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Bursa, üç milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü bü-
yük şehri.

Avrupa’nın da önemli merkezlerinden olan Bursa; sanayi, 
ticaret ve turizm kimlikleriyle özellikli bir şehir.

Bursa’da ana arterlerden ara sokaklara kadar ciddi bir yo-
ğunluk söz konusu. 

Büyükşehir belediyemiz ‘şehir kameraları hizmetiyle’ Bur-
sa’nın trafik akışından turistik mekanlarına kadar birçok nok-
tasının anlık izlenmesini sağlayarak, kent güvenliğinin yanın-
da değerlerimizin de öne çıkmasına katkıda bulunuyor.

Her geçen gün Bursa’mıza yenilikler katılıyor. 
Biz de bu değişim ve dönüşümün başında bulunarak, 

önemli çalışmalara imza atıyoruz.
Bugün için 70 farklı noktada şehir kameraları var. 
Bu kameraların 45 adedi trafik akışıyla ilgili görüntü verir-

ken, 25 adedi turistik mekanları anlık olarak izleme imkanına 
sahip. 

Son bir ayda, üniversite (İzmir Yolu), Ata Bulvarı, Görükle, 
Uludağ Yolu ve Endülüspark önü olmak üzere 5 farklı nokta-
da yeni kameralarımız sisteme dahil oldu. 

Bu yıl içerisinde değişik lokasyonlara 30 kamera daha yer-
leştirilecek ve denetimler yoğunlaşacak.

Büyükşehir’e bağlı trafik merkezinde şehir kameraları, an-
lık veriler doğrultusunda sinyalize kavşakları izliyor.

Trafiğin yoğunluğuna göre müdahalede bulunuyoruz.
Süre uzatma kısaltma işlemlerinde de Trafik Şube Müdür-

lüğümüz gerekli çalışmaları hızla hayata geçiriyor. 
Burada hedef, sıkıntıyı en kısa sürede tespit edip müdaha-

le edebilmektir. 
Şehir kameralarını günlük 2 bin kişi takip ediyor. 
Son bir ayda Bursa dışında 35 bin ziyaretçi şehir kamerala-

rımızdan şehrimizi takip etmiş ve yurt dışında da 4 bin ziya-
retçiye hizmet verilmiş. 

Vatandaşlarımız, bursabüyükşehir.tv internet sitesi üze-
rinden tanıtım filmlerinin yanında bütün şehir kameralarını 
izleyebilir.

‘Akıllı şehir’ uygulamasıyla ilgili ciddi adımlar atmaktayız.
Yapacağımız yatırımlarla, bu konuda, Avrupa’daki örnek 

kentlerden biri olmanın arzusundayız. 
Kısa süre önce arkadaşlarımız yurtdışında bununla ilgili 

bazı tespitlerde bulundu. 
Akıllı şehir ile ilgili uygulamalarımız artarak devam ede-

cek.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Akıllı şehir Bursa
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Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak çok önemli projelere imza atıyoruz.

Tarih şehri, kültür şehri, sanayi şehri gibi bilinen pek çok 
özellikleriyle tanınan Bursa’nın, aynı zamanda bir deniz şehri 
olduğu unutulmamalı.

Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Altıntaş, Kurşunlu, Küçük-
kumla, Büyükkumla, Alaattinbey, Kırcaali’nin de yer aldığı 
Marmara Denizi’nin güneydoğu kıyıları, Bursa’nın deniz şehri 
olduğunu tesciller nitelikte.

Bursa’nın turizm potansiyeline önemli değer katan Gemlik 
Körfezi boyunca uzanan güneydoğu kıyılarının turizme ka-
zandırılarak körfezin her noktasından denize girilebilmesini 
amaçlayan dev projede finale yaklaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi’ni 
kirlilikten arındırmak amacıyla projelendirilen ve bünyesin-
de Mudanya, Güzelyalı, Altıntaş, Kurşunlu, Gemsaz, Küçük 
Kumla, Büyük Kumla ve Karacaali’de terfi istasyonları, 81.2 
kilometre yağmursuyu ve kanalizasyon hattı, Küçük Kumla, 
Gemlik Karsak, Kurşunlu ve Mudanya’ya 4 adet arıtma tesisi 
ve 2 adet derin deniz deşarj sistemi bulunan proje, Bursa’nın 
turizmine önemli katkı sağlayacak.

Gemlik Körfezi’ndeki biyolojik yaşamın çeşitliliği ve de-
vamlılığına olumlu katkı sağlayacak proje, aynı zamanda, 
körfezin turizm potansiyelini geleceğe taşımaya aday bir sü-
reci de beraberinde getirecek.

Proje kapsamında gelinen noktada çalışmalarımız, yedi 
ayrı noktada devam ediyor.

Bu bağlamda; Kurşunlu, Akçalar, Kumla ve Mustafakemal-
paşa Arıtma tesisleri tamamlandı. 

Gemlik Arıtma Tesisi bitme aşamasında. Tesisi, iki ay içeri-
sinde hizmete almayı hedefliyoruz.

Yine aynı şekilde Mudanya ve Nilüfer arıtma tesislerimiz 
bir ay içerisinde tamamlanacak. 

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, çok yakın bir ge-
lecekte tesislerimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde, Bur-
sa’nın deniz şehri olduğu gerçeği belleklerdeki yerini bir kez 
daha almış olacak.

Gemlik Körfezi hayat buluyor
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BUSKİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ASALETEN ATAMA 
GERÇEKLEŞTİ 

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde BUSKİ Genel Müdürlüğü görevi-
ni vekaleten yürüten BUSKİ Genel Mü-
dür Vekili Güngör Gülenç’in asaleten 
ataması gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
BUSKİ Genel Müdürlüğü görevinden emek-
liye ayrılan İsmail Hakkı Çetinavcı’nın yerine 
Genel Müdürlük görevini vekaleten üstle-
nen BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç’in Genel Müdürlük görevine asale-
ten ataması gerçekleşti.

2010 yılından bu yana BUSKİ Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevinde bulunan Güngör 
Gülenç, 2017’den itibaren de BUSKİ Yönetim 
Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimar-
lık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü me-

zunu olan Güngör Gülenç, mesleğe 1985 yı-

lında Bursa PTT Baş Müdürlüğü’nde ‘kontrol 

mühendisi’ olarak başladı. 1989 yılında BUS-

Kİ’ye geçen Gülenç, sırasıyla İşletmeler Daire 

Başkanlığı’nda şube müdürü, ‘İşletmeler ve 

Kanalizasyon’ daire başkanlıkları görevle-

rinde bulundu. 2010 yılında BUSKİ Genel 

Müdür Yardımcısı olan Gülenç, 2017 yılında 

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Gülenç, 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nn teklifi ile  

Bursa Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilen atama yazısının onaylanmasıyla 

BUSKİ’nin yeni Genel Müdürü oldu.

BUSKİ HABER
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BARAJLARDAKİ 
DOLULUK

SEVİNDİRDİ
Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki 

su seviyesi barajlara hiç su girişi olma-
ması durumunda bile Bursa’nın Ocak 
2019’a kadar su sıkıntısı olmayacağını 

müjdeliyor.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürü Güngör Gülenç, son yağışlarla birlik-
te Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk 
oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığını 
ifade ederek barajlara hiç su girişi olmaması 
durumunda bile Bursa’nın ocak ayına kadar 
su sıkıntısı bulunmadığını belirtti Haziran 

ayı itibarıyla Bursa’ya içme suyu temininde 
bulunan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki 
su doluluk oranlarının, yıllık ortalamaların 
üzerinde bulunduğuna işaret eden Gülenç, 
“Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 98, 
Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 100 
düzeyindedir. Son yağışlarla birlikte Doğan-
cı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranları 
yüzde 10 seviyesinde arttı.  Barajlara hiç su 
girişi olmaması durumunda bile Bursa’nın 
ocak ayına kadar yetecek düzeyde içme ve 
kullanma suyu bulunmaktadır” dedi.

Kış mevsiminin su oranlarının kritik bir 
şekilde geçirildiğine dikkat çeken Gülenç,’’ 
Kış ayları ile ilgili tereddütler yaşanırken, 
son yağan yağışlar, Doğancı ve Nilüfer ba-
rajlarını tam doluluk seviyesine ulaştırdı. 
Bugün itibari ile hiç yağmur yağmasa dahi 
8 ay yetecek suyumuz var. Ama bizler bu-
radan bir kez daha vatandaşlarımızı suyu 
tasarruflu kullanmaları konusunda uyarmak 
isteriz. Su tasarrufu her zaman gereklidir ‘’ 
diye konuştu.
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M.KEMALPAŞA 
ATIKSU ARITMA 
TESİSİ HİZMETE 

AÇILDI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü tarafından Musta-
fakemalpaşa ilçesine inşa edilen Mus-

tafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğ-
lu’nun katıldığı törenle hizmete alındı.

Geçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla adın-
dan övgüyle söz ettiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, çevre 
yatırımlarını Bursa’nın tüm ilçelerinde sür-
dürüyor.

Kent merkezini temiz suya kavuşturacak 
Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi, dü-
zenlenen törenle vatandaşların istifadesine 
sunuldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği töre-

ne, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan, BUSKİ Genel Müdürü Gün-
gör Gülenç, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Devrim İzgi ve protokol üyeleri ile davetliler 
katıldı.

 Dev alt yapı hamlesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen törende yaptığı ko-
nuşmada,  “Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma 
Tesisi’ni 20 milyon TL’lik harcamayla hizme-
te aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 4
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dönemdir meclis üyesiyim. Tatkavaklı’nın 
arsenikli su problemi, her dönem önümüze 
geldi fakat konu bir türlü çözüme kavuştu-
rulamadı. Allah’a hamdolsun. Tatkavaklı’nın 
arsenikli su sıkıntısı da giderilmiş oldu. Biti-
yor mu? Hayır, tabii ki bitmiyor. Mustafake-
malpaşa, Karacabey ve İnegöl’de komple alt 
yapı çalışmalarına giriyoruz. Göreceksiniz, 
parça parça, şehri üzmeden 3 yıllık süre zar-
fında tertemiz bir şekilde işin içinden çıkaca-
ğız. Bunun sadece Mustafakemalpaşa ayağı-
nın bedeli 250 milyon TL olacak” dedi. 

 Bursa’nın su sıkıntısı yok
Başkan Alinur Aktaş, günümüzde dünya-

nın her tarafında mevcut su kaynaklarının 
sürekli azaldığını, bu nedenle suyun öne-
minin gündemden düşmediğini söyledi. 
Kuraklık ve yağışların mevsim normallerinde 
seyretmemesinin de ülke gündeminde yeri-
ni koruduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’nın böyle bir sıkıntısının bulunmadığı-
nı ifade etti. Buna rağmen gerekli tedbirleri 
aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “BUSKİ 
eliyle önemli yatırımlar yaparak, Bursa’nın 
susuzluğa maruz kalmaması için çalışıyoruz. 
İçme ve yağmur suyu, kanalizasyon çalışma-
larının yanında arıtma tesisleri ile suyu ıslah 
ederek şehre kazandırıyoruz. Bu kapsamda 
Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu, Küçükkumla, 

Akçalar ve Nilüfer ile Mustafakemalpaşa’da 
atık su arıtma projelerini uygulamaya aldık” 
diye konuştu.

 Son sistem hijyenik tesisler
Yapılan yatırımların en büyüğü olan Mus-

tafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisleri, besi 
maddesi giderimi sağlayan ileri biyolojik 
arıtma sisteminden oluşuyor. Tesiste kalın 
ızgara, kum tutucu, dağıtım yapısı, biyolo-
jik fosfor giderim tankı, havalandırma tankı, 
son çöktürme tankı, graviteli ve mekanik ça-
mur yoğunlaştırıcı, çamur depolama, çamur 
susuzlaştırma ve boşaltım yapısı üniteleri 
yer alıyor. 
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BUSKİ’NİN 
YATIRIM PROJELERİ 

GENEL KURULDA 
ELE ALINDI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü Genel Kurul ikinci 
oturumu gerçekleştirildi. 2017 yılı fa-
aliyet raporu ve 2017 yılı mali yılı de-
netçiler raporunun oybirliğiyle kabul 
edildiği toplantıda, BUSKİ’nin yatı-
rımları, projeleri, kayıp kaçak oranları 
ve su indirimi ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü Genel Kurul ikinci 
oturumunda, meclis üyelerinin sorularını 
yanıtlayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç, BUSKİ’nin gerçekleştirdiği alt yapı 
ve enerji yatırımları, devam eden yatırım 
projeleri, kayıp kaçak oranları ve sudaki in-
dirim konularında açıklamalarda bulundu.

BUSKİ’nin gerçekleştirdiği projelere de-
ğinen Gülenç, ‘’ Arıtma tesisi projelerimiz 
yedi ayrı noktada devam ediyor. Kurşunlu, 
Akçalar, Kumla ve Mustafakemalpaşa Arıt-
ma Tesisleri tamamlandı. Gemlik Arıtma 
Tesisi bitme aşamasında iki ay içinde ta-
mamlanacak. Yine aynı şekilde Mudanya 
ve Nilüfer Arıtma Tesisleri bir ay içerisin-
de tamamlanacak. Projelerimiz planladı-
ğımız şekilde devam etmektedir.’’ dedi.

BUSKİ’nin faaliyete geçirdiği arıtma 
tesislerinin yanında enerji yatırımlarına 
da değinen Gülenç,’’ Hidroelektrik Enerji 
Santrali (HES), Güneş Enerji Santrali (GES), 
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Rüzgar Enerji Santrali (RES) olmak üzere 
sekiz tane enerji yatırımını hayata geçirdik. 
Kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri gibi 
hizmetlerin yanında, enerji yatırımlarına da 
önem verdik’’ diye konuştu.

Kayıp kaçak oranları konusunda da bilgi 
veren Gülenç, ‘’Hedefimiz kayıp kaçak oran-
larında yüzde 20’lerin altına inmek. Tabi bu 
büyükşehirlerde çok da kolay olmuyor. Ama 
hedeflerimize ulaşma doğrultusunda var 
gücümüz ile çalışmaktayız’’ dedi.

 Suya ‘yeniden’ indirim gündemde
2017 yılı faaliyet raporu ve 2017 yılı mali 

yılı denetçiler raporunun oybirliğiyle kabul 
edildiği toplantıda konuşan Başkan Alinur 
Aktaş, su fiyatı konusunda Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ‘yüzde 10’luk indirimin 
ardından’ 30 büyükşehir belediyesi arasında 
19. sırada yer aldığını söyledi. İlk üç sırada 
Ankara, Ordu ve İzmir’in bulunduğunu be-
lirten Başkan Aktaş, belediyeler arasında 
0 metreküpten en üst kullanıma kadar tek 
fiyat politikası izleyenler olduğunu ifade 
etti. Bursa’nın da bir kısım belediye gibi 0 
metreküpten 10 metreküpe kadar aynı fi-
yatı uyguladığını vurgulayan Başkan Aktaş, 
“BUSKİ’den aldığım verilere göre, Bursa’da 
su kullanımının yüzde 80’i 0 ile 10 metreküp 

arasında oluyor. Gündemimizde bu ay yeni 
bir indirim yapmak vardı. Ancak ‘Seçim ön-
cesi indirim yapılıyor, göz boyanıyor’ dene-
bilirdi. Önümüzdeki aylarda bir miktar daha 
indirim yapmayı ya da 10 metreküp sınırını 
15 veya 20 metreküpe çıkarmayı planlıyo-
ruz. 30 büyükşehir belediyesi arasında 19. 
sırada olduğumuzu da unutmayalım” dedi.

2018’de ana stratejilerinin yarım kalan 
işleri tamamlamak olduğunun altını çizen 
Başkan Aktaş, acil ve elzem işleri çözüme 
kavuşturmayı düşündüklerini de sözlerine 
ekledi.



12

BUSKİ HABER



13

BORÇLAR 
YENİDEN 

YAPILANDIRILDI 
BBUSKİ’ye borcu olan abonelerin 

borçları yeniden yapılandırıldı. Başvu-
rular, 31 Temmuz 2018 tarihine  kadar, 
en yakın BUSKİ şubelerinden ve posta 
yolu ile yapılabilecek.

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma-
sına İlişkin Kanun kapsamında, BUSKİ’ye 
borcu olan abonelerin borçları yeniden ya-
pılandırıldı. Başvurular, 31 Temmuz 2018 
tarihine kadar, en yakın BUSKİ şubele-
rinden  ve posta yolu ile yapılabilecek.

Uygulama, 31.03.2018 tarihi dahil ol-

mak üzere bu tarihten önce olduğu 
halde kanunun yayımlandığı tarih iti-
barıyla ödenmemiş bulunan borçları kap-
sıyor. Borçlar peşin ödenebileceği gibi 
6 ay, 9 ay, 12 ay ve 18 ay arasında deği-
şen taksitlerle de ödeme yapılabilecek.

Kanun kapsamında, su ve atıksu borç-
ları, kaçak su zabıt borçları, kirlilik önle-
me payı bedelleri, kaynak suları, harca-
malara katılma payı bedelleri yer alıyor.

31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş su 
ve atıksu borçlarında Yurtiçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellemenin 
yapılacağı uygulama kapsamında peşin 
ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan 
tutar ile birlikte eklenen gecikme faizinden 
yüzde 90 indirim uygulanacak. Halen yürür-
lükte olan 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsa-
mında devam eden borçların yeniden yapı-
landırılması uygulamasında ise ödemeleri 
devam edenlerden 7143 sayılı kanunun ilk 
taksidinin ve ilk 2 taksidinin ödeme sürele-
rinde tamamını kapatmak isterlerse kanun-
da bildirilen oranda indirim uygulanacak.

