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Altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal kalkınmaya kadar her 
alandaki yatırımlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz.

Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı 
üzerine kurulacağı tespitinden hareketle, altyapı yatırımları-
na önem veriyoruz.

BUSKİ aracılığıyla Bursa’nın dört bir tarafında sürdürdüğü-
müz çalışmalar, yüzümüzü güldürüyor.

Bursa merkezde, altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların 
önüne geçtik.

Yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanali-
zasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, derelerin 
ıslahı, arıtma tesislerinin modernizasyonu gibi çalışmaları ba-
şarıyla tamamladık.

Bursa bu noktada örnek bir konuma ulaştı.
Merkezdeki 7 ilçeye ilaveten Mart 2014’te Bütünşehir Ya-

sası ile büyükşehir sınırlarına dahil edilen 10 ilçemizde de ya-
tırım seferberliği başlattık.

Bu ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarımız, büyük bir hızla 
sürüyor. 

Harmancık’tan Büyükorhan’a, Orhaneli’nden Keles’e, Or-
hangazi’den İznik’e, Karacabey’den Mustafakemalpaşa’ya, 
Yenişehir’den İnegöl’e kadar 10 ilçemizin tamamındaki altya-
pı çalışmalarımız geceli gündüzlü devam ediyor.

Bu kapsamda İnegöl’e, tamamlanan ve yatırımı devam 
eden projeler dahilinde toplamda 515 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirdik.

Aynı şekilde 250 milyon liralık yatırımla, Karacabey’in alt-
yapı sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.

İnegöl ve Karacabey örneğindeki gibi diğer ilçelerimizde-
ki yatırımlarımızı da dikkate aldığımızda, 1 milyar liranın üze-
rindeki yatırım büyüklüğünden söz edebiliriz.

Hedefimiz, 10 ilçemizin altyapı kalitesini, merkezin seviye-
sine getirebilmek. 

Bunu da yakın bir gelecekte başaracağımıza inanıyorum. 
Bursa’yı her alanda örnek alınan bir konuma ulaştırmanın 
gayretiyle, gecemizi gündüzümüze kattık. Durmaksızın çalı-
şıyoruz.

Altyapıdan şehircilik uygulamalarına, tarihi eserlerin res-
torasyonundan sosyal belediyeciliğe, sportif yatırımlardan 
kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda Bursa örnek alınıyor.

Mükemmellik yolunda “en iyisi”ni hedeflerken, yüreğimiz-
deki Bursa sevdasından güç alıyoruz.

Bu vesileyle hepinize en içten saygılarımı sunarım…

Mükemmellik yolunda
en iyiyi hedeflemek
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Bursa Büyükşehir Belediyemizin “yaşanılmasından mut-
luluk duyulan model şehir Bursa” hedefi doğrultusunda, so-
rumluluk alanımıza giren alanlarda, büyük bir gayretle çalış-
maktayız.

Yapılan yatırımları, objektif bir göz ve hakkaniyetli yakla-
şımla takip edenlerin de tescil edeceği gibi Bursa’yı gelecek 
nesillere taşıyacak büyük altyapı çalışmalarında bulunduk. 

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar, örnek alınabilecek nitelikte.

Uzun soluklu strateji, planlama ve saha çalışmaları netice-
sinde, Bursa merkezdeki altyapı ağı kalitesini, Avrupa stan-
dartları seviyesine çıkardık.

Amacımız, merkezdeki altyapı hizmetlerinin tamamını il-
çelerimizde de gerçekleştirebilmek.

Bütünşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza dahil olan 10 
ilçedeki altyapı çalışmalarımız, hedeflerimizi de aşan perfor-
mansla devam ediyor.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ay-
rılması, sudaki kayıp kaçak oranının yüzde 22’ler seviyesine 
düşürülmesi, içme suyu hatlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün 
belirlediği kriterler bağlamında yenilenmesi, dere ıslahları 
ile arıtma tesislerinin hizmete sunulması gibi hedeflerimiz, 
10 ilçemizi de kuşatan stratejiyle gerçekleşme yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile atık su ve yağmur 
sularının çevreye zarar vermeden bertarafı,  su ve kanalizas-
yon idarelerinin varlık nedenlerini oluşturan  en önemli ge-
rekçeleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, çevre yatırımlarımız içerisinde önemli yer 
tutan altı arıtma tesisini daha, çok yakında hizmete sunmaya 
hazırlanıyoruz.

Nilüfer Deresi’ni tümüyle kirlilikten arındıracak altı arıtma 
tesisi, Gemlik Körfezi’nin de atık sulardan kaynaklanan kirlili-
ğinin önüne geçmiş olacak.

Bütün gayretimiz, Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla 
ortaya koyduğu “marka şehir” hedefinde, üzerimize düşen 
görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek.

Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularımla selamlarım.

Altyapı ağında yüksek standart



6

İLÇELERDE 
YATIRIM DEVAM 

EDİYOR 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ye-
rinde incelemek ve çalışanlar arasında 
motivasyon oluşturabilmek amacıyla 
ilçe şube müdürlükleri nezdinde baş-
lattığı gezi programının bu seferki du-
rağı, Keles oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla Bur-
sa’nın altyapı ağını gelecek yıllara taşıma-
yı hedefleyici nitelikteki büyük yatırımlara 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçeler-
deki çalışmalarına tüm hızıyla devam  edi-
yor. Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal 
sorumluluk bilinci ile ilçelerdeki altyapı so-
runlarının bir an önce çözüme kavuşturula-
bilmesi için yatırımları yerinde takip ediyor.

Mart 2014’te yürürlüğe giren Bütünşehir 
Yasası ile sorumluluk alanlarına giren 10 il-
çede yatırım seferberliği başlattıklarını be-

lirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı, diğer ilçelerde olduğu gibi Keles’te 
de altyapı çalışmalarına ve yatırımlarına hız 
verdiklerini vurguladı.

2017 yatırım bütçesinin ağırlıklı olarak 
ilçelere yatırım projelerine ayrıldığını belir-
ten Çetinavcı, bu kapsamda Keles’te içme 
suyundan kanalizasyona kadar birçok yatırı-
mın devam ettiğini belirtti.

Programı kapsamında Keles Belediye 
Başkanı Mehmet Teke’yi de makamında zi-
yaret eden BUSKİ Genel Müdürü Çetinavcı, 

BUSKİ’nin Keles’te gerçekleştirdiği yatırımla-
rı değerlendirdi.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı’nın Keles ziyaretlerinde; BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Vural, İşletmeler 
İkinci Bölge Daire Başkanı Orhan Çağlayan, 
Kanalizasyon Daire Başkanı Mesut Boz, Abo-
ne İşleri Dairesi Başkanı Cemal Sevinç, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa 
Ceylan, İnsan Kaynakları Şube Müdürü Ah-
met Aslan da hazır bulundu.

BUSKİ HABER
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GÜRSU VE KESTEL’E
105  MİLYON 

LİRALIK YATIRIM 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

vizyonuyla 2014’ten bu yana Gürsu 
ve Kestel’e 105 milyon TL’lik yatırım 
gerçekleştirdiklerini belirten BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
yatırımlar kapsamında artan nüfusun 
da ihtiyaçlarını göz önünde bulundu-
rarak, her iki ilçenin altyapı ağını yeni-
lediklerini vurguladı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın çalışma-
ları yerinde incelediği şube müdürlükleri 
ziyareti devam ediyor. Bu kapsamda, BUSKİ 
Gürsu Şube Müdürlüğü ve Kestel Şube Mü-
dürlüğü’nü ziyaret eden Çetinavcı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla Kestel 
ve Gürsu’ya 2014’ten bu yana geçen süreçte 
105 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdikleri-
ni söyledi. Bu kapsamda Gürsu’ya 30 milyon 
TL’lik yatırımla, mevcut sisteme yaklaşık, 10 

kilometrelik kanalizasyon hattı, 11 kilomet-
relik yağmur suyu kanalı ve 6 kilometrelik 
de içme suyu hattı ilave ettiklerini belirten 
Çetinavcı, yine Gürsu’ya yapılan yatırımlar 
kapsamında 32 tonluk asfalt dökme işlemi 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çetinavcı, Gürsu - Dışkaya İlaçlama Havu-
zu’nun da yapım aşamasında olduğunu dile 
getirdi.

Kestel’e de büyük yatırımlar gerçekleş-
tirdiklerini belirten Çetinavcı, “2014’ten bu 
yana yaklaşık 75 milyon TL’lik yatırımla Kes-
tel’de 177 kilometrelik içme suyu, 70 kilo-

metrelik kanalizasyon hattı, 24 kilometrelik 
yağmur suyu kanalı imalatı gerçekleştirdik. 
61 tonluk asfalt dökme işlemi, 1.5 kilometre-
lik dere ıslahı ile dört gölet ve sulama tesisi-
ni hizmete sunduk. Bütün bunların yanısıra, 
beş gölet ve sulama tesisi de yapım aşama-
sında bulunuyor” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı’nın Gürsu ve Kestel şube müdürlükleri 
ziyaretinde, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Adem Vural ile İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürü 
Ahmet Arslan hazır bulundu.
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BUSKİ HABER

İNEGÖL’ÜN 
ALTYAPISINA 515 

MİLYON LİRALIK 
DEV YATIRIM 

Tüm ilçelerde yaşam kalitesini en 
üst seviyeye çıkarmak için yatırımları-
na hız veren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, BUSKİ aracılığıyla İnegöl ilçesinde 
tamamlanan ve devam eden 204 mil-
yon liralık yatırım yaparken, planlama 
aşamasındaki 311 milyon liralık ilave 
yatırımlarla ilçenin altyapısını tümüyle 
güçlendiriyor.

Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla 

kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha 
da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 
17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal 
kalkınmaya kadar her alanda önemli yatı-
rımları yapmaya devam ediyor. İnegöl ilçe-
sinde de daha sağlıklı bir yaşam için özellikle 
altyapı ve çevre yatırımlarına ağırlık veren 
Büyükşehir Belediyesi, Hocaköy İçme suyu 
barajından Kurşunlu tarımsal sulama hattı-
na, İsaören içme suyu deposundan Sarıpınar 
kanalizasyon hattına kadar bugüne kadar 
156 projeye start verdi. Büyük bir bölümü 
tamamlanan ve bir kısmı da halen devam 
eden bu projeler için toplam 204 milyon 
TL’lik yatırım yapıldı.

İnegöl ilçe merkezinin yanı sıra tüm kırsal 
mahalleleri de bir bütün olarak ele alan BUS-
Kİ, sulama sistemlerinden göletlere, içme 
suyundan kanalizasyon hatlarına kadar 117 
projeyi de planlamaya aldı. Yaklaşık 311 mil-
yon TL’lik bu yatırımların planlama safhası 
sürerken, toplamda 500 milyon TL’yi aşan 
yatırımlar sayesinde İnegöl’ün altyapısı bir-
çok ilden daha güçlü hale gelecek. Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’yı 
17 ilçesiyle bir bütün olarak ele aldıklarını 
ve merkezde ne varsa tüm ilçelerde de aynı 
kalitenin yakalanacağını söyledi. Özellikle 
merkeze sonradan bağlanan tüm ilçelerde-
ki en önemli sorunun altyapı olduğunu ve 
bu sorunu çözmek için BUSKİ aracılığıyla 
çalışmaların kesintisiz sürdüğünü hatırlatan 
Başkan Altepe, “Altyapı çalışmalarını vatan-
daşlar tarafından görünmediği için genellik-
le altyapıya büyük kaynak aktarılmaz. Ancak 
biz sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altya-
pı ile var olacağına inanıyoruz. Bu nedenle 
de sağlıklı bir altyapı için hiçbir yatırımdan 
kaçmıyoruz. Bugüne kadar İnegöl ilçemiz-
de tamamladığımız ve devam eden altyapı 
projeleri 200 milyon TL’yi aşmış. Bunun ya-
nında BUSKİ İnegöl’e 311 milyon TL’lik daha 
yatırım yapmanın planlarını hazırlıyor. Bu 
demek oluyor ki İnegöl’de sadece altyapıya 
Büyükşehir tarafından 515 milyon TL kaynak 
aktarılıyor. Bizim tek hedefimiz var o da hal-
kımızın mutluluğu, kaliteli ve sağlıklı bir or-
tamda yaşam sürmesi” diye konuştu.
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KARACABEY’İN 
ALTYAPISI 

YENİLENİYOR 
Tüm ilçelerde yaşam kalitesini en 

üst seviyeye çıkarmak için yatırımla-
rına hız veren Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ aracılığıyla Karacabey ilçesinde 
tamamlanan ve devam eden 50 mil-
yon TL’lik yatırım yaparken, planlama 
aşamasındaki 200 milyon TL’lik ilave 
yatırımlarla ilçenin altyapısını tümüyle 
güçlendiriyor. 

 Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla 
kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha 
da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediye-
si, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan 
kırsal kalkınmaya kadar her alanda önemli 
yatırımları yapmaya devam ediyor. Karaca-
bey ilçesinde de daha sağlıklı bir yaşam için 
özellikle altyapı ve çevre yatırımlarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon 
açısından en sıkıntılı bölge olan Mecidiye 
ve Yeni Mahalle’de çalışmalara hız verdi. Ya-

pılan imalatlarla kanalizasyon atıkları ana 
kolektörlerle arıtma sistemine bağlanacak. 
Yine bölgede yapılan yağmur suyu hatları 
ile yağmur ve sel suları toplanarak, Canbolu 
Deresi’ne bağlanacak.

250 milyonluk yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-

tepe, beraberindeki Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan ile birlikte Mecidiye Ma-
hallesi’nde devam eden altyapı çalışmala-
rını yerinde inceledi. Büyük bütçeli altyapı 
yatırımları ile Bursa’yı geleceğe taşırken, 
merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçe-
de de altyapı yatırımlarını hız kesmeden 
sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altepe, 
“BUSKİ marifetiyle 256 kilometrekareden 
11 bin kilometrekareye çıkan sorumluluk 
alanımızda eksiklikleri hızla gideriyoruz. 
Karacabey ilçemizde de yaptığımız ve ha-
len devam eden yatırımlar 50 milyon TL’ye 
yaklaştı. Yine planlama aşamasındaki arıtma 

tesisleri ve diğer projelerle 200 milyon TL’lik 
ilave yatırım daha yapılacak. Yani birkaç yıl 
içinde Karacabey ilçesinde 250 milyon TL’lik 
yatırım sadece altyapı için yapılmış olacak. 
Mecidiye ve Yeni Mahalle de kanalizasyon 
açısından en sıkıntılı bölgelerdi. Çalışmaları-
mız Bayıraltı dediğimiz, sığır yolu olarak da 
bilinen mevkide devam ediyor. Burada yapı-
lan kolektörlerle kanalizasyon atıkları arıtma 
sistemine dahil edilmiş olacak. Yine yağmur 
suları da yeni hatlarla burada toplanacak ve 
Canbolu Deresi’ne bağlanmış olacak” diye 
konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da 
içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi 
büyük yatırımların Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapıldığını hatırlatarak, bölgeye 
kazandırdıkları yatırımlar nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.
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BUSKİ HABER

GELECEĞİ 
ŞEKİLLENDİREN 

 YATIRIM 
Tüm ilçelerde yaşam kalitesini en 

üst seviyeye çıkarmak için yatırımları-
na hız veren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, BUSKİ aracılığıyla bugüne kadar 
Mustafakemalpaşa’ya 85 milyon liralık 
altyapı yatırımını hayata geçirirken, 
önümüzdeki 3 yıl içinde de 275 milyon 
liralık altyapı yatırımı yapmayı hedefli-
yor.

Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla 
kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha 
da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 
17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal 
kalkınmaya kadar her alanda önemli yatı-
rımları yapmaya devam ediyor. Mustafake-
malpaşa ilçesinde de daha sağlıklı bir yaşam 
için özellikle altyapı ve çevre yatırımlarına 

ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle 
ilçe halkının sağlıklı içme suyuna kavuşma-
sı amacıyla tüm içme suyu hatlarını Dünya 
Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak ye-
niliyor. Bunun yanında ilçenin su rezervinin 
artırılması amacıyla yaptırılan 10 bin ve 5 bin 
metreküplük içme suyu depolarının inşaat-
ları da büyük ölçüde tamamlandı.

