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 Gerçekleştirdiğimiz plan, proje ve yatırımlarla Bursa’yı, 

“yaşanılmasından mutluluk duyulan şehir” konumuna getir-

meye yönelik çabalarımız, uluslar arası değerlendirme kuru-

luşlarının araştırmalarıyla da tescillendi.

 Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi stan-

dartlarına göre kıyaslayıp her yıl “Yaşam Kalitesi En Yüksek 

Şehirler” listesi oluşturan Numbeo Uluslararası Derecelendir-

me Merkezi, Bursa’ya 2016’da 28. sırada yer verdi.

 Geçen yıl listeye 48. sıradan giren Bursa, bu yıl 20 basamak 

üste çıkarak 28. sırada yer aldı.

 Başarıya giden yolda, Bursa sevdamızın yüreğimizde her 

daim diri tuttuğu, “her şey Bursa için” aşkı bulunuyor.

 Tarihi ve kültürel alanda, altyapıda, şehircilikte, sporda, 

sosyal sahada gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, “her şey Bursa 

için” şiarımızın en açık göstergelerini oluşturuyor.

 Yayınlanan rakamlar aynı zamanda, Bursa’nın, Türkiye’nin 

yaşam kalitesi en yüksek şehri olduğunu gösteriyor.

 Bütünşehir Yasası ile birlikte ilçe belediyelerimiz ile ger-

çekleştirdiğimiz projeler, “merkezde ne varsa kırsalda da o 

olacak” hedefine işaret ediyor.

 Bu anlayışla ilçelerimizi şantiyeye çevirdik.

 Bursa, adım adım “herkesin yaşamak için can atacağı şe-

hir” görünümüne yaklaşıyor.

 Yapılan uluslar arası değerlendirmeler, bunu bize bugün-

den müjdeliyor.

 “Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler” listesinde, bir yılda 20 

basamak birden yükselme başarısı göstermek, Bursa’ya yö-

nelik gerçekleştirilen çalışmaların, ne denli doğru bir mecra-

da ilerlediğini de kanıtlıyor.

 Bursa hepimizin.

 Başarılarımızın arka planında, bu şehirde yaşayan her bir 

bireyin oluşturduğu ortak sinerji bulunuyor.

 Bu vesileyle hepinize en içte saygılarımı sunarım.

Bursa Türkiye’nin
yaşam kalitesi en yüksek şehri
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 Numbeo Uluslararası Derecelendirme Merkezi’nin her yıl 
dünya genelindeki 5 bini aşkın şehirdeki yaşam kalitesi stan-
dartlarını belirlediği araştırmasında, Bursa’nın bu yıl 28. sıra-
da yer alması, hepimizi gururlandırdı.
 Büyükşehir Belediyemizin; şehircilik çalışmalarından sos-
yal belediyeciliğe, kültür-sanat alanındaki projelerinden ta-
rihi dokunun korunup geliştirilerek gelecek kuşaklara ema-
netine varıncaya değin “yaşanılmasından mutluluk duyulan 
şehir” kavramı içerisinde yer alması gereken bütün unsurları 
hayata geçiren çalışmaları, bu büyük başarıyı da beraberinde 
getirdi.
 Biz de BUSKİ olarak, Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla 
“sağlıklı, sorunsuz  ve kesintisiz altyapı hizmeti” prensibiyle 
şehrimizin yaşam kalitesini daha da yukarılara taşıyabilme-
nin sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdü-
rüyoruz.
 Sağlıklı üstyapının, sağlıklı altyapı ile mümkün olabileceği 
gerçeğinden hareketle, gelişmelere açık, kendini yenileyen 
yönetim anlayışıyla, pek çok yatırımı hayata geçirdik.
 Altyapı çalışmalarımızı, merkezin yanı sıra, Bütünşehir 
Yasası’yla görev ve sorumluluk alanımıza giren 10 ilçede yo-
ğunlaştırdık.
 Bu kapsamda ilçelerimizi şantiyeye çevirdik.
 İçme suyu hatlarından kanalizasyon ağının yenilenmesi-
ne, arıtma tesisleri inşaatından çevre yatırımlarına kadar alt-
yapı çalışmalarında yoğun bir temponun içerisindeyiz.
 Bursa merkezdeki başarılı altyapı çalışmalarımızı, Bütün-
şehir Yasası’yla sorumluluk sahamıza giren 10 ilçeye de yay-
gınlaştırmak en büyük amacımız.
 Plan, strateji ve yatırımlarımız; doğusundan batısına, ku-
zeyinden güneyine Bursa’nın her köşesinin “sağlıklı, sorunsuz 
ve kesintisiz altyapı ağı”na kavuşturulmasını hedefliyor.
 Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek, hepinizi en içten 
duygularımla selamlarım.

Sağlıklı sorunsuz kesintisiz
altyapıda büyük hedefler
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ALTYAPI
YATIRIMLARINDA
HEDEFLER AŞILDI 

 “Sağlıklı ve kesintisiz altyapı” hede-
finde büyük başarılara imza atan BUS-
Kİ, 2016’daki yatırım hedeflerini aştı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın başkanlığın-
da düzenlenen toplantıda 2016 bütçesi ile 
ilgili durum değerlendirmesinde bulunuldu.  

Bütünşehir Yasası ile sorumluluk alanlarına 
giren ilçelerin şantiyeye döndüğünü belir-
ten Çetinavcı, “sağlıklı ve kesintisiz altyapı” 
hedefinde büyük başarılara imza atıldığını 
dile getirdi.

 Ek ödenek dahil olmak üzere 1 milyar 
143 milyon TL olan 2016 bütçesinin yatırım 
ağırlıklı olarak programlandığını belirten 
Çetinavcı, “Sahip olduğu abone sayısı, so-
rumluluk alanı ve işlem hacmi gibi kriterler 
bağlamında Türkiye’nin dördüncü büyük 
su ve kanalizasyon idaresi konumundaki 
BUSKİ, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damga vurmaya aday 
altyapı projelerine imza atıyor. Bütçesinin 

yüzde 70’e yakın bölümünü yatırımlara ayı-
ran BUSKİ, Bütünşehir Yasası’yla sorumluluk 
alanına giren 10 ilçe başta olmak üzere alt-
yapı yatırımlarına hız verdi.” diye konuştu.
Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkan-
larının katılımıyla gerçekleştirdikleri “durum 
değerlendirmesi toplantısı”nda plan, proje 
ve yatırımların gerçekleşme süreci ile ilgili 
veri değerlendirmesinde bulunduklarına 
işaret eden Çetinavcı, yatırımların gerçekleş-
me yüzdesinin, belirlenen hedefleri aştığını 
da sözlerine ekledi.

 Değerlendirme toplantısında, Genel Mü-
dür Yardımcıları Güngör Gülenç, Talat Özen 
ile Daire Başkanları da hazır bulundu. 

BUSKİ HABER
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BUSKİ HABER

BUSKİ
ÇALIŞMALARIYLA 
ÖRNEK ALINIYOR 

 Tokat Belediyesi’nden BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı 
ziyaret eden bir grup heyet, Hüda-
vendigar Kent Parkı’ndaki Nlüfer 
Çayı üzerinde yapımı gerçekleştiri-
len kano ve su sporları alanına iliş-
kin bilgi aldı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce Hüdavendigar 
Kent Parkı’ndaki Nilüfer Çayı üzerinde yapı-
mı gerçekleştirilen kano ve su sporları alanı, 
örnek model olarak dikkat çekiyor. Tokat 
Belediyesi’nden BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret eden bir grup he-

yet, kano ve su sporları alanına ilişkin bilgi 
aldı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce Hüdavendigar 
Kent Parkı’ndaki Nilüfer Çayı üzerinde yapı-
mı gerçekleştirilen kano ve su sporları alanı, 
örnek model olarak dikkat çekiyor. Tokat 
Belediyesi’nden BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret eden bir grup he-
yet, kano ve su sporları alanına ilişkin bilgi 
aldı.

 Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mus-
tafa Benli ve Park Bahçeler Müdürü Ufuktan 
Öztürk’ün başkanlığındaki konuk heyet, 
Tokat’ta da kano ve su sporları alanını hayata 
geçirmenin hazırlıkları içerisinde olduklarını 
belirterek, bulundukları değerlendirmeler 
kapsamında, Bursa’daki kano ve su sporları 
alanını kendilerine örnek model olarak belir-
lediklerini vurguladı.

 Gösterilen konukseverlik nedeniyle 

Çetinavcı’ya teşekkür eden konuk heyet, 
projenin bir örneğini de Tokat’ta hayat ge-
çirmenin hazırlıkları içerisinde olduklarını 
dile getirdi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Büyükşehir Belediyesi’nin “her alanda 
örnek alınan marka kent Bursa” hedefinde, 
üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları 
yerine getirmenin gayretinde olduklarını 
belirtti.

 Sergiledikleri çalışmaların diğer iller tara-
fından da örnek alınmasının mutluluk verici 
olduğunu vurgulayan Çetinavcı, Nilüfer Çayı 
üzerindeki oluşturdukları kano ve su sporları 
alanının, Bursa’ya değer kazandıran projeler 
arasında yer aldığını belirtti.

 Konuk heyetin ziyaretinde BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç ile Plan-
lama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Necat 
Yardımcı da hazır bulundu. 
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BUSKİ HABER

ATIKSU DEŞARJI 
OLAN

İŞLETMELERE
 “DENETİM” 

BİLGİLENDİRMESİ 
 BUSKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma 
Daire Başkanlığı’nın düzenlediği toplan-
tıda, atıksu deşarjı olan işletmeler, atıksu 
denetimleri ve atıksu kalite kontrol ruhsatı 

işlemlerine ilişkin konularda bilgilendirildi. 
Toplantı kapsamında, denetimlerde hangi 
hususlara dikkat edildiği ve işyerlerinin üzer-
lerine düşen görevlerin ne olduğuyla ilgili 
açıklamalarda bulunuldu.

 BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda, konuya ilişkin merak edilen bü-
tün sorular mercek altına alındı.

 İlkinin Mayıs 2016’da düzenlendiği top-
lantıda, endüstriyel atıksu deşarjı olan işlet-
meler arasından BUSKİ tarafından belirlenen 
işletmelere, ayrıntılı sunumda bulunuldu.

 Yapılan sunumlarda işleri yetkililerine; 
atıksu kalite kontrol ruhsatı işlemleri, atıksu 

deşarjlarında BUSKİ’nin görev ve yetkileri, 
kanalizasyon sistemine bağlantı zorunlulu-
ğu, atıksuların arıtılması şartı, atıksu deşarj 
limit değerleri, Kirlilik Önlem Payı (KÖP), 
kuyu suyu izin belgesi, debimetre kurulumu, 
sanayi atıksu bedeli ve endüstriyel atıksu ka-
rakterinin BUSKİ Genel Müdürlüğü Havza 
Koruma Daire Başkanlığı’nın atıksu arıtma 
tesislerine etkisi konularında bilgilendirme-
de bulunuldu.

 Bilgilendirme toplantılarına, önümüzde-
ki dönemde de devam edilecek. İşletmeler 
faaliyet sektörlerine göre davet edilerek, 
aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin 
bilgilendirilerek karşılaşılan sorunlara ortak 
çözüm yolları aranması hedefleniyor.
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BUSKİ HABER

GÜVENLİ
İNTERNET

KULLANIMI 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlik-
te, “güvenli internet kullanımı”yla 
ilgili dikkat edilmesi gereken hu-
suslar mercek altına alındı. Etkinlik 
kapsamında BUSKİ çalışanlarına, 
gruplar halinde, internet kullanı-
mında dikkat edilecek hususlara 
ilişkin eğitim semineri verildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 

düzenlediği etkinlikte, “güvenli internet 
kullanımı”yla ilgili dikkat edilmesi gereken 
hususlar mercek altına alındı. Bilgisiz ve bi-
linçsiz internet kullanımının pek çok soru-
nu da beraberinde getirdiğine işaret edilen 
etkinlikte, dahili ve harici tehdit unsurlarına 
karşı dikkat edilmesinin önemine dikkat çe-
kildi.

 Türkiye’de nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin 
internet kullandığını belirten BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bil-
gi İşlem Donanım Servisi Sorumlusu Ömer 
Yüksel, sanal dünyanın karanlık labirentleri-
ne karşı bilinçli olunması gerektiğini vurgu-
ladı.

 Menşei belirsiz güven vermeyen web ve 
FTP sitelerine girilmemesi gerektiğini belir-
ten Yüksel, “Bilgisayardaki özel bilgi ve veri-
lerin güvenliği açısından şüphe uyandıran, 
kaynağı belirsiz web sitelerine girilmeme-
sinde büyük fayda bulunuyor. Her bilgisaya-

rın kendine özgü şifre güvenliği bulunmalı. 
Bilgisayarın açılış şifresi en az sekiz karakter-
li olmalı. Şifrelendirmede büyük ve küçük 
harfler bir arada bulunmalı, kişiye özel bilgi-
ler yer almamalıdır.” diye konuştu.

 Sosyal medya hesaplarının güvenliği 
bağlamında, “gizlilik ve güvenlik ayarları”nın 
önemine işaret eden Yüksel, sanal ortamda 
paylaşılan bilgilerin, art niyetli kişi ve grupla-
rın istismarına açık unsurlar içermemesinin 
önemine dikkat çekti.

 Bilgisayarın veri tabanında sadece değerli 
verilerin saklanması gerektiğini vurgulayan 
Yüksel, çalışmaya ara verildiği mola anların-
da bilgisayar ekran kilidinin aktif konuma 
getirilmesi gerekliliğine de sözlerine ekledi. 
Etkinlik kapsamında Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı tarafından BUSKİ çalışanlarına, grup-
lar halinde, internet kullanımında dikkat 
edilecek hususlara ilişkin eğitim semineri 
verildi.
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BUSKİ HABER

BUSKİ’DEN
İŞLEMLERE “CEP” 

KOLAYLIĞI 
 Abonelik işlemleri, abonelikle ilgili 
itirazlar, fatura ödeme, arıza bildirimi 
gibi işlemler bundan böyle cep telefon-
ları aracılığıyla da yapılabilecek. İOS ve 
Android tabanlı işletim programına 
sahip cep telefonu sahipleri, BUSKİ’nin 
sağladığı kolaylıktan yararlanabilecek. 

 Kullanıcılar, Android Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.kaitek.ebuski) ile İOS 
AppStore : https://appsto.re/tr/KxXKbb.i) 
linkleri aracılığıyla uygulamadan yarar-
lanma imkanı bulabilecek.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla ye-
niliklere açık anlayış doğrultusunda çalışma-
larına devam ettiklerini belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, kamu kuru-
mu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle 
abonelerine hizmetin en iyisini verebilme-
nin gayretinde olduklarını belirtti.

 Abonelik işlemleri, fatura ödemesi, sayaç 
muayenesi, arıza tespiti gibi görev alanla-
rına giren işlemlerin, hızlı ve çözüm odaklı 
anlayışla yerine getirilmesi adına teknolojik 
gelişmelerden de yararlandıklarını vurgula-
yan Çetinavcı, “Bunun son örneğini, BUSKİ 
ile ilgili işlemlerin cep telefonları aracılığıyla 
yapılabilmesine imkan tanıyan uygulama ile 
gerçekleştirdik. Cep telefonu üzerinden öde-
me yapılması, dijital ortamda makbuz alımı, 
arıza bildirimi, abonelik işlemleri, abone-
likle ilgili itirazlar, Şikayet Öneri Katkı (ŞÖK) 
uygulaması gibi işlemler, cep telefonları ile 

yapılabilecek.” diye konuştu. Uygulama kap-
samında gerçekleştirilecek abonelik işlemle-
ri arasında; “yeni abonelik başvurusu”, “isim 
değişikliği”, “geçici olarak suyun kesilmesi”, 
“geçici olarak suyun açılması”, “abone türü 
değişikliği” ve “abone sonlandırma başvuru-
su” bulunuyor.