      Borçlar peşin ya da taksitle ödenebilecek
İsteyenin peşin, isteyenin taksitli ödeme 

yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin 
ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden he-
saplanan tutar ile birlikte eklenen gecikme 
faizinden yüzde 90 indirim uygulanacak.

Taksit ile ödeme seçeneğinde, taksit uy-
gulansa dahi  ilk 2 taksitin ödeme süresinde 
borcun tamamının ödenmesi halinde kat-
sayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranlarından 
hesaplanacak tutar ile birlikte eklenen ge-
cikme faizinden yüzde 50 oranında indirim 
sağlanacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken 
taksitlerden;  ilk ikisinin süresinde ödenme-
mesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında 
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen 
veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme 
zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın so-
nuna kadar da ödenmemesi hâlinde kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedi-
lecek.
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TSE’DEN BUSKİ’NİN
KALİTESİNE TAM NOT 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla, sağlıklı ve temiz içme suyunun te-
minatı olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ka-
lite Yönetim Sistemi’ne ilişkin 2017 yılına 
ait çalışmalar kapsamında TSE tarafından 
tetkik edildi. BUSKİ, Kalite Yönetim Siste-
mi’nden tam not aldı.

Gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla Bursa halkı-
na kesintisiz içme suyu sağlama noktasında hizmetin 
en kalitelisini hedefleyen BUSKİ, sunduğu hizmetler-
de TSE’den gelen tetkik heyeti tarafından incelendi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001-2015 
kalite yönetim sistemi kapsamında BUSKİ’nin 2017 
yılına ait kalite hedef sonuçlarının, performansları-
nın, faaliyetlerinin değerlendirildiği incelemede iki 
gün boyunca daire başkanlıklarında devam eden  
yoğun tetkik çalışmaları sonunda BUSKİ, TSE tetkik 
heyeti tarafından denetlendi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yedikar-
deş, daire başkanları ve kalite personeli ile birlikte 
incelemenin sonunda değerlendirme toplantısında 
bir araya gelen TSE yetkilileri, günlük hayatın ayrıl-
maz bir parçası ve standartlara uygun üretim ger-
çekleştirmenin kalitenin en önemli unsuru olduğu-
na dikkat çekti.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile toplumun 
tüm kesimlerinin kalite konusunda bilgilendirilmesi-
nin, bilinçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan 
yetkililer, bu anlamda farkındalık sağlayarak, kalite 
algısını güçlendirmenin ve kalite seviyesini iyileştir-
menin önemine dikkat çekti.

BUSKİ’nin kalite yönetimine ilişkin sorumluluk-
larını yerine getirdiğini ifade eden yetkililer, ISO 
9001-2015 kalite yönetim sistemi kapsamında  ger-
çekleştirilen çalışmalar ve hizmet kalitesi anlamında 
yapılan faaliyetler adına BUSKİ’ye teşekkür etti.
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BUSKİ SİVİL
SAVUNMA’DAN

BAŞARILI TATBİKAT 
Bursa’nın en önde gelen hizmet markası 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, kamu kurumu ol-
manın verdiği sorumluluk bilinciyle önemli 
sosyal projelere de imza atıyor. BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı’na 
bağlı faaliyet gösteren BUSKİ Arama Kur-
tarma Ekibi, bunun seçkin örneklerini su-
nuyor.

Afat Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı, Bursa Vali-
liği, Bursa AFAD İl Müdürlüğü, BUSKİ Sivil Savunma 
Uzmanlığı ve Bursa iline bağlı çeşitli kurum ve ku-
ruluşların katılımıyla iki ayaklı olarak gerçekleştirilen 
tatbikatta masa başı ve saha faaliyetleri gerçekleş-
tirildi.

Faaliyetin masa başı kısmı, Afet Yönetim ve Ka-
rar Destek Sistemi (AYDES) çalışmaları ile başlarken, 
saha kısmı ise Bursa AFAD Arama ve Kurtarma ekibi 
ile BUSKİ Arama ve Kurtarma ekibinin çalışmalarıyla 
devam etti.

5.8 büyüklüğünde bir deprem ile başlayan tatbi-
katta, olası bir depremde; ‘’enkaz altında kalan ya-
ralıların kurtarılması’’, ‘’yüksek katlarda kalan vatan-
daşların kurtarılması’’ , “ayaklı tripod kurularak çukur 
bölgelerden yaralıların kurtarılması çalışmaları’’ ko-
nularında teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleş-
tirildi.

Gerçekleştirilen tatbikat ile BUSKİ Arama ve Kur-
tarma Ekibi’nin, Bursa ili ve civar bölgeleri olmak 
üzere Türkiye genelinde yapılacak çalışmalara katkı 
sağlama gücü test edilmiş oldu.
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SCIENCE EXPO BİLİM 
FESTİVALİ’NE 

YOĞUN İLGİ 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-

fından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana 
temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish 
Airlines Science Expo Bilim Festiva-
li’ne katılan BUSKİ’nin standı yoğun 
ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya 
aday büyük altyapı projelerine imza atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş gücü-
nün yanında teknolojik yenilik ve gelişme-
lere verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Teknolojiyi önemli bir hizmet aracı olarak 
başarıyla kullanan BUSKİ, bu özelliğini TÜ-
YAP Fuar Alanı’nda 26-29 Nİsan 2018 tarih-
lerinde düzenlenen 7. Turkish Airlines Sci-
ence Expo Bilim Festivali’nde açtığı stantla, 
fuar ziyaretçilerinin izlenimine sundu.

Her yıl gelişen ve içeriği daha da zengin-
leşen festival hakkında bilgiler veren Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Her sene daha fazla atölye çalışması ya-
parak ve daha fazla öğrencimizi buradan 
istifade ettirerek yolumuza devam ediyoruz 
. Bu işin en az 4-5 aylık hummalı bir hazır-
lık süreci var. Nihayetinde de bu güzellikler 
ortaya çıkıyor. Etkinliğe Polonya, Fransa, 
İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi 
Arabistan’dan katılacak ekipler de var. Yurt 
dışından gelen ekipler, atölye çalışmaları-
nın yanı sıra bilim gösterileriyle festivale 
renk katacak” dedi.
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BUSKİ Dobruca içme suyu arıtma tesisle-
ri laboratuarlarında kullanılan ileri teknoloji 
uygulamaları fuarda sergilenerek öğrenci-
lerden büyük ilgi gördü. Öğrencilere yöne-
lik yapılan atölye çalışmalarında sudaki pH, 
iletkenlik, sertlik, bulanıklı, serbest klor ölçü-
mü gibi analizleri deneyimleyen öğrenciler 
hidrojen peroksit ile yapılan köpük deneyi 
ile keyifli anlar yaşadı.

BUSKİ abonelerinin arıza ve şikayetlerinin 
anında iletilebilmesi için oluşturulan “Alo 
185” hattı, fuar alanında hazır bulunurken 
vatandaştan gelen istek ve şikayetlere anın-
da yanıt verdi.
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SAĞLIKSIZ 
BESLENME KANSER 
RİSKİNİ TETİKLİYOR 

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Löse-
meli Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliği 
ile düzenlenen etkinlikte, “Kanser 
ve Beslenme” konusu mercek altına 
alındı. Kanser ve beslenme ilişkisi-
nin üzerinde durulduğu etkinlikte, 
sağlıksız beslenmenin, aşırı şeker 
tüketiminin, hareketsiz yaşamın 
hastalık üzerindeki etkilerinden 
bahsedildi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nca düzenlenen etkinlikte,  gü-
nümüzün yaygın sağlık sorunlarının başın-
da gelen “kanser ve beslenme alışkanlıları’’, 
mercek altına alındı. Etkinlik kapsamında, 
Lösemeli Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şu-

besi yetkililerince verilen “Kanser ve Beslen-
me” konulu seminerde, hastalıkla mücadele-
de beslenmenin önemi üzerinde duruldu.,

LÖSEV Bursa Şubesi Aktif İletişim Sorum-
lusu Elçin Aytaç ve Büşranur Duymaz, LÖ-
SEV’in gerçekleştirdiği çalışmalar ve faaliyet-
ler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dünyada yaklaşık 20 milyon kanser has-
tasının varlığına dikkat çeken yetkililer, Tür-
kiye’de bu rakamın 200 bine ulaşmış oldu-
ğunu belirtti.

Önümüzdeki yirmi yıl içerisinde kanser 
vakalarının yüzde 50 artmasının beklendiği-
ni belirten Aytaç, kanser nedeniyle ölenlerin 
sayısının trafik kazasıyla ve terör nedeniyle 
ölenlerin sayısından daha fazla olduğuna 
işaret etti. Bu anlamda sorumlu bireyler ola-
rak 6 ayda bir ya da yılda bir tam kan sayımı 
yaptırmanın hastalığın erken teşhisinde ne 
kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kansere sebep olan faktörler arasında, 
gereksiz ilaç kullanımı, sigara ve alkol, tarım-
da kullanılan zirai ilaçlar, güneş ışınlarının 
dik geldiği saatlerde güneş ışınlarına maruz 
kalmak olduğuna dikkat çeken Aytaç, günde 
en az iki ya da üç litre su içmemizin, kanseri 
önlemek için fiziksel aktivitemizi arttırmamı-

zın ve hareketli bir yaşamı tercih etmemizin 
önemini ifade etti.

Kanserden korunmak için beslenme alış-
kanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini be-
lirten Duymaz ise, ‘’İşlenmiş etler, asitli yiye-
cekler, diyet ürünleri, fastfood, rafine edilmiş 
şeker, rafine edilmiş un, hidrojenize edilmiş 
yağlar ve margarinler uzak durmamız gere-
ken yiyeceklerin başında geliyor’’ dedi.

LÖSEV’in kanserli çocukların yanında tüm 
kanserli hastalara yardım ettiğini belirten 
yetkililer, ayni, nakdi ve gıda yardımı olmak 
üzere hastaların yanında olduklarına vurgu 
yaptı.

İnsanların temel gıdası olan içme suyu-
nun temininde, BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne 
sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği du-
yarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür etti. BUSKİ 
personeli etkinliğin ardından kurulan LSV 
Dükkan’dan alışveriş yaparak LÖSEV’e katkı-
da bulundu. 

Fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin far-
kındaki bireylerin, stresle mücadelede, çok 
daha başarılı olduklarını da sözlerine ekle-
yen Öksüz, herkese stresle etkin bir müca-
dele dileyerek seminere katılan personele 
teşekkür etti.
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KURUM KÜLTÜRÜNÜ 
GELİŞTİRMEK KALİTEYİ ARTIRIR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla gerçek-
leştirdiği altyapı yatırımlarında kamu kurumu olmanın 
verdiği sorumluluk bilinci ile BUSKİ, Türk Standartları 
Enstitüsü ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi kapsa-
mında hizmetlerin en iyisini hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, gerçekleş-
tirdiği altyapı yatırımlarında, sağlıklı içme ve kullanma suyu temi-
ninde, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anla-
yışı ile içme ve kullanma suyu kültürünün oluşumuna katkı sağlıyor.

Bu kapsamda çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, ekonomiye kat-
kı ve sosyal sorumluluk konularında BUSKİ Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte, TSE Uzmanı Mustafa Ekin ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde kurum kültürü ve kalite 
yönetimini değerlendirdi.

Kalite yönetim sisteminde, kurum kültürünü geliştirmenin kali-
teyi artırdığına dikkat çeken Ekin,  ‘’Kalite denildiği zaman genel-
likle ‘’mal ve hizmet kalitesi’’ ya da ‘’ürün kalitesi’’ anlaşılmaktadır. 
Kalitenin en önemli unsurlarından bir tanesi sürdürülebilir olması-
dır. Kalite yönetim sistemini kamu kurumlarında bir yük olmaktan 
çıkarıp, yapılması gereken sistemin içine dokümantasyon olarak 
eklemek gerekir’’ diye konuştu.

Kalite yönetim sisteminin ne anlama geldiğinden bahseden 
Ekin, hizmet kültürü olan ve sunulanların, beklentilerinin yerine 
getirilmesini temel olarak ele alan, çalışanların bilgilendirilmesini 
yetkilendirilmesini ve takım çalışanlarıyla tüm süreçlerin sürekli iyi-
leştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

Kalite yönetim sistemi, verimliliğin artmasında, ürün ve hizmet 
kalitesinin güvence altına alınmasında ve daha etkin bir planlama 
sürecinin yürütülmesinde büyük öneme sahiptir ifadelerini kullan-
dı.

BUSKİ’nin kalite yönetimine ilişkin sorumluluklarını yerine getir-
diğini ifade eden Ekin, hizmet safhasının her aşamasında kaliteye 
verilen önem nedeniyle, BUSKİ yöneticilerine teşekkür etti.  
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BURSA’DAN 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK 

GENÇLİK MODELİ
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma-
lar sonucunda oluşturulan “Bursa 
Gençliği ile Geleceğe Yürüyoruz” 
projesi, Türkiye’ye örnek model 
oluşturuyor.

Ülkelerin geleceklerini belirleyen temel 
unsurlardan biri de hiç şüphe yok ki sahip 
olunan genç nüfustur. Gençlerin toplumları 

her anlamda ileri konuma taşımalarının ko-
şulu,  onlara yapılacak sosyal, ekonomik ve 
kültürel yatırımlar çerçevesinde sağlanabilir.

Türkiye’yi bilimde, ekonomide, üretim-
de, sporda, sanatta ileri seviyelere taşıyacak 
öncü bireylerin, genç nüfus içinden çıkacağı 
gerçeği, gençlere yönelik gerçekleştirilecek 
çalışmaların önemini bütün açıklığıyla göz-
ler önüne sermektedir.

Gerek merkezi gerekse yerel yönetimler 
bazında son dönemlerde gerçekleştirilen 
çalışmalar, genç nüfusa verilen önemin so-
mut yansımalarını oluşturuyor.

Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin uzun soluklu, kapsamlı ve sonuç 
alıcı amaçlar doğrultusunda uygulama saf-
hasına getirdiği “Bursa Gençliği ile Geleceğe 
Yürüyoruz” projesi, Türkiye’ye örnek model 
olarak gösteriliyor.

Bursa’daki 14-29 yaş arası gençlerin bilim, 

sanayi, kültür ve sanat alanında yetiştirilme-
sini hedefleyen projenin, Bursa’nın “marka 
şehir” imajına değer katmasının yanında, ül-
kenin genel kalkınmışlık düzeyine de olum-
lu yansımalar oluşturacağı değerlendiriliyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak pek çok 
önemli yatırıma imza atan Büyükşehir Be-
lediyesi’nin, sosyal belediyecilik alanında 
geliştirdiği yatırımlar kapsamında öne çıkan 
proje,  aynı zamanda, geleceğin teminatı 
olan gençlerin kişisel, bedensel, sosyal ve 
kültürel olarak gelişimlerine katkı koymayı 
hedefliyor.

Projeyi kapsamlı çalışmalar sonucunda 
hazırladıklarını belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gençlerin 
kentlilik bilincinin güçlendirilmesine yö-
nelik çalışmaların yanı sıra iş hayatı ile ilgi-
li sohbet ve buluşmalar da organizasyon

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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çerçevesinde katılımcıların istifadesine su-
nulacak. Gençlik modelimiz ile ‘medeniyet 
ve kültür’, ‘Türk dili araştırma ve geliştirme’, 
‘milli tarih ve Türk İslam kültüründe bilim’ ve 
‘bilim adamları araştırma’ gibi kulüpler ku-
rulacak. Gençlerin manevi ve kişisel gelişimi 
ile eğitimlerini destekleyen rehberlik uygu-
lamaları gerçekleştirilecek. Türk İslam tari-
hinde önemi olan külliye, cami ve benzeri 
mekanlara geziler düzenlenecek. Üniversite 
ve akademisyenler ile mesleki kişisel gelişim 

ziyaretleri yapılacak. Sektörlere göre, ulusal 
marka ve firmalar ziyaret edilecek. Kız ve er-
kek dağ, deniz kampları organize edilecek. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, ulu-
sal kamplara entegrasyon sağlanacak. Yine 
proje kapsamında konser, sinema, tiyatro, 
edebiyat, şiir, şenlik, festival, sportif uygu-
lamalar ve turnuvalar düzenlenecek” diye 
konuştu.

Türkiye’ye örnek gençlik modeliyle 14-

29 yaş arası bireylerin ’medeniyet bakiyesi 
temelinde’ milli, manevi ve kültürel değer-
lerle donanmış olarak, 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı hedefle-
diklerini belirten Başkan Aktaş, projenin lise 
ve üniversite gençliğinin yanı sıra; okul dışı 
lise gençliği, çalışan gençlik ile sosyal so-
rumluluk klasman gençlik (engelli, sevgi ev-
leri, madde bağımlısı, suça karışmamış vb.)
olmak üzere 14-29 yaş arasındaki gençliğin 
tamamını kapsadığını da sözlerine ekledi.
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KENT 
DİNAMİKLERİYLE 
FİKİR ALIŞVERİŞİ  

Proje birinci aşama çalışmalarının ta-
mamlandığını vurgulayan Bursa Büyük-

şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Genç 
Sanat Atölyesi’ni oluşturan müzik ve sine-
ma kulübündeki yeteneklerin, ‘Şehitlere 
Saygı, Mehmetçiğe Destek’ sloganıyla iki 
müzikal klip hazırladıklarına işaret etti.

