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BUSKİ’nin misyonu
Bursa halkının; içme, kullanma ve endüstriyel su ih-
tiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynakla-
rından sağlanması, kullanılmış su ile yağmur sularının 
uzaklaştırılması, su havzalarının korunması, tarımsal 
sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama 
suyu temin edilmesi, kurumsal varlığımızın temelini 
teşkil etmektedir.

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

Kalite Politikamız
Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerinin sürekli iyileşti-
rilmesi, kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının 
pekiştirilmesi, su kültürü ve bilincinin oluşturulması, 
kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda (içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanma-
sı ve oluşturulması, çevre ve su kaynaklarının korun-
masına yönelik politikaların geliştirilmesi, bilgi tekno-
lojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

İletişim
BUSKİ Genel Müdürlüğü  16190 
Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi 
Bulvarı No:6/3 D Blok Osmangazi/BURSA 
Tel. (0.224) 270 24 00 
Faks: (0 224) 233 95 73
www.buski.gov.tr
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Üç milyonluk nüfusuyla ülkemizin dördüncü büyük şehri 
Bursa’yı, her yönüyle örnek alınan şehir konumuna getirebil-
menin yoğun gayretindeyiz.

Bu kapsamda, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Şube Mü-
dürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz “akıllı şehircilik 
birimi” ile çalışmalarımıza hız verdik.

Trafik başta olmak üzere turizm, sağlık ve çevre sorunları-
nın çözümüne yönelik akıllı projeler geliştirdik.

En önemli ve öncelikli meselemiz olan ulaşım ve diğer 
alanlardaki entegre akıllı şehir projelerimiz hayata geçmeye 
başladı.

Akıllı kavşaklarla, değerli vatandaşlarımızın trafikteki 
zaman ve yakıt sarfiyatının önüne geçtik.

Böylelikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda, önemli 
rahatlamalar sağladık.

Ulaşımda meyvelerini almaya başladığımız “akıllı şehir-
cilik” uygulamalarına; altyapı, çevre, bayındırlık ve turizm 
alanlarında da devam edeceğiz.

En başından beri dile getirdiğimiz gibi biz Bursa’yı Bursa-
lılarla birlikte yönetmeyi amaç edindik.

Bu şehri bulunduğu konumdan daha da ileriye taşıyacak 
görüş, öneri ve projelere açığız.

Her alanda kalite çıtası yüksek bir şehirde yaşamayı kim 
istemez ki?

Akıllı şehircilik uygulamalarının başarıyla yaygınlaşması 
“kaliteli şehir” kavramını da beraberinde getirecektir.

Burada yeri gelmişken, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 
gerçekleştirmiş olduğu kalite başarısına değinmek istiyo-
rum.

BUSKİ, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 
TS ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni alan Türkiye’nin ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu.  

Bursa’nın kalite yürüyüşünü başta BUSKİ olmak üzere her 
kurumda ve her alanda artırarak devam ettireceğiz.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bursa’nın kalite yürüyüşü
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Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile atık suların insan 
ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılması-
nın yanı sıra, hizmet kalitemizin geliştirilerek iyileştirilmesine 
de büyük önem vermekteyiz.

Kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, 
bunu kendimize görev addetmekteyiz.

Çalışanlarımızda kurum bilincini geliştirebilmenin, onlara 
sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamakla mümkün 
olduğunu bilmekteyiz.

Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği performansının artı-
rılması için amaç ve hedefler belirledik.

Yerli ve milli kuruluşumuz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
ile attığımız adımlar, süreç içerisinde belirli noktaya ulaştı.

TSE yetkililerinin düzenli aralıklarla bulundukları tetkik-
lerden başarıyla geçen Kurumumuz, TS ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak 
kazandı.

Böylelikle, su ve kanalizasyon idareleri arasında bir ilki 
gerçekleştiren BUSKİ, iş sağlığı ve güvenliğine ne denli önem 
verdiğini de göstermiş oldu.