 Abonelikle ilgili itirazlar kapsamında ise 
“daire numarası değişikliği”, “sayaç karışıklı-
ğı”, “sayaç arıza”, “sayaç muayenesi” gibi uy-
gulamalar bulunuyor.

 Android tabanlı işletim programına sahip 
cep telefonu kullanıcıları, (Android PlayS-
tore : https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.kaitek.ebuski) ile İOS veri ta-
banlı programına sahip cep telefonu kullanı-
cıları ise (iOS AppStore : https://appsto.re/tr/
KxXKbb.i) linkleri aracılığıyla uygulamadan 
yararlanabilecek. 
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BUSKİ HABER

TEKNOLOJİK
ESARET SOSYAL 

YALNIZLIK GETİRİR 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın düzen-
lediği etkinlikte “teknolojik bağım-
lılık” konusu mercek altına alındı.

 Çağımızın en tehlikeli bağımlılıkları ara-
sında yer alan “teknolojik bağımlılık”, esareti 
altına aldığı bireyleri, sosyal yaşamlarında 

yalnızlaştırma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları  ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın düzenlendiği 
etkinlikte konuya dikkat çeken Yeşilay Bursa 
Şubesi Başkanı Dr. M. Serhat Yamalı, tekno-
lojik esaretin zararlarına işaret etti.

 Çağımızın en tehlikeli bağımlılıkları ara-
sında yer alan “teknolojik bağımlılık”, esareti 
altına aldığı bireyleri, sosyal yaşamlarında 
yalnızlaştırma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları  ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın düzenlendiği 
etkinlikte konuya dikkat çeken Yeşilay Bursa 
Şubesi Başkanı Dr. M. Serhat Yamalı, tekno-
lojik esaretin zararlarına işaret etti.

 Teknolojinin kararınca kullanıldığında 
amaca bağlı ilerlemeye yardımcı olduğunu 

belirten Yamalı, “İnternet ve cep telefonu 
günümüz modern dünyasının vazgeçil-
mez unsurları. Yerinde ve amacına uygun 
kullanıldığında yaşamı kolaylaştıran bu iki 
unsurun esiri olmamak gerekiyor. Aksi tak-
dirde olabilecek bağımlılıklar, kişiyi sosyal 
yaşamdan uzaklaştırarak, sanal ve mekanik 
dünyanın figürü haline getirecektir. Saatle-
rini internet başında geçiren bir insandan 
iş verimliliği beklenemeyeceği gibi gerek fi-
ziksel gerekse psikolojik sağlığının da tehdit 
altında olduğu söylenebilir.” diye konuştu. 

 İnternet ve cep telefonu bağımlılığının 
neden olacağı olumsuz sonuçların, televiz-
yon bağımlılığı için de söz konusu olduğunu 
ifade ede Yamalı, sosyal ve sportif faaliyetler-
le teknolojik bağımlılığın önüne geçilebile-
ceğini de sözlerine ekledi.
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BUSKİ’DEN
PERSONELİNE

AŞURE İKRAMI 
 Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem 
ayının onuncu gününe denk düşen Aşu-
re Günü vesilesiyle BUSKİ personeline 
aşure tatlısı ikram edildi.

 Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı-
nın onuncu gününe denk düşen Aşure Günü 
vesilesiyle BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi’nin düzenle-
diği etkinlikte personele aşure tatlısı ikram 
edildi. İkram öncesi, Bursa Müftülüğü Vaizi 
Muhammed Döner tarafından “Muharrem 
Ayının Fazileti” konulu konferans verildi.

 Muharrem ayının, pek çok faziletinin bu-
lunduğuna işaret eden Döner, İslam’a göre 
yerlerin ve göklerin, Muharrem’in 10. günün-
de yaratıldığına inanıldığını belirtti.

 Hazreti Adem’in dünyaya indirilişinin 
Muharrem’in 10. gününde gerçekleştiğini 
vurgulayan Döner, bugünün aynı zamanda 
Hazreti Musa’nın Firavun’un zulmünden kur-
tulduğu güne denk düştüğünü ifade etti.

 Savaşların haram sayıldığı dört aydan biri-
nin de Muharrem ayı olduğuna dikkat çeken 
Döner, bu ayda yapılan hayır hasenatların 
Allah katında kabul göreceğine dair pek çok 
hadisin de bulunduğunu sözlerine ekledi.
 
 Bursa Müftülüğü Vaizi Muhammed 
Döner’in sunumundan sonra, BUSKİ perso-
neline aşure ikramında bulunuldu.

BUSKİ HABER
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“YANGINA
BİLİNÇLİ

MÜDAHALE”
EĞİTİMİ 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi’ne bağlı BUSKİ Sivil Savunma Birimi 
tarafından, BUSKİ personeline uygulamalı 
yangın tatbikatı verildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi’ne bağlı BUSKİ Sivil Savunma Birimi 
tarafından “Yangından Korunma Haftası” do-
layısıyla düzenlenen etkinlikte yangına karşı 

alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilen-
dirmede bulunuldu. Etkinlik kapsamında, 
BUSKİ personeline uygulamalı yangın tatbi-
katı eğitimi verildi.

 Eğitimin amacının BUSKİ çalışanlarına, 
yangın tedbirlerinin alınmasında dikkat edi-
lecek hususların neler olduğuna ilişkin bilgi 
vermek olduğunu belirten BUSKİ Sivil Sa-
vunma Uzmanı Münir Yılmaz, olası yangınla-
rın önlenmesinde yangın bilincinin önemi-
ne dikkat çekti.

 Yangınlara uygun söndürme maddeleri 
ile doğru yönden müdahale ederek can ve 
mal kayıplarını en az seviyede tutarak yangı-
nı söndürme bilincinin oluşturulabileceğini 
vurgulayan Yılmaz, “Yangın, yanıcı madde-
nin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan 
kimyasal bir olaydır. Belirli şartlar oluştuğun-
da hemen hemen bütün maddeler yanabi-
lir. Ancak bu şartların hepsinin her zaman 
bir arada bulunması mümkün değildir. Yanı 

madde sözünden, ısı karşısında yanıcı buhar 
veya gaz çıkaran ya da kolaylıkla korlaşabi-
len maddeler anlaşılmalıdır.” diye konuştu.
Yangına müdahale sırasında panik yapılma-
masının önemine işaret eden Yılmaz, müda-
halede bulunulmadan önce, hakim rüzgarın 
yönüne göre yangının genişleme yönünün 
belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

 Yangına neden olan kaynak saptandıktan 
sonra yangın tipine uygun söndürme cihazı-
nın kullanılması gerektiğine değinen Yılmaz, 
özellikle kapalı alan yangınlarında ortaya 
çıkabilecek gazlar öldürücü olabileceğine 
dikkat çekerek, bu nedenle yetkisiz ve dona-
nımsız personelin yangın alanından uzaklaş-
tırılması gerektiğini vurguladı.

 BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir 
Yılmaz’ın sunumunun ardından BUSKİ per-
sonelinin katıldığı uygulamalı yangın tatbi-
katı eğitimine geçildi.
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BUSKİ HABER

YANGININ
BÜYÜME HIZI  

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi’ne bağlı faaliyet gösteren BUS-
Kİ Sivil Savunma Birimi’nin ilçe şube 
müdürlükleri nezdinde başlattığı yan-
gın tatbikatlarına, Harmancık Şube 
Müdürlüğü’nde devam edildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi’ne bağlı faaliyet gösteren BUSKİ Sivil 

Savunma Birimi’nin ilçe şube müdürlükleri 

nezdinde başlattığı yangın tatbikatlarına, 

Harmancık Şube Müdürlüğü’nde devam 

edildi.

 Tatbikat öncesi Harmancık Şube Müdür-

lüğü personeline “yangının büyüme hızı” 

konulu sunum gerçekleştiren BUSKİ Sivil 

Savunma Uzmanı Münir Yılmaz, gereken ön-

lemlerin alınmadığı durumlarda yangınların 

geometrik hızla büyüdüğüne işaret etti.

 Başlangıçta bir bardak su ile söndürülebi-

lecek bir yangının, ikinci dakikada bir kova 

ile üçüncü dakikada bir fıçı su ile ancak sön-

dürülebileceğine dikkat çeken Yılmaz, “Buna 

karşılık itfaiyeci de çok hızlı olmak zorunda-

dır. İtfaiyeci, meşguliyeti ne olursa olsun ih-

bardan bir dakika sonra hareket eden aracın 

içinde olacak, dünya standartlarına göre en 

geç beş dakika sonra yangın yerine varmış 

ve hortum sermiş olacaktır. Yangın yerinde 

de ani ve isabetli kararlar alabilecek ve çok 

seri hareket edecektir” diye konuştu.

 BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir 

Yılmaz’ın sunumunun ardından, uygulamalı 

yangın söndürme tatbikatına geçildi.
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BUSKİ HABER

BUSKİ’NİN
ŞAMPİYON

GÜREŞÇİSİNDEN 
BÜYÜK BAŞARI 

 BUSKİ Güvenlik Birimi çalışanı 
Yunus Kılıç, Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı adına çıktığı yağlı güreş 
müsabakalarında bir büyük başarı-
ya daha imza atarak BUSKİ’nin gu-
ruru oldu.

 BUSKİ Güvenlik Birimi çalışanı Yunus 
Kılıç, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı adına çıktı-
ğı yağlı güreş müsabakalarında bir büyük 
başarıya daha imza attı. Mustafakemalpaşa 
Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Kütah-
ya Tavşanlı Yağlı Güreşleri’nde final oyna-
yan, Ovaakça İncir Festivali Yağlı Güreşleri 
Turnuvası’nda ise kategorisinde birinci olan 
Kılıç, BUSKİ’nin gururu oldu.

 Güreş müsabakalarında BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın şahsında 
BUSKİ’yi temsil etmenin onurunu yaşadığı-
nı belirten BUSKİ’nin şampiyon güreşçisi Yu-
nus Kılıç, sağlanan imkanlar nedeniyle BUS-
Kİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya 
teşekkür etti.

 Başarıya giden yolun çok çalışmak ve di-
siplinli bir hayat sürmekten geçtiğine işaret 
eden Kılıç, başarılarının sürekliliği noktasın-
da çok çalıştığını da sözlerine ekledi.
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İLÇELER
ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Mustafa TÜRE

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik ve 
Mudanya’da gerçekleştirdiği ba-
şarılı çalışmalarını, Bütünşehir 
Yasası’yla Bursa’nın genelini kapsa-
yacak biçimde 17 ilçenin tamamına 
yaygınlaştıran BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, ilçelerde yatırım hamlesi baş-
lattı.

 Abone sayısı, hizmet ağı, işlem hacmi, 
yatırım büyüklüğü gibi kriterler bağlamında 
Türkiye’nin dördüncü büyük su ve kanalizas-
yon idaresi konumundaki Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçeler-
de yatırım hamlesi başlattı. 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Bütünşehir Yasası kapsamında 
sorumluluk sahasına dahil olan 10 yeni ilçe-
de büyük yatırımlara imza atıyor.

 Yasayla birlikte Bursa’nın 17 ilçesinin ta-
mamından sorumlu hale geldiklerini ha-
tırlatan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, “Yasa öncesi 
7 merkez ilçeyle sınırlı olan görev sahamız, 
yasayla birlikte10 yeni ilçenin de katılmasıy-

la Bursa’nın tamamını kapsar hale geldi. Bü-
yükşehir Belediyemizin vizyonuyla Osman-
gazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik 
ve Mudanya’da gerçekleştirdiğimiz başarılı 
çalışmalarımızı aynı şevk ve heyecanla hiz-
met alanımıza dahil olan İznik, Orhangazi, 
Yenişehir, İnegöl, Karacabey, Mustafake-
malpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve 
Harmancık’ta da sürdürüyoruz. Lokal yatı-
rımlarla acil çözüm bekleyen ilçelerde altya-
pı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda 
İznik’te 155 kilometrelik içme suyu, 2 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı, Orhangazi’de 
163 kilometrelik içme suyu, 9 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, Yenişehir’de 358 kilomet-
relik içme suyu, 11 kilometrelik kanalizas-
yon hattı, İnegöl’de 185 kilometrelik içme 

SU’YA YÖN VERENLER
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suyu, 346 kilometrelik kanalizasyon hattı, 
Yenişehir’de 358 kilometrelik içme suyu, 11 
kilometrelik kanalizasyon hattı, İnegöl’de 
185 kilometrelik içme suyu, 346 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, 180 kilometrelik yağmur 
suyu hattı, Karacabey’de 437 kilometrelik 
içme suyu, 220 kilometrelik kanalizasyon 
hattı, 112 kilometrelik yağmur suyu hat-
tı, Mustafakemalpaşa’da 600 kilometrelik 
içme suyu, 8 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı, Orhaneli’de 235 kilometrelik içme suyu 
hattı, 26 kilometrelik kanalizasyon hattı, 
Büyükorhan’da 3 kilometrelik kanalizasyon 

hattı, Keles’te 130 kilometrelik içme suyu 
hattı, 3 kilometrelik kanalizasyon hattını hiz-
mete sunduk.” diye konuştu.

 Sudaki kayıp kaçakla
 mücadelede Türkiye’ye örnek
 Sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergi-
lenen performansın, su ve kanalizasyon ida-
relerinin başarı kriterlerini belirleyen önemli 
bir gösterge olduğunu vurgulayan Çetinav-
cı, bu konuda Türkiye’nin en başarılı su ve 
kanalizasyon idaresi konumunda bulunduk-
larını dile getirdi.

 Bursa merkezde sudaki kayıp kaçak ora-
nının yüzde 23’ler seviyesinde seyrettiğini 
belirten Çetinavcı, bu oranın Avrupa stan-
dartları ortalamasında olduğunu ifade etti.

 Bursa merkezdeki bu başarıyı Bursa’nın 
tamamına yaymayı amaçladıklarını belirten 
ÇETİNAVCI, ilçelerdeki içme suyu hatlarını 
iyileştirme, rehabilite etme çalışması başlat-
tıklarını, bu kapsamda sudaki kayıp kaçak 
oranlarını minimize etmeyi hedeflediklerini 
de sözlerine ekledi.
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Büyük
altyapı projeleri

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “SU-
KAP Projesi” kapsamında yüzde 50 hibe ile 
verdiği krediyle Keles ve Harmancık’taki 
içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu 
projelerinin yapımı ile Büyükorhan’daki 
kanal ve yağmur suyu hatlarının yapımı, 
BUSKİ’nin ilçelere yönelik başlattığı yatı-
rım zinciri halkalarından birini oluşturu-
yor.