İlk klibin, liseli 1000 öğrencinin katılı-
mıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde çekil-
diğini belirten Başkan Aktaş, ikinci klibin 
ise 10-65 yaş arası bireylerin katılımlarıyla 

Bursa’nın değişik mekanlarında çekildiği-
ne dikkat çekti.

Gençlik çalışmalarını sürekli ve ku-
rumsal olarak gerçekleştirmeyi hedefl e-
diklerini vurgulayan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil top-
lum kuruluşları ile bir araya gelerek, proje 
kapsamında farklı neler yapılabileceğini 
görüştüklerini belirtti.
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PROJE BÜTÜN 
GENÇLİĞİ 

KUCAKLIYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

Türkiye’ye örnek model olarak geliş-
tirdiği, “Bursa Gençliği ile Geleceğe 
Yürüyoruz” projesi, liseli ve üniversi-
teli gençlerin yanı sıra; okul dışı lise 
gençliği, çalışan gençlik ile sosyal 
sorumluluk klasman gençlik (en-
gelli, sevgi evleri, madde bağımlısı, 
suça karışmamış vb.)olmak üzere 
14-29 yaş arasındaki gençliğin ta-
mamını kapsıyor.

BÜYÜK EKİP 
ÇALIŞMASI

Gençliği bir bütün olarak ele alan proje-
nin arka planında, büyük bir ekip çalışma-
sının emeği bulunuyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Şube Müdürlüğü Gençlik Stratejileri 
ve Projeleri Koordinatörlüğü’ndeki uzman 
personelin yoğun mesaisiyle hazırlanan 
proje, birbirinden etkin proje grupları, 
atölyeler ve kulüplerden oluşuyor.

 1. Proje Grupları/Atölyeler/Kulüpler

 a. Kültürel Sanatsal Kulüp ve Atölyeler 
- Müzik Kulübü , Sinema Kulübü, Tiyatro 

Kulübü    
- Genç Medya Kulübü ( Genç Yazarlar-

Muhabirler-Spikerler )

 b.  Proje Grupları
- Kentlilik Bilinci ve Kentlilik Kimliği 
- Ahilik Teşkilatı Felsefesi -Günümüz 

Genç Esnaf (İş Adamlığı) Çalışmaları Araş-
tırma Grubu

 c.  Manevi Değerler Atölyesi   
- Türk İslam Medeniyeti Temelinde Gün-

delik Hayat - İş Hayatı Sohbetleri/Buluşma-
ları 

- Yaş kategorileri İslamî Kimlik- Fıtrat 
Farkındalık Bilgilendirme Buluşmaları/
Sohbetleri

 d. Medeniyet Kültür Kulübü 
- Türk Dili Araştırma ve Geliştirme Kulübü
- Milli Tarih Kulübü
- Türk İslam Kültüründe Bilim ve Bilim 

Adamları Araştırma Kulübü  
      

 e. Mesleki/Kişisel Gelişim /Eğitim Des-
tek  Rehberlik Uygulamaları 

- Lise Gençliğini Lisans Eğitimlerine Eği-
tim Destek Çalışmaları ve Rehberlik Uygu-
lamaları

- Üniversite Gençliğini Mesleki ve Kişisel 
Gelişimi Rehberlik Uygulamaları

- Çalışan Gençliğin Mesleki-Sosyal-Tek-
nolojik-Psikolojik Gelişimine Destek Reh-
berlik Uygulamaları

- Ön Ergen/Ergen vb. Kimlik Farkındalık 
Sorun Ve Çözümü Odaklı Proje Ve Etkinlik-
ler  

 1. Geziler
- Türk İslam Tarihinde Milli Manevi De-

ğeri ve Önemi Olan Külliye Camii vb me-
kanlar – Evliyaullah’ın(Allah Dostları) Ma-
kam ve İrşâd Mekanlarının Eğitsel Ziyaret 
Gezileri

- Okuyan Gençlik  : Üniversite Kampus- 
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) - Akademisyen 
Ziyaretleri Mesleki Kişisel Gelişim Ziyaret-
leri

- Çalışan Gençlik  : Mesleki Alanlara Göre 
Ulusal Marka ve Firma Ziyaretleri 

 2. Kamplar
- Kız ve Erkek Dağ - Deniz Kampları 
- Gençlik ve Spor Bakanlığı İşbirliğinde 

Ulusal Kamplara Entegrasyon
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BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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BURSA 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’NDEN 
GENÇLERE 
ARMAĞAN

Geleceğin teminatı gençlere büyük 
önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
üniversite öğrencilerinin kullanımına su-
nulmak üzere Görükle’de hizmete açma-
ya hazırlandığı “Görükle Gençlik Merkezi” 
ile bir büyük projeye daha imza attı. 

İçerisinde kafeterya, ofisler, kütüpha-
ne, bilgisayar odası, bilişim atölyesi, müzik 
salonu, resim ve el sanatları atölyesi, milli 
manevi sohbetlerin yapılacağı gençlik dî-
vanı, 280 kişilik sinema, tiyatro ve konfe-
rans salonu, eğitim ve brifing salonu, kız 
ve erkek mescitler, çamaşırhane, fotokopi 
ünitesi ve halk dansları salonu gibi birçok 
alanda değerlendirilebilecek imkanlar 
bulunan Görükle Gençlik Merkezi, üniver-
site gençliğinin sosyal, kültürel etkinlikle-
rine ev sahipliğinde bulunacak.

Gençler merkezde, müzik ve resim gibi 
sanat dallarında yeteneklerini geliştirebil-
me imkanına kavuşacaklar. Müzik koroları 
ile sola çalışmaların hazırlık aşamasından 
konser aşamasına kadar her safhasının 
sergilenebileceği gençlik merkezinde, 
genç ressam adayları da resim çalışma-
larını atölye ortamında gerçekleştirebile-
cekler. Bununla birlikte eserlerini de yine 
sergi salonu bünyesinde oluşturulan ser-
gi salonunda sergileyebilecekler.
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ANTALYA’NIN 
ALTYAPISINA 

ASAT GÜVENCESİ
Mustafa TÜRE

Türkiye’nin ve dünyanın sayı-
lı turizm merkezlerinden Antalya, 
sahillerinin ve ormanlarının olağa-
nüstü güzelliğiyle, bir doğa harikası 

görünümünde. Sahillerinde denize 
girilirken aynı anda dağlarında kış 
sporları yapılabilmesi ile de iki mev-
simi bir arada yaşatan Antalya, yerli, 
yabancı turistlerin gözdesi. 2017 yı-
lında 10 milyonu aşkın turiste ev sa-
hipliğinde bulunan kent, bu yıl sonu 
itibarıyla 14 milyona yakın turist 
ağırlamayı hedefliyor. Ocak-Haziran 
2018 döneminde ulaşılan rakam-
lar, yıl sonunda 14 milyonluk turist 
hedefine ulaşılacağını müjdeliyor. 
Antalya’yı vizyon projelerle, dünya 
kenti yapma yolunda önemli adım-

lar atan Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi, alt yapıya verdiği önemle, kenti 
geleceğe hazırlıyor. Antalya Büyük-
şehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün (ASAT), içme 
suyu, kanalizasyon, yağmur suyu 
ve arıtma tesisleri yatırımlarıyla An-
talya, altyapıda, örnek bir konuma 
ulaştı. Dört yılda Antalya’nın 19 ilçe-
sine yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım 
götüren ASAT’ın çalışmalarını, yatı-
rımlarını ve hedeflerini, ASAT Genel 
Müdürü Avukat İbrahim  Kurt’la ko-
nuştuk.
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 Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Atık Su Arıtma İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün (ASAT) tarihçesinden söz etmenizi 

istirham etsem neler söylersiniz?

 Antalya’da su, kanalizasyon işlerini kap-

sayan kurum 1928 yılında kuruldu. Zaman 

içerisinde farklı isimler ve görevler yapsa da 

1993 yılında Antalya Belediyesi’nin Büyük-

şehir Belediyesi statüsünü kazanmasından 

sonra 3030 sayılı kanun hükümlerine göre 

yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı yasa ile 

belirlenmiş İSKİ tipi bir örgütlenme zorunlu-

luğu doğdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Su ve Atık Su Arıtma İdaresi Genel Müdür-

lüğü (ASAT) ile LyonnaiseDesEaux (Fransız) 

ve Enka (Türk) firmalarının kurduğu ANTSU 

şirketi arasında Antalya’da su ve atıksu hiz-

metlerinin verilmesi için 25 Kasım 1996 tari-

hinde sözleşme imzalandı ve şirket 9 Şubat 

1997 tarihinde resmen işe başladı. Yaklaşık 

6 yıl süren bu dönemin ardından 2002 Hazi-

ran’ında ASAT kurumun idaresini tamamen 

devraldı. 2560 sayılı kanun çerçevesinde, 

Bakanlar Kurulu’nun 94 / 6516 sayılı kararı 

ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal 

yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT Genel Mü-

dürlüğü (Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel 

Müdürlüğü) kuruldu. 2560 sayılı Kanuna isti-

naden kurulan ASAT Genel Müdürlüğü, An-

talya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, müsta-

kil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir 

kuruluş olarak görev yapıyor.

Türkiye’deki en modern hizmet binaların-

dan birinde hizmet veren ASAT, özel işletme 

ve özelleştirme tecrübesine sahip olma nite-

liği de taşıyor. Hizmet alanımız olan Antalya 

ilinin yüz ölçümü 20.177 kilometrekare olup 

19 ilçede 1.214.752 abonemiz var.

1019’u daimi personel olmak üzere hiz-

met alımı yöntemi ile çalışanlar dâhil 2683 

personelimiz ile hizmet veriyoruz. 203 adet 

arıza tamir bakım ve işletme aracı, 217 adet 

iş makinesi, 356 adet hizmet aracımız mev-

cut.

2014 yılından itibaren Büyükşehir Yasası 

ile birlikte ASAT Antalya’nın tamamında so-

rumlu bir kurum haline geldi ve kırsala da 

hizmet götürmeye başladık. Geride bıraktı-

ğımız 4 yıl boyunca ilçelerimizi modern alt-

yapı ile donatmak için dört koldan yatırımlar 

yaptık.

Yaptığımız hizmetlerde, hayata geçirdiği-

miz projelerde günü kurtarmak yerine ge-

leceğe dönük düşünme anlayışı ile hareket 

ederek önümüzdeki 50 – 60 yıl boyunca ka-

pasite sorunu yaşamayacak, bazıları devasa 

çapta yapılar inşa ettik.
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Bazen de çoğu kişinin adını bile duyma-

dığı bir yayla mahallesinde yalnız başına 

yaşayan bir ninenin, dedenin evine kadar 

su götürmek için seferber olduk. Bir tek ev 

için bazen yüzlerce metre hat döşedik. Bu 

hizmetleri yaparken  “Ne gereği var, masrafı 

faydasını geçer” diye asla düşünmedik. Bu 

hizmetleri yaparken Başkanımız Menderes 

Türel’in  “Şehir merkezinde ne varsa kırsalda 

da aynısı olacak” sözü bize yol gösterici oldu.

 ASAT kuruluşundan bu yana hedefleri-
nin ne kadarını gerçekleştirdi?

Antalya’nın kayıtlı nüfusu 2.328.555 ol-
masına rağmen gerek tarım için gelen geçici 
çalışanlar, gerekse uzun süren turizm sezo-
nu nedeniyle Antalya’ya gelen yerli ve ya-
bancı turistlerle birlikte yaklaşık olarak mev-
cut nüfusun 2 katı kişiye hizmet veriyoruz. 

Bu nedenle hedeflerimizi tutturmak 
için tüm bu kriterleri göz önüne alarak ha-

reket ediyoruz. Projelerimizi Antalya’nın 
kayıtlı nüfusuna göre belirlersek başarı-
lı olma şansımız çok az. Bu nedenle ASAT 
kuruluşundan bu yana hedeflerini tam 
ve doğru bir şekilde belirleyip hizmet ve 
projelerini gerçekleştirdiği için hedefleri-
nin tamamını gerçekleştirmiştir. Bu oran 
ülkemizde çok nadir yakalanan bir başa-
rı oranıdır. Bu başarıyı son 4 yıldır daha da 
yükselterek adeta zirveye taşımamızdaki 
en önemli etken ise Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Menderes Türel’in vizyonudur.

RÖPORTAJ
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Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininde 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?

Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini 
ASAT’ın en temel görevleri arasında yer 
alıyor. İçme, kullanma ve endüstri suyu ih-
tiyaçlarını karşılamak için yeraltı ve yerüs-
tü kaynaklarından temin ettiğimiz suyu 
kaynaklardan abonelere ulaştırmak için 
gerekli her türlü tesisin etüt ve projesi-
ni yapıyor veya yaptırıyoruz. Bu projelere 
göre de tesisleri kuruyoruz. Büyükşehir ol-
madan önce çeşitli birlikler tarafından ku-
rulmuş olan tesisleri de devralıp işletiyor, 
bunların bakım ve onarımını yapıyoruz. 

Antalya halkının önemli bir bölümü yaz 
mevsiminde yaylaya çıkmaktadır. Bu neden-
le ASAT olarak yaylalardaki vatandaşlarımızın 
sağlıklı içme suyuna kolay erişebilmesi için 
1235 adet içme suyu deposu hizmet veriyor. 

Ayrıca yaylalarda sebze ve meyve üre-
timi için gerekli olan suya erişimde ya-
şanan problemleri de yine ASAT olarak 

çözüyoruz. Suyun buharlaşmasını ve ka-
çağını önlemek, ayrıca su tasarrufu sağ-
lamak amacıyla kapalı sulama sistem-
lerini devreye sokarak yaylada yaşayan 
halkımıza da yılın her ayında hizmet veriyoruz.

Antalya genelinde 110 adet içme suyu 
kaynağı, 876 adet 909 km uzunluğunda 
içme suyu hattı mevcut. 2017 yılında An-
talya hizmet sınırlarımız içerisinde tüm 
ilçelerde imara yeni açılan ve altyapısı ol-
mayan bölgelerde toplanan yeni şebeke 
taleplerine cevap vermek için öz kaynak-
larımız dâhilinde 516.631 metre yeni içme 
suyu şebeke imalatı gerçekleştirdik. Yük-
leniciler tarafından yapılan içme suyu şe-
beke hattı imalatları ile birlikte toplamda 
1276 km içme suyu hattını tamamladık.

Bu kapsamda; içme suyunun kalitesini 
izlemek üzere uluslararası akreditasyona 
ve standartlara uygun analizler yaparak 
sürekli denetim sağlıyoruz. İzleme çalışma-
larında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içe-

risinde numune alma noktaları tespit et-
tik. İl ve 14 ilçe merkezi başta olmak üzere 
tüm yerleşim birimlerinden, İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te 
belirtilen sıklık ve sayıya uygun olarak alı-
nan su numunelerinin analizleri yapılıyor.

Su kalitesi çalışmaları TÜRKAK ta-
rafından akredite edilmiş iki labora-
tuvarda yürütülüyor. Merkezi Atık Su 
Arıtma Tesislerinin verimli bir şekilde işletil-
mesi üzerine Lara, Manavgat ve Alanya böl-
gelerinde proses laboratuvarları bulunuyor.

Su Kalite Kontrol Laboratuvarımız 
28.10.2011 tarihi itibariyle TS EN ISO 
IEC/17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratu-
varlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Stan-
dardı’na göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon 
Kurumu) tarafından akredite edildi. Son de-
netleme ile kapsam genişletme çalışmaları 
yapıldı ve 35 parametreden 20.05.2015 tari-
hi itibari ile yeterliliği belgelendirildi.
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Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı’nda 
su, atık su ve deniz suyu matrikslerinde fi-
ziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler 
gerçekleştiriliyor. Laboratuvarımız bu kap-
samda 31.12.2014 tarihi itibariyle TS EN ISO 
IEC/17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratu-
varlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Stan-
dardı’na göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon 
Kurumu) tarafından 55 parametreden Ak-
redite edildi. 30.03.2015 tarihinde ise “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Ana-
liz Laboratuvarları Yeterlilik Belgesi”ni alarak 
bölgenin en kapsamlı Çevre Laboratuvarı 
oldu.

 Atık suların bertarafı ve arıtılmasıyla il-
gili çevre yatırımlarından söz eder misiniz?

Genel Müdürlüğümüz, Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 
kanalizasyon şebekesi ile sonlanan atıksu 
arıtma tesisleriyle ilgili her türlü işletme, de-
netim ve yatırım planlama faaliyetlerinden 
sorumlu. Atık suların bertarafı ve arıtılmasıy-
la ilgili olarak son derece çevreci tesislere sa-

hibiz. Antalya’nın sahil şeridi uzunluğu 640 
km. İlimizde dünyaca tanınan mavi bayraklı 
200 plajımız var ve sahillerimizi korumak için 
arıtma yatırımlarına büyük önem veriyoruz. 
Antalya’nın denizi bizim en önemli sermaye-
miz bu nedenle bir damla atıksuyu bile de-
nize dökmüyoruz. Deniz altındaki biyolojik 
yaşam korunuyor. ASAT bu bilinçle hareket 
eden bir kurum.

