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BUSKİ’nin misyonu
Bursa halkının; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması, kullanılmış 
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temin edilmesi, kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

BUSKİ’nin vizyonu
Su Şehri Bursa’nın, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş, çevresi ve halkı ile bütünleşmiş, sunduğu hizmetlere güvenle bakı-
lan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız
Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi, su kültürü ve 
bilincinin oluşturulması, kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve 
oluşturulması, çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kulla-
nımının sağlanması.

Fatura ödeme noktaları
BUSKİ tahsilat şubeleri, bankalar, PTT şubeleri, BUSKİ resmi internet sitesi (www.buski.gov.tr), BUSKİ seyyar tahsilat araçları, BUSKİ 
otomatik ödeme noktaları.
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Ulaşım başta olmak üzere kentimizin müşterek problem-
lerinin çözümünde, ileri teknoloji kullanımını  yaygınlaştır-
mak en önde gelen hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji ile kaynaklarımızın 
verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirmeyi hedefli-
yoruz. Ortak hedef doğrultusunda, kent dinamikleriyle birlik-
te “Akıllı Bursa”yı oluşturmanın kararlılığındayız.

İstihdam sorununa çözüm oluşturulması doğrultusunda 
sanayimizi daha da büyütmek, “müreffeh şehir” şiarımızın te-
mel amacıdır.

Ancak bunu yaparken de yükte-kirde hafif, pahada ağır sa-
nayi yapılanması anlayışı, çıkış dayanağımızı oluşturacaktır.

Bursa bilinen pek çok özelliğinin yanında, bir turizm şeh-
ridir aynı zamanda.

Bursa’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatine sun-
mak zorundayız.

Bursa’nın uluslar arası alanda tanınırlılığını yükseltmek için 
bütün imkanlarımızı seferber etmenin kararlılığında olduğu-
muzu önemle belirtmek isterim.

Bu doğrultuda; doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, 
tarım, inanç turizmi açısından zengin bir potansiyele sahip 
bulunan Bursamızı turizmde de örnek alınan marka şehir ko-
numuna getireceğiz.

Önümüzdeki dönemde, zengin ve köklü Bursa mutfağını 
dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmalara tam destek 
vereceğimizin de bilinmesini isterim.

İş dünyasının kongrelerini, fuarlarını tertip etmek için yıl-
lar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa ol-
mak, asla hayal değil. 

Bütün bunların yanı sıra; sorunlarından arındırılmış sağlık-
lı üstyapıya, ancak ve ancak, sağlıklı altyapı ağı ile ulaşılabile-
ceği gerçeğinin de bilincindeyiz.

Başarılı çalışmalarıyla uzun soluklu pek çok projeye imza 
atan BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yeni dönemde 
de adından söz ettirecek nitelikteki çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Her şey, “Yaşanılmasından mutluluk duyulan örnek şehir 
Bursa” için…

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

 Yaşanılmasından
 mutluluk duyulan şehir
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Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Su hayattır. Hayatın devamlılığında “olmazsa olmaz” öne-
me sahiptir.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, Bursa’daki suyun 
yönetimi ve sevkiyatından sorumlu bulunmanın bilinciyle, 
sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde büyük çalışmalara 
imza atıyoruz.

Bununla birlikte sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde 
edilen başarı, Türkiye’ye örnek olacak düzeyde.

Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterleri arasında 
önemli bir gösterge olarak kabul edilen sudaki kayıp kaçakla 
mücadelede elde ettiğimiz üst düzey performans, sağlıklı ve 
kesintisiz içme suyu temininde ulaştığımız başarının da açık 
kanıtı.

Bütün bunların yanı sıra; Büyükşehir Belediyemizin öncü-
lüğündeki çevre yatırımlarımız da bütün hızıyla devam edi-
yor.

Bu kapsamda, Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gö-
lü’nü kirlilikten arındıracak altı yeni arıtma tesisimizin inşaat-
ları tamamlanarak işletmeye alındı.

Nilüfer Çayı’nı eski hayat dolu günlerine döneceğinin 
müjdesini vermesinin yanı sıra bir tabiat harikası olan Ulu-
abat Gölü’nü kirlilikten arındıracak ve Gemlik Körfezi’ndeki 
biyolojik yaşamın çeşitliliği ile devamlılığına olumlu katkı 
sağlayacak olan atık su arıtma tesisleri, Türkiye’ye örnek gös-
terilebilecek nitelikteki yatırım büyüklüğü ve teknolojik alt-
yapısıyla dikkat çekiyor.

Gemlik, Küçükkumla, Mudanya ve Kurşunlu atık su arıtma 
tesisleri ile Gemlik Körfezi’ndeki, Nilüfer Atık Su Arıtma Tesi-
si ile Nilüfer Çayı’ndaki, Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi ile de 
Uluabat Gölü’ndeki kirliliğe son verecek büyük çevre yatırı-
mı, gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşam sürmeleri ve 
sağlıklı su kaynaklarına erişilebilirliklerini sağlayacak olması 
açısından da büyük bir öneme sahip bulunuyor.

İçinde bulunduğumuz kış koşullarını da göz önünde bu-
lundurarak, yağmur suyu ızgaralarında meydana gelebilecek 
tıkanıklıkları önlemeye yönelik temizlik çalışması başlattık.

Böylelikle kanallarda meydana gelebilecek tıkanıklıkların 
önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Kanal açma çalışmalarında kullanılan kombine araçlar ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımıza ışık tutan Büyükşehir Belediyemizin viz-
yonuyla, Bursa’nın geleceğine damgasını vurmaya aday pro-
jelerimize dün olduğu gibi bugün de aynı şevk ve heyecanla 
devam ediyoruz.

Hayatın devamlılığında
suyun önemi
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SUYA ÜÇÜNCÜ 
İNDİRİM 

Bursa’da su fiyatlarına üçüncü kez 
yüzde 10’luk indirim yapılmasını ve 
fiyatların belirlenmesinde kullanılan 
ilk kademe baremin 10 metreküpten 
12 metreküpe çıkarılmasını öngören 
karar, Büyükşehir Belediyesi’nde oy 
birliği ile alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak 
ayı üçüncü oturumu, Başkan Alinur Aktaş 
yönetiminde gerçekleştirildi. Suya çifte in-
dirim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Bugün meclisimizde iki farklı karar 
almış olduk. Birincisi, bir yılda üçüncü kez 
yaptığımız yüzde 10’luk su indirimi, İkincisi 

ise 10 metreküp olan ilk kademe bareminin 
12 metreküpe çıkartılması. Hemşerilerimizin 
yapılan indirimleri şubat ayı itibariyle hisse-
deceğini umuyorum” dedi.

Suya üçüncü indirim
Bursa’da su fiyatlarına üçüncü kez yüzde 

10’lik indirim yapılmasını ve fiyatların belir-
lenmesinde kullanılan ilk kademe baremi-
nin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkartıl-
masını öngören karar, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde oy birliğiyle alındı. Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin ocak ayı üçüncü otu-
rumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde 
gerçekleştirildi. Rutin gündem maddeleri-
nin görüşüldüğü oturumda, su fiyatları ko-
nusunda BursalIlara çifte müjde geldi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
talimatı üzerine fiyatlarda indirime giden 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin ha-
zırlığını tamamlayarak, ilgili karar maddesi-
ni meclis üyelerinin onayına sundu. Yapılan 
değerlendirmede karar, oy birliğiyle alındı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
su fiyatlarında indirimi öngören kararın oy-
lanması sonrasında söz alarak, su fiyatlarının 
belirlenmesinde kullanılan ilk kademe bare-
minin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkar-
tılmasını da istedi. Başkan Aktaş’ın bu isteği 
de meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle ka-
bul edildi. 2018 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı Ekim 
ayında su fiyatlarında iki kez ayrı ayrı yüzde 
10’luk indirime gittiklerini belirten Başkan 
Aktaş, “Bu Türkiye çapında başlayan bir ham-
le idi. Hükümetimizin, Maliye Bakanlığımızın 
fiyat artışına gidilmemesi, hatta düşürül-
mesi konusunda teşvikleri vardı. Daha önce 
aldığımız karar gereği, fiyatlar TEFE TÜFE 
oranına endekslendiği için su fiyatlarındaki 
indirimleri vatandaşlarımız çok hissetme-
mişti. Aralık ayında TEFE TÜFE oranı yüzde 
eksi 1.42 çıktı. Ocak ayında da oran, yüzde 
eksi 0.44 olarak açıklandı. Aslında suda iki 
kez düşüş olmuştu fakat TEFE TÜFE oranları 
bu indirimleri normalleştirdi” diye konuştu.

BUSKİ HABER
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Hayırlı uğurlu olsun
Suya üçüncü kez yapılan yüzde 

10’luk indirim ile Bursalıları bir kez 
daha olumlu etkilemenin huzurunu 
yaşadıklarını vurgulayan Başkan Ak-
taş, “Burada ikinci bir rahatlama da şu 
şekilde olacak. Daha önce biliyorsu-
nuz, fiyat değişimi 10 metreküpe ka-
dardı. Genel anlamda su kullanımının 
yüzde 70’i 10 metreküpe kadar. Bunu 
da 12 metreküpe çıkardık ki aile büt-
çelerine önemli artı değer sağlaya-
cak bir başka konu. 12 metreküpten 
sonra fiyatlamada yüzde 50’lik artış 
söz konusu. Dolayısıyla bugün iki in-
dirim birden olmuş oldu. Yüzde 10luk 
su indirimi ve 10 metreküp olan ilk 
kademe bareminin 12 metreküpe 
çıkartılması. 1 Şubat tarihinden itiba-
ren halkımızın yapılan indirimleri zi-
yadesiyle hissedeceğini umuyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuş-
tu. Başkan Alinur Aktaş, su fiyatlarına 
yapılan indirimlerden doğacak açığı 
uygulayacakları tasarruf tedbirleri ve 
satın almalarla absorbe edeceklerini 
ifade etti. Başkan Aktaş, söz konusu 
kararların ilçe belediyelerinin de bek-
lentisi olduğunu vurguladı. 
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BUSKİ’NİN 2019 YILI 
BÜTÇESİ  ONAYLANDI 

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ka-
sım Ayı Olağan Toplantısı’nın 3. oturumu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 
BUSKİ’nin 2019 yılı mali bütçesi oylandı.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla ‘yaşanmaktan 
keyif alınan Bursa’ hedefinde önemli projelere 
imza atan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 2019 yılı mali bütçesi, Büyükşe-
hir Belediyesi Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Plan Bütçe 
Komisyonu tarafından BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün 2019 yılı bütçesi ise 1 milyar 182 milyon, gi-
deri de 1 milyar 70 milyon olarak belirlendi. Başkan 
Aktaş, 2019 yılı mali bütçesinde aslan payının ya-
tırımlara ayrıldığına dikkat çekerken, hedeflerinin 
yaşanmaktan keyif alınan bir Bursa olduğunu ve 
hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

SU SAYAÇLARINI 
“DON”

DURMAYALIM 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sa-
yaçları ve tesisatlarında meyda-
na gelebilecek “don” tehlikesine 
karşı abonelerini uyardı.

Yaklaşan kış mevsimini göz 
önüne alan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, su sayaçları ve tesisatların-

da meydana gelebilecek “don” 
tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk 
hava ile temas etmeyecek şekil-
de kapatılması ve cam yünü, talaş, 
poliüretan kauçuk kaplama gibi 
çeşitli izolasyon malzemeleriyle 
izole edilmesi gerektiğinin vurgu-
landığı açıklamada, buz tutmuş su 
sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısı-
tılmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada son olarak, alı-
nan önlemlere rağmen, yaşana-
bilecek sorunların çözümüne yö-
nelik, 185 numaralı telefondan 
yardım istenebileceği de vurgulandı.
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DÜNYA SU 
KONSEYİ’NE 

BUSKİ’DEN KATILIM 
30 Kasım – 01 Aralık 2018 tarihleri 

arasında Fransa’nın Marsilya şehrinde 
düzenlenen Dünya Su Konseyi (WWC) 
8. Genel Kurul Toplantısı, yapılan yö-
netim kurulu seçimleri ile sona erdi. 

Dünya üzerindeki suyun korunması ve yö-
netilmesi için oluşturulan Dünya Su Konseyi’nin 
8. Genel Kurulu, 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri ara-
sında Fransa’nın Marsilya şehrinde düzenlendi.

Dünya Su Konseyi Başkanlığı’na Luic Fushion 
seçilirken, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yanı 
sıra ülkemiz adına başta Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok büyük-
şehir belediyesi su ve kanalizasyon idarelerinin 
yöneticilerinden oluşan geniş bir katılım ile 
genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul’da 
BUSKİ’yi Genel Müdür Güngör Gülenç ile Arıt-
ma Tesisleri Dairesi Başkanı Alaattin Güngördü 
temsil etti.

Dünya Su Konseyi’nde 2018-2021 yılların-
da görev yapacak yönetim kurulu üyesi olarak 
özel sektör kategorisinde Dolsar Mühendislik 
temsilcisi Mehmet Sinan Aker, sivil toplum ku-
ruluşları kategorisinde Türkiye Su Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, profesyonel 
ve akademik kuruluşlar kategorisinde Kazısız 
Teknolojiler Derneği adına Yasin Torun seçildi. 
Ayrıca 5 yönetim kurulu üyesinden oluşan icra 

kuruluna da Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete Saatçi girdi. BUSKİ’nin de üye-
si olduğu Dünya Su Konseyi, uluslararası pay-
daşlardan oluşan bir teşkilat olup en üst düzey 
karar vericiler dahil olmak üzere tüm çevrelerin 
katılımıyla dünyada su ile ilgili kritik eylemlere 
yön veriyor.

Konsey, su güvenliği ve sürdürülebilirlik ko-
nularına odaklanarak dünyadaki su ile ilgili tüm 
çevreleri bir araya getirirken, 3 yılda bir gerçek-
leştirilen Dünya Su Forumları ile de suyun gele-
ceğine ışık tutmaya çalışıyor.

Türkiye’den 30 adet kurum ve kuruluşun 
üyesi olduğu Konsey’in 50’den fazla ülkeden 
toplam 379 adet üyesi bulunuyor. Beşincisi 
İstanbul’da gerçekleştirilen Konsey’in düzen-
lediği su formunun dokuzuncusu 2021 yılında 
Senegal’in Başkenti Dakar’da yapılacak.
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KESTEL İÇME SUYU 
ARITMA TESİSİ

HİZMETE AÇILDI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin viz-

yonuyla Kestel’e kazandırılan Kestel 
Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi, düzen-
lenen törenle hizmete açıldı.

Kestel Paket İçmesuyu Arıtma Tesi-
si, su kaynağını Orhaniye ve Saitabat 
açık kaynak suyundan karşılamak su-
retiyle, Kestel İlçesi mahallelerine sağ-
lıklı ve içilebilir su temini sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla BUSKİ tarafından kente kazandırılan 
Kestel Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi, isale 
hattından alınan ham suyu arıtma işle-
minden geçirerek, 120lt/sn (432m3/saat) 
kapasiteyle 61 bin kişiye hizmet verecek.

Tesis açılış töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız,’’Bursa’da 
hem su hem çevre konularında önemli ça-
lışmaları hayata geçirerek, her anlamda sağ-
lıklı bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. BUSKİ 
Genel Müdürlüğümüz önemli yatırımlarla 
kentin susuzluğa maruz kalmaması için var 
gücüyle çalışıyor. İçme suyu, yağmursuyu 
ve kanalizasyon çalışmalarının yanında arıt-
ma tesisleri ile de suyu ıslah ederek halkın 
kullanımına sunuyor” diye konuştu. BUSKİ 
Genel Müdürlüğü son bir yılda 374 kilo-

metrelik içme suyu hattı, 165 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, 87 kilometrelik yağmur-
suyu hattı ile 59 kilometrelik dere ıslahı ve 
38 adet su deposunu Bursa’ya kazandırdı.

Kestel Paket İçmesuyu Arıtma Tesis-
leri’nin açılışına; Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Ahmet Yıldız, Kestel Kay-
makamı İskender Yönden, İlçe Belediye 
Başkanı Yener Acar ve AK Parti İlçe Baş-
kanı Mustafa Bayrak ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı 
Devrim İzgi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ek-
rem Yıldız ve Osman Zengin’in yanı sıra 
daire başkanları, şube müdürleri ve çok 
sayıda BUSKİ personeli hazır bulundu. 
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MAZGALLARA 
GECE TEMİZLİĞİ 

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte 
oluşabilecek su baskınları ve taşkın-
lara karışı tedbirini alan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, şehrin ana arterlerinde 
bulunan batçıklarda temizlik çalışma-
sı başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin viz-
yonuyla şehrin her noktasında gerçekleş-
tirdiği nokta atış çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşa-
bilecek taşkın ve su baskınlarına karşı ön-
lem alan BUSKİ ekipleri, şehrin çeşitli nokta-
larında bulunan batçıklardaki mazgallarda 
temizlik yaptı.

Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olma-
sını göz önünde bulunduran ekipler, gece 
mesaisi ile trafiği aksatmadan çalışmalarını 
gerçekleştirdi. Batçıklarda bulunan mazgal-
lardaki teressübatlar yapılan bir dizi çalışma 
ile temizledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, sorunsuz ve sağlıklı işleyen altya-
pı ağının oluşumuna yönelik çalışmalarını 
Bursa’nın her bölgesinde sürdüren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün, vatandaşlara kalite-
li hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve 
ekipmanlarını seferber ettiğini vurguladı.

BUSKİ Genel Müdürlülüğü eliyle belirle-
nen güzergahlarda temizlik çalışmalarının 
periyodik olarak devam edeceği bilgisini 
veren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
ve BUSKİ olarak Bursa’nın alt yapısına dam-
ga vurmayı hedeflediklerini sözlerine ekle-
di. 
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BAŞKAN AKTAŞ 
BUSKİ PERSONELİ 

İLE BİR ARAYA GELDİ
Büyükşehir Belediye Başka-

nı Alinur Aktaş, 2019 yılı ge-
nel değerlendirme ve bilgi-
lendirme toplantısında, BUSKİ 
personelleri ile bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen buluşmaya, BUSKİ çalışan-

ları katıldı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör 

Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbra-

him Yedikardeş, Devrim İzgi, Mesut Boz, 

Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldız’ın da 

yer aldığı toplantı’da Büyükşehir Beledi-

yesi’nin gelecek hedefleri de ele alındı.

 

Merkezde ve kırsalda yaşamaktan zevk 

alınan bir Bursa hayal ettiklerini belirten 

Başkan Aktaş ’’ Bu hedefe sizlerle varacağız. 

Göreceksiniz çok güzel işler yapacağız’’ dedi.

