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Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Bursa’yı her alanda örnek 
alınan kent konumuna getirmeyi hedefliyoruz.

Akıllı şehir uygulamalarından sosyal projelere, turizm ya-
tırımlarından kültürel çalışmalara kadar gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlar, hedefimize giden yolda önemli adımları oluşturu-
yor.

Bütün bunların yanı sıra Bursa’yı daha sağlıklı yarınlara ta-
şımak, en önde gelen hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda, çevre yatırımlarına büyük önem vermek-
teyiz.

Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın atık sulardan kaynakla-
nan kirliliğine son verecek olan atık su arıtma tesisleri yatırı-
mımız, bunun en somut örneğini oluşturuyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiği-
miz atık su arıtma tesisleri, çevre alanında attığımız en büyük 
adımlardan biri.

Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla Bursa’ya kazandırdığı-
mız tesisler, çevreye katacakları değer ve yatırım büyüklük-
leriyle, Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek görünüme sahip 
bulunuyor.

Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, 
ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesisler, teknoloji-
nin ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağlamında inşa edildi.

Kartvizitinde “sanayi şehri”, “tarih şehri”, “kültür şehri”, “tica-
ret şehri” gibi pek çok unvanın yazılı bulunduğu güzel Bursa-
mız, bütün bu bilinen özelliklerinin yanında, “turizm şehri”dir 
aynı zamanda…

Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi birikimiyle turistlerin ilgi 
odağında yer alan Bursa, bundan böyle tertemiz sahilleriyle 
de “deniz şehri” unvanıyla anılacağı günlerin arefesinde.

Bursa’yı “deniz şehri” unvanına sahip olmayı hazırlayan 
sürecin başında, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün dereleri, su 
kaynaklarını ve denizleri atık sulardan kaynaklanabilecek kir-
lilikten arındırmaya yönelik gerçekleştirdiği çevre yatırımları 
bulunuyor.

Hep söylediğimiz gibi “birlikte çalışıp birlikte başaracağız”.
Biz, Bursa’ya aşığız. Bursa’nın geleceği için hep birlikte ça-

lışıyoruz.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bursa’nın geleceği için hep
birlikte çalışıyoruz…
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Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Bursa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleş-
tirdiğimiz altyapı çalışmaları, bütün hızıyla devam ediyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, dere ıslahla-
rına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasın-
dan, yeni arıtma tesislerinin yapımına kadar gerçekleştirdi-
ğimiz yatırımlar, sorunlarından arındırılmış altyapı ağının 
oluşumunda, Bursa’yı geleceğe taşıyacak çok önemli adım-
ları oluşturuyor.

Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü’nün atık su-
lardan kaynaklanan kirliliğine son verecek altı arıtma tesisi-
miz, sağlıklı şehir hedefine giden yoldaki kilometre taşlarını 
meydana getiriyor.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla bir defada gerçek-
leştirilen en büyük çevre yatırımı kapsamında işletmeye 
aldığımız Gemlik, Küçükkumla, Kurşunlu, Mudanya atık su 
arıtma tesisleri ile Gemlik Körfezi’nin; Nilüfer Atık Su Arıtma 
Tesisi ile Nilüfer Çayı’nın ve Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi ile 
de Uluabat Gölü’nün atık sulardan kaynaklanan kirliliği son 
bulmuş olacak.

Bu, “sağlıklı şehir Bursa” hedefinde, tarihi dönüm noktası-
na ulaşıldığı anlamına da geliyor.

Büyükşehir Belediyemizin bugünden geleceği planlayan 
Bursa vizyonu sayesinde biz, bugün, az önce sözünü ettiğim 
tarihi dönüm noktasını yaşıyoruz.

Bursa’nın simge değerlerinden Nilüfer Çayı’nın eski ha-
yat dolu günlerine kavuşması, yine şehrimizin incisi Gemlik 
Körfezi ile bir tabiat harikası Uluabat Gölü’nün kirlilikten arın-
dırılması, Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla elde edilen 
büyük kazanımlar anlamında nesiller boyu hep hatırlanacak.

Bursa’nın her alanda örnek alınan şehir konuma gelmesi 
doğrultusunda biz BUSKİ olarak, dün olduğu gibi bugün de 
sorumluluk sahamızdaki görevlerimizi en kusursuz biçimde 
yerine getirmenin kararlılığındayız.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, çalışmalarımıza, 
dün olduğu gibi bugün de artan bir tempoyla devam edi-
yoruz.

Kusursuz altyapı hedefi
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ULUABAT GÖLÜ 
BUSKİ İLE DAHA 

TEMİZ 
Türkiye’de Uluslararası Sulak Alan-

ların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR)  
kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 
2001 yılından itibaren Uluslararası Ya-
şayan Göller Ağı’na dahil olan Uluabat 
Gölü’nü kirlilikten arındıracak Akçalar 
Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yapılan Gemlik 
Körfezi’ni kirlilikten arındıracak, bünyesinde 
8 terfi merkezi, 82 kilometrelik yağmursu-
yu ve kanalizasyon hattı, 22 kilometre terfi 
hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 adet derin deniz 
deşarj sistemi bulunan dev projeyi etap etap 
hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Ulu-
abat Gölü için de düğmeye bastı. Kuş var-
lığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en 
önemli sulak alanlarından biri olan, Ulusla-
rarası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi 
(RAMSAR)  kapsamındaki Uluabat Gölü’ne 
yeniden hayat verecek Akçalar Atıksu Arıt-
ma Tesisi tamamlandı. Dünyada sadece 38 

üyesi bulunan “Uluslararası Yaşayan Göller 
Projesi”ne dâhil olan Ulubat Gölü’nü evsel 
ve sanayi atıklarından arındıracak tesis, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da 
katıldığı törenle devreye alındı.

 Göç yolu üzerinde
Anadolu’ya kuzey batıdan giren kuş göç 

yolu üzerinde olan, Balıkesir’deki kuş cenne-
tine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği 
ile sadece Türkiye’nin değil, Avrupa ve Orta-
doğu’nun en önemli sulak alanlarından biri 
Uluabat Gölü çevresindeki yerlerim birimle-
rinin atıkları, artık aratmaya tabi tutulacak. 
Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akça-
lar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin

BUSKİ HABER
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nüfusa hizmet verecek tesiste, ilk olarak 
fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultra-
viyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa 
Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi 
sağlanacak. Devreye alınan tesis ile dün-
yada nesli tehlike altında olan küçük ka-
rabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pas-
baş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş 
türlerine ev sahipliği yapan ve bu kuşlar 
için önemli bir üreme alanı olan Uluabat 
Gölü’nde hem kuş hem de balık türlerinin 
sürdürülebilirliği sağlanacak.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bur-
sa’nın Allah vergisi birçok değere sahip 
olduğunu belirterek, Uluabat Gölü’nün 
de bu değerlerden biri olduğunu söyledi.. 
Altyapı yatırımlarının önemine dikkat çe-
ken Başkan Aktaş, ‘‘25 bin nüfusa hizmet 
verecek bu tesis, kamulaştırmalarıyla bir-
likte yaklaşık 35 milyon TL’ye mal oldu. Göl 
havzasına hayat verecek proje kapsamın-

da Gölyazı’da 3,  Akçalar’da 1 ve Fadıllı’da 
1 terfi merkezi yapıldı. Tesisin yapılında 
emeği geçen herkesi kutluyorum. Uluabat 
Gölümüz için hayati önem taşıyan tesisin 
Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.

Açılış törenine Başkan Aktaş’ın yanı sıra 
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Mü-
dür Yardımcısı Devrim İzgi, Yönetim Ku-
rulu üyeleri Osman Zengin, Ekrem Yıldız, 
Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Bü-
yükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları 
katıldı.

Kurdele kesiminin ardından törene ka-
tılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve 
protokol üyeleriyle birlikte tesisleri gezen 
Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Gün-
gör Gülenç’ten sistemin çalışma şekliyle 
ilgili bilgi aldı.



8

BUSKİ HABER

SU FİYATLARINDA 
İKİNCİ İNDİRİM 

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 
Ekim ayı toplantısından yine bir indi-
rim müjdesi çıktı. Geçtiğimiz yıl Kasım 
ayında su fiyatlarına yüzde 10 indirim 
yapma kararı alıp, vatandaşlara rahat 
bir nefes aldıran Büyükşehir Belediye 
Meclisi, 1 Kasım’dan itibaren yapıla-
cak sayaç okumalarında geçerli olmak 
üzere su fiyatlarında yine yüzde 10 in-
dirim yapma kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim 
ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın baş-
kanlığında yapıldı. Toplantıda, BUSKİ’nin 
su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili 

rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere va-

tandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden 

şikayet etmeleri üzerine konu ilk olarak 

geçtiğimiz yıl Kasım ayında gündeme gel-

mişti. Başkan Aktaş’ın, Büyükşehir’de göre-

ve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su 

fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. 

İlk indirim kararının ardından açıklama ya-

pan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden 

bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. 

İlk indirimden sonra henüz 10 ay geçme-

sinin ardından su fiyatlarına ikinci bir indi-

rim geldi. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime 

gidilmesi ile ilgili rapor, Büyükşehir Bele-

diyesi Ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 

Kasım’dan itibaren yapılacak sayaç oku-

malarında geçerli olacak yüzde 10 indirim 

kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara 

göre BUSKİ’nin halen 1 milyon 311 bin 

abonesi bu indirimden faydalanabilecek.
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TERZİLER GÖLETİ 
ÜRETİCİYE 

DERMAN OLUYOR 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yol 

göstericiliği ile kırsaldaki yatımlarına 
hız veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
üreticinin yüzünü güldürecek tarımsal 
sulama çalışmalarına da önem veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla altyapı çalışmalarını sürdüren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, üreticinin sulama ihti-
yacını karşılamaya yönelik yatırımlarıyla da 
adından söz ettirdi. Bu kapsamda Yenişe-
hir’in Terziler Mahallesi’nde BUSKİ tarafın-
dan yaptırılan sulama göleti, su ihtiyacının 
bulunduğu bölgelerde, tarımsal sulama 
noktasında üreticinin sulama sorununun 
çözümünde önemli yer tutacak.

Gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının 
yanı sıra tarımsal sulamaya da büyük önem 
verdiklerini vurgulayan BUSKİ Genel Müdü-

rü Güngör Gülenç, “Yaklaşık 3 milyon TL’lik 
yatırım tutarıyla hizmete devam eden Yeni-
şehir Terziler Sulama Göleti, bölgede sulu 
tarımın yapılabilmesine olanak sağlıyor. 
Toplamda 250 hane bu göletten tarım ara-
zilerinin sulanması noktasında faydalanıyor.” 
diye konuştu.

Terziler Sulama Göleti’nin kil dolgu olarak 
yapıldığını ifade eden Gülenç, depolama ka-
pasitesi olarak 650 bin metreküp hacme sa-
hip olduğunu, sulama alanı olarak da 1500 
dekar alana hitap ettiğini sözlerine ekledi.
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BUSKİ’DEN
KURŞUNLU’YA

38 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM 

Gerçekleştirdiği altyapı projeleri ile 
Bursa’nın altyapısına damgasını vuran 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa’nın ge-
leceğe daha sağlıklı bir şekilde taşın-
ması hedefiyle gerçekleştiği yatırımla-
rına devam ediyor.

Bu yatırımların başında gelen Atıksu Arıt-
ma Tesisleri, bulunduğu bölgedeki evsel 
atıkların bertarafında önemli rol oynuyor.
Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi ile yer altına 

milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 38 
milyon TL harcanarak yaptırılan Kurşunlu 
Atıksu Arıtma Tesisi, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Zafer Işık 
ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
ile Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Bürok-
ratları’nın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçük-
kumla ve Kurşunlu’daki atıksu arıtma tesis-
leri için 201 milyon TL’lik yatırım yaptıkları-
nı, Gemlik ve Nilüfer için de 110 milyon TL 
harcamayı planladıklarını belirten Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Doğu 
arıtma ve çamur yakma tesisleri hariç, atık 
suların arıtılması yönünde yaptığımız tesis-
lere toplam 311 milyon TL ayırdık. Bu alan-
daki tüm hazırlıklarımızı tamamladığımızda, 
daha temiz bir Gemlik daha temiz bir Bursa 
ile karşılaşacağız” dedi.  Başkan Aktaş, geçen 

hafta hizmete giren Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nin ardından Kurşunlu Atıksu Arıt-
ma Tesisleri’ni de faaliyete geçirmekten bü-
yük mutluluk duyduklarını söyledi. Gemsaz, 
Engürücük, Gençali, Kumsaz ve Kurşunlu 
mahallelerinin atık sularını arıtacak tesisin 
Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kali-
tesi sağlayacak şekilde planlandığını kayde-
den Başkan Aktaş, “19 bin 220 metrekarelik 
alana kurulu tesisimizde, 728 metre uzunlu-
ğa ve 40 metre derinliğe sahip deniz deşarjı 
hattı bulunuyor. Çevreyi kirleten atık sular, 
bu hat vasıtasıyla, temizlenerek Marmara 
Denizi’ne deşarj ediliyor. Günlük yaklaşık 
5000 metreküp kapasitesi olan tesisimiz, 30 
bin kişilik nüfusa hitap ediyor” diye konuştu

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış 
töreninin ardından tesisleri gezen Başkan 
Aktaş ve protokol üyeleri, arıtmadan çıkan 
suyun kalitesini de bizzat yerinde gözlemledi
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 MUDANYA’YA 
BÜYÜK ÇEVRE

YATIRIMI 
Gerçekleştirdiği altyapı projeleri ile 

Bursa’nın altyapısına damgasını vuran 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa’nın ge-
leceğe daha sağlıklı bir şekilde taşın-
ması hedefiyle gerçekleştiği yatırımla-
rına devam ediyor.

Bu yatırımların başında gelen Atıksu Arıt-
ma Tesisleri, bulunduğu bölgedeki evsel 
atıkların bertarafında önemli rol oynuyor.

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi ile yer altı-
na milyonlarca liralık yatırım yapan Büyük-
şehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
45 milyon liralık Akçalar ve 34 milyon lira-
lık Küçükkumla Atıksu Arıtma Tesisleri’nin 
ardından yaklaşık 62 milyon TL’ye mal olan 
Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi’ni de törenle 
hizmete açtı.

Mudanya’da Altıntaş ve Kumyaka arasın-
da kalan ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerin 
atık sularının toplanacağı tesiste ileri biyolo-
jik arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında 
çıkış suyu elde edilecek.

Yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek 
tesisten tamamen arıtılmış halde çıkan su, 
yüzey sularına deşarj edilebileceği gibi 540 
metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğe 
ulaşan derin deşarj hattı ile Marmara Deni-

zine de aktarılabilecek. Marmara Denizinin 

kirlilikten arınması için hayati öneme sahip 

tesislerden biri olan Mudanya Atıksu Arıtma 

Tesisi’nin açılış törenine Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Mudan-

ya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İl 

Başkanı Ayhan Salman, BUSKİ Genel Müdü-

rü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı 

Devrim İzgi, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman 

Zengin, Ekrem Yıldız ile çok sayıda bürokrat 

ve davetli katıldı.

Kurdelenin kesilmesinin ardından tesis-

leri gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, 

arıtmadan çıkan suyun kalitesini de bizzat 

yerinde gözlemledi.
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ÇEVRECİ BUSKİ
Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bur-

sa’yı her alanda örnek alınan ko-
numa getirebilmeyi hedefleyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre 
yatırımlarıyla da kenti sağlıklı bir 
geleceğe taşımaya devam ediyor. 
Bu kapsamda, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin BUSKİ Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla yatırımını gerçekleştir-
diği altı atık su arıtma tesisi, çev-
re konusunda atılan dev adımlar-
dan en önemlilerini oluşturuyor.

Daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şe-
hir hedefiyle yatırımlarına bütün hızlarıyla 
devam ettiklerini belirten Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atık su 
arıtma tesisleri ile Gemlik Körfezi’nin ve 
Nilüfer Çayı’nın, atık sulardan kaynakla-
nan kirliliğine son verileceğini vurguladı.

Bursa’yı yaşanılmasından mutluluk du-
yulan sağlıklı bir geleceğe hazırladıklarını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Gemlik Körfezi 
ve Nilüfer Çayı’na hayat verecek altı arıtma 
tesisinden;  Küçükkumla, Akçalar, Mudanya 
ve Kurşunlu atık su arıtma tesislerini yakın 
geçmişte hizmete aldık. Gemlik, Nilüfer ve 
Akçalar atık su arıtma tesislerini ise ağus-
tos ayı içerisinde devreye almayı hedefli-

yoruz. Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla 
Bursa’ya kazandırdığımız arıtma tesisleri, 
çevreye katacakları değer ve yatırım büyük-
lükleriyle Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek 
görünüme sahip bulunuyor.” diye konuştu.

Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu 
kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksi-
yon sistemine sahip tesislerin, teknolojinin 
ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağla-
mında inşa edildiğini vurgulayan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
söz konusu tesisler aracılığıyla, Gemlik Kör-
fezi ve Nilüfer Çayı’ndaki biyolojik yaşamın 
devamlılığında önemli bir işlevin de ye-
rine getirilmiş olacağını sözlerine ekledi.
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SAĞLIKLI VE 
SORUNSUZ ALTYAPI 

HİZMETİNDE
BUSKİ İMZASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü ekipleri, Çekirge Caddesi üzerin-
deki mazgallarda temizlik çalışması, Nilüfer 
ilçesinde ise kanal açma çalışması başlattı.

Kent merkezindeki ana arterlerde yağışlı günlere 
hazırlık yapan BUSKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu 
ızgaralarında meydana gelebilecek tıkanıklıkları önle-
meye yönelik temizlik çalışması başlattı.