Bu vesileyle, bu belgenin alınmasında emek ve alın teri 
bulunan çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Gösterdikleri işbirliği ve yol göstericilikleri nedeniyle TSE 
yetkililerine de Kurumumuz adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum.

Çıktığımız kalite yolculuğunda çalışanlarımızın, tedarikçi-
lerimizin, yüklenicilerimizin, paydaşlarımızın ve abonelerimi-
zin memnuniyeti, en önde gelen hedefimizdir.

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, görev alanı-
mızdaki konularda sorumluluğumuzu en iyi biçimde yerine 
getirebilmenin üstün gayretinde olduğumuzu önemle be-
lirterek, bir sonraki sayımızda buluşuncaya kadar her şeyin 
gönlünüzce olmasını dilerim.

İş sağlığı ve güvenliğinde
onurlandıran başarı
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BUSKİ’DEN 
İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ İLE 
ÇEVRE 

DUYARLILIĞINDA 
ÖRNEK BAŞARI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
verilen TS ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini 
alan Türkiye’nin ilk su ve kanalizasyon 
idaresi oldu. Atık sulardan kaynakla-
nan çevre kirliliğini önlemeye yönelik 
gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla da 
dikkat çeken BUSKİ’nin çevre duyar-
lılığı, yine TSE tarafından verilen TSE-
ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgesi ile tescillendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 
su ve kanalizasyon idareleri içerisinde ger-
çekleştirdiği ilkle, TS ISO 45001-2018 İş Sağ-

lığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin 
sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin viz-
yonuyla örnek çevre yatırımlarında da bulu-
nan BUSKİ, çevre kirliliğinin önlenmesinde 
önemli başarılar elde etti. BUSKİ’nin çevre 
duyarlılığı, yine TSE tarafından verilen TSE-
ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 
ile tescillenmiş oldu. Her iki belgeyi de Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Ko-
ordinatör Vekili Hakan Karaçengel’in elin-
den alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın kalite yürüyüşünün başta 
BUSKİ olmak üzere her alanda ve kurumda 
artarak devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan 

Karaçengel, TSE Bursa Belgelendirme Mü-
dürü Asu Kornoşor, TSE Bursa Kalibrasyon 
Müdürü Alp Kerem Küleri ve TSE Bursa Baş 
Araştırmacı Mustafa Karaman’ı ağırladı. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Acemler yerleşkesin-
de yapılan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç’in de hazır bulunduğu görüşmede; 
BUSKİ’nin kalite çalışmalarını tamamlaya-
rak almaya hak kazandığı İş Sağlığı Güven-
liği Yönetim Sistemi (ISO 45001) ve Çevre 
Yönetim Sistemi (ISO 14001) belgeleri, TSE 
Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan Ka-
raçengel tarafından Başkan Aktaş’a takdim 
edildi. Böylelikle BUSKİ, ISO 45001 belgesini 
TSE’den alan Türkiye’nin ilk su ve kanalizas-
yon idaresi oldu.

BUSKİ HABER
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, TSE yöneticilerine teşekkür etti. 17-19 
Haziran ve 18-19 Temmuz tarihleri arasında 
tetkik edilen BUSKİ’nin tüm çalışanları ve 
saha alanlarıyla ISO 45001 belgesini almaya 
hak kazandığını vurgulayan Başkan Aktaş, 
“BUSKİ, TSE tarafından verilen ISO 45001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belge-
sini alan Türkiye’deki ilk su ve kanalizasyon 
idaresi oldu. Tebrik ediyorum” dedi. Sanayisi 
ve taşıdığı potansiyel ile Türkiye’nin örnek 

şehirlerinden biri olan Bursa’nın standart-
larının daha da üst seviyelere çıkartılması 
anlamında çalışmaların sürdüğünü kayde-
den Başkan Aktaş, “Bu konuda yerli ve milli 
kuruluşumuz TSE ile birlikte attığımız adım-
lar belli seviyelere geldi. İnşallah ilerleyen 
günlerde kalite standartlarının her alanda 
artarak devam edeceğine hep birlikte şahit 
olacağız” diye konuştu.