Aidiyet duygusunu artırmalıyız
Başkan Aktaş, her Büyükşehir çalışanı-

nın kurumunu sevme ve aidiyet duygusu 

oluşturma zorunluluğunun bulunduğunu 

ifade etti. ‘‘Çevremizi çalıştığımız kurum 

hakkında bilgilendirmeliyiz. Sizlerden sa-

dece çok gayret sarf etmenizi ve gördü-

ğünüz eksilikleri aksaklıkları ilgili birim 

amirlerinize aktarmanızı istiyorum. Sadece 

fayda üretme gayreti içinde olduğumuz-

da  bunun ciddi yansımaları olacaktır. Gö-

receksiniz ki hep birlikte Bursa’yı daha iyi 

yerlere taşıyacağız’’ ifadelerini kullandı. 
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BÜYÜKORHAN’DA 
ASFALT ÇALIŞMALARI 

TAM GAZ
Bursa Büyükşehir Belediyesi  BUSKİ 

Genel Müdürlüğü gerçekleştirdiği alt-
yapı çalışmalarının ardından başlattı-
ğı sathi kaplama ve asfalt çalışmasıyla 
hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyonuyla sürdürdüğü altyapı pro-
jelerinin bu seferki durağı Büyükorhan oldu. Büyü-
korhan’ın merkezinde ve mahallelerinde daha önce 
gerçekleştirilen altyapı kanalizasyon ve yağmursuyu 
çalışmalarının ardından, asfalt ve sathi kaplama ça-
lışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kasım 2017 
Aralık 2018 dönemlerini kapsayan bir yıllık süreçte, 
Büyükorhan İlçesi’nde BUSKİ Genel Müdürlüğü eliy-
le 3,5 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 
‘’Yapılaşmanın yoğun olmadığı yerlerde sathi kap-
lama çalışmasıyla, yapılaşmanın ve alt yapının bitti-
ği yerlerde de sıcak asfalt kaplamalarıyla toplamda 
1 milyon 600 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik’’ diye 
konuştu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmaları-
nı bitirerek şehri güzel bir kimliğe kavuşturmayı he-
deflediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ayrıca BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün, Büyükorhan’da SUKAP Projesi kapsamında 
7 kilometre kanalizasyon hattı, 4 kilometre yağmur-
suyu hattı imalatı gerçekleştirmiş olup toplamda 4 
milyon TL’lik yatırım yaptığını sözlerine ekledi.
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İŞ SAĞLIĞI 
ALANINDA EĞİTİM 

SEFERBERLİĞİ 
Sağlıklı, güvenilir içme ve kullanma su-

yunun teminatı Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü,  gerçekleştirdiği 
altyapı yatırımlarının yanında, personel eği-
timlerine de büyük önem veriyor. Bu kap-

samda aralık ayında düzenlediği etkinlikler 
zincirinin son halkası ‘’Yüksek gerilim altın-
da yapılan çalışmalarda iş güvenliği ve kazı 
çalışmalarında İş güvenliği’’ konulu eğitim 
oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Gü-
venliği Birimi’nce organize edilen etkinlik-
te, elektrik yüksek gerilim ve alçak gerilim, 
elektrikten kaynaklanan tehlikeler ve riskler, 
korunma yolları alınacak tedbirler ve önlem-
ler, kazı çalışmalarında yasal mevzuat, yapı 
işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönet-
meliği, kazı öncesi planlama, kazısız tekno-

lojiler, iş makineleri operatörler ve iş kazaları 
konuları ele alındı. Açılış konuşmasını BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi’nin yap-
tığı eğitime İş Müfettişi Ahmet Yayla, Elektrik 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Bu-
rak Özgen, Harita Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, İnşaat Mühen-
disleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet 
Albayrak konuşmacı olarak katıldı.

BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rilen eğitim etkinliğinin ardından katılımcı-
lara teşekkür plaketi takdim edildi.

BUSKİ’DEN 
NEZAKET ZİYARETİ 

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne nezaket ziyareti dü-
zenledi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Osman Zengin  ve Ekrem Yıl-
dız, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Mü-
dürü Talat Özen’i makamında ziyaret etti

Geçtiğimiz yıllarda BUSKİ  Genel Müdür 
Yardımcılığı görevinde de bulunan Talat Özen 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUSKİ’nin altyapı alanında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla çok önemli bir kamu hizmetine 
imza attığını vurgulayan Özen, ‘’Görevde ol-
duğum yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarda 

ve projelerde Bursa şehrine hizmet etme im-
kanı bulduğum için kendimi çok şanslı de-
ğerlendiriyorum. İnşallah önümüzdeki dö-
nemlerde aynı başarıyı Balıkesir şehri adına 
göstereceğiz. Amacımız hizmetin en kaliteli-
sini vatandaşlarımıza sunmak ‘’ diye konuştu.
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KİŞİSEL VERİ 
GÜVENLİĞİNDE 

ÖNEMLİ ADIM 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-

Kİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlığı’nca düzenlenen “Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu” 
konulu etkinlikte, kişisel verilerin 
korunmasında teknik ve hukuki an-
lamda alınacak tedbirler mercek al-
tına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

tarafından organize edilen “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu” etkinlikte, 7 Nisan 2016 
tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması 
konuları ele alındı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Av. 
Onur Özdiker, ‘’Günümüzde bireylere ilişkin 
çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etki-
siyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla 
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu 
verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet 
sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve 
avantajlar sağlasa da verilerin istismar edil-
me riskini de beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek 
adına hukuki bir altyapının oluşturulması 
da zorunluluk haline gelmektedir’’ şeklinde 
konuştu. Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu’na uyumun hem hukuki hem de teknik 

boyutları olan uzun soluklu bir süreç ge-
rektirdiğine dikkat çeken Özdiker, ‘’ ‘Bu çer-
çevede kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
teknik ve hukuki olarak alınacak tedbirlerin 
önemi inkâr edilemez. Ancak, kişisel veri-
lerin korunması konusunda sorumluluğun 
öncelikle bireylerin kendisinde olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kişisel verileri 
toplanan, işlenen ve aktarılan bireylerin ki-
şisel verilerini korumaları ve sahip oldukları 
hakları noktasında bilinçlenmeleri en az ya-
sal düzenlemelerin ve teknik tedbirlerin var-
lığı kadar önem taşımaktadır. Bu anlamda, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkında-
lık düzeyinin artması ve toplumsal düzeyde 
bu yönde bir kültür oluşması gerekir’’ dedi.

BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rilen seminere BUSKİ Genel Müdür Yardım-
cıları İbrahim Yedikardeş, Mesut Boz, daire 
başkanları, şube  müdürleri katıldı.
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BUSKİ’DEN 
UYUŞTURUCU İLE 

MÜCADELEYE DESTEK 
Gerçekleştirdiği altyapı yatırımları 

ile sağlıklı, güvenilir içme ve kullanma 
suyunun teminatı haline gelen BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Bursa Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
verilen  eğitimlerle Bursa Emniyet Mü-
dürlüğü’nün destekçisi olacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bursa 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü tarafından ortakla-
şa düzenlenen eğitimde, BUSKİ personeline 
uyuşturucu ile mücadele kapsamında eği-
tim verildi.

Bursa’da bu yıl 7 bin kişiye uyuşturucuyu 
tanıma eğitimi verdiklerini dile getiren  Bur-
sa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha 
önce Bursa PTT AŞ Başmüdürlüğü çalışan-
ları ve Bursagaz çalışanlarına da narkotik 
eğitimi verip uyuşturucu ile mücadelede 
destek aldıklarını ifade etti.

Sayaç okuma personelinin etkin olarak 
uyuşturucu ile mücadelede destek olmaları 
açısından uyuşturucu maddeleri tanıması, 
ihbar etmesi gibi konularda eğitim gören 
BUSKİ personeli, bundan sonra sahada kar-
şılaştığı narkotik olayları direkt olarak yetki-
lilere iletecek. Bu hızlı ihbarlar sayesinde de 
uyuşturucu ile mücadele hız kazanacak. 
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ROBOT TEKNOLOJİSİ 
ENGEL TANIMIYOR

Yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatlarında oluşabilecek sorunların 
giderilmesi için altyapı içerisinde 
uzaktan kumanda ile kontrol edi-
len kameralı görüntüleme robotu, 

girilmesi zor ve her türlü karanlık 
ortamın görüntülenmesinde büyük 
kolaylık sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-
nuyla Bursa’nın geleceğine damgasını vur-
maya aday projelere imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, teknolojinin sağladığı imkan-
lardan da en üst düzeyde yararlanıyor.

BUSKİ bu kapsamda, yağmur suyu ve ka-
nalizasyon hatlarının gerek imalat aşama-

sında gerekse imalattan sonra oluşabilecek 
sorunların giderilmesi için altyapı içerisinde 
uzaktan kumanda ile kontrol edilen kamera-
lı görüntüleme robotu kullanıyor.

Atık sudan yağa pek çok kirli ve tıkanma-
ya elverişli malzeme taşıyan boru hatları, iç 
ve dış korozyon, ağır yük altında çatlama, 
dışarıdan darbe, üretim kusuru gibi etken-
lerden zarar gördükleri için bir süre sonra 
kullanılamaz duruma gelebiliyor.
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Bu esnada, boru hatların-
dan meydana gelebilecek 
sızıntının çevre ile direkt te-
ması bazı ekolojik sorunların 
gündeme gelmesine de ne-
den olabiliyor.

Bununla birlikte kanalizas-
yon borularından sızan atık 
sular, yer altı suları ile karışa-
rak içme suyunun da kirlen-
mesine yol açabiliyor. Bütün 
bunlar, ağır sağlık sorunları 
ile ekonomik sorunları da be-
raberinde getirebiliyor. 

Sistem nasıl çalışıyor?
Periyodik olarak veya va-

tandaşlardan gelen ihbar 
üzerine; öncelikle, tıkanıklık 
tespit edilmiş bir kanalda, 
vakumlu ve su jetli kombine 
teknolojisi ile tıkanıklığa ne-
den olan malzemeler uzak-
laştırılarak araçtaki atık de-
posuna çekiliyor.

Böylelikle kanal, görüntü-
lemeye müsait hale getirile-
rek, içerisine görüntüleme 
robotunun girmesine olanak 
tanıyan zemin oluşturuluyor. 

Bu sayede kanaldaki mevcut 
durum, 360 derece noktasal 
olarak görüntülenerek, mobil 
araçlardaki sistemlerle anın-
da raporlanabiliyor. 

Kombine teknolojisindeki 
özel başlıklar sayesinde de 
her çaptaki kanal ve boru-
daki problemler giderilerek, 
istenmeyen her büyüklükteki 
sert malzemeler (ağaç kökü, 
büyük metaller) parçalanarak 
temizlenebiliyor. 

Kameralı görüntüleme 
robotunun avantajları

Bu sistem sayesinde nok-
tasal kazılar yapılabilmekte 
sorunların çözümü daha ko-
lay ve ucuz hale gelmektedir. 
Sorunu bulmak için arızanın 
söz konusu olduğu sokağı 
boydan boya kazmak yerine, 
noktasal kazı yapılabilmek-
tedir.

Kameralı görüntülemenin 
amaçlarını ise şöylece sırala-
mak mümkün:



19

• Aktif (çalışır) durumdaki kanalizasyon 
ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi 
ve görüntülenmesi.
• Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının 
eğim kontrolü.
• Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına 
bağlantısı yapılan kaçak bağlantıların 
tespiti.
• Arıza tespiti için kanalizasyon ve yağ-
mursuyu hatlarının görüntülenmesi.
• Tıkanmış durumda olan kanalizasyon ve 
yağmursuyu hatlarının açılması.
• Atıksu ve yağmursuyu bacalarının te-
mizlenmesi.
• Yağmursuyu ızgaralarının temizlenmesi.
• Yeni yapılan alt yapı tesislerinin yapı 
esnasında oluşan deformasyonlarının 
tespit edilmesi ve bu deformasyonların 
tekrar oluşmaması  için gerekli bilgi ve 
dokümanın sağlanması.
• Oluşan deformasyonların yer altı sula-
rına zarar verip vermediğinin tespiti ile 
hattın yeniden yapılmasına gerek olup 
olmadığının kararına yardımcı olması.
• Girilmesi zor ve her türlü karanlık orta-
mın görüntülenmesinde büyük kolaylık 
sağlaması.
• Kanal görüntüleme ile ada içi parsel ba-
cası ve hatlarının görüntülenmesi.
• Kanalizasyon hatları şebeke borularının 
içten görüntülenmesi.
• Yağmur suyu hatları şebeke borularının 
içten görüntülenmesi.
•  Parsel bacaları ve muayene bacalarının 
görüntülenmesi.
• Bina ve daire içi dahili hatların görüntü-
lenmesi.
• Düşey hatlar ve kuyuların görüntülen-
mesi.
• Havalandırma kanallarının görüntülen-
mesi.

SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNDE 

KOLAYLIK
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin viz-

yonuyla çalışmalarına hız veren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş gücü ka-

dar ileri teknoloji uygulamalarından da 
yararlanıyor. BUSKİ bu doğrultuda, ka-
nalizasyon ve yağmursuyu hatlarındaki 
tıkanıklıkların giderilmesi ile girilmesi 
zor ve her türlü karanlık ortamın görün-
tülenmesinde kameralı görüntüleme ro-
bot sistemini kullanıyor.

Noktasal kazıların yapılabilmesine 
imkan tanıyan sistem, sorunların çözü-
münü kolaylaştırarak ekonomik tasarruf 
sağlıyor.
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RÖPORTAJ

SAKARYA’NIN 
ALTYAPISINA 

‘‘SASKİ’’ GÜVENCESİ
Burak ÖZCAN

Hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Türki-
ye’nin önemli şehirlerinden Sakarya, doğal 
güzellikleri ve yöresel kültürünün zengin-

liğiyle de dikkat çekiyor. Sakarya; denizi, 
kumsalları, gölleri, nehirleri, yaylaları, kaplı-
caları yanında Taraklı ve Geyve gibi Osmanlı 
dönemi yerleşim yerlerindeki geleneksel 
yaşantısıyla, Bizans ve Osmanlı dönemi ta-
rihi eserleriyle ülkemizin görülmeye değer 
cennet köşelerinden.

Türklerin 13. yüzyılda fethettiği Sakar-
ya’ya, Kafkasya’dan, Balkanlar’dan 18. ve 19. 
yüzyıllarda yoğun göçler yaşandı. Yüzyılın 
son kitlesel göçüyle 1989 yılında Bulgaris-
tan’dan soydaşlarımız geldi. Gelişen sanayisi 

ve ulaşım yollarının kavşak noktası Sakar-
ya’ya günümüzde de iç göçler halen devam 
ediyor. Yakın bir gelecekte bir milyon insa-
nın yaşayacağı Sakarya, Marmara Bölgesinin 
parlayan yıldızı.

Su ve kanalizasyon idareleri genel mü-
dürlükleriyle sürdüre geldiğimiz röportajlar 
serisinde bu sefer, Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Ge-
nel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’e konuk olduk.  
Keleş’le SASKİ’nin dünü, bugünü ve gelece-
ğine ilişkin hedeflerini konuştuk.
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 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü’nün (SASKİ) tarihçesinden söz etmenizi 
istirham etsem neler söylersiniz?

2001 yılında ADASU ismiyle çalışmalara 
başlayan kurumumuz 2011 yılında SASKİ 
ismini almıştır. 6360 Sayılı Büyükşehir Ka-
nunu’nun 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle 
birlikte 16 ilçenin tamamına altyapı hizme-
ti sağlanmaktadır. 4 bin 878 kilometrekare 
alanda, 993 bin nüfusa,  665 mahallemize ve 
450 bin abonemize hizmet vermekteyiz.

 SASKİ kuruluşundan bu yana hedefleri-
nin ne kadarını gerçekleştirdi?

Göreve geldiğimiz ilk gün kurumumu-
zun gelecek vizyonunu belirlemek amacıyla 
stratejik planlarımızı oluşturduk. Şehrimizin 
nüfus projeksiyonunu, içme suyu ihtiyacı-
nı, atık su arıtma durumunu, şehrin sahip 
olduğu yenilenebilir enerji potansiyelini 5 
yıllık periyotlar halinde güncelleyerek Sa-
karya’mızın 50 – 100 yıllık ihtiyacına yönelik 
yatırımları hayata geçirdik.  Entegre Su Yö-
netim Modeli oluşturduk. İçme suyu ve atık 

su yönetimini, işletme yönetimini bu mode-
le göre gerçekleştirdik. 

Olmazsa olmazımız içme suyu. İlçeleri-
mizde çok önemli mesafe aldık, yeni hatlar 
ve arıtma tesisleri inşa ettik. 16 ilçemize de 
kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaş-
tırıyoruz.

16 ilçemizde atık su arıtma oranımızı yüz-
de 80’lere yükselttik. Nehirlerimiz, denizleri-
mizdeki kirliliğin önüne geçtik. Sahillerimiz-
de mavi bayrak dalgalanıyor.
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İnşallah yapım ve proje aşamasında olan 
iki tesisimizin de tamamlanmasıyla atık su 
arıtma oranımızı yüzde 85-90 seviyesine çı-
karmış olacağız. Yağmursuyu alanında da 
şehir tarihinin en büyük yatırımlarını hayata 
geçirdik. 

Şehrimiz için en üst düzey faydayı maksi-
mum verimlilikte en yeni teknolojiyle sağla-
dık. İnşallah bu yönde çalışmaya ara verme-
den devam edeceğiz.

 Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminin-
de gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?

SASKİ olarak yeni Büyükşehir Yasası yü-
rürlüğe girmeden önce gerekli çalışmalara 
başladık. Tüm organizasyonel hazırlıkları-
mızı tamamladık ve bu kapsamda hiç sorun 
yaşamadan, hazır bir şekilde yeni döneme 

başladık.

İlk olarak Sapanca Gölü ile başlamak is-
terim. Şehrimizin ve ülkemizin gözbebeği 
Sapanca Gölümüz, 7 ilçemizin tek içme suyu 
kaynağı. Yılda 60 milyon metreküp su çeki-
yoruz. Gölümüzü ve gölümüzün ekolojik 
dengesini en iyi şekilde koruyoruz. 

Arıtma tesislerimiz tüm Türkiye’ye örnek 
oldu. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 
Türkiye genelinde arıtma tesisleri üzerinde 
yaptığı araştırmada revizyona ihtiyaç duyul-
mayan şehirlerden birisi de Sakarya oldu. Bu 
bizim için sevindirici bir gelişme. Şehrimize 
kazandırdığımız içme suyu arıtma tesisleri 
için çeşitli incelemeler yaptık, yeni teknolo-
jiler araştırdık. Sakarya’mızda bugün dünya 
şartlarında en iyi arıtma sağlayan teknoloji 
neyse onu kullanıyoruz ve hemşerilerimizin 

çeşmelerine birinci sınıf, kaliteli içme suyu 
sağlıyoruz. 

Nüfus projeksiyonuna göre Sakarya’nın 
içme suyu geleceğini garanti altına almak 
için Akçay Barajı projemizi hayata geçirdik. 
Bu anlamda baraj inşa eden ilk su idaresi, 
ilk Büyükşehir Belediyesi olduk. Barajımız 
şehrimize yaklaşık 40 milyon metreküp su 
sağlayacak. Ayrıca isale hatları üzerine kuru-
lacak türbinlerle de enerji üreteceğiz. Akçay 
Barajımızın tamamlanmasıyla hem Sapan-
ca Gölümüzden daha az su çekeceğiz, hem 
Akçay Barajımızdan içme suyu cazibeyle 
geleceği için enerji giderlerinden tasarruf 
sağlamış olacağız, hem de HES’lerimizle 
enerji üreteceğiz. Bu anlamda verimliliği çok 
yüksek bir proje. İnşallah bu yıl içerisinde su 
tutmaya başlayacağız. 

