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Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticinin desteklenme-

si amacıyla tarımsal yatırımlara hız verdik.

Kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bu-

lunması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir yılda, birden fazla çeşit ürün alınmasına imkan sağla-

mak için tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ 

aracılığıyla sulama göletleri kazandırdık.

Bugüne kadar İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel ve Orhane-

li’de altı sulama göleti inşaatı tamamlandı.

Son olarak inşaatı tamamlanan İznik Aydınlar Göleti su 

tutmaya başladı. 

Böylelikle 13 milyon TL’lik yatırımla, altı gölette toplam 

975 hektar alan sulu tarıma açılmış olacak.

Bursa’mızın tarım kenti kimliğini daha da ön plana çıka-

racak marka ürünlerin üretilmesi amacıyla, tarım sektörüne 

yönelik desteklerimiz, artarak devam edecek.

Üretim kapasite ve kalitesinin artırılması amacıyla tarımda 

da alt yapıya büyük önem veriyoruz.

Göletlerin yanında sulama tesisi çalışmalarımız da devam 

ediyor.

Sulama tesislerinin yapımında 410 kilometrelik hat döşe-

dik ve 41 milyon 294 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 

Yapılan sulama tesisleri ile 6246 hektarlık tarım arazisinin 

sulama ihtiyacı karşılanacak.

Bursa’yı her alanda örnek alınan şehir konumuna getirebil-

mek, öncelikle, kırsal kalkınmaya önem vermekle mümkün.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla, yeni dönemde 

de adından söz ettirecek nitelikteki çalışmalarımıza devam 

edeceğiz.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Üreticiye büyük destek
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Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, sağlıklı ve kesintisiz 
içme suyu temininde büyük çalışmalara imza atıyoruz. 

Kurumumuz özellikle su kayıplarının azaltılması için yıllar-
dır büyük bir azimle çalışmakta olup, günümüze kadar 9370 
kilometre içme suyu imalatı gerçekleştirilmiştir. Buna paralel 
olarak 1995 yılında yüzde 65 olan sudaki kayıp kaçak oranı-
mız, yüzde 22 seviyesine düşürülmüştür. 

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.

Günümüz itibarıyla şehrimizin su ihtiyacının yüzde 80’i 
Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20’si Uludağ pınar 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Devlet Su İşleri 1. (Bursa) 
Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışmalarımız neticesin-
de Çınarcık Barajımızdan 2022 yılından itibaren Bursa’mıza 
su verilmeye başlanacak olup, sürekli ve kesintisiz içme suyu 
temini çalışmalarımızda, çok önemli bir adım daha atılmış 
olacaktır.

Bütün bunların yanı sıra; Büyükşehir Belediyemizin ön-
cülüğündeki çevre yatırımlarımız da bütün hızıyla devam 
ediyor. Bu kapsamda; Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat 
Gölü’nü kirlilikten arındıracak altı yeni arıtma tesisimizin in-
şaatları 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.

Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisimizin 26 Ocak 
2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesi 
alınmış olup, arıtma tesislerinden çıkan günlük ortalama 280 
ton çamur yakılmakta ve enerji elde edilmektedir. 

Büyükşehir Belediyemizin üreticiyi kalkındırma projesi 
kapsamında hız verdiğimiz sulama göleti imalatlarımız ise 
devam ediyor. Bu kapsamda 6 adet gölet, 37 adet sulama 
tesisi ve 23 adet havuz projesi hayata geçirildi. An itibarıyla; 
Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilü-
fer ve Orhaneli ilçelerimizde 8 adet gölet yapımı çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu vesileyle, Bursa’nın geleceğine dam-
gasını vurmaya aday projelerimize, dün olduğu gibi bugün 
de artan bir ivmeyle devam ettiğimizi belirterek, bir sonraki 
sayıda buluşuncaya dek herşeyin gönlünüzce olmasını dile-
rim...

Sağlıklı ve kesintisiz içme
suyunda büyük başarı
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BUSKİ’NİN
AKREDİTE 
BAŞARISI 

Sürekli ve kaliteli içme suyu temini 
ile altyapı uygulamalarında, örnek ça-
lışmalara imza atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
İçmesuyu ve Atıksu Laboratuarları’nın 
akreditasyon belgesini yenileyerek 
parametre sayısını 285 e çıkarttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha ya-
şanılabilir bir Bursa hedefiyle Bursalılara hiz-
metin en iyisini sunmanın seçkin örneklerini 
sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Atıksu La-

boratuarları’nın akreditasyon belgesini yeni-
leyerek akredite kapsamını genişletti. BUSKİ 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki İçmesuyu 
ve Atıksu Laboratuarları’nda, toplamda 52, 
metotta 285 parametreye ulaşıldı.

Akreditasyon belgesinin BUSKİ’nin başa-
rılı çalışmalarının bir tescili olduğuna dikkat 
çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ‘’BUSKİ Genel Müdürlüğümüz 
gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile adın-
dan söz ettirirken, atıksuların bertarafı ko-
nusunda da çok önemli projelere imza attı. 
Bugün gelinen noktada BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü’nün İçmesuyu ve Atıksu Laboratu-
arları, uluslararası geçerliliği olan birçok bel-
geyi elinde bulundurmaktadır. BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Laboratuar-
ları’nda yapılan bir analiz veya test sonucu 
dünyanın her yerinde kabul görmektedir. 
Bugün gelinen noktada Türk Akredite Kuru-
mu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler 
ile akredite belgesini yenileyerek toplamda 

52, metotta 285 parametreye ulaşan BUSKİ 
laboratuarları başarısına bir yenisini ekledi’’ 
diye konuştu.

BUSKİ HABER
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BUSKİ İçmesuyu ve Atıksu Laboratuarları’nın 
ilk olarak 18 Eylül 2014 tarihinde TÜRKAK tara-
fından yapılan denetimlerin ardından 15 me-
tot ve 21  parametre ile akreditasyon belgesini 
almaya hak kazandığını belirten Başkan Aktaş, 
‘’Türkiye’de gerçekleştirdiği ilkler  ile su ve ka-
nal idareleri arasında örnek bir konumda bulu-
nan BUSKİ, halkımıza temiz içme ve kullanma 
suyu temini noktasında asla taviz vermemek-
tedir.’’ dedi.

Son teknoloji 
BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faali-

yet gösteren İçmesuyu ve Atıksu Laboratuarla-
rı’nın modern sistem ve son teknolojik imkan-
larla donatıldığı bilgisini veren Başkan Aktaş , 
‘’BUSKİ İçmesuyu ve Atıksu Laboratuarları’nda, 
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuarları’nın Yeterliliği İçin Genel Şartlar 
Standardı kapsamında içmesuyu, atıksu, yerüs-
tü suları  ve arıtma çamuru analizleri gerçekleş-
tirilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuarları’nın yeterliliği için 
genel şartlar gereğince İçmesuyu ve Atıksu La-
boratuarlarımız her yıl rutin denetime, 4 yılda 
bir de belge yenileme denetimine tabi tutul-
maktadır. Yapılan tüm denetimleri BUSKİ labo-
ratuarları başarıyla tamamlamıştır’’ dedi.
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DERELER BUSKİ İLE 
TEMİZLENİYOR 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla, dere temizliği ve dere 
ıslahı çalışmalarına hız veren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Mudanya Çakal Dere’de 
temizlik çalışmalarına başladı.

Mudanya Çakal Dere Köprüsü ve yol as-
faltlama çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bitirilmesinin ardından, bölgede 
yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda 
çalışmalarına başlayan BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, Çakal Dere’nin ıslah ve temizliği için kolları 

sıvadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

AKTAŞ’ın talimatı doğrultusuna çalışmalara 

başlanıldığı bilgisini veren BUSKİ Genel Mü-

dürü Güngör GÜLENÇ, ‘’Çevresel faktörler 

yüzünden kirlenen ve dere yatağında biriken 

malzemelerin bir dizi çalışma ile temizlenmeye 

başladığını söyledi.

Dere ıslah çalışmalarına büyük önem ver-

diklerini dile getiren GÜLENÇ, ‘’ Yol asfaltlama 

çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından 

tüm hızıyla devam ediyor. Hem derenin su 

taşkınlarına yol açmasını önlemek hem de 

görsel olarak bölgeye daha güzel bir görünüm 

katmak için dere ıslah ve temizlik çalışmalarına 

tüm hızıyla devam ediyoruz’’ dedi.
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YOLLARDAKİ RÖGAR 
ÇİLESİ BİTİYOR

BUSKİ Genel Müdürlüğü, zemin 
seviyesinin altında olması nede-
niyle araç trafiğini tehlikeye sokan 
rögar kapaklarını yolla aynı seviye-
ye getirmek için çalışma başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, zemin seviyesinin altında 
olması nedeniyle özellikle ana yollarda tra-
fiği tehlikeye atan rögar kapaklarını yolla 
aynı seviyeye getirmek için çalışma başlat-
tı. İlk etapta ana yollarda bulunan batçık-
lardaki çalışmalar tüm hızıyla devam etti.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir 
bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, günlük yaşamda 
karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için 
de çalışmalara hız verdi. Özellikle ana yollar-
da bulunan ve zemin seviyesinin altında kal-
ması yüzünden trafiği tehlikeye sokan rögar 
kapaklarıyla ilgili çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Mudanya Yolu üzerindeki Esentepe Kav-
şağı’nda ve  Yıldırım Mimar Sinan Kavşa-
ğı’nda özellikle şehir trafiğini aksatmamak 
adına çalışmalar gece devam etti. Gece 
mesaisi yapan ekipler başlatılan çalışma 
kapsamında, 23 adet rögarı, özel olarak 
geliştirilen araçlarla düzeltti. Yapılan çalış-
manın ardından hemen asfaltlama yapı-
larak çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Son olarak, Gürsu İlçesi Cüneyt Yıldız Cad-
desi’nde çalışmalarını sonlandıran ekipler, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuy-
la, belirlenen güzergahlarda çalışmalarına 
periyodik olarak tüm hızıyla devam edecek. 
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ALTYAPIDAN SONRA 
ÜSTYAPIDA DA 
BUSKİ İMZASI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir Yolu 
üzerindeki kanalizasyon ve yağmur-
suyu gideri baca kapaklarını asfalt ko-
tuna getirme çalışmasına başladı.

Çeşitli çevre ve iklim faktörlerinin et-

kisiyle asfalt kotunun altına düşen baca 

kapaklarının, araç trafiğini aksatması-

nın önüne geçebilmek için belirlenen 

güzergahlarda  baca kapaklarının as-

falt kotuna getirilmesi çalışmaları trafi-

ğin olmadığı gece saatlerinde bitirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin viz-

yonuyla altyapı çalışmalarına yön veren 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler Köp-

rülü Kavşağı’ndan Merinos Kavşağı’na 

kadar, gidiş istikametindeki 15 adet ız-

gara ve 36 adet baca kapağını asfalt ko-

tuna yükseltti. Bununla birlikte 12 adet 

baca kapağının da contası değişti.

Bundan bir süre önce de rögarlarda 

ve yağmur suyu ızgaralarında meydana 

gelebilecek tıkanıklıkları önlemeye yö-

nelik temizlik çalışması başlatan BUSKİ 

Genel Müdürlüğü, sorunsuz ve sağlıklı iş-

leyen altyapı ve üstyapı ağının oluşumu-

na yönelik çalışmalarına devam ediyor. 
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BUSKİ’DEN 
İZNİKLİ ÜRETİCİYE 

CANSUYU 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü tarafından İznik’te 
yapılan Aydınlar Sulama Göleti hizme-
te açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, gölet için 2 milyon 342 
bin ve sulama tesisi için 830 bin TL har-
candığını belirterek, bu yatırımla bin 
100 dekar alanın sulu tarıma açıldığını 
söyledi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent 
merkezine göçün önlenmesi hedefiyle ta-
rımsal yatırımları hız kesmeden sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kaliteli 
üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazar-
lar bulunması noktasında çalışmalarını sür-
dürürken, diğer taraftan da tarımda güçlü 
bir altyapı oluşturuyor. Bir yılda birden fazla 
çeşit ürün alınmasına imkan sağlamak için 
tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgele-
re BUSKİ marifetiyle sulama göletleri kazan-
dıran Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesinde 
yapımı tamamlanan Aydınlar Göleti’ni de 
hizmete açtı. Bölge halkının yoğun ilgi gös-
terdiği açılış törenine Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili 
Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile AK 
Parti ve MHP üyeleri de katıldı.

Turizm ve tarım
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-

taş, açılış töreninde yaptığı konuşmada dört 
medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle 
tarihi bir hazine olan İznik’in aynı zamanda 
önemli bir tarım kenti olduğunu hatırlattı. 
Yeni yapacakları tanıtım ve lansmanlarla 
İznik’in turizm cenneti olması için çalışacak-
larını ifade eden Başkan Aktaş, “Amacımız, 

tarih boyunca koruduğumuz cazibe mer-
kezi olma özelliğimizi yeniden canlandır-
mak. Bununla beraber İznik’i tarım alanında 
önemli bir merkez üssü yapmak istiyoruz. 
Zeytin başta olmak üzere her türlü meyve 
ve sebzede İznik’in önemli bir potansiyeli 
var. Özellikle İznik gölünün bu manada ge-
nişletilmesi, tanıtılması ve farklı aktivitelerde 
kullanılması bizim öncelikli amaçlarımızdan 
birisi” dedi.

Altyapıya büyük yatırım
Tarımda kalite ve çeşitliliğin artırılması 

için altyapıya büyük önem verdiklerini kay-
deden Başkan Aktaş, “2002 yılından bu yana 
BUSKİ Bursa genelinde 4 milyar 152 milyon 

TL’lik içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu 
hatları, arıtma tesisleri, hidroelektrik santral-
ler, göletler, sulama sistemleri ve dere temiz-
liği gibi imalatlar yaptı.  Büyükşehir Beledi-
yesi 6 adet gölet, 37 adet sulama tesisi ve 23 
adet havuz projesini hayata geçirdi. Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz membranlı sulama gö-
letinin hacmi 166 bin metreküp. 1108 dekar 
alan sulamaya açıldı. Gölet için 2 milyon 342 
bin, sulama tesisi için 830 bin TL harcadık.  
Şu anda, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, 
Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Orhaneli ilçe-
lerimizde 8 adet gölet yapımı devam ediyor. 
6 adet göletin de yapımı ihale edildi. İznik 
ilçemize kazandırdığımız gölet ve sulama 
sisteminin, bölgeye hayırlar getirmesini dili-
yorum” diye konuştu.
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DÜNYA SU 
GÜNÜ’NDE BUSKİ 

STANDINA 
YOĞUN İLGİ 

’22 Mart Dünya Su Günü’’ vesilesiy-
le Orhangazi Parkı’nda kurulan BUSKİ 
standında Bursalı vatandaşlarla bu-
luşan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, suyun önemine ve 
suyun tasarruflu kullanımına dikkat 
çekti.

Dünya Su Günü nedeniyle Orhangazi Par-
kı’nda kurulan BUSKİ standında Bursalılara 
suyun bilinçli kullanımı ve su tasarrufu konu-
larında tavsiyelerde bulunuldu. BUSKİ standını 
ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, hayat kaynağı suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda vatandaşlara tavsiye-
lerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 
BUSKİ tarafından Orhangazi Parkı’na kurulan 

standı ziyaret etti. Vatandaşlara su ve tasarrufla 
ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı. Başkan Ak-
taş, “Biz de bugün su ile ilgili bilinç oluşturmak, 
suyun önemini ve tasarruflu kullanımı hakkın-
da tavsiyelerde bulunmak amacıyla BUSKİ ma-
rifetiyle böyle bir stant açtık” dedi.

Her köşeye sağlıklı su
Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ aracı-

lığıyla 17 ilçe 1058 mahallede 11 bin 500 kilo-
metre alanın tamamına sağlıklı içme suyu ulaş-
tırılması adına çok büyük yatırımlar yaptıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Gerek sağlıklı içme 

suyu ulaştırılması, gerekse kanalizasyon, arıtma 
tesisi, yağmur suyu hatları ve sulama suyu te-
mini ile ilgili yatırımlarımız hızla devam ediyor. 
Biliyorsunuz su fiyatlarında indirimler yaptık. 
Yine yapacağız. Temenni ve ümidimiz hayat 
kaynağımız olan suyun tasarruflu kullanılması 
noktasında bir bilinç oluşturmak. Çünkü yakın 
gelecekte suyun bulunmasının çok daha zor 
olacağı, hatta su savaşları yapılacağı araştırma-
larla ortada. Bursa olarak Uludağ’ın eteklerinde 
olduğumuz için su konusunda şanlıyız. Ancak 
tüm halkımızla tasarruflu kullanım konusunda 
daha da hassasiyet bekliyoruz” dedi. 
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‘’22 MART DÜNYA
SU GÜNÜ’’NDE 

MİNİK ÖĞRENCİLERE SU 
BİLİNCİ EĞİTİMİ

 ‘’22 Mart Dünya Su Günü’’ etkinlikle-
ri çerçevesinde, suyun tasarruflu ve bi-
linçli kullanımına ilişkin anaokulu ve il-
kokullara “su tasarrufu” eğitimi verildi.

‘’22 Mart Dünya Su Günü’’ dolayısıyla su tasarru-
funu anlatmak ve çocuklara su bilinci aşılamak için 
oluşturulan etkinlik bir hafta sürdü. 20- 29 Mart ta-
rihlerinde BUSKİ konferans salonunda ağırlanan mi-
nik öğrenciler çeşitli etkinliklerle Dünya Su Günü’nü 
kutladı.

Çocuklarda su tasarrufuna dikkat çekmek ve su 
bilinci oluşturmak için gerçekleştirilen eğitimlere 
anaokulu ve ilkokulların ilgisi yoğundu. Etkinlik kap-
samında 22 anaokuluna ve toplamda bin öğrenciye 
ulaşıldı.

Suyun tasarruflu kullanımı, hayatın devamlılığı, 
suyun israf edilmemesi ve bilinçli tüketilmesi konu-
larında animasyon filmleri izleyen minikler keyifli 
dakikalar geçirirken suyun bilinçli kullanılması ve ta-
sarrufuna ilişkin de bilgi edindi.

Gerçekleştirilen etkinliklerden duydukları mem-
nuniyeti dile getiren okul öncesi öğretmenleri ise 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Ana sını-
fından üst sınıflara kadar bütün okul öğrencilerinin 
yoğun ilgisine sahne olan eğitim kapsamında öğ-
rencilere, “Su Tasarrufu Kitapçığı” ile ‘’Boyama Kitabı’’ 
hediye edildi.

Etkinlik kapsamında Bursa’nın ilçelerine de suyun 
tasarruflu ve bilinçli kullanımına ilişkin eğitime giden 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles ilçesi Abdullah Akça 
İlköğretim Okulu’nda eğitimlerine devam etti. 
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BUSKİ HABER

BÜYÜKŞEHİR’DE 
TOPLU SÖZLEŞME 

SEVİNCİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 

çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 
2 yıllık süreçte sosyal haklarla bir-
likte yüzde 41’lik zam yapılmasını 
öngören toplu iş sözleşmesi, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı 
Mahmut Arslan arasında imzalandı.

BİNTED çalışanlarına da yüzde 4’lük rutin 
zammın ötesinde 100 TL ile 350 TL arasın-
da değişen oranlarda maaş artışı müjdesini 
veren Başkan Aktaş, “Farklar hemen bu ayki 
ücretlere yansıtılacak. Bursa ile ilgili hayal-
lerimiz var. Yapmak istediklerimizi, başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere siz ekip 

arkadaşlarımla birlikte gerçekleştireceğiz. 
İmzaladığımız sözleşmeler; kurumumuz, ai-
leniz ve Bursamız için hayırlı olsun” dedi.

BİNTED çalışanlarına jest
Toplu sözleşme imza töreninde BİNTED 

çalışanları için de müjde geldi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BİNTED çalı-
şanlarının da ‘normal maaş zammının yanın-
da’ seyyanen artışlara kavuştuğunu açıkladı. 
Buna göre, 5 bin 131 BİNTED çalışanının ma-
aşına yüzde 4’lük normal zam farkı yansıtı-
lacak. Artı olarak da 3000 TL’ye kadar maaş 
alanlara 350 TL, 3000 TL-4000 TL arası maaş 
alanlara 250 TL, 4000 TL-5000 TL maaş alan-
lara 150 TL, üzerinde maaş alanlara da 100 
TL’lik iyileştirme farkları verilecek.

Törende, BİNTED çalışanlarının mesai sa-
atlerinin, kadrolu çalışanlarla aynı seviyeye 
çekilmesi kararı da açıklandı.

Başkan Aktaş: Hayırlı uğurlu olsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

varılan mutabakatın hayırlı, uğurlu olmasını 

diledi. Enflasyon oranlarını göz önüne al-
dıklarını ve toplu sözleşme görüşmelerinde 
kanunun el verdiği ölçüde çalışan haklarının 
korunması için ellerinden geleni yaptıkla-
rını dile getiren Başkan Aktaş, “Burada 766 
kadrolu işçimizin toplu iş sözleşmesi ile ilgili 
bir araya geldik. 15 Mart 2019’dan 14 Mart 
2021’e kadar. Attığımız imzalarla birlikte, en 
düşük taban ücret yevmiyesi 103 TL’den 115 
TL’ye çıkartıldı. Sosyal yardımlarla birlikte 
işçi maaşlarında 2 yılda yüzde 41’lere varan 
bir zam söz konusu” diye konuştu.

BİNTED’e özel düzenleme
Konuşmasında asgari ücretin 2 bin 20 

TL’ye çıktığı ortamda en düşük BİNTED’li 
maaşının 2 bin 692 TL olduğuna da deği-
nen Başkan Aktaş, “Bununla ilgili düzenleme 
yapmamız kaçınılmazdı. Kanun, ‘Yüzde 4 artı 
4’ diyor. Başka bir şey demiyor. Bununla ilgili 
revizyona gittik ve yaptığımız incelemeler 
sonucunda BİNTED’li çalışanlarımızın duru-
munu dünkü toplantıda Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’ne getirdik. En düşük maaşta 350 
TL olmak üzere aşağıya doğru seyyanen artı-
şı da yansıtmış olduk.” diye konuştu.
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RUHSAT 
MAĞDURLARINA 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
SU JESTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Mecli-
si aldığı kararla, müteahhit kaynaklı 
sorunlar nedeniyle yapı ruhsatı ala-
madıkları için şantiye suyu kullan-
mak zorunda kalan abonelerin mes-
ken abonesi olmasının yolunu açtı.