TSE Bursa Bölge Koordinatör Vekili Hakan 

Karaçengel ise BUSKİ’nin kalite yolculuğu-
nun 2002 yılında başladığını ifade etti. ISO 
9001 belgesini alan Türkiye’de ilk kurumun 
yine BUSKİ olduğunu hatırlatan Karaçengel, 
“Üst yönetimin desteği olmadan bu tür ça-
lışmaların yapılabilmesi mümkün değil. Gös-
terdikleri hassasiyet nedeniyle başta değerli 
başkanımız olmak üzere sayın genel müdü-
rümüze, çalışma arkadaşlarına teşekkür edi-
yorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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BARAJLAR DRONE 
İLE KONTROL 

ALTINDA 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa’ya 

içme suyu temin eden Doğancı ve 

Nilüfer barajlarını drone ile kontrol 

ediyor.

Gebze Üniversitesi’nin tetkik sonuçlarına 

göre “Türkiye’nin en temiz havzası” raporunu 

alan Bursa’nın içme suyu havzasında bulunan 

Doğancı ve Nilüfer Barajları drone ile kontrol 

altında.

 

Bu doğrultuda tahsis edilen arazi tipi araç-

larla ve güvenlik personeliyle baraj güvenliğini 

aralıksız denetimlerle sürdüren BUSKİ Genel 

Müdürlüğü, son başlatılan uygulama ile baraj-

ları havadan görüntülüyor.

Doğancı ve Nilüfer Barajları’nda kesintisiz 

koruma sağlamak adına nitelikli personelin 

yanında teknolojik imkanları da seferber eden 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 7 gün 24 saat boyun-

ca barajları kontrol altında tutuyor. Barajı kirle-

tici herhangi bir kişi, unsur ve durum karşısında 

önce uyarı görevleri yerine getirilirken, uyarıları 

dikkate almayanları ise fotoğraflayarak gerekli 

yaptırımları uyguluyor.

Doğancı ve Nilüfer Barajları’nda periyodik 

olarak uçurulan drone sayesinde bölgede ade-

ta kuş uçurtulmuyor.
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BUSKİ FATURALARI 
ARTIK CEBİNİZDE 

Abone memnuniyetine yönelik ça-
lışmalarıyla hizmet kurumu olmanın 
seçkin örneklerine imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, su faturalarını vatanda-
şa SMS yoluyla ulaştıracak.

Abone memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla 
vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, hizmetlerine bir yenisini daha 
ekledi. BUSKİ aboneleri artık faturalarını cep tele-
fonlarına SMS olarak alabilecek. Hizmetten fay-
dalanmak isteyen vatandaşların tek yapması ge-
reken,  kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. 

Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna 
SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 
185’ nolu telefona SMS göndererek bilgilerini ko-
layca güncelleyebilecek.

FC boşluk ABONE
NO boşluk TC NO

0530 919 0185

Örnek SMS:
FC 123456  0987654321

DEVLET 
MEMURLARININ 

ÖDEV VE 
SORUMLULUKLARI  

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eği-

tim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 

eğitimde, ‘‘Devlet Memurlarının Ödev 

ile Sorumlulukları, Genel Hakları ve 

Disiplin Hükümleri’’ konusu mercek 

altına alındı.
BUSKİ Konferans Salonu’nda 11 - 13 Eylül 

2019 tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük 

eğitimde, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu’na tabi 271 personele eğitim verildi.

Eğitime konuşmacı olarak katılan Dev-
let Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı 
Adem Dinç, devlet memurlarının kendi-
lerine verilen görevleri düzenli bir şekilde 
ve hizmetin gereklerine uygun olarak yü-
rütmek zorunda olduklarına dikkat çekti.