RÖPORTAJ
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DSİ tarafından çalışmaların sürdürül-
düğü Ballıkaya Barajımızın da gövdesi ta-
mamlandı. Proje ile hem şehrimize hem 
de Kocaeli’ye içmesuyu sağlanacak. DSİ 
ve İSU ile protokollerimizi imzaladık. Bal-
lıkaya’da birikecek 190 milyon metreküp 
suyun 110 milyon metreküpü şehrimize, 
80 milyon metreküpü de Kocaeli’ye ulaş-
tırılacak. İsale hatları ve arıtma tesisleri su 
idareleri tarafından inşa edilip işletilecek. 

Şehrimizin kuzeyi için de Çamdağı 
Barajı projesini hazırladık. Kamu özel iş-
birliğiyle hayata geçirmeyi planladığımız 
proje ile kuzey ilçelerimizin içme suyu 
geleceğini güvence altına almış olacağız. 
Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcımız Sayın Mehmet Emin Birpı-
nar’a, Çamdağı Barajımızın sunumunu 
gerçekleştirdik. Yap-işlet-devret mode-
liyle bir ilk olacak projemiz Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 
gönderiliyor. Şehrimiz için güzel bir ge-
lişme.

SASKİ olarak içme suyunda en ileri 
teknolojiyi takip ediyor, hemşerilerimizin 
çeşmelerine kaliteli, sağlıklı, birinci sınıf 
içme suyu ulaştırıyoruz. İddialıyız, Sakar-
ya’da su çeşmeden içilir diyoruz.  Bu an-
lamda yapılan kamuoyu araştırmaları da 
bu iddiamızı destekliyor.

 Atık suların bertarafı ve arıtılmasıy-
la ilgili çevre yatırımlarından söz eder 
misiniz?

Çevre bize emanet. Çevre konusun-
da ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Suyu 
kaynağında korumak, gelecek nesillere 
daha sağlıklı bir çevre bırakmak için ça-
lışıyoruz. 

Bu anlamda Sapanca Gölümüzün Tür-
kiye’nin en iyi korunan su kaynağı oldu-
ğunu ifade etmiştim. Gölümüzün şehri-
miz sınırlarını kuzey ve güney kuşaklama 
kolektörleriyle çevreledik ve gölümüze 
atık su karışmasının önüne geçtik. 

Dr. Rüstem Keleş
SASKİ Genel Müdürü
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İlçelerimize hizmet veren 6 arıtma tesisimiz var, 2 
arıtma tesisi daha inşa edeceğiz. Bir tesisimizin inşa-
atına başladık.  Şu anda şehir genelinde atık su arıt-
ma oranımız yüzde 80’lere ulaştı. İnşallah çalışmala-
rımızın tamamlanmasıyla bu rakamı yüzde 85’lere 
çıkaracağız. Sakarya Nehri’ne şehrimizin sınırların-
dan atık su karışmıyor. Sakarya’mızın Karadeniz sını-
rındaki ilçeleri Karasu ve Kocaali’de çalışmalarımızı 
tamamladık. Bölgedeki atık suların Karadeniz’e ka-
rışmasının önüne geçtik. Çalışmalarımızın ardından 
bölgede yapılan incelemelerle sahillerimizde mavi 
bayrak dalgalanmaya başladı. 

SASKİ olarak çevreyi, doğayı öncelemeye devam 
edeceğiz. Atıksu Master Planımız üzerinde çalışıyo-
ruz. Bu doğrultuda arıtma tesisleri ile çözülebilecek 
bölgelerdeki atık suları tesislerimize ulaştıracağız. 
Fizibil olmayan bölgeleri de foseptik ve lokal arıtma-
larla çözeceğiz. 

 Sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde edilen 
başarı, su ve kanalizasyon idarelerinin perfor-
manslarını belirleyen en önemli göstergeler ara-
sında yer almaktadır.  Bu bağlamdaki çalışmaları-
nıza ilişkin neler söylenebilir?

Şehirlerimizin nüfus artış hızı, sanayileşme, içilebi-
lir su kaynaklarının azlığı su yönetiminde etkin po-
litikalar izlemeyi zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda 
da Tarım ve Orman Bakanlığımız şehirlerin su kayıp 
kaçaklarıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor. 

SASKİ olarak tüm ilçelerimizde su kayıp kaçakla-
rıyla ciddi mücadele ediyoruz. Erenler ve Serdivan 
ilçelerimizde 99 depreminde hasar görmüş tüm şe-
bekeyi yeniledik. Malzeme seçimi de önemli. Hatları-
mızı duktil olarak projelendiriyoruz. İçme suyu şebe-
kemizi bölgelere ayırarak basınç kontrolü yapıyoruz. 
Bu şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızla su kayıp 
kaçak oranımızı standart seviyelere yaklaştırdık. Ka-
yıp kaçak oranı yüzde 10’un altında olan bölgeleri-
miz var. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüp inşallah 
bu oranı Türkiye ortalamasının da altına düşüreceğiz. 

RÖPORTAJ
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 Sorunlarından arındırılmış altyapı 
ağının oluşturulmasında vasıflı insan 
gücü kadar teknolojinin etkin kullanımı 
da büyük paya sahip bulunuyor. Tekno-
lojik uygulamalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

İçinde bulunduğumuz çağda tüm 
kurum ve organizasyonlar çok yüksek 
veri üretiyor. Bu verilerin hızlı bir şe-
kilde anlamlı hale getirilmesi, anlamlı 
sonuçlar üretilmesi ve karara dönüştü-
rülmesi tamamen bilgi teknolojilerinin 
kullanımıyla ilgili. Bu anlamda hayata 
geçirdiğimiz her çalışmada, her proje-
de teknolojiden yararlanıyoruz. 

Türkiye’ye örnek olacak Abone Yö-
netim Sistemi’ni hayata geçirdik. Su 
idarelerimizin birçoğu bu çalışmayı 
yerinde görmek için ziyarette bulundu. 
450 bin abonemizle ilgili tüm çalışma-
ları tek bir tıkla gerçekleştirebiliyoruz. 
E-devlet üzerinden abonelikle ilgili 
çalışmalarımız son aşamada, kapsam-
lı bir içerik hazırladık. Vatandaşlarımız 
SASKİ’ye hiç gelmeden, cep telefonları 
üzerinden abone olabilecekler.

Abonelerimizin fatura ödemelerin-
de kolaylık oluşturma amacıyla SUMA-
TİK’lerimizle şehrin muhtelif yerlerinde-
yiz. Abonelerimiz SUMATİK aracılığıyla 
7 gün 24 saat fatura ödeme ve kartlı 
sayaç işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 

Abone yönetiminde uzaktan okuma 
projesini hayata geçirdik. Oluşturduğu-
muz bölgedeki abonelerimizin su tü-
ketimlerini anlık, online takip ediyoruz. 
Yine su saatlerinin açma ve kapama iş-
lemleri online olarak yapılabiliyor. 
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Sakarya’nın ve Türkiye’nin göz bebeği Sapanca Gölü, şehrin en önemli içme suyu kaynağı. 
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Kesintisiz içme suyu temininden çevre yatırımlarına, hidroelektrik santrallerinin yapımından 
arıtma tesisi inşaatlarına kadar pek çok örnek projeye imza atan SASKİ, gösterdiği üst düzey 
performansla göz dolduruyor
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Oluşturduğumuz SCADA sistemiyle ekiplerimiz 16 il-
çemizdeki depoları, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerini 
online takip ediyor ve olası durumlarda yine online müda-
haleler yapılabiliyor. Arıtma tesislerimiz tam otomasyonlu. 
İlgili ekiplerimizi cep telefonlarından, tabletlerinden arıtma 
tesislerinin kontrolünü sağlayabiliyor. 

Haberleşme projemizi hayata geçirdik. Şehir genelin-
de kurduğumuz kulelerle olası afet anında, tüm operatör-
lerden bağımsız olarak yararlanabileceğimiz bir iletişim 
sistemi oluşturduk. Bölge için büyük önem taşıyor. Ayrıca 
kurduğumuz GNSS Ağı ile şehrimiz için depremsellik çalış-
malarına da katkı sağlamış olduk. GNSS sistemiyle şehrimiz-
deki yer hareketleri takip ediliyor. 

Günümüzde sanayi devrimi ‘Endüstri 4.0’ evresinde. Biz 
de hedefimizi ‘SASKİ 4.0’olarak belirledik. Teknolojiyi yakın-
dan takip eden bir kurumuz. Yatırımlarımızı maksimum fay-
da ve maksimum teknolojiyi gözeterek hayata geçiriyoruz. 
İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiyi verimli bir 
şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

 Kurum ve kuruluşların temel görevlerinin yanında, bu-
lundukları şehirlerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı 
oluşturma gibi sosyal sorumlulukları da bulunmaktadır. 
Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz sosyal faaliyetlere iliş-
kin neler söylenebilir?

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak vatandaşları-
mızın ve çocuklarımızın çevre bilincini daha da artırma ama-
cıyla gerek yazılı gerekse görsel materyallerle bildirimlerde 
bulunuyoruz. Okullarda eğitimlerimiz devam ediyor. Her yıl 
binlerce öğrenciye su kullanımı ve çevre eğitimi veriyoruz. 

Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra şehrimizin su kültürü-
ne katkı sağlama amacıyla Sakarya’nın sembolü Tarihi Çark’ı 
aslına uygun olarak yeniden inşa ettik. Çark’ın eski fotoğraf-
larından yola çıkıldı ve tamamen ahşap malzemeler kulla-
nıldı. Çark Deresi’nin suyuyla dönen Tarihi Çarkımızı binler-
ce vatandaşımız ziyaret ediyor.  Bu çalışma vesilesiyle BUSKİ 
Genel Müdürümüz Güngör Gülenç’e teşekkür ve selamla-
rımı iletiyorum. ‘Su Şehri Bursa’ dergisinde emeği bulunan 
tüm çalışanları tebrik ediyorum.

RÖPORTAJ
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SASKİ Yatırımları ile 
Göz Dolduruyor

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 
SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin Basın ve Halk-
la İlişkiler Şube Müdürümüz Güngör Alan’a 
bilgi verdi. Örnek yatırımlara imza attıkları-
nı dile getiren Keleş, Şube Müdürümüz Alan 
aracılığıyla, BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç’in şahsında bütün BUSKİ çalışanları-
na selamlarını gönderdi.

SASKİ’den 
Türkiye’de bir ‘‘ilk’’

SASKİ, nüfus projeksiyonuna göre Sakar-
ya’nın içmesuyu geleceğini garanti altına 
almak için Akçay Barajı projesini hayata ge-
çirdi. SASKİ bu anlamda baraj inşa eden ilk 
su idaresi olma ünvanına sahip oldu.
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Yatay mimaride 
örnek şehir

Gerçekleştirdiği yatırımlarla 
“her alanda örnek alınan şehir” 
hedefinde emin adımlarla iler-
leyen Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi, özellikle yatay mimaride 
gerçekleştirdiği yatırımlarıyla 
Türkiye’ye örnek gösteriliyor. Sa-
karya’yı “toprağın ve yeşilin şeh-
ri” diye tanımlayan Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, 1999 yılında yaşanan 

deprem felaketinin yatay mima-
rinin önemini ortaya koyduğunu 
vurguladı. Yatay mimarinin este-
tik açıdan da şehirlerin marka de-
ğerlerine olumlu imaj yansıttığına 
işaret eden Başkan Toçoğlu, gerek 
şehir estetiği gerekse güvenlik 
açısından yatay mimarinin örnek-
lerini sunmaya devam edecekleri-
ni ifade etti.

Sakarya’nın kendine has mimarisi, do-
ğal güzellikleri, hizmet ve yatırımları ile 
geleceğin şehirlerinden biri olduğunu 
dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, toprağın ve yeşilin 
şehri Sakarya’da her alanda örnek çalış-

maların gerçekleştirildiğini vurguladı.

 Toprağın ve yeşilin şehri
Çevre hassasiyetinden asla ödün ver-

meden çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak çevreye özel bir 
önem verdik. İnşa ettiğimiz atık su arıtma 
tesisleriyle Karadeniz’e, Sakarya Nehri’ne, 
Sapanca Gölü’ne atık karışımını önledik. 
Çok şükür inşa ettiğimiz arıtma tesisle-
rinde dünya standartlarının üzerinde bir 
rakamla atık suların yüzde 80’i arıtılarak 
yeniden doğaya deşarj ediliyor. Yeşil alan-
larımızı yine artırarak hemşehrilerimize 
nefes alabilecekleri ortamlar sunduk. Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi Sakarya toprağın ve yeşilin şehridir” 
dedi.
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 SEKAY ile değerlendirilmeyen atık kal-
mayacak

Çevreye yönelik örnek yatırım olan 
Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi’ni 
(SEKAY), şehre kazandırdıklarını aktaran 
Başkan Toçoğlu, “Bölgenin en büyük çevre 
projesi olan ve yap-işlet-devret modeliyle 
inşa ettiğimiz SEKAY projesi ile çalışma-
larımız devam ediyor. 200 milyon TL’lik 
yatırımın tamamlanmasıyla Sakarya’da 
değerlendirilmeyen atık kalmayacak. Öte 
yandan evsel atıklardan enerji ve organik 
gübre elde edeceğiz. Tesis tamamlandı-
ğında her yıl binlerce ağaç doğada var 
olmaya devam ederken atmosfere salınan 
karbon emisyonu azalacak.  SEKAY, şehrin 
geleceği için çok önemli” diye konuştu.

 Şehrin vitrinine yeni meydan
Yeni yaşam alanlarını hızla hizmete al-

dıklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Şe-
hirler meydanlarıyla anılır. Biz de şehir mer-
kezimiz ve ilçelerimizde önemli meydan 
çalışmalarını tamamladık. Yine şehrimizin 
vitrini olan “Demokrasi Meydanı”mızı da 
dönüşüme tabi tuttuk. Akıllı şehir uygu-
lamalarının yer alacağı meydan projemizi 
de kısa süre içerisinde tamamlayarak şeh-
rimize kazandıracağız. Vatandaşlarımızın 
vakit geçirebileceği, sosyal donatı alanla-
rı ve yeşil alanların yer aldığı bir meydan 
inşa etmiş olacağız” dedi.

 Tarihi Uzunçarşı kimliğine kavuştu
Tarihi kimliği olan yapılara sahip çıktık-

larını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Şehir 
tarihinde önemli bir yere sahip olan yapı-
ları restore ederek yeniden Sakarya’ya ka-
zandırdık. Tarihi Sabit Efendi Konağı, Tarihi 
Alicanlar Konağı’nı aslına uygun bir şekil-
de restore ettik. Tarihi Uzunçarşı’da esnafı-
mızla el ele verdik ve şehrin simgelerinden 
olan Uzunçarşı’yı aslına uygun yeniledik. 
İnşallah tarihi dokusuna uygun olarak res-
tore edilen çarşı uzun yıllar muhabbetin, 
samimiyetin, sıcakkanlılığın, dayanışma-
nın adresi olmaya devam edecek” dedi.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı
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 Yatay mimari anlayışı
1999 depreminde büyük acılar yaşa-

dıklarını belirterek bazı kararlar aldıklarını 
belirten Başkan Toçoğlu, “99 depreminde 
büyük acılar yaşadık. Can ve mal kayıpları 
yaşadık. Biz bu depremden gereken der-
si şehir olarak çıkarttık ve şuna inandık: 
Depreme en büyük hazırlık sağlam ze-
minlerde sağlam yapılar inşa etmektir. Bu 
çerçevede öncelikli olarak güvenli bölge-
lerde yeni konutlar inşa edildi. Ardından 
şehirde kat sınırlaması uyguladık. Sayın 
Cumhurbaşkanımız yüksek katlı binaların 
bizim şehircilik anlayışımızla, medeniyet 
tasavvurumuzla çok uyumlu olmadığını 
ifade ediyorlar. Dikey mimariden değil, 
yatay mimariden yana olduklarını ifade 
ediyorlar. Bizde şehrimizde yatay mimari 
anlayışıyla hareket ettik ve bundan asla 
taviz vermedik” dedi.
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 Kendine özgü mimari
Başkan Toçoğlu, “Yatay mimariyi sadece 

depreme hazırlık olarak değerlendirmemek 
gerekir. Yatay mimari aynı zamanda estetik 
açıdan da çok farklı bir şehircilik anlayışının 
doğmasına imkan tanıdı. Biz şuna inanıyor 
ve şunu söylüyoruz: Şehirler bizim her aklı-
mıza geleni, her istediğimizi tatbik edeceği-
miz alanlar değildir. Şehirler bize Allah’ın ve 
milletin emanetidir. Biz istiyoruz ki Sakar-
ya’da yetişen çocuklar evin önüne çıktığın-
da toprağa basabilsin, yeşilin tüm çeşitlerini 
görebilsin, ağaçları, çiçekleri, böcekleri tanı-
sın. Sakaryalı çocukların yüksek katlı gökde-
lenlerle, binalarla gökyüzüyle temasları ke-
silmesin. Hep ifade ediyorum; biz betondan 
değil, yeşilden yanayız. Yüksek katlı yapılar-
dan, gökdelenlerden değil, az katlı yapılar-
dan yanayız” ifadelerini kullandı.
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Alaattin GÜNGÖRDÜ
BUSKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

DÜNYA 
SU KONSEYİ 

 Konseyin Misyonu ve Temel Hedefleri
Kurumumuzun uluslar arası alanda üye 

olduğu ilk ve tek platform olan Dünya Su 
Konseyi, çok paydaşlı uluslararası bir plat-
formdur. Dünyada muteber su uzmanları 
ve uluslararası teşkilatların girişimiyle dün-
yadaki su meseleleriyle ilgi farkındalığı ar-
tırmak üzere kurulmuştur.

Dünya Su Konseyi’nin misyonu, yeryü-
zünde yaşamın faydası için çevresel olarak 
sürdürülebilir esaslarda suyun verimli bir 
şekilde korunmasına, muhafazasına, geliş-
tirilmesine, planlanmasına, yönetimine ve 
kullanımına olanak sağlamak üzere en üst 
düzey karar veren mekanizmalar dahil her 
seviyede kritik su konularında farkındalı-
ğı teşvik etmek/artırmak, politik taahhüt 
oluşturmak ve eylemleri tetiklemektir.

Tartışmaları ve deneyim paylaşımlarını 
teşvik eden bir platform sağlayan Konsey, 
su ile ilgili toplulukların tüm paydaşları ara-
sında su kaynakları ve su hizmetlerinin yö-
netimi için ortak bir stratejik vizyona ulaş-
mayı hedeflemektedir.

Konseyin temel faaliyetleri olarak suyu 
politik gündemde tutmak, su güvenliği me-
selelerinde araştırmalar yapmak, “Dünya Su 
Forumları”nı organize etmek ve ilgili organi-
zasyonları güçlendirmek olarak sıralanabilir.