 Bununla birlikte İller Bankası aracılığıy-
la Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) 5 yılı 
geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli 
150 milyon euro’luk kredi temininde bulu-
nan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Karacabey, 
İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da  kanali-
zasyon hattı, yağmur suyu problemleri ve 
içme suyu sorunlarını çözüme kavuştura-
cak çalışmalara hazırlanıyor. Bütün bun-

ların yanı sıra BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, Genel Müdür Yardımcıları 
ve ilgili daire başkanları, İller Bankası Böl-
ge Müdürü Ekrem Ayti ve ekibi ile bir ara-
ya gelerek, yapımı İller Bankası tarafından 
İznik’te gerçekleştirilen kanalizasyon hattı 
ve atık su arıtma tesisinin işleyişi ve yaşa-
nan problemler ile ilgili de durum değer-
lendirmesinde bulundu.

 Sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı 
ağının sürekliliği bağlamında Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına 
büyük bir tempo ile devam eden BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği yatı-
rımlarla, Türkiye’deki su ve kanalizasyon 
idareleri arasında örnek bir konumda bu-
lunuyor.

 Yıllık bütçelerinin yaklaşık yüzde 60’lık 
dilimini yatırımlara ayırdıklarını belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı, kamu kurumu 
olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, iki 
yıl önce sorumluluk alanlarına dahil olan 
10 ilçenin biriken altyapı sorunlarının bir 

an önce çözüme kavuşturulabilmesi için 
öz kaynaklarını harekete geçirmelerinin 
yanı sıra, İller Bankası aracılığıyla uzun va-
deli uygun geri ödemeli  AYB’den yatırım 
kredileri de temin ettiklerini vurguladı.

 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerin-
de kanalizasyon hatları ile yağmur suyu 
giderlerini yüzde 100’e varan oranlarda 
birbirinden ayırdıklarını, dere temizliği ve 
ıslahlarında örnek çalışmalara imza attık-
larını, bütün bunların yanı sıra sudaki ka-
yıp kaçakla mücadelede büyük bir başarı 
elde ederek kayıp kaçak oranını Avrupa 
standartları olan yüzde 23’ler seviyesi-
ne geriletme başarı gösterdiklerini ifade 
eden Çetinavcı, bütün bu başarılı çalış-
malarını, diğer ilçelerin tamamında da 
sergilemenin kararlılığı ve azmi içerisinde 
olduklarını belirtti.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
çalışmalarına devam ettiklerini vurgula-
yan Çetinavcı, Bursa’nın geleceğine dam-
gasını vurmaya aday büyük projelere ha-
zırlandıklarını da sözlerine ekledi. 
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BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün tarımsal sulama yatırımları
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Yatırımlar
hız kazandı

 Bursa’nın altyapı ağını gelecek yıllara 

taşımayı hedefleyici nitelikteki büyük ya-

tırımlara imza atan BUSKİ Genel Müdür-

lüğü, ilçelerdeki çalışmalarına hız verdi. 

BUSKİ bu kapsamda, kamu kurumu olma-

nın verdiği sosyal sorumluluk bilinci ve il-

çelerdeki altyapı sorunlarının bir an önce 

çözüme kavuşturulabilmesi için yatırım 

atağı başlattı.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, Büyükşehir Yasası ile birlikte 2 yıl 
önce sorumluluk alanına giren 10 ilçenin 
altyapı ağını yeniliyor.
 
 Bursa’nın altyapı ağını gelecek yıllara 
taşımayı hedefleyici nitelikteki büyük ya-
tırımlara imza atan BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, ilçelerdeki çalışmalarına hız verdi. 
BUSKİ bu kapsamda, kamu kurumu olma-
nın verdiği sosyal sorumluluk bilinci ve il-
çelerdeki altyapı sorunlarının bir an önce 
çözüme kavuşturulabilmesi için yatırım 
atağı başlattı.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “SU-
KAP Projesi” kapsamında yüzde 50 hibe ile 

verdiği krediyle Keles ve Harmancık’taki 
içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu 
projelerinin yapımı ile Büyükorhan’daki 
kanal ve yağmur suyu hatlarının yapımı, 
BUSKİ’nin ilçelere yönelik başlattığı yatı-
rım zinciri halkalarından birini oluşturu-
yor.

 Bununla birlikte İller Bankası aracılığıy-
la Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) 5 yılı 
geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli 
150 milyon euro’luk kredi temininde bulu-
nan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Karacabey, 
İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da  kanali-
zasyon hattı, yağmur suyu problemleri ve 
içme suyu sorunlarını çözüme kavuştura-
cak çalışmalara hazırlanıyor.
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 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu
 Sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı 
ağının sürekliliği bağlamında Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına 
büyük bir tempo ile devam eden BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği yatı-
rımlarla, Türkiye’deki su ve kanalizasyon 
idareleri arasında örnek bir konumda bu-
lunuyor.

 Yıllık bütçelerinin yaklaşık yüzde 60’lık 
dilimini yatırımlara ayırdıklarını belirten 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı, kamu kurumu 
olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, iki 
yıl önce sorumluluk alanlarına dahil olan 
10 ilçenin biriken altyapı sorunlarının bir 
an önce çözüme kavuşturulabilmesi için 
öz kaynaklarını harekete geçirmelerinin 
yanı sıra, İller Bankası aracılığıyla uzun va-
deli uygun geri ödemeli  AYB’den yatırım 
kredileri de temin ettiklerini vurguladı.

 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe-
lerinde kanalizasyon hatları ile yağmur 
suyu giderlerini yüzde 100’e varan oran-
larda birbirinden ayırdıklarını, dere te-
mizliği ve ıslahlarında örnek çalışmalara 
imza attıklarını, bütün bunların yanı sıra 
sudaki kayıp kaçakla mücadelede büyük 
bir başarı elde ederek kayıp kaçak oranını 
Avrupa standartları olan yüzde 23’ler se-
viyesine geriletme başarı gösterdiklerini 
ifade eden Çetinavcı, bütün bu başarılı 
çalışmalarını, diğer ilçelerin tamamında 
da sergilemenin kararlılığı ve azmi içeri-
sinde olduklarını belirtti.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
çalışmalarına devam ettiklerini vurgula-
yan Çetinavcı, Bursa’nın geleceğine dam-
gasını vurmaya aday büyük projelere ha-
zırlandıklarını da sözlerine ekledi.
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BURSA’NIN
ULAŞIM MARKASI

Mustafa TÜRE  

Fotoğraf: BURULAŞ FOTO ARŞİV

 Bursa Büyükşehir Belediyesi iş-
tiraki olarak 1998 yılında kurulan 
Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletme-
ciliği Turizm San. ve Tic. AŞ (BURU-
LAŞ), Türkiye’de marka değer olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
BURULAŞ; metro, tramvay, şehir içi 
otobüs, şehirlerarası deniz otobü-
sü, otobüs terminalleri, seyahat ve 
araç kiralama acenteleri, deniz uça-
ğı ve helitaksi operasyonları ile Bur-
sa içerisindeki entegre bilet sistemi 
işletimini başarıyla sürdürüyor.

 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 
dördüncü büyük şehri Bursa, pek çok konu-
da olduğu gibi ulaşıma yönelik çalışmalarıy-
la da diğer illere örnek oluşturuyor.

 1998 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki olarak kurulan BURULAŞ, bunun so-
mut örneğini meydana getiriyor.

 Metro, tramvay, şehir içi otobüs, şehirle-
rarası deniz otobüsü, otobüs terminalleri, 
seyahat ve araç acenteleri, deniz uçağı ve 
helitaksi uygulamaları ve Bursa içerisindeki 
entegre bilet sistemini başarıyla yerine ge-
tiren BURULAŞ, Bursa’nın marka değerleri 
arasında yer alıyor. 

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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 Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen 
yönetim anlayışına sahip olduklarını belir-
ten BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidan-
soy, Bursalılara hizmetin en iyisini sunmanın 
gayretinde olduklarını vurguladı.

 Türkiye’de bir marka değeri olmaya yö-
nelik çalışmalarının hız kazandığını belirten 
Fidansoy, “Şehir içi toplu taşıma sistemi yanı 
sıra diğer ulaşım türlerini de kapsamına ala-
rak Türkiye’de bir marka değeri olmayı he-
defliyoruz. Metro, tramvay, şehir içi otobüs, 

şehirlerarası deniz otobüsü,  otobüs termi-
nalleri, seyahat ve araç kiralama acenteleri, 
deniz uçağı ve helitaksi operasyonları ile 
Bursa ili içerisindeki entegre bilet sistemi 
işletimini başarıyla sürdürmekteyiz.” diye ko-
nuştu.

 Marmara Bölgesi’nde BUDO markası ile 
deniz otobüsü işletimini de sürdürdüklerini 
ifade eden Fidansoy, Bursa (Mudanya) – İs-
tanbul (Kabataş, Büyükçekmece) başta ol-
mak üzere yaz sezonunda, Erdek- Marmara 

Adası-Avşa ve Bursa-Büyükada hatları ile bir-
çok noktaya sefer düzenlediklerine değindi.

 Bursa - İstanbul arasında BURULAŞ Hava-
cılık markası ile denizle entegre hava işlet-
meciliği ve Helitaksi işletmeciliği hizmetini 
de sürdürdüklerini belirten Fidansoy, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin “marka şehir Bursa” 
hedefi kapsamında, üzerlerine düşen görev 
ve sorumlulukları yerine getirmenin gayre-
tinde olduklarını dile getirdi.
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 Çözüm odaklı anlayış
 Alt yüklenicilerle birlikte 2250 kişilik bü-
yük bir aileyi temsil ettiklerini belirten Fi-
dansoy, “Hizmet işkollarının tümünde oldu-
ğu gibi ulaşım sektöründe de memnuniyet 
de memnuniyetsizlik ilgili kuruma anında 
iletiliyor. Özellikle günümüzde sosyal med-
ya kullanımının zirve yapması ile bu tür geri 
dönüşler direkt olarak bize ulaşıyor. Küçük 
bir problemin kaosa dönüşmemesi için çö-
züm odaklı düşünceye sahip olmak gereki-
yor. İşimiz sürekli güncel olaylar ekseninde 
dönüyor ve oldukça yoğun. Yolcularımızın 

güvenliği, konforu ve keyifli bir yolculuk ge-
çirmelerinden sorumlu olmak ciddiyet ge-
rektiren bir işi de beraberinde getiriyor. Tüm 
bu zorlu yanlarına rağmen Bursa’nın ulaşım 
sektöründe sürekli büyüyen, gelişen ve ye-
niliklere açık kurum felsefemizle hizmetin 
en iyisini sunmanın gayretinde bulunuyo-
ruz.” dedi.

 Burulaş Havacılık olarak 1 adet helikopter 
hizmeti ile birlikte 1 adet kara uçağı ve hem 
karaya hem de denize iniş-kalkış yeteneği-
ne sahip (amfibik) 4 adet deniz uçağı olmak 

üzere toplam 5 adet hava aracıyla ulaşım 
operasyonlarını gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Fidansoy,  Bursa Deniz Otobüsleri ola-
rak ise toplam 6 adet deniz otobüsü ve 1 
adet şehir hatları vapuruna sahip olduklarını 
dile getirdi.

 Deniz otobüslerinin bir tanesinin de  İz-
nik Gölü’nde Orhangazi – İznik arası sefer 
yaptığına işaret eden Fidansoy, şehir hatları 
vapurunun ise Mudanya-Büyükada arasında 
tarifeli seferler gerçekleştirdiğini vurguladı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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 Büyük ulaşım filosu

 Mevcut durumda 347 otobüs, 104 tren ve 
12 adet tramvay ile de şehir içi toplu taşıma 
hizmeti verdiklerine değinen Fidansoy, Dur-
mazlar tarafından üretilen yerli vagonlar ile 

birlikte metro vagonları sayısının 160 olaca-
ğını belirtti.

 BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, 
şehir içi ulaşımda gerçekleştirdikleri modern 
çözümler ve şehirler arası ulaşımda deniz 

ve havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla 
Türkiye’nin model şirketlerinden biri hali-
ne geldiklerine dikkat çekerek, Avrupa’nın 
da marka şirketlerinden biri olma yolunda 
emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekle-
di.
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TURİZME KATKI
 Avrupa’da bile eşi benzeri olmayan heli-
taksi ile iki şehir arasında karşılıklı helikop-
ter seferi ve yine Türkiye’de sadece BURU-
LAŞ tarafından gerçekleştirilen tarifeli deniz 
uçağı seferleri, hem kiralık araç hem de tüm 
şehirler arası seferlere entegre şehir içi top-
lu taşıma hizmetleri ile BURULAŞ, Bursa tu-
rizmine de katkı sağlıyor. 

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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ŞEHRİN
ULAŞIM KİMLİĞİ

 Sundukları hizmetlerle insanların bel-
leklerindeki belediye hizmeti anlayışına 
farklılık getirdiklerini vurgulayan BURULAŞ 
Genel Müdürü Levent Fidansoy, “ BURSA-
RAY, BURTRAM, Nostaljik Tramvay Hattı ve 
otobüsler Bursa gibi gelişmiş bir şehir için 

güzel ve iddialı yatırımlar. Bunun yanında 
BUDO, Deniz Uçağı ve Helitaksi ile şehirler 
arası ulaşım alanında da hizmet vermemiz 
BURULAŞ’ı diğer ulaşım markalarının önü-
ne geçiriyor. BURULAŞ, şehir içi ulaşımda 
gördüğü ilgiyi şehirler arası ulaşımda da 
aynı derecede hissediyor. BURULAŞ’ın diğer 
ulaşım markalarından en büyük farkı da bu; 
kendi şehrinin dışında da hizmet veriyor ol-
ması. Bu büyük bir mutluluk, büyük bir ba-
şarı” dedi.
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BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN

SPOR AKTÜEL

OK YAY VE
OKÇULUK TARİHİ  

Mustafa TÜRE

 Dünya sahnesinde var oldukları 
günden bu yana Türkler, “asker ve 
savaşçı” kimlikleriyle ön plana çık-
mışlardır. Bu da savaş aletlerinin 
yapımı ve kullanımında Türkleri, 
dünyada söz sahibi milletler ligine 
taşımıştır. Ok ve yay, Türklerin kul-
lanımında mahir oldukları silahla-
rın başında gelmektedir.

 Geleneksel Türk okçuluğu günü-
müzde bazı derneklerin çabalarıy-
la yaşatılmaya çalışılıyor. Bursa’da 
da geleneksel okçuluk alanında 
ilk olmak üzere, yaklaşık 5 yıl önce 
kurulan Bursa Geleneksel Okçuluk 
Kulübü’nün öncülüğünde gelenek-
sel okçuluk yaşatılmaya devam edi-
liyor.

 İnsanlık tarihinde harp silahı, av aleti, 
spor aleti olarak kullanılan ok ve yay, Türk-
lerle özdeşleşen figürlerin başında yer alı-
yor.