Çalışmalarına Çekirge Caddesi’nde devam eden 
ekipler belirlenen güzergahlarda yağmursuyu ızgara-
larının temizliğine devam ediyor.

Çeşitli çevre ve iklim faktörlerinin etkisiyle kanal-
larda meydana gelebilecek tıkanıklıkların da önüne 
geçmeyi hedefleyen BUSKİ Genel Müdürlüğü, elinde-
ki teknolojik imkanları Bursa halkının hizmetine sun-
maya devam ediyor.

Kanal açma çalışmalarında kullanılan kombine 
araçlar ile çalışmalarını sürdüren ekipler Nilüfer ilçesi-
ne bağlı Özlüce, Odunluk, Üçevler, Yüzüncüyıl, Beşev-
ler, Altınşehir ve Fethiye mahallelerinde kanal açma 
çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağının oluşumuna 
yönelik çalışmalarını Bursa’nın her bölgesinde sürdü-
ren BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, vatandaşlara kaliteli 
hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve ekipmanlarını 
seferber ettiğini vurguladı.

BUSKİ Genel Müdürlülüğü eliyle belirlenen güzer-
gahlarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak de-
vam edeceği bilgisini veren Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ olarak Bursa’nın alt yapısına dam-
ga vurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 
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KURŞUNLU ATIKSU 
ARITMA TESİSİ

 HAYAT VERECEK 
Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arın-

dırılması hedefiyle Kurşunlu’da inşa 
edilen Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi 
faaliyete alındı.

Gemlik Körfezi’nde yer alan Kurşunlu, 
Kumsaz, Gençali, Gemsaz ve çevre yerleşim 
alanlarından kaynaklanan atıksuların arıtıl-
ması ve Gemlik Körfezi’nin  kirlilikten arındı-
rılması hedefiyle projelendirilen dört arıtma 
tesisinden biri olan Kurşunlu  Atıksu Arıtma 
Tesisi faaliyete alındı. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yol göstericiliğiyle çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade eden, BUSKİ Genel 

Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından hayata geçirilen önemli 
proje hakkında bilgiler verdi.

‘’Kurşunlu  Atıksu Arıtma Tesisi, ilk olarak 
fiziksel sonrasında da ileri biyolojik artıma 
sağlamaktadır.  Avrupa Birliği Standartların-
da çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole 
dezenfeksiyon sistemine sahip şekilde di-
zayn edilmiş olan tesis, arıtılmış çıkış suyu 
728 metre uzunluğunda yaklaşık  eksi 40 
metre derinlikte, 630 milimetre çaplı HDPE 
borularla deniz deşarjı hattı marifetiyle, Mar-
mara Denizine deşarj edilecektir.’’

 Dört önemli Arıtma Tesisi’nden biri
BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa’nın daha 

yaşanılabilir bir kent olması yolunda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla Bursa 
merkez ve İlçeleri olmak üzere projelerini 
her alanda sürdürüyor.

Bu kapsamda ,Gemlik Körfezi’ne hayat 

vermek adına projelendirilen ,dört Atıksu 
Arıtma Tesisi’nden biri olan Kurşunlu Atık-
su Arıtma Tesisi’ni faaliyete aldıklarını ifade 
eden Gülenç,’’ Gemlik Körfezi’nde  yer alan 
Kurşunlu, Kumsaz, Gençali, Gemsaz ve çevre 
yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksula-
rı arıtarak  40 bin kişiye hizmet vermeyi plan-
lıyoruz’’ diye konuştu.

Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi’ni günlük 
7250 metreküplük arıtma kapasitesine sa-
hip olduğunu vurgulayan Gülenç, ‘’ Bu proje 
kapsamında 22 milyon TL’lik yatırımla Kur-
şunlu Atıksu Arıtma Tesisi’ni halkımızın hiz-
metine sunduk’’ dedi.

Öte yandan Küçükkumla Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin bittiğini, Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisine su almaya başlandığını, Gemlik 
Atıksu Arıtma Tesisi’nin de  inşaat halinde 
olduğunu vurgulayan Gülenç, söz konusu 
arıtma tesislerinin de devreye alınmasıyla 
Gemlik Körfezi’nin tam anlamıyla kirlilikten 
arınmış olacağını ifade etti.
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NARLICA’DA İÇME
SUYU HATTI 

ÇALIŞMALARI BAŞLADI 
Kesintisiz ve güvenilir içme suyu teminin-

de önemli altyapı çalışmalarına imza atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Orhangazi’nin Narlıca Mahal-
lesi’nde gerçekleştirdiği ana iletim hatları 
yenileme çalışmasıyla göz dolduruyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla örnek 
projelere imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, İçme-
suyu Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada Narlıca Mahallesi’ni besleyen ana iletim 
hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

Çalışma kapsamında 2 kilometre terfi hattı ima-
latı yapılacağı bilgisini veren BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç, ‘’Halkımıza kesintisiz ve güvenilir 
içme suyu sağlama noktasında var gücümüzle ça-
lışıyoruz. Orhangazi ilçemizin Narlıca Mahallesi de 
çalışmalarımızın devam ettiği bölgeler arasında. 
Günlük 400 ton içme suyu ihtiyacının karşılanacağı 
Narlıca ana iletim hattı yenileme çalışmalarına start 
vermiş durumdayız. Çalışmalar bittiğinde Narlıca 
Mahallesi’nin kesintisiz ve güvenilir içme suyu temi-
ni noktasında ana iletim hatları yenilenmiş olacak. 
Böylece kayıp kaçak oranlarını da kontrol altında tu-
tacağız.’’ diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gülenç’e, Orhan-
gazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Orhangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Tarık Erdem, İç-
mesuyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ 
Orhangazi Şube Müdürü İbrahim Sivri ve Narlıca 
Mahallesi Muhtarı Mehmet Arık eşlik etti. 
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BUSKİ 
LABORATUARLARININ 

AKREDİTE KAPSAMI 
GENİŞLİYOR 

Altyapı çalışmalarında hizmetin en 
iyisini sunmanın seçkin örneklerine 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
içme suyu ve atık su laboratuarlarının 
Eylül 2014’te TÜRKAK tarafından ak-
redite edilmesiyle büyük bir başarıya 
imza attı. Laboratuarların gözetim 

denetimi ile kapsam genişlemeye yö-
nelik denetimleri ise 10-11 Eylül 2018 
tarihlerinde TÜRKAK denetçileri tara-
fından gerçekleştirildi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından 18 Eylül 2014 tarihinde yapılan 
denetimlerin ardından 21 parametre ile ak-
redite belgesini almaya hak kazanan BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, TS EN ISO/IEC 17025 
Standardı Deney ve Kalibrasyon Laboratu-
arlarının Yeterliliği için  gerekli olan genel 
şartları, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuarları 
yapılan yıllık gözetim denetimlerini başarılı 
olarak tamamlamıştı.

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı 
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü bün-
yesinde faaliyetlerini sürdüren içmesuyu 
ve atıksu laboratuarlarında,  TS EN ISO/IEC 

17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarla-
rının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı 
kapsamında çalışmalarını yürüten BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 2017 yılında yapılan gö-
zetim denetimi sonucunda İçmesuyu Labo-
ratuarı 58 parametre (21 metot) ve Atıksu 
Laboratuarı 41 parametre (15 metot) ile atık-
sulardan numune alma akredite olarak 100 
parametreye ulaştı.

Son olarak 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde 
TÜRKAK denetçileri tarafından gerçekleşti-
rilen belge yenileme ve kapsam genişletme 
prosedürlerinin tamamlanmasının ardından 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık 
su laboratuarları 200’ün üzerinde paramet-
reden akredite olmuş olacak. Standart gere-
ğince, akredite laboratuarlar her yıl gözetim 
denetimine, 4 yılda bir ise belge yenileme 
denetimine tabi tutuluyor. 
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BUSKİ “SUTEK”İN 
YILDIZI OLDU 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin viz-
yonuyla geleceğe damgasını vurmaya 
aday projelere imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, fuar organizasyonlarında-
ki başarısıyla da dikkat çekiyor. İNFO 
Fuarcılık’ın organizasyonuyla 6-9 Ey-

lül 2018 tarihlerinde Ankara Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2. 
Su Teknolojileri Fuarı”na katılan BUS-
Kİ’nin standı, ziyaretçilerin yoğun ilgi-
sine sahne oldu.

Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir 
belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon 
idareleri genel müdürlüklerinin yanı sıra su 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların katı-
lımlarıyla gerçekleştirilen fuarda, sektördeki 
son teknolojik yenilikler, ziyaretçilerin bilgi-
sine sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülü-
ğünde Bursa’yı geleceğe taşıyan büyük pro-
jelere adını yazdıran BUSKİ, sağlıklı ve kesin-
tisiz içme suyu temininde gösterdiği üstün 
başarı ve atık suların bertarafında gerçek-
leştirdiği büyük çevre yatırımları ile örnek 
gösteriliyor.

BUSKİ’nin kuruluşundan bu yana günü-
müze gelinceye değin gösterdiği gelişim 
seyri ile çalışmalarının fuar ziyaretçilerine 
yazılı ve görsel materyaller eşliğinde tanı-
tımının yapıldığı BUSKİ standına yoğun ilgi 
gösteren ziyaretçiler, çalışmalar hakkında 
bilgi sahibi oldu.
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BUSKİ
VATANDAŞI DAHA 

İYİ ANLAYACAK 
Sağlıklı, güvenilir içme ve kullan-

ma suyunun teminatı BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, vatandaş memnuniye-
tini sağlamak, hizmetleri doğru şe-
kilde belirlemek ve bu hizmetlerde 
beklentilerin üzerine çıkmak adına 
sürdürdüğü personel eğitimlerine 
bir yenisini daha ekledi.

Görev, sorumluluk ve yetki alanına giren 

altyapı, çevre, enerji gibi yatırımların yanın-
da, çalışan personelinin kişisel gelişimine de 
yatırımlarını sürdüren BUSKİ Genel Müdür-
lüğü vatandaşlara daha iyi hizmet sunabil-
me adına personeline ‘’Vatandaş İlişkileri’’, 
‘’Vatandaş Memnuniyeti’’ ve ‘’Doğru İletişim 
Kurma Yöntemleri’’ konularında eğitim verdi.

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yöne-
tim Akademisi Yönetim Danışmanı Cemal 
Bozkurt tarafından gerçekleştirilen eğitime 
vatandaşlarla birebir iletişim halinde olan 
‘Alo 185 Çağrı Merkezi Personelleri, ‘Endeks 
Okuma Personelleri’ ve ‘Güvenlik Personelle-
ri’ katıldı.

Eğitimde, vatandaş beklentileri ve şika-
yetleri nasıl karşılanır, vatandaş memnuniye-
ti nasıl sağlanır, empati nasıl kurulur,  sonuç 
odaklı iletişim nasıl olmadır, etkin dinleme 
nasıl yapılır konularında bilgiler verildi. Ya-

şam alanlarımız içinde, sosyal yaşam ve özel 
yaşantımızın yanında iş yaşamının da büyük 
yer kapladığına vurgu yapan Marmara Bele-
diyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi Yöne-
tim Danışmanı Cemal Bozkurt, ‘’Sağlıklı bir iş 
hayatı için sağlıklı iletişim kurmalıyız. Bunun 
birinci adımı aktif dinlemeden ve empati 
kurmaktan geçmektedir. Vatandaş ile bire-
bir diyalog halinde olduğumuz durumlar-
da aktif bir dinleyici olmak, problemin ne 
olduğunun anlayıp doğru davranış kalıpları 
geliştirmek ve doğru geri bildirim yapmak 
izleyeceğimiz yöntemler olmalıdır’’ şeklinde 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı tarafından BUSKİ Konferans sa-
lonunda gerçekleştirilen eğitimin verimli ve 
interaktif geçtiğini belirten Bozkurt, eğitime 
katılan tüm personele teşekkür etti. 
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KARACABEY’DE ALTYAPI 
ÇALIŞMALARINDA 

SONA GELİNDİ
Bursa’nın altyapı ağını gelecek yıllara 

taşımayı hedefleyen örnek projelere imza 
atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde 
yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak 
için çalışmalarına devam ediyor.

Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin ya-
şam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşı-
yan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Karacabey İlçesi’nin Canbalı, Mecidiye ve Nasrettin 
Mahallelerinde kanalizasyon açısından sıkıntılı olan 
bölgelerde kanalizasyon ve içmesuyu hatlarını yenile-
di. Çalışmalar hakkında bilgi veren  Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş,’’ Tüm ilçelerde kanalizasyon 
ve içmesuyu hatlarını BUSKİ marifetiyle yenilemeye 
çalışıyoruz. Karacabey ilçemiz de yatırımlarımızı sür-
dürdüğümüz ilçelerin başında geliyor. Bu kapsamda, 
Canbalı Mahallesi, Nasrettin Mahallesi ve Mecidiye 
Mahallesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Böylelikle 
Karacabey İlçemizin altyapısı sorunlu mahallelerini 
sorunlarından arındırmış olduk’’ diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Bele-
diyesi’nin vizyonuyla örnek projelere imza attıklarına 
vurgu yapan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 
Mecidiye Mahallesi’nde 6 kilometre içmesuyu, 3 kilo-
metre kanalizasyon hattı , 2 kilometre de yağmursuyu 
hattı imal ettiklerini, yine Canbalı Mahallesi’nde 2 kilo-
metre içmesuyu hattı, 1 kilometre kanal ve 1 kilomet-
re de yağmursuyu hattı yenileme çalışması yaptıkları-
nı ifade etti.

Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalış-
malarını da hemen başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri, çalışmanın yapıldığı adreslerde 2 kilometre 
asfalt imalatı gerçekleştirdi. 
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GEMLİK KÖRFEZİ 
DAHA TEMİZ AKACAK 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Daha Temiz Bursa ve Daha Temiz Bir 
Gemlik Körfezi’ hedefiyle, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından yapımı tamam-
lanan Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesi-
si, törenle hizmete başladı.

T8 terfi merkezi, 82 kilometrelik yağmur-
suyu ve kanalizasyon hattı, 22 kilometre terfi 
hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 adet derin deniz 
deşarj sistemi bulunan dev projenin bir par-
çası olan Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi 
Gemlik Körfezi’nin artık daha temiz yapıya 
kavuşabilmesi adına Bursalı vatandaşların 
hizmetine sunulmuş olacak.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘‘’Temiz 
Çevre, Temiz Gelecek’ fikrinden hareketle 
çalışmalarına yön verdiklerini söyledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde 
olduğu gibi ilçelerde de temiz bir gelecek 
için çalışmalarını planladığını anlatan Baş-

kan Aktaş, “Tüm ilçelerimizde ulaşımdan 
çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkın-
maya kadar birçok alanda çalışıyoruz. Bu ça-
lışmaların ana eksenini şehrimizin çevre ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi oluşturuyor” 
dedi.

 Altyapıya büyük yatırım
Başkan Alinur Aktaş, altyapı çalışmaları-

nın gözle görünmemesine rağmen önemli 
bir yatırım kalemi olduğunu belirterek, “Bü-
yükşehir Belediyesi, BUSKİ aracılığıyla Bur-
sa’nın altyapısını adeta yeniden planlıyor. 3 
milyon nüfuslu Bursa’yı sağlıklı ve içilebilir 
su ile buluştururken, atık su ve yağmur su-
larını çevreye zarar vermeden uzaklaştırarak, 
içme suyu havzalarında bulunan kirletici un-
surları kontrol altında tutup sürekli gelişime 
açık bir yönetim anlayışı uyguluyoruz. BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’müz, önemli yatırımlarla, 
Bursa’nın susuzluğa maruz kalmaması için 
çalışıyor. İçme suyu, yağmursuyu ve kanali-
zasyon çalışmalarının yanında arıtma tesis-
leri ile suyu ıslah ederek, Bursa’ya kazandırı-
yor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, son bir yılda 469 kilometre 
içme suyu hattı, 60 kilometre yağmur suyu 
hattı, 2 kilometre dere ıslahı, 34 adet su 
deposu, 87 bin ton asfalt yama, 96 bin ton 
asfalt kaplama ve 6,5 milyon metrekare sat-

hi kaplama yapıldığını da sözlerine ekledi. 
Standartları yükselterek, durmadan çalışma-
lara devam edeceklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, Gemlik, Mudanya, Kurşunlu, Küçük-
kumla, Akçalar, Nilüfer ve Mustafakemalpa-
şa’da atık su arıtma projelerinin uygulamaya 
alındığını da hatırlattı.

 40 bin kişiye hizmet
2010 yılında kredilendirme çalışmaları 

yapılan, 2016 yılında yapımı başlatılan bu 
tesislerin tamamlandığını kaydeden Başkan 
Aktaş, “Bursa’da tamamlanan yatırımlardan 
birini daha hizmete almanın heyecanını ve 
sevincini yaşıyoruz. Bu tesis, Gemlik Körfe-
zi’nin kuzeyinde kalan bölgelerde yer alan 
Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı ve Karacaali 
yerleşimlerinin atık sularının arıtılması ama-
cıyla yapıldı. Günlük 5350 metreküp kapa-
siteli olan tesis, 40 bin kişilik nüfusa hizmet 
verecek” dedi.

Küçükkumla Armutlu Yolu üzerinde fa-
aliyete başlayan tesisin açılışına, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Mü-
dür Yardımcısı Devrim İzgi, Yönetim Kurulu 
üyeleri Osman Zengin, EKrem Yıldız, Büyük-
şehir Belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ bürokratları katıldı.

