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Güzel Bursa’mızın daha yaşanabilir ve sorunlarından arın-
dırılmış çevreye sahip olabilmesi için bütün kaynaklarımızı 
seferber ettik.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün sağlıklı içme suyu temini 
ile sorunsuz altyapı ağının oluşumuna yönelik gerçekleştir-
diği örnek çalışmalar, altı yeni atık su arıtma tesisinin de ya-
kın gelecekte hizmete girmesiyle büyük bir ivme yakalamış 
olacak.

Şehrimizin sembolik değerlerinden Nilüfer Deresi’nin te-
miz akması ve Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındırılması için 
hayata geçirilen büyük altyapı projesi ise “yaşanılmasından 
mutluluk duyulan şehir Bursa” ilkemizin temelini oluşturan 
çevre yatırımlarımıza, güzel bir örnek oluşturuyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucusu ve Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün Türkiye’deki partneri olan Bursa, her alanda 
örnek alınan yatırımlarıyla, “marka kent Bursa” olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Sağlıklı üst yapının, sorunlarından arındırılmış altyapı 
ağıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bursa, artık bir dünya kenti olma yolunda hızlı gelişmeleri-
ni her alanda sürdürüyor.

BUSKİ’nin sergilediği çalışma performansı ise hedeflerimi-
ze ulaşmada büyük katkı sağlıyor. 

Gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları, 
gerekse atık su arıtma tesisleri ile çevre sorunlarını giderme-
de, farklı projeler üreterek hayata geçiriyoruz.

İnsanların en temel haklarından birinin de içilebilir su kay-
naklarına erişmek olduğunu biliyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ aracılığıyla, in-
sanımızın ihtiyacı olan su kaynaklarını en doğru şekilde yön-
lendiriyoruz.

İçme suyundan, yağmursuyu ve kanalizasyona, su depo-
larından atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan 
suyu kontrol ediyoruz.

Şehrimizin dünyanın en saygın ve örnek alınan şehirleri 
arasında yer alabilmesi için yoğun bir çalışma temposu içe-
risindeyiz.

Sağlıklı altyapı hizmetlerinden modern şehircilik uygula-
malarına, sosyal ve kültürel projelerden spor yatırımlarına 
kadar her alanda Bursa’yı, örnek alınan bir konuma getirebil-
menin kararlılığındayız.

Her şey Bursa için
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Türkiye’nin önde gelen metropolleri arasında yer alan 
Bursa’nın altyapı hizmetlerinden sorumlu olmak, büyük bir 
planlama, yatırım ve saha çalışmasını da beraberinde getiri-
yor.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla üstlendiğimiz so-
rumluluğu, en iyi şekilde yerine getirmenin gayretindeyiz. 

2017’deki yatırım planlamalarımızı, ağırlıklı olarak, ilçeler-
deki altyapı projelerine ayırdık.

İlçelerimizin başta eskiyen, sağlıksız ve suda aşırı kayıp ka-
çaklara neden olan içme suyu hatlarını yeniliyoruz.

İlçelerimize yönelik belirlediğimiz altyapı projeksiyonu, 
“sağlıklı ve kesintisiz su temini” ile “sorunlarından arındırılmış 
altyapı ağı” esasına dayanıyor.

Bunun için var gücümüzle çalışmaktayız.
Kamuoyunun yakından bildiği bir başka büyük projemiz 

de Gemlik Körfezi’nin ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arındırıl-
ması projesidir.

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve vizyonuyla hayata 
geçirdiğimiz çevre projeleri büyük oranda, Gemlik Körfezi’nin 
ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arındırılmasına yönelik yatırım-
ları kapsamaktadır.

Bir büyük yatırımımız daha var ki burada sözünü etmeden 
geçemeyeceğim.

O da atık su arıtma tesislerimizin lagünlerinde biriken 
çamur çökeltilerinden kaynaklanan kokuya son vererek, in-
san ve çevre sağlığı açısından önemli bir işlevi yerine geti-
recek olan Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme 
Tesisi’dir.

Test üretim çalışmalarının başladığı tesisin teknik mahiye-
ti, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde gerçek-
leştirilen oldukça titiz bir araştırma sürecinden sonra belir-
lendi.

Tesis; hazırlama, yakma, arıtma ve elektrik üretimi ile yar-
dımcı sistemlerden meydana gelen entegre yapısıyla, alanın-
da Türkiye’de bir “ilk”i oluşturuyor.

Çevre duyarlılığının seçkin örneğini oluşturan tesis, yıllık 
2.5 “megavat”lık elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile de 6.5 
milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak.

Çalışmalarımızı, “bir kamu kurumunun sahip olması gere-
ken hizmet duyarlılığı” ilkesi üzerine inşa ettik.

Dün olduğu gibi bugün de bu ilke doğrultusunda, proje 
üretmeye devam ediyoruz.

Her şeyin gönlünüzce olması dileklerimle, bir sonraki sayı-
mızda buluşuncaya dek hoşçakalın.

Büyük altyapı projeleri
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SU ŞİŞELEME
 FABRİKASININ 
TEMELİ ATILDI 

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuy-
la yatırımı BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce 
gerekleştirilen su şişeleme fabrikası-
nın temeli atıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
yatırımı BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce ge-
rekleştirilen su şişeleme fabrikasının temeli 
atıldı. Kestel’in Gözede mevkiinde inşa edi-
lecek tesis, 16 bin metrekarelik kapalı alana 
sahip olacak. Eylül 2017 sonunda bitirilmesi 
hedeflenen tesis, 80 milyon TL’lik yatırım bü-
yüklüğüne sahip bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan 
Ala, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Cemalettin 
Torun, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıla-
rı Güngör Gülenç, Talat Özen, BUSKİ daire 
başkanları, şube müdürleri, Büyükşehir ve 
BUSKİ çalışanları ile kalabalık davetli toplu-
luğunun katılımıyla gerçekleştirilen temel 
atma töreninde konuşan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Uludağ’dan gelen 
pınar sularının kent ekonomisine kazandırıl-
masını hedeflediklerini belirtti.

BUSKİ aracılığıyla gerçekleştirdikleri ya-
tırımın 80 milyon TL’lik büyüklüğe sahip 
olduğunu vurgulayan Altepe, “61 bin metre-
karelik saha büyüklüğü, 16 bin metrekarelik 
kapalı alandan oluşan tesisimiz, günde 80 
TIR üretim kapasitesine sahip bulunuyor.  
Büyüyen şehirlerle güçlü Türkiye hedefine 
doğru adım adım ilerliyoruz. Sadece mer-
kezi idareden gelen bütçe ile bu dev hiz-
metlerin hayata geçirilmesi mümkün değil. 
Bu nedenle belediye gelirlerinin artırılması 
amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı, hibe ve fonların doğru kullanı-
mı, teleferikte olduğu gibi yap-işlet-devret 
modeli yatırımlar ile Bursa’ya örnek tesisler 
kazandırdık. Uludağ’ın pınarlarından sağla-
nan su bugüne kadar özel firmalar tarafın-
dan Türkiye ve Avrupa’ya pazarlanıyordu. 
Bursa’da ortaya çıkan rantın tamamının 
Bursa için kullanılması hedefiyle bugün de 

önemli bir adım atıyoruz.” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu da suyun rahmet, bereket, 
şifa ve sağlık olduğunu, suyu getiren ellerin 
hayırlı eller olduğunu belirterek, bu hayırlı 
işi hayata geçiren Başkan Altepe ve ekibini 
kutladı. Bursa’nın modern, vizyonu olan ve 
Türkiye ekonomisi için de lokomotif bir kent 
olduğunun altını çizen Müezzinoğlu, “Bursa 
tarihiyle, doğasıyla, yeraltı ve yerüstü kay-
naklarıyla da önemli bir merkez. Şimdi de su 
kaynaklarıyla var olduğunu göstermesi Tür-
kiye açısından önemli bir zenginlik olacak” 
dedi.

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da 
Kestel’de 3 dönemdir belediye başkanı oldu-
ğunu ve bölgeye bir su fabrikasını kurmanın 
içinde bir uhde olarak kaldığını belirterek, 
“Çünkü Kestel’de 5 tane özel şahıslara ait su 
fabrikası var. Kamu olarak neden bir su fab-
rikamız yok diyorduk. Bu hayalimizi gerçek-
leştiren ve istihdam açısından da bölgeye 
değer katacağına inandığım bu tesisleri ilçe-
mize kazandıran Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar tara-
fından tesisin temeli atıldı.

BUSKİ HABER
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GEMLİK 
KÖRFEZİ’NE 

HAYAT VERECEK 
ÖNEMLİ İKİ ADIM 

Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile Kü-
çükkumla Atıksu ArıtmaTesisi’nin te-
melleri, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin katılımıyla atıldı. 
Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındı-
rılmasını hedefleyen büyük yatırım 
projesi içerisinde yer alan Küçükkum-
la ve Gemlik atıksu arıtma tesisleri, 
Gemlik’ten Narlı’ya kadar olan sahil 
şeridindeki su kirliliğinin önüne geçe-
cek.

Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile Küçükkum-
la Atıksu ArıtmaTesisi’nin temelleri, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılı-
mıyla atıldı. 

BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla haya-
ta geçirilen projelerin, Gemlik Körfezi’ne ha-
yat vereceğini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın sağlıklı kent 

olması yolundaki çalışmalarını tüm ilçelerle 
birlikte hızla sürdürdüklerini vurguladı.

Küçükkumla Atıksu Arıtma Tesisi’nin gün-
lük 5.500 metreküp, Gemlik Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin ise günlük 21.000 metreküplük 
arıtma kapasitesine sahip olduğunu ifade 
eden Altepe, “Küçükkumla Arıtma Tesisi 55 
bin, Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ise 150 bin 
nüfusa hizmet verebilecek. BUSKİ Genel Mü-
dürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlarla, temiz çevre ve sağlıklı altyapı 
konusundaki tüm eksikliklerimizi her geçen 
gün tamamlıyoruz. Bu kapsamda sadece 
Gemlik’e 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleş-
tirdik.” diye konuştu.

Gemlik Körfezi’ni çok yakın bir gelecekte 

her noktasında denize girilebilir konuma ge-

tireceklerine dikkat çeken Altepe, dünün ha-

yali olan işlerin bugün Büyükşehir’le birlikte 

gerçek olduğunu da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe’nin katılımıyla gerçekleştirilen temel 

atma törenlerinde Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ Ge-

nel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç, BUSKİ 

Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Yıldız, Osman 

Zengin, Fuat Gedik, Gemlik Belediye Başkanı 

Refik Yılmaz, DSİ Bursa Bölge Müdürü Nazmi 

Koçak, BUSKİ Daire Başkanları ile Büyükşehir 

ve BUSKİ çalışanları da hazır bulundu.
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BURSA’DA SU 
ÇEŞMEDEN İÇİLİR

Türkiye’nin en temiz içme suyu 
havzasına sahip bulunan Bursa, 
çeşmeden akan suyun içilebildiği 
ender şehirlerin başında geliyor. 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın ev sahipliğinde Dob-
ruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 
AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyele-
ri, tesiste arıtılan suyun ilk çıkış nok-
tasındaki musluktan içtikleri suyla 
“Bursa’da su çeşmeden içilir” gerçe-
ğine tanıklık ettiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü kamu kurumu olmanın verdiği 
sorumluluk bilinci ve şeffaf yönetim anla-
yışı bağlamında çalışmalarına ilişkin Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini bilgi-
lendirdi. 

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın evsahipliğinde Dobruca İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen ta-
nıtım etkinliğinde, kuruluşundan bugüne 
değin BUSKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalar 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 30 
Mart 2014’deki yerel seçimlerle birlikte yü-
rürlüğe giren Bütünşehir Yasası kapsamında 
Bursa’nın tamamının büyükşehir sınırlarına 
dahil olduğunu belirten BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sorumluluk ve 
görev alanlarının buna bağlı olarak bütün 
Bursa’yı kapsar hale geldiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday büyük yatırımlara imza attıklarını vur-

gulayan Çetinavcı, “Bursa kullanım sırasına 
göre içme suyunu Nilüfer Çayı üzerinde 
kurulu Doğancı ve Nilüfer Barajları, Uludağ 
yamaçlarındaki pınar kaynakları ve Bursa 
ovasındaki yer altı kuyu sularından olmak 
üzere üç kaynaktan temin etmektedir. Bursa 
Ovası yeraltı suyu rezervimiz yıllık 210 mil-
yon metreküp, tahsis edilen miktar yıllık 55 
milyon metreküp, kurulu gücümüz 55 mil-
yon metreküp olup kuyu adedimiz 120’dir. 
Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi çıkışından 
şehre verilen su, güvenle ve sağlıklı bir şekil-
de tüketilebilmesi için sürekli olarak belirli 
periyotlarda biyolojik, kimyasal ve fiziksel 
analizlere tabi tutulmaktadır. İçmesuyu arıt-
ma tesisinde 24 saat boyunca laboratuvar-
lardaki numune musluklarından alınan su 
2’şer saatlik, günlük ve haftalık periyotlarla 
yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik ana-
lizlerle incelenmekte ve denetim altında 
tutulmaktadır. Bununla birlikte içme suyu 
şebekemizin uç noktalarında içme suyu şe-
bekemizden her iş günü 30 adet numune 
alınarak bakteriyolojik analizler yapılmak-
tadır. Yine her iş günü içme suyu şebeke-
sinde 100 ayrı noktada serbest klor miktarı 
ölçülerek dezenfeksiyon sistemimiz kontrol 
edilmektedir. Ayrıca, şehrimizin tüm su kay-
naklarından, 3 ayda bir kimyasal analizler, 
6 ayda bir ağır metal analizleri, yılda 1 kez 
radyoaktivite analizleri yapılmakta olup de-
zenfeksiyon sistemimizin sürekliliği sağlan-
maktadır. Ayrıca; bu tür analizleri İl Sağlık 

Müdürlüğü,  Kurumumuzdan bağımsız ola-
rak aynı parametrelerle denetlemektedir. ” 
diye konuştu.

 Bursa’da su çeşmeden içilir
İçme suyunun; “İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular Hakkında Yönetmelik” ile Avrupa Birli-
ği (AB) Standardı,  WHO (Dünya Sağlık Örgü-
tü) Standardı ve TS 266 Standardı’na uygun 
olduğunu ifade eden ÇETİNAVCI, çeşmeden 
akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şe-
hirlerin başında Bursa’nın geldiğine dikkat 
çekti.

Kuruluşlarından bugüne geçen süreçte 
8076 kilometrelik içme suyu imalatı gerçek-
leştirdiklerine değinen Çetinavcı, içmesuyu 
rehabilitasyonu ve yeni şebeke çalışma-
ları neticesinde, sudaki kayıp kaçak oranı 
Bursa’nın merkez ilçelerinde Avrupa stan-
dartları değeri olan yüzde 22,01’lere kadar 
düştüğüne işaret etti.

Bursa’daki yağmur suyu ve atık su gi-
derlerini yüzde 100 oranında birbirinden 
ayrıştırdıklarına değinen Çetinavcı, bunun 
neticesinde kanal sularının dereleri kirlet-
mesinin önüne geçtiklerine işaret etti.

Bursa merkezdeki derelerin tamamına 
yakınının ıslah çalışmalarını tamamladık-
larını ifade eden Çetinavcı, bugüne değin 
geçen süreçte; 8076 kilometrelik içme suyu, 
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4333 kilometrelik kanalizasyon hattı, 
1495 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 68 
kilometrelik de dere ıslahı gerçekleştirdikle-
rine dikkat çekti.

 Gemlik Körfezi ve Nilüfer  Çayı 
kirlilikten arınıyor

Gemlik Körfezi’nin ve Nilüfer Çayı’nın 
kirlilikten arındırılması çalışmalarının bü-
tün hızıyla devam ettiğine işaret eden Çe-
tinavcı, “Körfezdeki kirliliğin önüne geçe-
bilmek için Küçükkumla, Gemlik, Kurşunlu 
ve Mudanya’da atık su arıtma tesisleri inşa 
ediyoruz. Buralardaki atık su arıtma tesisle-
rimizi besleyecek kolektör imalatlarını ta-
mamladık. Yine aynı şekilde Nilüfer Çayı’nın 
kirlilikten arındırılmasını sağlayacak Akçalar 
ve Nilüfer atık su arıtma tesislerini devreye 
alacağız. Bu tesislerimize şehrin batı yaka-
sındaki evsel ve endüstriyel atıkları taşıya-
cak olan kolektör inşaatlarını büyük oranda 

tamamladık. Bütün bu çalışmalarımızı 1.5 
yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 1.5 yıl sonra 
Gemlik Körfezi’nin her noktasında denize gi-
rilebileceği gibi Nilüfer Deresi de eski hayat 
dolu günlerine kavuşmuş olacak.” dedi.

Atık su arıtma tesislerinden çıkacak atık 
çamurların bertaraf edilmesi ile yok edilmesi 
sırasında oluşacak ısıdan elektrik üretilmesi-
ni esas alan “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve 
Enerji Elde Etme Tesisi”nin Türkiye’de bir “ilk” 
olduğunu vurgulayan BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, tesise ilişkin bilgi ala-
bilmek için büyükşehirlere bağlı su ve kana-
lizasyon idarelerinin genel müdürleri, genel 
müdür yardımcıları ve daire başkanlarının 
kendilerini ziyaret ettiklerini de sözlerine 
ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, 
gösterdiği konukseverlik ve bilgilendirme 

nedeniyle BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’ya teşekkür etti.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın, Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyeleri’ni bilgilendirdiği tanıtım toplantısın-
da; BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Güngör 
Gülenç, Talat Özen, Adem Vural ile daire baş-
kanları ve şube müdürleri de hazır bulundu.