Dünya çapında geniş üyelikleri ile Kon-
sey, pratik bakış açısı ve bilgiye ilaveten 
önde gelen politik, bilimsel ve teknik alan-
larda yürütülen süreçler hakkında bilgileri 
yaymaktadır. Bu gibi faaliyetleri Konsey, 
Dünya Su Forumları, çok paydaşlı diyaloglar, 
çalıştaylar, yayınlar ve çevrimiçi platformlar 
dahil olmak üzere Yönetim Kurulu tarafın-
dan yürütülen çok çeşitli faaliyetlerle ger-
çekleştirmektedir.

Konseyin başlıca finansman kaynakla-
rı üye aidatları, forum lisans ücretleri ve ev 
sahibi Marsilya şehri tarafından sağlanan 
desteklerdir. Özel proje ve programlar hü-
kümetlerin, uluslararası organizasyonların 

ve bağışçıların yardım ve hibeleri ile finanse 
edilmektedir.

 Tarihçe
Birleşmiş Milletlerin 1977’de Arjantin’in 

Mar der Plata şehrinde gerçekleştirdiği Su 
Konferansı, su ile ilgili gelişmelerin tarihinde 
bir dönüm noktası olup ilk ve sadece “SU”ya 
vakfedilmiş en üst düzeyde hükümetler ara-
sı konferanstır. Bu konferansta 20.nci yüzyı-
lın sonundan önce küresel boyuttaki bir su 
krizini önlemek üzere su kaynaklarının du-
rumunun değerlendirilmesi, gezegenin sos-
yo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeterli kalitede su temin edilmesinin sağ-
lanması, su kullanım veriminin artırılması ve 
bu konularda ulusal/uluslararası hazırlık ça-
lışmalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu hedefler doğrultusunda, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu 1980 yılında 10 yıllık 
Uluslararası Su ve Halk Sağlığı Deklarasyo-
nunu yayınlamıştır. Dünya Su Konseyi’ni 
biçimlendirme fikri ilk olarak 1992 yılında 
Dublin’deki Birleşmiş Milletlerin Uluslarara-
sı Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ve Rio 
de Janeiro’daki Dünya Zirvesi’nde teklif edil-
miştir.

30 Kasım – 01 Aralık 2018 tarihleri ara-
sında Fransa’nın Marsilya şehrinde düzen-
lenen Dünya Su Konseyi (WWC) 8. Genel 
Kurul Toplantısı’na BUSKİ’yi temsilen Ge-
nel Müdür Güngör Gülenç’le birlikte katı-
lan Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Alaat-
tin Güngördü, Dünya Su Konseyi’nin amaç 
ve hedeflerini yazdı.

MAKALE
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Uluslararası Su Kaynakları Teşkilatı’nca 
Kasım 1994’de Kahire’de düzenlenen 8.nci 
Dünya Su Kongresi’nin özel bir oturumun-
da, küresel su yönetimindeki farklı, parçalı 
ve etkisiz çabaları birleştirmek için ortak bir 
şemsiye organizasyonun kurulması ihtiyacı 
etrafında bir fikir birliği sağlanarak Dünya 
Su Konseyi’nin kurulmasına ve bu görev için 
hazırlık işlerini yürütmek üzere bir komite-
nin belirlenmesine karar verilmiştir. Dünya 
Su Konseyi’nin Kuruluş Komitesi, ilk olarak, 
1995 yılında Montreal Kanada’da ve Eylül 
1995’de Bari İtalya’da bir araya gelerek, Kon-
sey’in misyon ve amaçlarını belirlemişlerdir.

Dünya Su Konseyi, Haziran 1996’da resmi 
olarak kurulmuş olup idare merkezi Marsilya 
Fransa’da teşkil edilmiştir. Konsey, ilk Dünya 
Su Formu’nu 1997’de Marakeş’de başarıyla 
organize ederek, Marakeş Deklarasyonu’nu 
yayınlamıştır. Dünya Su Konseyi, böylelikle, 
su işlerindeki liderliğe adım atmıştır. Dünya 
Su Konseyi, bu forumda, 21.nci yüzyıl Yaşam 
ve Çevre için Dünya Su Vizyonu geliştirmek 
üzere yetki almıştır. Eylül 1997’de Dünya Su 
Kaynakları Teşkilatı’nın Montreal’de düzen-
lediği 9.ncu Dünya Su Kongresi’nde, Dünya 
Su Konseyi’nin tüzüğü onaylanarak, Guver-
norlar Kurulu olarak adlandırılan ilk Yönetim 
Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Ülkemiz, Konseyin resmi kuruluşu es-
nasında o dönemin GAP İdaresi Başkanı 
olan Olcay Ünver ile temsil edilmiştir. Aynı 
zamanda Olcay Ünver, yönetim kurulunun 
büro olarak adlandırılan icra kurulunda da 
sayman olarak görev almıştır. Aynı dönem-
de sulama birlikleri de Konseyin üyesi ol-
muştur. 2000 yılında da Olcay Ünver’in yanı 
sıra Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak 
Prof. Dr. Doğan Altınbilek de yönetim ku-
ruluna seçilmişlerdir. Bu dönemde, Olcay 
Ünver, icra kurulundaki saymanlık görevine 
yeniden seçilerek devam etmiştir. Aynı dö-
nemde oluşan kategoriler altında, sulama 
birliklerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri 
olarak Türk Müteahhitler Birliği ve DSİ proje-
lerinde çalışan yükleniciler de konseye üye 
olmuştur. Konseyin, 2003-2006 döneminde, 
ülkemiz adına üyelik yapılmamıştır.

2006 yılında ülkemiz adına üye sayısı ve 

kategorilerdeki temsilimiz artırılarak üye-
liklerimiz yeniden aktif hale getirilmiştir. Bu 
dönemde DSİ adına dönemin Genel Müdürü 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Uluslara-
rası Hidroelektrik Birliği adına Prof. Dr. Do-
ğan Altınbilek ile Dolsar Mühendislik, Türk 
Müteahhitler Birliği ve GAP İdaresi Başkan-
lığı temsilcileri de Yönetim Kurulu’nda yer 
almışlardır. Aynı zamanda Prof. Dr. Doğan 
Altınbilek, Konseyin icra kurulunda görev 
almıştır. Bu dönemde yürütülen yoğun ça-
lışmalar neticesinde, 2009 yılında yapılması 
planlanan Dünya Su Forumu’nun ülkemizde 
düzenlenmesi sağlanmıştır. Konseyin 2009-
2012 yıllarındaki yönetiminde de aynı dere-
cede temsil sağlanmış olup icra kurulundaki 
görevler de sürdürülmüştür. 2012-2015 yö-
netim döneminde DSİ Genel Müdürü olarak 
Akif Özkaldı, Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Mete Saatçi, Türk Müteahhitler Birliği 
adına Doğan Altınbilek ve diğer özel sektör 
temsilcilerimiz yeniden Yönetim Kurulu’na 
seçilmişlerdir. Bu dönemde, Prof. Dr. Do-
ğan Altınbilek, Konseyin Başkan Yardımcısı 
olarak görev almış ve bu görevi iki dönem 
sürdürmüştür. 

2015-2018 yönetim dönemi için ülkemiz 
adına, üyelik mevcudiyetimizin artırılarak, 
Konsey yönetiminin belirlenmesi sürecinde 
daha etkili olunması amacıyla su ve kana-
lizasyon idarelerinin de Konsey üyeliğine 
katılımları teşvik edilmiştir. Ülkemizdeki su 
ve kanalizasyon idarelerinin büyük çoğun-
luğu ile birlikte Kurumumuz da ilk kez 2015 
yılında, Konseye üye olarak, Genel Kurula 
katılım sağlamıştır. 2015 Kasım ayında ger-
çekleştirilen Genel Kurula ülkemiz adına 
yoğun bir katılım sağlanmıştır. Bu dönemde 
DSİ Genel Müdürlüğünü Ali Rıza Diniz temsil 
etmiş olup, Su Enstitüsü Başkanlığı ve diğer 
kurumların katılımı da en üst düzeyde tu-
tulmuştur. Prof. Dr. Doğan Altınbilek Başkan 
Yardımcısı olarak, Dolsar Mühendislikten 
İrfan Aker de Medya ve İletişim Sorumlusu 
olarak İcra Kurulu’ndaki görevlerine devam 
etmiştir. BUSKİ olarak Kurumumuz, 2018-
2021 yönetim dönemi için de üyeliğini de-
vam ettirerek, 2018 Kasım ayının sonundaki 
Genel Kurula, Genel Müdürlüğümüz adına 
katılım sağlanmıştır. Böylelikle, su kuruluşla-

rı ile birlikte ülkemizin ve şehrimizin temsili-
ne destek olunmuştur.

 Konseyin Yapısı ve İşleyişi
Konseyin en büyük otoritesi üyelerden 

oluşan Genel Kurul olarak kabul edilir. Kon-
seyin halihazırda 45 ülkeden 338’den fazla 
organizasyondan oluşan üyesi mevcuttur. 
Kuruluş tüzüğü ve iç tüzükler çerçevesinde 
işlemler yürütülür. Genel Kurul, 3 yılda bir 
kez olağan olarak toplanır. Ancak gerekti-
ğinde, olağan dışı durumlarda da toplana-
bilmektedir. Konsey, tüzüğü gereği üyelerini 
kolaj olarak da adlandırılan 5 kategoride sı-
nıflandırmaktadır. Bunlar;

Kategori 1: Uluslararası Organizasyonlar
Kategori 2: Kamu Kurumları
Kategori 3: Ticari Organizasyonlar
Kategori 4: Sivil Toplum Örgütleri
Kategori 5: Profesyonel ve Akademik Or-

ganizasyonlar

Genel Kurul, kuruluş tüzüğüne göre 35 
kişilik Guvernorlar Kurulu olarak da adlandı-
rılan Yönetim Kurulu üyelerini seçmektedir. 
Bu üyelere ilaveten ev sahibi olan Fransa’nın 
Marsilya, seçilmeksizin doğrudan üye olarak 
Yönetim Kurulu’nda yer alır.

Yönetim Kurulu, seçilmesinin ardından 
kendi içinde başkanı seçer. Başkan da yö-
netim kurulu içinde Büro olarak (icra kurulu 
olarak da adlandırılabilir) başkan yardımcısı, 
sayman üye ve üyelerden oluşan 5 yönetim 
kurulu üyesini belirler.  Bu genel kurullarda, 
ayrıca varsa tüzük değişiklikleri görüşülür ve 
karara bağlanır. Geçen 3 yıllık faaliyet rapor-
ları değerlendirilir ve onaylanır. Geçen dö-
nemin mali hesapları ve denetim raporları 
görüşülerek hesapları ibra edilir. Üyelerin 
gündeme getirmek istediği konular olursa 
görüşmeye açılır.

Konseyin idari işlemleri için bir yetkili 
müdür ve sekretarya görevlendirilir. Bunlar, 
Yönetim Kurulu ve Büro tarafından alınan 
kararların uygulama ve takibi ile ilgili çalış-
maları yürütmektedirler. 
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Dünya Su Forumları
Dünya Su Forumları’nın ilki, Dünya Su 

Konseyi tüzüğünün de temellerinin atıldığı, 
Fas’ın Marakeş kentinde 1997 yılında düzen-
lenmiştir.

2.nci Dünya Su Forumu Mart 2000’de 
başarılı bir şekilde Hollanda’da gerçekleşti-
rilmiştir. İlk forumda yetki alınarak hazırla-
nan Yaşam ve Çevre için Dünya Su Vizyonu 
dünyadaki tüm kesimlerden 5700 katılımcı-
ya sunulmuştur. Bu forumda, bakanlar arası 
bir konferans düzenlenmiş olup dünyanın 
çeşitli ülkelerinden 120 bakan bir araya 
gelmiştir. Forum sonunda, “21.nci Yüzyılda 
Su Güvenliği” konulu Hauge Deklarasyonu 
yayınlanmıştır. Aynı yıl, Bileşmiş Milletler’in 
“Bin Yıl Zirvesiyle, Bin Yıl Kalkınma Hedef-
lerinin 7.nci Başlığı” olan çevresel sürdürü-
lebilirlik altında yer bulan su ve halk sağlığı 
hedefinin meydana geldiği görülmüştür.

3.ncü Dünya Su Forumu, Mart 2003 yılın-
da Japonya’nın Kyoto, Shiga ve Osaka şehir-
lerinde düzenlenmiş olup Dünya Su Konseyi 
burada 2.nci forumdaki taahhütlerine istina-
den 3.000 yerel su uygulamaları/eylemleriy-
le ilgili bir envanter niteliğindeki, “Dünya Su 

Eylemleri” raporunu ortaya koymuştur. Bu 
forum, 24.000 katılımcıyı bir araya getiren 
o güne kadarki en geniş katılımlı forumdu. 
Aynı zamanda, foruma paralel olarak, 130 
bakanı bir araya getiren bakanlar arası bir 
konferans düzenlenmiştir.

4.ncü Dünya Su Forumu, Mart 2006’da 
Meksika’da “Küresel Sorun için Yerel Eylem-
ler” teması altında düzenlenmiş olup dünya 
çapında 206 çalışma oturumuna katılan yak-
laşık 20.000 kişiyi bir araya getirmiştir.

5.nci Dünya Su Forumu, 182 ülkeden 
30.000 üzerindeki katılımcı ile Mart 2009’da 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. “Farklılıkla-
rın Suda Yakınlaşması” ilkesi altında, 400’ün 
üzerindeki kuruluşun hazırladığı 100’den 
fazla oturumla 6 tema, 7 bölgesel rapor ve 
5 üst-düzey panel organize edilmiştir. Bu 
forumda ilk kez, devlet başkanları zirvesi de 
düzenlenmiştir. Bakanlar Konferansı’nın so-
nucunda birlik ile su güvenliği konularına ve 
iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için ge-
rekli araçlara odaklanan “Devlet Başkanları 
İstanbul Su Bildirisi” ile sonuçlanmıştır.

Bu forumlarda, ortaya konan hususlar 

ışığında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
Temmuz 2010’da yayınladığı A/RES/292 sa-
yılı Kararı ve İnsan Hakları Konseyi’nin Eylül 
2010’da yayınladığı A/HRC/15/L.14 sayılı ka-
rarı ile içme suyuna ve çevre sağlığına erişim 
hakkının da gıda, sağlık hakkı gibi diğer te-
mel sosyal haklarla eşdeğer bir insan hakkı 
olduğu kabul edilmiştir.

6.ncı Dünya Su Forumu, 15 ülke veya hü-
kümet başkanı ve Avrupa komiserleri dahil 
olmak üzere, 112 bakan ve bakan yardımcı-
ları ile 173’den fazla ülke temsilcilerinin katı-
lımıyla Mart 2012’de Marsilya Fransa’da dü-
zenlenmiştir. “Çözümler için Zaman” teması 
altında, dünya çapında toplanmış somut 
eylemler/faaliyetlerin gösterimi gerçekleşti-
rilmiştir. Bunlar www.solutionsforwater.org 
interaktif platformunda da görülebilmek-
tedir. Dünya Su Konseyi, aynı yıl Birleşmiş 
Milletlerin Rio+20 Kalkınma Hedefleri Kon-
feransı’nda da su ile ilgili “Sürdürülebilir Kal-
kınma Diyaloğu”nda sivil toplum raportörü 
olarak söz almıştır. Konsey, 2013 yılında Bu-
dapeşte Su Zirvesi’nin organizasyonuna da 
destek sağlamış ve su ile ilgili “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri”nin tanımlanmasına yar-
dımcı olmuştur.

MAKALE
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7.nci Dünya Su Forumu, 168 ülkeden 10 
dünya lideri, 80 bakan ve 121 yerel devlet 
yetkilisinin de dahil olduğu 40.000’den fazla 
ziyaretçinin katılımıyla en yüksek politik ka-
tılımlı forum olarak Nisan 2015’de Kore’nin 
Daegu-Gyeongbuk kentinde gerçekleştiril-
miştir. Program içinde, bilim ve teknolojiye 
özel olarak odaklanılmıştır. Gelecek yıllarda 
su için kolektif eylemlere rehberlik etmek ve 
bunları takip etmek üzere geliştirilen 16 id-
dialı uygulama, yol haritası, forumun anah-
tar temel çıktıları olarak yer almıştır. Aynı yıl, 
Birleşmiş Milletler üye ülkeleri yoksullukla 
mücadele etmek, eşitsizlikleri azaltmak ve 
önümüzdeki 15 yıl boyunca tüm insanlığın 
sürdürülebilir bir şekilde kalkınma eylemle-
rine rehberlik etmek üzere 2030 yılı hede-
fiyle bir takım yeni “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri”ni yürürlüğe koymuştur. Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri’nin uzantısı olarak bu 
2030 yılı sürdürülebilir kalkınma gündemi, 
Hedef 6 olarak su ve halk sağlığı için özel 
bir başlık ihtiva etmektedir. Aynı yılın Ekim 
ayında Konsey, Financial Times Su Zirvesinin 
kurucu ortağı da olmuştur.

8.nci Dünya Su Forumu, 101’den fazla 
ülke temsilcisinin katılımıyla Mart 2018’de 
Brezilya’da düzenlemiş olup forum sonu-
cunda 2021 yılında yapılacak 9.ncu Dünya 
Su Forumu için Senegal seçilmiştir.

Bu genel kurul sonucunda, seçilen yeni 
yönetim ve büro ile Konsey, 17 başlık altın-
da toplanan sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerinin katalizörü olarak kabul edilen 6.ncı 
başlıktaki su ve halk sağlığı meseleleriyle 
ilgili güncel faaliyetleri tanımlayarak, bunla-
rı dünya gündeminde canlı tutmaya devam 
edecektir. Yerküredeki su dengesini belirgin 
bir şekilde olumsuz olarak bozan küresel ik-
lim değişikliğinin günümüzde de su güven-
liği için en büyük tehdit olduğu bilinci, tüm 
dünyaya anlatılmaya çalışılmaktadır. Örne-
ğin, buzulların erimesiyle yükselen deniz se-
viyeleri, yer kürenin başka coğrafyalarındaki 
ülkelerin insani tüketim ve tarımsal amaçlı 
temiz içme suyu kaynaklarının azalmasına 
neden olmakta ve bu da söz konusu coğ-
rafyadan başlayıp, tüm dünyaya yayılarak, 
diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 

de istikrarsızlığa yol açmaktadır. Temiz su ve 
kaliteli gıdaya erişimin kısıtlanması veya en-
gellenmesi neticesinde, toplumsal refahın 
da azalmasıyla küresel sosyal problemler 
gün geçtikçe çığ gibi büyümektedir.

Afrika, Asya gibi yerkürenin bir çok ye-
rinde görmeye bile tahammül edemeye-
ceğimiz kirli suları taşıyarak ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışan ve bunu da bulduklarına 
sevinen insanların hayat hikayelerine canlı 
şahitlik ettiğimizde, “Çeşmelerinden Akan 
Suyun İçildiği” kentimizi, gelecek nesillere 
daha da iyi ve kaliteli bir şekilde bırakabil-
mek adına çalışmalarımızı aralıksız devam 
ettirmemiz gerektiğini bir kez daha idrak 
ediyor ve görev biliyoruz.

 Kaynaklar
-WWC
-Mar der Plata Su Konferansı Bildirgesi
-5. İstanbul Su Formu Sonuç Bildirgesi
-Sn. Prof. Dr. Doğan Altınbilek ve Sn. Prof. 