BUSKİ HABER
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SURİYELİ YETİM 
ÇOCUKLAR BUSKİ’Yİ 

ZİYARET ETTİ 
İhtiyaç sahibi yetim çocuklar ve aile-

leri ile Suriye’deki iç savaşta yetim kalan 
çocukların eğitim başta olmak üzere her 
türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
2014’te kurulan Kalbi Selim Eğitim Kültür 
ve yardımlaşma derneği, Suriyeli yetim 
çocuklar ile birlikte BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç’i ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya aday 
projelere imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
kamu kurumu olmanın verdiği sosyal sorumluluk 
bilinciyle sosyal farkındalık oluşturan etkinliklerle 
de adından söz ettiriyor. Kalbi Selim Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman İpekçioğulları, ihtiyaç sahibi yetim çocuk-
lar ve aileleri ile Suriye’deki iç savaşta yetim kalan 
çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla 2014’te Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’ni kurduklarını ifade etti.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e destek-
lerinden dolayı teşekkürlerini ileten Kalbi Selim 
Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, derneğin 
çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de Kal-
bi Selim Derneği’nin örnek çalışmalara imza at-
tığını vurguladı. Dernek çalışmalarına katkıda 
bulunanlara teşekkür eden Gülenç, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü olarak desteklerine sonuna kadar de-
vam edeceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda BUSKİ Genel Müdürü Gün-
gör Gülenç dernekte eğitim gören yetim çocuk-
lara kırtasiye malzemelerinden oluşan BUSKİ 
çantası hediye etti.
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BUSKİ STANDINA
YOĞUN İLGİ 

11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen İstanbul Su Kongresi ve Fuarı ( 
İSTSU) İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal ve İSKİ Genel 
Müdürü Fatih Turan’ın katıldığı prog-
ram ile yapıldı.

Dünya genelinde su ve atık su sektörüne 
hizmet veren su profesyonelleri, akademis-
yenler ile kurum ve kuruluşlar, “Suyun Ge-
leceğine Yön Verebilmek” için İstanbul Su 
Kongresi ve Fuarı’nda bir araya geldi.

BUSKİ Genel Müdürlüğünün de stant aça-
rak katkıda bulunduğu İstanbul Su Kongresi 
ve Fuarı katılımcıların yoğun ilgisine sahne 
oldu. Dünyadan 22 ülke ve Türkiye’den 32 
şehrin katıldığı, 70 firma ve 8.000’in üzerin-
de katılımcının yer aldığı İstanbul Su Kong-
resi ve Fuarı (İSTSU ) tanıtım toplantısının ar-
dından ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericiliği ile 

Bursa’yı geleceğe taşıyacak büyük projelere 
imza atan BUSKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme 
suyu temininde gösterdiği üstün başarı ve 
atık suların bertarafında gerçekleştirdiği bü-
yük çevre yatırımları ile göz dolduruyor.

BUSKİ’nin kuruluşundan bu yana geçen 
süreçte gösterdiği gelişim aşamaları gerçek-
leştirdiği yatırımlar ve altyapı çalışmalarının, 
fuar ziyaretçilerine yazılı ve görsel mater-
yaller eşliğinde tanıtıldığı BUSKİ standına 
ilgi büyüktü. Fuar süresince BUSKİ standını, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başlanı Mevlüt 
Uysal ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu da ziyaret etti. 
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ŞAMPİYON GÜREŞÇİ 
BUSKİ’NİN GURURU 

Güreş müsabakalarında elde ettiği 
şampiyonluklarla BUSKİ’nin gururu olan 
BUSKİ Güvenlik Birimi çalışanı Yunus Kılıç, 
2018 yılı içerisinde katıldığı bütün turnu-
valardan dereceyle döndü. Kılıç’ın başarı-
sından onur duyduklarını belirten BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, şampiyon 
güreşçiyi tebrik etti.

BUSKİ Güvenlik Birimi çalışanı şampiyon gü-
reşçi Yunus Kılıç, 2018 yılı içerisinde girdiği mü-
sabakalardan şampiyonluklar ve derecelerle 
döndü. Kütahya Domaniç’te final, Mustafake-
malpaşa Kabul Baba Yağlı Güreşleri’nde final, 
Eskişehir Samsunlular Derneği’nin düzenlediği 
yağlı güreşte çeyrek final, Bursa Dadaşlar Kara-
kucak Güreşleri Baş Altı’nda final, DAĞ-DER’in 
düzenlediği Bursa Bölgesi Yağlı Güreşleri’nde 
final, Çalı Yağlı Güreşleri’nde yarı finale adını yaz-
dıran Kılıç, büyük bir başarının da sahibi oldu.

Karacabey Uluabat Yağlı Güreşleri ile Mustafa-
kemalpaşa Alibey Yağlı Güreşleri’nde de BUSKİ’yi 
temsil eden Kılıç, katıldığı bütün müsabakalarda 
BUSKİ’nin adını altın harflerle yazdırdı.

Kazandığı derecelerle BUSKİ’ye haklı gurur 
yaşatan Kılıç’ı makamında kabul eden BUSKİ Ge-
nel Müdürü Güngör Gülenç, başarılı güreşçiye 
teşekkür plaketi takdim etti.

Şampiyon güreşçinin başarılarının devamını 
dileyen Gülenç, sporun gelişimi ve yaygınlaştırıl-
ması anlamında sportif faaliyetlere önem verdik-
lerini vurguladı.

Kılıç da güreş müsabakalarında BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç şahsında BUSKİ’yi temsil 
etmenin onurunu yaşadığını vurguladı. Şampi-
yon güreşçi, sağlanan imkanlar nedeniyle BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç’e teşekkür etti.
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BUSKİ’DEN BİLİMSEL 
GELİŞİME DESTEK 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından “Geleceğin Teknolojileri” ana 
temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish 
Airlines Science Expo Bilim Festivali’ne 
katılan BUSKİ’nin standı yerli yabancı 
ziyaretçilerin akınına uğradı. Standı 
ziyaret edenlerden biri de insan DNA’sı 
üzerine bilimsel araştırmalarda bu-
lunan dünyaca ünlü Venezüella asıllı 
İtalyan bilim insanı Eduardo Losada 
Cabruja’ydı.  Cabruja, BUSKİ’nin çalış-
maları hakkında bilgi sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday büyük altyapı projelerine imza 
atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş 
gücünün yanında teknolojik yenilik ve ge-
lişmelere verdiği önemle de dikkat çekiyor.
Teknolojiyi önemli bir hizmet aracı olarak 
başarıyla kullanan BUSKİ, bu özelliğini TÜ-
YAP Fuar Alanı’nda 26-29 Nisan 2018 tarihle-
rinde düzenlenen 7. Turkish Airlines Science 
Expo Bilim Festivali’nde açtığı stantla, fuar 
ziyaretçilerinin izlenimine sundu.

Yerli yabancı ziyaretçilerin akınına uğ-
rayan BUSKİ’nin standını ziyaret edenler-
den biri de insan DNA’sı üzerinde bilimsel 
araştırmalarda bulunan dünyaca ünlü bi-
lim insanı Venezüella asıllı Eduardo Losada 
Cabruja’ydı. BUSKİ’nin çalışmaları hakkında 
bilgi edinen Eduardo, şehirlerin moderni-
zasyonunda altyapı çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. Bilim insanı olmanın verdiği so-
rumluluk duygusu ve araştırmacı kimliğiyle 

dünya genelindeki teknolojik fuarları ziyaret 
ettiğini belirten Cabruja, 7. Turkish Airlines 
Science Expo Bilim Festivali’ni de bu kap-
samda ziyaret ettiğini vurguladı.

Fuarın yoğun katılımla gerçekleştirilmiş 
olmasının teknolojiye olan ilgiyi gözler önü-
ne serdiğine değinen Cabruja, gerçekleştir-
diği bilimsel çalışmalardan da söz etti.

İnsan vücudundaki tüm hücrelerin 
DNA’sının uzatılması durumunda ortaya 
çıkan uzunluğun, Güneş Sistemi gezegen-
lerinden milyonlarca kilometre uzaklıktaki 
Plüton’a kadar ulaşabileceğine işaret eden 
Cabruja, bu dizilimin kalınlığının ise şaşırtı-
cı biçimde, milimetrenin yalnızca binde biri 
kadar alanın içine sığabildiğine dikkat çekti.

İnsan DNA’sının keşfedilmeyi bekleyen 
pek çok sırrı bulunduğunu belirten Eduardo 
Losada Cabruja, çalışmalarını bir bilim heyeti 
eşliğinde sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
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YEREL YÖNETİMLERDE 
ETİK DAVRANIŞ 

İLKELERİ VE 
UYGULAMALARI 

Sağlıklı, güvenilir içme ve kullan-
ma suyunun teminatı BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Ekim ayında düzenlediği 
etkinlikler zincirinde ‘’Yerel Yönetim-
lerde Etik’’ konulu eğitim semineri ger-
çekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim 
Akademisi ve  BUSKİ Genel Müdürlüğü İn-
san Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen etkinliğe, konuşmacı 
olarak katılan  Sakarya Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi  Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen, Etiğe 

İlişkin Temel Kavramlar, Yerel Yönetimlerde 
Etiğin Önemi, Etiğe Dayalı Yönetim Kültürü 
Oluşturma konuları hakkında bilgiler verdi. 
Eğitime BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İbra-
him Yedikardeş’in yanı sıra şube müdürleri 
ve çeşitli birimlerden BUSKİ personeli katıldı.

BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Şen, ‘’Gü-
nümüzde, toplumun her alanında olduğu 
gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar 
yaşanmaktadır. Kamu görevlileri ve özellikle 
de yöneticiler, yaptıkları eylem ve işlemler 
ile aldıkları kararlar esnasında sıklıkla etik 
ikilemlerle ve çıkar çatışmalarıyla karşı kar-
şıya kalabilmektedirler. Kamu görevlilerinin 
karşılaştıkları etik ikilemler, çoğu zaman, 
onların kişisel ve mesleki dürüstlüklerinin 
ve erdemlerinin denendiği durumlar haline 
dönüşebilmektedirler. Karşılaşılan ikilemle-
rin çözümünde mesleki etik ilke ve standart-
lar önemli bir yol gösterici olabilmektedir. 
Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle 
yerine getirilmektedir. Vergilerle finanse 
edilen kamu hizmetlerinin, sadece gerçek-

leştirilmesi ya da yerine getirilmesi yeterli 
değildir. Aynı zamanda hizmetlerin en dü-
şük maliyetle, en kaliteli biçimde, eşitlik ve 
tarafsızlık ilkelerine uygun olarak sunulması, 
vatandaşlar açısından önem kazanmakta-
dır. Bu da ancak dürüst bir yönetim anlayı-
şı içerisinde mümkün olabilmektedir. Öte 
yandan etik dışı uygulamalar, aynı zamanda 
halkın yönetime olan güvenini de ortadan 
kaldırmaktadır. Demokratik yönetim, kişisel 
dürüstlüğe ve halkla kamu görevlileri ara-
sındaki güvene dayalıdır. Toplum, kamu gö-
revlilerinden, etik ilke ve standartlara duyarlı 
olmalarını beklemektedir. Bu eğitimde, eti-
ğe dayalı bir yönetim kültürü oluşturulabil-
mesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile 
kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken 
mesleki etik ilke ve değerlerin tanıtılması 
amaçlanmaktadır’’ diye konuştu.

Dört oturum halinde süren etkinliğin ar-
dından, Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen’e BUSKİ 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Yıldız ve Os-
man Zengin tarafından BUSKİ materyallerin-
den oluşan set takdim edildi.
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BURSA ÇEVRE
YATIRIMLARINDA

TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Mustafa TÜRE

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bur-
sa’yı her alanda örnek alınan şehir 
konumuna getirebilmenin çalışma-
larında bulunan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, “sağlıklı şehir Bursa” he-
definde de iz bırakan projelere imza 
atıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bu kapsamda; Gemlik Körfezi, Ni-
lüfer Çayı ve Uluabat Gölü’nün atık 
sulardan kaynaklanan kirliliğine 
son verecek çevre yatırımları ile Tür-
kiye’ye örnek gösteriliyor.

Bursa’nın ilçeleriyle birlikte daha yaşana-
bilir olması doğrultusundaki alt ve üst yapı 
çalışmalarını hızlandıran Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, daha temiz çevre ve sağlıklı ge-
lecek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kap-
samda Bursa şehir geneli için planlanan ve 
atık suların deniz, göl ya da dere alanlarına 
bırakılmasını devre dışı bırakan sistem, atık 
su arıtma tesisleriyle kurulmuş oldu. 

Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat 
Gölü’nün atık sulardan kaynaklanan kirli-
liğine son verecek proje, altı atık su arıtma 
tesisinden oluşuyor.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Bursa’yı her 
alanda örnek alınan kent konumuna getir-
meyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çevre yatırım-
larıyla şehri daha sağlıklı yarınlara taşıdıkla-
rını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ 
kanalıyla gerçekleştirdiği atık su arıtma tesi-
si yatırımlarının bu konuda atılan dev adım-
lardan biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, 

“Bursa’yı yaşanılmasından mutluluk duyu-
lan, sağlıklı geleceğe taşıyoruz. Gemlik Kör-
fezi ile Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü’ne hayat 
verecek olan Küçükkumla, Akçalar, Mudan-
ya, Kurşunlu, Gemlik ve Nilüfer atık su arıtma 
tesislerini işletmeye aldık.  Yaklaşık 200 mil-
yon TL’lik yatırımla Bursa’ya kazandırdığımız 
tesisler, çevreye katacakları değer ve yatırım 
büyüklükleriyle Türkiye’ye örnek teşkil ede-
bilecek görünüme sahip bulunuyor” dedi.

 200 milyon TL’lik yatırım
Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu 

kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon 
sistemine sahip tesislerin ‘teknolojinin ulaş-
mış olduğu en son gelişmeler bağlamında’ 
inşa edildiğini vurgulayan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu arıtma 
tesisleri aracılığıyla Gemlik Körfezi , Nilüfer 
Çayı, Uluabat Gölü başta olmak üzere şehir 
genelindeki göl ya da dere alanlarının kirli-
likten arındırılacağını vurguladı.
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NİLÜFER ÇAYI
HAYAT BULACAK

Uludağ’ın güney yamaçlarından doğan 

Nilüfer Çayı, Bursa’nın en önemli yaşam 

kaynakları arasında yer alıyor. 172 kilomet-

re uzunluğundaki Nilüfer Çayı, önce güney, 

ardından batı, Uludağ’ın batı eteklerinde 

ise güney-kuzey doğrultusunda akış güzer-

gahına sahip bulunuyor. Karacabey’in kuze-

yinde Kocaçay ya da Kocadere adıyla anılan 

Susurluk Çayı’na katılan Nilüfer Çayı, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 

“sağlıklı şehir Bursa” vizyonuyla projelendir-

diği çevre yatırımı sayesinde eski hayat dolu 

günlerine dönmeye hazırlanıyor. 

BURSA’NIN İNCİSİ 
GEMLİK KÖRFEZİ

Marmara Denizi’nin güneydoğu 
yönündeki kolunu oluşturan Gem-
lik Körfezi, doğu-batı doğrultusun-
da yer alıyor. Çevresinde birçok yer-
leşim yerleri ve orta yükseklikteki 
sıradağlar ile çevrelenen Gemlik 
Körfezi, atık sulardan kaynaklanan 
kirliliğine son verecek çevre yatırı-
mıyla, her noktasında denize girile-
bilecek görünüme kavuşacak. Biyo-
lojik çeşitliliğin devamı noktasında 
da önemli bir işlevi yerine getirecek 
atık su arıtma tesisleri, Gemlik Kör-
fezi’nin turizme kazandırılmasında 
etkin role sahip olacak.
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BİR GÖLDEN ÖTE
EŞSİZ GÜZELLİK

Bursa ile Karacabey arasında, Bursa-İzmir 
yolunun 5 kilometre güneyinde, Bursa’ya 30 
kilometre uzaklıkta yer alan Uluabat Gölü, 
eşsiz güzellikleriyle yerli yabancı turistlerin 

uğrak yerlerinden. Uluabat Gölü’ndeki ada-
lardan en büyüğü olan Nailbey Adası’nda 
bulunan manastır, Bursa ve çevresinde, gü-
nümüze kadar gelebilen en eski manastır-
lardan biri. 825 yılından önce yapıldığı tah-
min edilen bu yapıda kaynaklara göre 7-8 
keşiş yaşamış. Turna, kefal ve sazan gölden 
en çok çıkarılan balıklar arasında yer alıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin büyük çev-
re yatırımı, Uluabat Gölü’nün görkemine 
görkem katacak.
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HANGİ ARITMA TESİSİ 
NEREYE HAYAT VERECEK?

Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ kanalıy-
la yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla hayata 
geçirdiği atık su arıtma tesislerinden Gem-
lik, Küçükkumla, Mudanya ve Kurşunlu atık 
su arıtma tesisleri ile Gemlik Körfezi atık su-
lardan kaynaklanan kirlilikten arındırılmış 
olacak.

Nilüfer Atık Su Arıtma Tesisi ile Nilüfer 
Çayı’nın, Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi ile de 
Uluabat Gölü’nün atık sulardan kaynaklana-
bilecek kirliliği ortadan kaldırılmış olacak.