Antalya’da 4.392 km uzunluğunda kanali-
zasyon hattı mevcut. İlimizde paket arıtma-
lar hariç yerleşkelerin tamamında bulunan 
32 atıksu arıtma tesisinin toplam tasarım 
kapasitesi; 4.252.233 eşdeğer nüfusa denk 
880.413 metreküptür. Bu tesislerden en bü-
yük olanı 210.000 metreküp/gün kapasiteli 
Hurma İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, en küçük 
olanı ise 400 metreküp/gün kapasiteli İbradı 
Biyolojik Arıtma Tesisi.

2017 yılında Genel Müdürlüğümüz so-
rumluluğundaki atıksu arıtma tesislerinde 
yaklaşık 198.238.632 metreküp atıksu arıtıl-
dı. Türkiye’de ilk çamur kurutma tesisi kuru-
mumuz ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 

hizmetinde açıldı. Türkiye’de ilk kez üstü ka-
palı olan ve üzerinde futbol sahası bulunan 
arıtma tesisleri de kurumumuz bünyesinde 
bulunuyor. Tesislerimizde atıklardan enerji 
üretilerek hem çevresel hem ekonomik kat-
kı sunuluyor.

 Sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde 
edilen başarı, su ve kanalizasyon idareleri-
nin performanslarını belirleyen en önemli 
göstergeler arasında yer almaktadır.  Bu 
bağlamdaki çalışmalarınıza ilişkin neler 
söylenebilir?

Kayıp kaçak konusundaki çalışmalarımız 
bütün teknik imkânlar kullanılarak yürütü-
lüyor. Bu konuda 2017 yılında Antalya içme 
suyu şebekesinde 4 ekip olarak faaliyet gös-
terildi. Yapılan çalışmalarda 1.426.100 metre 
hat dinlemesi yapıldı ve 1.207 adet ana boru 
arızası ile 2.054 adet şube yolu arızası tes-
pit edilerek gerekli tamiratlar yapıldı. SCA-
DA sisteminden alınan verilere göre 1.052 
metreküp/h’lik kayıp kaçak şebekeye geri 
kazandırıldı.
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 Sorunlarından arındırılmış altyapı ağı-
nın oluşturulmasında vasıflı insan gücü 
kadar teknolojinin etkin kullanımı da bü-
yük paya sahip bulunuyor. Teknolojik uy-
gulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Bütün birimlerimizde son teknoloji kul-
lanılıyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Türkiye’de 
SCADA sistemini en etkin kullanan kurum-
lardan biri. Arıtma tesislerimizin tamamı 
en gelişmiş donanımla hizmet veriyor. 

Bazı arıtma tesislerimiz Avrupa’daki 
standartların üzerinde teknik altyapıyla 
çalışıyor. Laboratuvar, abone sistemi, ka-
yıp-kaçak arama, santral gibi birim hizmet-
lerimizde en modern teknoloji kullanılıyor.

 Kurum ve kuruluşların temel görevleri-
nin yanında, bulundukları şehirlerin sosyal 
ve kültürel yaşamlarına katkı oluşturma 
gibi sosyal sorumlulukları da bulunmakta-

dır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz sos-
yal faaliyetlere ilişkin neler söylenebilir?

Kurumumuz okullardaki öğrencilere yö-
nelik Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli 
eğitim ve gezi faaliyetleri düzenliyor. “Su Ha-
yattır” isimli projemize kent merkezi ve ilçe-
lerden pek çok öğrenci katıldı. 175 okuldan 
400 öğretmen ve 5000 öğrenciye ulaşıldı. 

Proje süresince çocuklara her gün tü-
kettiğimiz suyun elde edilmesinden, atık 
suyun arıtılmasına ve tahliye edilmesine 
kadar yaşanan süreç çeşitli etkinliklerle an-
latıldı. Ödüllü bir afiş yarışması düzenlendi.

Ayrıca lise ve üniversitelerin teknik 
bölümlerinde öğrenim gören öğrencile-
ri ve öğretim görevlilerini zaman zaman 
arıtma tesislerimizde ağırlayarak göz-
lem yapmalarına olanak sağlamaktayız.

ASAT son 4 yılda içme suyu, atıksu arıtma 
tesisleri, kanalizasyon, yağmursuyu, asfalt, 

tesisler ayrıca etüt, işletme gibi yatırımlarla 
birlikte yaklaşık 2 milyar TL’yi bulan hizmet-
leri hayata geçiren önemli bir kurumdur.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Menderes Türel’in 2014 Nisanında 
başlayan hizmet maratonunda bugüne 
kadar pek çok yatırım tamamlanıp hiz-
mete açılırken ilçelerimizde altyapı ça-
lışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Antalya’yı geleceğe yönelik tüm alt 
yapı ihtiyaçları karşılanmış, sorunsuz 
bir kent olarak önümüzdeki yıllara taşı-
mak en önemli hedefimiz ve bu hedef 
doğrultusunda tüm ekip arkadaşları-
mızla birlikte gece-gündüz çalışıyoruz. 

ASAT Genel Müdürlüğü’ne bu sayınızda 
yer ayırdığınızdan dolayı teşekkür eder, Baş-
kanımız Sayın Menderes Türel’in şahsında, 
Bursa halkına sevgilerimizi ve selamlarımızı 
iletir, BUSKİ’ye ve Sayın Genel Müdürü’ne ça-
lışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim.
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Büyükşehir’den 
ASAT’a büyük destek 

Sorunsuz altyapı ağının oluşumunda 
önemli projelere imza attıklarını belirten 
ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, ça-
lışmalarında Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel’in desteklerini her 
zaman yanlarında gördüklerini vurguladı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla dört 
yılda Antalya’nın 19 ilçesine yaklaşık 2 mil-
yar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat 
çeken Kurt, çalışmalarına dün olduğu gibi 
bugün de aynı şevk ve heyecanla devam 
ettiklerini ifade etti.

Güleryüzlü hizmet 
Türkiye’deki en modern hizmet bina-

larından birinde hizmet veren ASAT, özel 
işletme ve özelleştirme tecrübesine sahip 
olma niteliği de taşıyor. ASAT, 1 milyon 214 
bin abonesine hizmetin en iyisini ulaştırıyor.
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ASAT, WhatsApp 
İhbar Hattı Kurdu 

Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık-

su Genel Müdürlüğü (ASAT) halka daha hızlı 

ve iyi hizmet sunabilmek için ‘ASAT What-

sApp İhbar Hattı’ kurdu. Antalyalılar 0530 

676 67 67 numaralı telefona mesaj atarak 

kuruma daha kolay ulaşım sağlayacak.

Antalyalı vatandaşların başvurularını 

farklı bir kanaldan iletebilmelerini sağla-

mak ve aynı anda başvuruya ait fotoğraf ve 

videoları paylaşabilmelerine imkan sunmak 

amacıyla 0530 676 67 67 numaralı “ASAT 

WhatsApp İhbar Hattı” kuruldu. Böylece va-

tandaşların kuruma çok daha kolay ulaşma-

sı, sorunlarını gösteren fotoğraf ve videola-

rını anında iletmeleri de mümkün olacak.

WhatsApp İhbar hattı “ALO ASAT 185 

Çağrı Merkezi”ne destek olarak, dilekçe, e-

posta, kurumsal web sayfası ve Antalya Bü-

yükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları 

üzerinden gönderilen, ASAT’ı ilgilendiren 

başvuruların kayıt altına alınması ve ilgili 

birimlere anında aktarılmasına katkı sağla-

yacak. 

0530 676 67 67 numaralı ihbar hattına 

gelen başvurular değerlendirilip konularına 

göre ayrıldıktan sonra birimlere yönlendiri-

lecek.  Vatandaşlar, acil şikayetlerini 7 gün 

24 saat kesintisiz hizmet veren ALO ASAT 

185 Çağrı Merkezine de bildirmeye devam 

edecek.
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Altı arıtma tesisi 
üstü futbol sahası 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel’in 2007 yılında ASAT Lara 
Atık Su Arıtma Tesisi içinde, “altı arıtma üstü 
futbol sahası” şeklinde projelendirdiği tesis, 
süper lig ekiplerince de antrenman sahası 
olarak kullanılıyor. 11 yıldır Antalya’da kamp 
yapan futbol takımlarının gözdesi olan te-
sis, ilginç inşaat tekniğiyle dikkat çekiyor.

BUSKİ’ye  başarı dileği 
BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-

dürlüğü  Basın Şefi Murat Karagül, BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç adına, ASAT 
Genel Müdürü Avukat İbrahim Kurt’a üze-
rinde “Bursa’da su çeşmeden içilir” yazılı çeş-
me maketi takdim etti. Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel’in şahsın-
da Bursa halkına sevgilerini ve selamlarını 
ileten ASAT Genel  Müdürü Avukat İbrahim  
Kurt, BUSKİ’ye ve BUSKİ Genel  Müdürü Gün-
gör Gülenç’e çalışmalarında başarılar diledi.

Dört yılda 
2 milyar TL’lik  yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği yol haritası 
ve vizyonuyla yatırımlarına hız veren ASAT; içme suyun-
dan kanalizasyona, tarımsal sulamadan yağmursuyu 
kanalına, atık su arıtma tesislerinden çevre yatırımlarına 
kadar altyapı kavramı içerisinde yer alan bütün hizmet 
kalemlerinde, dört yılda, 1 milyar 948 milyon TL’lik yatı-
rım gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Cengiz SALİH
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Turizm cenneti 
Antalya’ya 

büyük yatırım 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın 

ve turizmin başkenti olarak anılan An-
talya’da alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan 
spora, eğitimden sanata önemli hizmet ve 
projelere imza atıyor. 

“Türkiye güzel, Antalya çok güzel” mot-
tosuyla önemli başarılara imza atan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 
yeryüzü cenneti olarak tanımladığı Antal-
ya’yı dünyanın en güzel kenti yapma yö-
nünde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 

 Alt ve üst yapıya yatırım
Başkan Türel, alt yapı sorunu kalmamış, 

üst yapısıyla da örnek olacak bir Antalya 
inşa etmek için kente değer katacak pro-
jeleri bir bir hayata geçiriyor. Kaş’tan Ga-
zipaşa’ya kadar Antalya’nın 19 ilçesine de 
eşit hizmet götürmek için çaba gösteren 
Büyükşehir Belediyesi, Antalya’yı bir dünya 
kenti yapacak hizmetlere imza atıyor. An-
talya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 
hayata geçirilen proje de bunlardan biri. 

 Sahil yaşam alanı oldu
Antalya’nın pırlanta gerdanlığı Konya-

altı Sahili Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan düzenleme ile yeni bir yaşam alanı 
oldu. “Sahil Antalya Yaşam Merkezi” olarak 
adlandırılan projede sahilde 6,5 km kesin-
tisiz yürüyüş yolu, bisiklet ve koşu parkur-
ları, 6 adet basketbol sahası, 2 adet tenis 
kortu, 9 adet fitness alanı, çocuk oyun 

alanları, koruluk içerisinde yetişkin ve ço-
cuklar için macera parkuru yer alıyor. 

 Antalya’nın değerine değer kattı
Tamamen halka açık olarak Antalyalılara 

ve turizme hizmet eden düzenleme büyük 
takdir topluyor. Konyaaltı sahilinde günün 
ilk ışıklarından itibaren her yaştan insan 
kendine uygun bir eğlence ve aktivite bu-
labiliyor. Çağdaş ve özgün şekilde yeniden 
düzenlenen dünyaca ünlü sahil, mavi ve 
yeşilin eşsiz uyumunu temel alarak hak et-
tiği konuma geldi. 30 bin metrekare beton 
alan, yeşil alana dönüştürülürken, mevcut 
ağaçların yanına 6 bin yeni ağaç ilave edil-
di. Projeyle engelli vatandaşların Konyaaltı 
Sahili’ne engelsiz ulaşımı da mümkün hale 
getirildi. Sahil yenilenen yüzüyle Antal-
ya’nın değerine değer kattı. 

Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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 1 milyar TL’lik dev proje
Hükümet desteği ile 1 milyar TL yatırım 

bedeline sahip Boğaçayı Projesi yalnıza 
Antalya’nın değil Türkiye’nin en önem-
li projeleri arasında yer alıyor. Proje’nin 
ilk etabı, sel ve taşkın önlemeye yönelik 
alt yapı çalışmalarıyla başladı. 462 yatlık 
marina Antalya’nın deniz ticaret hacmini 
artırıp, zengin ve nitelikli turistin kentte 
konaklamasına imkân tanıyacak. Antal-
ya’ya çok önemli marka değer sağlayacak 
proje içerisinde yaşam merkezleri, halka 
açık rekreasyon ve aktivite alanları, yat 
limanları, restoranlar yer alacak. Proje 
tamamlandığında Safari Parkından Film 
Platosuna kadar bölgede inşa edilecek 
birçok tesis sayesinde senelerdir Antal-
ya’nın kanayan yarası olan Boğaçayı, gelir 
kaynağına dönecek.

 Herkes Tünektepe’yi konuşacak
Antalya’nın yeni çekim merkezi olacak 

Tünektepe Projesi, 50 yıldır hayal olan Sa-
rısu-Tünektepe Teleferik hattının hizmete 
girmesiyle vatandaşların yoğun ilgisini 
görüyor. Antalyalıların ayağını yerden ke-
sen proje ile Sarısu’dan Tünektepe’ye çık-
mak sadece 9 dakika sürüyor. Ziyaretçiler 
650 metre yüksekten Antalya’nın muhte-
şem manzarasını izliyor. 

Projenin bir sonraki adımında Tünekte-
pe’de Antalya’nın gelecekteki simgesi ola-
bilecek bir turistik tesis, cazibe merkezi ve 
yaşam alanı projesi hayat bulacak. Bura-
sı halkın da günü birlik ulaşarak istifade 
edebileceği bir tesis olarak hizmet vere-
cek. Proje gerçekleştiğinde Antalya’ya ge-
len herkes, nasıl ki New York’ta Özgürlük 
Heykeli’ni konuşuyorsa Antalya’da da Tü-
nektepe’yi konuşacak.

 Şarampol ve Ali Çetinkaya yenilendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin 

eskiyen yüzünü yenilemek için cadde dü-

zenlemeleri de yapıyor. Efsane geri dönü-
yor sloganıyla başlatılan çalışmalar sonu-
cunda Antalya’nın en eski caddelerinden 
biri olan Şarampol Caddesi baştan aşağı 
yenilendi. Gece ışıklandırmasıyla da dik-
kat çeken cadde büyük beğeni topladı. 
Ali Çetinkaya Caddesi de bu kapsamında 
dünyanın ilk müze konseptli caddesi ola-
rak yeniden düzenleniyor ve yayalaştırılı-
yor. 

 3 bin yıllık nekropol çekim merkezi olacak
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi 

projesiyle Antalya yeni bir alışveriş kon-
septiyle tanışıyor. İnşaatı devam eden 
kentin yeni kültür ve ticaret merkezi, alışı-
lagelen AVM’lerden farklı olarak sokağın 
içeriye çekilmesiyle doğal hava akışının, 
ferah boşlukların olduğu bir yapı olarak 
projelendirildi. İsmail Baha Sürelsan Kon-
servatuarı ile Antalya Şehir Tiyatrosu da 
burada hizmet
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verecek. Projenin kazı çalışmaları sırasın-
da ortaya çıkan 3 bin yıllık nekropol alanı 
da çekim merkezi haline getiriliyor. Proje 
ile Türkiye’de bir ilk olarak arkeolojik bir 
kazı alanı üstten gezilebilecek. 

 Kırsala yatırım bütçesi 10 kat arttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm 

bu vizyon projelerin yanı sıra geçmiş 
dönemlerden farklı olarak kırsalda da 
önemli projeleri hayata geçiriyor. Büyük-
şehir Kanunu ile kırsala yatırım bütçe-
sini 10 kat artırma şansı bulan belediye 
4 yılda tarıma 210 milyon liralık destek 
sağladı. Tarıma yönelik en önemli destek-
lerin başında ise güneş santralleri projesi 
geliyor. İlk etapta 2 megawatt güce sahip 

güneş enerji santraliyle başlanan üretim 
sayesinde Antalya’daki 39 sulama koope-
ratifinin sulama elektriğinin faturalarını 
belediye ödüyor. 

Belediye Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 11 
yerde kapalı sistem sulama tesisini de 
yine öz kaynaklarıyla hayata geçirdi. Bü-
yükşehir Belediyesi üreticinin ürünlerini 
değerlendireceği soğuk hava depoları, 
pazar bulacağı büyük haller ve ilçelere 
mezbahalar da yapıyor. 

 Sosyal Belediyeciliği en güzel örnekleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal 

belediyeciliğin de en güzel örneklerini 
hayata geçiriyor. Bunlar içinde en önem-

lisi ‘Engelsiz Şehir’ projesi. Engelli bireyle-
rin evlerinin içinden, engelsiz plaja kadar 
örnek bir şehir olma gayreti ortaya konu-
yor. Belediye’nin Alzheimer hastaları için 
yapmış olduğu “Mavi Ev” projesinin aldığı 
ödülü Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı 
bizzat Başkan Türel’e takdim etti. Beledi-
ye kimsesiz yaşlıların, yatalak hastaların 
bakımı için Palyatif Yatılı Bakım Merke-
zini hizmete açtı. Kızıltoprak’ın 24 yıllık 
hayalini gerçekleştiren Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi mahalleye orta ölçekli bir 
hastane kazandırdı. Evde bakım ve sağlık 
hizmeti 4 yılda 30 bin kişiyi aştı. 50 bine 
yakın çocuğa ağız-diş taraması yapıldı. İh-
tiyaç sahibi ailelere sunulan ‘Sosyal Kart’ 
sayısı 10 bini aşmış durumda.
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MAKALE

MAYA 
MEDENİYETİNDE 

SU YÖNETİMİ  
 Özet 

Palenque, Meksika’nın Chiapas yaylaları 
eteklerinde yemyeşil tropikal ormanda bu-
lunan ünlü bir Klasik Maya arkeolojik alanı-
dır. Kraliyet sarayı ve tapınaklarının güzel 
mimarisi ve 1952’de Meksikalı arkeolog 
Alberto Ruz Luhillier Palenque’in en önemli 
yöneticisi Kral Pakal’ın (MS 615-683 döne-
mi) mezarını keşfetti. 