Öncelik sağlıklı içme suyu
BUSKİ tarafından yapılan çalışmalar kap-

samında Söğütalan su kaynağından 500 mi-
limetre çapındaki çelik borularla ilk kez ilçe-
ye kazandırılacak olan 25 kilometrelik isale 
hattının 22 kilometrelik bölümü tamamlan-
dı. Kalan 3 kilometrelik isale hattı ise ekim 
ayı sonu itibarıyla bitirilecek olup, ilçeye 
ilave su verilmiş olacak. Yine Çardakbelen’e 
yeni açılan 2 adet derin kuyu ve 300 mili-
metre çaplı çelik borularla imalatı gerçek-
leştirilen 600 metrelik iletim hattı tamam-
landı. Tamamlanan hat üzerinden ekim ayı 
sonu itibarıyla su verilmeye başlanacak. 400 
milimetre çapındaki asbest borulardan olu-
şan 17 kilometrelik eski Akarca iletim hattı, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler 
bağlamında, 600 milimetrelik çelik borularla 
yenilendi. 250 milimetrelik eski asbest bo-
rulardan oluşan Suuçtu su alma yapısı, 500 

milimetrelik çelik borularla yenileniyor. İsale 
hattı, kasım ayı sonu itibarıyla işletmeye açı-
larak, su miktarında artış sağlanmış olacak. 
Mustafakemalpaşa merkezdeki 600 tonluk 
eski su deposu yıkılarak yerine inşa edilen 10 
bin tonluk yeni depo yapımı devam ediyor. 
Depo, kasım ayı içerisinde işletmeye açıla-
cak. Böylece, depolardaki yüksek rezervli su 
sayesinde ilçe halkına kesintisiz su tedarik 
edilmiş olacak.

Toplam 360 milyonluk yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-

pe, Mustafakemalpaşa ilçesinin Büyükşehir 
sınırlarına dahil olmasının ardından BUSKİ 
tarafından yapılan yatırımın 85 milyon TL’yi 
aştığını söyledi. Bursa’yı 17 ilçesiyle bir bü-
tün olarak ele aldıklarını ve merkezde ne 
varsa tüm ilçelerde de aynı kalitenin yakala-
nacağını belirten Başkan Altepe, “Uluslarara-
sı kredi kuruluşları ve BUSKİ’nin öz kaynak-
larından sağlanacak finansla önümüzdeki 3 
yıllık süreçte Mustafakemalpaşa’ya yaklaşık 
275 milyon liralık ilave altyapı yatırımı yap-
mayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 
Mustafakemalpaşa, çevresindeki yerleşim 
bölgeleriyle birlikte sağlıklı ve kesintisiz 
içme suyuna kavuşacağı gibi altyapı sorun-
larından da arındırılmış olacak” dedi.
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YENİŞEHİR’E 
SULAMA GÖLETİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla altyapı çalışmalarına hız 
veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, üre-
ticinin sulama ihtiyacını karşılamaya 
yönelik yatırımlarıyla da dikkat çeki-
yor. Bu kapsamda Yenişehir’in Terziler 
Mahallesi’nde yaptırılan sulama göle-
ti, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin de katıldığı törenle hizmete 
açıldı.

“Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak” 
hedefiyle önümüzdeki süreçteki hizmet 
stratejisini belirleyen Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, BUSKİ aracılığıyla üreticinin yüzünü 
güldüren tarımsal sulama çalışmalarına da 
önem veriyor.

Bu kapsamda, Yenişehir’in Terziler Mahal-
lesi’nde BUSKİ’nin yaptırdığı sulama göleti 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe’nin de katıldığı törenle üreticinin kullanı-
mına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ aracılı-
ğıyla su ihtiyacının bulunduğu bölgelerde, 
sulu tarıma geçiş için düğmeye bastığını be-
lirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, bu bağlamda Yenişehir’in Terziler Ma-
hallesi’nde sulama göletinin tamamlanarak 
hizmete sunulduğunu vurguladı.

Sulama göletlerinin yapımına büyük 
önem verdiklerini vurgulayan Başkan Alte-
pe, “Yaklaşık 2.9 milyon TL’lik yatırım tuta-
rıyla hizmete açtığımız Yenişehir’in Terziler 
Sulama Göleti, bölgede sulu tarımın yapıla-
bilmesine imkan tanıyacak. Toplamda 250 
hane bu göletten tarım arazilerinin sulan-
ması noktasında faydalanabilecek.” diye ko-
nuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çe-
lik de getirilen hizmet nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür 
etti.

Terziler Mahallesi Muhtarı Selami Ceylan 

ise 40 yıllık özlemimiz olan sulama göletini 
bölgeye kazandırması nedeniyle Başkan Al-
tepe’ye teşekkür etti.

Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin yanı sıra; Yenişehir 
Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUS-
Kİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç, 
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, 
Terziler Mahallesi Muhtarı Selami Ceylan ile 
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ çalışanları 
da hazır bulundu.
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BUSKİ HABER

EN SAĞLIKLISI 
ÇEŞME SUYU 

Bursa’da çeşmeden akan suyun 
gönül rahatlığıyla içilebildiği gerçe-
ği, Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi’nin gerçekleştirdiği analiz-
lerle bir kez daha tescillendi. Oda 
Başkanı Ali Uluşahin, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı 
ziyaretinde, analiz sonuçlarının çeş-
meden akan suyun sağlıklı olduğu-
nu belgelediğini söyledi.

 
Türkiye Mimar Mühendisleri Odası Birliği 

(TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi  Başkanı Ali Uluşahin, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı ziyaret etti 
Meslek odası olmanın verdiği sorumlulukla, 
görev alanlarına giren konularda gözlem, 
analiz ve tahlillerde bulunduklarını dile geti-
ren Uluşahin, bu kapsamda, Bursa’daki içme 
suyuna ilişkin gerçekleştirdikleri analizlerde, 
çeşmeden akan suyun güvenle içilebilir ni-
telikte olduğu sonucuna vardıklarını vurgu-
ladı.

Son yirmi gün içerisinde 202 ayrı su nu-

munesi topladıklarını belirten Uluşahin, “Bu 
numunelerin tamamında mikrobiyolojik 
kontroller yapılmış, 139 numunede de kim-
yasal parametreler analiz edilmiştir. Bu ana-
lizler BUSKİ tarafından akredite laboratuarda 
şubemiz kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan incelemelerde Bursa şebeke suyu-
nun sağlık açısından uygunluğu tespit edil-
miştir. Halkımıza çeşme suyuna güvenmeye 
devam etmelerini öneriyoruz.” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, çeşmeden akan suyun gönül 
rahatlığıyla içilebildiği gerçeğinin Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin ger-
çekleştirdiği analizlerle bir kez daha tescil-
lendiğini söyledi.

“Bursa’da su çeşmeden içilir” sloganıyla 
bir gerçeğe işaret ettiklerini belirten Çetinav-
cı, “İçme suyu şebekemizden her iş günü 50 
adet numune alınarak bakteriyolojik analiz-
ler yapılmaktadır. Yine her iş günü içme suyu 
şebekesinde 100 ayrı noktada serbest klor 
miktarı ölçülerek dezenfeksiyon sistemimiz 
kontrol edilmektedir. Ayrıca, şehrimizin tüm 
su kaynaklarından, 3 ayda bir kimyasal ana-
lizler, 6 ayda bir ağır metal analizleri, yılda 1 
kez radyoaktivite analizleri yapılmakta olup 
dezenfeksiyon sistemimizin sürekliliği sağ-
lanmaktadır. Ayrıca; bu tür analizleri İl Sağ-
lık Müdürlüğü,  Kurumumuzdan bağımsız 

olarak aynı parametrelerle denetlemektedir. 
” dedi. Çetinavcı, içme suyunun; “İnsani Tü-
ketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ile 
Avrupa Birliği (AB) Standardı,  WHO (Dünya 
Sağlık Örgütü) Standardı ve TS 266 Standar-
dı’na uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Ali Uluşahin’in BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’yı ziyaretin-
de; BUSKİ Elektrik Makine İkmal Dairesi Baş-
kanı Recep Sever, BUSKİ Arıtma Tesisleri Da-
iresi Başkanı Devrim İzgi ile Arıtma Tesisleri 
Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Şube 
Müdürü Cengiz Çelik de hazır bulundu.
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DOKUZ AYDA 450 
KİLOMETRELİK 

İÇME SUYU HATTI 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü, Ocak-Eylül 2017 dönemi-
ni kapsayan 9 aylık süreçte, 148 mil-
yon liralık yatırımla 450 kilometrelik 
içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. 
Son imalat rakamıyla toplamda 8 bin 
100 kilometrelik içme suyu hattının 
inşasına imza atan BUSKİ, orta ve uzun 
vadede suyun sürdürülebilir kullanı-
mına yönelik stratejiler geliştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu 
temininde büyük projelere imza atan BUSKİ, 
Ocak-Eylül 2017 dönemini kapsayan dokuz 
aylık süreçte 450 kilometrelik içme suyu 
imalatı gerçekleştirdi.

Dokuz aylık süreçte ulaşılan 450 kilomet-
relik içme suyu hattının yıl sonu için belirle-
dikleri 475 kilometrelik hedefi aşacaklarına 
işaret ettiğini belirten BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, “Büyükşehir Beledi-
yemizin vizyonuyla, içme suyu, kanalizas-
yon-yağmursuları ve çevre arıtma sistemleri 
başlığı altında topladığımız altyapı çalışma-
larımızı ‘yaşanabilir Bursa’ hedefi doğrultu-
sunda sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2017’nin 

dokuz aylık sürecinde 148 milyon liralık 
yatırımla, 450 kilometrelik içme suyu hattı 
imalatı gerçekleştirdik. Ulaşılan bu rakam, 
yıl sonu hedefimizi aşacağımızı gösteriyor.” 
diye konuştu.

Eski hatlarda kullanılan şebeke iletim 
borularını da yenilediklerini vurgulayan Çe-
tinavcı, orta ve uzun vadede suyun sürdürü-
lebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştir-
diklerine dikkat çekti.

Bu kapsamda, 2022 ve 2040 yıllarını kap-
sayan ‘içme suyu projeksiyonları’ hazırladık-
larını ifade eden Çetinavcı, “Gölbaşı Bara-
jı’nın yükseltilmesiyle, 2022 yılına kadar olan 
sürede Doğancı, Nilüfer ve Gölbaşı barajla-
rından 225, Uludağ kaynaklarından 15 ve 
yer altı suyundan da 20 milyon metreküp 
olmak üzere toplam 260 milyon metreküp 
su sağlanacaktır. Yine, 2022 yılından itibaren 
Çınarcık Barajı’nın devreye girmesiyle, 2040 
yılına kadar Bursa’ya, 385 milyon metreküp 
su temin edilmesi planlanmıştır” dedi. 
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BUSKİ HABER

SU FİYATLARINDA 
ARTIŞ YOK 

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

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 beledi-
yelerinin belirlediği tarife uyarınca katı atık 
bedelleri konutlar ve işyerleri için ayrı ayrı 
ücretlendirildi.

Buna göre önceki tarifeye göre ortak be-
lirlenen 7 lira 93 kuruşluk katı atık bedelleri, 
Bursa’nın 17 ilçesinde ev ve işyerleri için ayrı 
ayrı olmak üzere 5 lira 90 kuruştan 31 lira 86 
kuruşa kadar değişen tutarlarda artırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs 
2017 Olağan Meclis Toplantısı’nda onayla-
nan yeni fiyat tarifesi 1 Temmuz 2017’den 
itibaren uygulanmaya başlandı.

Temmuz 2017 dönemine ait su faturala-
rının katı atık bedelindeki artıştan kaynakla-
nan zorunluluk nedeniyle önceki dönemlere 
göre daha yüksek tutarlarda abone faturala-

rına yansıtıldığı belirten BUSKİ yetkilileri, bu 
durumun, suya zam yapıldığı gibi yanlış bir 
algıya neden olduğunu vurguladı.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, katı atık 
bedellerinin ücretlendirilmesini ilçe beledi-
yelerinin belirlediğine işaret edilerek, BUS-
Kİ’nin bu hususta herhangi bir dahlinin bu-
lunmadığına vurguda bulunuldu.

BUSKİ’nin katı atık bedellerini ilçe beledi-
yeleri adına tahsil edip, buradan elde edilen 
geliri yine ilçe belediyelerine aktardığına de-
ğinilen açıklamada, su fiyatında herhangi bir 
artışın söz konusu olmadığına işaret edildi. 
BUSKİ, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde 
su tarifesi sıralamasında 15. sırada yer alıyor.

İlçe belediyelerinin mesken ve işyerle-
rinde uygulayacağı katı atık toplama bedeli 
tarifesinin tablolaştırılmış hali ise şu şekilde 
oluştu:
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DOĞANCI 
BARAJI’NDAKİ 

YENİLEME 
ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDİYOR 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-

Kİ Genel Müdürlüğü ile DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü, 
Doğancı Barajı’ndaki bakım onarım ve 
yenileme çalışmaları kesintisiz devam 
ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcıve Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge 
Müdürü Hayati Çelenk çalışmalar hak-
kında yetkililerden bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini 
çalışmalarında örnek projelere imza atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile or-
taklaşa yürüttüğü Bursa’nın su ihtiyacının 
yüzde 90’ının karşılandığı Doğancı Barajı’n-
daki bakım onarım ve yenileme çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yerinde 
inceleyen BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hak-

kı Çetinavcı,  Bursa’nın su ihtiyacının büyük 
bir kısmının Doğancı Barajı’ndan sağlandı-
ğını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla, Bursa’nın geleceğine damgasını 
vurmaya aday çalışmalara ve projelere imza 
attıklarını belirten Çetinavcı, ‘’Bursa’ya su, 
Doğancı Barajı’ndaki eski su alma yapısın-
dan veriliyordu. Daha üst kotta yeni bir su 
alma yapısı daha açılarak su buradan veril-
meye başlandı.  Eski su alma yapısındaki 
çalışmalar devam ediyor, tamir edilerek eski 
borular yenileri ile değiştiriliyor. Bakım ona-
rım çalışmaları bittiğinde Doğancı 2 ayrı su 
alma yapısına kavuşacak. Bu süreçte şehre 
kesintisiz su sağlamaya devam ediyoruz’’ 
diye konuştu.

Çalışmaların teknik detaylarıyla ilgili de 
bilgi alan Çetinavcı, barajın inşasından bu-
güne kadar geçen yaklaşık 40 yıllık sürede 
barajdaki isale hatlarının, boruların, vanala-
rın, kapakların eskidiğine dikkat çekti. Yak-
laşık 40 yıldır kullanılan eskimiş boruların 
yenileri ile değiştirildiğini vurgulayan Çeti-
navcı, bu anlamda büyük bir çalışmaya da 
imza attıklarını belirtti.

Aydınlatma, jeneratör, trafo, vanalar gibi 
yapıların da yenileriyle değiştirildiğini söy-
leyen Çetinavcı, isale tünelinin de montajın-
dan sonra çalışmaların yüzde 50’sinin bite-
ceğini kaydetti.

Bakım onarım ve yenileme çalışmalarının 
aralık ayı sonuna kadar biteceğini öngör-
düklerini vurgulayan Çetinavcı, ‘’Çalışmalar 

bittiğinde Doğancı Barajı iki ayrı su alma 
yapısına sahip olacak ve eski yapılar yenileri 
ile değiştirilmiş olacak. Böyle bir hizmeti de 
Bursalı vatandaşlarımıza sunduğumuz için 
son derece mutluyuz’’ dedi.

İncelemede; BUSKİ Genel Müdürü İsma-
il Hakkı Çetinavcı ve DSİ 1. Bölge Müdürü 
Hayati Çelenk’in yanı sıra; BUSKİ Genel Mü-
dür Yardımcıları Güngör Gülenç, Talat Özen, 
Adem Vural ile Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi 
Başkanı Necat Yardımcı, İşletmeler 2. Bölge 
Dairesi Başkanı Orhan Çağlayan, Elektrik 
Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı 
Recep Sever, Strateji Geliştirme Dairesi Baş-
kanı Halit Karasu ve şube müdürleri, DSİ 1. 
Bölge Müdür Yardımcıları Erdinç Kuran ve 
Şahin Cengiz ile DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı şube müdürleri ve mühendisler de ha-
zır bulundu.
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BUSKİ HABER

DERELERDE 
YAZ TEMİZLİĞİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün sel baskınlarına 
karşı il genelindeki tüm derelerde yap-
tığı temizlik ve ıslah çalışmaları kesin-
tisiz devam ediyor.