Bursa’da, konut inşaatları yüzde 100 ora-
nında tamamlanan fakat ‘müteahhit ku-
surları nedeniyle’ ilçe belediyesinden yapı 
ruhsatı alamadığı için yüksek su faturası 
ödemek zorunda kalan 33 bin 609 BUSKİ 
abonesinin mağduriyeti, Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nde alınan kararla giderildi. Ko-
nutları eksiksiz tamamlanan vatandaşların 
bundan böyle içerisinde oturulan binaların 
yapı denetim firmaları tarafından ilgili ilçe 

belediyesinden binanın yüzde 100 seviye-
sinde tamamlandığına dair iş bitirme belge-
si alması halinde, bu tür konutlara mesken 
tarifesi uygulanacağını ve su fiyatlarında 
yüzde 50’ye yakın indirimden yararlanabile-
ceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Getirdiğimiz bu kolaylıktan 
10-12 bin civarında hanenin faydalanacağı-
nı umuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı 
olağan toplantısı, Başkan Alinur Aktaş yöne-
timinde gerçekleştirildi. Ankara Yolu’ndaki 
meclis binasında yapılan ve rutin gündem 
maddelerinin yanı sıra 64 önergenin görü-
şüldüğü toplantıda, binlerce BUSKİ abone-
sinin yaşadığı fatura mağduriyeti giderildi. 
Yaklaşık 10-12 bin vatandaşı ilgilendiren ka-
rar, CHP’nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla 
kabul edildi.

Haksızlığa son verdik
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-

taş, inşaatı eksiksiz tamamlanan konutların 
bundan sonra su faturalarını ‘mesken’ sta-
tüsünde ödeyeceğini söyledi. Bursa’da 33 
bin 609 adet bina inşaatı bulunduğunu ve 
bunlardan 10-12 bin tanesinin yüzde 100 
oranında tamamlandığını kaydeden Başkan 

Aktaş, “Biten binalar müteahhidin vergi, SGK 
borçları nedeniyle ilçe belediyesinden yapı 
kullanım ruhsatı alamamış. Bu yapılar hala 
‘inşaat-mesken’ statüsünde göründükleri 
için su faturalarını normalden 2 kat daha 
fazla ödüyorlar. Aldığımız kararla birlikte bu 
haksızlığa son vermiş olduk” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da normal 
meskenlerin su faturalarını metreküpü 2.84 
TL’den ödediğini, inşaatların ise aynı suyu 
metreküpü 5.40 TL’den kullandığını hatır-
lattı. Alınan kararla birlikte evleri bitmesine 
rağmen inşaat-mesken statüsünde kalan 
hanelerin suyu normal mesken seviyesinde 
kullanmasının önünün açıldığını kaydeden 
Başkan Aktaş, “Bu kararla birlikte evleri eksik-
siz tamamlanmış olanlar, müteahhit borçları 
nedeniyle, sgk yada vergi borcu gibi sebep-
lerle mağdur hale gelenler, yapı kullanımı 
izni alamamasından dolayı bu tür binalara 
inşaat-mesken tarifesi uygulanmakta idi. Bu 
durumdaki hemşerilerimiz karardan sonra 
suyu yüzde 50’ye yakın oranda indirimli kul-
lanacak. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Meclis toplantısında BursaRay’ın Yüksek 
İhtisas İstasyonu’nun ismi de 152 Evler İstas-
yonu olarak değiştirildi.
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BUSKİ HABER

SAĞLIKLI GELECEK 
İÇİN SIFIR ATIK 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himaye-
sinde, dönüşebilen atıkların kontrol 
altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda seminer etkinli-
ği düzenlendi.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynak-
ların daha verimli kullanılmasını, atık olu-
şum sebeplerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya minimize 
edilmesi, atığın oluşması durumunda ise 
kaynağında ayrı toplanması ve geri kaza-
nımının sağlanmasını kapsayan atık yöne-
tim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm 

Türkiye’de başta kamu kurum kuruluşları ol-
mak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş 
merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerler-
de geri dönüşebilen atıkların kontrol altına 
alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. 
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması, oluşan atık miktarının azaltıl-
ması, etkin toplama sisteminin kurulması ve 
atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen 
proje kapsamında BUSKİ Genel Müdürlüğü 
de harekete geçti. Atıkların kaynağında ay-
rılmasını sağlamak amacıyla BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Binası’nda tüm katlara atıklar 
için ayrı ayrı toplama kutuları konuldu.  

Seminerde Daire Başkanları ve Şube Mü-
dürlerine “Sıfır Atık Projesi” hakkında bilgi 
veren BUSKİ Ruhsat Denetim Şube Müdürü 
Dr. İpek Didem Yolcu, “Atıkların geri dönü-
şüm ve geri kazanım süreci içinde değer-
lendirilmeden bertarafı hem maddesel 
hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları 
yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üze-
rindeki nüfus ve yaşam standartları artarken 
tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış ya-
şanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız 

üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın den-
gesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan 
ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz 
önüne alındığında, doğal kaynakların verim-
li kullanılmasının önemi daha da ortaya çık-
maktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm 
dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem 
bireysel hem kurumsal hem de belediye ge-
nelinde yaygınlaşmaktadır.” dedi.

Büyük tasarruf
İsrafın önlenmesi ve enerji tasarrufunun 

sağlanmasına katkı sağlayacak olan sıfır atık 
ile metal ve plastik geri kazanımıyla yüzde 
95 enerji tasarrufu sağlanabilecek. 1 ton kâ-
ğıdın geri kazanımı ile 17 ağaç kurtarılacak. 
Cam atıklarının geri kazanımı ile yüzde 100 
oranında geri dönüştürülmüş hammadde 
ortaya çıkıyor ve 40 litre yakıt tasarrufu sağ-
lanıyor. Plastik atıklar elyaf, dolgu malzeme-
si, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, 
gıda atıkları da biyo gaz işlemine tabi tutula-
rak enerji ve gübreye dönüştürüyor. Organik 
atıklar toprak iyileştirici olan kompost üreti-
minde kullanılırken, bitkisel atık yağlardan 
çevreci yakıt olan biyo dizel elde edilebiliyor. 
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KADINLAR GÜNÜ’NDE 
KARANFİLLİ KUTLAMA 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” etkinlikleri kapsamında kadın 
çalışanlarına anlamlı bir jestte bulun-
du. 

Kurum bünyesinde görev yapan kadın ça-
lışanların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, tak-
dim edilen karanfillerle kutlandı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ka-
dın personelin anlamlı gününü kutlarken, 
doğumdan ölüme kadar hayatın her anın-
da varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan 
değerli kadınların, toplumların gelişmesi ve 
kalkınması noktasında büyük öneme sahip 
olduğuna vurgu yaptı.

Kendilerine bulunulan jestten duydukları 
memnuniyeti dile getiren kadın çalışanlar, 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e ve bu 
anlamlı güne katkıda bulunan tüm mesai ar-
kadaşlarına teşekkür etti.
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SAYAÇLARA 
“BUSKİ” GÜVENCESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-

nuyla büyük yatırımlara imza atan BUSKİ, 

abone memnuniyetinin sağlanması doğrul-

tusunda da örnek adımlar atıyor.

Abonelerin tesisat girişlerine takılan sa-

yaçların doğru çalışır halde kullanılması için 

alınan önlemler, bunun en somut yansıma-

larından birini oluşturuyor.

Bursa genelinde yer alan çeşitli ebat ve 

boyutlardaki 1 milyon 300 bin  mekanik 

sayacın doğru bir şekilde tesisat yerlerine 

takılması, okunabilmesi ve doğru ölçüm 

yapabilmesi için tüm tedbirleri alan BUS-

Kİ, yeni abonelerin sayaçlarının takılması 

ve bozulan, eskiyen sayaçların sökülmesi, 

takılması işlemlerini de üst düzey kalitede 

gerçekleştiriyor.

Merkez ve ilçelerde takılacak 
tüm sayaçların sevkiyatları ile sökü-
lüp gelen sayaçların teslimatlarının 
yapılmasını sağlayan BUSKİ, Sayaç 
Şube Müdürlüğü bünyesinde yer 
alan atölyesinde, üst düzey kontrol 
hizmetinde bulunuyor.  Bulunduk-
ları yerden sökülerek atölyeye ge-
tirilen sayaçlar, teslimat ve kontrol-
lerinin yanı sıra, koruma altına da 
alınıyor.

Her hafta cuma günleri Bilim Sa-
nayi Bakanlığı İl Sanayi Müdürlüğü 
görevlisi ile itiraz edilen sayaçların 
muayeneleri yapılarak, sonuçları 
abonelere tebliğ ediliyor.

SUYA YÖN VERENLER

Gürkan BAYDAR

Hüseyin Helvacı
Sayaç Şube Müdürü

Osman Fidan
Sayaç Şube Müdürlüğü Şefi 
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TİTİZ ÇALIŞMA
BUSKİ Genel Müdürlüğü Sayaç Şube 

Müdürlüğü Sayaç Şefliği’ne gelen dilek-
çeler, telefonla ve ALO 185 Çağrı Mer-
kezi’nden gelen bildirimler, iç yazışma-
lar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 
(CİMER) yazıları gibi bildirimler, en hızlı 
biçimde değerlendirilerek sonuca bağ-
lanıyor.

Bursa genelinde yer alan çeşitli ebat 
ve boyutlardaki 1 milyon 300 bin  meka-
nik sayacın doğru bir şekilde tesisat yer-
lerine takılması, okunabilmesi ve doğru 
ölçüm yapabilmesi için tüm tedbirleri 
alan BUSKİ, örnek bir çalışmaya imza atı-
yor.

BUSKİ Sayaç Şube Müdürlüğü atölye-
sinde, üst düzey kontrol hizmetinde bu-
lunuluyor. 

Bulundukları yerden sökülerek atöl-
yeye getirilen sayaçlar, teslimat ve kon-
trollerinin yanı sıra, koruma altına da 
alınıyor.

Her hafta cuma günleri Bilim Sanayi 
Bakanlığı İl Sanayi Müdürlüğü görevlisi 
ile itiraz edilen sayaçların muayeneleri 
yapılarak, sonuçları abonelere tebliğ edi-
liyor.

BUSKİ Sayaç Şube Müdürlüğü 
Atölyesi Sayaç ve Test 

Muayene İstasyonu 

Mekanik Sayaç Uzaktan 
Okumalı Sayaç
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SUYA YÖN VERENLER

ÖN ÖDEMELİ 
E.K.S.’Lİ SAYAÇ

Bursa merkezi ve ilçelerinde toplam 

110.137 adet ön ödemeli ( yarı mekanik, 

yarı elektronik) su sayacı (E.K.S) bulunuyor. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Sayaç Şube Mü-
dürlüğü E.K.S. Şefliği kontrolündeki bu sa-
yaçlar, doğru çalışır halde bulunduruluyor. 
E.K.S.’li sayaçların tek tek kontrolü, okun-
ması ve gerekirse sökülüp yerine yenisinin 
takılması üst seviyede yerine getiriliyor. 

UZAKTAN 
OKUMALI SAYAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bursa’daki 
bütün okullarda, uzaktan okumalı su sayaç-
ları bulunuyor. Uzaktan okumalı sayaçlar 
sayesinde abonedeki kayıp ve kaçaklar anlık 
olarak görüntülenerek, olası sorunlar zama-
nında önlenebiliyor. Sistemin süreç içerisin-
de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

UZAKTAN OKUMALI(GPRS)SAYAÇLAR Site Sayaç Dolabı
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FATURA ÖDEMEDE 
“OTOMATİK” KOLAYLIK

Abonelerine hizmetin en iyisini sunabil-
me doğrultusunda teknolojik imkanlardan 
da yararlanan BUSKİ, “Otomatik Su Tahsilat 
ve Su Kontörü Yükleme Vezneleri“ ile abo-
nelerine, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 

Otomatik su tahsilat veznelerinin haf-
tanın her günü ve 24 saat boyunca hizmet 
veriyor olması, vatandaşlarca memnuni-
yetle karşılanıyor.

Fatura borcundan dolayı suyu kesilen 
abonelerin, otomatik su tahsilat vezneleri-
ne borçlarını yatırmaları durumunda suları-
nın da yeniden kullanıma sunuluyor olma-
sı, sistemin aboneler açısından getirdiği bir 
diğer kolaylığı oluşturuyor.

Yaklaşık beş yıldır abonelerin kullanımı-
na sunulan otomatik su tahsilat veznelerin-
den, hem nakit hem de kredi kartlı ödeme 
yapılabiliyor.

Bursa’daki 59 otomatik ödemeli vezne-
den İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpa-
şa, Setbaşı, Eğitim, Acemler olmak üzere 
altı noktada hem kredi kartlı hem de nakit 
ödeme yapılabilirken, geri kalan 53’ünde 
ise sadece kredi kartlı ödeme yapılabiliyor.

Elektronik kartlı sayaç kullanan abone-
lerin, kartlarına kontör yükleyebilmeleri de 
sistemin bir başka özelliğini oluşturuyor.

Bu yıl sistemde yapılan bir yenilikle 
aboneler, katkı katılım paylarını da “Oto-
matik Su Tahsilat ve Su Kontörü Yükleme 
Vezneleri”nden ödeyebiliyorlar.
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RÖPORTAJ

ERZURUM’UN 
ALTYAPISI 

“ESKİ”YLE HAYAT 
BULUYOR 

Burak ÖZCAN

Milli mücadele, milli birlik ve ba-
ğımsızlık hareketinin temelinin 
atıldığı Erzurum, binlerce yıllık ta-
rihiyle, pek çok uygarlığa ev sahip-
liğinde bulunmuş kadim bir şehir. 
Tarih ve kültür şehri Erzurum, mo-
dern şehircilik uygulamalarıyla da 
son dönemde adından söz ettiriyor. 
Sağlıklı üst yapının, sağlıklı altyapı 
ağı üzerine inşa edilebileceği ger-
çeğinden hareketle çalışmalarına 

hız veren Erzurum Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ESKİ) Genel Müdürlüğü, yatırımla-
rıyla, Erzurum’u geleceğe taşımaya 
aday örnek projelere imza atıyor. 
Dergimizin bu sayısında, ESKİ Genel 
Müdürü Remzi Ertek’e konuk olduk. 
Ertek’le, ESKİ’nin dününü, bugünü-
nü ve geleceğe yönelik hedeflerini 
konuştuk.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

(ESKİ) tarihçesinden söz eder misiniz?

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-

nel Müdürlüğü (ESKİ), 20.11.1981 tarih ve 

2560 sayılı kanunun geçici 10. maddesi ile 

18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu’nun 94/6516 sayılı ka-

rarının 1.maddesi ile Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağlı olarak kurulmuş müsta-

kil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir 

kuruluştur.  ESKİ Genel Müdürlüğü 14 Nisan 

1995 tarihinde hizmete başlamıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

gereği şehir merkezinin 20 kilometre yarı 

çapı içerisinde 2500 kilometrekarelik bir 

alanda hizmet verirken 6360 sayılı yasayla 

Genel Müdürlüğümüz 1 Nisan 2014’ten iti-

baren il mülki sınırlarına genişleyerek hiz-

met alanını 25.353 bin kilometrekarelik bir 

alanda tüm il genelinde sürdürmektedir.  

Görev alanımız içerisinde 20 ilçe,  önceden 

belediyelik olan 15 belde, 1200 mahalle ve 

bu mahallelere bağlı mezra dediğimiz bazı-

ları yayla niteliğinde 600 yerleşim yerleriyle 

birlikte 1800 adet yerleşim yerine hizmet 

vermektedir. Kurumumuz, il genelinde, 890 

personel ve 238 araçla hizmet vermektedir. 
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Erzurum’daki su kaynaklarının potansiye-
line ilişkin neler söylenebilir? Şehre su na-
sıl temin edilmekte?

Önce Erzurum’un su potansiyeline baka-
lım. Erzurum Türkiye’deki en zirve şehirlerin 
başında gelmektedir. 1890 metre rakımıyla 
dört havzaya (Fırat, Çoruh, Aras ve Dicle) su 
vermektedir.  yıllık 6233 hm3 /yıl su rezervi 
bulunmaktadır. Kişi başına düşen su miktarı 
Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir. 
Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1365 
m3/yıl iken Erzurum’da bu miktar 8004 m3/
yıl dır. Bu bakımından Erzurum, su zengini 
bir şehir konumundadır.   

Erzurum’da içme suyu, 1940’lara kadar 
gerek şehir merkezinden çıkan kaynak su-
larından, gerekse Palandöken Dağı etekle-
rinden çıkan kaynak sularından temin edi-
liyordu. Bu sular şehrin muhtelif yerlerine 
yapılan çeşme ve bazı evlere çekilen ve lüle 

diye tabir edilen sulardan temin ediliyordu. 
Şehirde sayıları 365’e kadar çıkan çeşme 
suları hayır sahipleri ve zamanın valileri ile 
şehrin ileri gelen zenginleri tarafından geti-
rildiği kitabelerden anlaşılıyor. 

Osmanlı-Rus savaşında 1908’li yıllarda 80 
bin olan Erzurum’un nüfusu 8 binlere kadar 
düşmüş ve şehirden batıya doğru göçler 
olmuştur. Bu savaş sırasında şehirdeki çok 
sayıda çeşme de tahrip olmuş. 1940’lardan 
sonra kaynak sularının yetersiz olması nede-
niyle sondaj kuyuları açılmaya başlanmıştır. 
1940- 2008 yılları arası muhtelif zamanlarda 
açılan 52 kuyu ile şehir içme suyunu ihtiya-
cını kısmen karşılamıştır. Şehir nüfusunun 
artması ile kuyu suları yetersiz kalmaya 
başlamış, sağlık açısından da risk taşımaya 
başlayınca, yeni su temin arayışları olmuş-
tur.  Bunlarla birlikte şehre su verebilmek 
için üst kotlarda yapılan depolara su pom-

palanması yoluna gidilmiş bu da elektrik 
enerjisi maliyetlerini artıran bir unsuru be-
raberinde getirmiştir. Bu kapsamda nüfusu 
100.000’in üzerindeki illere içme suyu temin 
etmekle yükümlü olan Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü, 1970’li yıllarda etüt ça-
lışmalarına başladığı Palandöken Barajı’nı 
1995’te ihale ederek 2005 yılında inşaasını 
tamamlamıştır. Sulama ve içme suyu amaç-
lı inşa edilen Palandöken Barajı yıllık 128,7 
milyon metreküp ortalama akıma sahiptir. 
Aktif hacmi 115 milyon metreküp olan ba-
rajın 70,3 milyon metreküpü içme suyu, 45 
milyon metreküpü ise sulama suyu olarak 
tahsis edilmiştir.

2008’de işletmeye açılan Palandöken Ba-
rajı, şehrin içme, kullanma ve endüstri suyu-
nu karşılamaktadır.

RÖPORTAJ

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Güngör Alan ve Medya İletişim Sorumlusu Burak Özcan, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek’i ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertek, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’in şahsında BUSKİ çalışanlarına selamlarını gönderdi.
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   ESKİ, kuruluşundan bugüne hedef-
lerinin ne kadarını gerçekleştirdi? Bu 
bağlamda, kesintisiz ve sağlıklı içme 
suyu temininde gerçekleştirdiğiniz ça-
lışmalar nelerdir?

Göreve başladığım 2009 Ağustos 
ayından itibaren gerek baraj havzasın-
da gerekse şehir içinde bir dizi çalış-
malar yapıldı. Baraj havzasında mutlak 
koruma alanında kalan yerleşim yeri 
kamulaştırması, baraja akması, muhte-
mel atık suların baraj dışına deşarjı ve 
ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Şehir 
içerisinde hat yenilemeleri, depo te-
mizleme işlemleri, tahliyelerin açılma-
sı, arıtma tesisinde ozonlama ünitesi 
yapılması gibi bir dizi çalışma yapıldı.  
2070 metre kotunda bulunan arıtma 
tesisinde arıtılan sular, şehrin muhtelif 
yerlerinde yapılan 11 adet su deposu 
ile şebekeye verilmektedir. Şehirde 800 
kilometre içme suyu şebekesi mevcut 
olup şehir şebekesinin tamamının yeni-
lenmesi planlanmaktadır. 

Bugüne kadar 240 kilometre hat 
abone bağlantılarıyla birlikte yenilen-
miş olup yenileme çalışmaları devam 
etmektedir. Şebeke muhtelif zamanlar-

da yapılmış PİK, PVC, PE, Çelik,  borular 
bulunmaktadır.  Özellikle çok eski olan 
ve ekonomik ömrünü tamamlayan PİK 
ve asbest boruların tamamı düktil bo-
rularla değiştirilmektedir. Düktil boru-
lar çok uzun ömürlü, maliyeti yüksek 
ancak sağlık açısından en güvenilir 
borulardır. Değişim yapılan hatlarda 
su kayıpları yüzde 20’lerin altına düş-
mektedir. Halen şehirde su kaçak ve 
kaybı yüzde 45’ler seviyesindedir. Şehir 
şebekesinin tamamlanması ile bu oran 
yüzde 20’lerin altına inecektir. Arıtma 
tesisinden şehre, dünya standartlarında 
su verilmektedir. Verilen suyun her gün 
analizi yapılarak, analiz sonuçları, ku-
rumumuzun internet sitesinde günlük 
olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca içme 
suyumuzun, gerek şehrimizde gerekse 
Türkiye’de ambalajlanarak satılan şişe 
sularıyla karşılaştırıldığında, içme suyu-
muzun mineral açısından, birçok am-
balajlanmış sudan daha kaliteli olduğu 
anlaşılmaktadır.

Şehir içme suyu şebekesinin tama-
mını, dünyadaki en sağlıklı, en uzun 
ömürlü boru olarak bilinen düktil boru-
larla değiştirmeyi hedefliyoruz.
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Ayrıca 6360 sayılı yasayla büyükşehir 
belediyemiz sınırlarında yer alan ve bizim 
de hizmet ağımıza katılan 20 ilçe, 15 belde, 
1200 mahalle, 600 mezrada yaşayan vatan-
daşlarımıza yeterli miktarda, dünya stan-
dartlarında içme suyu temin etmek ve atık 
sularını da bertaraf etmek, bir diğer hedefi-
mizi oluşturmaktadır. İçme suyu temininde 
yüzde 100 oranında bunu yakalamış du-
rumdayız. Bununla birlikte ek kaynak arayış-
larımız aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon 
çalışmalarında yüzde 85’ler seviyesindeyiz. 
2019-2020 yıllarında yapılacak çalışmalarla, 
kanalizasyonu ve foseptiği olmayan mahal-
le ve mezra bırakmamayı hedefl iyoruz. 

Bir sonraki aşamamız ise atıksu arıtma 
tesisleri inşa etmek. Şu an için üç ilçe ve bir 
beldemizde atıksu arıtma tesisimiz mevcut-
tur. Diğer ilçelerimizde ise proje çalışmaları-
mız devam etmektedir. Arıtma ihtiyacı olan 
3 ilçemizde ise (Aşkale, Horasan, Karayazı) 
içme suyu arıtma tesisimiz devreye alınmış-
tır. Oltu ilçemizde ise proje çalışmalarımız 
bitme aşamasındadır.

 Atık suların bertarafı ve arıtılmasıyla 
ilgili çevre yatırımlarından bahseder misi-
niz?