BİR DEFADAKİ EN 
BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ 
aracılığıyla yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım-
la hayata geçirdiği altı atık su arıtma tesisi, bir 
defada gerçekleştirilen en büyük çevre yatırı-
mı unvanına sahip bulunuyor. Avrupa Birliği 
standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, 
ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip 
tesisler, ‘teknolojinin ulaşmış olduğu en son 
gelişmeler bağlamında’ hayata geçirildi.
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KAYSERİ’NİN 
ALTYAPISI KASKİ 

İLE HAYAT 
BULUYOR

Burak ÖZCAN

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm 
merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en 
eski zamanlarından beri pek çok uygarlı-
ğa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini 
korumuş bir şehir. Şehrin en eski adı olan 
Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; 
Roma devrinde şehre imparator şehri anla-
mında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Arap-
larca Kaysariya şeklinde kullanılmış. Türkler 
Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayse-
riye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet 

dönemiyle birlikte Kayseri adını almış. Kay-

seri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntı-

larının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun 

en köklü ve en eski yerleşim alanlarından 

biri. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakır-

taş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dö-

nemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir 

yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların 

kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesi 

konumunda.
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Kayseri, bu önemli merkezin yakınında 
yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların 
hepsinden derin izler taşıyor. 1067’de Sel-
çuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine  
giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Bey-
liği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Ka-
ramanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemle-
rini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere 
her dönemde önemli bir Türk kültür mer-
kezi olmuş. Cumhuriyet döneminde 1924 

Anayasası ile il yapılan Kayseri, ülkemizin 
ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından 
gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te 
kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950’lilerde 
başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk bü-
yük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük 
etmiş bir şehir. Günümüzde ise Kayseri eko-
nomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehir-
cilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin 
en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin 

başında geliyor. Su ve kanalizasyon idareleri 
genel müdürlükleriyle sürdüregeldiğimiz 
röportajlar serimizin bu seferki durağında, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (KASKİ) 
konuk olduk. KASKİ Genel Müdürü Ender 
Batukan ile KASKİ’nin çalışmalarını ve hedef-
lerini konuştuk.
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 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
tarihçesinden söz etmenizi istirham etsem 
neler söylerdiniz?

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin su ve 
kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ama-
cıyla 14 Aralık 1989 tarihinde Bakanlar Ku-
rulu kararı ile kuruldu. KASKİ’nin görevi;  
şehre yeteri miktarda ve üstün kalitede su 
vermekle birlikte kullanılmış sularla yağış 
sularının toplanması, yerleşim yerlerin-
den uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde 
boşaltma yerine ulaştırılmasıdır. Bilindiği 
üzere 6360 sayılı yasa çerçevesinde diğer 
büyükşehirlerde olduğu gibi 2014 yılı iti-
bariyle KASKİ’nin faaliyet sahası da il sı-
nırlarının tamamını kapsayıcı statüye ka-

vuştu. O günden bu yana KASKİ yeni bir 
işletme mantığı ile altyapı sorunlarına el 
atmış, 16 ilçede yapılanmasını tamamlan-
mış olup hizmetlerimize devam etmekteyiz.

 KASKİ kuruluşundan bu yana hedefleri-
nin ne kadarını gerçekleştirdi.

Karasaz Havzası’ndan 2004 yılında DSİ 
12.  Bölge Müdürlüğünce yapılan fizibilite 
ve projelendirmeye göre kente 85 milyon 
m3/yıl su tahsis edilmiştir. 2014 yılı itibariy-
le kişi başına düşen su tüketim miktarının 
148 litre/gün olmasına karşılık içme suyu-
nun günlük ortalama kişi başına 165 litre/
gün olarak verilebileceği belirlenmiştir. 
1997 yılında başlayıp 2012 yılında tamam-
lanan İçme Suyu Temini ve Rehabilitasyo-

nu Projesi kapsamında yapılan araştırmada 
kent şebekesinde su kaybının yüzde 50’nin 
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
kullanım ömrü on yılı aşan su sayaçları-
nın da yüzde 17-20 arasında eksik ölçtüğü 
belirlendi. Şehir, yedi su dağıtım bölgesi-
ne ayrıldı ve 100 yıllık bir ömre sahip olan 
duktil boru döşeme çalışmaları başarıyla 
tamamlandı. Bina bağlantıları (servis boru-
su)  polietilen ve çelik borularla yenilenerek 
su sayaçları değiştirildi. Yapılan bu çalışma-
lar sonrasında su kayıp oranı yüzde 16’lara 
kadar geriledi. Tüm dünyada gelişmiş şehir 
belediyelerinin su şirketlerinde kullanılan 
ve  “su vanalarının uzaktan kumanda edil-
mesine” imkân sağlayan sistemi,  Kayseri de 
ikamet eden abonelerin hizmetine sunuldu. 

RÖPORTAJ
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 Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininde 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?

İçme suyu master planı yapılmış olup uy-
gun kaynaklar değerlendirilip yer altı sondaj 
kuyuları açılarak yaklaşık 50 yıllık içme suyu 
temin edilmiştir. Şebekeye verilen içme sula-
rı, debi ayarlı dozaj pompaları ile klorlanarak 
insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine 
uygun su, şebekeye verilmekte olup online 
olarak SCADA sistemimizden klor miktarları 
takip edilmektedir.

 Atıksuların bertarafı ve arıtılmasıyla ilgili 
çevre yatırımlarından söz eder misiniz?

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımıza bağ-
lı faal olarak çalışmakta olan merkez ve il-
çelerimizde 15 adet atıksu arıtma tesisimiz 
bulunmaktadır.  Merkez ileri biyolojik atıksu 
arıtma tesisimiz 2003 yılında işletmeye alın-
mış olup 1.100.000 eşdeğer nüfus üzerinden 
projelendirilmiştir. Ayrıca ihalesi yapılmış ve 
yapım aşaması devam etmekte olan 20 adet 
tesisimiz bulunmakta olup 3 adet ilçemize 
yapılacak atıksu arıtma tesisimiz ise ihale aşa-
masındadır. Mevcut tesislerimize ilave olarak 
il sınırlarımız içerisinde muhtelif mahallelerde 
62 adet doğal arıtma tesisimiz bulunmakta-
dır. KASKİ olarak bizler sorumluluğumuzun 
bilincinde olup sürekli şehrimize nasıl daha 
faydalı olabiliriz gayreti içerisindeyiz. Bu se-
beple her gün mevcut tesislerimizi daha iyi-
ye götürmeye çalışmakla beraber yeni atıksu 
arıtma tesisleri için projeler üretmekteyiz.

Ender Batukan
KASKİ Genel Müdürü

Buket Ergin
KASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı
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 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?

İçmesuyu Rehabilitasyon projeleri yapıla-
rak içme suyu boruları değiştirilmiş AÇB ve 
ekonomik ömrünü doldurmuş PVC borular 
DUCTİL borular ile değiştirilmiştir. İçme suyu 
şebekesinde alt bölgeler oluşturularak ba-
sınç kontrolü sağlanmış ve kayıp kaçaklar 
dünya standartlarına çekilmiştir.

 Sorunlarından arındırılmış altyapı ağı-
nın oluşturulmasında vasıflı insan gücü ka-
dar teknolojinin etkin kullanımı da büyük 
paya sahip bulunuyor. Teknolojik uygula-
malarınızdan bahsedebilir misiniz?

İçme suyu üretim merkezleri ve pompa 
istasyonları SCADA sistemi kontrolünde olup 
merkezden yönetilmektedir. Yeraltından çı-
kartılan içme suyu el değmeden aboneleri-
mize ulaştırılmaktadır. 

 Kurum ve kuruluşların temel görevlerini 

yanında bulundukları şehirlerin sosyal ve 

kültürel yaşamlarına katkı oluşturma gibi 

sosyal sorumlulukları da bulunmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz sosyal fa-

aliyetlere ilişkin neler söylenebilir?
Kayseri’de ikamet eden abonelerimize hiz-

met veren kamu kurumu olarak, asli görevle-
rimizin yanında, sosyal faaliyetlere de önem 
veriyoruz. Kamu kurumu olmanın verdiği 
sosyal bilinç ile okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarımıza bilinçli su kullanımına ilişkin 
eğitim faaliyetleri sergiliyoruz.  1997 yılından 
beri öğrenciler, atık su arıtma tesislerini de 
yerinde ziyaret ederek, kullanılmış olan evsel 
atık suların nasıl çevreye zarar vermeyecek 
şekilde arıtıldığına tanıklık ediyorlar.
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Ender Batukan
KASKİ Genel Müdürü

KASKİ’DEN 
BUSKİ’YE SELAM

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-
dürlüğü Basın Şefi Eyüp Murat Karagül, 
KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’a,  
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’in adı-
na BUSKİ yayın seti ile Su Şehri Bursa Der-
gisi takdim etti. BUSKİ ekibini ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirten KAS-
Kİ Genel Müdürü Batukan, BUSKİ’nin faali-
yetlerini yakından takip ettiklerini vurgula-
dı. BUSKİ’yi başarılı çalışmalarından dolayı 
tebrik eden Batukan, BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç’in şahsında BUSKİ çalışan-
larına selamlarını iletti.
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Zenginlikler 
şehri Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayse-
ri’nin bilinen ya da az bilinen tüm zengin-
liklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması 
ve turizme kazandırılması için her alanda 
çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalarla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çe-
lik’in Kayseri için kullandığı “Zenginlikler 
Şehri” tanımına yeni zenginlikler ekleni-
yor.  Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mustafa Çelik’in Kayseri’nin tanıtımına 
verdiği önem doğrultusunda farklı alan-
larda bir dizi çalışma yapılıyor. Her vesiley-
le Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu 
ifade eden Başkan Çelik, “Kayseri; doğası, 
tarihi, insanı, gönlü, kültürü ve mutfağı 
zengin bir şehir. Bu zenginliği ulusal ve 

uluslararası alanda tanıtmak için çalışma-
lar yapıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde 
Kayseri’nin bilinen değerlerinin yanı sıra 
az bilinen değerlerinin de ortaya çıkarıl-
masına katkı sağlıyoruz” dedi.

 TARİHE VE DOĞAYA DESTEK
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes gibi bir de-
ğeri yaptığı yatırımlarla dünyanın sayılı kış 
turizm merkezlerinden biri haline getirdi. 
Kayseri’ye gelen turist sayısını artırmak 
için Erciyes’i, Kayseri’deki tarihi ve doğal 
güzelliklerle bütünleştirmek isteyen Bü-
yükşehir Belediyesi, diğer güzellikleri de 
daha etkili hale getirmek için çalışmalar 
yapıyor. Kapuzbaşı Şelalesi için master 
plan çalışmaları yapan, Kültepe kazı ça-
lışmalarını destekleyen, Keykubat Tepe-
si’ndeki Keykubadiye Sarayı kazı çalışma-
larına önemli destekler veren, Koramaz 
Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne alınması için çalışmalar yapan, Kay-

seri’nin zengin mutfağının ortaya çıkarıl-
ması için dünyaca ünlü şef Yunus Emre 
Akkor ile çalışmalar gerçekleştiren, Kayse-
ri’nin cazibesini artıracak yatırımlara imza 
atan ve tüm bu değerlerin tanıtılması için 
detaylı bir çalışma yürüten Büyükşehir 
Belediyesi, Kayseri’nin tanıtımına yönelik 
yapılan tüm çalışmalara da destek veriyor. 
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 HÜRMETÇİ’DE DOĞANIN DANSI      
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Kay-

seri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini orta-
ya çıkarırken bir taraftan da mevcut gü-
zelliklerinin tanıtılmasına destek veriyor. 
Bu kapsamda Kayseri’ye sık sık dünyanın 
farklı ülkelerinden fotoğrafçılar geliyor. 
Hürmetçi Sazlığı’na da Romanya, Alman-
ya ve Fransa’dan bir grup fotoğrafçı geldi. 
Tabiat ve Fotoğraf Rehberi Nuri Çorba-
cıoğlu ile birlikte yılkı atlarını fotoğrafla-
mak için Hürmetçi’ye gelen doğaseverler, 
sadece yılgı atlarını değil manda sürüleri 
ve flamingoları da görüntülediler. 

Avrupa’dan gelen fotoğrafçılar Hürmet-
çi’nin sadece fotoğrafik açıdan değil tu-
rizm açısından da çok zengin bir yer oldu-
ğunu dile getirdiler. Romanya, Almanya 

ve Fransa’dan gelen fotoğrafçılar Hürmet-
çi’de öncelikle manda sürülerini fotoğraf-
ladılar. Sultansazlığında konaklayan ve 
Hürmetçi Sazlığı’na beslenmeye gelen 
flamingoları görüntüleme şansı da bu-
lan fotoğrafçılar daha sonra yılkı atlarının 
doğayla birlikte yaşattıkları eşsiz güzelliği 
fotoğraflara yansıttılar.    

 ÖZELLİKLİ ŞEHİR
Kayseri’nin pek çok özelliklere sahip bir 

şehir olduğuna işaret eden Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,  “Ye-
tiştirdiği insanı, müteşebbisi, hayırseveri, 
belediyeleri, kurumları, uyumu, Erciyes’i 
ve daha pek çok unsuru ile kısacası her 
yönüyle marka olan bir kent. Pek çok şehir 
sadece bir ya da birkaç özelliği ile ön pla-
na çıkarken Kayseri birçok özelliği ile ön 

plana çıkabilecek, tarihi, doğası, mutfağı 
ve gönlü zengin insanları ile zenginlikler 
şehridir.

Meydanında beş medeniyete ait eser-
leri görebileceğiniz bir başka şehir bu-
lamazsınız. Ama Kayseri Cumhuriyet 
Meydanı’nda kendi ekseniniz çevresinde 
dönerseniz Roma, Bizans, Selçuklu, Os-
manlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini 
bulabilirsiniz. Kayseri, 1500’den fazla tes-
cilli tarihi esere sahip olan ve Kapadok-
ya’ya başkentlik yapan bir şehirdir. 6 bin 
yıl önce dahi dünya ticaretinin önemli 
merkezlerinden birisi olmuştur. Külte-
pe’de çıkarılan ve Asurlu tüccarlarla ya-
pılan ticareti anlatan çok sayıda tablet 
Kayseri’nin ticari genlerinin nereden gel-
diğinin de göstergesidir. “ diye konuştu.
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Mantının  anavatanı 
pastırmanın başkenti 

Kayseri tarihi ve doğası gibi mutfağı da 
zengin bir şehir. Mantının, sucuk ve pastır-
manın anavatanı olarak kabul edilen Kayse-
ri, ürün çeşitliliği ve lezzetiyle Türk mutfak 
kültüründe seçkin bir konuma sahip bulu-
nuyor.

Dünyanın en çok 
hayırsever yetiştiren ili 

Kayseri gönlü zengin bir şehir. Dünyanın 
en çok hayırseverini yetiştiren ili unvanına 
sahip bulunan Kayseri, ticari genlerini al-
dığı 6 bin yıllık tarihi, kurumlar arası uyum 
kültürü, huzur şehri olması, planlı gelişme 
kültürü, eğitim ve sağlıkta yaptığı atılımlar, 
sportif alt yapısı, sanayisi, ticareti ve daha 
pek çok özelliği ile dikkat çeken, fark yara-
tan bir şehir. Bu farkın yaratılmasında Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli bir 
rolü bulunuyor.  Büyükşehir Belediyesi, Kay-
seri’nin en önemli yatırımcı kuruluşu. Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi  ilk, tek ve örnek 
projeleri hayata geçirdi.
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Yatırımlara 
verilen önem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mustafa Çelik, Kayseri’nin geleceğini şekil-

lendirmeye aday  büyük yatırımlara imza 

attıklarını belirterek, son 4 yılda her biri 1 

milyon TL ve üzeri olan 1294 ihale yaptıkla-

rını ifade etti.

 Bu ihalelerin toplam bedelinin 2,2 mil-

yar TL olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, 

“Dört yılda çalıştığımız yer sayısı 15 bini 

aştı. 15 bin 199 noktada çalıştık ve çalışma-

ya devam ediyoruz. 14 köprülü kavşak, 10 

yol bağlantılı köprü yaptık. Bu denli büyük 

yatırımı 4 yıla sığdırdık. Bu süreçte 2 bin 359 

km yolda asfaltlama yaptık. Alt yapı şirketi-

miz KASKİ’nin 4 yılda yaptığı yatırımların tu-

tarı 655 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımlarla 

şehir merkezi ve ilçeleri olarak alt yapısı açık 

ara en iyi şehir olduğumuzu söyleyebilirim. 

Şehrimizi imar ederken insanımızı da ihmal 

etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vur-

guladığı gönül belediyeciliğine ve insana 

yatırıma da çok büyük önem veriyoruz. Bu 

doğrultuda ihtiyacı olan herkesin yanın-

dayız; her derde deva, her yaraya merhem 

olma gayretindeyiz. Bilimde, eğitimde, sa-

natta, kültürde, sporda büyük bir alt yapı 

hamlesi başlattık ve bu yolda azimle ilerli-

yoruz. Her alanda daha donanımlı bireyler 

için imkanları artırıyor, ülkemizi geleceğe 

taşıyacak insanların yetişmesine katkı sağ-

lamaya çalışıyoruz.“ dedi.
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BUSKİ SİVİL
SAVUNMA 

BİRİMİ’NDEN 
BAŞARILI TATBİKAT

Bursa Büyükşehir Belediye-

si BUSKİ Genel Müdürlüğü Sivil 

Savunma Birimi, yangın deprem 

gibi afetlerde can ve mal kaybı-

nın en aza indirilmesi için bina-

lardan personel tahliyesinin nasıl 

yapılması gerektiğini konu alan 

“ikaz alarm tatbikatı” ile “perso-

nel tahliye tatbikatı” düzenledi.

BUSKİ Sivil Savunma Birimi bünyesin-

de kurulan “kontrol merkezi karargah 

servisi”, “kurtarma servisi”, “ilk yardım 

servisi”, “itfaiye servisi”, “teknik onarım 

servisi”, “sosyal yardım servisi”, “emniyet 

ve kılavuz servisi”nden oluşan ekiplerin 

katılımlarıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü 

İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı’nda 

düzenlenen yangın tatbikatı başarıyla 

gerçekleştirildi.