Ulaşımdan spora, tarihi ve kültürel mira-
sın ayağa kaldırılmasından kırsal kalkınmaya 
kadar her alanda hayata geçirilen projelerle 
Bursa’yı geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, çevre yatırımlarıyla da geleceğin 
sağlıklı kenti Bursa’yı inşa ediyor. Önemli bir 
bölümünün yer altında gerçekleşmesi nede-
niyle kamuoyu tarafından görünmeyen alt-
yapı yatırımlarına son 5 yılda, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla 1 milyar 300 milyon 
TL’den fazla kaynak aktaran Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Osmangazi’de; Ahmetbeyköy 
Deresi, Alman Kanalı, Cilimboz Deresi, Dere-
çavuş Deresi, Gökdere, İsmetiye ve Nilüfer 
dereleri, Yıldırım’da; Hacıvat, Gökdere ve 
Akçalar dereleri, Nilüfer’de; Ayafatma Deresi, 
Ayvalı Deresi, Çalık deresi, Kurutma Kanalı 

Nilüfer Deresi, Gemlik’te; Çarşı Deresi, Çatal 
Deresi ve Karsak Deresi, Mudanya’da; Işıklı 
Deresi, Çağrışan Deresi, Çakal Deresi ve Ça-
yırbaşı Deresi ve Kestel’de de Mandıras De-
resi’nde ıslah ve temizlik çalışmalarını kesin-
tisiz sürdürüyor.

Evsel, endüstriyel ve sel sularının getirdi-
ği atıklarla dolan dereleri belli bir plan dahi-
linde temizlediklerini belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sel sularının 

dere yataklarından taşması sonucu meyda-
na gelebilecek felaketlere karşı alınabilecek 
önlemlerin başında dere temizliğinin gel-
diğini vurguladı. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ‘vizyon kent Bursa’ hedefine giden 
yolda, çevreyle uyumlu altyapı çalışmaları-
nın önem taşıdığını dile getiren Çetinavcı, 
“Sadece kent merkezinde değil, tüm ilçeleri-
mizdeki derelerde temizlik ve ıslah çalışma-
larımız program dahilinde periyodik olarak 
devam ediyor” dedi.
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ABONELERE 
BÜYÜK VEFA 

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin  vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını 
vurmaya aday projelere imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, ahde vefa-
nın güzel örneklerini sergiliyor. Bu 
kapsamda ilk abonelerini “vefa bu-
luşması”yla bir araya getiren BUSKİ, 
“biz büyük bir aileyiz” mesajı verdi.

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin “yaşanılmasından mutluluk du-
yulan sağlıklı şehir Bursa” hedefinde önemli 
altyapı projelerine imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kamu kurumu olmanın verdiği 
sosyal sorumluluk bilinciyle, iz bırakıcı etkin-
liklerle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda ilk 
abonelerini “vefa buluşması” organizasyo-
nuyla Dobruca Sosyal Tesisleri’nde biraraya 
getiren BUSKİ, duygu dolu nostaljik anların 
yaşanmasına vesile oluşturdu.

Abonelerin BUSKİ’ye ilişkin anılarının dile 
geldiği organizasyonda konuşan BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ 
verilerine göre ilk abone kaydının 1968 yılın-
da gerçekleştirildiğini belirtti.

Süreç içerisinde 356 bin 985’lerde seyre-
den abone sayısının, Haziran 2017 verilerine 

göre 1 milyon 256 bine ulaştığını vurgulayan 
Çetinavcı, “Bugün burada bu anlamlı buluş-
mada, her biri büyük BUSKİ ailesinin değerli 
bireyi olan abonelerimizin, siz çok kıymetli 
ilk temsilcilerini aileleriyle birlikte ağırlama-
nın onurunu yaşıyoruz. Sürekli dile getirdi-
ğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Büyükşehir 
Belediyemizin vizyonuyla gerçekleştirdiği-
miz yatırımların hayata geçirilmesinde, siz 
değerli abonelerimizden aldığımız desteğin 
büyük payı bulunuyor. Tekrarlamaktan bü-
yük mutluluk duyuyorum. Biz, 1 milyon 256 
bin kişilik büyük bir aileyiz.” diye konuştu.

BUSKİ’nin nereden nereye geldiğini ra-
kamlarla da ifade eden Çetinavcı, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Kuruluş yılımız olan 
1989’da Bursamızdaki toplam kanalizasyon 
hattı 27 kilometre iken bugün 4 bin 500 ki-
lometreye, içme suyu hattımız ise 231 kilo-
metreden 8 bin 300 kilometreye ulaştı.

Yatırımlarımızın yoğunluk kazandığı 
2009’dan bugüne kadar geçen süreçte 4 bin 
500 kilometrelik içme suyu hattı ile 2 bin 460 
kilometrelik kanalizasyon hattı, 902 kilomet-
relik de yağmur suyu hattı gerçekleştirdik. 
İçme suyu şebekesinde gerçekleştirdiğimiz 
iyileştirmeler ile hem sudaki kayıp kaçakla 
mücadelede büyük başarı elde ettik hem de 
‘Bursa’da su çeşmeden içilir’ gerçeğinin zi-
hinlerde ve gönüllerde kabul görmesini sağ-
ladık. Bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
büyük çevre yatırımlarıyla, sağlıklı ve sorun-
larından arındırılmış altyapı ağı oluşturduk. 
Bütün bunları, Büyükşehir Belediyemizin 
vizyonuyla gerçekleştirdiğimizi bir kez daha 
huzurlarınızda önemle belirtmek istiyorum. 

Tabii bir de siz değerli abonelerimizden tah-
sil ettiğimiz faturalardan elde edilen gelirin, 
bu büyük yatırımların motor gücünü oluş-
turduğunu yine huzurlarınızda vurgulamak-
ta yarar görüyorum.”

Çetinavcı, sözlerinin sonunda etkinliğe 
“onur konuğu” olarak davet edilen duayen 
sinema sanatçısı Eşref Kolçak’a da katılımla-
rından dolayı teşekkür etti. Çetinavcı ayrıca, 
yakın geçmişte hayatını kaybeden Eşref Kol-
çak’ın sanatçı oğlu Harun Kolçak’ın kaybın-
dan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, baş-
sağlığı dileğinde bulundu.

Sanatçı Eşref Kolçak da BUSKİ’nin dave-
tinden büyük onur duyduğunu belirterek, 
organizasyonun düzenlenmesinde BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı başta 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından BUSKİ’nin en eski 
abonelerine günün anısına olmak üzere he-
diyeler takdim edildi.

BUSKİ’nin ilk aboneleri kendilerine göste-
rilen ilgi ve sergilenen misafirperverlik nede-
niyle BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çe-
tinavcı’ya teşekkür etti. Aboneler, BUSKİ’nin 
çalışmalarından duydukları memnuniyeti de 
dile getirdi.

Organizasyonda; BUSKİ Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Yıldız, Osman Zengin, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcıları Güngör Gülenç, 
Adem Vural, BUSKİ Abone İşleri Dairesi Baş-
kanı Cemal Sevinç ile şube müdürleri ve 
BUSKİ çalışanları da hazır bulundu.
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BUSKİ 
MUHTARLARIN 

GÖNLÜNE 
SU SERPTİ 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin vizyonuyla BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü evsahipliğinde Dob-
ruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde bir 
araya gelen, Nilüfer, Yıldırım ve Os-
mangazi ilçelerine bağlı en çok şika-
yet alınan mahallelerin muhtarları, 
suyun ilk çıkış noktasından musluk-
tan akan suya kadarki ‘’suyun hika-
yesini’’ BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’dan dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Dobruca 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen 
tanıtım etkinliğinde, kuruluşundan bugüne 
değin BUSKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalar 

hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

30 Mart 2014’deki yerel seçimlerle birlikte 
yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası kapsamın-
da Bursa’nın tamamının büyükşehir sınırla-
rına dahil olduğunu belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sorumluluk 
ve görev alanlarının buna bağlı olarak bütün 
Bursa’yı kapsar hale geldiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin vizyonuyla Bursa’nın geleceğine 
damgasını vurmaya aday büyük yatırım-
lara imza attıklarını vurgulayan Çetinavcı, 
“Bursa kullanım sırasına göre içme suyunu 
Nilüfer Çayı üzerinde kurulu Doğancı ve 
Nilüfer Barajları, Uludağ yamaçlarındaki pı-
nar kaynakları ve Bursa ovasındaki yer altı 
kuyu sularından olmak üzere üç kaynaktan 
temin etmektedir. Bursa Ovası yeraltı suyu 
rezervimiz yıllık 210 milyon metreküp, tah-
sis edilen miktar yıllık 55 milyon metreküp, 
kurulu gücümüz 55 milyon metreküp olup 
kuyu adedimiz 120’dir. Dobruca İçmesuyu 
Arıtma Tesisi çıkışından şehre verilen su, gü-
venle ve sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi 
için sürekli olarak belirli periyotlarda biyolo-
jik, kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutul-
maktadır. İçmesuyu arıtma tesisinde 24 saat 
boyunca laboratuvarlardaki numune mus-

luklarından alınan su 2’şer saatlik, günlük 
ve haftalık periyotlarla yapılan kimyasal ve 
mikrobiyolojik analizlerle incelenmekte ve 
denetim altında tutulmaktadır. Bununla bir-
likte içme suyu şebekemizin uç noktaların-
da içme suyu şebekemizden her iş günü 50 
adet numune alınarak bakteriyolojik analiz-
ler yapılmaktadır. Yine her iş günü içme suyu 
şebekesinde 100 ayrı noktada serbest klor 
miktarı ölçülerek dezenfeksiyon sistemimiz 
kontrol edilmektedir. Ayrıca, şehrimizin tüm 
su kaynaklarından, 3 ayda bir kimyasal ana-
lizler, 6 ayda bir ağır metal analizleri, yılda 1 
kez radyoaktivite analizleri yapılmakta olup 
dezenfeksiyon sistemimizin sürekliliği sağ-
lanmaktadır. Ayrıca; bu tür analizleri İl Sağlık 
Müdürlüğü,  Kurumumuzdan bağımsız ola-
rak aynı parametrelerle denetlemektedir. ” 
diye konuştu.

Suyumuz içilebilir standartlarda
İçme suyunun; “İnsani Tüketim Amaçlı Su-

lar Hakkında Yönetmelik” ile Avrupa Birliği 
(AB) Standardı,  WHO (Dünya Sağlık Örgü-
tü) Standardı ve TS 266 Standardı’na uygun 
olduğunu ifade eden Çetinavcı, çeşmeden 
akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şe-
hirlerin başında Bursa’nın geldiğine dikkat 
çekti.
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Kuruluşlarından bugüne geçen süreç-
te içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu 
imalatı anlamında bir çok proje  gerçekleş-
tirdiklerine değinen Çetinavcı, içmesuyu re-
habilitasyonu ve yeni şebeke çalışmaları ne-
ticesinde, sudaki kayıp kaçak oranı Bursa’nın 
merkez ilçelerinde Avrupa standartları de-
ğeri olan yüzde 22,01’lere kadar düştüğüne 
işaret etti.

Bursa’daki yağmur suyu ve atık su giderle-
rini yüzde 100 oranında birbirinden ayrıştır-
dıklarına değinen Çetinavcı, bunun netice-
sinde kanal sularının dereleri kirletmesinin 
önüne geçtiklerine işaret etti.

Bursa merkezdeki derelerin tamamına 
yakınının ıslah çalışmalarını tamamladık-
larını ifade eden Çetinavcı, bugüne değin 
geçen süreçte; 8232 kilometrelik içme suyu, 
4480 kilometrelik kanalizasyon hattı, 1528 
kilometrelik yağmur suyu hattı ve 70 kilo-
metrelik de dere ıslahı gerçekleştirdiklerine 
dikkat çekti.

Amacımız kesintisiz içme suyu sağlamak
Bursa’nın içme suyu temininde  sırasıyla 

barajlar, pınar kaynakları ve yer altı kuyu su-
larından faydalanıldığını belirten Çetinavcı, 

‘’Kuraklık, işletme, bakım onarım gibi olağan 
dışı dönemlerde yer altı kuyu sularına baş-
vurmaktayız. Bu tedbir amaçlı geleceği dü-
şünerek yaptığımız bir uygulamadır. Zaruri 
sebeplerden kaynaklı olup geçici bir durum-
dur’’ dedi.

Yer altı kuyu sularının baraj suyuna göre 
kireç oranının yüksek olduğunu belirten Çe-
tinavcı, kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik 
olarak bütün testlerden geçirildiğini insan 
sağlığı açısından hiç bir tehlike taşımadığını 
ifade etti.

Doğancı barajındaki bakım onarım ça-
lışmaları tamamlandığında, yer altı sularına 
başvurulan mahallelerde yeniden Doğancı 
ve Nilüfer barajlarından içmesuyu temini 
sağlanacağına işaret etti.

Doğancı Barajı’ndaki bakım ve onarım 
çalışmalarının da kesintisiz ve sağlıklı içme 
suyu temininin sağlanmasında gerekli olan 
teknik altyapının sorunsuz,  bir şekilde oluş-
turulduğunu vurgulayan Çetinavcı, “DSİ 
1. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak 
sürdürdüğümüz bakım onarım çalışmaları 
boyunca Bursa susuz kalmayacak. Bursa’ya 
su, Doğancı Barajı’ndaki su alma yapısından 

veriliyordu. Daha üst kotta yeni bir su alma 
yapısı daha açılarak Bursa’ya su buradan ve-
rilecek.Bu esnada eski su alma yapısı tamir 
edilerek eski borular yenileri ile değiştirile-
cek. Bakım onarım çalışmaları bittiğinde Do-
ğancı 2 su alma yapısına kavuşacak. Bakım 
onarım çalışmaları boyunca şehre su yeni 
yapılan su alma yapısı aracılığıyla verilerek, 
Bursa’da su sorunu yaşanmasının önüne 
geçilecek. Çalışmanın aralık ayı sonuna ka-
dar devam edeceğini belirten Çetinavcı, yaz 
ayları olması nedeni ile yağış ihtimalinin de 
aza ineceği düşünülerek, çalışma süresince 
vatandaşları su tüketimi konusunda, azami 
dikkat göstermeye ve tasarruflu olmaya da-
vet etti.

Mahalle muhtarları, gösterdiği konuk-
severlik ve bilgilendirme nedeniyle Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ 
ye ve BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı’ya teşekkür etti.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı’nın, en çok şikayet alınan mahallele-
rin muhtarlarını bilgilendirildiği toplantıda; 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları , Talat Özen, 
Adem Vural ile daire başkanları ve şube mü-
dürleri de hazır bulundu.
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BAŞARILI 
PERSONELE ÖDÜL 

BUSKİ abonelerinin arıza ve şikayetlerini 
anında iletebilmeleri için oluşturulan  ‘‘ALO 
185 Çağrı Merkezi”, ayın elemanını seçti.

BUSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi çalışanla-
rından Şenay Yurttaş, ayın elemanı seçildi. 
Yurttaş,  BUSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi’ni 
arayan vatandaşlara bilgi edinme, şikayet, 
arıza, abonelik işlemleri konularında yardım-
cı olurken vatandaşlardan gelen önerileri 
de dinledi. Temmuz Ayı Ayın Elemanı Şenay 
Yurttaş ödülünü, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı,’nın elinden aldı. Çalışmala-
rından dolayı Yurttaş’ı tebrik eden Çetinavcı, 
başarılarının devamını diledi.

Çetinavcı, sorunların çözümüne ilişkin 
‘acil servis’ işlevi gören BUSKİ ALO 185 Çağrı 
Merkezi’nin, BUSKİ’nin hizmet alanına giren 
her konudaki arıza ve şikayetleri, hassasi-

yetle değerlendirerek, şikayet sahiplerinin 
en kısa sürede bilgilendirildiğini sözlerine 
ekledi. 

BUSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, ağustos ve 
eylül aylarının başarılı elemanlarını da be-
lirledi. Ayın elemanlarını kabul eden BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ 
ALO 185 Çağrı Merkezi’nin, BUSKİ’nin hizmet 
alanına giren her konudaki arıza ve şikayet-
leri, hassasiyetle değerlendirdiğini belirtti. 

Çağrı Merkezi’nin, vatandaşla iletişimin ilk 
basamağını oluşturduğunu vurgulayan Çe-
tinavcı, sorunların ilgili birimlerine aktarı-
mında gösterdikleri üst düzey performans 
nedeniyle çalışanları kutladı.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı’nın konuşmasının ardından ağustos 
ayının elemanı Mustafa Fatih Uludaş ile eylül 
ayının elemanı Ayla Solaklar, başarı plaketle-
rini Çetinavcı’nın elinden aldılar. 
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ORTOPEDİK 
ENGELLİLERİN 

YÜRÜYEN AYAĞI 
BUSKİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, ortopedik en-
gellilerin yürüyen ayağı oldu. Bur-
sa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar 
Derneği’nin düzenlediği “Mavi Ka-
paklar Engelsiz Hayatlar” kampan-
yasına İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı’nın organizasyo-

nuyla katkıda bulunan BUSKİ çalı-
şanları örnek bir dayanışmaya imza 
attı.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelere 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu 
kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk 
bilinciyle örnek çalışmalarda bulunuyor.

Bursa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar 
Derneği’nin düzenlediği “Mavi Kapaklar En-
gelsiz Hayatlar” kampanyasına çalışanları-
nın topladığı mavi kapaklarla destek veren 
BUSKİ, ortopedik engellilerin yürüyen ayağı 
oldu.

BUSKİ İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla toplanan 
kapaklar, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı’ya teslim edildi. BUSKİ İnsan Kay-
nakları Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Cey-
lan, Personel Şube Müdürü Ahmet Arslan ile 
Eğitim ve Kalite Şefi Gönül Vural’dan kapak-
ları teslim alan BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, sosyal dayanışmaya örnek 
teşkil eden bir kampanyaya destek verme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bursa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar 
Derneği’nin düzenlediği kampanya aracılı-
ğıyla toplanan kapakların geri dönüşümün-
den elde edilecek gelirin yürüme engellilerin 
ihtiyaç duyduğu akülü ve manuel sandalye 
alımında kullanılacağını vurgulayan Çeti-
navcı, sosyal paylaşımı ve dayanışmayı ge-
rektiren her türlü kampanyaya destek ver-
meye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
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DUYGU DOLU 
BULUŞMA 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Şehit 
ve Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve 
gazi yakınlarını BUSKİ Konferans 
Salonu’nda bir araya getirdi. Terörle 
mücadelede sergilenen kahraman-
lıkların dile geldiği etkinlikte duygu 
dolu anlar yaşandı. 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla şehri geleceğe taşıyan büyük pro-

jelere imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
toplumsal duyarlılığa sahip çıkan sosyal et-
kinlikleriyle de dikkat çekiyor.

BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonuyla düzenle-
nen etkinlikte Türkiye Harp Malülü Şehit  Dul 
ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Bursa Şube-
si Başkanı  Metin Şenol, 2. Başkan Ali Taştan, 
Muhasip İsmail Gökçen Denetleme Kurulu 
Başkanı İsmail Erim ile şehit ve gazi yakınları, 
tanıklıklarıyla duygu dolu anlar yaşattılar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı unvanına 
sahip her bireyin, canını vatanın bölünmez 
bütünlüğü uğruna feda eden şehit ve ga-
zilere minnet borcu bulunduğunu belirten 
TÜMŞAD Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol,  

şehit ve gazi ailelerine sahip çıkmanın vatan 
görevi olduğunu vurguladı.

Şehit ve gazi yakınlarının tanıklıkları ise 
duygu dolu anlar yaşattı. Diğer şehit yakınla-
rı gibi evladını terörle mücadelede şehit ve-
ren BUSKİ’den emekli Muhsin Aydın’ın oğlu 
Bahadır Aydın ile anıları etkinliğin düzenlen-
diği salondaki konukları duygulandırdı. Ba-
hadır’la gurur duyduğunu belirten Muhsin 
Aydın, aynı gururu diğer şehit babalarının 
da yaşadığına olan inancını dile getirdi.

BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Zen-
gin, daire başkanları, şube müdürleri ve 
BUSKİ çalışanlarının katıldığı etkinlik sonra-
sında şehit ve gazi ailelerine BUSKİ hediye 
seti takdim edildi.
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ARAMA KURTARMA 
EKİBİ’NİN 

ÇALIŞMALARI GÖZ 
DOLDURDU 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, “İt-
faiye Haftası” etkinlikleri kapsamında Kent 
Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, stant 
açtı. Bugüne değin, pek çok kayıp vakasının 
bulunmasında sergilediği üst düzey perfor-

mansla dikkat çeken BUSKİ Arama Kurtarma 
Ekibi, ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

 İtfaiye Teşkilatı’nın 303. kuruluş yıldönü-
mü dolayısıyla Kent Meydanı’nda düzen-
lenen “İtfaiye Haftası” etkinliklerine katılan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, çalışma-
ları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Bugüne değin, pek çok kayıp vakasının 
aydınlığa kavuşturulmasında sergilediği üst 
düzey performansla göz dolduran BUSKİ 
Arama Kurtarma Ekibi, ileri teknik donanıma 
sahip ekipman ve profesyonel kadrosuyla, 
çok önemli sosyal ve insani görevi yerine ge-
tiriyor.

 MİNİKLERE 
“BİLİNÇLİ SU 

TÜKETİMİ” EĞİTİMİ 
Ocak 2013’ten bu yana düzenlenen eği-

tim etkinlikleriyle, 153 anaokulu ve ilkokul-
da öğrenim gören 20 bine yakın öğrenciye, 
bilinçli su tüketimi ve tasarrufu eğitimi veren 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunun 
ilk eğitim programında Özel Güzel Şefkat Fa-
ruk Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

 Okul öncesi çocuklarda bilinçli su kulla-
nımına ilişkin eğitsel faaliyetlerde bulunan 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2017-2018 eği-
tim-öğretim sezonunun ilk eğitim progra-
mında Özel Güzel Şefkat Faruk Anaokulu 
öğrencilerini konuk etti. İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın organizas-
yonuyla düzenlenen etkinlikte,  öğrencilere, 
görsel sunum ve animasyonlar eşliğinde, 
suyun tasarruflu kullanımına ilişkin özel su-
numlarda bulunuldu.
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BUSKİ’DEN ENERJİYE 
DEV YATIRIM

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin vizyonuyla 
enerji yatırımlarına hız veren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, bugüne değin 10 
milyon 500 bin kilovatsaatlik üre-
tim gerçekleştirdi. BUSKİ’nin bir yıl-
lık enerji harcamalarının yüzde 7’si 
enerji yatırımlarından elde ediliyor. 
BUSKİ böylelikle, milli ekonomiye 
önemli düzeyde katma değer oluş-
turuyor.
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Sağlıklı ve nitelikli içme suyu temini ile 
kesintisiz altyapı hizmetlerinde örnek pro-
jelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji yatırımların-
da da adından söz ettiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin vizyonuyla enerji alanında 
pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini belirten 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
bugüne değin 10 milyon 500 bin kilovat-
saatlik üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Enerji yatırımlarını, “hidroelektrik”, “rüzgar” 
ve “güneş” enerjisinden yararlanarak hayata 

geçirdiklerini vurgulayan Çetinavcı, “Kuru-
lum maliyeti 2 milyon 200 bin TL’den meyda-
na gelen Dobruca DO deposunun çıkışında-
ki hidroelektrik santrali ile kurulum maliyeti 
4 milyon 590 bin TL olan Hüdavendigar D13 
su deposunun çıkışındaki hidroelektrik sant-
ralinden yıllık ortalama 8 milyon 500 bin 
kWh’lık enerji üretmekteyiz. Yakın zaman-
da devreye almayı planladığımız, Dobruca 
D12-2 su deposunun çıkışındaki hidroe-
lektrik santralinden ise yıllık tahmini, 3 mil-
yon kwH’lık elektrik üretmeyi hedefliyoruz. 
Görükle D46 su deposu çıkışında bulunan 
toplam kurulu gücü 250 kW olan 890 bin 

TL’lik kurulum maliyetli güneş enerjisi sant-
ralinden  bugüne kadar 536 bin kWh elekt-
rik enerjisi ürettik. Kurulum maliyeti 149 bin 
TL olan toplam kurulu gücü 30 kW’lık Doğu 
Atıksu Arıtma Tesisi’nde yer alan güneş ener-
jisi santralinden Kasım 2016’dan bu yana 30 
bin kWh’lık enerji elde ettik. 427 bin TL’lik ya-
tırımla Haziran 2014’te hayata geçirdiğimiz 
toplam kurulu gücü 130 kW olan Batı Atık-
su Arıtma Tesisi’nde kurulu güneş enerjisi 
santralinden ise bugüne değin 516 bin kWh 
enerji üretiminde bulunduk” diye konuştu.
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SUYA YÖN VERENLER
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ENERJİNİN YÜZDE 
7’Sİ BUSKİ’DEN

Enerji yatırımlarını, “hidroelektrik”, 
“rüzgar” ve “güneş” enerjisinden yararla-
narak hayata geçiren BUSKİ, hidroelektrik 
santrallerinden önemli düzeyde elektrik 
enerjisi üretiyor. BUSKİ’nin yıllık enerji 
harcamalarının yüzde 7’si kendi ürettiği 
elektrik enerjisi ile sağlanıyor. BUSKİ bu 
çalışmasıyla milli ekonomiye de önemli 
katkı oluşturuyor.
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Mudanya Tepedevrent su 
deposu yanında 1 milyon 470 
bin TL’lik yatırımla kurmayı 
planladıkları rüzgar elektrik 
santralinin test üretim aşa-
masında olduğunu belirten 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, Dobruca 
D12-2 su deposu yakınındaki 
kurulu gücü 250 kW’lık gü-
neş enerjisi santrali, Yenişe-
hir Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
kurulması hedeflenen 500 
kW’lık güneş enerjisi santrali 
ile Doğancı Barajı’nda kuru-
lu gücü 1000 kW olan güneş 
enerjisi santralinin etüt aşa-
masında olduğunu belirtti.

İnegöl içme suyu isale hat-
tı üzerinde Ulupınar Deresi 
Elmaçayır Köyü’nden başla-
yıp 7 kilometrelik güzergah 
boyunca uzanan hat üzerin-
de üç adet hidroelektrik sant-
rali kurmayı hedeflediklerini 
vurgulayan Çetinavcı, bu 
santrallerden yılda yaklaşık 
10 milyon kWh’lık enerji üret-
meyi planladıklarını da sözle-
rine ekledi.



29

10 MİLYON 500 BİN 
KİLOVATSAATLİK 
ENERJİ ÜRETİMİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin vizyonuyla enerji alanında 
pek çok yatırım gerçekleştiren BUSKİ, bu-
güne değin 10 milyon 500 bin kilovatsaat-
lik enerji üretimine imza attı.
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ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETİMİNE 

BÜYÜK KATKI
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-

nel Müdürlüğü’nün Çekirge Devlet Has-
tanesi’nin üst bölgesinde yer alan D13 Su 
Deposu’nun girişindeki su gücünden ya-
rarlanarak elektrik enerjisi üreteceği hid-
roelektrik santrali elektrik üretimine bü-
yük katkı sağlıyor. Santral aracılığıyla yılda 
6 milyon kWh elektrik üretilecek. 
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Enerji harcamalarını en aza indirip, hem milli ekonomiye katkı sağ-
lamak hem de kaynakların verimli kullanılması amacıyla hem spor 
tesislerinin hem de BUSKİ atölyelerinin çatılarına güneş enerjisinden 
elektrik enerji üreten sistemler kuran Büyükşehir Belediyesi, yenilene-
bilir enerji üretim yatırımlarından birini daha devreye aldı.
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Bursa’da verimli bir yatırımın gerçek-
leştirildiğini söyleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, “Türkiye, yerel 
yönetimlerde öncü adımlar atıyor. Güçlü 
bir Türkiye için güçlü şehirleri oluşturma-
ya devam ediyoruz. Yeşilinden tarihine, 
turizminden termaline dek her alanda 
Bursa’nın değerlerine sahip çıkıyoruz. 

Enerjide hamle yapan herkes dünyada 
öne çıkıyor. Bursa’da Büyükşehir Beledi-
yesi ve BUSKİ çalışıyor. Artık sular boşa 
akmayacak. Su akacak, elektrik üretecek. 
Buradaki potansiyel enerji elektrik ener-
jisine dönüşecek. Yaklaşık yılda 2 milyon 
TL kazanç sağlayacak, kendisini de amorti 
edecek. Borudan su akarken para da aka-

cak. Yılda 6 milyon kWh elektrik üretilmiş 
olacak. Her şeyin öncüsü Bursa, her şeyin 
en güzeline layık.  BUSKİ, Bursa’da nereye 
girerse oraya hayat geliyor. BUSKİ, kentin 
her köşesinde, sağlıklı içme sularından 
altyapı yatırımlarına dek her alanda çalış-
malarını sürdürüyor. Çevre konusunda da 
iddialıyız” diye konuştu.

SUYA YÖN VERENLER
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Gücü 1200 k ve debisi 1,7 m3/s olan santral Dobruca içme suyu 
arıtma tesisinde arıtılan ve şehir merkezine verilen içme suyu ile-
tim hattı üzerindeki D13 su deposu yanına inşa edildi.
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ÇAMUR YAKMA 
TESİSİ’NDE ENERJİ 

ÜRETİMİNE 
BAŞLANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapımını 
gerçekleştirdiği Akışkan Yataklı Çamur 
Yakma Tesisi’nde, arıtma tesislerinden çı-
kan çamurların yakılarak bertarafına baş-
landı. Tesiste, çamur yakma neticesinde 
açığa çıkan enerjiden elektrik üretimine 
de geçildi. Elde edilen enerji, Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin enerji ihtiyacının bir bö-
lümünü karşılayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “daha 
yaşanabilir ve sağlıklı Bursa” hedefinde 
yoğunlaştırdığı çevre yatırımlarının son 
örneği, Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesi-
si’nde üretime başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nce dünyadaki en iyi ör-
nekleri incelenerek projelendirilen tesiste, 
arıtma tesislerinden çıkan çamurlar, yakı-
larak bertaraf ediliyor.

Son sistem teknolojinin kullanıldığı 
tesiste, çamur yakma neticesinde açığa 
çıkan enerjiden elektrik üretimine de ge-
çildi. Nihai kapasite olarak saatte 2500 KW 
elektrik enerjisi üretilecek. Yakma tesisin-
den üretilen enerji, Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin enerji ihtiyacının bir bölümünü 
karşılayacak.
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TESİSİN  GETİRDİĞİ 
KAZANIMLAR

• Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisle-
ri’ndeki lagünlerde bundan böyle depo-
lama yapılmayacağından, çevre yerleşim 
birimlerinden gelen koku şikayetleri son 
bulacak.

• Lagünlerde depolama yapılmayaca-
ğından, patojenik mikroorganizmaların 
oluşumunun önüne geçilecek.

• Tesis bünyesinde Avrupa Birliği (AB) 
Atık Yakma Direktifi ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yö-
netmelik başta olmak üzere tüm ilgili Türk 
ve Avrupa Yönetmelikleri’nde belirtilen 
hususlar istinasız olarak sağlanıyor.

• Emisyon konusunda Türkiye’de örnek 
bir tesis.  Emisyonla ilgili değerler için on-
line izleme istasyonu kurulmuş olup tüm 
değerler, bağlantı prosedürü tamamlan-
dıktan sonra Bakanlık tarafından izlene-
cek.

• Tesiste elektrik enerji üretimine baş-
lanmış olup; nihai kapasite olarak saatte 
2500 KW elektrik enerjisi üretilecek. Yak-
ma tesisinden üretilen enerji, Doğu Atık-
su Arıtma Tesisi’nin enerji ihtiyacının bir 
bölümünü karşılayacak. 