Bu makalede “Maya Medeniyeti Su Yö-
netimi” incelenmiştir.

 1.Giriş
Mayalar Orta Amerika’daki Amazon or-

manlarından çıkıp büyük şehirler inşa et-
mişlerdir. Eski Maya heykeltraşları binaların 
etrafına savaşçılarının çok detaylı figürlerini 
oymuştur. Mayaları özel kılan özelliklerden 
biri de budur. Hiyeroglifler halinde ayrıntılı 
bir yazı dili meydana getirdiler. Astrono-
mik hesaplamalara dayanarak 52 yıllık bir 
takvim geliştirdiler. Bununla günleri, gök-
sel olayları eşsiz bir doğrulukla takip ede-
bildiler. Araştırmalar Mayaların batı yarım

küredeki ilk yazıyı kullanan uygarlık olduğu-
nu ortaya koyuyor. Maya medeniyeti batak-
lıklar ve fosil atıkları barındıran sulak alanlar-
da kurulmuştur. Çünkü buradaki çamuru ve 
balçığı toplayarak tarlalarında ve seralarında 
kullanıyorlardı. Bu onların tarımda gelişmele-
rini sağlıyordu. 

Orta Amerika’nın yağmur ormanlarında 
yaşayan Maya kralları vardı. Bu krallar ölçüle-
ri asla taklit edilemeyen piramitler ve şehir-
ler inşa ettirdiler. Mayalar Orta Amerika’daki 
yağmur ormanlarından çıkıp taştan büyük 
yapılar inşa etmişler. Mayalar Meksika, Gu-
atemala, El Salvador, Belize ve Peninsula da 
şehirler kurmuştur[1]. 

 2.Palenque Su Kemeri 
Palenque, Tabasco ovalarından 150 metre 

üzerindeki dar bir kireçtaşı terasta bulunur. 
Yüksek uçurum mükemmel bir savunma 
sağlıyordu. Klasik çağlarda savaş yaygınlaştı-
ğı zaman önemli; aynı zamanda birçok doğal 

kaynağın yatağıdır.56 adet dağ yatağından 
kaynaklanan dokuz ayrı su yolu şehir içine 
su getiriyor. Popol Vuh’da “dağların suların 
aktığı topraklar” olarak anılan Palenque’de 
kuraklık döneminde bile su bulunmuştur. 
Bununla birlikte, sınırlı bir teras alanı içe-
risindeki birçok akışla evleri ve tapınakları 
koyacak çok alan yoktur. 1889-1902 yılları 
arasında Palenque’de çalışan arkeolog AP 
Maudsley’e göre, su kemerleri uzun süre dur-
du, su seviyesi yükseldi ve kuru mevsimde 
bile meydanın ve yerleşim alanlarının sular 
altında kalmasına neden oldu.Klasik dönem 
boyunca, Maya koşulları, eşsiz bir su kontrol 
sistemi oluşturarak, plazaların altındaki suyu 
kanalize ederek, selleri ve erozyonu azalttı ve 
yaşam alanını arttırdı[2]. 

 3.Palenque Su Kontrolü 
Palenque’teki su kontrol sistemi, su kanal-

ları, köprüler, barajlar, kanalizasyon, duvarlı 
kanallar ve havuzlar içerir; bunun birçoğu 
Amerikalı arkeolog Edwin Barnhart lider-
liğindeki Palenque Haritalama Projesi adı 
verilen üç yıllık yoğun arkeolojik araştırma-
nın sonucunda keşfedildi. Su kontrolü çoğu 
Maya sitesinin bir özelliği olmasına rağmen, 
Palenque sistemi benzersizdir: Maya sitele-
ri kuru mevsimde suyun depolanması için 
çalıştı; Palenque, plazanın altındaki akımı 
yönlendiren detaylı yeraltı su kemerleri inşa 
ederek suyu yönlendirmeye çalıştı[3].

 4.Saray Su Kemeri 
Palenque’in arkeolojik alanına kuzeyden 

girerken ana girişinden klasik Maya sitesinin 
kalbi olan merkezi plaza götüren bir yoldan 
yönlendirilir. Maya’nın, Otulum Nehri su-
yunu kanalize etmek için inşa ettiği ana su 
kemeri, bu plazadan geçiyor ve tonozunun 
çökmesi sonucu bir miktar uzun süre maruz 
kaldı. Çapraz Grup’tan, meydanın tepelik 
güneydoğu tarafında Saray’a doğru ilerler-
ken, su kemerinin duvarlı kanalının taş işine 
hayran olusunuz ve özellikle yağışlı mevsim 
boyunca, kükreyen sesi duyması fırsatı bula-
cak. Nehri ayağının altından akıyor. Pakal’ın 
Kraliyet Sarayı’nın yapımı ile eşzamanlı ola-
rak inşaat malzemelerindeki farklılıklar, en 
az dört inşaat evresini göstermektedir[4].

Cebrail Ozan OKTAR

Fot.1.: Maya Medeniyeti
Kay.1.: http://www.wildernesstravel.com/images/

maps/2017/latin-america/guatemala/evwrdmay-map.
jpg
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 5.Palenque çeşmesi 
Arkeolog Kirk French ve meslektaşları, 

Maya’nın sadece su kontrolünü değil, bu bi-
limin prehabitik bilgisinin ilk kanıtı olan su 
basıncını oluşturma ve kontrol etme konu-
sunu da bildiklerini kanıtladıklarını söyler. 
İlkbaharda beslenen Piedras Bolas su keme-
rinin uzunluğu yaklaşık 66 m (216 fit) olan 
bir yeraltı kanalına sahiptir. Bu uzunluğun 
çoğu için kanal, kesitte 1,2x8 m (4x2,6 fit) öl-
çülerek yaklaşık 5:100’lük bir topografik eği-
mi izler. Piedras Bolas’ın platoyu dolaşırken, 
kanal boyutunda çok daha küçük 20x20 cm 
(7.8x7.8 inç) ani bir düşüş var ve sıkışan bö-
lüm yaklaşık 2 m (6.5 fit)’dir. Küçük deşarjlar 
bile yaklaşık 6 m’lik (3,25 fit) oldukça önemli 
bir hidrolik sistem sağlar[5]. 

 6.Palenque’teki su sembolizmi 
Plazanın güneyindeki tepelerden geçen 

Otulum Nehri, Palenque’in eski sakinleri 
tarafından dikkatle yönetilmekle kalmadı, 
aynı zamanda şehir yöneticileri tarafından 
kullanılan kutsal sembolizmin bir parçasıydı. 
Otulum’un ilkbahar yazıtları, bu su kayna-
ğıyla ilgili ritüellerden bahsedilen bir tapı-
nağın hemen yanındadır. Birçok yazıtlardan 
bilinen Palenque’in eski Maya ismi “büyük 
su” anlamına gelen “Lakam-há”’dır . Plazadan 
ayrılmadan ve sitenin doğusuna doğru de-
vam etmeden önce, ziyaretçilerin dikkatleri 
nehrin ritüel önemini sembolize eden bir 
başka unsura çekilmektedir. Su kemerinin 
duvarlı kanalının sonundaki doğu tarafın-
da, timsah görüntüsü ile büyük bir oyma 
taş yerleştirilmiştir. Araştırmacılar, bu sem-
bolü, diğer amfibi canlılarla birlikte, sürekli 

su akışı koruyucuları olan Caiman’ın Maya 
inancına bağladılar.  Yüksek suda, bu Cai-
man heykel suyun üstünde yüzdüğü ortaya 
çıkmıştı, bu suyun yüksekliği halen görülen 
bir etkiydi[6-7]. 

 7.Sonuç 
Amerikalı arkeolog Lisa Lucero, yaygın 

bir kuraklığın 800’lerin sonunda birçok 
Maya bölgesinde büyük bir aksama yaşasa 
da Fransız ve meslektaşları, kuraklığın Pa-
lenque’e geldiğinde yer altı su kemerleri-
nin yeterli miktarda saklamış olabileceğini 
savunmasına rağmen en şiddetli kuraklık 
döneminde bile kenti yeterince sulanacak 
şekilde suyun altına tutun.  Kanalizasyona 
çıkarıp plaja girdikten sonra, Otulum’un 

suyu tepenin yamacından akar ve şelale ve 
güzel su havuzları oluşturur. Bu lekelerin en 
ünlülerinden biri “Kraliçe Hamamı” İspanyol-
ca’daki “Baño de la Reina” olarak bilinir. 

Sahanın en azından diğer iki sektöründe 
su yönetimi ile ilgili su kemerleri ve yapılar 
bulunmaktadır. Bunlar, halka açık olmayan 
ve sitenin çekirdeğine yaklaşık 1 km uzaklık-
ta bulunan alanlardır. 

Palenque ana meydanındaki Otulum su 
kemerinin yapım tarihi bize antik Maya’nın 
mekânın işlevsel ve sembolik anlamını gös-
terir. 

Yapılan arkeolojik çalışmalar, Maya’nın 
10.000 yıllık bir medeniyet olduğunu gös-
termiştir.

8.Referanslar
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ter-tunnel-palenque-pyramid-conduit-un-
derworld/6943/ [3] https://www.thoughtco.
com/palenque-aqueduct-systems-172054

[4] https://www.journeywonders.com/
palenque-mayan-ruins/

[5] https://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2010/05/100504155421.htm

[6] https://www.livescience.com/24978-
palenque-mayan-temples.html

[7] http://www.history.com/news/water-
tunnel-found-under-mayan-kings-tomb

Fot.2.: Palenque Su Kemeri
Kay.2.: https://www.thoughtco.com/palenque-aqueduct-systems-172054 

Fot.3.: Palenque Misol Ha şelalesi
Kay.3.: https://www.thoughtco.com/palenque-aqueduct-systems-172054 
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SANATTA BURSA
Cebrail Ozan Oktar                

Bursa’da birkaç ressam birlikte bir man-
zaranın resmini yapmaya karar verseler, 
ressamlar aynı Bursa manzarasını gördükle-
ri ve göstermeye çalıştıkları halde, tablolar 
bittiğinde, birbirinden farklı birçok Bursa 
manzarası resmi çizmiş olurlar. Tablolar bir-
birinden, ressamların arasındaki kişilik fark-
ları kadar farklıdır. Buradan, her sanatçının 
Bursa’yı kendi mizacına göre kavradığı so-
nucu çıkar.

Sanatta Bursa tasvir ve tahlillerine Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Tanpınar’ın “ Bursa’da 
Zaman” şiirindeki Bursa tasvir ve tahlilleri ile 
başlayacağız.

Bursa’da Tanpınar’ın hatırası “Bursa’da Za-
man” şiiriyle yaşayacaktır. “Bursa’da Zaman” 
şiiri her okura farklı duygu ve düşünce ufuk-
ları açacaktır.

 1. Tanpınar’ın biyografisi
Cumhuriyet devri şair ve yazarlarından 

biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, (23 Hazi-

ran 1901 İstanbul -24 Ocak 1962 İstanbul ) 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni 
bitirmiş, lise ve yüksek okullarda dersler 
okutmuş, kendi mezun olduğu üniversite-
de Yeni Türk edebiyatı Profesörlüğü yapmış, 
milletvekilliği ve Milli Eğitim müfettişliği 
gibi görevlerde bulunmuş, yaşadığı dönem-
de hiçbir şiir kitabı çıkarmasına rağmen, şiir, 
roman, makale, deneme ve monografi yaza-
rıdır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir hakkındaki 
görüşlerini iletirken, şiir dilinin her zaman, 
nesir dilinden farklı bir dil olması gerekti-
ğini ifade eder. Ona göre şiir, fikir sunumu 
için dar bir çerçeveye sahiptir. Bu konudaki 
fikrini, “…sadece muzdarip ve huzursuz ru-
hun saf bir lisanı olması lazım gelen şiiri çok 
defa irşadın kürsüsünde vaaz eder gördük.” 
şeklinde belirten Tanpınar’a göre nesir ise 
ardı ardına gelen sayfalarca okunabilecek 
geniş bir alan içinde ve rahattır. Nesir isteni-
len şekle, yazarına bağlı olarak kolayca girer; 
ancak şiir, kendi varlığından başka herhangi 
bir hedefi olmayan, okuyanda eşsiz bir alâ-
ka uyandırması beklenen özel bir yazımdır. 
Tanpınar’ın şiir hakkındaki düşünceleri, bir 
nevi dağınık hâlde bulunan poetikası, özel-
likle “Edebiyat Üzerine Makaleler” adlı ese-
rinde, Yaşadığım Gibi adlı eserindeki bazı 
denemelerinde, Mücevherlerin Sırrı adını 

taşıyan röportaj ve yazılarının yer aldığı der-
lemesinde bulunmaktadır. 

 2.Tanpınar’ın Şiir Dünyası 
Tanpınar’ın 80 civarında şiiri bulun-

maktadır. Şiir vadisindeki ilk ciddi teması, 
“Şehriyar” adlı şiirinin, “Şebab” dergisinde 
1920 yılında yayımlanmasıyla gerçekleşir. 
Çocukluğunda ailesi ile beraber yaşadıkları 
yer olan Kerkük’ten ayrılıp Musul’a gerçek-
leştirdikleri seyahat ve bu seyahat sırasında 
annesini kaybetmesi, Tanpınar’da Ahmet 
Haşimvari bir duygusal yaşantı özdeşliği 
oluşturmuştur. “Antalyalı Genç Kıza” adlı 
mektubunda anlattığı, Ergani madeninde 
yaşadığı bir olay, onun sembolist ve em-
presyonist bir şair olacağının delili gibidir: 
“Ergani Madeni’nde üç yaşımda iken bir 
gün kendime rastladım. Çok karlı bir gündü. 
Ben sıcak ve buğulu camdan karla örtülü 
bir bayıra bakıyordum. Sonra birdenbire kar 
tekrar yağmaya başladı. Bir çeşit çok lezzetli 
hayranlık içinde kalmıştım. Bu anı her karlı 
günde hatırlar ve yağışı beklerim.” 

Şairin, şiir yazmaya başladığı yıllarda ya-
yımladığı şiirlerinde, Ahmet Haşim etkisi be-
lirgin bir biçimde görülmektedir. Bu şiirler, 
sosyal temalardan kendini soyutlamış, kendi 
iç beninin sorunlarına eğilmiş bir şairin şiir-
leridir. Işık ve renklere duyduğu hayranlık da 
onu Haşim’e biraz daha yaklaştırır. Bu yak-
laşımla beraber hocası olan Yahya Kemal’e 
bağlılığı da yadsınamaz. Bu hayranlığın çok 
yüksek bir mertebeye ulaşması ve bu yüz-
den diğer edebiyatçıları yok sayması, Ahmet 
Haşim’e haksızlık etmesine yol açar. Tanpınar 
Haşim’i tarif ederken, “Haşim’de çocukça bir 
temellük duygusuna çok benzeyen bu has-
retten ve bir çirkinin, köksüzün karşısındaki 
birkaç nefret jestinden başka bir şeye rastla-
mazsınız.” der. 

Tanpınar, bu dönemde, Yahya Kemal ve 
onun etrafındaki diğer şairler ile beraber 
“Dergâh” dergisinde şiirlerini yayımlar. “Der-
gâh” ın dışında “Milli Mecmua”, “Hayat”, “Gö-
rüş”, “Varlık”, “Oluş”, “Ülkü”, “Aile” dergilerinde 
ve “Tan”, “Cumhuriyet” gazetelerinde şiir ve

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.1 : Ahmet Hamdi Tanpınar 
Kay.1 : http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/ 
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nesirleri çıkmaya devam eder. Tanpınar’ın 
oldukça zengin bir kültür birikimine sahip 
olduğu edebiyat dünyasınca bilinmektedir. 
Bu birikimi oluşturan unsurların başında 
Fransız şiiri ve felsefesi gelmektedir. Gerard 
de Nerval ve Valery gibi Fransız şairlerini ta-
nıması şiir anlayışının ufkunu genişletmiştir. 
Yahya Kemal’in öğrencisi olması ve çocuklu-
ğunda Haşim’den etkilenmesi gibi sebepler, 
onu sembolizm ve empresyonizmin çekim 
alanı içine sürükler. Tanpınar, “Haşim’le nesir 
sanatına yaklaşırken; Yahya Kemal’le sözün 
nağmeye dönüşen sihrini keşfeder.” Haşim 
etkisinden Yahya Kemal etkisi altına girişi ise 
“Bursa’da Zaman” adlı şiiriyle olur. “Bursa’da 
Zaman” şiirinde denediği tarzı, bir daha de-
nemez. Mehmet Kaplan, bunun sebebini, 
Yahya Kemal’i aşamamak korkusu olarak 
belirler. Gençlik dönemindeki şiirlerine duy-
gululuk, karamsarlık, umutsuzluk, çaresizlik 
ve hüznün egemen olduğu görülür. Devrin 
sosyal çöküntüsünün yarattığı psikolojik çö-
küntüyle beraber yaşanan sosyal santiman-
talizm ve Türkçülerin geliştirdiği milli roman-
tizm de bu duyguların onda filizlenmesinde 
etkilidir.  Şiirlerinde oluşan bu hava, “Sabah” 
adlı şiiriyle bozulur ve bu şiirle beraber daha 
iyimser, yüzünü dış dünyaya doğru dönmüş 
bir şair kişiliği kazanır. 1936’da Ankara’da ya-
yımlanan “Ağaç” dergisi etrafında toplanan 
sanatkârların oluşturduğu çevre, Tanpınar’ın 
kendi şiirini bulması için bir vesile olmuştur. 
Bu sanatkârlar içinde dostu Ahmet Kutsi Te-
cer ve Necip Fazıl Kısakürek de bulunmakta-
dır. 

