduğunu belirten BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Eylül 2015’te 
TÜRKAK tarafından yapılan tetkik ve değer-
lendirmeler neticesinde BUSKİ laboratuvar-
larının akredite olduğu parametre sayısının 
47’ye çıktığını vurguladı.

 Akreditasyon ile laboratuvarların ulus-
lar arası alanda itibar ve prestij kazandığını 
ifade eden Çetinavcı, “TÜRKAK tarafından 
daha önce akredite edilen laboratuvarları-
mızın, Eylül 2015’te yapılan tetkik ve değer-
lendirmeler neticesinde akredite olduğu pa-
rametre sayısı içme suyunda 21’e, atık suda 
ise 26’ya yükseldi. Böylelikle laboratuvarları-
mızın toplamda akredite olduğu parametre 

sayısı 47’ye ulaştı. Akreditasyonlarla birlik-
te bir laboratuvarda olması gereken tüm 
kriter ve şartlar, eksiksiz sağlanmış oldu. 
Laboratuvarlarımız, akreditasyon ile ulus-
lar arası alanda itibar ve prestij kazanmış 
olmakla birlikte sonuç doğrulama ve izle-
nebilirlik yetenekleri bakımından da gü-

ven veren bir seviyeye ulaştı. Bunun yanı 

sıra, laboratuvarlarımızın belirli deney, 

analiz ve ölçüm çalışmalarını yüksek kalite 

anlayışı içinde sonuçlandırma yeteneğine 

sahip oldukları da tescillendi.” diye konuş-

tu.
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BUSKİ’DEN
SAĞLIKLI VE

EKONOMİK SU 
 Bursa’da çeşmeden akan suyun 
TS 266, Dünya Sağlık Örgütü ve Av-
rupa Birliği standartlarına uygun-
luğunun belgelendiğini belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sağ-
lıklı suyu abonelerine ekonomik fi-
yattan ulaştırdıklarını vurguladı.

 Bursa’nın metreküp başına uyguladığı 
3.07 TL’lik birim fiyatıyla, büyükşehirler ara-
sındaki su tarifesinde pahalılık sıralamasın-
da 13. sırada yer aldığını ifade eden BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sağ-
lıklı suyu abonelerine ekonomik fiyattan 

ulaştırdıklarını belirtti.

 BUSKİ’nin kademeli su fiyat tarifesi uygu-
ladığını vurgulayan Çetinavcı, “Buna göre 
Bursalılar, 10 metreküpe kadar kullandıkları 
suya metreküp başına 3.07 lira, 10 metre-
küp sonrası kullanımda ise metreküp başı-
na 5.83  lira ödemede bulunuyorlar. Yapılan 
araştırmalar, abonelerimizin yüzde 84’ünün 
10 metreküpün altında su tükettiğini ortaya 
koyuyor. 10 metreküpe kadar su kullanımı 
baz alındığında ise Bursa, suya uygulanan 
fiyat tarifesinde, büyükşehirler arasında 13. 
sırada yer alıyor. Ortalama fiyatta 10. sırada 
yer alıyor.” diye konuştu.

 BUSKİ faturalarına metreküp başına yan-
sıtılan 27 kuruşluk “Çevre Temizlik Vergisi 
(ÇTV)” ile yine abone başına yansıtılan 7.93 
TL + KDV “Katı Atık Bedeli”nin BUSKİ’nin al-
dığı bedeller olmadığına dikkat çeken Çeti-
navcı, söz konusu kalemler üzerinden alınan 
fiyat tutarlarının BUSKİ tarafından tahsil edi-
lerek, abonelerin ikamet ettikleri ilgili ilçe 
belediyelerine yasal mevzuat gereği aktarı-
lan bedeller olduğunu da sözlerine ekledi.

BUSKİ HABER
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BUSKİ HABER

KÖRFEZ ATIK
SULARDAN

ARINDIRILIYOR 
 Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün Gemlik Körfezi’ni 
atık sulardan arındıracak dev pro-
jesinin Gemlik Kumsaz’da devam 
eden altyapı çalışmalarını yerinde 
inceledi.

 Gemlik Körfezi’ni atık sulardan arındırıl-
ması kapsamında Gemlik Kumsaz’da devam 
eden altyapı çalışmaları hakkında Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 

Güngör Gülenç’ten bilgi alan Başkan Altepe, 
Gemlik ve Mudanya sahillerini vizyonel pro-
jelerle öne çıkarma çalışmalarına büyük bir 
hızla devam ettiklerini belirtti.

 Sahillerdeki üst yapı çalışmaları devam 
ederken, altyapının da sağlıklı hale geti-
rilmesi için büyük bir çaba harcadıklarını 
belirten Başkan Altepe, 17 ilçede 1070 ma-
hallede çalışmaları hız kesmeden sürdür-
düklerini vurguladı. Sahil projesi kapsamın-
da Gemlik’in Kurşunlu, Kumsaz ve Gemsaz 
bölgelerinin yerleşim alanı olarak plana 
işlendiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Planla-
manın ardından bu bölgelerin sağlıklı altya-
pıya kavuşturulmasına çalışmalarına da hız 
verdik. Gemsaz bölgesinde içme suyu ve ka-
nalizasyon hatları bitti, yağmur ve sel suyu 
hatları döşeniyor. Kumsaz’da da içme suyu 
hatları bitti, kanalizasyon ve yağmur suyu 
hatları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu 

bölgeye özel dış ortamdan etkilenmeyecek 
poliüretan malzemeler kullanıyor. Böyle-
likle altyapıda yıllarca hiçbir sorun yaşan-
mayacak. Ayrıca atıkların doğrudan denize 
deşarjını önlemek için kolektör çalışmaları 
yapılıyordu. Şimdi yine Kumsaz bölgesine 
bir de arıtma tesisi yapıyoruz. Böylelikle tüm 
sahillerimiz artık pırıl pırıl olacak. Bölge hal-
kının 10’larca yıldır beklediği sağlıklı altyapı 
da tamamlanmış olacak” diye konuştu.

 BUSKİ tarihinin en büyük yatırımları ara-
sında yer alan proje; kolektör sistemleri ya-
pımı, 81.2 kilometrelik yağmur suyu ve ka-
nalizasyon hattı ile arıtma tesisleri ve deniz 
deşarj sisteminden oluşuyor.

 Gemlik, Mudanya, Güzelyalı ve Gemsaz’da 
yakın zamanda eş zamanlı başlatılan proje 
tamamlandığında Gemlik Körfezi, atık sular-
dan kaynaklanan kirlilikten arındırılmış ola-
cak.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN 
SUDAN’A 10 SU 

KUYUSU
 Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Sudan’da 10 ayrı noktaya 
su kuyusu açıldı. Açılan su kuyuları, 
yılda 2 milyon çocuğun sağlıklı su ve 
gıdaya ulaşamaması nedeniyle can 
verdiği Afrika’ya can suyu oluştur-
du.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayırsever 

işadamlarının da katkılarıyla Sudan’ın baş-
kenti Hartum ve çevresinde halkın sağlıklı 
içme suyuna ulaşabilmesi amacıyla 10 ayrı 
noktada su kuyusu açtı.

Her biri 10 kilometre yarıçaplı bir bölgeye 
hizmet veren su kuyuları sayesinde halkın 
en önemli sorununa çözüm üretildi.

 Molla Arap, İsmail Hakkı Bursevi, 2. Murat 
ve Orhan Gazi gibi Bursa’ya özgü değerlerin 
isimlerinin verildiği su kuyuları bölge halkı-
nın su ihtiyacını karşılayacak.

 Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
yurtiçi ve yurtdışından gelen yardım taleple-

rine de yanıt verdiklerini vurgulayan Başkan 
Altepe, ilk etapta İHH’nın organizasyonu ile 
Hartum ve çevresinde hayırsever iş insan-
larının da destekleriyle son iki ayda 10 ayrı 
noktaya su kuyuları açtıklarına işaret etti.

 Afrika’da en büyük sorunun susuzluk ol-
duğunu ve yılda 2 milyon çocuğun sağlıklı 
suya ve gıdaya erişememesi yüzünden öl-
düğünü hatırlatan Başkan Altepe, Sudan’ın 
başkenti Hartum başta olmak üzere bölge-
de yoksullukla mücadele konusunda pro-
tokol hazırlandığını, önümüzdeki günler-
de Başbakanlık ve belediye temsilcilerinin 
Sudan’da protokol imzalayacaklarını da söz-
lerine ekledi.
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ORHANGAZİ’NİN 
ATIK SULARI
ARITILACAK

 Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ’nin 
tesisle birlikte Orhangazi’de 119 
bin metre içme suyu şebeke hattı, 
18 bin 732 metre içme suyu isale 
hattı, 78 kilometre kanalizasyon 
hattı, 16 kilometre yağmur suyu 
hattı ve 43 bin ton asfalt yapımı 
gerçekleştirdiğini söyledi.

 Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

 Açılış törenine; Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Orhangazi Kaymakamı 
Dr. Yalçın Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cema-
lettin Torun, Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan, Mustafakemalpaşa Bele-
diye Başkanı Sadi Kurtulan, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, İller Bankası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve BUSKİ Yönetim 
Kurulu Üyesi Fuat Gedik, BUSKİ Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ekrem Yıldız, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail Yılmaz, Güngör Gülenç, 
Talat Özen, BUSKİ Daire Başkanları, büyük-
şehir bürokratları ile kalabalık davetli top-
luluğu katıldı.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
tesisin hizmete girmesi ile Orhangazi’nin 
evsel ve endüstriyel kaynaklı atık sularının 
arıtılacağını belirtti.

 Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi 1. kademesinin 80 bin kişiye, 2. kade-
mesinin 120 bin kişiye hizmet vereceğini vur-
gulayan Altepe, “Tesisin şu anda 1. kademe 
inşaatı tamamlanmış olup 2. kademe için ise 
ihale çalışmaları başlamıştır. BUSKİ bu tesisle 
birlikte Orhangazi’ye yaklaşık 51 milyon TL’lik 
yatırım tutarıyla 119 bin metre içme suyu şe-
beke hattı, 18 bin 732 metre içme suyu isa-
le hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı, 16 
kilometre yağmur suyu hattı ve 43 bin ton 
asfalt yapımı gerçekleştirdi. İşte Büyükşehir 
bunun için var. Bu kadar büyük bütçeli ya-

tırımlar ancak Büyükşehir eliyle olur. Bunun 
yanında Orhangazi’de halkımızın yaşam ka-
litesinin en üst seviyeye çıkarılması için Kale 
Sosyal Tesisleri’nden, göl sahil düzenlemesi-
ne, kent meydanından tarihi eserlerin ayağa 
kaldırılmasına kadar her alan projelerimiz 
hazır. Bunları da bir bir uygulamaya geçire-
ceğiz.” diye konuştu.

 Başkan Altepe ve protokol üyeleri açılışın 
ardından arıtma tesislerini gezerek, sistemin 
çalışma şekli hakkında BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı’dan bilgi aldı.
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İÇME SUYU
HAVZALARINDA KUŞ

UÇURTULMUYOR

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Doğancı ve Nilüfer içme 
suyu havzalarında kuş uçurtmuyor. 7 
gün 24 saat boyunca güvenlik ekip-
lerinin mobil denetimlerinin yanı 
sıra uydu görüntüleriyle de denet-
lenen içme suyu havzaları, bilimsel 
raporların da ortaya koyduğu üzere, 
Türkiye’nin en temiz içme suyu hav-
zası unvanına sahip bulunuyor.

 İçme Suyu Havza Yönetmeliği’nin de yü-

rürlüğe girmesiyle içme suyu havzalarında 

alınacak tedbirlerin hukuki altyapıya ka-

vuştuğunu belirten Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinav-

cı, havza temizliğinin sürekliliği noktasında, 

yetki sınırları içerisinde en etkin mücadele-
yi sergileyeceklerini belirtti.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
“yaşanılmasından mutluluk duyulan sağlık-
lı şehir Bursa” hedefinde üzerlerine düşen 
görevleri yerine getirmenin kararlılığında 
olduklarını vurgulayan Çetinavcı, “Sağlıklı 
ve nitelikli içme suyu teminiyle birlikte içme 
suyu havzalarının da temizliği noktasında 
büyük gayret sarf ediyoruz. Hatırlanacağı 
üzere, Bursa’nın içme suyunun temin edil-
diği Doğancı ve Nilüfer içme suyu havza-
larında gerçekleştirilen bilimsel ölçüm ve 
tetkikler, Bursa’nın dünyanın en temiz ve 
sağlıklı sularından birini tükettiği gerçeğini 

de kanıtlamıştı. İçme suyu havzalarımızın 
etrafında yapılaşmanın olmaması, havza-
ların temiz kalmasını sağlayan en önemli 
etken. Havzaların önümüzdeki süreçte de 
temiz kalmasının temel koşulu bölgede 
yapılaşmaya izin verilmemesinden geçi-
yor. Biz bu konuda yasaların verdiği yetki 
ve Büyükşehir Belediyemizin yol gösterici-
liğiyle bu alandaki mücadeleye de hazırız. 
BUSKİ olarak, temizliği bilimsel raporlarla 
da kanıtlanan Türkiye’nin en temiz içme 
suyu havzasını korumanın kararlılığındayız. 
Bu, bizim için bir görev olmasının yanında, 
yaşadığımız şehri torunlarımızdan ödünç 
aldığımız anlayışının da vicdani sorumlulu-
ğudur.” diye konuştu.

BUSKİ HABER
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BUSKİ ARAÇ
PARKINA

61 YENİ ARAÇ
 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla yatırımlarına hız veren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü yaklaşık 11 milyon 
TL’lik yatırımla, araç parkına 61 yeni 
araç ve iş makinesi ilave etti. 

 Bütünşehir uygulamasıyla hizmet sınırları-
nın Bursa’nın tamamını kapsar hale geldiğin 
belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep 
Altepe, tüm yerleşim birimlerine sağlıklı içme 
suyu ve altyapı hizmeti ulaştırmayı hedefle-
yen BUSKİ’nin makine parkına 61 yeni hizmet 
aracı eklendiğini belirtti.

 BUSKİ’nin araç filosuna dahil olan araçlarla 
Büyükşehir’in gücüne güç kattıklarını belirten 
Başkan Altepe, “Yaklaşık 11 milyon TL’lik yatı-
rımla araç filosuna yeni araç ve iş makineleri 
ekleyen BUSKİ, hizmet hızını daha da artırmış 
oldu. Sağlıklı ve sürekli  içme suyu temini ile 
altyapı hizmetlerinde örnek uygulamalara 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, yeni 
süreçle birlikte Bursa’nın tamamını kapsayan 
anlayış ve sorumlulukla çalışmalarına hız ver-
di.” diye konuştu.