•  Tesiste her biri 200 ton/gün yaş ça-
mur kapasiteli iki adet paralel çalışan 
yakma sistemi bulunuyor. Her bir yakma 
sisteminin kendine ait çamur besleme sis-
temi, atık ısı kazanı ve atık gaz arıtma sis-
temi mevcut. Her iki sistem için de ortak 
bir adet türbin sistemi yer alıyor.
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BURSA ALTYAPI 
ÇALIŞMALARINDA 

ÖRNEK ŞEHİR
BUSKİ Yönetim Kurulu, Bursa Büyük-

şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
başkanlığında biraraya geldi. BUSKİ’nin 
çalışmalarının ele alındığı toplantıda, her 
alanda örnek alınan “marka şehir Bursa” 
hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini 
belirten Altepe, BUSKi kanalıyla altyapıda 

büyük yatırımlara imza attıklarını vurgu-
ladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin başkanlığında; BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç, BUSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Ek-
rem Yıldız, Osman Zengin ve Fuat Gedik’in 
katılımıyla bir araya gelen BUSKİ Yönetim 
Kurulu, BUSKİ’nin çalışmalarını mercek al-
tına aldı.

Şehir mimarisinden sosyal hizmetlere, 
sportif faaliyetlerden kültürel etkinlikle-
re kadar pek çok alanda örnek çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Büyük-

şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, alt-
yapıda da Bursa’yı ileriki yıllara taşıyacak 
önemli projelere imza attıklarını vurgula-
dı.

Altyapı çalışmalarını BUSKİ eliyle ger-
çekleştirdiklerini belirten Başkan Altepe, 
“Her alanda örnek alınan ‘marka şehir’ 
hedefiyle çıktığımız yolda büyük projeler 
gerçekleştirdik. Modern ve estetik şehir-
cilik anlayışının, sağlıklı altyapı üzerine 
inşa edilecek uygulamalardan geçtiğine 
inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle, alt-
yapı çalışmalarına büyük önem verme-
diğimizi dile getirmek istiyorum. BUSKİ
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Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği 
çalışmalarla, Bursa’yı ileriki yıllara taşıya-
cak önemli projelere imza attık. Sağlıklı 
ve kesintisiz içme suyu temininden so-
runsuz altyapı ağının oluşumuna kadar 
altyapı kavramına giren bütün konularda 
örnek alınan yatırımlar gerçekleştirdik. 
BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün su yöne-
timi ve sağlıklı su sevkiyatında gösterdi-
ği büyük başarı, Bursa’yı çeşmeden akan 
suyun içilebildiği ender şehirlerin başın-
da gelmesini sağlayan etkenlerin başın-
da gelmektedir. Kanalizasyon hatlarının 
yıllar sonrasının ihtiyacına yanıt verecek 
biçimde inşası, atık su arıtma tesislerinin 
ihtiyaca yanıt verecek düzeyde tam ka-
pasite çalışması ile yenilerinin devreye 

alınmasında gerçekleştirilen çalışmalar ve 
dere yataklarının ıslahı, ‘yaşanabilir Bur-
sa’ ilkemizin tezahürleri arasında yer alan 
önemli altyapı uygulamalarımız arasında 
yer almaktadır” diye konuştu.

Bütün Şehir Yasası’yla, Bursa’nın tama-
mının büyükşehir sınırlarına dahil olduğu-
nu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, büyükşehir sınırla-
rına katılan 10 ilçede altyapı çalışmalarına 
hız verdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda ilçelerdeki altyapı ağının 
yenilenmesi ve rehabilitasyonu çalışmala-
rında, 2014’ten bu yana 1 milyar TL’ye yak-
laşan yatırım gerçekleştirdiklerine işaret 

eden Başkan Altepe, yakın bir gelecekte 
ilçelerdeki kayıp kaçak su oranını merkez-
deki gibi yüzde 22’ler seviyesine indirme-
yi hedeflediklerine dikkat çekti.

İçme suyu hatlarında gerçekleştirdik-
leri yenilemeyle hem ilçelerdeki vatan-
daşlara sağlıklı su temininde bulunacak-
larını hem de sudaki kayıp kaçak oranını 
Avrupa standartları seviyesi olan yüzde 
22’ler düzeyine gerileteceklerine değinen 
Başkan Altepe, kanalizasyon hatlarından 
yenilenmesinden arıtma tesislerine, dere 
ıslahlarından sulama havuzlarına kadar 
bir dizi altyapı yatırımlarında da önemli 
aşamalar kaydettiklerini sözlerine ekledi.
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RÖPORTAJ

GASKİ GAZİANTEP’İN 
ALTYAPISINI GELECEĞE 

HAZIRLIYOR
Dünyada “Gazi” unvanıyla anılan tek 

şehir olma onuruna sahip bulunan An-
tep, binlerce yıllık tarihiyle, insanlık ta-
rihinin en eski yerleşim bölgelerinden. 
Milli Mücadele yıllarında işgalci Fransız 

askerlerine karşı kenti kahramanca sa-
vunan Antep halkı,  bağımsızlık, özgür-
lük ve vatan mücadelesinin şanlı tarihini 
yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
Antep’e verdiği “Gazi” unvanı ise Türk 
milletinin Antep’e ve Anteplilere duy-
duğu şükran duygusunun ifadesi olarak 
tarihteki yerini aldı. Anadolu coğrafya-
sının dünya mirasına armağanı bu güzel 
şehir; organize sanayi bölgeleri, sanayi 
siteleri ve serbest bölgesiyle, bir sanayi 
merkezi aynı zamanda.

Mustafa TÜRE
BUSKİ Basın Editörü
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Ekonomiye önemli düzeyde kat-
ma değer oluşturan Gaziantep, böl-
gesinde çekim merkezi olma özelli-
ğiyle de metropol şehir olgusunun 
bütün unsurlarını yansıtıyor. Şehir 
yaşamında, gelenekle moderniteyi 
birbirini bütünleyen ahenk örgü-
süyle buluşturan Gaziantep, dille-
re destan dünyaca meşhur zengin 
mutfak kültürüyle de “marka kent” 
imajı veriyor. Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 

(UNESCO), Gaziantep’i, ‘gastronomi 
dalı’nda “Yaratıcı Şehirler Ağı”na 
dahil etmesi, bu imajın haklılık bel-
gesi olarak dikkat çekiyor. Su ve ka-
nalizasyon idareleri genel müdürle-
riyle sürdüregeldiğimiz röportajlar 
serisinde bu kez, Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüse-
yin Sönmezler’e konuk olduk. Sön-
mezler’le, GASKİ’nin çalışmaları, 
yatırımları ve hedeflerini konuştuk.
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 1- Dilerseniz söyleşimize Gaziantep Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün (GASKİ) tarihçesinden başlayalım. 
Bize GASKİ’yi tanıtmanızı istirham etsem 
neler söylersiniz?

1989 yılında Gaziantep’in Büyükşehir sta-
tüsü kazanmasıyla, Büyükşehir bünyesinde 
müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz 
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur. GASKİ, o 
günden bu yana altyapı hizmetlerinde bir 
öncü kuruluş olarak faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Bilindiği üzere 6336 sayılı yasa 
çerçevesinde diğer büyükşehirlerde olduğu 
gibi 2014 yılı itibariyle GASKİ’nin faaliyet sa-
hası da il sınırlarının tamamını kapsayıcı sta-
tüye kavuştu. O günden bu yana GASKİ yeni 
bir işletme mantığı ile altyapı sorunlarına el 
atmış, dokuz ilçede yapılanmasını tamamla-
mış, üç genel müdür yardımcılığına bağlı 15 
daire başkanlığıyla 550 bin aboneye hizmet 
götürmektedir. İlimiz, sanayi kenti özelliği 
ile çevre illerden sürekli göç almaktadır. Bu 
durum geleneksel hizmet ve yönetim anla-
yışının ötesinde yenilikçi, akılcı, ilkeli ve so-

rumlu yaklaşımı ile bölgede lider su ve kana-
lizasyon idaresi olmak hedefindeki GASKİ ve 
çalışanlarını, daha modern, kaliteli ve insan 
odaklı bir hizmet verme gayretine yönlen-
dirmektedir.

 2. Kaliteli ve insan odaklı hizmet anlayı-
şına giden yolun yol haritasını oluşturma-
da, nasıl bir çalışma sistematiği içerisinde-
siniz?

Hizmet felsefemizin temelini “önce insan” 
anlayışı oluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz 
proje, yatırım ve çalışmalar, hep bu anlayışın 
tezahürü olarak vücut bulmaktadır. Değerli 
hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunma-
nın, nitelikli ve vasıflı iş gücünden geçtiğine 
inanmaktayız. Bu tespitten hareketle, çalı-
şanlarımızın mesleki, kültürel, sosyal ve kişi-
sel eğitimine büyük önem veriyoruz. Bunun 
yanı sıra, teknolojik gelişmeleri takip ederek, 
bünyemize tatbik ediyoruz. Gaziantep’te 
kaç hane, bina, işyeri, hastane, otel, okul ve 
yerleşim alanı varsa orada mutlak surette 
GASKİ’nin izleri bulunmaktadır. GASKİ “çeş-
meden akan su” demektir. Bu da hizmetin 

en iyisini sunma noktasında bize büyük bir 
misyon yüklüyor. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Fatma Şahin’in öncülüğün-
deki çalışmalarımız, Gaziantep’i yaşanılabilir 
ve örnek alınan öncü şehir konumuna geti-
rebilme anlayışı doğrultusunda, gelecek ku-
şaklara güven içerisinde teslim edebilmenin 
gayretiyle devam ediyor.

 3. Malumunuz üzere, su ve kanalizas-
yon idarelerinin asli görevlerinin başında 
“sağlıklı ve nitelikli içme suyu temini” gel-
mektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarınız-
dan söz eder misiniz?

Sizin de belirttiğiniz gibi sağlıklı ve nite-
likli içme suyu temini, bizlerin varlık nedeni. 
İçme suyu kaynaklarına sahip olma konu-
sunda Gaziantep talihsiz bir şehir. Şehrimi-
zin içme suyu ihtiyacı, Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
Kartalkaya Barajı’ndan üç adet  terfi merkezi 
ile  yaklaşık 54 kilometrelik  isale  hattı  ara-
cılığıyla karşılanmakta  ve  pompalarla 296 
metre yüksekliğe terfi edilmektedir. Bunun

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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dışında yine Kahramanmaraş’taki Mizmil-
li kuyularından üç adet terfi merkezi ile 44 
kilometrelik isale hattı aracılığıyla temin 
edilen su, zorlu bir sürecin ardından Gazian-
tep’e ulaşmaktadır. Su ihtiyacımızın bir bö-
lümünü ise Gaziantep’in değişik yerlerinde 
bulunan kuyulardan sağlıyoruz. 

4. Gaziantep’in içme suyunu bir başka il-
den temin etmek, oldukça meşakkatli ve 
bir o kadar da yüksek maliyetli. Bu durum, 
sürdürülemez olsa gerek. Gaziantep’in su 
kaynağı sorununa nasıl bir çözüm öneriniz 
bulunuyor?

Gaziantep’i geleceğe hazırlayabilmek için 
Göksu Havzasına Dayalı Düzbağ İçmesuyu 
Projesi’ni hayata geçiriyoruz.  Bu proje, Ga-
ziantep içme suyu sisteminin sürdürülebilir 
hale gelmesi, şehrin sağlıklı, yeterli ve uy-
gun maliyetli suya kavuşması için önemli bir 
proje. Göksu Nehri üzerine yapılacak olan 
Düzbağ Barajı, Gaziantep’in ana içme suyu 
kaynağı olacaktır. Bu proje kapsamında; ba-
raj yapılıncaya kadar, Göksu Nehri’nden bir 

regülatör aracılığıyla alınacak su çelik boru-
lu isale hattıyla şehre iletilecektir. Düzbağ 
içme suyu projesi, GASKİ Genel Müdürlüğü-
müz ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür-
lüğü arasında imzalanan inşaat protokolü 
çerçevesinde, DSİ tarafından inşaat ihalesi 
yapılarak 20.01.2017 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. 1 milyar 800 milyon liralık ya-
tırım büyüklüğüne sahip bulunan Düzbağ 
İçmesuyu Projesi’nin 2019 yılı başı itibarı ile 
tamamlanması hedeflenmektedir.

 5. Atık suların bertarafı ve arıtılmasına 
ilişkin çalışmalarınız nelerdir?

Biyolojik, iki ileri biyolojik ve paket atık su 
arıtma ünitelerinden meydana gelen atık su 
arıtma tesislerimiz bulunmaktadır. Evsel ni-
telikli atık suların arıtılacağı 1 milyon eşde-
ğer kişi ve 200 bin metre küp kapasiteli yeni 
ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizin inşaa-
tı ise bütün hızıyla devam ediyor. 

 6. Biraz da sosyal projelerinizden söz et-
menizi istirham etsem, neler söylersiniz?

Gazianteplilere hizmet veren kamu ku-

rumu olarak, asli görevlerimizin yanında, 
sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Kamu 
kurumu olmanın verdiği sosyal sorumlu-
luk bilinciyle okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarımıza bilinçli su kullanımına ilişkin 
eğitim faaliyetleri sergiliyoruz. Gaziantep-
lilerin gönül rahatlığıyla musluklarından su 
içmesini sağlayan içme suyu arıtma tesisle-
rine misafir ettiğimiz öğrencileri içme suyu 
konusunda bilinçlendiriyoruz. Öğrenciler 
kaynağından alınan suyun nasıl kaliteli ola-
rak içilebilir düzeye getirildiğini yerinde 
gözlemliyor. Öğrenciler, atık su arıtma tesis-
lerini de yerinde ziyaret ederek, kullanılmış 
olan evsel ve sanayi nitelikli atık suların nasıl 
çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtıldı-
ğına tanıklık ediyorlar. “Konuşan Damlalar” 
isimli tiyatro oyunumuzla da çocuklarımızı, 
eğlendirirken öğretiyoruz. 

Bu Kapsamda GASKİ Genel Müdürlüğü 
olarak “Su Tasarrufunu” ön plana çıkarmak 
amacıyla “Konuşan Damlalar” isimli tiyatro 
oyununu Gaziantep genelinde bulunan 45 
ilkokuldan binlerce öğrenciye sergiledik.

GASKİ Genel Müdürü 
Hüseyin Sönmezler

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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RÖPORTAJ

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 

vizyonu GASKİ’ye 
güç veriyor 

Modern ve örnek şehirciliğin seçkin uy-
gulamalarını sunan Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, altyapı çalışmalarına da büyük 
önem veriyor. Yaşanılmasından mutluluk 
duyulan “şehir” olgusunun, “sorunlarından 
arındırılmış altyapı ağı üzerine inşa edilen 
üst yapı ile sağlanabileceği” ilkesinden ha-
reket eden Gaziantep Büyükşehir Belediye-
si, GASKİ’nin çalışmalarına verdiği destekle, 
şehrin vizyonunu geleceğe taşıyor. Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmez-
ler’le saha ziyaretlerinde bulunarak, altyapı 
çalışmalarını yerinde inceliyor.

İçme suyu
projesi Antep’e 
hayat verecek 

Gaziantep, halihazırdaki içme suyu ihti-
yacının yüzde 73’ünü, Kahramanmaraş’ta 
kurulu bulunan Kartalkaya Barajı’ndan 
karşılıyor. İçme suyunun yüzde 21’i yine 
Kahramanmaraş’taki Mizmilli kuyuların-
dan, yüzde 6’sı ise şehirdeki su kaynakla-
rından sağlanıyor. Yapılan çalışmalar, yeni 
su kaynağı oluşturulamaması durumunda, 
Gaziantep’i 2020 yılında “su krizi”nin bek-
lediğini ortaya koyuyor. “Geliyorum” diyen 

krize karşı teyakkuz durumunda bulunan 
GASKİ Genel Müdürlüğü, uzun soluklu ça-
lışmalar neticesinde, Gaziantep için hayati 
önemdeki büyük bir projeyi hayata geçir-
di.

GASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında im-
zalanan protokol uyarınca, 2019 yılı başı 
itibarıyla tamamlanması hedeflenen Gök-
su Havzasına Dayalı Düzbağ İçmesuyu 
Projesi’nin, Gaziantep’in ana su kaynağı 
olması hedefleniyor. 1 milyar 800 milyon 
liralık yatırım büyüklüğüne sahip bulunan 
Düzbağ İçmesuyu Projesi, Melen Projesi’n-
den sonra Türkiye’nin en büyük su projesi 
olma özelliğine de sahip bulunuyor.
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Enerji yatırımlarına 
verilen önem 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimine büyük önem veren GAS-
Kİ, Türkiye çapında düzenlenen yarışmada 
birinci gelerek, bu alandaki başarısını da 
kanıtlamış oldu. Mahalli İdareler Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafın-
dan üçüncüsü düzenlenen “Etkin Belediye 
Proje Yarışması”nda GASKİ, “Dünyanın En 
Büyük Arşimed Burgulu Hidroelektrik Sant-
ralı”projesi ile 137 proje arasından birinciliği 
kazandı. GASKİ, yine 2017’de yenilenebilir 
enerjide hidroelektrik santrali (HES) ve gü-
neş enerjisi santrali (GES) projelerini de ta-
mamladı.

GASKİ’den 
eğitim gezileri 

GASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu arıt-
ma tesislerine misafir ettiği öğrencileri içme 
suyu konusunda bilinçlendiriyor. Öğrenci-
ler kaynağından alınan suyun nasıl kaliteli 
olarak içilebilir düzeye getirildiğini yerinde 
gözlemliyor. 

Tiyatro oyunu 
ile “su bilinci” 

eğitimi 
Suyun bilinçli kullanımı ve su tasarrufu-

na ilişkin eğitim faaliyetlerine önem veren 
GASKİ Genel Müdürlüğü, okul öncesi ve 

okul çağındaki çocuklara su ve çevre bilin-
cini aşılamak için “eğlendirirken eğitmek” 
felsefesiyle hareket ediyor.

Bu doğrultuda sanatın çeşitli enstrü-
manlarından yararlanan GASKİ, “Konuşan 
Damlalar” isimli tiyatro oyunu ile Gazi-
antep genelindeki 45 ilkokulda öğrenim 
gören binlerce öğrenciye, suyun bilinçli 
kullanımı ve su tasarrufuna yönelik eğitim 
verdi.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN
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Prof. Dr. Yusuf Ulcay 
Uludağ Üniversitesi Rektörü 

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ 

HEDEFLERİNE ADIM 
ADIM İLERLİYOR  

Uludağ Üniversitesi yönetimi olarak gö-
reve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversi-
temizin ülke genelinde hak ettiği sıralamaya 
yükselebilmesi için önümüzde kalıcı hedef-
ler koyduk. 3. Nesil Üniversite hedefi doğrul-
tusunda ilk iş olarak gelecek 25 yılımızı plan-
ladık. Fiziksel, akademik ve çevre faktörlerini 
göz önüne alarak en modern ve uygulanabi-
lir projeler için kolları sıvadık. İlk olarak genç-
lerin üniversite içerisinde eğitim dışındaki 
zamanlarını geçirebilmeleri adına büyük bir 
sosyal yaşam merkezi oluşturulması için fizi-
ki alan tahsisi yaptık. Bu projemizin ihalesini 
2016 yılında tamamladık. 2017 yılı bitmeden 
de inşallah projemizin temellerini atacağız. 
Ardından modern derslik ve laboratuvar-
ların oluşturulması için girişimlerde bulun-
duk. Merkezi kampüs içerisinde lisansüstü 
ve doktora öğrencilerimizin 7 gün 24 saat 
çalışabilecekleri laboratuvarların projelerini 
tamamladık. Bu projemizin de 2017 yılı bit-
meden temellerini atmayı hedefliyoruz. Yine 

öğrencilerimizin daha fazla bilgiye ulaşa-
bilmeleri adına kütüphanemizi 24 saat açık 
hale getirdik. Bunun yanı sıra bilgi kaynakla-
rının genişletilmesi adına ek kütüphane pro-
jemizi tamamladık ve temellerini attık. 2018 
yılı başında bu projemizi tamamlayacak ve 
öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. 

Yine akademisyenlerimizin bilimsel ça-
lışmalarını yerinden yürütebilmeleri adına 
lisansüstü ve doktora öğrencilerimiz için loj-
man projeleri oluşturduk. Bu projelerimizin 
de ilgili bakanlıklardan bütçeleri alındı. 2017 
yılı sonuna kadar ihalelerini tamamlamaya 
çalışıyoruz. Üniversite içerisindeki tüm bi-
nalarımızın deprem dayanıklılık raporlama-
larını bitirdik. Sağlam olmayan ve eskimiş 
binalarımızı yıkarak, yenilerini inşa edeceğiz. 
Tüm kampüs içerisine modern ve üniversite-
mizin kalitesine yakışır bir görünüm sağla-
mayı hedefliyoruz. 

Diğer yandan Uludağ Üniversitesi adıyla 
özdeşleşmiş olan Tıp Fakültesi Hastanemizi 
25 yıllık planlarımıza uygun bir şekilde kısım 
kısım yıkacak ve modüler bir şekilde yeni-
leyeceğiz. Öncelikle hastalarımızın mağdur 
edilmemesi adına acil yenilenmesi gere-
ken birimlere el attık. Buraları sponsorlar 
vasıtasıyla birer birer yeniliyoruz. Gelecek 
yıldan başlamak üzere bir Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi bir de Onkoloji Hastanesi 

olmak üzere iki yeni hastaneyi de üniversi-
temize kazandıracağız. Projelerimiz, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından büyük ilgi gördü. Buralarla ilgili 
bakanlıklarla ve hayırseverlerle görüşmeleri-
miz tamamlandı. En kısa sürede temellerini 
atacak ve Bursa’ya iki yeni önemli hastane 
kazandıracağız.

Öğrencilerimizin modern ve kaliteli or-
tamda eğitim görmeleri için elimizden ge-
len çabayı gösteriyoruz. Her koşulda en iyi 
eğitim almayı hak eden öğrencilerimize sa-
dece fiziki değil, akademik olarak da başarılı 
bir ortam sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda 
akademisyen kadromuza da ağırlık verdik. 
Her yıl en az 4 kere akademik kadro ilanına 
çıktık ve 200’e yakın yeni akademisyeni kad-
romuza kattık. 

Uludağ Üniversitesi’nin bilimsel anlamda 
başarılı olabilmesi adına da çok sayıda yeni-
lik getirdik. Akademisyenlerimizin Bilimsel 
Araştırma Projelerine, TÜBİTAK projelerine 
ve Santez projelerine ağırlık vermeleri için 
teşviklerde bulunduk. Yılda bir kez gerçek-
leştirilen bilimsel kurul toplantılarını, her ay 
düzenledik. Burada önemli kararlar aldık. 
ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi’mizdeki 
çalışmalara ağırlık verdik. Üniversite-sanayi 
işbirliğinin artırılması adına akademisyenle-
rimizin projelerine büyük destekler verdik. 

MAKALE
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Sadece 2 yıl içerisinde akademisyenleri-
mizin ürettiği projelere 39 milyon TL kaynak 
sağladık. Akademisyenlerimiz de böylesi 
teşvik edici bir ortamdan ilham alarak, gö-
revde olduğumuz süre içerisinde 32 milyon 
TL’lik projeye imza attılar. Yakalanan bu ba-
şarılı ortam devletimizin üst kurumları tara-
fından da takip ediliyor. YÖK tarafından bu 
yıl hayata geçirilen araştırma üniversiteleri 

projesinde ilk 15 üniversite içerisine dahil 
edildik. Yönetim olarak yaptığımız titiz ça-
lışmalar, hedefler ve projeler sayesinde en 
kısa sürede ilk 10 üniversite arasına seçilme-
yi hedefliyoruz. Bu süreçte ellerinden gelen 
çabayı gösteren Uludağ Üniversitesi yöneti-
mindeki dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Bizler Uludağ Üniversitesi’nin geleceğini 

planlamak için kalıcı adımlar atmaya çalışı-
yoruz. Üniversitemizin 25 yıllık yol haritasını 
olması gerektiği gibi çizdik. Bundan sonra 
atılması yapılması gereken; kararlı bir şekil-
de hedefe yürümektir. Devletimizin, kent 
dinamiklerinin ve akademisyenlerimizin 
desteğiyle Uludağ Üniversitesi’ni hak ettiği 
noktalara hep birlikte getireceğimize olan 
inancımız tamdır. 



46

BURSA SULARI VE SU VAKIFLARI

OSMANLI VAKIF 
SU YAPILARI

Cebrail Ozan Oktar                

Vakıf su yapılarının birçok çeşidi 
vardır. Bunlar; suyolları, çeşmeler, 
şadırvanlar, sebiller, su dolapları, 
bentler, su köprüleri, maksemler, 
maslaklar, su terazileri, sarnıçlar, 
hamamlar, havuzlar ve buna benze-
ri yapılardır.

 Çeşmeler
Çeşmelerin birçok türü vardır: Meydan, 

duvar, köşebaşı, namazgâh, sebil ve sütun. 
Çeşmelerin depolusu da görülmektedir[1]. 
Vâkıflar, yaptırdıkları çeşmelerin suyolla-
rının tamiri için bir suyolcu görevlendirir 

ve çeşmelere konulan tasları korumak ve 
temizlemek üzere “hâfız‐ı tas” veya “hâfız‐ı 
maşraba”lar tayin ederlerdi[2]. Farklı ma-
hallelerdeki çeşmelerin her birine “suyolcu” 
tayin edilmiştir[3].

Çeşme suları önceleri boşa akarken, son-
radan burma lüle takılmak suretiyle suların 
israfı önlenmiştir[4]. Çeşmelerin birçoğunda 
kitâbe olmasına karşın, İstanbul’un fethin-
den önce ve sonra yapılan çeşmelere bir 
süre kitâbe konmamıştır[5]. 

 Sebiller
Sebil, sözlükte “yol” anlamına gelir. Mi-

marîde sebil veya sebilhane; yoldan gelip 
geçenlere, Allah rızası için, karşılıksız su 
dağıtmak amacıyla inşâ edilen yapılara de-
nir[6]. 

Sebiller, müstakil yapılabildikleri gibi, bir 
yapının parçası olarak da binâ edilmişlerdir 
[7] 

Sebillerde hem suyoluyla gelen sular, 
hem de kaynak sular dağıtılmıştır[8]. Bun-

dan başka, mübarek gün ve gecelerde çeşit-
li şerbetler buralardan halka ikram edilmek-
teydi. 

Vâkıfe, fiyatı ne olursa olsun bahsedilen 
uygulamadan vazgeçilmemesini istemekte-
dir[9]. 

Bazı vâkıflar sebillerindeki suları soğut-
mak maksadıyla kar getirtmenin ötesinde 
buzhâneler yaptırmışlardır[10]. 

 Şadırvanlar
Şadırvan, yüksek bir havuzun içinde fıs-

kiye ile akan suyun musluklara dağıtıldığı 
yerdir[11].

Ne var ki, şadırvan, Osmanlı’da ve günü-
müzde daha çok cami avlularındaki yapıla-
ra denmiştir. Cami içerisine de şadırvanlar 
yapılmıştır; bunun sebebi, hem abdesti bo-
zulanların abdest almalarına olanak sağla-
mak, hem de cemaatin su içmelerini temin 
etmektir[12].
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 Su Dolapları
Su dolapları zeminde veya onun altında 

kalan suları daha yukarılara çıkarmak için 
inşâ edilmiştir. Çoğunluğu ahşaptan yapılan 
dolaplar, nehir sularını yukarıdaki kanallara 
yükseltirler; bir dönüşlerinde 100‐500 lt ara-
sında su taşırlar ve bunu yaparken oldukça 
yüksek ses çıkarırlardı[13].

 Suyolları
Yerleşim birimlerinin su ihtiyacını karşı-

lamak üzere, kurulan su taşıma sistemlerine 
suyolu denir. Suyun kaynağından ulaştığı 
yere kadar suyolu devam eder. Bunların 
üzerlerine, aşağıda bahsedildiği üzere çeşitli 
su yapıları; bentler, su kemerleri, maslaklar, 
maksemler, su terazileri bina edilmiştir[14]. 

 Bentler
Bentler, suları tutmak maksadıyla yapılan 

baraj tipi yapılardır. Osmanlı’dan evvel bent 
usulü yapılar yoktu[15].

 Maksemler
Maksemler, mermerden yapılan ana su 

dağıtım şebekeleridir. Taksim veya maksem 
denilen yerlerde sular küçük kollara verilir-
di. Şehir dışı dağıtım merkezlerine “maslak” 
derken, şehir içi dağıtım şebekelerine “tak-
sim” veya “maksem” denirdi[16].

 
 Maslaklar

Suyolları üzerinde yer alan ve üç beş lüle 
suyu bulunan havuzlara maslak denir[17]. 

Farklı yerlerden çıkarılan sular, maslakta 
bir araya getirilir; ardından künklerle dağıtı-
ma sokulurdu[18].

Su Terazileri
Suyun basıncını ayarlayan yapılardır. 

Künklerle getirilen sular, bir süre sonra tazyik 
oluşturmaması için su terazisinde, borularla 
yukarı çıkarılır ve basıncı ayarlanırdı[19].  Ba-
sıncın etkisiyle, boruların patlamaması için, 
sular farklı kollara verilirdi[20].  Yani su tera-
zileri, tam bir pompa vazifesi görürler[21]. 

Akan suyun debisini ölçerlerdi. Su tera-

zilerinin boyları, en az üç metreden on beş 
metreye kadar çıkabilmekteydi.

 Sarnıçlar
Kelimenin Arapça aslı “sahrinc”dir. Sarnıç-

lar yağmur ve kar sularını depolamaya yara-
yan yeraltı su havuzlarıdır[22].

Üstleri açık ve kapalı inşâ edilmişlerdir. 
Öte yandan Osmanlı Devleti’nde daha çok 
akan suyu depolamak amacıyla üstü kapalı 
sarnıçlar yaptırılmıştır. 

Kullanımdan artan sular özellikle kışın 
sarnıçlarda depolanmış, yazın da tüketilmiş-
tir [23].  Çünkü yazın sıcaklığın ziyadeleşme-
siyle su buharlaşmakta ve azalmaktadır.

 Hamamlar
Osmanlı Devleti’nde ilk hamam 1336’da 

Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Fatih 
fetihten sonra İstanbul’u hamamlarla do-
natmıştır. Bunların ilki “Irgat Hamamı”dır. 
Evliya Çelebi, birçok hamamdan bahseder. 
Hamamlar genelde çiftedir; yani erkek ve 
kadın girişleri ayrıdır.

Büyük devlet adamlarının evlerindeki 
hamamlar da hesaba katılırsa Bursa’daki ha-
mam sayısında büyük bir rakama ulaşılır[24].

Vakıf külliye yapıları içerisinde mutlaka 
hamam olurdu[25].

1610 yılında bir İngiliz seyyah Osmanlı’yı 
tasvir ederken şu ifadeleri kullanmıştır: “On-
ların hamamları, camilerinden sonra en mü-
kemmel binalarıdır”[26]. 

Hamamlara verilen sular da hamamın 
büyüklüğüne göre farklılık göstermekteydi. 
Hamamlar 19. yüzyılda yakıt kaynaklarının 
darlığı sebebiyle ısıtılamamışlardır. Bu se-
beple yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış-
lardır[27]. 

Hamamlar vâkıflar tarafından ekseriya 
gelir getirici mülk olarak vakfediliyorlardı. 
Fakat insanların ücret ödemeden yıkandık-

ları hamamlar da vardı. I. Murad (1362‐1389) 
Hamam’ı böyleydi ve Osmanlı Devletinin 
son dönemine kadar ücretsiz hizmet ver-
miştir[28]. 

Havuzlar
Osmanlı Devletinde havuzlar su ihtiya-

cına matuf veya dekoratif amaçlı yapılmak-
taydı. Dekoratif yapılan fıskiyeli havuzlara, 
selsebil de denilmektedir[29].

Aslında bu tabir Arapça’da tatlı ve içimi 
kolay sular için kullanılmaktadır[30]. Odalar 
ve bahçeler içindeki fıskiyeli havuzlar vakıf-
lar eliyle yapılmıştır.

