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 Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için şehri-
mizi dünya şehirleri standartlarına kavuşturabilmek adına, 
sosyal kültürel ve fiziki yatırımları bir bir hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.

 Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğümüz, orta ve uzun vadede suyun sürdürülebilir kullanı-
mına yönelik stratejiler geliştirmektedir.

 Yakın geçmişte temeli atılan altyapı yatırımları, geleceğin 
Bursa’sının daha yaşanabilir olacağının birer müjdecisidirler.
Özellikle 2009’dan bu yana içme suyu hatları, kanalizasyon 
ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Bursa’nın hemen bütün derelerinde ıslah ve temizlik çalışma-
ları yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı.

 Mevcutlarına ilaveten yakın gelecekte hizmet vermeye 
başlayacak olan yeni arıtma tesisleri ile “sağlıklı kent Bursa” 
hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

 Şubat 2017’de deneme üretimine geçmeyi hedeflediği-
miz,  “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi” 
ile de atık su arıtma tesislerimizde arıtma işlemi sonucunda 
oluşan çamuru yakmış olacağız.

 Böylelikle hem çamur çökeleğinden kaynaklanan rahatsız 
edici kokunun önüne geçecek hem de yakma işlemi netice-
sinde açığa çıkan enerjiyle de elektrik üreteceğiz.

 Bütün bunlar, geleceğin her anlamda gıptayla bakılan 
Bursa’sını inşa etme adına atılan çok önemli adımlar.

 Sağlıklı üstyapılar, ancak, sağlıklı çalışan altyapıların üze-
rinde hayat bulurlar.

 Bu gerçekten hareketle, altyapı hizmetlerine büyük önem 
veriyoruz.

 Bursa’nın altyapı hizmetlerinde de örnek alınan bir konu-
ma ulaşmış olması, altyapıya verdiğimiz önemin bir sonucu-
dur.

 Bu güzel şehrin, bugünden geleceğe uzanan yaşam öykü-
sünde, bireyler nezdinde yaşanılmasından mutluluk duyulan 
izler bırakması en büyük hedefimiz.

 Bursa aşkıyla dolu yüreklerimiz, geleceğin Bursa’sına uza-
nan yolda, hizmet heyecanıyla çarpıyor.

 Bu vesileyle, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım…

Altyapıda öncü ve örnek şehir
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 Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla yatırımlarına hız ve-
ren BUSKİ, Bursa’yı geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atı-
yor.
 Nilüfer Deresi’nin ve Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındırıl-
ması projeleri başta olmak üzere kolektör bağlantıları, kanal 
hatları ile atık su arıtma tesislerinin yapımına büyük önem 
veriyoruz.
 Samanlı kolektörünün devreye girmesiyle, Nilüfer 
Deresi’ne şehri doğu yakasından kanalize olan atık suları ko-
lektörlerle Doğu Atık Su Arıtma Tesisi’ne yönlendirerek arıtıl-
malarını sağladık.
 Böylelikle, Uludağ’ın güney yamaçlarındaki Aras 
Suyu’ndan doğan 176 kilometrelik Nilüfer Deresi’nin Geçit’e 
kadar olan bölümünü kirlilikten arındırmış olduk.
Çevre yatırımları içerisinde önemli yer tutan altı arıtma tesisi-
ni daha çok yakında hizmete sunacağız.
 Söz konusu tesisler, Nilüfer Deresi’ni tümüyle kirlilikten 
arındıracağı gibi Gemlik Körfezi’nin de atık sulardan kaynak-
lanan kirliliğinin önüne geçmiş olacak.
 Bununla birlikte Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin etti-
ğimiz 150 milyon “euro”luk krediyle, Bütünşehir Yasası kapsa-
mında görev alanımıza dahil olan 10 ilçenin içme suyu hatla-
rını yeniliyoruz.
 Böylelikle sağlıklı ve kesintisiz su temininde önemli bir 
adım atmış olmanın yanında, merkezde yüzde 23’ler seviye-
sinde seyreden sudaki kayıp kaçak oranını, diğer ilçelere de 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
 Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yağmur ve kanal gi-
derlerinin birbirinden ayrılması, su depolarının inşaatı, arıt-
ma tesisleri gibi diğer altyapı çalışmalarıyla da 10 ilçemizin 
altyapı ağını yenilemenin çalışmaları içerisindeyiz.
 Sözlerimin başında da belirttiğim gibi Büyükşehir Beledi-
yemizin vizyonuyla çalışmalarımıza hız verdik.
 “Sağlıklı şehir Bursa” hedefindeki çalışmalarımıza artan 
tempomuzla devam ediyoruz.
 2016’da hedeflerimizi aştık. 2017’de de aynı başarıyı sergi-
lemek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz.
 Bu vesileyle, bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek, bü-
tün güzelliklerin sizlerle olmasını dilerim.

Bursa’yı geleceğe
taşıyacak altyapı çalışmaları
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BUSKİ’DEN
 “DEV” PROJE 

 Gerçekleştirdiği altyapı projeleriy-
le Bursa’nın geleceğine damga vuran 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Nilüfer Çayı’nın atık su-
lardan arındırılması kapsamında yer 
alan, Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektör 
Yapım İşi’nin, yüzde 65’lik kısmını ta-
mamladı. BUSKİ proje için Türkiye’de 
ilk olmak üzere 2200 milimetre çaplı 
özel künk borular kullandı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin “marka kent 
Bursa” hedefi doğrultusunda, üzerlerine dü-

şen görev ve sorumlulukları yerine getirme-
nin gayretiyle çalıştıklarını belirten Büyük-
şehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla gerçekleştirdikleri projelerin ışı-
ğında, Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday projelere imza attıklarını belirtti.

 Bursa’nın simge değerlerinden Nilüfer 
Çayı’nın atık sulardan arındırılarak, eski gü-
zel günlerine kavuşturulmasını içeren çalış-
manın da bunlardan birini oluşturduğunu 
vurgulayan Çetinavcı, Batı Nilüfer Havzası 
Ana Kolektör Yapım İşi’nin geldiği aşama-
yı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç’le birlikte yerinde inceledi.

 Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektör Hattı ile 
şehrin batı yakasından Nilüfer Çayı’na deşarj 
olan bütün atık suların önüne geçileceğini 
belirten Çetinavcı, “Yaklaşık 60 milyon TL’lik 

yatırım büyüklüğüne sahip projenin yüzde 
65’lik bölümü tamamlanmış durumda. 16 ki-
lometrelik güzergahtan oluşacak hat, Nilüfer 
Çayı’na kirletici unsurlarını bırakan atık sula-
rı, Badırga’da inşa edeceğimiz Nilüfer Atık Su 
Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak. BUSKİ tarihinin 
önemli yatırımları arasında yer alan proje 
tamamlandığında, Nilüfer Çayı, eski Bursalı-
ların hafızalarında yer ettiği gibi hayat dolu 
görünüme kavuşacak” diye konuştu.

 Projenin önemli bir çevre sorununa çare 
oluşturmasının yanında inşaatında kullanı-
lan ekipmanla da özgün bir yere sahip ol-
duğuna dikkat çeken Çetinavcı, söz konusu 
projenin 16 kilometrelik güzergahı boyunca 
döşenecek künk boruların, BUSKİ’nin özel 
siparişiyle üretildiğini ve her birinin çapı-
nın 2200 milimetre (2 metre 20 santimetre) 
ebatlarında olduğunu da sözlerine ekledi.

BUSKİ HABER
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BUSKİ HABER

PANAYIR 
DERESİ’NDE ISLAH 

ÇALIŞMALARI
BÜTÜN HIZIYLA 
DEVAM EDİYOR 

 Nilüfer ve Deliçay dereleri-
nin birleştiği nokta olan Panayır 
Köprüsü’nde dere ıslahı ve çevre dü-
zenleme çalışmalarına hız verildi. 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nce sürdürülen Panayır Deresi 
ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’dan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 İlk etapta 2 milyon TL’lik yatırımla dere 
ıslahının yanında yeşil alan düzenlemeleri, 
oturma alanları, yürüyüş yolları, spor alanları 
ile Panayır Deresi’ni yaşam alanına çevirmeyi 
hedeflediklerini belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, çalışmalar tamam-
landığında Bursa’nın yeni bir çekim merkezi-
ne kavuşacağını vurguladı.

 Dere ıslah çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini dile getiren Altepe, “Panayır 
Deresi’nin her iki yamacı membran döşen-
dikten sonra taş yüzeyle kaplanıyor. Böyle-
likle bir daha buralarda ot çıkmayacak ve 
sürekli temiz kalacak. Bunun yanında yol, 
çevre, yeşil alan düzenlemeleri, halkımızın 
oturup güzel vakit geçireceği alanlar, ağaç-
landırma çalışması ve yürüyüş yolları ile 

burası güzel bir görünüm kazanacak. BUSKİ 
tarafından yaklaşık 80 kilometre uzunluğa 
ulaşan 25 derede sürekli ıslah ve temizlik ya-
pılıyor” diye konuştu.

 Başkan Altepe’nin inceleme gezisinde 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gü-
lenç ile BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı 
Mesut Boz da hazır bulundu.
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SU ŞİŞELEME
FABRİKASI 

EKONOMİYE
KAZANDIRACAK 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıy-
la Uludağ’dan gelen pınar sularının 
kent ekonomisine kazandırılması 
hedefiyle Kestel’de Uludağ yamaç-
larına su şişeleme fabrikası kuruyor. 
Bu kapsamda  Kestel’de 60 bin met-
rekare alan kamulaştırıldı. 15 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak 
tesislerin ilk etapta günde 80 TIR 
üretim yapacağı belirtildi.

 Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve 
doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent 
ekonomisi için katma değer sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, Uludağ’dan gelen pınarların 
şişelenerek, piyasaya sürülmesi projesinde 
artık sona geldi. Projenin hayata geçirilmesi 
amacıyla Kestel’de Uludağ yamaçlarında-
ki 60 bin metrekare alan kamulaştırılırken, 
son sistem dolum ve şişeleme makinelerinin 

yanı sıra inşaatla ilgili ihale de tamamlandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri İsmail Yılmaz ile birlikte tesislerin 
kurulacağı alanı gezip, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç’ten proje hakkın-
da bilgi aldı.

 Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa’nın en önemli özelliklerinden 
birinin de Uludağ’dan gelen pınar sula-
rı olduğunu belirterek, Bursa sularının 
Anadolu’nun yanı sırada Avrupa ülkelerine 
bile ulaştığını hatırlattı. Bursa’nın su ihraca-
tı yapan illerin başında geldiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bu imkanları değerlendir-
mek, Uludağ’ın lezzetli pınar sularını satarak 

Büyükşehir Belediyemizin gelirlerini artırma 
konusunda güzel bir tesis kazandıracağız. 
Kestel bölgesinde bu amaçla 60 bin metre-
kare alan kamulaştırdık. Su kaynakları, Ulu-
dağ yamaçlarından hatlarla buraya çekile-
cek. İhale ettiğimiz projede en son teknoloji 
ve sistemler kullanılacak. Tesiste ilk etapta 
15 bin metrekare kapalı alanda günde 80 tır 
civarında üretim gerçekleşecek. Arsa, inşaat 
ve kurulacak sistemlerle 80 milyon TL’lik bir 
yatırım olacak. Pınar sularının toplanıp, de-
polanacağı, şişeleneceği ve sevkiyatın yapıl-
dığı modern bir tesis kurmuş olacağız. Pınar 
sularımız katma değer olarak ekonomiye ka-
zandırılacak. Hedefimiz 6 ay içinde inşaatın 
bitip, sistemlerin de kurulması” dedi.

BUSKİ HABER
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BUSKİ HABER

ÜNİVERSİTESİYE 
BÜYÜK SU HİZMETİ 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü ile Uludağ Üniversi-
tesi arasında imzalanan protokolle, 
Uludağ Üniversitesi Kampüsü içeri-
sinde 10 bin metreküplük içme suyu 
deposu ile ana isale hattı inşa edile-
cek. 

 BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay’ın imzaladıkları protokol 
çerçcevesinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü, 10 
bin metreküp hacminde içme suyu depo-

sunun yanısıra, 3 bin 800 metrelik ana isale 
hattı ve 4 bin 600 metreden oluşan üniversi-
te içi ana iletim hattı inşa edecek.

 Gerçekleştirecekleri hizmetin, sürekli ge-
lişen ve büyüyen Uludağ Üniversitesi’nin 
gelecek yıllardaki su ihtiyacına da yanıt ve-
receğini belirten BUSKİ Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Çetinavcı, projenin üniversiteyle 
birlikte Görükle ve Özlüce bölgesindeki su 
ihtiyacını da karşılayacağını vurguladı.

 Projenin yaklaşık 7.5 milyon TL’lik yatırım 
büyüklüğüne sahip olduğunu dile getiren 
Çetinavcı, “Önemli bir değişiklik olmazsa 8 
Aralık’ta ihaleye çıkmayı planlıyoruz. İhale-
nin tamamlanmasıyla proje inşaatına baş-
layacağız. Proje inşaatı tamamlandığında 
üniversitenin gelecekteki su ihtiyacını da 
yanıt verebilecek bir hizmeti gerçekleştirmiş 
olacağız.” diye konuştu.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla alt-
yapı çalışmalarına hız verdiklerini dile geti-
ren Çetinavcı, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
temininde gerçekleştirdikleri yatırımlarının 
aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekle-
di.

 Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yu-
suf Ulcay ise kampüs alanında inşa edilecek 
su deposu ile ana isale ve iletim hatlarının 
önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini belir-
terek, “Üniversitemizin öğrenci kapasitesi 
75 binlere ulaştı. Üniversite kampüsüne 
her gün binlerce aracın giriş çıkış yaptığını 
düşündüğümüzde, yoğun bir nüfus hare-
ketinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan 
değerlendirdiğimizde gerçekleştirilecek hiz-
metin önemi de ortaya çıkıyor. Bu vesileyle 
BUSKİ Genel Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı 
Çetinavcı başta olmak üzere BUSKİ yetkilile-
rine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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BUSKİ HABER

ALTYAPI 
ÇALIŞMALARINDA 

“HIZLI” SONUÇ 
 Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin 
sürekliliğine yönelik yapılacak çalışmalar 
kapsamında büyük projelere imza atan Bü-
yükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü; 
yerinde, doğru ve hızlı planlamayla uzun sü-
reli su kesintisi gerektiren çalışmalarını dahi 
çok kısa zaman diliminde sonlandırarak, va-
tandaşların mağduriyetinin önüne geçiyor.
Bunun son örneğini Nilüfer ilçesinde gerçek-
leştiren BUSKİ, içme suyu hatlarında yapıla-
cak çalışmalar nedeniyle 11-13 Kasım 2016 
tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurduğu 
su kesintisini iyi bir planlama, doğru strateji 
ve hızlı çalışmayla birkaç saatte sonlandıra-
rak, vatandaşların su kesintisinden kaynak-
lanabilecek mağduriyetinin de önüne geç-
miş oldu.
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BUSKİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI’NA

ADEM VURAL ATANDI 
 İsmail Yılmaz’ın Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreterliği’ne atanmasıyla 
bir süredir boş olan BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcılığı’na, BUSKİ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural atandı.

 20 yılı aşkın futbol hakemliği geçmişi 
olan ve bir dönem Türkiye Faal Futbol Ha-
kemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şu-
besi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu 
Temsilciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği 
ile İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Adem 
Vural, Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Mü-
dür Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. 
Vural halen, Türkiye Futbol Adamları Derne-
ği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Bursa Şube Başkanlığı görevinde bulunu-
yor. BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Vural’a yeni görevinde başarılar dileriz.

LABORATUVARLARIN 
AKREDİTE KAPSAMI 

GENİŞLİYOR 
 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ta-
rafından 18 Eylül 2014 tarihinde TS EN ISO/

IEC 17025 Standardı deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının yeterliliği için genel şart-
larına göre akredite edilen BUSKİ içme suyu 
ve atık su laboratuarlarının gözetim dene-
timi ile kapsam genişlemeye yönelik dene-
timleri ise 24-25 Kasım tarihlerinde TÜRKAK 
denetçileri tarafından gerçekleştirildi.

 Standart gereğince, akredite laboratuvar-
lar her yıl gözetim denetimine, 4 yılda bir ise 
belge yenileme denetimine tabi tutuluyor.
Bu bağlamda, BUSKİ içme suyu ve atık su la-

boratuvarları, TÜRKAK tarafından 2014 yılın-
da belgelendirme denetimine, 2015 yılında 
ise 1. gözetim ve kapsam genişleme dene-
timine tabi tutulmuş olup, laboratuvarlar 
standarda uygun bulunmuştur.

 Laboratuvarların 2016 yılında yapılması 
gereken gözetim denetimi ile kapsam ge-
nişlemeye yönelik denetim ise 24-25 Kasım 
2016 tarihlerinde TÜRKAK denetçileri tara-
fından gerçekleştirilmiştir.
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BUSKİ HABER

BUSKİ 
HEYETİNDEN

HES ZİYARETİ 
 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat 
Özen başkanlığındaki BUSKİ heyeti, Uludağ 
Yolu üzerinde Dobruca İçme Suyu Arıtma 
Tesisi yakınlarındaki D12-2 su deposu üzeri-
ne kurulacak hidroelektrik santrali inşaatını 
üstlenen enerji firması Gilkes’in, Kocaeli’de 
bu yıl yapımını gerçekleştirdiği Dereiçi, Hid-
roelektrik Santrali (HES)  ile Cevher I ve Cev-
her II hidroelektrik santrallerini ziyaret etti.
Son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirdiği 
projelerle hidroelektrik santralleri başta 
olmak üzere rüzgar ve güneş enerjisi yatı-
rımlarına hız veren BUSKİ, enerji tasarrufu 
elde etmesinin yanında, milli ekonomiye de 
önemli düzeyde katkı sağlıyor.

 Bu bağlamda iki yıl önce Dobruca Arıt-
ma Tesisi çıkışında bulunan DO deposunda 
kurulan hidroelektrik santralında bugüne 
değin yaklaşık 5 milyon kilovatsaatlik enerji 
üretimi gerçekleştirilerek, 2 milyon TL’yi aş-
kın enerji tasarrufu elde edildi.

 Çekirge Devlet Hastanesi yakınlarındaki 
D-13 su deposu üzerinde kurulan hidroe-
lektrik enerji santrali ise yılda 6 milyon kilo-
vatsaatlik elektrik enerjisi üreterek, büyük 
bir enerji tasarrufunun sağlanmasına da 
zemin oluşturacak.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat 
Özen başkanlığındaki BUSKİ heyetinin 
Kocaeli’nde ziyaretinde bulunduğu enerji 
firması Gilkes’in yapımını üstlendiği D12-2 
su deposu üzerinde kurulacak hidroelektrik 
santralinde ise yılda yaklaşık 3.5 milyon ki-
lovatsaatlik elektrik enerjisi üretilecek.
 
 Temel kazı çalışmaları yapılan Uludağ 
Yolu üzerinde Dobruca İçme Suyu Arıtma 

Tesisi yakınlarındaki D12-2 su deposu üze-
rine kurulacak hidroelektrik santralin temel 
kazıları yapıldı. Tesisin Mayıs 2017’de hiz-
mete girmesi hedefleniyor.

 BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Talat 
Özen’in başkanlığında BUSKİ heyetinin ger-
çekleştirdiği teknik ziyarette BUSKİ İletim 
Hatları Depo-Pompa Şube Müdürü Recep 
Sever ile Elektrik Mühendisi Oktay Savlı ve 
Furkan Özen de hazır bulundu.

MİNİK YÜREKLERDE 
SU SEVİNCİ  

 Gerçekleştirdiği yatırımlarla örnek proje-
lere imza atan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, suyun tasarruflu kullanı-
mına ilişkin düzenlediği eğitim seminerle-
riyle de dikkat çekiyor.  “Su Tasarrufu Haftası” 

etkinlikleri vesilesiyle Davutkadı Eşref Evcil 
İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine “su tasar-
rufu” eğitimi verildi.

 Okul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlikte, tasarruflu su kullanımı yolunun 
bilinçli tüketimden geçtiğine işaret edildi.
Bu konuda, yarının büyükleri çocuklara 
önemli görevler düştüğüne işaret edile-
rek, “Elinizi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi 
fırçalarken muslukları gereksiz yere açık 
bırakmayın. Evlerinizde ve okullarınızda 
damlayan muslukların tamir edilebilmesi 

için büyüklerinize haber verin. Bulaşıkların 
bulaşık makinesinde yıkanması durumunda, 
büyük su tasarrufu sağlanacağıyla ilgili an-
nelerinizi uyarın. Yine, arabaların hortumla 
yıkanmasının su sarfiyatını da beraberinde 
getireceği noktasında, büyüklerinizin dikka-
tini çekin.” denildi.

 “Su Tasarrufu Kitapçığı” ile BUSKİ’yi tanı-
tıcı yayınların hediye edildiği etkinlikte, 
“Bursa’da Su Çeşmeden İçilir” temasıyla ilgili 
de bilgiler verildi.
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BUSKİ’DEN
FİRMALARA ATIKSU 

BİLGİLENDİRMESİ
 BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen etkinlikte, Atıksuların Kanalizasyona 
Deşarj Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 
BUSKİ’nin görev alanı içinde kalan ve en-

düstriyel atıksu deşarjı olan işletmelere yö-
nelik  atıksu denetimlerinin ve Atıksu Kalite 
Kontrol Ruhsatı işlemlerinin gerçekleştirildi-
ğine dikkat çekildi.

 Uygulamaların ne şekilde yapıldığı, de-
netimlerde hangi hususlara dikkat edildiği, 
işyerlerinin üstlerine düşen görevler, hangi 
mevzuatlara göre uygulamaların gerçek-
leştirildiği ve söz konusu uygulamaların 
yapılmaması durumunda, atıksu alt yapı 
sistemlerinde ne tür sorunların yaşanaca-
ğı, denetimleri gerçekleştirilen işletmelerin 

yetkililerine anlatıldı.

 Endüstriyel atıksu deşarjı bulunan ve 
BUSKİ tarafından belirlenen işletmelere yö-
nelik toplantıların ilk ikisi 2016 yılı Mayıs ve 
Eylül aylarında gerçekleştirildi.

 Bilgilendirme toplantılarının üçüncü seri-
si ise 14.12.2016 tarihinde, 74 firma temsilci-
sinin katılımıyla düzenlendi. BUSKİ 2016 yılı 
boyunca konuya ilişkin 144 firmaya bilgilen-
dirmede bulundu. 

BUSKİ’YE 
“KADIN DOSTU 
İŞYERİ” ÖDÜLÜ 

 HAK-İŞ ve ÇASGEM’in “Sosyal Diyalog Yo-
luyla Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme 
Projesi” kapsamında 7 ilde kadın çalışanlar 
arasında yapılan anket sonucuna göre Bü-
yükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, “Kadın Dostu Örnek İşyeri Sertifikası” ile 
ödüllendirildi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ra-
mazanoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
ASLAN ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Yavuz’un katılımlarıyla Ankara’da 
gerçekleştirilen törende, BUSKİ, büyük bir 
onurun sahibi oldu. BUSKİ’ye verilen ödülü, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 
adına BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai-
resi Başkanı Adem Vural, HAK-İŞ Genel Baş-
kanı Mahmut Aslan’ın elinden aldı.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile HAK-İŞ Kon-

federasyonu ortaklığında yürütülen ‘Sosyal 
Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Bel-
gelendirme Projesi’ kapsamında aralarında 
Bursa’nın da bulunduğu 7 ilde kadın çalı-
şanlar arasında yapılan anket çalışmasında 
1192 kişiyle yüz yüze görüşüldü. Çalışmalar 
sonrasında Türkiye genelinde 30 işyeri “Ka-
dın Dostu İşyeri” seçildi.

 Bursa’dan, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün ödüle layık görüldü-
ğü proje kapsamında; Yıldırım Belediyesi, 
SGK İl Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bursa Yeni-
şehir Havalimanı da Bursa adına ödüle layık 
bulundu.
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BUSKİ’YE 
“DÜNYA”NIN 
ZİYARETÇİSİ  

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuy-
la Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday örnek projelere imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, dünyanın dört 
bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. 
BUSKİ’nin çalışmalarını yerinde incele-
yerek kendilerine örnek model geliş-
tiren ziyaretçi zincirinin son halkasını 
Bangladeş Halk Sağlığı ve Mühendisliği 
Bakanlığı’ndan gelen heyet oluşturdu.
 
 Bulgaristan’dan Afganistan’a kadar dün-
yanın çeşitli coğrafyalarında yer alan ülke 
heyetlerinin ziyaretine ev sahipliğinde bulu-
nan BUSKİ’nin bu seferki ziyaretçileri Güney 
Asya’dan geldi.
 
 Bangladeş Halk Sağlığı ve Mühendisliği 

Bakanlığı’ndan 9 kişilik uzman ekip, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı zi-
yaret etti.
 
 Bangladeşli heyeti ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti ifade eden Çetinavcı, 
BUSKİ’nin çalışma sistematiği, projeleri ve 
yatırımlarına ilişkin bilgilendirmede bulun-
du.

 Çetinavcı’yı ziyaretin ardından, BUSKİ 
Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (SCA-
DA) ile BUSKİ Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, 
Hamitler Katı Atık Depo Sahası, Tıbbi Atık 

Sterilizasyon Tesisi ve Hamitler Çöp Süzüntü 
Suyu Arıtma Tesisi’ni gezen Bangladeşli he-
yet, tesislerin modernizasyonu ve teknoloji-
sine olan hayranlıklarını dile getirdi. 

 Bulgaristan’ın Sofya, Plovdiv, Stara, Zo-
gora, Burgas, Varna ve Ruse şehirlerinin su 
ve kanalizasyon işletmeleri yetkililerinden 
oluşan heyet de BUSKİ Genel Müdürlüğü 
yerleşkesindeki daire başkanlıkları, atölye-
ler, BUSKİ Uzaktan Kontrol Gözleme Sistemi 
(SCADA) ile Doğu Atıksu Arıtma Tesisi yer-
leşkesindeki Akışkan Yataklı Çamur Yakma 
Tesisi’nde incelemelerde bulundu.
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HİLELİ GIDALAR 
İNSAN SAĞLIĞINI 

TEHDİT EDİYOR  
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, 
hileli gıdalar mercek altına alındı. Be-
yaz ekmek, şekerlemeli gıdalar, hazır 
yoğurt, peynir, tereyağı, bal, kırmızı et, 
beyaz et gibi ürünlerdeki insan sağlı-
ğını tehdit eden üretim hileleri deşifre 
edilerek, gıda tüketiminde dikkat edil-
mesi gereken hususlar masaya yatırıldı.
 
 Son yılların gündemdeki en önemli ko-
nularından “gıda güvenliği”, Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde düzen-
lenen etkinlikte mercek altına alındı. Beyaz 
ekmek, şekerlemeli gıdalar, hazır yoğurt, 

peynir, tereyağı, bal, kırmızı et, beyaz et gibi 
ürünlerdeki insan sağlığını tehdit eden üre-
tim hileleri deşifre edilerek, gıda tüketimin-
de dikkat edilmesi gereken hususlar masaya 
yatırıldı.

 Doktor Feza Şen ve Diyetisyen Elif Nur 
Köprücü’nün konuşmacı olarak katıldıkları 
etkinlik, “gıda güvenliği” kavramının insan 
sağlığı açısından içerdiği önemi gözler önü-
ne serdi.

 Market raflarındaki et ve süt ürünleri, şe-
kerlemeler, bisküvi, çikolata, reçel, bal, meş-
rubat, kolalı içecekler ile meyve sularının 
insan sağlığı açısından içerdiği tehlikenin 
boyutlarının bir kez daha dikkatlere sunul-
duğu programda konuşan Doktor Feza Şen, 
bir ürünün raf ömrünün uzun olmasının o 
ürünün insan sağlığına olumsuz etkisinin 
bulunduğu anlamına geldiğini vurguladı.
Sağlıksız gıdaların, “gıda kodeksine uygun 
olmayan gıdalar” ve “sağlıkçıların önerme-

diği gıdalar” başlığı altında toplanabilece-
ğini ifade eden Şen, “Bununla birlikte gıda 
kodeksine uygun ama tüketilmemesinde 
sağlık açısından sayısız yararların bulundu-
ğu ürünlerden de uzak durulmasında fayda 
bulunmaktadır. Gofret, çikolata, cips, bisküvi 
çeşitleri, meyveli yoğurtlar, hazır çorba, ket-
çap, mayonez, süt ve süt ürünleri, hazır kek, 
peynir, yoğurt, fındık ezmesi ile içeriği bilin-
meyen hazır yiyecekler, bu grup içerisinde 
yer almaktadır.” diye konuştu.