12 kişiden oluşan BUSKİ arama kurtar-

ma ekibi ile 6 kişilik iş ve işçi sağlığı birimi 

personeli ve BUSKİ güvenlikçilerinin de 

yer aldığı tatbikatta, 100 BUSKİ personeli 

eğitime tabi tutuldu.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Olası deprem, yangın gibi tabi afetler-
de can ve mal kaybının en aza indirilmesi 
için hizmet binalarının planlı bir şekilde 
boşaltılması ve önceden belirlenen açık 
alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan 
toplanmalarının sağlanabilmesi amacıyla 
oluşturulan tatbikat senaryosu başarıyla 
uygulandı.

BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir Yıl-
maz’ın koordinatörlüğünde gerçekleştiri-
len tatbikatı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcı-
sı İbrahim Yedikardeş de takip etti. 
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BURSASPOR 
FUTBOL OKULU 

GELECEĞİN 
YILDIZLARINI 

KEŞFEDİYOR
Fotoğraflar: Ahmet DİVLECEN

Dünya genelinde Bursa gibi aca-
ba kaç şehir, her biri ayrı birer çekim 
merkezi oluşturabilecek nitelikteki 
özellikleriyle adından söz ettire-
bilmiştir? Yeşilin her tonuna kucak 
açan eşsiz doğal güzellikleriyle “Ye-
şil Bursa”, Türkiye’nin üretim ve ih-
racat üssü olmasıyla “sanayi şehri”, 
binlerce yıllık tarihi birikimiyle “ta-

rih şehri”, dağ, göl, kaplıca, kültür 
ve deniz turizmine imkan tanıyan 
potansiyeliyle “turizm şehri”, tarihi 
İpek Yolu’nun en önemli durakla-
rından olmasının getirdiği lojistik 
elverişliliğiyle “ticaret şehri” gibi 
unvanlara sahip olan Bursa, kent 
kimliğine son yıllarda “futbol şehri” 
unvanını da ekledi.

Bursa’nın genelde spora, özelde de fut-
bola verdiği önem, yıllar içerisinde şehrin 
“futbol şehri” unvanıyla da anılmasını bera-
berinde getirdi.

Süper Lig’in 2009-2010 sezonunu şampi-
yon tamamlayan Bursaspor, Bursa’nın futbol 
şehri olduğu gerçeğini tescillemiş oldu.

Bu başarısıyla, “dört büyükler” diye bili-
nen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Trabzonspor’un yanına adını “beşinci bü-
yük” olarak yazdıran Bursaspor’un bu ba-
şarısında, hiç şüphe yok ki yılların getirdiği 

büyük birikimin izleri bulunuyor. Futbolcu 
altyapısına, teknik adam gerçeğine, tesisleş-
meye ve taraftarın takımıyla özdeşleşmesine 
yıllar içerisinde verilen önem, tarihi başarıya 
uzanan yolun kilometre taşlarını oluşturdu.

Bursa’nın “futbol şehri” namıyla anılması-
nın kurumsal yapıya oturabilmesi için 2006 
yılından bu yana faaliyette bulunan Bursas-
por Futbol Okulu, önemli bir ihtiyacı karşılı-
yor.

Bursaspor Futbol Okulu Koordinatörü Ha-
kan Cenkçiler’in yönetiminde çalışmalarını 
Merinos Sahası’nda sürdüren okul, şehirdeki 
futbol kimliğinin pekişmesinde önemli bir 
yere sahip bulunuyor.

Bursaspor Futbol Okulu’nda, 6 yaş ila 14 
yaş arasındaki 1500 çocuğa her yıl futbol 
eğitimi veriliyor. Okulun faaliyetleri ve hede-
fine ilişkin görüşlerini aldığımız Bursaspor 
Futbol Okulu Koordinatörü Hakan Cenkçiler, 
çocuklarının futbola ilgi duyduğunu göz-
lemleyen ailelerin, kendileriyle iletişime ge-
çebileceklerini vurguladı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Bu doğrultuda Merinos Sahası’nda oluş-
turdukları iletişim bürosunda kayıt işlemle-
rini gerçekleştirdiklerini belirten Cenkçiler, 
“Aileler, yaşları 6 ila 14 arasındaki çocuklarını 
okulumuza kaydettirebilirler. Kayıt işlemleri-
nin yapılabilmesi için çocuklarımızın kimlik 
belgeleri ile bir adet vesikalık fotoğraflarını 
yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Aile-
lerimizden kayıt esnasında 220 liralık kayıt 
ücreti talep ediyoruz.  Kaydını gerçekleştir-
diğimiz öğrencilerimizin her birine iki for-
ma, bir şort, çorap ve çanta veriyoruz. Futbol 
okulumuz, hem yeni yeteneklerin keşfe-
dilmesinde hem de gençlerimizin sokağın 

tehlikelerine karşı korunmasında sportif ve 
sosyal işlev üstleniyor.” diye konuştu.

Okulda, yaz ve kış olmak üzere iki dö-
nem halinde eğitim verildiğini vurgulayan 
Cenkçiler, yaz döneminde hafta içi, kış dö-
neminde ise hafta sonları eğitim verdiklerini 
belirtti.  Günlük yedi saatten oluşan eğitim 
programı kapsamında toplam 560 öğren-
ciye futbol eğitimi verdiklerini dile getiren 
Cenkçiler, 11-12 yaş grubundaki futbolcu 
adayı çocukların, Türkiye genelinde düzen-
lenen turnuvalarda, Bursaspor Futbol Oku-
lu’nu başarıyla temsil ettiklerini ve pek çok 

şampiyonluğa isimlerini yazdırdıklarını vur-
guladı.

Bursaspor’un altyapısına futbolcu yetiş-
tirdiklerini belirten Cenkçiler, Türkiye lig-
lerinde farklı kulüplerde top koşturan 96 
futbolcunun,  Bursaspor’un altyapısından 
yetiştiğine dikkat çekti. Süper Lig’de müca-
dele eden kulüpler arasında altyapıdan ye-
tişen futbolcunun en çok Bursaspor’da yer 
aldığına işaret eden Cenkçiler, bunun da alt-
yapıya verilen önemin göstergesi olduğunu 
vurguladı.
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BİR BAŞARININ
ANATOMİSİ

Bursa’nın genelde spora, özelde 
de futbola verdiği önem, yıllar içeri-
sinde şehrin “futbol şehri” unvanıyla 
anılmasını da beraberinde getirdi.

Süper Lig’in 2009-2010 sezonu-
nu şampiyon tamamlayan Bursas-
por, Bursa’nın futbol şehri olduğu 
gerçeğini tescillemiş oldu. Futbolcu 
altyapısına, teknik adam gerçeğine, 
tesisleşmeye ve taraftarın takımıyla 
özdeşleşmesine yıllar içerisinde ve-
rilen önem, tarihi başarıya uzanan 
yolun kilometre taşlarını oluşturdu.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

YENİ 
YETENEKLER  

Çalışmalarını Merinos Saha-
sı’nda sürdüren Bursaspor Futbol 
Okulu, şehirdeki futbol kimliğinin 
pekişmesinde önemli bir yere sa-
hip bulunuyor.

Bursaspor Futbol Okulu Koor-
dinatörü Hakan Cenkçiler’in yöne-
timinde altı antrenör ve bir kaleci 
antrenörüyle Türk futboluna yeni 
yetenekler kazandırılıyor.Her yıl, 6 
yaş ila 14 yaş arasındaki 1500 çocu-
ğa futbol eğitiminin verildiği okul-
da, yaz ve kış dönemi olmak üzere 
iki ayrı program uygulanıyor.

Futbol okulu, hem yeni yete-
neklerin keşfedilmesinde hem de 
gençlerin kötü alışkanlıklara karşı 
korunmasında, önemli bir işlevi ye-
rine getiriyor.

FUTBOLCU
FABRİKASI  

Türkiye ve dünya futbol liglerin-
de bugün Bursaspor’un altyapısın-
dan yetişen 96 futbolcu top koştu-
ruyor.

Enes Ünal, Kubilay Kanatsızkuş, 
Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şen-
gezer, Mehmet Zeki Çelik, Emirhan 
Aydoğan, Altay Bayındır ve burada 
ismini anamadığımız daha pek çok 
futbolcu, Bursa’dan yetişip, futbol 
kariyerlerine farklı kulüplerde de-
vam ediyor. Süper Lig’de mücadele 
eden kulüpler arasında altyapıdan 
yetişen futbolcunun en çok yer aldı-
ğı takım ise Bursaspor.
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2015 SPORTİF FAİR 
PLAY BÜYÜK ÖDÜLÜ

Bursaspor Futbol Okulu, futboldaki ba-
şarısının yanı sıra, saha içi ve dışında rakip-
lerine sergilediği centilmence tutumu ne-
deniyle de adından saygıyla söz ettiriyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) tarafından belirlenen Türkiye Fair 
Play Ödülleri kapsamında 2015 yılında 
“Sportif Davranış Dalı”nda büyük ödülün 
sahibi olan Bursaspor 11 Yaş Altı Futbol 
Takımı, futbol kamuoyunun takdirini ka-
zandı.

Bursaspor Futbol Okulu, İzmir Balkan 
Kupası’nda Kosova’nın Korriku takımıyla 
oynadığı maçta, bulunduğu davranış-
la ödüle layık görüldü. Bursaspor Futbol 
Okulu U11 Takımı, Korriku’nun skoru 1-1 
yapan golün sevincini yaşadığı sırada, at-
tığı golle durumu 2-1 yaptı. Bu duruma 
üzülen Bursasporlu oyuncular, yapılan 
santradan sonra kalelerini rakiplerine açtı 
ve gole giden rakip oyuncuya müdahale 
etmedi. Ancak Kosovalı minik, topu boş 
kale yerine kale direğine nişanladı. Ko-
sovalı oyuncu bir anda göz yaşlarına bo-
ğulunca, yeşil beyazlı minikler, santranın 
tekrarlanmasını istedi ve aynı oyuncu yine 
müdahale olmadan durumu 2-2 yaptı.

Fair Play ruhunu tam olarak yaşayan ve 
yansıtan Bursaspor Futbol Okulu U11 Ta-
kımı, Uluslararası Fair Play Komitesi (CIFP) 
“Küçükler Ödülü”, Avrupa Fair Play Birliği 
(EFPM)  “Fair Play Meşalesi” ve Türkiye Fair 
Play Ödülleri “2015 Sportif Fair Play Büyük 
Ödülü” ödüllerine layık görüldü.

FUTBOLA 
ADANAN ÖMÜR

Bursaspor Futbol Okulu Koordinatö-
rü Hakan Cenkçiler 1966 Bursa doğumlu. 
Futbola 10 yaşında Bursaspor altyapısında 
başlayan Cenkçiler, altyaş gruplarının hep-
sinde forma giydi. 1984 yılında profesyo-
nel olan Cenkçiler, Bursaspor’un 3. Lig, İz-
nikspor, Yeni Salihlispor, Manisaspor, Bursa 

Merinosspor, Ereğlispor, Bandırmaspor ve 
Bozüyükspor’da 13 yıl profesyonel futbol 
oynadı.  1997 yılında amatör olarak antre-
nörlüğe başlayan Cenkçiler, 2001 yılında 
altyapı kursu, 2003 yılında da A kursunu 
bitirdi. Mudanyaspor ve Gemlikspor’da 
teknik sorumlu, Bursa Merinosspor’da da 
antrenörlük yapan Hakan Cenkçiler, UEFA 
Antrenörlük lisansına sahip bulunuyor. 
Bursaspor Futbol Okulu’nu ekip arkadaş-
larıyla birlikte başarıdan başarıya koşturan 
Cenkçiler, bir ömrün futbola nasıl adana-
bildiğinin canlı örneğini oluşturuyor.
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MAKALE

MAYA 
MEDENİYETİNDE 

SU YÖNETİMİ  
 Özet 

Maya Uygarlığı bitti fakat Meksika ve 
Guatemala’nın bazı bölgelerinde halâ Ma-
yaca konuşuluyor, bazı kültürel alışkanlık-
lar devam ettiriliyor. Hatta Meksika’ya bağlı 
Yucatan Yarımadası’nda 7 milyona yakın 
Maya’nın yaşadığı tahmin ediliyor. Maya 
Medeniyeti 15000 yıllık bir medeniyettir.

Maya mühendislerinin teknolojik ge-
lişmeleri, kırk yıldır Jim O’Kon tarafından 
araştırıldı. Araştırmaları Maya’nın çok çeşitli 
teknik gelişimlerini içeriyordu. 

Bu makalede “Maya Medeniyetinde Su 
Mühendisliği” incelenmiştir.

 1.Giriş
Arkeologlar Maya’yı Taş Devri Kültürü 

olarak görüyorlar. Bu kültürel etikete odak-
lanmaya devam ediyorlar çünkü Maya de-
mir veya bronzdan yapılmış aletler kullan-
mıyordu. Demirden daha sert olan yeşim 
taşı araçlarının kullanımı, teknolojik başa-
rılarına dayanan yeni bir isimlendirme sağ-
lamak için olumlu bir gerekçe sağlamalıdır. 

     2.Maya Medeniyeti 15000 yıllık bir me-
deniyettir

Maya Uygarlığı, çağının çok üstünde bir 
“yazım” kültürüne sahipti. Grameri oldukça 
gelişmiş bir yazım dili kullanan uygarlık, ne-
redeyse her şeyi taş tabletlere ve duvarlara 
not ederdi.

 3.Maya Teknolojisi Çağı Technolithic
Maya Teknolojisine “Technolithic” denir. 

Maya’nın teknolojik yeteneklerine ve insan 
uygarlığının panteonundaki statülerine göre 
Mayalar Amerika’nın ilk inşaat mühendisleri-
dir.

 4.Maya Taşıma Sistemi
Pleyistosen Dönemi’nin sonunda, Kuzey 

Amerika artık nesli tükenmiş olan çok çeşitli 
hayvanlarla dolduruldu. Bu hayvanların ku-
zey grubu, modern at, ve modern deve, As-
ya’ya göç ettiler. Buralar Asya’ya, Afrika’ya ve 
Avrupa’ya kadar bütün büyük medeniyetler 
için evcilleştirildi, güç ve ulaşım sağladı.  Gü-
ney sürüleri Kuzey Amerika’da kaldı ve son 
buzul çağının sonunda kitlesel olarak yok ol-
dular. Kıtaya göç eden insanlar, Güney Ame-
rika’da lama ile karşılaşıncaya kadar başka 
yük hayvanları bulamadılar. Maya bölgesin-
de daha sonra at sırtında İspanyol istilacılar 
görüldü.

 5.Maya Araçları
Maya uygarlığı, mevcut bir demir cevheri 

kaynağının avantajına sahip değildi. Mek-
sika’da demir cevheri sadece Colima eyale-
tinde kuzeyde 1000 milden fazla mesafede 

bulunur.

Arkeologlar Maya’nın kuarz ve obsidiyen-
den üretilen taş aletler kullandığını tespit 
etmişlerdir. Siyah yeşim taşından üretilen 
özel aletlerin geniş kullanım alanını göz ardı 
etmişlerdir. Demir araçların sunduğu avanta-
jın yerine, Maya teknisyenleri yeşim taşından 
alet yapımının avantajını keşfetti. Maya araç-
larının boyutu ve şekli, taş ile ahşapta çalışan 
modern zanaatkârların kullandığı çeşitli çelik 
aletlerle aynıdır. Maya teknisyenleri olan hey-
keltraşlar, taş ustaları, ağaç oymacıları ve di-
ğer zanaatkârlar, yeşim taşı araçlarını kullan-
mışlardır. Bu araçlar arasında çeşitli boyutlar 
ve keskiler, oyuklar, parmaklar, eksenler ve 
çapalar bulunur.

Yeşim taşı, matriksindeki prizmatik kristal-
lerin birbirine karışması nedeniyle kırılmaya 
karşı büyük bir direnç gösteren çok sert bir 
mineraldir. Takılarda en çok kullanılan yeşim 
taşı, sodyum alüminyum silikattır. Bunun-
la birlikte, “siyah yeşim” de Al (Alüminyum) 
Fe+3 (Demir) ile yer değiştirmesi, klorome-
lanit olarak adlandırılan demir açısından 
zengin bir yeşim taşı olan yeşim taşı bir izo-
morfunu üretir. Kloromelanit yeşil veya siyah 
renklidir ve “Siyah Yeşim” olarak adlandırılır. 
Yeşim Taşı dünyadaki birkaç yerde oluşmuş-
tur. Guatemala’daki Montagua Vadisi’ndeki 
tektonik plaka, Maya’nın kullandığı yeşim 
taşını üretir. Yeşim taşı çok sert ve dayanıklı 
bir malzemedir. Mineral sertliğinin Mohs öl-
çeğinde, maksimum sertliğin bir elmas için 
10.0 olduğu yerlerde, bir çelik bıçak bıçağı 
5.0 sertliğine sahiptir; Yeşim taşı, 6.5 ila 7.0

Cebrail Ozan OKTAR Fot.1.: Maya Medeniyeti
Kay.1.: http://www.mexicolore.co.uk/images-6/696_01_2.jpg
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arasında bir sertliğe sahiptir. Mohs ölçeği, 
Maya aletlerinin imal edildiği yeşim taşı mal-
zemesinin demir veya çelikten daha sağlam 
olduğunu gösterir.

Böylece Maya aracı teknolojisi, toplumu 
“Taş Devri” ve “Demir Çağı” nın ötesine yük-
seltti.