Tanıtım toplantısının ardından Büyükşe-
hir Belediye Meclis Üyeleri, Dobruca İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan sudan içerek, 
“Bursa’da su çeşmeden içilir” gerçeğine ta-
nıklık ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, 
Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin ardın-
dan, Doğu Atıksu Arıtma Tesisi ve BUSKİ 
SCADA Birimi’nde de incelemelerde bulun-
dular.
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ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ 
GÜLDÜREN YATIRIM 

İznik’in Dereköy Mahallesi’nde 
üreticilerin hizmetine sunulmak 
üzere planlanan sulama kanalının 
temeli düzenlenen törenle atıldı. 

İznik’in Dereköy Mahallesi’nde üretici-
lerin hizmetine sunulmak üzere planlanan 
sulama kanalının temeli düzenlenen tören-
le atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, kırsal bölgelerin kalkınmasına büyük 
önem verdiklerini belirterek, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla Dereköy’de gerçek-
leştirdikleri yatırımın, 6 bin dekarlık alanın 
sulanmasında hizmet vereceğini vurguladı.

 “Bursa merkezde ne varsa kırsalda da o 
olacak” ilkesiyle yatırımlarına hız verdikle-
rini belirten Başkan Altepe, “Üreticimizin 
kalkındırılması, bu ilkemizin temelini oluş-
turmaktadır. İznik Dereköy’de temelini attı-

ğımız sulama kanalı 6 bin dekarlık alanın su-
lanmasında hizmet verecek. 4 milyon TL’lik 
yatırım büyüklüğüne sahip bulunan sulama 
kanalını Ağustos 2018 gibi hizmete sunmayı 
hedefliyoruz. Sulama kanalının hizmete gir-
mesiyle üreticilerimizin ürünlerine bereket 

gelecek. Bereketli üretimin kapıları açılacak” 
diye konuştu.

Bütünşehir Yasası’yla birlikte kırsala olan 
yatırımlarına ağırlık verdiklerine değinen Al-
tepe, hizmeti bir bütün olarak gördüklerini, 
pek çok konuda örnek alınan Bursa’yı “mar-
ka kent Bursa” hedefine taşımanın kararlılı-
ğında olduklarını vurguladı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise 
konuşmasında sulama kanalını Dereköy’e 
kazandırmasından dolayı Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sulama kanalının 
temeli katılımcıların iştirakiyle atıldı.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepenin yanı sıra; AK Parti Milletvekili 
Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç, BUSKİ Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Zengin, BUSKİ Tarımsal 
Planlama Yatırım Dairesi Başkanı Halil Dön-
mez, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın 
da hazır bulundu.
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GÜMÜŞPINAR’A 
SULAMA GÖLETİ 

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nce yapımı gerçek-
leştirilecek olan Orhaneli Gümüşpı-
nar Sulama Göleti’nin temeli atıldı.

Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti’nin 
temel atma töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhaneli’de 
bugüne kadar BUSKİ tarafından 55 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Gümüşpınar’daki göletten 450 hanenin 
yararlanacağını vurgulayan Altepe, “Su kay-
nağı ile araziler arasındaki aktarımı sağla-
yacak sulama hatları ihalesi de tamamlan-
ma aşamasında. Gölet, 600 dekarlık alanın 
sulanmasında hizmet sunacak. Büyükşehir 
Belediyesi olarak kırsal bölgedeki her tür-
lü yatırımı maddi ve manevi desteklemeye 
hazırız. Ürünleri üretelim, suyu kullanalım, 

tesisleri değerlendirelim. Bizler parayı har-
camaya hazırız. Yeter ki kaynakların yerinde 
kullanıldığını görelim” diye konuştu.

Temel atma töreninde Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, BUSKİ 

Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUS-
Kİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç, 
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldız, 
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile 
BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları 
da hazır bulundu.
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DOĞANCI BARAJI’NA 
“TEL”Lİ KORUMA 

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının 
karşılandığı Doğancı Barajı’nın et-
rafı tel örgülerle çevrildi. Doğancı 
Barajı’nı çevreleyen yaklaşık 7 kilo-
metrelik güzergahın tel örgülerle 
koruma altına alınması ile baraj ke-
narında yapılması muhtemel pik-
niklerin önüne geçilerek, çevre kir-
liliğinin engellenmesi hedefleniyor.

Bursa’nın dünyanın en temiz ve sağlıklı 
sularından birini tükettiği gerçeği bilimsel 
raporlarla da kanıtlanan Doğancı ve Nilüfer 
içme suyu havzaları, haftanın 7 günü 24 saat 

boyunca aralıksız gözetim altında tutuluyor. 
BUSKİ güvenlik ekiplerinin mobil denetim-
lerinin yanı sıra uydu görüntüleriyle de de-
netlenen içme suyu havzalarında adeta kuş 
uçurtulmuyor.

Öteden beridir uygulanan bu koruma 
yöntemlerine, yakın zamanda alınan başka-
ca önlemler de ilave oldu.

Bu kapsamda, Bursa’nın içme suyu ihti-
yacının karşılandığı Doğancı Barajı’nın etrafı 
tel örgülerle çevrildi.

Orhaneli-Keles yolu üzerinde yer alan 
Doğancı Barajı’nın yaklaşık 7 kilometreden 
oluşan çevre güzergahını kapsayan uygu-
lama, baraj kenarında yapılması muhtemel 
pikniklerin önüne geçerek, çevre kirliliğinin 
engellenmesini hedefliyor.

Sağlıklı ve nitelikli içme suyu teminiyle 
birlikte içme suyu havzalarının da temizliği 
noktasında büyük gayret sarf ettiklerini dile 

getiren Çetinavcı, tel örgü uygulamasıyla 
havzaların temizliğinin korunmasındaki ka-
rarlılıklarını bir kez daha gösterdiklerini vur-
guladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin “yaşanılmasın-
dan mutluluk duyulan sağlıklı şehir” hedefi 
kapsamında, büyük bir çaba ile çalıştıkla-
rını belirten Çetinavcı,  “Hatırlanacağı üze-
re, Bursa’nın içme suyunun temin edildiği 
Doğancı ve Nilüfer içme suyu havzalarında 
gerçekleştirilen bilimsel ölçüm ve tetkikler, 
Bursa’nın dünyanın en temiz ve sağlıklı su-
larından birini tükettiği gerçeğini de kanıtla-
mıştı. BUSKİ olarak, temizliği bilimsel rapor-
larla da kanıtlanan Türkiye’nin en temiz içme 
suyu havzasını korumanın kararlılığındayız. 
Bu, bizim için bir görev olmasının yanında, 
yaşadığımız şehri torunlarımızdan ödünç al-
dığımız anlayışının da vicdani sorumluluğu-
dur.” diye konuştu.
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VASKİ’DEN 
BUSKİ’YE ZİYARET 
Van Büyükşehir Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nden (VASKİ) bir grup 
heyet, BUSKİ Genel Müdür Yardımcı-
sı Adem VURAL’ı ziyaret etti.  Konuk 
heyet, BUSKİ’nin çeşitli birimlerinde 
incelemelerde bulunarak, çalışma-
lara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerinin 
verimli geçtiğini belirten VASKİ he-
yeti, BUSKİ’nin bilgi ve deneyimle-
rinin çalışmalarına ışık tutacağını 
vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) 

İçme Suyu Dairesi Başkanı Rahmi Akkol ile 
inşaat mühendisleri Sertaç Ballıkaya ve Tar-
kan Gökeş’ten oluşan konuk heyet, BUSKİ 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu 
Dairesi Başkanlığı, Dobruca İçme Suyu Arıt-
ma Tesisi ve BUSKİ Veri Tabanlı Kontrol ve 
Gözetleme Sistemi’nde (SCADA) inceleme-
lerde bulundu.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Vural’ı da ziyaret eden konuk heyet, göste-

rilen konukseverlik nedeniyle Vural’a teşek-
kür etti. Ziyaretlerinin verimli geçtiğini belir-
ten VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Rahmi 
Akkol, BUSKİ’nin bilgi ve deneyimlerinin ça-
lışmalarına ışık tutacağını vurguladı.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem Vu-
ral da konuk heyeti ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, konuk heyete, 
BUSKİ’nin yayınlarından oluşan hediye seti 
takdim etti.

BUSKİ’NİN 
“KALİTE” BAŞARISI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
“marka kent Bursa” projeksiyonuna 
başarılı altyapı çalışmalarıyla kat-
kı sağlayan Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, ISO 9001 

2008 Kalite Yönetim Belgesi’nin ye-
nilenen ISO 9001 2015 versiyonunu 
almaya hak kazandı. BUSKİ bu başa-
rısıyla, su ve kanalizasyon idareleri 
içerisinde bir “ilk”i de gerçekleştir-
miş oldu.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, ISO 9001 2008 Kalite Yönetim 
Belgesi’nin yenilenen ISO 9001 2015 versi-
yonunu almaya hak kazandı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla, 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday büyük altyapı yatırımları ile içme ve 
kullanma suyu kültürü oluşumuna yön ve-
ren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
denetçilerinin denetiminden tam not aldı.

BUSKİ’nin kalite yönetimine ilişkin sorum-
luluklarını yerinde inceleyen TSE denetçileri, 
hizmet safhasının her aşamasında kaliteye 
verilen önem nedeniyle, BUSKİ yöneticileri-
ne teşekkür etti.
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BUSKİ 7 GÜN 24 
SAAT “GÜVEN”LE 

KORUNUYOR
Üst düzey teknolojik donanıma 

sahip yüksek çözünürlüklü kame-
ralarla donatılan BUSKİ Güvenlik 
Birimi, BUSKİ’nin güvenliğini en üst 
düzeyde sağlıyor. BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ 
yerleşkesinden pompa istasyonla-
rına, içme suyu barajlarından su de-
polarına kadar BUSKİ’nin görev ve 
sorumluluk alanı içerisindeki bütün 
unsurların, kameralarla aralıksız iz-
lendiğini vurguladı.

Kamu kurumu olmanın verdiği sorum-
luluk bilinciyle, hizmetin en iyisini suna-
bilmenin gayretinde olduklarını dile ge-
tiren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı,  Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına ara-
lıksız devam ettiklerini belirtti.

Güvenilir, sağlıklı içme suyu temininde 
bulunabilmenin birinci koşulunun güven-
likten geçtiğine işaret eden Çetinavcı, “Gü-
venlik Birimimiz aracılığıyla BUSKİ’nin gü-
venliğini en üst düzeyde sağlamanın gayreti 
içerisindeyiz. Bu doğrultuda teknolojik geliş-
melerin ulaştığı en son yenilikler bağlamın-
da, görev ve sorumluluk sahamız içerisinde 
yer alan bütün unsurları üst düzey tekno-
lojik donanıma sahip kameralarla 7 gün 24 
saat boyunca izliyoruz. Türkiye’nin en temiz 
içme suyu havzası olduğu gerçeği bilimsel 
raporlarla da kanıtlanan Doğancı ve Nilüfer 
barajlarının güvenliğinden su depolarının 
güvenliğine, pompa istasyonlarından arıt-
ma tesislerimize kadar bütün birimlerimizi, 
üst düzey güvenlik anlayışı doğrultusunda 
etkin bir koruma altına aldık.” diye konuştu.
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KALİTE 
ÇALIŞANLARINA 

“KALİTE” 
TEŞEKKÜRÜ  

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdür Yardımcısı Adem Vural, 
BUSKİ’nin ISO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi almasında 
gerçekleşen süreç yönetiminde gö-
rev alan kalite çalışanlarına, sergile-
dikleri üst düzey performans nede-
niyle, teşekkür belgesi takdim etti.

BUSKİ’nin ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi almasında gerçekleşen süreç 
yönetiminde görev alan kalite çalışanlarına, 
teşekkür belgeleri verildi.

Hünkar Köşkü’nde düzenlenen tören-
de konuşan BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural, BUSKİ’nin sahip olduğu ISO 
9001: 2008 Kalite Yönetim Belgesi’nin yeni-
lenen ISO 9001: 2015 versiyonunu almaya 
hak kazandığını hatırlatarak, bu başarının 
gerçekleşmesinde BUSKİ kalite çalışanları-
nın büyük emeği bulunduğunu belirtti.

BUSKİ’nin, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) denetçilerinin denetiminden tam 
not aldığını vurgulayan Vural, “Sağlıklı ve 
kesintisiz su temini ile modern altyapı hiz-
metlerinin gerçekleştirilmesinde üst düzey 
kaliteyi ilke edinen BUSKİ, ölçme ve iyileş-
tirme mekanizmalarını kullanarak, hizmet 

kalitesini sürekli iyileştirmeyi kendine mis-
yon edinmiştir. Kamu kurumu olmanın ver-
diği sorumluluk bilinciyle, hizmetin en iyisi-
ni sunmak, BUSKİ’nin varlık nedenidir.” diye 
konuştu.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Belgesi’nin 
alınmasında, “BUSKİ Kalite Yönetimi Birimi” 
çalışanlarının büyük gayret ve çabaları bu-
lunduğunu ifade eden BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Vural, “Arkadaşlarımız süre-
cin sağlıklı işleyişinde, üstlendikleri özverili 
görevi, layıkıyla yerine getirmiş bulunmak-
tadırlar. Bu bağlamda, şahsım ve Genel Mü-
dürümüz Sayın İsmail Hakkı Çetinavcı adına 
kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Vural konuşmasının ardından, kalite ça-
lışanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.
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 ŞAMPİYONLAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 

BUSKİ 4. Geleneksel Tavla 
Turnuvası’nda dereceye girenler, 
düzenlenen törenle ödüllendiril-

di. BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural, çalışanlarda birlik be-
raberlik duygusunun geliştirilmesi 
adına sosyal ve sportif faaliyetlere 
büyük önem verdiklerini vurguladı.

 BUSKİ 4. Geleneksel Tavla Turnuvası so-
nuçlandı. Birinciliği, İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Şefi Cen-

giz Erdem, ikinciliği İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler 

Şube Müdürlüğü çalışanlarından Yunus 

Sultansu, üçüncülüğü Abone İşleri Dairesi 

Başkanlığı’ndan Ayhan Başaran elde eder-

ken, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’ndan 

Barış Ayaşlı ise turnuvanın en centilmen ya-

rışmacısı seçildi.
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DUYGU YÜKLÜ 
NOSTALJİK ZİYARET 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-

reteri İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ile 
Genel Müdür Yardımcıları Güngör 
Gülenç ve Adem Vural’ı’ ziyaret etti. 
2009-2016 yılları arasında BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcılığı göre-
vinde bulunduktan sonra Ağustos 
2016’da Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreterliği görevine getirilen 
Yılmaz, duygu yüklü nostaljik anlar 
yaşadı.

 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ile Genel Müdür Yardımcıları 
Güngör Gülenç ve Adem Vural’ı ziyaret etti.

Konuğunu ağırlamaktan büyük bir mut-
luluk duyduğunu belirten Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Yılmaz’la, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. 
Bölge Müdürlüğü yıllarına uzanan mesai 
arkadaşlığı süreci bulunduğunu belirterek, 

son yedi yıllık dönemde de BUSKİ’de birlikte 
çalışmanın mutluluğunu yaşadığını vurgu-
ladı.

Ziyaret vesilesiyle Yılmaz’a yeni görevin-
de bir kez daha başarı dileklerinde bulunan 
Çetinavcı, kurumların topluma önemli birer 
hizmet aracı olduğuna dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İs-
mail Yılmaz da yedi yıl süresince hizmet ver-
diği eski kurumunu ziyaret ediyor olmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirterek, Büyük-
şehir Belediyesi’nin vizyonu ve Çetinavcı’nın 

ekip ruhuna önem veren başarılı yönetimiy-
le BUSKİ’nin, büyük hizmetlerde bulundu-
ğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya teşekkür 
eden Yılmaz, İznik çinileriyle işlenmiş bir 
pano takdim etti.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Güngör 
Gülenç ve Adem Vural’ı da ziyaret eden Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail 
Yılmaz, ziyaret vesilesiyle BUSKİ’yle ilgili anı-
larını tazelediğini de sözlerine ekledi.
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YARININ 
BÜYÜKLERİNE 

“BİLİNÇLİ SU 
TÜKETİMİ” EĞİTİMİ
Gerçekleştirdiği yatırımlarla ör-

nek projelere imza atan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
okullara yönelik düzenlediği eğitim 
seminerleriyle de dikkat çekiyor.  Bu 
kapsamda, BUSKİ Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 
Kavram Koleji öğrencilerine, “bilinç-
li su kullanımı ve su tasarrufu” konu-
lu eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü tarafından Kavram Koleji öğrenci-
lerine, “bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu” 
konulu eğitim verildi.

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-
dürü Gürkan Yaman’ın sunumuyla gerçek-
leştirilen eğitim etkinliğine okul öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi.

Ana sınıfı ile 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla düzenlenen etkinlikte, suyun ta-
sarruflu kullanımının önemine işaret eden 
Yaman, hayatın devamlılığında su kaynak-
larının korunmasının gerekliliğine dikkat 
çekti.

Bilinçli su kullanımı eğitimine aile kuru-
mundan başlanılması gerektiğine değinen 
Yaman, “Aile kurumu, çocuklarımızın, ya-
şamın içinden yaşama dair konularda aile 
büyükleri tarafından bilgilendirildikleri, eği-
tildikleri ilk eğitim kurumudur.  Bu anlamda 
eğitimin temelinde, ailede edinilen bilgile-
rin, deneyimlerin büyük bir payı bulunmak-
tadır. Çocukların belirli sorumluluklar yük-

lenerek sosyal hayata atıldıkları okullar ise 
eğitim kavramının kurumsallaştığı temel 
yapı taşlarıdır. Bu açıdan değerlendirildiğin-
de, okullarda verilecek bilinçli su kullanımı 
eğitimi, çocukların bir ömür boyu yararla-
nacakları, hayatlarına tatbik edecekleri çok 
değerli bilgileri içerecektir.” diye konuştu.

Kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarının 
azlığına işaret eden Yaman, “Bu nedenle ev-
lerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde ve 
hayatın her alanında suyu israf etmeden bi-
linçli tüketelim. Bu konuda, yarının büyükleri 
siz çocuklara önemli görevler düşüyor. Elini-
zi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi fırçalarken 
muslukları gereksiz yere açık bırakmayın. 
Evlerinizde ve okullarınızda damlayan mus-
lukların tamir edilebilmesi için büyüklerini-
ze haber verin. “ dedi.

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Ekibi’ni 
ağırlamaktan duydukları memnuniyeti be-
lirten Kavram Koleji Müdürü Erdal Kurutaş, 
Yaman’a sunumundan dolayı teşekkür etti.
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HAYATIN 
SÜREKLİLİĞİ İÇİN 

SU TASARRUFU  
Okullara yönelik “bilinçli su tü-

ketimi ve tasarrufu” konulu eğitim 
etkinliklerine hız veren Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdür-
lüğü, İnegöl Okyanus Koleji’ne ziya-
rette bulundu. Okul öğrencilerine, su 
tasarrufunun hayatın sürekliliği nok-
tasındaki önemine işaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü’nce İnegöl Okyanus Koleji’ne zi-
yaret düzenlendi.

Kolejin ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, kullanıla-
bilir nitelikte ihtiyaçları karşılamaya uygun 
su miktarının, dünyadaki toplam su stokları-
nın ancak binde 25’ini oluşturduğuna dikkat 
çekildi.

Öğrencilere bulunduğu sunumda, haya-
tın devamlılığı noktasında suyun büyük bir 
öneme sahip olduğunu belirten BUSKİ Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gürkan 
Yaman,  yılda kişi başına düşen kullanılabilir 
su miktarı dikkate alındığında, Türkiye’nin su 

azlığı yaşayan ülkeler kategorisinde yer aldı-
ğını vurguladı.

Suyun israfının önüne geçilebilmesi ve 
suyun tasarruflu kullanımının teşviki için 
eğitim kurumları başta olmak üzere bütün 
toplum dinamiklerine büyük görevler düş-
tüğünü belirten Yaman, su azlığı yaşayan ül-
kemiz açısından bu konunun hayati değer-
de öneme sahip olduğunu ifade etti.

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-
dürü Gürkan Yamanın “bilinçli su tüketimi ve 
tasarrufu” konulu sunumda bulunduğu okul 
ziyaretinde, BUSKİ Halkla İlişkiler Şefi Nihal 
Erten ile BUSKİ Halkla İlişkiler çalışanı Aysun 
Gül de hazır bulundu.
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SUYUMUZU 
DİKKATLİ 

KULLANALIM
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-

nel Müdürlüğü Basın ve Halkla İliş-
kiler Şube Müdürlüğü, “bilinçli su 
tüketimi ve tasarrufu” konulu eği-
tim etkinlikleri kapsamında Yıldı-
rım Belediyesi Kreşi’ni ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-

dürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-

dürlüğü, “bilinçli su tüketimi ve tasarrufu” 

konulu eğitim etkinlikleri kapsamında Yıldı-

rım Belediyesi Kreşi’ni ziyaret etti. Çizgi film-

ler ve animasyonlar eşliğinde verilen eğitim 

seminerinde miniklere, suyun insan hayatı 

için içerdiği önem hakkında bilgi verildi. 

Kreş öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 

ziyarette miniklere, “bilinçli su kullanımı” 

konulu sunumda bulunan BUSKİ Basın ve 

Hakla İlişkiler Şube Müdürü Gürkan Yaman, 

su tasarrufu bilincinin önemine işaret etti.

Okul öncesi çocuklara su tasarrufu eği-

timinin, “eğlendirirken öğretmek” mantığı 

çerçevesinde verilmesinin gerekliliğine dik-

kat çeken Yaman, eğlenceli oyun figürleriy-

le verilen eğitimin, çocuğun algı dünyasın-

da kalıcı bir etki oluşturduğunu belirtti.

BUSKİ Halkla İlişkiler Şefi Nihal Erten ve 

BUSKİ Halkla İlişkiler çalışanı Aysun Gül’ün 

de eşlik ettiği ziyaretin sonunda çocuklara, 

BUSKİ yayınlarından oluşan “yayın seti” ile 

BUSKİ boyama kitabı hediye edildi.
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BÜYÜK EĞİTİM 
SEFERBERLİĞİ  

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 22 
Mart Dünya Su Günü etkinlikleri 
çerçevesinde mart ayı boyunca 10 
anaokulu ve ilkokuldan 1000’i aş-
kın öğrenci ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday projelere imzasını atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, su tasarrufuna yönelik gerçek-
leştirdiği eğitim etkinlikleriyle de dikkat çe-
kiyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire-
si Başkanlığı’nca düzenlenen etkin-
liklerde; Özel Bursa Melekler Yetenek 
Geliştirme Anaokulu’ndan 120, Minik Cev-
herler Çocuk Akademisi’nden 86, Nilvak 

Anaokulu’ndan 83, Çakmak Anaokulu’ndan 
60, Mürüvvet Baş Anaokulu’ndan 400, 
Gülbahçe Anaokulu’ndan 75, 3 Mart 
Beşevler Anaokulu’ndan 115, Vahi-
de Aktuğ İlkokulu’ndan 50, Küçük Şey-
ler Anaokulu’ndan 55 ve Nedim Öztan 

İlkokulu’ndan 110 çocuk ağırlandı.

Öğrencilere, çizgi filmler ve özel animas-

yonlar eşliğinde su tasarrufunu anlatan su-

numlarda bulunuldu.
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BUSKİ’DEN ÖRNEK 
KADIN DAYANIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, yü-
rüme engelli üç kadına akülü araba 
hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle geleneksel hale getirdiği “Kadın-
lar Günü Dayanışma Programı”, BUSKİ Sos-
yal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programda, 
yürüme engelli 3 kadına akülü araba hediye 
edildi.

Canlı müzik eşliğinde, sürpriz hediyeler ve 
ikramlarla unutulmaz dakikaların yaşandığı 
programda, yürüme engelli Yıldız Yılmaz, 
Hatice Dal ve Nurhan Çelik’e akülü araba he-
diye edildi.

Toplumları ayakta tutan en temel unsu-
run dayanışma ruhundan kaynaklandığını 
belirten engelli kadınlar, sağladığı imkan ve 
destek nedeniyle BUSKİ’ye teşekkür ettiler.



23

KADINLAR 
GÜNÜ’NE ÖZEL 

ETKİNLİK  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 

BUSKİ Konferans Salonu’nda düzen-
lenen özel bir etkinlikle kutlandı. 
BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 
organizasyonda, VM Medical Park 
Bursa Hastanesi, “Güçlü Kadın Sağ-
lıklı Gelecek” sloganıyla başlattığı 
etkinliğin ilkini BUSKİ’de gerçekleş-
tirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıy-
la Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nca düzenlenen organizasyonda, 
VM Medical Park Bursa Hastanesi, “Güçlü 
Kadın Sağlıklı Gelecek” etkinlikler zincirinin 
ilkini BUSKİ’de başlattı.

Etkinlikte konuşan BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Vural, toplumsal gelişimde 
kadınların büyük pay sahibi olduğunu vur-
guladı.

Kültürel, sanatsal ve ekonomik değerlerin 
üretilmesinde, kadın emeğinin büyük payı 
bulunduğunu belirten Vural, üretilen her 
üründe kadın iş gücünün alın teri ve bilgi 
birikimi bulunduğunu vurguladı.

BUSKİ’nin kadın çalışanlarına büyük bir 
önem ve değer verdiğini dile getiren Vu-
ral, “HAK-İŞ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi ‘nin (ÇASGEM) 
‘Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İşyerle-
rini Belgelendirme Projesi’ kapsamında, ‘Ka-
dın Dostu Örnek İşyeri Sertifikası’ ile ödül-
lendirilen Kurumumuz, kadın çalışanların 

ekonomik ve sosyal hayata ne denli büyük 
kazanımlar sağladığının bilincindedir. Bu 
vesileyle, gerek şahsım gerekse Genel Mü-
dürümüz Sayın İsmail Hakkı Çetinavcı adına 
bu güzel ve özel gününüzü tebrik ediyorum” 
diye konuştu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi  Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yuli-
ya Doster ise sunumunda, kadın sağlığı ile 
kadın hastalıklarında tedavi yöntemlerin-
den söz etti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Müdür Yardımcısı Esra Molla da “Güçlü Ka-
dın Sağlıklı Gelecek” sloganıyla başlattıkları 
etkinliğe verdikleri destek nedeniyle BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Vural’a teşek-
kür etti.

Programın sonunda BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Vural, sunumda bulunan 
Doster’e, çini işlemeli minyatür Bursa çeş-
mesi figürü takdim etti.
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VM MEDİCAL PARK 
HASTANESİ’NDEN 

BUSKİ ÇALIŞANLARINA 
SAĞLIK HİZMETİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü ile VM 
Medical Park Bursa Hastanesi ara-
sında sağlık hizmeti protokolü im-
zalandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ile VM Medical 
Park Bursa Hastanesi arasında imzalanan 
protokol uyarınca, BUSKİ çalışanları, VM Me-
dical Bursa Hastanesi’nin sağlık hizmetlerin-
den indirimli yararlanabilecek. Protokolü, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 
ile VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Müdürü Metin Arslan imzaladı.

Çalışanlarının sağlıklarına büyük önem 
verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Mü-
dürü Metin ARSLAN’a sağlanan sağlık imka-
nı nedeniyle teşekkür etti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Müdürü Metin Arslan da sağlık kuruluşunun 
marka kuruluşu olarak hizmetin en iyisini 
hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda, 
BUSKİ gibi büyük bir kamu kurumunun ça-
lışanlarına da sağlık hizmeti sunacak olma-
larının mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Törende BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi 
Ekrem Yıldız, VM Medical Park Bursa Has-
tanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, 
Pazarlama Müdürü İrfan Doğan ve Kurum-
sal İletişim Sorumlusu Didem Aras da hazır 
bulundu.
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KİTAPLA 
BULUŞTURAN 

ÖRNEK KAMPANYA  
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü ile VM Medi-
cal Park Bursa Hastanesi çalışan-
ları, Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi’ne kitap bağışında bu-
lundu.

 Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü ile VM Medical Park Bursa Hasta-
nesi çalışanları, Kütüphaneler Haftası’yla eş 
zamanlı başlattıkları “Bir Kitap Bin Umut” 
projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Kütüphanesi’ne kitap bağışında bu-
lundu.

Bağışlanan kitaplar, BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve VM Me-
dical Park Bursa Hastanesi Genel Müdü-
rü Metin Arslan’ın da katılımıyla, Şehir 
Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle, Bü-
yükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Mü-
dürü Ayşe Hacıoğlu’na teslim edildi.

Kütüphaneler Haftası’yla eş zamanlı ola-

rak “Bir Kitap Bin Umut” projesi kapsamında 
başlatılan kampanyada, BUSKİ çalışanları 
1530, VM Medical Park Bursa Hastanesi çalı-
şanları da 420 kitap bağışında bulundu.

Etkinlik kapsamında VM Medical Park 
Bursa Hastanesi ile oluşturdukları ortak si-
nerjiyle sosyal sorumluluk projesi gerçek-
leştirdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, proje ile kitap okuma 
alışkanlığına katkı oluşturmayı ve toplum 
kesimlerini kitapla buluşturmayı hedefle-
diklerini vurguladı.

Projeyi, Kütüphaneler Haftası’nda baş-
latarak, kitapla buluşma adına farkındalık 
oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden 
Çetinavcı, proje içerisinde yer almaktan bü-
yük mutluluk duyduklarına dikkat çekti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Müdürü Metin Arslan da BUSKİ ile gerçek-
leştirdikleri ortak projenin, kitabın yaşam-
daki yeri ve önemine dikkat çekmeyi hedef-
lediğini belirtti.

İletişim teknolojilerindeki gelişmenin 
bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığını bunun da 
kitap okuma alışkanlığını erozyona uğrattı-
ğını ifade eden Arslan, kampanyanın amaç-
larından birinin de kitap okuma alışkanlığı-
na destek oluşturabilmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler 
Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu da gösterilen 
duyarlılık nedeniyle BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı ve VM Medical 
Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin 
Arslan’a teşekkür etti.

Bulunulan her kitap bağışının kendile-
ri için büyük bir anlam ifade ettiğini dile 
getiren Hacıoğlu, kütüphanelerin kitabın 
okurla buluştuğu mekanlar olduğunu belir-
terek, düzenlenen etkinliğin Kütüphaneler 
Haftası’yla eş zamanlı olmasının da kendileri 
açısından büyük bir değer içerdiğini vurgu-
ladı.

Hacıoğlu, konuşmaların ardından, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarından olu-
şan kitap setini BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve VM Medical Park Bursa 
Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan’a tak-
dim etti.

Törende BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi 
Ekrem Yıldız, VM Medical Park Bursa Has-
tanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, 
Pazarlama Müdürü İrfan Doğan ve Kurum-
sal İletişim Sorumlusu Didem Aras da hazır 
bulundu.
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Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte,  gü-
nümüzün yaygın sağlık sorunlarının başın-
da gelen “kanser”, mercek altına alındı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Turay Ya-
zıcı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Operatör Doktor Gerçek Aydın’ın konuş-
macı olarak katıldıkları etkinlikte, kanserin 
vücudun bir organ veya dokusunda beliren 
bazı anormal hücrelerin kontrolsüz ve dü-
zensiz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya 
çıkan bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.

Kansere yakalanma riskinin çoğunluk-
la genler, çevre faktörü ve hayat tarzının 
oluşturduğu üçlü kombinasyona bağlı ol-

duğuna işaret edilerek, 10 kanser vakasının 
dördünden daha fazlasının, yaşam tarzın-
da yapılacak değişikliklerle önlenebileceği 
vurgulandı.

Sigara içmemek, sağlıklı vücut ağırlığına 
sahip olmak, alkolden uzak durmak, sağlıklı 
ve dengeli beslenmek gibi faktörlerin kan-
sere yakalanma riskini azalttığına dikkat 
çekilerek,  stresten kaçınılmasının önemine 
vurguda bulunuldu.

BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Zengin programın sonunda, VM Medical 
Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 
Operatör Doktor Turay Yazıcı ile Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dok-
tor Gerçek Aydın’a teşekkür plaketi takdim 
etti.

KANSER RİSKİNİ 
YAŞAM TARZI 

BELİRLİYOR
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 
etkinlikte,  günümüzün yaygın sağlık 
sorunlarının başında gelen “kanser”, 
mercek altına alındı. Etkinlik kapsa-
mında, VM Medical Park Bursa Hasta-
nesi doktorlarınca verilen “Kanserle 
Savaşta Yanınızdayız” konulu seminer-
de, hastalıkla mücadele yöntemlerine 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
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“TIP BAYRAMI” 
ZİYARETİ  

BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 
Güngör GÜLENÇ ve Adem VURAL 
“14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla 
bulundukları ziyaretle, BUSKİ İşlet-
me Tabibi Ragıp KIRMIZI ve BİNTED 
Doktoru Hacı ÖZMEN’in tıp bayra-
mını tebrik etti.

 Sağlıklı toplum olabilme yolunda, va-
tandaşların sağlık hizmetlerinden tam anla-
mıyla yararlanabilmeleri adına var güçleriy-
le çalışan tüm hekim ve sağlık personelinin, 
“14 Mart Tıp Bayramı”nı içtenlikle kutladık-
larını belirten BUSKİ Genel Müdür Yardımcı-
sı Güngör Gülenç, sağlıklı toplum bilincinin 
yapı taşlarını meydana getiren unsurların 
başında, sağlık çalışanlarının geldiğini vur-
guladı.

İnsan odaklı mesleklerin başında tıp dok-
torluğunun geldiğini belirten BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Vural ise insanlı-
ğa daha sağlıklı ve daha nitelikli bir yaşam 
sunmayı amaç edinen sağlık çalışanlarının 
“14 Mart Tıp Bayramı”nı kutladıklarını dile 
getirdi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Güngör 
Gülenç ve Adem Vural ayrıca, BUSKİ İşlet-
me Tabibi Ragıp Kırmızı ile BİNTED Doktoru 
Hacı Özmen ve sağlık personeline, başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Gülenç ve Vural’ın ziyaretine, BUSKİ İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Musta-
fa Ceylan ile BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler 
Şube Müdürü Gürkan Yaman da eşlik etti.
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BUSKİ HABER

BUSKİ STANDINA 
ÖĞRENCİ İLGİSİ

Şeffaf, güven veren ve duyarlı kurum 
olmanın gereği olarak çalışmalarını fark-
lı vesilelerle halkın bilgisine sunan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Bursa 15. Kitap Fuarı ile 
eş zamanlı olarak 21-26 Mart 2017 tarih-
lerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Eğitim 

Fuarı’nda açtığı stantla da bu işlevini fuar zi-
yaretçilerinin dikkatine sundu. Fuar için tasarlanan özel çeşme aracılı-

ğıyla, “Bursa’da su çeşmeden içilir” gerçeği, 
bir kez daha fuar ziyaretçileriyle paylaşılmış 
oldu. Eğitim fuarı olması nedeniyle ziyaret-
çilerin yoğunlukla öğrencilerden oluşması, 
BUSKİ standının ziyaretçi profiline de yan-
sıdı.

BUSKİ standının ziyaretçileri arasında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Muhsin Özlükurt da yer aldı. Özlükurt, stant 
görevlilerinden, BUSKİ’nin çalışmaları hak-
kında bilgi aldı.