 BUSKİ’nin her bölgeye sağlıklı içme suyu 
ulaştırılması, kanalizasyon ve yağmur suyu 
hatları döşenmesi, sahillerin temizlenmesi 
için arıtma tesisleri kurulması yanında su hav-
zalarının korunmasından arıtma tesislerinde 
biriken çamurun yakılmasını sağlayacak te-
sisleri kurmaya kadar geniş bir alanda hizmet 
ürettiğini dile getiren Başkan Altepe, “Arıtma 
tesislerindeki çamurların en modern şekilde 
bertaraf edilmesi ve buradan çıkan enerji ile

elektrik üretilmesi konusundaki tesisleri de 
Bursa’da yapıyoruz. Bursa artık metro, tram-
vay ve uçak üretmenin yanında son tekno-
loji çamur yakma tesislerini de üretiyor. Bir 
taraftan çamur yok edilirken, diğer taraftan 
2,5 megavat elektrik üretmiş olacağız. Bu 
tesislerin de çok yakında ihracatını yapmış 
olacağız. Bizim artık dışardan almayı bıra-
kıp, dışarıya satmamız lazım. Sadece 60 va-
gon ve 12 tramvayın Bursa’da üretilmesi ile 
440 milyon TL kar sağladık. Bu iki stadyum 
parası demek. Bu kadar Bursa’daki diğer ya-
tırımlar için kasada kalmış oldu. Bugün yeni 
hizmete giren araçlarımızla da gücümüze 
güç katmış oluyoruz. Bursa’mız için hayırlı 
olsun” dedi.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-

tinavcı da Büyükşehir Belediyesi’nin gös-
terdiği hedef doğrultusunda özellikle yeni 
bağlanan 10 ilçedeki altyapı çalışmalarına 
hız verdiklerini, bugün hizmete alınan araç-
ların en az iki katının da sahada faaliyet için-
de olduğunu vurguladı.

 Araç teslim törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin yanısıra; Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Av-
şar, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Zengin, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 
İsmail Yılmaz, Güngör Gülenç, Talat Özen, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 
BUSKİ daire başkanları, şube müdürleri, Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları ile BUSKİ 
çalışanları da katıldı.
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İZNİK GÖLÜ’NE 
BUSKİ GÜVENCESİ

 Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik 
ve ekolojik zenginliğiyle Türkiye’nin 
sayılı gölleri arasında yer alan İznik 
Gölü, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalış-
maları sayesinde, atık sudan kay-
naklanabilecek kirliliğe karşı koru-
ma altına alındı.

 BUSKİ’nin yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü 
kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve arıtma 

tesisi inşaatlarının yakın geçmişte hizmete 
girmesiyle İznik Gölü’nün kanalizasyondan 
kaynaklanabilecek kirliliğe maruz kalması-
nın önüne geçildiğini belirten Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaları-
na bütün hızlarıyla devam ettiklerini vurgu-
ladı.

 İznik’in 71 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı ve 2 kilometrelik yağmur suyu hattından 
oluşan altyapı ağına sahip olduğunu dile 
getiren Çetinavcı, “Yatırımlarımızla İznik’in 
kanalizasyon sorununa çözüm getirmiş ol-
duk. Yine altyapı çalışmaları kapsamında 
hizmete sunduğumuz yağmur suyu hattıyla 
da yağmur suyunun kanalizasyon hattına 
karışmasının önüne geçerek, sorunsuz ve 

sağlıklı işleyen bir altyapı ağının oluşumunu 
sağladık.” diye konuştu.  İznik’in kanalizasyo-
nunu arıtacak olan atık su arıtma tesisini de 
yakın geçmişte hizmete sunduklarını ifade 
eden Çetinavcı, “Günlük 8800 metreküplük 
arıtma kapasitesine sahip bulunan arıtma 
tesisimiz ile İznik’in atık sudan kaynaklana-
bilecek çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş 
oldu. Gerek İznik’in tamamlanan altyapı ağı 
gerekse kanalizasyondan kaynaklanan atık 
suyun arıtılmasını sağlayan arıtma tesisisin 
hizmete girmesiyle, bir tabiat harikası olan 
İznik Gölü’nü de kirlilik tehdidinden kur-
tarmış olduk” dedi. Çetinavcı, Büyükşehir 
Belediyesi’nin “sağlıklı şehir Bursa” hedefin-
de üzerlerine düşen görev ve sorumluluk-
ları dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
yerine getirmeye hazır olduklarını sözlerine 
ekledi.
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BUSKİ İLE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ  İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ İMZALADI

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü ile Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında, “enerji verim-
liliği projesi” kapsamında, “teknik 
destek ve işbirliği protokolü” imza-
landı.
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü ile Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında, “enerji verimliliği projesi” kapsa-
mında, “teknik destek ve işbirliği protokolü” 
imzalandı. Protokol ile okullarda su kültürü 
bilincinin geliştirilmesine yönelik altyapı 
ve sistem entegrasyonunun geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı ile Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli 
Sarıkaya’nın imzaladığı protokol, suyun ya-
şam için içerdiği önem ve suyun tasarruflu 
kullanımının hayatın devamlılığı noktasında 
öğrencilerdeki bilinç düzeyinin geliştirilme-
sini hedefliyor.
 BUSKİ’nin kamu kurumu olmanın verdi-
ği sosyal sorumluluk bilinciyle hizmetin en 
iyisini sunmanın gayretinde olduğunu dile 
getiren BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, gerçekleştirdikleri altyapı çalış-
malarının yanı sıra, suyun tasarruflu kullanı-
mına yönelik eğitim etkinlikleri düzenledik 
lerini de vurguladı.
 Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya 
da BUSKİ’nin gerçekleştirdiği altyapı çalış-
malarıyla çok önemli bir kamu hizmetini ye-
rine getirdiğini vurguladı.
 Protokol kapsamında okullardaki su abo-
ne bilgileri ve aylık tüketim miktarlarını gös-
teren fatura ayrıntılarına yönelik hazırlanan, 
“enerji verimliliği yazılımı” ile elektronik sa-
yaç ve uzaktan okuma sistemlerinin kurulu-
munu planlamak amacıyla İl Enerji Verimli-
liği Birimi ve BUSKİ temsilcilerinden oluşan 
uzman personel ortak çalışmalarda buluna-
cak.
 Protokol imza töreninde konuk heyetin 
yanı sıra; BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ta-
lat Özen ile BUSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
Bülent Özdemir de hazır bulundu.

BURSA ASKER 
HASTANESİ’NE

NEZAKET ZİYARETİ
 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-
kı Çetinavcı, Bursa Asker Hastane-
si Baştabibi Tabip Albay Zübeyir 
Yağmur’a nezaket ziyaretinde bu-
lundu.
 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Bursa Asker Hastanesi Baştabibi Tabip 
Albay Zübeyir Yağmur’a nezaket ziyaretinde 
bulundu.
 BUSKİ’nin altyapı alanında gerçekleştirdi-
ği çalışmalarla çok önemli bir kamu hizme-
tine imza attığını vurgulayan Tabip Albay 
Yağmur, Çetinavcı’yı ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.
 Bursa Asker Hastanesi’nin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin yanı sıra sivil halka 
da sağlık hizmetinde bulunduğunu belirten 
Yağmur, hizmetin en iyisin sunmanın gayre-
tinde olduklarını dile getirdi.
 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da gösterdiği konukseverlik nedeniyle 
Bursa Asker Hastanesi Baştabibi Tabip Albay 
Zübeyir Yağmur’a teşekkür etti.



18

BUSKİ HABER

KADINLAR 
GÜNÜ’NE

KARANFİLLİ
KUTLAMA

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü” etkinlikleri 
kapsamında kadın çalışanlarına 
anlamlı bir jestte bulundu. Ku-
rum bünyesinde görev yapan 
kadın çalışanların “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü”, takdim edi-
len karanfillerle kutlandı.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı toplumun iki temel dinami-

ğinden birini kadınların oluşturduğunu 

belirterek, ülke kalkınmasında kadın 

nüfusun büyük rolü bulunduğunu vur-

guladı.

 Kendilerine bulunulan jestten duy-

dukları memnuniyeti dile getiren kadın 

personel, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 

Hakkı Çetinavcı’ya teşekkür etti.

 Kutlama etkinliğinde İnsan Kay-

nakları ve Eğitim İşleri Dairesi Başkanı 

Adem Vural, İnsan Kaynakları ve Eği-

tim İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler 

Şube Müdürü Ahmet Arslan, İnsan Kay-

nakları ve Eğitim İşleri Dairesi Başkan-

lığı Özlük İşleri Şube Müdürü Mustafa 

Ceylan da hazır bulundu.
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KAMU
HİZMETİNDE ETİK

DEĞERLERİN
ÖNEMİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca, kamu 
kurumlarında etik değerlerin önemi 
konulu etkinlik düzenlendi.

 Yasaların düzenlemediği öznel durumları 
etik davranış kurallarının düzenlediğini be-
lirten BUSKİ İç Denetim Başkanı İbrahim Ye-
dikardeş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 
Kurulması Hakkında Kanun’un 25 Mayıs 

2004’te yürürlüğe girmesiyle, kamu yöneti-
minde etik ve etik ilkelerin kurumsal bir ya-
pıya kavuştuğunu vurguladı.

 Vatandaşların kamu görevlilerinin gö-
revlerini yerine getirirken en yüksek ahlaki 
ölçülere göre davranmalarını beklediklerini 
dile getiren Yedikardeş, “İlgili kanun uyarın-
ca oluşturulan Yetkili Disiplin Kurulu Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin 
etik ilkelere aykırı davrandığı gerekçesiyle 
yapılan başvuruları inceler. İnceleme sonu-
cunda, etik ilkeye aykırı davranışın varlığı 
veya yokluğu konusunda karar verir. Netice-
de uyarma ve kınama gibi herhangi bir disip-
lin cezası veremez. Kurulun aldığı kararlar, 
herhangi bir hukuki yaptırımı beraberinde 
getirmese de kamu görevlilerinin adaletli ve 
objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarının 
vicdani muhasebesini oluşturması bakımın-
dan önemlidir.” diye konuştu.

BUSKİ’NİN
GÜVENLİĞİ

EMİN ELLERDE
 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Güvenlik Şefliği’nin 3’er aylık peri-
yotlarla gerçekleştirdiği “güvenlik 
toplantısı”nda, yeni dönemde izlene-
cek  çalışma stratejisi mercek altına 
aldı.

 Teknolojinin en son imkanlarıyla donatılan 
kamera izleme odası, 7 gün 24 saat esasına 
göre görev yapan mobil güvenlik araçları ve 
alanında uzman kadrosuyla BUSKİ’nin Bursa 
genelindeki arıtma tesisleri, içme suyu baraj-
ları, su depoları, pompa istasyonları ve diğer 
ilgili birimlerinin güvenliğini sağlayan BUSKİ 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Güvenlik Şefliği, güler yüzlü hizmet anlayışı ve 
güven veren görev sorumluluğuyla, BUSKİ’ye 
yolu düşen vatandaşların takdirini kazanıyor.
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BUSKİ
ÇALIŞANLARINA 

YANGIN TATBİKATI
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdü-
ren BUSKİ Sivil Savunma Birimi, BUSKİ ilçe 
şube müdürlüklerinde görev yapan perso-
nele yönelik, “yangın tatbikat”ları başlattı. 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü Sivil Savunma Birimi, BUSKİ Sivil 
Savunma Uzmanı Münir Yılmaz başkanlı-
ğında, şube müdürlüklerinde görev yapan 
personele yönelik, “yangın tatbikatları” 
başlattı.

 Tatbikatlar vesilesiyle, yangına bilinçli 
müdahalenin yöntemlerine ilişkin uygula-
malı eğitimler vereceklerini belirten BUSKİ 
Sivil Savunma Uzmanı Münir Yılmaz, “Tat-
bikatlar süresince; yangının tanımı, yan-
manın çeşitleri, yangının çıkış nedenleri, 
yangında ilk müdahale, yangının yayılma-
sı, yangın tahliyesi, yangında kurtarılacak 
malzemeler, BUSKİ’de yangına karşı alınan 
önlemler, yangın talimatnamesi, önemli 
telefon numaraları, yangını düzenleyen 
mevzuat, yangındaki cezai hükümler, kul-
lanılan tüplerin sınıflandırılması ve çeşitle-
ri, yangın tüplerinin kullanımı, yangında ilk 
müdahale konularında bilgiler verilecek” 
diye konuştu.

 BUSKİ Sivil Savunma Birimi’nin ilçeler 
nezdinde başlattığı “yangın tatbikatları” 
çerçevesinde, ilçe şube müdürlükleri çalı-
şanları, belirlenen takvim dahilinde uygu-
lamalı eğitim alacak.
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EĞİTİM
ETKİNLİKLERİNDE

2015 RÜZGARI
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2015 
yılında, 58 program ile 5916 kişiye 

farklı alanlarda eğitim verdi.

 2015 yılında farklı konuların uzmanla-
rınca BUSKİ personelinin kişisel gelişimine 
yönelik 35 bilgilendirici konferans ve eğitim 
etkinliği ile 1452 BUSKİ çalışanına eğitim se-
mineri verildi.

 “Suyundan Bir Bardak da Çocuğuna Bı-
rak” projesi kapsamında ise Osmangazi, Yıl-
dırım, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhanga-
zi, İznik, Harmancık, Karacabey, Yenişehir ve 
İnegöl ilçelerinde, suyun değeri, önemi ve 

suyun tasarrufunu konu alan etkinliklerde 
23 kamu kurumuna eğitim seminerleri veril-
di.

 Proje dahilinde ilçe halk eğitim merkez-
leri ile sağlık ve teknik meslek liselerinin 11. 
ve 12. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerde 
yüzde 100’lük başarı sağlandı.

 Yine proje kapsamında 10 ilçedeki halk 
eğitim merkezlerinde 772 kadın kursiyere, 
3692 öğrenciye ulaşıldı.
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ÖĞRENCİLERE 
“SU TASARRUFU” 

EĞİTİMİ
 Gerçekleştirdiği yatırımlarla ör-
nek projelere imza atan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
suyun tasarruflu kullanımına ilişkin 
düzenlediği eğitim seminerleriyle 
de dikkat çekiyor.  Bu kapsamda, 
Dünya Su Günü etkinlikleri vesile-
siyle okullara “su tasarrufu” eğitimi 
verildi.

 BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdü-
rü Gürkan Yaman ve BUSKİ İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Performans Bi-

rimi çalışanı Nihal Süren’den oluşan BUSKİ 
heyeti, “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri 
kapsamında; Sadi Etkesen İlköğretim Okulu, 
Bursa Özel TED Koleji, Kavram Koleji ve Tür-
kiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGEV) Bursa 
Şubesi’ne, suyun yaşam için içerdiği önem 
ve su tasarrufunun gerekliliğine ilişkin eği-
tim seminerleri verdi.