Tanpınar’ın asıl estetiği 1928-1930 yılla-
rında, dostu Ahmet Kutsi Tecer vesilesiyle 
tanıdığı Valery sayesinde oluşmuştur. Bu 
yıllar, onun artık gençlik döneminden çıkıp, 
olgunluk dönemi içine girdiği yıllardır. Tan-
pınar, Valery’den sanatta ebediliğe, mükem-
mellik yoluyla ulaşılabileceğini öğrenmiştir. 
Onun, “Velev ki rüyalarını yazmak isteyen 
adam bile azami şekilde uyanık olmalıdır.” 
sözünü “En uyanık bir gayret ve çalışma ile 
dilde rüya halini kurmak” şeklinde değiştirir 
ve kendine düstur edinir.  

“Şiir ve sanat anlayışımda Bergson’un 
zaman telakkisinin mühim bir yeri vardır.” 

diyen Tanpınar’ın Bergson ile tanışması da 
olgunluk dönemi içine denk gelir. Felsefe-
si hayat hamlesi (élan vital) ve süre (durée) 
düşüncesine dayanan Bergson, Tanpınar’a 
zaman telakkisini ve sonsuzluk düşüncesini 
kazandırmış ve psikanalizin kurucusu olarak 
kabul edilen Freud sayesinde de Tanpınar, 
rüya fikrine ulaşmıştır. Bergson’un yekpâre 
bir anın yaşandığını ifade ettiği bütünlük-
lü, içinde yaşanılan dünyanın dışındaki öte 
dünya ile bu dünya arasında kalmışlığı, Tan-
pınar’ı eşikte yaşayan bir şair haline getirir. 
Schopenhauer ve Nietzche okuduğu ve on-
lardan da etkilendiği bilinen yazarın, bütün 
bu görüşler karşısındaki dengesini sağlayan 
düşünür ise Bachelard olmuştur. Olgun-
luk döneminde bu isimlerin dışında Tanpı-
nar’ı etkileyen diğer isimler ise şunlardır: 
Baudelaire, Mallarme, France, Apollinaire, 
Hoffman, Dostoyevski, Proust, Edgar Allan 
Poe ve Goethe. Bu isimlerin yanı sıra Dede 
Efendi, Beethoven, Mozart, Bach gibi yerli ve 
yabancı bestekârları da takip eden Tanpınar, 
bu bestekârlar sayesinde edebî yaşamını 
etkileyen ve besleyen bir musiki anlayışını 
da kazanmıştır. 1934 yılında Güzel Sanatlar 
Akademisinde Ahmet Haşim’in yerine sanat 
tarihi hocalığına hemen arkasından da este-
tik ve mitoloji dersleri hocalığına getirilmesi 
de estetik anlayışının giderek gelişmesine 
yardımcı olur. 1939 sonrası ise, Tanpınar’ın 
bilimsel açıdan bir disiplin ve metot kazan-
ma sürecinin hızlandığı bir devre olur; çün-
kü Tanpınar bu tarihte İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde Yeni Türk Edebiyatı 
profesörlüğüne getirilir. Akademisyenlik 
görevi nedeniyle 1937’de çıkarmayı planla-
dığı şiir kitabını ancak 1961’de çıkarabilen 
Tanpınar, şiir kitaplı bir şair olarak sadece bir 
yıl daha yaşayabilir. Bu bir yılı ve bu yıldaki 
etrafında fark ettiği sessizliği “sükût suikas-
tı” olarak tanımlar. Şiir kitabının çıkmasında 
yaşanan gecikmenin sebeplerinden biri de 
1941 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel tarafından, Tanpınar’dan 
istenen, İstanbul Üniversitesinde vermiş ol-
duğu “ Son Asır Türk Edebiyatı” dersi ile ilgili 
bir kitap yazması isteğidir. Tanpınar, bu istek 
üzerine, pek çok okur ve araştırmacı tara-
fından bilinen ve beğenilen “XIX. Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi” adlı ünlü kitabını yazmaya 
başlamıştır. 

Tanpınar’a göre şiir, bir sarhoşluk halidir. 
Şair ruh, güzellik denilen idealle bir an baş 
başa kalmış ve bu sarhoşluk hali içine gir-
miştir. Kelimelerin tertibinden doğan ritm 
ve ahenk gibi sanatlar vesilesiyle kişinin içsel 
durumlarını, duygulanımlarını ifade eden ve 
bu sayede bediî alâka denilen estetik büyü-
yü ortaya çıkaran sanattır. Ruhsal bir dingin-
lik ve derinlikten doğan şiir, şairin kendi ken-
dini ifade etme, anlatma çabasıdır. Tanpınar, 
şiire ve şaire bir vaiz ya da vaaz görevi yük-
lemez. Şiirin ve şairin asıl ve yegane amacı, 
estetik duygu uyandırmaktır. Bir öncü estet 
olarak kabul edilebilecek olan Tanpınar’ın 
şiir yazarken, güzeli yakalamaktan başka bir 
amacı olmasını beklemek yanlış olacaktır. 

Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın şiirini “mu-
siki, his ve hayal boyutlarından oluşan şiir 
evreni şeklinde formülleştirir. Hayat karşısın-
da pasif kalması, eşikte kararsız bir biçimde 
yaşaması, Tanpınar’da rüya ve hayal ile ger-
çeğin karışmasına yol açar. Tanpınar, şiirde 
mânânın kapalı olmasından yana olan bir 
tavra sahiptir. Bununla beraber mânâ, şiirde 
tesiri asıl sağlayan unsurlardan biri değildir. 
Şiirin manevî benliğini yaratan hava, bu un-
surların başında gelir. Mânâ bu havaya sa-
dece refakat etmektedir. Şiiri oluşturan bu 
hava şiirden kaldırılırsa elde sözlüğe iadesi-
ni bekleyen bir yığın kelime ile birkaç hayal 
kırıntısı kalacaktır. Başlangıçta hece ölçüsü-
nü kullanmayı tercih eden şair, daha sonra 
serbest nazıma geçiş yapmıştır. Folklordan-
sa daima uzak kalmıştır. Tanpınar saf şiir 
anlayışına yakın durur. Ona göre şair, içinde 
bulunduğu dünyaya sıkışıp kalmamak ister. 
Bu dünyadan ziyade ruhsal özün peşinde 
koşmak ve özü yakalamak daha önemlidir. 
Bu bağlamda Tanpınar’ın amacı, soyut ola-
nın, ruhsal zenginliğin ve özgünlüğün şiiri-
ni yazmaktır. Yaşanılan dünyadan, yekpâre 
bir anın yaşandığı başka bir evrene geçişte, 
yaşanan gerçeklikten rüya anına ve tabir ye-
rindeyse bir trans haline geçişte, eski şiir ve 
anlayışından yeni şiir anlayışına geçişte, kı-
sacası bütün bu hallerin arasında, eşikte ya-
şayan bir şair olarak Tanpınar, şiirlerinde de 
en çok bu eşikte olma durumunu, bu rüya 
halini ve bu rüyanın içinde yaşandığı bütün-
lüklü bir zamanı ele almaktadır.
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     3.Poetika
Herhangi bir şairin şiirlerini yazarken bi-

çim ve öz bakımından duyduğu ilke ve ku-
ralları inceleyen eserlere ve bilgi dalına poe-
tika denmektedir. Genel edebiyat biliminin 
bir alt dalı olan ve şiir kuramı, güzel ve doğ-
ru söyleme ve yazma kılavuzluğu, eleştirme 
gibi bölümleri olan poetika, adını Aristo’nun 
İ.Ö. 344’te yazdığı tahmin edilen aynı adlı 
eserinden almıştır.

Aristo’nun temel sorusu güzellik kavramı-
nın kendisi değil, hangi eserin neden güzel 
olduğudur. Ona göre şiirin kökeni taklit ve 
hazdır. Bu iki karakterolojik özellik de insa-
nın varlık yapısında doğuştan bulunur.

Doğrunun ve gerçeğin süslü bir genelle-
mesi olan şiir, tarihle felsefe arasında felsefe-
ye yakın bir söz sanatıdır. Bu düşünceleriyle 
Aristo, kendinden sonraki bütün şairleri ve 
şiir üzerine düşünenleri etkilemiştir. Aris-
to’dan sonra en ünlü poetika yazarı Hora-
tius’tur. Horatius’un aynı zamanda edebî bir 
değer de taşıyan bu manzum eseri, şairin 
yeteneğinde doğuştanlıkla eğitimin yerini 
dengeleyen görüşleri bakımından dikkat 
çekicidir. Çağdaş Avrupa edebiyatında aynı 
zamanda Klasisizmin de bildirgesi olan 

L’art Poétique “Şiir Sanatı” adıyla tanınan ve 
1674’te yayınlanan Boileau’nun eseri, kendi-
sinden önce ve sonra yazılmış pek çok poe-
tikayı gölgede bırakarak bugüne gelebilmiş 
üçüncü önemli poetikadır[1-2].

 4.Türk Edebiyatında Poetikalar
Türk edebiyatında poetikalara Tanzi-

mat’tan sonra rastlanır. Ancak, bütünüyle 
poetika sayılmasalar da, tezkirelerde poe-
tik görüşlere yer verilmiştir. Tanzimat’tan 
sonra ilk poetik çalışmalar olarak Şinasi’nin 
Fatin Tezkiresi hakkındaki yazısı; Namık 
Kemal’in Tasvir-i Efkâr’ın 416 ve 417. sayfa-
sında yayınlanan “Lisan-ı Osmanî’nin Ede-
biyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” 
adlı makalesi ile Celal Mukaddimesi, Tahrip 
ve Takip, Meprizon Muahezenamesi, İrfan 
Paşa’ya Mektup gibi yazıları; Ziya Paşa’nın 
Hürriyet’te yayınlanan “Şiir ve İnşa” makalesi 
ile Harabat Mukaddimesi; Hamit’in Makber 
Mukaddimesi; Muallim Naci’nin Demdeme 
ve Ekrem’in Zemzeme’si, Servet-i Fünan’a 
değin yazılan bellibaşlı poetikalar ve poetik 
görüşler içeren ürünlerdir. Servet-i Fünun 
döneminde Fikret’in Hasbihal’leri ile Ali 
Ekrem’in “Şiirimiz” ve Cenap Şahabettin’in 
dekadanlık ve sembolizm üzerine yazıları, 
Servet-i Fünun poetikası için ana kaynak-

lardır. Fecr-i Âti Encümen-i Edebîsi Beyanna-
mesi, aynı zamanda Fecr-i Âti poetikasıdır. 
Bu grubun en ünlü şairi olan Haşim’in özel 
poetikası ise, Piyale Önsözü veya Şiir Hakkın-
da Bazı Mülahazalar adıyla bilinen metindir. 
Millî Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin’in 
“Yeni Lisan” makalesi ile Gökalp’ın Ortaç ve 
Faruk Nafiz’in Sanat şiiri poetika sayılabilir. 
Cumhuriyet döneminde yazılan önemli po-
etikalar ile poetik görüşleri, Prof. Dr. Orhan 
Okay, “Şiir Sanatı Dersleri”nde incelemiştir. 
Bu eserde Orhan Veli Ahmet Haşim, Necip 
Fazıl ve Tanpınar üzerine poetik değerlen-
dirmeler bulunmaktadır[3-4].

 5.Tanpınar’ın Poetikası 
Tanpınar, Yaşadığım Gibi’nin ilk baskı-

sında bulunan ve ikinci baskıya alınmayan 
“Türk Şiirinde Büyük Ürperme: Hamid” baş-
lıklı yazısında, Hamit için “Hâmid’e her za-
man bir zengin madene dönülür gibi dönü-
lecektir” der. Gerçekte “her zaman bir zengin 
madene dönülür gibi dönülecek” olan, Tan-
pınar’dır. Nitekim Tanpınar’ın şiirlerini tek 
tek tahlil edip, hem şairi yakından tanıyan 
bir öğrencisi ve meslektaşı olarak hem de 
psikanalitik eleştirinin Türkiye’deki önemli 
uygulayıcılarından biri olarak Tanpınar’ın şiir 
dünyasını genel okuyucuya tanıtan Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan, “Ben Tanpınar’a her dönü-
şümde yeni bir şeyler öğrendim.” demek-
tedir. Aynı şekilde Tanpınar’ın Yahya Kemal 
monografisi hakkında “Birkaç Söz” de, “Tan-
pınar, Türkçede edebî ve fikrî yazıları tekrar 
tekrar okunmaya değer, her okuyuşta insa-
nın yeni bir şeyler bulabileceği nadir yazar-
lardan biridir.” sözleriyle de Prof. Dr. Mehmet 
Kaplan, Tanpınar’ın bir zengin maden oldu-
ğunu vurgulamaktadır. İşte bu dönüş ve tek-
rar ihtiyacı ve her dönüşte yeni bir şeyler öğ-
renilmesi ve bulunması umudu, Tanpınar’ın 
şiir anlayışına bir kez daha eğilmenin pek de 
yararsız olmayacağı düşüncesini doğurmuş-
tur. Bu çalışmada Tanpınar’ın şiirlerinden, 
şiir üzerine yazdıklarından ve onun üzerine 
yazılanlardan hareketle poetikası değerlen-
dirilmeye çalışılacaktır[4-5].

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.2 : Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Dünyası
Kay.2 : http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/
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 5.1.Mehmet Kaplan’a göre Tanpınar’ın 
şiirlerinin temaları

1. Tasvir eden şiirler
2. Ruh hallerini imajlar ve sembollerle an-

latan şiirler
3. Serbest imajlara dayanan şiirleri
olmak üzere üç kısma ayırır ve onun asıl 

şahsiyetine uygun şiirlerinin serbest tarzda-
kiler olduğunu vurgular:

“Tanpınar, mizacı, muhayyilesi ve düşü-
nüş tarzı bakımından dağınıklığa daha mey-
yaldir. Bundan dolayı onun kendi şahsiyeti-
ne en uygun şiirler, kanaatime göre, “Eşik” 
ile “Zaman Kırıntıları”dır. Tanpınar, Valery’nin 
şekilci şiirine ısrarla bağlı kalmasaydı, ser-
best tarzda çok daha bol, çok daha güzel 
şiirler verebilirdi sanıyorum.”[6-7].

 5.2.Tanpınar’ın poetikasının temelleri
1. Tanpınar’ın şiir dünyasının kurulmasın-

da birinci derecede etkili olan, Kerkük ve An-
talya hatıraları gibi yaşantı ve izlenimleridir.

2. Şiirin düşünceden öte bir duyuş olması 
ve sözden ziyade musikiye yaklaşması tar-
zıyla Ahmet Haşim’den etkilenmiş; ayrıca 
Dede Efendi, Mozart, Beethoven, Bach gibi 
yerli ve yabancı müzisyenler onda Doğuyu 
ve Batıyı birleştiren bir musiki zevkinin oluş-
masını sağlamışlardır.

3. Dilde mükemmellik ve bunun yanı sıra 
tarih sevgisini, hocası Yahya Kemal aracılı-
ğıyla edinmiştir.

4. Gençlik çağında okuduğu Schopenha-
uer ve Nietzsche, ondaki santimantalizmin 
kaynağını oluşturur. Daha sonra da psikana-
listlere yönelir.

5. Fransız sembolistler Baudelaire, Mallar-
mé Gérard de Nerval ve özellikle şiirlerinin 
hemen hemen temeli sayılan “rüya” fikrinin 
ve şekil mükemmeliyetinin teorisyeni Va-
lery’nin etkisi altındadır.

6. Geçmişi ve geleceği zaman kavramında 
birleştirip ebedileştiren düşüncenin kaynağı 
ise Bergson’dur. Bunu ayrıca içinde yetiştiği 
mistik kültürle bütünleştirir.

7. Duyumlarının son noktasında bütün 
zıtlıklarının dengesini kuran da Bache-
lard’dır[8-9].
 5.3. Tanpınar Poetikasının Kaynakları

Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir hakkındaki 
görüşlerini Edebiyat Üzerine Makaleler isim-
li kitapta, Şiir Hakkında I., Şiir Hakkında II., 

Şiir ve Rüya I., Şiir ve Rüya II., Şiir ve Dünya 
Ölçüsü, Şiirin Peşinde gibi başlıklar altında 
ortaya koyar. Fakat asıl kendi şiir estetiğinin 
nasıl geliştiği konusundaki bilgileri, Kerkük 
Hatıraları ile Antalyalı bir lise öğrencisine 
yazmış olduğu mektupta görürüz. Ayrıca, 
Dergâh ve Yapı Kredi Yayınları tarafından ba-
sılan şiirleri de bu konuda vazgeçilmez kay-
nakların başında gelir[10-11]. 