 Ok, yay ve okçuluk tarihi ile ilgili görüş-
lerine başvurduğumuz, Bursa Geleneksel 
Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın ile 
Orhaneli Sağlık Grubu Başkanı ve Bursa Ge-
leneksel Okçuluk Kulübü Başkan Yardımcısı 
Doktor Ersen Birgül, ok ve yayın çok eski 
bir tarihi olduğuna işaret ederek, Türklerin 
dünya sahnesinde “okçu milletler” kategori-
sinde yer aldığını vurguladı.
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 Türklerin okçuluktaki maharetlerinin 
komşu milletler tarafından takdir edildiği 
ve taklit edildiğini belirten Taşkın ve Birgül, 
“Türk gelenek ve göreneklerinden siyasi 
hayatına, sosyal hayatından spor hayatı-
na ok ve yay, Türk milleti  tarihinde derin 
izler bırakmıştır. Tabi bunda Yakın Çağ’a 
kadar önemli bir silah olmasının önemi 
yadsınamaz. 11. yüzyılda Anadolu’nun ka-
pılarını Türklere açan ok ve yay, Osmanlı 
Dönemi’nde hem askeri hem sportif mana-
da zirve dönemini yaşamıştır. Özellikle harp 
silahı olarak da revaçta olduğu dönemlerde 
ok ve yay imali sıkı nizamlara bağlı idi. Bunun 
dışında okçuluk talimleri ve ok koşusu deni-
len müsabakalarına da büyük ehemmiyet 
verilirdi. Özellikle Hz. Muhammed’in (SAV), 
okçuluk konusundaki teşvik edici hadisleri, 
bu faaliyetlere ehemmiyet göstermede yol 
gösterici olmuş, okçuluk risaleleri yazılır-
ken bu hadislerden örneklerle başlanmıştır. 

Osmanlı Dönemi’nde ok atan pehlivanları 
isimlendirirken ‘Kemankeş’ ve ‘Tirendaz’ ke-
limeleri kullanılmıştır. Kemankeşlerin piri de 
sahabeden Sad bin Ebu Vakkas Hazretleri 
kabul edilmiştir. Kemankeşler talimlerine 
başlamadan, başta Peygamber Efendimiz 
ve ashabına olmak üzere pirleri Sad bin Ebu 
vakkas ve kemankeş büyüklerine dualar ile 
başlarlardı.” diye konuştu.

 Sportif  anlamdaki okçuluğun, Osman-
lı’nın kuruluş döneminde Selçuklular’dan 
aldıkları kurumlar olan “Pehlivan Tekkeleri”, 
“Kemankeş Tekkeleri” ve “Zaviyeleri” şeklin-
de örgütlendiklerini vurgulayan Taşkın ve  
Birgül, sözü geçen tekkelerin birer spor ku-
lübü olarak çalıştıklarına işaret etti.

 İlk Okmeydanı Bursa’da kuruldu
 Spor kulüplerinin başında “Kemankeş 
Şeyhi”nin bulunduğuna değinen Taşkın ve 

Birgül, “Bunun dışında atıcıların Okmeydanı 
tabiri denilen yarışma ve talim alanlarında-
ki nizamı sağlayan nazırlar, hakemlik yapan 
havacılar, meydanı ve tekkeyi koruyan koru-
cular gibi idari heyeti bulunuyordu. 

 İlk Okmeydanı Bursa’da Atıcılar Ok-
meydanı’dır. Daha sonra Edirne ve 
İstanbul’da okmeydanları kuruldu. Bu mey-
danlarda Kemankeş Şeyhleri’nin kontrolün-
de kemankeş usullerine ve kurallarına göre 
atışlar yaptırılırdı. Bu kurallar 1691 yılında  
‘Atıcılar Kanunnamesi’ adıyla kanun haline 
de getirilmiştir.  Bu kanunda belirlenen usul 
ve adap kaidelerine bağlı olarak yapılan 
atışlarda rekor kıranların meydana rekor taşı 
denebilecek, ‘Menzil Taşı’ dikmesine izin ve-
rilirdi. Özellikle İstanbul Okmeydanı’nda gü-
nümüzde hala bu taşlardan görülebilmekte-
dir.” dedi.
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 Er meydanı, ok koşuları (yarışmaları)…
 Okmeydanlarında, ok koşusu adı verilen 
yarışmalar düzenlendiğini ifade eden Birgül, 
yarışmaların uzun mesafe ve puta koşuları 
olmak üzere iki ana türde yapıldığını belirtti.
Özel günlerde hünerlerin gösterildiği atışla-
rın da yapıldığına işaret eden Taşkın ve Bir-
gül, sözlerine şöyle devam etti:

 “Okmeydanına çıkıp bu yarışmalara katı-
labilmek için 900 geze ok atıp kabza almak 
ve sicil defterine kaydolmak gerekliydi. Bu 
şekilde sicil kaydı olmayan lisanssız okçulara 
atış yaptırılmazdı.

 İlk tür yarış olan uzun mesafe yarışları sicil 
defterine kaydolan kemankeşler arasından 4 
sınıfta yapılırdı. İhtiyarlar, 900’cüler, 1000’ci-
ler, 1100’cüler sicilde kayıtlı olan atış uzaklık-
larına göre sınıflandırılırdı. Burada amaç 80 
gezlik (52 metre 80cm) iki bayrakla sınırlı bir 
koridor içinde en uzağa oku atabilmekti. En 
uzağa atan kazanırdı. Puta okçuluğu puta 
denen hedefe yapılan atış çeşidiydi. Bazen 
bir sepet şeklinde de olan puta genellikle 
300 gez (198metre) uzaklığa konurdu. Ba-
zen bu atış türü daha da zorlaştırılarak bir ip 
altından oturarak yapıldı ki en makbul ola-
nı bu türdü. Hedef okçuluğunun içerisinde 
kabak atışı da sayılabilir. Yüksekçe bir direk 
ucuna konulmuş hedefe ok uçurulmasıyla 
icra edilirdi ki atlı okçuluk koşularında bu tür 
koşular yapılır. Puta okçuluğunun bir diğer 
türüne özellikle hüner gösterilerinde icra 
edilen ‘darp atışı’dır. Okçunun amacı burada 
ayna da denen çeşitli metal levhalar, zırhlar, 
kalkanları delmekti. Bu türde ayrı bir ustalık 
ve güç gerektirmekteydi.

 Menziller…
 Uzak Mesafe koşularının özelleşmiş hali 
menzil koşularıydı.  Şahitler huzurunda du-
alarla menzilin ayak taşından daha önce 
menzili açan kemankeşin ana taşı doğrul-
tusunda, yine menzilin atıldığı rüzgara göre 
atış yapılırdı. En uzağa atarak rekor kırılmaya 

çalışılırdı. Rekor kırıldığında atan kemankeş 
okunun konduğu yere mermerden menzil 
taşını dikmeye hak kazanırdı. Bazılarında 
çeşitli manzumlar içeren kitabelere de sahip 

olan menzil taşları arasında sanat eseri şek-
linde süslenmiş  olanlar da vardı. Özellikle 
menzil sahibi padişahların menzil taşları bu 
şekildedir.
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 Tekkelerin menzil almış namlı keman-
keşleri ve okçu padişahlar…

 Okçuluk tarihimizde atıcılar sicili denen 
ve kabza alıp okmeydanında ok uçurmaya 
hak kazanmış kemankeşlerin isim, menzil 
vb. bilgilerinin yazılı olduğu kayıtlarda bin-
lerce ve menzil sahibi pek çok okçu sayabili-
riz. Ancak bunlardan 800 metrenin de ötesi-
ne  ok kondurmuş Tozkoparan Ahmet (1281 
gez), Bursalı Şüca (1271 gez) ve MiralemAh-
med Ağa (1271 gez)’yı en büyükler  arasın-
da  zikredebiliriz. İlk okmeydanını  Bursa’da  
açan Orhan Gazi, kabak atışları minyatür-
lerde yer etmiş 2. Murat, Peçevi tarihinde 
zikredildiği gibi en zorlu yayları çeken Yavuz 
Sultan Selim, elçinin gözü önünde fil kula-
ğından yapılan kalkanı delen 4. Murat, 3. Se-
lim ve 2. Mahmut’u bu padişahlar arasından 

sayarken, 24. Ekim 1820 de 1228 geze ok  
konduran 2. Mahmut’un bu derecesinin  ilk 
on en iyi menzil atışı arasında sayıldığını da 
unutmamak gerekir.”

 Türk Yayları ve Okları

 Türklerin okçuluk alanında başarılarının 
teşkilatlı yapısı dışında ok ve yaylarının üs-
tünlüğüne de dayandığına dikkat çeken 
Taşkın ve Birgül, nesilden nesile öğrenilip 
aktarılan yay yapım teknolojisinin Osmanlı 
devrinde zirveye ulaştığını ifade etti.

  Türk yaylarının basit tipte olmayıp, kurulu 
olmadıklarında ters yöne doğru kıvrılan ref-
leks, kompozit (bileşik,çok katmanlı) yaylar 
olduğuna işaret eden Taşkın ve Birgül, “Çok 
katmanlı yapısında dört ana organik madde 

kullanılır. Ahşap, boynuz, sinir, tutkal. Ahilik 
teşkilatlanmasına uygun olarak esnaf lonca-
ları  şeklinde örgütlü ustalar, yılların dene-
yimiyle öğrenilen uygun malzemeleri ithal 
ederler ve kullanırlardı. Türk okları da yine 
ustalarca özenle seçilen ağaçlar ya da ka-
mışlar kullanılarak yapılırdı. İyi bir kamış ok 
bulunması zor olmakla birlikte daha mak-
buldü. Türk okları amaca göre farklılıklar da 
göstermekteydi. Tirkeş (savaş), talimhane, 
puta (hedef ), menzil (pişrev, yeksüvar, zer-
gerdan), meşk (heki, karabatak, azmayiş), 
yangın okları gibi birçok ok sayılabilir. Ok-
ların yapımı da öyle basitçe açıklanabilecek 
gibi değildir. İyi bir okçu yani ok yapım usta-
sı okun 24 bölümüne ayrı ihtimam göstere-
rek okunu yapardı. İyi bir okun değerini Ke-
mankeş Mustafa ‘ok atan altın atar.’ sözüyle 
özetlemiştir.” diye konuştu.
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BURSA ATICILAR 
OKMEYDANI VE 

OKÇULAR TEKKESİ
 
 Atıcılar Okmeydanı, günümüzde 
merkez Osmangazi ilçesi’nde, kentin 
kuzeydoğusunda, Atıcılar Mahallesi-
ne ismini vermiş  Bursa Okmeydanı’dır. 
Yıldırım Bayezid tarafından Niğbolu Savaşı 
sonrası Bursa’ya getirilen esirlerce alanın taş-
larının elendiğine dair kayıtlar mevcut olan 
meydan, 6 menzile sahiptir. Bursa’nın Türk ok-
çuluğuna armağanı Bursalı Şüca 3 menzilde 
taş diktirmiş olup, Tozkoparan bu menzilleri 
geçmek için Bursa Atıcılar Okmeydanı’nda 
ok uçurmuştur. Günümüzde menzil taşla-
rının durumu  ile ilgili Bursa Kütüğü müel-
lifi, dönemin başvekalet tarihi evrak tasnif 
heyeti azası Kamil Kepecioğlu’nun 1935 
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HABER DOSYASI

Kavza Alma Merasimi
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yılında Bursa Halkevi Dergisi Uludağ’da 
(daha sonra Türkün) “Türkler’de Spor” 
başlığıyla yazdığı bir dizi makalesinde 
İstanbul Okmeydanı ile birlikte Atıcılar 
Okmeydanı’nın menzil taşlarının da o 
dönemde görülebildiğini belirtmiştir. Bu 
bilgi dışında daha yeni tarihte Ünsal Yücel 
Türk Okçuluğu kitabında: “Halen Bursa’da 
iki menzil taşı bulunmaktadır. Muradiye 
Camii haziresindeki (buraya nereden ve 
ne zaman nakledildiğini tesbit edemedi-
ğimiz)  bu taşlardan müze envanterine 353 

no ile kayıtlı olanın kitabesi silinmiş, sade-
ce ‘… üç taş idi… Katip … sözleri kalmıştır. 
346 no’lu silindirik taşın kitabesi de silin-
miştir; okunabilen son mısrasında : ‘İkinci 
menzile Osman Efendi çekti taş dikti. Sene 
1153 (1740) yazılıdır. Sözü geçen Osman 
Efendi hakkında bir bilgi edinemedik.” 
diye aktardığı bilgileri, Bursa İslam Eser-
leri Müze Müdürlüğü’nden asistan Bengi 
Çorum’a borçlu olduğunu belirtmiştir.
 Bursa mahkeme sicillerinde Bursa Atıcı-
lar Okmeydanı ile ilgili belgelere rastlan-

maktadır. 1516 tarihli bir belgede Bursalı 
kemankeşler Abdullah oğlu Ahmet, Hacı 
Hasan ve Yadigar oğlu İbrahim alana 
komşu Gökdere Suyu’nun yerini değiş-
tirenlerle ilgili verdikleri dilekçede alan, 
alanın yolu, padişah konağının su altında 
kaldığını ispat eyleyerek şikayette bu-
lunmuşlar, alanın fermanlarla korunma 
altında olduğunu ve bostancı,bahçıvan 
ve kendilerinden başka kimsenin karışa-
mayacağını belirtirken, davalı kişiler bu 
şikayet sonucu şiddetle men edilmişlerdir.
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(BS27\276)(BK2\153) 1577 yılında pa-
dişah fermanıyla alanın nazırı olduğu-
nu söyleyen  kemankeşlerden Mah-
mud oğlu Veli tarafından verilen ve 
alandaki kavak ağaçlarının kesilmesiyle 
ilgili dilekçede Sipahilerden Abdullah 
oğlu Ali Bey şikayet edilmiştir.(BS 130\17)
1758 yılında Bursa’da bulunan, okçu-
lukta mahir olduğu bilinen şair Haş-
met, bu tarihte keçeye kılınç çalma 
ve ok atma hünerlerini muhtemel 
ki atıcılar meydanında sergilemişti.
Okmeydanı’nın yönetilmesiyle ilgili gö-
revli kemankeşlerin bulunduğu ve hak-

kında fermanların olduğu anlaşılmakla 
birlikte tespit edilebilen Bursa Tekkeleri 
arasında müstekil bir Atıcılar Tekkesi’ne 
rastlanmamaktadır. Atıcılar alanı ile ilgili 
olarak arşiv kayıtlarına göre Atıcılar’a Bur-
salı kemankeşlerden Osman bir musalla 
yaptırmış ve cuma günleri namaz kıldır-
mak ve hatiplik için yanındaki şeyhlerine 
şart eylemiştir. (BK, IV/45) ( yaptırdığı mu-
sallaya yapılan atama tarihlerinden Ünsal 
Yücel’in kitabında geçen menzil sahibi 
kemankeş Osman ile aynı kişi olabileceği 
düşünülmektedir.) 1749’da Hatip Derviş 
Ahmed Eşrefi ve sonra Hacı Mehmed Eş-

refi tayin edilirken o da ölünce Musalla 
hatipliğine Kemankeşler Şeyhi Feyzul-
lah Halife tayin olmuştur.(08/S /1205 
(Hicrî)-15.09.1790 (Miladi)) Bursalı Rumeli 
Kazaskeri Hüsameddin’in oğlu Osmanlı 
Şeyhülislamı ve divan şairi Karaçelebiza-
de Abdulaziz Efendi (1591-1657) Atıcılar’a 
birde namazgah yaptırmıştır. Bu kayıtlar-
la İstanbul Okmeydanındaki yapılar gibi 
alanda bir  hünkar konağı ve namazgahı 
olduğu yine 19.yy’a girerken Bursalı ke-
mankeşlerin başında bir şeyh olduğu ve 
mevcut namazgahın kemankeşler şeyhi 
hatipliğinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

HABER DOSYASI
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Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Onursal Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
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OKÇU BABA VE
OKÇULAR ÇARŞISI

 

 Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Baş-

kanı Ertan Taşkın ile Orhaneli Sağlık Gru-

bu Başkanı ve Bursa Geleneksel Okçuluk 

Kulübü Başkan Yardımcısı Doktor Ersen 

Birgül, ‘‘Bursa’daki okçuluk kültürü ile il-

gili şahsiyetlerden ilk akla geleceklerden 
birinin de Altıparmak’tan Tophane’ye 
çıkılırken sağ tarafta türbesi bulunan ve 
Bursalılarca, Okçu Baba diye anılan zat ol-
duğunu belirterek,  “İyi bir okçu olması ha-
sebiyle bu isimle anıldığı düşünülen Okçu 
Baba hakkında Bursa halkı tarafından 
birçok menkıbe söylenegelmiştir.  Kamil 
Kepecioğlu’na göre bu zat Nusrettin yada 
Nusret isminde bir Osmanlı paşası idi. Bur-
samızda okçulukla ilgili akla gelen kültür 
öğelerimizden biri de Okçular Çarşısı’dır. 