HEYECAN 
KASIRGASI BAŞLADI

BUSKİ 5. Geleneksel Su Kupası Futbol Tur-
nuvası, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın başlama 
vuruşuyla başladı. 24 takımın mücadele 
edeceği turnuva, mayıs ayı içerisinde oyna-
nacak final maçıyla sona erecek.  Güvenlik 
Şefliği ve Büyükorhan arasında oynanan 

açılış maçını, Güvenlik Şefliği 2-1 kazandı.

Çalışanlarının sosyal ve sportif etkinlik-
lerde bulunmalarına büyük önem verdik-
lerini belirten Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, ku-
rum aidiyet duygusunu perçinleyen faali-
yetlerin başında spor etkinliklerinin geldiği-
ni vurguladı.

BUSKİ 5. Geleneksel Su Kupası Futbol 
Turnuvası’nın centilmence müsabakalara 
sahne olmasını dileyen Çetinavcı, kaybede-
ni olmayan turnuvada dostluk ve arkadaşlı-

ğın kazanacağını dile getirdi.

Turnuva açılış töreninde, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Vural da hazır bu-
lundu.
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BUSKİ’DEN 
TÜRKİYE’YE 

ÖRNEK TESİS
Mustafa TÜRE

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği ya-
tırımla Türkiye’de bir “ilk”e imza attı.  
Atık su arıtma tesislerinden çıkacak 
atık çamurların bertaraf edilmesi ile 

yok edilmesi sırasında oluşacak ısı-
dan elektrik üretilmesini esas alan 
“Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve 
Enerji Elde Etme Tesisi” entegre ya-
pısıyla Türkiye’de bir “ilk”i oluşturu-
yor.

“Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji 
Elde Etme Tesisi”; hazırlama, yakma, arıtma 
ve elektrik üretimi ile yardımcı sistemlerden 
meydana gelen entegre yapısıyla, alanında 
Türkiye’de bir “ilk”i oluşturacak.

Tesis, çevre duyarlılığının seçkin örneğini 
oluşturmakla birlikte tesiste üretilecek yıllık 

2.5 “megavat”lık elektrik enerjisi ile de 6.5 

milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlanacak.

Yatırım proje aşamasındayken, Bursa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 

başkanlığındaki BUSKİ Genel Müdürü İsmail 

Hakkı Çetinavcı’nın da içerisinde yer aldığı 

teknik heyet, tesisin dünyadaki örneklerini 

inceledi. Uzun araştırmalar neticesinde üst 

düzey verimi, çevreye olan uyumu ve sahip 

olduğu teknolojik üstünlükleri nedeniyle 

“Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde 

Etme Tesisi”nde karar kılındı.
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 Üst düzey teknoloji
Tesis, iyi bir enerji dengesi temin eden ve 

yönetmeliklerde istenen değerleri sağlayan 
verimli bir çamur yakma teknolojisine sahip.

Tesisin sistematiğine uyarlanmak üzere 
akışkan yataklı yatak için teknoloji transferi 
yapılarak, bu teknolojinin yerli üretimi sağ-
landı.

Temel olarak 96 ton kuru-katı madde 
içerikli çamur yakma kapasitesine göre çift 

hat olarak tasarlanan sistemde yakma ger-
çekleştirilecek. Tesiste her biri günlük 48 ton 
kuru-katı madde çamur kapasiteli iki adet eş 
güdümlü çalışan yakma sistemi bulunuyor. 

Her bir yakma sisteminin kendine ait ça-
mur besleme sistemi, yakma sistemi, ısı geri 
kazanım sistemi ve emisyon arıtma sistemi 
ile her iki sistem için ortak bir adet türbin 
sistemi ve bir adet online emisyon izleme 
sistemi bulunan çıkış bacası yer alıyor.

 Tesiste ilk aşamada BUSKİ arıtma tesisle-
rinden elde edilen 63 ton kuru-katı madde 

içerikli çamur yakılacak ve toplam 96 ton 
kuru-katı madde içerikli çamur yakma kapa-
sitesine ileriki dönemlerde ulaşılacak.

Tesis, atık su arıtma tesislerinde lagün-
lerde biriken çamur çökeltilerinden kaynak-
lanan kokuya son vererek, insan ve çevre 
sağlığı açısından önemli bir işlevi yerine ge-
tirmiş olacak.

 “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji 
Elde Etme Tesisi”nin sahip olduğu üst düzey 
verim ve yüksek teknolojisiyle diğer illere de 
örnek oluşturması bekleniyor.
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Örnek tesis  

Bursa Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bü-

yük yatırımlarından Akışkan Ya-

taklı Çamur Yakma Tesisi 1 adet 

buhar türbini jeneratör ile saatte 

2500 KW elektrik üretilecek.

Proje, Bursa ili sınırları dahilinde BUS-

Kİ bünyesinde bulunan Atıksu Arıtma 

Tesislerinden elde edilen susuzlaştırıl-

mış çamurun toplam 400 ton/gün yaş 

çamur kapasiteli Akışkan Yataklı Çamur 

Yakma Tesisinde direkt olarak yakılması 

ve bu tesisden elde edilecek atık ısı ile 

Elektrik Enerjisi üreten tesis kurulması 

ve çıkan atık gazın arıtılması işi için ge-

rekli tüm inşaat, mekanik ve elektrik iş-

lerini kapsamaktadır.

Tesiste her biri 200 ton/gün yaş ça-

mur kapasiteli 2 adet paralel çalışan 

yakma sistemi bulunuyor. Her bir yakma 

sisteminin kendine ait çamur besleme 

sistemi, atık ısı kazanı ve atık gaz arıtma 

sistemi yer alıyor.

Her iki sistem için ortak 1 adet türbin 

sistemi öngörüldü. Tesiste 1 adet bu-

har türbini jeneratör ile saatte 2500 KW 

elektrik üretilecek.
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Büyük enerji 
tasarrufu  

“Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji 
Elde Etme Tesisi”, çevre duyarlılığının seçkin 
örneğini oluşturmakla birlikte tesiste üreti-
lecek yıllık 2.5 “megavat”lık elektrik enerjisi 
ile de 6.5 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağ-
lanacak.
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Tesisin öne 
çıkan özellikleri 

• AB Atık Yakma Direktifi ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Atıkların Yakılma-
sına İlişkin Yönetmelik başta olmak 
üzere tüm ilgili Türk ve Avrupa Yö-
netmeliklerinde belirtilen hususlar 
istisnasız olarak sağlanıyor. Ek olarak, 
tesis, emisyon arıtım sistemi ile ilgili 
standartların belirlediği sınırların altın-
da değerleri sağlayacak şekilde arıtım 
kapasitesine sahip bulunuyor.Tesis, 
emisyon  konusunda, Türkiye’de örnek 
bir görünüm sergiliyor. Emisyonla ilgili 
değerler için online izleme istasyonu 
kurulacak ve tüm değerler ilgili bakan-
lık tarafından izlenebilecek.

• Tesisin devreye girmesi ile atık değe-
rindeki çamurlardan saatte 2,5MW 
elektrik enerjisi üretilecek.

• Yakma tesisinin yapımı için ihale kap-
samında yurt dışından know-how 
yöntemi ile teknoloji transferi yapıl-
mış ve bu teknolojinin yerli olarak 

üretimi sağlandı.
• Ortamın ısıl ataletini artıran bir kum 

yatağı sayesinde, daha esnek bir yak-
ma işlemi sağlanmaktadır. (Korozif 
çamur bir bant veya hareketli bir ze-
min ile temas halinde değildir).

• Baca gazındaki ısıl enerjinin en iyi şe-
kilde geri kazanımı ısı eşanjörleri vası-
tasıyla temin edilerek akışkanlaştırma 
havasının yaklaşık 670°C’de kazana 
geri beslenerek yardımcı yakıt kulla-
nımı asgariye düşürülmektedir. 

• Kolayca başlatılabilen ve durdurula-
bilen bir sistemdir. Bu özelliği bakım 
süresi için çok büyük bir avantaj teşkil 
etmektedir.

   Sistemin bölümleri
• Çamur hazırlama bölümü – Çamur gi-

riş bunkerı ve yer üstü siloları.
• Proses bölümü- Akışkan yatak yakma 

fırını, akışkanlaştırıcı hava blowerları, 
doğalgaz yakma sistemi, ısı eşanjör-
leri.

• Elektrik üretimi bölümü-  Atık ısı kaza-
nı,  buhar türbini, jeneratör.

• Emisyon kontrol bölümü- Çoklu-sik-
lon, aktif karbon, kireç /bikarbonat 
dozlama sistemleri, torba filtre siste-
mi ve yıkama kulesi.
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Başkan 
Altepe’den ziyaret 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, üretime geçmesi için gün sayılan 

Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nde 
incelemelerde bulundu. İnceleme ziyare-
tinde, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı ile Genel Müdür Yardımcıları 
Güngör Gülenç, Talat Özen ve BUSKİ Arıt-
ma Tesisleri Dairesi Başkanı Devrim İzgi de 
hazır bulundu.

Tesisin, Türkiye’ye örnek olduğunu be-

lirten Başkan Altepe, günde yaklaşık 100 
ton atık çamurun yakılmasıyla 2.5 mega-
vat saatlik elektrik üretileceğini vurguladı.

Tesise ilişkin BUSKİ Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Çetinavcı’dan bilgi alan Altepe,  
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 
şehir olması amacıyla çevre yatırımlarına 
ağırlık verdiklerini ifade etti.
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Üstün 
teknolojik donanım 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, arıtma tesisi atığı olan çamurların ber-
tarafının gerekliliğine işaret ederek, Akışkan 
Yataklı Çamur Yakma Tesisi ile bu sorunun 
çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Yaptıkları uzun soluklu araştırmalar neti-
cesinde örneklerini Amerika ve Almanya’da 
gördükleri tesisi Bursa’ya kurma kararı al-
dıklarını belirten Altepe, “Arıtma tesisi atığı 
olan çamurların bertaraf edilmesi gereki-
yor. Bu uzun yıllardır büyük bir sorundu. 
Çamurlar üretiliyor, fakat bu çamurlar ber-
taraf edilemiyordu. Şimdi artık bu çamuru 
ürettiğimiz yerde direkt olarak yakıp yok 
edebiliyoruz. Yaptığımız araştırmaların so-
nunda örneklerini Amerika ve Almanya’da 
gördüğümüz bu tesisi kentimize kurmaya 
karar verdik. Son teknolojik metotları kulla-
narak yerli üretimle kentimize kazandırdık” 
diye konuştu.
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Meslek hastalığı 
önlenebilir mi?  

Meslek hastalıkları kesinlikle önlenebilir. 
Önleyebilmek için dikkat edilmesi gereken 
hususlar ise şöylece sıralanabilir:

Kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılmamalı, 
işe giriş muayenelerinde sağlık durumu uy-
gun olmayanlar o işe alınmamalıdır. Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde belirtilen işler 
için daha kapsamlı bir inceleme ile “Ağır ve 
Tehlikeli İşlerde Çalışır Raporu” alınmalıdır. 
Meslek hastalığının belirtileri ortaya çıkma-
dan, yapılan işin özelliği, karşılaşılan riskler 
dikkate alınarak gerekli laboratuar ve rad-
yolojik incelemeler yapılarak hastalıkların 
erken tanısını koymak amacı ile düzenli pe-
riyodik muayeneler yapılmalıdır.

İşyeri ortamında, hijyen kurallarına uyul-
malı, çay ve yemek molalarından önce mut-
laka eller bol sabunlu su ile yıkanmalı, işye-
rinden ayrılmadan önce duş yapılabilmesi 
için yeterli duş bulunmalıdır. Her işçinin iş 
kıyafetleri ve harici kıyafetlerin ayrı ayrı bö-
lümlerde bulunduğu elbise dolapları olmalı, 
yeterli ve temiz havalanma sağlanmalıdır. 
İşin özelliğine göre sık sık ve sürekli eğitimler 
verilmeli, işin özelliğine göre, ortaya çıkan 

zararlı etkenler uygun tekniklerle uzaklaştı-
rılarak izin verilen değerlerin üzerine çıkma-
sına engel olunmalıdır. Gerekiyorsa maske 
tıkaç vs gibi kişisel koruyucular kullanılmalı, 
mümkün ise işyeri hekimi istihdam edilmeli, 
değilse ortak işyeri hekimi temin edilmeye 
çalışılmalıdır. İşyeri hekimi, sigorta müfetti-
şi, İSGÜM veya meslek hastalıkları hastanesi 
görevlilerinin uyarı ve tavsiyelerine dikkatle 
uyulmalı, ortamdan uzaklaştırma amacı ile 
istirahat verilmiş ise ekonomik nedenler, ka-
lifiye eleman bulamama veya işi zamanında 
yetiştirme gibi bahaneler ileri sürülmemeli, 
istirahat kesinlikle uygulanmalıdır. Hasta-
ne incelemeleri sonucu iş değişikliği kararı 
verilmiş ise işveren yönünden çalıştıracak 
eleman bulamama, işçi yönünden işini kay-
betme korkusu gibi nedenler ileri sürülme-
meli, iş değişikliği mutlaka uygulanmalıdır. 
Kontrol muayenelerine zamanında gidil-
melidir. Meslek hastalığı açısından yapılan 
incelemeler sonucunda düzenlenen sağlık 
kurulu raporlarına, SGK Yüksek Sağlık Kurulu 
nezdinde itiraz edilebilir.

 Meslek Hastalığını Önlemede İşveren 
Sorumluluğu

• İşe giriş ve gerekli ise “Ağır ve Tehlikeli 
İşler Raporu” için gerekli muayeneler yapıl-
madan işçi çalıştırılmamalıdır. İşçilerin yapı-
lacak iş ve ortam risklerinden korunmak için 
eğitimini sağlamalıdır. İşçilere düzenli kişisel 
koruyucu donanımların temini ve kullanıl-

masının sağlanmasından sorumludur. İşye-
rinde ortam risklerinin değerlendirilerek, 
gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu-
dur. İşyeri ortamında gerekli hijyen koşulları 
sağlanmalıdır. İşyeri ortamında temiz hava 
sirkülâsyonu sağlanmalıdır. İşlem sırasında 
ortaya çıkan zararlılar uygun yollarla uzak-
laştırılmalıdır. Periyodik muayeneler zama-
nında yaptırılmalıdır

• İşyeri hekimi, sigorta müfettişi, İSGÜM 
ve meslek hastalıkları hastaneleri görevlile-
rinin uyarı ve tavsiyeleri yerine getirilmelidir. 
İstirahat ve işyeri değişikliği kararları derhal 
uygulanmalıdır.

 Meslek Hastalığına Yakalananların Hu-
kuki Başvuru Yolları
1. HUKUKSAL (İŞ MAHKEMELERİ) BAŞVURU

Maddi- manevi tazminat: Meslek has-
talığına yakalanan işçi, işvereni aleyhine iş 
mahkemelerinde maddi ve manevi tazmi-
nat davası açabilir. Davanın dayanağı, mes-
lek hastalığı hastanesinden alınmış meslek 
hastalığı raporudur. Rapordan sonra işçinin 
meslekte kazanma kaybı oranı yüzde üzerin-
den yine ilgili hastane tarafından belirlenir.

Maddi ve tazminat talepli dava meslek 
hastalığı rapor tarihinden itibaren on yıllık 
zamanaşımına tabiidir.

MAKALEMAKALE

Musfata TUMAY
(Göğüs Kalp Damar Cerrahı) 

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimi
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  Meslek hastalığına neden olan etkenle-
rin vücuda başlıca giriş yolları:

1.Akciğerler (solunum), deri (emilim), 
ağız (sindirim) yollarıdır. Meslek hastalık-
larının sınıflandırılmasında çeşitli öneriler 
benimsenmiş olmakla birlikte Hunter’dan 
uyarladığımız aşağıdaki sınıflandırma en 
kullanışlısıdır:

 Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları:
•Ağır metaller, aromatik ve alifatik bileşik-

ler, gazlar.

 Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
•Gürültü ve sarsıntı, tozlar, sıcak ve soğuk 

ortamda çalışma, düşük ve yüksek basınçta 
çalışma, radyasyon (iyonize olan ve olma-
yan)

 Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
•Bakteriler, virüsler

 Psiko-sosyal kaynaklı meslek hastalık-
ları

•Depresyon, manik-depressif sendrom

 Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları

a-) Ağır Metaller: Kurşun, kadmiyum 
b-) Aromatik ve Alifatik bileşikler:

Aromatik bileşikler, özel bir doymamışlık 
gösteren benzen (benzol) ve türevleriyle, 
kondense benzen halkalarının oluşturduğu 
çeşitli bileşiklerdir.

Etil klorür (C2H5Cl). Metilen klorür 
(CH2Cl2), Kloroform (CHCl3), Karbontetra 
klorür (CCl4), Bromoform (CHBr3), İyodo-
form (CHI3), Halotan CHClBr)

c-) Gazlar:
Gazlar sanayide her üretim aşamasında 

açığa çıkabilmekte ve çalışanların sağlığını 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Öldürücü kimyasal ajanlardan; sülfür le-
visit ve hardal deriyi ve gözleri yakıp kavu-
rur, akciğerleri şoka uğratır, fosgen ve klorin 
gözleri tahriş ederler.