 Okul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi-
ği eğitim etkinliklerinde, suyun tasarruflu 
kullanımının hayatın devamlılığında büyük 
değer içerdiğine işaret edilerek, “Bu neden-
le evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde 
ve hayatın her alanında suyu israf etmeden 
bilinçli tüketelim. Bu konuda, yarının bü-
yükleri siz çocuklara önemli görevler dü-
şüyor. Elinizi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi 
fırçalarken muslukları gereksiz yere açık bı-
rakmayın. Evlerinizde ve okullarınızda dam-
layan muslukların tamir edilebilmesi için bü-

yüklerinize haber verin. Bulaşıkların bulaşık 
makinesinde yıkanması durumunda, büyük 
su tasarrufu sağlanacağıyla ilgili annelerinizi 
uyarın. Yine, arabaların hortumla yıkanması-
nın su sarfiyatını da beraberinde getireceği 
noktasında, büyüklerinizin dikkatini çekin.” 
denildi.

 Ana sınıfından en üst sınıflara kadar bü-
tün okul öğrencilerinin yoğun ilgisine sahne 
olan eğitim etkinliği kapsamında öğrencile-
re, “Su Tasarrufu Kitapçığı” ile BUSKİ’yi tanıtı-
cı yayınlar hediye edildi.

 Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla 
içilebildiği ender şehirlerin başında gelen 
Bursa’nın bu özelliğini “Bursa’da Su Çeş-
meden İçilir” temasıyla zihinlere nakşeden 
BUSKİ’nin sloganı eğitim etkinlikleri kapsa-
mında her vesileyle dile getirildi.
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MANEVİ EĞİTİMİN 
TEMEL İLKELERİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca dü-
zenlenen etkinlikte manevi eğitimin 
temel ilkeleri mercek altına alındı.

 Gerçekleştirdiği altyapı projeleriyle ör-
nek uygulamalara imza atan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal 
ve kültürel alanda gerçekleştirdiği etkinlik-
lerle de göz dolduruyor. BUSKİ Konferans 
Salonu’nda bu kapsamda düzenlenen etkin-
likte, kişisel gelişim sürecinde manevi eğiti-
min içerdiği anlam ve önem mercek altına 
alındı.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 
etkinlikte, manevi eğitimin temel ilkeleri 
üzerinde duruldu.

 Kişinin gerçek anlamda ruh olgunluğuna 
erişebilmesinin manevi eğitimden geçtiği-
ne işaret eden Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tasavvuf Tarihi Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, manevi 
eğitimde izlenmesi gereken yönteme ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

 Manevi eğitimin zaman, mekan ve ih-
van kavramlarının bir arada bulunmasıyla 
söz konusu olabileceğine işaret eden Kara, 
“Zaman kavramının iyi değerlendirilmesi, 
eğitim olgusunun amacına ulaşması için 
önem arz etmektedir. İnsan, zaman içinde 
eğitilir. Bu açıdan zamanın iyi değerlendi-
rilmesi gerekir. Eğitimin belli bir olgunluğa 
erişebilmesinin zemini, ancak mekan kavra-
mının varlığı ile söz konusu olabilir. Manevi 

eğitimde üçlü sacayağını tamamlayan üçün-
cü unsur ise ihvandır. Arapça kökenli sözcük 
olan ihvan, dostlar anlamına gelmektedir. 
Manevi eğitimde dost; yol gösteren, örnek 
olan, tecrübelerini aktaran kişi anlamına 
gelmektedir. Yol gösterici kamil bir rehber 
olmadan manevi eğitimden söz edilemez” 
diye konuştu.

 Kibir, kin ve riyanın kişinin gönül dünyası-
nı karartan üç temel unsur olduğuna dikkat 
çeken KARA, kişinin ruh olgunluğuna erişe-
bilmesinin “tevazu”, “bağışlayıcılık” ve “içten-
lik” kavramlarını içselleştirmesiyle mümkün 
olabileceğini de sözlerine ekledi.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen 
programın sonunda, BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın adına, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta-
fa Kara’ya teşekkür plaketi takdim etti.
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BUSKİ’DE
FUTBOL HEYECANI

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, çalışanları arasındaki birlik ve be-
raberlik duygusunun pekişmesi amacıyla 
gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle de ör-
nek bir konumda bulunuyor. BUSKİ’nin bu 
kapsamda geleneksel hale getirdiği “futbol 
turnuvası” 26 takımın katılımıyla başladı.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
Yılmaz ve BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanı Adem Vural’ın başlama vu-
ruşuyla start alan turnuva, 27 Mayıs’ta oy-
nanacak final maçıyla son bulacak.

 26 takımın heyecanlı ve çekişmeli geç-
meye aday mücadelesine sahne olması 
beklenen turnuva, BUSKİ çalışanları arasın-
daki birlik ve beraberlik duygusunun pekiş-
tirilmesini amaçlıyor.
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DOSTLUK KAZANDI

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarına 
yönelik düzenlediği sosyal aktivite-
lere bir yenisini daha ekledi. Düzen-
lenen “BUSKİ Bowling Turnuvası” 
renkli görüntülere sahne oldu.

 Çekişmeli müsabakaların ardından 36 ta-

kımın yarı finale kaldığı turnuvada 12 takım 
finalde yarıştı..

 Korupark’ta düzenlenen turnuvanın fi-
nalinde yarışan 12 takımdan ilk 3’te yer 
alan“Buğçem”, “BUSKİ Strike Team” ve “Sıkı 
Dostlar” ile son 3’te yer alan “Strike 185”, 
“Doğu Arıtma” ve “Bize Her Yer Sulama” ekip-
lerine ödül verildi.

  Turnuvanın erkeklerde en skorer oyun-
cuları İşletmeler Daire Başkanlığı’ndan 
Aykut Çatal ile Kanalizasyon Dairesi 
Başkanlığı’ndan Onur Aydın, bayanlarda ise 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan Nagehan 
Kılıç unvanını kazandı. 

 Gösterdiği performans ve mücadele azmi 
ile engelli çalışan İbrahim Yoldaş ise iki kişilik 
yemek ve oyun biletiyle ödüllendirildi.

Turnuvada, dereceye girenlere, ödüllerini, 
Buski Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 
takdim etti.. 

 Ödül töreninde BUSKİ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim İşleri Dairesi Başkanı Adem Vural da 
hazır bulundu.



26

BUSKİ HABER

SÜREÇ
YÖNETİMİNİN

ÖNEMİ
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kalite 
Birliği (KALBİR) tarafından gerçek-
leştirilen etkinlikte, yönetim sistem-
lerinin yönetilmesi ve organizasyon 
kalitesi mercek altına alındı.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen 
etkinlikte, kalite olgusunun süreç yöneti-

miyle anlam kazanacağına işaret edildi.

 Etkinliğin açılışında konuşan Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) Baş Araştırmacısı 
ve KALBİR Başkan Vekili Mustafa Karaman, 
“2016 Kalite Yılı Projesi” kapsamında, ücret-
siz sertifikalı eğitim ve seminerler verdikleri-
ne dikkat çekerek, kalite bilincinin oluşumu-
na büyük önem verdiklerini vurguladı. 

 BUSKİ’nin gerçekleştirdiği altyapı hiz-
metleriyle kalite olgusuna önem verdiğini 
gösterdiğini belirten Karaman, “BUSKİ’deki 
kalite bilincinin varlığı, gerçekleştirdiği alt-
yapı çalışmalarında da kendini hissettiriyor. 
KALBİR olarak, gerek özel gerekse kamu ku-
rumlarında kalite bilincinin artırılmasına yö-
nelik ciddi çalışmalar sergiliyoruz. 42 payda-
şımızla birlikte kalite seferberliği başlattık.” 

diye konuştu.

 Sigma Center Genel Müdürü ve Yönetim 
Sistemleri Uzmanı Yılmaz Altaş da konuş-
masında, toplam kalite yönetimi olgusunun 
temelini, süreç yönetiminin oluşturduğuna 
dikkat çekti.

 Süreç yönetimini ihmal eden kalite an-
layışının başarıya ulaşamayacağına işaret 
eden Altaş, süreç yönetiminin bir kurumun 
performansının sürekli olarak iyileştirilme-
sini sağlayan ve süreçleri temel varlık kabul 
eden bir yönetim disiplini olduğunu vurgu-
ladı.

 Programın sonunda Karaman ve Altaş’a 
teşekkür plaketi takdim edildi.
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KALİTE
YOLCULUĞUNDA

BÜYÜK ADIM

 Kalite yönetim sisteminin gereklerini 

sürekli iyileştirme dayanağı üzerine temel-

lendiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, kalite 

yolculuğundaki ilerleyişine emin adımlarla 
devam ediyor. Bu kapsamda bir süre önce 
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile üyelik 
protokolü imzalayan BUSKİ, ulusal kalite ha-
reketi yolculuğunda önemli bir adım atmış 
oldu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla BUSKİ Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, 
BUSKİ’nin ulusal kalite hareketi yolculuğun-

da izleyeceği yol haritasının detayları üze-
rinde duruldu.

 Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Genel 
Sekreteri Aykan Kurkur, yol haritasının şifre-
lerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

 BUSKİ’nin 2 bini aşkın çalışanıyla 
Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları 
arasında yer aldığına işaret eden KURKUR, 
BUSKİ’de var olan kalite olgusunun, gittikleri 
işbirliği ile süreklilik kazanacağını vurguladı.

İŞARET DİLİ İLE
ENGELSİZ HİZMET

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü’nün ortak projesi kapsamında 
Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle 
gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, BUSKİ 
çalışanlarına işaret dili eğitimi veriliyor. 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün kişisel gelişime yönelik sos-
yal farkındalık projelerinden olan işaret dili 
eğitimi, ilgili birimlerde görev yapan ve va-
tandaşla yüz yüze iletişime geçen 60 BUSKİ 
çalışanını kapsıyor. 
 İki grup halinde altı hafta süresince BUS-
Kİ Konferans Salonu’nda verilecek eğitim, 
BUSKİ’ye başvuruda bulunan işitme engelli 
vatandaşlarla iletişim dili kurularak, çözüm 
odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesini he-
defliyor.
 İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim tarafın-

dan verilen eğitim, BUSKİ’nin sosyal farkın-
dalık projeleri zincirinin seçkin halkasını 
oluşturuyor.
 İki grup halinde altı hafta süresince BUS-
Kİ Konferans Salonu’nda verilecek eğitim, 
BUSKİ’ye başvuruda bulunan işitme engelli 
vatandaşlarla iletişim dili kurularak, çözüm 
odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesini he-
defliyor.
 İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim tarafın-
dan verilen eğitim, BUSKİ’nin sosyal farkın-
dalık projeleri zincirinin seçkin halkasını 
oluşturuyor.
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DUYGU YÜKLÜ 
UĞURLAMA

 Gerçekleştirdiği altyapı çalışma-
larıyla Türkiye’ye örnek gösterilen 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, çalışanları arasında-
ki birlik ve beraberliğin güzel bir 
örneğini sundu. 2004’den bu yana 
sürdürdüğü BUSKİ Arıtma Tesisle-
ri Dairesi Başkanlığı görevinden 
emekliye ayrılan Cevdet Kaya, “Bü-
yük BUSKİ Ailesi” fotoğrafına yakı-
şan etkinlikle yeni yaşamına uğur-
landı.

 2004’den bu yana sürdürdüğü BUSKİ 
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı görevin-
den emekliye ayrılan Cevdet Kaya, “Büyük 
BUSKİ Ailesi” fotoğrafına yakışan etkinlikle 
yeni yaşamına uğurlandı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Dobruca 
Arıtma Tesisleri’nde düzenlenen veda ye-
meğine, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Os-
man Zengin, Genel Müdür Yardımcıları İs-

mail Yılmaz, Güngör Gülenç, Talat Özen ile 
daire başkanları, şube müdürleri ve BUSKİ 
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı çalışanları 
katıldı.

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, bulunduğu çalışmalar nedeniyle Arıt-

ma Tesisleri Dairesi Başkanı Cevdet Kaya’ya 
teşekkür etti.

 Gecede duygulu anlar yaşayan Kaya ise 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği ge-
çenlere, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın şahsında teşekkür etti.
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YATAĞA BAĞIMLI 
HASTALARA BAKIM 

HİZMETİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, “evde 

hasta bakımı” konusu bütün yönleriyle ele 

alındı.
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, “evde 
hasta bakımı” konusu bütün yönleriyle ele 
alındı.
 Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Koordina-
törü Emel Kılıç’ın konuşmacı olarak katıldığı 
etkinlikte, evde sağlık hizmetlerinin ayrıntı-
ları dile getirildi.
 113 personel, 12 ambulans ve 36 binek 

araçla hizmet verdiklerini belirten Kılıç, “Hiz-

metimizden, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içinde ikamet eden, yatağa bağımlı 

yaşlı ve engelli vatandaşlarımız yararlanabil-

mektedir. Faaliyet alanımız; evde bakım des-

teği, doktor muayene hizmetleri, girişimsel 

hemşirelik hizmetleri, psikolojik destek hiz-

metleri ve ambulans ile hasta nakil hizmet-

lerinden oluşmaktadır.” diye konuştu.

 Kılıç, sunulan hizmetin herhangi bir ücre-

te tabi olmadığını da sözlerine ekledi.

İŞ YAŞAMINDA
MOTİVASYONUN 

ÖNEMİ

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 

İşleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 

“mutlu,verimli ve huzurlu iş yaşamının sırla-

rı” konulu etkinlikte konuşan Kişisel Gelişim 

Uzmanı ve Yaşam Koçu Semra Kozanlı, iş 
yaşamında motivasyonunu önemine ilişkin 
sunumda bulundu.
 İnsan beyninin muhteşem bir organi-
zasyona sahip olduğunu belirten Kozanlı, 
zihnin işleyişi ile ilgili yapılan araştırmaların 
beyin fonksiyonlarının çok az bir kısmının 
kullanılabildiği sonucunu ortaya koyduğu-
nu vurguladı.
 Düşünme ve davranış süreçlerinin bilinçli 
hale getirilmesini sağlayan metotlar arasın-
da yer alan Nörolinguistik Programlama’nın 
(NLP), psikolojik terapi esasına dayanan et-

kili bir metot olduğunu dile getiren Kozan-
lı, “NLP eğitimleri, beynin etkin kullanımını 
sağlamayı amaçlamaktadır. NLP, yaşamımız-
da üzerinde düşünmeden, otomatik olarak 
gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, dü-
şünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale 
getirme ve geliştirmede bize yol haritası su-
nar. ‘‘diye konuştu.
 Nefes teknikleri, stres kaynakları, motivas-
yon çeşitleri ve motivasyonu artırma yön-
temlerine ilişkin de bilgi veren Kozanlı’nın 
tiyatral sunumu, renkli görüntülere sahne 
oldu.



30

SU’YA YÖN VERENLER

BUSKİ ÜRETİCİNİN 
YANINDA

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 6360 sayılı kanunla 14 büyükşeh-
rin sınırlarının il mülki sınırlarının 
tamamını kapsayacak şekilde yeni-
den düzenlenmesiyle görev ve yetki 
sahası bütün Bursa’yı kapsar hale 
gelen Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 2015 yılında su-
lama amaçlı 4 gölet ile 13 sulama 
havuzu ve 11 sulama tesisini çiftçi-
lerin kullanımına sundu. 