 Diyetisyen Elif Nur Köprücü de beyaz ek-
mek yerine çavdar ekmeğin ya da tam buğ-
day ekmeğin tercih edilmesine dikkat çekti.
Hazır bal ve reçeldeki hilelere de dikkat çe-
ken Köprücü, “Market raflarında kavanoz içe-
risinde satılan balların büyük çoğunluğunda 
naftalin, parafin gibi kanserojen madde 
içeren katkı maddeleri bulunmaktadır. Yine 
hazır reçellerde gliköz, früktoz şurupları gibi 
sağlığa zararlı içerikler yer almaktadır. “ dedi. 



16

BUSKİ HABER

BUSKİ’DEN
ÇALIŞANLARINA İŞ 

SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

 Gerçekleştirdiği yatırımlarla örnek 
çalışmalara imza atan Büyükşehir Bele-
diyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışan-
larının iş güvenliğini sağlamaya özen 
gösteren uygulamalarıyla da dikkat 
çekiyor. BUSKİ bu kapsamda Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
semineriyle, çalışanlarını, iş sağlığı ve 

güvenliğinin önemi noktasında bilgi-
lendirdi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, çalışanlarına yönelik “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” semineri düzenledi.

 Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi’ndeki seminerin açılışında konuşan BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Talat Özen, çalışan-
larını iş güvenliği konusunda bilinçlendir-
meye büyük önem verdiklerini belirtti.

 Yapılan araştırmaların, iş kazalarının bi-
rinci derecede kişisel hatalardan kaynak-
landığını gösterdiğini vurgulayan Özen, bu 
bağlamda, iş güvenliğini sağlamada alınma-
sı gereken önlemlerin önemine dikkat çekti.
Kurum ve kuruluşlarda çalışanların her alan-

da birbirleriyle ilgili olmalarının hem iş sağ-

lığını hem de iş güvenliğini sağlamada rol 

oynadığını belirten Özen, bu kapsamda, ça-

lışanlar arasındaki saygı ve sevgi bağlarının 

önemine işaret etti.

 BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural ise iş 

sağlığı ve güvenliği kavramı içerisinde yer 

alan bütün unsurların aynı zamanda, çalı-

şanlarla işverenler arasındaki karşılıklı mem-

nuniyet zeminini oluşturduğunu vurguladı.

 BUSKİ’nin büyük bir kamu kurumu oldu-

ğuna işaret eden Vural, iş sağlığı ve güvenli-

ğinin gereklerini yenilikçi ve ihtiyaçlara anıt 

veren anlayış doğrultusunda yerine getir-

diklerini belirtti.



17

 BİNTED Genel Müdürü Muhammed Süt-

çü de iş sağlığı ve güvenliği yasasının iş-

yerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarının 

sağlanması ile mevcut şartların iyileştirilme-

sini amaçladığını belirterek, yasanın amaç-

larından birinin de çalışılmasından mutluluk 

duyulan, kurum aidiyeti bilincinin geliştiği 

işyerlerinin mevcudiyetini oluşturabilmek 

olduğunu vurguladı.

 BİNTED’in büyük bir aileyi temsil ettiğini 

ifade eden Sütçü, yasanın gerekleri doğrul-

tusundaki yenileşmeyi ve sürekli iyileştirme-

yi hedefleyen çalışmalarına bütün hızlarıyla 

devam ettiklerini dile getirdi.

  BUSKİ İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Fatih 

Çay da BUSKİ’deki iş güvenliğini ve sağlığını 

sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışma-

lardan söz etti.

 “İlk Yardım Eğitimi” başlıklı sunumda bu-

lunan BUSKİ İşyeri Hekimi Genel Cerrahi Uz-

manı Dr. Yılmaz Unutmaz ise acil müdahale 

gerektiren vakalarda ilk yardımın önemine 

işaret etti.

 Herhangi bir hastalık ya da kaza durumla-

rında kişinin hayata tutunabilmesi için yapı-

lan ilaçsız müdahalelerin “ilk yardım” tanımı 

içerisinde yer aldığını belirten Unutmaz, bu 

kapsamda her bireyin mutlak surette ilk yar-

dım eğitimi alması gerektiğini vurguladı.

 BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir Yıl-

maz da sunumunda, yangın kavramının 

içerdiği unsurlara ilişkin genel bilgilendir-

mede bulundu.

 

 Yangının tanımı, yanmanın çeşitleri, yan-

gının çıkış nedenleri ve yangında ilk müda-

hale konularında bilgi veren Yılmaz, yangın 

tüplerinin kullanımına ilişkin de açıklamalar-

da bulundu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin 

düzenlediği seminer, 30-31 Aralık 2016 gün-

lerinde gerçekleştirildi.

 Seminer kapsamında, BUSKİ çalışanlarına 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
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SAĞLIKLI AİLE
İÇİ İLİŞKİLER 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, “sağ-
lıklı aile içi ilişkiler” konusu ele alındı. 

 Aile içi ilişkilerin sağlıklı temeller üzerine 
oturabilmesi için aile bireyleri arasında sev-
gi, saygı ve güven bağının bulunması gerek-
tiğine dikkat çekildi.

 Psikolog Mürşit Atlıakın’ın konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlikte, aile hayatının top-
lum hayatı açısından içerdiği önem dile ge-
tirildi.

 Aile bireyleri arasında sevgi, saygı ve gü-
ven bağı olmaksızın sağlıklı bir iletişimden 
söz edilemeyeceğini belirten Atlıakın, “Bir-
birlerine karşı ilgili, empati kurabilen, var 
olabilecek sorunlara çözüm önerileri geliş-
tirebilen bir aile tablosunun varlığı, aile bi-
reyler arasında sevgi, saygı ve güven duygu-
sunun söz konusu olmasıyla mümkündür. 
Birbirini anlamayan, iletişimden kopuk, 
güven duygusunun var olmadığı ilişkiler 
ağının olduğu aile ortamlarında huzur da 
olmayacaktır” diye konuştu.

 Güçlü bağların söz konusu olduğu aile-
lerin oluşturduğu toplumların, her anlam-
da güçlü bir tablo ortaya koyacağına işaret 
eden Atlıakın bütün bunların var olabilme-
sinin temelinde ise sevgi, saygı ve güven ba-
ğının olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

KULAK 
ÇINLAMALARINA 

DİKKAT  
 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, günü-
müzün önemli sağlık sorunlarından kulak 
çınlamalarının nedenleri üzerinde duruldu. 
Kulaktaki çınlamaların önemli hastalıkların 

ön habercisi olabileceğine işaret edildi.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte, günü-
müzün önemli sağlık sorunlarından kulak 
çınlamalarının nedenleri üzerinde duruldu. 
Kulaktaki çınlamaların önemli hastalıkların 
ön habercisi olabileceğine işaret edildi.

 Kulak çınlamasının altında çoğunlukla 
basit, geçici ve iyi huylu nedenlerin yattığı-
na dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Operatör Doktor Hüsamettin Olgun, kulak 
çınlamalarının nedenleri arasında, kulak kiri, 
kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonla-

rının bulunduğunu söyledi.

 Kulak çınlaması kronik hal alan kişilerin 
mutlak surette uzman hekime görünmele-
rinde fayda bulunduğunu belirten Olgun, “İç 
kulak bölgesinde yer alan çok hassas işitme 
sinir uçlarındaki hasarlar, kulak çınlamalarını 
kronik hale getiren faktörlerin başında gel-
mektedir. Bununla birlikte kulakta meydana 
gelen çınlamalar beyindeki damar tıkanık-
lıklarının da habercisi olabilir. Bu nedenle 
kulak çınlamaları süreklilik arz eden kişilerin, 
vakit kaybetmeden, uzman hekime başvur-
malarında sayısız faydalar bulunmaktadır” 
diye konuştu.
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BUSKİ GÜVENLİK 
‘‘GÜVEN’’ VERİYOR 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sunduğu güvenlik hizmetiyle 
de kurum kimliğini yansıtan örnek uygula-
malara imza atıyor. 

 Bir kamu kurumunun güvenliği için alın-
ması gereken bütün önlemlere sahip bulu-
nan BUSKİ Güvenlik Şefliği, gösterdiği üst 
düzey performansla BUSKİ’nin güvenliğinin 
emin ellerde olduğunu ortaya koyuyor.

 3’er aylık periyotlarla “güvenlik toplantısı” 

gerçekleştiren BUSKİ Güvenlik Şefliği, yeni 
dönemde izlenecek çalışma stratejisini mer-
cek altına aldı.

 BUSKİ Güvenlik Birimi’nin kurum kimliği-
ni yansıtan çok önemli bir görevi yerine ge-
tirdiğini belirten BUSKİ İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural, her bir 
güvenlik personelinin BUSKİ’nin vizyonunu 
temsil ettiğini vurguladı.

 Güvenlik personelinin kutsal bir görevi 
yerine getirdiğini belirten Vural, “BUSKİ Gü-
venlik Birimi personeli arasındaki birliktelik, 
dışarıya pozitif enerji olarak yansıyacaktır. 
Bu durum, vatandaşın kapıda karşılanma-
sından kurum içerisinde ilgili bölümlere 
yönlendirilmesine kadar kurulacak iletişime 
de olumlu yansıyacaktır. Her birinizin üst-

lendiğiniz görevleri, layıkıyla yerine getirme 
gayreti içerisinde olduğunuza inanıyorum.  
Duruşunuzla, davranışlarınızla, hitabınızla 
BUSKİ’yi temsil ettiğinizi bir an olsun aklınız-
dan çıkarmamanızı hatırlatırken, çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

BUSKİ Güvenlik Şefi  Gökçen Güyen de 3’er 
aylık periyotlarla gerçekleştirdikleri ‘güven-
lik toplantıları’nda yapılan çalışmaları göz-
den geçirerek, geleceğe yönelik stratejiler 
belirlediklerini vurguladı.

 Çok önemli bir görevi yerine getirdikle-
rini belirten Güyen, BUSKİ’nin vizyonunu 
temsil ettikleri bilinciyle, üstlendikleri so-
rumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin 
gayretinde olduklarını da sözlerine ekledi. 

 GÜVENLİKÇİLERDEN 
HEDEFE TAM İSABET 

 BUSKİ Genel Müdürlüğü Güvenlik Şefli-
ğinde görevli güvenlik personeline ‘atış eği-
timi’ verildi. Güvenlik personeli, sergiledikle-

ri üst düzey performansla göz doldurdu.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vuran alt-
yapı çalışmalarına imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sunduğu güvenlik hizmetiyle 
de kurum kimliğini yansıtan örnek uygula-
malara imza atıyor. Bu kapsamda, BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü Güvenlik Şefliği’nde görevli 

güvenlik personeline ‘atış eğitimi’ verildi. 
Hedefi isabet ettirmede sergiledikleri üst 
düzey performansla göz dolduran özel gü-
venlikçiler, BUSKİ’nin güvenliğini sağlamada 
sağlam bir duruş ortaya koydular. BUSKİ Gü-
venlik Şefliği, profesyonel anlayıştaki eğitim 
uygulamalarıyla, Bursalılara verilen hizme-
tin huzur içerisinde gerçekleştirilmesini sağ-
lıyor.
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BUSKİ HABER

 BUSKİ PERSONELİ 
DAĞ YÜRÜYÜŞÜNDE 

BİRARAYA GELDİ 

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı, Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve 
Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi’nin ortak or-
ganizasyonuyla “doğa yürüyüşü”  düzenlen-
di.

 BUSKİ bahçesinden başlayıp, Doğancı Ba-

rajı, Dağ Yenice Köyü Sulama Göleti güzer-

gahı boyunca devam eden “doğa yürüyüşü”, 

Misi Köyü’nde son buldu.

 Etkinlik dolayısıyla bir araya gelen BUSKİ 

personeli, neşe içerisinde bir gün geçirme-

nin mutluluğunu yaşadı.

OBEZİTE TEHDİDİNE 
KARŞI SAĞLIKLI 

BESLENME  
 Günümüzün en önemli sağlık sorunların-
dan “obezite”, BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi’nin düzenlediği 
etkinlikte mercek altına alındı. Ofis çalışan-
larının obezite tehditi altında olduğuna işa-

ret edilerek, sağlıklı ve düzenli beslenmenin 
önemine işaret edildi.

 Yoğun iş yaşamının sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin önündeki en büyük engeller-
den birini oluşturduğunu belirten Medical 
Park Hastanesi Diyetisyen Uzmanı Burcu 
Ada, özellikle bilgisayar başında çalışan ofis 
personelinde obeziteye daha sıklıkla rast-
landığını vurguladı.

 Karbohdirat ağırlıklı hamur işi gıdalarla 
geçiştirilen öğle yemeklerinin masa başın-
daki ofis çalışanlarında kilo birikmesine ne-

den olduğunu belirten Ada, “Hiçbir besin 
değeri olmayan abur cuburla geçiştirilen 
öğün araları, kişide kilo birikmesine yol açar. 
Bu da beraberinde kalp-damar rahatsızlık-
ları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların 
oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle, seb-
ze ağırlıklı öğün yemeğine önem verilmeli.” 
diye konuştu.

 Sağlıklı beslenme kadar, sporun da form 
tutmada etkili olduğunu vurgulayan ADA, 
öğle aralarında yapılacak kısa yürüyüşlerin 
önemine işaret etti.
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SATRANCIN 
USTALARI 

ÖDÜLLENDİRİLDİ 
 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen satranç turnu-
vası sona erdi. BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, turnuvada dereceye giren-
lere şampiyonluk kupalarını takdim etti.

 22 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 
turnuvada, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai-
resi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdüren İş Sağlığı Güvenliği Birimi’nden 

Uzman Doktor Yılmaz Unutmaz, turnuvanın 
birincisi oldu. İkincilik kupası Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlığı’ndan Fatih Tunçer’in olurken,  
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’ndan Seval 
Mutlu üçüncülük kupasını kazandı.

 Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, turnuva 
yarışmacılarından Sinan Özusta ise centil-
menlik plaketi ile ödüllendirildi.

 Spora ve sportif faaliyetlere büyük önem 
verdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, çalışanları arasında 
birlik beraberlik duygusunun gelişmesi bağ-
lamında sosyal ve sportif etkinlikler düzen-
lediklerini vurguladı.

 Turnuvada yer alan bütün katılımcıları 
tebrik eden Çetinavcı, her bir çalışanlarının 
büyük BUSKİ ailesinin kıymetli bireyi oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

 Turnuvada dereceye girenler için düzen-
lenen ödül töreninde BUSKİ İnsan Kaynakla-
rı ve Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural da 
hazır bulundu.
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2017 ALTYAPIDA
YATIRIM YILI

Mustafa TÜRE

 Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık 
2017 Meclis Toplantısı’nda gerçek-
leştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda, 

BUSKİ’nin 2017 yılı bütçesi 1 milyar 
585 milyon TL olarak kabul edildi. 
Bütçenin yaklaşık yüzde 65’i yatı-
rımlara ayrıldı. Altyapının moderni-
ze edilerek yenilenmesi çalışmaları-
na bütün hızıyla devam eden BUSKİ, 
2017’de büyük yatırımlarını tamam-
layıp, 2018’de hizmete sunmayı he-
defliyor.

 Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık 2017 
Meclis Toplantısı’nda gerçekleştirilen BUSKİ 
Genel Kurulu’nda, BUSKİ’nin 2017 yılı bütçe-
si 1 milyar 585 milyon TL olarak kabul edildi.

 Bütçeden yatırıma büyük pay ayırdıklarını 
belirten Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ olarak 
2017’yi altyapıda yatırım yılı ilan ettiklerini 
vurguladı.

SU’YA YÖN VERENLER



23

 2017 bütçesinden, kanalizasyon çalışma-
larına 254 milyon TL, içme suyu yatırımlarına 
194 milyon TL, arıtma tesisleri yapımına ise 
203 milyon TL ayırdıklarını dile getiren Çe-
tinavcı, “Bununla birlikte çiftçimizin kullanı-
mına sunmak üzere, 8 adet sulama göletini 
40 milyon TL’lik yatırımla hizmete sunacağız. 
2017’de 500 kilometrelik içme suyu şebe-
ke hattı, 105 kilometre yağmur suyu hattı, 
200 kilometre kanalizasyon hattı ile 36 içme 
suyu deposunun yapımını gerçekleştirece-
ğiz” diye konuştu.

 Badırga ve Akçalar’daki iki arıtma tesisi ile 
Gemlik Körfezi’ndeki dört arıtma tesisinin 
inşaatlarını yüzde 55 oranında tamamla-
dıklarını belirten Çetinavcı, 2017’de devam 
eden inşaat çalışmalarını tamamlamayı he-
deflediklerini vurguladı.

 Diğer su ve kanalizasyon idareleri tara-
fından da örnek alınan Akışkan Yataklı Ça-
mur Yakma Tesisi inşaatını Şubat 2017’de 
tamamlayıp deneme üretimine geçmeyi 
hedeflediklerini belirten Çetinavcı, tesis sa-
yesinde arıtma tesislerindeki çamurun or-

tadan kaldırılacağını ve yıllık 2,5 megavatlık 
elektrik üretimi ile 6.5 milyon TL’lik enerji ta-
sarrufu sağlanacağını ifade etti.

 Bütünşehir Yasası ile sorumluluk alan-
larına giren ilçelerde yatırımlarına hız ver-
diklerini dile getiren BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, bu kapsamda içme 
suyu, kanalizasyon hattı ve arıtma tesisleri 
inşaatlarına 2017’de de yatırım planlaması 
çerçevesinde devam edeceklerini sözlerine 
ekledi. 
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SU’YA YÖN VERENLER
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Arıtma tesisleri 
hayat verecek  

 Gemlik, Mudanya, Kurşunlu, Küçükkum-
la, Akçalar ve Badırga’ya kurulacak ileri biyo-
lojik atıksu arıtma tesisleri ile sahil ve dere-
lerdeki atık sulardan kaynaklanan kirliliğin 
de önüne geçilecek.

 Yaklaşık 120 milyon TL’ye mal olacak 6 
arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Bursa’nın 
uzun yıllar ötesine hitap edebilecek büyük 
yatırımı gerçekleştirmiş olacaklarını belirten 
Çetinavcı, “Sahadaki çalışmalarımız bütün 
hızıyla devam ediyor. Arıtma tesislerini bes-
leyecek ana kolektör çalışmalarında büyük 

aşamalar kaydettik. 2017 yılı içerisinde ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Yıllık bütçelerimizi 
oluştururken en büyük payları yatırımlara 
ayırıyoruz. 2017’de de yatırım bütçesi oluş-
turduk. Büyük yatırımlarımızı bu yıl tamam-
lamayı hedefliyoruz” dedi.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu
Sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağı-
nın sürekliliği bağlamında Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına bü-
yük bir tempo ile devam ettiklerini ifade 
eden Çetinavcı, gerçekleştirdiği yatırımlar-
la, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri 
arasında örnek bir konumda bulunduklarını 
vurguladı.

 Kamu kurumu olmanın verdiği sorumlu-
luk bilinciyle, ilçelerdeki altyapı sorunları-
nın bir an önce çözüme kavuşturulabilmesi 

için öz kaynaklarını harekete geçirmeleri-
nin yanı sıra, İller Bankası aracılığıyla uzun 
vadeli uygun geri ödemeli  Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (AYB) yatırım kredileri de te-
min ettiklerini vurguladı.

 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerin-
de kanalizasyon hatları ile yağmur suyu 
giderlerini yüzde 100’e varan oranlarda bir-
birinden ayırdıklarını, dere temizliği ve ıs-
lahlarında örnek çalışmalara imza attıklarını, 
bütün bunların yanı sıra sudaki kayıp kaçak-
la mücadelede büyük bir başarı elde ederek 
kayıp kaçak oranını Avrupa standartları olan 
yüzde 23’ler seviyesine geriletme başarı 
gösterdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı, bütün bu başarılı 
çalışmalarını, diğer ilçelerin tamamında da 
sergilemenin kararlılığı ve azmi içerisinde 
olduklarına dikkat çekti.
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2016’da 
hedefler aşıldı

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “sağ-
lıklı ve kesintisiz altyapı” hedefinde büyük 
başarılara imza atan BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, 2016’da belirlenen hedefleri aştı. 1 
milyar 143 milyon TL’lik 2016 bütçesini ya-
tırım ağırlıklı olarak planlayan BUSKİ, büt-
çenin yüzde 65’ini yatırımlara ayırdı. Buna 

göre, 2016’da 195 milyon TL’lik kanalizas-
yon yatırımı, 148 milyon TL’lik içme suyu 
yatırımı, 106 milyon TL’lik de arıtma tesisi 
yatırımı gerçekleştirildi. BUSKİ, Bursa’nın 
geleceğine damgasını vurmaya aday dev 
yatırımlarıyla 2017’de de hedefleri aşmayı 
planlıyor.
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SU’YA YÖN VERENLER

10 ilçeye 
500 milyon TL’lik 

yatırım
 BUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir 
Yasası kapsamında Mart 2014’te büyük-
şehir sınırlarına giren 10 ilçede Kasım 
2016 sonu itibarıyla yaklaşık 500 milyon 
TL’ lik yatırım gerçekleştirdi.

 İznik’te 153 kilometrelik içme suyu 
hattı, 22 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı, 7 kilometrelik yağmur suyu kanalı, 
Yenişehir’de 119 kilometrelik içme suyu 
hattı, 31 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı, 32 kilometrelik yağmur suyu kanalı, 
İnegöl’de 127 kilometrelik içme suyu 
hattı, 45 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı, 8 kilometrelik yağmur suyu kanalı, 

Orhangazi’de 152 kilometrelik içme suyu 
hattı, 44 kilometrelik kanalizasyon hat-
tı, 10 kilometrelik yağmur suyu kanalı, 
Mustafakemalpaşa’da 160 kilometrelik 
içme suyu hattı, 21 kilometrelik kanali-
zasyon hattı, Orhaneli’de 164 kilometrelik 
içme suyu hattı, 16 kilometrelik kanalizas-
yon hattı, Karacabey’de 127 kilometrelik 
içme suyu hattı, 25 kilometrelik kanali-

zasyon hattı, 2 kilometrelik yağmur suyu 
kanalı, Keles’te 127 kilometrelik içme 
suyu hattı, 25 kilometrelik kanalizasyon 
hattı, 2 kilometrelik yağmur suyu hattı, 
Büyükorhan’da 97 kilometrelik içme suyu 
hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı, 
Harmancık’ta 26 kilometrelik içme suyu 
hattı, 5 kilometrelik kanalizasyon hattı 
gerçekleştirildi.

 Tabloda belirtilen genel yatırım tu-
tarlarına konu olan yatırım kalemleri-
ne gelindiğinde ise ilçeler bazındaki 
çalışmalara ilişkin şunlar söylenebilir:
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2016’da 
hedefler aşıldı

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “sağ-
lıklı ve kesintisiz altyapı” hedefinde büyük 
başarılara imza atan BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, 2016’da belirlenen hedefleri aştı. 1 
milyar 143 milyon TL’lik 2016 bütçesini ya-
tırım ağırlıklı olarak planlayan BUSKİ, büt-
çenin yüzde 65’ini yatırımlara ayırdı. Buna 

göre, 2016’da 195 milyon TL’lik kanalizas-
yon yatırımı, 148 milyon TL’lik içme suyu 
yatırımı, 106 milyon TL’lik de arıtma tesisi 
yatırımı gerçekleştirildi. BUSKİ, Bursa’nın 
geleceğine damgasını vurmaya aday dev 
yatırımlarıyla 2017’de de hedefleri aşmayı 
planlıyor.

Türkiye’ye 
örnek tesis

 Atık su arıtma tesislerinden çıkacak 
atık çamurların bertaraf edilmesi ile yok 
edilmesi sırasında oluşacak ısıdan elektrik 
üretilmesini esas alan “Akışkan Yataklı Ça-
mur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi”; ha-
zırlama, yakma, arıtma ve elektrik üretimi 
ile yardımcı sistemlerden meydana gelen 
entegre yapısıyla alanında Türkiye’de bir 
“ilk”i oluşturacak.

 Tesis sayesinde arıtma tesislerindeki 
çamur, ortadan kaldırılacağı gibi yıllık 2,5 
megavatlık elektrik üretimi ile de 6.5 mil-
yon TL’lik enerji tasarrufu sağlanacak.

 Tesisin Şubat 2017’de deneme üretimi-
ne geçmesi hedefleniyor.
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İlçelerde altyapı 
seferberliği

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Bursa merkezde gerçekleştir-
diği başarılı altyapı çalışmalarını Bütünşe-
hir Yasası’yla sorumluluk alanına giren 10 
ilçede de tekrarlamanın yoğun çabasını 
sergiliyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü daha 
yasal çıkmadan, daire başkanlıkları ve uz-
man teknik ekiplerin yer aldığı araştırma 
komisyonları oluşturarak, ilçelerin altyapı 
durumlarını belirledi.

 İlçelerin altyapısı ile ilgili oluşturduk-
ları yol haritasının, acil çözüm bekleyen 
sorunlara müdahaleler noktasında büyük 
katkı sağladığını belirten Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 2017’deki yatırım planlamaları-
nı, ağırlıklı olarak, ilçelerdeki altyapı pro-
jelerine ayırdıklarını vurguladı.

 Bütünşehir Yasası’yla görev alanlarına 
giren 10 ilçenin biriken altyapı sorunlarını 
bir an önce çözüme kavuşturabilmek için 

öz kaynaklarını harekete geçirmelerinin 
yanında, İller Bankası aracılığıyla uzun 
vadeli uygun geri ödemeli Avrupa Yatı-
rım Bankası’ndan (AYB) yatırım kredileri 
de temin ettiklerini ifade eden Çetinavcı, 
“Kredi sözleşmesini önümüzdeki gün-
lerde imzalayacağız. İmzanın ardından, 
ihale sürecinin tamamlanmasıyla sahaya 
ineceğiz. İlçelerimizin başta eskiyen, sağ-
lıksız ve suda aşırı kayıp kaçaklara neden 
olan içme suyu hatlarını yenileyeceğiz. 
Kanalizasyon hatları, yağmur suyu ka-
nalları ve arıtma tesisleri ile ilçelerimizi 
sağlıklı altyapıya kavuşturacağız. 1 milyar 
585 milyon TL’lik 2017 bütçemizin büyük 
bölümünü ilçelerimizin altyapı ağlarını 
yenilemeye ve yeniden inşa etmeye ayır-
dık. 2017 ilçelerimizin şantiyeye döndüğü 
bir yıl olacak” diye konuştu.

 Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuy-
la gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaları 
kapsamında sorumluluk alanlarına Bü-
tünşehir Yasası’yla dahil olan 10 ilçede de 
sudaki kayıp kaçak oranlarını, Bursa mer-
kezde olduğu gibi yüzde 23’ler seviyesine 
düşürmeye kararlı olduklarını dile getiren 
Çetinavcı, bununla birlikte çiftçilerin kul-
lanımına sunulmak üzere 40 milyon TL’lik 

sulama tesisleri kuracaklarını vurguladı.
Bursa’nın içme suyunun Doğancı ve Nilü-
fer barajlarından temin edildiğine dikkat 
çeken Çetinavcı, “Nilüfer ve Doğancı ba-
rajları 2022 yılına kadar Bursa’nın su ihti-
yacına cevap verebilecek kapasiteye sa-
hip bulunuyor. 2022’de Çınarcık Barajı’nın 
devreye girmesiyle Bursa’nın 2050 yılına 
kadar su ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu 
kapsamda Bursa’nın orta ve uzun vadede 
su sorunu bulunmuyor.” dedi.

