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Tarihin soluk alış verişlerinin hissedilebildiği Bursa, kent 
kimliğinde pek çok özelliği barındıran ayrıcalıklı bir şehir.

Bir şehir düşünün ki dağıyla, ovasıyla, tarihiyle, sanayisiyle, 
doğal güzellikleriyle adından söz ettiriyor olsun.

Bursa, bütün bu unsurları, aynı anda,  karakteristik kimli-
ğinde yansıtabilen cazibeye sahip.

Bursa’yı Bursa yapan özelliklerden biri de hiç şüphe yok ki 
sahil şehri olmasıdır.

Marmara Denizi’nin güneyinde, yaklaşık 135 kilometrelik 
sahil şeridiyle, deniz turizmi açısından büyük potansiyele sa-
hip bulunan Bursa’yı, bu yönüyle de öne çıkarmanın çalışma-
ları içerisindeyiz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüzle, sahillerimizin temizliği hu-
susunda yatırımlar yapıyoruz.

Bu bağlamda, Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde 
dört atık su arıtma tesisi inşa ediliyor. 

Diğer taraftan kolektörlerle birlikte konutların atıklarının 
denize direkt deşarj edilmesi engelleniyor. 

Böylelikle sahillerimiz temizlenmeye başladı.
Denizlerimiz, önümüzdeki yazlarda pırıl pırıl olacak. 
Gerçek anlamda sahil kenti, turizm kenti olma yolunda 

önemli mesafe kat etmiş olacağız.
Sahillerimizi korumanın bilinciyle, Bursa’nın bilinen pek 

çok özelliğinin yanına, “sahil şehri Bursa” unvanını da ekle-
menin kararlılığındayız.

Bursa, “sahil şehri Bursa” namıyla da anılmayı fazlasıyla hak 
ediyor.

Karacabey, Mudanya ve Gemlik’te geniş doğal kumsallar 
ile İznik ve Uluabat gölleri kıyılarında güzel plajlar bulunuyor.

Yeniköy, Bayramdere kesimi ile Mudanya’nın Zeytinbağ 
kesimine dek uzun ve geniş doğal kumsallar ayrı bir çekiciliği 
ortaya koyuyor.

Kum kalitesi iyi olan bu kıyılarda Kurşunlu, Bayramdere, 
Yeniköy-Mudanya kesiminde de Mesudiye, Eğerce ve Esence 
plajları yer alıyor.

Bugüne kadar tanınmayan ve sahil gelişim stratejileri 
planlarında olmayan Bursa, artık bir sahil kenti olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Sahil şehri Bursa
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Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla Bursa’nın geleceği-
ne damgasını vurmaya aday projelerimizi hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.

Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arındırılması 
gibi devam eden projeler başta olmak üzere, atık sulardan 
kaynaklanan kirliliği önlemeye yönelik, 450 milyon TL’lik çev-
re yatırımı gerçekleştirdik.

Küçükkumla, Gemlik, Kurşunlu ve Mudanya’da atık su arıt-
ma tesisleri inşa ediyoruz.

Buralardaki atık su arıtma tesislerimizi besleyecek kolektör 
imalatlarını tamamladık. 

Yine aynı şekilde Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arındırılmasını 
sağlayacak Akçalar ve Nilüfer atık su arıtma tesislerini devre-
ye alacağız. 

Bu tesislerimize şehrin batı yakasındaki evsel ve endüstri-
yel atıkları taşıyacak 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.

Atık su arıtma tesislerinden çıkacak atık çamurların berta-
raf edilmesi ile yok edilmesi sırasında oluşacak ısıdan elektrik 
üretilmesini esas alan “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji 
Elde Etme Tesisi”, Türkiye’de bir ilki oluşturuyor.

Son teknolojiyle kentimize kazandırılan tesis, aynı zaman-
da, “dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisi” unvanına da sa-
hip bulunuyor.

Mevcut 6.312 kilometrelik içme suyu şebeke hattını, 
2016’da eklenen 813.6 kilometre ile 7.125 kilometreye çıkar-
dık.

Bununla birlikte isale hattı güzergahı eklenen 111.8 kilo-
metre ile 971.9 kilometreye çıkarıldı. Bursa’ya 47 yeni su de-
posu kazandırıldı.

Böylelikle geçen yıl belirlediğimiz hedeflerimizi aşmış ol-
duk.

Aynı başarıyı bu yıl da tekrarlayabilmenin yoğun gayretin-
deyiz.

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

Hedefler aşıldı
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BUSKİ’NİN HIZIR 
ACİL SERVİSİ 

Suyu kesilenin, evini su basanın, 
gideri tıkananın ilk müracaat nok-
tası “ALO 185 BUSKİ Çağrı Merkezi” 
BUSKİ’nin hızır acil servisi gibi çalışı-
yor. Çağrı merkezinin haftanın 7 günü 
24 saat boyunca kesintisiz hizmet ver-
diğini belirten Büyükşehir Belediye-
si BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, çağrı merkezini, Türkiye’nin 
sayılı çağrı merkezlerinden biri haline 
getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Gerçekleştirdiği büyük altyapı yatırımla-
rıyla, su ve kanalizasyon idareleri arasında 
Türkiye’nin öncü kurumlarından olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü,  abone memnuniyetini sağlamaya yö-
nelik geliştirdiği çözüm odaklı hizmet anla-
yışıyla da örnek gösteriliyor.

BUSKİ’nin üstün hizmet anlayışının en 
somut örnekleri arasında yer alan “ALO 185 
BUSKİ Çağrı Merkezi”, BUSKİ’nin hızır acil ser-
visi gibi çalışıyor.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesinti-
siz hizmet veren “ALO 185 BUSKİ Çağrı Mer-
kezi”, suyu kesilenin, evini su basanın, gideri 
tıkananın ilk müracaat noktası olma gibi iş-
leve de sahip bulunuyor.

“ALO 185 BUSKİ Çağrı Merkezi”nin Yıldı-
rım ilçesi 152 Evler Mahallesi’ndeki hizmet 
binasına ziyarette bulunan BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, çağrı merkezini, 
Türkiye’nin sayılı çağrı merkezlerinden biri 
haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arıza şikayetleri için çağrı merkezinin 7 
gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet ver-
diğini ifade eden Çetinavcı, “Çağrı merke-
zimize vatandaşlarımızdan gelen arıza ve 
şikayetler, ekiplerimize anında bildirilmek-
tedir. Günde ortalama 1500 ila 2000 arasın-

da değişen sayıdaki arıza bildirimi, acil çağrı 

ve şikayet telefonunun ulaştığı çağrı merke-

zimizde gelişmiş teknolojik alet ve ekipman-

la donatılan 42 çalışanımız, vardiyalı hizmet 

vermektedir. Vatandaşlarımızdan gelen te-

lefonlara, BUSKİ’nin kurum imajına yakışan 

saygın bir üslupla yanıt veren çalışanlarımız, 

sorunların çözümünde etkin rol oynamak-

tadır. Yoğun bir tempo ve stres katsayısı 

yüksek ortamda görev yapan çağrı merkezi 

çalışanlarımız, büyük bir övgüyü de hak et-

mektedirler. Vatandaş her zaman haklıdır ve 

kurum aidiyeti anlayışı çerçevesinde hizmet 

vermek, olası bazı kişisel gerilim ve bunalım-

ların önüne geçilmesinde en etkin yöntemi 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda önümüzdeki 

süreçte, çağrı merkezi çalışanlarımızın moral 

motivasyonlarına katkı oluşturucu mahiyet-

teki kurum içi eğitimlere ağırlık vereceğiz.” 

diye konuştu.

185 numaralı telefonun 24 saat açık oldu-

ğunu hatırlatan Çetinavcı, “ALO 185 BUSKİ 

Çağrı Merkezi”nin işlevini yakın zamanda 

daha da genişlettiklerini belirterek, buna 

göre vatandaşların abonelikle ilgili işlemle-

rini, “ALO 185” aracılığıyla ya da 185@buski.

gov.tr elektronik posta adresi üzerinden ger-

çekleştirebildiklerini de sözlerine ekledi. 

BUSKİ HABER
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ÖRNEK TESİSTE 
ÜRETİM BAŞLADI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla yapımı BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Akış-
kan Yataklı Çamur Yakma Tesisi’nde 
üretim başladı. “Dünyanın en kaliteli 
çamur yakma tesisi” unvanına sahip 
bulunan tesis, son teknolojik metotlar 
kullanılarak yerli üretimle Bursa’ya ka-
zandırıldı. 

Bursa’nın daha sağlıklı bir şehir olması 
amacıyla çevre yatırımlarını hızla sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, metan gazından 
elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine 
kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi 
ve güneş panellerinden elektrik üretiminin 
ardından şimdi de arıtma tesislerinde topla-
nan çamurlardan elektrik üretimi için kuru-
lan tesisin haklı gururunu yaşıyor. BUSKİ ta-
rafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’nde inşa edilen tesislerde üretim de 
başladı. Çamur yakma tesisinde başlayan ça-
lışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, sistemin iş-
leyişi hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’dan bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tamamen yerli üretilen tesis sayesin-
de önemli bir çevre sorunu olan atık çamur-
larının bertaraf edileceğini söyledi. Daha 
yaşanabilir ve sağlıklı Bursa için kentin ‘Yeşil 
Bursa’ kimliğine önem verildiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bu hedefler doğrultusunda 
örnek tesislere imza atılıyor. Onlardan biri de 
artık üretime başladığımız çamur yakma sis-
temleri… Çevreye en çok yatırımı yapan ve 

Sağlıklı Kentler Birliği’nin de kurucusu olan 
Bursa’mızda Büyükşehir Belediyesi olarak 
artıma tesislerine büyük önem veriyoruz” 
dedi.

Başkan Altepe, arıtma tesislerinin atıkları-
nın uzun yıllardır Bursa için sorun olduğunu 
belirterek, “Arıtma tesisi atığı olan çamurla-
rın bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıllarca sü-
ren çalışmalardan sonra artık dünyada ilk 
denemeleri yapılan bu sistemle, çamurun 
kendisini kendi kalorisiyle yakma sistemini 
ilk kez Bursa’da oluşturduk ve yerli üretim-
le gerçekleştirdik. Bursa’da, 300 ton çamur, 
arıtma tesisinde, 400 ton kapasiteli, akışkan 
yataklı kazanlarda yakılabiliyor ve yok edili-
yor. Çevreye zarar verme ihtimali de kalmı-
yor” diye konuştu.

Başkan Altepe, bu sistemden önce ça-
murların belli havuzlarda toplanıp birikti-
rildiğini ve bu durumda da çamurun yok 
edilemediğini ve kokuya neden olduğunu 
kaydetti.

Bursa’da kurulan sistemin örnek olduğu-
nu anlatan Başkan Altepe, “Sistemimiz artık 
çalışmaya başladı. Son teknolojik metotları 
kullanarak yerli üretimle kentimize kazan-
dırdığımız tesis artık çalışıyor. Dünyanın en 
kaliteli çamur yakma tesisi Bursa’da… Örnek 
bir proje oldu. Şu anda çalışmalarımız ran-
dımanlı bir şekilde devam ediyor. Baca gazı 

emisyonunda da sıkıntımız yok, her şey kri-
terlere uygun. Çevreye zarar vermeden, çev-
reye zararlı tüm arıtma tesisi atıkları burada 
yok ediliyor. Buradan çıkan buharla elektrik 
de üretilmeye başlamış oluyor. Yapılan elekt-
rik üretimiyle birlikte yaklaşık 12 yıl içinde de 
tesis, kendini amorti etmiş olacak. Dünyada 
kurulan en randımanlı ve modern sistem 
oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, bu sistemi, Türkiye ve 
dünyanın değişik ülkelerindeki şehirlere 
ihraç etmeyi hedeflediklerini de anlatarak, 
“Yerli teknolojiyle Bursa’da üretilen akışkan 
yataklı kazanlar ve kullanılan sistem başarıya 
ulaştı. Çevreye zarar vermeden, en modern 
çamur bertaraf sistemi Bursa’da kurulmuş 
oldu. Hem Bursa’mıza hem ülkemize hayırlı 
uğurlu olsun. Bursa, bir yerli imalatla daha 
dünya markası oldu” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin katıldığı tesisin üretime alınması 
töreninde; Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Talat Özen,  BUSKİ Arıtma Tesisleri 
Dairesi Başkanı Devrim İzgi, Arıtma Tesisleri 
Dairesi Başkanlığı Yapım ve İşletmeler Şube 
Müdürü Nurcan Aydoğa ile Arıtma Tesisleri 
Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Kerem 
Ertürk de hazır bulundu. 
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ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETİMİNE 

BÜYÜK KATKI
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü’nün Çekirge Devlet 
Hastanesi’nin üst bölgesinde yer alan 
D13 Su Deposu’nun girişindeki su gü-
cünden yararlanarak elektrik enerjisi 
üreteceği hidroelektrik santrali tören-
le hizmete açıldı. Santral aracılığıyla 
yılda 6 milyon kWh elektrik üretilecek.

 Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşı-
mak amacıyla çevre yatırımlarına hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü ile Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Genel Müdürlüğü (TEMSAN) arasında im-
zalanan anlaşmanın ardından, Çekirge Dev-
let Hastanesi yanındaki D13 su deposunun 
hidrolik su gücünden yararlanarak elektrik 
enerjisi üreteceği tesisi hizmete açtı. Enerji 
harcamalarını en aza indirip, hem milli eko-
nomiye katkı sağlamak hem de kaynakların 
verimli kullanılması amacıyla hem spor te-
sislerinin hem de BUSKİ atölyelerinin çatıla-
rına güneş enerjisinden elektrik enerji üre-
ten sistemler kuran Büyükşehir Belediyesi, 
yenilenebilir enerji üretim yatırımlarından 

birini daha devreye aldı.

Bir taraftan kuvvetli rüzgar alan bölgele-
re rüzgar tribünleri kurulması için projeleri-
ne devam eden Büyükşehir Belediyesi, BUS-
Kİ kanalıyla kurulan 2. hidroelektrik santrali 
devreye aldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından istifa-
de ederek elektrik üretebilmek için girişim-
lerde bulunan BUSKİ, enerji üretimi ile ilgili 
önemli bir adım attı. BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü ile Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel 
Müdürlüğü (TEMSAN) arasında imzalanan 
anlaşmanın ardından, D13 Deposu’nun hid-
rolik su gücünden elektrik enerjisi üretmek 
amacıyla yapılan HES tesisi törenle hizmete 
açıldı.

Bursa’da verimli bir yatırımın gerçek-
leştirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Türkiye, yerel yöne-
timlerde öncü adımlar atıyor. Güçlü bir Tür-
kiye için güçlü şehirleri oluşturmaya devam 
ediyoruz. Yeşilinden tarihine, turizminden 
termaline dek her alanda Bursa’nın değerle-
rine sahip çıkıyoruz. Enerjide hamle yapan 
herkes dünyada öne çıkıyor. Bursa’da Bü-
yükşehir Belediyesi ve BUSKİ çalışıyor. Artık 
sular boşa akmayacak. Su akacak, elektrik 
üretecek. Buradaki potansiyel enerji elekt-
rik enerjisine dönüşecek. Yaklaşık yılda 2 
milyon TL kazanç sağlayacak, kendisini de 

amorti edecek. Borudan su akarken para da 
akacak. Yılda 6 milyon kWh elektrik üretilmiş 
olacak. Her şeyin öncüsü Bursa, her şeyin en 
güzeline layık.  BUSKİ, Bursa’da nereye gi-
rerse oraya hayat geliyor. BUSKİ, kentin her 
köşesinde, sağlıklı içme sularından altyapı 
yatırımlarına dek her alanda çalışmalarını 
sürdürüyor. Çevre konusunda da iddialıyız” 
diye konuştu. Başkan Altepe, konuşmasının 
ardından açılışı yapılan tesiste incelemeler-
de bulundu ve BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ile TEMSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Toprak’tan çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı. Hidroelektrik santralin yapı-
mı Enerji Bakanlığı’na bağlı TEMSAN Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Gücü 
1200 k ve debisi 1,7 m3/s olan santral Dob-
ruca içme suyu arıtma tesisinde arıtılan ve 
şehir merkezine verilen içme suyu iletim 
hattı üzerindeki D13 su deposu yanına inşa 
edildi.

Açılış töreninde Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep ALTEPE’nin yanı sıra; Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsma-
il Yılmaz, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 
Güngör Gülenç, Talat Özen, BUSKİ Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ekrem Yıldız, Osman Zengin, 
Fuat Gedik, TEMSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Toprak  ile daire başkanları da 
hazır bulundu. 



09

BUSKİ HABER

BUSKİ 2016’DA 
HEDEFLERİ AŞTI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün “2016 Yılı Faa-
liyet Raporu”,  Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
BUSKİ Genel Kurulu’nda yapılan oy-
lamayla kabul edildi. Buna göre BUS-
Kİ, gerçekleştirdiği üst düzey perfor-
mansla, 2016’da planladığı hedefleri 
aştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla iz bırakıcı nitelikteki altyapı çalışma-
larına imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
2016’da belirlediği hedefleri aştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün “2016 Yılı Faaliyet Raporu”, 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda 
yapılan oylamayla kabul edildi. 2016’da he-
deflerini aştıklarını, 2017’de de aynı başarıyı 

sergilemek için yoğun tempoyla çalıştıkları-
nı belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 2016’da öngörülen 1.050 milyon 
TL’lik gelir bütçesi ve 1.120 milyon TL’lik gi-
der bütçesinin de yüzde 98 oranında ger-
çekleştiğini vurguladı.

Bu bağlamda, mevcut 6.312 kilometrelik 
içme suyu şebeke hattını 2016’da eklenen 
813.6 kilometre ile 7.125 kilometreye çıkar-
dıklarını belirten Çetinavcı, “Bununla birlikte 
isale hattı güzergahı eklenen 111.8 kilomet-

re ile 971.9 kilometreye çıkarıldı. Bursa’ya 47 

yeni su deposu kazandırıldı.” diye konuştu.

3.870 kilometreden oluşan kanalizasyon 

ve yağmur suyu hattının 309 kilometrelik ila-

veyle 4.179 kilometreye ulaştığına değinen 

Çetinavcı, 83 milyon 103 bin 31 metreküpü 

Doğu Arıtma Tesisi, 18 milyon 770 bin 372 

metreküpü de Batı Arıtma Tesisi’nde olmak 

üzere toplam 101 milyon 873 bin 403 metre-

küp atık suyun arıtıldığına dikkat çekti. 
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BUSKİ’DEN 450 
MİLYON TL’LİK 

ÇEVRE YATIRIMI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

vizyonuyla Bursa’nın geleceğine 
damgasını vurmaya aday projelere 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın 
kirlilikten arındırılması gibi devam 
eden projeler başta olmak üzere, 
atık sulardan kaynaklanan kirliliği 
önlemeye yönelik, 450 milyon TL’lik 
çevre yatırımı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “yaşanıl-
masından mutluluk duyulan sağlıklı şehir 
Bursa” vizyonuyla çalışmalarına hız verdik-
lerini belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, bu kapsamda önemli çevre 
yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın kirlilik-
ten arındırılması gibi devam eden projeler 
başta olmak üzere, atık sulardan kaynakla-
nan kirliliği önlemeye yönelik 450 milyon 
TL’lik çevre yatırımı gerçekleştirdiklerini vur-
gulayan Çetinavcı, “Körfezdeki kirliliğin önü-
ne geçebilmek için Küçükkumla, Gemlik, 
Kurşunlu ve Mudanya’da atık su arıtma tesis-
leri inşa ediyoruz. Buralardaki atık su arıtma 
tesislerimizi besleyecek kolektör imalatla-
rını tamamladık. Yine aynı şekilde Nilüfer 
Çayı’nın kirlilikten arındırılmasını sağlayacak 
Akçalar ve Nilüfer atık su arıtma tesislerini 
devreye alacağız. Bu tesislerimize şehrin batı 

yakasındaki evsel ve endüstriyel atıkları taşı-
yacak olan kolektör inşaatlarını büyük oran-
da 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.
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BEŞ AYDA 279 
KİLOMETRELİK 

İÇME SUYU HATTI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-

Kİ Genel Müdürlüğü, Ocak-Mayıs 
2017 dönemini kapsayan beş ay-

lık dönemde 279 kilometrelik içme 
suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. 
Beş aylık dönemde ulaşılan imalat 
tutarı, yıl sonu için belirlenen 475 
kilometrelik içme suyu hattı hedefi-
nin aşılacağını gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday projelere imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Ocak-Mayıs 2017 dönemini 

kapsayan beş aylık dönemde 279 kilometre-

lik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Söz konusu imalat tutarının yıl sonu için 

belirlenen 475 kilometrelik içme suyu hattı 

hedefinin aşılacağını gösterdiğini belirten 

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 

17 ilçenin tamamında yapımı devam eden 

87 adetlik su deposu inşaatının ise 2017 so-

nunda tamamlanacağını sözlerine ekledi.
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BUSKİ’DEN SAĞLIKLI 
ALTYAPI AĞI 

Yağmur suyu giderleri ile kanali-
zasyon hattı giderlerini yüzde 100’e 
varan oranda birbirinden ayırarak 
sağlıklı altyapı ağının oluşumun-
da örnek uygulamalara imza atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Ocak 2017 - Ma-
yıs 2017 dönemini kapsayan beş 
aylık süreçte, 76 kilometrelik kana-
lizasyon, 52 kilometrelik de yağmur 
suyu kanalı imalatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “yaşanıl-
masından mutluluk duyulan şehir” hede-
finde, Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday altyapı çalışmalarına imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı altyapı ağı-
nın oluşumunda dikkat çeken uygulamalar 
gerçekleştiriyor.

Yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon 
hattı giderlerini yüzde 100’e varan oranlar-
da birbirinden ayırdıklarını belirten Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, böylelikle sağlıklı alt-
yapı ağının en önemli gereklerinden birini 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ocak 2017 – Mayıs 2017 dönemini kap-
sayan beş aylık süreçte, 76 kilometrelik ka-
nalizasyon, 52 kilometrelik de yağmur suyu 
kanalı imalatında bulunduklarını belirten 
Çetinavcı, “Sorunlarından arındırılmış sağ-
lıklı altyapı ağının en önde gelen gerekle-

rinden biri de kanalizasyon hattı ile yağmur 

suyu giderlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 

Atık su ve yağmur sularının çevreye zarar 

vermeden uzaklaştırılarak, derelerin temiz 

akması ancak bu yolla sağlanabilir. Kanali-

zasyon hattı ile yağmur suyu hattını mer-

kezde yüzde 100’e varan mertebelerde bir-

birinden ayırdık. Bundan sonraki hedefimiz, 

2014’te sorumluluk alanımıza giren diğer 10 

ilçemizde de aynı başarıyı gösterebilmek.” 

diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla ça-

lışmalarına artan tempoyla devam ettiklerini 

vurgulayan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-

kı Çetinavcı, 2017 için belirledikleri altyapı 

hedeflerini aşacaklarını da sözlerine ekledi.
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SU FİYATLARINDA 
ARTIŞ YOK 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği, ilçe 
belediyeleri tarafından belirlenen katı atık 
bedelleri 1 Temmuz 2017’den geçerli olmak 
üzere yeniden tarifelendirildi.

İlçe belediyelerinin belirlediği tarife uya-
rınca katı atık bedelleri konutlar ve işyerleri 
için ayrı ayrı ücretlendirildi. Buna göre ön-
ceki tarifeye göre ortak belirlenen 7 lira 93 
kuruşluk katı atık bedelleri, Bursa’nın 17 ilçe-
sinde ev ve işyerleri için ayrı ayrı olmak üze-
re 5 lira 90 kuruştan 31 lira 86 kuruşa kadar 
değişen tutarlarda artırıldı. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Mayıs 2017 Olağan Meclis 

Toplantısı’nda onaylanan yeni fiyat tarifesi 
1 Temmuz 2017’den itibaren uygulanmaya 
başlandı.

Temmuz 2017 dönemine ait su fatura-
larının katı atık bedelindeki artıştan kay-
naklanan zorunluluk nedeniyle önceki 
dönemlere göre daha yüksek tutarlarda 
abone faturalarına yansıtıldığını belirten 
BUSKİ yetkilileri, bu durumun, suya zam 
yapıldığı gibi yanlış bir algıya neden oldu-
ğunu vurguladı.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, katı atık 
bedellerinin ücretlendirilmesini ilçe be-
lediyelerinin belirlediğine işaret edilerek, 
BUSKİ’nin bu hususta herhangi bir dahli-
nin bulunmadığına vurguda bulunuldu. 
BUSKİ’nin katı atık bedellerini ilçe beledi-
yeleri adına tahsil edip, buradan elde edi-
len geliri yine ilçe belediyelerine aktardı-
ğına değinilen açıklamada, su fiyatında 
herhangi bir artışın söz konusu olmadığına 
işaret edildi.

İLÇELERE 
BÜYÜK YATIRIM 

 Mart 2014’te yürürlüğe giren Bütünşe-
hir Yasası ile sorumluluk alanlarına giren 
10 ilçede yatırım seferberliği başlattıklarını 
belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, diğer ilçelerde olduğu gibi İne-

göl ve Yenişehir’de de altyapı çalışmalarına 
hız verdiklerini vurguladı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin “sağlıklı kent Bursa” vizyonu 
doğrultusunda, Yenişehir ve İnegöl’ün içme 
suyu ile kanalizasyon altyapı ağını yenileme 
çalışmaları başlattıklarına işaret eden Çeti-
navcı, yıl sonuna kadar çalışmalarında bü-
yük aşama kaydedeceklerini ifade etti.

10 ilçenin altyapı ağının yenilenmesi kap-
samında yaklaşık 450 milyon TL’lik yatırım 

gerçekleştireceklerini belirten BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Büyükşehir 

Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına hız 

verdiklerini de sözlerine ekledi. BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın ilçe ziya-

retlerinde; BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 

Güngör Gülenç, Adem Vural ile Planlama 

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Necat Yar-

dımcı ve İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı 

Orhan Çağlayan da hazır bulundu.
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İLÇELERİN 
ALTYAPISI 

YENİLENİYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-

Kİ Genel Müdürlüğü’nün ilçe şube 
müdürlüklerinin çalışmalarını ye-
rinde incelemek amacıyla başlattı-
ğı ziyaretlere bütün hızıyla devam 
ediliyor. BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı bu kapsamda, Mus-
tafakemalpaşa ve Karacabey şube 
müdürlüklerini ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla çalışmalarına artan tempoyla devam 
eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelere ger-
çekleştirilen ziyaretlerle çalışmaları yerinde 
inceliyor.

Ekip çalışmasına büyük önem verdiklerini 
belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, bulunduğu ziyaretlerle hem çalış-
maları yerinde incelemeyi hem de çalışanlar 
arasındaki birlik beraberlik duygusunu pe-
kiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Bütünşehir Yasası’yla birlikte sorumlu-
luk alanlarına giren ilçelerdeki altyapı ça-
lışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren 
Çetinavcı, “Amacımız, merkezdeki altyapı 
hizmetlerinin tamamını ilçelerimizde de 
gerçekleştirebilmek. Kanalizasyon ve yağ-

mur suyu hatlarının birbirinden ayrılması, 
sudaki kayıp kaçak oranının yüzde 22’ler se-
viyesine düşürülmesi, içme suyu hatlarının 
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler 
bağlamında yenilenmesi, dere ıslahları ile 
arıtma tesislerinin hizmete sunulması gibi 
hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda bütün 
gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın ziyaretlerinde BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Vural ile BUSKİ İşlet-
meler 2. Bölge Dairesi Başkanı Orhan Çağla-
yan da hazır bulundu.

Ziyaretlerin Mustafakemalpaşa ile ilgili 
bölümüne, Mustafakemalpaşa Belediye Baş-
kanı Sadi Kurtulan da eşlik etti. 
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FATURALARA   
OTOMATİK ÖDEME 

KOLAYLIĞI  
 Yetişmiş iş gücünün yanında tek-

nolojik yenilik ve gelişmeleri de 
dikkate alan çalışma sistematiğiyle, 
diğer su ve kanalizasyon idarelerine 
örnek gösterilen Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, nakitli 
çalışan otomatik ödeme veznelerini 
devreye aldı. BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı uygulamay-
la, vatandaşın işini çabuklaştırmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 

aday büyük altyapı projelerine imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş gücü-
nün yanında teknolojik yenilik ve gelişme-
leri de dikkate alan çalışma sistematiğiyle, 
diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek 
gösteriliyor. Bu kapsamda, vatandaşın Ku-
rumla ilgili işlemlerini çabuklaştırarak hiz-
met kalitesini artırıcı yenilikleri hayata ge-
çiren BUSKİ, nakitli çalışan otomatik ödeme 
veznelerini devreye aldı.

Uygulama bağlamında hem nakit hem de 
kredi kartlı ödeme imkanı sağlandığını belir-
ten Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı, nakitli çalışan 
otomatik ödeme veznelerinin ilk etapta; Set-
başı Tahsilat Şubesi, Eğitim Tahsilat Şubesi, 
Görükle Şube Müdürlüğü, Karacabey Şube 
Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Şube Mü-
dürlüğü ile Mudanya Şube Müdürlüğü’nde 
hizmet sunmaya başladığını vurguladı.

Sistemin çalışma sistematiğine ilişkin Eği-
tim Tahsilat Şubesi’nde açıklamalarda bulu-

nan Çetinavcı, uygulama ile vatandaşların 
işini çabuklaştırmayı ve hizmet kalitesini 
daha da artırmayı hedeflediklerini, uygula-
manın süreç içerisinde ilçe şube müdürlük-
lerinin genelini kapsayacak biçimde yaygın-
laştırılacağını ifade etti.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 
1 haftalık süre geçmiş olmasına rağmen, 
makine başına günlük 2 bin 500 TL’lik tah-
silat miktarına ulaşıldı. Nakit ödemeli oto-
matik ödeme veznelerine ödemeler kağıt 
banknotlarla yapılıyor. Vatandaşlar para üst-
lerini ise kağıt banknotlar ya da bozuk para-
lar şeklinde alabiliyorlar.

Vatandaşların elektronik kartlı sayaçları 
ve BUSKİ faturalarını daha kolay ödemeleri 
için başlatılan uygulama, süreç içerisinde, 
ilçe şube müdürlüklerinin genelini kapsaya-
cak biçimde yaygınlaştırılacak. 
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 TASARRUF 
KOVASI MUCİDİ 

MİNİK HAMZA 
BKaracabey Şehit Serkan Şahin 

Ortaokulu öğrencisi Hamza Kurt’un 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne yaz-
dığı mektup, BUSKİ’nin bilinçli su 
kullanımı ve tasarrufu konusunda 
gerçekleştirdiği eğitimlerin amacı-
na ulaştığını gösterdi. Hamza’nın 
mektubu sonrası, BUSKİ binasının 
yan duvarındaki çeşme figüründen 
damlayan  su damlalarının altına 
yerleştirilen kova ile suyun boşa ak-
masının önüne geçildi.

Karacabey Şehit SerkanŞahin  Ortaokulu 
5. sınıf öğrencisi Hamza Kurt’un BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne yazdığı mektup, BUSKİ’nin bi-
linçli su kullanımı ve tasarrufu konusunda 
gerçekleştirdiği eğitimlerin amacına ulaş-
tığını gösterdi. Minik Hamza’nın mektubu 
sonrası, BUSKİ binasının Mudanya Yolu yö-
nüne bakan yan duvarında yer alan çeşme 

figüründen damlayan dört su damlasının al-
tına yerleştirilen kova ile su damlacıklarının 
boşa akıp gitmesinin önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu ile 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday altyapı yatırımlarına imza atan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, bilinçli su kullanımı ve ta-
sarrufuna yönelik gerçekleştirdiği eğitim et-
kinlikleriyle de dikkat çekiyor. Karacabey Şe-
hit Serkan Şahin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 
Hamza Kurt’un BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne 

yazdığı mektup, BUSKİ’nin okullara yönelik 
gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimlerinin 
amacına ulaştığını gösterdi.

Mektubunda, BUSKİ binasının Mudanya 
Yolu yönüne bakan yan duvarında yer alan 
çeşme figüründen damlayan dört su damla-
sının boşa akıp gittiğini, su damlacıklarının 
altına konulacak kovayla su tasarrufunun 
sağlanmış olacağını belirten Hamza’nın 
mektubu, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nü hare-
kete geçirdi.
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Hamza’nın mektubu sonrası, su damla-
cıklarının altına kova figürü yerleştirilerek, 
su damlacıklarının boşa akıp gitmesinin de 
önüne geçildi.

Hamza’nın duyarlılığından duyduğu 
memnuniyeti, okul müdür yardımcısı ve ai-
lesiyle birlikte BUSKİ’ye davet ederek göste-
ren BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Hamza’ya teşekkür etti.

2013’den bu yana okullar nezdinde sür-
dürdükleri eğitim faaliyetleri ile yaklaşık 20 
bin öğrenciye bilinçli su kullanımı ve tasarru-
fu eğitimİ verdiklerini belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Hamza’nın 
su tasarrufuna ilişkin sergilediği duyarlı dav-
ranışın, amaçlarına ulaştıklarının en somut 
göstergesini oluşturduğu vurguladı.

Hayatın devamlılığı noktasında suyun 
olmazsa olmaz öneme sahip bulunduğunu 
belirten Çetinavcı, su kaynaklarının bilinçli 
kullanımı ve su tasarrufunun yaşamın sürek-

liliğinde büyük öneme sahip bulunduğunu 
ifade etti.

Hamza’yı duyarlılığından dolayı tebrik 
eden Çetinavcı, tablet, bilgisayar ve BUSKİ 
yayınlarından oluşan hediye setiyle minik 
Hamza’yı ödüllendirdi.

BUSKİ’nin verdiği eğitimler ve yayınladığı 
su tasarrufu kitapçığının kendisinde su bilin-
cinin oluşmasını sağladığını belirten Karaca-
bey Şehit Serkan Şahin Ortaokulu 5. sınıf öğ-
rencisi Hamza Kurt ise BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı’ya teşekkür etti. 

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın minik Hamza’yı kabul ziyare-
tinde, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Vural ile Karacabey Şehit Serkan Şahin Or-
taokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Sütçü, 
Hamza’nın annesi Esin Çukur, babası Bülent 
Çukur, anneannesi Nesrin Kırgız ve kardeşi 
Esma Melek Çukur da hazır bulundu. 
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BUSKİ’NİN 
GÜVENLİĞİ EMİN 

ELLERDE
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sunduğu 
güvenlik hizmetiyle de kurum kim-

liğini yansıtan örnek uygulamalara 
imza atıyor. Profesyonel personeli, 
kendini yenileyen hizmet anlayışıy-
la BUSKİ Güvenlik Şefliği, BUSKİ’nin 
güvenliğinin emin ellerde olduğunu 
gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla örnek projelere imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği 
sorumluluk bilinciyle, güvenlik alanındaki 

çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
BUSKİ Güvenlik Şefliği’nin üçer aylık pe-

riyotlarla gerçekleştirdiği “değerlendirme 
toplantısı”nda geçen dönemdeki çalışmalar 
gözden geçirilerek, ileriye yönelik yapıla-
cak çalışmalara ilişkin  değerlendirmelerde 
bulunuldu. Toplantıda ayrıca, BUSKİ’nin, 
Makine Kimya Endüstrisi (MKE) adına silah 
üretiminde bulunan Sarsılmaz firmasından 
satın aldığı 80 silahın teknik özellikleri, firma 
yetkilisi Semin EMİK’in sunumuyla güvenlik 
personeline tanıtıldı.

ÇALIŞANLARA 
YANGIN TATBİKATI

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai-
resi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sür-
düren BUSKİ Sivil Savunma Birimi tarafından 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Elektrik Maki-
ne İkmal Dairesi Başkanlığı ve iş ocaklarında 
görevli 25 personele yangın söndürme eği-
timi verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

vizyonuyla Bursa’nın geleceğine damgasını 
vurmaya aday yatırımlara imza atan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, hayatın içinden hayata 
dair konulara ilişkin gerçekleştirdiği eğitim 
faaliyetleriyle de çalışanlarını bilgilendiriyor 
Bu kapsamda, BUSKİ Genel Müdürlüğü İn-
san Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren BUSKİ 
Sivil Savunma Birimi tarafından Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine İkmal Da-
iresi Başkanlığı ve iş ocaklarında görevli 25 
personele yangın söndürme eğitimi verildi.

Yangına bilinçli müdahalenin neleri içer-
diğine ilişkin bilgilerin uygulamalı olarak 

verildiğini belirten BUSKİ Sivil Savunma Bi-
rimi Yöneticisi Sivil Savunma Uzmanı Münir 
Yılmaz, “Tatbikat vesilesiyle, ‘yangının tanı-
mı’, ‘yanmanın çeşitleri’, ‘yangının çıkış ne-
denleri’, ‘yangında ilk müdahale’, ‘yangının 
yayılması’, ‘yangın tahliyesi’, ‘yangında kur-
tarılacak malzemeler’, BUSKİ’de yangına kar-
şı alınan önlemler, ‘yangın talimatnamesi’, 
‘önemli telefon numaraları’, ‘yangını düzen-
leyen mevzuat’, ‘yangındaki cezai hükümler’, 
‘kullanılan tüplerin sınıflandırılması ve çeşit-
leri’, ‘yangın tüplerinin kullanımı’, ‘yangında 
ilk müdahale’ konularında bilgi verildi.” diye 
konuştu.
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BUSKİ’DEN İLERİ 
TEKNOLOJİ 

UYGULAMALARI  
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

katkıları, Türk Hava Yolları’nın (THY) 
isim sponsorluğu ve BEBKA’nın 
destekleriyle Bursa Bilim Teknoloji 
Merkezi’nin (Bursa BTM) ev sahipli-
ğinde düzenlenen Türk Hava Yolları 
6. Bursa Bilim Şenliği, TÜYAP Fuar 
Alanı’nda başladı. Teknolojik yenilik 
ve uygulamaların sergilendiği fuar-
da BUSKİ standı, yoğun ilgi gören 
stantlar arasında yer aldı.

B Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
ları, Türk Hava Yolları’nın (THY) isim spon-
sorluğu ve BEBKA’nın destekleriyle Bursa 
Bilim Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) ev 
sahipliğinde düzenlenen Türk Hava Yolları 
6. Bursa Bilim Şenliği, TÜYAP Fuar Alanı’nda 
başladı. Teknolojik yenilik ve uygulamaların 

sergilendiği fuarda BUSKİ standı, yoğun ilgi 
gören stantlar arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday büyük altyapı projelerine imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş gücü-
nün yanında teknolojik yenilik ve gelişme-
leri de dikkate alan çalışma sistematiğiyle, 
diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek 
gösteriliyor.

Teknolojiyi önemli bir hizmet aracı olarak 
başarıyla kullanan BUSKİ, bu özelliğini TÜ-
YAP Fuar Alanı’nda  4-7 Mayıs 2017 tarihle-
rinde düzenlenen Türk Hava Yolları 6. Bursa 
Bilim Şenliği’nde açtığı stantla, fuar ziyaret-
çilerinin izlenimine sundu.

BUSKİ abonelerinin arıza ve şikayetlerinin 
anında iletilebilmesi için oluşturulan “Alo 
185” hattı, BUSKİ yerleşkesinden su depola-
rına, pompa istasyonlarından içme suyu ba-
rajlarına kadar BUSKİ’nin bütün birimlerinin 
uzaktan görüntüleme yoluyla izlenebildiği 
Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi 
(SCADA), sudaki kayıp kaçakların tespitinde 
kullanılan yer altı su kaçağı arama robotları, 
içme suyu ve atık su arıtma tesisleri labora-

tuarlarında kullanılan ileri teknoloji uygula-
maları ile haritacılık faaliyetleri içerisinde yer 
alan ve gelişen teknolojiler ile birlikte uydu 
bazlı konumlama tekniği olarak tanımlanan 
BUSAGA projesi, BUSKİ’nin teknolojik uygu-
lamalarına verilebilecek örneklerden birka-
çını oluşturuyor.

BUSKİ’nin adı geçen bu yenilikleri, Türk 
Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği’nde sergi-
leniyor. BUSKİ’nin standında incelemelerde 
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, BUSKİ’nin teknolojik yenilikleri başa-
rıyla uygulamasından duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Bursa’yı ileriye taşıyacak büyük altyapı 
projelerini BUSKİ aracılığıyla hayata geçir-
diklerini belirten Altepe, BUSKİ’yi başarıya 
ulaştıran faktörlerin arasında yetişmiş iş 
gücü kadar teknolojik uygulamaların da bu-
lunduğunu vurguladı.