 Su Kemerleri
Su kemerleri, suyun seviyesini kaybetme-

den ilerlemesi için iki yüksek nokta arasında-
ki birleşimi sağlamaktadır[31]. 
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BURFAŞ TÜRKİYE’YE 
ÖRNEK MODEL

Mustafa TÜRE

Tarihi, kültürel, sportif, şehir es-
tetiği ve mimarisi alanlarında ör-
nek uygulamalara imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal be-
lediyecilikte de adından övgüyle 
söz ettiriyor. 1992 yılından bu yana 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ça-
tısı altında faaliyet gösteren Bursa 
Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hiz-
metler (BURFAŞ), kentin farklı nok-

talarında, farklı içeriklere sahip te-
sislerin işletmesinin sorumluluğunu 
üstlenmesinin yanında, kaliteli ve 
güler yüzlü hizmetiyle dikkat çeki-
yor. Kalite standartları belgelerinin 
tümüne sahip bulunan BURFAŞ, ba-
ğımsız laboratuarların yaptığı hij-
yen araştırmasında, ürünün müşte-
riye sunum anı olan son ürün hijyen 
standardında, yüzde 98’lik başarı 
kategorisinde yer aldı. Bu oran ulus-
lar arası standartların 15 puan üze-
rinde bulunuyor.

Kamu yönetimini daha etkili ve güçlü kıl-
manın en etkin araçlarından biri de sosyal 
belediyecilik kavramını bütün fonksiyonla-
rıyla uygulayabilmekten geçiyor.

Her yaş ve sosyal gruptan insanın günlük 
yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faali-
yetler zincirinin bütününü kapsayan sosyal 
belediyecilik uygulamaları, belediyelerin en 
önemli varlık nedenlerinin başında geliyor.

Sosyal belediyecilik alanındaki uygula-
malarıyla örnek alınan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, şehrin sosyal dokusunda iz bırakan 
projelere imza atıyor. 

1992’de Bursa’daki fuar organizasyonları-
nı yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin 
çatısı altında faaliyete başlayan Bursa Park 
Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler (BUR-
FAŞ), sosyal belediyecilik alanında atılan 
önemli bir adım olarak kent belleğindeki 
yerini aldı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Fuarcılık sektörünün özelleştirilmesiyle 
birlikte Bursa’daki park ve bahçelerin işlet-
mesini üstlenen BURFAŞ, 1993 yılında ofset 
tesislerini, 1998’de Hayvanat Bahçesi’nin 
hayvan ve barınak bakımını, 1999 -2012 yıl-
ları arasında Havuzlupark’ı bünyesine aldı. 

2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi 
adına sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetleri 
hayata geçirme kararı ile yeni bir yola giren 
BURFAŞ, 2003 yılında aldığı Hizmette Kalite 
Belgesi’yle bir yıl gibi kısa sürede, belediye-
cilik anlayışına yeni bakış açısı getirdi.

2009’dan itibaren Recep Altepe’nin Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle 
BURFAŞ’ta yeniden yapılanma sürecinin 
başladığını belirten BURFAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Gümüşsoy, BURFAŞ’ın 2009’da 
2 restoran, 2 kafeterya, 1 matbaa, 1 de kül-
türparktaki giriş çıkışları kontrol eden bi-
rimden oluşan bir yapıya sahip olduğunu 
vurguladı. BURFAŞ’ın 2009 itibarıyla sosyal 

aktiviteler ve organizasyonlar içerisinde yer 
almaya başladığına dikkat çeken Gümüşsoy, 
“2009’dan 2013’e kadar geçen süreçte tesis 
sayısını 9’a çıkaran BURFAŞ’ın asıl dönüşü-
mü, 2013’ten sonra gerçekleşti. 2013’ten 
itibaren büyük bir performans sergileyen 
BURFAŞ, 2017’de 59 tesise ulaştı. Tesisleri-
mizde geçen yıl 3 milyon 800 bin kişiyi ağır-
ladık. 2017 hedefimiz ise 4.5 milyon misafiri 
ağırlayabilmek.” diye konuştu.

2013’ten 2017’ye kadar geçen süreçte 
BURFAŞ’ın bütçesinin 3 kat oranında büyü-
düğüne işaret eden Gümüşsoy, bağımsız la-
boratuarların yaptığı hijyen araştırmasında, 
ürünün müşteriye sunum anı olan son ürün 
hijyen kategorisinde, yüzde 98’lik başarı pu-
anı içerisinde yer aldıklarına dikkat çekti. Bu 
oranın uluslar arası standartların 15 puan 
üzerinde olduğunu vurgulayan Gümüşsoy, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin vizyonuyla ses getirmeye aday 
büyük projelere hazırlandıklarını dile getirdi.

Turistik değeri olan mekanları BURFAŞ 
üzerinden Bursalılarla buluşturacaklarını 
ifade eden Gümüşsoy, “Büyükşehir Beledi-
yemizin öncülüğü ve yol göstericiliğinde 
kullanıma sunduğumuz, Orhangazi Nadır 
Tesisi, Karacaali Tatil Sitesi ve Oylat Butik 
Otel, bu kapsamda verilebilecek örnekleri 
oluşturuyor. Bununla birlikte Atatürk Kent 
Ormanı’nda 25 milyon liralık yatırımla haya-
ta geçirmeye hazırlandığımız ‘Bölge Adrana-
lin Parkı’, Bursa’nın sosyal ve sportif yaşamı-
na renk katacak. Projenin birinci etabını bu 
yıl, ikinci etabını ise Mayıs 2018’te hizmete 
sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kalite standartlarına ilişkin belgelerin 
tümüne sahip olduklarını belirten BURFAŞ 
Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, mar-
kalaşma süreçlerini büyük ölçüde tamamla-
dıklarını da sözlerine ekledi.

BURFAŞ Genel Müdürü
Muhammet Gümüşsoy
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BURFAŞ GÜVEN  VERİYOR
Yakın geçmişte yapılan kamuoyu araştırmasına 

göre BURFAŞ’ın tanınırlık oranı yüzde 96. Bursalı-
ların BURFAŞ’tan duydukları memnuniyet ise yüz-
de 94’ler seviyesinde. BURFAŞ’tan hizmet alan her 
100 Bursalı’dan 94’ünün memnuniyetini yansıtan 
bu sonuç, büyük bir başarının göstergesi.

GENİŞ HİZMET  YELPAZESİ
59 tesisi, 130 kiracısı, 400’e yakın tedarikçisi, 

800 çalışanı, öğrenci yurtlarından park bahçelere, 
matbaacılık faaliyetlerinden protokol tribünlerinin 
hazırlanmasına kadar 20 farklı iş kolunda faaliyet 
gösteren yapısıyla BURFAŞ, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yüz akı kuruluşları arasında yer alıyor.

SINIRLARI AŞAN 
AKTİVİTE AĞI

BURFAŞ, sergilediği üst düzey performansla, 
kabuğuna sığmayan bir görünüm sergiliyor. Öyle 
ki BURFAŞ’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin viz-
yonuyla gerçekleştirdiği sosyal aktiviteler, Balkan-
lar’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyaya yayı-
lan organizasyon ağını içine alıyor.

HİJYENDE ÖRNEK STANDART
BURFAŞ, bağımsız laboratuarların yaptığı hijyen 

araştırmasında, ürünün müşteriye sunum anı olan 
son ürün hijyen kategorisinde, yüzde 98’lik başarı 
puanı içerisinde yer aldı. Bu oran uluslar arası stan-
dartların 15 puan üzerinde bulunuyor.

Fotoğraf: Tufan KÜÇÜKASLAN

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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2016 BURSA 
MÜKEMMELLİK JÜRİ 

TEŞVİK ÖDÜLÜ 
BURFAŞ’IN

KALDER Bursa Şubesi ve BUSİAD iş-

birliği ile yürütülen EFQM Mükemmel-

lik Modeli 2016 yılı Jüri Teşvik Ödülü’ne 

BURFAŞ layık görüldü. Kamu kuruluşları 

kategorisinde ilk kez ödüle aday olan 

BURFAŞ örnek bir başarıya imza atarak 

teşvik ödülünün sahibi oldu. 

ULUSLAR ARASI 2016 
OTEL - RESTORAN 

KALİTE ÖDÜLÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şir-

ketlerinden BURFAŞ, kalite ve işletme 

bakımından dünyanın en iyi tesisleri ara-

sında yerini aldı. Dünya genelindeki en 

iyi otel, restoran, yiyecek ve içecek kuru-

luşlarını ödüllendiren Global Ticaretin Li-

derleri Kulübü tarafından İspanya’da dü-

zenlenen törende, ‘Global Trade Leaders 

Club Uluslararası 2016 Otel-Restoran Ka-

lite Ödülü’nü alan BURFAŞ, Türkiye’nin de 

gururu oldu.
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MAKALE

FİLM MÜZİĞİNDE 
SUDAN ESİNLENMEK  

  Özet 
Suyla etkileşip bütünleşen sanatların 

başında görsel ve işitsel sanatlar yer almak-
tadır. İnsanı ve kültürleri etkileyen sanat 
dalları ile suyun birbirinden etkilenmesi 
kaçınılmazdır. Görsel ve işitsel sanatlar ile 
su, yaşadıkları coğrafya içinde toplumla 
şekillenerek varlıklarını sürdürürler. Bu ba-
kış açısı ile görsel ve işitsel sanatların su ile 
olan bağıntısı hem sanat hem de tasarım 
yönünden önemlidir. 

Bu makalede “Film müziğinde sudan 
esinlenmek” incelenmiştir.

 Giriş
Su kültürüyle görsel sanatlar olan resim, 

heykel, mimari,müzik gibi diğer sanatlarla 
kurulabilirse, su kültürü içinde görsel ve 
işitsel algı bütünlüğünün sağlanabilmesi 
gerekir.  Bu mekan ve algı bütünlüğünü 
sağlamak için su kültürünün özünü en boy 
derinlik biçiminde üç boyutlu değil, en,-
boy,derinlik ve zaman boyutlarıyla algıla-
maktan geçer

Su kültüründe algı bütünlüğü, tasarımı 
oluşturan elemanların form, doku, renk ve 
ölçü bakımından zamana bağlı olarak deği-
şim göstermekte ve bu değişim, aynı zaman-
da mekansal değişime de yansımaktadır. 
Örneğin; suyun akışı değişimin en önemli 
unsuru olarak görülebilir. Zamana bağlı ola-
rak suyun akışı, form ve dokularının farklılaş-
ması ve mevsimsel olarak renk değişimi su 
kültüründe suyun bütün boyutlarını göster-
mektedir [1].

 1. Su kültüründe  mekan 
Su kültüründe sanatsal boyut olan görsel-

lik , mekan ve müzik ilişkisini ortaya koyar. Su 
kültürüne göre mekan ve müzik ilişkisi suyun 
hem duyusal, hem de görsel olarak mekanda 
yer verilmesidir. Duyusal açıdan su tasarımı, 
içinde müziği barındırabilir. 

Ses bakımından su teması, suyun oluştur-
duğu sesler, ezgisel bir algı sağlamaktadır. Ya 
da bir şelalenin çıkardığı ses de aynı biçim-
de ezgisel bir algı sağlayarak ilham verebilir 
ve suyun senfonisini oluşturabilir. Su kültü-
ründe dinlendirici doğa sesleriyle işitsel bir 
boyut kazandırma ve görsel sanatları işitsel 
sanatlarla bütünleme ve zenginleştirme de-
ğişik şekillerde hayata geçirilebilir[2]. 

 2. Su kültüründe zaman 
Su kültüründeki müziksel anlamdaki do-

natıların zamandan bağımsız olarak tasarlan-
maması gerekmektedir.Yalnız ortama uygun 
fon müziği için değil, su kültüründeki müzik-
sel donatıların kullanımı için de geçerlidir.  Su 
kültüründe mimari ve müzik ilişkisi her yerde 

ortaya çıkabilir[3].
Mimari açıdan su teması müzik ve müzik 

aletlerini hissettiren unsurlara su kültürü 
içinde yer verilebilir. Su kültürü ve müzik iliş-
kisinin ortaya konulmasını sağlar. Bu anlam-
da sanattan ilham alan su kültürü ,müzik un-
suruna gerek görsel gerekse işitsel anlamda 
tasarımlarında yer vermektedirler[4]. 

 3.Film müziğinde sudan esinlenen beste-
ciler 

John Williams,James Horner,Vangelis,Mi-
ke Oldfield,Jean Michael Jarre,Dario Maria-
nelli,Jeremy Soule,Mark Isham, Serge Bau-
do[5].

 4.Film müziğinde sudan esinlenmek
Çağlar boyu insanların görsel ve işitsel sa-

natlarda suyun doğasını bir bütün olarak al-
gılamasının en önemli nedeni, sanatın uygu-
landığı mekânın, algısal bir bütünlük içinde 
görülmesi, başka bir deyişle algıdaki mekân 
bütünlüğüdür. Bir resitali dinlemeye gittiği-
mizde, aynı zamanda o resitali izleriz. Sanat-
çının giyiminden, enstrümanına ve dekor ve 
sahne tasarımına kadar her şeyi izleriz. Dola-
yısıyla bizim o esnadaki işitsel algımız, görsel 
algımızdan çok da bağımsız değildir.

Su kültüründeki algıda mekan bütünlü-
ğü,üretilen reklamların, müzik videolarının 
ve filmlerin amacı, izleyiciye görsel ve işitsel 
bir şölen yaşatmak haline gelmiştir. 

Dolayısıyla sanatlar da boyutsal algıya uy-
gun olarak gruplandırıldığında, su müzikte 
boyutlanır[6].

Tablo 1. Suyun boyutlandığı sanatlar 

Cebrail Ozan OKTAR
Yayın Kurulu Üyesi
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 4.2. James Horner ve Titanik filmi
La Source 

Titanik, James Cameron’ın yönetmenlik, 
senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu 
yönetmenliğini yaptığı, 1997 yılı Amerikan 
yapımı, epik ve romantik filmdir. 

Yayın tarihi: 18 Kasım 1997 (Londra) Yö-
netmen: James Cameron Film müziğinin 
bestecisi: James Horner[8] Film müziği: My 
Heart Will Go On

 4.3.Vangelis ve 1492: Cennetin Keşfi filmi
1492: Cennetin Keşfi, ABD, Fransa, İspan-

ya, İngiltere ortak yapımı, 1992 çıkışlı tarih 
filmidir.

 4.1. John Williams ve Jaws filmi
Denizin Dişleri, 1975 ABD yapımı gerilim 

filmidir.  Özgün adı Jaws olan ve Peter Ben-
chley’in çok satan romanından uyarlanan 
filmi Steven Spielberg yönetmiştir. 

Gösterime giriş tarihi: 26 Ocak 1981 
(Türkiye) Yönetmen: Steven Spielberg Film 
müziğinin bestecisi: John Williams[7] Öykü: 
Peter Benchley

Yayın tarihi: 8 Ekim 1992 (İspanya) Yönet-
men: Ridley Scott Film müziğinin bestecisi: 
Vangelis[9] Senaryo: Roselyne Bosch Diller: 
İngilizce, İspanyolca

 4.4. Serge Baudo ve Işıksız Dünya filmi
Yayın tarihi: 30 Ekim 1964 (Batı Alman-

ya) Yönetmen: Jacques-Yves Cousteau veya  
Kaptan Cousteau Sinematografi: Pierre 
Goupil Senaryo: Jacques-Yves Cousteau 
Film müziğinin bestecisi: Serge Baudo,  
André Hodeir, Henri Crolla[10]

 4.5. Jean Michael Jarre ve Cousteau ‘yu 
beklerken albümü

Sanatçı: Jean Michel Jarre[11]
Albüm: Cousteau ‘yu beklerken
Şarkıları:
Calypso- Part 1
Calypso- Part 2
Calypso- Part 3
Çıkış tarihi: 1990
Tür: Dans/Elektronik

 5.Sonuç
Su kültüründe genellikle film müziği de-

nildiğinde, bestecilerin çok kullandığı ve 
sözlükteki anlamı ile tema akla gelmektedir. 
Oysa su teması karakteri doğal veya insani 
unsurların etkileşimiyle ortaya çıkar[12].  
Suyun geçtiği her yer, tümüyle bir su tema-
sı inşa eder.Suların hareketi ve heybeti, sa-
hillerin hareketliliği suyun renk oyunlarıyla 
karşımıza çıkarlar. Suyun akış şekilleri ve 
yapısı doğal peyzaj unsurları, değişik görü-
nümler ortaya koyarlar. 
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Burak Özcan
BUSKİ Basın Medya İletişim Sorumlusu

SU VE YAŞAM 
Evrenin yaratılışından bu yana su, insan 

hayatının vazgeçilmez ve elzem bir parçası 
olmuştur. İnsanın yaşam kaynağı olan su,  
asırlar boyu şekil değiştirerek varlığını her 
alanda farklı formlarda sürdürmeye devam 
etmiştir. İnsan hayatının vazgeçilmez bir 
parçası diyoruz. Şöyle ki; bir insanın açlığa 
dayanma sınırı ortalama 10 ila 14 gün iken 
(bu kişiden kişiye değişmekle birlikte daha 
uzun bir zaman dilimine yayılabilir) susuz-
luğa sadece 7 gün dayanabiliyoruz. Bu da 
hayati bütün fonksiyonlarımızın bittiği an-
lamına geliyor. İnsan vücudundaki bütün 
biyolojik işlemlerin temelinde su vardır. 
Yani buradan şunu anlıyoruz ki insan su iç-
meden yaşayamaz.