Şehir merkezindeki atık su arıtma tesi-
simiz, 2015 yılında Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 
yapılarak hizmete girmiştir. İleri teknoloji bi-
yolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılan sular, 
arıtılma işleminden sonra Fırat Nehri’nin do-
ğudaki ilk çıkış noktası olan Karasu Nehri’ne 
verilmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı da 
anlık olarak çıkış suyumuzun değerlerini 
izlemektedir. Atıksu arıtma tesisimize gelen 
sulardaki en büyük dezavantajımız, sularımı-
zın yeterli miktarda kirli olmamasıdır. Ayrıca 
şehirde bulunan çok miktardaki çeşmeler 

ve kısmi olarak yağmur suları da atık su ka-
nallarına deşarj olduğundan arıtmanın işini 
zorlaştırmaktadır. Arıtmadan çıkan çamurla 
ilgili yaptırdığımız testlerden anlaşıldığına 
göre çamur atığı, bitkisel amaçlı tarımsal 
faaliyetlerde gübre olarak kullanılabilecek 
evsaftadır. Bu konuda, Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ile ortak çalışmalarımız de-
vam etmektedir.

Altyapı ağının oluşturulmasında vasıfl ı in-
san gücü kadar teknolojinin etkin kullanı-
mı da büyük paya sahip bulunuyor. Tekno-
lojik uygularımızdan bahsedebilir misiniz?

ESKİ Genel Müdürlüğü olarak, kurumu-
muzun kendi yazılım ekibiyle geliştirmiş 
olduğu yerli ve milli bir yazılımın kurumu-
muza kazandırılması, her türlü talep ve des-
teğin dışa bağımlı kalmadan tarafımızdan 
karşılanmasını sağlamıştır. Bu da projenin 
önemini ortaya koymaktadır.

Yaptığımız çalışmaların sağlıklı, sorunsuz 
ve hızlı sürdürülebilmesi için süreç odaklı 
ve web tabanlı olarak tasarladığımız yazılım 
sistemimiz, tam online hizmet vermektedir. 
Kurumumuzun birimlerindeki elektronik 

iletişim ağı, yazılımımızın güvencesi altında 
bulunmaktadır. Dünyadaki gelişmelere pa-
ralel olarak ülkemizde de hızlı bir değişim 
yaşanmaktadır. Bu durum yasa ve mevzuat-
larda sıkça önemli değişiklikler yapılmasına 
neden olmaktadır. Diğer kurumlar ile web 
servisi üzerinden doğru bilgiye güvenli, hızlı 
bir şekilde ulaşılabildiğinden, kurum hem 
zamandan kazanmış olup hem de kurumun 
dış firmalara ödeyeceği yazılım ücretlerinin 
önüne geçilmiştir. Böylelikle, gerek kuru-
mumuza gerekse devletimize ekonomik an-
lamda önemli tasarrufl ar sağlanmıştır. 

RÖPORTAJ

ABONE BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİ (ABYS) PROJESİ
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ESKİ Genel Müdürlüğü olarak, kurumu-
muzun kendi yazılım ekibiyle geliştirmiş 
olduğu yerli ve milli bir yazılımın kuru-
mumuza kazandırılması, her türlü talep 
ve desteğin dışa bağımlı kalmadan tara-
fımızdan karşılanmasını sağlamıştır. Bu da 
projenin önemini ortaya koymaktadır.

Yaptığımız çalışmaların sağlıklı, sorun-
suz ve hızlı sürdürülebilmesi için süreç 
odaklı ve web tabanlı olarak tasarladığı-
mız yazılım sistemimiz, tam online hizmet 
vermektedir. Kurumumuzun birimlerin-
deki elektronik iletişim ağı, yazılımımızın 
güvencesi altında bulunmaktadır. Dünya-
daki gelişmelere paralel olarak ülkemizde 
de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu 
durum yasa ve mevzuatlarda sıkça önemli 
değişiklikler yapılmasına neden olmakta-
dır. Diğer kurumlar ile web servisi üzerin-
den doğru bilgiye güvenli, hızlı bir şekilde 
ulaşılabildiğinden, kurum hem zamandan 
kazanmış olup hem de kurumun dış firma-
lara ödeyeceği yazılım ücretlerinin önüne 
geçilmiştir. Böylelikle, gerek kurumumuza 
gerekse devletimize ekonomik anlamda 
önemli tasarruflar sağlanmıştır. 

Teknolojik uygulamalarımız bahsinde, 
kanal görüntüleme cihazımızdan da söz 
edebiliriz. Yer altındaki arızaları tespit 
eden kanal görüntüleme cihazımız, alt-
yapı çalışmalarımızdaki hizmet kalitemi-
ze olumlu katkı sağlamaktadır. Dinleme 
cihazı ile görünmeyen su arızalarını tes-
pit etme imkanına sahibiz. Yeni yapılan 
imalatları koordinatlarıyla CBS sistemine 
işleyerek şebekemizi takip etmekteyiz. 
Sistemde boru çapları, cinsleri ve kapasi-
teleri, imalat yılları hepsi kayıt altına alın-
mış durumdadır.

Ayrıca şebekedeki arızaların istatis-
tiği yapılarak, yoğun olarak arıza veren 
yerlere şebeke yenilemede öncelik ve-
rilecektir. Arıtma tesisimizde kurmuş ol-
duğumuz SCADA sistemi ile hem arıtma 
tesisimizdeki birimleri takip edebilmekte 

hem de sisteme uzaktan müdahale ede-
bilmekteyiz. Su depolarının debi ve bazı 
kimyasal değerleri yine SCADA sistemiy-
le takip edilmektedir. Yüksek donanımlı 3 
adet vidanjör ile arıza sayısı yüksek olan 
bölgelerde kanal yıkama işlemi ile hatla-
rın sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde 
arızaların sayısını azaltılarak sorunların 
büyümeden çözülmesini sağlıyoruz. Yak-
laşık 750 kilometre PVC, PİK ve asbes bo-
rulardan oluşan içme suyu şebekemizde 
yenileme yoluna gidilerek 200 kilometre 
şebekemiz düktil borular ile değiştirildi. 
Yenileme işlemine devam ederek önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde tüm şehir şebeke-
sini yenilemeyi hedefliyoruz.

 Sosyal ve kültürel faaliyetler noktasın-
da bir çalışmanız var mı?

Kültürel kimliğimizin bir parçası olan 
ve Erzurum’da da çok miktarda bulunan 
ecdad yadigarı sokak çeşmelerine sahip 
çıkıyoruz, bakım onarımlarını yapıyoruz.  
Son 10 yılda şehrimize 160 civarında yeni 
çeşme kazandırdık.  Mevcut çeşmelerle 

birlikte şehrimizde 300 civarında kaynak 
suyu çeşmemiz akar vaziyettedir. Öyle 
zannediyorum ki Türkiye’de bu kadar çok 
sayıdaki kaynak suyu çeşmesi bir başka 
yerde yoktur. Son dönemlerde şehirde 
yaptığımız sokak çeşmeleri de hayırsever 
vatandaşlarımızın çeşme yapımlarına sağ-
ladıkları katkılarla çeşme kültürüne ver-
dikleri önemi gözler önüne sermektedir. 
22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle 
o yılki tema doğrultusunda okullarımız-
da şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları 
düzenleyip su bilincinin oluşmasına katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca üç dönem 
su şiirleri şöleni düzenledik. Zengin bir 
halk müziği kültürüne sahip bulunan Er-
zurum’un, yöresel türkülerini, CD’ler ara-
cılığıyla hemşehrilerimize ve kurumumu-
zu ziyarete gelen dostlarımıza ulaştırdık. 
Bütün bunların yanı sıra; ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite öğrencilerine, arıtma te-
sisimizi gezdirerek, suyun musluklardan 
akıncaya kadar geçirdiği aşamaları anlata-
rak, suyun tasarruflu kullanılması yönün-
de bilinç aşılamaya çalışıyoruz.
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RÖPORTAJ

Kardeş 
Aile Projesi

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (ESKİ), “Kardeş Aile 
Projesi” ile Türkiye’ye örnek olabilecek 
bir projeyi de hayata geçirdi. Proje, su 
faturasını ödemeye ekonomik gücü bu-
lunmayan hasta, yaşlı, fakir ailelerin im-
dadına yetişiyor.  ESKİ, proje dahilinde, 
hayırsever vatandaşlarla ödeme gücü 
bulunmayan vatandaşlar arasında ha-
yır köprüsü kurarak, örnek bir sosyal 
sorumluluğa imza atıyor. Projede yer 
almak isteyen hayırsever vatandaşlara, 
ödeme gücü bulunmayanların abone 
numaralarını veren ESKİ, toplumdaki 
dayanışma duygusunun gelişmesi yö-
nünde önemli bir işlevi yerine getiriyor. 
Projenin bir başka güzel yanı ise; fatura 
ödemesinde bulunan hayırsever kişi 
ile faturası ödenen kişinin birbirlerinin 
kimliklerinden haberdar olmaması.

23 parametrede 
TÜRKAK 

akreditesi’
Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) tarafından 23 paramet-
rede akredite olan ESKİ İçmesuyu 
Arıtma Tesisi Laboratuvarı, son mo-
del cihazlarla donatılmış durumda. 
Laboratuvarda kimyasal ve mik-
robiyolojik analizler yapılabiliyor. 
Bununla birlikte ESKİ Atıksu Arıtma 
Tesisi Laboratuvarı da 3 parametre-
de akredite belgesi aldı. Yeni para-
metre çalışmaları devam ediyor.
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Altyapıda  rekor hizmet
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Mü-

dürlüğü, il genelinde 2793 kilometrelik içme suyu, 
1533 kilometrelik de kanalizasyon hattı imalatı ger-
çekleştirdi. İçme suyu şebekesini uzun ömürlü düktil 
borularla yenileyen ESKİ, 3 yeni arıtma tesisi ve su 
depoları da inşa etti. İlçelerde 150 yeni su deposu 
hizmete sunulurken, 214 deponun da bakım ve ona-
rımı gerçekleştirildi. İlgili daire başkanlıkları ise 319 
foseptik çalışmasını tamamladı.

Miniklere bilinçli su 
kullanımı eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Mü-
dürlüğü, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğitim 
faaliyetleriyle de takdir topluyor. Son olarak, Kültür 
Kurumu İlköğretim Okulu öğrencilerine bilinçli su 
kullanımı ve su tasarrufunun önemine ilişkin eğitim 
semineri veren ESKİ, sosyal sorumluluk projesinin 
seçkin örneğini sergiledi.
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“En iyi Çevre ve 
Altyapı Yatırım 

Ödülü”
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tarım 

ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji 
Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen, 4. Su 
ve Çevre Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çevre 
ve Altyapı Yatırım Ödülü”ne layık görüldü. 
Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu Konferans Salonu’nda düzenlenen 
törende, Büyükşehir’in ödülünü, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sek-
men adına Erzurum Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek 
aldı. ESKİ Genel Müdürü Ertek, törende 
yaptığı konuşmada, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir-
likte kadim kentte tüm alt ve üstyapı hiz-
metlerinde dev projelere imza atıldığını 
ifade etti. Ertek, şunları kaydetti: “Su; canlı-
ların yaşaması için hayati bir öneme sahip-
tir. En küçük canlı organizmadan en büyük 
canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı, 
doğayı ve bütün insan faaliyetlerini ayak-
ta tutan sudur. Günümüzde su ve sulama 
önemini korumakta olup, su arzının gide-
rek artan dünya nüfusunun taleplerini kar-
şılayamaması ile suyun stratejik bir meta 
haline geldiğini görmekteyiz. Başkanımız 
Mehmet Sekmen göreve gelir gelmez su 
ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği-
ni sağlamak adına ilk önce altyapıyla işe 
başladı. Çevresel korumanın en yüksek 
seviyede olduğu kentte Atıksu Arıtma Te-
sisi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sula-
ma sahaları ve Fırat Havzası üzerinde yer 
alan barajların su kalitesini korumaktayız. 
İleri teknolojik içme suyu arıtma tesisimiz 

ve 23 parametrede akretide laboratuvarı-
mız ve dünya kalitesindeki suya sahip olan 
Erzurum, Sayın Başkanımızın tecrübe, bi-
rikim ve öngörüleriyle bugün gelinen 
noktada doğa ve çevreyle uyumlu yeşil 
bir kente dönüştü. Şehrimizin florasına 
zenginlik katmak adına oluşturulan Fidan 

Üretim Merkezi ile birlikte ilimizde 1 mil-

yon 400 bin ağaç, 4 milyon 600 bin çiçek 

toprakla buluşturuldu. Kentte 237 park 

yapıldı. Yeşil kentte her biri küçük bir baraj 

niteliğinde olan 225 gölet ve 172 sulama 

tesisi inşa edildi.”

RÖPORTAJ
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Hele Gel Erzurum’a 
Gel Erzurum 

Yahşi Güzel
Rahmetli Türk Halk Müziği sa-

natçısı İbrahim Erkal’ın bir dönem 
dillere pelesenk olan “Hele Gel Er-
zurum’a Gel Erzurum Yahşi Güzel” 
sözleriyle başlayıp devam edip gi-
den Erzurum’a davet türküsü, Erzu-
rum Büyükşehir Belediyesi’nin “1 
milyon turist” hedefiyle, gerçeğe 
dönüşüyor. Avrupa’nın en gözde 
turizm destinasyonlarından birine 
sahip bulunan Erzurum, Büyükşehir 
Belediyesi’nin atılımlarıyla, bu yıl, 1 
milyon turisti ağırlamaya hazırlanı-
yor.

Erzurum, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen’in projeleriyle cazibesini 

giderek artırdı. Değişimin ve dönüşümün 
şehrin bütün katmanlarında yaşandığı kent-
te turizmde 2019 hedefi, 1 milyon turisti 
ağırlamak… Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “İnşallah 
bu yılki hedefimiz 1 milyon turist… Avru-
pa’nın en gözde turizm destinasyonlarına 
sahip olan şehrimizi her alanda zirveye taşı-
yacağız” dedi. 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen, köklü medeniyetlere ev 
sahipliği yapan Erzurum’un her yönüyle 
büyük bir turizm şehri olduğunu söyledi. 
Başkan Sekmen, kadim şehrin turizm potan-
siyelini şöyle özetledi: “6 bin yıllık bir tarihe 
sahip olan Erzurum, Türkiye’nin önsözüdür. 
Anadolu’nun mihenk taşı olan şehrimiz; 
Olimpiyat meşalesini gururla taşımış, 25. 
Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları vası-
tasıyla adını tüm dünyaya duyurmuştur. Yaz, 
kış, doğa ve inanç turizminin yaygın olduğu 
kent, aynı zamanda bir cazibe merkezidir. 
Birçok tarihi ve kültür varlıklarına sahip olan 
şehrimizde görülmeye değer nice doğa ha-
rikası mekânlar bulunmaktadır. Dünya’nın 
sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Pa-
landöken ve Konaklı Kayak Merkezleri olim-

piyat ruhuna sahip kentin en önemli turizm 
değerleridir.” Başkan Sekmen, iktisadi ve 
ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlan-
dıyla geniş bir yatırım olanağına sahip olan 
Erzurum’un, Tarihi İpek yolu güzergâhında 
yer alan büyük ticaret şehirlerinden biri ol-
duğunu bildirdi. Sekmen, “Her alanda pazar 
potansiyeline sahip olan şehir ekonomisi, 
yerli ve yabancı sermayeye önemli kolaylık-
lar sağlamaktadır. Erzurum bir yatırım mer-
kezidir” diye konuştu.

“ERZURUM İŞLENMEYİ BEKLEYEN 
ELMAS GİBİDİR”

Başkan Mehmet Sekmen, “Anadolu’nun 
zirve şehri Erzurum’da sadece yerel hizmet-
lerde değil aynı zamanda kentin iktisadi, 
sosyal, kültürel ve sportif sorunlarına da kafa 
yoran Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un 
turizm sermayesi olan karı bir külfet olarak 
değil bir nimet olarak değerlendirip işte or-
taya bu güzelliği çıkardı. Özelleştirme İdare-
si’nden devraldığımız günden bu zamana 
kadar Dünya harikası olan bu güzellikleri 
keşfederek, her alanda modern teknolojiyle 
donatılmış yeni bir kayak merkezi inşa ettik” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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Bu yıl ki hedefin 1 milyon turist olduğunu 
ifade eden Sekmen, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Alt ve üstyapısıyla yüzü aşkın projenin 
gerçekleştirildiği Palandöken Kayak Merkezi 
ile birlikte ilimizi ziyaret eden yerli ve yaban-
cı turist sayısında rekora doğru koşuyoruz. 
Bundan birkaç yıl önce Erzurum’un yerli ve 
yabancı turist sayısı 26 bindi. Erzurum’da ha-
yat bulan yatırımlar, Palandöken ve Konaklı 
kayak merkezlerimizde gerçekleşen proje-
lerle bu rakamı 755 binin üzerine çıkardık. 
Bu yılki hedefimiz en az 1 milyon turist…”

“YEREL YÖNETİMDE ÜÇ YIL ÜST 
ÜSTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen, kurumun hayata geçirdi-
ği yatırımlar sonucu Büyükşehir’in yatırım 
bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye 
birincisi olduğunu hatırlattı. Başkan Sek-
men, “Dadaşlardan aldığımız destek ve du-
ayla, Anadolu’nun zirve kentinde hep ilkleri 
yaşadık. Hizmet aşk ve şevkimiz ilk günkü 

heyecanla artarak devam ediyor. Otuz Bü-
yükşehir Belediyesi arasında üç yıl üst üste 
birinci olduk. Yatırım performansları ve yeni 
kaynaklar bulma performansı, tahsilat per-
formansı, personel giderleri performansı ve 
harcama performansı dikkate alınarak kesin 
hesaplar incelenip söz konusu sonuca varıl-
dı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2015’te 
birinci oldu. 2016’da da bu başarıyı ikinci kez 
elde ettik. Ve 2017’de yine Türkiye şampiyo-
nu olduk. Bütçemizin yüzde 67.18’ini şehri-
mizin inşa ve ihyası için yatırımlara ayırarak 
bu başarıya ulaştık. Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi güçlü ekibi sayesinde üçüncü kez 
Türkiye’nin en başarılı yerel yönetimi seçildi. 
Bu başarı sadece Büyükşehir’in değil Erzu-
rum’un da başarısıdır.”

“ERZURUM’DA 5 YILDA ADETA YA-
TIRIM SEFERBERLİĞİ YAŞANDI” 

Erzurum eğitimde yapılan yatırımlarla 
adeta zirveye çıktı. Göreve gelir gelmez eği-
tim kurumlarını baştan aşağı onaran Başkan 

Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu kaydı 
düştü: “Kentte ilk olarak eğitim yatırımlarıyla 
işe başladık. 5 yıl içerisinde il genelinde tam 
bin 527 okulda bakım ve onarım çalışması 
yaptık. Şu an eğitim kurumlarımızın yüz-
de 85’lik bir bölümü tamamıyla bakım ve 
onarımdan geçirildi.” Kentte hayata geçen 
yatırımlarla ilgi bilgi veren Başkan Sekmen, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin hem 
de en büyük kamu yatırımı olma özelliğini 
taşıyan Et Entegre Tesisimizi Erzurum’da kur-
duk, hizmete açtık. İlçelerimizde son derece 
kullanışlı 10 canlı hayvan pazarı kurduk, 11 
mezbaha hizmete açtık, mobil kesim istas-
yonları oluşturduk. Hayvancılığın en büyük 
ihtiyacını ortadan kaldırmak için tam 447 
içme suyu göleti yaptık. Erzurum’daki tarım-
sal sulama tesisi uzunluğunu 2 bin 255 kilo-
metreye çıkarttık. Orta Doğu’nun en büyük 
ve en modern canlı hayvan borsasını ise, Er-
zurum merkezde tamamladık, kısa bir süre 
sonra da hizmete açacağız. Yani biz kararlı-
yız, Erzurum’u kesinlikle tarım ve hayvancılı-
ğın yeniden merkezi haline getireceğiz.” 
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BAŞKAN SEKMEN’DEN GÖÇ ANALİZİ 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mehmet Sekmen, “Nüfus demek sadece bir 
yerde yaşayanların sayısı demek değildir. 
Nüfus demek; nüfuz demektir, güç demektir, 
enerji demektir. Dolayısıyla Erzurum’daki nü-
fus artışı, işte bu bakımdan çok daha önem-
lidir” dedi. Sekmen, “Son 20 yıldır sürekli kan 
kaybeden bir şehirde, eğer ki göçü tersine 
döndürmüş ve nüfus artışını başlatmışsanız, 
önünüzdeki en büyük engellerden birisini 
kaldırmışsınız demektir. Biz Erzurum’da işte 
bunu başardık. Her yıl on binlerce yaşayanı-
nın çeşitli nedenlerle başka şehirlere göç et-
tiği Erzurum’da, artık on binler geri dönme-
ye başladı. Erzurum, 20 yıl aradan sonra ilk 
kez nüfus artışı kaydetti. Bu durumu sadece 
nüfus hareketliliği olarak görmek yanlış olur. 
Bu durum; Erzurum’un ayağa kalkmaya ve 
güçlenmeye başladığını gösteriyor. Yani ar-
tan sadece Erzurum’un nüfusu değil; aynı 
zamanda nüfuzudur, gücüdür, enerjisidir” 
dedi.

SPORUN BAŞKENTİ: ERZURUM
Göreve geldiği gün “Erzurum her alanda 

çağ atlayacak” diyen Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in şe-
hirdeki sportif yatırımları karşılığını buldu. 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, kış ve yaz spor 
okulları, ulusal ve uluslararası spor organi-
zasyonlarıyla tabiri yerindeyse kent 5 yılda 
“Sporun Başkenti” oldu. Erzurum, Tük spor 
kamuoyunda özellikle Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi ile sürekli anılır oldu. Özellikle Av-
rupa medyasında da geniş yankı uyandıran 
kamp merkezi bugün gelinen noktada yerli 
ve yabancı futbol kulüpleri ve sporun birçok 
branşına gönül vermiş kulüp ve sporcuları 
ağırlıyor. Güç ve enerji deposu kamp merke-
zi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2 
bin 800 rakımda çok sayıda futbol takımının 
adresi oldu. 

Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
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Erzurum’un
eşsiz lezzeti

Dünya mutfağında söz sahibi ülkele-
rin başında gelen Türkiye, bu özelliğini 
zengin yemek kültüründen almaktadır. 
Yemek kültürümüzün köşe taşlarından 
biri de hiç şüphe yok ki Erzurum’un cağ 
kebabıdır. Düğünlerin baş yemeği olan 
cağ kebabı, ünü ülkemiz sınırlarını aşan 
eşsiz bir lezzettir. Kuzu ve koyun etleri 
kemiklerinden ayrılır. Sinirleri ve sert yer-
leri ayıklanarak parmak kalınlığında par-
çalara ayrılır. Tuz, karabiber ve yemeklik 
doğranmış soğan karıştırılarak hazırlanan 
terbiyenin içinde etler bir gün bekletilir. 
Terbiye edilen etler, bir silindir oluştura-
cak şekilde özel büyük bir şişe tek tek ge-
çirilerek iyice sıkıştırılır. Ocakta, odun ate-
şinin karşısına yatık halde konulur. Çevire 
çevire kızartılır. İnce özel şişlere (cağlara) 
ince bir şekilde geçirilerek kesilir. Lavaş 
ekmek ile servis edilir.
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Kadayıf dolması 
damakları 

şenlendiriyor
Tel kadayıfın içine çekilmiş cevizlerin 

yaprak sarma şeklinde sarılmasıyla yapı-
lan kadayıf dolması, Erzurum yöresine has 
tatlıların başında geliyor. Bir kabın içinde-
ki kırılmış yumurtalara batırılarak yağda 
kızartılan kadayıf dolmalarının üzerine su 
ve şeker karışımından elde edilen sıcak 
şerbetin dökülmesiyle servise hazır hale 
getirilen lezzet fırtınası, damakları şen-
lendiriyor.
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Mehmet Sait AYIK
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

BUSKİ
BUSAGA PROJESİ 

1989 yılında kurulan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı, müstakil bütçeli ve 
kamu tüzel kişiliğine haiz olan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün başlıca görevleri arasında; 
Bursa’mızın içme, kullanma ve endüstri 
suyu ihtiyaçlarının karşılanması, abonele-
re dağıtılması, yağmursuları ve kullanılmış 
suların toplanması, zararsız hale getirile-
rek yeniden kullanılması, su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesi gelmektedir. 
Bu kapsamda Bursa’nın tamamında yeri-
ne getirilen su ve kanalizasyon hizmetleri 
başta olmak üzere BUSKİ yatırımları için 
bünyemizde 26 adet RTK (Gerçek Zamanlı 
Kinematik) Gezici GNSS  (Uydularla Konum 
Belirleme ve Navigasyon Sistemi) alıcısı ve 
9 adet totalstation kullanılmaktadır.

1995 yılında Türkiye’de ilk sabit GPS (Kü-
resel Konum Belirleme Sistemi) referans 
istasyonu, Genel Müdürlüğümüzde tesis 
edilmiş ve bu konuda yapılan somut ça-
lışmalar için de sahadaki gezici GPS kulla-
nıcılarına cm. hassasiyetinde anlık konum 
bilgisi gönderilmesi yine ilklerden biri ol-
muştur.

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk ala-
nının; 2014 yılında 6360 sayılı kanun ile Bur-
sa İl Mülki Sınırı olan yaklaşık 12.000 km2’ye 
genişlemesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde ya-
pılacak yatırım ve hizmetler ile ilgili sahada 
gerçekleşecek harita ölçüm çalışmalarında, 
2007’den beri mevcut olan tek GPS referans 
istasyonumuzun yetersiz kaldığı tespit edil-
miştir. 

Büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile bir-
likte BUSKİ Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 
tarafından tüm Bursa’yı kapsayacak yeni jeo-
dezik ve fotogrametrik altyapı çalışmalarına 
M5 projesi (1/1000 ölçekli halihazır harita 
üretim projesi) ile birlikte vakit kaybedilme-
den başlanılmıştır. İlk etapta bu çalışmaların 
altyapısını oluşturan verilerin Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulu-
sal Temel GPS Ağı-Aktif ) projesi ile uyumlu 
hale getirilmesi amaçlanmış; ancak Kadastro 
Genel Müdürlüğü, BUSKİ’nin ihtiyacı olan 
yer kontrol noktalarının TUTGA’ ya (Türkiye 

Ulusal Temel GPS Ağı) dayalı yapılması ge-
rektiğini bildirmiştir. BUSKİ bu ağa BUGNA 
adını vermiştir. TUTGA ile TUSAGA arasındaki 
koordinat farklarının BUSKİ çalışmalarını et-
kilememesi için BUGNA ile uyumlu BUSKİ’ye 
ait  sürekli sabit GNSS ağı  kurulma ihtiyacı 
doğmuştur. 

Bunun üzerine konuma dayalı hizmetler  
kapsamında  koordinat birliği ve güvenirlilik 
sağlamak temel hedefi ile sahada gerçek za-
manlı hassas konum bilgisi elde edebilmek 
için 2015 yılında, Bursa il sınırları içinde istas-
yonlar arası en az 21 km en fazla 72 km olmak 
üzere Bursa merkez, İnegöl, İznik, Gemlik, Ka-
racabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Har-
mancık ilçelerine 8 (sekiz) adet  Sabit GNSS 
İstasyonu ve Acemler kampüsünde Kontrol 
Merkezi kurularak BUSAGA Projesi hayata 
geçirilmiştir. BUSAGA, sürekli GNSS gözlem-
leri yapan 8 adet sabit GNSS referans istas-
yonundan oluşan bir ağ ve ağ içerisinde tek 
GNSS alıcısından Gerçek Zamanlı (Real Time) 

santimetreler doğruluğunda güvenilir koor-
dinat bilgisi elde edilmesine olanak sağlayan 
bütünleşik bir sistemdir.

GNSS alıcıları ile tek başlarına da 5-10 
metre hata ile konum bilgisi üretir. Ama bu 
BUSKİ gibi hassas haritacılık uygulamalarına 
ihtiyaç duyan kurum ve kişiler için yeterli de-
ğildir. Bunu gidermek için bağıl konumlama 
yöntemleri (Gerçek zamanlı kinematik-RTK, 
ve Statik) kullanılır. Sabit GNSS Ağlarında, 
koordinatı ülke koordinat sistemine dayalı 
olarak bilinen noktalarda, 7 gün 24 saat çalış-
ma kapasitesinde, uygun elektrik ve iletişim 
(internet) altyapısına sahip GNSS referans 
istasyonları çalıştırılır. Bu istasyonlar bir su-
nucu yazılımı tarafından sürekli yönetilerek 
saha kullanıcılarına ve ofiste hesap yapanlara 
düzeltme bilgisi ya da tercihen ham (RINEX) 
bilgi iletir. 

 BUSKİ Sabit GNSS Ağı aşağıdaki süreçler-
de çalışır: 

Konum belirleme uydularından yayınla-
nan sinyallerin kurulan 8 adet sabit GNSS 
referans istasyonundan alınarak Kontrol 
Merkezi’nde toplamak, Kontrol Merkezi’nde 
istasyonlardan ve kullanıcılardan gelen veri-
leri değerlendirmek,  Kontrol Merkezi’nden 
kullanıcılara konum düzeltme bilgilerini gön-
dermek.

 BUSAGA’nın Hedefleri 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ 

Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alt 
ve üst yapı projeleri, belediye ve kadastro 
çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemi altlıkları, fo-
togrametri, fay hareketleri izleme, lazer mo-
bil tarayıcı, batimetri, yeraltı tespit, tarımsal 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yapılacak 
tüm konuma dayalı ölçme uygulamaları-
na temel oluşturulması BUSAGA Projesi ile 
amaçlanmıştır.  Bu kapsamda  Sahada yüksek 
doğrulukta anlık konumsal bilgi elde etmesi, 
Sahada geçen konum ölçüm ve aplikasyon 
zamanının kısaltılması, Minimum personel 
sayısı ile sahada koordinat ölçüm ve aplikas-
yon işlemlerinin yürütülmesi, • Minimum GPS 
alıcısı ile sahada koordinat ölçüm ve aplikas-
yon işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sahada 
ölçüm ve aplikasyon öncesi ofiste gerçekle-
şecek çalışmanın en aza indirilmesi, hedef-
lenmiştir. 

MAKALE
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 BUSAGA’yı kimler kullanabiliyor? 
BUSAGA’ya kamu kurumları ile özel sek-

törün online kayıt ve ödeme ile bağlanması 
sağlanmıştır. BUSAGA veri hizmetlerinin kul-
lanımını, paylaşımını ve uygulanmasına iliş-
kin “BUSKİ Genel Müdürlüğü Harita Bilgi ve 
Belgeleri Kullanım Yönetmeliği” hazırlanmış, 
“06/01/2016 tarih ve 15 no’lu BUSKİ Yöne-
tim Kurulu Kararı ile Genel Kurul’a sunularak, 
11/02/2016 Tarih, 2016/04 Esas, 295 sayılı Ka-
rar ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 
olağan toplantısında oybirliği ile kabul edi-
len Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 
ile yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Kurumumuz genelinde 30, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, İlçe Belediyeler, DSİ, Üni-
versiteler vb. kamu kurumlarından 54, özel 
sektörden 65 kullanıcı halihazırda BUSAGA 
hizmetlerinden yararlanmaktadır. BUSAGA 
ile BURSA genelinde koordinat birliği ve gü-
venirlilik oluşturulmasına imkan sağlanmış, 
ayrıca BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kulla-
nım Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar ve 
bedeli karşılığında yapılan bu hizmetlerden 
2016, 2017 ve 2018 yıllarında Genel Müdür-
lüğümüz adına toplam 245,513.00TL (ikiyüz-
kırkbeşbinbeşyüzonüç Türk Lirası) gelir elde 
edilmiştir.

 BUSAGA Saha ve Ofis Hizmetleri 
BUSAGA gerçek zamanlı ve değerlendir-

me hizmetleri kayıtlı kullanıcılara sunulmak-
ta olup, BUSAGA hizmetleri www.busaga.xyz 
üzerinden yönetilebilmektedir. Ayrıca, tüm 
kayıt, hizmet seçimi ve ödeme işlemleri web 
üzerinden en az müdahale gerektirecek şe-
kilde düzenlenmiştir.

 BUSAGA Kayıt ve Ödeme 
Kullanıcılar E-BUSKİ üzerinden, bir su fa-

turası ödemesi kadar kolay kayıt ve ödeme 
işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu aynı za-
manda tüm kullanıcıların BUSKİ veri tabanı-
na da kayıtlı olmasını sağlamaktadır. Özetle 
BUSAGA kullanıcı yönetimi, BUSKİ abone sis-
temi ile entegre edilmiştir. Bu bağlamda da 
Türkiye’de bir ilk niteliğindedir. Kayıt işlemleri 
sırasında tüm aşamalar, sisteme tanımladığı-
nız e-posta adresine gönderilen e-postada 
tarif edilen talimatlar ile yönetilmektedir.

 BUSAGA RTK Gerçek Zamanlı Kinematik 
Hizmetleri 

GNSS kullanıcıları BUSAGA’nın RTK hizme-
tinden faydalanırlar. Aynı zamanda; Hizmet 
Yönetimi-SBC’e giriş yapan kullanıcılar, ağ 
istasyonlarının etkinliğini izleyebilirler. Her 
kullanıcı kendi gezicisini, ya da bir kurum 
yetkilisi, kurumdaki tüm gezicilerin anlık ko-

numunu harita ekranı üzerinde görebilir ve 
takip edebilir. Kullanıcının GNSS gezici alıcısı-
nın desteklemesi durumunda, Kullanıcı Hiz-
met Yönetimi-SBC üzerinden mesaj gönderi-
lebilir. Kullanıcılar, kendi şifrelerini kendileri 
belirleyebilir ve değiştirebilir. 

 BUSAGA Web Uygulaması Dengeleme 
Hesap Hizmetleri 

Sahada, gezici alıcılar ile topladığınız RI-
NEX verileri BUSAGA istasyonlarına dayalı, 
otomatik olarak hesaplatmak için bu hizmeti 
kullanabilirsiniz. BUSAGA web’in en önemli 
uygulaması / Hesaplama Hizmetidir. Bu hiz-
met sayesinde, sadece 1 adet GNSS alıcısı 
ile gerçekleştirilen statik ham veri kaydı, bir 
dengeleme yazılımı satın almaya, ya da yazı-
lım kullanmayı bilmeye gerek kalmadan ko-
num üretimi sağlamaktadır.

Topladığımız statik RINEX verileri hesapla-
ma hizmetine yükleyerek sonucunu sonuçlar 
ekranından takip edebiliriz.

 BUSAGA Web Uygulaması RINEX İndirme 
Hizmetleri 

İstasyon veriler tek seferlik indirilebileceği 
gibi geleceğe dönük çalışma alanına özgü 
veri paketleri de oluşturulabilir. Hazırlanan 
RINEX verilerine erişim, BUSAGA web üze-
rinden ilgili veriye tıklanarak ya da BUSAGA 
tarafından otomatik gönderilen e-postadaki 
bağlantılara tıklanarak gerçekleştirilir. İstas-
yonlara ait RINEX veri talep ederken ya da 
Dengeleme Hizmeti kullanılırken istasyonla-
rın veri mevcudiyet durumu web üzerinden 
takip edilebilir. İstasyon seçimi, harita üze-
rinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir… Yazılım 
size en yakın istediğiniz sayıda noktayı oto-
matik bulur.

 BUSAGA Geoit Hizmetleri 
BUSKİ Halihazır Harita Üretimi (M5) projesi 

kapsamında yapılan çalışmalardan bir tanesi 
de Bursa yerel geoitin oluşturulmasıdır. 

M5 projesi kapsamında yaklaşık 1200 adet 
yer kontrol noktası tesis edildi. GNSS göz-
lemleri ve ulaşılabilen noktalarda nivelman, 
ulaşılamayan noktalarda da GPS nivelmanı 
yöntemi ile kot taşınmıştır. Yaklaşık 850 adet 
nivelman noktası, 60 adet HGK RS noktasın-
dan çıkış alınarak yaklaşık 800 km nivelman 
güzergahı ölçülmüş, bunlardan 51 tanesi 
uyuşumlu kabul edilerek değerlendirilmiştir. 
Hesaplar sonucunda Bursa il sınırları içeri-
sinde oluşturulan geoit model belirli bir grid 
aralığında örneklenmek sureti ile merkezi 
server üzerinden oluşturulan bir koordinat 
sistemi tanımı ile kullanıcılara ortometrik 
yükseklikler elde edebilecekleri, Gerçek Za-

manlı ve Web tabanlı sonradan değerlendir-
me hizmeti olarak sunulmaktadır.

BUSAGA Baz Kalite İzleme 
Bu uygulama BUSAGA referans istasyonla-

rı arasındaki bazları çözümleyerek istasyon-
lardaki deformasyonları gözlemlemektedir. 
Bu uygulamanın hedefi, BUSKİ yapı sağlığı 
izleme sistemleri ile ilgili geleceğe dönük bir 
yaklaşım koyması, Bursa’daki tarihi yapılar ya 
da BUSKİ barajlarının deprem etkisinin izlen-
mesini amaçlamaktadır. 

Elde Edilen Sonuçlar 
Sabit GNSS Referans İstasyonları verileri 

bu konuda ülkemizde otorite olan ve yö-
netmelik gereği yetkili kılınan Harita Genel 
Komutanlığı tarafından da kontrol edilmiş, 
istasyonların verileri ve koordinatları resmi 
olarak onaylanmıştır.

Hassas konum belirlemeye yönelik uygu-
lamalar için kurulan bu sistemler, kullanıcı-
lara, zaman, maliyet, doğruluk ve kullanım 
kolaylığı gibi ölçütler dikkate alındığında 
önemli avantaj ve katkılar sağlar.

Sistemin GNSS Alıcısına Sahip Kullanıcı-
lara Sağladığı Avantajlar

Gerçek zamanlı (anlık) konum, hız ve za-
man bilgisi ve üç boyutlu nokta koordinatları 
elde edilebilmektedir. Daha sonradan hesap 
gerektirmez. Çalışma bölgesinde ön hazırlık 
çalışması gerektirmez. Diğer tekniklere göre 
daha hızlı ölçüm ve aplikasyon uygulamaları 
gerçekleştirilir. Noktalar arası görüş zorunlu-
luğu kalkmış olup GPS alıcı anteninin uydu 
sinyalinin izleyebilmesi için gökyüzünü gör-
mesi ve sisteme bağlanması yeterlidir. Gece‐
gündüz ölçüm yapılabilmektedir. Ölçümlerin 
yapılması hava koşullarından bağımsızdır.  
Ölçülerin hızlı yapılması ve aletlere kullanım 
kolaylığı, ölçücü hatalarının olmaması (anten 
yüksekliği ölçümü hariç) nedenleriyle ekono-
mik bir yöntemdir. Doğruluk derecesi klasik 
tekniklerle (total station ile uzunluk ve doğ-
rultu ölçümü, uzun mesafe nivelman, trigo-
nometrik nivelman gibi) edilenlere göre eşit 
yada daha iyidir. Sistemde güncel ve dinamik 
olan istasyonlar ile oluşturdukları ağ 365 gün 
24 saat çalışarak veri, konum belirleme, ölç-
me ve uygulamaları için kullanıcılara hizmet 
sunmaktadır. BUSAGA ile BURSA genelinde 
koordinat birliği ve güvenirlilik oluşturulma-
sına imkan sağlanmış olup projeden amaçla-
nan hedeflerimize ulaşılmıştır. Ayrıca; proje-
nin yeni teknolojiyi içermesi, hızlı ve doğru 
sonuçlar vermesi kurum genelinde özellikle 
bu sistemi kullananlar için motivasyon kay-
nağı olmuştur.
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GELENEKTEN 
GELECEĞE 

EL SANATLARI
Mustafa TÜRE 

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

İnsanlık yaşamı var olduğundan beri, el 
sanatları olgusu da varlığını hissettirir ol-
muş.

İnsanlık tarihinin, tarıma ve hayata geçiş 
dönemini içeren “neolotik dönem”den bu 
yana, gündelik temel ihtiyaçların karşılan-
ması, korunması amacı ile ilk örneklerini 
veren el sanatları, ortaya çıktığı toplumların 
duygularını ve kültürel özelliklerini yansıtır 
hale gelmiş. Bu da ilerleyen süreçle birlikte 
el sanatlarına, “geleneksel” olma gibi bir va-
sıf kazandırmış. Bin yıllar boyu birbirinden 
farklı kültürlere ev sahipliğinde bulunan 

Anadolu coğrafyası, el sanatlarının geniş ve 
zengin bir yelpazede yer aldığı merkez olma 
gibi bir özelliğe sahip olmuş.

Anadolu coğrafyasının yaklaşık bin yıllık 
sakinleri olan Türkler de insanlık tarihinin 
ortak kültür mirasına pek çok değer kazan-
dırmış. Geleneksel Türk El Sanatları başlığı 
altında oluşturulan bu değerler, göz kamaş-
tıran bir birikimi de beraberinde getirmiş.

Osmanlı’nın ilk başkenti olması ve Tarihi 
İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla 
Bursa, tarihin her döneminde ekonominin 
ve kültürün merkezi olmuş bir şehir.

Bursa’nın zengin kültürel birikimi, el sa-
natlarının gelişimine katkı sağlayan önemli 
bir faktör. Kadim Anadolu coğrafyasının her 
şehri, kendine has nitelik ve özellikteki el sa-
natlarıyla adından söz ettirse de bu durum 
Bursa’da, köklü tarihi birikiminin yansıması 
anlamında daha bir çeşitlilik gösteriyor.

İpekli dokumaların merkezi olan Bursa’da 
dokumalardan başka, çinicilik, hat sanatı, 

tezhipçilik, ebru, ağaç oymacılığı, urgancılık, 
bıçakçılık, demircilik, gümüşçülük, sedefçi-
lik, okçuluk, köfüncülük, saraçlık, çarıkçılık 
gibi el sanatları ön plana çıkmış.

Günümüz Bursa’sında el sanatlarının bir 
arada sergilendiği merkezlerin başında ge-
len Irgandı Köprüsü, Balibey Han, Kapalıçar-
şı, Ulu Cami çevresi ve Cumhuriyet Caddesi, 
el sanatları meraklılarının vazgeçilmez uğ-
rak yerleri arasında yer alıyor.

Geleneksel el sanatlarının Bursa’daki bu-
günkü temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz 
röportajlar, sanatın kuşaklar boyu süren göz 
kamaştırıcı serüvenini yansıtması anlamın-
da pek çok veriyi de gözler önüne seriyor.

Geçmişten gelenin bugün de yaşatılması 
anlamında büyük değer ifade eden “gele-
neksel el sanatları”nın kuşaklar boyu devam 
etmesi, ülke kültürünün dünya kültür mira-
sına bırakabileceği değerlerin devamı adına 
büyük önem arz ediyor.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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HATTIN AĞAÇTA 
HAYAT BULMASI
Yaşamı ve yaşanmışlıkları, gönül gö-

züyle görüp anlamlandırmayı gerekti-
ren sanatkarlık, yürek işçiliğiyle ortaya 
konulan eserlerin ışıltılı dünyasında ha-
yat buluyor.

Bekir Uslu’nun 40 yıldır yürek işçi-
liğiyle ortaya koyduğu el işi göz nuru 
eserler, aynı zamanda, bakmakla gör-
mek arasındaki inceliğin, göz kamaştırı-
cı zerafetini yansıtıyor.

Gönül gözüyle bakmasını bilen nadir 
insanlardan olan Uslu, yürek güzelliğin-
den süzülen ışıltıları, sanatıyla buluştu-
ruyor.

Ceviz, kayın, kestane, ıhlamur, maun 
gibi ağaçlardan elde edilen ahşap mal-
zemeye, Osmanlı hat sanatının en seç-
kin örneklerini işleyen Uslu, gönüllere; 
estetiğin, zarafetin, güzelliğin şiirsel do-
kunuşlarını dokuyor.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok fes-
tivale katılan Bekir Uslu; Hollanda, Al-
manya, Avustralya’daki festivallerde 
hem sanatını, hem ülkemizi başarıyla 
temsil etti.

Tarihi Irgandı Köprüsü’ndeki “gönül 
hanesi”nde sanatıyla ahşaba şekil veren 
Uslu’yu, dostları bir an olsun yalnız bı-
rakmıyor.

Mekan, dumanı üstünde çayların 
koyu deminde, gönülden gönüle nak-
şolan hoş sohbetlere tanıklık ediyor.
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GÜMÜŞÜN 
CAZİBESİ

Saat tamirciliğiyle başlayan 60 yıla 
yaklaşan mesleki birikimini, uzun yıllar-
dır gümüşçülükle sürdüren Salih Çınar, 
gümüşün ışıltılı dünyasından yansıyan 
güzellikleri, gümüş tutkunlarının beğe-
nisine sunuyor. Gümüşün büyüleyici gü-
zelliğini, estetik cazibenin özgünlüğüyle 
bir araya getiren Çınar, çevresinde saygı 

duyulan bilge bir kişilik. Çınar’ın, Gümüş-
çüler Çarşısı’ndaki mağazası, on binlerce 
çeşit üründen meydana gelen geniş 
ürün yelpazesiyle, yolu çarşıya düşenle-
rin uğrak yeri konumunda bulunuyor.

Gümüşün huzur veren efsunlu yol-
culuğuna uzunca süredir oğlu Uğur Çı-
nar’la birlikte devam eden Salih Çınar, 
yarım yüzyılı aşkın mesleki birikimiyle, 
gümüşçülüğün gelişimine önemli katkı-
lar sağlamış değerli bir isim. Uzun yıllar-
dır başarıyla dalgalandırdığı meslek bay-
rağını oğlu Uğur Çınar’a devreden Salih 
Çınar, gümüşün hiçbir zaman değerini 
yitirmeyeceğine işaret ediyor.