Başkan Altepe’nin stand ziyaretinde, AK 
Parti İl Başkanı Cemalettin TORUN, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUS-
Kİ Genel Müdür Yardımcısı Talat ÖZEN ile 
Büyükşehir ve BUSKİ çalışanları da hazır bu-
lundu. 
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KERMESE 
REKOR KATKI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
her yıl Kaplıkaya’daki Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi Tesisleri bah-
çesinde düzenlediği kermes ve yi-
yecek şenliğine düzenli katılım sağ-
layan BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu 
yıl da kermesin parlayan yıldızıy-
dı. BUSKİ standından yapılan satış 
ve BUSKİ personelinin katkılarıyla 
kermese 20 bin TL’lik rekor destek 
sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl 
Kaplıkaya’daki Büyükşehir Belediyesi Hu-
zurevi Tesisleri bahçesinde düzenlediği 
kermes ve yiyecek şenliğine düzenli katılım 
sağlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl da 
kermesin parlayan yıldızıydı. Organizasyo-
nun en büyük standı olma özelliğine salip 
bulunan BUSKİ standından yapılan satış 
ve BUSKİ personelinin sağladığı katkıyla 
kermese 20 bin TL’lik rekor destek sağlan-
dı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü’nce organize edilen BUSKİ’nin 
standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne 
oldu. BUSKİ standını ziyaret edenler arasın-
da, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Muhsin Özlükurt da yer aldı.

Dev organizasyona BUSKİ’nin yanı sıra; 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin 
çalışanları, ilçe belediyeleri, engelli dernek-
leri ve hemşehri dernekleri katıldı. Organi-
zasyonun en büyük standı olma özelliğine 
sahip bulunan BUSKİ standından yapılan 
satış ve BUSKİ personelinin katkılarıyla, ker-
mese 20 bin TL’lik destek sağlandı. BUSKİ 
böylelikle, her yıl tekrarladığı rekor katkı 
performansını bu yıl da yinelemiş oldu. 
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AKREDİTASYON 
BAŞARISI  

Sürekli ve kaliteli içme suyu temi-
ni ile sorunlarından arındırılmış alt-
yapı uygulamalarında örnek çalış-
malara imza atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
2014 yılında Türk Akreditasyon Ku-
rumu (TÜRKAK) tarafından akredite 
edilen, içme suyu ve atık su labora-
tuvarlarının başarılı çalışmalarıyla 
da adından söz ettiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 2014 yılında Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edi-
len, içme suyu ve atık su laboratuvarlarının 
başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Laboratuvarların akreditasyonu ile test 
sonuç ve raporların uluslar arası kabul edi-
lirliğe sahip olduğunu belirten BUSKİ Genel 

Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bu duru-
mun, BUSKİ’ye uluslar arası alanda saygınlık 
ve güven kazandıracağını vurguladı.

2010 yılından bu yana devam eden süreç 
neticesinde, içme suyu ve atık su laboratu-
varlarının 2014 yılında akreditasyon belgesi 
almaya hak kazandığını hatırlatan Çetinav-
cı, “2014’te 6’sı içme suyu, 15’i de atık suda 
olmak üzere toplam 21 parametrede akre-
tide olan laboratuvarlarımız, TÜRKAK’ın her 
yıl gerçekleştirdiği denetimler neticesinde, 
akredite olunan parametre sayısını artırma 
başarısı göstermiştir. Buna göre 2015’te 15’i 
içme suyu, 11’i de atık suda; 2016’da 28’i 
içme suyunda, 12’si atık suda; 2017’de de 
49’u içme suyu, 38’i atık su, 1’i de atık sular-
dan numune almak üzere toplamda akredi-
te olunan parametre ve yöntem sayısında 
88’e ulaşılmış oldu. Bu başarıda büyük payı 
bulunan Havza Koruma Dairesi Başkanlığı 
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü İçme 
suyu ve Atıksu laboratuvarlarında görev 
yapan idari ve teknik personelimizi tebrik 
ediyorum.” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, elde edilen başarıyla laboratuvar 

çalışmalarında elde edilen test sonuç ve ra-
porların, uluslar arası kabul edilirliğe sahip 
olduğunu da sözlerine ekledi.
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BUSKİ YETİM 
ÇOCUKLARIN 

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
İhtiyaç sahibi yetim çocuklar ve 

aileleri ile Suriye’deki iç savaşta ye-
tim kalan çocukların eğitim başta 
olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 2014’te kuru-
lan Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’ni ziyaret eden 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, dernekte eğitim gören 
yetim çocuklara kırtasiye malzeme-
lerinden oluşan BUSKİ hediye seti 
takdim etti.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday projelere imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği 
sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal farkın-
dalık oluşturan etkinliklerle de adından söz 
ettiriyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi yetim 
çocuklar ve aileleri ile Suriye’deki iç savaşta 
yetim kalan çocukların her türlü ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla 2014’te kurulan 
Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’ni ziyaret eden BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı, dernekte eğitim 
gören yetim çocuklara kırtasiye malzemele-
rinden oluşan BUSKİ hediye seti takdim etti.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç ve BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürü Cengiz Erdem’in de hazır bulundu-
ğu ziyarette duygu dolu anlar yaşandı Kalbi 
Selim Derneği sayesinde hayata tutunduk-
larını belirten yetim çocuklar, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’ya ziyaretleri 
nedeniyle teşekkür ettiler. BUSKİ Genel Mü-
dürü İsmail Hakkı Çetinavcı ile BUSKİ Genel 

Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç ve BUSKİ 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cengiz 
Erdem’in ziyaretinden büyük onur duyduk-
larını belirten Kalbi Selim Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Osman İpekçioğulları  ise hayrı verenle 
alanı karşı karşıya getirerek, hayır köprüsü 
oluşturduklarını vurguladı.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da Kalbi Selim Derneği’nin örnek bir 
faaliyete imza attığını belirterek, dernek ça-
lışmalarında emeği bulunanları tebrik etti.

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

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

TURNUVA BAŞARISI  
BUSKİ Masa Tenisi Takımı, Türkiye Masa 

Tenisi Federasyonu’nun iller bazında dü-
zenlediği “Kuruluşlar arası Masa Tenisi 
Kupası”nda Bursa dördüncüsü oldu. Sekiz 
takımın katıldığı turnuvada BUSKİ’yi başa-
rıyla temsil eden Masa Tenisi Takımı’na dör-
düncülük kupası ile madalyalarını, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Vural, BUSKİ 
Spor Salonu’nda düzenlenen törenle tak-
dim etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla Bursa’nın geleceğine damgasını 
vurmaya aday altyapı projelerine imza atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sosyal ve sportif alandaki başa-
rılarıyla da adından övgüyle söz ettiriyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun iller 
bazında düzenlediği “Kuruluşlar arası Masa 
Tenisi Kupası”nda Bursa dördüncülüğünü 
kazanan BUSKİ Masa Tenisi Takımı, BUSKİ’nin 

sportif alandaki başarısına örnek oluşturdu. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge 
Dairesi Başkanı Orhan Çağlayan, İşletmeler 
2. Bölge Dairesi Başkanlığı çalışanı Burha-
nettin Demirel, Tarımsal Planlama Yatırım 
Dairesi Başkanlığı çalışanı Kemal Demirel 
ve misafir oyuncu Tuncay Temiz’den olu-
şan BUSKİ Masa Tenisi Takımı, ileriki yıllarda 
daha büyük başarılara ulaşacağının sinyalini 
verdi. Bursa genelinde sekiz takımın katılı-
mıyla gerçekleştirilen turnuvanın birincili-
ğini Çemtaş elde ederken, ikinciliği Robert 

Bosch, üçüncülüğü Bursa Tabip Odası ka-
zandı. BUSKİ Masa Tenisi Takımı’nın dördün-
cülük kupası ile madalyalarını, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Vural, BUSKİ Spor 
Salonu’nda düzenlenen törenle takdim etti.

Törende, Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Te-
nisi  Şube Sorumlusu Fehim Ferik ile basın 
mensupları da hazır bulundu. 
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BUSKİ'YE 
ŞAMPİYONLUK 

TEŞEKKÜRÜ
Avrupa Masa Tenisi Birliği’nin (ETTU) Ka-

dınlar Kupası’nda şampiyon olan Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Bayan Masa Tenisi 
Takımı, Bursa’nın gururu oldu. Bursa Büyük-
şehir Belediyespor Masa Tenisi Başantrenörü 
Mehmet ASLAN, şampiyonlukta verilen des-
tek nedeniyle BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı ÇETİNAVCI ve Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural’a teşekkür ziyaretinde bulundu 
Avrupa Masa Tenisi Birliği’nin (ETTU), Bü-
yükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 
Masa Tenisi Salonu’nda düzenlediği ETTU 
Kadınlar Kupası finali rövanş maçında Tİ-

GEM Spor’u 3-2 yenerek şampiyonluk kupa-
sını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Masa Tenisi Takımı, Bursa’nın gururu oldu. 
Kazanılan şampiyonluk vesilesiyle BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı Adem Vural’ı ziyaret 
eden Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi 
Başantrenörü Mehmet Aslan, verilen destek 
nedeniyle BUSKİ’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyespor Bayan Masa 
Tenisi Takımı’nın şampiyon olduğu maçın 
BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda oynandığını 
belirten Aslan, “Masa tenisi takımımız bu 
şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attı. 
Şampiyonluğa giden yolda zorlu mücade-
leler veren takımımız, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Recep Altepe’nin destek-
lerini her zaman yanında buldu. Bu nedenle 
kendisine müteşekkiriz. Aynı şekilde BUSKİ 
Genel Müdürlüğümüz de sağladığı fiziki 
ortam ve manevi destekleriyle bizlere güç 

verdi. Ben bu vesileyle BUSKİ Genel Müdü-
rümüz Sayın İsmail Hakkı Çetinavcı ve Genel 
Müdür Yardımcımız Adem Vural’ın şahsında 
BUSKİ camiasına teşekkür ediyorum.  ETTU 
Kadınlar Kupası Şampiyonluğu’nun yanı-
sıra; Süper Lig Bayanlar Şampiyonluğu ve 
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu’nu da 
kazanan  masa tenisi takımımız, Bursa’nın 
gururu.” diye konuştu. BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı da ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir 
Belediyespor  Bayan Masa Tenisi Takımı’nın 
elde ettiği şampiyonluğun gurur verici ol-
duğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla altyapı, şehircilik, tarih, kültür, 
sanat ve sportif faaliyetlerde önemli başa-
rılara imza atıldığını dile getiren Çetinavcı, 
masa tenisinde elde edilen başarıya, BUSKİ 
Masa Tenisi Salonu’nun ev sahiplikte bulun-
masının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. 
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15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİ FUTBOL 

TURNUVASI’NIN 
ŞAMPİYONU BUSKİ  

Yenişehir Kaymakamlığı’nın 18 kamu ku-
rum ve kuruluşunun katılımı ile düzenlediği, 
“15 Temmuz Şehitleri Anısına Kurumlararası 
Futbol Turnuvası”nı, final maçında Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nü 3-1 yenen, Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Yeni-
şehir Şube Müdürlüğü kazandı. Yenişehir 
Kaymakamlığı’nın 15 Temmuz şehitleri 
anısına düzenlediği, “15 Temmuz Şehitleri 
Anısına Kurumlararası Futbol Turnuvası”nı, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Yenişehir Şube Müdürlüğü ka-
zandı.

18 kamu kurum ve kuruluşunun katılı-
mı ile düzenlenen turnuva, heyecanlı kar-
şılaşmalara sahne oldu. Turnuvanın zorlu 
maratonunu final maçında Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nü 3-1 mağlup eden BUSKİ Yeni-
şehir Şube Müdürlüğü kazandı. Turnuvada 
ikincilik kupası Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
olurken, üçüncülüğü Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Müdürlüğü elde etti. BUSKİ 
Yenişehir Şube Müdürlüğü, şampiyon-
luk kupasını, Yenişehir Kaymakamı Suat 
Seyitoğlu’nun elinden aldı. 
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BUSKİ HABER

BUSKİ 5. SU 
KUPASI FUTBOL 

TURNUVASI’NI 
YENİŞEHİR BUSKİ 

KAZANDI  
Bursa Büyükşehir Belediye-

si BUSKİ Genel Müdürlüğü BUS-
Kİ 5. Geleneksel Su Kupası Futbol 
Turnuvası’nı, BUSKİ Abone İşleri Da-
iresi Başkanlığı’nı penaltı atışlarıyla 
5-4 mağlup eden, BUSKİ Yenişehir 
Şube Müdürlüğü kazandı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla büyük altyapı yatırımlarına imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanları arasın-
daki birlik beraberlik duygusunun gelişimi-
ne yönelik gerçekleştirdiği sosyal ve sportif 
faaliyetlerle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda 
bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “BUSKİ Su 
Kupası Futbol Turnuvası”nı final maçında 
BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nı pe-
naltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden BUSKİ Yeni-
şehir Şube Müdürlüğü kazandı.

24 takımın katıldığı 124 maçlık turnuva-
nın ikinciliğini BUSKİ Abone İşleri Dairesi 
Başkanlığı kazanırken, üçüncülüğü BUSKİ 

insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, dördüncülüğü 
ise BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı En-
deks Okuma Şube Müdürlüğü elde etti. Ça-
lışanları arasında birlik beraberlik duygusu-
nun gelişimine büyük önem verdiklerini dile 
getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, futbol 
turnuvası ile “Büyük BUSKİ ailesi” bilincinin 
pekiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Turnuvanın düzenlenmesinde eme-
ği bulunanlara teşekkür eden Çetinavcı, 
şampiyonluğu kazanan Yenişehir Şube 
Müdürlüğü’nü tebrik etti. Turnuvanın kay-
bedeni olmadığını dile getiren Çetinavcı, 
turnuvada mücadele eden bütün takımları 
sergiledikleri centilmenlik nedeniyle kutla-
dı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık da düzenlenen etkinlik 
nedeniyle BUSKİ Genel Müdürlüğü’nü, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
adına tebrik etti. Konuşmaların ardından 
kupa törenine geçildi. BUSKİ Yenişehir Şube 
Müdürlüğü’ne şampiyonluk kupasını Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdül-
kadir Karlık ve BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı birlikte takdim etti. BUSKİ 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ikincilik kupa-
sını BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç’in elinden aldı.

Turnuvada üçüncülüğü kazanan İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Sos-
yal İşler Şube Müdürlüğü’ne kupasını BUSKİ 
Yönetim Kurul Üyesi Osman Zengin takdim 
etti. Turnuvanın dördüncüsü Abone İşleri 
Dairesi Başkanlığı Endeks Okuma ise kupa-
sını, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Vural’ın elinden aldı.

Ödül töreninde ayrıca, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği futbol turnuva-
sında şampiyon olan BUSKİ Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlığı’na kupasını Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ile 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 
takdim etti. Turnuva düzenleme komitesi bu 
yıl farklı kategorilerde bulunduğu değerlen-
dirmeyle etkinliğin düzenlenmesinde eme-
ği geçenleri ödüllendirdi.
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BOWLİNGİN 
USTALARI 

KUPALARINA 
KAVUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün gelenekselleştirdiği bow-

ling turnuvasının üçüncüsü, Korupark Bow-
ling Salonu’nda gerçekleştirildi. 46 takımın 
katıldığı turnuvanın şampiyonu Asfalt Biri-
mi oldu. İkinciliği Timsahlar elde ederken, 
üçüncülük kupası Güvenlik’in oldu.

Çalışanlarının, moral motivasyonunu artı-
rıcı sosyal ve sportif faaliyetlere önem veren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, gelenekselleştirdiği bowling 
turnuvasının üçüncüsünü Korupark Bow-
ling Salonu’nda gerçekleştirdi. 46 takımın 

katılımıyla düzenlenen organizasyonda 
şampiyonluğu Asfalt Birimi kazandı. İkincili-
ği Timsahlar elde ederken, üçüncülük kupası 
Güvenlik’in oldu.

Turnuvada dereceye girenlere kupalarını, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcıları Güngör Gülenç ve Adem 
Vural verdi. Birbirinden çekişmeli müsaba-
kalara sahne olan turnuvanın en skorer ka-
dın oyuncusu Nagihan Kılıç, en skorer erkek 
oyuncusu ise Arslan Hazım Battır oldu.

ÖFKE KONTROLÜ  
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Da-
iresi Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte 
toplum yaşamında en çok görülen davranış 

biçimlerinden “öfke” bütün yönleriyle ele 
alındı. Öfkenin insani duygu olduğuna işa-
ret edilerek, saldırgan davranışların önüne, 
öfke kontrolü yoluyla geçilebileceğine dik-
kat çekildi. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlik-
te, öfkenin, tehditlere karşı doğal bir uyum 
tepkisi olduğuna işaret edildi. Öfkenin kont-

rol dışı eyleme dönüşmesi sonucunda hem 
kişinin can güvenliğini hem de toplumun 
genel düzenini bozucu bir dizi etkiyi de be-
raberinde getireceğini vurgulayan Medica-
bil Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Çağla 
Küçükköseleci, öfkenin kontrolden çıkması 
durumunda telafisi mümkün olmayan so-
nuçların beraberinde geleceğini belirtti. 
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ŞANLIURFA’NIN 
ALTYAPISI ŞUSKİ 

İLE HAYAT BULUYOR
Mustafa TÜRE

Tarihi ve kültürel birikimiyle dün-
ya mirasına özellikli eserler kazan-
dıran Şanlıurfa, gelenekle günceli, 

kent kimliğinde başarıyla yansıtan 
şehirlerimizden. Onbinlerce yıl ön-
cesinden getirdiği geleneksel de-
ğerlerini, modern şehircilik uygu-
lamalarıyla bir arada sunan şehir, 
bayındırlık alanındaki büyük yatı-
rımlarla dikkat çekiyor. Geniş yolla-
rı,  modern binaları, hava limanı ve 
meydanlarıyla metropol kent olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Şanlıurfa, 2014 yılında Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-

yon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
(ŞUSKİ) kurulmasından bu yana, 
altyapı alanında da önemli projele-
re imza atıyor. Su ve kanalizasyon 
idareleri genel müdürleriyle sürdü-
regeldiğimiz röportajlar serimizde 
bu kez, ŞUSKİ Genel Müdürü Meh-
met Hamdi Us’a konuk olduk. Us’la, 
ŞUSKİ’nin kuruluşundan bugüne 
gelinen süreçteki aşamaları ile ge-
leceğe ilişkin hedeflerini konuştuk.
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 ŞUSKİ’nin tarihçesinden kısaca söz eder 
misiniz?

31 Mart 2014 tarihinde 6360 sayılı ya-
saya uygun olarak Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı, bütçesi bağımsız, tüzel 
kişiliğe sahip bir kuruluştur. 2014 yılından 
bu yana aralıksız devam eden yatırımları-
mızla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle 
Şanlıurfa’mızın altyapısını çağın ve modern 
dünyanın gerektirdiği seviyelere çıkarmaya 
çalışıyoruz.

 ŞUSKİ’nin organizasyon yapısından söz 
etmek gerektiğinde neler söylenebilir?

1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcı-
sı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 
11 Daire Başkanı, 49 Şube Müdürü ve Şanlı-
urfa iline bağlı tüm ilçelerde (merkez ilçeler 
hariç) yer alan 10 adet İlçe Şube Müdürlük-
lerimiz ile 19.451 Km²’lik bir hizmet alanında 
çalışmalarımız devam ediyor.

 ŞUSKİ’nin abone sayısı ne kadardır? 
Abone memnuniyeti anlamında gerçekleş-
tirdiğiniz çalışmalar nelerdir?