Memurların görevlerini yerine getirirken 
uymaları gereken bazı ödev ve yükümlü-
lükleri bulunduğunu vurgulayan Dinç, bu 
ödev ve yükümlülüklerin, üstlenilen göre-
vi en iyi biçimde yerine getirilmesini he-
deflediğini de sözlerine ekledi. Eğitimin 
verimli geçtiğini dile getiren Devlet Per-
sonel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem 
Dinç, eğitime gösterdikleri katılımdan 
dolayı BUSKİ çalışanlarına teşekkür etti.
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BUSKİ HABER

BUSKİ 
PERSONELİNE 

YANGIN TATBİKATI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Biri-
mi, yangında can ve mal kaybının en 
aza indirilmesi için binalardan perso-
nel tahliyesinin nasıl yapılması gerekti-
ğini konu alan “ikaz alarm tatbikatı” ile 
“personel tahliye tatbikatı” düzenledi.

Olası bir yangında can ve mal kay-
bının en aza indirilmesi için hizmet bi-
nalarının planlı bir şekilde boşaltılma-
sı ve önceden belirlenen açık alanlarda 
hiçbir izdihama yol açmadan toplanmala-
rının sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan 
tatbikat senaryosu başarıyla uygulandı. 

BUSKİ Sivil Savunma Uzmanı Münir Yıl-
maz’ın koordinatörlüğünde gerçekleştiri-
len tatbikata, BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları Mesut 
Boz, Devrim İzgi, daire başkanları ve şube 
müdürleri ile tüm BUSKİ personeli katıldı. 
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BUSKİ
LABORATUVARLARI 

BAŞARILARINA 
YENİSİNİ EKLEDİ 

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından gerçekleştirilen belgelen-
dirme tetkiği neticesinde ‘’Çevre 
Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belge-
si’’ni almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
daha yaşanılabilir bir Bursa hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimle-
ri sonucunda gerçekleştirilen belgelen-
dirme tetkiğini başarıyla tamamladı.

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı Ruhsat ve Denetim Şube Müdür-
lüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
atık su laboratuvarları, Türk Akredi-
tasyon Kurumu ( TÜRKAK ) tarafından 
yapılan gözetim ve belge yenileme 
tetkikleri neticesinde akredite olmuş 
durumda.

BUSKİ atık su laboratuvarları son 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından 08.07.2019 tarihi itibariyle 17 
metotta 36 parametre ve 1 atık sular-
dan numune alımında ‘’Çevre Ölçüm ve 
Analizleri Yeterlik Belgesi’’ni almaya hak 
kazandı.
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HUZUREVİNDE 
KERMES COŞKUSU

‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kaplı-
kaya’daki Büyükşehir Belediyesi Huzure-
vi Tesisleri’nde bu yıl 22.’sini düzenlediği 
kermes ve yiyecek şenliğine düzenli katı-
lım sağlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, her 
yıl tekrarladığı rekor katkı payını bu yıl da 
yineledi. BUSKİ, bulunduğu katkı ile ker-
meste ikinci oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlü-
ğü’nce organize edilen BUSKİ standı, ziyaretçilerin yo-
ğun ilgisine sahne oldu.

Organizasyona BUSKİi’nin yanı sıra; Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı şirketlerin çalışanları, ilçe Belediyeleri, 
engelli dernekleri ve hemşehri dernekleri ile birlikte 
toplamda 60 stant etkinlikte yerini aldı.

Organizasyonun en büyük standı olma özelliğine sa-
hip bulunan BUSKİ standından yapılan satışla, kermese 
büyük katkı sağlandı. BUSKİ böylelikle, her yıl tekrarla-
dığı rekor katkı performansını bu yıl da yinelemiş oldu.
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İtalyan bilim 
insanından ‘Su ve 

Ötesi’ çalıştayı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

ile Bursa Eskişehir Bilecik Kal-
kınma Ajansı (BEBKA) işbirli-
ğinde, Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin (Bursa BTM) ev sa-
hipliğinde, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Türkiye Teknoloji Takımı Vak-
fı’nın destekleriyle yakın geç-
mişte TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Türkiye’nin en 
büyük bilim festivali olan 8. THY 
Science Expo, bu yıl da binlerce 
bilim meraklısının katılımına 
sahne oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün de 
standının yer aldığı fuara, yurt dışından 
da pek çok bilim insanı katılım sağladı.