 6. Tanpınar’ın Sanat Dönemleri
Bütün sanatçılarda olduğu gibi Tanpınar’ın 
sanat hayatında da çeşitli aşamalar görül-
mektedir. Mehmet Kaplan’a göre Tanpınar’ın 
sanat dönemleri

 6.1. Tanpınar’ın gençlik dönemi
Tanpınar’ın ilk şiirlerinde Ahmet Haşim’in 

sembolist şiirlerinin etkisi görülür. Bunun 
nedenleri arasında, Ahmet Haşim’in Fecr-i 
Ati şairleriyle birlikte devrin sanat hayatına 
damgasını vurmuş olmasının yanında, her 
iki şairin de annelerini çocukken Dicle kena-
rında kaybetmiş olmalarının yakınlığı başta 
gelir.

Tanpınar, Annem İçin adlı şiirinde “akşam” 
vaktinde bir mezarı ve hüznü şöyle tasvir 
eder: Kaybedilen bir anneye özlem, her iki-
sinin de şiirinde kendini gösterir. Tanpınar 
bunun dışında Madalyon adlı şiirinde bede-
ni kaybedilmeye mahkum bir kadını adeta 
sonsuzluğa taşımak ister:

Tanpınar’ın şairliğinin ilk yıllarında sanat 
hayatına devrin sosyal çöküntüsünün ya-
rattığı psikolojik çöküntüyle birlikte sosyal 
santimantalizmi hakimdir. Bunun yanısıra 
Türkçülerin geliştirdikleri millî romantizm 
de görülmektedir. Tanpınar da başlangıçta 
bu santimantalizmin etkisiyle ölüm ve hüz-
nün ağırlıkla hissedildiği Kalbim ve Odalar-
da Akşam şiirlerini yazar. Ayrıca bu devrede 
“Hicret” ve “Bir Yolcuya” adlı sosyal konulu şi-
irlerini de yazar. Bu şiirlerinde de hakim olan 
unsurlar, ölüm ve hüzündür. Şairin “Bursa’da 
Zaman” şiiri de sosyal konulu olmakla bir-
likle, o düşüncelerin aktarılmasında şiiri bir 
anlatım aracı olarak yetersiz görür. Tanpınar, 
1926’ya kadar yazdığı on bir şiirini Yahya Ke-
mal’in çıkartmakta olduğu Dergâh’ta yayın-
lar. Bu arada Yahya Kemal’in de kendi üzerin-

de derin etkileri olduğunu, Antalyalı gence 
mektubunda şu sözlerle dile getirmektedir:

“Şiirde ve fikirde ilk ve galiba yüzünü gör-
düğüm son hocam Yahya Kemal oldu. Ha-
şim’i daha evvel okumuştum ve sevmiştim. 
Bu iki şair bana kendilerinden evvelkileri 
unutturdular. Yahya Kemal’in derslerinden, 
fakültede hocamdı, ayrıca eski şiirin lezze-
tini tattım. Yahya Kemal’in üzerimdeki asıl 
tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil 
güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı. Bazıla-
rı bu tesiri başka türlü görüyorlar. Hakikatte 
estetiğimiz aynıdır. Yalnız millet ve tarih hak-
kındaki fikirlerimde bu büyük adamın mut-
lak denecek tesirleri vardır.”

Bu etkilenmeyi Orhan Okay da vurgula-
makla beraber, Tanpınar’ın şiirini Yahya Ke-
mal’in şiirinden tarih temi bakımından ayırır:

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri bir nokta-
da Yahya Kemal’den ayrılır. Yahya Kemal, aşk 
ve tabiatla beraber tarihi de şiirine sokmuş-
tur. Tanpınar ise dil ve mısra mükemmelli-
ğini aldığı Yahya Kemal’in tarih görüşünü 
şiirlerinde değil nesirlerinde gösterecektir. 
O, şiirlerinde daha çok, gençlik yaşlarında 
sevdiği Haşim’in izinden yürüyecektir. Yalnız 
bu izden bir defa uzaklaşıp, Yahya Kemal’in 
yolunu dener. O da, “Bursa’da Zaman” şiiriy-
le olur. Gerçekten Ahmet Hamdi Tanpınar, 
bu şiirinde bütün bir tarih sevgisiyle vatan, 
mimârî, musikî, din gibi bize ait olan değer-
lerin aşk ve estetik duygularıyla çok güzel 
bir sentezini yapar. Fakat bu tarzı bir daha 
denemez. Mehmet Kaplan, onun bu çekin-
genliğini, Yahya Kemal’i aşamamak korkusu-
na bağlar.

1926-1927 yıllarında Millî Mecmua’da 
215, 1927-1928 yıllarında Hayat mecmua-
sında 616 şiiri çıkar. Bunlar Dergâh’takilere 
göre daha olgundur. Yalnız Hayat’ta çıkan 
“Sabah” isimli şiiri dışında diğer şiirlerinde, 
hayata bakış tarzı, pek aşırı olmasa da yine 
santimantal ve melankoliktir. Sadece mısra 
yapısı ve üslûp sonraki şiirlerine daha yakın-
dır. Bu şiirlerinde Tanpınar, ölüm ve hazzı iç 
içe işler[12-13].
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 6.2. Tanpınar’ın olgunluk dönemi

Her sanatçıda olduğu gibi, Tanpınar’ın da 
hayatı ve fikirleriyle, eserleri arasında yakın 
bir ilgi vardır. Sanatçı babasının kadı olma-
sı nedeniyle İstanbul dışında Sinop, Ergani, 
Musul, Siirt ve Antalya gibi birçok şehri gör-
me şansına sahip olmuştur. İlk defa 1916 yı-
lında gördüğü Antalya, İstanbullu bir deniz 
çocuğunu çok etkiler. Özellikle denizle sahi-
lin birleştiği ince çizgi, denizin kayalara vu-
ruşu, Güvercinlik’teki mağara ağzının deniz 
suyuyla bir dolup bir boşalması, öğle saat-
lerinde durgun denizin ışıkla ve dipteki taş 
ve yosunlarla aldığı manzara, ileride onun 
estetiği üzerinde büyük rol oynayacaktır. 
Tanpınar, Antalya’ya 1921 yıllında tatil yap-
mak için tekrar gider. Güvercinlik’teki ma-
ğara ağzında yine aynı ışığı görür. Sahil ve 
kayalarla birleşmiş deniz, onda mükemme-
liyet duygusunu uyandırır. Her şey çok gü-
zeldir, yalnız bu güzellik ona “acaip bir ölüm 
düşüncesi arasından gelir” Tanpınar şiire bu 
senelerde başlar. Fakat estetiğinin temeli 
olan rüya fikrinin Güvercinlik’teki mağara-
dan geldiğini de ısrarla belirtir. Tanpınar’ın 
1928-1930 yıllarında asıl estetiği Valery’yi 
tanıdıktan sonra belirginleşir. Valery’i o sı-
ralarda Paris’ten yeni dönmüş olan Ahmet 
Kutsi Tecer aracılığıyla tanımıştır. İki şairin de 
ortak noktası zekâ ve aydınlıktır. Tanpınar, 
Valery’den sanatta ebediliğe, mükemmellik 
yoluyla ulaşılabileceğini öğrenir. Ona göre 

estetiği veya şiir anlayışını, rüya kelimesi ve 
şuurlu çalışma fikirleri etrafında toplamak 
mümkündür. Tanpınar, Valery’nin “Velev ki 
rüyalarını yazmak isteyen adam bile azami 
şekilde uyanık olmalıdır” sözünü değiştirir, 
“En uyanık bir gayret ve çalışma ile dilde 
rüya halini kurmak” şekline getirir ve bu-
nun şiir anlayışı olduğunu belirtir. Felsefesi 
hayat hamlesi “élan vital” ve süre “durée” dü-
şüncesine dayanan Bergson ve psikanalizin 
kurucusu Freud, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
adlarından en çok söz ettiren düşünürlerdir. 
Bunlardan Tanpınar da etkilenir. Antalya-
lı gence mektubunun sonunda yer alan ve 
Tanpınar’ın Bergson ile Freud’dan etkilendi-
ğini gösteren sözler şöyledir:

“Şiir ve sanat anlayışımda Bergson’un 
zaman telâkkîsinin mühim bir yeri vardır... 
Rüya meselesi beni Freud’a ve psikanalistle-
re götürdü.”

Şairin Bergson, Freud ve Bachelard gibi 
düşünürlerle şair Valery dışında etkisinde 
kaldığı yabancı şair ve yazarlardan bazıları 
şunlardır: Baudelaire, Mallarme, Gérard de 
Nerval, Apollinaire, Hoffman, Edgar Allan 
Poe, Goethe. Tanpınar bu edebiyat ve fikir 
adamları ile birlikte, Dede Efendi, Mozart, 
Beethoven ve Bach gibi yerli ve yabancı 
bestekârlardan da etkilenir. Yahya Kemal ve 
Ahmet Haşim ise, birlikte şairi baştan beri et-
kileyen diğer aslî sanatçılardır. Tanpınar’daki 
Bergson’dan gelme zamanın ötesine geçme 
ve sonsuzluk temleri ile Valery’den aldığı 
karanlıktan aydınlığa geçme temlerini Ne 
İçindeyim Zamanın ve Bursa’da Zaman isimli 
şiirlerde bulabiliriz. Freud etkisi pek çok şii-
rinde sıkça geçen rüya kavramı ve özellikle 
“Rüyalar” hikâyesinde açıkça bellidir. Tanpı-
nar’ın estetik ve poetikasını yansıtan şiirleri 
ve Antalyalı gence mektubunun yanında, 
bu hikâye de onun karanlıktan aydınlığa, 
karmaşadan düzene, kasvetten ferahlığa 
geçmeyi esas alan hayat ve sanat anlayışına 
ilişkin önemli bir belgedir[14-15].
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Burak Özcan

SEYYAH OLMAK... 
Bir kısım otoriteler tarafından Türk ve 

dünya tarihinin en büyük gezgini ve en bü-
yük seyahat kitabının yazarı olarak bilinen 
Evliya Çelebi’yi, Evliya Çelebi yapan şey 
neydi? Farklı yerler görme arzusu mu? İçe-
risindeki keşfetme ruhunun dışa yansıması 
mı? Ya da bilinmeyeni bilme, öğrenme dür-
tüsü mü? 

Geçmiş dönem insanlarında bulunan, 
yüz yıllar geçmesine rağmen modern 
çağ insanında da varlığını sürdüren belki 
de aynı duyguydu. Son zamanlarda Türk 
gençleri arasında da oldukça rağbet gören 
seyyahlık ve gezginlik geleneği her geçen 
gün popülaritesini artırmaya devam edi-
yor. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryollarının (TCDD) Ankara- Kars arasında 
düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine 
talepte patlama yaşanıyor. Özellikle 18-25 
yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 gün-
lük hafta sonu tatili için gittiği Kars, en çok 
ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. 
Bilet satışları tükenmiş. İleriye dönük olarak 
iki aylık biletler bile satılmış durumda.

Gezmek, seyahat etmek bir kültür mü 
dersiniz, yoksa bir yaşam tarzı mı bilinmez 
ama son zamanlarda oldukça revaçta. Belki 
insanların ekonomik olarak daha rahat bir 
düzeye gelmesi bunun da seyahat etme 
özgürlüğüne katkıda bulunması, belki de 

çağın getirdiği bir furya. Ama çevremde ta-
nıdığım ya da tanımadığım yüzlerce insan 
seyahat etmek için uçak bileti, otobüs bi-
leti, tren bileti bazen sadece bir sırt çantası 
kullanıyor. Seyahat eden kendilerine gezgin 
diyen bu kitlenin hemen hemen hepsinin 
sosyal medyada bir araya geldiği grupları 
var. İletişim kurdukları alanlar, platformlar 
var. Hatta olay öyle bir hal almış ki kendi 
aralarında geliştirdikleri bir jargon bile bu-
lunmakta. Gezgin jargonu. Kamp atmak... 
Rezz... Up... bunlardan bir kaçı.

Bu işten para kazananlar mı istersiniz? 
Seyahat bloğu yazanlar mı? Yazılarını birleş-
tirip kitap çıkaranlar mı? Gezdiği ülkelerde 
çalışıp yeni rotalar keşfedenler mi? Otos-
topla gezip yol parasını bedavaya getirenler 
mi? Gittiği ülkelerde kalacak yer bulup otel 
parasından yırtanlar mı? İşinden istifa ede-
rek fotoğrafçılığa başlayan ve sonrasında 
da hayali olan dünyayı gezme serüvenine 
atılan mı ararsınız? Mühendislik mesleğini 
bırakıp, dünyayı gezme arzusu peşinde ka-
riyerini hiçe sayan mı? Çocukluk hayalini 60 
yaşında 25 ülke gezerek gerçekleştiren mi? 

İşte hepsi insanın içindeki o garip duygu-
nun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Çocukluk hayalini 60 yaşında 25 ülke ge-
zerek gerçekleştiren sıra dışı gezgin Ayşe 
Kurucu, sosyal medyada en çok konuşulan 
isim haline gelmiş durumda. Eşinden ay-
rıldıktan sonra çocuklarını da evlendirince 
evde boş boş oturmanın ona ters geldiğini 
ve yola çıkıp insanlarla tanışmanın en büyük 
ilaç olduğunu belirten Ayşe Teyze, neden 
niçin diye sormadan insanlara şeffaf yak-
laşmanın, yargılamadan ve ötekileştirme-
den sevmenin önemini vurgularken, hayatı 
dümdüz yaşamaktansa hayatla dans etme-
miz gerektiğini hatırlatıyor hepimize.

Haber bültenlerine konu olan Ayşe Teyze, 
belki de söylenmesi gereken ne varsa bütün 
duygulara tercüman olmuş. Konuşmacı ola-
rak katıldığı bir organizasyonda hislerini dile 
getiren Ayşe Teyze bakın seyahat etmenin 
gezgin olmanın tarifini yaparken neler anla-
tıyor, ‘’ Şimdi hep hayalden konuştuk, benim 
de çocukluğumdan beri dünyayı gezme ha-
yalim vardı.

MAKALE
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Ama gerçekleşeceğini hiç tahmin et-
miyordum. Gezdik bayağı bir güzel yerler 
gördük. Ben insanları çok seviyorum. Yargı-
lamadan, ötekileştirmeden, değiştirmeye 
uğraşmadan. İnsanlarla nasıl verimli bir di-
yalog kurabilirim? İnsanlarla nasıl bir duygu 
paylaşımı, fikir paylaşımı yapabilirim? Bütün 
gayem bunlardı.

Çocuklar evlendikten sonra, dört duvar 
arasında oturmak bana çok ters geldi. Ken-
dimle baş başa kaldığım zamanlarda bazı 
hatalarımdan dolayı kendimi yargılama, 
kendimi suçlama başlıyor. Baktım, kendi 
kendime en çok zarar veren yine kendim 
oluyorum. Ne yapabilirim? İnsanlarla bir di-
yalogda olayım, görüşeyim, bir şey vereyim 
bir şey alayım. Bir şeyler paylaşalım. Çok şey-
ler paylaştıkça mutlu olduğumu fark ettim. 
Bu mutlulukla başka birilerini de mutlu etme 
ihtiyacını hissettim. Ve böyle diyaloglar gi-
derken çok yerler gezdim. Baktım bayağı bir 

şeyler başarmışız. Sevmek ve bu sevgiyi de 
hiçbir çıkar yol gözetmeden kurmak, değiş-
tirmeye uğraşmadan. Mutluluğu bir hayatın 
içinde aramaktansa, hayatla dans edebilme-
yi öğrenmek çok güzel geldi bana. ‘’

İşte 60 yaşında 25 ülke gezen,  sıra dışı 
gezgin Ayşe Teyze’nin zihninden dökülen-
ler bunlar. Hangi gezgine sorarsanız sorun, 
hepsinden ayrı ayrı hikayeler, ayrı ayrı ma-
ceralar dinlersiniz. ‘’Çok okuyan mı bilir? Çok 
gezen mi?’’ deyimini yıllardır duyarız. Cevap 
olarak, ne söylerseniz doğru olarak kabul 
edilebilir ama çok gezenin hayal dünyasının 
bir tık daha geniş olduğunu düşünüyorum.

Evliya Çelebi, bilindiği gibi gördüğü bir 
rüya üzerine gezmeye başlamış ve 51 yıl 
süren seyahati sonunda eserini yazmıştır. 
Rüyada meydana gelen bir dil sürçmesi so-
nucunda “Şefaat ya Resulallah diyecek yerde 
seyahat demişiz”le başlayan bir maceranın 

sonunda böylesine büyük bir eser meydana 
gelmiştir.

Gezmeye düşkünlüğü dolayısıyla, gez-
mek için her sebepten yararlanmış ve bütün 
ömrü boyunca gezmiş Evliya Çelebi. Seya-
hati boyunca; Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh 
ve Çek, 7 iklim ve 18 padişahlık 51 yıl bo-
yunca gezip dolaşmıştır. Bütün bu gezdiği 
coğrafyada 147 dilden kelimeler toplamıştır.

Konduğu bin bir çiçekten topladığı po-
lenle bal yapan arı misali, gezdiği her coğ-
rafyadan bir şeyler biriktiren Evliya Çelebi de 
seyahatnameyi meydana getirmiş.

Gezmeyi bir düstur edinmiş modern dün-
ya seyyahlarından belki de yeni seyahatna-
meler, yeni Evliya Çelebiler çıkar ne dersi-
niz...