 6360 sayılı kanunla 14 büyükşehrin sı-
nırlarının il mülki sınırlarının tamamını kap-
sayacak şekilde yeniden düzenlenerek 30 
Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
görev ve yetki sahası bütün Bursa’yı kapsar 
hale gelen Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz su temi-
ni ile altyapı çalışmalarının yanı sıra tarımsal 
sulama alanında gerçekleştirdiği gölet, ha-
vuz yapımı ve sulama tesisleri yapımıyla da 
üreticiye destek sağlıyor.

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 
kayıtlarına göre büyükşehir belediyeleri, 
238 milyon 106 bin 715 dekar olan Türkiye 
toplam tarım alanlarının 135 milyon 270 bin 
869 dekarına sahip bulunuyor.

 156 milyon 180 bin 591 dekar olan tahıl-
lar ve diğer bitkisel ürünler ile ekilen alanla-
rın 84 milyon 813 bin 229 dekarı, 41 milyon 
475 bin 865 dekar olan nadas alanlarının ise 
20 milyon 594 bin 862 dekarı büyükşehirler-
de bulunuyor.

 TZOB’nin verilerine göre büyükşehir be-
lediyeleri, 8 milyon 84 bin 876 dekar olan 
sebze bahçeleri alanının 5 milyon 646 bin 
647 dekarına ev sahipliğinde bulunurken, 
32 milyon 320 bin 346 dekar olan meyve ve 
baharat bitki alanlarının ise 24 milyon 177 
bin 709 dekarını içinde barındırıyor.
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 Bir başka ifadeyle büyükşehir belediyele-
ri, toplam tarım arazilerinin yüzde 56,8’ine, 
tahıl alanlarının yüzde 54,3’üne, nadas alan-
larının yüzde 49,7’sine, sebze bahçelerinin 
yüzde 69,8’ine, meyve ve baharat bitki alan-
larının ise yüzde 74,8’ine sahip bulunuyor.
Buna göre, ülke genelindeki tarım faaliyetle-
rinin nabzının, büyük oranda, büyükşehirler-
de attığı rahatlıkla söylenebilir.

Büyükşehirlerdeki idari yapılanmaların yeni-
den düzenlenerek yürürlüğe girdiği 30 Mart 
2014 tarihi, büyükşehirlere yeni görev ve so-
rumluluklar da getirdi.

 Bu kapsamda üreticinin desteklenmesini 
amaçlayan kırsal kalkınma programları ha-
yata geçirildi.

 Üreticilerin desteklenmesini amaçlayan 
faaliyetlerin en önde gelen kalemini oluştu-
ran gölet, havuz yapımı ile sulama tesisleri 
yapımı ise su ve kanalizasyon idarelerinin 
sorumluluk alanına alındı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü olarak, yeniden yapılanma süreciy-
le birlikte artan görev ve sorumluluk alanları 
kapsamında yeni daire başkanlıklarını hiz-
mete aldıklarını belirten BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Yılmaz, bu daire başkanlık-
larından birinin de Planlama ve Yatırım Dai-
resi Başkanlığı olduğunu vurguladı.

 Gölet, havuz yapımı ve sulama tesisleri-
nin Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 
aracılığıyla gerçekleştirildiğine işaret eden 
Yılmaz, “Geçen yıl İznik, Kestel, Orhaneli ve 
Yenişehir’de sulama amaçlı 4 göleti hizmete 
sunduk. Bunun yanı sıra; Gemlik, Harman-
cık, Keles, Kestel, Mudanya, Orhaneli ve 
Osmangazi’de 13 sulama havuzu ile İnegöl, 
İznik, Mudanya, Orhaneli, Osmangazi ve 
Yenişehir’de 11 sulama tesisini çiftçilerimi-
zin kullanımına sunmanın mutluluğunu ya-
şadık.” diye konuştu.

 Bursa’nın tarih, kültür, turizm ve sa-
nayi şehri olmasının yanında, verimli 
ovası ve tarım üretimine imkan tanıyan 
iklim yapısı ile aynı zamanda tarım şehri 
olduğuna da dikkat çeken Yılmaz, tarım 
üretiminin yegane unsurlarından sula-
ma bahsine, sorumluluklarını belirleyen 
sınırlar çerçevesinde projeler geliştirdik-
lerini vurguladı.

 Gölet ve havuz yapımları ile sulama 
tesisleri yapımının, tarımsal üretime 
destek projelerinin temelini oluşturdu-
ğunu belirten Yılmaz, “Geçen yılın başın-
da tarımsal üretime ilişkin projelerimizi 
belirlerken, 4 adet sulama amaçlı gölet 

yapımı hedefi öngörüsünde bulunmuş-
tuk. Yıl sonu itibarıyla, gölet yapımı he-
defimizde tam isabet kaydettik.  12 adet 
olarak belirlediğimiz sulama havuzu ve 
sulama tesisi hedefimizi ise iki katı faz-
lasıyla 24 adet olarak gerçekleştirdik. “ 
dedi.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
Yılmaz, gerçekleştirdikleri fizibilite çalış-
maları kapsamında tarımsal sulamaya 
ihtiyaç duyulan bölgelere 2016 yılında 
da artan bir tempoyla hizmet sunmaya 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı
İsmail YILMAZ
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Hedefler aşıldı
 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıl-
maz, BUSKİ’nin geçen yıl için belirlediği gö-
let yapımı, sulama havuzu yapımı ve sulama 
tesisi hedeflerinin aşıldığını vurguladı.
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AKTOPRAKLIK’TA 
TARİHE GİZEMLİ 

YOLCULUK 
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

                           Bursa Büyükşehir Belediyesi

                           Fotoğraf Arşivi

 Aktopraklık mevkiinde 10 yılı aş-
kın süredir devam eden arkeolojik 
çalışmalar sonucunda elde edilen 
bulgular, Bursa’nın bilinen tarihi-
nin günümüzden 8500 yıl öncesine 
uzandığını belgeliyor.  Bursa’da ilk 
çiftçi yaşama ilişkin ipuçları veren 
çalışmalar, Aktopraklık’ta yerleşik 
yaşam süren insanların zaman içeri-
sinde Trakya üzerinden Balkanlar’a, 
sonrasında da Avrupa’ya yayıldıkla-
rını kanıtlıyor.

 Büyükşehir Belediyesi’nin “Ak-
topraklık Höyük Arkeopark ve Açık-
hava Müzesi” adıyla kente kazandır-
dığı Aktopraklık Höyüğü, Bursa’nın 
en eski yerleşim yeri olan ve ilk çift-
çi topluluklarının yaşadığı bölge 
olması dolayısıyla kentin sosyal ve 
kültürel tarihine ışık tutuyor. Köklü 
bir kültürel zenginliği gözler önüne 
seren açık hava müzesi, Bursa’nın 
kültür ve turizmine değer katacak. 

 İnsanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin 
değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini ince-
leyen arkeolojik çalışmalar, şehirlerin tarihi 
geçmişlerini de gün yüzüne çıkarıyor.

 Aktopraklık mevkiinde 10 yılı aşkın sü-
redir devam eden arkeolojik çalışmalar, 
Bursa’nın bilinen tarihinin günümüzden 
8500 yıl öncesine uzandığını belgeliyor.
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 Tarihi geçmişi 8500 yıla uzanan 
yerleşim merkezlerinin açığa çıka-
rıldığı çalışmalar, bölgede kesintisiz 
1000 yıllık yaşamın olduğunu da göz-
ler önüne seriyor.

 Kazılardan çıkan arkeolojik veriler, 
tarih öncesi çağlara uzanan antik köy-
lerin varlığına da işaret etmesi anla-
mında ayrı bir önem arz ediyor.

 Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Bursa’ya kazandırılan Aktopraklık 
Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müze-
si, kentin kültürel mirasına ve 8500 
yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik 
değerlerine tanıklık edilmesine de ze-
min oluşturuyor.

 Aktopraklık Höyük kısa mesafeler-
de yer değiştiren, bağımsız üç yerle-
şim biriminden oluşuyor.

 Uluabat Gölü’ne yakın, ormanlarla 
kaplı dağların eteğinde iki büyük tatlı 
su kaynağının arasında 178 dönüm-
lük alan üzerine kurulu bulunan alan, 
farklı ekolojik ortamlardan yararlana-
bilecek bir konumda bulunuyor.

 Aktopraklık’taki ilk yerleşim dö-
nemini yansıtan köy canlandırması 
yuvarlak planlı yapıları, işlikleri ve 
mezarları ile M.Ö. 6300’lü yılları yan-
sıtıyor.

M.Ö. 5600’lü yıllara, kalkolitik döne-
me ait köy canlandırmasında yine ka-
zılarla açığa çıkarılan kerpiç yapıların 
bire bir örnekleri bulunuyor.
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Aktopraklık 
kültür tarihimize

ışık tutuyor
 Aktopraklık Höyüğü Kazı Başkanı İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Doç. Dr.  Necmi Karul, 2004 yılından beri 
Aktopraklık Höyüğü´nde gerçekleştirdikleri 
kazı çalışmalarının sonucunda tarihi geçmişi 
8500 yıla kadar uzanan yerleşim merkezlerini 
açığa çıkarttıklarını vurguladı.
 
 Bölgede kesintisiz 1000 yıllık yaşamın ol-
duğunu belirten Karul, sözlerine şöyle devam 
etti:

 “Aktopraklık’taki ilk köy, günümüzden 8 
bin yıl kadar öncesine uzanıyor. Köy, Uluabat 
Gölü’ne yakın ormanlarla kaplı dağların ete-
ğinde, iki büyük tatlı su kaynağının arasına 
kurulmuş.  Kısa mesafelerde yer değiştiren, 
bağımsız üç yerleşim biriminden oluşan Ak-
topraklık, Bursa’da ilk çiftçi yaşama ilişkin ve-
rilere ulaşılmış olması açısından da önemli bir 

tarihi gerçekliğe işaret ediyor.  Bu kap-
samda, Aktopraklık’ta en eski yerleşim 
alanının, yuvarlak planlı kulübelerden 
oluştuğu dikkat çekiyor. Yerleşmede en 
çok rastlanan buluntular ise günlük işlerin 
yapıldığı taş ve kemik aletlerin yanı sıra, 
farklı renklerde taşlardan işlenen boncuk 
gibi süs eşyaları ve sulu aş tüketildiğini 
kanıtlayan çanak çömleklerden oluşuyor.  
Çok sayıda hayvan kemiği ve kömürleşmiş 
bitki kalıntıları yerleşmede koyun, keçi, sı-
ğır gibi hayvanların bulunduğunu; çeşitli 
bitki ve tahılların tarıma alındığını kanıt-
lıyor. Ortaya çıkarılan kalıntılar, yapıların 
ahşap bir iskeletin toprak ve kerpiçle kap-

lanarak inşa edildiğini gözler önüne seri-
yor. Duvarların ise kalker içerikli bir harç 
ile sıvandığı anlaşılıyor. Dörtgen planlı 
yapılar ocak yeri, depolama alanı gibi 
farklı işlevlere sahip birimlerden meyda-
na geliyor.  Bilimsel çevreler tarafından da 
takdir toplayan arkeolojik çalışmalarımız, 
tarihe ışık tutacak pek çok gerçeği de gün 
yüzüne çıkardı.  Farklı arkeolojik dönem-
lere ait üç yerleşim biriminin ortak yerleş-
kesi olan Aktopraklık’ın, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından arkeoparka dönüş-
türülmüş olması ise kültür tarihimizi an-
lamaya yönelik önemli bir proje olması 
açısından büyük bir alkışı hak ediyor.”

Doç. Dr. Necmi  KARUL

EVVEL ZAMAN İÇİNDE BURSA
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Bursa’da ilk çiftçi yaşamı
 
 Bursa’da ilk çiftçi yaşama, Neolotik Dönem’e ilişkin veriler 
M.Ö. 7. binyılın ortalarına uzanır. Yenişehir Ovası’nda Menteşe 
ve Barcın Höyük ile Uluabat Gölü’nün kıyısındaki Aktoprak-
lık Höyük’ten bilinen bu zaman diliminde avcı ve derleyicilik 
devam ederken özellikle ova yerleşimlerinde yoğun tarım 
ve  hayvancılığın izlerine rastlanır. Kökenleri Orta Anadolu’ya 
uzanan toplulukların Bursa’nın da içinde yer aldığı Kuzeybatı 
Anadolu’ya yayılmaya başladıkları ve zamanla yerel grupların 
bu yeni yaşam biçimini benimsedikleri öngörülmektedir.
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Avrupa’nın kökeni 
Anadolu’dan

 
 Aktopraklık Höyüğü Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul, Aktopraklık’ın tarım topluluklarının 
Avrupa’ya geçiş üzerindeki güzergahlarından birini oluşturduğu-
nu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

 “Çıkarılan iskeletler ve bazı buluntular üzerinde yapılan araş-
tırmalara göre Avrupa’nın kökeninin Anadolu olduğunu, ataları-
nın Aktopraklık´tan gittiklerini söylemek mümkün. Toplulukların 
geçirdiği evrim ve Avrupa’ya yayılmasını konu alan çalışmalar, bu 
görüşü destekliyor. Yabancı bilim adamlarının Bursa’ya gelerek 
Aktopraklık’ta elde ettikleri bulgular ile Avrupa’da elde ettikleri 
bulgular, Avrupa’ya nitelikli tarım göçünün Aktopraklık’tan ger-
çekleştiği teziyle örtüşüyor.”

Çeşitli buluntular
 
 1-Kemikten yapılmış delici aletler. 2- Dokuma tezgahında kulla-
nılan pişmiş topraktan ağırlıklar.  3-Makara.  4-Ağırşak. 5-Kemikten 
yapılmış mekik.  6-Delici aletleri sivriltmeye yarayan biley taşları. 
7-Yassı taş baltalar. 8- Kalker taşından takı.
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Aktopraklık
Höyük ve

Açıkhava Müzesi
 
Bursa’yı tüm değerleriyle geleceğe ta-
şıyan Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kente kazandırılan “Aktopraklık Hö-
yük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi”,  
Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan ve ilk 
çiftçi topluluklarının yaşadığı bölge ol-
ması dolayısıyla kentin sosyal ve kültürel 
tarihine ışık tutuyor. Ziyaretçilerini tarih 

yolculuğuna çıkaran höyük ve Açıkhava 
müzesi, 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşunun 
93. yıldönümünde görkemli bir törenle 
halkın ziyaretine açıldı.