Kan ajanları; hidrojen siyanid, -doku, oksi-
jen yetersizliği yaratan sinir ajanları- sarin ve 
VX gibi sinir pulslarının transmisyonunu (si-
nir iletimini) önleyerek titremeye sebep olur, 
solunum organları felciyle ölüme sebebiyet 
verir. Mustardlar fiziksel özelliklerinden do-

layı soğuğa ve ısı değişiklerine dirençlidir-
ler. Yakıcı ajanlara maruz kalınması ile be-
lirtilerin ortaya çıkması arasında 2-24 saat 
arasında değişen bir latent (bekleme;ara) 
peryod vardır ki dekontaminasyon ve teda-
vi için geç kalınmış olabilir. Alınan doz çok 
yüksek ise kurban genellikle 48 saat içeri-
sinde akciğer ödemi, bronş sekresyonlarının 
oluşturduğu tıkaçlara bağlı mekanik asfiksi 
(oksijensizlik) veya bozulmuş immun yanı-
tın (bağışıklı sistemi) kolaylaştırdığı fırsatçı 
enfeksiyonlarla ölür. Yakıcı ajanlara karşı ko-
runma tam koruyucu giysiler ile başarılabi-
lir. Hardal gazı maruz kaldıktan birkaç saat 
geçinceye kadar deride herhangi bir hassa-
siyete veya semptoma sebep olmaz. Etkisiz 
hale getirme süresi 12 saat kadardır.

Atmosferdeki  kirleticiler, kirletici kay-
naklardan atmosfere doğrudan verilen kir-
leticiler ve kirleticilerle atmosferik özellikler 
arasında kimyasal olaylar sonucu oluşan 
kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunur-
lar. Atmosfere kirletici kaynaklardan yayılan 
kirleticiler, kükürtdioksit, azot oksitler, kar-
bon monoksit, hidrokarbonlar asılı vaziyette 
bulunan katı partüküllerdir.
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YATAĞA 
BAĞIMLI 

HASTALARIN 
CAN DOSTU

Mustafa TÜRE  
Fotoğraflar: Burak ÖZCAN                   

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Sosyal belediyeciliğin seçkin ör-
neklerini sunan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2010 yılından bu yana, 
yatağa bağımlı hastaların can dostu 
ve dert ortağı olma işlevini, büyük 
bir özveri ve görev aşkıyla sürdürü-
yor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
2010’da 49 personel ve 7 araçla çık-
tığı “evde hasta bakım hizmetleri” 
bugün, 17 ilçesiyle beraber bütün 
Bursa’yı kuşatan iyilik hareketine 
dönüştü.

Hayatın öznesidir insan. Yaratılmış varlıklar 

silsilesinin burcunda onun adı yazılıdır.

Düşünen, düşündüğünü eyleme dönüştü-

ren, öğrenen, kendini geliştiren, üreten, üret-

tiğini tüketen, duygu ve düşünce zemininde 

yeşerttiği iç dünyasını başkalarıyla paylaşabilen 

tek varlıktır insan.

Hayatın içinde, insandan başka hiçbir varlık 

yoktur ki özgür iradesiyle olayların akışına yön 

verebilsin…
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Bütün bunlar, insanın üstün niteliklerini 
gözler önüne seren realiteler zincirinin bir-
leşik halkalarıdır aynı zamanda.

Mahlukat aleminin en kusursuz, en muk-
tedir ve en donanımlı varlığı olmakla birlikte 
insan, bir o kadar da ilgiye, sevgiye, yardıma 
ve desteğe muhtaç varlığıdır.

İnsanın bir başkasının sevgisine ve deste-
ğine muhtaç olma hali, doğumuyla başlar.

Bebekliği, çocukluğu, gençliği ve yetiş-
kinliğinde de devam eden ömür sürecinin 
bütün aşamalarını kapsar onun ilgiye, des-
teğe ve sevgiye muhtaç olma hali…

Sağlıkta da hastalıkta da sürüp giden in-
kar edilemez bir gerçektir bu onun için…

Hastalık durumlarında insanın insana 
olan ihtiyacı ve ilgisi ise bir başka öneme 
sahiptir.

Hele hele söz konusu, yatağa bağımlı 
hastalıklar olduğunda, bu olgular, daha da 
insanı sarmalayan ve insana dokunan bir 
hakikate işaret eder. Üstelik bu duyarlılık 
hali, bireyleri de aşan kurumsal bir kimlik 

kazanmışsa, “insanı sarmalayan ve insana 
dokunan olgusal gerçek durumu”, sosyal bir 
boyut kazanmış demektir. 

Sosyal belediyeciliğin seçkin örneklerini 
sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2010 
yılından bu yana, yatağa bağımlı hastaların 
can dostu ve dert ortağı olma işlevini, büyük 
bir özveri ve görev aşkıyla sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2010’da 
49 personel ve 7 araçla çıktığı “evde hasta 
bakım hizmetleri” bugün, 17 ilçesiyle bera-
ber bütün Bursa’yı kuşatan iyilik hareketine 
dönüştü.

Her gün 51 kişiden oluşan ekibin sahaya 
çıktığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye-
si Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Şube Mü-
dürü Dr. Şirin Karakaya, bir günde ortalama 
460 hastanın ziyaret edildiğini vurguladı.

Verilen hizmetlerden herhangi bir ücret 
alınmadığına işaret eden Karakaya, “Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’nin 
öncülüğünde 2010’da kurulan birimimiz, 
hastalarımıza şifa ve moral kaynağı olmanın 
seçkin örneklerini sunuyor. Başkanımızın 
büyük destek ve teşviklerini her zaman ya-

nımızda görmek, motivasyonumuzu artıran 
unsurların başında geliyor. 1’i fizik tedavi, 
1’i nöroloji uzmanı olmak üzere 4 doktor, 
2 sosyolog, 3 psikolog, 7 fizyoterapist, 12 
hemşire, banyo ve öz bakım hizmetlerinde 
bulunan 20 personel ve diğer yardımcı per-
sonelden oluşan 120 çalışanımızla, hastala-
rımızın yanında olmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.“ diye konuştu.

Sundukları hizmetin; evde bakım deste-
ği, doktor muayene hizmetleri, fizyoterapi, 
girişimsel hemşirelik hizmetleri, psikolojik 
destek hizmetleri ve ambulans ile hasta na-
kil hizmetlerinden oluştuğuna dikkat çeken 
Karakaya, 2016’da 6310 hastaya 105 bin 399 
adetlik hizmet çeşitliliği sunduklarını vurgu-
ladı.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gür-
su, Mudanya ve Gemlik’te sundukları hiz-
mete Mart 2014’te Bütünşehir Yasası’nın 
yürürlüğe girmesiyle İnegöl, Mustafakemal-
paşa, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir, 
Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ı 
da dahil ettiklerini belirten Karakaya, sahip 
oldukları teknik donanım, uzman kadro ve 
hizmet çeşitliliği açısından Türkiye’ye örnek 
gösterildiklerine dikkat çekti.
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Katılımında bulundukları ulusal çaplı 
evde bakım sempozyumlarında büyük 
ilgi gördüklerini ifade eden Karakaya, De-
nizli ve Mersin büyükşehir belediyelerinin 
Bursa’yı kendilerine örnek model olarak 
belirlediklerini vurguladı.

Bilgi, deneyim ve tecrübelerini kamu 
kurumlarının yanı sıra özel sağlık kuru-
luşlarının da örnek aldığını belirten Kara-
kaya, önümüzdeki 30 aylık süre zarfında 
14 bin hastaya ulaşmayı hedeflediklerini 
söyledi.

Sosyo ekonomik açıdan yoksulluk ve 
yoksunluk içerisindeki hastalara hizmet 
verdiklerine değinen Karakaya, sağlık 

ve evde bakım hizmetinde bulundukları 
hastaların ev temizliklerini yapabilecek 
kimselerinin olmaması halinde böylesi 
hastaların evlerine, ev temizliği hizmeti 
sunmayı hedeflediklerine işaret etti.

Bununla ilgili proje hazırlığı içerisinde 
olduklarını belirten Karakaya, projenin 
hayata geçmesi durumunda Bursa’nın 
Türkiye’de bir “ilk”e imza atacağını dile ge-
tirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dai-
resi Başkanlığı Evde Hasta Bakım Hizmet-
leri Merkezi Koordinatörü Emel Kılıç ise 
hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte büyük 
bir aileyi temsil ettiklerini belirterek, has-

talarıyla aralarında güçlü duygusal bağ-
lar kurduklarını vurguladı. İnsanı temel 
alan ve doğrudan insana dokunan ulvi bir 
hizmette bulunduklarına işaret eden Kı-
lıç, “Yatağa bağımlı bir insanın yardımına 
koşabilmek, ona destekte bulunmak, der-
dine derman olabilmek kadar mutluluk 
verici bir şey olamaz. Her insan, varlığının 
farkına varılmasından sevinç duyar. Bir 
kimseye özellikle de yardıma ve desteğe 
muhtaç yatağa bağımlı bir hastaya yaşam 
sevinci sunabilmek, ona yalnız olmadığı 
duygusunu verebilmek, bir insanın bir in-
sana bulunabileceği hizmetin en unutul-
mazı olsa gerek.” diye konuştu.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürü 
Dr. Şirin Karakaya
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HASTA NAKİL
 HİZMETİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta 
Bakım Hizmetleri Merkezi bünyesinde faali-
yette bulunan “hasta nakil birimi” bir tanesi 
4 sedyeli çoklu ambulans olmak üzere 15 
ambulansla hizmet veriyor. Ambulanslar, 
Bursa ve ilçelerinde hasta naklinde bulun-
malarının yanında, Türkiye’nin dört bir yanı-
na da hasta nakli gerçekleştiriyor. 2017 yılı 
içerisinde 15 olan ambulans sayısının 20’ye 
çıkarılması hedefleniyor.
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BURSA’YA DEĞER KATANLAR

BAŞKAN 
ALTEPE’DEN 

DESTEK 
ZİYARETLERİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, sosyal belediyeciliğin örnek 
hizmetlerinden birine imza atarak 7 yıl 
önce kuruluşunu gerçekleştirdiği Büyükşe-
hir Belediyesi Evde Hasta Bakım Hizmetleri 
Merkezi’ne bulunduğu ziyaretlerle, merkez 
çalışanlarına destek oluyor. Başkan Altepe, 
hasta ziyaretleriyle de hastalara ve hasta 
yakınlarına moral veriyor.
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HASTALARIN 
CAN DOSTU 

FEDAKAR EKİP
Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta 

Bakım Hizmetleri Merkezi; 1’i fizik tedavi, 
1’i nöroloji uzmanı olmak üzere 4 doktor, 
2 sosyolog, 3 psikolog, 7 fizyoterapist, 12 
hemşire, banyo ve öz bakım hizmetlerinde 
bulunan 20 personel ve diğer yardımcı per-
sonelden oluşan 120 çalışanla, yardım ve 
desteğe muhtaç hastaların tutan eli, yürü-
yen ayağı, çarpan yüreği oluyor.

İYİLİK MELEKLERİ 
İŞ BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşle-
ri Dairesi Başkanlığı Evde Hasta Bakım 
Hizmetleri Merkezi Koordinatörü Emel 
Kılıç ile hemşireler Pamuk Aydın ve Hilal 
Çetinkaya’yla yatağa bağımlı hastaların 
evlerine bulunduğumuz ziyaret, yardım 
ve desteğe muhtaç bir insanın gözlerin-
deki, “yalnız değilim” duygusunun ışıklan-
dırdığı mutluluk pırıltılarını görmemize 
vesile oldu. 

Ziyaretinde bulunduğumuz hastalar-
dan 93 yaşındaki Münife Tütüncü, hayatı-
nı, 2 yıldır yatağa bağımlı sürdürüyor. Kızı, 

Sevim Kocakaya bir an olsun annesini yal-
nız bırakmıyor. 

37 yaşındaki Ülkü Pazan ise iki yıl önce 
başından geçen omurilik ameliyatı sonra-
sı, yatağa bağımlı hale gelmiş. Anne Naile 
Pazan kızının can yoldaşı. 

Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta 
Bakım Hizmetleri Merkezi personelinin 
sunduğu sağlık ve destek hizmeti, onları 
hayata bağlayan büyük bir moral kaynağı 
oluşturuyor.
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İNSANI TEMEL 
ALAN ULVİ BİR 

HİZMET
İnsanı temel alan ve doğrudan insana do-

kunan ulvi bir hizmette bulunduklarına işaret 
eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı Evde Hasta Bakım Hizmetleri Merkezi 
Koordinatörü Emel Kılıç, “Yatağa bağımlı bir in-
sanın yardımına koşabilmek, ona destekte bu-
lunmak, derdine derman olabilmek kadar mut-
luluk verici bir şey olamaz. Her insan, varlığının 
farkına varılmasından sevinç duyar. Bir kimseye 
özellikle de yardıma ve desteğe muhtaç yatağa 
bağımlı bir hastaya yaşam sevinci sunabilmek, 
ona yalnız olmadığı duygusunu verebilmek, bir 
insanın bir insana bulunabileceği hizmetin en 
unutulmazı olsa gerek.” diye konuştu.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

YOKSUL 
HASTALARIN 
HİZMETİNDE

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı Evde Hasta Bakım Hizmetleri 
Merkezi Koordinatörü Emel Kılıç

Ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk 
içerisindeki yatağa bağımlı hastalara hizmet 
veren Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım 
Hizmetleri Merkezi, hastalara ücretsiz hizmet 
veriyor. Merkezin hizmetlerinden yararlanabil-
mek için 247 53 56 ve 247 01 11 numaralı tele-
fonlardan bilgi alınabilir.
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Cebrail Ozan OKTAR
Bilim Yazarı

Su molekülünde 
altın oran 

 Özet 
Altın Oran’ın seriye açılmış değeri 

1,6180339... şeklindedir. Öklid (M.Ö. 365 – 
M.Ö. 300), “ Elementler” adlı çalışmasında, 
bir doğruyu Altın Oran noktasından böl-
mekten bahsetmiş ve bunu, bir doğruyu 
en estetik bir oranda bölmek diye adlan-
dırmıştır. 

Altın Oran, matematik ve sanatta, bir 
bütünün parçaları arasında gözlemlenen, 
estetiğe en uygun boyutları verdiği kabul 
edilen geometrik ve sayısal bir oran ba-
ğıntısıdır. Altın Oran’ın insanlar tarafından 
ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya 
başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut 
değildir. 

Bu makalede “Su Molekülünde Altın 
Oran ” konusu incelenmiştir[1].

 1.Giriş
Mısırlılar Keops Piramidi’nin tasarımın-

da Altın Oran’ı kullanmışlardır. Yunanlar, 
Parthenon’un tüm tasarımını Altın Oran’a 
dayandırmışlardır. Bu oran, ünlü Yunan hey-
keltıraş Phidias tarafından da kullanılmıştır. 
Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan mate-
matikçi, adıyla anılan nümerik serinin ola-
ğanüstü özelliklerini keşfetmiştir. Leonardo 
da Vinci, 1509’da Luca Pacioli’nin yayımla-
dığı İlahi Oran adlı bir çalışmasına resimler 
vermiştir.  Altın Oran’ın Latince karşılığını ilk 
kullanan Leonardo da Vinci ‘dir. Örneğin Le-
onardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, 
İsa’nın ve havarilerin oturduğu masanın bo-
yutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere 
kadar Altın Oran’ı uygulamıştır. Güneş etra-
fındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik 
yapısını keşfeden Johannes Kepler (1571-
1630), Altın Oran’ı şu şekilde belirtmiştir: 
“Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri 
Pythagoras’ın teoremi, diğeri, bir doğrunun 
Altın Oran’a göre bölünmesidir.”[2].

 2.Pi sayısı
Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına 

bölümü ile elde edilen irrasyonel matema-
tik sabitidir. Pi sayısı için kullanılan sembol                

    ‘dir. Pi sayısı, Arşimet sabiti veya Lu-
dolph sayısı ve                                        olarak 
da bilinir[2].

 3.Phi Sayısı veya Altın Oran Sayısı
Phi sayısı, Pi sayısı gibi irrasyonel bir sayı-

dır ve Altın Oran Sayısı için kullanılan sem-
bol, Fi yani             ‘dir.                      

                                          olarak bilinir.
Bu oranı göstermek için, Parthenon’un 

mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bili-
nen ilk kişi olan Phidias’a ithafen, 1900’lerde 
Yunan alfabesindeki Phi harfini Amerikalı 
matematikçi Mark Barr kullanmıştır. Aynı za-
manda Yunan alfabesindekine karşılık gelen 
F harfi de, Fibonacci’nin ilk harfidir.

                                                            

4.Phi Sayısının Elde Edilişi
Bir doğru parçasının |AC| Altın Oran’a 

uygun biçimde iki parçaya bölünmesi ge-
rektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan B 
bölünmelidir ki; küçük parçanın |AB| büyük 
parçaya |BC| oranı, büyük parçanın |BC| bü-
tün doğruya |AC| oranına eşit olsun.
                                                        

Res.1:Altın Oran Doğrusu

Kay.1: http://techiemathteacher.com/wp-content/uplo-

ads/2014/06/golden-ratio.jpg

 5.Phi Sayısı veya Altın Oran’ın Trigono-
metrik Gösterilişi

                                                                                                                                      

 

 6.Su Molekülü
Her bir su molekülü, 2 hidrojen ve 1 ok-

sijen atomunun birleşmesiyle oluşmaktadır. 
Biri yakıcı, diğeri de yanıcı olan iki gaz, bir-
leşerek suyu oluşturur. Oksijen ve hidrojen, 
serbest halde iken; H2 ve O2  molekülleri ha-
linde bulunurlar. Bu moleküllerin, su mole-
külünü oluşturmaları için, ancak çarpışarak 
birleşmeleri gerekir. Bu çarpışma sonucun-
da, hidrojen ile oksijen molekülünü oluş-
turan bağlar zayıflar. Oksijen ve hidrojen 
atomlarının birleşmesine engel kalmaz. Sı-
caklık, bu moleküllerin enerjisini, dolayısıyla 
hızlarını artırdığı için, çarpışmalarının sayısı-
nı da büyük ölçüde arttırır. Böylece, sıcaklık, 
tepkimenin hızlı ilerlemesini sağlar. Ancak 
şu anda yeryüzünde, suyun oluşmasını 
sağlayacak kadar yüksek ısı yoktur. Suyun 
oluşması için gerekli olan ısının, Dünya’nın 
başlangıcında sağlandığı düşünülmekte-
dir. Dünyanın, dörtte üçlük kısmını mey-
dana getiren suyun,  bu devrede oluştuğu,
tahmin edilmektedir. Daha sonra su,

şeklindedir[2].