1.940.627 Şanlıurfalı ve yaklaşık 500.000’i 
aşkın Suriyeli misafire hizmet veren Şanlıur-
fa Büyükşehir belediyesi ŞUSKİ Genel Mü-

dürlüğü verilerine kayıtlı toplamda 422.356 
abonemiz bulunmaktadır. Bu rakam ilk ku-
rulduğumuz 2014 yılında ise 233.758 idi. 
Abonelerimizin sürekli ve kesintisiz bir hiz-
met alabilmesi, şikâyetlerini ve memnuni-
yetlerini tarafımıza direkt ulaştırabilecekleri 
“Abone İlişkileri Yönetimi Sistemi” ni kurduk. 
Bu sistemle ALO 153 ve ALO 185 çağrı mer-
kezlerini kendi personelimizle aktif hale ge-
tirdik. Vatandaşlarımızın ve abonelerimizin 
bu numaraları arayarak tarafımıza ilettikleri 
tüm işlemleri elektronik ortamda takip edi-
lerek en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.
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 Gerçekleştirilen kanalizasyon ve içme 
suyu hattı çalışmalarınıza ilişkin neler söy-
lenebilir?

Kurumumuz Şanlıurfa genelinde yapmış 
olduğu çalışmalarla 624.349 Metre kanali-
zasyon, 823.411 Metre içme suyu, 47.304 
Metre yağmur suyu hat döşeme çalışmala-
rını gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2017 yılsonuna 
kadar yapılması planlanan 356.000 Metre 
kanalizasyon, 248.000 Metre içme suyu, 
45.000 Metre yağmur suyu hat döşeme ça-
lışması hedeflenmektedir.

     Kanalizasyon Çalışmalarımız;
• Siverek Kanalizasyon Şebeke Projesi ya-

pım işi tamamlanmış olup atık su arıtma te-
sisine kollektör bağlantısı yapılmıştır.

• Suruç kanalizasyon ve yağmur suyu şe-

beke projesi tamamlanmış olup ihale aşa-
masındadır.

• Halfeti – Yukarıgöklü kanalizasyon şe-
bekesi projelendirme çalışmaları devam et-
mektedir.

• Viranşehir kanalizasyon şebeke proje-
si tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır. 
2017 yılı içerisinde yapım işlerine başlanıl-
ması hedeflenmektedir.

İçme Suyu Çalışmalarımız;
• Siverek içme suyu isale hattı yapım iş 

devam etmekte, içme suyu şebeke projesi 
ise tamamlanmış olup ihale tarihi beklenil-
mektedir.

• Hilvan içme suyu isale hattı ve içme suyu 
şebekesi yapım işi tamamlanmıştır.

• Birecik içme suyu şebeke projesi devam 
etmekte olup ilçe merkezinde yapılması 

planlanan arıtma tesisi kapsamında isale 
hattı projesi son aşamadadır.

• Halfeti şebeke projesi devam etmek-
te olup, isale hattı projesi son aşamadadır. 
2017 yılında yapım işine başlanılması hedef-
lenmektedir.

• Suruç içme suyu şebekesi kesin projesi 
tamamlanmış olup ihale aşamasındadır. İsa-
le hattı projelendirmesi tamamlanmış olup, 
ihale aşamasındadır. 2017 yılı içerisinde ya-
pım işine başlanılması hedeflenmektedir.

• Akçakale isale hattı ve şebeke projesi 
devam etmekte olup 2017 yılında yapım işi-
ne geçilmesi hedeflenmektedir.

• Harran isale hattı ve şebeke projesi de-
vam etmekte olup 2017 yılında yapım işine 
geçilmesi hedeflenmektedir.

• Viranşehir içme suyu şebeke projesi ta-
mamlanmış olup ihale aşamasındadır.

ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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 Altyapı hizmetlerinizde hedeflerinizin 
ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Yürüttüğümüz projeler sayesinde haya-
ta geçirdiğimiz tesis ve altyapı yatırımları 
sayesinde Şanlıurfa’mızın altyapısını çağın 
ve modern dünyanın gerektirdiği seviyele-
re çıkarmayı planlıyoruz. ŞUSKİ Genel Mü-
dürlüğü olarak hedefimiz Şanlıurfa halkına 
kesintisiz, kaliteli, ekonomik ve uluslararası 
standartlarda sağlıklı içme ve kullanma suyu 
temin ederek oluşan atık suyu çevreye ve 
insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştır-
maktır. Bu hedef doğrultusunda tüm ilçeleri-
mizde en iyi sistem alt yapılarını kurmak için 
çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. 
Tüm ilçelerimizde olmasını planladığımız 
dev altyapı tesislerimizin birçoğunu inşa et-
miş durumdayız, kalan projelerimizin ise bir 
kısmı yapım aşamasında olup diğer bir kısmı 
ise projelendirme aşamasındadır.

 Atık su ve içme suyu arıtma tesislerine 
yönelik neler söylenebilir? 

Şanlıurfa merkez atık su arıtma tesisimi-

zi 100 Milyon TL’lik bir yatırımla hayata ge-
çiriyoruz. Şu anda inşaat çalışmaları devam 
eden projede; tesis inşaatı ve kollektör hat 
döşemesi olarak değerlendirdiğimizde %70 
gerçekleştirme oranlarına kısa bir sürede 
yetiştik. Bu dev tesis 2017’nin sonunda Şan-
lıurfa şehir merkezinin tüm atık suyunu arıtı-
yor olacak. Ayrıca bu tesis yüksek teknolojik 
altyapısı ile kendi ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
kendisi üretecektir. 3 ilçemizde daha (Bozo-
va, Hilvan, Siverek) AB standartlarına uygun 
atık su arıtma tesislerini kurarak, işletme-
ye başladık. Hedefimiz tüm ilçelerde bu ve 
buna benzer modern tesisler kurarak atık 
suyu çevreye ve insan sağlığına zarar ver-
meden uzaklaştırmak. 

Atık Su Arıtma Tesislerimiz;
• Siverek Atık Su Arıtma Tesisi tamamlan-

mış, işletmeye alınmış olup kendi enerjisini 
üreten altyapıya sahiptir.

• Hilvan Atık Su Arıtma Tesisi tamamlan-
mış olup, işletmeye alınmıştır.

• Bozova Atık Su Arıtma Tesisi tamamlan-
mış olup, işletmeye alınmıştır.

• Birecik Atık Su Arıtma Tesisi yer tahsis 
işlemleri gerçekleştirilmiş olup, etüt proje 
çalışmalarına başlanılmıştır.

• Suruç Atık Su Arıtma Tesisi yer tahsis 
işlemleri ile beraber etüt proje çalışmaları 
başlamıştır.

• Viranşehir Atık Su Arıtma Tesisinde arazi 
tahsis çalışmaları tamamlandı. IPA kapsa-
mında projelendirilmesi yapılıp, uygulama-
ya geçilecektir.

• Halfeti Atık Su Arıtma Tesisi etüt çalışma-
ları kapsamında yer tespiti yapılmakta olup 
projelendirme devam etmektedir.

• Akçakale Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap 
proje çalışmaları devam etmektedir.

• Ceylanpınar Atık Su Artıma Tesisi proje-
si tamamlanmış olup ihale aşamasındadır. 
2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılması hedef-
lenmektedir.

Ayrıca içme suyu arıtma tesisleri kuru-
lumu noktasında projelendirme ve yapım 
çalışmalarımız işbirliği yaptığımız kurum ve 
kuruluşlarla devam etmektedir.
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İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz;
• Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Te-

sisi 2.Etap tamamlanmış olup, 2050 yılına 
kadar Şanlıurfa şehir merkezinin içme suyu 
ihtiyacı çözülmüştür.

• Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaat 
yapım işi devam etmektedir.

• Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi 
tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.

• Bozova İçme Suyu Arıtma Tesisi proje-
lendirme çalışmaları devam etmekte olup 
2017 yılı içerisinde yapım işine başlanılması 
hedeflenmektedir.

• Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi projelen-
dirme çalışmaları devam etmekte olup2017 
yılı içerisinde ihale aşamasına gelmesi he-
deflenmektedir.

• Suruç İçme Suyu Arıtma Tesisi projelen-

dirmesi tamamlanmış olup, ihale aşamasın-
dadır. 2017 yılı içerisinde yapım işine başla-
nılması hedeflenmektedir.

Bu projeler devam ederken halk sağlığı-
nı es geçmek olmaz… Bu bağlamda 1.200 
farklı noktaya daha otomatik klorlama ci-
hazları takarak Halk Sağlığına uygun içme 
suyu temin ediyoruz.
 Şanlıurfa, dünyanın en kadim yerleşim 
merkezlerinden. Böylesine tarihi birikime 
sahip şehrin altyapı projelendirmelerinde 
izlediğiniz strateji nedir? Bununla birlikte, 
hizmet alanınızın genişliği de göz önüne 
alındığında, geleceğe yönelik projeleriniz 
ve yatırımlarınız nelerdir?

Kırsal mahallelerimizin içme suyu temi-
ni için yüksek maliyetli enerji giderlerinin 

önüne geçilmesi adına hayata geçirdiğimiz 
grup projelerle, hem tasarruf sağlandı hem 
de üretim arttı.

 
Grup Projelerimiz;
• Siverek - Gedik grubu 16 kırsal mahalle-

ye içme suyu temin projesinde; kesin proje 
tamamlanmış olup, ihale günü alınmıştır. 
Önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarına 
başlanılacaktır.

• Karaköprü  - Akziyaret grubu 62 kırsal 
mahalleye içme suyu temin projesinde; 
kesin proje tamamlanmış olup, ihale günü 
alınmıştır. Önümüzdeki günlerde yapım ça-
lışmalarına başlanılacaktır.

• Hilvan ilçesinde 29 kırsal mahallede 
içme suyu temin projesi tamamlanmış olup 
ihale aşamasına geçilmiştir.
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• Harran Üniversitesi Osmanbey kampü-
süne ham su götürme projesi kapsamında 
kampüs yerleşkesine ve yol güzergâhında 
bulunan yerleşim yerine su verilmesi hedef-
lenmektedir. Proje çalışmaları tamamlanmış 
ihale aşamasına geçilmiştir. 

• Harran - Kırmıtlı grubu içme suyu projesi 
tamamlanmış olup ihale hazırlığına geçil-
miştir.

• Edene grubu içme suyu projesi etüt ça-
lışmaları devam etmektedir.

• Organize Sanayi Bölgesi su temin projesi 
tamamlanmış olup, uygulama çalışmalarına 
başlanılmıştır.

• Harran - Tekneli 4 kırsal mahalleye içme 
suyu verilmiştir. 

• Eyyübiye - Akmeşet 5 kırsal mahalleye 
içme suyu verilecektir. Proje yapım aşama-

sındadır.
• Birecik - Çiftlik 3 kırsal mahalleye içme suyu 
verilecektir. Proje yapım aşamasındadır. 

Enerji üretimi yatırımlarınızdan söz etme-
nizi istirham etsem, neler söylersiniz?

Enerji üretimi yatırımlarında ŞUSKİ Genel 
Müdürlüğü olarak yenilenebilir enerji sis-
temlerinden yararlanıyoruz. Şanlıurfa Mer-
kez Atık Su Arıtma Tesisi ve Siverek Atık Su 
Arıtma Tesisinde biogazdan enerji üreterek 
yine aynı tesislerin elektrik ihtiyaçları bu 
yöntemle karşılanmaktadır. Ayrıca Güneş 
Enerjisi Sistemlerini de kullanımına devam 
ediyoruz.

Biogaz İle Enerji üretimi Sağladığımız 

Tesisler;
• Şanlıurfa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi
• Siverek Atık Su Arıtma Tesisi

GES İle Enerji üretimi Sağladığımız Te-
sisler;

• Cemal Kırsal Mahallesi = > 11 kWe/h
• Külaflı Kırsal Mahallesi = > 15 kWe/h
• Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Tesi-

si = > 700 kWe/h (Yapım Aşamasındadır)
• Akaçakale GES Projesi = > 1.000 kWe/h 

(Projelendirme Aşamasındadır)
• Harran GES Projesi = > 250 kWe/h (Proje-

lendirme Aşamasındadır)
• Ceylanpınar GES Projesi = > 500 kWe/h 

(Projelendirme Aşamasındadır)
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Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 

vizyonuyla ŞUSKİ’den 
büyük yatırımlar 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde büyük yatırımlara imza 
atan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin vizyonuyla, Şanlıurfa’yı 
oluşturan 13 ilçede yatırım seferberliği 
başlattı.

İçme suyu hattı, kanalizasyon hattı, 
yağmur suyu drenajı ve arıtma tesisleri 
gibi pek çok altyapı kaleminde çalışma-
larını sürdüren ŞUSKİ, bölgesinde örnek 

oluşturan projeler geliştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcıları 
ve teknik ekiple birlikte yatırımları yerin-
de inceleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Meh-
met Hamdi Us, “Büyükşehir Belediyemizin 
desteği ve öncülüğünde büyük projeler 
gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, Şanlıurfa’yı 
sorunlarından arındırılmış sağlıklı altyapı 
ağına kavuşturabilmek.” dedi.

RÖPORTAJ
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Kalite belgeli tesis 
Şanlıurfa merkez ve merkez ilçelere kali-

teli ve sağlıklı içme suyu temininde bulunan 
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma 
Tesisi, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 
gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, 
2015’te, TSE ISO EN 9001 Kalite Belgesi al-
maya hak kazandı.

Tesis, 2016 yılında yapılan kalite dene-
timlerinden de başarıyla çıktı. İçme suyu-
nun uluslar arası kriterlere göre arıtılarak 
şehir şebekesine verildiği tesisi ziyaret eden 
öğrenciler, içme suyunun arıtılma safhaları 
hakkında bilgi sahibi oluyor.

Güneş enerjisinden 
elektrik üretimi 

Enerji harcamalarını en aza indirip, hem 
milli ekonomiye katkı sağlamak hem de 
kaynakların verimli kullanılmasına katkı 
oluşturmak amacıyla elektrik üretimine hız 
veren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu 
arıtma tesisi yerleşkesinde güneş enerji-
sinden elektrik üretimi gerçekleştirmeye 
hazırlanıyor. Enerji üretimi yatırımlarında 
yenilenebilir enerji sistemlerinden yarar-
landıklarını belirten ŞUSKİ Genel Müdürü 
Mehmet Hamdi Us, “Şanlıurfa Merkez Atık 
Su Arıtma Tesisi ve Siverek Atık Su Arıtma 
Tesisi’nde biogazdan enerji üreterek, tesis-
lerin elektrik ihtiyaçları bu yöntemle karşılı-
yoruz. Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinin de 
kullanımına devam ediyoruz.” diye konuştu.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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Kadim şehrin 
büyüsünde dört 

güzel gün  
Uygarlıkların beşiği Anadolu coğrafya-

sı, asırlar boyu kültürlerin buluşma meka-
nı olmuş aynı zamanda.

Yeryüzü coğrafyasının en kadim yer-
leşkelerinden Anadolu topraklarında ku-
rulan şehirler, kültürel birikimin dünya 
mirasına yansımasında birer ayna işlevi 
üstlenmişler. 13 bin yıllık tarihi geçmişiyle 
Şanlıurfa’nın kültür aynasından dünya mi-

rasına yansıyan değerler manzumesi ise 
göz kamaştıran ihtişama sahip.

Medeniyetlerin buluşup kaynaştığı 
Şanlıurfa, açık hava müzesi görünümün-
deki otantik dokusuyla, Türkiye’nin en çok 
arkeolojik kazı yapılan ili olarak da bilini-
yor.

Göbeklitepe’deki kazılar sonucunda  
elde edilen bulgular, dünyanın ilk tapına-
ğının günümüzden 13 bin yıl öncesine ta-
rihlenen “Göbeklitepe Tapınağı” olduğunu 
tescilledi. Bu aynı zamanda, tarihin akışı-
nı değiştiren bilimsel bir veriyi de ortaya 
koymuş oldu.

Zira, Göbeklitepe’deki kazılar öncesin-
de dünyanın ilk tapınağının, 5 bin yıllık ta-

rihiyle Malta Adası’ndaki tapınak olduğu 
biliniyordu.

Tarihin akışını değiştirecek denli ka-
dimliğiyle Şanlıurfa, tarihin nefes alıp ver-
diği özellikli bir kimliği yansıtıyor.

Bu özellikli kimliği karakterize eden un-
surlara göz attığımızda; Halil-Ür Rahman 
Gölü (Balıklıgöl), Şanlıurfa Kalesi, Mahmut 
Nedim Konağı (Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi), 
Mevlid-i Halil Mağarası, Haleplibahçe Mo-
zaik Müzesi, Hz. Eyyüp Peygamber Maka-
mı, Ulu Camii, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 
Harran Kümbet Evleri, Harran Kalesi, Baz-
da Mağaraları, Şuayb Antik Şehri, Halfeti, 
Göbeklitepe dikkat çekiyor.

GEZİ - İZLENİM

Mustafa TÜRE
BUSKİ Basın Editörü
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Bununla birlikte burada adını anmayı 
unuttuğumuz şehrin kültürel dokusunu 
bütünleyen pek çok tarihi mekan da kadim 
tarihi zincirin diğer halkalarını oluşturuyor. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü 
Mehmet Hamdi Us’la gerçekleştirdiğimiz 
röportaj vesilesiyle gittiğimiz Şanlıurfa’dan 
oldukça etkilendik.

Her bir tarihi eserin kapısına geldikçe, 
zamanın farklı bir boyutuna adım attığımı-
zı hissettik. Sıra sıra dizili taş evlerden mey-
dana gelen dar sokakları, tarihi çarşıları, 
hanları, otantik ürün pazarları bizi bir mık-
natıs gibi içine çekti. Bu arada Şanlıurfa’nın 
zengin mutfak kültürüne de özel bir pa-
rantez açmak gerekiyor. Adı, çiğ köfteyle 
özdeşleşen Şanlıurfa’da, bu eşsiz lezzeti 

istediğiniz an tadamıyorsunuz ne yazık ki!..

Bir çiğköfte tutkunu (hem de an acılı-
sından) olarak Bursa’da günün her saati 
tadabileceğim (etsiz çiğ köfte) bu keyifli 
lezzeti,  konakladığımız dört gün boyunca 
Şanlıurfa’da tadamadım. Lezzet ustalarına 
bunun nedenini sorduğumda, “Çiğ köfte 
burada etle yapılır. Çiğ et çabucak bozul-
duğundan, Urfa’da belirli gün ve saatler 
ile sırageceleri dışında çiğ köfte yapılmaz” 
yanıtını aldım.

Yanıt, mantıklı ve haklı.
 Bu nedenle, benim gibi yolu Şanlıurfa’ya 

düşecek çiğ köfte tutkunlarına şiddetle 
tavsiyemdir: Siz siz olun, Şanlıurfa’ya gitti-
ğinizde mutlaka ya bir sıragecesinde yeri-
nizi ayırtın ya da çiğ köftenin yapıldığı gün 
ve saatleri kollayın!..

Çiğ köftenin yeri ayrı olsa da Şanlıur-
fa mutfağı asıl olarak, et ve et ürünleri ile 
buna bağlı olarak, leziz mi leziz kebap te-
şekkülünden meydana geliyor. Bir tadanın 
bir daha tiryakisi olacağı kebaplar, insanda 
bağımlılık etkisi oluşturuyor. Binbir derde 
deva isot biberi ise Şanlıurfa mutfağının 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yörenin kendine has tatlıları ise lezzet 
şölenini tamamlayan özellikli bir ayrıntıyı 
yerine getiriyor. Şanlıurfa’nın sıcakkanlı, sa-
mimi ve misafirperver insanı ise her şeyin 
öncesinde geliyor. Şehirde bulunduğumuz 
süre içerisinde misafirperverliğin en seçkin 
örneğini gösteren Şanlıurfa’nın güzel in-
sanlarına sonsuz teşekkürler…
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Musfata TUMAY
(Göğüs Kalp Damar Cerrahı) 

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimi

FİZİKSEL 
KAYNAKLI MESLEK 

HASTALIKLARI  
Arzu edilmeyen sese gürültü denir. Gü-

rültü, ruh ve sinir sistemi ile işitme duygusu 
üzerinde etki eder. Sesin şiddetinin birimi 
desibeldir. İşitme fonksiyonu üzerindeki 
etkileri ise; gürültüye maruz kalma süresi, 
gürültünün şiddeti, frekansı, kesintili ol-
ması (örneğin çekiç darbeleri gibi), kişinin 
yaşı, bireysel hassasiyetleri, iç kulağın fonk-
siyon bakımından durumu, önceden ge-
çirilen veya halen devam eden hastalıklar 
gibi faktörlere bağlıdır. Şiddetli gürültüye 
maruz kalan kişilerde önce geçici bir sağır-
lık meydana gelir. Daha sonraları zamanla 
artan işitme yetersizlikleri ve tam bir sağır-
lık olabilir. 