 Barajlardaki doluluk oranının, barajla-
ra hiç su girişi olmaması durumunda bile 
Mart 2017 sonuna kadar yetebilecek re-
zerve sahip olduğunu belirten Çetinavcı, 
son günlerde meydana gelen kar yağı-
şının yer altı su rezervlerini beslediğini, 
karların erimesiyle birlikte barajlardaki 
doluluk oranının daha da artarak su ihti-
yacının karşılanmasında olumlu bir tablo 
oluşturacağını vurguladı. Enerji yatırımla-
rına da değinen Çetinavcı, hidroelektrik 
santralleri, rüzgar enerji santralleri ve gü-
neş enerjisi santralleri ile ihtiyaç duyduk-
ları enerjinin bir bölümünü üreterek, milli 
ekonomiye sağladıkları katkıyla önemli 
düzeyde enerji tasarrufunda bulundukla-
rını da sözlerine ekledi. 
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SU’YA YÖN VERENLER

Fotoğraf: Emrah SALİH
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Bursa’ya uzun 
soluklu su 

projeksiyonu
 Türkiye, su azlığı çeken ülkeler katego-
risinde yer alıyor.Bursa ise sahip olduğu 
yer altı ve yerüstü su kaynakları bakımın-
dan, oldukça şanslı bir konumda bulunu-
yor.

 Bursa bu özelliği sayesinde, su sıkıntı-
sının yaşanmadığı illerin başında geliyor. 
Bursa’da suyun yönetiminden sorumlu 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, gerçekleştirdiği yatırımlarla sağ-
lıklı, nitelikli ve ekonomik içme suyu temi-
ninde örnek çalışmalarda bulunuyor.

 Bursa’nın içme suyunun Doğancı ve 

Nilüfer barajlarından temin edildiğine 
dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Ni-
lüfer ve Doğancı barajlarının 2022 yılına 
kadar Bursa’nın su ihtiyacına cevap vere-
bilecek kapasiteye sahip bulunduğuna 
dikkat çekti.
 
 2022’de Çınarcık Barajı’nın devreye 
girmesiyle Bursa’nın 2050 yılına kadar su 
ihtiyacının karşılanmış olacağını belirten 
Çetinavcı, bu kapsamda Bursa’nın orta ve 
uzun vadede su sorunu bulunmadığına 
işaret etti.

 Çınarcık Barajı’nın mevcut içme suyu 
sistemine entegrasyonu için yapılacak 
ana isale hattının hazırladıkları İçme Suyu 
Acil Eylem Planı içerisinde yer aldığını 
vurgulayan Çetinavcı, “Proje, DSİ şartna-
melerine uygun olarak Kurumumuz tara-
fından ihale edilecek. DSİ tarafından inşa 
edilecek baraj tam anlamıyla hizmet verir 
konuma ulaştığında, Bursa’nın yaklaşık 

40 yıl sonrasının içme suyu ihtiyaçlarına 
yanıt oluşturabilecek potansiyeli de be-
raberinde getirecek. BUSKİ olarak proje 
kriterleri çerçevesinde hazırlıklarımızı 
tamamlayıp, ihale sürecini başlatacağız” 
diye konuştu.

 Ocak 2017 itibarıyla barajlardaki dolu-
luk oranlarına da değinen Çetinavcı, ba-
rajlara hiç su girişi olmaması durumunda 
bile Mart 2017 sonuna kadar yetebilecek 
su rezervinin bulunduğunu vurguladı.

 Mevsim dolayısıyla meydana gelen kar 
yağışlarının yer altı su rezervlerini besle-
diğini, karların erimesiyle birlikte baraj-
lardaki doluluk oranının daha da artarak 
su ihtiyacının karşılanmasında olumlu 
bir tablo oluşturacağını belirten Çetinav-
cı, hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji 
santralleri ve güneş enerjisi santralleri ile 
ihtiyaç duydukları enerjinin bir bölümü-
nü üreterek, milli ekonomiye katkı sağla-
dıklarını da sözlerine ekledi.
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MAKALE

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi    

SU AZİZ BİR 
VARLIKTIR 

 Geçtiğimiz aylarda, Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde, içme suyu isale hatlarımızın ye-
nilenmesinden dolayı, bir su kesintisi yapıl-
dı. Gerçi, iki gün olarak plânlanan kesinti, 
ekiplerimizin hummalı ve fedakârane çalış-
maları neticesinde, bir günde bitirildi. Ama 
bu şekilde uzun müddetli bir su kesintisini, 
neredeyse unutmuş olan insanımıza zor 
geldi. 

 Biz de, aynı ilçede oturduğumuzdan, 
sıkıntıyı biz de çektik. Akan çeşme yerine;  
tas, şişe gibi şeylerle su kullanmak, biraz 
zor geldi. Hani, nimet eldeyken kıymeti bi-
linmezmiş ya. İşte, aynen o misal gibi, müs-
rif bir şekilde kullandığımız suyu, damla, 
damla kullanmaya başladık. O zaman ken-
di kendime ; “Demek ki, su aziz bir varlık, bir 
nimetmiş” dedim.

 Gerçekten de, suyun yaratılması tama-
men bir mucize, Allah’ın kudretinin bir 
tezahürüdür. Bir takım, fizikî değişiklikler, 
suyun yaratılmasına zahir sebeb olarak 

gösterilse de tamamen kudret-i ilahiyedir. 
Bunu bizzat Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’in 
bazı ayetlerinde beyan ediyor. Meselâ, bir iki 
ayet:

  “De ki: ‘Yeraltı ve yer üstündeki bütün 
sularınız, büsbütün çekilip batıp gitse, ar-
tık Allah’tan başka size kim su getirebilirdi.’” 
(Mülk Suresi 30) “Biz, rüzgârları aşılayıcı ola-
rak gönderdik ve gökten bir su indirdik de 
onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları 
yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depola-
yamazdınız.” (Hicr Suresi 22)

 “Ve Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir öl-
çüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzün-
de tutuyoruz; ama hiç şüphesiz, bu (nimeti) 
geri almaya da kadiriz!” (Muminun Suresi 18)
“Söyleyin; içtiğiniz suyu buluttan indirenler; 
sizler misiniz, yoksa onu Biz mi indiririz?” (Va-
kıa Suresi 68-69)

 “O, yeri sizin için döşek, göğü de bina ya-
pan, gökten su indirip onunla size rızık ola-
rak çeşitli mahsuller çıkarandır. Öyleyse siz 

de, bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.” (Ba-

kara 22)

 Bundan kırk beş sene kadar önce, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okuyan bir 

arkadaşım şunları anlatmıştı.<< Ders anla-

tan prof. hocamız, suyun meydana gelmesi 

ile alâkalı şunları söylemişti “Arkadaşlar, taa, 

ilkokul sıralarından beri yağmurun yağması 

ile alâkalı şöyle denir değil mi? ‘ Denizlerin 

buharlaşması sonucu gökyüzüne doğru çık-

masından sonra, eğer soğuk bir tabakaya 

rast gelirse yağmur, daha soğuk bir taba-

kaya rast gelince de, kar yağar.’ Derler değil 

mi? Demek ki, o buhar ne kadar akıllıymış 

ki, tabakaları seçiyor. Bunların hepsi hikâye 

arkadaşlar. Yağmurun da, kar’ın da yağması, 

tamamen Allah’ın kudretidir.” >>

  İşte, yukarıdaki ayetler de zaten onu söy-

lüyor.
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 Çeşmelerin, çayların, ırmakların yerden 
kaynamaları tesadüf olabilir mi? Onlar, an-
cak Allah’ın kudretiyle yaratılır. Bundan dört 
sene kadar önce, ailece bir Bosna seyaha-
timiz olmuştu. Orada gezerken, büyük bir 
nehrin kaynadığı tepe gibi bir dağın yanına 
gittik. Gürül gürül ve çok bol akan nehrin su-
yuna kaynaklık yapan dağa bir baktım, ha-
cim olarak o suya kaynaklık, yataklık yapma-
sı mümkün değildi. Akan o suyun bir senelik 
sarfiyatını buz olarak dondursak, o dağdan 
kat kat fazla bir cisimde olurdu herhâlde. 
Bu da bize gösteriyor ki, bunlar tamamen 
kudret-i ilahiyedir. Hatta bu nehirlerle alâkalı 

bir Hadis-i Şerif de şöyledir: 

 “Fahrüddin er-Râzî,  Mu’minûn Sûresi’nin 
18. âyetinin izahında, İbn-i Abbas’tan (r.a.) şu 
rivayeti kaydeder:

 “Cenab-ı Hakk, cennetten beş nehir indir-
miştir: Seyhan, Ceyhan, Dicle, Fırat ve Nil.”

  Gerçekten aziz bir varlık olan suyla alâkalı 
çok şeyler yazılabilir. Her nimeti israf etme-
mek icab ettiği gibi suyu da israf etmemeli-
yiz. Zaten, nimet elden çıkınca kıymeti anla-
şılır. O hâle düşmemek için, nimet eldeyken 

kıymetini bilmek lâzımdır.

 Suyun aziz bir varlık olduğunu çok çeşitli 
şekillerde anlıyoruz. O su kesintisinde, bizi 
birçok eş-dost aradı. Bunlardan en enteresa-
nı da şuydu. Bir arkadaşımız dedi ki;” şimdi 
kombiyi çalıştıramayacak mıyız?” “yok çalış-
tırırsınız. Kombinin kazanında yeterli mik-
tarda su olduktan sonra bir problem olmaz. 
Su aziz bir varlıktır. Bakın, kombinin çalış-
ması için üç unsur; Su, elektrik ve doğalgaz 
lâzımdır. Elektrik ve doğalgaz kesilse kombi 
çalışmaz. Ama su kesilse, kombi çalışır” de-
miştim de arkadaşım çok şaşırmıştı.
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SPOR ŞEHRİ 
BURSA’NIN 
ŞAMPİYON 

KULÜBÜ
Mustafa TÜRE  

Fotoğraflar: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
                            SPOR FOTOĞRAF ARŞİVİ

 Yenilikçi, modern, çevreye  du-
yarlı tesisleşmeler ile kurumsal ya-
pıyı sağlamak ve sağlıklı nesiller 
yetiştirebilmek amacıyla 1980’de 
beş branşla faaliyetlerine başlayan 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü, 2016 yılı itibarıyla branş sayı-
sını 20’ye, lisanslı sporcu sayısını da 
61 bine çıkardı. Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün pek çok 
branşta, Türkiye, Avrupa ve Dünya 
şampiyonlukları bulunuyor.

 Her vesileyle dile getirdiğimiz gibi Bursa, pek 

çok unsuru kent kimliğinde yansıtan bir şehir.
Sekiz bin yılı aşkın tarihiyle “tarih şehri”, üre-
timin, istihdamın, ekonomik katma değerin 
ve ihracatın üssü olması gibi nitelikleriyle 
“sanayi şehri”,  tarihi İpek Yolu üzerindeki 
konumuyla yüzyıllardır sürdüre geldiği ti-
cari faaliyetler kültürünü günümüz modern 
dünyasında da devam ettirmesi nedeniyle 
“ticaret şehri”, eşsiz tabii güzellikleri dola-
yısıyla “turizm şehri”  gibi pek çok unvanı 
kartvizitinde taşıyan Bursa,  Büyükşehir 
Belediyesi’nin özellikle son 8 yıldır spor ala-
nında gerçekleştirdiği projelerle, “spor şehri” 
unvanıyla da anılmaya başlandı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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 1980’de beş branşla faaliyetlerine başla-
yan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 
yenilikçi, modern, çevreye duyarlı tesisleş-
meler ile sporun gelişimine büyük katkı sağ-
lıyor.

 Bursa’da sporun dünü, bugünü ve yarını-
nı konuştuğumuz Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü Başkan Vekili İlhan Satık, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
spora büyük önem verdiğini belirterek, Tür-
kiye’deki şehirler içerisinde en çok sportif 
tesisleşmenin Bursa’da olduğunu vurguladı.

 Başkan Altepe’nin vizyonuyla Büyükşehir 
Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirdi-
ği atılımın, Bursa’yı “spor şehri” konumuna 
getirdiğini belirten Satık, “37 yıllık maziye 
sahip bulunan Büyükşehir Belediyespor, 

kurulduğu dönemde 1000’e yakın lisanslı 
sporcusuyla 5 branşta faaliyet göstermek-
teydi. 2016 itibarıyla ise branş sayısını 20’ye, 
lisanslı sporcu sayısını da 61 bine çıkardı. 25 
bin aktif spor yaptırılan sporcu, ortalama 
100 branş antrenörü, branşlarında aktif gö-
revli 200’ün üstünde çalışan kadro ile Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin sportif yüzü olma 
işlevini başarıyla sürdürüyor.” diye konuştu.

 Spor faaliyetlerinin yanı sıra; yaz ve kış 
spor okulları, yetişkinlere yönelik sağlıklı 
yaşam, step-aerobik programları, ulusal ve 
uluslararası turnuvalar, çalışanlar arası tur-
nuvalar gibi etkinlikleri her yıl düzenli olarak 
organize ettiklerini dile getiren Satık, yaz 
okullarında 5 bin, kış okullarında ise 3 bin 
sporcu kursiyere ulaşmakla birlikte bir yılda 

ortalama 15 bin gence spor faaliyetleri sun-

duklarını ifade etti.

 Yaz ve kış spor okullarından yararlandır-

dıkları öğrenci sayılarının her yıl bir önceki 

yıla göre artış gösterdiğine işaret eden Sa-

tık,  bununla birlikte sporla hiç tanışamamış 

gençlere yönelik spor şenlikleri düzenle-

diklerini, şenlikler kapsamında 5 bine yakın 

genci sporla buluşturduklarını belirtti.