Adını ordunun başta ok olmak üzere silah 
ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğu dü-
şünülen Okçular Çarşısı ise dönemin ihti-
yacına göre kılıç, bıçak, ateşli silah üretim 
ve tamirine de ev sahipliği yapmıştır. Arşiv 
kayıtlarından Okçular Çarşısı esnafından 
bir seferde 300 bin ok sipariş edildiğine 
dair bilgilere ulaşmak mümkündür. 18 
ve 19. yüzyılda ayakkabı üretimi ve satışı 
yapılan çarşıda günümüzde konfeksiyon 
ürünleri satılmaktadır.” dedi. 

HABER DOSYASI
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Günümüzde Geleneksel Okçuluk ve 

Bursa’da Geleneksel Okçuluk:

Cumhuriyet döneminde, modern okçu-

luğun gelişimi dışında, geleneksel okçu-

luk ile ilgili  bazı çabalar olmakla birlikte 

son kemankeşlerin ölümüyle birlikte 

geleneksel okçuluğun unutulmaya yüz 

tutmakta. Bununla birlikte bu büyük mi-

rasın kaybolmasına razı olmayan Gele-

neksel Türk Okçuluğu gönüllülerinin ça-

balarıyla son 10 yılda birçok geleneksel 

okçuluk derneği kurulmuş ve günümüz-

de 80’i aşkın grup, dernek ve geleneksel 

okçulukla ilgilenen spor kulübüyle, bu 

kadim kültürümüz yaşatılmaya çalışıl-

maktadır. Bursamızda da geleneksel ok-

çuluk alanında ilk olmak üzere, yaklaşık 5 

yıl önce kurulan Bursa Geleneksel Okçu-

luk Kulübü’nün öncülüğünde geleneksel 

okçuluğumuz yaşatılmaya devam edil-

mektedir.

Kaynakça:
1-Türk Okçuluğu - Ünsal Yücel-Atatürk Kültür Merkezi 
yayınları 1999
2-Okçuluk Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey- Murat Öz-
veri 2006
3-Okçuluk Tarihi - Cem Atabeyoğlu, Türk Spor Vakfı Ya-
yınları 1988
4-Türk Kültüründe Silah-Erkan Göksu 2008
5-Okmeydanı ve Okçuluk Tarihi-İsmail FazılAyanoğlu-
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları 1974
6-Bursa Ansiklopedisi
7-Bursa Kütüğü ve ŞerriyeSicilleri
8-Osmanlı Devleti’nde Spor-Atıf Kahraman- T.C Kültür 
Bakanlığı Yayınları 1995
9-Telhis-i Resailat-ı Rumat-Mustafa Kani Bey1836 - 
İstanbul Fetih Cemiyeti 2010
10-Eski Türk Sporları – Üzerine Araştırmalar- halim Baki 
Kunter –Cumhuriyetmatbaası 1938
11-Bursa Halkevi Uludağ Dergisi
12-Hulasata’ul Vefayat - GazzizadeSeyyidAbdüllatif 
Efendi- Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı 2014
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BURSA’YA
NANOTEKNOLOJİ 

MERKEZİ
Mustafa TÜRE

 
 Oluşturduğu istihdam, kat-
ma değer ve dış ticaret hacmiyle 
Türkiye’nin en önde gelen sanayi 
şehirlerinden Bursa, teknolojinin de 

merkezi olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor. Tekstil ve otomoti-
vin başkenti unvanıyla ünlenen 
Bursa’da, nano teknoloji alanında-
ki çalışmalar hız kazandı. Uludağ 
Üniversitesi’nin öncülüğünde ger-
çekleştirilen nano teknoloji çalış-
maları bilim çevrelerinin de dikkati-
ni çekiyor.

 Çalışmaların sistematik bir gö-
rünüme sahip olabilmesi için ise 

Bursa’da “nanoteknoloji merkezi”ne 
gereksinim bulunuyor. Bursa, nano 
teknoloji alanındaki gelişmele-
rin yakından takip edilerek, nano 
boyuttaki bazı üretim modelle-
melerinin laboratuvar ortamında 
geliştirilmesine imkan tanıyacak 
nanoteknoloji merkeziyle, sanayi 
üretimine sağladığı katkıyı daha da 
artırarak, ülke ekonomisine oluştur-
duğu katma değeri daha üst seviye-
lere çekebilir.

HABER DOSYASI
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 Yaşam pratiğini kolaylaştıran unsurların 
başında gelen teknoloji, hayal sınırlarını zor-
layan gelişim süreciyle pek çok yeniliği de 
beraberinde getiriyor.
 
 Yaşam kalitesinin yükselmesi, teknolojik 
yarışta üstünlük, üretim süreçlerinin kısa-
larak maliyet kaybının önlenmesi, enerji 
tasarrufu gibi pek çok faydalı sonucu da be-
raberinde getiren “nano teknoloji” kavramı, 
son yıllarda en çok dile getirilen konuların 
başında geliyor.

 Metrenin milyarda birini ifade eden, La-
tince bir sözcük olan “nano”nun, yaşama 
yansımasının işlevleri ise gözden kaçırılama-
yacak öneme sahip bulunuyor.

 Tekstil, kimya, sağlık, ilaç, boya, otomotiv, 
elektronik başta olmak üzere hemen hemen 
bütün sektörlerde kullanım alanına sahip 
bulunan nano teknoloji, üreticisine büyük 
avantajlar sağlıyor.

 Üstelik, insan hayatında büyük değişiklik-
ler oluşturabilecek yenilikleri de beraberin-
de getiriyor oluşu, nano teknoloji ile üretilen 
ürünleri, kullanıcı nezdinde de ayrıcalıklı kılı-
yor.

 Terletmeyen eşofman, masaj yapan ayak-
kabı, selülit kremi yerine geçen çorap, baş 
ağrısı için ağrı kesici görevi gören bere, kir 
tutmayan gömlek, egzoz dumanıyla hava 
kirliliğine neden olmayan otomobil, kendini 
temizleyen cam ve boya türü maddeler, an-
tibakteriyel bandajlar, nano ölçekte deterjan 
ve dezenfektan grubu gibi ürünler, yaşam 
pratiğini kolaylaştırmasının yanında, yaşa-
mın baş döndüren koşuşturmasında, vaktin 
verimli kullanımına da zemin oluşturuyor.

 Bilim Yazarı Cebrail Ozan Oktar, dergimi-
zin Ekim 2014 sayısında, “Nanoteknoloji Mü-
hendisliği” başlığıyla yayınlanan makalesin-
de, yaşamın hemen her alanında uygulanan 
nanoteknolojinin savunma sanayinde de 
uygulandığını vurguluyor.

 Oktar yazısında, “Gelişmiş devletlerin sa-
vunma sanayilerinin geliştirilmesi adı altın-
da yürütülen nano tabanlı projeler arasında, 
bir hafta uykusuz kalabilmesine rağmen 
yüksek performansından hiçbir şey kay-
betmeyen süper askerler, insansız uçabilen 
ve arıza yaptığında kendini tamir edebilen 
uçaklar gibi çalışmalar bulunuyor.” satırla-
rıyla, nanoteknolojinin savunma sanayinin 
gelişimine bulunduğu pozitif etkiye işaret 
ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği 
ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere ge-
lişmiş belli başlı ülkelerde uzun yıllardır üze-
rinde durulan “nano teknoloji” kavramına, 
son yıllarda ülkemizde de önem verilmeye 
başlandı.

 Verilen önemin en bariz göstergesini ise 
üniversiteler bünyesinde kurulan “nano tek-
noloji birimleri” oluşturuyor.

Fotoğraf: Bilkent Üniversitesi UNAM
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
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 Uludağ Üniversitesi’nde nanotek-
noloji çalışmalar
 Bu alanda çalışma yapılan üniversiteler-
den biri de Uludağ Üniversitesi. Uludağ Üni-
versitesi Rektör Danışmanı ve Proje Yönetim 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, 
sanayi şehri Bursa’nın ivedilikle “nanotekno-
loji merkezi”ne ihtiyacı bulunduğunu vur-
guluyor.

 Üniversitedeki nano teknolojik çalışmala-
rın, bölümler arasında sağlanan koordinas-
yon aracılığıyla gerçekleştirildiğine işaret 
eden Hockenberger, çalışmalar sonucunda 
elde edilen verilerin bir merkez çatısı altında 
toplanmasının önemine dikkat çekiyor.

 Bursa’da kurulacak “nanoteknoloji 
merkezi”nin aynı zamanda veri bankası iş-
levi göreceğine de değinen Hockenberger, 
“Tekstilin ve otomotivin merkezi konu-

mundaki Bursa, nano teknoloji alanındaki 
gelişmelerin yakından takip edilerek, nano 
boyuttaki bazı üretim modellemelerinin 
laboratuvar ortamında geliştirilmesine im-
kan tanıyacak nanoteknoloji merkeziyle, 
sanayi üretimine sağladığı katkıyı daha da 
artırarak, ülke ekonomisine oluşturduğu 
katma değeri daha üst seviyelere çekebilir. 
Hali hazırda, nanoteknoloji alanında yapılan 
çalışmalar, herhangi bir sistematik yapının 
uzağında, bireysel gayret ve çabaların ürünü 
olmanın ötesine geçemiyor. Nano teknolo-
jideki gelişmelerin gerisinde kalmamalıyız. 
Bursa’ya bir nanoteknoloji merkezi kazan-
dırmakla bunun ilk adımını atmış olacağımı-
za inanıyorum. Tekstil Mühendisliği Bölümü 
olarak, Tıp Fakültesi ile geliştirdiğimiz ortak 
projeler kapsamında, tıbbi alandaki tekstil 
çalışmaları başta olmak üzere nanotekno-
lojik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla 
birlikte yine üniversitemiz bünyesindeki di-

ğer bölümlerle de ortak koordinasyon çer-
çevesinde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün 
bu gayretlerimizin, kurulacak nanoteknoloji 
merkezi ile taçlanacağına inanıyorum.” diye 
konuştu.

 Nanoteknoloji merkezi ekonomi-
ye katkıyı artıracak
 Nano teknolojinin maliyet kalemini mi-
nimize ederek, kar marjını maksimize etti-
ğine dikkat çeken Hockenberger, ülke ihra-
catına İstanbul’dan sonra en büyük katkıyı 
Bursa’nın sağladığını, nano teknolojili ürün-
lerle ihracata olan büyük katkının daha da 
perçinleneceğini vurguladı.

 Nano teknoloji sayesinde şehirdeki ya-
şam kalitesinin yükseleceğini ifade eden 
Hockenberger, ulaşımdan çevreye, mimari-
den sosyal hayata kadar bunun olumlu yan-
sımalarının hissedilebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER
Uludağ Üniversitesi Rektör Danışmanı

ve Proje Yönetim Merkezi Başkanı
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Merkezin
yeri hazır

 Bursa’da “nanoteknoloji merkezi”nin 
gerekliliğine dikkat çeken Uludağ Üniver-
sitesi Rektör Danışmanı ve Proje Yönetim 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Aslı Hockenber-
ger, şehirdeki kent dinamiklerinin bu ko-
nunun oluşumuyla ilgili gerçekleştirilecek 
panel, toplantı ve sempozyumlarda bira-

raya gelmelerinin önemine işaret etti.

 Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleş-

kesi’nde yer alan Uludağ Üniversitesi Ar-

Ge Merkezi’nin hemen yanındaki Uludağ 

Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’nın, 

“Bursa Nanoteknoloji Merkezi” olarak ko-

numlandırılabileceğini vurgulayan Hoc-

kenberger,  merkezin, hem Bursa’nın hem 

de Türkiye’nin kalkınmasına daha bir ivme 

kazandıracağını da sözlerine ekledi.

Kuruluş
teklifi sunuldu

 Bursa Nanoteknoloji Merkezi’nin kurul-
ması ile ilgili somut adım atıldı. Merkezin 
kurulmasına yönelik çalışmalar içerisinde 
yer alan dergimiz Bilim Yazarı Cebrail Ozan 
Oktar, kuruluş projesini, Uludağ Üniversi-
tesi Rektörlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) yönetimine sundu.

Fotoğraf:

Tufan KÜÇÜKASLAN
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Uygulama odaklı 
nanoteknoloji 

 Sabancı Üniversitesi Nanotek-
noloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (SUNUM) Türkiye’nin uy-
gulama odaklı nanoteknoloji mer-
kezi konumunda bulunuyor.

 Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), 
Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın 
katkıları ile yaklaşık 60 Milyon TL yatırımla 
kuruldu. 

 7400 metrekarelik, özgün ve öncü tasa-
rımlı bir merkez binası içinde hizmet veren 
SUNUM, Türkiye’nin kendi alanında LEED 
ve BREEAM sertifikalarına sahip ilk merke-
zi.

 Çevre dostu tesis, enerji tüketimini ve 
atık üretimini asgariye indirerek ulusla-
rarası çevreci, yeşil bir araştırma merkezi 
kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

 SUNUM’da ileri malzemeler, nano biyo-
teknoloji, nano tıp, nano elektronik, nano 
optik, mikro-nano-akışkanlar, mikro-na-
no-elektro mekanik sistemler ve yenilene-
bilir enerji sistemleri alanlarında disiplin-
ler arası araştırmalar yapılmasını sağlayan 
imkanlar bulunuyor.

 SUNUM’u oluşturan laboratuvarlarda 

atomik boyutlarda görüntüleme ve analiz 

yapabilen elektron mikroskopları, değişik 

hücrelerin genlerini hızlı şekilde analiz 

edebilecek cihazlar, birkaç atom kalınlı-

ğında metal veya yarı iletken katmanlar 

oluşturabilen sistemler, çok yüksek fre-

kanslarda ölçme yapacak cihazlar bulunu-

yor.

 SUNUM, akademik ve sanayi paydaşları 

ile malzeme, çevre, sağlık, enerji, savunma, 

gıda alanlarında, insan odaklı, güvenlikli 

araştırma ve uygulama alanlarına öncelik 

veriyor. Lisans öğrencilerinin araştırmalara 

katılmaları teşvik ediliyor.

Fotoğraf:
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji

Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
Fotoğraf Arşivi
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Otomobillere 
nano temizlik 

 Günlük yaşamın her alanına 

giren nanoteknolojinin uygulan-

madığı saha yok gibi. Otomobil-

lerin bakım ve temizliğinde de 

nanoteknolojili ürünlere son yıl-

larda çokça yer verilmeye başlan-

dı.