Sarsıntı (Titreşim): İşyerinde makine, 
tezgah, araç ve gereçler ile tezgah üzerinde 
veya kurulmuş sistemlerde ya da binalarda 
meydana gelen titreşimlerdir. Örneğin del-
me işleminde kullanılan kompresörlerde, 
un fabrikalarında, uygun zemin üzerine 
oturtulmamış yüksek devirli makinelerde 
vibrasyon çok fazladır. 

Vibrasyonun varlığı çalışanı yorar ve sinirli 
yapar. Delme işleminde kullanılan kompre-
sörlerde çalışanlarda parmakların hassasiye-
tinin kaybolduğu ve iltihaplanmalara sebep 
olduğu görülmüştür.

b-) Tozlar:
Tozlardan Meydana Gelen Meslek Hasta-

lıkları aslında en önemli grubu oluştururlar. 
Tozlardan oluşan hastalıkların genel adları 
“Pnömokonyoz”dur. Zararlı toz parçacıkları 
madenciler tarafından ve diğer bazı işciler 
tarafından solunduğu zaman, akciğerlerde 
küçük bir iltihabi kitle oluşur. Sonuçta hasta-
daki nefes darlığı, gün geçtikçe daha da artar 
ve durum kalıcı öksürüğe dönüşür. 

     
 Değişik pnömokonyozlar, neden olan 

toza göre isimlendirilirler. Meslek gruplarına 
bağlı olarak en sık, silikoz, asbestoz, berillioz, 
bisinoz gibi hastalıklar meydana gelmekte-
dir.

Pnömokonyozun meslek hastalığı sayıla-
bilmesi için, sigortalının, havasında pnömo-
konyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz 
bulunan yer altı ve yer üstü işlerinde toplam 
olarak en az üç yıl çalışmış olması gerekir. 
Yüksek sağlık Kurulunun onayı sağlanmak 
koşuluyla 3 yıllık süre indirilebilir..

Silikoz: silis oksitle meydana gelen akci-

ğer fibrozisidir. Yaygın ve tehlikeli bir toz has-

talığıdır. Kuartz taşlarından elde edilen tüm 

maden cevherlerinde silikoz tehlikesi vardır. 

Altın, bakır, kurşun, çinko, demir, antrasit ma-

den kömürü ve adi maden kömürü maden-

ciliğinde çalışan işçilerde silikoz gelişebilir. 

Silikoz, akciğerlerin solunabilen kristalize 

silika’ya aşırı maruz kalınması sonucu, akci-

ğerlerde yaptığı sakatlayıcı ve geri dönüşü 

olmayan ve bazen da öldürücü olan bir akci-

ğer hastalığıdır. ABD istatistiklerine göre, her 

yıl 1 milyondan fazla Amerikan işçisi kristal 

silikaya maruz kalmaktadır. Her yıl, 250 den 

fazla Amerikan işçisi, silikozdan ölmektedir.

Bu hastalığın çaresi olmamakla beraber, 

işverenlerin, işçilerin ve sağlık uzmanlarının 

bu maruz kalmayı düşürmeğe karşı birlikte 

davranması halinde, yüzde yüz korunulabi-

len bir hastalıktır. Silikozise ek olarak, kristal 

silica parçacıklarının solunması, bronşit ve 

tuberküloz gibi hastalıklara yol açabilir. Bazı 

çalışmalar sonucunda, akciğer kanseriyle iliş-

kili olduğu da ortaya çıkarılmıştır.

MAKALE
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Asbestoz: Amyant tozları ile meydana 
gelen bronkoplumoner fibrozisdir.

Berillioz: Berilyum tozlarının solunması 
ile meydana gelen yaygın bronko- pnomo-
konyozdur.

Bisinoz: Pamuk lifleri, yaprak, keten ve 
kenevir tozlarının solunması ile meydana 
gelen belli zamanlarda kendini gösteren as-
tım nöbetleri ile olan fibrozisdir.

c-) Sıcak ve soğuk ortamda çalışma:
d-) Düşük ve yüksek basınçta çalışma:
e-) Radyasyon (iyonize olan ve olmayan)
Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Biyolojik nedenlerle oluşan hastalık-
lar:

Bakteri,virüs ve parazitler ile meydana 
gelebilir. Bunlar arsında; Şarbon, tetanoz, 
bruselloz, akciğer tüberkülozu, leptospiroz, 
ankilostomyoz (kancalı barsak kurdu) vb. 
gibi hastalıklar sayılabilir.

Tüberküloz (verem) :
Tüberküloz, soluduğumuz hava ile akci-

ğerlere giren M.Tbc basilinin (mikrobunun) 

yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, 
fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağı-
labilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hasta-
lıktır. Hastalığı yalnızca aktif tüberküloz bu-
lunan kişiler bulaştırabilir.  Hastalık damlacık 
yoluyla bulaşır. Hastanın hapşırma öksür-
mesi sonucu havaya yayılan basiller kapalı 
bir ortamda uzun süre aynı havayı soluyan 
sağlam kişilerce alınır. Hastalık solunan mik-
robun sayısına, hastalık yapma gücüne, kişi-
nin direncine, bağışıklık sisteminin kuvveti-
ne göre farklılık gösterir.

•Hasta kişiyle aynı evde yaşamış veya 
uzun süreli temasta bulunmuş olanlar,

•Hastalığın yaygın olduğu ülkelere giden-
ler,

•Bağışıklık sistemini zayıflatan kanser, 
AIDS vb. hastalıklara yakalananlar,

•Toplu yaşanan yurt, hastane, cezaevi gibi 
yerlerde kalanlar,

•Beslenmesi bozuk, kötü yaşam koşulları-
na sahip kişiler,

•Alkol ve madde bağımlıları,
•Çalışma şartlarının kötü ve hijyen açısın-

dan bozuk işyerlerinde çalışan kalabalık işçi 
grupları Tüberküloz bulaşması yönünden 

risk altındadır.

Meslek hastalığı açısından iş yerlerinde 
tüberkülozdan korunmak çok önemlidir. 
Solunum sisteminin korunması için çeşitli 
araçlar kullanılmaktadır. Bunların çalışma 
sistemleri aynıdır.

Başlıca solunum sistemi koruyucu 
araçları şunlardır:

Filtreli Toz Maskesi
Basınçlı Temiz Hava Maskesi
Süzgeçli Gaz Maskesi
Hortumla Temiz Hava Maskesi
Basınçlı Oksijen Solunum Cihazı
Basınçlı Hava Solunum Cihazı
Oksijen Üretimli Solunum Cihazı

Günümüzde hastalık tedavi edilebilir 
hale gelmiştir. Ancak günlük uygulamalarda 
tedavinin uzun ve çok ilaçla yapılıyor olması 
hasta uyumunu güçleştirmektedir. Ülkemiz-
de Verem Savaş Dispanserleri ücretsiz olarak 
hastalığın tetkik ve tedavisini yapmaktadır.
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BURSA SULARI
Cebrail Ozan Oktar                

Uludağ’ın eteklerinde yer alan 
Bursa, birçok özelliğinin yanında 
sıcak ve soğuk sularıyla da meşhur 
olmuş bir şehirdir. Bir çok hasta-
lığa şifa olan şehrin kaplıca suları 
günümüzde olduğu gibi Osmanlı 
ve öncesi asırlarda da yöre halkı ve 
dışarıdan gelen ziyaretçilere hiz-
met vermiştir. Bursa’nın Uludağ’dan 
beslenen soğuk suları ise şehrin su 
ile anılmasına neden olacak kadar 
boldur. Bu çalışmada, Bursa’nın so-
ğuk suları ve su hizmetlerinin yürü-
tülmesi için tesis edilen su vakıfları 
incelenmeye çalışılacaktır.

Bursa’nın ilk su tesisleri M.Ö. 200 yıllarında 
bu bölgede kurulan Bithynia krallığı zamanın-
da inşa edilmiştir. M.Ö. 2002 tarihinde Kuzey 
Afrika’da Zama savaşlarında Roma ordularına 
yenilen Kartaca Kumandanı Annibal, Bithynia 
Krallığı’na sığınmıştı.

Bithynia Kralı Prusias I, şehirde yaptırdığı de-
ğişik imar faaliyetleri hususunda Annibal’dan 
faydalanmıştır. Bursa’nın kuruluş planını hazır-
layan Annibal, Pınarbaşı suyunu da şehre geti-
ren şahıstır [1].

Bursa, Osmanlılar tarafından fethedildikten 
sonra her alanda büyük bir gelişme göstermiş-
tir. Bu gelişmelerden şehrin suyolları ve tesisleri 
de nasibini almıştır. Bursa’da ikamet eden he-
men her padişah şehrin hisar dışında genişle-
mesine paralel olarak Uludağ’dan beslenen 
suları yeni kurulan mahallelere ve su tesislerine 
ulaştırmak amacıyla suyolları inşa etmişler ve 
değişik yerlere çeşmeler yaptırmışlardır. Mesela 
I. Murat zamanında Çekirge ve civarında inşa 
edilen külliye ve etrafında oluşan mahalle için 

Pınarbaşı’nın üst kısmında bulunan Akpınar 
suyu getirilerek evler ve çeşmelerde akıtılmıştır. 
Aynı padişah “Nal Delikli” adlı suyu da şehre ge-
tirmiştir[2].

Yıldırım Bayezid, Şeyh Murat Yaylası’nın Ba-
tısında çıkan soğuk suyu su kemerleri ve köp-
rüler vasıtasıyla Uludağ’ın Kuzey yamaçlarında 
yer alan, vaktiyle kestane ağaçlarıyla kaplı olan 
ve günümüzde Akçağlayan Mahallesi olarak 
bilinen mevkiye, oradan da şehrin doğusunda 
inşa ettirdiği cami, medrese, imaret ve hamam-
dan oluşan külliyesine ve darüşşifasına getirt-
mişti [3]. 

Ayrıca bu dönemde Gökdere de daha doğu-
ya kaydırarak bu günkü mecrası oluşturulmuş-
tu[4].

Benzer çalışmalar hemen her padişah zama-
nında yapılmıştır[5].

BURSA SULARI VE SU VAKIFLARI
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 Su Vakıfları
Osmanlı Devleti’nde pek çok hizmetin ya-

nında su hizmetleri de büyük ölçüde vakıflar 
aracılığıyla yürütülmüştür. Bu amaçla diğer 
Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Bursa’da 
da su hizmetleri için vakıflar kurulmuştur. 
Kur’an-ı Kerim’de suyun, yaratılışın kayna-
ğı olduğu belirtilmektedir. Yaratılışın kay-
nağı olan su, canlıların hayatlarını devam 
ettirmek için de zorunludur. Bu sebeple su 
hizmetleriyle ilgili tesis edilen vakıflar aracı-
lığıyla canlılar için çok önemli hizmetler ifa 
edilmiştir. Bu işe gönül veren insanlar su hiz-
metlerini kendi ömürleriyle sınırlı tutmamış, 
tesis ettikleri vakıflarla vefatlarından sonra 
da aynı hizmetlerini devamını sağlamışlar-
dır. Bu vakıflar asırlarca yaşamış ve vakfiyele-
rinde belirtilen şartlara göre hizmet etmeye 
devam etmişlerdir. Vakıfların bir kısmı küçük 
sermayeli ve genellikle bir mahalleye hitap 
ederken Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi 
örneğinde olduğu gibi bazı vakıflar pek çok 
mahallenin su hizmetlerini karşılamıştır. Va-
kıfların bir kısmı kadınlar tarafından kurul-
muştur. Hayırda yarışmanın bir sonucu ola-
rak ortaya çıkan vakıf kurma işinde kadınlar 
da erkeklerden geri kalmamışlar ve diğer ko-
nularda olduğu gibi su hizmetlerine yönelik 
tesis edilen vakıflar hususunda da yerlerini 
almışlardır. Uzun mesafelerden getirilen ve 
günümüze göre daha yüzeyden yapılan su-
yolları ve bu yollar üzerinde inşa edilen su 

tesisleri yağmur, rüzgar, deprem vb. tabii 
olaylar sonucunda sık sık tamire muhtaç 
hale gelmekteydi. Buraların tamiri için mal-
zeme ve işçi ücretleri bir hayli yekün tutmak-
taydı. Vakfı olan suların yolları vakıf gelirle-
riyle tamir edilirken olmayanların masrafları 
devlet bütçesinden karşılanıyordu. 

Su vakıfları gerçekleştirdikleri hizmetlerle 
toplumda sosyal barışın sağlanmasına da 
önemli katkılar sağlamışlardır. Zira servet-
lerini hayır işlemek maksadıyla harcamak 
isteyenler tesis ettikleri vakıflarla amaçları-
na ulaşırlarken, başta insanlar olmak üzere 
bütün canlılar bu vakıflardan istifade etmiş-
lerdir. Osmanlılar döneminde Bursa suları-
nın bakım ve onarımı büyük ölçüde vakıflar 
aracılığıyla yürütülmüştür. Kur’an-ı Kerimde 
zikredilen “Hayırda yarışınız” ayeti vakfiyenin 
önemini belirtmektedir[6].

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in hayrı teşvik 
eden ve kısaca “sadaka-i cariye” hadisi ola-
rak bilinen “İnsan ölünce üç şey müstesna, 
bütün amelleri kesilir. Sadaka-i cariye, ken-
disinden faydalanılan bir ilim ve kendisine 
dua eden hayırlı bir evlât.” Hadisi vakfiyenin 
önemini belirtmektedir[ 7].

Bursa’da da pek çok hizmet vakıflar aracı-
lığıyla yürütülmüştür[8].

İslâm tarihinde sularla ilgili kurulan vakıf-

lar Hz. Muhammed(s.a.v.) döneminde baş-
lamıştır. Hz. Osman(r.a.d.), hicretten sonra 
başta Müslümanlar olmak üzere Medine 
halkının su ihtiyacını gidermek amacıyla 
yüksek bir meblağla Rume Kuyusu’nu satın 
alarak vakfetmiştir[9].

Her padişah, inşa ettiği külliye için su ge-
tirtmiş, bu sularla ilgili hizmetlerin aksama-
ması için de vakıflar kurmuşlardır[10].

İlk başkent olan Bursa’daki padişah kül-
liyelerine getirdikleri sular için de vakıfları 
vardır. Bu uygulama daha sonraki dönem-
lerde de devam etmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın su vakıfları bunlar arasında en 
meşhurlardandır[11].

Sularla ilgili vakıflar yalnızca padişahlar 
tarafından değil, saray mensubu hanımlar, 
ileri gelen devlet erkânı, ilim adamları ve 
her sınıftan halk tarafından da tesis edilmiş-
tir[12]. 

Mesela I.Murad’ın hanımı ve Yıldırım 
Bayezid’in annesi olan Gülçiçek Hatun, 1399 
tarihinde Bursa’da Hisar içinde yaptırdığı 
zaviye, türbe ve evler ile birlikte kalenin gü-
ney tarafından çıkan ve Yıldırım tarafından 
kendisine hediye edilen beş ayrı su pınarını 
vakfetmiştir[13].
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 Su Yolları
Su vakıflarının harcamaları içerisinde 

suyolu tamiri, suyolcu ve çeşmeciler için 
ödenen ücretler vazgeçilmez kalemler ara-
sındadır. Suyolları yerleşim birimlerinin ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ve belli 
bir mesafeyi içeren su iletim sistemlerine 
denir. Suyun taşınması, depolarda toplan-
ması ve dağıtılması gibi ünitelerden oluşan 
bu sistemin içerisinde bentler, çökeltme 
havuzları, kemerler, suyolları ve su terazileri 
gibi tesisler bulunmaktadır[14].

Suyolu vakıfları ilgili suyun kaynağından 
başlayarak çeşmeye gelinceye kadarki kı-
sımda suyolları ve bu yollar üzerinde bulu-
nan tesislerdeki bozulmaları tamir ettirme-
yi hedeflemektedir.

 Suyolculuk mesleği
Suyollarının zamanla bozulmaları halkın 

su ihtiyacını karşılamasını zorlaştırmaktadır. 
Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde uzak böl-
gelerden şehirlere getirilen suların suyolları-
nın yenilenmesi, tamir edilmesi ve temizlen-
mesi, üzerinde önemle durulan hususlardan 
olmuştur. Bu durum suyollarıyla ilgili bir teş-
kilatın oluşmasını sağlamıştır[15].

Suyolculuk mesleği bu teşkilat içinde en 
önemli görevlerdendir. Suyolcular, suyun 
kaynağından itibaren başlayarak kanal ve 
künklerle yerleşim birimlerine getirilmesi, 
suyollarının yapılması, bozulan suyolları ve 
çeşmelerinin onarılması, suların çeşmelere 
düzenli akıtılması ve benzeri hizmetleri ifa 
eden şahıslara verilen isimdir[16].

Osmanlı Devleti’nde bu günkü Devlet 
Su İşleri Müdürlüğüne tekabül eden Su Yol-
cu Nazırlığı vardı ve suyolcular bu nazırlığa 
bağlıydı[17]. 

Bir suyolcunun vefat etmesi veya her 
hangi bir nedenle görevini bırakması duru-
munda yerine öncelikle oğlu atanırdı[18].

Suyolcuların mesleğinin erbabı ve liya-
kat sahibi olmalarına önem verilirdi. Suyol-

larının kazılması, künklerin yerleştirilmesi, 
birbirlerine yapıştırılması, kırılanların tamir 
edilmesi ve benzeri hususlar belli bir us-
talığı gerektiriyordu. Bu nedenle göreve 
getirilecek şahısların bu işleri yapabilecek 
kabiliyette olmaları önemliydi. 1762 tarihli 
bir vesikada belirtildiğine göre Bursa’da su-
yollarının tamir edilmesi maksadıyla gerekli 
olan talaş için bazı vakıflardan belli oranlar-
da para alınmıştı[19].

Suyolcuların yaşantıları dönemle ilgili ta-
rihi kayıtlarda anlatılmıştır[20].
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OKUYAN BURSA’NIN 
UYUMAYAN 

KÜTÜPHANESİ
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

19 yıldır kitap dostlarının buluş-
ma mekanı olan Bursa Şehir Kü-
tüphanesi, elektronik ortamda 18 
bin, genel koleksiyonunda da top-
lam 80 bin kitapla okuyucusuna 
hizmet veriyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Bursa Okuyor’ kam-
panyasıyla haftanın 7 günü 24 saat 
kesintisiz hizmet vermeye başlayan 
Bursa Şehir Kütüphanesi, Bursa’nın 
kültürel dokusuna değer katan 
önemli bir misyonu yerine getiriyor.

Hayatın sırrına vakıf olmaktır okumak. 
Okumadan anlaşılmaz hayatın sırrı. İnsan 
okudukça, önyargılarını yener. Ufku gelişir, 
özgüveni artar. Önyargılarını yenen bir kim-
se, öğrenme isteğiyle dolar.  

Öğrenme burcuna uzanan merdivenin 
basamakları ise okumaktan geçer. Her bir 
basamak, yepyeni ufuklara açılan pencere 
gibidir. Açılan pencerelerin bilgi ışığıyla ay-
dınlanan yüreklerde, cehalete yer yoktur. 

Bilge yürekler çoğaldıkça, düşmanlıklar 
azalır. Yepyeni dostluk köprüleri kurulur. 
‘Paylaşımın’, ‘hoşgörünün’, ‘empatinin’, ‘sevgi-
nin’, ‘saygının’… velhasıl insanı insan yapan 
bütün değerlerin ortak bileşeninde, oku-
makla ulaşılan yürek aydınlığının ışıltıları 
vardır.

Okuyan insan, kendini bilen insandır aynı 
zamanda. Ne konuşacağını, nasıl davranaca-
ğını, nerede susması gerektiğini bilir okuyan 
insan. Bilenlerle bilmeyenler arasındaki fark, 

kitaba olan mesafe kadardır.

Kitaba olan mesafenin anlamsızlaştığı kü-
tüphaneler ise kitaplarla dostluk bağlarının 
kurulduğu mekanlardır.

Okuma ameliyesinin mabetleridir kütüp-
haneler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa 
Okuyor’ kampanyasıyla 24 saat hizmet ver-
meye başlayan Bursa Şehir Kütüphanesi, 
kitaplarla dostluk bağlarının kurulduğu, 
okuma eyleminin Bursa’daki adresidir aynı 
zamanda.