 2014 yılında başlattıkları “Büyükşehir 

Okul Spor Etkinlikleri” kapsamında 2016 yı-

lında 17 ilçenin tamamında düzenledikleri 

spor şenlikleri ile 213 bin 283 öğrenciye çe-

şitli sportif malzeme desteği sağladıklarını 

vurguladı.
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AMATÖR FUTBOL 
KULÜPLERİNE 

DESTEK

 Bursa Büyükşehir Belediyespor 

Kulübü’nün tüm amatör futbol kulüpleri-
ne eşit mesafede kalmak, amatör takım-
ları desteklemek amacı ile haksız rekabet 
oluşmaması için bünyesinde futbol bran-
şı açmadığına dikkat çeken Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Başkan Vekili İlhan 
Satık, “Büyükşehir Belediyemiz yaptığı 
futbol sahaları ve tesislerde takımlara ve 
sporculara sağlıklı spor yapma imkânı 
sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nin 

yaptırmış olduğu futbol sahalarının aktif 
olarak kullanımı bedelsiz olarak amatör 
spor kulüplerine tahsis etmiştir.  Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Belediyespor 
Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası 
alanda derece elde eden sporcu ve antre-
nörler, gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi 
gerekse Belediyespor Kulübü tarafından 
ödüllendirilmektedir.” dedi.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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213 BİN ÖĞRENCİYE 
SPORTİF MALZEME

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 
yılında başlattığı “Büyükşehir Okul Spor 
Etkinlikleri” kapsamında 2016 yılı sonuna 
kadar 17 ilçenin tamamında düzenlenen 
spor şenlikleri ile 213 bin 283 öğrenciye 
çeşitli sportif malzeme desteği sağlandı. Yıl 
boyunca düzenlenen etkinliklere bizzat ka-
tılarak öğrencilerle sohbet eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, fiziksel ve 
ruhsal gelişimde sporun birinci derecede 
pay sahibi olduğuna işaret ederek, gençleri 
spora teşvik etmeye yönelik faaliyetlere bü-
yük önem verdiklerini vurguladı.
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20 BRANŞTA  61 
BİN LİSANSLI 

SPORCU
 Atletizm, atıcılık, basketbol, bilardo, bi-
siklet, güreş, izcilik, karate, kano, kayak, 
masa tenisi, satranç, jimnastik, tenis, voley-
bol, yelken, his, boks, su topu ve yüzme ol-
mak üzere toplam 20 branşta 61 bine yakın 
lisanslı sporcuyla faaliyet gösteren Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün pek 
çok branşta, Türkiye, Avrupa ve Dünya şam-
piyonlukları bulunuyor.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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ŞAMPİYONLUKLARA 
ABONE

 Tarihi şampiyonluklarla dolu bulunan Bursa Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü; atletizm, atıcılık-avcılık, bas-
ketbol, bisiklet, güreş, karate, snowboard& kayak, masa 
tenisi, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında çok sayıda 
Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etti. Bi-
reysel ve takım sporlarında elde edilen bu başarı, Bursa 
ve Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı. Bursa Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı’nın Av-
rupa Şampiyonluğu yolunda son maçında Bursa’da Rus 
Uralochka NTMK Ekaterinburg takımını 4-1 yenerek ikin-
ci kez Avrupa Şampiyonu olması büyük sevinç yaşattı.
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MAKALE

Musfata TUMAY
(Göğüs Kalp Damar Cerrahı) 

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimi

MESLEK 
HASTALIKLARI  

 Meslek hastalıkları meslekle-işle ilgili 
hastalıklardır.

  Yasal tanım ise şu şekildedir: “Meslek 
hastalıkları, sigortalının çalıştırıldığı işin 
niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğra-
dığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve 
ruhi arıza halleridir” (506 sayılı SSK Kanunu 
Mad.11B).

  İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni 
karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesin-
de çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer 
sebepler arasında önemli faktör olduğu 
hastalıklardır.

 Meslek hastalığının tespit edilmemiş ol-
ması o hastalığı yâda sonuçlarını ortadan 
kaldırmadığı gibi sonuçların işçi, sigorta 
sistemi, ülke ve işveren için ağırlaştırır.

 Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yıl-
da her bin işçi için 4–12 yeni meslek hasta-
lığı olgusu beklenmelidir. (Harrington J.M.) 
SSK istatistiklerine göre 2000 yılında sigor-
talı işçi sayısı 5.005.403’tür ve saptanan

meslek hastalığı sayısı 803’tür. Yılda sağlık ve-
rilerine göre her bin işçi için 0,16 mesllek has-
talığı saptanmaktadır. Saptanamayan meslek 
hastalığı ve iş kazası sayısının 20.000–60.000 
arasında olduğu tahmin edilebilir.

 Meslek Hastalıklarından Korunma
 İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep 
olabilecek faktörleri her zaman tamamen 
ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu se-
beple, meslek hastalıklarından korunmak 
için bu faktörlerin insan sağlığı üzerindeki 
zararlı etkilerini en aza indirmek veya zararsız 
hale getirmek amacıyla işyerinde bir takım 
önlemlere başvurmak gerekir.

Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri 
başlıca üç bölümde incelenebilir:
1. Tıbbi korunma önlemleri,
2. İşyerindeki çalışma çevresine ait korunma 
önlemleri,

3. İşçiye ait korunma önlemleri.
 
 1. Tıbbi Korunma Önlemleri:
 Tıbbi korunma önlemleri birkaç safhadan 
meydana gelir. Bunlar:

a) İşe Giriş Tıbbi Kontrolleri: İşe yeni alınan 
kişilerin, yapacağı işe fiziksel ve ruhsal olarak 
uygun olup olmadığının tespit edilmesi ama-
cıyla yapılan tıbbi muayeneyi kapsar. Yeni bir 
işe girerken alınan sağlık raporları gibi.
b) Periyodik Tıbbi Kontroller: Bir işte çalışan 
kişilerin belirli aralıklarla (üç ay, altı ay, bir yıl 
gibi) tıbbi muayeneden geçirilerek, yaptıkla-
rı işten etkilenip etkilenmediklerinin tespit 
edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri kapsar. 
Buna portör muayene de denir. Periyodik 
tıbbi muayenelerin sonucunda tespit edilen 
bulgulara göre çalışanların tedavisi yapılmalı 
ve aynı işe devam edip edemeyeceği de dok-
tor tarafından belirlenmelidir.
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c) Eğitim ve Uyarma: Sakıncalı çalışma şart-
larının tespit edilmesiyle, bu sakıncalı şart-
lardan korunma yolları bütün çalışanlara 
öğretilmeli, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

2. İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korun-
ma Önlemleri:

 İşyerlerinde sağlığa zararlı etkilerin bü-
yük bir bölümü, işyeri havasına yayılan mad-
delerden (duman, toz, buhar, gaz vb. gibi.) 
ve işyerindeki fiziksel şartlardan ileri gel-
mektedir. Bazen de zararlı maddelerle doğ-
rudan doğruya elle temas söz konusudur. İş-
yerindeki bu tehlikeler yok edilerek veya en 
aza indirilerek çalışma çevresi zararsız hale 
getirilebilir.

 Havalandırma: İşyerine ve işin özelliğine 
göre düşünülerek yapılmalıdır.

 İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler 
Yapmak: Bazı işyerlerinde alınan koruyucu 
önlemlere rağmen tehlikelerin tamamen 
ortadan kaldırıldığını kestirmek mümkün 
değildir. Ayrıca alınan tedbirlerin ne kadar 
etkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla 
zaman zaman çeşitli analizlerin yapılmasına 
ihtiyaç duyulabilir. Bu analizler sonucunda 
işyeri ortamının sağlığa elverişli olup olma-
yacağına karar verilir.

 Zararlı ve zehirli maddelerin depolandığı 
veya işlendiği kısımlarda yapılacak bakım ve 
onarım işlerinde önceden ortamda ölçüm-
ler yapılması ve daha sonra bakım ve ona-
rım çalışmalarına izin verilmesi de çalışanları 
zehirlenmelerden korur.

 2.  İşçiye Ait Korunma Önlemleri:
 İşyerindeki çalışma çevresine ait koruyu-

cu önlemlerin yetersiz kaldığı veya imkânsız 
olduğu durumlarda en son olarak meslek 
hastalıklarının önlenmesi için kişisel korun-
ma önlemlerine başvurulur. İş kazalarından 
korunmada da önemli bir yer tutan kişisel 
korunma araçlarının mutlaka kullanılma-
sı gerekir. Kişisel korunma araçlarını daha 
önce iki ana başlık altında görmüştük. Bun-
lar;
• Solunum sisteminin korunması (Solu-
num cihazları veya maskeler)
• Vücudun korunması (Ellerin korunması, 
gözlerin korunması, başın korunması, ayak-
ların korunması, kulakların korunması) ola-
rak sıralanabilir.

 Türkiye’de yılda 6.000’in üzerinde malu-
liyet, 2.000’in üzerinde ölüm vakası meslek 
hastalığı kaynaklıdır.
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TARİHİN YOL 
HARİTASINDA 

KÜLTÜR YOLCULUĞU
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

 
 Irak’tan Yemen’e, Kafkaslar’dan 
Macaristan’a, Osmanlı’nın yöne-
timinde ömür süren toplumların, 
folklorik kıyafetleri, günlük eşyala-
rı ve takılarının sergilendiği “Uluu-
may Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Ta-
kıları Müzesi”, iliklerine kadar tarih 

şehri Bursa’nın kadim semtlerinden 
Muradiye’de, ziyaretçilerini,  tarihte 
yolculuğa çıkarıyor. Müze, kentin ilk 
özel etnografya müzesi olma özelli-
ğiyle de dikkat çekiyor.

 Hayatı anlamlı kılan, baki kalan gökkub-

bede bir hoş sada bırakabilmek değil midir?

İçinde bulunduğu topluma duyarlı olabilen-

lere, tarihine, kültürüne, değerlerine sahip 

çıkabilenlere, yaşamı hakkını  vererek dolu 

dolu yaşayabilenlere ne mutlu!..

 Tarih bilinciyle, kültür bilinciyle yoğrulan 

bireylerin, içinden çıktıkları toplumlara ne 

denli büyük kazanımlar sunabilecekleri, ya-

şanılmış örneklerle kanıtlanmış değil midir? 
İşte bu yaşanılmış örneklerden biri de Esat 
Uluumay.

 Uluumay’ın bir ömür vererek biriktirdiği, 
Osmanlı coğrafyasındaki toplumların yaşam 
kültürlerini yansıtan gündelik ve folklorik 
kıyafetler, eşyalar, takılar, “Uluumay Osmanlı 
Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi”nde sergi-
leniyor.

 Ziyaretçisine, “zaman tünelinde yolcu-
luk” hissi veren müze; Irak’tan Yemen’e, 
Kafkaslar’dan Macaristan’a kadar 
Osmanlı’nın yönetiminde ömür sürmüş top-
lumların, kültürel yaşamlarından örnekler 
sunuyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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 Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden 
Şair Ahmet Paşa’nın 1470-1475 yıllarında 
yaptırdığı medrese, 2004 yılında restore edi-
lerek, “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve 
Takıları Müzesi” adıyla müzeye dönüştürül-
dü.

 İliklerine kadar tarih şehri Bursa’nın ka-
dim semtlerinden Muradiye’de kurulu bulu-
nan müze, kentin ilk özel etnografya müzesi 
olma özelliğine sahip bulunuyor.

 Müze tanıtımı vesilesiyle dergimize ko-
nuk ettiğimiz Esat Uluumay, doğma büyü-
me Bursalı.

 Bursalı olma durumunu, “Bizim Bursalı-

lığımız atadan dededen geliyor. Bu şehrin 
tarihini, kültürünü, değerlerini, nesiller boyu 
iliklerinde yaşayan bir ailenin mensubuyum” 
sözleriyle dile getiren Uluumay, Bursa tutku-
sunu, sesinin titremesine sinen duygu yo-
ğunluğuyla ifade ediyor.

 Makedon gelinlik çağındaki bir kızın ge-
linlik kıyafetinden, çatal-kaşık ve bıçakların 
bir arada saklanıp korunduğu ahşap işlemeli 
muhafaza kaplarına; Kafkas bir savaşçının 
savaş kıyafetinden, cenk meydanından cenk 
meydanına düğün coşkusu içerisinde kılıç 
kuşanarak koşturan yeniçeriye kadar binler-
ce materyal, takı, figür, boncuk ve kıyafetin 
temaşa ettiği müze, roman yazarlarına, şair-
lere, film senaristlerine ilham kaynağı oluş-

turabilecek zengin birikimiyle dikkat çeki-
yor.

 Uluumay’ın bilgi ve sevgisiyle Bursa’ya 
kazandırdığı müze, içinden birkaç müze 
daha çıkarabilecek potansiyeliyle de değeri-
ni ortaya koyuyor.

 “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Ta-
kıları Müzesi” koleksiyonlarını; “Osmanlı Halk 
Takıları”, “Osmanlı Halk Kıyafetleri”, “Mutfak 
Eşyaları”, “Kahve Kültürü”, “Hamam Kültürü”, 
“Türklerde  At ve Binicilik Kültürü”, “Çeyiz 
El Sanatları”, “Boncuklu Dünyamız” ve “Din 
Adamları Kıyafetleri” başlıkları altında topla-
mak mümkün.



48

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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TARİHE VE KÜLTÜRE 
ADANAN ÖMÜR

 Esat Uluumay’ın, bir ömür vererek biriktir-
diği, Osmanlı coğrafyasındaki toplumların ya-
şam kültürlerini yansıtan kıyafetler, eşyalar, ta-
kılar, Bursa’nın ilk özel etnografya müzesi olma 
özelliğine sahip bulunan “Uluumay Osmanlı 
Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi”nde sergi-
leniyor. Bursa Kılıç Kalkan Folklor Derneği’nin 
kurucuları arasında yer alan Uluumay, 15 yıl 
bu derneğin başkanlığını üstlendi.1981 yılın-
da Anadolu Folklor Vakfı’nı kuran Uluumay, 
1984-1994 yılları arasında Bursa Müzeleri ve 
Eski Eserlerini Koruma Derneği’nin başkan-
lığını yaptı. 1998-1999 yıllarında Bursa Atlı 
Spor Kulübü Başkanlığı’nda da bulunan Esat 
Uluumay, Bursa ve İstanbul’da çeşitli folklor 
ve etnografya sergileri düzenleyerek, konfe-
ranslar verdi.
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

 ZAMAN
TÜNELİNDE YOLCULUK

 Ziyaretçisine, “zaman tünelinde yolculuk” hissi veren 
müze; yazarlara,  şairlere, film senaristlerine ilham kay-
nağı oluşturan zengin birikimiyle göz kamaştırıyor. Esat 
Uluumay’ın bilgi ve sevgisiyle Bursa’ya kazandırdığı müze, 
içinden birkaç müze daha çıkarabilecek potansiyeliyle dik-
kat çekiyor.
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 MEDRESEDEN MÜZEYE
 Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden Şair Ahmet 
Paşa’nın 1470-1475 yıllarında yaptırdığı medrese, 2004 
yılında restore edilerek, “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetle-
ri ve Takıları Müzesi” adıyla müzeye dönüştürüldü. Müze, 
iliklerine kadar tarih şehri Bursa’nın kadim semtlerinden 
Muradiye’de kurulu bulunuyor.
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ARAŞTIRMA

Cebrail Ozan OKTAR
Bilim Yazarı

MODERN 
SU MİMARİSİ 

 Özet
 Mimarlık Tarihinde Su Mimarisi “Suyun 
mimariyle birleşmesi için gereken tasarım 
prensiplerini, oranlarını, detaylarını öğre-
nen, suyun hareketini çizen ve taklit eden, 
suyun geçmişten geleceğe hareketini göz-
lemleyen ve suya yön veren mimaridir.”  
Walter Gropius der ki : “Mimarlık, mühen-
disliğin bittiği yerde başlar.” 
Bu makalede “Modern Su Mimarisi” ince-
lenmiştir.