Ahmet Mete Saatçi
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TARİHİ İPEK 
YOLU’NDA 

NOSTALJİK MOLA
Mustafa TÜRE

Ticaret kervanlarının yüzyıllar 
boyunca konakladığı Tarihi Hanlar 
Bölgesi, yolu Bursa’ya düşenlerin 
vazgeçilmez uğrak yerleri arasın-
da yer alıyor. Bölge, ziyaretçilerine, 
nostaljik molanın huzur dolu anları-
nı yaşatıyor.

Binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniye-
te ev sahipliğinde bulunan Bursa, tarihin her 
döneminde ticaretin merkezi olma unvanıy-
la da bilinen bir şehir. Tarihi İpek Yolu’nun 

önemli duraklarından olması, ticaretin mer-
kezi olma gibi bir misyon yüklemiş Bursa’ya.

Yüzyıllar boyu ticaret kervanlarının ko-
nakladığı Hanlar Bölgesi, ticari nabzın attığı 
mekanların Bursa’daki adresi olmuş. Hanlar 
Bölgesi’nin en önde gelen marka değeri 
Koza Han, Bursa’nın yüzyıllar boyunca üst-
lenmiş olduğu ticaret şehri kimliğinin sem-
bol isimlerinin başında geliyor. Yolu Bursa’ya 
düşenler, Tarihi İpek Yolu’nda nostaljik bir 
mola vermenin huzurunu yaşıyor.

Amerika Kıtasının keşfinden önce Sultan 
II. Beyazıt tarafından 1491 yılında inşa etti-
rilen Koza Han’ın, Bursa’nın ipek ticaretin-
de ve ipeğe dayalı iş kollarının gelişiminde 
önemli bir işlevi yerine getirdiği ise bilinen 
bir gerçek.

Beş asrı aşkın süredir önemli ticaret mer-
kezi olan Koza Han, yakın döneme kadar 
koza pazarının kurulduğu bir mekandı.Koza 
Han, günümüzde ipekçilikle geçimini sağ-
layan esnafın yoğun biçimde faaliyetlerini 

sürdürdüğü ticaret merkezi olma işlevini de-
vam ettiriyor.

Koza Han’ın yanı sıra; Emir (Bey) Han, Eski 
Yeni (Tahıl) Han, Geyve Hanı, İpek Hanı, Pi-
rinç Hanı, Çukur Han ve Tuz Pazarı Hanı’ndan 
oluşan Hanlar Bölgesi, Bursa’nın sosyal ve 
ekonomik yaşamına yüzyıllar boyunca ivme 
kazandırmış tarihi bir bölge. 

Hanlar Bölgesi’ndeki ekonomik faaliyet-
ler zincirinin en önemli halkasını oluşturan 
koza ve ipek ticaretinin gelişimine sağladığı 
destekle dikkat çeken Bursa Ticaret Borsası, 
95 yıllık köklü geçmişiyle üstlendiği tarihi 
misyonu günümüzde de başarıyla sürdürü-
yor.

Koza ve ipeğin yanı sıra; tekstil hammad-
deleri, her türlü hububat, bakliyat, yağlı to-
humlar, canlı hayvan, et, zeytin, çeşitli gıda 
ürünleri olmak üzere 100`e yakın ürünün 
alım satım işlemlerinin tanzim ve tescilini 
gerçekleştiren Bursa Ticaret Borsası, Bur-
sa’daki ticari yaşamın da nabzını tutuyor.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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 Ticaretin nabzı Bursa Ticaret Borsa-
sı’nda atıyor

Tarihi Hanlar Bölgesi’nin hinterlandında 
kurulu bulunan Bursa Ticaret Borsası, bölge 
esnafıyla geliştirdiği yakın diyalogla da dik-
kat çekiyor.

Alıcıları ve satıcıları bir araya getirerek, 
belirlenen ürünlerde, fiyatların serbest reka-
bet koşulları altında oluşmasını sağlamanın 
başta gelen görevleri arasında geldiğini be-

lirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı, Hanlar Bölgesi’nin Bursa ekonomi-
sine katkı oluşturmada üstlendiği işlevin 
desteklenmesinde,diğer kent dinamikleriy-
le ortak projeler geliştirdiklerini vurguladı.

2017 yılındaki toplam işlem hacimlerinin 
3 milyar 100 milyon TL olduğunu vurgula-
yan Matlı, “Binden fazla üyemizle 2018 yılı 
11 aylık toplam işlem hacmimiz ise 3 milyar 

300 milyon TL’dir. Bursa gıda sanayinin baş-
kenti ve çok güçlü ulusal markaların doğ-
duğu bir şehir. Ülke ekonomisinde göz ardı 
edilemeyecek kadar büyük payı olan şehri-
mizin geleceği için gıda, tarım ve hayvancı-
lık sektörlerinde, öncelikli olarak planlanma 
yapılması ve potansiyel ürünlerimizin katma 
değerli hale getirilerek, pazarlama kanalla-
rının genişletilmesi son derece önemlidir. 
Çünkü Bursa tarımdan asla vazgeçemez” 
diye konuştu.

Özer MATLI
Bursa Ticaret Borsası Başkanı 
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Bursa Ticaret Borsası Başkan Danışmanı 
Can Aydoğan da Hanlar Bölgesi’nin eko-
nomik, sosyal ve kültürel anlamda Bursa 
için içerdiği öneme işaret ederek,yakın bir 
geçmişe kadar üreticiyle tüccarı buluşturan 
Koza Han’daki ipek kozası satışlarının, Bursa 
Ticaret Borsası tarafından organize edildiği-
ne dikkat çekti.

Koza satış işlemi başladıktan sonra sade-
ce borsaya başvuran tüccarın alım yapabil-
diğine işaret eden Aydoğan, Kapalı Çarşı`da 
kuyumcu esnafının ağırlıklı olmasının temel 
nedenlerinden birinin de Koza Han’da ya-
pılan koza satışlarından elde edilen gelirle 
altın ve ziynet eşyası alımı ihtiyacından kay-
naklandığını vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı’nın öncülüğünde gerçekleştirdikleri 
çalışmaların, Hanlar Bölgesi’ndeki işletmeler 
başta olmak üzere kent genelindeki ticaret 
erbabının tamamını kapsayacak biçimde 
sürdüğüne dikkat çeken Aydoğan, “Geçen 
yıl Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Bursa Ticaret 
Borsası`nın da dahil olduğu toplam otuz ti-
caret borsasının ortaklığıyla, 100 milyon TL 

sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ 
kuruldu. Kurulan bu yapıda elektronik ürün 
senetleri üzerinden, hububat, pamuk, bak-
lagiller, fındık, Antep fıstığı, kayısı, zeytin ve 
kuru üzüm gibi ürünlerin işlemlerinin yapıl-
ması hedefl eniyor. Önümüzdeki dönemde 
Bursa Ticaret Borsası`nın, Bursa ekonomi-
sine katkı oluşturacak nitelikteki faaliyetle-
rinin artan bir tempoyla devam edecektir.” 
diye konuştu. 

 Hanlar Bölgesi alışverişin merkezi
Hanlar Bölgesi oluşturduğu adayla alışve-

riş olgusunu tetikleyerek, hinterlandı kapsa-
mında Tarihi Çarşılar Bölgesi’nin oluşumunu 
da beraberinde getirdi.

Hanlar arasında çarşılar ve arastalar orta-
ya çıkarak aradaki boşluklarda da pazaryer-
leri kuruldu.

Bursa’da 14. yüzyılda başlayan çarşı ve 
kentleşme süreci birkaç asır devam ederek, 
şehri, tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki en 
önemli durağı haline getirdi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
Türkiye’nin en değerli tarihi alışveriş ve tu-
rizm merkezlerinin başında geldiğini belir-
ten Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BT-
ÇHB) Başkanı Muhsin Özyıldırım, bölgenin 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Liste-
si’nde yer aldığına dikkat çekti.

 Tarihi Hanlar Bölgesi Bursa’nın gururu
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 

450 bin metrekareden meydana geldiğini 
vurgulayan Özyıldırım, “Bölge, 4 bin işyeri 
42 çarşı, han ve bedesteni bünyesinde ba-
rındırmaktadır. Geçmişte özellikle ipek ve 
ipekli ürünler üretimi ve ticaretiyle çok ünlü 

olan Bursa çarşısında 110 çeşit mesleğin var-
lığını tarihi belgelerden öğreniyoruz.  Bıçağı 
ve havlusuyla öne çıkan Bursa çarşılarında 
İstanbul’daki Osmanlı saraylarının da ihti-
yaçları karşılanmıştır.17. ve 18. yüzyılda bir 
miktar güç kaybeden Bursa çarşıları ihtisas 
hanları, arastaları ile daha sonraki yıllarda 
tekrar hak ettiği seviyeye ulaşmış ve bugüne 
kadar ticari hacmini giderek artırabilmiştir. 
Turizmin artması ile hediyelik eşya, ipekli 
ürünler ve hizmet sektörü öne çıkmış ve böl-
gemiz cazibesini korumuştur.” diye konuştu.

Çarşı esnafının birlikteliği ve yönetim an-
lamında giderek güçlenmesinin Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Birliği’nin kurulmasına vesile 
oluşturduğuna işaret eden BTÇHB Başkanı 
Muhsin Özyıldırım, çarşının korunup yaşa-
tılmasında BTÇHB’nin çok önemli görev üst-
lendiğine işaret etti.

Özyıldırım; Bursa Valiliği, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, ilçe belediyelerinin yanı sıra 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa 
Ticaret Borsası (BTB) ile Bursa Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği’nin (BESOB)çarşı 
derneği ve esnafına yönelik desteklerinin 
ortak akıl ve çabaya en güzel örnek oluştur-
duğunu da sözlerine ekledi.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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BURSA’NIN 
MARKA DEĞERİ

450 bin metrekarelik alandan meydana 
gelen Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölge-
si’nde 4 bin işyeri, 42 çarşı, han ve bedesten 
yer alıyor.  Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Böl-
gesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kül-
tür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras 
Listesi’nde Bursa’nın marka değeri olarak 
Türkiye’yi temsil ediyor. 

BAŞARI 
TABLOSU

Cumhuriyetle eş köklü bir geçmişe sahip 
bulunan Bursa Ticaret Borsası (BTB), işlem 
hacmi bakımından Türkiye’deki 113 borsa 
arasında 22. sırada yer alıyor. BTB’nin 2017 
yılındaki toplam işlem hacmi 3 milyar 100 
milyon TL olarak gerçekleşti. Borsanın 2018 
yılı 11 aylık toplam işlem hacmi ise 3 milyar 
300 milyon TL.

TİCARET 
ERBABININ 
CAN DOSTU

Bursa Ticaret Borsası (BTB), faaliyet ala-
nına giren konularda, Hanlar Bölgesi’ndeki 
işletmeler başta olmak üzere kent genelin-
deki ticaret erbabının en büyük destekçisi. 
BTB, Bursa ekonomisine katkı oluşturucu 
nitelikteki çalışmalarını artan temposuyla 
devam ettiriyor.
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MAKALE

SU ENDÜSTRİSİNDE 
YAPAY ZEKÂ  

 Özet
Su Endüstrisi sürekli olarak hizmet kali-

tesini iyileştirmek ve işletme maliyetlerini 
azaltmak için teknikler aramaktadırlar. Bu, 
geleneksel olarak, rutin bakım ve altyapı 
içindeki arızalara cevap vererek su altya-
pısının düzenli olarak sürdürülmesini sağ-
lamakla yapılır. Operatörler genellikle bir 
hata bulur, verileri analiz eder ve buna göre 
etkili bir şekilde cevap verirlerdi. Bu teknik-
ler işe yaramasına rağmen, çoğunlukla, ve-
rimsiz, yavaş ve potansiyel olarak maliyetli 
olabilecek insan müdahalesine güvenirler. 
Su Endüstrisi genellikle, dış etkenleri hesa-
ba katmamak nedeniyle potansiyel tasar-
rufların kaybedildiği enerji tüketimine karşı 
etkili bir yaklaşım izlemektedir.

 1.Giriş
Yapay Zekâ sistemleri, maliyetleri ve 

kalitesi açısından operasyonları optimize 
etmek için gerçek zamanlı ve tarihi verileri 
kullanır ve potansiyel olarak su endüstrisini 
daha önceden hazırlıklı hale getirir. Mevcut 
Yapay Zekâ sistemleri, olağandışı olaylara 
veya arızalara tepki süresini önemli ölçüde 
azaltabilir, hataları önceden tahmin edebi-
lir ve gelecekteki olaylarda nasıl yanıt veri-
leceğini öğrenebilir. Bu sistemler ayrıca ba-
kım çizelgeleri üretebilir ve öncelikleri 

öngörülen sonuçlara dayalı olarak olayları 
tahmin edebilir.

Enerji girdi ve çıktısı arasındaki en uygun 
dengeyi tahmin etme ve en uygun depola-
ma hacimlerini sağlama gibi çeşitli veri kay-
naklarına dayanarak enerji maliyetlerinden 
tasarruf etmelerini sağlamaktır. Yapay zekâ 
sistemleri, yeterli rezerv sağlayarak operas-
yon maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak-
tır[1].

 2.Yapay zekanın anlamı
Bilim adamları, uzun zamandır kendi baş-

larına düşünebilen makinelerin düşüncesini 
düşünmekle birlikte, “Yapay Zeka” terimi, 
1950’lerin başında, Yapay zeka üzerinde 
ilk konferansın John McCarthy tarafından 
düzenlendiği zaman resmen tanıtıldı. Ya-
pay zeka, Yapay Genel Zeka (AGI) ve Yapay 
Dar Zeka (ANI) olmak üzere ikiye ayrılabilir. 
AGI’nin nihai hedefi, Turing testi olarak da 
bilinen testte bir yargıcın gerçek bir insan ve 
makine arasındaki farkı anlayamayacağı ka-

dar insan eylemlerini yeterince taklit edecek 
bir makine yapmaktır. Hesaplamalı donanım 
eksikliği ve Yapay Zekâ’ya tahsis edilen fonun 
eksikliğinden dolayı hiçbir makine Turing 
testini henüz geçememiştir.

1980’lerde, Yapay zekanın iş uygulamaları 
denendi, ancak başarılı olmadı. Ancak, dona-
nım fiyatlarının düşmesi, hesaplama gücü-
nün artması ve günümüzde mevcut olan çok 
sayıda öğrenme verisi nedeniyle, Yapay zeka 
iş dünyasına hazır hale geldi. Yapay zeka plat-
formlarının yükselişi, Yapay zeka’nın gücünü 
kullanmasını kolaylaştırdı. 

Yapay zekâ araştırmaları ve endüstriler-
deki yetenekleri artmıştır. Google Tensorf-
low, Amazon Yapay zekâ Hizmetleri ve IBM 
Watson gibi açık kaynaklı, web tabanlı Yapay 
zeka platformları kurulmuştur. Böyle Yapay 
zekâ platformları, geliştiricilerin bir Yapay 
zeka algoritması örneğini oluşturmasına, al-
goritmayı ilgili verilerle eğitmesine ve daha 
sonra kendi uygulamalarını oluşturmasına 
olanak tanır[2].

Cebrail Ozan OKTAR

Fot.1.: Scada sisteminde Yapay Zeka 
Kay.1.: Cebrail Ozan Oktar
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 3.Bursa’ya Yapay Zekâ Endüstrisi 
gelmelidir

Yapay Zekâ Bursa Sanayisi kalite stan-
dartlarını korumak için sanayideki problem-
lerin çözümünde, tespitinde akıl yürütmeyi 
sağlayabilir.  Yapay Zekâ, elde edilen verileri 
anlamlandırmayı sağlarken Bursa Sanayisin-
de operatörler ve karar vericiler için bilgilen-
dirici araçlara dönüştürür. 

Bursa’da SCADA sistemine sahip olan ku-
rum ve kuruluşlarda Yapay Zekâ uygulaması 
yapılabilir.

Endüstrideki mevcut Yapay zekâ uygu-
lamaları özellikle de ölçeklenebilir, pratik 
ve mevcut sistemlerde minimum değişiklik 
gerektirir. Bursa Sanayisi sürekli olarak nü-
fus büyüdükçe endüstriyel kaynaklara olan 
taleple karşı karşıya kalmaktadır. Bursa Sa-
nayisi hizmet kalitesini korurken, yaşlanan 
altyapıların bakım ve onarımı için fon ayır-
mak zorunda kalmaktadır. Mevcut altyapı-
sının büyük bir kısmı gerçek zamanlı olarak 
izlense de, büyük miktarlarda veri üretilme-
sine rağmen, elde edilen verileri anlamak ve 
analiz etmek için insan müdahalesi gerek-
mektedir. Operasyonel değişikliklerin işlen-
mesi, analiz edilmesi ve tahmin edilmesi için 
operatörlerin sezgisine ve deneyimlerine 
güvenmek, hasarlı ekipmana, daha düşük 
verime ve sonuç olarak hizmet kalitesinden 
taviz vermesine neden olabilecek hatalara 
ve gecikmelere yol açabilir.

Endüstriyel hizmetler çoğunlukla bakım 
etkili veya önleyici stratejilere dayanır. Etkili 
bakım sadece ekipman arızalandıktan son-
ra gerçekleştirilir ve bu nedenle başarısızlı-
ğa dayalı strateji olarak sınıflandırılır. Etkili 
bakım, ekipman arızaya yakın olmasa bile, 
bir ekipmanın zamanına veya kullanımına 
göre düzenli olarak gerçekleştirilir. Endüs-
tride hizmetler genellikle işletme ve bakım 
amaçları için dahil edinilen verilere güvenir 
ve karar verme sürecini geliştirebilecek çok 
miktarda veri kaynağı sağlar. 

Endüstrisindeki gerçek Yapay Zekâ uy-
gulama örnekleri, SCADA sistemlerinin top-
ladığı platform verilerini “akıllı verilere” dö-
nüştürerek en son Yapay Zekâ teknolojisini 

nispeten küçük maliyetlerle kullanabilmeyi 
sağlar[3].

 4.Su Endüstrisinde Yapay Zeka
Su endüstrisi büyük miktarda veriyi ana-

liz etmek için Yapay zeka kullanır. Yapay 
Zekâ insanların bilişsel işlevlerinin problem 
çözme, öğrenme ve akıl yürütme gibi bir 
makine tarafından taklit edilmesi olarak ta-
nımlanmaktadır. Makine öğrenmesi yapay 
zekânın makinelerin açık bir şekilde prog-
ramlanmadan belirli görevleri gerçekleştir-
meyi öğrenmesini sağlar. Yapay zekâ büyük 
hacimli verilerden analiz etme, öğrenme 
ve sonuç çıkarma yeteneğine sahiptir. Ya-
pay zeka’nın etkili bir şekilde çalışması için 
büyük miktarlarda veri setlerine erişmesi 
gereklidir. Yapay zeka büyük verileri, denet-
leyici kontrol ve veri toplama (SCADA) ve 
yerel kaynaklardan veya internet gibi harici 
kaynaklardan alır. Atık su arıtma tesislerin-
de uygulanan bir Yapay zeka platformu için 
ideal bir model Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Ancak, SCADA sistemleri, Yapay Zeka uy-
gulamaları için veri elde etmek, işlemek ve 
anlamlandırmak için ortam sağlar. Yapay 
zeka platformu hava durumu, enerji tarife-
si ve bütün faktörleri de dikkate alır. Yapay 
zeka bir atık su arıtma tesisindeki ölçüm 
aletlerinden büyük miktarda veri toplamak-
tadır. Son otuz yıldır, SCADA sistemleri, su 
ve atık su tesislerinde, tesis operatörleri ile 
makineler arasında bir ara yüz oluşturmayı 
kolaylaştırmak için uygulanmaktadır. Bu tür 
sistemler, tesis ve ağ üzerinden veri toplar, 
büyük veri kümelerini oluşturur ve saklar. Bu 

veriler, bu tesisler için iyileştirme operasyon-
larını ve karar verme sürecini destekleme 
potansiyeline sahiptir. Hava durumu, nüfusa 
göre su tüketimi tahminleri, enerji oranları 
ve altyapı sağlığı gibi dış veri kaynakları, su 
arıtma tesislerinin hem operasyonlarını hem 
de bakımını optimize eder[4].