Oğul Uğur Çınar’ın ismini taşıyan 
“Uğur Gümüşçülük”, ürün teşhir mağa-
zasının yanı sıra atölyesiyle de sektörün 
hizmetinde bulunuyor. Gümüş ürünler,  
Uğur Gümüşçülük’ün iki emektar ustası 
Tarık ve Arif Karaerkek kardeşlerin ma-
haretli parmaklarında hayat buluyor.

BAKIR 
İŞLEMECİLİĞİYLE
GELEN GÜZELLİK
El emeği göz nuru çabanın sonucun-

da hayat bulan bakır eşyaların yer aldı-
ğı Bursa’daki sayılı mekanların başında 
gelen “Bursa El Sanatları”, insanı, bakırın 
egzotik dünyasına buyur ediyor. 

Firma Sahibi Murat İnci’nin ellerinde 
şekil bulan bakır; semaverden fincana, 
cezveden ibriğe kadar günlük yaşamda 
yer bulan eşyalara ilham kaynağı oluş-
turuyor. İnci’nin Cumhuriyet Caddesi 
üzerindeki dükkanında şekil bulan bakır 
eşyalar, yerli yabancı turistlerin ilgisini 
çekiyor.
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GÜZELLİKLER SİLSİLESİ
Geleneksel Türk el sanatları arasında yer alan ebru, tezhip ve 

hüsn-ü hat üzerine çalışmalarda bulunan Hasan Bilim, sanatıyla, 
geçmişten bugüne kültür köprüsü kuruyor.

Emekli öğretmen Bilim, yıllarını geleneksel Türk el sanatlarına 
adamış değerli bir isim. Birleşmiş Milletler’in düzenlediği el sa-
natları yarışmasında Türkiye’ye dünya dördüncülüğü kazandıran 
Bilim, yüzyılların birikimiyle günümüze ulaşan sanat eserlerinin, 
geleneksel değerlere sahip çıkılmasıyla gelecek kuşaklara aktarı-
labileceğine inanıyor.

HAYATIN IŞILTISI
Ahşap zemine çivi, bakır tellerle çalışılan filografi sanatının 

Bursa’daki temsilcilerinden İlknur Özkeser’in eserleri göz kamaş-
tırıyor.

Hat uygulamalarından günlük hayatta kullanılan eşyalara ka-
dar geniş yelpazedeki objeler dizisinin ışıltılı tasvirini filografi sa-
natıyla buluşturan Özkeser; Hollanda, İngiltere ve Fransa başta 
olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen el sanatları 
festivallerine katıldı. Filografinin yaygınlaştırılarak genç kuşakla-
ra aktarılmasının önemine dikkat çeken Özkeser, el sanatlarının 
bir ülkenin kültürel birikimine büyük kazanımlar sunduğunu 
vurguluyor.

RENKLERİN AHENGİ
Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden camı sanatla buluşturan 

Ümmühan Ağırman, eserleriyle büyük beğeni topluyor.

İçi dolu renkli camların 1200 derecede eritilmesiyle elde edi-
len pelte kıvamındaki maddeye, figüratif şekiller veren Ağırman, 
estetik çekiciliğin seçkin örneklerini sunuyor. Almanya, Avustur-
ya, Fransa, Hollanda, İngiltere’deki el sanatları festivallerine katı-
lan Ağırman; çiçekten böceğe kadar geniş yelpazedeki objeleri, 
renklerin ahenkli dünyasında buluşturuyor.
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SU ENDÜSTRİSİNİN 
GELECEĞİ İÇİN BURSA 

YAPAY ZEKÂ BİLİM 
VE TEKNOLOJİ 

ENSTİTÜSÜ 
KURULSUN  

 Özet
Antik Yunan mitolojisinde bronzdan 

inşa edilen Talos adındaki robotla karşıla-
şıyoruz. Talos’un görevi, Girit adasının sa-
hillerini günde üç kez turlayarak Avrupa’ya 
ismini veren ve güzelliğiyle meşhur Euro-
pa’yı korumaktır.

Yaşamın Geleceği Kurumu başkanı Max 
Tegmark diyor ki “Medeniyet ile ilgili sev-
diğimiz, elimizde bulunan her şey zekânın 
ürünüdür. Bu yüzden Yapay Zekâyı ve do-
layısıyla insan zekâsını geliştirmek, tekno-
lojiyi faydalı halde tuttuğumuz müddetçe 
medeniyeti hiç olmadığı kadar ilerletebilir.“ 

Su Endüstrisinin hizmet kalitesini geliş-
tirmek için Bursa Yapay Zekâ Bilim ve Tek-
noloji Enstitüsü kurulmalıdır.

 1.Giriş
BBC ile söyleşisinde MIT Bilgisayar Bilimle-

ri Laboratuvar’ından Edward Fredkin “Tarihte 
üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki kâinatın 
oluşumudur. İkincisi yaşamın başlangıcının 
olmasıdır. Üçüncüsü de Yapay Zekâ’nın orta-
ya çıkışıdır.” demiştir.

Beyin üzerine araştırmalar yapan Dr. V. 
Grey Walter’in incelemelerine göre insan 
beynine benzeyen bir makinenin yapıla-
bilmesi için 300 trilyon dolardan fazla para 
gerekmektedir. Böyle bir makinenin çalışa-
bilmesi için ise 1 trilyon Watt’lık elektrik ener-
jisine ihtiyaç vardır.

Yapay Zekâ denince belki de ilk akla gelen, 
1997’de IBM’in Deep Blue bilgisayarının Dün-
ya Satranç Şampiyonu Gary Kasparov’u yen-
mesidir. Mart 2016’da da, sonradan Google’ın 
satın aldığı ve DeepMind tarafından geliştiri-
len AlphaGo, Dünya Go Şampiyonu Lee Se-
dol’u yendi. Tesla ve Google Yapay Zekâyı öz-
sürüşlü arabalarda kullanıyor. Şimdi de Bach 
seviyesinde beste yapabilen Yapay Zekâlar 
(DeepBach) üzerinde çalışmalar var[1].
 
2.Bursa Yapay Zekâ Bilim ve Teknoloji Ens-
titüsü Kurulsun

Stanford Üniversitesi 18.03.2019 tarihin-
de İnsan Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsü’nün 
açılışını yaptı. İnsan Merkezli Yapay Zekâ Ens-
titüsü (HAI), akademisyen John Etchemendy 
ve eski Google Yapay Zekâ yöneticisi Fei-Fei 
Li’nin önderliğinde çalışmalarına başladı.

Bursa Yapay Zekâ Bilim ve Teknoloji Ens-
titüsü’nün hedefi akademiden, devletten ve 
endüstriden Yapay Zekâ düşünürleri, öğren-
cileri, araştırmacıları, geliştiricileri ve kullanı-
cıları için disiplinler arası bir merkez olacak-
tır[2]. 

 2.1. Bursa Yapay Zekâ Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsünün Su Endüstrisindeki hedefleri

1.Su Endüstrisindeki bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerle Su Endüstrisini daha önceden 
hazırlıklı hale getirecektir.

2.Su Endüstrisindeki kalite standartlarını 

korumak için sanayideki problemlerin çözü-
münde, tespitinde akıl yürütmeyi sağlaya-
caktır. 

3.Su Endüstrisinden elde edilen verileri 
anlamlandırmayı sağlarken Su Endüstrisin-
deki operatörler ve karar vericiler için bilgi-
lendirici araçlara dönüştürecektir. 

4. Bütün bilimsel ve teknolojik alanları için 
endüstriyel çözümleri üretecektir.

5. Yapay Zekâ konusundaki teknik ve aka-
demik personelin yetiştirilmesini sağlayacak-
tır.

6. Bütün bilim ve teknolojik alanlara aynı 
yerde, zamanda ve konuda çalışma imkânı 
sağlayacaktır.

 2.2.Sektörlere göre Yapay Zekâ’nın

 Hedefleri 
Perakende sektöründe stok takibi Yapay 

Zekâ ile geliştirildi ve günümüzde olumlu et-
kiler sağladı. İnsan iş yükünü kolaylaştırdığı 
gibi zamandan tasarruf edilmesine de yar-
dımcı oldu.

İmalat Sektörü ve Seri Üretimlerde bekle-
nen yükü ve talebi tatmin etmek için seri üre-
tim yapan cihazların ortaya çıkışı, cihazlardan 
alınan üretim raporları temin edilmektedir. 
Hem hata payını hem de insan iş yükünü en 
aza indirmede önemlidir.

Yapay Zekâ sporda takım koçlarına ekibi 
nasıl organize edeceğine dair raporlamaların 
ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Yapay Zekâ sağlık sektöründe bireysel bir-
çok ilaç, kişisinin sağlık sorunlarına bağlı ola-
rak iyileştirmeyi kolaylaştıracak ekipmanların 
üretilmesi ve x-ray okuma sistemi ile hayatı-
mızda yer aldı.

Cebrail Ozan OKTAR
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2.3.Eğitime göre Yapay Zekâ’nın Hedefle-
ri 

1. Temel eğitim aktivitelerini otomatik-
leştirme imkânı sağlar.

2. Eğitim yazılımlarını öğrenci ihtiyaçları-
na göre kişiselleştirir.

3. Öğrencilerin eksiklerini daha iyi anlar 
ve gelişim için kişiye özel destek avantajı 
oluşturur.

4. Kişiselleştirilmiş çözümler sunar.
5. Faydalı geri bildirimler sunar.
6. Eğitim yapısını değiştirebilir.
7. Öğretmenlerin rolünü değiştirebilir.
8. Deneme yanılma öğrenimini daha ak-

tif hale getirir.
9. Kendini sürekli geliştirir.
10. Yapay Zekâ ile nerede, nasıl ve kimin-

le kavramları değişecek gibi duruyor.
 
 2.4. Bursa Yapay Zekâ Bilim ve Tekno-
loji Enstitüsü’nün hedefleri

1.Dünyadaki Yapay Zekâ Bilim ve Tekno-
loji Endüstrisindeki bilimsel ve teknolojik 
alanlarda söz sahibi olmak

2.Ülkemize yeni üretim teknikleri, araçları 
ve genel işlevleri ve özellikleri farklı ürünler 
kazandırmak

3. Yapay Zekâ Bilim ve Teknoloji Endüstri-
sindeki personel eğitimini sağlamak

 3.Yapay Zekâ’nın türleri 
Makinelerden beklenen davranışın; aklın 

gösterdiği yol mu yoksa zekânın gösterdiği 
çözüm mü olduğu tartışmalıdır. Aynı insan, 
ilk karşılaştığı bir durum karşısında, kendince 
en uygun davranışa, zekâsını kullanarak karar 
verir[3]. 

Makinelerin akıllı mı yoksa zeki mi olması 
beklenmektedir? İnsan aklını kullanarak, bir 
durum karşısında doğru, dolayısıyla mantıklı 
olan çözümü seçer. 

1. İnsan gibi düşünen Yapay Zekâ
2. İnsan gibi davranan Yapay Zekâ
3. Mantıklı düşünen Yapay Zekâ
4. Mantıklı davranan Yapay Zekâ

 4.Yapay Zekâ’nın Üstün Yönleri
 4.1.Yapay Zekâ kalıcıdır 

İnsan öğrendiği ve deneyimlediği olay ve 
konuları, benzerlerini yaşamadığında zaman 
içinde unutabilir. Ancak yinelenen ve insan 
için önemli deneyimlere ilişkin bilgiler bellek-
te sürekli tutulmaktadır.

Unutmanın hızı, konuya verilen önem de-
recesiyle ters orantılıdır. Unutma sırasında, 
önce ayrıntılar, daha sonra ana bilgiler silin-
mektedir. Unutulan bilgiler, belli hatırlatma-
lar ile geri kazanılabilmektedir.

Unutma özelliği, insanın belleğinin gerek-
siz verilerle işgal edilmesini önlemektedir. 
Bilgisayarın belleğine yazılmış olan bir veri 
bilinçli olarak silinmediği sürece, bellekte 
kalmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarın unutma 
yeteneği yoktur.

 4.2.Yapay Zekâ paylaşılabilir 
Zekâ, insanda eğitim, öğrenme ve çevre 

etkenleri ile gelişmektedir. Bu birikimin bir 
başka insana aktarılması, usta çırak ilişkisi ile 
olabilmektedir ve aktarım uzun süre almakta-

dır. Bir kişide oluşan zekânın tümüyle bir baş-
kasına aktarıldığı söylenemez. Buna karşın, 
Yapay Zekâ bir bilgisayarda oluşturulduğun-
dan, bunun diğer bilgisayarlara aktarılması, 
kopyalama yöntemiyle kolayca yapılabilir.

 4.3.Yapay Zekâ daha kolay elde edilebilir
Bir bilgisayarın zekâ düzeyinin yükseltil-

mesi, bir insanın zekâ düzeyinin yükseltilme-
sine göre daha kolaydır; kolay olduğu için 
maliyeti de düşüktür.

 4.4.Yapay Zekâ tutarlıdır 
Aynı olay karşısında verilecek tepki insan-

dan insana değişik olacaktır. Hatta benzer iki 
olayda, aynı insan farklı davranabilmektedir. 
Bunun nedeni insanların zekâ düzeylerinin 
farklı olması ve insan olmalarıdır.

Yapay Zekâ sistemlerinde aynı ya da ben-
zer olaylarda verilen tepki hep aynı olacaktır. 
Farklı zekâ düzeyindeki Yapay Zekâ sistemle-
rinden aynı olay karşısında farklı tepki görül-
mesi, zekâ düzeyi ile ilgilidir.

Fot.1.: Yapay Zekâ platformu
Kay.1.:https://becominghuman.ai/6-ai-subscriptions-to-keep-you-informed-4cfc6cb024a?gi=b86579a9459d
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 4.5.Yapay Zekâ kayıtlıdır 
Bir durum veya olay karşısında Yapay 

Zekâ tarafından üretilen tepki kaydedilmek-
tedir. Dolayısıyla, benzer bir durumla karşıla-
şıldığında, eski kararlar gözden geçirilmekte 
ve en yakın olan tepki verilmektedir. Buna 
karşın insan, karşılaştığı her olayda, geçmiş-
te yaşadığı benzer olayı aklına getirmekte ya 
da onu hiç düşünmeden yeni bir karar oluş-
turabilmektedir.

 5.Doğal Zekâ’nın Üstün Yönleri
 5.1. Doğal Zekâ yaratıcıdır: 

İnsan kendi ve başkalarının deneyimlerini 
değerlendirerek Zekâsını geliştirebilir, dola-
yısıyla yaratıcıdır. Yapay Zekâ, bilgisayara 
yüklenen bilgi ile sınırlıdır; dolayısıyla yara-
tıcılığı insana kıyasla kısıtlıdır.

 5.2.Deneyimlerden yararlanma 
Doğal Zekâ insana duyu organlarının 

yardımıyla öğrendiği deneyimleri kullanma 
ve bu deneyimlerden yararlanma yeteneği 
kazandırır. Yapay Zekâ sistemleri genellikle 
sembolik girdiler ile çalışırlar.

 5.3.Usavurma yeteneği 
İnsan karşılaştığı yeni durum karşısında, 

deneyimlerine dayanarak ve usavurma ye-
teneğini kullanarak hızlı ve yeni bir çözüm 
üretebilmektedir. Yapay Zekâ’nın üretebile-
ceği çözümler, kendisine yüklenen bilgiler 
ve öğretilen çözüm yöntemleri ile sınırlıdır.

 6.Farklı Yapay Zekâ Akımları 
 6.1.Sembolik Yapay Zekâ

Simon’un sembolik yaklaşımıyla ortaya 
çıkan sembolik Yapay Zekâ akımı mantık te-
melli çalışmalarda egemen olmuş ve prog-
ramların başarılarını ortaya koymak için bir 
takım Yapay sorunlar kullanıldı. Kullanılan 
bu Yapay sorunlar gerçek dünyayı temsil 
etmekle suçlanmış, Yapay Zekâ’nın yalnızca 
bu alanlarda başarılı olabileceği ve gerçek 
yaşamdaki sorunların çözümüne ölçeklene-
meyeceği ileri sürüldü.

Geliştirilen programların yalnızca sen-
taktik süreçlerde anlam çıkarma, bağlantı 
kurma ve fikir yürütme gibi durumlarda is-

tenilen sonucun elde edilmemesi bu akımın 
başarısız sayılmasına neden oldu. Bu döne-
min en ünlü programlarından Weizenbaum 
tarafından geliştirilen Eliza, karşısındaki ile 
sohbet edebiliyor gibi görünmesine kar-
şın, yalnızca karşısındaki insanın cümleleri 
üzerinde bazı işlemler yapıyordu. İlk ma-
kine çevirisi çalışmaları sırasında benzeri 
yaklaşımlar kullanılıp çok gülünç çevirilerle 
karşılaşılınca bu çalışmaların desteklenmesi 
yavaşlatıldı.

 6.2.Sibernetik Yapay Zekâ
Yapay sinir ağları üzerinde çalışma ya-

pılan sibernetik Yapay Zekâ akımında da 
durum aynıydı. Bu alanda yapılan çalışma-
larında temel yapıdaki bazı yetersizliklerin 
ortaya çıkması nedeniyle birçok araştırmacı-
nın çalışmaları eskisi kadar yoğun olmasa da 
devam ediyor.

 Sonuç
İnsan Zekâsını henüz tamamen açıklığa 

kavuşturamamış olsak da teorik olarak Ya-
pay Zekâ’nın işleyişi makinelerin İnsan Zekâ-
sına yaklaşması prensibi üzerine kuruludur.
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SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

BURSA TAHLİL
VE TASVİRİ  

Cebrail Ozan Oktar                

 Şehrengiz
Türk edebiyatında “Şehrengiz”, Fars ede-

biyatında ise “şehrâşûb” olarak adlandırılan 
bu edebî tür, kelime olarak “şehri birbirine 
düşüren, şehirde fitne çıkaran” anlamında-
dır. Bu anlamıyla “şehrâşûb” Fars edebiyatın-
da “ma’şûk” ve “sevgili”nin sıfatı olarak kulla-
nılmış, daha sonra ise nitelediği ismin yerini 
alarak “sevgili” anlamı kazanmıştır.Kelimenin 
edebî bir türü tanımlaması ise XVI. yüzyılın 
başlarıdır. Osmanlı edebiyatında Şehrengiz, 
bu yüzyılın başından itibaren yazılmaya baş-
lanmış, XVIII. yüzyılda türün son örnekleri 
verilmiştir. Agâh Sırrı Levend’in tezkirelere 
dayanarak tespit ettiğine göre, on tanesi ka-
yıp olmak üzere Türk edebiyatında toplam 
46 Şehrengiz belirlenmiştir. Ancak Levend’in 
çalışmasından sonra yayımlanan çalışmalar 
ve makaleler, Levend’in tespit ettiklerinin 
dışında da başka Şehrengizlerin olduğunu 
göstermektedir.

 Şehrengiz’in Tanımlanışı
Özellikle Fars edebiyatında şehrâşûb adı 

altında toplanan şiirlerin, türün yüzyıllar içe-
risinde seyreden gelişiminde, içeriklerinin 
ve biçimlerinin birbirlerinden farklı olması, 
araştırmacıların Şehrengiz türüne kendi ba-
kış açılarına göre belli bir noktadan bakma-
ları, bu türün ne olduğu ve ilk kez ne zaman 
yazıldığı gibi konularda belirsizlikler vardır.

Şehrengizin tanımlanması ve Şehrengiz 
türünün belirlenmesinde bu sorunsal daha 
da belirgin bir şekilde açığa çıkmaktadır. 
Örneğin Ferit Devellioğlu’nun hazırladığı 
Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat’te 
“Şehrengiz”, kelime anlamıyla “şehri karış-
tıran”, edebiyat türü olarak ise “bir yerin 
tabiî ve sosyal özelliklerinden bahseden 
bir nazım türü” olarak tanımlanır. Bu tür-

de yazılmış eserlerin pek çoğunun “sosyal 
hayat bakımından bir takım dedikodulara 
sebebiyet verecek mahiyette” olduğu söy-
lenir. Agah Sırrı Levend Türk Edebiyatında 
Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul 
adlı çalışmasında Şehrengizlerin, “bir şehrin 
güzellerini tasvir etmek maksadıyla kaleme 
alındığını” söyler. Ahmet Kırkkılıç ise “Edirne 
Şehrengizleri ve Şairleri” adlı makalesinde 
Şehrengizlerin sadece şehrin güzellerini de-
ğil, güzelliklerini de övdüğünü belirterek bu 
türü şu şekilde tanımlar: “Şehrengizler bir 
şehrin güzelleri, güzel yerleri, ziyaretgâhları, 
mimarî eserleri, suyu, havası, hayat biçimi 
vb. hakkında tanıtıcı çizgiler veren ve yer 
yer bunları öven eserlerdir”. Nuran Tezcan’ın 
tanımına göre ise “Şehrengiz, bir şehrin ken-
disine aşk duyulan güzel ve çoğu çarşı es-
nafından olan delikanlılarını tasvir eden ve 
öven şiirlerden oluşan eserlerdir”.

 Fars Edebiyatında Şehrengiz
Fars edebiyatı tarihine bakılacak olursa, 

“şehrâşûb” olarak adlandırılan bu tür, Seyyid 
Abdullah tarafından yazılan Mebahis adlı 
eserde şu şekilde tanımlanır:

“Şehrâşûb” bir şehrin veya ülkenin insan-
larının durum ve vaziyetlerinin değişikliği-
ni; o ülkedeki karışıklığı, iktisadî veya siyasî 
güçsüzlüğü yahut şehrin muhtelif tabakala-
rını alay, istihzâ veya hicivle anlatır”. Seyyid 
Abdulah’ın bu tanımında, şehrin “muhtelif 
tabakalarını” oluşturan kişiler ise yine genç 
oğlanlardır. Hasan Çiftçi “Fars Edebiyatında 
Şehrâşûb” adını taşıyan iki makalesinde M. 
Ca‘fer-i Mahcûb, Ahmed-i Gulçîn-i Me‘ânî, 
Abdulhuseyn-i Zerrînkûb gibi Fars edebiyatı 
araştırmacılarının şehrâşûb tanımlamalarını 
iki kategoride değerlendirir. Bu araştırmacı-
ların ilkine göre şehrâşub; “bir şehri ve şehir 
halkını öven veya hicveden”, ikincisine göre 
ise “şehri ve sanatkârlarını öven ya da hicve-
den ve şairin sanatkarlara karşı aşkını dile 
getiren” şiirlerdir. 