Açıkhava müzesi içerisinde, tarih önce-
si yaşam biçiminin daha iyi anlaşılması 
nedeniyle de projede Neolotik Köy ve 
Kalkolitik Köy canlandırmaları ile gele-
neksel mimarlık örnekleri, aslına uygun 
bir şekilde yeniden inşa edildi. Böylece 
tarih öncesi bir yerleşimin nasıl olduğu 
gösterilirken, yakın çevredeki etnoğrafik 
malzeme de korunup saklanmış oldu. 
Bu zaman dilimlerini birbirine bağlayan 
bir tünelle zamanda yolculuk yaparak 

alanı gezmek mümkün olacak. Alanın 
ortasında yer alan dere üzerinde de farklı 
zaman dilimlerine sıçramaların yapılaca-
ğı köprüler yer alıyor. Ayrıca geleneksel 
köy içerisinde pekmezlik, zeytinyağı işli-
ği, değirmen ve köy hayatını yansıtacak 
işlevlere sahip yapıların oluşturulması da 
planlanıyor. Gezi, bilgi edinme ve eğitim 
amacıyla kullanılacak bu bölümlerin yanı 
sıra ziyaretçilerin dinlenebileceği bir de 
kafe (seyir terası) inşa edildi. Köklü bir 
kültürel zenginliği gözler önüne seren 
Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkha-
va Müzesi, Bursa’nın kültür ve turizmine 
değer katacak. 
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GÜVENİLİR

BESİN KAYNAĞI
Mustafa TÜRE

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
iştiraklerinden Türkiye’nin üçüncü, 
Bursa’nın ise en büyük ekmek fab-
rikası olma niteliğine sahip bulunan 
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ 
(BESAŞ), 34 yıldır Bursalılara hizmet 
sunuyor. Sağlıklı, hijyenik, kaliteli, 
ekonomik ekmek ve ekmek çeşitle-
riyle süt ürünlerini 500’e yakın satış 
noktasından tüketiciyle buluşturan 
BESAŞ, Türkiye’nin en başarılı bele-
diye şirketleri arasında yer alıyor.

 Ekmek, bizim inancımızda, kutsaldır. 
 Ekmeğin kutsiyeti, alın terinin sembolü 
olmasından ileri gelir.
 Çalışmalarımız, didinmelerimiz, uğraşları-
mız hep ekmek davası uğrunadır.
 Ekmeğimizi kazanmanın peşinde bir 
ömür süreriz.
 Ekmeğimizi kazanırken, toplum dayanış-
ması ve işbirliğinin örneklerini de sergileriz.
 Bizi biz yapan değerlerin en önemli gös-
tergeleri arasında, ekmeğimizi başkalarıyla 
paylaşmak gelir.
 Ekmeğin toplum için içerdiği maddi ve 
manevi anlam, hiç şüphe yok ki onu, kamu 
yararına atfedilen değerler zümresinin en 
başına yerleştirir.

 Kamu yararına olan hizmetlerin “kamu 
kurumu” kimliği altında sürdürüle geldiği 
belediyeler ise birey ve toplum yaşamı için 
böylesine anlam zenginliği içeren ekmeği, 

şehir sakinlerinin sofralarına ulaştırmakta 
adeta birbirleriyle yarışırlar.

 Gerçekleştirdiği şehircilik uygulamala-
rıyla örnek alınan bir konumda bulunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi,  bu alanda da 
Türkiye’ye öncü olmanın haklı onurunu yaşı-
yor.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakle-
rinden Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en 
büyük ekmek fabrikası olma niteliğine sahip 
bulunan Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve AŞ 
(BESAŞ), 34 yıldır Bursalılara hizmet sunuyor.
BESAŞ’ın kuruluşunu takip eden süreçte 
gösterdiği gelişim seyrine ilişkin görüşleri-
ni aldığımız BESAŞ Genel Müdürü Mustafa 
Bektaş, sağlıklı, hijyenik, kaliteli ve ekono-
mik ekmek ve ekmek çeşitleriyle hizmetin 
en iyisini sunmanın çalışmalarında bulun-
duklarını vurguladı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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 İlk kurulduğunda tek bant olarak hizmet 
vermeye başlayan BESAŞ’ın günümüzde 
5 bantta 250 bine ulaşan üretim kapasite-
sine sahip olduğunu belirten Bektaş, “Öz 
kaynaklarıyla büyüyen BESAŞ, kuruluşunu 
takip eden yıllar itibarıyla bugün Türkiye’nin 
üçüncü büyük ekmek fabrikası konumuna 
ulaştı. Değerli hemşehrilerimize, sağlıklı, hij-
yenik, kaliteli ve ekonomik ekmek ve ekmek 
çeşitleri sunarak, piyasada denge unsuru 
oluşturduğumuza da inanıyorum.” diye ko-
nuştu.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin sosyal belediyecilik uygulama-
larına verdiği önemin yansıması anlamın-
da BESAŞ’ın Türkiye’nin yükselen değerleri 
arasında yer almaya başladığını ifade eden 
Bektaş, Başkan Altepe’nin öncülüğü ve yol 

göstericiliğinde çalışmalarına artan ivmeyle 
devam ettiklerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla ürün 
çeşitlerine yakın geçmişte süt ve süt ürünle-
rini de eklediklerine işaret eden Bektaş, ürün 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini ifade etti.

 BESAŞ tesislerinde her gün üretilen 250 
bin adet ekmek ve ekmek çeşitleri ile süt 
ve süt ürünlerini Osmangazi, Yıldırım, Nilü-
fer, Demirtaş, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, 
Görükle’de toplam 475 satış noktasından 
Bursalılara ulaştırdıklarına dikkat çeken Bek-
taş,  “ Özel dizayn edilmiş 25 araç ve günlük 
3 servis olarak ayarlanan sevkiyat programı 
ile tüketicilerine daha sağlıklı ve hızlı bir şe-
kilde ürünlerini ulaştıran BESAŞ, kaliteden 
ödün vermeden en güzel lezzetleri halkla 

buluşturuyor. Yoğun bir bayilik talebi al-

maktayız. Bayilik şartlarında aradığımız en 

önemli unsurların başında, talepte bulunan 

bayinin kendisine en yakın BESAŞ bayiine 

500 metrelik mesafe çapını korumasıdır. 

Bundaki amacımız hakkaniyetli bir rekabet 

ortamı oluşturarak, bu anlamda bayilerimizi 

güvence altına almaktır.” dedi.

 Yeni yapılanma sürecinde moba tarzı ba-

yilik başvurularını kaldırdıklarına işaret eden 

Bektaş, bunun yerine dükkan tipi bayilik sis-

temi getirdiklerini vurguladı. Bu yolla BESAŞ 

ürünleri tercihinde bulunan Bursalıların BE-

SAŞ bayisinin kapısından içeri girerek ürünü 

yakından görmelerini sağladıklarını belirten 

Bektaş, böylelikle görerek alışverişin önünü 

açmış olduklarını da sözlerine ekledi.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Yüksek marka
değeriyle gelen 
çeşit zenginliği

 
 Müşteri memnuniyeti odağıyla sürekli 
kendisini yenileyen BESAŞ, 2011’in başın-
da francala, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, 
ay çekirdekli ekmek, tam buğdaylı ekmek 
olmak üzere 5 olan ürün çeşidini, 2016 yılı 
şubat ayı itibariyle francala, kepekli ekmek, 
tam buğday ekmeği, çavdarlı ekmek, ayçe-
kirdekli ekmek, ruşeymli ekmek, tam tahıllı 
ekmek, yulaflı ekmek, mısırlı ekmek, zey-
tinli ekmek, cevizli ekmek, haşhaşlı ekmek, 
light ekmek, rol ekmek, tuzsuz rol ekmek, 
rol kepekli ekmek, şampiyon ekmek, tim-
sah ekmek, çikolatalı ekmek, köy ekmeği, 
organik ekmek, hamburger ekmeği, sanda-
viç ekmeği  ve ramazan ayında üretilen BE-
SAŞ Ramazan Pidesi ile 24’e çıkardı. Marka 
değeri bakımından Bursa’nın en büyük fir-
malarından biri olan BESAŞ, sürekli gelişimi 
hedefleyen hizmet anlayışıyla da ürünlerini 
zenginleştirmeye devam ediyor.

Örnek
hizmet anlayışı

 
 Müşteri memnuniyeti odağıyla sürekli 
keBESAŞ, her gün üretilen 250 bin adet 
ekmek ve ekmek çeşitleri ile süt ve süt 
ürünlerini Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, 
Demirtaş, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, 
Görükle’de toplam 475 satış noktasında 
vatandaşlara ulaştırıyor. Özel dizayn edil-
miş 25 araç ve günlük 3 servis olarak ayar-

lanan sevkiyat programı ile tüketicilerine 
daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde ürünlerini 
ulaştıran BESAŞ, kaliteden ödün verme-
den en güzel lezzetleri halkla buluşturu-
yor. Sağlıklı, ekonomik, hijyenik ekmek 
ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve 
süt ürünleri üretmeyi, fiyatta denge sağ-
lamayı misyonuyla yoluna rakipsiz olarak 
devam eden BESAŞ, Türkiye’de ekmek ve 
ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt 
ürünleri üreten firmalar arasında ürün ve 
hizmet kalitesi ile lider ve fark edilen bir 
firma olma vizyonuyla vatandaşların gö-
nüllerine taht kuruyor.
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Ar-Ge’ye
büyük yatırım

 
 Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üni-
versitesi işbirliğiyle kurduğu ve BESAŞ’ın 
30 yılı aşkın deneyiminin, üniversitenin 
akademik bilgi ve deneyimi ile harmanla-
narak araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
imkan sağlamayı amaçlayan BESAŞ Ar-Ge 
merkezi kaliteli hizmetleriyle dikkat çeki-
yor.

 Resmi açılışı 11 Mart 2014 tarihinde ya-
pılan BESAŞ Ar-Ge Tesisi, Uludağ Üniversi-
tesi Görükle Kampüsü’nde 1000 metrekare 
kapalı alan olmak üzere 2 bin 400 metre-
karelik alanda hizmet veriyor. Üretim kapa-

sitesi, rol vb ürünler için saatte 7 bin 500 
adet ekmek olan tesiste mikrobiyoloji ve 
kimya laboratuvarları, 3 adet mikser, oto-
matik rol hattı, kestart, konik yuvarlama, 
fermantasyon, 2 adet döner, 1 adet mata-
dor fırın ve 1 adet elektrikli fırın bulunuyor. 
Aynı zamanda ısıtma ve soğutma sistem-
leri, yangın sistemlerinin de yer aldığı tesis 
hem sağlıklı ürünlerin üretimine hem de 
üniversite öğrencilerinin eğitim ve çalış-
malarına imkân tanıyor. Satış mağazasının 
da bulunduğu tesiste, ekmek ve süt ürün-
leri de satılıyor. 19 personelin görev yaptı-
ğı Ar-Ge merkezinde roll, kepekli, tuzsuz, 
şampiyon, çikolatalı, timsah ekmek, cevizli 
haşhaşlı, zeytinli ve mısır ekmeğinin yanı 
sıra sandviç ekmeği, salamlı-kaşarlı soğuk 
sandviç, tatlı-tuzlu kuru pasta ve 6 çeşit 
poğaça ile zeytinli ve normal simit üretimi 
yapılıyor. 
BESAŞ Ar-Ge, Uludağ Üniversitesi Çocuk 

Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Flour Fortifica-
tion Initiative örgütü ile koordineli olarak 
yürütülen ve bazı hastalıkların azaltılması 
veya ortadan kaldırılmasını amaçlayan, 
özel formülasyonlara sahip ekmeklerin 
üretilmesi yönündeki bilimsel çalışmalara 
ev sahipliği yapmaya başladı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üni-
versitesi işbirliği ile Görükle Kampüsü’ne 
yaklaşık 3 milyon TL’lik yatırımla kurduğu 
BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Üretim 
Merkezi, öğrencilerin uygulama yapabile-
ceği bir merkez olmanın ötesinde, aynı za-
manda bazı hastalıkların azaltılması veya 
tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 
özel formüllü ekmek üretimlerine yönelik 
bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yapa-
cak. Halk sağlığına yönelik çalışmalarla bü-
yük önem taşıyan tesis, alanında örnek…

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Türkiye’nin en
başarılı

belediye
şirketlerinden

 Bursa’nın en büyük Türkiye’nin 3’üncü 
büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ, günlük 
250 bin, yıllık 80 milyon ekmek üretimiyle 
Bursa’nın ekmek ihtiyacının yüzde 20’sini 
karşılıyor. Türkiye’nin en başarılı belediye 
şirketlerinden biri olan BESAŞ’ın yaklaşık 3 
milyon TL’lik yatırımla kurduğu Ar-Ge biri-
mi, hem yeni ürün çeşitleri hem de halk sağ-
lığı açısından atılmış önemli bir adım. Tesis, 
saatte 7500 adet üretim kapasitesine sahip.

Süt ve süt 
ürünlerinde de 

güvenilir marka
 
 BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal 
kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles’e 
kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi’nin, ku-
ruluşunu takip eden 2.5 yılda, 6500 ton süt 
alımı gerçekleştirerek, bölge çiftçisine, 7 
milyon TL ödeme yaptığını vurguladı.

 Süt alımlarının kalkınma kooperatifleri 
ve birlikler aracılığıyla gerçekleştirildiğini 

belirten Bektaş, “Süt alımlarında Pınarcık, 
Dağdibi, Baraklı köyleri ve Harman-De-
mirci-Yunuslar tarımsal kalkınma koope-
ratifleriyle Keles Süt Üreticileri Birliği aracı 
olarak kullanılmaktadır. Bizim için öncelikli 
olan kamu yararı. Kamu yararını gözeten 
bir anlayışta olduğumuzdan, satışlarımız-
da kar amacı gütmüyoruz. Üretilen artı 
değeri, hayvancılığın daha kaliteli yapıl-
masını sağlayabilmek için eğitim faaliyet-
lerinde kullanıyoruz. 2.5 yıllık gibi kısa bir 
zaman diliminde üreticilerimize 7 milyon 
TL’lik katkı oluşturduk. Buradan elde et-
tiğimiz geliri, çiftçilerimizin eğitiminde 
kullandık. Bütün bunlar, yatırımımızın he-
define ulaştığını gösteriyor.” diye konuştu.

 Keles’teki BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi’nde, 
sağlık ve tarım bakanlıklarının belirlemiş 

olduğu kriterler eksiksiz uygulanıyor. Gıda 
tüzüğüne uygun olmayan herhangi bir 
üretim, sistem içinde yer almıyor. Sütün ka-
bulünden üretim aşamasına kadar işlemle-
rin tamamı HACCP Kalite Sistemi kontro-
lünde sürdürülüyor. Ayrıca fabrikaya gelen 
sütler, tesisin laboratuarında incelenerek, 
uygun olanları, ileri teknolojinin ürünü 
makinelerde imalata alınıyor. 