Yeşim taşı araçlarının örnekleri kraliyet 
mezarlarında bulunmaz. Bu araçlar, elitlere 
değil, zanaatkârlara aitti ve bunlar, onları 
üretme teknikleri gibi zanaatkârların ailele-
ri üzerinden miras bırakılacaktı. Yeşim taşı 
araçları Maya elitleri tarafından kullanılma-
dıkları ve ödül olarak verilmedikleri için ar-
keologlar tarafından başka eserlerle birlikte 
bulunmazlar. Obsidiyen, Maya bölgesinin 
Pasifik Sahili boyunca volkanlar halkasında 
bulunan volkanik bir camdır. Maya teknis-
yenleri, yeryüzünde en keskin olabilen kes-
me bıçakları üretmek için teknikler geliş-
tirdiler. Bir obsidyen bıçağın keskin kenarı, 
moleküler inceliğe yaklaşır. Bu Maya alet 
malzemesi modern tıpta kalp ve göz ameli-
yatı için neşter üretmek için kullanılır.

 6.Maya Köprüleri
Yaxchilan Maya şehri, Usumacinta Neh-

ri’nin kenarında yer almaktadır. Nehrin bu 
dairesel kıvrımı, nehrin iç eğrisinde 3.2 kilo-
metrelik geniş bir kara kütlesi geliştirmiştir. 
Nehrin iç eğrisinin sınırları içinde oluşturu-
lan bu korunan alan, kent için doğal bir kale 
oluşturdu. Bununla birlikte, nehir yılın altı ayı 
boyunca bir sel baskını altındadır ve yağmur 
mevsimi boyunca, geniş ve hızlı akan sular 
şehri nehrin karşısındaki alana erişimden 
izole etmiştir. Yaşanabilir bir şehir merkezi 
olarak kalabilmek, bu antik kent nehri yıl bo-
yunca geçmek için güvenilir bir yol gerekti. 
Maya şehri 1882’den beri arkeologlar tara-
fından incelenirken, bir köprü geçişi ihtiyacı 
arkeolojik çalışmaların bir gereği olarak gö-
rülmemiştir. Maya mühendisliğinin bu kay-
bolmuş simgesinin varoluşunun ipuçların-
dan olan antik kalıntılar ovada saklanıyordu. 
James O’Kon bir dizi keşif gerçekleştirene 
kadar, sel sezonunda kentin hayatta kalma-
sını sağlamak için kalıcı bir yaşam çizgisine 
duyulan ihtiyaç arkeologlar tarafından göz 

ardı edildi.

Adli mühendislik incelemeleri, arkeolojik 
mühendislik analizi, uzaktan algılama ve bu 
yapının bilgisayar modellemesi köprünün 
dijital yeniden inşasına yol açtı. 7. yüzyılın 
sonlarında inşa edilen üç katlı asma köprü, 
şehir merkezinden Usumacinta Nehri’ne, 
köylerin ve çiftliklerin bulunduğu kuzey 
tarafına geçmiştir. Köprünün işlenmesi, gü-
verteyi kıyıdan sahile doğru destekleyen ta-
sarımı göstermektedir. İki uzun köprü iske-
lesi, her bir bankın üzerinde köprü ayakları 
ile nehre yerleştirildi. Köprünün geometrisi, 
şehrin büyük meydanından kuzey sahiline 
kadar üç açıklıkta 113 metre genişledi; Mer-
kez açıklığı 63 metre uzunluğundaydı. Köp-
rü inşaatı, ortak bir Maya inşaat malzemesi 
olan fiberden üretilen halat kablolarından 
asılı bir ahşap güverteden oluşuyordu. Üç 
Kirişli Maya köprüsü, yer altı betonu ile Maya 

kulesinin tepesinde bulunan taş kulelerin 
arasında uzanan kablolar vasıtasıyla, nehrin 
22 metre yukarısında düşük su seviyelerin-
de yükselmiştir. Maya köprüsünün güver-
tesinin yüksekliği, köprünün yapısının yük-
seltilmesiyle oluşturulmuştur. Bu yükseklik, 
taşkın mevsiminde vahşi nehir tarafından 
ulaşılan 15 metrelik su seviyesinin çok üze-
rinde köprü güvertesini korumuştur. Maya 
köprüsü, antik dünyadaki en uzun köprü 
olarak kabul edildi. Fakat 1377’de İtalyan 
mühendisler daha uzun bir köprü inşa edin-
ce Maya rekoru egale edildi. Köprünün keşfi, 
Civil Engineering Magazine’de ve National 
Geographic Magazine’de yayınlandı. History 
Channel, Maya mühendisliğinin bu eşsiz ye-
teneğini gösteren bir video hazırladı. 

Pusilha Nehri üzerindeki Klasik Dönem 
Maya köprüsünü kesitlerde gösterebiliriz.

Fot.2.: Maya Köprüleri
Kay.2.: http://www.theoldexplorer.com/index.php/maya-technology/maya-bridges
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 7.Orta kirişli köprüler
Maya mühendisleri, ahşap kirişler ile 50 fit 

uzunluğa kadar çok sayıda köprü inşa ettiler. 

 8.Kısa kirişli köprüler
Maya kısa kirişli köprülerle, kentsel or-

tamlarda akarsuları, kanalları ve hendekleri 
geçti.

Palenque’deki Otulum Nehri üzerindeki 
bir Maya köprüsü vardır.

Becan kentini çevreleyen hendek vardır.

 9.Maya Kemerleri
Maya mühendisleri, uzun kirişli iç mekân-

ların, çok katlı yapıların ve benzersiz dairesel 
yapısal geometrilerin oluşturulmasını sağla-
yan benzersiz bir yapısal mekanizma geliş-
tirdiler.

Bu yapısal mekanizma Maya kemeri ola-
rak bilinir. Bu, tüm Maya yapıları için temel 
yapı şeklidir. Bu sistemin yapısal geometri-
sinde kiriş alanının iç boşlukları geliştirmek 
için doğrusal ters “V” şekli kullanılır.

 10.Maya Mimarisinde Çimento

Maya, hidrolik çimentonun icadı ve ye-
rinde beton yapıların inşası, Maya’nın büyük 
yüksek şehirlerini inşa etmesini sağlamıştır. 
Bu dayanıklı malzeme, yapıların zamanın ve 
çevrenin etkisiyle bozulmasına dayanmasını 
sağlamıştır. 2000 yıldan sonra hayatta kal-
malarını sağlamak için deprem, kasırga ve 
ormanın büyümesine karşı direndiler. Yağ-
mur ormanlarının üzerinde yükselen büyük 
binalar, büyük şehirlerin altyapısı, su depo-
ları, asfalt yollar ve uzun yaylı köprüler, Maya 
mühendisleri tarafından inşa edilen eşsiz 
yapılarda yerinde dökme beton kullanılarak 
mümkün hale getirildi.

 11.Maya Tarımı
Yucatán’ın doğal çevresinin önemli bir 

kısmı, yılda altı ay yağmur yağması ve ge-
leneksel yöntemleri kullanarak tarımı des-
teklemek için yetersiz olan ince bir toprak 
tabakasıdır. Maya Medeniyeti, Maya tek-
nolojisi ile tarım teknolojisini bir araya ge-
tirerek tarımın verimini artırmak için tarım 
teknolojisini bir araya getirdi. Maya ve Tarım 
teknolojisinin birleşmesi ticaretin artığı ile 
büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan 
bir verime ulaşmıştır. Maya’nın çok çeşitli 

tarım ürünleri vardı. Birçoğu modern süper 
marketlerde satılan temel tarım ürünlerimizi 
oluşturmaktadır.

Maya tarım ürünleri mısır, kabak, fasulye, 
domates, biber, avokado, papaya, balkabağı, 
tatlı patates, vanilya, fıstık ananas, çikolata, 
vanilya, tarçın ve daha birçok tarım ürününü 
içerir. Yükseltilmiş tarla yöntemleri ve teraslı 
alanları içeren tarımsal verimi artırmak için 
değişik yöntemler geliştirdiler.

 12.Maya Su Yönetimi
Maya medeniyetinin vatanı çoğunlukla 

Yucatán Yarımadası’ndaydı. Bu tropikal ya-
rımada, zor ve doğal bir çevre tarafından 
kontrol edilir. Yucatán Yarımadası’nın yer 
altı kütlesi jeolojik olarak ince bir toprak 
tabakasıyla kaplı gözenekli karstik kireçta-
şı platformudur. Meteorolojik olarak çevre, 
mevsimler altı ay sağanak yağışlı ve altı ay 
kurak geçer. Zemin yüzeyine düşen yağmur 
suyu, ince toprak tabakası tarafından emilir 
ve gözenekli kireçtaşı içine akar ve akiferin 
içine Yucatán’daki yüzey suyu yok olur.

MAKALE

Fot.3.: Maya Köprüleri
Kay.3.: http://www.theoldexplorer.com/index.php/maya-technology/maya-bridges
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 13.Maya yolları
Maya yollarına “Sacbeob” denirdi.Maya 

şehir devletleri arasındaki yollar aşındığı 
için seyahat koşullarını zorlaşmıştı.Yağmur 
ormanlarının gölgelikleri, güvensiz ve kay-
gan yamaçlar, karanlık, derin ve karışık or-
manlık kökleri takip eder.Yağmur mevsimi 
boyunca seyahat imkânsızdı. Maya, şehir 
devletleri arasında seyahat sorunlarını çöz-
mek için bir mühendislik çözümü geliştirdi. 
Maya mühendisleri, karışık ve taşkın orman 
zemininin üzerinde yüksek beton döşeli yol-
lar inşa ettiler. Bu yükseltilmiş yollar, Maya 
ticaretinin, hükümet ve askeri faaliyetlerin, 
yılın her mevsiminde devam etmesini ve 24 
saat boyunca şehirlerarasında seyahat edil-
mesini sağladı. Karışık orman patikalarını yıl-
da altı ay boyunca su bastığı için “Sacbeob” 
veya yükseltilmiş asfalt yollar, şehirler arası 
personel ve malzemelerin verimli ve nakle-
dilmesi için bir çözüm olmuştur. “Sacbeob” 

veya “Beyaz yollar”ın yapısı, Roma yolları-
na göre üstün ve modern otoyol sistemine 
paralel bir tasarıma sahipti.“Sacbeob”, 10 
metreye kadar genişlikte inşa edilmiş ve be-
yaz dökme beton kaplama ile döşenmiştir. 
“Sacbeob” kaldırımları, orman tabanından 
bir metre ila üç metre arasında yükseltildi. 
“Sacbeob”, yolları, trafik kavşaklarına, drenaj 
özelliklerine ve su kaynağı ile tamamlanan 
dinlenme duraklarına sahipti.

 14.Maya Deniz Mühendisliği
Maya ekonomisi sadece Mesoamerica’da 

değil, Yucatan Yarımadası’nı sınırlayan par-
layan denizlerde de ticaret ortaklıklarına da-
yanıyordu.Büyük Maya gemileri, açık deniz-
leri kat etti ve Karayipler boyunca Küba’dan 
Antigua’ya uzanan adalara gitti. Maya deniz 
tüccarları, uzak denizlere seyahat etti ve 
Maya dünyasına özgü ürünler için ticaret 
yapılabilecek değerli kaynaklarla ticaret or-
taklarıyla karşılaştı.

 15.Sonuç
 Maya Teknolojisi’nin başarıları

1.Demirden daha sert olan aletlerin ima-
latını içerir, 

2.Yerinde dökme beton üretmek için hid-
rolik çimentonun imalatı,

3. Yüksek mukavemetli dayanıklı yapı 
malzemelerinin imalatı,

4.Çok katlı ve açık kirişli yapılar, yüksel-
tilmiş beton döşeli yollar oluşturmak için 
Maya kemerinin yapısal bir mekanizma ola-
rak geliştirilmesi, 

5.Uzun süreli köprülerin inşası,
6.Maya şehir uygarlığının mevsimsel bir 

çöl ortamında hayatta kalmasına izin veren 
gelişmiş su yönetimi metodolojileri gelişti-
rilmesi.

 16.Referanslar
[1]http://www.mexicolore.co.uk/maya/

teachers/resource-just-how-advanced-we-
re-they

[2]https://www.earthancients.com/? 
portfolio=jim-okon-how-the-maya-chan-
ged-the-world

[3] http://www.theoldexplorer.com/
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BURSA’DA 
HÜLYA SAATLERİ

Cebrail Ozan Oktar                

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın meşhur şiirinin 
ilk hâli “Bursa’da Hülya Saatleri” başlığıyla 
yayımlandı. Vefâtına yakın anda yaptığı bir 
seçimle “Şiirler” adıyla basılan kitabına 37 şi-
irini aldı. Bu eser, Tanpınar’ın ilk ve tek şiir ki-
tabıdır. Bu esere alınmasını uygun bulduğu 
şiirlerin hepsi hece vezniyledir. Vefâtından 
sonra İnci Enginün tarafından bir araya geti-
rilen ve “Bütün Şiirleri” başlıklı antolojide 74 

şiir bulunmaktadır[1-3].

Sanatta Bursa Tasvir ve Tahlilleri’ne Ah-
met Hamdi Tanpınar ve Tanpınar’ın meşhur 
şiirinde Bursa tasvir ve tahlilleri ile devam 
edeceğiz.

Bursa’da Tanpınar’ın hatırası şiiriyle yaşa-
yacaktır. Tanpınar her okura farklı duygu ve 
düşünce ufukları açacaktır.

“Bursa’da Hülya Saatleri” şiirinin 
ilk defa tam metnini yayınlıyoruz

Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında arşiv 
çalışmaları yaparken meşhur şiirin ilk şekli 
olan “Bursa’da Hülya Saatleri” ni elde ettim.  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Hülya 

Saatleri” şiiri ilk defa bir dergide 1940’lı yıllar-
da yayınlandı. Fakat şimdiye kadar bu der-
gideki yayından sonra hiçbir yerde bu şiirin 
tam metni yayınlanmadı. 

Bu şiirin tam metnini, ilk defa 70 yıl sonra 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Su Şehri Bursa Der-
gisi’nde yayınlıyoruz.

 Meşhur şiirin ilk hali “ Bursa’da 
Hülya Saatleri”

Şiire biçim olarak baktığımızda; mesnevi 
nazım biçiminin kafiye düzeninin kullanıldı-
ğı  ve hece ölçüsüyle yazıldığı görülür. Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın tercih ettiği bir na-
zım şekli olarak serbest nazım ile yazılmıştır.

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.1 : Ahmet Hamdi Tanpınar 
Kay.1 : http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/ 
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 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
 Sanatındaki Temalar

Melih Cevdet Anday, Tanpınar’ın şiiri için, 
“Tanpınar’ın şiiri, bizim yaşadığımız akımlar 
içinde taşıdığı çeşitli nesneleri ivecenlikle 
kapmış götüren bir suyun hızından ayrı düşe-
rek, nasılsa bir çalılığa, bir taşa takılıp kalmış, 
oracıkta tek başına direnen pırıl pırıl, ama 
gözlerden uzak bir çiçeğe benzerdi.” demiştir. 

 Tanpınar’ın Rüya Teması
Tanpınar için Cahit Tanyol, “… Şair Tan-

pınar, bir büyük rüyanın ağı içinde dolaşan, 
esrarlı bir böceğe benzerdi. Musikimize, şii-
rimize, şehirlerimize, insanlarımıza ve tarihi-
mize hep bir rüya içinden bakardı.” demiştir. 
Tanpınar, adeta bir düş fenomenoloğudur. 
Anı, üç boyutlu olarak yani geçmiş, gelecek 
ve şimdide birleştirerek bütünlüklü bir şekle 
getirir. Tanpınar, parçalanamayan bu akışın 
rüyasını uyanık halde görür. Şairin amacı, an 
perdesini aralayarak maziye gitmek ve üstadı 
Valery’nin de dediği gibi, bir tür uyanıkken 
rüya görmek suretiyle, geçmişin şimdiki anda 
da yaşanabileceğini ifade etmektir. Ona göre 
bir şair, ancak rüya havasını şiirine verebildi-

ği müddetçe ömrünün arızalarına, realitenin 
akislerine, realite üstünde bir çehre verebi-
lir[4].  

Tanpınar, şiiri hususi bir âlem, rüya, hayal 
olarak tanımlamaktadır. Şiirlerini oluşturur-
ken ilk amacı, bir rüya havası yaratmaktır. 
“Dilde rüya halini kurmak” ifadesiyle nitele-
diği bu rüya havası, geceleyin görünen rüya-
nın kendisi değildir; bununla beraber onun 
şaşırtıcı sürati yahut teşekkülü anında çok 
telkinkâr bir musiki gibi ona eşlik eden, uyan-
dığımız an içimizde bir keder, bir hayret, bir 
korku halinde bulduğumuz acayip ve isimsiz 
bir duygudur. Onun şiirlerinde rüya, çoğu an 
musiki ve anla beraber, yan yana yürür. Hele 
musiki Tanpınar’ın yaratmaya çalıştığı rüya 
havası için son derece önemli bir yapı taşıdır. 
“Ben ancak musikiden hareketle, onun va-
sıtasıyla poetik dünyamı kurabilir, yani ken-
dime bir iç âlem hazırlayabilirim.” Musikinin 
yarattığı etkinin bir benzeri, mimari için de 
söylenebilir. Tanpınar, mimariden gelen et-
kiyle kendine bir şiir düzeni oluşturur. Onun 
şiirinde rüyaya ve hülyaya ulaşabilmek için 
anın dışına çıkmak ve ebedîleşmek gerekir. 
Bu da mimari vesilesiyle gerçekleşecektir[4].  