 1.Giriş
 Mimaride mekân ve zaman toplumsal 
olarak üretilir. Su mimarisinde su zamana 
nüfuz ettiği için toplum yaşanan mekân, 
algılanan mekân, tasarlanan mekân, dö-
nüşen mekân şeklinde kendi mekân an-
layışını üretmiştir. Ancak su mimarisinde 
“mekân”ın algılanan, tasarlanan, yaşanan 
ve dönüşen boyutları birbirlerinden ay-
rılmıştır. Bunlar sırasıyla, zihinsel, fiziksel, 
toplumsal ve evrensel mekânlara tekabül 
eder. Mekân, farklı boyutlarının soyutlan-
ması ve bilimin sadece bunların temsiline 
indirgenmesiyle kavranamaz; birbirinden 
farklı, ancak ayrılmaz bu dört boyutunu 
kucaklayacak, bütünlüklü bir su mimarisi 
gereklidir. 

 Su mimarisi, sadece kavramsal ve soyutla-
ma düzeyinde kalmaz aynı zamanda: “Dün-
yayı değiştirmek için, mekânı değiştirmek 
gerekir” düşüncesini gerçekleştirir[1-13].

 2.Su mimarisi
 Su mimarisi yaşanan mekân, algılanan 
mekân, tasarlanan mekân, dönüşen mekân 
boyutuyla suyun nüfuz ettiği bir mimari 
harekettir. Suyun mekânla ilişkilenme ve 
mekâna tepki tarzlarının değil, ancak mekânı 
soyutlama tarzının suyun hareketinden esin-
lenme olabileceğini vurgular.
Su mimarisinde soyut kavramlaştırma ile zi-
hinsel ve geometrik mekân, somut kavram-
laştırma ile maddi ve fiziksel mekân algımız-
da suyun zaman ve mekânda boyutlandığı 
görülür.
Su mimarisinde suyun şekillendiği mekân ve 
zamanda durumu şöyle olmalıdır.
i) Su, mekânın ve zamanın hakikatini ortaya 
koymalı; 
ii) Su, mekânı ve zamanı şekillendirmeli, 
Su mimarisinde su; 
Ne bir soyutlama ve nesne, ne de sadece so-
mut ve fizikseldir. 
Bütün boyutları ve biçimleriyle hem kavram 
hem de gerçekliktir ve toplumsaldır.
Bütün değerleriyle ilişkiler ve biçimler bütü-
nüdür. 
Cansız, sabit, durağan değil, canlı, değişken 
ve akışkandır. 
Sürekli diğer mekânlara uzanır ve geri döner, 
onlarla birleşir ya da çatışır.
Suyun mekân ve zamandaki akışlarıyla sü-
rekli yeni mimariler üretir. Her su mimarisi 
diğerinin ya da öncekinin üzerine yerleşir 
ve mevcut mekânı üretir. Bir başka ifadeyle, 
su mimarisi, birçok boyutuyla, mekâna ve 
zamana katılan, anlamlandırılan mimarile-
re ulaşmalıdır. Su mimarisinin sınırları kolay 
ele gelmez ve mimarlığı anlama yönündeki 
girişimler kaçınılmaz olarak, daha evrensel 
ve daha çevik olarak algılanan disiplinlerin 
otoritesine başvururlar. Su mimarisinde mi-
marlığın ne olduğu değil, suyun mimaride 
ne yaptığı sorulur[1-13].
Suyun mimarindeki kullanımı için: 
Ne için su kullanılacak?

Kimin için su kullanılacak? 
Ne büyüklükte su kullanılacak? 
Üzerinde ne kadar çalışılmalı? şeklinde soru-
lar sorulur.

 3. Modern Su Mimarisi
 Modern Su mimarisi çoğunlukla suyun ko-
numlandığı bağımsız bir sanattır.  Her bir su 
mimarisi tarzı, kendine özgü mekânlar üretir. 
Dahası, su mimarisi ilişkilerine toplumsal var-
lık kazandıran, mekânsal varlıklarıdır. Diğer 
yandan su mimarisi üretim ilişkileri, mekânın 
üretimi sürecine, kendi çelişkilerini de akta-
racaktır. Bu yüzden su mimarisinde mekânın, 
mekâna kazınmış bir tarihi vardır. Ancak bu 
tarih, su mimarisinde soyutlamalar, sembol-
ler, duyumsal deneyimler, anlamlar, bunların 
aralarındaki ilişkiler ve daha da ötesinde, bü-
tün bunların toplumsal pratikleriyle bağlan-
tılıdır. Ne mekân bilgisi, ne de daha doğanın 
zamansal ve mekânsal ritimlerinin, toplum-
sal pratiklerle dönüştürülmesinden başlayan 
tarihi, geleneksel tarih anlayışı ile kavrana-
maz; mutlaka toplumsal üretim ve yeniden 
üretim süreçleriyle birlikte düşünülmelidir. 
Her bir su mimarisi, toplumsal formasyon, 
üretim biçimi, kendine uygun mekânlar üre-
tiyor ise zamanda somutlaşarak suya canlılık 
kazandırır. 
Theodor Adorno  der ki : “Müzik alanı dahi-
linde modern müziğin yıllanması, mantıksal 
olarak, bestecileri eskimiş formlara geri dön-
dürmemeli, aksine onları sürekli bir özeleşti-
riye yönlendirmelidir.” 
Aynı fikirler su mimarisi için de kolayca yön-
lendirilebilir. İddia edilebilir ki modern mi-
marlığın yıllanması, mimarları “eskimiş form-
lara” geri dönmeye sürüklememelidir, aksine 
onları sürekli bir özeleştiriye yönlendirmeli-
dir[1-13]. 
Bir başka değişle, eleştirel bir yeniden göz-
den geçirme su mimarisine çıkış yolunu 
gösterebilir. Ama böyle bir öneri, anında iki 
temel soruyu gündeme getirir. 
Su mimarisi böylesi bir sürekli özeleştiriyi na-
sıl icra eder? 
Su mimarisi bu sürekli özeleştiriyi icra etmek 
için gereken araçları nasıl elde eder?
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 4.Sonuç
 Su mimarisi, mimar ve iç mimarlar artık 
bilinen parametrelerden farklı değerlere 
kayarak deneysel olarak akış, zıtlıklar arasın-
daki birlik, bağlantılar, hareketler, yerçeki-
mine karşıtlık, sürdürülebilirlik gibi fikirleri 
uygulamaya başladıktan sonra gelişmiştir. 
Yaşanan mekânda suyun sanatlaşması için 
toplumsal maddiliğinden, kullanımından, 
ihtiyaçlardan, üretildiği eylemden koparı-
larak mimarileşmesi gerekir. Bu yüzden su 
mimarisinin, mekân ve zamandaki dinamik-
lerine dahil olan bütün karmaşık ve algılana-
maz süreçlerin kodlarının çözülmesi ve açığa 
çıkarılması gerekir. Ancak, suyun mimarisi-
nin mekân ve zamandaki kodlarının çözül-
mesi ile kastedilen toplumsal mekânı, doğal 
mekân üzerine toplumsal değerlerin bırak-
tığı izlerden, işaretlerden ibaret görmek, bu 
izlerini dilsel ya da metinsel semboller gibi 
okumak ve yorumlamaktır. Su mimarisinde 
mekânın parçaları, zamanın parçaları gibi, 
karşılıklı ilişkilerini gösterir. Mekân, aynı za-
manda su mimarisini gösterir, anlamlandırır 
ve hatta konuşur da. Ancak, yerleştiği top-
lumsal gerçeklik hakkında bahsetmez. Su 
mimarisindeki gerçeklik mekânın ve zama-
nın gösterdiklerinin arkasında gizlenmiştir. 

 Ayrıca, su mimarisinde mekân ve zama-
nın hareketi sürekli okunarak mimarinin ge-
leceği gözlenmeye çalışılır. Su mimarisinin 
dil ile ilişkisinden giderek, kodlarını çözmek, 
mekânı ve zamanı anlamak gerekir. Toplum-
sal gerçekliğin su mimarisindeki karşılığını 
göstermek için mimari dil ve bilgideki tutar-
lılık ve kararlılık takip edilmelidir. Su mima-
risi teorisi, suyun uygun mekân ve zamana 
varırken izlediği rotayı gösterecek mimari 
gerçekleri ortaya koyacaktır. Ancak peşin-
de olduğu, doğru mekân ve zaman değil, 
mekânın ve zamanın su mimarisi üzerindeki 
hakikatidir[1-13].
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Fot.2: Modern Su Mimarisi: Geleceğin Su Üstü Evi
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BURSA’DA ZENAAT

BURSA DERİ VE 
DERİ ÜRÜNLERİ 

ÜRETİM MERKEZİ 
OLUYOR

Mustafa TÜRE

 Deri Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi adıyla 1985’te kuru-
lan ve 2008 yılında faaliyete geçen 
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB), ihtisas OSB bölgesi 
kazanımlarını kaybetmeden karma 
OSB haline gelerek genişlemesini 
sağlayacak adımlarını büyük oran-
da tamamladı. Bölgenin nihai hede-
finde, deri ve deri ürünleri imalatı 
alanında Türkiye’nin ana merkezi 
olma hedefi bulunuyor.

 Tarihi İpek Yolu’nun önemli durakların-
dan Bursa, yüzyıllar boyu ticaretin de merke-
zi olmuş. Ticari kervanlar, Asya’yı Avrupa’ya 
bağlayan bu tarihi ticaret yolunda ipek, por-
selen, kağıt, deri, baharat ve değerli taşları 
kıtalar arasında taşımasının yanında, kültür 
alışverişinin gerçekleşmesine de vesile oluş-
turdular.

 Tarihi İpek Yolu, Bursa’yı, ticari faaliyetle-
rin odağına yerleştirmiş olmakla birlikte ipek
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dokumacılığı, dericilik, tekstil gibi iş kolları-
nın üretim merkezi konumuna ulaşmasına 
da dayanak oluşturdu. 

 İş kolları tarihinin en köklü mazisine sahip 
faaliyet alanı olmasıyla dericilik; istihdam 
edilen çalışan sayısı, üretim kapasitesi, eko-
nomiye sağladığı katma değer açısından, 
ekonominin lokomotif sektörleri arasında 
gösterilebilir. 

 Bursa’da dericiliğin kurumsal anlamda, 
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in  
kayınpederi Şeyh  Edebali  döneminde baş-
ladığı kabul edilir.

 Uzun yıllar Tahtakale’de faaliyetleri-
ni sürdüren deri kuruluşları, zamanla, 
Tahtakale’nin Bursa merkezinde kalması 

nedeniyle 1930’lu yıllarda Bursa Valiliği’nce 
Soğanlı Mahallesi’ndeki yerlerine taşındı.

 2006’ya kadar Soğanlı’da faaliyetlerini 
sürdüren deri kuruluşları, Deri Sanayicileri 
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adıyla 1985’te 
kurulan ve 2008 yılında Badırga’da faaliye-
te geçen Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) faaliyetlerine başladılar.

 Bölgede faaliyet gösteren 60’a yakın firma 
ve bu firmalardaki yaklaşık 1500 çalışanıyla 
istihdama ciddi oranda katkı sağlandığını 
belirten Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Rıfat Aygüler, göreve geldik-
leri günden bu yana bölgenin Bursa ve ülke 
ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için 
yoğun bir tempoyla çalıştıklarını dile getirdi.

 Bursa İhtisas Deri OSB’nin ihtisas OSB ka-
zanımlarını kaybetmeden karma OSB haline 
gelerek genişlemesini sağlayacak adımları 
büyük oranda tamamladıklarını ifade eden 
Aygüler, bölgeden, Laleli Piyasası ve resmi 
ihracat rakamları göz önüne alındığında 
yıllık 150-200 milyon dolar arasında ihracat 
gerçekleştirildiğini vurguladı.

 Bursa’nın dericilik sektöründe yüzlerce 
yıla dayanan tecrübesi, iş gücü ve hammad-
de kaynakları ile deri ve deri ürünleri imalatı 
sanayinde önemli bir yere sahip olduğunu 
dile getiren Aygüler, Bursa Deri İhtisas ve 
Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve 
sanayicileri olarak Bursa’yı ve bölgeyi deri ve 
deri ürünleri imalat sanayinin merkezi yap-
mayı hedeflediklerini belirtti.
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DERİ VE DERİ 
ÜRÜNLERİ İMALAT 

SANAYİNİN MERKEZİ 
 
 Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi 
Bölgesi’ni (OSB) deri ve deri ürünleri imalat 
sanayinin Türkiye’deki merkezi konumuna 
getirerek dünyaya örnek bir model oluştur-
mayı hedeflediklerine işaret eden Bursa İh-
tisas Deri OSB Başkanı Rıfat Aygüler, bunun 
ilk adımı olarak, bölgenin üretim yapısına 
ve çevre dokusuna uygun biçimde karma 
OSB haline gelmeyi amaçladıklarını vurgu-
ladı. Bu kapsamda bölgelerine 2017 yılında 
200 milyon TL’lik yatırım beklediklerini ifa-
de eden Aygüler, Ürün Araştırma Geliştirme 
(Ar-Ge) ve inovasyon çalışmalarıyla örnek 
bir üretim modeli geliştirmeyi amaçladıkla-
rını da sözlerine ekledi.
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BAŞKAN ALTEPE’DEN 
TEBRİK ZİYARETİ 

 
 Bursa Deri OSB yönetimi ile bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Deri OSB’de oluşturulan is-
tihdam ve üretim potansiyelinin, başta 
Bursa olmak üzere, ülke ekonomisine 

önemli düzeyde katma değer sağladığı-
nı vurguladı. Bursa Deri İhtisas OSB’nin 
büyümesini sağlayabilmek amacıyla bazı 
ayakkabı üreticilerinin, deri üreticilerinin, 
tekstil firmalarının ve bazı büyük makine 
üreticisi firmalara tedarik sağlayan işlet-
meler ile kaplamacıların bölgeye yerleşti-
rilebileceğini söyledi. Başkan Altepe, gay-
retli çalışmaları nedeniyle Bursa Deri OSB 
yönetimine teşekkür etti.