MAKALE
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

TARİHİ BİRİKİMİN 
GÖRKEMLİ MİRASI 

Bursa Büyükşehir Belediye-

si’nin, Uludağ Üniversitesi, Vakıf-

lar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Bölge Müdür-

lüğü’nün katkılarıyla Bursa’ya ka-

zandırdığı Bursa Vakıf Kültürü 

Müzesi, kent kültürü mirasına 

sahip çıkıldığının seçkin örneğini 

oluşturuyor.

Konumu ve stratejik yapısıyla birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapan Bursa, Os-

manlı’nın ilk başkenti olması ile de tarihi 

birikimin görkemli mirasına sahip bulu-

nuyor.

Bursa’nın eşsiz tarihi birikimini ge-

lecek kuşaklara aktarabilmenin seçkin 

örneklerine imza atan Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, Atatürk Kongre Kültür Merke-

zi’nde (Merinos AKKM) hizmete sunduğu 

“Bursa Vakıf Kültürü Müzesi” ile kentin 

kültürel ve tarihi mirasını geleceğe taşı-

yor.

Bursa Vakıf Kültür Müzesi, pazartesi 

günleri hariç olmak üzere haftanın diğer 

günleri, sabah 09.00 ila akşam 17.30 sa-

atleri arasında kapılarını ziyaretçilerine 

açık bulunduruyor.
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Birbirinden özel ve nitelikli eserleri bünye-
sinde barındıran Bursa Vakıf Kültürü Müzesi,  
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 500 metrekare alan üzerine 
kurulan müze, 15 farklı bölümden oluşuyor.

Müzede ağırlıklı olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından Bursa’da bulunan 
külliyelerden toplanan eserler, hat levhala-
rı, şamdanlar, halı ve kilimler, Hilye-i Şerifler, 
dervişlerin kullandığı teberler sergileniyor.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde ayrıca Ye-
şil, Ulucami, Muradiye Medresesi, Kozahan 
ve Irgandı Köprüsü’nün birebir küçültülmüş 
minyatürü ile Kündekari tekniğiyle yapılmış 
Yeşil Türbe kapısı ve Osmanlı’da hayvanlara 
verilen önemin en güzel örneklerinden kuş 
evlerinin maketleri sergileniyor.
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

ASIRLARI AŞAN 
GELENEK 

Vakıf sistemi, tarihsel süreç içerisinde 
topluma, zamana ve mekâna bağlı olarak 
değişiklik göstermiş, çeşitli toplumlarda 
farklı şekillerde uygulanmıştır. Vakıf kül-
türünün başlangıç tarihi kesin olarak bi-
linmemekle birlikte, Babil ve Sümerler’de 
vakfı andıran bir takım izlere rastlanmıştır. 
Yine Boğazköy kazılarında ele geçen tab-
letlerde,  M.Ö. 1290-1280 yıllarında Hitit 

Kralı Hattuşili tarafından düzenlenmiş 
bir belge vakfı çağrıştırmaktadır. Eski Yu-
nan’da farklı bir uygulama mevcut olup, 
vakfa benzer bazı kurumlardan bahsedil-
mektedir. Roma ve Bizans’ta da vakıf kuru-
munun bir ölçüde gelişmiş olduğu anlaşıl-
maktadır.

Türklerin de, İslamiyet’i kabul etmeden 
önce Gök Tengri inançlarına uygun vakıf-
lar oluşturdukları anlaşılıyor.  Toplumun 
tüm kesimlerine refahın yayılmasını amaç-
layan vakıf kurumlarının kökeni, Türklerde 
Uygurlara kadar gidiyor. Çin vakayiname-
lerinde, Uygur ülkesinde fakirlik olmadığı; 
bir kişinin maddi sıkıntı içine düştüğü tak-

dirde toplumun ona yardım ederek muh-
taç durumdan kurtardığı kaydedilmekte-
dir. Doğu Türkistan’ın Turfan Bölgesi’nde 
yapılan araştırmalarda, Uygur Budist ma-
bedlerinin duvarlarında hayır yapan vakıf-
çıların portrelerinin resmedildiği, yanları-
na da bu kişilerin adlarının yazılmış olduğu 
görülmüştür. Asya’da yerleşik bulunan Uy-
gurlar, İslâmiyet’i ancak 15. asırda kabul 
etmişlerdir. Bu bulgu; Türk kavimlerinde 
vakıf fikrinin, İslâmiyet’ten önce doğmuş 
olduğunun fakat olgunlaşmadığının gös-
tergesi olarak kabul edilmektedir. İslâm 
öncesi Arap toplumunda ise dini kurumla-
rın bazı hizmetlerine, süresiz olmak üzere, 
bir takım malların tahsis edildiği biliniyor.
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SOSYAL 
DAYANIŞMANIN 

SEÇKİN ÖRNEKLERİ 
Vakıfl arın kuruluş amaçları toplumsal 

dayanışma ve yardımlaşmadır. Vakıfl arın 
genel amaçları içinde ekonomik ve mali 
bakımdan güçsüz durumda olanları des-
teklemek, güçlendirmek ve onların sosyal 
ve ekonomik durumlarını düzeltmek var-
dır. Vakıfl ar bir yandan doğrudan doğruya 
kamu hizmetleri yaparlarken diğer yan-
dan da bir kısım ihtiyaç sahiplerine direkt 
olarak ekonomik ve mali yardımlarda bu-
lunmaktadırlar.

Orhan Gazi’den başlayarak Osmanlı 
padişahları, sultanları, vezirleri, emirleri, 
zengin kişiler, pek çok vakıf kurmuştur. Ör-
neğin, Yıldırım Bayezid, Bursa’da bir dârul-
hayr, bir hastane, bir tekke, iki medrese ve 
bir cami yaptırmıştır. Osmanlılar oluştur-
dukları vakıfl arı, büyük bir inançla ayakta 
tutma, geliştirme ve sürekli kılmaya önem 
vermiş ve bunların ihtiyaçlarını giderecek 
vakıfl arı da kurmayı ihmal etmemiştir.
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HAKİKATİN 
SIRLI IŞILTILARI

Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışavu-
rumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin 
bütününü oluşturan sanat faaliyetleri, aslında, 
hayatı anlama ve anlamlandırma çabasından 
başka bir şey değildir.

Büyük Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy, 
“İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duy-
guyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı 
duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için 
hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belir-
lenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat 
ortaya çıkmıştır” der. Bütün bu çabaların teme-
linde, yaşamın insan üzerinde bıraktığı izlerin 
etkisinin yanında, beklentiler ile diri tutulan 
umutlar ve yaşanmışlıkların insan üzerinde 
oluşturduğu hayal kırıklıklarının çığlıkları yan-
kılanmaktadır.

Bir müzisyen duygu yoğunluğunu notalar-
la, bir ressam iç dünyasının esintilerini fırça 
darbeleriyle, bir heykeltıraş objelerin duygu 
dünyasında uyandırdığı algıyı ahşap, alçı ya da 
taş malzemeye desen desen kazıdığı oyuklarla 
yansıtırken, aslında her biri, var olmanın ince-
liğini, nedenini, niçinini de anlama ve anlam-
landırma çabasındadır.

BİR PORTRE BİR İNSAN
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Hayatın hakikatinden yansıyan sırlı ışıltılar, 
sanatın çeşitli enstrümanlarının yanında, fo-
toğrafçılık tekniği ile de gören göz ve hisseden 
kalplere kare kare sunulmaktadır.

Suyun üzerine düşen yansımaları fotoğraf-
layan fotoğraf sanatçısı Feyzullah Baytekin, 
hayatın sırlı hakikatlerini uzun yıllardır objek-
tifine yansıyan görüntülerle, gönül gözüyle 
bakmasını bilenlerin dikkatine sunuyor.

Baytekin’in fotoğrafın gizemli dünyasıyla 
tanışması, 1960’ların başında hediye edilen fo-
toğraf makinesi ile başlamış.

Herkesin gördüğündense, görünenin öte-
sindeki sırra erişebilmek arzusu, fotoğrafçılığı 
onun dünyasında, boş zamanın değerlendiril-
diği uğraş alanı olmasının ötesinde, bir yaşam 
biçimi haline getirmiş.

Feyzullah BAYTEKİN
Fotoğraf Sanatçısı
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Bir objeyi kadraja almanın, bakmakla görmek 
arasındaki detaycı inceliğe sahip olunmasını ge-
rektirdiğini vurgulayan Baytekin, objektifle kurdu-
ğu her göz temasında, bakan göz olmaktansa gö-
ren göz olmaya özen gösteriyor.

Fotoğrafın kimine göre “sanat”, kimine görey-
se “anın görüntüleme tekniğiyle arşivlenmesi” 
biçiminde tanımlandığına işaret eden Baytekin, 
“Fotoğraf, herhangi bir tanımın sınırlarına sığdırı-
lamayacak kadar hayatla bütünleşik bir kavram. 
Fotoğraf aslında hayatın ta kendisi. Hayatın ritmini, 
soluk alışverişlerini fotoğrafta görmek mümkün. 
Altmış yıla yakın bir süredir, hayatın ritmini, fotoğ-
raf makinemin objektifine yansıyan karelerde du-
yumsayabiliyorum. Bu bazen bir martının kanat-
larında, bazen bir caminin minaresinden yansıyan 
ezan sesinde, bazen trafikteki araçların klakson 
seslerinde, bazen de sokak arasında oynayan ço-
cukların cıvıltılarında kendini hissettiriyor.” sözle-
riyle, fotoğrafın hayatın her anını yaşatan sırrına 
dikkat çekiyor. 

Bir gün, denizin dalgalarına yansıyan gün ışığı-
nın fotoğrafını çektiğini, o günden sonra da suya 
düşen yansımaların fotoğraflanmasına yöneldiğini 
belirten Baytekin, kendisini su üstü fotoğrafçılığa 
yönlendiren olayın, deniz üstündeki güneş yansı-
malarının oluşturduğu “Allah” yazısı olduğunu vur-
guluyor.

Deniz dalgalarının üzerindeki gün ışığının bir 
anlık yansımasıyla oluşan ahenkli görüntüyü, fo-
toğraf makinesi ile görüntüleyen Baytekin için 
kadrajda beliren fotoğraf karesindeki  “Allah” yazısı, 
çıktığı fotoğrafçılık yolunun parolasını oluşturmuş.

O günden sonra suya düşen yansımaları fotoğ-
raflayan Baytekin, kafa gözünden kalp gözüne gö-
nül köprüsü kurabilenlerin anlamlandırabilecekleri 
sanat eseri niteliğindeki fotoğraflarını, fotoğraf se-
verlerle paylaşır olmuş.

Bugüne kadar İstanbul’da sekiz adet sergi açan 
fotoğraf sanatçısı Feyzullah Baytekin, pek çok tele-
vizyon programına da konuk oldu.

Fotoğrafçılıkta altmış yıla yakın bir süreyi geride 
bırakan Baytekin, fotoğrafın sırlı yolundaki yolculu-
ğuna ilk günkü şevk ve heyecanıyla devam ediyor.
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TAŞLARDAN 
YANSIYAN SANAT 

ŞAHASERİ 
GÖRÜNTÜLER 

Fotoğraf sanatçısı Feyzullah Bay-
tekin’in gerçekleştirmeyi hedefl ediği 
en büyük projelerinden biri de de-
ğişik renklerle boyanmış taşların su 
yüzeyinde bıraktığı yansımaları gö-
rüntülemekti.

Baytekin hedefini gerçekleştirdi-
ğinde, fotoğraf karesine görülmeye 
değer görüntüler yansıdı.

Farklı ebatlarda ve değişik renk-
lerle birleştirilen taşları, su yüzeyine 
bırakan Baytekin,  renk cümbüşü ha-
linde yansıyan objeleri fotoğrafl adı-
ğında, sanat şahaseri bu görüntüler 
ortaya çıktı.

BİR PORTRE BİR İNSAN
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     SUYU UCUZ İÇELİM!
Birçok şeyin zamlandığı günümüzde, el-

bette suyu ucuz kullanmayı- içmeyi, herkes 
arzu eder değil mi?

“ Su şehri Bursa” dergimizin daha önceki 
sayılarında, su ile alâkalı yazdığımız bir maka-
lede, hem Kur’an âyetlerinden, hem de onun 
tefsiri mahiyetindeki bazı güzel sözlerden 
istifade ile suyun yaratılmasının, tamamen 
bir mucize olduğunu ve Allah’ın kudretinden 
başka bir şey olmadığını ifade etmiştik. Ama 
her şeyi maddede arayan bazıları bunu kabul 
etmemiş. Eh, kabul etmeyebilirler. Kimsenin 
inancına karışmayız (onlar bize karışsa da) 
ama madem kudret-i ilâhiyeden geldiğine 
inanmıyorsunuz, o zaman dünyanın birçok 
yerinde susuzluktan kırılan birçok insan var. 
Sizler de, suyun formülünü biliyorsunuz, ora-
lara da, en mahir kimyâgerlerinizi alıp gidin 
bakalım, bir damla su yapabilecek misiniz? 

Neyse, gelelim konumuzun başlığı olan 
suyu ucuz kullanmaya, içmeye. Benim ço-
cukluğumun Ankara’sında, hazır su alan-
ları çok azdı. Cam damacana ve etrafında 
sarılı hasır muhafazası ile “ Kavacık”  ve

daha sonraki senelerde de “ İnci” markalı su-
ların ambalajları hâlâ gözümün önüne gelir. 
Bu dediğimiz tabii, yarım asır öncesinin hatı-
rası. Genellikle, birçok vilayette şebeke sula-
rı, içilebilir özellikteydi.

Daha sonraki senelerde, damacana suları, 
millette alışkanlık yaptı ve tüketim çoğaldı. 
Tabii, arz-talep doğrultusunda da, birçok 
firma ortaya çıktı. Bunlardan çoğunluğu 
kaynak sularını kullanırken, bazıları da, kuyu 
sularını işleyerek, piyasaya sürdü. İnsanlar 
arasında, “çeşme suyu içilmez” diye bir hissi-
yat meydana getirdiler. 

                      
Su ve sağlık konularıyla uğraşan bir dok-

torun , “ölü su-canlı su- diye bir tabirini duy-
dum. Sordum, ne demek olduğunu. “Çeşme 
suları canlı, damacana suları ölü su” dedi. 
Bu tabir bana değişik geldi. Gerçekten de 
bizim BUSKİ suyu ve diğer damacana suları 
ile alâkalı tabloyu imcelediğinizde, mukaye-
se farkını görürsünüz. Meselâ, sulardaki ph 
(power or potential of hydrogen “hidrojenin 
potansiyel gücü” ) 1-7 arası, asitik, 7-14 ara-
sı alkaliktir. Bunun nötr olanı 7 olarak kabul 
edilir. Bizde, 6,5 /8,5 arası en ideal ölçü ola-
rak kabul edilir. BUSKİ çeşme suyunun ph ı 
:8,2 dir. Diğerleri de tabloda görünmektedir. 
BUSKİ sularının içilmesinden, bazı yerler çok 
memnunken, bazı yerlerden şikâyet gelme-
si, genellikle ana hattan, site ve apartman 
içlerine bağlanan hatların eskimiş, paslan-
mış, delik v.s olmasından kaynaklanıyor. 
Bursa’da, hemen hemen bütün ana hat şe-
bekelerini en son teknolojik boru hatlarıyla 
yenilemiş durumdayız. Apartman ve siteler 
de zamanla bağlantı borularını yenilerse, sı-

kıntılar ortadan kalkar.

Bursa’da, su fiyatlarının yüksek olmasın-
dan şikâyet edenler var. Aslında, damacana 
suyunun 19 litresine, 10-15 TL: verenlerin, 
bir ton suya, 3,5 lira gibi bir miktara itiraz et-
mesi anlaşılmıyor. Yani, damacana suyunun 
fiyatıyla, BUSKİ suyu ile yaklaşık, 50 damaca-
na doldurulur. Diğer bir ifade ile bizim suyu-
muzun tonu 3,5 TL. civarındayken, ortalama 
damacana sularının ton fiyatı 500 TL. civarın-
dadır.

30 büyükşehir su fiyatlarıyla mukayeseli 
tablomuzda görüleceği gibi, BUSKİ suyu ilk 
sıralarda değil, tam 19. sırada yer almakta-
dır. Bursa, Türkiye’nin dördüncü büyük şehri 
iken, üç büyük şehirden sonra geldiği gibi, 
birçok küçük şehirden de sonra gelen bir fi-
yat ucuzluğu vardır. Bunu da, inceleyerek ve 
mukayese ederek görebilirsiniz.

Son olarak, suyun ucuza mal edilmesinin 
bir yolu da israf etmemek, har vurup, har-
man savurmamaktır. Kullanacağımız kadar 
ve çeşme ve bataryalar az açılarak su kulla-
nılmalıdır. Bu konuda, Peygamberimiz (asm) 
şöyle buyurmaktadır. “ Biriniz, akan bir de-
reden abdest alırken bile israf etmeyiniz” . 
Özellikle, evlerinde genç çocukları olanların 
çoğundan bizlere gelen bir şikâyet de şudur. 
“Çocuklar banyoya girince, duşu bir açıyor-
lar, banyo bitene kadar kapatmıyorlar.” İşte 
israfın en büyüğü de burada yapılmaktadır. 
Suyumuzu israf etmezsek, hem su fiyatla-
rımız azalır, hem de bizden sonra gelecek 
nesillerin de kullanacağı kaynakları, onlara 
miras olarak bırakmış oluruz.

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

MAKALE
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