 Bursa’da Hülya Saatleri

Bursa’da bir eski cami avlusu
Mermer şadırvanda şakıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar... 
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü. 
Senden böyle uzak kalmanın hüznü. 
İçinde, gülüyor bana derinden, 
Sanki bir hatıra serinliğinden  
Ovanın yeşili, gök‘ün mavisi 
Ve mimarilerin en ilâhisi… 
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Yekpâre bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Bu kırık taşlarda mahfuz rüyanın. 
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu geçmiş zaman vehmiyle… 
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın altın meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Canlı hikayesi binlerce erin 
Sesi arşa çıkmış hengâmelerin 
Nakleder yâdını gelen geçene. 
Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her sabah onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtısından 
Billûr bir âvize Bursa’da zaman. 
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir mucize gibi zamandan,
Çinilere sinmiş Kur’an sesini. 
Derinleşmiş buldum tebessümünle...
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde..  Ve ufkumuzu
Baştan başa örsün bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk
Bir bahar uykusu olur elbette 
Ölüm bu tılsımlı ebediyetle,
Belki de rüyâsı eski cedlerin,
Serin bahçesinde su seslerinin.

 Ahmet Hamdi Tanpınar 

 Cebrail Ozan Oktar şiir arşivinden[6]
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Tanpınar’ın çocukluğunda yaşadığı anlar 
ve mekânlar, onun bir hülya ve rüya adamı 
olmasına ön ayak olmuştur. Özellikle Ker-
kük’ün sokakları, Siirt’in geceleri ve Antal-
ya’nın denizi ile mağaralar, onun hayal âle-
minin zenginleşmesinde başrol oynamıştır. 
“Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı. Biri 
bu kayaların sahile bakan bir yerinde sabah 
ve akşam saatlerinde denizin ışığıyla dipteki 
taş ve yosunlarla aldığı manzara, biri de öğle 
saatlerinde güneş vuran suyun elmas bir ha-
vuz gibi genişlemesi. Bunlar benim muhay-
yilem için mühim olan şeylerdi. Bu manalar 
sade güzel değildiler, bana bir türlü çözeme-
diğim bir hakikati veya sırrı anlatıyorlardı. Bir 
gün, İstanbul’a tahsile gönderecekleri gün, 
Hastahanebaşı’na giden bu manzara ile bir 
daha karşılaştım. (…) Bir iki dakika büyülen-
miş gibi bu manzaraya baktığımı hatırlıyo-
rum.” 

Hayatının ilerleyen dönemlerinde, 
Freud’un ve Valery’nin rüya çözümlemeleri, 
ona sanat alanında yeni imkânlar açmıştır. 
Rüya âlemi, onun için, insanın kendisini bü-
tün imkânlarıyla, duygularıyla, düşüncele-
riyle, tam olarak kısıtlanmadan gerçekleşti-
rebilme alanıdır. Ayrıca Bergson’un mazi ve 
an fikrinin de bu rüya âleminin kuruluşunda 
önemli bir katkısı bulunmaktadır. Anın dışı-
na çıkma fikri, hayal ile rüyayı birleştirir ve 
bir nevi kaçış sağlar. Mehmet Kaplan, Tanpı-
nar’ın dış aleme ait varlık veya manzaraları 
tasvir eden şiirlerinde dahi, imajlar vasıta-
sıyla basit realiteyi değiştirerek bir masal, 
bir rüya alemi haline getirdiğini ve sembol-
leştirdiğini belirtir. “Antalyalı Genç Kıza” adlı 
mektubunda, rüyanın kendisinden ziyade 
şiir anlayışında, bazı rüyalara refakat eden 
duygunun mühim olduğunu ifade etmiştir. 

Tanpınar’ın uyku ve rüya haline bakışını 
ve bu hal ile uyanık hal arasında belirlediği 
farkları, kendisinin şu sözleriyle açıklamak 
mümkündür: Uyku ve rüya, ruhtur, yıldızdır, 
andır, geniş imkânlıdır, daha kesiftir, hızlıdır, 
tesadüfe bağlıdır. Uyanık hayat maddedir, 
yıldızdır, andır, dar imkânlıdır, az kesiftir, ya-
vaştır, mantıklı ve aklidir. Kavramlar arasın-
daki zıtlık birbirini tamamlar. Bu zıtlık ritmik-
tir; toplamı ise kozmik nizamdır. Dolayısıyla 

kozmik nizamın bu zıtlıktan kaynaklanan bir 
ritmi vardır. İçinde yaşanılan somut, katı, 
karanlık, çerçevesi belli, sınırlı, dar, sonlu bu 
dünya hayatına, bu şehâdet âlemine karşı 
çıkarılan dünya, sanatçının her anlamda ma-
nevra imkânlarına açık soyut, sınırsız, son-
suz, çerçevesiz, kuralsız, kaidesiz, saf, temiz, 
saydam bir dünyadır. Tanpınar bu somut ve 
soyut iki dünya arasında gider ve gelir. Uya-
nık hayatı nesirleriyle, sıklıkla da romanla-
rıyla, rüya âlemini şiirle ifade etmeye çalışır. 
Rüyada sınır ve sayı kavramları olmadığı için 
şaire sonsuz bir özgürlük alanı sağlar. Rüya, 
Tanpınar’ın kaçış alanı gibidir. Ölümün kor-
kunçluğundan, gerçek hayatın realitesinden 
rüya sayesinde uzaklaşılabilir[4]. 

Tanpınar, şiirine yansıyan asıl büyük tesir 
olarak Fransız şiirini ve dolayısıyla Baudela-
ire, Mallarme ve Valery’i gösterir. Sembolist 
birer şair olan bu isimlerin şiirlerini oluştur-
dukları rüya havası ve bu havanın etkisiyle 
eşyanın ve eşhasın flu şekillerde çizilmesinin 
meydana getirdiği anlam kapalılığı, Tanpı-
nar’ın şiirlerinde rastlanan bir özelliktir. Bu 
açıdan beğenmediğini ifade ettiği Ahmet 
Haşim’e bir adım daha yaklaşmış olur. Haşim 
şiirlerinde nasıl akşamı çağrıştıran kelimeler 
seçmeye gayret ettiyse, Tanpınar da şiirlerin-
de rüya ve hayali çağrıştıran kelimeler seç-
meye gayret etmiştir. Bu kelimeler arasında 
fecr, ayna, yıldızlar, deniz gibi kelimeler bu-
lunmaktadır. Rüya kelimesi de pek çok şiirde 
kendini bu kelimeler gibi göstermektedir. 

Tanpınar’ın rüya kavramını içeren şiirleri: 
“Ne İçindeyim Zamanın”, “Yavaş Yavaş Ay-
dınlanan”, “Şiir”, “Bir Heykel İçin”, “Bir Gül Ta-
zeliği”, “Sesin”, “Bir Gül Bu Karanlıklarda”, “Ge-
zinti”, “Her Şey Yerli Yerinde”, “Ayna”, “Uyku 
Sularında”, “Bursa’da Zaman”, “Bir Gün İcadi-
ye’de”, “Ey Kartal Bakışlı”, “Dönüş”, “Gül”, “Bırak 
Aydınlığa”, “Akşam”, “Deniz”, “Eşik”, “Zaman 
Kırıntıları”, “Altın Güzeldir”, “Boğaz’da Gece”, 
“Leyla”, “Yolculuk”. Bunlarla beraber isimsiz 
dört şiirde daha rüya kavramı kendini gös-
termektedir[4]. 

Şair “Yavaş Yavaş Aydınlanan” adlı şiirinde 
deniz altı ve gökyüzü âleminin şairi kendine 
doğru çektiği bir şahıs konumundadır. Za-

man gece vaktini göstermekte ve yıldızlar 
halen gökyüzündedir; ancak birazdan şafak 
sökecek ve ortalık aydınlanacak, dolayısıy-
la yıldızlar da yavaş yavaş kaybolacaklardır. 
Arıların böceklerin, yani doğada yaşayan 
canlıların uyanışına şahit olunur. “Altın bir 
tas”, “kızıl bir meyve” gibi, güneş kendini ya-
vaş yavaş göstermektedir. Hayat bir devinim 
halinde akmakta, rüyalar sona ermekte ve 
âlem aydınlığa bürünmektedir:

“Bir Gül Tazeliği” adlı şiirde, mevsim yaz 
mevsimidir. Yaz mevsiminin sabah vakitle-
rinde, gün henüz ağarırken, insan, içinde 
var olduğu halin huzuru ve rahatlığı içinde, 
mevsimin güneşli ve sıcak havasının da et-
kisiyle, çoğunlukla mahmur ve uykulu olur. 
Bu uyku hali, art arda rüyalar görülmesine 
yol açar. Dalga sesleri, meltem esintileri eş-
liğinde, oldukça rahatlatıcı ve dinlendirici 
zamanlardır. Huzurlu insanın güzel rüyalar 
görmesi olağan bir hâldir. Şair, şiirin ikinci 
kısmında, bu hallerin aksini yaşadığı zaman-
lar geçirdiğini de ifade etmektedir. Nice yaz 
akşamında, güneşlerin battığını görmüş, 
mutlu günlerin sona erdiğine şahitlik etmiş-
tir. Bu üzüntüler, şair için adeta bir kader, bir 
alın yazısı haline gelmiştir:

“Sesin” adlı şiirde şair, sevgilinin ses to-
nuna olan hayranlığını ve özlemini dile ge-
tirmekte. Sevgilinin sesi, şair için bir yaşama 
sevinci ve yaşama sebebidir. O ses, bir süre-
dir duyulamamıştır ve şairde hasret hali söz 
konusudur. Her sembolist şair gibi, gece va-
kitlerine hayran olduğu bilinen şair, yalnızlık 
çektiği gece vakitlerinde sevgilinin sesine 
sarılmaktadır. Bu bakımdan ses, şairin gece-
sinde, onu aydınlatan yıldızlar gibidir. Sev-
gilinin sesi akan bir su gibidir. Şair, bu sese 
uzun zamandır hasret durumdadır ve du-
dakları bu hasretten / susuzluktan çatlamış 
durumdadır. Göreceği / duyacağı her yerde 
o sesin / suyun saf billuruna doğru koşacak-
tır. Fakat bütün bu sahnelerin ani bir uyanış-
la, bir rüya olduğunun farkına varılır. Uykuya 
dalmadan görülen bu rüya, bir hülya ya da 
hayal olarak da adlandırılabilir:

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 
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Şair, “Bir Gün İcadiye’de” şiiri İstanbul’un 
mahallelerinden biri olan İcadiye yahut Sul-
tante-pe’de geçer. İkinci tekil şahsa seslenen 
şair, şahsın, bir gün İstanbul’un bu mahalle-
sinden geçerken, duyduğu bir beste sebe-
biyle oldukça etkilenebileceğini, bu etkileni-
şin geçmişi hatırlatan, sonsuz ve büyülü bir 
etki olacağını ifade etmektedir. O an, ömrün 
boşa geçen bir rüya olduğunun farkına va-
rılacağını belirten şair, rüyadan uyanmakla 
her şeyin boş olduğunu anlamak arasında 
yakın bir ilişki olacağını söyler. Yaşanan pek 
çok şey değişmiş, akşamlar bile bir başka 
hava kazanmıştır. İkinci tekil şahısla, şairin 
arasındaki aşk küllenmiş, harap mezarlıklar-
daki ölülerin rüyalarına benzemiştir. Aslında 
ölen, geçen zamanın ta kendisidir

“Boğaz’da Gece” şiirinde şair, zamandan 
münezzeh bir şekilde boğazda, İstanbul’da-

dır. Elinde bir Burgoyn şarabıyla denizi sey-
retmektedir. Sanki dalgaların arasından 
bir anda bir kadın peyda oluverir. Bu kadın 
siyah, lacivert renkleri üzerinde taşıyan bir 
kadındır ve bu bir anlık yaşamında yaşar, 
sever ve ölür. Böylece kadının var oluşu ve 
yok oluşu kısaca özetlenmiş olur. Şair, denizi 
seyrederken muhayyilesine bu kadın uğrar 
ve anıları hatırlatıp birden yok oluverir. Bu 
anıların Paris’te yaşanmış olması muhtemel-
dir; çünkü şair, o an içinde Paris ve İstanbul 
arasında, bir rüya halinde, gidip gelmekte-
dir[5].
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Burak Özcan

SİZ DEĞİŞİN
HAYATINIZ DA 

DEĞİŞİR! 
Hepimiz yaşadığımız hayatı değiştirmek 

isteriz. Bunu nasıl yapacağımızı ya da ner-
den başlayacağımızı bilmeyiz çoğu zaman. 
Ama içimizdeki o değişim arzusu hayatın 
belli dönemlerinde içimizi tırmalar durur. 
Tam o sırada Amerika’nın efsane motivas-
yon konuşmacılarından girişimci yazar ve 
filozof Jim Rohn’un söylediği bir söz gelir 
akıllara “Bulunduğun yer seni memnun et-
miyorsa, yerini değiştir. Ağaç değilsin.”

 
Bazen hayat, biz ne kadar planlasak 

da kendi yolunda akar gider. Ama haya-
tın kendi akışı içinde  insanoğlunun her 
zaman küçük dokunuşları vardır. Öyle ki 
boşuna söylememiş Funda Arar, ‘’ Acılara 
gülümseyen anılarım, arsız duygularım var. 
Evet hayat hep son sözü söyler ama benim-
de cümlelerim var’’

Hayatta söyleyecek cümleleri olan in-
sanlar, her daim bu değişimin öncüleri 
olmuşlardır. Heybesinde güzel şeyler birik-
tiren, kendini ve yaşadığı çevreyi güzelleş-
tirmek adına çaba içinde olan insanların, 
bu gayretlerinin karşılıksız kalmadığını gö-
rürsünüz...

Günümüz teknolojisi ile birlikte hayatı-
mıza giren kavramlar da değişiyor...Gelişen 
teknoloji ve değişen dünya düzeni, top-
lumları farklı yönde açılımlar yapmaya, yeni 
alanlar, yeni kavramlar keşfetmeye itiyor. 
Bunlardan biri de Wellness...

 
Wellness, Türkçe’de kısaca ‘esenlik’ an-

lamına geliyor. Wellness terimi ilk defa Dr. 
Halbert Dunn tarafından, 1961’de yayınla-
nan ‘’Yüksek Seviye Wellness’’ adlı kitapta 
kullanılmış. Doktor Dunn, Wellness’i fiziksel 
ve psikolojik esenliği geliştirmek ve sürdür-
mek çabası için bir yaşam süreci olarak ta-
nımlıyor.

 
Wellness, yaşam kalitenizi artırmak adına 

sorumluluk almak ve harekete geçmek ola-
rak düşünülebilir. Sağlıklı bir yaşam, kişinin 
fiziksel ve psikolojik aktivitesini artırmak-
tan geçer. Bunun için de bilinçli ve kesin 

kararlar almak gerekir. Sağlıklı toplumların 
sağlıklı bireylerden oluştuğu gerçeğinden 
hareketle, bireylerin kendi kendine yetebil-
mesi, kendini tanıması, yeteneklerinin ve 
becerilerinin farkında olması, bunları açığa 
çıkarabilmesi , hareketsizlikten ve tembel-
likten kurtulması mutlu bir hayatın olmazsa 
olmazıdır.

 
Wellness’ın Türkçe karşılığı esenlik, refah 

ve iyi olma halidir. Wellness kavramının içe-
riğine baktığımız zaman her yönüyle daha 
sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürebilmek 
amacı ile karşılaşırız. Kalite ve yaşam keli-
melerinin birleşimleri, mükemmelliğin ve 
üstünlüğün varlığı olarak tanımlanmıştır. 
Wellness antrenörlüğü ise bir bakıma spor 
koçluğu, sağlıklı yaşam için bireysel antren-
man, grup egzersizleri, sağlık ve stres yöne-
timi danışmanlığının bir birleşimidir. 

MAKALE
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Son yıllarda ülkemizde sıkça rastladığımız 
bu kavramlar aslında diğer ülkeler tarafın-
dan yıllar önce keşfedilmiş.

Sağlıklı ve kaliteli yaşamın önemini yıllar 
önce kavrayan dünya ülkeleri, ‘Kaliteli Hayat’ 
kampanyaları başlatmış. Milyonlarca dolar 
ciro yapan büyük şirketler yaptığı araştırma-
lar sonucu iş verimini artırmak adına, çalı-
şanlarına hareketli, sağlıklı ve kaliteli yaşamı 
öneriyor. Ve bu konuda ciddi bütçeler ayırıp 
harcamalar yapıyor. Ortaya çıkan sonuçlar 
ise, fiziksel aktivitenin iş verimini artırdığını 
doğrular nitelikte.

 
Wellness kavramı bir bütün olarak sağlığı 

koruma ve geliştirme amacı üzerine odakla-
nıyor. Kilo kontrolü, sağlıklı ve dengeli bes-
lenme, stres ile başa çıkabilme, sigara kulla-
nımı ve alkol tüketimi ile mücadele, fiziksel 
aktiviteyi artırma, iş yerinde çalışma ve iş 
veriminin artırılması, psikolojik danışmanlık 
ve destek hizmetleri ile düzenli sağlık kon-
trolleri gibi kavramlar Wellness’in konuları 
içinde.

Yaşam kalitemizi  daha iyiye götürmek 
adına bir tercih yapmalı ve karar vermeli-
yiz. Gerçekten olduğumuz yerden memnun 
muyuz, yoksa değiştirmek istiyor muyuz? 
Bunun cevabını kendi içimizde bulduktan 
sonra yapmamız gereken şey, değişim için 

gerekli olan sorumluluğu almak, bilinç dü-
zeyimizi artırmak ve harekete geçmek.

İnsanlar, yaptıkları seçimlerle var olurlar 
ve yaşarlar. Yaptığımız her seçim bizi biz ya-
pan bütünün parçalarıdır. 

Wellness kavramının temelinde her yö-
nüyle daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam 
sürebilmek amacı yatmaktadır. Bu gerçek-
ten yola çıkarak bunu hayat felsefesi haline 
getirip hayatınıza bilinçli bir şekilde müda-
hale etmelisiniz. Kendi dünyanızı daha yaşa-
nılabilir daha değerli kılabilirsiniz. 