şeklinde gösterilir [2].

şeklinde gösterilir [2].
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Dünya’da devri daim halinde dolaşmaktadır. 
Buharlaşarak atmosfere yükselen su, orada 
soğuyarak, yağmur şeklinde, yeniden yer-
yüzüne dönmektedir[3-5].

 7.Suyun Fiziksel Özellikleri
Su, bütün sıvılar içinde, doğada en çok 

bulunan maddedir. Su, benzer molekül ya-
pısı ve ağırlığına sahip bileşiklerden özel-
likleriyle ayrılmakta ve öne çıkmaktadır. Su, 
renksiz, kokusuz ve tatsız bir sıvıdır. Normal 
atmosfer koşulları altında 100°C’de kaynar 
ve 0 °C’de donar. Buzun 0 °C’de iken, sıvı 
haline dönüşmesi için, hidrojen bağlarının 
kırılması gerekir ve bu nedenle enerjiye ge-
rek vardır. Buz, sıvıya dönüşünceye kadar 
sıcaklıkta değişme olmaz. Suyun kaynama 
sıcaklığı, hava basıncına bağlı olarak değişir. 
Hava basıncı düştükçe suyun kaynama sı-
caklığı da düşer. Yükseklere çıktıkça hava ba-
sıncı düştüğü için, buralarda su, 100 °C’den 
daha düşük sıcaklıklarda kaynamaya başlar. 
Su kaynadıktan sonra, sıcaklığı artmaz. Hid-
rojen bağlarının uzunluğu, nedeni ile suyun 
donma ve kaynama noktaları, benzer bile-
şiklerden daha yüksektir[3-5]. 

 8.Altın Oran Üçgeni
Altın Oran Üçgeni, ABC ikizkenar üçgeninin 

                                                                            ‘dir[6].

 9.Su Molekülünün Altın Oran Üçgeni
Su Molekülünün Altın Oran Üçgeni, EFG 

ikizkenar üçgeninin

Su Molekülünün Altın Oran Üçgeni ile 
Altın Oran Üçgeni arasındaki karşılaştırma 
sonucunda Altın Oranın

veya fark -2 % ile Su Molekülünde de oluş-
tuğu bulunur.

 10.Su Molekülleri Arasında Altın Oran
Altın oran, su kütlesinin içinde bulunan 

su moleküllerinin birbirlerine göre köşe açı-
ları  olduğunda gerçekleşir[5-6].

Res.5: Su kütlesi içindeki su molekülleri
Kay.5 : http://www1.lsbu.ac.uk/water/platonic.html

 11.Sonuç
Su molekülünde 104,50C’lik tepe açısına 

sahip bir ikizkenar üçgen oluştuğu için -2% 
farkla Altın Oran oluşmuştur.

Su kütlesinin içinde bulunan su molekül-
lerinin arasında 108 0C’’lik tepe açısına sahip 
bir ikizkenar üçgen oluştuğu için Altın Oran’ı 
oluşturmuştur. [1-6]. 

 12.Referanslar
[1] http://jwilson.coe.uga.edu/EMT669/

Student.Folders/Frietag.Mark/Homepage/

Goldenratio/goldenratio.html

[2] http://www1.lsbu.ac.uk/water/platonic.

html

[3] http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_

molecule.html

[4] http://www1.lsbu.ac.uk/water/icosahed-

ral_water_clusters.html

[5] http://www.i-sis.org.uk/Water_Structu-

red_in_the_Golden_Ratio.php

[6] http://sriyantraresearch.com/Article/

GoldenRatio/golden%20ratio%20triangles.

html

Res.2: Su Molekülü
Kay.2: http://www.bio.miami.edu/tom/courses/protected/

MCB6/ch02/2-05.jpg

Res.3: Altın Oran Üçgeni
Kay.3: Orijinal Çizim

Res.4: Altın Oran Üçgeni
Kay.4: Orijinal Çizim
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Burak Özcan
BUSKİ Basın Medya Takip Sorumlusu

Su hayattır 
hayatımıza kast 

etmeyelim 
Suyla ilgili, hemen hemen her kaynak-

ta birçok tanımla karşılaşmamız mümkün. 
Bunlar arasında benim en çok ilgimi çeken, 
“Su dünyada bol miktarda bulunan ve ha-
yat için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tat-
sız bir bileşik.” tanımıdır. Suyun hayat için 
vazgeçilmez olduğu konusunda sanırım 
herkes hemfikirdir. Aslında tanıma baktı-
ğımızda dünyada bol miktarda bulunduğu 
izlenimine kapılabiliriz. Ama içilebilir temiz 
su temini anlamında değerlendirecek olur-
sak, öyle bol miktarda suyumuz olduğunu 
söylemek pek mümkün değil. Birleşmiş 
Milletler’in  (BM) yayınladığı “Dünya Su 
Gerçekleri” isimli rapora göre bakın suya 
ilişkin nasıl bulgular var.

• Yeryüzünün yüzde 70’i su, bunun yüz-
de 97.5’i tuzlu su ve yüzde 2.5’i taze su. 
Geri kalan taze suyun, yüzde 2.14’ü 
buzullarda, binde 6’sı yer altı, binde 
0.9’u yüzey suyudur.

• Kirli suların açtığı hastalıklardan her yıl 
2.2 milyon insan ölüyor, her 8 saniyede 
bir bebek can veriyor. 

• Kirli su kurbanlarının çoğu gelişmekte 
olan ülkelerde. 1.2 milyar insanın içecek 
suyu yok.

• Dünya nüfusunun üçte birinin, 2.4 mil-
yar insanın, su arıtma tesisi yok.

• Son yüzyılda dünya nüfusu 2 kat, su tü-
ketimi ise 6 kat artmıştır.

• Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atık-
larının yüzde 70’i, kanalizasyona, yüzde 
90’ı doğrudan su kaynaklarına veril-
mektedir.

• Dünya nüfusunun yüzde 40’ı su sıkıntısı 
çekmektedir.

• Ortalama 2 milyon ton atık her gün ne-
hirlere, göllere ve derelere atılmaktadır.

• 1 litre atık su, 8 litre temiz su kirletmek-

tedir.
• Dünyada ortalama 12 bin metreküp kir-

lenmiş su var. Kirlenme engellenmezse 
2050’de bu kirlilik, 18 bin metreküplük 
temiz suyun kaybedilmesine neden 
olacaktır.

• Dünya tarım alanlarının yüzde 70’i çöl-
leşme tehlikesi altındadır. 

BM’nin verilerine baktığımızda, duru-
mun oldukça vahim boyutlarda olduğunu 
görüyoruz. Bu kapsamda şöyle bir durup 
düşündüğümüzde; “Biz bu vahim tablonun 
neresindeyiz?”,  “Bilinçli bir tüketici miyiz?”, 
“Suyu ne kadar tüketiyoruz?”, “Suyun öne-
mini yeterince anlayabiliyor muyuz?”, “Bu 
konuda farkındalığımız var mı ?” sorularını 
sormadan geçemeyeceğim.
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Geleceğimiz için suyu israf etmeyelim!..
Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olma-

sına rağmen, sadece yüzde 3’ü kullanıma 
elverişlidir. Günümüzde petrol üzerinden 
devam eden savaşlar,  yakın gelecekte belki 
de su savaşları olarak karşımıza çıkacak. Yur-
dumuzun üç yanı denizlerle çevrili olsa da 
Türkiye kullanılabilir su miktarı bakımından 
maalesef su azlığı çeken ülkeler arasında yer 
alıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşme 
ve nüfus artışının beraberinde getirdiği su 
kirliliği, her geçen gün artmakta. Bilinçsiz 
su tüketimiyle birlikte var olan su kaynakları 
da hızla azalmaktadır. Doğanın kendi için-
deki devinimine müdahale edemesek de su 
kaynaklarını korumak adına, daha çevreci ve 
daha bilinçli yaklaşımlar sergileyebiliriz.

Bu dünyada yaşayan  bir birey olarak 
doğanın, suyun ve içinde yaşadığımız dün-
yanın bizlere emanet olduğunu, gelecek 
nesillerin de bu kaynakları  kullanma hak-
kının olduğunu düşündüğümüzde, bir an 

önce harekete geçme gerekliliği içerisinde 
olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
hissiyatla neler mi yapabiliriz? Aslında çok 
da basit. Bütün yolculuklar bir küçük adımla 
başlar. Evimizde uygulayacağımız küçük bir 
kaç tedbirle dünyamıza kocaman kazanım-
lar sağlayabiliriz. 

Evlerde suyun yüzde 35’i banyoda, yüzde 
30’u tuvalette, yüzde 20’si çamaşır ve bula-
şık yıkamada, yüzde 10’u yemek pişirme ve 
içme suyu olarak, yüzde 5’i ise temizlik mak-
sadıyla kullanılmaktadır. Su sağlıktır ve eko-
nomik bir değerdir. Bu değerleri aşağıdaki 
pratik tasarruf yöntemlerini uygulayarak 
koruyabiliriz.

• Musluklarda ve duş başlıklarında su akı-
şını azaltan, ancak su basıncını artıran 
yeni sistemleri kullanarak doğamıza ve 
geleceğimize katkı sağlayabiliriz.

• İçme suyu dışındaki suları birkaç kez 
kullanmaya çalışarak, sebze ve meyve 
yıkadığımız suyla çiçekleri ve bahçeleri 
sulamak ya da temizlik için kullanabili-

riz.
• Evdeki bozuk muslukları tamir edersek 

bir musluktan yılda 1 ton su,
• Tıraş olurken, diş fırçalarken kapatılan 

musluklardan kişi başına yılda 12 ton 
su,

• Duş süresini 1 dakika azalttığımızda yıl-
da kişi başına 18 ton su,

• Bulaşıkları elde değil de makinede yıka-
dığımızda yılda ortalama 40 ton su,

• Sebze ve meyveleri elde yıkamak yerine 
su dolu bir kapta yıkayarak, 4 kişilik bir 
ailede bu yöntemle yılda ortalama 18 
ton su tasarruf edebiliriz.

Tüm bunların sonunda hepimize büyük 
görevler düşüyor. Tasarruf bilinci bireyde 
başlar. Bir birey bir aileyi değiştirir. Bir aile ise 
çevresini ve şehrini… Şehirler ülkeleri de-
ğiştirir. Bu bilinçle hareket edecek olursak, 
daha çok işimiz var. Burada, ‘’Suyu yaşat ki 
sen de yaşayasın’’ sözü daima aklımıza gel-
sin. Su kadar aziz olun...
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EFSUNLU 
ZAMANLARIN 

CEZBELİ ŞEHRİNDE 
HUZUR MOLASI

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

Günümüzün bedenleri ve ruhları 
yoran hengameli koşuşturmasın-
dan bir an olsun kendinizi soyutla-
yıp, sığınılabilecek bir huzur limanı 
arayışındaysanız eğer, Muradiye 
Külliyesi kollarını açmış sizi bekli-
yor. Külliye kapısından adımınızı 

attığınız andan itibaren, efsunlu za-
manların büyülü esintisiyle ruhunu-
zun dinlendiğini ve huzura erdiğini 
hissedeceksiniz.

Efsunlu zamanların büyülü şehri 
Bursa’nın cezbesine kapılıp soluğu Muradi-
ye Külliyesi’nde aldığımda,  huzur halesinin 
ruhumu aydınlatan manevi ikliminde hisse-
tim kendimi bir an.

Binlerce yıllık tarihinde pek çok yaşanmış-
lıklara tanıklık eden bu kadim şehrin tarih 
kokan sokaklarında her yol alışımda da aynı 
manevi iklimin ruhumu sarmaladığını hisse-
derim.

Orhan Camii’nden Ulucami’ye, Tarihi 
Hanlar Bölgesi’nden Emirsultan’a,  Yeşil 
Türbe’den Cumalıkızık’a kadar Bursa’nın 

tarihi dokusuna değer katan mekanlarıyla 
birlikte bu şehrin karakteristiğine anlam ka-
zandıran yapıların başında gelir Muradiye 
Külliyesi.

Osmanlı’nın kuruluş mimarisinin derin 
izlerini taşıyan Muradiye Külliyesi, Bursa’daki 
külliyeler zincirinin en nadide halkasını oluş-
turur aynı zamanda.

Sultan II. Murad tarafından 1425-1426 yıl-
ları arasında yaptırılan külliye, içinde bulun-
duğu semte de adını vermiştir.

Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve tür-
beden oluşan Muradiye Külliyesi’ne, Fatih 
Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Kanuni Sultan 
Süleyman dönemlerinde yapıldığı bilinen 
türbeler de eklenmiştir.

Dilerseniz, sözün burasında, külliyeyi 
oluşturan yapıları beraberce tanıyalım:
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Muradiye Camii
1425-1426 yılında yaptırılan 

II. Murad Camii, zaviyeli plan tipi 
camilerin en yalın biçimini yan-
sıtmaktadır. Oldukça yalın bir pla-
na sahip olmasına karşılık, gerek 
dış cephesi, gerekse iç mekanları 
süsleme bakımından zengin bir 
görünüme sahiptir. Dış cephede 
taş ve tuğla işçiliği, iç mekanlarda 
ise renkli sırlar ve çeşitli motiflerle 
çiniler sanat tarihi açısından önem 
arz etmektedir.

II. Murad Türbesi
Muradiye Külliyesi’nin merke-

zinde, caminin güneybatısında II. 
Murad Türbesi yer almaktadır. Kare 
planlı olan türbenin, II. Murad’ın 
mezarının bulunduğu alanın kub-
besi açık bırakılarak, yağmur suyu-
nun mezara gelmesi sağlanmıştır. 
Sağlığında gösterişten hoşlanma-
yan Sultan II. Murad’ın türbesi de 
oldukça sadedir. Aynı türbe yapısı 
içerisinde yer alan yan odada iki 
büyük oğlu ve bir kızının mezarları 
bulunmaktadır.

Muradiye Türbeleri
Osmanlı hanedan üyelerinin 

türbelerinin yer aldığı külliyede 
12 türbe bulunmaktadır. Türbeler, 
külliyenin bahçesinde yer almak-
tadır. Külliye içerisinde; Hüma Ha-
tun (Hatuniye) Türbesi, Şehzade 
Alaaddin Türbesi, Şehzade Ahmed 
Türbesi, Şehzade Mustafa Türbesi, 
Şirin Hatun Türbesi, Gülruh Hatun 
Türbesi, Ebe Hatun Türbesi (Fatih 
Sultan Mehmed’in Ebesi) , Şeh-
zade Mehmed Türbesi, Mükrime 
Hatun Türbesi, Gülşah Hatun Tür-
besi, Saraylılar (Cariyeler) Türbesi 
bulunmaktadır.
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DÜNYA MİRASINA 
BURSA’DAN ARMAĞAN

Muradiye Külliyesi, mimari anlamda 
Osmanlı’nın ilk örneklerinin yer aldığı Bursa’da 
yapılan son külliyedir. Külliye, Türk-İslam dün-
yasının sayılı türbe topluluklarından birine ev 
sahipliği yapmaktadır. Yakın zamanda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edi-
len türbelerin yanında; camii, hamam, med-
rese ve imarethane görkemli bir görünüme 
sahiptir. 

15-25 Haziran 2014 tarihinde Doha-
Katar’da gerçekleştirilen 38. UNESCO Dünya 
Miras Komitesi Toplantısı’nda Tarihi Çarşı, 
Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Bursa’daki di-
ğer sultan külliyeleri ile birlikte Dünya Tarihi 
Miras Listesi’ne giren Muradiye Külliyesi, çok 
sayıdaki ziyaretçinin akınına uğramaktadır.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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OSMANLI KÜLLİYE 
GELENEĞİNİN İLK 

ÖRNEKLERİ BURSA’DA 
VERİLDİ

Binlerce yıllık tarihinde pek çok yaşanmış-
lıklara tanıklık eden Bursa, Osmanlı’nın sosyal 
yapısını oluşturan yapılanmaları kent kimli-
ğinde yansıtmaktadır. 

Bu yapılanmaların başında da külliyeler 
gelmektedir. Camii ile birlikte hamam, med-
rese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşe-
vi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke, zaviye 
binalarından oluşan yapılar topluluğundan 
meydana gelen külliyeler, Osmanlı toplum 
yaşamında ilk örneklerini Bursa’da vermiştir.

Bursa’daki külliyelerin başında gelen Mu-
dariye Külliyesi ise şehir külliyeler zincirinin 
en nadide halkasını oluşturmaktadır.
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OSMANLI 
(HANEDAN) 

KADININA 
MURADİYE’DEN 

BAKMAK 
Rukiye Ö. ŞİMŞEK

Muradiye Külliyesi Sultan Türbeleri Sanat Tarihçisi

15.yüzyıl rönesansında yer bulan başlık-
lardan biri de  -adem-i merkeziyetçilik- temel 
insan hakları düşüncesi etrafında gelişen 
yeni bilgiler ve sorgulanabilir düşüncelerdi. 