Bursa Deri OSB Başkanı Rıfat Aygüler de 
Başkan Altepe’nin desteklerini her zaman 
yanlarında bulduklarını belirterek, Başkan 
Altepe’ye teşekkür plaketi takdim etti.

 Bölgeyi deri ve deri ürünleri imalat 
sanayinin merkezi yapmak için yoğun 
çaba sarf ettiklerini dile getiren Aygüler, 
hedeflerinin gerçekleşmesi durumunda, 
ekonominin ciddi anlamda kazanım sağ-
layacağını sözlerine ekledi.
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DERİ SANAYİCİLERİNE 
MODERN VE SAĞLIKLI 

ÜRETİM ALANI 
 
 Nilüfer’in Badırga köyü ile Karacabey’in 
İkizce ve Taşpınar köyü sınırları içerisinde 
177 hektarlık alan üzerinde kurulu bulunan 
Bursa İhtisas Deri OSB, 60’a yakın firma ve bu 
firmalardaki yaklaşık 1500 çalışanıyla istih-
dama ciddi oranda katkı sağlıyor. Deri işko-
lunda faaliyet gösteren deri sanayicileri, böl-
ge sayesinde, planlı büyüme, sağlıklı çevre, 
ileri teknoloji yakalama ve modern işyerleri 
kurma imkanına kavuştu.

Rıfat Aygüler,
Bursa İhtisas Deri OSB Başkanı 
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Bursa İhtisas Deri Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB), ihtisas 

OSB bölgesi kazanımlarını 
kaybetmeden karma OSB 

haline gelerek genişlemesini 
sağlayacak adımlarını büyük 

oranda tamamladı. 

Bölgenin nihai hedefinde, 
Bursa’yı deri ve deri ürünleri 
üretim merkezi yapabilmek 

bulunuyor.
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MAKALE

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

 EDEP 
 Edep, Arapça bir kelimedir. Türkçe karşı-
lığı “ Zarafet, nezaket, iyi tutum, davranış ve 
saygı’dır.”
 Güzel ahlak, güzel terbiye, utanılacak 
hareketlerden sakınmak, İslam dininin bil-
dirdiği sınırı aşmamak, sünnete uygun dav-
ranmak, lütuf ile muamele etmektir. Haddi-
ni bilmek, sınırları gözetmektir.
 İncelik manasına da gelen edep, ölçülü 
davranmak, sağduyu ve mantığı yitirme-
mektir. Bunlar edebin nişaneleridir aynı 
zamanda edebin mertebelerindendir. En 
fazla muhtaç olunan davranış şeklidir. 
 “İman edenler arasında kötülüğün 
hayâsızlığın yayılmasını isteyenler ve se-
venler için dünyada da ahirette de elim bir 
azap vardır.” (Nur 19)
 İlahi bir lütuf olan edep, insanın Kemal 
şuurunun ölçüsüdür. Edep, hayâ, ar, erkân, 
iffet, terbiye bir itibarlılıktır, bir asalettir. İn-
sanların sahip oldukları değer biçilemeyen 
hazineleridir. 
 Edep ve edepsizlik, biyolojik yapıyı po-
zitif veya negatif olarak etkileyen en temel 
faktörlerdir.

 Resûlullah (s.a.v) Efendimiz “Edepsizlik ve 
çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise 
girdiği şeyi güzelleştirir.”  buyurmuşlardır.
Her hareket, her oluşum, her ibadet vs, haya-
tın tamamı ihlasa sevgiye edep ve terbiyeye 
muhtaçtır.  Şefkat ve merhameti içinde ba-
rındıran edep ve iffet, nefreti ortadan kaldı-
randır. Edepsizlik ve terbiyesizlik ise insan 
fıtratına ihanet, hayata karşı bir duyarsızlıktır.
Peygamberimiz (s.a.v); “Utanması olmayanın 
imanı noksandır.” , “Utanmak hayırdan başka 
bir şey doğurmaz” , “Utanmak imandan gelir.” 
, “Utanmak insanın ziynetidir.” buyurmuşlar-
dır.  
 İnsanın amellerini düzenleyen, kişilik ve 
karakter özelliğini belirleyen, maddi ve ma-
nevi huzura erdiren edep ve iffet, insanda 
bulunan en güzel haslettir.  
 Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efen-
dimiz Hz. Muhammed (s.a.v) “Haya imandan-
dır”, “Haya on kısımdır. Dokuzu kadında, biri 
erkektedir”    buyurmaktadır. 
 Her işi güzelleştiren edep, manevi bir ter-
biyedir.  İnsanın izzet ve şahsiyetini korurken, 
aynı zamanda onun değerini de yüceltendir.
İstikrar ve şuur kazanımı olan ve müminin 
takvasını arttıran edep; iffet namus, haya, 
demektir. 
 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed 
(S.A.V) “İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli 
olur. Ana-babanıza ihsan ederseniz, çocukla-
rınız da size ihsan eder.”
 Yüce Allah’ın, nimetlerini tamamlayarak 
ikmal edip, kemale erdirdiği ve insanoğlu 
için seçip gönderdiği İslam dini edebi ve iffe-
ti korumayı emreder.  Edep, insanın kendisi-
ni yaratanın iradesine tabii kılmasıdır. Bütün 
ilimlerden önce gelen edep ve haya imanı 
koruyan kalkandır. Haya ve iman et ve tırnak 
gibidir. Hayatı düzenleyen, kontrol eden ve 
nizama koyan haya, aynı zamanda imanın 
kuvvet derecesinin ölçüsüdür.
 “Utancı giden kimsenin kalbi ölür.” Hz. 
Ömer (r.a)
 Edep ve terbiye insanın haddini bilmesi-
dir. Yaratana ve yaratılana karşı insanın had-

dini bilmesi ise büyük ecir ve fazilettir. Bü-
tün faziletlerin temelini utanmak oluşturur. 
Kalplerin tasfiyesi, nefislerin terbiyesi, ancak 
edep ile mümkündür.
“Edep döküntüleri, ziynet döküntülerinden 
daha evladır” Hz. Osman. (r.a)
 Bir ihsan derecesi olan edep; Kur’an’la, 
Peygamberle, Allah’la, birlikte olmayı duy-
maktır. İman hazzına ulaşmaktır. 
 Haya vücudu örten manevi bir takva elbi-
sesidir. İffet edep ve haya’yı kaybetmek dün-
ya ve ahireti de paralelinde kaybetmektir.
 “Edep aklın sûretidir.” Hz. Ali (r.a.)
 İnsanların önce yaratandan sonra da ya-
ratılanlardan haya etmesi gerekir.  Toplum 
yaşantısının düzen içerisindeki seyri, onu 
oluşturan fertlerin edepli davranışlar sergi-
lemesiyle paraleldir. Edebin yoksun olduğu 
toplumların geleceği mümkün olmadığı gibi 
sıhhatli nesiller yetiştirmeleri de imkânsızdır.
    “Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır.” 
Hz.Lokman.
 Mürüvvete ve diyanete uygun olmayan 
edep, küfre giden yoldur ve tüm kötülüklere 
açılan kapıdır. İmanın zayıf ve kuvvetliliğinin 
alametidir. 
 Edep, haya, iffet, bir ışık bir nur,  kazanç ve 
berekettir. Aksi ise karanlık ve cehalettir. 
“Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyet’in ahla-
kı da hayadır.” İbni Mace.
 İnsanlar arasında yaşanan pek çok kavga, 
döğüş, rezalet, kıskançlık vs., kısacası bütün 
fenalıklar edepsizlik ve iffetsizlik yüzünden 
meydana gelmektedir. 
 “Haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl, iman-
dandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğa-
lır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, 
çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri 
gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret 
arzusu azalır.” Beyheki.
 Kur’an ve sünnet ruhunun esası edep ve 
iffet üzeredir. Kur’an’a mahkûm olmayan bir 
nefis iman ile bağdaşmayan bir ahlaka sa-
hiptir. Bu ahlak ise, edep ve iffetten yoksun-
dur.
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 “Âdemoğlunun edepten nasibi yok ise 
insan değildir. Âdemoğlu ile hayvan arasın-
daki fark budur. Gözünü aç ve gör ki bütün 
Allahü Teâlâ’nın kelâmının manası, âyet âyet 
edebden ibârettir.” Şems–i Tebrîzî.
 Kur’an ve sünnetteki edep haya ve iffet, 
iyiliği yasaklayan kötülüğü meşru sayan, 
beşeri olan küfür ve şirk sistemlerin ahlak 
anlayışına vurulmuş birer hançerdir. Ancak, 
Kur’an ve sünnet ölçüleri içerisinde yaşanan 
hayatlarda haya ve iffet muhafaza edilebilir.
 “İnsanlar edebe ilimden çok daha fazla 
muhtacdır.” Abdullah bin Menâzil.
 Kalp, dil ve fiilde olması gereken edep, 
Allah adına sevmek ve hayatı ona adamakta 
gösterilen samimiyettir.
 Gaflete karşı uyanıklık olan edep, bütün 
şahıs, menzil,  makam, taat ve ibadetlerin 
tek yol haritasıdır. 
 “Din büyüklerinin yolu baştan sona edeb-
dir.” İmâm–ı Rabbânî.
 Gönülleri hikmetle nurlandıran, zenginli-
ği baki kalan edep, hak rahmetinin elde edi-
lecek en aydınlık yoludur.  Ahlaki ve sosyal 
bir değer ve paha biçilmez bir sermayedir.
 “İlim meclislerinde aradım, kıldım talep, 
İlim geride kaldı ille edeb ille edeb. Edeb bir 
tâc imiş nur– i Hudâ’dan Giy ol tâcı emin ol 
her belâdan” Yunus Emre.
 Edebin özü ve temeli nefsin terbiyesidir. 
Nefisteki haya ve edebin tohumu,  suizannı 
terk etmek, günahları tekrarlamadan tövbe 
etmek, faydasız şeylerle uğraşmamak, kul 

borcunu ödemek,  dünyaya meyletmemek-
le yeşerir. Kalpteki Allah sevgisinin önüne 
başka bir sevgiyi koymamak, sabır ve ihlasla 
amel etmek, helal, haram, hak, adalet, kana-
at, farz, sünnet, vacip, hayır ve şerri bilmek 
ile de olgunlaşır.  
 “Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp 
kalkmak, kıyamet gününde insana utanç ve-
rir.” İmam Şafii. (r.a)
 Şehvet, cehalet, ihanet, tecavüz, zulüm, 
haset, fuhuş, ihtiras, ahde vefasızlık, hile, 
kibir, gurur, öfke, gaflet, menfaatperestlik, 
merhametsizlik, riya, şımarıklık vs, gibi kötü 
hasletlerin, manevi hastalıkların reçetesidir 
ve uygulayıcı hekimidir.
 “İnsanın ilim ve edebi en büyük varlığıdır. 
Eskimez, çürümez, kaybolmaz.” “Dünya ge-
cesini aydınlatacak semaların en güzeli ve 
parlağı edeptir.” 
 Mevlâna Celâledin-i Rûmî. (k.s.)
 Edep, sevabı günaha, hayrı şerre, nuru 
karanlığa tercihtir. Vicdani mesuliyet tanı-
mayan hayata, kırmızı ışık yakmaktır. Tüm 
çirkinliklerden ve kirlerden arınmaktır.
 “Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsa-
nı insan olarak muhafaza eden de budur.”   
Nâsr-ı Husrev. (r.a)
 Sünnet-i seniye ve âdab-ı şer’iyeden bi-
rinin ihlali mekruhtur. Haya, ilahi disiplin 
kontrolünde günahtan uzak durmak ondan 
kaçınmaktır. 
 İnsana has bir duygu olan edep; takdir 
ve tevekkül ederek, günahta ısrar etmemek, 

kazaya rıza, belalara sabır göstermek, ihsan 
edilene şükür etmek demektir.
 Edep, ilahi ikazları yerine getirmek, ahlakı 
güzel olamayan kalıplardan çıkartmak, cen-
net yoluna bilemek, sonunda felaha ermek-
tir. 
 “İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim 
tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep.” Ziya 
Paşa.
 Edep, her işte, yer yerde, her halde, iste-
diğini kârlı ve hayırlı yollara muvaffak kılan 
Allah’ı, anmaktır.  Ve şah damarımızdan daha 
yakın olan Allah tarafından gözetlendiğini 
bilmektir. 
 Edep, ilahi mecburiyet ve peygamberlik 
damarıdır. İnsanlık için edepte en güzel ör-
nek ve Allah tarafından edeplendirilen fahri 
kâinat efendimiz sevgili peygamberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V)’dir. 
 Ona bu konuda layık olmak, ancak onun 
edebi ile edeplenerek ve bıraktığı Kur’an ve 
sünnetine sahip çıkmakla mümkündür. 
 Kaldı ki her mümin ilahi beyanın emretti-
ği ve o gül kokulu rehberin edebinden istifa-
de etmekle mükelleftir.
 Onu kendine rehber edinenler iki cihan-
da da sonsuza kadar bahtiyar olanlardır. Bu 
nedenle onun meşrebi üzre hareket etmeyi 
en büyük gaye edinmek lazımdır. 
 Zira kaçınılmaz bir gerçektir ki; fıtrî ve 
tabiî hayatlara sahip olan fert ve cemiyetin 
beraatı, ancak en güzel rehberin edebiyle 
edeplenmekten geçer.
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