 Araç yıkamada kullanılan na-

noteknolojik ürünler sayesinde 

aracın üzerine yayılan köpük 

daha çabuk sürede atılıyor. Oto-

mobilin dış yüzeyi ekstra parlak-

lık kazanıyor.

 BekBars Bursa Genel Müdürü 

İsmail Özdalgıç, vakumlu buhar 

sistemi ile detaylı temizlik, çizik 

giderme, boya koruma, döşeme 

koruma, cam ve jant koruma, 

kaput ve cam filmi uygulama 

hizmetleri verildiğini belirterek, 

nano bakım sayesinde araçların 

sürüş randımanı ve dayanıklılı-

ğında olumlu sonuçlar alındığını 

vurguladı.

 Rüzgâr, basınçlı veya başka 

türde yıkama, silme işlemlerinin 

araçlarda çizik oluşturduğuna 

işaret eden Özdalgıç, nano tek-

nolojili ürünlerle koruma yapılan 

araçların dış etkenlere karşı daha 

dayanıklı olduklarını vurguladı

Kendini
temizleyen

perde

 Günlük hayata yön veren pek çok sektörde 
uygulama sahası bulan nanoteknoloji, tekstil 
sektöründe de yoğunlukla uygulanıyor.

 Leke tutmayan kumaşlardan güneş ışınla-

rının yoğunluğuna göre renk değiştiren göm-
leklere, antibakteriyel toz bezlerinden vücut 
ısısını koruyan eşofmanlara kadar tekstilin 
hemen her alanında uygulanan nanoteknolo-
ji, ev tekstili ürünlerinde de uygulama sahası 
bulabiliyor. Bunun son örneklerinden birini 
veren perde firması TAÇ, kendini temizleyen 
stor perde üretme başarısı gösterdi.

 TAÇ’ın markası TAÇ Inova tarafından üreti-
len kendini temizleyen stor perde, temizleme 
derdine son veriyor. Sıvı lekeleri üzerinde tut-
mayan ürün; is, ortam kiri, yemek buharı gibi 
olumsuzluklarda kendini ışıkla temizliyor.
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UNAM’ın
çalışmaları

ödüllerle
taçlandı

 Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merke-
zi (UNAM), Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
desteğiyle Bilkent Üniversitesi dahilinde 
faaliyet göstermekte olan bir araştırma 
merkezi.

 2006 yılının başında başlayan UNAM-
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
Projesi’nin 1. fazı zamanından bir yıl önce 
bitirildi. Bu faz döneminde bina ve araş-
tırma ekipmanına 28 milyon TL yatırım 
yapıldı. 2006 yılı ortalarında başlayan ve 
1.5 yılda bitirilen UNAM binası yaklaşık 

9000 metrekare kapalı alan üzerine kuru-
lu. İçerisinde titreşim ve sıcaklık kontrollü 
62 laboratuvar, konferans salonu ve ofis-
leri barındırmakta. 400 metrekarelik te-
miz oda da 2009 yılı ortalarında faaliyete 
geçti. 1. faz döneminde alınan cihazların 
çoğu kurularak araştırma çalışmalarında 
kullanılmaya başlandı. Malzeme bilimi 
ve nanoteknoloji konusunda yüksek li-
sans ve doktora programları süreçlerine 
de dahil olan hidrojen depolama, karbon 
nanotüpler, spintronik silisyum nanotel-
ler, fiber lazerler, silisyum nanokristaller 
konularında da önemli çalışmalar yapı-
lıyor. UNAM’a 2007’de TÜSİAD, 2008’de 
TÖV ve 2009’da TÜBİTAK tarafından bilim 
ve teknoloji ödülleri verildi.

 Türkiye’nin sanayi ürünlerinin rekabet 
gücünü ve katma değerini artırmak için 
gerekli olan nanoteknolojiyi oluşturmaya 
yönelik kamu ve özel sektöründen araş-
tırmacılarla birlikte araştırma-geliştirme 

çalışmaları yapmak, prototipler geliştir-
mek amacıyla kurulan UNAM, Türkiye’nin 
gelecek dönemde ihtiyacı olan malzeme 
bilimi ve nanoteknoloji alanında uzman-
larını yetiştirmeyi hedefliyor.

 UNAM’ı yurt dışında çalışan ve ulusla-
rarası üne sahip olan bilim insanlarının 
buluştukları bir platform haline gelmesi-
ni sağlamak, merkezin bir diğer amacını 
oluşturuyor.

 Ulusal ve uluslararası ağlar yardımı ile 
çeşitli kuruluşlar arasında iletişim ve araş-
tırma konularında koordinasyonu sağla-
mak, nanoteknolojideki gelişmelerden 
ilgili araştırmacıları ve kurumları bilgilen-
dirmek ise UNAM’ın bir başka amacı.

 UNAM’da  optik ve fiber lazerler, na-
nofotonik, nanomalzemeler, enerji, na-
notekstil, supramoleküler kimya, biyo-
teknoloji, teorik nanobilim alanlarında 
çalışmalar yapılıyor.

Fotoğraflar: Bilkent Üniversitesi UNAM
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
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YAŞLILARDA
OSTEOPOROTİK 

KALÇA KIRIKLARI 
VE TEDAVİSİ

Osteoporotik kalça kırıkları yaşlı popülas-
yonda görülen, ortalama yaşam süresi art-
tıkça görülme sıklığı artan, ölüm ve sakat 
bırakma oranları  yüksek olan bir hastalıktır. 
Bu kırıklarda ölüm oranı %15-20 arasında 
olup, hastaların erken taburcu edilmesinin 
masrafları azaltmadığı ve ev bakımının da  
zor olduğu bir gerçektir. Osteoporoz, ba-
sit tabiri ile kemik erimesine veya kemiğin 
sağlamlığının azalmasına verilen terimdir. 
Kalça kırıkları adı altında uyluk kemiği olan 
femurun kalça eklemi ucu olan femur baş 
ve boynu ile bunun biraz aşağısında yerle-
şen trokanterik bölge kırıkları vurgulana-
caktır. Femur başı kırıkları daha çok genç 
yaş grubunda yüksek enerjili trafik kazası 
veya yüksekten düşme sonucu kalça çıkığı 
ile birlikte karşımıza çıkmakta olup ileri yaş 
gurubunda nadir görülmektedir. Yaşlı kav-
ramı olarak bakıldığında günümüzde 65-
74 yaş arası grubun genç yaşlı, 75-84 arası 
olanların orta yaşlı, 85 yaş üzerindekilerin

ise ileri yaşlı olarak eski yıllara göre yeniden 
derecelendirmeye girdiği ve tedavilerin bu 
sınıflandırmaya uygun yapıldığı izlenmekte-
dir.

Femur boyun kırıkları yaşlılarda(65 yaş 
üstü); kemik kalitesi zayıf olan ve sedanter 
yaşam tarzı süren hastalarda, düşük enerjili 
travma yani basit düşme,  direk darbe veya 
ani dışa dönme hareketi ile bunun dışında 
stres kırıklarının(tekrarlayan travma sonrası 
oluşan mikrokırıklar) tamamlanması sonu-
cu görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 4-5 
kat daha fazla görülmekte ve ırk olarak en 
sık beyaz kadınlarda en az görülen grup ise 
siyah erkeklerdir. Femur boyun kırıklarının 
sebepleri arasında üç temel bileşeni saymak 
mümkündür. Bunlar: Osteoporoz, düşmeye 
neden olan etkenler ve femur boynunun ge-
ometrik yapısıdır.

 Femur boyun kırıklarında konservatif 
(ameliyatsız) tedavi; preterminal dönem  de-
diğimiz çok kısa yaşam süresine sahip olan 
hastalar, yürüyemeyen yatağa bağımlı ve ile-
ri yaş nedeni ile anestezi, cerrahi  riski yüksek 
hasta grubunda tercih edilmelidir. Konserva-
tif tedavi uygulanırken; ağrının giderilmesi, 
hastanın yakın takip ve hareketsizliğe  bağlı 
komplikasyonların giderilmesi hedeflenme-
lidir. Cerrahi tedavi tercih edilirken hastanın 
yaşı, aktivite durumu, kemik kalitesi, yaşam 
beklentisi, ek hastalıkların varlığı, hastanın 
tedaviye uyumu ve ekonomik boyut göz 
önünde tutulmalıdır.

 65-75 yaş grubunda cerrahi tedavi ön-
celiği kırığın kapalı yerleştirilmesi ve  içten 
tespiti olmalıdır. Ancak uygun olmadığı du-
rumlarda artroplasti(eklemin protezle değiş-
tirilmesi) bir seçenek olmalıdır.75 yaş üstü 
hasta grubunda ise kemik stoğu iyi ve fonk-
siyonel gereksinim fazla ise ilk tercih içten 
tespit ile cerrahi tedavi  bunun uygun olma-
dığı durumlarda  hemiartroplasti(eklemin 
bir bölgesinin protezle değiştirilmesi) ikinci 

seçenektir.75 yaş üstü evde yürüyen kemik 
stoğu orta olan yaş grubunda yine hemiart-
roplasti tercih edilmelidir. Osteoartrit(eklem 
kıkırdak harabiyeti ile giden hastalık) var-
lığında, kötü kemik kalitesi olan veya çok 
parçalı femur boyun kırıklarında  hemiart-
roplasti yerine total kalça protezi (eklemin 
iki bölümünün de protezle değiştirilmesi) 
tercih edilmelidir.

SAĞLIK
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YAŞLILARDA
OSTEOPOROTİK 

KALÇA KIRIKLARI 
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Osteoporotik kalça kırıkları yaşlı popülas-
yonda görülen, ortalama yaşam süresi art-
tıkça görülme sıklığı artan, ölüm ve sakat 
bırakma oranları  yüksek olan bir hastalıktır. 
Bu kırıklarda ölüm oranı %15-20 arasında 
olup, hastaların erken taburcu edilmesinin 
masrafları azaltmadığı ve ev bakımının da  
zor olduğu bir gerçektir. Osteoporoz, ba-
sit tabiri ile kemik erimesine veya kemiğin 
sağlamlığının azalmasına verilen terimdir. 
Kalça kırıkları adı altında uyluk kemiği olan 
femurun kalça eklemi ucu olan femur baş 
ve boynu ile bunun biraz aşağısında yerle-
şen trokanterik bölge kırıkları vurgulana-
caktır. Femur başı kırıkları daha çok genç 
yaş grubunda yüksek enerjili trafik kazası 
veya yüksekten düşme sonucu kalça çıkığı 
ile birlikte karşımıza çıkmakta olup ileri yaş 
gurubunda nadir görülmektedir. Yaşlı kav-
ramı olarak bakıldığında günümüzde 65-
74 yaş arası grubun genç yaşlı, 75-84 arası 
olanların orta yaşlı, 85 yaş üzerindekilerin

ise ileri yaşlı olarak eski yıllara göre yeniden 
derecelendirmeye girdiği ve tedavilerin bu 
sınıflandırmaya uygun yapıldığı izlenmekte-
dir.

Femur boyun kırıkları yaşlılarda(65 yaş 
üstü); kemik kalitesi zayıf olan ve sedanter 
yaşam tarzı süren hastalarda, düşük enerjili 
travma yani basit düşme,  direk darbe veya 
ani dışa dönme hareketi ile bunun dışında 
stres kırıklarının(tekrarlayan travma sonrası 
oluşan mikrokırıklar) tamamlanması sonu-
cu görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 4-5 
kat daha fazla görülmekte ve ırk olarak en 
sık beyaz kadınlarda en az görülen grup ise 
siyah erkeklerdir. Femur boyun kırıklarının 
sebepleri arasında üç temel bileşeni saymak 
mümkündür. Bunlar: Osteoporoz, düşmeye 
neden olan etkenler ve femur boynunun ge-
ometrik yapısıdır.

 Femur boyun kırıklarında konservatif 
(ameliyatsız) tedavi; preterminal dönem  de-
diğimiz çok kısa yaşam süresine sahip olan 
hastalar, yürüyemeyen yatağa bağımlı ve ile-
ri yaş nedeni ile anestezi, cerrahi  riski yüksek 
hasta grubunda tercih edilmelidir. Konserva-
tif tedavi uygulanırken; ağrının giderilmesi, 
hastanın yakın takip ve hareketsizliğe  bağlı 
komplikasyonların giderilmesi hedeflenme-
lidir. Cerrahi tedavi tercih edilirken hastanın 
yaşı, aktivite durumu, kemik kalitesi, yaşam 
beklentisi, ek hastalıkların varlığı, hastanın 
tedaviye uyumu ve ekonomik boyut göz 
önünde tutulmalıdır.

 65-75 yaş grubunda cerrahi tedavi ön-
celiği kırığın kapalı yerleştirilmesi ve  içten 
tespiti olmalıdır. Ancak uygun olmadığı du-
rumlarda artroplasti(eklemin protezle değiş-
tirilmesi) bir seçenek olmalıdır.75 yaş üstü 
hasta grubunda ise kemik stoğu iyi ve fonk-
siyonel gereksinim fazla ise ilk tercih içten 
tespit ile cerrahi tedavi  bunun uygun olma-
dığı durumlarda  hemiartroplasti(eklemin 
bir bölgesinin protezle değiştirilmesi) ikinci 

seçenektir.75 yaş üstü evde yürüyen kemik 
stoğu orta olan yaş grubunda yine hemiart-
roplasti tercih edilmelidir. Osteoartrit(eklem 
kıkırdak harabiyeti ile giden hastalık) var-
lığında, kötü kemik kalitesi olan veya çok 
parçalı femur boyun kırıklarında  hemiart-
roplasti yerine total kalça protezi (eklemin 
iki bölümünün de protezle değiştirilmesi) 
tercih edilmelidir.

SAĞLIK
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 Femur boyun kırıklarında kullanılan içten 
tespit için çeşitli implantlar(kanüle vidalar 
kalça kompresyon plakları) kullanılmaktadır. 
Trokanterik kalça kırıklarına baktığımızda 
İngiltere’de senede 150.000 civarında gö-
rüldüğü bildirilmekte olup ölüm oranı %15-
20’dir. Bu kırıklar femur boyun kırıklarına kı-
yasla genel durumu daha kötü ve daha yaşlı 
hastalarda görülmektedir. Trokanterik kalça 
kırıklarında cerrahi tedavi olarak kırığın yer-
leştirilmesini takiben içten tespit edilmesi 
veya artroplasti gibi cerrahi tedavi seçenek-
leri vardır. İçten tespit araçları arasında kanal 
içi çiviler; daha iyi yük transferi sağlamaları, 
kaldıraç kolunun daha kısa olmasından çi-
viye gelen gerici kuvvetlerin azalması bakı-
mından diğer içten kırık tespit implantların-
dan biraz üstünlükleri vardır. Buna karşılık 
kayıcı kalça vidası ise kontrollü kırık tespiti 
sağlayarak ikili kırık kompresyonuna izin ve-
rir. Konservatif tedavi ise yaşlı ,yürüyemeyen 
ve anestezi ve cerrahiye bağlı yüksek ölüm 

riski olan hasta grubunda tercih edilmelidir.

Kalça kırıklarının tedavisinde erken cerra-
hi ile erken hareket verilmesi son derece 
önemli olup; bu sayede bası yaraları ve 
hareketsizliğe bağlı komplikasyonlar azal-
tılmaktadır. Ameliyat sonrası ve öncesi 
tromboemboli (pıhtı atması)önleyici tedavi 
uygulanmalı, ameliyatı bölgesel anestezi ile 
yapmak  ilk tercih olmalı ve ameliyattan 24-
48 saat sonrasına kadar antibiyotik koruma-
sı altında tutulması tedavide dikkat edilmesi 
gereken önemli konulardır.