 Osmanlı Edebiyatında Şehrengiz
Osmanlı edebiyatında, şehri ya da o şeh-

rin çoğunlukla esnaf güzellerini mesnevi, 
kaside, gazel, kıt’a, rubaî, terkib-i bend gibi 
nazım şekilleri ile anlatan şiirler, Şehrengiz 

türüne dahil edilmiştir. Fakat Şehrengizlerin 
daha çok mesnevi nazım şekli ile yazılmış ol-
duğu görülmektedir. Mesnevi tarzında yazı-
lan bu eserler, kafiye düzeni ve biçim olarak 
klasik mesnevilerde olduğu gibi münacaât-
la başlar. Münacaâtı çoğu zaman na’t takip 
eder, peygamberin övgüsü yapıldıktan son-
ra ise eserin sunulacağı padişah ya da devlet 
erkânı varsa onun methiyesi yapılır. Sebeb-i 
telif bölümünde şair, eseri niçin kaleme aldı-
ğını belirtir ve bu noktadan sonra güzelleri 
tasvir etmeye

başlar. “Hatime” bölümünde ise dua edi-
lerek eser tamamlanır. Bu eserler yaklaşık 
yüz elli-iki yüz elli beyit arasında yazılmış 
olmakla birlikte, Lami’î’nin Şehrengizinde 
görüldüğü gibi yaklaşık dokuz yüz beyit 
de olabilmektedir. Fars edebiyatında ise 
şehrâşûblar için belirli bir nazım şekli veya 
veznin olmadığı görülmektedir. Fakat konu 
hakkında geniş bir inceleme yapmış olan 
Hasan Çiftçi’nin belirlediğine göre, “özel-
likle sanatkârlar ve onların sanatını konu 
alan şehrâşûblarda daha çok rubaî ve kıta, 
bir şehir halkının hicvi veya methi hakkında 
yazılanlarda ise genelde kıta, kaside ve mes-
nevi kalıpları” kullanılmaktadır. Çiftçi ayrıca, 
Mîrzâ İ’câz-i Herâtî’nin İsfahan hakkında ve 
Safevîler zamanında yaşamış Mîrzâ Muham-
med Şefi’nin önemli toplumsal bilgiler içe-
ren mensur şehrâşûbları olduğunu da İran 
edebiyatı üzerine çalışan araştırmacılardan 
aktararak belirtmektedir.

Fot.1.: Lamii Çelebi Bursa Şehrengizi
Kay.1.: https://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/bursa-

sehrengizi-lami-celebi_11_1847.html
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SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

Fot.3: Hayreti’nin Şehrengizi
Kay.3.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi

Fot.5.: Hayreti’nin Şehrengizi
Kay.5.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi

Fot.7.: Hayreti’nin Şehrengizi
Kay.7.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi

Fot.2.: Hayreti’nin Şehrengizi 
Kay.2.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi

Fot.4.: Hayreti’nin Şehrengizi
Kay.4.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi

Fot.6.: Hayreti’nin Şehrengizi
Kay.6.: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi
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 Şehrengiz’in “Tür”leşmesi ve Yapısı
Şehrengiz türünün ilk örneklerinin han-

gi edebiyata Farsça veya Osmanlıca’ya ait 
olduğu ve hangi eserlerin bu türe dahil 
edildiği tartışmalı bir konu gibi görünmek-
le birlikte, belirsizlik ve tartışmalar yazılan 
şiirlerin türleşme sürecinin göz ardı edilme-
sinden kaynaklanmaktadır. Oysa Tzvetan 
Todorov’un Fantastik adlı kitabında da be-
lirttiği gibi, her yapıtın olasılıklar bütününü 
dönüşüme uğrattığı, her yeni örneğin türü 
değiştirdiği düşünüldüğünde, bir edebiyat 
geleneği içerisinde tekil olarak yazılan şiir 
parçalarının, git gide belli bir yapı kazanarak 
edebî bir “tür”ü oluşturması, Şehrengizler 
için de doğal bir gelişim sayılmalıdır. 

 Şehrengiz Türü Hangi Edebiyata Aittir?
Türk ve Fars edebiyatı üzerine çalışan bazı 

araştırmacıların konu hakkında yazdıkların-
dan hareketle, Mesihî ve Zâtî’nin 1512-13 
yılında Edirne üzerine yazdığı Şehrengizle-
rin, türün ilk örneği olarak “kabul edildiği” 
görülmektedir. Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi’nin 
Mesihî’yi anlattığı bölümünde, Şehrengiz 
türünün Mesihî tarafından “icad” edildiğini 
ve daha önce bu tarzda şiirin Fars edebiya-
tında ve Osmanlı edebiyatında bulunma-
dığını söyler. Fakat Seyyid Abdullah Mebâ-
his’te; türün ilk örneğinin Lahor’da yaşayan 
bir şair tarafından yazıldığını ileri sürmüş, 
daha sonra bu eserlere birkaç yüzyıl rastlan-
madığını, Safeviler döneminde Hindistan’a 
giden İranlı şairlerce bu türden eserlerin 
tekrar yazılmaya başlandığını belirtmiştir. E. 
G. Browne ise A Literary History of Persia adlı 
çalışmasında Gibb’in görüşlerine karşı çıka-
rak, Sâm Mirzâ’nın 1550 yılında yazdığı Tuh-
fe-i Sâmî adlı tezkiresinde, Vahid-i Kumî’nin 
Tebriz, Harfî-i İsfahanî’nin ise Gîlân hakkında 
yazdıkları iki şehrâşûb bulunduğunu belirt-
miştir.

J. Rypka da History of Iranian Literature 
adlı kitabında A.Mirzoyev’in genç esnafları 
ilk anlatanın Seyfi-i Buhârî (ö. 1504) olduğu 
ve Mesîhî’nin ondan etkilenerek Şehren-

gizini 1510 yılı sıralarında yazdığı tespitini 
aktarır. Nuran Tezcan ise “gerçek” anlamda 
şehrâşûb türünün ilk örneğinin İran edebi-
yatında Mes’ûd-i Sa’d-i Selmân’ın (515/1121-
22) çarşı esnafı güzelleri üzerine yazdığı ve 
doksan iki kıtadan oluşan eseri olduğunu 
belirtir.

 Hangi Eserler Şehrengiz Türüne Dahil 
Edilmelidir?

Osmanlı edebiyatı bağlamında, araştır-
macılar tarafından hangi eserlerin Şehren-
giz türüne dahil edildiğine bakıldığında 
ise, türün belirlenmesinde daha çok yazılan 
eserlerin içeriğinin başat öğe olarak vurgu-
landığını görürüz. Örneğin Agâh Sırrı Le-
vend, yalnız bir güzele ait olan “hasb-ı hâl”, 
“sergüzeştnâme” ve güzelleri grup grup tarif 
eden Enderunlu Fâzıl’ın Çengi-name, Hu-
bânnâme ile Zenânnâme’sini de Şehrengiz 
türüne dahil eder. Ayrıca Lâmi’î Çelebi’nin 
Bursa Şehrengizi ile Nazük Abdullah’ın Bur-
sa’yı öven “terkib-i bend”ini de güzelleri 
anlatmayıp sadece şehrin doğal ve mimari 
güzelliklerini anlatan Şehrengizler sınıfına 
dahil eder. Metin Akkuş da türün belli başlı 
özelliklerini konularından hareketle belir-
leyerek, Şehrengizlerin “yapı” olarak iki ayrı 
özellik gösterdiklerini söyler: Bunlar “bir şeh-
rin veya yerleşim biriminin mesleklerini sa-
natkârlarını tavsif eden Şehrengizler” ve “bir 
şehri veya şehir halkını konu edinen şehr-
engizler”dir. Lâmi’î Çelebi’nin Bursa Şeh-
rengizi ile Nazük Abdullah’ın Bursa’yı öven 
“terkib-i bend”ini ikinci kategorideki Şeh-
rengizlere örnek olarak gösteren Akkuş, bu 
“tip” Şehrengizlerin aynı zamanda seyahat-
name içeriğine de sahip olduğunu söyleye-
rek aşırı bir yorumda bulunur ve İbn-i Batuta 
ve Evliya Çelebi seyahatnamesinin Şehren-
gizlerle “muhteva” benzerliği gösterdiğini 
belirtir. Akkuş bu iki yapıyı belirttikten sonra 
Şehrengizlere iki ayrı özellik taşıyan iki grup 
daha ekler. Bunlardan birincisini; Şehren-
gizin yukarıda belirtilen ilk iki özelliğinden 
biri veya bir kaçını taşıyan “sergüzeşt-nâme” 

mahiyetindeki eserler oluşturur. Sevgilisinin 
peşinden İstanbul, Vize, Çorlu gibi yerleşim 
merkezlerini gezerek gittiği yerlerin halkı-
nı, şehir güzelliklerini okuyucuya aktaran 
Çorlulu Kâtib’in İstanbul ve Vize “sergüzeşt-
nâme”si bu eserlerin ilk örneklerindendir. Bu 
eserlerde “şair, sürekli dolaştığı için, gezdiği 
yerleri, buralarda karşılaştığı güzelleri, tabiat 
güzelliklerini işler”.

Akkuş’a göre sergüzeştnâmelerden baş-
ka “tam bir Şehrengiz özelliği göstermeyen” 
fakat “Enderunlu Fâzıl’ın mesnevilerinde 
olduğu gibi çevre oldukça geniş tutularak 
Rum, Ermeni, Gürcü, Boşnak vb. kavim veya 
ırkların güzellerinin genel vasıflarını sırala-
ma özelliği taşıyan” Şehrengizler de yeni bir 
grup oluştururlar.

 Bursa için Şehrengiz yazanlar
Osmanlı edebiyatında elliyi aşkın Şeh-

rengiz yazılmıştır. Bursa için sekiz Şehrengiz 
yazılmıştır. 

1.Lâ’mi’i Çelebi (ö. 1532) 
2.İshak Çelebi (ö. 1537/38) 
3.Âşık Çelebi (ö. 1571) 
4.Halîli (Sarı Halil)
5.Çalıkzâde Mehmed Mânî (ö. 1599) 
6.Nazük Abdullah (ö. 1599) 
7.İsmail Beliğ (1559) tarafından yazılmış 

ancak; Âşık Çelebi ve Halîlî’nin bir Şehren-
gizi, ayrıca İsmail Beliğ’in yazdığı iki Şehren-
gizden biri kayıptır. 

Bursa için yazılmış Şehrengizler
1.Lâmiî Çelebi, Şehrengîz-i Bursa;
2.Âşık Çelebi, Şehrengîz-i Bursa; 
3.Halîlî, Şehrengîz-i Bursa; 
4.Manî, Şehrengîz-i Bursa; 
5.İshak Çelebi, Şehrengîz-i Bursa; 
6.Nâzük Abdullah; Terkîb-i Bend Berây-ı 
Bursa; 
7.İsmail Beliğ, Şehrengîz-i Cilve-Resâ ve 

Âyîne-i Hûbân-ı Bursa, 
8.İsmail Beliğ,Şehrengîz-i Bursa.



48

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

 Bursa Şehrengizlerinde Bursa Tasvir ve 
Tahlilleri
 1. Çarşı Esnafları

İncelenen Bursa Şehrengizlerinde çoğun-
luğunu çarşı esnafının oluşturduğu toplam 
elli dört güzele yer verilmiştir. Bu güzeller-
den yirmi beşi dokumacı, yirmi dokuzu da 
başka çarşı esnaflarını oluşturur.

Bursa Şehrengizlerinde diğer çarşı es-
naflarından yirmi dokuz güzel tanıtılmıştır 
bu güzellerin meslek dağılımları aşağıdaki 
tabloda görülebilir. Dörder kere anılan attâr, 
kuyumcu ve terzi, adı en çok geçen meslek 
sahipleridir; bunu ikişer kere anılan manav, 
nalbend, bıçakçı ve ayakkabıcı izler. Berber, 
kazancı, kasap, kadayıfçı, bakkal, kaymakçı, 
demirci ve tütüncüye ise birer kez yer ve-
rildiğini göz önünde bulundurulursa, Bursa 
Şehrengizlerinde çarşı esnafından toplam 
on beş farklı mesleğe yer verildiği görülür.

 2.Dokumacı Esnaflar
Bursa Şehrengizlerinde, dokumacılık sek-

töründe çalışan yirmi beş güzel içinde en 
çok kazzâzlara ipekçi altı kere, daha sonra 
sîmkeşlere dört kere yer verilmiştir. Mekikçi, 
pâyberekçi ,bir çeşit nakkâş, nakkâş, çukacı 
“çuhacı” güzellerinden ikişer, tarakçı, pareci 
“parçacı , kumaşcı”, futacı “peştemalci”, yor-
gancı, kavukçu ve takyeci mesleklerinden 
ise birer güzel tanıtılmıştır:

 3. İsim ve Lakaplarıyla Anılan Güzeller
Bursa Şehrengizlerinde isimlerine göre 

tanıtılan güzeller genellikle İslâm Felsefe-
sinden yararlanılarak isimlerini aldıkları din 
büyüklerinin hayatları, onlarla ilgili anlatılan 
menkıbeler veya isimlerinin taşıdığı anlam-
lara göre tasvir edilmişlerdir. İsimleri ile anı-
lan ve mesleği belirtilmeyen güzellerin pek 
çoğu da, Osmanlı şiir geleneğinde yer alan 
sevgili imajına uygun olarak kullanılan klişe 
mazmunlarla tanıtılmışlardır. Bu nedenle bu 
bölüm altında, aşağıdaki tabloda yer alan ve 
isimleri ile anılan bütün güzeller değil, sade-

ce isimlerinin ya da lakaplarının çağrıştırdığı 
imajlarla anlatılan kişiler ele alınacaktır.

 Bursa Şehrengiz Örnekleri
 1.Lâmi’î Çelebi’nin Şehrengizi

Şehr-engiz-i mevâzı’-ı şerîfe-i Brusa mü-
nacatla başlar; sebeb-i telif bölümünde bu 
eserin Kanunî Sultan Süleyman’ın şehri ziya-
reti üzerine yazıldığı belirtilir:

Haber aldun ki şâhenşâh-ı devrân
Gelürmiş Bursa şehrin ide seyrân
Salup zıll-i sa’âdet- güsterini
Temâşâ itmeg içün her birini
Dilermiş bu diyâr-ı ide teşrîf
Ki olmış bâg u râgı cümle ta’rîf
Eserde Padişah’ın övülmesinden sonra, 

İbrahim Paşa’ya övgü de yer alır.

Bursa şehrinin tarihî ve doğal güzellikleri, 
gezilip görülecek yerleri tasvir edilir. Uludağ, 
Kırkpınar, Monla ve Sarı Alan, Ab-ı Hayat Pı-
narı, Sultan Yaylası, Tekür Alanı, Elma Çukuru, 
Fındık ve Kestane Çukuru, Doğlu Baba Yay-
lası gibi Bursa’nın dağları, pınarları, vadileri 
yaylaları, ovaları anlatıldıktan sonra med-
reseler ve dergâhlardan söz edilir. Uludağ 
etekleri, Kaplıkaya vadisi, Çamlıca Ayazma, 
Musa Baba Meydanı, Gökdere Vadisi, Abdal 
Murad ve Sarnıç Alanı, Kale ve Pınarbaşı, 
Ulucami tasvir edilen diğer yerlerdir. Sultan 
Osman, Orhan Gazi, Sultan Murat, Yıldırım 
Bayezıt, Süleyman Şah, Musa Çelebi, Çele-
bi Sultan Mehmet ve II. Murat gibi Bursa’da 
türbesi bulunan padişahlardan bahsedilir. 
Şehrin, çarşısı, pazarı ve bedesteni burada 
çalışan güzeller ön plana çıkarılarak anlatıl-
dıktan sonra yine bağlar, bahçeler, kaplıcalar 
ve sahralar tasvir edilir. Daha sonra ilkbahar, 
yaz, sonbahar ve kış anlatılır ve tekrar padi-
şaha övgüyle Şehrengiz tamamlanır. Nuran 
Tezcan’ın kullandığı Lâ’mi’i Divanının Viyana 
nüshasında ise, Bursa’yı tanıtan 638 beyitlik 
Şehr-engiz-i mevâzi’-i şerîfe-i Brusa’dan son-
ra, Bursa’nın güzellerinin anlatıldığı Nâme-i 
şehr-engiz-i mahâbîb-i dil-firîb-i Brusa bölü-
mü gelir ve bunu “ ‘Sıfat-ı ‘izâr, Sıfat-ı gûş u 

gûş-vâre, Sıfat-ı gülgûne’ gibi çeşitli süslen-
me malzemelerinin ve güzellik öğelerinin 
tasvir edildiği yine mesnevi tarzında yazıl-
mış şiirler izler” (Tezcan 164). 

Tezcan, eserin yalnızca şehri tanıtan bö-
lümünün kısaltılmış olarak eski harflerle 
Hüdâvendigâr Vilâyet Matbaasında (1288 
/ 1871) basıldığını ve Almancaya da iki kez 
çevrildiğini belirtir. Tezde incelenecek olan 
Nâme-i şehr-engiz-i mahâbîb-i dil-firîb-i 
Brusa da toplam kırk güzele yer verilir. Eser-
de ilk on güzel sekizer beyitle tasvir edilir-
ken, diğer güzeller ikişer beyitle tanıtılır. 

 2.İshak Çelebi’nin Bursa Şehrengizi
İshak Çelebi’nin 118 beyitten oluşan Bur-

sa Şehrengizi divanında yer almaktadır. İlk 
on altı beyitte şair, Tanrının övgüsünü yapa-
rak ondan kendisini hakiki aşka ulaştırması-
nı diler:

Basîret nûrını feyz it İlâhî
Bana mahiyyetüm göster kemâhî
Sıfâtun mazharıdur bu zevâhir
Ne var zâtunda özge evvel âhir
Hevâ-yı nefs-i perîden mecâzız
Anunçün tâlib-i ‘aşk-ı mecâzız

Şair, sebeb-i telif bölümünde, pek çok 
yeri dolaştığını, Bursa gibi bir şehrin olma-
dığını söyler, Bursa’nın akarsu ve kaplıcala-
rını anlatır. Tabiat tasvirinde dikkati çeken 
ise, bu yerleri güzel kılanın, orada güzellerin 
varlığının bulunmasıdır. Şehrin güzelliği-
ni seyre çıkan şair, “sekiz mehpare”yi tasvir 
edeceğini söyler. İlk güzelin adı ve mesleği 
belli değildir; Yusuf imajı üzerinden, “çâh-ı 
zenahdân”, “zindan”, “habs-i mü’ebbed” gibi 
kelimelerden yararlanarak bu güzeli tasvir 
eder. İkinci güzel sekiz beyitle tasvir edilen 
Mahmud’dur ancak bu güzelin de mesleği 
belirtilmemiştir. Diğer güzeller yedişer be-
yitle tanıtılır.
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Yedinci beyit mahbubun güzelliğinin 
uzun süreli olmasına yönelik duayı içerir. 
Şehrengizin son üç beyitinde şair, bu şehrin 
güzellerinin çok olduğunun söylenmesine 
rağmen, tanıdığı güzellerin bunlardan iba-
ret olduğunu, daha fazlasını görmediğini 
söyleyerek eserini tamamlar:

Bu şehrün çok didiler dilberini
Garîbiz görmedük biz ekserini
Bilürsin komamışdur şer’ ruhsat
Ki ide gâyibe kişi şehâdet
Budur yanımda olanlar müsellem
Kalanın bilmezem vallâhu a’lem

 3.Mani’nin Bursa Şehrengizi
Şair, 164 beyitten oluşan Bursa Şehrengi-

zinin ilk bölümünde, güzellerin aklını başın-
dan aldığını, dünyevi bir aşk yüzünden Tan-
rı’yı unuttuğunu söyleyerek günahlarından 
dolayı Tanrı’dan af diler:

Gönül şehrin tutup ‘aşk-ı mecâzi
Unutmam sen Hudâyı bî-niyâzı
Sana yarar bir iş yok bende aslâ
Yaramaz oldı ahvâlüm dirîğa
Şu denlü bende var cürm ü dalâlet
Namaza kılmadum ‘ömrümde niyet
Gönül nefsüm diyen nâ-dâne uydı
İmâma uymadı şeytâna uydı […]
İlâhî Mânî-i zâra meded kıl
Ana ihsânını lutf it sened kıl

Mânî sebeb-i telif bölümünde, eseri yaz-
masındaki amacının güzelleri tasvir etmek 
olduğunu belirterek, Bursa’nın coğrafî ko-
numunu, “her bir yeri mahbub dolu gelincik 
gibi çarşısını”, “perî” yüzlü güzellerin bulun-
duğu kaplıcalarını anlatır ve güzellerin tas-
virine geçer. Eserde yirmi sekiz güzel üçer 
beyitle tanıtılırken, son güzel dokuz beyitle 
anlatılır. Şair Şehrengizin sonunda, Tanrı’dan 
kendisini güzellerden ayırmamasını dileye-
rek eserini tamamlar:

Ayırma Mânî’yi mahbûblardan

Safâsın eksik itme hûblardan 

 4.İsmail Beliğ’in Bursa Şehrengizi
Şehrengiz-i Cilve-resâ ve Âyine-i Hûbân-

ı Brusa başlığı ile Bursa şehrinin güzellerini 
anlatan İsmail Beliğ’in eseri 269 beyitten 
oluşmaktadır. Eser münacaât, nât, sebeb-i 
te’lif, güzellerin tasviri ve hâtime bölümleri-
ni içerir. Sebeb-i telif bölümünde arkadaşı-
nın isteği üzerine bu Şehrengizi kaleme aldı-
ğını söyleyen şâir, şiirin kıymetini bilenlerin 
kalmadığından yakınarak, bu teklifi bir süre 
düşündükten sonra eseri yazmaya karar 
verdiğini de belirtir. Eserin sonunda bazı gü-
zellerin eserde anılmadıkları için şaire sitem 
ettiklerini söyler. Buna karşılık şair anlatıcı da 
“hüsnü” gidip “hattı” sakalı gelen güzellerin, 
kendilerini hala güzel sandıklarını söyleye-
rek eserde sadece genç mahbûblara yer ve-
rildiğine işaret eder:

Ba’zı nâdân-ı dimâğ-efsürde
Medhine olsa gerek âzürde
Akrabâmı kimi dir yâd itmiş
Kimi ferzendemi îrâd itmiş
Kiminün hüsni gidüp hattı gelür
Kendin evvelki gibi tâze sanur
Çârdeh sâle sanur ol gûyâ
Beni de deftere it dir imlâ
Ber-güzeşte beni kayd eyle diye
Dinilür ana hemân Gökdereye 
1119 / 1707 tarihinde yazılan Şehrengiz-

de, toplam yirmi güzel tanıtılmış, her güzel 
sekizer beyitle tasvir edilmiştir.

 5. Nâzük Abdullah’ın Bursa Şehrengizi
Nazik’in Bursa Şehrengizi’ni Terkîb-i Bend 

Berây-ı Bursa ile yazmıştır.

Nâzik Divanı içerisinde biri beş bendlik 
terkîb-i bend, iki de gazel olmak üzere Bursa 
ve çevresinin tabii güzelliklerini konu edi-
nen Şehrengiz tarzında üç şiir vardır. Terkib-i 
bend nazım şeklindeki Şehrengizden konu 
ile ilgili birçok kaynakta söz edilmekte ise 
de diğer şiirlerin bu bağlamda adı geçmez; 

ancak onlar da küçük birer Bursa Şehrengizi 
sayılabilir.
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“ISSIZ”LIĞIN GÖZ 
KAMAŞTIRAN 

MUHTEŞEMLİĞİ
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt 
döneminde 1394 yılında yaptırılan 
Issız Han, 2008 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce aslına uygun olarak 
restore edildi. Uluabat Gölü’nün kı-
yısında kurulu bulunan tarihi yapı, 

günümüzde butik otel olarak hizmet 
veriyor. Büyüleyici atmosferiyle ko-
nuklarını tarihte yolculuğa çıkaran 
mekan, muhteşemliğiyle göz kamaş-
tırıyor.