 BESAŞ her gün 180, 300 ve 1000 mililit-
relik ayran; 1000, 2000, 2250 gramlık kay-
maksız yoğurt; 250, 400 gramlık gurme 
kaşar; 250, 400, 700, 1000 gramlık taze ka-
şar; 300 gramlık kahvaltılık lor, 900 gram-
lık süzme yoğurt, 300 gramlık dil peyniri, 
1000 mililitrelik günlük süt ve eski kaşar 
çeşitlerini satış noktalarından Bursalılara 
ulaştırıyor.
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Güvenli gıda
 
 BESAŞ’taki bütün ürünler, el değmeden, 
doğal ve hijyenik olarak üretiliyor.
 Bunun yanı sıra “Kalite ve Gıda Güvenli-
ği Sistemleri” sürekli iyileştirilerek düzenli 
aralıklarla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından denetime tabi tutuluyor.
 Hammadde temininden başlayarak, 
ürünün üretilerek depolanması, sevkiyatı 
ve sofralara ulaşana kadar olan süreçlerin 
tamamı, insan sağlığı dikkate alınarak ger-
çekleştiriliyor. Gıda güvenliği gereksini-
mini karşılamak ve sürekliliğini sağlamak 
BESAŞ’ın en önemli yönetim ilkeleri arasın-
da yer alıyor.
 Bu bağlamda ürün kalitesi ve güvenliği, 
ürün tedarikçileriyle görüşmelerde bulu-
nularak sürekli geliştiriliyor.
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Dükkan tipi bayilik
 Yeni yapılanma sürecinde moba tarzı ba-
yilik başvurularını kaldırdıklarına dikkat çe-
ken BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, 
bunun yerine dükkan tipi bayilik sistemi ge-
tirdiklerini vurguladı. Bu yolla BESAŞ ürün-
leri tercihinde bulunan Bursalıların BESAŞ 
bayisinin kapısından içeri girerek ürünü ya-
kından görmelerini sağladıklarını belirten 
Bektaş, böylelikle görerek alışverişin önünü 
açmış olduklarını da işaret etti.

Üreticiye destek 
projeleri

 Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde-
ki çalışmalarına devam eden BESAŞ, üreti-
ciyi desteklemeyi amaçlayan yatırımlarını 
da büyük bir hızla sürdürüyor. BESAŞ bu 
amaçla, Keles’in ardından, Yenişehir-İznik 
Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa olarak, 
Yenişehir’de yeni bir süt ürünleri tesisi kur-
maya hazırlanıyor.
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Tarım AŞ’den
tarıma destek

 
 Sosyal, sportif, kültürel ve şehir-
cilik projeleriyle Bursa’nın marka 
değerine önemli kazanımlar sunan 
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkın-
manın da önünü açan uygulamalara 
imza atıyor.

 Bütünşehir Yasası ile tarım ve hayvancı-
lığın, büyükşehir ve ilçe belediyeleri aracı-
lığıyla da desteklenebileceğinin yürürlüğe 
girmesiyle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmet-
ler Daire Başkanlığı’nı kurdu.

 Böylelikle, tarım ve hayvancılık alanında 
yapacağı faaliyetlerin uygulama ve işletme 
ayağını da oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 
kısa zamanda bunun örneklerini de verme-
ye başladı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurulan Tarım AŞ, üreticilerin yetiştirmiş ol-
duğu ürünleri en iyi koşullarda işleyerek iç 
ve dış pazarlarda tanıtımı ile satışını yaparak, 
Bursa tarımının gelişimine katkı sağlamayı 
hedefliyor.

 Türkiye’de ilk defa bir belediyenin tarım 
ve hayvancılık alanında kurduğu şirket un-
vanına sahip bulunan Tarım AŞ, kuruluşunu 
takip eden 2 yıllık süreçte hedeflerini ger-
çekleştirmek üzere önemli adımlar attı.

 Bu hedeflere ulaşmak için faaliyet göste-
ren bazı tarımsal tesislerin işletmesini Tarım 
AŞ’ye devreden Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, kırsal kalkınmanın önünü açan somut 
projelerin de örneklerini vermeye başladı.
 
 Devrolan işletmeler
 Bu tesislerin en önemlisi Bursa Hikmet 
Şahin Kent Hali. 2015 yılı itibariyle Bursa 
Hikmet Şahin Kent Hali’nin işletmeciliği 
Bursa Tarım AŞ’ye 10 yıllığına devredildi. Bu 
sayede Türkiye’de ilk defa bir belediyenin 
kurmuş olduğu sebze meyve hali bir şirket 
tarafından tamimiyle işletilmeye başlandı.

 Bugünkü durumuyla Ülkemizin, Ortado-
ğunun ve Balkanların en işlevsel, donanımlı 
ve örnek teşkil edebilecek boyutlara sahip 
108.670 metrekare açık,  41.610 metrekare 
kapalı olmak üzere 150.280 metrekare alan-
da yer alan Bursa Kent Yaş Meyve Sebze Top-
tancı Hali, ArkiPARC 2008 Mimari Ödülü ve 
Barselona 2009 En İyi Proje Ödülü’ne sahip 
bulunuyor.

 Kısa zamanda sebze meyve halini kar 

eden bir yapıya dönüştüren Tarım AŞ, tesisin 
orta vadede Avrupa düzeyinde örnek alınan 
toptan meyve sebze hali olması için gerekli 
adımları atmaya başladı.

 Tarım AŞ’nin işletmeye aldığı diğer önem-
li tesis ise sebze ve meyve halinin kuzey ala-
nında yer alan balık hali.

 Türkiye’nin en işlevsel, donanımlı ve ör-
nek teşkil edebilecek boyutlara sahip bulu-
nan balık hali, 24 dükkanlık kapasiteye sahip 
bulunuyor. Faal durumdaki 12 balıkçı firma-
sı, 2 sosyal işletmesi ve 70 çalışanı ile ekono-
miye katma değer oluşturan tesis, Bursa’daki 
balıkçılığın gelişimine de katkı sağlıyor.

 İnegöl’deki sebze meyve toptancı hali ise 
Tarım AŞ’nin işletmeciliğini yaptığı diğer te-
sisler arasında yer alıyor.

 Tarım AŞ bünyesinde hizmet veren Mus-
tafakemalpaşa Ovaazatlı’daki kurutma te-
sisinde kırmızı biber başta olmak üzere bir 
çok sebze ve meyve, modern makinelerde 
işlendikten sonra kurutularak toz haline ge-
tiriliyor.

 Tesiste kurutulan meyve ve sebzeler, iç pi-
yasaya sunulmasının yanında ihracatı da ya-
pılarak, gerek bölge üreticisine gerekse ülke 
ekonomisine katma değer oluşturuluyor.
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 Gürsu Yaş Meyve Sebze İhracat Merkezi
 Tarım AŞ, mevcut tesislerine ilaveten yeni 
tesisleri de hizmete sunmanın hazırlıklarını 
yapıyor. Bunlardan biri de Gürsu Yaş Meyve 
Sebze İhracat Merkezi. Tesis ile başta Bursa 
genelinde üretilen yaş meyve sebzelerin en 
son teknolojik imkânlar kullanılarak en iyi 
şekilde sınıflandırılıp paketleneceği bir tesis 
oluşturulacak. Tesis, farklı ihracatçıların da 
kullanımına açılarak, yaş meyve sebze ihra-
cat üssü konumuna getirilecek. 
 20 bin metrekarelik kapalı alandan olu-
şacak tesiste siyah incir, armut, şeftali, ayva 
gibi Bursa’ya özgü ürünler, ihracata uygun 
sınıflandırılarak, paketlenmesi yapılacak.
 Tesiste toplam 10 bin ton kapasiteli so-
ğuk depo ve saatte 5 ton kapasiteli işleme 
ve paketleme makinelerinin de devreye 
alınacak olmasıyla tüm ürünlerin, üretim 
noktasından yurt dışındaki tüketim nokta-
larına kadar gıda güvenliklerinin takibi de 
sağlanmış olacak. 2016 yılı sonunda Bursalı 
üreticilere kazandırılması hedeflenen tesisin 
çeşitli fuarlar, ikili iş görüşmeleri ve tanıtım 
ziyaretleri ile ürünlerin pazarlanmasına ise 

geçen yıl itibarıyla başlandı.

 Orhangazi Lisanslı Zeytin Depoculuğu Tesisi
 Bursa’nın simge ürünlerinden zeytinin 
çeşitli sulama ve iyileştirme projelerinin ya-
nında Orhangazi ve Gemlik bölgesinin tam 
orta noktasında bulunan Gemiç bölgesinde 
100 bin metrekare alanda lisanslı zeytin de-
poculuğu projesiyle zeytinciliğin gelişimine 
katkı oluşturulması hedefleniyor.
 2017 yılında tamamlanması planlanan 
projede, 15 bin tonluk lisanslı zeytin depo-
lama alanları bulunacak.
 İleri teknolojinin ürünü makinelerde iş-
leme tabi tutulacak zeytinlerin, daha kısa 
sürede fermantasyonu gerçekleşerek, satışa 
sunulması sağlanmış olacak.
 Ayrıca yapılacak bu tesisle bölgede bu-
lunan Marzim ve Orzim zeytin bölgelerinde 
bulunan işletmelere zeytin tedariki de ger-
çekleşecek

 Bursa Bal Evi
 Bal, polen balmumu, arısütü, arı zehri ve 

propolis gibi ürünleri ile arıcılık Türkiye’nin 
en önemli tarımsal üretim alanlarından biri-
ni oluşturuyor. Tarım AŞ bünyesinde faaliyet 
göstermek üzere yapımı planlanan bal evi 
tesisi ile güvenilir ve sağlıklı bir ortamda bal 
ve bal ürünlerinin dolumu sağlanacak. Ay-
rıca tesis bünyesinde oluşturulacak arıcılık 
müzesi ile arıcılık mesleğinin farkındalığı ar-
tırılacak. Uygulama bölümü ile yeni arıcılara 
eğitimler verilecek. Kafeterya ve satış bölü-
mü ile organik ürünlerin satışının sağlanma-
sı hedefleniyor.

 Çiçek satış noktası
 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Tarım AŞ üzerinden Hamitler Kent 
Mezarlığı’nda hizmete açılan çiçek satış nok-
tası ve mezarlık yapım bakım merkezi, me-
zarlıkları Bursa’nın manevi atmosferine daha 
yakışır hale getirmeyi hedefliyor. İlk olarak 
Hamitler Kent Mezarlığı’nda hizmete açılan 
satış ve bakım merkezi, yeni taleplerle yeni 
merkezler açılana kadar Bursa’nın diğer böl-
gelerine de hizmet verecek.
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Su Çerçeve
Direktifi ve

Öncelikli Kirletici 
Kimyasallar

 Su, yüzyıllar boyunca tüm medeniyetler 
için çok önemli bir doğal kaynak olmuş, 
bütün büyük uygarlıklar su kenarında ku-
rulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ile sudan 
faydalanma şekil ve oranlarının artması, su 
kaynaklarının içme-kullanma, sulama suyu, 
enerji üretimi gibi pekçok amaç için gelişti-
rilebilmesi, ülkelerin ekonomik kalkınma-
sında suyun vazgeçilmez bir yer edinme-
sinde büyük rol oynamıştır. Teknolojinin 
ilerlemesi, su kaynaklarından azami fayda-
nın sağlanmasına aracı olmakla birlikte, bu 
ilerlemeye paralel olarak sanayileşmenin 
ve şehirleşmenin de artması beraberinde 
“çevre kirliliği”ni ve özellikle “su kirliliği”ni 
gündeme getirmiştir. Su kirliliğinin gide-
rek önemli boyutlara ulaşması, ülkeleri bu 
konuda ciddi önlemler almaya zorlamış, bu 
da bu alanda pekçok mevzuatın oluşması 
sonucunu doğurmuştur.

Avrupa Birliği’nde su kaynaklarının korun-
ması ve yönetimine ilişkin mevzuat çok 
önemli bir yer tutmakta olup bu alanda 
yirmiyi aşkın direktif bulunmaktadır. Bu di-
rektifler arasında en önemlisi ise 23 Ekim 
2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı “Su Çer-
çeve Direktifi”dir. Direktifin amacı insani 
tüketim amaçlı kullanılan suları sağlıklı 
ve temiz tutarak kirlenmesi sonucu insan 
sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinden 
korumaktır. Direktif; 17.02.2005 tarihli ve 
25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Su-
lar Hakkında Yönetmelik” ile mevzuatımıza 
uyumlaştırılmıştır. Avrupa Birliği Su Çerçeve 
Direktifi 2013 yılında (EU Directive 2013/39/
EU) öncelikli kirleticilerin belirlenmesi ve 
izlenmesine yönelik yeniden düzenlenmiş, 
ülkemiz yönetmeliği ise önümüzdeki yıllar-
da uyumlaştırılacaktır. Yönetmeliğin amacı 
insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijye-
nik şartlara uygunluğu ile suların kalite stan-
dartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme 
sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlen-
mesi, satışı ve denetlenmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

 Su Çerçeve Direktifi’nin 16. maddesi yü-
zey sularında kimyasal kirliliğe karşı nasıl bir 
strateji geliştirilmesi gerektiğini anlatmak-
tadır. Bir su kütlesinin genel durumunun 
belirlenmesi için; ekolojik durumunun yanı 
sıra kimyasal durumunun da belirlenmesi 
mecburidir. Çevresel Kalite Standartları su 
kütlelerinin kimyasal durumunun belirlen-
mesinde kullanılan araçlardır. Çevresel Kali-
te Standartları Direktifi belirlenmiş olan 48 
öncelikli kirletici için karşılanması halinde su 
kütlesinin kimyasal durumunun iyi olmasını 
sağlayan maksimum kabul edilebilir derişim 
ve yıllık ortalama derişimi belirlemektedir. 
Öncelikli maddeler Avrupa Birliği tarafından 
belirlenmiştir. Ayrıca Su Çerçeve Direktifte 
kayda değer miktarlarda deşarjı gerçekleşen 
Belirli Kirleticiler için Çevresel Kalite Stan-
dartlarının geliştirilmesine ilişkin prensipler 
aktarılmaktadır. 

 Su Çerçeve Direktifi’nde yer alan önce-
likli kirletici kimyasallar;
• Endokrin bozucu mikrokirleticiler
• Pestisitler
• Farmakolojik ilaç kalıntıları
• Siyanotoksinler
• Ağır metal türleri
Su Çerçeve Direktifi kapsamında alınabile-
cek tedbirler şöyle sıralanabilir. 
1. Kirliliğe sebep olan noktasal kaynaklı de-
şarjlarda, ilgili kirleticilerin emisyon kontrol-
lerini şart koşan öncelikli mevzuat gereklidir, 
bu mevzuat kirleticilerin suya girişinin ya-
saklanması veya ön izin veya genel bağlayıcı 
kurallara göre bir kayıt gibi zorunluluklar ge-
tirebilir. Ayrıca kontroller Direktif’in 10. ve 16. 
maddesiyle uyumlu olmalıdır. 
2. Yeraltı sularına direkt deşarjın yasaklan-
ması Direktifte belirtilen hükümlere bağlıdır. 
3. Direktifin 16. maddesiyle uyumlu olarak 
belirlenen öncelikli maddeler listesinde yer 
alan maddelerin neden olduğu yerüstü su-
larındaki kirlenmenin önlenmesi için önlem-
lerin alınması ve Direktif’in 4. maddesinde 
yerüstü suları için tanımlanan hedeflerin 
sağlanmasını engelleyen diğer maddeler-
den kaynaklanan kirliliğin aşama aşama azal-
tılması gerekir. 
4. Kapsamlı izleme programlarının oluştu-
rulması, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve 
risklerin azaltılması amacıyla yönetim plan-
larının hazırlanması gerekmektedir. 