Özellikle Avrupa geçmişin yükünden sıyrılıp 
yenilenmeyi ve bunu her alanda yaparak 
başarmış olma bilgisini ta o yüzyıldan bugü-
ne dünyayla paylaşmaktadır. Avrupa bunu 
yaparken oryantalist1 olarak nitelendirdi-
ği doğu-İslam kültürlerini ise bu çok yönlü 
yenilenme konusunda hep bir aşağılama 
dürtüsüyle, daha ziyade yetersizliklerini ve 
eksiklerini paylaşarak konu etmiştir. Peki 
gerçekten öyle midir? Avrupa için bir yeni-
lenme olarak tanımlanan rönesans, tam da o 
yüzyıllarda doğu toplumu olarak adlandırı-
lan Osmanlı için de öyle midir? Hiç şüphesiz 
medeniyetler tarihsel süreçte ilerleme adına 
yol katederken kendi toplumsal şartları için-
de ve kendi devinim gerçekleriyle bunu ger-
çekleştirmişlerdir. Bu nedenle bir medeniyet 
için aydınlanma yüzyılı olarak adlandırılan 
çağ, diğer bir medeniyet için bu anlamda za-
ten yaşanan bir devir anlamı taşıyabilir. Tıpkı 

Osmanlı’nın, Avrupa aydınlanmasına denk 
gelen 15.ve 16. yüzyılda imparatorluğun zir-
vesi 2 sayılabilecek bir dönemi yaşadığı gibi.

Aydınlanmanın etkisiyle insanı merkeze 
alan ve her türlü değişimi ve iyileştirmeyi 
aslında bireyin mutluluğu için ortaya koy-
ma düşüncesi ile devam eden yüzyıllarda da 
cinsiyetçi yaklaşım tartışmalarını da berabe-
rinde getirmiştir.3  18.yüzyıl sonu ve 19.yüz-
yıl başı Avrupası’nda kadının sosyal statüsü 
konusu ancak tartışılan başlıklar arasında 
yer bulmuş ve irdelenmiştir. Elbette ki bu 
konu sosyolojik bir bakış açısı ve metodo-
lojik olarak ele alınabilir. Ancak Muradiye’de 
yer alan kadın hatunlara Osmanlı’nın ve 
Avrupa’nın, kadının sosyal statüsü karşılaş-
tırması değerlendirmelerine bir katkısı ola-
cağı düşünülmektedir.
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Muradiye Külliyesi Sultan Türbeleri’nde 
çoğunluğu kadınlardan oluşan hanım sul-
tanlara neden hususi bir yer verilmiştir? Adı 
geçen kadınların türbelerine bakıldığında 
onların sadece sultan eşleri olarak tanım-
lanmadığı aynı zamanda toplumsal yarar 
noktasında da birçok hayır işinde bulunduk-
larını da kayıtlardan öğrenmekteyiz.4 Bunu 
yaparken mülk edinme haklarının olduğu 
ve sahip oldukları bu özel mülkiyetleri üze-
rinde tasarruf hakları olduğunu dolayısıyla 
mülk yönetimlerini de yapabildiklerini ve 
kendilerine ait vakıflarda bunların ne şekil-
de somutlaştığını görmekteyiz. Rönesans 
aydınlanmasının çok önemli ve gecikmiş bir 

başlığı olan bu kadın hakkı aslında yüzyıl 
olarak Avrupa için oldukça erken ve Osmanlı 
için ise çoktan uygulanan bir devlet davra-
nışı niteliği taşımaktadır. Diğer yandan İslam 
inancının kadına insan eşitliği tanımlaması 
ve ‘’Annelik’’ sıfatını vermesi ve bunu övmesi 
de 5  aynı zamanda Osmanlı kadını için say-
gın bir yerde olma nedenidir. Şüphesiz bu 
tanım, hiçbir medeniyetin kadına bu denli 
anlam verdiği bir toplumsal statü tanımı de-
ğildir. İlahi bir tanım olup  6 her kutsal din-
de övülmüştür. Ancak uygulanabilirliliğine 
bakıldığında en azından Osmanlı’da itinayla 
uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Yine 
Muradiye’de Fatih Sultan  Mehmed’in ebesi 

olarak bilinen Ebe Hatun bu tanımlamanın 
diğer güzel bir örneğidir. Aslında bir ebe 
hatun olarak sarayda bulunan ve sultan II. 
Murad’ın ince davranışına binaen, hanedan 
üyelerinden oluşan bu türbeler toplulu-
ğu arasında yer bulan halktan bir kimsedir. 
Ancak bu kimliğin hiçbir ehemmiyetinin 
olmadığı, kadın olması dahi bu durumu 
değiştirmemesi, Osmanlı Medeniyeti için o 
gün batıda tartışılacak olan kadının sosyal 
statüsü açısından  bugün Muradiye’de ne 
denli ileri bir düşünce noktasında olduğu-
nun kanıtıdır. 7

1 Said, Edward, Oryantalizm, Pınar Yayınları,1982
2 Saygılıgil, Feryal, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, İUAUZEF, Sosyoloji Bölümü ,2015 
3 İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, Çev. Ruşen Sezer,YKY,2003
4 BBB, Bursa Vakfiyeleri I, Bursa Kültür A.Ş.,2013

5 Kur’an-ı Kerim, Lokman -14,Ahkaf -15, Meryem-32,İsra 23-24
6  Kur’an-ı Kerim, adı geçen süre ayetleri
7  BBB, Yaşayan Osmanlı Ruhu Muradiye Külliyesi, 2016
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MAKALE

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

Şiirde aşk dili 
Dil, aşk ile yaratılmış ve aşk üzerine dö-

nen âlemin, ilk insanın ve ilk yüreğin ya-
ratıldığı zamandan beri var olmuştur. İlahi 
aşk- hakiki aşk, ve beşeri aşk- mecazi aşk’ta, 
kalemin bütün engellere rağmen aşk adına 
tutkulu ve derin bir biçimde tüm hassasi-
yetiyle kâğıda düşürdüğü bir lisan. 

Şefkatle büyütülen, her zaman bağlılı-
ğını göstererek her dem sadakatini ispatla-
yan bir hal göstergesi olan bu dil, şartlara 
bağlı olmadan ve karşılık beklemeden kul-
lanılmaktadır. 

Bir yürek görüşü olan dil, yaşadığı anın 
gerçeğini ve hayalini yaşatır. Sevgi ve aşk 
adına tüm kelimelerin gönüllü hamallığını 
yapar. Gerçek ve hayal dünyasının roman-
tik bir taşıyıcısıdır.

Şiirin uzun yolculuğunda, kalemin ya-
nına aldığı tek nevaledir. O, bu yolculukta, 
bazen bir ateş olarak bedeni yakar, bazen 
de bir libas olarak âlemi örter. Gönül çepe-
rine değen tüm duyguları, samimiyet ve 
içtenlikle gün yüzüne çıkarır.

O, en çok şiirin seven ve sevilenlerin paza-
rında alıcı bulur. Onun ömrünün ölçüsünün, 
ifadesinin kapasitesinin, özelliğinin güzelli-
ğinin, renginin cinselliğinin, mayasının kim-
yasının, sınırları yoktur. 

Ruhun olduğu her coğrafyada kullanılan 
şiirdeki aşk dili tek ve ortak bir dildir. 

Onu konuşmak için mektepler bitirmeye 
de gerek yoktur. Bazen bir el hareketi, bazen 
bir bakış, bazen de omuz silken bir beden dili 
olur. Belli öğelerle sınırlı kalmayan bu dili en 
iyi anlayan sevgiden ve aşktan nasibini alan-
lardır. En iyi kullananlar da âşıklardır. 

Şiirin duygusallığı, dilin harekete geçme-
siyle mümkündür. Dil zaman zaman olgun-
luğun zirvesinde gezerken, bazen de içinde 
yaramaz bir çocuk taşır. Şiirdeki dil, kalemin 
kendine yüklediği anlam ve değer ile renk-
lenir. 

Bu kapsamda dil, okuyucuyu mayın tar-
lasındaki tuzaklara, çözmek için rakamlara, 
uçmak için kanatlara taşır. Düşüncelerin iç 
güzelliğiyle, duyguların hasar görmeyen 
yanı ile şiiri anlatır. Kullanılan dil takip edil-
diğinde, aynı zamanda kalem sahibine götü-
ren bir adrestir.

Lütfu da kahrı da anlatan, her türlü hissi-
yatı aktarabilen şiir dili, kendi gördüğünü ve 

bildiğini değil, kalem sahibinin hissettikleri-
ni yansıtır. Bu nedenle şiirdeki aşk dili kınan-
mamış ve dil, şiirdeki aynanın yansımasında 
kendini bulmuştur. 

Kah bir tutam od olur yakar, sevenin sine-
sinde, kah bir demet gül olur açar, kalemin 
gamzesinde. O, âlemi alt üst edecek kadar 
etkili bir silahtır.  Saltanatlar kuracak iyileş-
tirici bir güce, imparatorluklar devirecek bü-
yüleyici bir kuvvete sahiptir.  

Kalemin kelamın, şiirin şairin, aşığın ma-
şukun, dolayısı ile hayatın cazibe merkezidir 
dil. Şiirin anlatım ve ifade alanının, saltanatı 
hiç bitmeyen kahramanıdır. 

 Duyguları ürkütmeden gün yüzüne çıka-
ran ve hisleri incitmeden kâğıtla buluşturan, 
gönülden gönüle, dünden bu güne ve bu 
günü yarınlara taşıyan bir köprüdür.

Ağırlıklı çekim gücüne sahip olan şiirde-
ki aşk dili, şiirin sevgi ırmaklarında nazikçe 
yıkanır, aşk denizinde narince yüzer. Sevda 
okyanuslarında keşifler yapmak için kalemin 
kullandığı en önemli kılavuzdur. Şiirin karan-
lık ve sığ sularında, kalem ve kelam sahibinin 
arkasındaki görünmeyen meşaledir.
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Kalem bu dil ile kendini ifade eder. Şiirde 
haz alma, okuyucuyu uyarma, dil sayesinde 
gerçekleşir. Dolayısı ile kalemin hünerini 
gösteren en güçlü iletişim vasıtasıdır.  

Hayatın her yerine nüksederek hep genç 
ve taze olan şiirdeki aşk dili, akıl ve mantık 
süzgeci gibi şartları kabul etmez. Kör ve sa-
ğır ayırt etmeden, âlime de, cahile de hitap 
eder. Her an gerçekle yüzleşmeye hazır bir 
eda takınır.  

Duygusal karşılıkları, zıtlıkları, ifade ve 
anlatım özelliklerinden hiçbir şey kaybet-
meyen dilin zirvede olabilmesi için, kalem 
sahibi kabiliyetinin üstünde fedakârlıkta bu-
lunmalıdır. 

Kalem değişken ve ham duygularını, aş-
kın muteber kıldığı ve özden gelen bir nida 
olan bu dil ile olgunlaştırır. Bu nedenle şiirin 
aşk dili uzun solukludur. Kâğıt üzerindekileri 
şiir yapan işte bu soluktur.

Özü iletişim olan, zaman zaman kusurları 
kapatan, ayıpları örten aşk dili, seven ile se-
vileni birbirine bağlarken veya ayırırken ikisi 
arasındaki irtibatı sağlayan, her zaman ifade 
özgürlüğüne sahip, anlatım adına kapılarını 
hiçbir şeye kapatmayandır. 

Kendi yükleminde haz duyan dil, bazen 
uzun saçlı, ince belli, servi boylu lavanta ko-
kuludur. Ya da keskin bakışlı, ok vuruşludur. 

Kendi iç aynasında karşılıklarını bulan 
motiflere sahip olan şiirdeki aşk dili, konuş-
makla tükenen, kullanmakla biten değildir. 
Onsekizbin âlem devşirilse yinede sadağın-
da eksilme görülmez. Yere göğe sığmayan 
bu dilin dibi yoktur. 

Dünyadaki tüm güzellikler seviyelerini 
koruyamadıkları kan kaybettikleri halde, şi-
irdeki aşk dili tam aksine kendine has güzel-
liklerini koruduğu gibi gün geçtikçe de bu 
çıtasını yükselten olarak karşımıza çıkar. O 
her daim yenilik peşindedir. 

Dilin tarifi yine kendisi olan dil iledir. Ma-
kul ve meşru kalıplara ve çerçevelere ihtiyaç 
duymaz. Hoşgörü beklemez. Kınında öfkey-
le kuşanıp çıktığında yarası kapanmayan şi-
irdeki aşk dili, en karanlık fikirleri, en aydınlık 

duyguları, eylem ve oluş hallerini hissettire-
rek ve yansıtarak, farklı bakış açısına sahip 
olarak şiirin önündedir.

Kalbin okşanması, gönlün güzelde buluş-
ması için her insanın nadir ve narin duygular 
taşıyan bu dile ihtiyacı vardır. 

Şiiri en ince kuytularıyla aydınlatan dil, 
her halükarda sevgi eksenli olan bir mede-
niyettir. Şiirin çeşitli düzeylerinde beliren 
dil, gidilecek bütün yolları, varılacak bütün 
menzilleri bilendir. Tabiatı yorgunluğu ka-
bullenmez. Kullanıldıkça bilenen sır dolu bir 
kaptır. 

Deruni boyutlara sahip olan, ayaklarını 
sağlam yere basan, mekânı ve zamanı sınır-
sız olan, ifade adına tüm cüzleri içerisinde 
barındırın bu dil, yürekleri depreme uğra-
tan, okyanusları çatlatan sınırsız bir güce 
sahiptir. 

Yeryüzündeki her şeyin birbiriyle irtibatı 
olması nedeniyle, dilin renkliliği de birbi-
rinden ayrışmış gibi dursa da, bütün olarak 
bakıldığında bir dinamik bağı, bir iç irtibat 
ağını, görmek mümkündür. 

Gamze bakışlı dil, şiirin sonsuza dek süren 
merkezidir. Şiir bu dilin arkasında gizlidir. Bu 
dili kullanmak bir ayrıcalık bir üstünlüktür. 
Manada nasibini alanlar, bu dilin daha çok 
hazzına varanlardır.

Şu bir gerçektir ki; iyiliği ve güzelliği an-
latmayan, özünde doğruyu ve gerçeği ba-
rındırmayan ve ona davet etmeyen, hiçbir 
dil insanı tatmin etmez. Geçici olarak maddi 
haz veren dil, manevi olarak aciz kalıyorsa o 
dil eksik ve kusurludur. Bu nedenle, gönül 
gözünün daha iyi görmesini ve gönül evinin 
daha iyi nurlanmasını kendine hedef seçen 
dil, tercih edilen olmalıdır.

Dil ilahi sedayı ve ilahi hakikatleri kulakla-
ra kazıyan, iyilikleri sunan, toplumsal sınırla-
rı tanıyan, ahlaki kuralları göz ardı etmeyen, 
yasaklara saygı duyan olmalıdır.

Zira ulvi hazların sırlarını öğreten, Mukad-
des nizama hürmet gösteren, bütün genleri 
bütün hücreleri kuşatacak olan dil, safiyetini 
yitirmeyen, iffetini muhafaza eden, Yaratan 

ve yaratılan arasındaki en samimi ilişkiye 
merhem olandır. 

Kulun yaratılış nedeni aşk ise, bu aşkı ifa-
de eden ve beşeri zaaf taşımayan dilde, aşk 
içindir. Dolayısı ile dil, dünya ve insanının 
yaratılış sebebi olan aşkı en iyi biçimde tarif 
etme mükellefiyeti taşımalıdır. Tek merkez-
de beslenen, ruh heyecanını kaybettirme-
yen, dünya sultanlığından ziyade gönül sul-
tanlığını anlatmalıdır. 

İşte bu dil Furkan’dır. Mutlak aşk sahibin-
den gelen, tüm evrene fevç fevç yayılan ve 
yine gerçek aşk sahibinde toplanan dildir, ki 
ilahidir ve bu evrene ilahi bir lütuftur. 

Kutsal işaretlerin görülmesi için en önem-
li vasıtalardan biridir ve paha biçilemeyen 
bir nimettir. Maddi âlemdeki makamları süs-
leyip rağbet ettirmeyen, orta yolu tavsiye 
eden, İfrat ve tefriti men eden, daima orta 
yolu öğütleyen bu dil, özünü yaratandan 
alan ve ulvi olandır. 

İnsana edeb elbisesini giydiren, kendi içi-
ne yolculuk ettiren, nefsini bildiren, nefisten 
öte insana kendi iç güzelliklerini keşfettiren, 
kusursuzluğu hedefleyen, cismi ve ruhu ay-
dınlatan, aydınlatacak olan ancak bu dildir.

Bu dil, gerçek dünyayı keşfettirme heye-
canını diri tutan, nefis ile savaş açan, hayatı 
sınırları dışına çıkaran, maddeden manaya 
çağıran, Rahman tarafından tamamlanmış 
olan dildir.

Gülü dikene bakarken, gündüzü geceye 
bakarken gördüren bu dil, kalplerdeki lekeyi 
temizleyen, İnsan-ı Kâmil mertebeye yüksel-
tecek olan semavi bir armağandır. 

Meşakkatli yolların sonunda, insanı ta-
mama erdirecek Firdevs bahçelerine, o emin 
beldeye götürecek olan, arıtıcı her soluğun-
da insanı yenileyen, kazançla buluşturandır. 

Dolayısı ile bu dil sevendir, güzeldir, güze-
le taliptir. Güzellik ise yaratana aittir. Kelime-i 
Şehadet’e davet eden, peygamberi müjde-
leyen, felaha çağıran bu dil eşi ve benzeri 
olmayan, Kur’an-ı Kerim dilidir, ölmeyendir. 
Çünkü o ölümsüz olan Allah’a aittir. 
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BURSA HELVASI 
AĞIZLARIN TADI

Mustafa TÜRE
Fotoğraflar: Tufan KÜÇÜKASLAN

Evlerin avlularında, aşevlerinin 
mutfaklarında kaynatılan Bursa 
Helvası, gün gelmiş düğün evlerinin 

ağızları tatlandıran neşeli lezzeti, 
gün gelmiş yas evlerinin matemini 
paylaşan kara gün dostu olmuş… 
Yüz yılların imbiğinden süzülerek 
bugünlere ulaşan Bursa Helvası, gü-
nümüzde de ağızları tatlandırmaya 
devam ediyor.