Bunlardan biri de İtalya’nın Genova 
şehrinde yaşayan Venezüella asıllı İtal-
yan biyalog Eduardo Losada Cabruja. 
İtalyan biyalog Cabruja ile dergimiz ya-
zarı Cebrail Ozan Oktar konuştu.

Halen bir lisede fen bilgisi öğretmeni 
olarak görev yapan Cabruja, uzun yıl-
lar fen bilimleriyle ilgilenmiş bir bilim 
insanı. Yazarımız Oktar’a Bursa Science 
Expo’ya İtalya adına dördüncü defa ka-
tıldığı belirten Cabruja, “Önceki fuara 
genetik ve moleküler biyoloji alanların-
daki DNA ile ilgili çalışmalarımla katılır-
ken bu yılki Bursa Science Expo’ya ‘Su 

ve Ötesi’ çalıştayı ile katıldım. DNA ça-
lıştayı oldukça başarılıydı. Çocuklar, ‘Su 
ve Ötesi’ çalıştayında suyun durumsal 
ve yüzeysel özellikleri ile tel ile su ayırıcı 
bir böcek inşa ederek, yüzey geriliminin 
ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğren-
diler. Suyun içinde kağıt çiçekler açarak 
kılcallığın etkisini görebilen çocuklar, 
sabun köpüğü yaparken eğlendiler ve 
neden baloncukların her zaman yuvar-
lak olduğunu anladılar. Çok basit de-
neyler ve ucuz malzemelerle, doğada 
gözlemlenebilecek temel kavramları 
ve olayları açıklamak çok kolaydır.” diye 
konuştu. 

Bilgisayarsızdan Bilgisayarlıya 
Oyun Temelli Blok Kodlama

Bursa Science Expo Bilim Fuarı’na ka-
tılan kurumlardan Tarsus İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü, “Kodla Tarsus Projesi” 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Proje eğitmenleri Ahmet Kılıç ve Ser-
cay Ünver liderliğinde verilen bilgilen-
dirmede “Bilgisayarsızdan Bilgisayarlıya 
Oyun Temelli Blok Kodlama” eğitimi 
verildi.

Fuar süresince 9-12 yaş grubundaki 
240 öğrenciye ulaşılan proje ile kodla-
ma mantığını bilgisayarsız bir şekilde 
öğreterek çocukların analitik düşünme 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Projenin diğer hedefini ise çocukla-
rın tablet bilgisayarlarda geçen vakitle-
rini değerli kılmak ve doğru yönlendire-
bilmek oluşturdu. Bu kapsamda, eğitim 
sonrasında çocuklara, kendilerini ge-
liştirebilecekleri uygulamaların listesi 
verildi.
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İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNDE 

BUSKİ’NİN BÜYÜK  
BAŞARISI

BUSKİ Genel Müdürlüğü İş 
Sağlığı ve Güvenliği Birimi, sür-
dürülebilir sistem tasarımının 
rehberliğindeki çalışmalarına, 
dün olduğu gibi bugün de artan 
bir tempoyla devam ediyor. İş 
sağlığı ve güvenliği çalışmaları 
kapsamında gerek sağlık mua-
yeneleri, gerek eğitimler, gerek-
se teknik ve mühendislik iyileş-
tirmeleri ile BUSKİ çalışanlarına 
sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir 
iş ortamı sunan BUSKİ İş Sağlığı 
ve Güvenliği Birimi, sürekli ken-
dini yenileyen bir anlayışla üst 
düzey performans sergiliyor.

SUYA YÖN VERENLER

Gürkan BAYDAR

İş sağlığını ve güvenliğini etkin biçimde 
uygulamanın ön koşulu, iş güvenliği kültürü 
oluşturmaktan geçmektedir.