Kaynaklar:
1. 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı AB Su Çerçeve 
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2005.
4. ORSAM. (2013). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi 
Kapsamında Sınıraşan Sular. Ankara: ORSAM Su Araştır-
maları Programı.
5. European Commission. (2011). Common Implemen-
tation Strategy for the Water Framework Directive Gui-
dance Document No:27 Technical Guidance for Deriving 
Environmental Quality Standards.
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UZAYDA SUYUN 
VARLIĞI KONULU 

KONFERANSLAR

 Özet
 Hidrojen, uzayda en çok bulunan bir 
elementtir. Oksijen ise yıldızlarda oluşuyor 
ve süpernova patlamaları ile uzayın her ya-
nına saçılıyor. Bu iki element, yıldız oluştu-
ran bulutsularda bir araya geliyor ve suyu 
oluşturuyorlar. Zamanla bulutsular yoğun-
laşarak gökcisimlerine dönüşüyorlar.
Dünyadaki bütün uzay ajansları “Uzayda 
suyun varlığı” hakkında araştırmalar yap-
makta ve  elde ettikleri sonuçları duyur-
maktadır. Bu makalede “uzayda suyun var-
lığı” konulu konferanslar incelenmiştir.

 1.Giriş  
 Orion bulutsusunun, her 24 saatte 
bir, Dünya’nın okyanuslarını dolduracak 
miktarda su oluşturduğu keşfedildi. Gö-
kadamızda, bu tür bulutsuların sayısının 
milyonlarca olduğu düşünülüyor. Bu bulut-
sular, durmadan su üretiyorlar. Radyo gök

bilimciler, gökadamız Samanyolu dışındaki 
diğer gökadalarda da suyun izlerini gözle-
diler. 1996’da, astronomlar, uzayın derinlik-
lerinde su buldu. Astronomlar uzun süredir, 
“suyun yıldızların ve gezegenlerin oluşu-
munda” önemli bir rol oynadığını düşünü-
yorlar. Avrupa UzayAjansı’nın Kızılötesi Ast-
ronomi Uydusu’nu fırlatması ile ilk kez, 2600 
ışık yılı uzakta bulunan Cygnus takımyıldızı-
nın karbonca zengin nebulası, suyun varlı-
ğının kanıtlanması için astronomlara olanak 
sağladı. Nebula, yıldızlar arası karışık gaz yı-
ğını ve gezegenlerin oluştuğu yer olarak dü-
şünülen toz bulutsusu kümesini oluşturmak-
tadır. Bu araç, ayrıca dev yıldız Hydra’daki su 
buharını ortaya çıkardı. O zamandan beri, 
astronomlar çeşitli diğer kaynaklarda suyu 
gözlemleyebildiler[1]. 

 1.Astronomi Kavramları

 1.1.Uzay 
 Uzay, Dünya’nın atmosferi dışında ve di-
ğer gök cisimleri arasında yer alan, gök ci-
simleri hariç, evrenin geri kalan kısmındaki 
sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen 
isimdir. Ortalama sıcaklığı -271 santigrat 
derece (°C), mutlak sıfır noktası ise -273.15 
(°C). Atmosfer ile uzay arasında kesin bir sınır 
bulunmamaktadır, fakat Dünya’nın atmos-

feri yukarı doğru çıkıldıkça incelmektedir. 
Uzayda tahminen milyarlarca galaksi bulun-
maktadır. Bu tahmini galaksilerin içinde tah-
minen milyonlarca sistemler, gezegenler ve 
asteroitler bulunmaktadır[2].

 1.2.Evren
 Evren ya da kâinat, uzay ve uzayda bulu-
nan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren 
bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından ev-
ren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzay-
da yer alan her şeyin toplamıdır. Dolayısıyla 
modern fizik açısından evren, sonsuz boşluk 
ve bu boşlukta yer alıp da var olduğunu bil-
diğimiz bütün atomik âlemlerdir[3].
 1.3.Astronomide Sıcaklık Birimleri
 Astronomik sıcaklık değerleri genellik-
le Kelvin (°K) cinsinden verilir.  Santigrat 
(°C) olarak ifade edilen herhangi bir sıcak-
lığı °K’e çevirmek için °C=°K-273.15 veya 
°K=°C+273.15 formülü kullanılır.
Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin 
entropisinin minimum değerine ulaştığı te-
orik sıcaklıktır. 
0 Kelvin, –273.15 °Celsius, 0 Rankine ve 
–920.34 ° Fahrenhayta eşittir[4]. 

 2.Uzay Ajansı 
 Herhangi bir uzay ajansı, uzayın keşfini 
amaçlayan bir organizasyondur[5]. 
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 3.Uzayda Suyun Varlığı Konulu Konfe-
ranslar 

 3.1.”Evrende Su ve Hayat”  konulu kon-
ferans
São Paulo Eyalet Üniversitesi (UNESP) ve 
Brezilya Uzay Araştırmaları Ulusal Ensti-
tüsü (INPE) ile Uzay Araştırmaları Komite-
si (COSPAR)’nin ortaklığında 9-13 Kasım 
2015’te Brezilya’nın Foz do Iguaçu şehrinde 
Water and Life in the Universe Conference 
“Evrende Su ve Hayat Konferansı” düzenlen-
miştir[6]. 

 3.2.”Evrende Su : Bulutlardan Okyanus-
lara” konulu konferans
 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Avrupa Uzay 
Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi’nin ortak-
lığında 12-15 Nisan 2016’da Hollanda’nın 
Noordwijk şehrinde Water in the Universe : 
From clouds to Oceans Conference “Evrende 
Su : Bulutlardan Okyanuslara Konferansı”nı 
düzenlemiştir[7].

 3.3.Konferansların Hedefleri
 Su evrende iki yaygın reaktif elementler-
den oluşur. Suyun yaygın şekilde evrende 
bulunması, suyun evrende her yerde bu-
lunduğu anlamına gelir mi? Su nasıl ve ne-
rede oluşturulur ve yok edilir? Suyun farklı 
koşullar altında bulunmasının sebebi nedir? 
Dünya’daki suyun şekilleri nerede oluştu? 
Dünya’daki su dünyaya nasıl ulaştı?

 Atmosferdeki su buharı dünyanın yü-
zey sularının sadece %0.001 ve Dünya’nın 
toplam kütlesinin %0.02’si olması suyun 
Dünya’dan yapılan astronomik gözlemle-
rinde zorluk çıkarmaktadır. Uzay görevleri 
yıldızlar arası ortamda, proto yıldızlarda, 
disk etrafında dönen genç yıldızlarda  ve 
bizim güneş sistemimiz boyunca belirli fi-
ziksel koşullar altında suyun bütün şekilleri 

gözlenmiştir. Yıldızlar arası ortamda, bizim 
galaksimizde, yüksek kırmızıya kaymalı ga-
laksilerde ve evrenin erken dönemlerinde 
suyun bütün şekilleri bulunmuştur[6-7].

 3.4. Konferanslarda Tartışılan Konular

1-Astrofizikte Su
2-Astrobiolojide Su
3-Astrokimyada Su 
4- Suyun Uyarılması 
5- Yıldız Oluşumunda Su
6- Disk ve Gezegen Oluşumunda Su
7- Güneş Sistemimizde ve Dış Güneş Sistem-
leri
8- Gökadalar Arası ve Yüksek Kırmızıya Kay-
malı Su[6-7].

 4.Yıldızların Çevresinde Su Bulundu

 ESA’nın Herschel Gözlemevi genç bir 
yıldızın çevresini saran, binlerce okyanus 
büyüklüğünde su buharı ve buz barındıran 
gizli bir yapı ortaya çıkardı.176 ışık yılı uzak-
lıktaki TW Hydrae adındaki 5-10 milyon yıl 
yaşındaki yıldızda, çevresini saran yoğun 
gaz ve toz diski içerisinde yeni gezegen 
oluşumu gerçekleşiyor. Dünya’daki suyun 
büyük bir kısmının gezegenimizin oluşumu 
sırasında çarpan kuyrukluyıldızlardan gel-
diğine inanılıyor. Herschel’in 103/P Hartley 
kuyrukluyıldızına yönelik çalışması da bu 
konuya ışık tutuyor. Şimdiye kadar diğer yıl-
dızların çevresindeki gezegen oluşumu sağ-
layan diskler hakkında çok fazla şey bilinmi-
yordu. Keşif Herschel’in HIFI aleti yardımıyla 
gerçekleşti. Çalışmada adı geçen su buharı 
miktarı beklenenden daha az bulunsa da 
bunun nedeninin diskteki buzun yıldızlara-
rası morötesi ışıma nedeniyle buharlaşma-
sıdır. Bu su, genç yıldızın çevresinde oluşan 
gezegenler için zengin kaynak olabilir.

Fot.1: Water and Life in the Universe Conference. 
Evrende Su ve Hayat Konferansı. 

Ref.9: http://www.platinum-online.com/wp-
content/uploads/COSPARSYMPOSIUM-Low.jpg

Fot.2: Water in the Universe : From clouds to Oce-
ans Conference.

Evrende Su : Bulutlardan Okyanuslara Konferansı.
Ref.10: http://www.cosmos.esa.int/docu-

ments/12133/15672/PosterWaterInTheUni-
verse2016.jpg/93c649d9-2e1a-476a-9e4f-

093c50ca93a2?t=1443602956746
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Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Michiel 
Hogerheijde: “Güneş Sistemi’nde kuyruk-
luyıldızların oluşum süreci gibi milyonlarca 
yıl içinde diskte bulunan suya toz tanecik-
lerinin yapışması olayı gerçekleşiyor olabilir. 
Bu kuyrukluyıldızların gezegenlerdeki suyun 
kaynağı olduğuna inanıyoruz” diyor. . Bilim 
insanları önceki yer gözlemleri ve NASA’nın 
Spitzer Uzay Teleskopu gözlemlerini de bir-
leştirerek ayrıntılı simülasyon oluşturdular. 
Böylece gezegen oluşumu gerçekleşen böl-
gelerdeki buz miktarı hesaplanabildi. So-
nuçta HW Hydrae çevresindeki su miktarının 
Dünya okyanuslarını birkaç bin kez doldura-
cak kadar çok olduğu belirlendi.” diyor

Dr. Hogerheijde: “Biz zaten daha önce de üç 
başka yıldızın çevresinde gezegen oluşumu 
bölgelerini Herschel ile çalışmıştık. Bu açı-
dan benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ancak 
sonraki gözlemlerde, nesnelerden şimdikin-
den üç kat daha uzun mesafelerde çalışma 
meydana geleceğinden, daha uzun gözlem 
süresi gerekecek.”diyor.

Dr. Umut Yıldız ise: “Dünyamızda çok büyük 
oranlarda su bulunmasına rağmen, özellikle 
bir yıldız oluşum diskinde su bulmak gerçek-
ten çok zordu. Bu nedenle Herschel’in çok 
değerli gözlem zamanından yaklaşık 20 saat 
ayrıldı. Sonuç beklenenden daha az su oldu-
ğunu ortaya çıkarmış da olsa herkesi heye-
canlandıran bir keşif oldu” diyor.

ESA’nın Herschel Proje ekibinden Göran Pilb-
ratt: “Herschel ile yıldız ve gezegen oluşum 
sürecindeki suyun izi takip edilebilir” diyor.
Araştırma gezegen oluşum disklerinde su-
yun rolünü anlamak ve kendi gezegenimiz-
de suyun nasıl ortaya çıktığını kestirmek için 
önemli bir dönüm noktası oluşturuyor[8-9].

5.Sonuç
Yeni radyo teleskoplar, yıldızlar arasındaki 
çok büyük gaz ve toz bulutlarında su bul-
du. Bulutlu atmosferin 400 mil üzerindeki 
yörüngede dolaşan The Submilimeter-Wa-
ve Astronomy Satellite (SWAS), astronom-
lara, uzaydaki suyun ilk net görüntüsünü 
verdi. Yıldızlar arası toz bulutları, ömürlerini 
tamamlamış ve patlamış olan eski nesil yıl-
dızların küllerini içerir. Bunlar aynı zamanda 
yeni nesil yıldız ve gezegenlerin kaynağını 
teşkil eder. Astronomlar, yeryüzündeki su-
yun bir kısmının, yıldızlararası toz bulutla-
rındaki sudan gelmiş olabileceğini düşünü-
yor[11-14].
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Fot.4: Diskte algılanan su buharının varlığını belir-
ten grafik. /ESA/NASA/JPL-Caltech/M. Hogerheij-
de (Leiden Observatory).
Ref.12: http://i0.wp.com/www.esa.int/images/A-
Spectra.jpg

Fot.3: TW Hydrae diski çevresini saran gaz ve toz 
bulutu.ESA/NASA/JPL-Caltech.
Ref.11: http://i0.wp.com/www.esa.int/images/B-
ArtistConcept.jpg
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Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

ŞAİR YOKSA
HAYATIN,

ŞİİR YOKSA
EDEBİYATIN

MAVİSİ YİTİKTİR
 Bir yaşam biçimi olarak kabul edilen ve 
bir iletişim aracı olarak kullanılan şiir, çok 
değişik olarak ifade edilmiş ve bu tanım, 
farklı kültür taşıyan ve farklı coğrafyalarda 
yaşayan insanlara göre de değişebilirliğini 
göstermiştir. 

 Bu değişkenlik haliyle, farklı türlerdeki 
şiirlerin oluşmasını ve zamanla da gelişme-
sini beraberinde getirmiştir.

 Lirik, epik ve dramatik şiirler bu geliş-
mede ilk payını alan şiir türleri olmuştur. 
Daha sonra, “didaktik”, “pastoral”, “satirik” 
diye isimlendirilen şiir türleri bu alanda yer 
almıştır. 

 Mesnevi, somut, deneysel, metafizik, sen-

fonik, klasik ve modern şiir diye adlandırılan 
türlerde, bu gelişmenin diğer örnekleri ola-
rak günümüze kadar gelmiştir.

 İnsanların kullandıkları dil ile aynı yaşta 
olan şiir, taşıdığı renkli ve ritmik özellikleri, 
ses ve müzik ile yakın ilişki içerisinde bulun-
ması, insanın iç dünyasını, ruh halini daha iyi 
ifade etmesi ve direkt etkileme gücünün ol-
ması, özellikle hayatı algılama biçiminin fark-
lılığı nedeni ile diğer edebi eserler içerisinde 
daha çok teveccüh görme özelliğine sahip 
olmuştur.

 Edebi anlatım biçimi olarak görülen şiirin, 
genel olarak  “mana” ve “ses” olarak iki temel 
öğeden oluştuğuna daha sıcak bakılmıştır. 