 5.Yapay zeka’nın optimize edeceği
hedefler 

1. Operasyonel maliyet tasarrufu 
2.Tahmini bakım 

 5.1.Optimizasyon İşlemler
2016 yılında Ekonomist tarafından ya-

pılan bir araştırmada, iş liderlerinin% 49’u, 
Yapay zeka’nın önümüzdeki beş yıl içinde 
organizasyonları üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olacağına inanırken,% 20’sinin çok az 
ya da hiç etkisi olmadığını düşünüyor. Yö-
neticilerin, özellikle teknik olmayan yöneti-
cilerin, Yapay zeka’yı bir araçtan ziyade bir 
kavram olarak algılamasının birçok nedeni 
vardır. Uygulanabilir bir iş durumu oluştur-
mak, teknolojinin ve uygulamalarının an-
laşılmasını gerektirir ve sınırlamalar zorlu 
bir iştir. Yapay zeka’nın teknolojinin henüz 
olgunlaşmamış olması, Yapay zeka’nın işlev-
selliği konusunda standartlar veya kılavuz-
lar olmadığından büyük miktarlarda serma-
ye yatırımını zorlaştırmaktadır. Yapay zeka’yı 
işletmelere uygulamak için Yapay zeka’nın 
açık ve net ölçülebilir örnekleri daha küçük 
ölçekte yapılmalıdır. Su endüstrisindeki en 
uygun Yapay zeka uygulamaları enerji tüke-
timi ve tahmini bakımdır.

Foto.2.: Atık su arıtma tesisi içindeki bir Yapay zeka platform uygulamasının şematik bir diyagramı.
Kay.2.: Cebrail Ozan Oktar
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 5.2.Yapay zeka ile öngörülebilir bakım
Bakım, etkileyici ve önleyici olmak üzere 

iki iyi bilinen strateji vardır. Etkileyici bakım, 
düşük kısa vadeli tasarruf avantajına sahip-
tir, ancak uzun vadede daha yüksek onarım 
maliyetine ve daha uzun zaman kaybına 
yol açabilir. Fakat önleyici bakım daha yük-
sek güvenilirliğe ulaşmakta, ancak ihtiyaç 
duyulmaksızın bakım yapıldığında daha 
maliyetli olabilir. Hem güvenilirliği hem de 
azaltılmış maliyetleri sağlayacak bir strateji 
önleyici bakımdır. Önleyici bakım, makinele-
rin sadece arızadan önce ihtiyaç duyulan ba-
kımı yapmayı amaçlar. Ayrıca operatörlerin 
arızaları önceden planlamalarını sağlarken 
arıza zamanını ve maliyetini azaltır.

Öngörülü bakımı verimli bir şekilde uy-
gulamak ve ekipman arızasını öngörmek 
için, ekipman günlükleri ile birlikte büyük 
miktarda geçmiş veri setleri gereklidir. Ekip-
man günlükleri genellikle önceden ayarlan-
mış zaman çözünürlüğüne göre verileri içe-
rir. Bu veriler, hata kodlarını, olay zamanını, 
olay kategorisini ve yapılandırılmamış metin 
mesajlarını içerir. Deneyimli bir operatör ve-
rileri elle tarar ve kalıpları ve arızaları bulur. 
Bu işlem hem zaman alıcı hem de verimsiz-
dir, çünkü bir makine için toplanan büyük 
miktarda veriyi incelemesi önemli ölçüde 
zaman alacaktır. Gelişmiş öngörücü bakım 
platformları, insan müdahalesine gerek duy-
madan ekipman arızalarını tahmin etmek 
için halihazırda var olan verileri kullanır[5]. 

 6.Yapay zekanın atıksu arıtma tesisi 
uygulamaları 

1.Ham atıksu alımını, Akış, DO, Nitrat, pH, 
Amonyak miktarını ölçer

2.Beklenmedik atık, sele ve yağmura karşı 
tedbir alır

3.Operatörlerin müdahalesini sağlar.
4.İnsan hatalarına karşı güvenlik sağlar[6].

 7. Güç tüketiminde Yapay zeka 
uygulamaları

Su endüstrisinde, su üretimi ve dağıtımı 
süreçlerinde enerji gereklidir. Enerji, operas-
yonel maliyet tasarrufları yapılmalıdır. Enerji 
fiyatlarının yükselmesiyle, büyüklüklerine 
veya konumlarına bakılmaksızın, su işletme-

leri için temel bir sorun haline gelmiştir. Su 
hizmetleri ABD ve Birleşik Krallık’ taki tüm 
elektrik enerjisinin % 3’ünü tüketir. Pompa-
lama suyu, satın alınan elektriğin % 90 ila % 
95’ini tüketir.

Pompaların analiz edilmesi, pompa özel-
liklerinin pompaların görevlerine özel ge-
reksinimlere uygunluğuna bakılır. Her bir 
pompanın tek bir basınçta ve akış çalışma 
noktasında çalıştığını varsaymaktadır. Su 
arıtma tesisleri daha karmaşık ve birbirine 
bağlı hale geldikçe, pompalar nadiren bir 
izolasyon ortamında çalışır. Değişken hızlı 
sürücülerin kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Tüm pompaların performansını yakalamak 
ve enerji tasarruflarını optimize etmek için 
faaliyetlerini planlamak için dinamik bir sis-
tem gereklidir. Operasyonları optimize et-
mek, pompa planlamasını anlamak ve koor-
dine etmek için geliştirilmiş birkaç yöntem 
vardır. Pompalama ile ilgili genel enerji ma-
liyetlerini en aza indirgemek için kullanım 
süresi tarifesi tekniğini kullanır. Su tedarikçi-
leri, pompalama büyüklüğünü, enerji mali-
yetinin daha düşük olduğu zamanlara kadar 
dengeleme kabiliyetine sahiptir. Küçük bir 
pompa grubu için pompalama maliyetinin 
azaltılmasına bakılır. Pompa başlangıcını 
azaltma ve basınç artışlarını en aza indir-
mek ve durdurma veya pik saat ücretlerini 
önlemek için işlem sürecini optimize etmek 
gerekir[7].

 8.Yapay Zeka Platformları
Su ve atıksu arıtma tesislerinin perfor-

mansını optimize ederek girdi ve yardım 
olarak yapılandırılmamış tarihsel verileri al-
mak için tasarlanmış çok sayıda Yapay zeka 
platformu bulunmaktadır. Her Yapay zeka 
platformu farklı hedeflere yöneldiği için 

Yapay zeka platformları arasındaki küçük 
farklılıklar uygulamaların sonucunu etkile-
yebilir[8].

 8.1.Yapay Zeka Platformunun bölümleri 
Veri toplama, 

Analiz ve bilgi yönetimi 
Bakım panosu. 
1. Veri toplama bölümü 
SCADA’dan veri ayıklamak ve işlemekle 

ilgilenir. 
2.Analiz ve bilgi yönetimi bölümü
Veri üretmeye ve arızaya neden olabi-

lecek sonuçları tespit etmek için önceden 
kaydedilen durumlarla ekipman durumunu 
karşılaştırmayı yapar. 

3.Bakım panosu bölümü
Operatörlere gösterge panoları aracılı-

ğıyla anlamlı veriler göstermeye odaklan-
maktadır.

 8.2.Platformların sağlayacağı şartlar
1.Bir müdahaleci olmayan veri toplama 

sistemi olmalıdır. 
2.SCADA sisteminden bilgi toplanmadan 

bunları toplamaya izin vermelidir.
3.Gerçek zamanlı yönetim önerileri sağ-

lamak için bir karar destek sistemi olmalıdır.
4.Ağ davranışının simülasyonunu yap-

mayı sağlamak, 
5.Önerileri değerlendirmeyi sağlamak 
6. Ölçülen ve simülasyonu yapılmış bilgi-

leri analiz etmek 
7. Birlikte çalışabilir bir hidrolik modelle-

me yapmayı sağlamak
8. Çözümleri tespit etmek 
9. Arızaları tespit etmek ve 
10. Gerçek zamanlı olarak çözüm önerile-

ri sunmak
11. Operatörleri ve yöneticileri uyarmak 

için bir tespit sistemi sunmak

MAKALE

Foto.3.: Farklı su ve atık su uygulamaları için farklı Yapay zeka platformları arasında karşılaştırma.
Kay.3.: Cebrail Ozan Oktar
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12. Sistemi izlemek için kullanımı basit 
gösterge panoları sunmak 

13. Kontrol panelinin ideal olarak su kay-
nağını, fiziksel, operasyonel veya ekonomik 
göstergeleri içermesi gerekir.

 8.3.Yapay zeka’nın Su endüstrisinde 
 başarılı olmasının şartları

1. Arıtma tesisinizde hemen optimizas-
yon gerektiren bir alan belirleyin.

2.Optimizasyonun izleme yapılmadan 
gerçekleştirilemeyeceği için mevcut altyapı-
nızın yeterince izlendiğinden emin olun.

3. Yapay zeka uygulamasının başarısını 
ölçmeye çalışın.

4. SCADA verilerini kullanın ve ücretsiz 
Yapay zeka platformlarından yararlanmaya 
çalışın.

5. En uygun Yapay zeka platformu tanım-
lamak için bir teknoloji değerlendirmesi ya-
pın. 

6. Küçük ölçekli bir Yapay zeka uygulama-
sı yapın.

7. Yapay zeka uygulaması başarılı olursa, 
aynı platformu tesisinizdeki diğer alanlara 
hizmet vermek için genişletmeyi düşünün.

8. Yapay zeka platformuna daha fazla veri 
sağlamada Nesnelerin İnterneti sensörleri-
nin kullanımını keşfedin.

 9. Yapay Zeka Platformu Örnekleri
 9.1.Aquadapt Yapay Zeka Platformu

Aquadapt, Makine öğrenimini kullanma-
nın başarılı olduğu bir platformdur. Aqu-
adapt, karışık gerçek ve sanal verilerden 

oluşan büyük veri kümeleri oluşturmak için 
mevcut fabrika verilerini ve kalibre edilmiş 
bir modele dayalı olarak oluşturulmuş ve-
rileri toplar ve depolar.  Depolanan veriler 
daha sonra verimsiz pompaları tespit etmek 
ve yararlı operasyonel bilgileri vurgulamak 
için bir optimizasyon algoritması tarafından 
kullanılır. Bu bilgi bakım ve değiştirme op-
timizasyonu için oldukça faydalıdır. Ancak 
Aquadapt platformu sadece operatörlere 
aradıkları çözümleri veren programlayıcıyı 
ve aynı zamanda çalışacak en uygun pom-
paları, günün saatini ve tahmini yükü hesa-
ba katarak enerji maliyetlerini en aza indiren 
otomatik bir pompa programlayıcıyı da kap-
sar[9]. 

 9.2.Aquadapt platformunun 
uygulandığı yerler

Aquadapt platformu % 10-20 oranında 
enerji tasarrufu sağlamıştır.

1.Kaliforniya’da 
East Bay MUD 
Eastern Municipal Water District 
2.Maryland’de 
Washington Suburban  
3.Kansas’ta 
WaterOne 

 9.3.PMQ Yapay Zeka Platformu
IBM’in Yapay zeka platformuna IBM Wat-

son’ı temel alan IBM’in Öngörülü Bakım ve 
Kalite aracı (PMQ) bir tahmini bakım plat-
formudur. PMQ, organizasyonların, başarısız 
performansların ardındaki zamanlama ve 
sebepleri tahmin etmesine yardımcı olduğu 
gibi, yetersiz performans gösteren bölgeleri 
de tanımlamasına yardımcı olur. PMQ aracı, 
operatörlere, her bir makine için bir sağlık 
puanı içeren, kullanımı kolay bir gösterge 
paneli sağlar ve bu da, kötü performans 
gösteren ekipmanı tanımlamayı ve bunları 
korumayı kolaylaştırır. 

 9.4.PMQ platformunun uygulandığı yerler
Columbia Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(The District of Columbia Water and Sewer 
Authority  ) (DC Su) Bölgesi, eskiyen altya-
pılarının bakım sürecini optimize etmek ve 
sistemlerin güvenilirliğini artırmak için IBM 
PMQ’yu kullanmaya başladı. PMQ Platfor-

mu, yer, zaman, hava durumu verileri ve 
geçmiş verileri karşılaştırarak çeşitli bilgilere 
dayanarak potansiyel sorunlar ve olaylarla 
ilgili gerçek zamanlı bilgilere yakın sonuç-
lar ortaya çıkardı. PMQ Platformu sonuçları 
daha az duruş süresine bağlı olarak müşteri 
şikayetlerinde % 36’lık bir azalma ve 10 da-
kika ile gönderilen acil durum soruşturması 
sayısının neredeyse ikiye katlanmasıyla ümit 
vericiydi. Mevzuata uygunluk raporları Ya-
pay zeka platformu tarafından günler yerine 
saniyeler içinde üretilmiştir.

 Sonuç 
Yapay Zekâ Bursa Sanayisi kalite standart-

larını korumak için sanayideki problemlerin 
çözümünde, tespitinde akıl yürütmeyi sağ-
layabilir.  Yapay zeka, elde edilen verileri an-
lamlandırmayı sağlarken Bursa Sanayisinde 
operatörler ve karar vericiler için bilgilendi-
rici araçlara dönüştürür.  Yapay zeka, SCADA 
tarafından toplanan verileri “akıllı verilere” 
dönüştürür.
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BURSA TAHLİL 
VE TASVİRİ 

Cebrail Ozan Oktar                

Anın bütün boyutlarını tarayarak Bur-
sa’nın geçmiş, şimdi ve geleceğini birleştire-
rek Bursa’da anın sanatını inşa etmiştir.

Edebiyatın zirvesindeki şiirlerden olan 
meşhur şiirinden bütüne söylem boyutlarıy-
la sürekli okunması gerekir.

İstanbul kadar Bursa da edebiyatımızda 
adından söz ettiren ve üzerine şiirler ve şar-
kılar yazılan bir Osmanlı başkentidir. Bursa 
Edebiyatı’nın bütün şahsiyetleri kültür ikli-
mine anlam katar ve altı asırlık Osmanlı İm-
paratorluğu’nun mirasını taşır. 

 Tanpınar’ın An Teması
Mehmet Kaplan’a göre Tanpınar’ın başlı-

ca özelliği, zamanı bir bütün olarak ele alma-
sı ve her meseleyi tarihî bir perspektif içinde 
düşünmesidir. Tanpınar’ın an anlayışı hak-
kında Sabahattin Eyüboğlu şunları söyle-
mektedir: “Yalnız an kırıntıları sözü üstünde 
durmakla Tanpınar’ın varlığı anla bir saydı-
ğını görürsünüz… Bununla beraber Tanpı-
nar’ın şiirinde bir geçmiş zaman özlemi bu-
lamazsınız. Aradığı şey eski günler, yitirilmiş 
cennetler değil, bugün yaşadığı ânın yüklü 
olmasıdır. Bu bakımdan Yahya Kemal’den 
ayrılıp daha çok Ahmet Haşim’le uzlaşır. Bir 
kuyumcu titizliği ile silip parlattığı anılarında 
yakınan, bir lirizm değil bir sır çözme kaygısı, 
bir alşimist çabası var gibidir. Tanpınar için 
anı yaşamak çağını yaşamak değildir.” [1].

Anı bir bütün olarak ele almak ne demek-
tir? Bu soru şöyle yanıtlanabilir: İnsanın için-
de yaşadığı gerçek zaman, şehadet âleminin 
de yaşandığı, geçmiş, şimdiki ve gelecek za-
man olmak üzere üçe bölünen fiziksel bir za-
mandır. Fakat bu ayrım Tanpınar’da yoktur. 
O zamanda bölünmeyi kabul etmez. Ona 

göre zaman öncesiz ve sonrasız bir bütün-
lüktür. O, fiziksel zamanın değil ruhsal zama-
nın yaşayıcısıdır. Fiziksel zaman hapsedici 
iken ruhsal zaman özgürleştirici bir zaman-
dır. Tanpınar’ın kendince oluşturduğu bu 
zaman mefhumunun sebebi, Bergson’un fi-
kirleridir. Bergson’a göre zaman, kendi ken-
dine oluşmuş bir olgudur. Varlığı başka bir 
sebebe bağlı olmayan bu mefhum, bütün 
varlık ve olaylardan önce oluşmuş, kendin-
den sonraki bütün hayatların, varlıkların ve 
olayların kaynağı, belirleyicisi olan bir mef-
humdur. Bu görüşe göre de zaman kutsan-
mış, diğer yaratılan tüm varlıklar da zaman 
sayesinde var olmuşlardır.[2]. 

Tam bir anın kurucusu olarak tanımlanan 
Tanpınar, şiirlerinde an kavramını birçok kez 
ele almıştır. Birçok şiirinin sadece adı bile an 
ile ilgilidir. Bunlar arasında “Ne İçindeyim 
Zamanın”, “Sabah”, “Sabaha Karşı”, “Yollar 
Çok Erken”, “Bütün Yaz”, “Karışan Saatler İçin-

de” gösterilebilir. Bunların yanı sıra zamanı 
çağrıştıracak pek çok kelime de şiirlerin için-
de kendine yer bulur: Yaz, kış, gece, şafak, 
aydınlık, karanlık, sabah, akşam, sonbahar, 
mevsim, sene, erken, geç, saat, gün vb.. Şi-
irlerde geçen zaman mefhumu, çoğunlukla 
nesnel ve kültürel bir zaman kimliğindedir, 
oysa neredeyse her şiirde içten içe, öznel bir 
zaman anlayışı kendini hissettirmektedir. Bu 
anlayış, düşsel ve tinsel özellikler gösterir. 
Bu özellikler sayesinde zaman, gerçekten 
bir anda düşe, kesintisiz düz bir anlatımdan 
şiirsel anlatıma geçişle sağlanır. Bunun se-
bebi uykuya yakın bir rüya durumunda ol-
mak ile açıklanabilir. Dolayısıyla Tanpınar’ın 
şiirlerinde rüya ve an arasında sürekli bir iliş-
kiden söz edilebilir. Tanpınar’ın zaman ko-
nusunda sık sık bahsettiği ân, öznenin oluşa 
ve oluşun başlangıcına katıldığı bir zaman 
birimidir. 