“Su Şehri Bursa” tarihe tanıklık eden işle-
vi ve bu güzel şehre olan vefa borcuyla, her 
sayısında, “Yeşil Bursa”nın kültürel dokusuna 
değer katan bir unsurunu okurlarıyla buluş-
turuyor.
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Bursa okuyor Şehir Kütüphanesi 
uyumuyor

Hal böyle olup mevzubahis de ‘Bursa Oku-
yor’ gibi insanın gönül telini titreten bir vakıa 
olduğunda, okuma fiilinin iliklere nüfuz ettiği 
Bursa Şehir Kütüphanesi’ni siz okurlarımıza 
takdim etmek, boynumuzun borcu oldu. Bu 
duygu yoğunluğuyla, BUSKİ’deki çalışma ofi-
simizden, Setbaşı’ndaki Şehir Kütüphanesi’ne 
doğru yola çıkıyoruz.

Kapıda bizi, tebessüm eden çehresi, aydınlık 
yüreğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüp-
haneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu karşılıyor.
Şehir Kütüphanesi’ni bulunduğu konumdan 
çok daha ileri taşıyabilmenin gayretiyle gece-
sini gündüzüne katan Hacıoğlu, ‘Bursa Oku-
yor’ kampanyasının, hem kitaba hem de Şehir 
Kütüphanesi’ne olan ilgiyi artırdığına dikkat 
çekiyor.

Kitap dostlarının buluşma mekanı
19 yıldır kitap dostlarının buluşma mekanı 

olan Bursa Şehir Kütüphanesi’nin, elektronik 
ortamda 18 bin, genel koleksiyonunda da top-
lam 80 bin kitapla okuyucusuna hizmet verdi-

ğini belirten Hacıoğlu, bu rakamların her gün 
güncellendiğine işaret ediyor. 

Kütüphanenin her yaştan geniş 
bir okul profili bulunuyor.

Kampanyayla birlikte 24 saat hizmet verme-
ye başlayan kütüphanede; sınavlara hazırlanan 
öğrencilerden gazete dergi okuyucularına, 
tarih araştırmacılarından bilimsel tez hazırlı-
ğındaki akademisyenlere kadar geniş bir yelpa-
zede toplanan okur kitlesi, ‘Bursa Okuyor’ başlı-
ğıyla başlatılan kampanyanın canlı örneklerini 
oluşturuyor.

Bursa Şehir Kütüphanesi’nin gelişiminde, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin büyük katkıları bulunduğunu be-
lirten Hacıoğlu, Başkan Altepe’nin her durum 
ve ortamda desteklerini yanlarında görmenin, 
kendilerine güç verdiğini vurguluyor.

Kütüphanenin beş bin 700 üyeye sahip 
olduğunu ifade eden Hacıoğlu, “Kütüphane-
mizin kapısından içeri giren her bir okur, kitap 
dostu adayıdır bizim için. Okurun kitapla buluş-
masına aracılık etmek, bizim için mutlulukların 
en büyüğü. Büyükşehir Belediyemizin ‘Bursa 

Kitap Okuyor’ kampanyasıyla 24 saat aralık-
sız hizmet vermeye başlayan kütüphanemiz, 
büyük bir misyonu da yerine getiriyor. Beş bin 
700 üyesiyle büyük bir aileyi temsil eden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nin 
üye profili, her geçen gün daha da genişliyor. 
Elektronik ortamda 18 bin, genel koleksiyonda 
da toplam 80 bin kitap envanteriyle okurlarına 
hizmet veren kütüphanemizin kitap potansiye-
li büyük bir dinamizme sahip.” diye konuştu.

Nisan 2017’de başlayan dijital kitap uygu-
lamasının büyük rağbet gördüğünü belirten 
Hacıoğlu,  zaman ve mekan sınırı tanımayan 
uygulama ile pek çok kişiyi kitapla buluştur-
duklarını vurguluyor.

Setbaşı’ndaki “Şehir Kütüphanesi”nin yanı 
sıra; şehrin çeşitli yerlerinde Bursa’nın tarihi ve 
kültürel mirasına değer katan farklı isimlerde 
faaliyet gösteren kütüphaneler de bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren kütüp-
haneler, kitap okuma eyleminin yanı sıra çeşitli 
sosyal etkinliklerin sergilendiği mekanlar olarak 
şehrin kültürel birikimine anlam kazandırıyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler 
Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu
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BAŞKAN ALTEPE’DEN 
KÜTÜPHANE 

ÇALIŞMALARINA 
DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa 
Okuyor” kampanyasıyla haftanın 7 günü 24 
saat kesintisiz hizmet vermeye başlayan Bursa 
Şehir Kütüphanesi, Bursa’nın kültürel dokusu-
na değer katan önemli bir misyonu yerine ge-
tiriyor. Bursa Şehir Kütüphanesi’nin gelişimin-
de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin büyük katkıları bulunuyor.

LALA ŞAHİN PAŞA 
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Orhan Gazi ve I. Murad’ın kumandanı Ru-

meli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa tarafından 
1339 yılında inşa ettirilen, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına kadar eğitim hizmetinin verildiği 
medrese, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çocuk kütüphanesi olarak yeniden eğitime 
kazandırıldı. Uzun yıllar harabe halinde ka-
lan, 1969 yılında Eski Eserleri Sevenler Ku-
rumu tarafından onarılarak kütüphaneye 
dönüştürülen tarihi yapı, 2009-2010 yılında 
vakıflar tarafından bir işadamının sponsorlu-
ğunda restore ettirildi. Daha verimli hizmet 
sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne 
tahsis edilen tarihi medrese, eksik olan yerle-
rinin yapılması, gerekli bakım ve onarımların 
tamamlanmasının ardından Lala Şahin Paşa 
Çocuk Kütüphanesi olarak kapılarını çocuklar 
için açtı.
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HANIMLAR LOKALİ 
KÜTÜPHANESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hanımlara özel hizmet veren ‘Hanımlar Loka-
li’, Türkiye’deki 12 örneğinin en yenisi olarak 
inşa edildi. 2012 yılında açılışı yapılan sosyal 
tesiste, hanımlar ve çocuklar için spor alanları, 
yürüme yolları, dinlenme alanları ve otopark 
ile kafeterya, internet salonu, kütüphane, çok 
amaçlı salon, derslik, spor salonu, toplantı sa-
lonu ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

 
Kütüphane dermesi, hanımlar ve ilköğre-

tim 8. sınıfa kadar çocukların kullanımı için 
düzenlenmiş 2.000 civarı kitaptan oluşuyor. 
Koleksiyonda güncel romanlar, kaynak kitap-
lar, ansiklopediler, dinî yayınlar, tarih kitapları, 
Atatürk kitaplığı, yardımcı ders kitapları, ço-
cuk gelişimi, aile, kişisel gelişim kitapları bulu-
nuyor. Ayrıca hanımlara yönelik aylık dergiler 
ve çocuk dergileri süreli yayın olarak bulun-
duruluyor. Kütüphanenin internet, fotokopi, 
üyelik hizmetleri, ödünç verme hizmetleri bu-
lunuyor. Bu işlemler ile ilgili bir uzman perso-
nel kütüphanede görev yapıyor.

ALİ PAŞA 
(HAMAM TEKKE) 

OYUNCAK 
KÜTÜPHANESİ

 “İsmail-i Rumi Tekkesi” olarak da bi-
linen tekkenin kurucusu, Saçlı Ahmed 
Efendi’dir. Ustrumca doğumlu olan sufi, 
burada tahsilini tamamladıktan sonra 
Balkanlar’da değişik yerlerde bulunmuş, 
oralardaki ulema ile yakın ilişkiler içerisi-
ne girerek onların bilgilerinden istifade 
etmiştir. Daha sonra İstanbul’a gelerek 

Tophane Kadriyye Dergahı Şeyhi İsmail-i 
Rumi yanında eğitimini tamamlamış ve 
hocası tarafından 1627 yılında Bursa’ya 
gönderilmiştir. Sufi, Bursa’da Ali Paşa 
Mahallesi’ne yerleşip o zaman harap bir 
vaziyette bulunan Ali Paşa Hamamı’nı sa-
tın alarak onarımdan geçirtip tekke hali-
ne getirmiş ve 14 yıl burada görev yap-
tıktan sonra vefat etmiştir. 1849 yılında 
onarım geçiren tekke 1854 depreminde 
oldukça fazla zarar görmüştür. Tekke bir 
süre daha devam eden faaliyetlerinin ar-
dından 1924 yılında tamamen kapanmış 
olup, uzun süre boş kalıp ve bir müddet 
de konut olarak kullanılan yapının Vakıf-
lar mülkiyetinden, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından onarım karşılığı tahsis olarak 
alınmıştır.
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HANÇERLİ MEDRESESİ 
KÜTÜPHANESİ

Yaklaşık 520 yıl önce Bursa’nın en büyük 
medreselerinden biri olarak yaptırılan, ba-
kımsızlık ve yangınlarda büyük hasar gören 
ve 1855 depreminden sonra ise tamamen 
toprak altında kalan Hançerli Fatma Sultan 
Medresesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilk günkü ihtişamıyla yeniden hizmete açıldı.  
Kültür merkezi olarak açılan Hançerli Fatma 
Sultan Medresesi içerisinde yer alan kütüpha-
ne de vatandaşların hizmetine sunuldu.

ŞEHBENDERLER 
KONAĞI KÜTÜPHANESİ

İbrahimpaşa Mahallesi’nde Bursa Kız Li-
sesi ile Bursa Erkek Lisesi arasında kalan ve 
geleneksel Türk evi tarzı mimarinin nadir ör-
neklerinden birisi olan Şehbenderler Konağı 
Okul bölgesinde olmasından dolayı gençlerin 
daha ağırlıklı kullanacağı kültürel bir mekan 
olarak kullanılıyor. 

GEZİCİ KÜTÜPHANE

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kütüpha-
nesi olmayan okulların bu yöndeki ihtiyaç-
larını karşılayabilmek amacıyla oluşturduğu 
gezici kütüphane, kütüphaneye hasret olan 
çocukların özlemini gideriyor. Okuma alışkan-
lığının çocuk yaşta kazanılacağı düşüncesiyle 
öğrencilerin ayaklarına kadar giden ‘gezici kü-
tüphane’ bünyesinde bilim teknik, araştırma 
inceleme, hikaye, roman ve edebiyat türünde 
binlerce çeşit kitap bulunduruyor. 
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KENDİNİ TANIMAK 
VE BİLMEK 

Sosyal bir varlık olan İnsanın kendisini 
tanıması ve bilmesi onu diğer varlıklardan 
üstün kılan bir özelliktir.

Kendini tanımak ve dolayısı ile bilmek, 
saklı gerçeklerin derinliklerini kavramak, 
içsel sırların ve gizli manaların idrakine ere-
rek ve gerçek hayata doğarak hakikat yol-
cusu olmaktır. 

Hakikati yaşamak ise düşünme ve bilinç 
ile gerçekleşir. 

Kamil insan olmakta, ancak bu gerçek-
lerle yüz yüze gelmek ve dünya örtülerini 
kaldırmakla olur. Mutlak olan mutluluk, 
insanın kendisiyle barışıklığından doğan 
huzur sayesindedir.

Kendini bilmek, etrafına çevresine uyan-
mak, onlara duyarlı olmak ile kendi doğası-
nın farkında olma bilincidir. Aklı kullanmak-
tır, İhlâslı ve liyakatli kul olmaktır. 

Kendini tanımak, kendini bilmek, nefis 
muhasebesinin en doğru en değerli ve ob-
jektif bir şekilde cesaret taşıyan en büyük 
eylemidir. 

İnsanların kendilerini tanıması, dolayı-
sıyla Allah’ı tanıması en kutsal ve en temel 
görevdir. 

Allah’ı tanımadan ona kulluk ve ibadet 
etmek mümkün değildir. Yüce Allah en bü-
yük kitap olan kâinatla, yani Kitab-ı Ekberle 
kendisini tanıtmıştır.  

Kendini okumak, Kemalet’tir olgunluk-
tur. Gizemlerin çözülüşüne şahit olmak, gizli 
hazineleri keşfetmektir. Ebedi saadeti elde 
etmeye gayret göstermektir.

İçe olan seyahatle kendini tanımak, ya-
ratılışın nihai hedefini öğrenirken, aynı za-
manda kendi değerinin de ortay çıkmasıdır.

Kendini anlamak, hayatın farkında olarak, 
nereden gelip nereye gideceğini bilerek, ha-
kikati arayan yolda olmaktır. Yaratılan insanı 
anlayan, kendini anlar. Kendini anlayan çev-
resini kavrar. 

Kendini tartmak, dünya tuzaklarından 
sahte pembelerden sıyrılarak hayatı güven 
altına almak için kendinle yüzleşmektir. 
Gerçek terazinin değerleriyle yaşamayı ve 
ölmeyi öğrenmektir. Kendi sınırlarını, hu-
dutlarını görmektir. 

Kendini, özünü, nefsini bilmek bütün bil-
gilerin mihengidir. Varoluşu anlamlı kılan 
en güzel eylemdir. Doğumun, hayatın ve 
ölümün gizemli ve baki olan pencerelerini 
ancak hakikatin özüne varanlar açabilir.

Kendini görmek, gerçeği aramaktır. Mü-
kemmel ve kusursuz olana ulaşmaktır. Ha-
yat yükünü hafifletmektir. 

Bir üst yaşam oluşturmaktır. İki dünya ha-
yatının yakalarını bir araya getirmektir. 

Yaşanacak hayata ölçü, nizam, adalet, 
denge ve mutluluk katarak armağan olacak 
cennete talip olmaktır.

Abdulvahap DAĞKILIÇ
Şair-Yazar

MAKALE



49

İnsanın kendisini tanıması ve bu mihval 
üzre yaşaması, ebediyete intikaline sonuç 
doğurur. Aksi halde dünya şartlarının elin-
deki çamur olma maddeliğinden kurtula-
maz. 

Dünyalık her şey ise tükenendir, tüken-
mez olan hakikatin ışığıdır.

Kendini bilmek kulluk bilincidir. Nefsi tez-
kiyeden, kalbi tasfiyeden geçirmektir. 

İnsanın kendi değerinin bilincine vararak, 
acizliğini görerek, kendi nefsine köle olmak-
tan kurtulup özgürlüğü tercih etmektir.

Kendini keşfetmek, kendini bilmek için 
“ben kimim” sorusunun karşısında durmak, 
ahlaki bir duruştur. 

Yaradılış amacını sorgulamadır. Bu amacı 
sorgulamak, kendini doğru tanımaya başla-
manın ilk adımıdır. 

Kendimizi tanıyıp bilmek, kalbimize yö-
nelmek ve iç dünyamıza olan ruhsal yol-
culuk ise, Rabbimizi bilmektir. Yere göğe 
sığmayan ama mümin kulun kalbine sığan 
Allah’a yönelmektir.

İnsan-ı Kamil’e ulaşmak kendini aramakla 

olur. Objektif bir bakış ile kendini aramak, 
kendini sorgulamak, tekâmül etmektir. 
Kendi dilimizi anlayarak hakiki manada ya-
şamak, yaşam içerisinde evrensel yasaları 
uygulamaktır. 

Tevazu, kapasite, özgüven kazandıran bu 
fiiliyat, karanlığa hizmet etmeden hayatın 
lezzetine varmaktır.

Allah tarafından işitici ve görücü özellik-
leri ile donatılarak yaratılan insanın, zaman 
içinde yozlaşmadan, manevi bir keşif ile 
kendini, eşyayı ve çevreyi daha şuurlu bir 
çerçevede tanıdıktan sonra, bilgi ve ma-
rifetle kendi içinde Allaha giden yolda, 
ezeli ve ebedi olan Allah’ı ve onun bütün 
âlemlerdeki tasarrufunu bilmek ancak ken-
dini tanımakla olur.

Onun gücü ve sınırsızlığını kudret ve son-
suzluğunu ilmi ve azametini lütuf ve merha-
metini idrak etmek, ancak kendini bilmekle 
olur.

Kendini bilmek özüne doğru yaptığı yol-
culukta, yüreğindekileri gün yüzüne çıkarıp 
gerçek anlamda, eksiğini noksanını bilmek 
demektir.

Varlıktan sıyrılıp kendini bilmek Rabbini 

bilmektir. Rabbini bilmek ise haddini bil-
mektir. İnsanın varlık anlamı üzerindeki ilmi 
kendini bilmek için olmalıdır. 

Allah’ı tanımak için insanın kendisini tanı-
ması elzemdir. İnsan aynasına bakan Allah’ı 
görür. İnsan zatında Allah’ın mevcudiyeti, in-
san sıfatlarından yaratanın sıfatları, aşikârdır.

Kendini bilmek erdemlik ve basirettir. 
Allah’ı bilme şerefine nail olmaktır.

Kendini bilmek, hayatı tahlil ederek, ac-
ziyetin ve çaresizliğin farkında olarak, yanlış 
düşünce kalıplarından uzaklaşarak doğru 
eylemlere gitmektir. Kör düğümleri çözerek, 
yaratıldığı âlem içerisindeki görev ve sorum-
luluklarının idrakine sahip olmaktır.

Kendini bilmek, hakikatin bir parçası olan 
insanın negatif tüm özelliklerinin pozitife 
dönüşmesidir. Hayatın tüm sahteliklerinden 
kurtulmasıdır. Bu da insanın gerçek ve aslo-
lan kişiliğiyle tanışmaktır. Yitiğini bulmaktır.

Kendini bilmek, ahlaki bir şiar ve teza-
hürdür. Bütün ahlaki değerlerin kaynağı da 
Allah’a imandır. İman ise tanımaktır. Tanıma 
gücü, ruhu ve bedeni diri ve canlı, insanı da 
o oranda ebedi kurtuluşa taşır.
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ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN

‘‘3. NESİL ÜNİVERSİTE’’ 
VİZYONU

Uludağ Üniversitesi’nde “3. Nesil 
Üniversite” vizyonuyla gelecek 25 
yıla yön verecek plan ve projeler ta-
mamlandı. Hayata geçirilmeye baş-
lanan projeler sonuçlandırıldığında 
üniversite kampüsü daha yaşanabi-
lir bir yapıya sahip olacak. 2035 yılı-
na kadar beş etap halinde yapılacak 
binalar bittiğinde, Uludağ Üniversi-
tesi modern bir kimliğe kavuşacak.

Bursa’nın sosyal, kültürel ve ekonomik 
yaşamının şekillenmesinde sağladığı aka-
demik katkıyla önemli bir paya sahip bulu-
nan Uludağ Üniversitesi, “3. Nesil Üniversite” 
vizyonuyla, üniversitenin 25 yıllık geleceği-
ne yön vermeye aday plan ve projelere imza 
atıyor.

Üniversitedeki atılım hamlesinin ulaştığı 
konum ve geleceğe ilişkin hedefleri, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’la 
mercek altına almak üzere, Bursa’nın ilim 
ve bilim kapısı üniversite kampüsüne adı-
mımızı attığımız andan itibaren, üniversite 
yıllarımızdan esen nostaljik rüzgarların tatlı 
heyecanıyla sanki o yıllara dönüş yapıyoruz.

Bir film şeridi gibi gözümüzün önünden 
geçen üniversite yıllarımız, bizi,  taa o gün-
lerden bu günlere gelinen aşamanın canlı 
tanıkları eyliyor. 90’lı yılların başında imar ça-
lışmalarına başlanan Görükle Kampüsü’nün 
ilk öğrencileri olarak, yazın toz bulutu, kışın 
ise çamur deryasıyla bulunduğumuz yaren-

likler, hafıza arşivimizin unutulmazlar liste-
sinde ilk günkü canlılığıyla yerini koruyor.

Kampüs alanındaki geniş yolları, çevre 
düzenlemelerini, sportif ve sosyal tesisle-
ri, yeşil alanları gördükçe, erken dünyaya 
geldiğimize hayıflanıyoruz. Ancak bununla 
birlikte üniversitenin bugünkü gelişmiş im-
kanlarından yararlanan gençlerimiz adına 
da sevinç duyuyoruz.

Kuruluşundan bu yana 42 yılı geride bı-
rakan Uludağ Üniversitesi, ilerleyen süreçle 
büyük aşamalar kaydetti.

1970 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağ-
lı olarak kurulan Bursa Tıp Fakültesi ile 1974 
yılında kurulan Bursa İktisadi ve Sosyal Bi-
limler Fakültesi, Uludağ Üniversitesi’nin te-
melini oluşturuyor.