Asırların süzgecinden süzülüp gelen tari-
hi birikimiyle Bursa, pek çok uygarlıklara ev 
sahipliğinde bulunmuş kadim bir şehir. Bur-
sa’ya uygarlıkların merkezi olma gibi nitelik 
kazandıran en önemli unsur ise jeo stratejik 
konumundan ileri geliyor. Tarıma elverişli 
ovası, zengin su kaynakları, düşman saldırı-
larına karşı güçlü savunma imkanı sağlayan 
topoğrafik yapısı ve Tarihi İpek Yolu’nun 
önemli geçiş güzergahlarından olması, Bur-
sa’yı çekim merkezi yapmış çağlar boyu.

Bursa’nın çekim merkezi olması, yoğun 
ticaret faaliyetlerinin odağına yerleştirmiş 
şehri. Bunun sonucunda da şehir, ticaret ker-
vanlarının konakladığı merkezlerin başında 
gelmiş. Su Şehri Bursa’nın her sayısında yer 
verdiğimiz tarihi mekanların bu seferki du-
rağında, Issız Han’a konuk olduk.

Karacabey’e bağlı Seyran Köyü yakınında 
Uluabat Gölü’nün kuzey sahilinde bulunan 
Issız Han, seyyahların yüzyıllar boyu uğra-
dıkları ve seyahatnâmelerinde bahsettikleri 
bir yapı. Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt 
döneminde 1394 yılında yaptırılan Issız Han, 
erken Osmanlı dönemi mimarisi ve Selçuklu 
dönemi motifleriyle süslü.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Mustafa TÜRE
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BUSKİ Basın Şefi Eyüp Murat Karagül, 
Medya İletişim Sorumlusu Burak Özcan, fo-
toğraf üstadı dostumuz Ahmet Divlecen ve 
bendeniz, ticaret kervanlarının asırlarca ko-
naklayıp soluklandıkları Issız Han’a doğru 
yola çıktığımızda, içimde bir şeylerin kıpır-
dadığını hissediyorum. Yol boyunca, oku-
malarım ve araştırmalarım neticesinde zihin 
dünyamda beliren Issız Han fotoğrafını, bir 
an olsun belleğimden silemiyorum. 

Gariptir, her tarihi mekana yol alışımda 
bana heyecan veren aynı kıpırtıyı yaşarım. 

625 yıl öncesinden bugüne nice yaşan-
mışlıklara tanıklık eden Issız Han, yaklaşık 
yarım saatlik yolculuğun sonrasında nihayet 

karşımızda beliriyor. Tabiat harikası Uluabat 
Gölü’nün kıyısında kurulu bulunan Issız Han, 
dıştan bakıldığında bende ilk başta, müte-
vazı bir yapı hissi uyandırıyor.

Ancak biraz sonra hanın kapısından içeri 
girdiğimizde, muhteşem bir dünyanın ışıltı-
sıyla gözlerim kamaşıyor.

Erken Osmanlı dönemi mimarisi ve Sel-
çuklu dönemi motifleriyle süslü Issızhan, ze-
rafetin ve estetiğin harmanlandığı zirve bir 
güzellik olarak olanca nezaketiyle sanki bize 
“hoş geldiniz” diyor.

Yıldırım Beyazıt döneminde Celaleddin 
Eyne Bey bin Felek Meliküddin’in imzasını 

taşıyan Issız Han, gerek ticaret kervanlarının 

gerekse seyyahların sürekli uğradığı bir me-

kan olmuş.

Hanın duvarlarında, tefrişatında ve her 

köşesinde tarihin soluk alışverişlerini du-

yumsayabiliyorsunuz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

2008’de restore edilen Issız Han, günümüz-

de butik otel olarak hizmet veriyor.

Tarihi taş bina, odaları, şöminesi, mutfağı, 

dekorasyonu ve atmosferiyle konaklayanları 

tarihte yolculuğa çıkarıyor.  
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SELÇUKLU’DAN 
OSMANLI’YA MİRAS

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen Issız 
Han’ın kitabesinde “hayırlı işlere vesile olması ve Allah rızası için” 
yaptırıldığı yazıyor. 1396 yılında inşa edilen Issız Han, İstanbul-Su-
surluk Irmağı –Uluabat Gölü güzergahında nehir taşımacılığında 
faaliyet gösteren ticaret kervanlarına dinlenme ve konaklama 
merkezi olarak hizmet vermiş. Selçuklu mimarisinin izlerini taşı-
yan eser, Osmanlı döneminin güzel bir kervansaray örneği olarak 
kabul ediliyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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TARİHTE YOLCULUK
Yüzyıllar boyu ticaret kervanlarına ko-

naklık eden Issız Han, 2008 yılında Vakıfl ar 
Genel Müdürlüğü’nce aslına uygun olarak 
restore edildi. Han, günümüzde, butik otel 
olarak hizmet veriyor. Dokuz odası, şömi-
nesi, mutfağı, toplantı salonu, dekoras-
yonu ve mistik dokusuyla konaklayanları 
tarihte yolculuğa çıkarıyor. Otel Sorumlu-
su Ümit Sönmez, mekanın her geçen gün 
daha da ilgi gördüğünü vurguluyor.  

GÖZLERİ 
KAMAŞTIRAN IŞILTI

BUSKİ Basın Şefi Eyüp Murat Karagül, 
Medya İletişim Sorumlusu Burak Özcan, 
fotoğraf üstadı dostumuz Ahmet Divlecen 
ve bendeniz, Issız Han’ın kapısından içeri 
adımımızı atar atmaz, muhteşem bir dün-
yanın cazibesine kapılıyoruz. Erken Os-
manlı dönemi mimarisi ve Selçuklu döne-
mi motifl eriyle süslü Issızhan, zerafetin ve 
estetiğin harmanlandığı zirve bir güzellik 
olarak, olanca nezaketiyle sanki bize “hoş 
geldiniz” diyor.
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Burak Özcan

İnsanın aslında çok da uzun olmayan, 
bu ilginç hayat yolculuğunda zaman za-
man duraksadığı, kendine sorular sorduğu 
anların sayısı az olsa gerek. Günlük hayatın 
koşuşturması içinde kendimizi kontrol etti-
ğimiz zaman dilimleri ne kadardır ki?

İnsanın dünya sahnesinde devam eden 
yolculuğunda, etrafını, olup biteni tanıma, 
anlamlandırma çabası var olmanın temel 
gerekliliklerinden sanırım. İnsanın, dünyayı 
ve çevresini anlamlandırırken kendi yolcu-
luğunu unuttuğunu söylemek mümkün. 
Zira insan aynı anda iki yolculuğa çıkamaz. 
İşte ilk tercih de burada karşımıza çıkıyor. 
İnsanın kendi içsel yolculuğuna olan tercihi.

 
İnsanın kendini tanımasının, dünyayı ta-

nımasında ne denli gerekli olduğu, kendini 
tanımaya başladığında, kendi özelliklerini, 
artı yönlerini, zayıf yönlerini, değerlerini, 
hassasiyetlerini, kendinde olan ne varsa, 
hepsini bir bir önüne serdiğinde o yolculuk 
için valizini hazırladı hazırlıkları yaptı de-
mektir.

Şimdi bu yolculuk niçin gerekli, insan 
neden kendini tanımalı, neden ilk yapacağı 
yolculuk kendi içine olmalı? Çünkü Dünyayı 
tanımanın yolu kendini tanımaktan geçer. 
İnsan kendini gerçekten tanır ve dünya sah-

nesinde öyle var olamaya çalışırsa, bu yolcu-
luğun daha keyifli daha sorunsuz geçtiğine 
şahitlik edecek. İnsan kendini bildiğinde as-
lında ne istediğini de bilecek. İnsan kendini 
bildiğinde, içindeki gücü keşfedecek.

İnsanın içindeki güçten bahsetmişken 
doğada insanoğluna ilham veren o kadar 
sayısız canlı var ki. Bunların kaç tanesini gö-
rebildik? Kaç tanesini fark edebildik? Sadece 
bakmasını ve görmesini bilmek yeterli.

Hakkını veremesek de, kıymetini bileme-
sek de Türkiye’nin her yeri sayısız güzellik-
lerle dolu. Muhteşem doğası, dört mevsim 
iklimi, sayısız su kaynakları ile cennetten bir 
köşe bu ülke.

Van Gölünü hepiniz bilirsiniz. Türkiye’nin 
en büyük gölü. Burada yaşayan endemik 
bir balık türü var. Dünyada sadece Van Gö-
lü’nde yaşıyor. Adına İnci Kefali demişler...

Bu balığın öyle bir hikayesi var ki! İn-
sanoğluna ders niteliğinde. Yaşamını Van 
Gölü’nün sodalı sularında geçiriyor. Gölün 
suları üremesine uygun olmadığı için yu-
murtalarını tatlı sulara bırakmak adına, ilk-
bahar aylarında büyük sürüler halinde akar-
sulara göç ediyor. 

MAKALE

ÜŞENME 
ERTELEME 

VAZGEÇME   
 Yazılarımı takip edenler bilirler, 

genelde bir şarkı sözüne ve onu seslendi-
ren şarkıcıya atıfta bulunurum. Bu yazıyı ya-
zarken yine aklıma bir şarkı geldi. O İstan-
bul’u anlatan şarkılardan bir tanesi. Sezen 
Aksu’nun bir şarkısı. ‘’Uzanıp Kanlıca’nın 
orta yerinde bir taşa, Gözümün yaşını yüz-
dürürüm Hisar’a doğru’’. Bende Kanlıca’nın 
orta yerinde bir taşa değil ama, Bursa’nın 
herkes tarafından bilinmeyen pinhan bir 
yerinde oturmuş, bir şeyler karalıyorum.

Şöyle bir durup düşünüyorum. Hülyala-
ra dalıyorum. Zaman durmuş, bütün nes-
neler hareketsiz bir şekilde dona kalmış. 
Trafiğin karmaşası yok, araçların gürültüsü 
kesilmiş, koşarcasına yürüyen insanların 
kaldırımdaki topuk sesleri susmuş, rüzgar-
da hışırdayan ağaç sesleri, cıvıldayan kuş 
sesleri o an her şey durmuş. Sanki hayatın 
durma tuşuna basılmış.

İşte o an durup kendime uzaktan şöyle 
bir baktım. Kimim? Neyim? Nerdeyim? Ne-
reye gidiyorum?
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Bu öyle bir göç ki bahar ayları geldiğin-
de,  Van Gölü’nün çevresindeki tüm dereler 
akıntının tersine giden balıklarla doluyor. Bu 
balıklar yolculukları esnasında beslenmiyor, 
yem yemiyor ve göçü tamamlanıncaya ka-
dar inanılmaz zahmetlere katlanıyor. Önüne 
çıkan engelleri, şelaleleri atlayarak zıplaya-
rak bazen uçarak geçmeye çalışıyor ve bu 
esnada önüne çıkan bir sürü zorlukla müca-
dele ediyor. 

Ne kuvvetli akıntılar ne de aşılması güç 
engeller onları yolundan alıkoyamıyor. Or-
talama 20 santimetre boyutundaki bu ba-
lıklar, boylarının 10 katına varan sıçramalar 
yaparak bentlerini aşmaya çalışıyorlar. Bu 
bir insanın 5 katlı bir binanın tepesine sıç-
rama kabiliyetine tekabül ediyor. Bentleri 
aşamadıkları her denemeden sonra dinle-
nip tekrar tekrar deniyorlar. Ta ki başarana 
kadar. İnci kefalleri küçük bedenleri ile mü-
cadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmeme-
yi, vazgeçmemeyi anlatıyor. İşte bu hikaye 
İnci Kefaline ait. Hayatımıza dokunan bazı 

hikayeler vardır. Onları dinlediğimizde ya 
da okuduğumuzda kendimizi iyi hissederiz. 
Güzel işler başarabilmek ya da yapabilmek 
adına içimizde bulunan o gücü harekete 
geçiren dönüm noktasıdır o hikayeler. Tıpkı 
İnci Kefalinin hikayesi gibi. Peki sizin hikaye-
niz hangisi?

Bazen ne kadar plan yapsak o plan doğ-
rultusunda çalışsak da ulaşmak istediğimiz 
hedefe varamayacağımızı düşünürüz. Ümit-
sizliğe kapılırız. Çıktığımız yolda  türlü engel 
ile karşılaşırız. Motivasyonumuz düşer. İşte 
tam bu noktada aklımıza inci kefalleri gel-
meli. Karşılaştığı onca güçlüğe rağmen hiç 
yılmadan usanmadan hedefine ulaşabilmek 
için  akıntının tersine yüzen İnci Kefalleri.

Hayatınız boyunca yapamayacağınız 
şeyler için mutsuz olamazsınız. Bahaneleri 
bir kenara bırakın. Çevrenizde, doğada size 
ilham olacak o kadar çok örnek var ki. Kendi 
sınırlarınızın dayandığı en üstün gayreti gös-
terin, çabalayın, harekete geçin, yolda olun. 

Kendinize bir hedef belirleyin ve o he-
def doğrultusunda tüm zorluklara rağmen 
üşenmeden ertelemeden, vazgeçmeden 
devam edin. Üstelik kaybetme ya da başarı-
sız olma korkusu olmadan. 

Kaybetmeyi asla kabullenmeyin, düştü-
ğünüz yerden kalkabilirsiniz, diğer insanlar 
basardıysa sizde başarabilirsiniz. Kendinize 
inanın, en büyük yarışı kendi içinizde verin. 
Kendinizi yenmeye çalışın. Kendi dünyanı-
zın kralı olun. Kendi hayatınızın en iyisi olun. 
Elinizden gelenin en iyisini yapın. Tıpkı inci 
kefalleri gibi. Çıktığınız yolda emin adımlarla 
tüm zorluklara rağmen ilerleyin.

Ve varmak istediğiniz noktaya ulaştı-
ğınızda oranın tadını çıkarın.

Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin.

Unutmayın bir gün kendinizi hayalini-
zi yaşarken bulacaksınız!
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Bünyamin ÖZÇETİN

İznik, sahip olduğu tarihi ve kültürel biri-
kimiyle, dünyada eşine az rastlanır uygarlık 
merkezlerinin başında geliyor.

İznik’in tarih öncesi çağlardan beri iskan 
gördüğünü ve çok eski bir tarihte kuruldu-
ğunu çevresindeki Prehistorik buluntular-
dan ve yörede bulunan bol miktardaki hö-
yüklerden anlamaktayız. İznik, Makedonya 
Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından 
Antigonius Monophthalmos tarafından 
M.Ö. 316’da kuruldu. Bu çağın gelenekleri-
ne göre, kurucusu Antigonius nedeniyle de 
“Antigonia” adını aldı. Makedonya İmpara-
toru Büyük İskender’in mirasçıları, General 
Antigonius ve General Lysimakhos, İmpara-
torluğu egemenlikleri altına almak için bir-
birleri ile savaştılar. Lysimakhos, M.Ö. 301’de 
Antigonius’u mağlup etti ve kenti yönetimi 
altına alarak, o dönemin geleneklerine göre 
kente sevgili karısının adı olan Nikaia adını 
verdi.

Yörede egemen olan Bithynia Kralı Zipo-
ites, M.Ö. 279’da Nicaia’yı ele geçirdi. Nica-
ia bir süre Bithynia Krallığına başkentlik de 
yaptı. Adına altın sikkeler basıldı ve bundan 
böyle tarihte “Altın Şehir” unvanı ile anıldı. 
Nicaia Bithynia Krallığı İle Roma İmparator-

luğu arasında uzun yıllar devam eden sa-
vaşlara sahne oldu. Sonuçta, Bithynia ordu-
su, General Lucullus komutasındaki Roma 
ordusuna yenildi ve bu güzel göl kentine 
Nicaea adı verildi.

Şehir M.S. 259 yılında Gotların saldırısına 
uğradı. Bunun üzerinde Romalılar, Bithynia 
Krallığı zamanında başlatılan ve M.S. 12 
yılında meydana gelen depremde büyük 
hasar gören surları daha güçlü olarak inşa 
ettiler. Şehri 4 ana ve 12 tali kapısı bulunan 
4970 metre uzunluğunda bir sur ile çevirdi-
ler.
 Nicaea’dan İznik’e

Üç kıtada geniş sınırlara dayanması ne-
deniyle her konuda güçlüklerle karşılaşan 
Roma İmparatorluğu, M.S. 476 yılında Doğu 
ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye 
ayrılınca, İznik sonradan Bizans adını alan 
Doğu Roma İmparatorluğu sınırları için-
de kaldı. Nicaea Bizanslıların elinde büyük 
imar gördü. Şehirde kiliseler, su yolları ve 
sarnıçlar yapıldı. Selçuklu Sultanı Alpas-
lan’ın Bizans ordularını Malazgirt’te 1071’de 
yenmesinden sonra, Selçuklular XI. yüzyılın 
sonlarında Bizans içlerine kadar yürüdüler. 

İLÇELERİMİZ

ANADOLU’NUN İLK 
TÜRK BAŞKENTİ   

EDİTÖRÜN NOTU (Mustafa TÜRE)

Bursa, ilçeleriyle anlam ve de-
ğer bulan bir şehir. Bursa’nın her 
bir ilçesi kendi içinde, ayrı bir ta-
rihi, kültürü ve medeniyeti barın-
dırıyor. Dergimizin bu sayısından 
itibaren ilçelerimize konuk olaca-
ğız. İlçelerimizi bütün yönleriyle 
tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. 
İlk durağımız İznik. Dünyada eşi-
ne az rastlanan ve bütünüyle “açık 
hava müzesi” olan İznik, tarihin 
her döneminde ilgi odağı olma-
yı başarmış bir uygarlık merkezi. 
Selçuklu hükümdarı Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah tarafından 1075 yı-
lında Bizanslılar’dan alınan İznik, 
1080 yılında Selçuklu Devleti’nin 
ilk başkenti oldu. Selçuklu Devle-
ti’nin ilk başkenti olma özelliği İz-
nik’e aynı zamanda, “Anadolu’nun 
ilk Türk başkenti” unvanını kazan-
dırdı.
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 Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075 tari-
hinde Nicaea’yı aldı ve 1080 yılında Selçuk-
lu devletinin başkenti yaptı. Adını da Nica-
ea’nın izi anlamında “İznik” olarak değiştirdi. 
Böylece İznik, Anadolu’da ilk Türk başkenti 
oldu. 600.000 kişilik I. Haçlı Ordusu Godef-
roy De Bouillon’un başkomutanlığında 1097 
Mayıs’ında İznik’i kuşattı. Çetin savaşlardan 
sonra Türkler, 1097 Haziran’ında şehri Bi-
zanslılara teslim ederek yağmalanmasını 
önlediler. Haçlıların İznik’i alıp Bizanslılara 
bırakmasıyla 2. Bizans dönemi başlamış 
oldu. 

Selçuklu Türkleri, şehri ancak 22 yıl ka-
dar ellerinde tutabildiler. IV. Haçlı seferine 
katılan Latinler, Anadolu içlerinde kan dök-
mektense Constantinopolis’i (İstanbul’u) 
yağmalamayı yeğlediler ve burayı işgal edip 
Latin İmparatorluğu’nu kurdular (1204). Bi-
zans’ın saltanat soyu Theodoros Lascaris, 
İznik’e kaçtı ve burada imparatorluğunu ilan 
etti. İznik, böylece 57 yıl boyunca başkenti 
Latin işgali altında olan Bizans İmparatorlu-
ğu’nun yönetim merkezi oldu. Bu dönemde 
surlarda önemli onarımlara girişildi ve sur-
ların önüne bir ön duvar (ön sur) inşa edile-
rek şehrin korunması güçlendirildi. Başkent 
İznik’te Theodoros Lascaris’den sonra dört 
imparator tahta çıktı. Sonuncu olan VIII. 
Michael (1259-1282), 1261 yılında Constan-

tinopolis’i’ (İstanbul) yeniden ele geçirerek 
Latin İmparatorluğu’na son verdi. Böylece 
Constantinopolis yeniden Bizans İmparator-
luğu’nun başkenti oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönem-
lerinden itibaren İznik, ilgi çekici bir merkez 
olarak hep fethedilmek İstendi. Osman Bey 
zamanında bu önemli kenti ele geçirmek 
amacıyla seferler düzenlenmişse de İznik 
ancak Sultan Orhan Bey (1326-1362) zama-
nında 1331 tarihinde fethedildi. Böylece İz-
nik, 234 yıllık bir aradan sonra yeniden Türk 
idaresine girmiş oluyordu. 

Özellikle II. Murat ve Çandarlılar döne-
minde şehir tepeden tırnağa imar edildi ve 
birçok cami, medrese, han, hamam vs. bu 
dönemde yapıldı. İznik, İstanbul’dan Ana-
dolu’ya uzanan sefer ve kervan yolunun 
üzerinde önemli bir durak ve konaklama 
merkezi oldu. Keza XIV-XVl. yüzyıllarda İznik, 
Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip-
ti. Birçok ulema ve şairin yetiştiği bir kültür 
merkezine dönüşmüştü. Çağın en ünlü alim-
leri İznik’teki medreselerde ders vermeye 
başlamışlardı. Bu yüzden de İznik’e “Ulema 
Yuvası” (Alimler Diyarı) da denmiştir.

Çeşitli dönemlerin askeri, siyasi, dini, sos-

yal ve kültürel yaşam biçimlerini bize yansı-
tan birçok uygarlığın kalıntılarını günümüze 
taşıyan ve buram buram tarih kokan İznik, 
yoğun imar faaliyetlerine sahne oldu ve 
kentte çok sayıda abidevi yapılar inşa edil-
di. İznik her dönemden devraldığı mimari 
mirası ile bir açık hava müzesi niteliğini hala 
korumaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-
manlı uygarlıklarının arkeolojik ve etnogra-
fik kalıntılarıyla bütünleşmiş durumdadır.