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.1.: Zamanın nehri 
Kay.1.: https://www.flickr.com/photos/prairiekittin/5951824994
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“Musiki” adlı şiirde şairin yine bir uyanış 
hali içinde olduğu görülür. Ancak bu kez uya-
nış, yeni bir sabaha değil, içinde bulunulan 
halden uyanış, bazı şeyleri fark ediş şeklinde-
dir. Vakit yine akşamdır. Bu haliyle şiirin Ah-
met Haşim’in sembolist şiirlerine benzediği 
yargısına ulaşılabilir. Nitekim şiirde kadeh, 
gemi, çeşme, altın uçurum gibi semboller 
kullanılmaktadır. An, bu şiirde şaire karşı hınç 
besleyen bir varlığa benzetilmektedir. İçin-
de bulunduğu halden usanan şair, her şeyin 
sanki ona karşı birleştiğini ve ona düşmanlık 
besleyen engeller haline geldiğini belirtir. Fa-
kat bu şeyler, şairin dışında gelişen faktörler 
değildir. 

Tanpınar, “Raks” adlı şiirinde beyaz tenli 
bir kadının raksını tasvir etmektedir. Tılsımlı 
bir güzelliğe sahip olan ve sanki yıldızlardan 
gelmiş bulunan bu kadın, arkasına ritmin 
rüzgârını da alarak raks etmektedir. Bu raks 
öyle başarılıdır ki sanki bir gül kasırgasını an-

dırır. Gül kasırgası kadının raks ederken etrafa 
yaydığı güzel kokuları ifade etmek için kulla-
nılmış bir benzetmedir. An bu şiirde kadının 
dans ettiği bir bahçe olarak anlatılmıştır. An 
be an zamanın değişimiyle kadının hareket-
leri de değişir:

Şairin Antalya’nın denizine ithaf ettiği 
“Sonbahar” şiiri, yaz mevsiminin incisi olan 
Antal-ya’yı ve sahiller, sonbahar mevsiminde 
tasvir etmektedir. Dolayısıyla deniz ve sahil-
ler yaz mevsiminin aksine, sonbaharın da 
vesilesiyle, bir yas mevsiminde gibidir. Yazın 
insana verdiği neşe, yaşama sevinci ve mut-
luluğun yerini karamsarlık, şüphe, korku ve 
bedbinlik almıştır. Yaz adeta bir heykel gibi 
çökmekte ve yaprak dökümlerinin de etki-
siyle zaman iyiden iyiye hazan mevsimine 
doğru ilerlemektedir. Şair bu şiirde denizle 
konuşur, dertleşir, ona bu yorgun ve hasta 
gibi görünen halinin sebeplerini sorar:

Onun aradığı geçmiş zaman değil-
dir, geçmiş zamana özlem duymaz, eski 
günleri yitirilip giden anıları aramaz. Bu 
yönüyle Yahya Kemal’den ayrılır. Onun 
aradığı, yaşadığı ânın yüklü olmasıdır. O 
şiirinde sürekli iki farklı dünyadan bah-
setmektedir. Bu dünyalar somut, bilin-
dik dünya ile Mehmet Kaplan’ın “içinde 
kozmos halinin yaşandığını” söylediği 
soyut bir dünyadır. Bu iki dünyanın za-
mansal boyutları birbirinden farklıdır ve 
soyut olan dünyaya zaman algısı saye-
sinde kapı açılabilmektedir. Dolayısıyla 
bu iki dünyanın arasında, “eşiğinde” ka-
lan şair için zaman bir anahtar gibidir. 
Yani Tanpınar’ın zaman algısıyla, eşikte 
olma durumunun da yakından bir ilgi-
si vardır. Zaman sayesinde eşiği aşarak 
soyut dünyaya varan kişi, adeta bir rüya 
haline bürünür ve hem zamandan, hem 
mekândan hem de rüyadan münezzeh 
bir hale bürünür. Oysa bunların her biri 
aynı zamanda halen devrededir[2].  

Şair, “Bendedir Korkusu” adlı şiirinde, 
anı susamış bir ceylana benzetmektedir. 
Şair hayat sürerken biten ve artık geçmi-
şe ait olan bazı şeylerin korkusunu his-
setmektedir. Fecri çelikten gagalarında 
taşıyan mavi bir kartal olmuştur. Hayat-
sa, kartalın pençelerine asılı bir zümrüt 
gibi ulaşılmaz ve değerlidir. Susamış bir 
ceylan nasıl arayışta ve çare peşinde ise, 
şairin içinde olduğunu hissettiği zaman 
da öyle arayış ve çare peşinde koşulan bir 
zamandır:

“Uyanma” adlı şiirde, şairin yaşadığı 
pek çok tecrübe kazandırıcı günlerin 
gecelerin ardından adeta bir uyanış hali 
içine girmesi ve bu hali tasvir etmesi söz 
konusudur. Ömrün tenha saatinin ya-
şandığı bir akşamdır ve gün artık uzak 
servilerin ardında kalmıştır. Her şey olup 
bitmiştir. Dalında yanık türküler söyleyen 
bir bülbülün yaşadığı bir bahar bahçesi-
dir soyut dünya. Vakit şafak vaktine yak-
laşmakta ve güneş bir gülün üzerindeki 
ateşten bir çember gibi yükselmektedir:

Fot.2.: Ahmet Hamdi Tanpınar
Kay.2.: http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/
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Çocukluğunda ailesiyle birlikte yaşadığı 
Kerkük’ten ayrılışı, annesini kaybedişi gibi 
sebep-ler, şairi, yazdığı şiirlerde Ahmet Ha-
şim tarzına yaklaştırır. Onun gibi sembolist, 
empresyonist şiirler yazmaya başlayan şair, 
Ergani madeninde ve Antalya’da bir mağa-
rada gördükleriyle türlü şiirsel etkilenişler 
yaşar. İlk şiirlerinde Ahmet Haşim etkisinin 
yanı sıra Yahya Kemal hayranlığı da görülür. 
Hatta Yahya Kemal’in Dergâh dergisinde 
şiirleri yayımlanmaya başlar. Gençlik döne-
minde Gerard de Nerval, Valery, Mallarme, 
Baudelaire, Apollinaire, Poe gibi şairlerden 
ve Dostoyevski, Proust, Goethe gibi roman 
yazarlarından etkilendiği bilinir. Freud, 
Jung, Bergson ve Bachelard ise yazdıkları-
nın ana eksenini oluşturan kavramları be-
lirleyen isimlerdir. Freud’un psikanaliz ve 
bilinç akışı tekniği, Bergson’un élan vital ve 
durée düşünceleri onun şiirlerine rüya, za-
man ve eşik kavramlarını yerleştirir. 

Tanpınar’a göre şiir bir sarhoşluk ve vecd 
halidir. Bu hâlde olan şairin estetik haz uyan-
dırmaktan başka bir çabası olmamalıdır. 
Şiirin dili nesrin dilinden farklıdır. O şiirde 
mananın kapalı olması gerektiğini düşünen 
şairlerdendir. Başlangıçta hece ölçüsünü 
kullanmayı tercih etmiş, hayatının ilerleyen 
dönemlerinde serbest nazma geçiş yapmış-
tır[3]. 

Tanpınar, şiirlerinin çoğunda bir rüya ha-
lindedir. Bu hâl şu anki yaşanan zamanda 
gerçekleşmez. Rüya hâli, onu bu yaşamdan 
ve zamandan uzaklaştırır, geçmiş, gelecek 
ve şimdinin olmadığı bütünlüklü, parçala-
namaz, bir sanal zamana doğru götürür. Şair 
böylece içinde olduğu an ve hâlden kaçışı 
sağlar. Bu kaçış sırasında şair bir eşikte gibi-
dir. Bu eşik, şairin yaşadığı pek çok ikilemin 
özetidir. Kökü mazide olan bir âti olmaya 
çalışan Tanpınar, gelenek ile modern olanın 
arasında kalmış, doğu ve batı kültürünün 
ortasında kendini bulmuş bir şairdir. Bu 
özelliğini sadece şiirlerinde değil romanla-
rında ve roman kişilerinin kişilik yapılarında 
görmek de mümkündür. Musiki ve mimari 
de şairin bu hisleri yaşamasında yardımcı 
etkenler olmuştur. Tanpınar’ın bütün eserle-
ri adeta birbirine bağlı gibidir. O her eserini 
kendi içinde bir bütün olarak yazmakla bir-

likte, bütün eserlerinin oluşturduğu büyük 
bütünün de parçaları olmasını istemiştir. 
An konusunda da bütünlüklü bir anlayışı 
oluşturan ve kabul eden şair, bu bütünlük-
lü zamanda, bir rüya veya vecd hâli içinde, 
bir eşikte durmaktadır. Şiirlerinin oldukça 
büyük bir kısmı da bu atmosfer içinde yazıl-
mıştır[3].

 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa Tasvir 
ve Tahlilleri

Ahmet Hamdi Tanpınar “ Yaşadığım Gibi ” 
adlı esinde Bursa tahlil ve tasviri

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Yaşadığım Gibi” 
adlı eserinde, İstanbul’u Yahya Kemal’siz dü-
şünemediğini belirtirken, kendisinin de Bur-
sa’sız düşünülemeyeceğini söyler. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Yaşadığım Gibi” 
adlı eserinde Bursa’yı tahlil ve tasvir ederken 
“Ben ki Bursa’yı o kadar severim, sanatımın 
ve iç hayatımın bütün bir tarafını bu şehre 
borçluyum” demiştir[9]. 

İstanbul Yahya Kemal’i, Bursa Tanpınar’ı 
eğitmiş ve geliştirmiştir; Yahya Kemal’in İs-
tanbul için hissettiklerini, Tanpınar Bursa 
için hissetmiştir. 

 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ Beş Şehir ” 
adlı esinde Bursa tahlil ve tasviri

Tanpınar, “Beş Şehir”de de Fuad Paşa’nın 
bir sözüne yer verir ve Bursa’nın “Osman-
lı’nın ön sözü” olan bir şehir olduğundan 

bahseder. Çünkü bu şehir kuruluş dönemin-

deki Türk ruhunu en iyi yansıtan şehirdir.

 Bursa’da geçen “An”ın tahlil ve tasviri

Ahmet Hamdi Tanpınar için “Bursa ve 

‘An’ın Şairi” nitelemesi yapılır.

“An’ın onun şiirinde bütün poetik, felsefi 

ve estetik zenginlikleri ile bir ara, iç içedir.” 

Ahmet Hamdi Tanpınar “an” teması konu-

sunda Bergson’dan etkilenmiştir. Bergson’a 

göre varlık, “an” tarafından kuşatılmıştır. Tan-

pınar, Bergson’un “an” teması hakkındaki 

düşüncelerinden etkilenerek, “Tanpınar’ın 

‘an’ Teması”nı inşa etmiştir.
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SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.3.: Ahmet Hamdi Tanpınar
Kay.3.: http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/
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Burak Özcan

SÖZCÜKLERİN DİLİ 
Sosyal bir varlık olarak insan, her du-

rumda diğer insanlarla veya canlılarla ile-
tişim kurma ihtiyacı hisseder. Bunu doğu-
mundan ölümüne biteviye yapar. Modern 
çağ insanı bunu yaparken de sözcüklere 
başvurur.

 
’Sözcükler sihirdir... Düşündürür, güldü-

rür, kederlendirir, keyiflendirir, merak et-
tirir, keşfettirir, eğitir, öğretir, öfkelendirir, 
isyan ettirir hatta savaş ettirir. Mest eder, 
zengin eder, en önemlisi de aşık eder aşık. 

Sözcükler büyük bir güçtür, sözcüklere 
hakim olan dünyaya hakim olur. Ahlaklı 
olanın elinde sözcükler; adete bir büyüdür, 
sihirdir, tılsımdır, efsundur. Dünyayı gü-
zelleştiren, iyiyi, doğruyu, güzeli, gerçeği 
çoğaltıp yayan... Ahlaksız olanın elinde ise 
sözcükler maalesef bir kara büyüdür. Dün-
yayı karartan, yalanı çoğaltan ve kötü olanı 
güçlü kılan.’’ Dinlediğim bir  konferansta 
sözcükler ile ilgili, konuşmacının dilinden 
dökülen ifadeler tam olarak bunlardı. Sahi, 
şöyle bir düşünelim, sözcükleri böylesine 
özel kılan nedir?

Bütün büyük şairler, edebiyatçılar, ya-
zarlar, içlerine sığmayan o eşsiz duyguları-
nı hep sözcükler vasıtasıyla anlatmış. Çoğu 
zaman yalnız başına kullanıldığında tek bir 

anlama işaret eden sözcüklerin, yan yana 
geldiklerindeki ahengi insana ait bütün 
duygulara, kavramlara ve manalara tercü-
man olmuş.

Sözcüklerin gücü düşüncelere hükmet-
mesinde gizlidir. Sözcükler düşünceleri 
şekillendirir, düşünceler duyguları tetikler, 
duygular davranışlara yansır, davranışlar da 
sonuçları belirler. İşte sözcüklerin gücü bu-
radan gelir.

Sözcükler kadar önemli olan başka bir 
şey daha vardır. O da vücut dilimiz. İletişimi 
bir bütün halinde düşünürsek, sözcükler, 
ses tonu, beden dili bu bütünlüğü oluştu-
ran parçalar olarak karşımıza çıkar. Sözcük-
ler ‘’ne’’ söylediğimiz, ses tonu ve beden dili 
ise ‘’nasıl’’ söylediğimizle ifade edilir. İletişimi 
yapılandırmada sözcükler yüzde 10, ses yüz-
de 30 ve beden dili de yüzde 60 etkilidir. Öy-
leyse ne söylediğimiz kadar nasıl söylediği-

miz de çok önemlidir. İnsanlar çoğu zaman 
ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimize 
bakar. İşte burada vücut dili devreye girer.

Üniversite de İletişim Fakültesi’nde eği-
tim gördüğüm yıllarda bir hocam iletişimin 
tanımını yaparken, ‘’İletişim sizin ne söyledi-
ğiniz değil, karşıdakinin ne anladığıdır’’ de-
mişti. Yüzlerce tanımı yapılan iletişim kav-
ramından aklımda kalan en sade, en yalın, 
en aktarılabilir tanım bu olsa gerek. Biz ne 
söyleriz? Karşıdaki ne anlar?

İletişim bizim ne söylediğimizden çok 
karşı tarafın ne anladığı ise sağlıklı bir ileti-
şim kurarken başvuracağımız en kestirme 
yol, anlatmak istediğimizi karşı tarafın an-
layacağı en doğru biçimde sunmak olmalı. 
İyi bir anlatıcı olmanın yolu da muhakkaktır 
ki iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Dinlemek 
de yine iletişimin en temel unsurlarındandır.

MAKALE
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İletişim temel becerimiz olmasına rağ-
men aynı zamanda en çok sorun yaşadığı-
mız, geliştirmekte güçlük çektiğimiz bece-
rimizdir. Bunun bir takım temel sebepleri 
vardır. Bunların başında iyi bir dinleyici ola-
mamak gelir. İletişim kurduğumuz bir bire-
yi aktif bir dinleyici olarak dinlememek bizi 
dinlemekten öte duymak tanımına çıkarır. 
Peki aktif bir dinleme nasıl yapılır? Aktif bir 
dinleme önyargıdan uzak, çevresel faktörler 
asgariye indirilmiş, göz teması kurarak ve 
onaylayıcı bir dille, karşı tarafın sözünü kes-
meden, baş ve vücut kompozisyonumuzun 
kaynağa uygun bir şekilde konumlandırıldı-
ğı dinlemedir. Eskilerin tabiri ile can kulağıy-
la dinlemektir.

İletişim kurmamızı engelleyen bir diğer 
faktör ise empati kurma yeteneğimizin sevi-
yesidir. Bugün her yerde karşımıza çıkabilen 
empati kavramı iletişim sürecinde önemli 
bir yer tutar. Empati, en basit tanımıyla bir 
insanın kendisini karşıdaki insanın yerine 

koyarak onun duygularını ve düşüncelerini 
anlamasıdır. Empati insan ilişkilerinin sürdü-
rülebilirliği açısından  önemli bir etmendir. 
İnsanların karşılarındaki kişi ile empati kura-
biliyor olmaları, iletişimin başladığını ve alı-
cının, kaynağı algılamaya çalıştığının ve et-
kili bir dinleme sergilediğinin göstergesidir.

İnsanlar yaşadıkları dünyayı, olayları ve 
durumların kendi değer yargıları ile değer-
lendirir ve anlamlandırırlar. Her bireyin, dün-
yaya baktığı kendine ait bir penceresi vardır 
ve bu yüzden her birey dünyayı kendi pen-
ceresinden görür. Geçmişten gelen değer 
yargıları, kazanımları, tecrübeleri, yaşanılan 
çevre, aile yapısı bu kazanımların oluşmasın-
da başrolü oynar.

Bizler iletişim kurarken zaman zaman bi-
lerek ya da bilmeyerek önümüze bir takım 
engeller koyarız. Bu yüzden anlatmak istedi-
ğimiz doğru mesaj bazen karşı tarafa doğru 
bir şekilde aktarılmayabilir. Yanlış anlaşılma-

lar kurduğumuz iletişim sürecini sekteye 
uğratabilir. Ya da sizinle iletişim kurduğunuz 
kişi arasında iletişim sürecinde soruların ve 
tepkilerin anlamı bir hayli değişebilir. İşte 
bütün bu farklılıklar, yanlış anlaşılmalar he-
pimizin farklı değer yargıları, farklı dünya 
görüşleri ve farklı çevrelerde yoğrulmuş ol-
mamızın kaçınılmaz sonucudur.

İçinde yaşadığımız dönemde iletişimin 
geldiği noktayı ise sormayın gitsin. Son yıl-
larda hayatımıza giren sosyal medya kavra-
mı, insanlar arasındaki iletişimi kendi oyun 
sahasına çekmeyi başardı. İnsanlar artık yüz 
yüze iletişim kurmak yerine sosyal medya 
üzerinden iletişim kurmaya, birbirlerini tanı-
maya, bir statü ve kimlik belirlemeye ve hat-
ta sosyal medyaya paylaşmak üzere hayat 
yaşamaya başladı. Sevdiğim bir arkadaşım 
aynı evin içinde anne ve babası ile sosyal 
medya üzerinden iletişim kurduğunu söyle-
yince çok şaşırmıştım. 

MAKALE
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Bir odadan diğerine anne yemek hazır-
lar mısın? diye mesaj attığını görünce şaş-
kınlığım iki katına çıktı. Bilginin bu kadar 
hızlı yayıldığı, teknolojik gelişmelerin baş 
döndürücü hızla seyrettiği bir dünyada, ile-
tişim biçimlerinin de farklılaşmasına çok da 
şaşırmamak lazım. Fakat bu durumun in-
sanı düşünmeye sevk eden kısmı, toplumu 
oluşturan bireylerin günümüz teknolojisinin 
iletişim araçları ile iletişim sürecini sürdürür-
ken, kendi değerlerinden ve kendi öz kimli-
ğinden uzaklaşmaya başlıyor olması.