 Yaşlanma kaçınılmaz ve her insanın başı-
na gelecek bir durumdur. Fizyolojik olarak 
her yaş döneminin kendine has özellikleri 
söz konusudur. Bu nedenle iler yaş grubun-
da basit düşmelere bağlı kalça kırıklarını 
önlemek mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmek 
için son derece önemlidir. Kalça kırıkları 
sonrası halk arasında hastanın yatalak kalıp 

öleceği inancı günümüzdeki modern tıbbın 
ve yeniliklerin sayesinde gerçek olmayan bir 
düşünceye dönüşmüştür. Bu bağlamda ön-
celikle yaşlıların düşmesini engellemek için 
evlerdeki yürüme yollarında bulunan eşik, 
halı gibi engelleri ortadan kaldırmak, genç-
lik yıllarından itibaren düzenli yapılan spor-
tif faaliyetlerini yaşa uygun olarak devam 
ettirmek ve bu şekilde kemik kalitesini ve 
kas gücü zayıflığını asgariye indirmek, gıda 
ve ilaçlarla kemiğin erimesi olarak da bilinen 
osteoporoz riskini azaltmak bu kırıkların 
oluşumunu engellemede son derece önem-
li tedbirlerdir.  Ayrıca sağlıklı yaşlanmak ne 
kadar güzel olsa da, yaşlı büyüklerimizi bir 
gün bizim de o yaşa geleceğimizi hatırlaya-
rak yalnız bırakmamak, onlara gerekli ilgi, 
sevgi ve saygıyı yeterince göstermek kırığı 
önleyici tedbirler kadar önemlidir. İnanç ve 
kültürümüzde de bu davranış defalarca kuv-
vetle vurgulanmaktadır.  Sağlıklı yaşlanma 
dileği ile…
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100 YILLIK
BURSA KLASİĞİ 

Mustafa TÜRE

 Anadolu’nun kadim şehirlerinden 
Bursa, zengin Anadolu mutfağına 
pek çok lezzetiyle katkıda bulun-
muş. İskender Kebap, Pideli Köfte, 
İnegöl Köfte, Cantık, Kestane Şe-
keri, Kemalpaşa Tatlısı,  bunlardan 
belli başlıcalarını oluşturuyor. Bu 

zengin menüye, Bursa’nın bir diğer 
damak lezzeti “Tahinli Pide”yi de 
eklemek gerekiyor. Bursa’dan do-
ğan, sonrasında Türkiye’nin bazı il-
lerinde de üretilen tahinli pidenin, 
100 yıla uzanan köklü bir geçmişi 
bulunuyor.
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 Anadolu’nun yüzyıllar boyu çeşitli uygar-
lıklara ev sahipliğinde bulunmuş olması, bu 
coğrafyada yerleşik şehirleri de birer kültür 
hazinesi konumuna getirmiş. Öyle ki her 
şehrin sosyal, tarihi ve ekonomik özellik-
lerine göre şekillenen karakteristik yapı, o 
şehrin kültürel dokusunu meydana getiren 
unsurlarla anılır olmuş.

 Kültürel dokunun şekillenmesinde, o 
şehrin yüzyılların imbiğinden süzülerek gü-
nümüze ulaşan damak lezzetleri, bir başka 
unsurun varlığını oluşturuyor.

 Doğudan batıya, kuzeyden güneye her 
bölgenin farklılık gösteren damak lezzetleri, 
Anadolu coğrafyasının yemek kültürünün 
oluşmasında, zengin Anadolu mutfağını 
meydana getiren yegane faktör aynı zaman-
da.

 Anadolu’nun kadim şehirlerinden Bursa 
da zengin Anadolu mutfağına pek çok lez-
zetiyle katkıda bulunmuş.

 İskender Kebap, Pideli Köfte, İnegöl Köf-
te, Cantık, Kestane Şekeri, Kemalpaşa Tatlısı,  
bunlardan belli başlıcalarını oluşturuyor.
Bu zengin menüye, Bursa’nın bir diğer da-
mak lezzeti “Tahinli Pide”yi de eklemek ge-
rekiyor.

 Bursa’dan doğan, sonrasında Türkiye’nin 
bazı illerinde de üretilen tahinli pidenin 100 
yıla uzanan köklü bir geçmişi bulunuyor.

 Bir asır önce Bursa’nın odun ateşiyle har-
lanan fırınlarında üretilmeye başlanan ta-
hinli pide, o dönemki ahalinin pek sevdiği 
damak lezzetine dönüşüvermiş kısa zaman-
da.
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 Dün olduğu gibi 100 yıl sonra bugün de 
Bursa’daki pek çok fırında “Tahinli Pide” üre-
timi başarıyla sürdürülüyor.

 Gelenekselleşen üretim mekanlarından 
biri de bu işi hakkıyla yerine getiren İnanç 
Fırını.

 Bursa’nın her köşesi buram buram tarih 
kokan semti Muradiye’de kurulu bulunan 
İnanç Fırını, tam 60 yıldır, tahinli pidenin eş-
siz lezzetini Bursalıların beğenisine sunuyor.
1956 yılından bu yana kurucusu Mustafa 
İnanç tarafından vazgeçilmez tadları ile Bur-
salılara hizmet vermeye başlayan fırın, daha 
sonraki yıllarda ailenin ikinci kuşak temsilcisi 
oğul Metin İnanç’ın yönetiminde geleceğe 
yelken açmış.

 Fırın, günümüzde, aile geleneğini, Bülent 
Mertyürek’in sevk ve idaresinde başarıyla 
sürdürüyor.

 Mertyürek, mesleğine kendisini adamış 
örnek insanlardan.

 Aynı zamanda, Yalova Üniversitesi Pera-
kende Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Gö-
revlisi olan Mertyürek, gelişime açık yenilikçi 
yönetim anlayışıyla “Tahinli Pide”nin gerçek 
tadını her gün semt sakinleri başta olmak 
üzere, yolu Muradiye’den geçen Bursalılarla 
buluşturuyor.

 Lezzet kervanının hazırlanıp sunulmasın-
da Mertyürek yalnız değil elbette.

 Tahinli pide başta olmak üzere üretilen 
unlu mamullerin ustası ve müşterileri gü-
ler yüzüyle karşılayan hanımefendi çalışanı, 
İnanç Fırını’nın “lezzet kadrosu”nda yer alan 
çalışanları oluşturuyor.

BURSA’DA ZENAAT
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 Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana 

Bursa’da aynı yöntemle üretilen tahinli pide-

nin ününün dilden dile dolaştığını belirten 

Bülent Mertyürek,  tahinli pideyi, Osmanlı 

mirası Muradiye’de daha uzun yıllar özünü 

kaybetmeden üretilmesi ve gelecek kuşak-

lara ulaştırılması için özveri ile çalışmaya de-

vam edeceklerini vurguladı.

 Özel ve doğal üretim

 Tahinli pide üretiminde kullandıkları 

tahini özel susamdan günlük olarak çek-

tirdiklerini, üründe kullandıkları pekmezin 

de doğal yöntemlerle üretildiğini belirten 

Mertyürek,  “Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde 

katkı maddesi bulunmamaktadır. Tahinli pi-

deyi geleneğe uygun ve doğal olarak üreti-

yoruz. Hamuru az, tahin ve pekmezi yoğun 

bir görünümde olan ürünümüze büyük bir 

rağbet bulunuyor. Tahinli pidede kullanılan 

malzemenin kalitesi ve doğallığı kadar pişir-

me yöntemi de önemli. Biz odun ateşinde 

pişiriyoruz. Odun ateşiyle ağır ve aheste ya-

nan bir fırında pişirilen tahinli pidenin tadı-

na doyum olmaz. ” diye konuştu.

 Özellikle hafta sonlarında fırının önünde 

uzun kuyrukların oluştuğuna değinen Mert-

yürek, bir Bursa klasiği olan tahinli pideyi, 

geleneksel üretim yöntemine sadık kalarak 

önce ulusal sonra uluslar arası pazarlara 

ulaştırmayı hedeflediklerine işaret etti.

 “İnanç adı ağız tadı” sloganıyla 60 yıl önce 

çıktıkları yolculuğa, yeniliklere açık yakla-

şımla devam ettiklerini ifade eden Mertyü-

rek, birlikte üretmenin, birlikte başarıyı da 

beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.
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HEDEF ULUSAL
VE ULUSLAR ARASI 

PAZARLAR 

 Bir Bursa klasiği olan tahinli pideyi, ge-
leneksel üretim yöntemine sadık kalarak 
önce ulusal sonra uluslar arası pazarlara 
ulaştırmayı hedeflediklerine işaret eden 
Bülent Mertyürek, bunun uygulamalarına 
başladıklarını vurguladı.

 Bursa’dan yurtdışına gidecek müşteri-

lerinin özel paketler içinde pişirime hazır 
hale getirdikleri “Tahinli Pide”leri eş, dost 
ve arkadaşlarına sunmak üzere beraberle-
rinde götürdüklerini belirten Mertyürek, 
diğer illerden Bursa’ya ziyarete gelenle-
rin de bulundukları illere götürmek üzere 
“Tahinli Pide” siparişi verdiklerine dikkat 
çekti.
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MESLEĞE
ADANAN ÖMÜR 

 Bülent Mertyürek, İnanç  Fırını’nın en eski 
ve kıdemli çalışanlarından. “İnanç” kültürü-
nü ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, 
günümüzde başarıyla devam ettiriyor.

 Tahinli pidelerin hazırlanıp fırına veril-
mesinde her sabah görevinin başında olan 
Mertyürek,  Yalova Üniversitesi Perakende 
Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi 
olarak da hizmet  veriyor.
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BAŞARININ ARDINDAKİ EKİP 
 Bursa’nın her köşesi tarih kokan semti Muradiye’de 60 yıldır faali-
yette bulunan “İnanç Fırını”nın başarısının ardında, ekip çalışmasının 
izleri bulunuyor.

 Tahinli pide başta olmak üzere üretilen unlu mamullerin ustası 
ve müşterileri güler yüzüyle karşılayan hanımefendi çalışanı, Bülent 
Mertyürek’in yönetiminde örnek bir çalışma performansı sergiliyor.
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Cebrail Ozan OKTAR
Bilim Yazarı

SUALTI
ARKEOPARKLARI 

 Özet
 Anadolu Kıyıları birçok antik batığa ev 
sahipliği yapmaktadır. Bunların birçoğu 
bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarıl-
mış ve çeşitli müzelerde sergilenmektedir. 
Ülkemizin antik batık zenginliği dünya-
nın ilgisini çekmektedir. Kıyılarımızdaki 
batıklar,kazılarda görevli bilim insanları ta-
rafından su altında görülebilmektedir. Su 
altında kurulan müze alanlarla, tarihi doku-
ya zarar vermeksizin sergilenebilmektedir.
Bu makalede “ Sualtı Arkeoparkları” konusu 
incelenmiştir. 

 1.Giriş  
 Bilim dünyası binlerce yıllık geçmişe sa-
hip Anadolu’yu insanlık tarihinin başladığı 
topraklar olarak nitelendirir. Günümüzden 
12000 yıl önceye ait Göbekli Tepe, 9000 yıl 
önceye ait Çatalhöyük gibi dünyanın en 
eski yerleşim yerlerine sahip olan ülkemiz, 
doğal olarak onu çevreleyen denizlerde de 
en eski bilgilere sahiptir. Doğu Akdeniz ve 
Ege kıyılarında yapılan sualtı araştırmala-
rı ve kazıları birçok batığın var olduğunu 
göstermektedir[1-3]. 

 1.Antik Batıklar
 1.1.Türkiye’deki antik batıklar
 Kara sularımızda yer alan Uluburun, Ge-
lidonya, Yassıada, Serçe Limanı batıkları bi-
limsel olarak mükemmel bir çalışma ile gün 
yüzüne çıkarılmıştır.Bu tekneler her yıl bin-
lerce kişinin gezdiği Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmektedir. [2-3].

 1.2.Sulatı keşifleri
 Dünyanın bilinen en eski batığı olan ve 
en az yedi ayrı kültürün ürünlerini taşıyan 
‘Uluburun Gemisi’  National Geographic ta-
rafından 20. yüzyılın en önemli ilk 10 keşfi 
arasında değerlendirilmiştir [3-4].
İzmir-Limantepe Kazıları ABD’de yayımlanan 
ve dünyanın en popüler arkeoloji dergisi 
olan ‘’Archaeology’’ nin 2009 yılı Temmuz sa-

yısında dünyanın en önemli ilk 10 sualtı kazı-
sı arasında gösterilmiştir[5]. 

 2.Müzeler
 2.1.Sualtı Arkeoparkları 
 İnsanlar tarihin en eski dönemlerinden 
beri denizi ve sualtını merak etmektedirler. 
Arkeolojik ve doğal dokunun dışında sual-
tında müzeler hazırlanmıştır. 
 Sualtı arkeoparklarının en önemli özelliği 
tarih, arkeoloji, çevre ve kültürel değerlere 
sahip bir deniz ortamı oluşturmasıdır. Arke-
oloji ve sualtı arkeoloji mirasının korunması 
ve bu bilgilerin yaygınlaştırılması, çevreyi, 
denizi, ekolojiyi koruma bilincinin gelişmesi-
ni de sağlar. Bu bilinç, eğitim programlarıyla 
da desteklenirse kalıcı ve daha da koruyucu 
olur[6]. 

Fot.1.: Uluburun Batığı Sualtı Kazısı    •    Kay.1.: 1985 INA 
Ref.1: Uluburun Batığı Sualtı Kazısı, 1985, Institute of Nautical Archaeology Yayımlanmamış fotoğraf 
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 Sualtı Arkeopark projeleri aynı zamanda 
çok yönlü olarak hizmet vermektedir. Önce-
lik, yöre halkının ilgisini çekmek, onları bi-
linçlendirmek ve yeni iş sahaları yaratmaktır. 
Sualtı Arkeoparkları üniversitelerin, bu alan-
da çalışmış bilim insanlarının katkılarıyla, 
bilimsel gerçeklere uygun olarak yapılmalı-
dır[7]. 
 
 Türkiye’nin dünya çapında bilinirliği en 
yüksek sualtı merkezi olan Kaş ilçesinde tu-
ristik çekiciliği daha da geliştirmek ve tanıt-
mak amacıyla yerel yönetim, üniversite, sivil 
toplum kuruluşları ve dalış merkezleri biraya 
gelerek uluslararası sualtı arkeopark projele-
rini hayata geçirmişlerdir. Öncülüğünü 360 

Derece Tarih Araştırmaları Derneği’nin yap-
tığı bu projeler Sualtı Araştırmaları Derneği 
(SAD) tarafından yürütülmektedir. 

 2006 yılında Kaş Arkeopark Deneysel 
Arkeoloji Projesi, 2007 yılında Türkiye Sual-
tı Kültür Mirası Sanal Müzesi veya İnternet 
Müzesi, 2008 yılında Kaş Arkeopark Bilim 
Kampı, 2009 yılında Genç Arkeopark, 2010 
yılında Kaş Kültür Mirası Yüzey Araştırmaları, 
2011 yılında da Kaş Tarihtir projeleri yapıl-
mıştır[8].