Hayat yolculuğunda ilk adım sizinle baş-
lar... Siz değişirseniz hayatınız da değişir!
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

BUSKİ HEYETİNDEN 
“PANORAMA 
BURSA 1326” 

MÜZESİNE ZİYARET 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör 

Gülenç başkanlığındaki BUSKİ he-
yeti, “Panorama Bursa 1326” mü-
zesini ziyaret etti. Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 
davetiyle gerçekleştirilen ziyaret-
te, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıla-
rı İbrahim Yedikardeş, Devrim İzgi, 
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Os-
man Zengin ile daire başkanları, 
şube müdürleri ve BUSKİ çalışan-
ları da hazır bulundu. BUSKİ heye-
tinin ziyaretinde, esprili kişiliğiyle 
bilinen ünlü futbol adamı Yılmaz 
Vural’ın da müze ziyaretçileri ara-
sında yer alması, renkli diyalogla-
rın yaşanmasına neden oldu.

Osmanlı Devleti’nin “beylik”ten “cihan 
devleti”ne geçiş sürecinin görsel ve yazılı 
dökumanlar eşliğinde tam panoramik tek-
nikle üç boyutlu olarak canlandırıldığı “Pa-
norama Bursa 1326” müzesi, BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç başkanlığındaki 
BUSKİ heyetini ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın davetiyle gerçekleştirilen zi-
yarette, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 
İbrahim Yedikardeş, Devrim İzgi, BUSKİ 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Zengin ile 
daire başkanları, şube müdürleri ve BUSKİ 
çalışanları da hazır bulundu.

Osmanlı Devleti’nin küçük bir beylik-
ken, dört kıtaya hükmeden cihan devleti
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unvanına sahip olacağını müjdeleyen işa-
ret fişeğinin, 1326’da Bursa’nın fethiyle 
atıldığını vurgulayan Dündar, fetih günü-
nün müzenin ana temasını oluşturduğunu 
ifade etti.

BUSKİ heyetini ağırlıyor olmaktan mut-
luluk duyduklarını ifade eden Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Müze-
de, 6 Nisan 1326’daki fetih günü olanca 
canlılığıyla resmediliyor. Panoramik müze, 
360 derece dairesel döndüğü için referans 
noktası olarak Saltanat Kapı’yı belirledik. 

Bursa’da kabri bulunan padişahların dö-
nemlerine ait eserler ve bilgiler, tablolarla 
anlatılıyor. Müze, Bursa’nın kültür turiz-
mine önemli bir ivme kazandıracak.” diye 
konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç 
de davetinden dolayı Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. 
Bursa’nın fetih gününün müze aracılığıy-
la nesiller boyu yaşatılacağını vurgulayan 
Gülenç, “Müze, muhteşemliğiyle insanı 
kendine hayran bırakıyor. Bursa’nın sos-

yal ve kültürel hayatına renk katacak olan 
müze, şehrin turizm potansiyeline de katkı 
oluşturacak. Osmangazi Belediyesi başta 
olmak üzere eserin Bursa’ya kazandırılma-
sında emeği bulunanları tebrik ediyorum.” 
dedi.

BUSKİ heyetinin “Panorama Bursa 1326” 
müzesini ziyaretinde hoş bir sürpriz de ya-
şandı. Esprili kişiliğiyle bilinen ünlü futbol 
adamı Yılmaz Vural’ın da müze ziyaretçileri 
arasında yer alması, renkli diyalogların ya-
şanmasına neden oldu.
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BEYLİKTEN
CİHAN DEVLETİNE 
FETİH YOLCULUĞU 

Mustafa TÜRE

Bizans tekfurlarının birleşmiş ordularını 
Dimboz/Erdoğan köyü yakınlarında perişan 
eden Osman Bey,  Bursa önlerindedir artık. 

Bursa’nın fethi için biri Kükürtlü Hamamı 
karşısında Ak Timur’un komutasında, diğeri 

eski Mollaarap Okulu yerinde Balaban Bey 
komutasında iki kule yaptırır. Osman Bey’in 
bundan muradı, Bursa’yı kuşatma altına ala-
rak, kan dökülmeden şehri fethedebilmektir.

Ancak Osman Bey’in ömrü Bursa’nın fet-
hedildiğini görmeye vefa etmez. Hastalığı 
ilerleyip, ölümün ayak seslerini hissettiğin-
de oğlu Orhan’a  “Oğul Orhan! Ben öldüğüm 
vaktın beni Bursa’da şol Gümişlü Kubbe 
altında koyasın.” diye vasiyet eder. Osman 
Bey’in oğlu Orhan’a vasiyeti bir anlamda, 
Bursa’nın mutlaka fetholunacağının da işa-
ret fişeği gibidir. Orhan Bey, babasının va-
siyetini yerine getirir. Bizans tekfuru 1325 
yılında Orhaneli Kalesi fethedilince çaresiz 
kalır ve 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa’yı Or-

han Bey’e teslim eder.  Aslında Bursa, Osman 

Bey’in sağlığında da kolaylıkla fethedilebile-

cekken kan dökülmesinden çekinildiği için 

şehrin kuşatılması yoluna gidilir.

Bursa, yedi yıl boyunca kuşatma altında 

tutulur. Sonunda Bursa’nın hayat damarla-

rından Orhaneli Kalesi fetholunduğunda 

tekfurun artık dayanacak takati kalmaz. 

Bursa’yı kendi eliyle teslim eder. Orhan Gazi, 

Bursa’yı fethettiğinde babasının vasiyetini 

yerine getirir. Osman Gazi, “Gümüşlü Küm-

bet” olarak tanınan ve sonradan türbeye 

çevrilen eski Doğu Roma şapeline defnedilir.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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Osmangazi Türbesi, Osmangazi sınırları 
içerisinde kent surlarını içine alan tarihi saat 
kulesi ve İstiklal Savaşı şehitlerinin mezar-
larının da bulunduğu Tophane Parkı’nda 
yer alıyor. Bursa’nın fethinin, Osmanlı tarihi 
açısından önemli sonuçları da beraberinde 
getirdiği, tarihi kaynakların ortak tespiti.

Fetihle birlikte Bursa, Osmanlı’nın ilk baş-
kenti olarak ilan edilir. Osmanlı, beylikten 
devlet olma aşamasına geçer. İpek sanayinin 
merkezlerinden Bursa, Osmanlı hazinesine 
büyük gelir sağlar. Bizans’ın Marmara’nın 
güneyindeki etkinliği kırılır. İstanbul’un fet-
hinin basamak taşları Bursa’nın fethiyle inşa 
edilmiş olur. Osmanlı’nın cihan imparatorlu-
ğu olmasının temelinde, Bursa’nın fethi yat-
maktadır.

Bursa’nın fethi bir yerde Osmanlı’nın kül-
lerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin de kilometre taşı gibidir.

Böylesine önemli tarihi değeri bulunan 
Bursa’nın fethinin bugünkü ve gelecekteki 
kuşakların belleklerine tarih bilinciyle akta-
rımı için kollarını sıvayan Osmangazi Bele-
diyesi,  Panorama 1326 Bursa Tarih Müze-
si’nin kuruluş çalışmalarını başlattı. 15 Eylül 
2015’te temelleri atılan müze, yakın geçmiş-
te tamamlanarak izlenime açıldı.

Panoramik müze; ana tema canlandırma 
salonu, sergi salonları, toplantı salonları, ka-
feterya ve idari bölümlerden oluşuyor. Eko-
lojik mimarlık anlayışının gerekliliklerinin 
yerine getirildiği müze,  enerji verimliliği il-

kesine göre “yeşil bina” formunda inşa edildi.

360 derece dairesel döngü içerisinde 
fetih gününü resmeden panoramik müze, 
dünyanın tam panoramik en büyük müzesi 
unvanına sahip bulunuyor.

Bursa’nın beylikten, cihan devletine uza-
nan yolculuğunu anlatan müzede, kabirleri 
Bursa’da bulunan altı Osmanlı padişahının 
ve onların dönemindeki sosyal hayatı anla-
tan 16 adet tablo yer alıyor.

Resmi açılışı henüz yapılmayan Panora-
ma 1326 Bursa Tarih Müzesi, enerji ve çev-
re dostu tasarım özelliği gösteren binası ile 
uluslararası LEED sertifikası alabilecek tek-
nik donanıma sahip bulunuyor.
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YILDA 350 BİN 
ZİYARETÇİ HEDEFİ 

Tarihi yansıtan, tarih bilincini aşılayan 
özelliği ile Panorama 1326 Bursa, özellikle 
öğrencilerin mutlaka ziyaret edeceği ve 

tarih bilinci kazanmalarına yardımcı olacak 
bir merkez olarak tasarlandı. Hem çağının 
gerektirdiği modern teknolojileri barındı-
ran hem de geçmişten gelen tarihi-kültü-
rel dokuyu canlandıran müze; 15. yüzyıl 
Kanberler Sitti Hatun Camii-Mektebi-Çeş-
mesi’nin yanı sıra yine 15. yüzyıl Hatice 
İsfendiyar Camii, 15. yüzyıl Tatar Hanı, 16. 
yüzyıl Dayıoğlu Hamamı gibi tarihi önemi 
büyük olan eserlerin yer aldığı bölgede 

bulunuyor. Bilimsel bir belge niteliğinde 
olan müzenin, eğitime önemli katkı sağ-
laması da hedefl eniyor. Panoramik müze 
ile müzecilik anlayışına faklı bir boyut ka-
zandırmak projenin belli başlı hedefl eri 
arasında yer alıyor. Panorama 1326 Bursa 
Tarih Müzesi’nin müzecilik konusunda Tür-
kiye’ye değer katması beklenen pek çok 
özelliğe sahip bulunuyor.

DÜNYANIN TAM 
PANORAMİK EN
BÜYÜK MÜZESİ 

Panoramik müze, 360 derece dai-
resel döngü içerisinde fetih gününü 
resmediyor. Dünyanın tam panoramik 
en büyük müzesi unvanına sahip bu-
lunan müze, Bursa’nın beylikten cihan 

devletine uzanan yolculuğunu anlatı-
yor.   Bursa’nın simgesi olan değerle-
rin, manevi anlamlarına uygun olarak 
kullanıldığı müzede, Orhan Bey’in fetih 
anındaki durumu da ayrıntılı olarak 
tasvir ediliyor.

Konum itibarıyla, Hanlar Bölgesi’nin 
Doğu Kapısı’nda yer alan müzenin,  
Kayhan Çarşısı, Okçular Çarşısı, Irgan-
dı Köprüsü ve Kapalı Çarşı’ya yakınlığı 
sayesinde bölge turizmine ve ekono-
misine önemli katkılar sağlayacağı he-
defl eniyor. 

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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HAYRANLIK 
UYANDIRAN MÜZE 

Açılışına sayılı günlerin kaldığı Panora-
ma 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın dave-
ti ile ziyaret edenler, hayranlıklarını gizle-
yemedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Bursa Valisi İzzettin Küçük, ünlü tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Diriliş Ertuğrul dizi-
sinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile Dünya 
Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Be-
lediye Başkanı Daisaku Kodawa’nın baş-
kanlığındaki Japon heyet, müzeye olan 
hayranlıklarını dile getirdiler.
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     YARIN BİR BAŞKA 
MEŞHUR DAHA

ÖLECEK!
Evet, yarın, belki de bu gece, bir meşhur 

daha ölecek! Ama bu kimdir, ne zaman olur, 
onu Allah bilir. Gerek dünyamızda, gerekse 
memleketimizde her gün binlerce insan ölü-
yor, fakat ne hikmetse bu, fazlaca bir dikkat 
çekmiyor. Zaten Avrupa ve ABD zalimleri ile 
Asya münafıklarının, boş yere öldürdükleri 
zavallı Müslümanları, neredeyse hiç sayan 
bile yok. Çünkü artık, öyle alışkanlık haline 
gelmiş ki, sanki ölmek çok kolaymış gibi, o 
zavallı insanların boş yere ölmesi, sıradan bir 
iş olmuş.

Ama bunun yanında, meşhur biri ölse, he-
men herkesin ilgisini çekiyor ve birçok nazar,

o tarafa yöneliyor. İşte, Türkiye’de de, son 
günlerde peş peşe ölen meşhur insanla-
rın  ölümü buna bir misâldir. Onlar öldüğü 
zaman, âdeta kıyamet kopuyor (aslında kü-
çük kıyametleri kopuyor tabiî), yer yerinden  
oynuyor. Feveranı koparıyorlar. Sanki ade-
ta ”Ne güzeldik yahu! Bu ölüm de nereden 
çıktı? Ağzımızın tadını bozdu” diyorlar. Güya 
ölüm başkaları için yaratılmış, meşhur olan 
insanlar bu dünyada ebedî kalacak gibi. Ne-
rede yazıyorsa veya gerçekleşiyorsa böyle 
bir şey? 

Aslında yok öyle bir şey! Hani bundan bir-
kaç sene önce,“Külli nefsin zâikatü’l-mevt” 
âyetinin bir meâli olarak “Her canlı ölümü 
tadacaktır” ibaresi Zincirlikuyu Mezarlığı’nın 
kapısına yazıldı diye, ortalığı velveleye vere-
rek, “Ağzımızın tadını kaçırmayın, bize ölü-
mü hatırlatmayın!” diyenlerin zavallılığından 
başka bir şey değildir bu.

 Hâlbuki hayatı, ölüm gerçeğini bir bilse-
ler, ne dünyayı kendilerine zindan ederler, 

ne de dünyayı, kendi ahiret zindanlarının 
hazırlandığı bir yer yaparlar. Ölüm de, hayat 
gibi yaratılmış bir mahlûktur. Başımızı deve 
kuşu gibi kuma sokmayıp, at gözlüğü tak-
mayıp, gerçeklerle bir yüz yüze gelsek belki 
hayat da ölüm de bize acı gelmeyecek. Dün-
yada işi tıkırında giderken, birden, işlerinde 
küçük bir aksama olunca, adeta dünyası 
başına yıkılan, düne kadar yalancı bir cen-
neti olan, dünyası kararan ve bu dünyadan 
bıkarak ölümden medet umarak, hayatına 
intihar günahıyla son verip, orada rahat ede-
ceğini sanıp, orada da işin gerçek yönüyle 
yüz yüze gelince, belki “Eyvah!” diyecek, bel-
ki de “N’olaydı, keşke toprak olaydım da, bu 
hâlleri, bu azabı görmeyeydim” diyecek, ama 
çoktan işi işten geçmiş olacak.

Dünyanın her türlü işini iyi bilip, ahirete 
ait olanları es geçenler, bir gün gerçekle kar-
şılaşınca düşecekleri vaziyete giriftar olma-
dan kendilerine gelse, ölümün, ölüm haki-
katinin gerçeğini bir öğrenseler, hem burada 
hem orada rahat edeceklerdir.

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

MAKALE
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Ölüm de hayat gibi 
yaratılmış bir mah-
lûktur. Başımızı deve 
kuşu gibi kuma sok-
mayıp, at gözlüğü tak-
mayıp, gerçeklerle bir 
yüz yüze gelsek belki 
hayat da ölüm de bize 
acı gelmeyecek. 

Okullarda niye okuruz? İstikbalimizi 
güzel bir şekilde temin etmek ve iyi bir 
hayat yaşamak için değil mi? Ama biz 
okulda, okulun esas gayesi olan okuyup, 
öğrenmek, çalışmak yerine, “vur patla-
sın- çal oynasın” havasına girip, dersleri-
mize çalışmazsak, her hâlde okulun arka 
kapısından mezun olur, kendi elimizle 
istikbalimizi karartmış oluruz. İşte aynen 
dünya hayatı da onun gibidir. Dünya oku-
lunda okuyup, onun tarlasında ekeceğiz 
ki, ahiret yurdunun istikbalini kazanalım, 
burada ektiğimiz tohumların orada mey-
velerini yiyelim.

Aslında bu anlattıklarımızı öğrenmek 
zor bir iş değildir. Hani yan yana otur-
muş iki adam, Bursa’dan otobüse binmiş 
Ankara’ya doğru gidiyor. Birisi çok gidip 
geldiği için her şeyi, her yeri, nerede mola 
verip, kalkacaklarını gayet iyi biliyor, onun 
için de rahat ve huzurlu bir seyahat yapı-
yor. Diğeri ise, Bursa’dan o tarafa doğru 
ilk defa gideceği için, hiç bilmiyor ve ya-

bancılık çekiyor. İki de bir yerinden ayağa 
kalkıp, sağa sola bakarak yanındakine; 
“Nereye geldik, nereye gidiyoruz, daha ne 
kadar yolumuz var?” gibi sorular soruyor. 
Hâlbuki o da, bu yola daha önce gelsey-
di veya yolun usulünü öğrenseydi, böyle 
sormayacaktı. İşte bu misâl gibi, dünya ve 
ahiret gerçeğini bilen insanların “hayat da 
hoş, ölüm de hoş” dediklerini kavrayabil-
seler, ne ölümden korkarlar, ne de telâşa 
kapılıp hayatlarını zindan ederler. Tabiî, 
bizim bu gibi insanlara tavsiye edeceği-
miz en güzel yol gösterici ve ölümün ma-
hiyetini öğretici ve ölümden korkmama-
nın yollarını bildirici olan Kur’ân ve onun 
tefsirlerini okumaktır. Bakın bakalım, o 
zaman dünya neymiş, ahiret neymiş, ha-
yat neymiş, ölüm neymiş? Bu hakikatleri 
öğrendikten sonra da, herkes rahat eder. 
Huzur-u kalple hayat sürer, ölüme ha-
zırlıklı olur. Aslında bizler, bu gerçekleri 
bilmeden bu dünyadan göçüp giden in-
sanlara da acıyoruz. Ne diyelim bu gibi 
insanlara Allah, hidayet nasip eylesin!