Sabahları işe giderken ya da akşam işten 
dönerken, otobüs ve ya metro gibi toplu ta-
şıma araçlarında şöyle bir etrafınıza bakarsa-
nız, kimsenin birbiri ile iletişim kurmadığını, 
herkesin o içine hapsolduğu küçük ekranda, 
kendi dünyasında yaşamaya çalıştığını gö-
rürsünüz. Bunun bireye ya da topluma ne 
zararı var canım diye düşünüyor da olabilir-
siniz. Ben size hemen söyleyeyim. Duyarsız 
insanlar... Yalnız bireyler...

Ve duyarsız insanlar, duyarsız bireyler, 
duyarsız toplumlara yalnız toplumlara eviri-
liyor. Hepimizin elinde son teknoloji iletişim 
cihazları var ancak herkes yalnızlıktan dert 
yanıyor. Kalabalıklar içinde yalnız kalmak-
tan. Herkes anlaşılmak istiyor fakat kimse 
anlamak istemiyor. İçinde yaşadığı toplumu 
ve dünyayı küçük cihazlara sığdırmaya çalı-
şan bizler, işte sığ duygular ile birey olmanın 
ve toplum olmanın hakkını hiç bir zaman 
veremiyoruz. Herkes sosyal medyada bir 
‘’an’’ daha paylaşmanın hesabını yaparken 
gerçek anı kaçırdığının farkında bile değil. 
Gerçek an aslında tam da içinde bulundu-
ğumuz şu an. Ne biraz öncesi, ne de biraz 
sonrası.

Sanırım insanoğlunun teknoloji ile ve 
yeni iletişim araçları ile imtihanı her geçen 
gün zorlaşacak. O ışıltılı ve büyülü dünyaya 
ayak uydurmaya çalışırken, kendi öz kim-
liğinden belki bir adım daha uzaklaşacak. 
Kendini, çevresini, yaşamını gördüğü o sanal 
hayat üzerinden anlamlandırmaya, ölçme-

ye, yargılamaya ve yaşamaya devam edecek.

Biz yine dönelim en başta söylediğimiz 
cümlelere. Kelimeler efendim... Bir sihir, bir 
efsun, bir büyü. Bazen ağlatan, bazen gül-
düren, bazen düşündüren, bazen hüzünlen-
diren. Söz var eğitir, öğretir söz var öfkelen-
dirir, savaş ettirir. Yunus Emre’nin de dediği 
gibi ‘’ Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. 
Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.’’

Bazen tek bir anlamı ifade eder bazen de 
bir çok şeyi bir kaç harf ile anlatır. Şöyle bir 
düşünüyorum da,  bazen de gerçekten kifa-
yetsiz kalmıyor mu kelimeler?

Türk Edebiyatının yetiştirdiği önemli isim-
lerinden biri olan genç yaşta aramızdan ayrı-
lan Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar Romanın-
da dediği gibi;

‘’Kelimeler Albayım...Kelimeler, bazı an-
lamlara gelmiyor.’’ 
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BURSA’NIN “KESKİN” 
NABZI BU

MÜZEDE ATIYOR
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Köklü bir geçmişe sahip olan Bur-
sa bıçağı, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin girişimleriyle kurulan Bur-
sa Bıçak Müzesi’nde hayat bularak 

gelecek nesillere aktarılıyor. Türki-
ye’nin ilk ve tek bıçak müzesi olma 
özelliğine sahip bulunan müze, Bur-
sa’nın “keskin” nabzının attığı müze 
olması dolayısıyla da ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor…

Sekiz bin yılı aşkın tarihiyle Bursa, pek çok 
medeniyetlere ev sahipliğinde bulunmuş 
kadim bir şehir. Tarihi İpek Yolu’nun önemli 
duraklarından Bursa, ticari ve sosyal yaşa-
mın bütün renklerini şehir kimliğinde yan-
sıtmış yüzyıllar boyu. 

Bunun yansımalarını, Bursa’nın kültürel 

dokusunun zenginliğinde görmek müm-
kün. Yemek kültürüyle, geleneksel meslekler 
kültürüyle, folklorik renkleriyle Bursa, Türki-
ye’nin kültür yelpazesinde önemli bir yere 
sahip.

Ticari yaşamının hareketliliğinden kay-
naklanan özelliğiyle Bursa, cazibe merkezi 
olma işlevini sürdürmüş tarihi boyunca. Bal-
kanlar’dan, Kafkaslar’dan, Rumeli’den Bur-
sa’ya göç eden ahali, beraberinde meslekle-
rini de taşımışlar bu kadim şehre.

Bursa el zanaatları arasında özgün bir 
yere sahip bulunan bıçakçılık, bu meslek

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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lerin başında geliyor. Bursa’da bıçakçılığın 
tarihi, Bursa’nın 1326 yılındaki fethine kadar
uzansa da mesleğin kurum kimliğini kazan-
ması, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi, nam-ı 
diğer ’93 harbi’ savaşından sonra Bursa’ya 
göç eden Balkan göçmenlerinin mesleki fa-
aliyetleriyle ivme kazanmaya başlamış. 

Harbin yıkıcı ve ölümcül etkilerinden 
uzaklaşmak üzere akın akın Anadolu coğ-
rafyasına özellikle de Bursa’ya göç eden nü-
fus, bıçakçı ustaları ve onların yetiştirdikleri 
çıraklar aracılığıyla bıçakçılığın gelişimine 
büyük katkı sağlamışlar. Kuşaklar boyu bir 
geleneğin devamı olarak sürdürülen bıçak-

çılık mesleği, oluşturduğu esnaf yapılanması 
ve oturduğu sosyal zemin dolayısıyla Bur-
sa’da el zanaatları dendiğinde ilk akla gelen 
faaliyet alanı olarak varlığını hissettirmiş her 
dönem.

Bursa bıçağı, yüzlerce yıllık tarihi gelişim 
sürecinde ürün çeşidini de geliştirerek, adı-
nı altın harflerle ‘Bursa el zanaatları’ tarihine 
yazdırmış.

Bıçak üreticileri geleneksel yöntemlerle 
ürettikleri bıçaklarıyla özgün Bursa bıçağını 
oluşturmuşlar. Bugün 150’ye yakın çeşidinin 
bulunduğu bilinen Bursa bıçağı, karakteris-
tik model çeşitliliği, bıçak sapı malzemesi iş-

lemeciliğiyle başlı başına bir marka değerini 

temsil ediyor.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kap-

samında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 

Şubat 2018’de tescili yaptırılan Bursa bıçağı, 

coğrafi işarete sahip bulunuyor.

Coğrafi işaret, Bursa bıçağının pazarlama 

gücü ve etkinliğini artırdığı gibi ürünün ger-

çek üreticilerinin ekonomik ve sosyal hakla-

rını da koruyan, kolektif bir anlayışın oluşu-

munu da beraberinde getiriyor.



54

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

 Türkiye’nin ilk ve tek bıçak müzesi
Köklü bir geçmişe sahip olan Bursa bıça-

ğı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişim-
leriyle kurulan Bursa Bıçak Müzesi’nde hayat 
bularak gelecek nesillere aktarılıyor.

Tarihçesinden yapılışına kadar bütün 
yönleriyle Bursa bıçakçılığının tanıtıldığı 
müze, ziyaretçilerinde, tarih içerisinde nos-
taljik yolculuğa çıkılmış hissi uyandırıyor.

Bursa’nın nabzının attığı Heykel semtin-
deki Kent Müzesi’nin hemen arkasında yer 
alan Hocaalizade Mahallesi’nde tarihi özelli-
ğine uygun restore edilen geniş bahçeli iki 
binanın müzeye çevrilmesiyle  Ekim 2017’de 

kapılarını ziyaretçilerine açan Bursa Bıçak 
Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek bıçak müze-
si olma özelliğine sahip bulunuyor. Müze 
hakkında bilgilerine başvurduğumuz Bursa 
Bıçak Müzesi Müze Sorumlusu Mesut Emir, 
Bursa bıçakçılığının tarihsel gelişim sürecini, 
görsel ve yazılı dokümanlar eşliğinde müze 
ziyaretçilerine sunduklarını söyledi.

Müzede yer alan eserler arasında yapım 
tarihi Milattan Önce (M.Ö.) 6000’lere da-
yanan obsidyenden (volkan camı) üretilen 
bıçağın müzedeki en eski eser olduğunu 
belirten Emir, müze bahçesinde yer alan 
dükkanlarda kişiye özel hediyelik bıçak çe-
şitlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunduk-

larını vurguladı. Müzenin kuruluş tarihi Ekim 
2017’den bugüne dek 31 bin 641 ziyaretçi-
nin müzeyi ziyaret ettiğini ifade eden Emir, 
Bursa’ya gelen yabancı turistlerin de gezi 
programlarında Bursa Bıçak Müzesi’ne yer 
verdiklerine işaret etti.

Bursa’nın önemli kültürel değerlerinden 
Bursa bıçağının çocuklara tanıtımının amaç-
landığı, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine yönelik, “Çocuklar Bıçak Mü-
zesi’ni Resmediyor” başlıklı resim yarışması 
düzenlediklerine dikkat çeken Bursa Bıçak 
Müzesi Müze Sorumlusu Mesut Emir, yarış-
mada dereceye giren ilk beş eseri müzede 
sergilediklerini vurguladı.
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BIÇAKÇILIĞIN 
NABZININ ATTIĞI 

MÜZE 
Tarihçesinden yapılışına kadar bütün 

yönleriyle Bursa bıçakçılığının tanıtıldığı 
Bursa Bıçak Müzesi, ziyaretçilerinde, tarih 
içerisinde nostaljik yolculuğa çıkılmış hissi 
uyandırıyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişim-
leriyle Ekim 2017’de kapılarını ziyaretçile-
rine açan Bursa Bıçak Müzesi, Türkiye’nin 
ilk ve tek bıçak müzesi olma özelliğine sa-
hip bulunuyor.

Bursa bıçağı, yüzlerce yıllık tarihi gelişim sürecinde ürün çeşidini de geliştirerek, adını 
altın harfl erle ‘Bursa el zanaatları’ tarihine yazdırmış.

Mesut EMİR
Bursa Bıçak Müzesi Müze Sorumlusu
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

ÇOCUKLAR BURSA 
BIÇAK MÜZESİ’Nİ 

RESMEDİYOR 

Bursa zanaatları içerisinde özel bir ko-

numa sahip bulunan Bursa bıçakçılığı, 

Bursa Bıçak Müzesi’nin düzenlediği etkin-

likle, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğ-

rencilerine tanıtılıyor.

Çocuklar Bıçak Müzesi’ni Resmediyor 

başlığıyla düzenlenen resim yarışmasında, 

dereceye giren ilk beş eser, müzede sergi-

leniyor.
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

‘BURSA BIÇAĞI’ TESCİLLENDİ 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Bursa bıçağının coğrafi 

işaret belgesi için yapılan başvuru onaylandı. Böylelikle Bursa 
bıçağının özelliklerine, üretim sürecine belli bir standart ge-
tirilmiş oldu. 
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TÜRKİYE’NİN 
BIÇAĞI BURSA’DAN 
Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itiba-

ren kılıç yerine el maharetinin veya ustalı-
ğın ön plana çıktığı özel bıçak ve el aletleri 
imalatının önem kazandığı Bursa’da, 1926 
yılı kayıtlarına göre, 50 kadar bıçakçı bulu-
nuyordu.

İlerleyen süreçle birlikte Bursa, geçmiş-
ten bugüne bıçakçılık zanaatının ülkemiz-
deki merkezi oldu. Günümüzde bıçak ih-
tiyacının yüzde 20’sini Trabzon Sürmene, 
Sivas, Kahramanmaraş, Antakya, Denizli 
(Yatağan) sağlarken, bıçak ihtiyacının yüz-
de 80’ini Bursa karşılamaktadır.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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BURSA’DA 
ÜRETİLEN BIÇAK 

ÇEŞİTLERİ 
 Meyve bıçakları, sebze bıçağı, soğan 

bıçakları, ekmek bıçakları, pasta, börek, 
pizza bıçakları ve spatula, bakkal (pastır-
ma, kaşar, peynir) bıçakları, balık bıçağı, 
kasap (kesim, kemik sıyırma ve yüzme) 
bıçakları, döner ve et açma bıçakları, et ve 
tavuk satırı, zırh ve ahşap zırhı, bağ bıçağı 
(bıçkısı veya testeresi), çeşitli çakılar, av bı-
çakları, masat (masatın sap kısmında plas-
tik, gövde de demir döküm kullanılmıştır. 
Masat bıçak bilemede kullanılmakta ve it-
hal edilmektedir), özel bıçaklar ve kılıçlar( 
subay meçi deniz kuvvetleri tarafından 
kullanılmaktadır), merasim kılıcı (Türk Si-
lahlı Kuvvetleri tarafından merasim sıra-
sında kullanılmaktadır), kılıç kalkan (Bursa 
yöresi halk oyunlarında kullanılan araçlar-
dır), Kafkas oyunu bıçakları (Orta Asya Kaf-
kas Devletleri halk oyunlarında kullanılan 
bıçaklardır).
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     BU KEDİ TÜRKÇE 
MİYAVLIYOR

Bundan bir müddet önce, bir yurt dışı 
seyahatimiz olmuştu. Yurt dışlarına çıktığı-
mızda, bizim en zorlandığımız şey, o mem-
leketin lisanı, bize göre yabancı olan diliydi. 
Buralara gittiğimizde, başka bir memleket 
olduğu için, her şeye, her yere dikkat edip, 
hafızaya ve görüntüye almaya çalışıyorduk. 
Bir ara caddede yürürken kedilere rastladım. 
Kedinin biri, bizim bildiğimiz ve alıştığımız 
şekilde” miyavvv”deyince, hem tebessüm et-
miş, hem de bu yabancı memleketteki insan-
larda; alışmadığımız hâller, tavırlar ve lisan 
olduğundan, bir anda bu kedinin de miyav-
lamasının, sanki başka bir şekilde olacağını 
düşündüğümüzden mi nedir, hoşumuza 
gitmiş ve içimizden biraz lâtife yollu, “aaa bu 
kedi Türkçe miyavlıyor” demekten kendimizi 
alamamıştık.

Tabii aslında, Cenab-ı Hakk’ın kâinata 
koyduğu kanunlar, her yerde aynı şekil-
de tezahür ediyor. Aslında hayvan sınıfı, 
türlerine göre tek millettir. Yani; kedi, 
dünyanın her yerinde vardır ve her ye-
rinde de aynı şekil ve fıtratta yaratılmış-
tır. Yani,”kedi” denilince sadece bir tek 
hayvan akla gelir ve o da, dünyanın her 
yerinde aynıdır. Aynı hâl ve hareketleri 
yapar. Aynı şekilde mırıltı çıkarır, aynı 
şekilde miyavlar. Diğer hayvan türleri 
de öyledir. Tavuk da aynı, koyun da ay-
nıdır vesselâm…

Amma iş insana geldiği zaman, du-
rum değişmektedir. İnsanoğlunu Ce-
nab-ı Hakk, yaratılış ağacının en son 
meyvesi olarak yarattığından ve onu 
kendisine muhatab ve yeryüzünün ha-
lifesi olarak tayin ettiğinden o, ne hay-
vanlara benzer, ne de bitkilere… Onun 
bambaşka bir yaratılışı vardır. İnsanoğ-
lu, imtihana tâbii olarak yaratılmıştır. 
Rabbimiz, insanoğlunu eşref-i mahlû-
kat olarak yarattığından, ona, hayat-
ta yapacağı işlerin, yolunu yordamını 
göstermek için başıboş bırakmamış. 
Ona, Peygamberler yollamış, Peygam-
berlerin eline de, iki hayatımızın haritası 
mesabesindeki kitapları vermiştir. Basit 
bir arıyı, karıncayı, nasıl sahipsiz, başsız 
bırakmadıysa, koskoca insanoğlunu da; 
sahipsiz, Nebisiz, bırakmamıştır.   

Daha önceki Peygamberler (aley-
humusselam), belli birer kavme gön-
derilmişken, bizim Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (asm)  bütün insanlara 
gönderilmiş ve diğer peygamberlerin 
hepsinin dinleri de, kitapları da, yine 
Cenab-ı Hakk tarafından neshedilmiş, 
kaldırılmıştır. Hani tabir-i caizse, teda-
vülden kalkan para gibi geçersiz kılmış-
tır.

İşte Rabbimizin bize gönderdiği 
Kur’an-ı Kerimde, bu hayvan ve insanlar 
arasındaki en bariz fark şu ayet-i kerime 
ile anlatılır.” Ey insanlar! Muhakkak ki 
biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. 
Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık 

ki, tanışıp kaynaşasınız. Allah katında en 
şerefliniz.

Ondan en çok korkanınızdır.” Hay-
vanlar tek milletken, insanlar bu ayete 
göre, çeşitli ırklar şeklinde yaratılmıştır. 
Evet, buna göre de insanların; Cinsiyet-
leri ayrı, renkleri ayrı, dilleri ayrı olarak 
yaratılmış, ta ki birbirilerini tanıyıp, biliş-
sinler diye. Yoksa o farklılıklardan dolayı, 
birbirlerini yesinler, kendilerine verilen 
farklı özelliklerden dolayı, yekdiğerine 
üstünlük taslayıp, birbirlerini ezsinler, 
yok etsinler, öldürsünler diye değil.

Şu son senelerde, özellikle de İslam 
memleketlerinde meydana gelen zu-
lümler, ölümler, hep bu haksız ve yanlış 
tutum ve davranışlar yüzünden değil 
midir? Neyi paylaşamıyoruz? Dünyanın 
neyi bize yetmiyor? Açgözlülük, hırs, 
gözü dönmüşlük olmasa, bu insanlar 
niye birbirine düşman olsun ki? Kardeş, 
kardeş yaşamak varken, bu niza, kin ve 
adavet neyin nesi? En başında Allah ta-
rafından bir ana babadan yaratılan in-
sanoğlu, neticede Peygamber (asm) şu 
nida-i hakikatinde kendini bulmalıdır. 
““Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız 
da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısı-
nız. Âdem ise topraktandır. Allah yanın-
da en kıymetli olanınız, Ondan en çok 
korkanınızdır. Arabın Arap olmayana 
takvadan başka üstünlüğü yoktur”   Ta-
bii bu, bütün insanlığa dönük bir hitab 
tarzıdır.

Hele ve özellikle de, Müslüman mil-
letlerin, kendi aralarındaki birbirlerini 
yemeleri hiç anlaşılır bir şey değildir. 
Neticede; hepsinin de, Rableri bir. Kitap-
ları bir. Peygamberleri (asm)  bir. Kıble-
leri bir. Dinleri bir. Hülasa sonsuza kadar 
bir bir. Nasıl bu bir birler içinde nizaya, 
tefrikaya, fitneye, fesada alet olunup 
da, düşmanlarınızın sevinmesine sebeb 
oluyorsunuz. Ey zalimler, Allah’tan kor-
kunuz! Sizin zulmünüz, hırsınız yüzün-
den ateşe attığınız milyonlar yüzünden, 
hem bu dünyanız, hem ahiretiniz mah-
volacaktır. Bırakın şu masumlara yaptı-
ğınız zulümleri, haksızlıkları da, zavallı-
lar biraz rahat nefes alsın, gün görsün!     

Osman ZENGİN
BUSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

MAKALE
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