Tatlı, şirin, güzel anlamlarına ge-
len Arapça “hulv” kelimesinden ge-
len helva, kadim Anadolu coğrafya-

sının aşina olduğu bir damak lezzeti.

Osmanlı’da helvanın sıradan bir 
gıda ürünü olmaktan çıkıp, sosyolo-
jik bir gerçeklik olduğu, tarihi bir vakıa.

Bir sanat yapıtını andıran ritüeller manzu-
mesiyle kazanlarda kaynatılan helva çeşitleri, 
farklı damak zevklerine hitap eden özel tat-
larıyla, sofraların değişmez lezzetlerindendi.



59

İnsanlık tarihinde derin izler bırakmış uy-
garlıkların filizlenip yeşerdiği Anadolu top-
raklarında, mazisi yüzyıllar öncesine uzanan 
helva geleneği, bugün de sürdürülüyor. 

Pekmezli helvadan portakallı helvaya, 
irmik helvasından tahinli helvaya, un hel-
vasından peynirli helvaya kadar pek çok 
çeşidi bulunan helvanın damaklarda lezzet 
bırakan öyküsü, yüzyıllar boyu nesillerden 
nesillere aktarıla gelmiştir.

Yöreden yöreye bölgeden bölgeye de-
ğişen helva çeşitleri, tanındıkları şehirlerin 
isimleriyle anılır olmuşlar.

Tıpkı, Bursa Helvası’nda olduğu gibi.

Yaygın bilinen ismiyle “Süt Helvası”nın 

gerçekteki adı “Bursa Helvası”dır.
Zengin Türk mutfağına pek çok damak 

lezzetini armağan eden Bursa, helvasıyla da 
bu namını sürdüregelmiş.

Evlerin avlularındaki, aşevlerinin mut-
faklarındaki kazanlarda kaynatılan Bursa 
Helvası, gün gelmiş düğün evlerinin ağızla-
rı tatlandıran neşeli lezzeti, gün gelmiş yas 
evlerinin matemini paylaşan kara gün dostu 
olmuş…

Yüz yılların imbiğinden süzülerek bugün-
lere ulaşan Bursa Helvası, günümüzde de 
ağızları tatlandırmaya devam ediyor.

Bursa’nın lezzet duraklarından Abi-
din Usta Osmanlı Sofrası Lokantası, Bursa 

Helvası’nın damaklarda lezzet bırakan us-
talıkla yapıldığı mekanların başında geliyor.

Ömer Uygur, Yasin Bozkurt, Erdal Ak-
tay, Ayşen Uzunoğlu ve Ahmet Can 
Çerkezoğlu’nun maharetli ellerinde şekil 
bulan Bursa Helvası, lokanta müşterilerinin 
en çok tercih ettiği tatlıların başında geliyor.

Abidin Usta Osmanlı Sofrası Lokantası 
Müdürü Cem Kara, Bursa Helvası’nın büyük 
rağbet gördüğünü belirterek, helva gelene-
ğinin yaşatılmasına büyük önem verdikleri-
ni dile getiriyor.

Bursa Helvası’nın sütten yapıldığı için ka-
lorisi düşük olduğunu vurgulayan Kara, aynı 
zamanda besleyici bir tatlı çeşidi olduğuna 
işaret ediyor.
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BURSA HELVASI
Kullanılan malzemeler:
200 gram tereyağı
5 su bardağı süt
150 gram un
1.5 su bardağı toz şeker
50 gram çam fıstığı

Yapılışı:
Tereyağı tencerede eritildikten sonra, un ila-
ve edilerek kısık ateşte unun kavrulma koku-
sunu alana kadar (hafif pembeleşinceye ka-
dar koyu olmayacak) karıştırarak kavrulması 
gerekiyor. Ocağın diğer yanında süt, kayna-
maya bırakılmalı. Kaynayan süt, kısık ateşte 
sıcak tutulmalı. Süt, sıcak iken malzemeye ila-
ve edilerek karıştırılmalı. Karışımın pürüzsüz 
bir kıvam alması sağlanmalı. Karışım, koyuya 
yakın muhallebi kıvamı aldığında ocağın altı 
kapatılabilir. Ocağın altı kapatıldıktan sonra 
toz şeker ilave dilerek, karışımın içine iyice 
nüfuz edinceye kadar karıştırılmalı.

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra 
Bursa Helvası, cam bir fırın kabına dökülmeli. 
Cam kaba dökülen helva, üzeri kızarıncaya 
kadar fırında 200 derecede ısıtılarak pişiril-
meye bırakılmalı. Bursa Helvası’nın üzeri kı-
zarınca servise hazır demektir. Üzerine, kav-
rulmuş çam fıstığı, fındık ya da tercihe göre 
tarçın serpilebilir.
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LEZZET 
KAHRAMANLARI 

Abidin Usta Osmanlı Sofrası 
Lokantası’nın lezzet ustası aşçıları Ömer 
Uygur, Yasin Bozkurt, Erdal Aktay, Ayşen 
Uzunoğlu ve Ahmet Can Çerkezoğlu, 
günlük yemek listesinin değişmez lezze-
ti Bursa Helvası’nı, yüreklerindeki sevgi 
aşıyla yoğurup servise hazırlıyorlar.

BURSA HELVASI’NA 
BÜYÜK RAĞBET 

Abidin Usta Osmanlı Sofrası Lokantası 
Müdürü Cem Kara, Bursa Helvası’nın büyük 
rağbet gördüğünü belirterek, helva gelene-
ğinin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini 
dile getiriyor.
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Ekrem YILDIZ
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi    

Şehir medeniyet 
ve su... 

Şehir, medeniyet ve su ilişkisi, tarih  
boyunca birlikte anılmış, köklü medeni-
yetler su havzalarında  kurulmuş ve büyü-
müşlerdir. Afrika’da Nil Nehri Etyopya’nın 
orta kesimlerinden Mavi Nil adıyla 
doğar,Tanzanya, Kenya ve Uganda ortak 
sınırlarından gelen Beyaz Nil ile Sudan’ın 
Başkenti Hartum’da buluşurlar.

Debisi güçlenmiş  bir Nil olarak da 
Sudan’dan Mısır’a girer ve Kahire’nin or-
tasından geçerek 6690 kilometre bo-
yunca akarak vardığı son nokta olan  
İskenderiye’de Akdeniz’e dökülür. Mısır’da 
özellikle  başkent Kahire’de  pek çok mede-
niyetin  tarih boyunca etkin ve güçlü olarak 
var olmaları Nil Nehri’yle beraber anılır. Bu-
gün Akdeniz’in bize göre en güneyindeki   

İskenderiye sahilleri, Nil Nehri ile altı Af-
rika ülkesi  ve pek çok şehrin bütün kirlilik   
yükünü üzerinde taşımaktadır. Nil Nehri te-
miz aktığında   Akdeniz’de Mersin ve Antalya 
sahillerimizin de  temiz olduğundan emin 
olabiliriz.   

Almanya’nın güneyinde Kara Ormanlar 
bölgesindeki Brege ve Brigach dağından 
başlayan Tuna  Nehri ise 2779 kilometre bo-
yunca akarak ve tam yedi ülke aşarak seki-
zincisinde Karadeniz’le buluşurken  aslında 
Viyana’nın, Bratislava’nın ya da Belgrat ile 
Bükreş’in bütün insan ve şehir izlerini, tarım-
sal sahalarda kullanılan kimyasal kalıntılarını, 
insan ve endüstriyel atık sularını  Karadeniz’e 
oradan da Marmara Denizi’ne, nisbeten 
kıyı ve körfezde kalmamıza  rağmen bizim 
Mudanya, Gemlik sahillerimize  kadar  taşı-
maktadır. Bugün dünya algımız iyice küçül-
müştür. Marmara’da Mudanya ve Gemlik 
sahillerimizin istenilen  ölçüde  temiz olabil-
mesi için Tuna Nehri’nin, Sakarya’nın temiz 
akması gerektiği gibi, Akdeniz sahillerimizin 
temiz olabilmesi için  de Seyhan, Ceyhan, 
Göksu gibi bizim nehirlerimiz yanı sıra, Nil 
Nehri’nin de temiz aktığından emin olmamız 
gerekiyor. 

         
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 

BUSKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Al-
tepe tam da bu küçülen dünya algısının, sınır 
ötesinden Tuna Nehri ile toplamda 13 ülke ve 
80 şehrin, önce Karadeniz’e sonra da boğaz 
yoluyla Marmara’ya bizim sahillerimize kadar 
getirdiği atık sular ve çevresel problemlerin 
çözümü için Marmara Kentler Birliği Başkan-
lığı yaptığı bu dönemde  konunun önemini 
sürekli gündeme getirmekte ve  Karadeniz’e  
komşu  ülke ve kentlerle konu tartışılmakta, 
yapılan ortak toplantılarla kirlilik sorunlarına 
çözüm yolları aranmaktadır. Marmara Kent-
ler Birliğinin Tuna Nehrinin temiz akmasıyla 
ilgili bu vizyonu sınır ötesi sularla ilgili diğer 
coğrafyalara da örnek teşkil edecek yüz akı 

bir projedir. Marmara Denizi’nin temiz olma-

sı için İstanbul, Kocaeli ve Bursa büyükşehir-

lerinin son yıllarda yaptığı büyük yatırımlar 

tamamlanırken, bir taraftan da Tuna Nehri 

üzerindeki kirlilik yükünün  üzerinde durul-

ması, bizim uzun boylu ve derinlikli yeni bir 

medeniyet tasavvurumuzun  ifadesidir. 

21.yüzyılın  aşırı tüketim ve 
israf dünyasına, doğal kay-
nakları sorumsuzca kullanarak 
bitiren  materyalist üretim ve 
tüketim tarzına, bizim pence-
remizden bir müslüman olarak 
baktığımızda, yaşanabilir bir 
gelecek, sağlıklı bir nesil, sağ-
lıklı bir dünya için su, çevre ve 
havaya verilecek değer, bizim 
için vazgeçilmezdir.

Nitekim, Bursa genelindeki atık su arıt-

ma yatırımları, su boruları üzerinden elekt-

rik üretimi vb. diğer yatırımlarımız temiz bir 

çevre ve su politikalarımız açısından göz 

kamaştırıcı niteliktedir. Bugün, Mudanya ve 

Gemlik Körfezi kıyı boyunca atık su kolek-

törleriyle kuşaklanmıştır. Bu kuşaklama bo-

ruları  en geç 2018 bahar aylarında sahilde 

yapımı hızla devam eden, Mudanya, Kur-

şunlu, Gemlik ve Küçük Kumla İleri Biyolojik 

Atık su Arıtma tesisleriyle buluşacak, ayrıca 

derin deniz deşarjlarıyla sahillerimiz daha 

temiz olacaktır. Aynı şekilde Uluabad Gölü 

kenarında Akçalar’da Uluabat Gölü’ne hayat 

verecek olan ve Armutköy’den Badırga’ya 
kadar Nilüfer Çayı boyunca kuşaklama boru 
hatlarıyla çalışacak  Badırga/Nilüfer  İle-
ri Biyolojik Arıtma tesisleri ile  Karacabey, 
Mustafakemalpaşa ve diğer ilçelerimizdeki  
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ileri biyolojik atık su arıtma tesis yatırımları-
mız da ayni tarihlerde bittiğinde Bursa ola-
rak Marmara Denizi’ne gönderdiğimiz kirlilik 
yükü neredeyse yok denecek kadar azalmış, 
sahillerimiz güvenli bir hale gelmiş olacaktır. 
Bursa’nın bu çalışmaları  geniş perspektifte 
Marmara  Denizi ile Ege ve Akdeniz havzası-
nın temizliği için değerli birer yatırımdır. 

SU VERİMLİLİĞİ VE İKİNCİL 
SU İÇİN ÇALIŞILMALIDIR. 

Yıllık bazda bakıldığında Türkiye su azlığı 
çeken bir ülkedir ve kişi başı yıllık 1430 met-
reküp/yıllık su kapasitesine sahibiz. Bu oran 
Asya ülkeleri ortalamasında 3000 metre-
küp/yıl, Batı Avrupa ülkeleri ortalamasında 
ise 5000 metreküp/yıldır. Bu durumda biz, 
2030’larda nüfusumuzun artmasıyla, su fa-
kiri ülkeler grubuna girmiş olacağız. Dünya 
yağış ortalaması olarak  da baktığımızda,  
Dünya yağışı ortalaması 1000 milimetre 
iken, Türkiye yağışı ortalaması 643 milimet-
redir. Bu nedenle su,  ülke olarak bizim için 
hayati değer taşımaktadır ve Bursa olarak 
konuya baktığımızda, şehrimizde gerek 
(OSB ) organize sanayi bölgelerinde, gerekse 
OSB’ler dışındaki işletmelerde yoğun olarak 
yer altı suyu  kullanıldığını görmekteyiz. Ge-
nellikle Nilüfer Çayı’nın yaz ayları boyunca 
sadece, işletmelerin yer altından çekip kul-
landıkları sulardan oluştuğunu söylemek 
mümkündür. Ayrıca tekstil boya grubunda 
kullanılmış suların renk değişkenliğinin faz-
la olması, kullanılmış suların renk giderimi-
nin sağlanmasında problem olmaktadır. Bu 
kapsamda, tekstil boya grubunun zaman 
içinde klasik boyama endüstrisi yerine, su 

kullanmayan yeni dijital teknolojilere  yönel-
mesi, işletmelerin makine parklarının su ve-
rimliliği esas alınarak yenilenmesi, yatırım ve 
üretim kurallarının buna göre oluşturulması 
faydalı olacaktır.

Bir diğer konu da atık su arıtmalarından  
çıkan suların tekrar arıtılıp, ikincil bir su 
olarak gerek sanayi işletmelerinde, gerek-
se şehir park ve bahçelerinde kullanılma-
sıdır. Burada konuyla ilgili tüm paydaşların 
ortak sorumluluğu bulunmaktadır. Bazı 
OSB’lerimizde su azlığı çekildiği düşünüldü-
ğünde, ikincil su üretilip pazarlanabilmesi 
için kamu-özel sektör ortak işbirliği şarttır. 
Su kullanan sektörlerde, sürdürülebilir bir 
su politikası açısından, ikincil su üretimi için 
zamanın daraldığı,firmaların ve kamunun 
gelecek hesaplarını ve yatırımlarını bugün-
den planlamaları, üretimin devamlılığı açı-
sından düne  göre, bugün daha çok önem 
kazanmaktadır. Su azlığı çekilmesi arttıkça 
firmaların endüstriyel su temininde  mali-
yet hesaplarında baskı altında kalacakları, 
üretimde kullanılan suyun arıtım maliyetle-
rinin, kirletilen suyun  miktar ve niteliğiyle 
değişken bir yapıya doğru artarak evrilece-
ği, bunun da şehrimiz istihdam ve üretimini  
azaltabileceği bugünden hesaplanmalıdır. 
1980-90’lı yıllarda Batı Avrupa’da yoğun su 
kullanımı olan işletmelerin fabrika ve üre-
timlerini Çin, Hindistan, Bangladeş  gibi Asya  
ülkelerine  taşıdıkları, hem ülkelerindeki su 
kaynaklarının korunması, hem su kirlili-
ğinin önüne geçilmesi hem de maliyetler 
açısından fiyatların düşürülmesi anlamında 
önemli olmuştur. Şehrimizde katma değeri 
yüksek ve nitelikli üretim yapmak üzere yeni 
kurulmakta  olan  TOSAB (Tekstil İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi) ile  4. nesil sanayi için 
TEKNOSAB (Teknoloji Sanayi Bölgesi)  sanayi 
bölgelerinin gerek ham su, gerekse ikincil su 
üretimi ve kullanımı konusu ile  paydaşların   
ihtiyaçları olan elektrik ve buhar enerjisini 
ortak  üreterek, su ve enerjide verimliliğin 

esas alınacağı yeni bir üretim anlayışına ge-

çilmesi sağlanmış olacaktır.

Şehir ve medeniyetlerin ta-
rihi bir yönüyle de suyu arayı-
şın, suya ulaşmanın tarihidir. 
Atalarımızın Orta Asya’dan 
çıkıp Anadolu bozkırlarından 
Fırat ve Sakarya’ya, oradan 
Balkanlar’a, Tuna boylarına, 
Arda Nehri’ne doğru ulaşması 
bu noktada anlamlıdır.

Bugün teknolojinin geldiği noktada he-

nüz bir gram dahi yapay suyun üretileme-

diği düşünüldüğünde, Bursa’da suyumu-

zun değerini iyi bilmeliyiz. Su kalitesinin 

korunması, su miktarının korunması kadar 

önemlidir. Ürettiğimiz her nesnenin, eşya-

nın, giysinin, makinenin üretilmesinde ge-

rekli olan su miktarını (su ayak izini), piya-

saya sürdüğümüz her ürünün su cinsinden 

değerini bilmek çok önemli olduğu kadar, 

tüketirken de bir fincan kahvenin 140 litre, 

bir tek elmanın 70 litre, bir kilogram pirincin 

3400 litre, giydiğimiz bir tişörtün 2700 litre, 

bindiğimiz bir arabanın 400.000 litre su tü-

ketilerek meydana geldiğini bilerek hareket 

etmeliyiz.

Bursa, geçmişinden de aldığı yetişmiş 

inançlı insan gücüyle, teknik birikimi ve güç-

lü sanayisi ile ülkemizin, dünya için yeni bir 

medeniyet tasavvuru ve inşasında katkı sağ-

layacak öncü şehirlerden  olacaktır. 

Fotoğraf : Ekrem Yıldız’ın albümünden



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

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

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

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

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