Üniversitenin kurumsal temelleri ise 1975 
yılında Bursa Üniversitesi adıyla atılıyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay

HABER DOSYASI
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Bursa Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihin-
den itibaren ise Uludağ Üniversitesi adını alıyor.

Üniversitede ilk planın 1975 yılında yapıl-
dığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bu planın 1985 yılına kadar 
devam ettiğine dikkat çekiyor.

1985 yılından sonra yeniden projelendirme 
dönemine girildiğini vurgulayan Ulcay, “Yapılan 
projelendirmede öğrenci başına 22 metrekare 
kapalı alan planlanmışken, göreve geldiğimiz-
deki rakam 8,5 metrekarelere kadar düşmüştü. 
Elbette bu durum öğrencinin ve akademisyen-
lerin performansını olumsuz yönde etkiliyor. 
Bunları bir kaç yıl içerisinde değiştirmek müm-
kün değil. Bizler de göreve gelir gelmez şehir 
ve bölge planlamacılarını davet ettik. Bizlerle 
ve fakültelerimizin yöneticileriyle görüştükten 
sonra teklif veren firmalardan biriyle anlaştık. 
2035 yılına kadar ana kampüsümüzdeki tüm 
yolların, binaların planlamaları yapıldı. Bizden 
sonra gelecek arkadaşlar günün ihtiyaçları-
na göre değişiklik de yapabilecekler. Uludağ 
Üniversitesi’nin bugününü kurtarmak için 
değil, geleceğine yön vermek için çalışıyoruz” 
sözleriyle değişimi iyi okuyarak, kendilerini ye-
niden tanımladıklarını vurguluyor.

 “Türkiye olarak 2023 ve gelecek hedefleri-
mize ulaşmak, bilgi üretmek ve katma değere 

dönüştürmekle mümkün. 4. sanayi devrimi-
nin eşiğine gelen dünyada yenilikçi olmaktan 
başka seçenek yok” diyen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
“Uludağ Üniversitesi olarak içerisinde bulun-
duğumuz değişimi iyi okuyarak, ülkemizin ve 
kentimizin kalkınmasında daha etkin rol almak 
üzere kendimizi yeniden tanımladık. 3. Nesil 
Üniversite vizyonuyla kamu, üniversite, iş dün-
yası başta olmak üzere ve toplumun tüm dina-
mikleri ile sürdürülebilirliği esas alan işbirlikle-
rini hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer veriyor.

Hedef ilk 10
Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi 

ilk 10 üniversitesi arasına taşımak istedik-
lerinin altını çizen Rektör Ulcay, akademik 
başarılarıyla örnek gösterilen, daha nitelik-
li öğrencilerin tercih ettiği ve alanında en 
kaliteli akademisyenleri bünyesinde tutan 
bir üniversite olmak için, topyekûn mükem-
melleşmeyi sağlamaları gerektiğine olan 
inancına işaret ediyor.

Uludağ Üniversitesi’nin, Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından araştırma üniver-
sitesi olarak seçildiğini ve en çok doktora 
kadrosu verilen yükseköğretim kurumları 
arasında yer aldıklarını belirten Ulcay, “Geç-
tiğimiz 2 yıl içinde bilimsel araştırma pro-
jelerine sağladığımız destekler, TÜBİTAK ve 

kamu kurumlarımızdan aldığımız projeler-
de teşviklerindeki artış doğru yolda olduğu-
muzu gösteriyor. Sadece öğrencilere eğitim 
veren değil, araştırma yapan ve ekonomiye 
katkı koyan bir üniversite haline gelmemiz 
için ekosistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz” 
vurgusunda bulunarak, ekonomik gelişme-
ye katkı oluşturabilmenin üstün gayretlerini 
sergilediklerine dikkat çekiyor.

Burs uygulaması ile tercihlerde 
ilk 5’e yükseldi

Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden başarı-
lı öğrencilere yönelik burs kampanyasına da 
değinen Ulcay, başarılı öğrencilerin Uludağ 
Üniversitesi’ni tercih etmelerini sağlayıp, eği-
timin niteliğini yükseltmeyi amaçlayan uygu-
lamalarının geçen yıl büyük ilgi gördüğünü 
belirtiyor.

2015’te üniversiteyi kazananların ortalama 
10. sıralarda tercih ettiği Uludağ Üniversitesi’nin 
2016’da ilk 5 tercihin içerisinde yer aldığını vur-
gulayan Ulcay, Bursa’nın önde gelen firmaları 
ve sivil toplum kuruluşlarının, 2017 ÖSYM so-
nuçlarına göre Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli 
fakülte ve meslek yüksekokullarında 37 farklı 
bölüm veya programı seçecek en başarılı öğ-
rencilere toplam 2,5 milyon TL’ye yakın başarı 
bursu vereceklerine değindi.
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Master ve doktora programlarında  
rekor artış!. 
Araştırma üniversitesi kimliğini güçlendir-

mek adına 10 bin yüksek lisans ve doktora öğ-
rencisine ulaşmayı hedeflediklerini hatırlatan 
Rektör Ulcay, bu amaçla son iki yıldır kontenjan 
sayılarını ciddi oranlarda artırdıklarına vurguda 
bulunuyor.

Enstitü sayılarında önceki yıllara oranla 4 
katı oranda kontenjan artışına gittiklerini vur-
gulayan Ulcay, “ Bu yıl 14 bin öğrenci Uludağ 
Üniversitesi’nde yüksek lisans için başvuru 
yaptı. Dünya çapında etkin bir üniversite olmak 
için değişim programlarına ve yabancı öğren-
ci kontenjanın artmasına yönelik çalışmalara 
da ağırlık verdik. Yabancı öğrencilere Türkçe 

öğretmek için 2 yıl önce ULUTÖMER’i kurduk.  
Öğrenci rakamında 3 kat artış yakaladık.  Bu yıl 
ilk kez Bursa dışında 10 ülkede ve 12 merkez-
de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yaptık.” diye 
konuştu.

Bilimden üretime, üretimden ekonomiye…
Yine 3. Nesil Üniversite hedefiyle “bilimden 

üretime, üretimden ekonomiye” anlayışıyla 
akademisyenlerin ve araştırmacıların daha çok 
proje üretmesini teşvik ettiklerinin altını çizen, 
Ulcay, üretilen projeleri de kamu ve özel sektör-
le paylaşarak ekonomiye kazandırdıklarını be-
lirtti. Bilimsel araştırma projelerine ilk defa Rek-
törlük bütçesinden destek başlattıklarını ifade 
eden Prof. Dr. Ulcay, bu destekler kapsamında, 
2 yılda araştırmalara 40 milyon TL düzeyinde 

destek sağladıklarına dikkat çekti.

Görükle Yerleşkesi şantiyeye dönecek
Rektör Prof. Dr. Ulcay, özellikle 2017’nin 

ikinci yarısında birbiri ardına gerçekleştirile-
cek açılış ve temel atma projeleriyle Uludağ 
Üniversitesi’nin Türkiye’ye model olacak bir 
yükseköğretim kurumu niteliğine yükseleceği-
ni kaydetti. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi kimliği kazandırılan 
Sağlık Yüksek Okulu’nun yeni binasını hizmete 
açacaklarını hatırlatan Ulcay, merkezi laboratu-
var binasının da inşaatını bitirdiklerini hatırlattı.  
Ulcay, diğer projeleriyle ilgili şu bilgileri de pay-
laştı:
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“İhalesini gerçekleştirdiğimiz 132 bin met-
kerake kullanım alanına sahip Sosyal Yaşam 
Merkezi ve kapalı otopark projemizin temelini 
önümüzdeki günlerde atmış olacağız. Diğer 
taraftan Üniversitemize ve Bursa’mıza yakışır 
yeni bir camiyi kampüsümüze kazandırıyoruz. 
Uludağ Üniversitesi kuruluşundan 42 yıl sonra 
Rektörlük binasına da kavuşacak. Tüm pro-
jeleri tamamlanan ve ihale aşamasına gelen, 
modüler olarak büyüme imkânına sahip olan 
ve ilk anda 8.000 öğrencinin aynı anda ders 
görebileceği, merkezi derslik ve laboratuvar bi-
nasının da ihalesini bu yıl tamamlayarak teme-
lini atmış olacağız. Yine projeleri tamamlanan 

Çocuk Hastanesi ile Kadın-Doğum ve Onkoloji 
Hastanesi’nin temellerini de en kısa sürede at-
mayı hedefliyoruz.

Master ve doktora öğrencilerimiz için stüd-
yo, 1+1 ve 2+1 daireler şeklindeki 1.000 adet 
lojman çalışmamızı da mimari projesi de dahil 
olmak üzere tamamladık. Bu konutların ihalesi-
ni de yaşam merkezinde olduğu gibi yap-işlet-
devret yöntemi ile çözmeyi planlıyoruz. Akade-
misyenlerimize yönelik yeni lojman projesi de 
bu çalışmaları takip edecek. Çalışmalarını sür-
dürdüğümüz yeni bağlantı yolları ve kampüs 
içi ulaşım planı ile üniversitemiz daha düzenli 

bir üniversite alt yapısına kavuşacak.”

Rektör Ulcay’dan destek verenlere teşekkür
“Saydığım başarı örnekleri ortaya koydu-

ğumuz yeni vizyonun ve başlattığımız makro 
ölçekli çalışmaların neticelerinden sadece bazı-
larıdır” diyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, “Bu başarının yakalanmasında 
büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm ekip 
arkadaşlarımla birlikte, Ankara’da ve Bursa’daki 
tüm yöneticilerimize de teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi.
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HABER DOSYASI

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ’NİN 

BÜYÜK HEDEFİ
Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla öğ-
rencilerin en çok tercih ettiği üniversitele-
rin başında gelen Uludağ Üniversitesi’nin 
yeni hedefinde Türkiye’nin en iyi ilk 10 
üniversitesi arasına girebilmek bulunuyor.

Uludağ Üniversitesi’nin, Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından araştırma üniver-
sitesi olarak seçildiğini ve en çok doktora 
kadrosu verilen yükseköğretim kurumları 

arasında yer aldıklarını belirten Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
“Geçtiğimiz 2 yıl içinde bilimsel araştırma 
projelerine sağladığımız destekler, TÜBİ-
TAK ve kamu kurumlarımızdan aldığımız 
projelerde teşviklerindeki artış doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. Sadece 
öğrencilere eğitim veren değil, araştırma 
yapan ve ekonomiye katkı koyan bir üni-
versite haline gelmemiz için ekosistemi-
mizi oluşturmaya çalışıyoruz” vurgusun-
da bulunarak, ekonomik gelişmeye katkı 
oluşturabilmenin üstün gayretlerini sergi-
lediklerine dikkat çekiyor.

Burs uygulaması 
Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden ba-

şarılı öğrencilere yönelik burs kampanya-

sına da değinen Ulcay, başarılı öğrencile-
rin Uludağ Üniversitesi’ni tercih etmelerini 
sağlayıp, eğitimin niteliğini yükseltmeyi 
amaçlayan uygulamalarının geçen yıl bü-
yük ilgi gördüğünü belirtiyor.

2015’te üniversiteyi kazananların or-
talama 10. sıralarda tercih ettiği Uludağ 
Üniversitesi’nin 2016’da ilk 5 tercihin 
içerisinde yer aldığını vurgulayan Ulcay, 
Bursa’nın önde gelen firmaları ve sivil 
toplum kuruluşlarının, 2017 ÖSYM sonuç-
larına göre Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli 
fakülte ve meslek yüksekokullarında 37 
farklı bölüm veya programı seçecek en 
başarılı öğrencilere toplam 2,5 milyon 
TL’ye yakın başarı bursu vereceklerine de-
ğindi.
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Master ve doktora programları
Araştırma üniversitesi kimliğini güçlendir-

mek adına 10 bin yüksek lisans ve doktora 
öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini hatır-
latan Rektör Ulcay, bu amaçla son iki yıldır 
kontenjan sayılarını ciddi oranlarda artırdık-
larına vurguda bulunuyor.

Enstitü sayılarında önceki yıllara oranla 
4 katı oranda kontenjan artışına gittiklerini 
vurgulayan Ulcay, “ Bu yıl 14 bin öğrenci Ulu-
dağ Üniversitesi’nde yüksek lisans için başvu-
ru yaptı. Dünya çapında etkin bir üniversite 
olmak için değişim programlarına ve yabancı 
öğrenci kontenjanın artmasına yönelik çalış-
malara da ağırlık verdik. Yabancı öğrencilere 
Türkçe öğretmek için 2 yıl önce ULUTÖMER’i 
kurduk.  Öğrenci rakamında 3 kat artış yaka-
ladık.  Bu yıl ilk kez Bursa dışında 10 ülkede ve 
12 merkezde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
yaptık.” diye konuştu. Rektor Yusuf Ulcay, ögrencilerin sorularını cevapladı.
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HABER DOSYASI

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN
 PROJE ORTAKLIĞI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle geliştir-
diği proje ortaklığı çerçevesinde, Bulga-
ristan Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ile akademik işbirliği anlaşması imzalan-
dı.  Gerçekleştirilen protokol sayesinde iki 
üniversitenin ziraat fakülteleri ortak bilim-

sel çalışmalarda bulunacak.

Rektörlük B Salonu’nda yapılan imza 
törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce 
ve Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, Trakya 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Doç. 
Dr. Dimitar Panayotov ile Türk ve Bulgar 
akademisyenler katıldı.

Dostluk kapıları
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf 

Ulcay, iki ülkenin her zaman dost kalabil-
diğini ve komşuluk ilişkilerini son yıllarda 

iyi yürüttüklerini söyledi. Bulgaristan üni-
versiteleriyle farklı alanlarda işbirlikleri 
yapmaktan büyük memnuniyet duyacak-
larını belirten Rektör Yusuf Ulcay; “Özellik-
le öğrencilerimizin Erasmus programıyla 
Bulgaristan üniversitelerine sıkça gittiğini 
görüyoruz. Bulgaristan’dan da buraya cid-
di sayıda öğrenci geliyor. Karşılıklı akade-
mik ve bilimsel işbirliklerini arttırdığımız 
müddetçe komşuluk bağımızın da arta-
cağına inanıyorum. İnsanlarımız birbirini 
daha iyi tanıma fırsatı bulacaktır. İnşallah 
bugün atacağımız imzalar uzun seneler 
sürecek dostlukların da kapısını açar ve 
işbirliklerimiz faydalı gelişmelere sebep 
olur” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi yöneticileri, Bulgaristan Trakya 
Üniversitesi’nden gelen yöneticilerle bir araya geldi.
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Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 
Bilgili ise Mayıs ayında Bulgaristan’a yap-
tıkları işbirliği ve tanışma ziyaretinin ar-
dından ortak bir zeminde çalışabilme 
imkânı yakaladıklarını vurguladı. Trakya 
Üniversitesi’nin 2018 yılında gerçekleşti-
receği uluslararası çalıştaylarda Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak ortak-
lık yapacaklarını kaydeden Dekan Bilgili, 

Bursa’da yapacakları akademik ve bilimsel 
çalışmalarda da Trakya Üniversitesi’yle iş-
birliğine gideceklerini aktardı. 

İşbirliği devam edecek
Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekanı Doç. Dr. Dimitar Panayotov da 
Türkiye’yi ve Türk insanını sevdiklerini ve 

akademisyen olarak da her zaman işbir-
liği içerisinde bulunmak istediklerini vur-
guladı. Özellikle Uludağ Üniversitesi’yle 
yapacak oldukları işbirliğinin kendilerini 
mutlu ettiğini söyleyen Dekan Panayotov, 
iki üniversitenin gerek öğrenci değişim 
programları gerekse de akademik ve bi-
limsel konularda işbirliklerini arttıracağı-
na inandığını ifade etti.

İmzalanan protokol sayesinde iki üniversitenin ziraat 
fakülteleri ortak bilimsel çalışmalar yapabilecek.

Rektor Yusuf Ulcay, Bulgar misafirlerini makamında ağırladı.
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MAKALE

MÜZİKTE SUDAN 
ESİNLENMEK  

 Özet 
Müzikte su teması, doğa simgesi içinde 

esin kaynağı olan temalar arasındadır. Lu-
cian Freud diyor ki “Bir ressamın ilk önce 
ulaşması gereken şey etrafını saran doğal 
çevresini etüt edebilme becerisine ulaşma-
sıdır.”[1]. 

Buckminster Fuller, Montreal’deki sergi 
binasının kubbesini tasarlarken suda yaşa-
yan organizmalardan ışınlılar ve diatomlar-
dan esinlenmiştir.

Bu makalede “Müzikte sudan esinlen-
mek” incelenmiştir.

 Giriş
İzlenimcilik, 19. yüzyıl başlarında 

Fransa’da resim sanatında ortaya çıkan bir 
akımdır. Fakat Müzikte herhangi bir tema-
dan esinlenme anlayışı İzlenimcilik akımı-
nın etkisiyle zirveye ulaşmıştır. İzlenimci 
besteci, dar stüdyoları bırakıp müziğini 
doğaya taşımış, özgürce suyun esin kay-
nağından yararlanmış ve suyun müzikte 
ortaya çıkardığı esinleri yakalamaya önem 
vermiştir[2].

Bestecinin ses dünyası biçime bağlılıktan 
uzaklaşarak izlenimci resimde olduğu gibi 
bütün izlenimleri yansıtır.

 1.Müzikte sudan esinlenen besteciler 
John Adams, Gilbert ve Sullivan, Pietro 

Mascagni, Cole Porter, Rodgers ve Hammers-
tein, Frederic Chopin, Claude Debussy, Fer-
de Grofe, Jacques Ibert, Todd Levin,Maurice 
Ravel,Ottorino Respighi, Richard Rodgers, 
Giacchino Rossini, Camille Saint-Saëns, Virgil 
Thomson, Ralph Vaughan Williams, Antonio 
Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Jonathan 
Green, Bedrich Smetana, George Frideric 
Handel, Felix Mendelssohn, Armand Marsick, 
Granville Ransome Bantock, Modest Mus-
sorgsky, Anton Rubinstein, Wagner, Jean Si-
belius, Schubert,Strauss,James Horner[3].

 2.Müzikte sudan esinlenmek
İzlenimci müziğin amacı, var olan bütün 

esinleri müziğe aktarmaktır. İzlenimci bes-
teci, tema müzikteki gerçeğin izdüşümünü 
inşa eder.

 2.1.Felix Mendelssohn, The Hebrides, 
“Hebrides Üvertürü”

Mendessohn, Fingal Mağarası diye bilinen 
Hebrides Üvertürü adlı eserini Fingal Mağa-
rası ve dalgaların güzelliğini tarif etmek için 
1830 yılında bestelemiştir[4].

Fot.2 : Felix Mendelssohn  
Kay.2: http://www.bach-cantatas.com/Pic-Lib-BIG/Men-

delssohn-Felix-06.jpg

 2.2.Claude Debussy, La Mer,“ Deniz”
Claude Debussy’nin denize karşı nasıl bü-

yük bir sevgi taşıdığı mektuplarında belirir. 
Denizci olamayışından her zaman yakınmış, 
nota kâğıtlarına bakmaktan yorulan gözleri-
ni denizi seyrederek dinlendirmiş, onun her 
durumda âşığı kalmış, her zaman özlemiştir. 

 “Deniz”in bölüm başlıkları: 
1.“Mer belle aux İles Sanguinaires-Sangui-

nare adalarında sakin deniz”, 
2.“Jeux de vagues – Dalgaların oyunu”, 

Fot.1 : Müzikte sudan esinlenmek  
Kay.1: http://hddesktopwallpapers.in/wp-content/uploads/2015/07/water-wallpaper-music.jpg

Cebrail Ozan OKTAR
Bilim Yazarı
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3.“Le vent fait danser la mer – Rüzgâr de-
nizi dans ettiriyor”. 

C. Debussy, izlenimci müziğin öncüsü 
sayılır.Karol Szymanowski, Ottorino Res-
pighi, Maurice Ravel, Frederic Delius gibi 
besteciler de C. Debussy’den başka izle-
nimci besteciler arasında sayılabilir.

1889’daki Paris’te açılan Dünya sergi-
sinde A. N. Rimskiy-Korsakov’un yönettiği 
konserleri gören C. Debussy, en çok Afrika, 
Arabistan ve Pasifik Adaları’ndan gelen halk 
müziği topluluklarından etkilenmiştir[5].