 Projelerin bazıları tamamlanmış, bazıla-
rı devam etmektedir. Bu projeler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK , TÜBA (Türkiye 

Bilimler Akademisi) NAS (Nautical Archaeo-
logy Society), DEGUWA (German Society for 
the Promotion of Underwater Archaeology), 
ARİT (The American Research Unstitute in 
Turkey), AKMED (Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü), Avrupa Birliği, Dünya 
Bankası, ODTÜ, Başkent Üniversitesi, UCLA 
(University of California Los Angeles), İTÜ, 
Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın des-
tek ve katkılarıyla yapılmıştır. 
 2009 yılında İzmir, Mordoğan’da yeni bir 
sualtı arkeoparkı projesi hayata geçirilmiştir. 
Proje sahibi 360 Derece Tarih Araştırmaları 
Derneği, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversi-
tesi Su Ürünleri Fakültesi ve Mordoğan

ARAŞTIRMA

Fot.2.: Kaş Sualtı Arkeoparkı  •  Kay.2: 2006, Mualla Erkurt, A.Şeyda Maraş  
Ref.2: Uluburun Gemisi replikası, Ağustos 2005, Selva Egeli 
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 Belediyesi işbirliği ile uygulanan bu pro-
jeyle, İzmir-Mordoğan ilçesinin gerek bilim-
sel anlamda gerekse sportif anlamda bir su-
altı merkezi haline getirilmesi ve bu değerin 
ülkemizde, dünyaya tanıtılmasını amaçlan-
mıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan su-
altı arkeoparkının hem bilimsel çalışmalarda 
kullanılan bir alan haline getirilmesi hem de 
bölgedeki dalış turizmi çekiciliğinin artırıl-
ması arttırılması hedeflenmiştir.

 Bu amaçla M.Ö 600’lere ait Ege Denizinde 
kullanılan ticaret ve savaş teknesinin rep-
likaları yapılmış, 18 metre derinliğe batırıl-
mıştır. Daha sonra bu alana ilgiyi arttırmak 
amacıyla 2. Dünya Savaşında kullanılan bir 
nakliye uçağı olan C 47 de batırılmıştır.

 2.2.Taklit Müzeler 
 Yeni bir müzecilik anlayışı olarak başlayan 
imitasyon müzecilik orijinal eserlerin yerine 
taklitlerinin yapılarak sergilenmesi esasına 
bağlı bir uygulamadır. Yurt dışında çok ör-
nekleri olan bu müzecilik anlayışı daha da 
gelişerek ‘’Ecomuseum’’ adıyla yerel katılıma 
dayalı bir çalışma sistemini uygulamaktadır. 
Yerel kalkınmayı geliştirmeyi amaç edinmiş-
tir.

 Bu bağlamda, 2011 yılında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Alanya Müzesi, Alanya Be-
lediyesi ‘’Alanya Kalesi Kızılkule-Tophane 
Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi’’ projesini 
hayata geçirmiştir. Tamamen interaktif mü-
zecilik anlayışıyla imitasyon malzemelerle 
bir sergileme yapılmış, 2012 yılında tamam-
lanan müzeyi ilk sekiz ayında 46.576 kişinin 
gezdiği tespit edilmiştir[9]. 

 3.Sualtı Arkeolojisi Programları
 Ülkemizin eşsiz doğal kaynakları, arke-
oloji ve denizin alternatif turizm ile gelişen 
bağları, özellikle sualtı arkeolojisinin insan-
ları cezbeden yanı bir araya gelince sualtı 
arkeoparklarının turizm içindeki önemi  or-

taya çıkmaktadır.

 Bilimsel yöntemlerle ele alınması gere-
ken bu konu üniversiteler, sivil toplum kuru-
luşları, yerel yönetimler, konu ile ilgili işlet-
melerin aralarında yapacakları işbirliği ile ele 
alınmalıdır. Bu kurumların ortak kararıyla se-
çilecek bir batığın orijinal bilgilerinden yola 
çıkarak imal edilecek tekne ve tekneye ait 
yüklerin imitasyonlarıyla yapılacak özel dalış 
noktaları oluşturulmalıdır. Hemen yanına ise 
günümüzde görüldüğü ve bilindiği şekli yer-
leştirilmelidir. Bu alanlar sualtı arkeolojisinin 
kazı, restorasyon ve dokümantasyon teknik-
lerinin öğretildiği alanlar haline getirilmeli-
dir. Bu alanların en büyük özelliği arkeolog 
olmayan başka mesleklere sahip insanların 
sualtı arkeolojisine olan ilgilerinin ve buna 
bağlı bilgilerinin artmasını sağlayacaktır. Yıl-
lık programlarla çalışan bu merkezler dalış 
turizmine yeni bir boyut katacaktır. Bu yön-
temlerle oluşturulmuş olan dalış noktaları, 
dalanların ilgisini çekebilecek başka objeler-
le de desteklenmelidir. Bölgeye yakın yere 
batırılacak uçak ve deniz canlılarının yaşamı 
ile ilgili yapay resif oluşumları ilgiyi daha da 
arttıracaktır.Ayrıca, dalış ağırlıklı programlar 
içeren kurslar ve seminerler verilmelidir. Bu 
kurslar, konularında uzman, akademik refe-
ranslı kişiler tarafından verilmelidir. Kursların 
ana amacı deniz, arkeoloji ve insan bağları 
kurmak olmalıdır[10-12].  

 4.Sonuç 
 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği 
deneysel arkeoloji projelerini hayata ge-
çirmektedir. Gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında ki deneyimlerimizden edindiğimiz 
sonuçlar; her meslek ve kültür kesiminden 
insanın tarih ve arkeolojiye karşı duyduğu 
inanılmaz ilgi ve meraktır. Bundan yola çı-
karak ülkemizin zengin tarihi ve arkeolojik 
değerlerini imitasyon müzeler, arkeoparklar, 
aquaparklar, sualtı arkeoparkları gibi yeni 
tanıtım projeleri çok geniş kitlelere tanıtabi-
lir.
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MAKALE

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

 ANI - HATIRA 
 Hatıralar, geçmişin elbiseleri, geçmişin 
sembolleri, yaşanmış stillerimiz. Yaşanma-
mışlığa olan başkaldırı. Ruhumuzun dal-
larına konmuş renkler. Hatırlamamıza ve 
hatırlanmamıza vesile olanlar. 

 Hatırlamak, geçen zamanda çekilen fo-
toğrafların keşfi. Anmaya ve anılmaya vesi-
le olanlar ise anılar.

 Hatıralar geçmişe bir davettir, onu hatır-
lamakta bu davete icabettir.

 Hatıralar, boşluk duygusu içinde olun-
duğunda, sığınılacak limanların başında 
gelir.

 İnsanı motive eden, vücut ısısını ve kan 
basıncını harekete geçiren, fiziksel yoğun-
luğu, coşku ve yaşam sevincini arttıran, 
pasifliği kabuğundan çıkaran, tansiyonu 
yükselten tüm duyuları tetikleyen hatıralar.
Gökyüzünün geniş ufuklarına ve yüce şey-
lere yükselten, insanda ruhsal, duygusal, 
zihinsel ve fiziksel anlamda rahatlama sağ-
latan, pozitif hatıralar vardır.

 Sıcak ve aşikâr.  Saf, temiz ve masum. Çir-
kinliklerden arındırılmış, içinde tüm güzelliği 
barındıran sade ve saygın. 

 Bir çiçek koklarsınız, sizi kokulara taşıyan. 
Yitip gitmiş olan anıların kokusu hatırlanır.
Bir yol görürüsünüz, size daha önce yürü-
düklerinizi hatırlatan. Yeşili yitik yapraklar 
adımlarınıza dolanır.

 Hayatın her karesinde, hatıraların izlerine 
rastlarsınız. 

 Hatıralar vardır kişisel gelişiminize yön ve-
ren ağırbaşlı, sağlam. Tutku ve gücü simgele-
yen, kararlı, dayanıklı ve kuvvetli.

 Bir teneffüs zili duyarsınız, sizi sıralarda 
oturtan. Erir tüm saatler.

 Bir dikene dokunursunuz, içinizi kanatan. 
Geçmişin derinliklerinden kopup gelen piş-
manlıklar gözlerinizi perdeler. Yaşanmışlığın 
sayfaları yenilenir, geçmişi bir kez daha ya-
şarsınız.

 Hatıralar vardır, ümit ve istikbal vadeden, 
alçakgönüllü, özgür. Olgun güçlü ve güveni-
lir mesajlarla yüklü, iffetli ve asil. Denge ve 
uyum sağlayan, dürüst ve adil.

 Hatıralar, geçmiş zamanın duvarlarına 
sinmiş sesler, yok olup gitmeyen, insan bel-
leğinde iz bırakan geçmiş zamanın yankıları-
dır.

 Bizi daha özgür kılan anılar ise, aynalarda 
iz bırakan çizgiler, bahtiyar saatlerdir.

 Hatıralar vardır kutsal. Şükran ve minnet-
tarlıkla övünç duyduğumuz, itibar gösterip 
hürmet ettiğimiz. Cömert, paylaşılan, sakin, 
istikrar ve huzurlu.

 Kuşlar uçar, kar yağar, rüzgâr eser, yağmur 
çiseler. Bir siren sesi duyarsınız, yıllar öncesi 
hastane odasına gidersiniz, irkilirsiniz. 

 Bir Ezan sesi ile uyanırsınız, ilk doğduğu-
nuz günde kulağınıza okunanla bağlantı 
kurarsınız. Geçmiş zamanda düğümlenen 
düğümler bir bir çözülür.

 Hatıralar vardır pembe, çekici ve hüner-
li olan. Nezaket, zarafet ve incelik taşıyan. 
Neşe, şirinlik, memnuniyet ve keyif veren, 
hayranlık ve sempati duyulan.

 Hatırlarken, beyin ve kalbin diri kalmasını-
da sağlamış olursunuz.

 Hatıralar vardır, içten ama çekingen, sa-
mimi fakat utangaç, romantik ama yürekli, 
kendince tutkulu. 

 Bir mektup yırtar, bir resim yakarsınız, 
ama ne mektuptaki cümleleri ne de resim-
dekileri beyninizde silemezsiniz.

 Geçici sonuçlara vardıran korkak-becerik-
siz, mutsuzluğu tezgahlayan verimsiz- gü-
vensiz, hüznün en derin karanlıklarını, olum-
suzluğun en yüksek konumunu yaşatan, 
uzak bakışlı negatif hatıralar vardır.

 Hatırlanma sırasına göre geri planda ka-
lan. Endişeli ve bencil. Soğuk ve karanlık.

 Duymamak için kulaklarınızı, görmemek 
için gözlerinizi kapatırsınız ama yüreğinizi 
kapatamazsınız. Acıları tatlıya, üzüntüleri se-
vince dönüştüremezsiniz. 

 Hatıralar vardır, sizi açıktan koyuya doğru 
çeken hırs, kararsızlık, inat ve muhalefet ta-
şıyan. Öfke, yıkım, tehlike, kin ve kıskançlık 
barındıran.

 Silmek istenen, istenmeyen ve değiştir-
mek istediğiniz anılar vardır. Ama hiçbir ka-
resini lehinize veya aleyhinize değiştiremez-
siniz. Değiştirmeye kalktığınızda, hatıralar 
maskesiz, gerçek yüzünü gösterir. Önlerine 
geçemezsiniz, geçiş üstünlüğünü kullanır, 
sürükler sizi arkasından. 
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 Hatıralar vardır, şartları zorlayan, hüznü 

ve duygusallığı simgeleyen. Sizi sıkıcı geri-

limli, huzursuz, üzüntülü ve sıkıntılı atmos-

ferlere taşıyan, adeta yas tutan.

 Gün üstünüze sarkar, güneş gülümser, 

hatıralara yol verir. İçtenlikle ve o taptaze 

gerçekliğiyle, bir kez daha yüz yüze gelirsi-

niz hatıralarla.

 Hatıralar vardır, ar damarımızı zorlayan, 

utanç duyulan, şehvet kokan, hayâ edilen.

Hatıralar, bir ömürde bir masal gibi geçenler, 

bir hayat arşivinin tozlu raflarında demle-

nenler.  Kim bilir hangi şehirde, hangi zaman 

diliminde. Hangi iklimlerde olan, sınırları 

belli olmayan. Bir hatıra sayfası geçer göz-

lerinizin önünde, bir gülle gibi düşer yüre-

ğinize. Beraberinde bir karanfil kokusu, bir 

naftalin ağırlığı.

 Kadri bilinen, bilinmeyen geçmiş. Hatı-
ralar, zihinlerde saklı tutulanlar. Hatıralar, 
güzel-çirkin, iyi-kötü, ahlaklı-ahlaksız, temiz-
kirli, ayırt etmeden bilinçaltının kaydettikle-
ridir. 

 İçerisinde kaybolup gittiğiniz hatıralar 
vardır, toprak rengi, kahve kokulu. 

 Zamanlı zamansız, bilinçaltında saklanan 
muhafaza edilen yaşanmışlıklar, bir bir aklı-
nıza ve gözlerinize iner, izinsiz.

 Aktif ve pasif duygulardan etkin, yaşamın 
her noktasında unutmamanız gereken, ha-
yatı hızlandıran sizi sınırlayan hatıralar var-
dır. 

 Duyguların merkezi olan bilinçaltı zihni ile 
ulaşılan, sonradan duygu ve anlam yüklenen 
hatıralar, geçmişe ekilenlerin bilançosudur.

 Geçmişin sermayesi geleceğin ışığı olan 

hatıralar,  ders alınası bir gelecek birikimidir. 

Her insanın kendisine ait anı ve hatıraları o 

kişi için emanettir. Geçmiş zaman çizgisinde 

iradeyi yürüten hatıralar, geçmişi bugüne, 

bugünü de yarına taşır. 

 Onlara zaman aşımından dolayı yıpran-

mış veya eskimiş gözüyle de baksanız, hatır-

landığında hale tazeliğini heyecanını koru-

duklarına şahit olursunuz. 

 Güzeli hatırlamak, güzel hatırlanmak en 

güzelidir kuşkusuz. İyi ve güzel hatırlanmak 

için iyi ve güzel gelecek vaat eden hatıralar 

bırakabilmek ve hayırla anılmakta en güzel 

mutluluk olsa gerek. 



BUSKİ’nin misyonu:
Bursa halkının;
İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her 
türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,
Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
Su havzalarının korunması,
Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı Ile 
sulama suyu temin edilmesi,
Kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

BUSKİ’nin vizyonu:
Su Şehri Bursa’nın, içme suyu ve kanalizasyon sorun-
larını çözmüş,
Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek 
ve öncü bir kurum olmaktır.

Kalite politikamız:
Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli
iyileştirilmesi,
Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının
pekiştirilmesi,
Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda (içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması 
ve oluşturulması,
Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik
politikaların geliştirilmesi,
Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının
sağlanması.

Fatura ödeme
noktaları:
BUSKİ tahsilat şubeleri, bankalar, PTT şubeleri,
BUSKİ resmi internet sitesi (www.buski.gov.tr),
BUSKİ gezici tahsilat şubesi, BUSKİ otomatik
ödeme noktaları.

İletişim
BUSKİ  Genel  Müdürlüğü  16190
Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 D
Blok Osmangazi / BURSA
Tel.(0.224) 270 24 00       Fax: (0.224) 233 95 73