 Şiirin dokusuna katkısı olan derinlik, an-
lam, duygu, çağrışım, izlenim, ifade, ritm, 
uyum, imge, vs. gibi öğeler de şiirde olması 
gerekenler olarak desteklenmiş, şiirin ken-
disini yeterince ifade edebilmesi için bu tür 
yan öğelerle daha güç kazanacağı ve kendi-
sini daha anlamlı kılacağı fikri, kalem sahip-
lerince ve edebi çevrelerce kabul görmüştür. 
Şiir; mistik bir sırrı okuyucuya taşıyan yüreği 
tırmalayan dizeler, hasretleri ipe seren yanık 
bir türkü. Kalbi aşka bileyen ateş. 

 Şiir, serçe parmağına dokunan mevsim ve 
hayat çırpınışlarını sinesinde barındırın gök-
yüzü. Şairin yalan barındırmayan kentleri ve 
onun umut kapılarındaki üşümeyen akşam-
ları.

 Şiir yırtılan gömlekteki iffet, reva görülen 
dertlere karşı teslimiyet, yanlışın karşısındaki 
feryat, olmalıdır. Güle, gül kokulu rehberin 
izinde ona ve müjdelediği yola özlem olma-
lıdır. 

 Şiirin her mısrası, aşk adına bir soluk ta-
şımalıdır yüreklere. Ayrılığa ağıt yakarken, 
sonsuzluğa açılan âlemlerin kapılarındaki 
baharları müjdelemelidir. 

 Şiir, şairin gönül bahçesindeki çiçeklerin 
okuyucuya ikramıdır. 

 Yoksa fani dünyada mevsim baharmış, ko-
kusuz gülün ömrü uzamış kime ne.   
 Şiir olumsuzluklara karşı bir nevi başkaldı-
rı bir bakıma isyandır. Her şiir şairi için aleyh-
te veya lehte birer delilidir. Şairin farklı bir 
bakışıdır.

 Şiir, şairin, aşk yolunu göstermek ve du-
yurmak istediği, elindeki alınteri kokan ek-
meğidir. Aşk kapısını ısrarla çalmasıdır.

 Şiirler, şairlerin yüreklerinde damlayan, 
gönül âlemlerinde sedası hiç susmayan bir 
ırmak ve beden ile ruh arasında duyulan mu-
siki. 

 Yüreğin, iç denizin, giz kalmış yerlerinden 
bir tılsımlı nağme, bir yufka selam.

 Şiir şairin şiarı, aşka yürüyüşüdür. Şairin 
gerçek görevi okuyucuyu, manevi sofraya, 
Tevhid şarkısına, gerçek aşka ve asıl sevgiliye 
davet etmektir. 

 Kalemini bu davetin amacına uygun kul-
lanmıyorsa, şairin şiiri de dolayısıyla sanatı 
da eksiktir. 

 Şiir, şairi madde âleminden mana âlemine 
uçuran kanatsız bir kuş, asıl sevgiliye ve o 
eşsiz nebinin gösterdiği yola ram olma sır-
rı olmalıdır. Bu nedenle gerçek aşkın ve asıl 
sevgilinin yolundaki güllere su taşımayan 
kalem, yüklenilen görevi ihlal etmiş, yakutla-
rı camlara tercih etmiş olur. 

 Şiir, şairin gönül kilidi, yüreğindeki gize-
me dayadığı merdiveni, ateşli nağmelerin 
kor hali. Ve kalemin aşk ateşiyle randevusu.

Şairin sevgilide, mutlak varlıktan fani olma 
çabası ve vuslata erişi. Şiir ve şair, et ve tırnak 
misali.

MAKALE
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 Şiir şairin gıdası, ortak bir duyarlılığa bas-
tığı parmaktır.  Şair yüreğinin saf dili, ezgile-
rinin dışarıya damla damla taşması sonucu 
oluşturduğu vicdandır. 

 Şiir sevdanın tecellisi, edebiyatın zirvesi-
dir. Sevgiliye pembe bir mektup, şairin ka-
çarken yanında taşıdığı bohça, akan öyküsü 
ve saklı bahçesidir.

 Şiir, şairin yağmurları çağıran gözü, elle-
rinde tuttuğu umudu, gönüllü olarak om-
zunda taşıdığı yüküdür. Hal ve tavrı, eda ve 
üslubu, su ve ateşi birlikte taşıma gayretidir. 

 Şiir saf ve duru dizeler, şairin kendi ger-
çeğinin bir aynasıdır. İdrak ve ifade sınırları-
dır. 
Şiir, şairin iklimlerinden esen, kıyılarına vu-
ran serin bir esinti. Bir kekliğin narin kanat 
çırpınışları. 

 Şiir, suların sesi, aşkın hevesi, şair hüneri. 
Sabır ve vefayı telkin eden emek.

 Şiir, Sevgili adına yürekte kalmaya şair 
tarafından cevaz verilen mevsimlerin tümü.

 Şiir, şairin, sedası sessizliği, evhamı süku-
neti, sevinci kederi, kaosu huzuru, harpleri 
sulhları, övgüsü yergisi, gülü bülbülü, gece-
si gündüzü, sözü özü, kısacası hal dilidir. 

 Şiirin her mısrası şairin rengidir, maviye 
yeşile, siyaha beyaza, kısaca gökkuşağına 
davettir. Şiirin sesi şairin yüreğidir, aşktır 
sevdadır, ayrılıktır vuslattır... 

 Şairin derdi, gönül acısı beden sabrıdır. 
Şiir, uzak ve yakın diyarlarda, çölün kızgın 
kumlarında, dağların yankılarında, derya-
nın serinlerinde, seher vakitlerinde, şairden 
haber getiren gül kokulu namedir. Her şiir 
şairi için bir gündoğumudur.

 Şiir, hayata gelişin gerçek anlamını hatır-
latan ve ebediyete giderken şairin ardından 
okuyucusuna bıraktığı bir bıçak izli serma-
yedir. 

 Şair; şiirin işçisi, hamalı, ustası ve onun ta-
sarruf yetkisine sahip olandır. Hasreti sevme-
yi, özlemi yaşamayı, bilendir. Aşk ülkesinde 
yaşayan aşık olduğu için yüreği aşk ile dolu-
dur. Aşk aşığı duyarlı kıldığından, şiir şairin aşk 
suretidir. 

 Onun aşk yolunda sevgiliye açılan yelkeni-
dir. Dünyadan sıyrılarak yok olmaktır. 

 Şair, yürek çeperinde asılı duranların tümü-
nü şiiriyle gün yüzüne çıkarır.

 Dolayısı ile şiir şairin tercümanıdır. Şair şiir 
gözüyle hayata bakandır.

 Hal ve fiilinde tezat yoktur. Hırs, şüphe, en-
dişe, vesvese, kibir ve riya gibi duygulardan 
arınmıştır. 

 Şairin hali, saf ve duru, sade ve temizdir. 
 
 Şair bir bakıma yalnız adam, güneşin özgür 
çocuğu özelliğini taşır. Şiir yalnızlığın yalın an-
lamı olduğundan, şairin hür bulvarlarını oluş-
turur.

 Şair hayatının merkezinde şiir vardır.

 Şair, herkesin anlayamadığı ebedi bir sevgi 
taşıyan, sılaya gidemeyen, derdine tutsak bir 
gurbet ehli. Sabır yolcusu. Kanayan kalplere 
ve can ile canan arasındaki perdeye solukla-
rıyla nakış işleyen gönüllü usta. 

 Geçmişe ait hüzünleri, geleceğe ait tasaları 
olan ve dillendirdiği dua ile gönül kapısını ça-
lan misafir.  

 Şair, gözündeki yaşı, yüreğindeki iklimin 
ateşi hiç dinmeyen, ruhu ve bedeni aşka, ebe-
di olana davet eden, bağı, bağbanı, canı bu 
uğurda feda edendir.

 Şimdi kendinize bir mola ısmarlayın, müm-
künse deniz manzaralı olsun. Yanında da 
demli bir çay. Bulunduğunuz tüm olumsuzluk 
taşıyan halden de çıkın. Hah tamam. Sakın 
bozmayın. Ve bu firari halinizden bir şiir oku-
yun, ama has, ama delikanlı bir şiir olsun. 
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Fotoğraf: Ahmet Turan KURAL
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TARİHİN
RESİMLİ TASVİRİ 

Mustafa TÜRE

 Geleneksel Türk sanatları arasın-
da özgün konumuyla dikkat çeken 
“minyatür sanatı”, tarihin resme-
dilmiş belgesi olması niteliğiyle de 
ayrıcalıklı bir yere sahip bulunu-
yor. İnce işlenmiş ve küçük boyutlu 
resimlerle tasvir edilen minyatür, 
günümüzdeki temsilcileriyle tarihe 
ışık tutmaya devam ediyor.

 Bilimsel araştırmalar, minyatürün kökleri-
nin Orta Asya’dan geldiğini ortaya koyuyor.  
Tarihte bilinen ilk minyatür uygulamaları ise 
Uygur kökenli nakkaşların eserlerinde ken-
dini gösteriyor. Uygurlu nakkaşların Çin’e ve 
İran’a göç etmesiyle gelişim sürecine giren 
minyatür sanatının Osmanlı Devleti’ndeki 
bilinen en eski uygulamasına, Fatih Sultan 
Mehmet döneminde rastlanıyor. Sultan III. 
Murat’ın oğlunun sünnet düğününü anla-
tan “Sûrname” yi 427 resimle süsleyen Nak-
kaş Osman, kendi devrinin en tanınan ve en 
değerli minyatür ustası olarak dikkat çeki-
yor.

 17.yüzyılda Nakşı (Ahmet Mustafa), 
18.yüzyılda Levni (Edirneli Abdülcelil Çele-
bi) gibi minyatür üstatları, bu sanata yeni 
katkılarda bulunan sanatçılar olarak öne çı-
kıyor.

Geleneksel minyatür sanatının üstatları, sırf 
pamuktan yapılma Hint kağıdı kullanır ve 
kullandıkları bu kağıdı mermer bir levha 
üzerine sererlerdi. Mermer levha üzerine 
serilen kağıtlar, yine mermer bir silindir ya 
da fildişi bir çubuğa sürtülerek parlatılırdı. 
Nakkaş, kedi tüyünden ya da kuşun tüyüne

Mustafa Göçmezler - Şemailname Tarzı Minyatür Çalışması 
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Mustafa Göçmezler
Bursa Yeşil Türbe Minyatür Çalışması
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ipekle bağlanmış samurdan yapılma fırçası-
nı alıp, çevresindeki boya çanaklarına daldı-
rırdı.

 Minyatür tarzındaki esas özellikler, 
çizilen figürlerin birbirini kapatmaya-
cak bir düzenle istiflenip kişilerin öne-
mini boyutlarıyla belirtmek, perspek-
tif (uzaklık ve derinliği) hiç bir şekilde 
göstermemek, renklerde ışık-gölge 
etkisi nasıl olur diye düşünmeden düz 
boyamak ve ayrıntıları olduğu gibi işle-
mek gibi temel kurallarla ifade edilebi-
lir.

 Osmanlı Dönemi’ndeki minyatürler 

ele alındığında nakkaşların daha çok 
Osmanlı ordusunun seferlerini, savaş-
larını, kuşatma ve çıkartmalarını, kimi 
zaman bizzat kendi gözlemlerine, kimi 
zaman da resimledikleri el yazmaları-
nın metinlerine dayanarak canlandır-
maya çalıştıkları dikkat çekiyor.

 Uygurlu nakkaşların dünya sanatı-
na kazandırdıkları “minyatür”, Ortaçağ 
Avrupası’ndaki çeşitli uygulamalarıyla 
Batı toplumlarında da varlığını kabul 
ettiren bir sanat dalı.

 Tarihi kaynaklar, baskı makinesinin 
bulunuşuna kadar Avrupa’da görkemli 

minyatürlerin yapıldığına işaret edi-
yor. Baskı makinesinin bulunmasından 
sonraki süreçte ise minyatür sanatı 
daha çok madalyonların üzerine port-
re amaçlı icra edildi.

 Söze başlarken, minyatür sanatının 
günümüzdeki temsilcileriyle tarihe ışık 
tutmaya devam ettiğinden bahsetmiş-
tik.

 Günümüz minyatür sanatçılarından 
biri de Mustafa Göçmezler.
Tarihe olan özel ilgisi, minyatür sana-
tıyla buluşturmuş Göçmezler’i.

Fotoğraf: Talat Özel

Mustafa Göçmezler
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Katipler Meclisi minyatür çalışması

Doğancı Minyatür Çalışması Katipler Meclisi Nakkaş Osman
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 El yazması eserlerde geçen öykülerin re-
simlerle tasviri, çocukluk yıllarından beri 
Göçmezler’in merak duyduğu konuların ba-
şında gelmiş.

 Göçmezler aynı zamanda, Bursa Gele-
neksel Okçuluk Kulübü’nde geleneksel Türk 
okçuluğunu icra ediyor. Kulüp yönetim ku-
rulunda genel sekreterlik görevini de yerine 
getiriyor.

 El yazması eserler, hat, tezhip, minyatür 
gibi alanlarda da araştırmalar yapan Göç-
mezler, bir yıllık süreçte 10 adet minyatüre 
imza atmış.

 Göçmezler, hat konusunda usta isimler-
den icazet almış. Kemankeşlikte de mahir 
Hattat Mahmut Şahin Hoca’nın talebesi.

 Minyatür sanatına, Süheyl Ünver, Metin 
And gibi değerli hocaların kaynaklarından 
yaptığı araştırmalar sonucunda başlayan 
Görmezler, çalışmalarına yorumlarıyla des-
tek veren Hilmi Arıç Hoca’nın ve çizgisini 
beğenerek takip ettiği minyatür sanatçısı 
Jahongir Ashurov’un da sanat gelişimine 
önemli katkıları bulunduğunu belirtiyor.

Yıldırım Bayezıd av sahnesi (Hünername)
minyatür çalışması
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Minyatür- Karakalem Tarzı Otoportre 

Sultan II. Murat Kabak Atışı (Hünername) Minyatür Çalışması
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Minyatür sanatının 
genç temsilcisi  

  Birbirinden güzel minyatür eserlere im-
zasını atan Mustafa Göçmezler, minyatür sa-
natının genç kuşak temsilcilerinden. Hayal 
dünyasının uçsuz bucaksız enginliğinde şe-
killenen figürler, minyatür sanatının özgün 
örnekleri olarak hayat buluyor. Çalışmaları-
na bir yıllık süreçte hız veren Göçmezler, bu-
güne değin 10 adet minyatür esere ismini 
yazdırmış. Geleneksel Tür el sanatlarına özel 
ilgi duyan Göçmezler, minyatürün yanı sıra; 
hat, tezhip sanatlarıyla da ilgileniyor. Ata 
sporları arasında özel bir yeri bulunan okçu-
luk sporuyla da ilgilenen Göçmezler, Bursa 
Geleneksel Okçuluk Kulübü üyesi.
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