İnsan vücudu büyük oranda sudan oluş-
maktadır. Vücudumuzdaki su oranı yaşam 
sürecimiz boyunca değişim göstermek-
tedir. Yeni doğan bir bebekte vücut ağırlı-
ğının yüzde 75’i sudan oluşmakta iken bu 
oran çocuklarda yüzde 70, yetişkinlerde 
yüzde 60 ve yaşlılarda yüzde 50 şeklinde-
dir. Yetişkin bir insan, bir kısmı yiyecekler-
den karşılanmak üzere günde 2-3 litre suya 
ihtiyaç duyar.

ARAŞTIRMA
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Suyun insan vücudunda çok 
önemli işlevleri vardır. Bu işlevleri 
şöyle sıralayabiliriz:

• Su biyolojik bir çözücüdür ve 
bu çözücü rolüyle vitaminlerin ve 
minerallerin hem vücutta taşın-
masını, hem de çözülmesini sağlar.

• Su vücut sıcaklığının düzen-
lenmesinde çok önemli bir rol oy-
nar.

• Derinin nemlenmesinde, tok-
sinlerin atılmasında ve vücudun 
temizlenmesinde temel bir görev 
üstlenir.

• Böbreklerin çalışmasını kolay-
laştırır.

• Kayganlaştırıcı bir madde ol-
ması nedeniyle birçok organın ge-
rektiği gibi çalışmasını sağlar.

• Su, kasların dengesini sağlaya-
rak kasılma anındaki doğal fonk-
siyonlarını düzenlemeye yardımcı 
olur.

• Vücudun zararlı maddelerden 
arınmasını sağlar.

• Sindirimi kolaylaştırarak ye-
mek sonrası şikâyetleri azaltır ve 
besinlerden maksimum yararlan-
mamızı sağlar.

• Oksijen olmadan hiçbir mad-
de yanamaz, vücutta da besinlerin 
yakılması buna bağlıdır, suyu ye-
terli tüketen kişilerde kandaki ok-
sijen dokulara yeteri kadar sağlıklı 
bir şekilde taşınabilir dolayısıyla 
yağ yakımını hızlandırır.

• Hücrelere oksijen ve besin 
öğelerinin taşınmasını, ayrıca atık 
ürünlerin taşınarak böbreklerden 
atılmasını sağlar.

• Ağız, göz ve burun gibi vücut 
dokularının nem dengesini korur.

• Bağışıklık sisteminin verimli 
çalışabilmesini sağlar.

•Dışarıdan yeteri kadar su alın-
madığında hücreler suyu bünye-
lerinde tutarak ödem oluşturur. 
Bu nedenle vücutta oluşabilecek 
ödemin önlenmesinde önemli 
rolü vardır.

Peki ne kadar su içmeliyiz? Su ih-
tiyacı kişiden kişiye farklılık göster-
se de genel yargı bolca su içmemiz 
gerektiği doğrultusundadır. Bu ge-
reklilik, bebeklerde ve çocuklarda 
daha fazla iken yetişkin bireylerde 
günlük ortalama 2 ila 3 litre arasın-
dadır. Peki sıvı ihtiyacımız su dışın-
da başka gıdalarla karşılanır mı? 
Hepimiz çalışma hayatında gün 
içinde bolca çay, kahve, meşrubat 
vb. şeyler içerek sıvı alıyoruz. An-
cak çay ve kahvenin içerdiği bazı 
maddeler nedeniyle günlük ihtiya-
cımızı karşılamada yetersiz kaldı-
ğını söyleyebiliriz. Bunun yanında 
içeriğinde su barındıran meyve ve 
sebzeleri tüketerek bu oranı den-
geleyebiliriz. Ya da çay ve kahve 
yerine su molaları vererek, çalışma 
masamızda bir sürahi veyahut bir 
su şişesi bulundurarak su içmek 
için susamayı beklemeden su tü-
ketimini dengeleyebiliriz. 

Hayatın devamlılığı noktasında 
‘’olmazsa olmaz’’ öneme sahip bu-
lunan su, insan yaşamının ayrılmaz 
parçası...

Dünya genelindeki içme suyu 
kaynaklarının ne denli sınırlı kapa-
sitede olduğu göz önüne alındı-
ğında, suyun tasarruflu ve bilinçli 
kullanılmasının önemi de kendili-
ğinden ortaya çıkıyor.

Hele hele ‘’su azlığı çeken ülke-
ler’’ kategorisinde yer alan bir ülke-
nin bireyleri olarak, bu konu bizim 
için çok daha hayati öneme işaret 
eden gerçekliği ifade ediyor.

O halde, suyumuzu bilinçli 
kullanalım. Bu dünyayı gelecek 
kuşaklardan ödünç aldığımız ger-
çeğinden hareketle, yaşadığımız 
çevreyi  miras bırakacağımız nesil-
ler adına, suyumuzu tasarruflu ve 
bilinçli kullanalım.
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YAKIN TARİHİN 
İHTİŞAMLI TANIĞI 

173 YILDIR  BURSA’YI 
SELAMLIYOR 

Mustafa TÜRE

1844 yılında Padişah Abdülmecid 

Han’ın Bursa gezisi nedeniyle, dönemin 
Bursa Valisi Mehmet Salih tarafından av 
köşkü olarak 19 gün gibi kısa bir sürede 
yaptırılan Hünkar Köşkü, pek çok tarihi 
yaşanmışlığa tanıklık etmenin güngör-
müşlüğüyle, Uludağ’ın eteklerindeki 
Temenyeri’nden şehri selamlıyor.  Sü-
reç  içerisinde, “Kasr-ı Hümayun”, “Kasr-ı 
Milli”, “Cumhuriyet Köşkü” ve “Atatürk 
Köşkü” adlarıyla anılan Hünkar Köşkü, 
geçmişin gizemini günümüze taşıyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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Osmanlı’nın ilk payitahtı 
Bursa, imparatorluğun kuruluş 
dönemine dair eserleriyle bili-
nir. Ulucami, Orhan Cami, Yeşil 
Türbe, tarihi külliyeler, kuru-
luş dönemini yansıtan eserler 
manzumesinin seçkin örnek-
lerini oluşturur.

Kuruluş döneminin eserle-
riyle Osmanlı’yı kent kimliğin-
de yaşatan Bursa’da bir tarihi 
eser daha var ki son dönem 
Osmanlı eserleri arasında 
parlayan yıldız gibi Uludağ’ın 
eteklerindeki Temenyeri’nden 
şehre selam durmaktadır.

Olanca ihtişamı ve bir o ka-
dar da mütevaziliğiyle şehri 
selamlayan Hünkar Köşkü, bu-
gün, nice tarihi yaşanmışlıkla-
ra tanıklık etmiş olmanın sırrıy-
la ziyaretçilerine kucak açıyor.

Padişah Abdülmecid Han’ın 
Bursa gezisi öncesi 19 gün gibi 
mucizevi bir sürede inşa edil-
miş olması bile, Hünkar Köş-
kü’nün insanı sarıp sarmalayan 
sırlı gizemini belgeler nitelikte.

Abdülmecid Han’dan sonra 
Osmanlı sultanlarından Ab-
dülaziz Han ve V. Mehmet Re-
şat’ın da konuk olduğu Hünkar 
Köşkü, 1922 yılında Atatürk ile 
birlikte Kurtuluş Savaşı komu-
tanlarını da 12 gün süreyle ko-
nuk etti.

16 Ekim 1922 tarihinde 
Hünkar Köşkü’nde İsmet İnönü 
ve Kazım Karabekir ile Lozan 
Barış Antlaşması’na gidecek 
belgeler hakkında toplantılar 
yapan Atatürk, 1925, 1931 ve 
1935 yıllarında tekrar Hünkar 
Köşkü’nü ziyaret ederek ko-
nakladı.
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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1995 yılında Milli Saraylar 
Daire Başkanlığı gözetiminde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilen Hün-
kar Köşkü yeniden restorasyon 
sürecine tabii tutuldu.

Hünkar Köşkü’ndeki mev-
cut eşyalar Dolmabahçe Sa-
rayı restorasyon atölyelerinde 
onarım görüp özgün hallerine 
dönüştürüldü.

Süreç  içerisinde, “Kasr-ı Hü-
mayun”, “Kasr-ı Milli”, “Cumhu-
riyet Köşkü” ve “Atatürk Köşkü” 
adlarıyla anılan Hünkar Köşkü, 
173 yıllık geçmişiyle tarihe ta-
nıklık ediyor.

29 Mayıs 2003 tarihinde 
müze olarak hizmet vermeye 
başlayan Hünkar Köşkü, Bur-
sa’daki sivil mimari yapıların 
seçkin örneklerinden birini 
oluşturması dolayısıyla da zi-
yaretçilerin ilgisini çekiyor.
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HÜNKAR
 KÖŞKÜ’NÜN 
BÖLÜMLERİ

Hünkar Köşkü, “Bahçe” ve “Müze içi” ol-
mak üzere iki bölümden meydana geliyor.

Köşkün “bahçe” kısmı;  anıt ağaçlar, ça-
kıl mozaik (podima) zemin ve çinili çeşme-
den oluşuyor.

“Müze içi” ise; “Kabul Salonu”, “Ata-
türk’ün Odası”, “Atatürk’ün Çalışma Odası”, 
“Atatürk’ün Manevi Kızları Sabiha ve Ül-
kü’nün Yatak Odası”, “Yaver Odası ve Hol”, 
“Havuzlu Salon”, “Alt Kat Yatak Odası” ve 
“Yemek Odası” bölümlerinden oluşuyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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AV SERGİSİ
Abdülmecid Han döneminde “av köş-

kü” olarak yaptırılan Hünkar Köşkü, “av ser-
gisi”ne de ev sahipliğinde bulunuyor.

“Av Köşkü’nde Avcılık Üzerine” temalı 
sergide, avın tarihi, kronolojik olarak an-
latılıyor.

Sergi içeriğinde, av köşkleri, avcı padi-
şahlar, avlaklar, avla ilgili betimlemeler, 
avcı dili ve Bursa’da avcılık gibi konulara 
yer veriliyor.
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            İSRAF  
ETMEDEN 

YAŞAYAMAZ MIYIZ? 
              Bundan altı-yedi sene önce, bir ga-
zetenin birinci sayfasında, hemen logonun 
yanındaki bir haber dikkatimi çekti. ”Her gün 
5 milyon ekmek çöpe atılıyor” başlıklı o ha-
beri okuyunca, zaten bu israf işlerinden hoş-
lanmayan olan biri olarak, bu israf konusuna 
temas edeyim dedim.

             O günlerde, bir arkadaşımla, Kütah-
ya-Eskişehir vilâyetlerine gitmiştik. Arkadaşın 
işi icabı gittiğimiz bir sitede, o işine gidince, 
ben de, arabadan inmeden, sağı solu ince-
liyordum. Vakit de akşam, ortalık karanlıktı. 
Baktım, yan tarafta, sitenin bahçe duvarları-
na, boydan boya elbise askısı gibi, sırayla bir-
çok askı yapmışlar ve birçoğunda da, poşetle 
bir şey asılı. Dikkat kesildim “Acaba nedir?” 
diye. Biraz daha dikkat edince gördüm ki, her 
poşette ekmek, şaşırdım. “Allah Allah! Demek 
artık bu ekmek israfı resmîleşmiş ve düzenli 
bir hâle getirmişler!” dedim.

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi    

MAKALE
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Yani, gerçekten şaşılacak 
bir şey. Hani, özellikle büyük 
şehirlerde, birçok apartman 
ve evin önünde, böyle şeyleri 
tek-tük görürüz de, ama böy-
le, toplu olarak bu iş için tah-
sis edilmiş kısmı görmemiştik. 
Nimetin kıymetini bilmeyen, 
hassaten büyük şehir insan-
ları, bu ekmek israfçılarının 
başında geliyor. Bu israf, şehir-
lerdeki mahallelerde, fakirden 
zengine doğru gittikçe, daha 
da fazlalaşır. Yani, maalesef 
bunu, bazı fakir mahallelerde 
de müşahede ediyoruz. “Boşa 
gitmiyor, sütçüye veriyoruz” 
deseler de, yine de yapılan ek-
mek israfıdır.

Hâlbuki nimet şükür ister, 
israf ise nimete karşı bir nevî 
hakaret olduğundan hoş kar-
şılanan bir durum değildir. 

Düşünün, günde beş mil-
yon ekmek, bugünkü para-
sıyla beş milyon TL demektir. 
Eski parayla beş trilyon. Bu ne 
demektir Allah aşkına?

Annemin, rahmetli anne-
min, ekmeği israf ettiğini hiç 
hatırlamam. Bizim evimiz 
“ekmeğin çöpe dökülmediği” 
bir evdi. Bayat ekmekleri, bir 
şekilde; tatlı, tuzlu, yumurta-
lı olarak değerlendirir, yine 
çöpe atmazdı anacığım, Allah 
rahmet eylesin.

Ecdadımız, iki şeye hürmet 
eder, öper başının üstüne ko-
yardı. Bunlardan biri, Kelâm-ı 
İlâhî olan Kur’ân-ı Kerîm; diğe-
ri de, Nimet-i İlâhî olan ekmek-
ti. Yerde Kur’ân’a ait bir kâğıt 
da görse, bir parça ekmek de 
görse, hemen yerden alarak, 
onlara hürmet ederdi. Ama 
şimdi öyle mi?

İşte bu hürmet kalktığı veya 
zayıfladığı için, millet olarak 
çeşitli sıkıntılar çekmekteyiz. 
Allah muhafaza, bu ekmeği 
veren Rabbimiz, elimizden al-
masını da bilir. Öyle bir durum 
olsa ne yaparız? Bir düşünün, 
gerek memleketimizin bazı 
yerlerinde olsun, gerek dün-
yanın bir çok memleketinde 
(Afrika kıt’ası başta olmak 
üzere) olsun, bir dilim ekmeğe 
muhtaç insanlar varken, ek-
meği böyle hürmetsizce israf 
etmek, ne kadar ayıp, ne kadar 
günah, ne kadar hürmetsizlik-
tir değil mi? Halbuki o insanlar, 
mânen bu israf edenlere şunu 
söylüyorlar: “Lütfen, yemedi-
ğin ekmeği bana verir misin?”

Evet, sadece ekmek değil, 
hiçbir şeyi israf etmeyelim. 
Yiyelim, içelim, ama israf et-
meyelim. Allah, zaten Kur’an-ı 
Kerim’de bunu buyuruyor. “Yi-
yiniz, içiniz. İsraf etmeyiniz” 
diye. Meselâ su. Yerini hiçbir 
şeyin tutmadığı aziz bir varlık. 
Bugün, dünyanın birçok yerin-
de, insanlar susuzluktan kırılı-
yor. Su nimetinin bol olduğu 
memleketlerden biri de, bizim 
cennet vatanımızdır. Allah’ın, 
bu büyük nimetini, bol bulduk 
diye, israf etmeyelim. Kulla-
nacağımız kadar ve çeşmeleri 
sonuna kadar açmadan kulla-
nalım. Suyu iktisatlı kullanma 
usulünü, çocuklarımıza da öğ-
retelim.

Şehir şebeke sularının, ne 
masraflarla, ne zorluklarla ev-
lerimize kadar geldiğini bil-
meyenimiz yoktur. İsraf edi-
len her damla su, hem diğer 
insanların, hem de gelecek 
nesillerin hakkının, bir nevi 
gasbıdır.



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.
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