İznik Gölü’nün doğu kıyısında verimli bir 
ovada yer alan İznik, yılın her mevsimi yeşil 
kalabilen doğası ve bol oksijenli temiz hava-
sıyla doğa tutkunları için vazgeçilmez ortam-
lar sunar. Katırlı dağlarında; Köristan, Avdan, 
Müşküle, Samanlı dağlarında; Hacı Osman 
yaylaları, Sansarak Köyü yakınlarında 8 km. 
uzunluğundaki parkuruyla Sansarak Kanyo-
nu kamp ve dağ yürüyüşü yapmaya elverişli 
alanlardır. Bölgede foto safari turları düzen-
lenmektedir, ayrıca Hacı Osman Yaylası çim 
kayağı yapmaya elverişli bir alandır. Temiz 
ve berrak görüntüsü ile İznik Gölü ülkemizin 
beşinci büyük doğal gölüdür. Yaz aylarında 
gölde yüzülebilmekte ve özellikle güney kı-
yılarında kamp yapılmaktadır. Yıl boyunca 
göl; yelken yarışları, sörf, kano, kürek, jetski, 
su kayağı vb. su sporları yapmaya ve amatör 
olta balıkçılığına oldukça elverişlidir. 
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İlçenin doğası, arkeolojik ve tarihi kalıntı-
ları ile gölün doğal kıyı şeridi piknik yapma-
ya elverişli geniş ağaçlık alanlarıyla turizme 
canlılık katar. Hacı Osman Köyü ve çevresin-
de yamaç paraşütü ve çim kayağı sporları 
için uygun alanların tespiti ile bu sporlara 
ilgi duyanlara ev sahipliği yapmaktadır. Son 
yıllarda Sansarak köyündeki doğal şelale sa-
yesinde dağ yürüyüşü sporu başlamıştır. Her 
hafta İstanbul’dan ve diğer yakın metropol-
lerden günü birlik turlar düzenlenmektedir.   

İlçe nüfusunun yüzde 90’ının tarımla 
uğraştığı İznik’te diğer bir ifadeyle, halkın 
temel geçim kaynağı tarımdır. İznik merkez-
de, zeytin, üzüm, şeftali, kiraz, erik, armut, 
elma, ceviz, domates, taze fasulye, brokoli, 
brüksel lahanası ve toprağının olduğu kadar 
ikliminin de elverişli olmasından dolayı bir-
çok sebze ve meyve yetişmektedir. İznik’te 
üretimi yapılan tarımsal ürünler içinde zey-
tin, çiftçi ailelerinin önemli bir kısmının ge-
lir kaynağı olarak birinci sırayı almaktadır. 
Yöreye has bir ürün Müşküle Üzümü, ilçede 
halen yetiştirilmektedir.  

Netice itibariyle İznik, kendine özgü ikli-
miyle, yaz-kış demeden bereket saçan top-
rağıyla, doğal güzelliğiyle, tarihi ve kültürel 
zenginliğiyle, her türlü sebze ve meyvenin 
yetiştiği bir kent olmasıyla, adını verdiği 
gölüyle, dünyaca meşhur çinileriyle, turizm 
sektörü açısından son derece önemli bir 
merkezdir. Yeşil dokusu, zeytinlikleri, bağları 
ve bahçeleriyle adeta bir cenneti andırmak-
tadır. Günümüze kadar ayakta duran anıtsal 
eserleriyle hemen herkeste hayranlık uyan-
dırmaktadır. 

 Kültürel miras
Dünyadaki kültürel miras büyük bir yap-

boz gibidir. Her eser, her cisim bu resmin 
yeri doldurulamaz bir parçasıdır. Her biri 
bize, kökenlerimiz, gelişmemiz ve bugünkü 
yaşamlarımız hakkında bilgi verir, diğer kül-
türleri anlamamıza ve takdir etmemize yar-
dım eder. Her yeni tercüme bu yap-boza bir 
parça daha eklemekte ve resmi daha anlaşı-

lır hale getirmektedir. Gelecek nesillerin de 
aynı olanaklara sahip olabilmesi için her bir 
parçanın korunmasını sağlamak zorundayız.  

 LEFKE KAPI SU KANALI
İznik’in doğusunda, surların dışında, El-

malıdağ eteklerinde Katırcı İni ile Berber 
Kayası uzantısındaki doğal mağaradan çı-
kan su bir kanal ile kente Roma döneminde 
nakledilmiş olup, kanal bugün de ayaktadır. 

Doğal kayalığın ağız kısmı bir duvarla dı-
şarıya doğru uzanmakta, buraya yakın bö-
lümde oluşturulmuş havuza su doldurulup 
dinlendirilmekteydi. Havuzun çevresinde 
görülen rektogonal, kolosal kesme taştan 
mimari parçalar burada arkeolojik bir yapı-
nın varlığını işaret etmektedir. Suyu nakle-
den kanal ilk önce kuzeybatıya sonra batıya 
dönerek kente, Lefke Kapı’nın güneyindeki 
çeşmeye ulaşmaktadır. 

Kanal; moloz taş, konglemera, devşirme 
mimari parçalar, tuğlalar ve kireç kum harcı 
ile örülmüştür. Roma ve Bizans dönemlerine 
ait mermer bezemeli mimari ve yazıtlı par-
çalar dikkat çekmektedir. Havuzdan, Lefke 
Kapı’ya doğru uzanan kanalın yola yakın 
kısmında, köşede tuğladan örme nişli bir 
çeşme kalıntısı görülmektedir. Kanalın yola 
paralel olarak uzandığı kısımda, Hayrettin 
Paşa Türbesi yakınında, moloz taş ve tuğla 
ile örülü, üzeri kubbeli bir kalıntı yer almak-
tadır. Burada sanki bu yapıyı kaide olarak 

kullanmış olan kanalda, suyun hafif bir me-
yille akışını sağlayan eğim ile iki yanı yüksel-
tilmiş bir kanalet şeklini almıştır. Bir çeşmeyi 
anımsatan yapı iyi bir işçilikle örülmüştür. 
Tek sıra taş, iki sıra tuğla, kireç kum harçlı 
olarak birleştirilmiştir. Kanalın uzunluğu 822 
metredir. En yüksek yeri 3,60 metre, suyun 
aktığı bölümün derinliği 0,50 metre, eni 
0,45 metredir. 

Kanal, Lefke Kapı’ya doğru yükselmekte, 
burada bir kısmı sonradan doldurulmuş, 
yuvarlak altı adet tuğla örme taşıyıcı kemer 
yer almaktadır. Bu kısımda kanaletten taşan 
suların oluşturduğu kalın kireç tabakalar 
kanalın yan duvarlarını örtmüştür. Lefke Ka-
pı’ya ulaşan su kanalı kapının şehir kısmında 
tuğla kemerli, depolu, klasik bir çeşmeye su 
ulaştırdıktan sonra ufak bir şelale şeklinde 
boşalarak Kılıçarslan Caddesi’nin iki yanın-
da yer alan beton kanallardan geçerek, göle 
gitmekteydi. Caddenin iki yanında şırıl şırıl 
akan su, yol kenarlarındaki çınar ağaçlarına 
hayat vermekte, esnaf dükkân önlerini, yolu, 
kaldırımı bu su ile yıkamakta, yazın serin-
letmekteydi. Zaman zaman farkında olma-
dan arabalarının tekerleklerini bu kanallara 
düşüren şoförlere halk yardım ederdi. Son 
yıllarda bu suyun şehir suyu şebekesine ka-
tılması nedeniyle boşalan bu kanallar, yolu 
genişletmek için doldurulmuştur.

İLÇELERİMİZ
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 İZNİK GÖLÜ
Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda 

önemli sulak alanlarımız arasında bulunan, 
ayrıca verimli tarım alanlarının yer aldığı 
İznik Gölü, Marmara Bölgesi’nin en büyük 
gölü olup, tektonik hareketler sonucu olu-
şan bir tatlı su gölüdür. Çinileri ve tarihi do-
kusu ile dikkat çeken İznik, göl çevresindeki 
piknik alanları ve turistik tesisleri ile de ziya-
retçilere bir doğa ve tarih ziyafeti sunar. 

Bu tatlı sulu ve duru gölde çeşitli balıklar 
üremiştir. 15-20 santimetreyi bulan balık 
türlerinden başlıcaları sazan, sarı balık ve ya-
yındır. Gölde balıkçılık gelişmiş ve bir geçim 
kaynağı olmuştur. Göl çevresinde birçok yer-
leşim yerleri, zeytinlikler, bağlar ve bahçeler 
vardır. Yağışlar, çaylar ve sualtı kaynaklarıyla 
beslenen İznik Gölü’nde en çok sazana rast-
lanıyor; ilik balığı, tatlı su levreği ve gümüş 
diğer balık türleri. Gölden elde edilen kere-
vit de ihraç edilerek yöreye önemli bir gelir 
kaynağı sağlıyor. İlkbahar aylarında yüksek 

bir noktadan bakıldığında mavi göl ve çev-
resindeki meyve bahçeleri muhteşem bir 
renk cümbüşü sunuyor. Gölün mavisinin 
İznik çinilerine ilham kaynağı olduğu da ri-
vayet ediliyor. İznik Gölü civarında Roma ve 
Bizans döneminden kalma birçok tarihi yapı 
bulunuyor. 

“Burası beşinci iklimin yaşandığı yerdir. 
Suyu ve havası çok güzeldir. Bu gölün çev-
resinde 45 tane köy vardır ki bunlar bağlı 
bahçeli, camili, hamamlı, küçük birer çarşılı 
mamur köylerdir. Bu gölün suyunda civar 
ahali çamaşır yıkar. Hiç sabun sürmedikleri 
halde yine de bembeyaz olur. 

Bu gölde 70 çeşit balık bulunur.” Bu söz-
ler, 1648 yılında İznik’e uğrayan Evliya Çele-
bi’nin “Seyahatname”sinde yer almaktadır. 
İznik Gölü, Türkiye’nin en güzel göllerinden 
biridir. Beşinci büyük gölümüzdür. Çevresin-
deki zeytin ormanlarının altın sarısı müşküle 
üzüm bağları ve her mevsim bin bir çeşit 
sebze ve meyvenin yetiştiği bitek toprakla-

rının yaşam kaynağıdır.

Gerçekten de İznik Gölü; şairin dediği gibi 
kuzeyden Samanlı, güneyden Katırlı Dağları 
ile kuşatılmış bir kuyu gibidir Sanki dağlar, 
güzelliklerini saklamak için kuşatmıştır gö-
lün çevresini. Göle de dağların arasındaki 
doyulmaz güzellikteki geçitlerden ancak 
ulaşılabilinir. Antik dönemde Ascania Limne 
olarak anılan İznik Gölü, Homeros’un ünlü 
İlyada’sında bile yer alır. Gölün batısında, 
Türkiye’nin en geniş ve en güzel piknik alan-
ları bulunmaktadır. Bir tarafı çamlık diğer 
yanı tertemiz gölü, Türkiye’nin her yerinden 
binlerce insanı çeker kendisine. Günü birlik 
dinlenme alanları dışında çadır turizmine de 
açıktır. Burada her tür sosyal tesisler bulunur. 

Bir tarafı çamlık diğer yanı tertemiz gölü, 
Türkiye’nin her yerinden binlerce insanı çe-
ker kendisine. Günü birlik dinlenme alanları 
dışında çadır turizmine de açıktır. Burada 
her tür sosyal tesisler bulunur.
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İLÇELERİMİZ

ÇİNİCİLİĞİN 
MERKEZİ 

İznik çiniciliği İznik ve çevresinde yapı-
lan kazılarda prehistorik çağlardan kalan 
seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu 
kazılar sonucunda İznik’te İ.Ö. 7000’li yıl-
larda seramik üretiminin Osmanlı mimari 
ürünlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. İz-
nikli çini ustaları Osmanlı Sarayı’nın hima-
yesindeki kaşici başı tarafından bir locada 
örgütlendiler ve İstanbul ile diğer yerler-
deki bütün büyük yapıları çini ile süslemiş-
lerdir. İznik çinilerinin desenleri ve renkleri 
Venedik ve Cenovalı tüccarların dikkatini 
çekmiş, çini ustaları bu talebi karşılamak 
için İznik surları dışında çini fırınları kur-
muşlardır. 17.yüzyıldan sonra Osmanlı as-
keri ve ekonomik olarak zayıfl aması ile çini 
fırınları da kapanmaya başlamıştır. 1995 
yılında İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı çatısı 
altında İznik Çini ve Araştırma Merkezi ku-
rulmuştur. Ayrıca Uludağ Üniversitesi’ne 
bağlı Meslek Yüksek Okulu’nda çini ve se-
ramik konusunda eğitim verilmektedir.
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HRİSTİYAN 
DÜNYASINDA 
İZNİK’İN YERİ 

İznik, Hristiyan alemi açısından da ayrı 
bir öneme sahiptir. Zira ilk ekümenik kon-
sil, M.S. 325’de 218 piskoposun katılımıyla 
burada yapılmış ve Hristiyanlık dinine ha-
yat veren ve “İznik Yasaları” adıyla bilinen 
20 maddelik karar, Senatüs Sarayı’nda 
alınmıştır. İmparator I. Constantinus’un 
huzurları ile yapılan I. Konsil şiddetli tartış-
malara sahne olur. İskenderiyeli din adamı 
Arius’un “Hz. İsa’nın sadece bir insan oldu-
ğu ve tanrıdan dünyaya gelmediği” şek-
lindeki kısa sürede taraftar toplayan tezi, 
toplantıya katılan piskoposları çileden 
çıkarır. Sonuçta bugün de savunulan Hz. 
İsa’nın tanrının oğlu olduğuna dair sav ka-
bul görür. Arius ve arkadaşları toplantıdan 
kovulur. VII. ve son Ekümenik Konsil 787 
tarihinde İznik’teki Ayasofya Kilisesi’nde 
yapılır. Kısacası, İznik, Hristiyanlık açısın-
dan önemli bir dini cazibe merkezidir.
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Yıldız ÖZDEMİR

Senin gelişinle birlikte sanki kışın bütün 
soğukluğu, karanlığı, kasveti, bütün ağırlığı 
kalktı üzerimizden. Ne güzel şey seninle bu-
luşmak, kucaklaşmak. Sen geldin ya gökku-
şağının bütün renkleri ahenkle dans etmeye 
başladı doğada. Mevsimlerin en özelisin sen 
ilkbahar. En keyif verici, en neşeli, en samimi 
olanısın. Dirilişsin, yenilenmesin, gecenin 
gündüze ermesi gibisin.

Bu sene de güzel geldin ilkbahar. Coş-
kuyla, gürül gürül akan sularıyla yağmurun 
bereketiyle geldin. Dağlarda eriyen karların, 
ilkbaharı suyla buluşturmasıyla geldin. Top-
rağın kokusu bile değişti gelişinle. Göz alıcı 
güzelliğinle bezedin her yeri. Umut ışıkları 
serdin yüreğimize. Güneşin sıcaklığı ile ısıt-
tın içimizi. Haydi üzerimize ser nakışla işlen-
miş örtünü. Ne çok izlemişiz seni. Halbuki 
çok zaman olmamıştı aramızdan ayrılalı, 
ama yokluğunda da çok şey eksikti hayatı-
mızda.

Sanki kuşların büyüleyici sesi çınlıyor ku-
laklarımda. Sanki her biri senfoni orkestrası-
nın bir enstrümanı gibi. Yavrulayan kuzular 
nasıl da meleşiyorlar anneleriyle. O melek 

yüzlü dünyanın en güzel harikası olan ço-
cuklar parklarda yerini almışlar bile. Ahmet 
Amca da havayı güzel bulmuş, elinde ga-
zetesi yaslamış ağaca sırtını, kim bilir hangi 
duygular içinde yaşıyor baharın gelişini. Bi-
zim mahallenin çınarı, yaşlı Fatma Teyze de 
cana gelmiş, onun da içini ısıtmış olmalı ki 
ilkbahar çiçek ekmeye başlamış bile.

Sen geldin ya bahçelerde açan ebegü-
meciler, gelincik otları, hindibağlar hepsi 
can buldu gelişinle. Ne güzel olur zeytinyağ-
lı ebegümeci yemeği ya da deli pırasa böre-
ği, tadına doyulmaz. Sende böylesin işte ilk-
bahar, tadına doyulamayacak kadar lezzetli, 
vazgeçilemeyecek kadar önemlisin. Seni bu 
kadar sevmeye başlamışken, çabuk olmasın 
hayatımızdan gidişin. Yüreğimize serptiğin 
mutluluk, hayatımıza kattığın o güzellikler, 
ışık olsun geleceğimize.

Ne güzel söylemiş günümüz şairlerinden 
Sami Gökay, “mevsim ilkbahar olunca çiçek-
ler açar gonca gonca, doyum olmuyor ba-
kınca, bir ömürsün ilkbahar.”

KONUK YAZAR

BAHARIN SUYLA 
BULUŞMASI   

Merhaba ilkbahar, 
hoş geldin  hayatımıza…

Bütün mevsimler güzeldir aslında. Yaz 
mevsimi bolluk bereket mevsimidir. Tatili 
hatırlatır bize. Güneş bile başka doğar bu 
mevsimde. Huzurdur o. Gök maviye boya-
nır gelişiyle. Dağlar yemyeşildir, denizi ise 
çarşaf gibidir. Sonbahar mevsimi ise baha-
rın son bulduğu, hazan mevsimidir. Doğa-
nın uykuya geçişidir. Ayrılığa benzetirler bu 
mevsimi. Kurumuş yaprakların dallarından 
düşmesini, insanların yürekten düşmesine 
benzetirler. Kış mevsimi ise nadas mevsimi-
dir, dinginliktir. Çatılarından buzların sarktı-
ğı, geceleri sokaklarında bozacıların “boza 
boza” diye ortalığı çınlattığı bir mevsimdir 
o. Bazen yağmur yağar, bazen fırtına çıkar, 
bazen bembeyaz örtüsünü serer doğaya, 
bazen de dört mevsimi yaşatır bize.
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verdiği değer bir başkadır. Devamlı namaz kıl-
mayan insanımız bile, o ayda, oruca karşı has-
saslaşır, teravih namazlarının müdavimi olur 
bir anda, hem de o ay boyunca. 

Gecenin bir yarısında, uykunun en tatlı, 
en kesif yerinde, yarı uykulu gözlerle,  hangi 
güç kaldırıp, sofranın başına oturtabilir o in-
sanı? İşte, Rabbinin rızasını kazanmak buna 
denir.

Ya, o cehennem sıcaklarında, aç-susuz on 
altı saat, sahura kalkamamış ise yirmi dört 
saat,  akşama kadar beklemek… nerede 
var böyle bir şey? Hangi aşk bu insanı, böy-
le yapabiliyor? Demek ki, Allah aşkı, Allah 
sevgisi böyle tarif edilir ancak. Ya Rabbi! bu 
cehennem sıcaklarında, senin rızanı göze-
terek aç-susuz, senin emrettiğin, müsaade 
ettiğin saate kadar bekleyen kullarını cehen-
neme atma, cehennemden halâs eyle, uzak 
et İnşâallah!..

       
Açlıktan susuzluktan kıvranan biri, gözü-

nün önünde, annenin bebeğine yedirdiği 
sütün içine doğranmış bisküviyi görünce, 
istemeyerek de olsa heveslenmesi, sair za-
manda dikkatini dahi çekmeyen o mamaya 
bile razı olması… küçük yavrucuğun şapır, 
şapır içtiği suya bakarak, dudaklarını yala-
ması ve bütün bu hâllere sabır göstererek 
kazanacağı cenneti düşünmesi, ne büyük bir 
haz, ne büyük bir saadet değil mi? Mükafa-
tını Allah’tan bekleyerek tutulan bir orucun 
değerini bilmek, o insanı ne kadar da yüksel-
tip, terakki ettiriyor?

         
Akşam iftara bir dakika kalmış, suyu bar-

dağa dolduruyor, ama içmeye izin yok ki 
daha. Mükellef bir sofradaki çeşitli yemek 
ve yiyeceklerin kokusu, burnunun ucunu 
yalayarak geçiyor, ama o yine dokunamıyor, 
emir yok, emre daha bir dakika var. Ve o an 
geliyor. Müslümanın Rabbine kavuştuğu ana 
denk gelen bir iftar sevinciyle orucunu açı-
yor. Hamdediyor, şükrediyor. “ey nefis! Senin 
fir’avuniyetini kırıp, beni melekler seviyesine 
çıkaran oruç sayesinde, başıma konan bun-
ca talih kuşuna nasıl şükretmeyeyim ben? “

       
 İftardan sonra bir rehavet çöküyor üzeri-

ne. Akşama kadar yorgun argın bir halde bu-
lunmuş zaten, o da üstüne gelince, şöyle bir 

uzanıp, keyfetmek geliyor içinden, ama de-
niliyor ki “haydi kalk, yirmi defa eğilip doğru-
lup, yatıp kalkacağız !” melül melül bakıyor, 
“ne yatıp kalkması yahu? Ben, akşama kadar 
ölmüşüm zaten, bu da nereden çıktı? “ diyor. 
Gerçekten de, onu oradan hangi güç kaldıra-
cak şimdi? O yatıp kalkmaları bir zarfın içine 
koyuyorlar ve üzerine de “teravih” yazıyorlar 
ve diyorlar ki ; “işte bütün o yorgunlukların, 
bitkinliklerin ve yemekten sonra gelen re-
havetin aslı, esası, devası, seni gerçekten 
rahatlatacak olan bir namaz, bir ibadet bu. 
Peygamber (asm) emretmiş bunu. Ama se-
nin için tabii. Neticesinde mutluluk var, saa-
det var bunun .” Kalkıyor ve “lebbeyk!” diyor. 
Yirmi defa alnını secdeye koyuyor,” Ya Rabbi! 
Hamdedilmeye lâyık, en büyük sensin” de-
yip, emre uymanın rahatlığı içinde bir gün-
lük Ramazanını bu şekilde geçiriyor.

Eee, rıza-yı ilahiye nail olmak için melekle-
şip, melekleri taklit eden bu müslümanı nasıl 
cennetine koymaz ki Allah?

Bizlerin; bu iyiliklere, güzelliklere, ihsanla-
ra ermemize vesile olan on bir ayın sultanı 
on ikinci ay, tekrar hoş geldin, safalar getir-
din!             

    ON BİR AYIN 
SULTANI 

ON İKİNCİ AY
SEN HOŞ GELDİN

Geçen sene bu zamanlarda aramızda olup 
da, bu sene olamayan, rahmet-i Rahmana 
kavuşan bütün tanıdıklarımıza Allah rahmet 
eylesin. Bizleri de, bu seneki Ramazana ka-
vuşturan, ulaştıran Allah’a şükürler olsun.

Bu temenni ve duadan sonra gelelim baş-
lıktaki ifadeleri ifade eden düşüncelerimize:      

Mubarek Ramazan ayı geldiğinde, bu 
cümleyi hep duyarız “on bir ayın sultanı” diye. 
Ve ben de hep düşünürüm, “ yahu, niye on 
iki ayın sultanı değil de, on bir ayın sultanı? 
“ Öyle ya, aynı cins şeylerden biri seçilerek, 
seçkinleşerek diğerlerine baş olur, sultan 
olur. Ramazan da; o, on iki aydan bir tanesi, 
ama sultan tabii. Neyse fazla filozofluk yap-
mayalım da, on iki de olsa, on bir de olsa, Ra-
mazan o ayların sultanı ya, biz ona bakalım.

Evet; Rahmet, mağfiret, bereket, af v.s gibi 
sıfatların bolca görüldüğü, tezahür ettiği 
Ramazan ayı, gerçekten de, bizim memleke-
timizde ayrı bir idrak edilir. İslamın beş şar-
tının birincilerinden olan oruca, milletimizin

Osman ZENGİN
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