 2.3.Armand Marsick, La source ,“Kay-
nak“
La Source 

Belçikalı besteci Armand Marsick tara-
fından bu senfonik şiir yaz gecelerinde bir 
bahar atmosferi uyandırmak için bestelen-
miştir[6].

 2.4.Maurice Ravel, Une barque,“Bir Yel-
kenli Gemi”

Okyanus dalgaları üzerinde dalgalanan 
bir yelkenliyi ve yelkenli yolculuğunu anla-
tır.

Okyanus akıntıları melodilerle işlenir.
Piyano için bestlenmiştir[7].

 2.5.Ralph Vaughan Williams, A Sea 
Symphony,“Bir Deniz Senfonisi” 

Deniz Senfonisi’nde Ravel’den aldığı or-
kestrasyon derslerinin renkleri hissedilir ve 
Anglo-Katolik geleneği havasında işleyen 
Vaughan Williams’ın müziğindeki o kişisel, 
bağımsız üslup, manevi dünyaya bakış açı-
sında da kendisini göstermektedir.Deniz 
Senfonisi’nde Walt Whitman’ın mistik dün-
yası aynı zamanda denizin enginliğinde 
ebedi bir yolculuğa gönderme yapar[8].

 2.7.Modest Mussorgsky, Dawn over the 
Moscow River,“Moskova Nehri üzerinde 
Şafak”

Mussorgsky’nin Khovanshchina operası-
nın başlangıcıdır. Moskova Nehri üzerindeki 
manzarasını şafağı anlatır[10].

 2.8.Anton Rubinstein, Ocean 
Symphony,“ Okyanus Senfonisi” 

Okyanus senfonisi “ Rubenstein’ın 2 nolu 
senfonisi  “ şeklinde de bilinir.

Okyanus senfonisi dört bölümden olu-
şur.

1. Re Major Adagio 
2. Fa Major Scherzo
3. Si Bemol Major Yayınlanmamış Senfoni
4. La Minor Assai Lentosu[11] 

 2.6.Bedrich Smetana, Die 
Moldau,“Moldova’da ölmek”

Denizkızlarının bir çiftçinin düğünü için 
ayışığında nehirde dans etmelerini temsil 
etmektedir[9].

Fot.3 : Claude Debussy   
Kay.3:http://cps-static.rovicorp.com/3/JPG_500/

MI0003/779/MI0003779006.jpg?partner=allrovi.com 

Fot.5 : Maurice Ravel 
Kay.5: http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/

images/1310419-Maurice_Ravel.jpg

Fot.7 : Bedrich Smetana
Kay.7: http://www.prague.eu/event/2820/smetana.jpg

Fot.8 : Modest Mussorgsky 
Kay.8: http://www.mfiles.co.uk/composers/modest-mus-

sorgsky-photo1.jpg

Fot.6 : Ralph Vaughan Williams  
Kay.6: https://rvwsociety.com/wp-content/uplo-

ads/2016/12/vaughan-williams.jpg 

Fot.4 : Armand Marsick
Kay.4: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/8/8a/MartinMarsick.jpg
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 2.8.Anton Rubinstein, Ocean 
Symphony,“ Okyanus Senfonisi” 

Okyanus senfonisi “ Rubenstein’ın 2 nolu 
senfonisi  “ şeklinde de bilinir. Okyanus sen-
fonisi dört bölümden oluşur.

1. Re Major Adagio 
2. Fa Major Scherzo
3. Si Bemol Major Yayınlanmamış Senfoni
4. La Minor Assai Lentosu[11] 

 2.9.Richard Wagner, Das Rheingold 
prelude,”Rheingold Prelütü”

Wagner Das Rhiengold’u La Spezia, İtal-
ya seyaheti sırasında bestelemiştir.

136 parmaklıklar boyunca tutulan Mi be-
mol majör, hızla akan suyu tarif ediyor[12].

 2.10.Jean Sibelius, The Swan of 
Tuonela,“Tuonela Kuğusu”

Finlandiya mitolojisindeki Tuonela Ku-
ğusundan esinlenerek yapılmıştır.

Kalevala destanı dayalı Nokia suite par-
çasıdır[13].

 4.Referanslar
[1] Lucian Freud, Constable, Le Petit Journal des Grandes Expositions, “Büyük Sergilerin 

Küçük Dergisi”, Paris, 2003, s. 3. 
[2]https://www.turkedebiyati.org/edebiyat_akimlari/empresyonizm.html
[3] http://witcombe.sbc.edu/water/music.html
[4] http://www.felixmendelssohn.com/
[5] http://www.claudedebussy.org/
[6] http://www.marsick.fr/armand/armand-en.php?r=1&Largeur=1024&Hauteur=768
[7] http://maurice-ravel.net/
[8] https://rvwsociety.com/
[9]http://www.classical.net/music/comp.lst/smetana.php
[10]http://www.classical.net/music/comp.lst/mussorgsky.php
[11]http://www.allmusic.com/artist/anton-rubinstein-mn0000683409/biography
[12]http://wagnersociety.org/
[13] http://www.sibeliusseura.fi/eng/society.html

Fot.9 : Anton Rubinstein  
Kay.9:http://cps-static.rovicorp.com/3/JPG_400/

MI0003/893/MI0003893408.jpg?partner=allrovi.com

 3.Sonuç
Sanattaki dolaysız anlatımı amaçlayan 

İzlenimcilik, Doğalcılık ve Gerçekçilik akım-
larına karşı, her şeyin benzetilerle anlatıl-
dığı “Sembolizm” akımını doğurmuştur. 
Sembolistler İzlenimciler gibi düşünceden 
çok duygulara başvurmuşlardır. İzlenimci-
nin ışık ve renkten daha çok önem verdiği 
yerde sembolist kelimelerin manasından 
çok çıkardığı sese yönelmiştir. Enstrüman-
lardaki müzik sesi kadar kelimelerde önem 
kazanmıştır. İzlenimci akımda ressamın su-
dan esinlenmesi tam renk, saf renk arayışı, 
bestecinin sudan esinlenmesi gerçek ve 
tam ses anlayışı ve arayışına karşılık gel-
mektedir.

Fot.11 : Jean Sibelius 
Kay.11: https://media1.britannica.com/eb-

media/35/154335-004-E3005124.jpg

Fot.10 : Richard Wagner
Kay.10: https://klacknermusic.files.wordpress.

com/2012/05/richardwagner.jpg

MAKALE
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Burak Özcan
BUSKİ Basın Medya İletişim Sorumlusu

TÜRKİYE’DE SU 
POTANSİYELİ 

Türkiye coğrafi konumu ve jeolojik özel-
likleri düşünüldüğünde komşu ülkeler ve 
dünya ülkeleri arasında özel bir yere sahip-
tir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada 
olması, sınırları içerisinde bir çok akarsu ve 
göl bulundurması, yer altı suları bakımın-
dan çeşitliliğe sahip olması, Türkiye’deki su 
potansiyelini kanıtlar niteliktedir.

Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan 
bir ülkedir. Bu aynı zamanda yükseklerden 
dökülen ve kaynağından akıp gelen bir 
çok akarsuya sahip olduğu anlamına gelir.  
Türkiye, Asya’nın ortalama yükseltisinden 
daha fazla olmasının yanı sıra, Avrupa  or-
talama yükseltisinin 3,5 katıdır.

Türkiye’de dağlarda bulunan küçük 
göllerle birlikte 120’den fazla tabii göl bu-
lunmaktadır. En büyük ve en derin gölle-
rimizden yükseltisi 1.646 metre olan Van 
Gölü’nün alanı 3.712 kilometrekaredir. İkin-
ci büyük göl, İç Anadolu’daki Tuz Gölü’dür. 
Derin bir göl olmayan Tuz Gölü’nün deniz-
den yüksekliği 925 metre alanı ise 1.500  
kilometrekaredir. 

Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca 
dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, 
Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Mar-
mara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), 
Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. 
Türkiye’deki göllerin bazılarının derinliği 30 
metreden fazladır, bazıları ise sadece birkaç 
metre derinliktedir. Van Gölü’nün derinliği 
100 metreden daha fazladır. Köyceğiz Gölü 
gibi denizle bağlantısı olan göller az tuzlu-
dur. Tabii göller dışında Türkiye’de 706 adet 
baraj gölü bulunmaktadır.

Türkiye göllerinin yanı sıra akarsuları 
açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları 
Türkiye topraklarında olan birçok akarsu 
değişik denizlere dökülür. Sakarya, Fil-
yos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh ırmakları 
Karadeniz’e;  Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, 
Dalaman ırmakları Akdeniz’e; Büyük Men-
deres, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç ne-
hirleri Ege Denizi’ne; Susurluk/Simav Çayı, 
Biga Çayı, Gönen Çayı Marmara Denizi’ne 
dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri Basra 
Körfezi’nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar 
Denizi’nde son bulur. Kızılırmak 1.355 kilo-
metre, Yeşilırmak 519 kilometre, Ceyhan 
Irmağı 509 kilometre, Büyük Menderes 307 
km, Susurluk Irmağı 321 kilometre, Suriye 
sınırına kadar Fırat Nehri 1.263 kilometre, 

Dicle Nehri 523 kilometre, Ermenistan sını-
rına kadar Aras Nehri 548 kilometre uzunlu-
ğundadır.

Orta kuşakta bulunan Türkiye’nin jeolo-
jik konumu iklim özelliklerini de yakından 
etkilemiştir. Yağış bölgeye ve zamana göre 
büyük farklılıklar göstermesiyle birlikte

Türkiye’nin özellikle dağlık olan kıyı böl-
gelerinde yağış  1.000 ile 2.500 mm/yıl’a 
kadar çıkmaktadir. Kıyılardan iç bölgelere 
gidildikçe yağışın azaldığı görülür. Marma-
ra ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun 
yaylalarında ve dağlarında yağış 500 - 1.000 
mm/yıl’dır. İç Anadolu’nun birçok yerinde  
ve Güneydoğu Anadolu’da yağış 350 - 500 
mm/yıl’dır. 

Dünyadaki toplam su miktarı
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar 

km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve 
denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir 
ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. 
Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da 
%90’ının kutuplarda ve yeraltında bulun-
ması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla ya-
rarlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne 
kadar az olduğu anlaşılmaktadır.
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Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 
643 mm olup, yılda ortalama 501 milyar 
metreküp suya tekabül etmektedir. Bu su-
yun 274 milyar metreküpü toprak ve su 
yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar 
yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 mil-
yar metreküplük  kısmı yeraltı suyunu bes-
lemekte,158 milyar metreküplük  kısmı ise 
akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular 
vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki 
göllere boşalmaktadır. Yeraltı suyunu bes-
leyen 69 milyar metreküplük  suyun 28 mil-
yar metreküpü pınarlar vasıtasıyla yerüstü 
suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu 
ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 
milyar metreküpü su bulunmaktadır. Böyle-
ce ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 
193 milyar metreküp olmaktadır.

Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar metre-
küp de dikkate alındığında, ülkemizin top-
lam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 mil-
yar metreküp olarak hesaplanmıştır. Ancak 
günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçe-
vesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tü-
ketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt 
içindeki akarsulardan 95 milyar metreküp, 
komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsu-
lardan 3 milyar metreküp olmak üzere,  yılda 
ortalama toplam 98 milyar metreküplüktür. 

14 milyar metreküp olarak belirlenen yeraltı 
suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketi-
lebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 
ortalama toplam 112 milyar metreküp olup, 
44 milyar metreküpü kullanılmaktadır.

 SU KAYNAKLARI  POTANSİYELİ
Yıllık ortalama yağış    643 mm/yıl
Türkiye’nin yüzölçümü              783.577 km2

Yıllık yağış miktarı   501 milyar m3

Buharlaşma  274 milyar m3

Yer altına sızma  41 milyar m3

Yüzey Suyu
Yıllık yüzey akışı    186 milyar m3

Kullanılabilir yüzey suyu            98 milyar m3

Yer Altı Suyu
Yıllık çekilebilir su miktarı          14 milyar m3 
Top. Kullanılabilir Su (net)         112 milyar m3

Gelişme Durumu
DSİ Sulamalarında Kullanılan      32 milyar m3

İçmesuyunda Kullanılan               7 milyar m3

Sanayide Kullanılan                        5 milyar m3

Toplam Kullanılan Su                  44 milyar m3

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılmaktadır:

Su Fakirliği :  Yılda kişi başına düşen kullanı-
labilir su miktarı 1.000 metreküpten daha az.

Su Azlığı :  Yılda kişi başına düşen kulla-
nılabilir su miktarı 2.000 metreküpten daha 
az.

Su Zenginliği : Yılda kişi başına düşen kul-
lanılabilir su miktarı 8.000-10.000 metreküp-
ten daha fazla.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi 
başına düşen yıllık su miktarına göre ülke-
miz su azlığı yaşayan bir ülke konumunda-
dır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su 
miktarı 1.519 metreküp civarındadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 
yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağı-
nı öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için 
kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 
1.120 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. 
Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlık-
larının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su 
kaynakları üzerine olabilecek baskıları tah-
min etmek mümkündür. Ayrıca bütün bu 
tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonra-
sına hiç tahrip edilmeden aktarılması duru-
munda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple 
Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve ye-
terli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi 
korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir.

Kaynak: http://www.dsi.gov.tr/
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ŞÜKREDİYOR 
MUYUZ? 

   Yakınlarınızdan birinin hastalığına, hele de 
ona dünyadan el-etek çektirecek kadar ıztı-
rab veren hastalığına şahid oldunuz mu hiç? 
Hastalıklar, bütün sağlam insanların başına 
gelebilecek birer musibettir.

    Yani. her sağlam insan, bir hastalık adayıdır! 
Çünkü fıtraten insan, bu özellikte yaratılmış-
tır. Bizim vücudumuz, demirden değil, taştan 
değil, ancak her zaman dağılabilir bir mad-
deden, et ve kemikten yaratılmıştır. Bundan 
dolayı etrafımızda, bazen trafik kazası veya 
başka sebeblerden dolayı yaralanıp sakat ka-
lan birçok insan bulunmaktadır. Bunlara ba-
kıp da, kendimizin de öyle olmayacağını dü-
şünmemeliyiz. Allah muhafaza etsin, ama biz 
de o hâllere düşebiliriz. Onun için, o hâllere 
düşmeden önce sağlığımızın kıymetini bil-
meliyiz. Ve şükrünü eda etmeliyiz. Sabah 
yataktan kalktığımızda, akşama sağ-salim 
erdiğimizde, bunların şükrünü yapabiliyor-
sak, bize ne mutlu. Yoksa yazık ki, ne yazık! 
Bu nimetlerin şükrünün en büyük göstergesi 
de, başta namaz olarak Cenâb-ı Hakk’a karşı 
bağlılığımızı göstermektir.

   Yatım yok, katım yok, atım yok, arabam 
yok!” diye hâline şükretmeyen birçok kimse, 
hasta olduğunda ancak; arabanın, atın, katın 
ve yatın hastalığına şifada pek bir kıymeti ol-
mayan metalar olduğunu anlamaktadır. Bu-
rada da tabiî insanoğlu, dünya işlerinde ken-
dinden alttakilere bakmayı öğrenmediği için 
rahatsız olmaktadır. Esasında bir hadis-i şerif 
olan bu ölçüyü, kendimize rehber edersek 
ancak rahat ederiz. Evet, dünya işlerinde, ni-
metlerinde kendinden alttakilere bakmalıdır 
insan. Yani, eski bir arabası olan “Niye benim 
de son model bir arabam yok?” dememelidir. 
Hani Anadolu insanının tabiriyle, ayağını yer-
den kesiyor ya, daha ne? Ya bir de hiç arabası 
olmayanlar var. Bir de onları düşünsek ya... 

   Yazının girişinde hastalıklardan bahsettik. 
Bununla alâkalı olarak, birçok hastayı ziya-
ret ettiğimizde, kendilerine bir şeyler anlat-
manın yanında, bazı hâllerde, durumundan 
şikâyetçi olanlara da, bir takım misaller veri-
yoruz. Meselâ; tanıdığımız bir ailenin şu anda 
17-18 yaşlarında olan bir çocuğu var. Fakat 
bu gencimiz doğuştan hareket engelli. Yani; 
vücudunda, başından başka bir organı, doğ-
ru dürüst çalışmıyor, hareket etmiyor. Öyle 
ki, bilgisayarı ve cep telefonunu bile, çene-
siyle kullanıyor. Eli, ayağı var, ama işlemiyor, 
çalışmıyor. Yemesi, içmesi ve sair ihtiyaçları 
dahi, başkasının yardımıyla sağlanıyor. İşte 
bu gencimize ben, bundan birkaç sene önce, 
hem hastalığın hikmetlerini anlatmış, hem 
de bir misâl vermiştim: “Bak, şimdi senin 
durumun gerçekten zor, ama yine de şükür, 
beterin beteri var” diye anlatmaya başlayın-
ca, dikkatle ve “Acaba benim durumumdan 
beter nasıl olur?” dercesine bir merakla din-
lemeye başlamıştı.

   “Eski zamanda iki kardeş varmış, ama bun-
lar sırt sırta yapışık doğmuşlar. O zamanki tıp 
imkânıyla buna bir çare de bulunamadığın-
dan, bu iki kardeş her işinde beraber hareket 
ediyor, bir yere gidecekleri zaman da biri yü-
rüyor, diğerini sırtında taşıyor, o yorulunca 
da, öbür kardeş aynı şeyi yapıyormuş. Hatta 

affedersin, tuvalete, banyoya bile beraber 
giriyorlarmış. Fakat bunlardan biri iyi kalpli, 
diğeri de kötü kalpliymiş. Bazen durumların-
dan sıkıldıklarında, iyi kalpli olan kardeş di-
yormuş ki: ‘Buna da şükür kardeşim, beterin 
beteri var.’ Kötü kalpli de, kardeşine kızıp onu, 
sırtında bir sallıyormuş. ‘Ne diyorsun sen be! 
Bundan beteri olur mu?‘ . İyi kalpli olan yine 
aynı şeyi tekrar ediyormuş. Bir zaman gelmiş, 
iyi kalpli kardeş ölmüş. Tabiî, diğeri, sırtında 
bir cenaze taşıyarak daha ağır bir duruma 
düşünce kafası ‘dank’ etmiş, ama iş işten çok-
tan geçmiştir, ‘Vay beeeee! Demek beterin 
beteri de buymuş ha!” demiş.

Bunu can kulağıyla dinleyip, çok da hoşuna 
gittiğini söyleyen bu gencimizle her karşı-
laşmamızda, “Nasılsın?“ diye sorduğumda, 
“Allah’a şükür Osman Amca, beterin beteri 
var” diye, bana anlattığım kıssadan kinaye 
ile cevap veriyor. Şimdi; biz ve siz, ey sıhha-
ti yerinde olanlar! Dünyaya ait küçücük bir 
düzenimiz bozulduğunda, kıyamet koptu 
zannedenler, neredeyse “Lâ taknetû min 
rahmetillah ( Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyin)” hitabının rağmına Allah’tan ümi-
dini kesenler! O genci bir gözünüzün önüne 
getirin ve “Elhamdulillahi âlâ külli hâl, sive’l-
küfri ve’d-dalâl” yani, “ küfür ve dalâletin, 
sapıklığın dışında, her hâlinize şükredin, her 
hâlimize şükredelim! Hastalarımız da; sabır 
ve şükür ile kendilerinden daha kötü durum-
da olan hastaları düşünerek, kendilerinin 
derdini ağırlaştıracak sıkıntılara girmeden 
sabırla, şükürle karşılasınlar hastalıklarını. 
Birkaç defa ameliyat olmuştum. Bir tanesinin 
akabinde ziyarete gelen bir dostumuz, “Na-
sılsın?” dediğinde “Şükür hastayım” demiş-
tim de, çok şaşırmıştı. “Nasıl olur yahu? İnsan 
iyiyken şükreder, hastalığına da şükreder 
mi?” deyince, ona bazı şeyler anlatıp, misaller 
vererek “Niye, iyiyken iyi de, hastayken niye 
şükür değil ki? Hastalığı da, sağlığı da bize 
veren Cenâb-ı Hakk’tır. Küfür ve dalâlet dışın-
da, her hâlimize şükretmeliyiz.” Demiştim.

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi    
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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