01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe gi-
ren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
iş güvenliği kültürünün oluşumunda öncü rol 
üstlendi. 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanmasıyla mevcut sağlık ve güvenlik şartla-

rının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara 
görev, yetki ve sorumluluklar getiren iş sağlı-
ğı ve güvenliği kanunu, çalışanlardaki kurum 
kimliği bilincinin oluşumuna da önemli katkı 
sağlıyor.

Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal so-
rumluluk bilinciyle iş sağlığı ve güvenliği çalış-
malarını, kanun yürürlüğe girmeden çok daha 
önce başlatan BUSKİ, bu alanda örnek bir ko-
numa ulaştı.
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BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yol gösteri-
ciliği ve vizyonuyla, çalışanlara sağlıklı ve gü-
venli çalışma ortamları oluşturmayı hedefle-
yen somut adımlar attıklarını belirten BUSKİ 
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 
Zemin Etütleri ve Sondaj Şube Müdürü Aynur 
Kurar Kızgın, sürdürülebilir sistem tasarımının 
rehberliğindeki çalışmalarına, kendilerini sü-
rekli yenileyen ve geliştiren kararlılıkla devam 
ettiklerini vurguladı.

İş kazalarından korunabilmenin, tehlikeli 
hareketlerden, davranışlardan ve durumlar-
dan uzak durmakla mümkün olduğuna işaret 
eden Kızgın, “Çalışanların çalışma şartları göz 
önüne alınarak yapılan mühendislik çalış-
maları sayesinde, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamları sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki ça-
lışmalar artarak devam etmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliği çalışmaları kapsamında; sağlık 
muayeneleri, eğitimler, teknik ve mühendis-
lik iyileştirmeleri hem vatandaşlarımızın hem 
de çalışanlarımızın can ve mal kayıplarının 
önlenmesi doğrultusunda devam etmekte-
dir. Tüm saha ve atölye çalışmaları ile birlikte 
kırkın üzerinde meslek alanına ait gözlem, 
tetkik ve incelemeler, birimimizce tesis edilen 
heyetler tarafından değerlendirilerek, iş sağ-
lığı ve güvenliğinin en temel dokümantasyo-
nu olan risk analizleri hazırlanmaktadır.” diye 
konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği anlayışının gereği 
kurum çalışanlarının yanı sıra, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne hizmet veren tüm yapım yük-
lenicilerinin standardize edilmesi ile iş sağlığı 
ve güvenliği açısından optimum noktaya ge-
tirilmesi adına, “Yüklenici Yönetim Programı” 
başlatıldığını ifade eden BUSKİ İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi Sorumlusu Muhammed Ko-
nakçı ise, çalışmaların yüklenicilerle beraber 
iş barışı kapsamında sahiplenilerek yürütül-
düğünü belirtti.

Kurum ve kuruluşlarda çalışanların her 
alanda birbirleriyle ilgili olmalarının, hem iş 
sağlığını hem de iş güvenliğini sağlamada 
önemli rol oynadığını vurgulayan Konakçı, iş 
sağlığı ve güvenliğinin gereklerini, yenilikçi 
ve ihtiyaçlara yanıt veren anlayış doğrultu-
sunda sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Başarılı ekip
Kamu kurumu olmanın verdiği sosyal 

sorumluluk bilinciyle iş sağlığı ve güven-
liği çalışmalarını, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun 01 Ocak 2013’te 
yürürlüğe girmesinden çok daha önce 
başlatan BUSKİ, bu alanda örnek bir ko-
numa ulaştı. Kuruluş yıllarında, BUSKİ İn-
san Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlı-

ğı’na bağlı olarak hizmet veren İş Sağlığı 
ve Güvenliği Birimi, 6 Mart 2019’dan bu 
yana çalışmalarını, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Devrim İzgi’nin sorumluluğun-
daki BUSKİ Planlama Yatırım ve İnşaat Da-
iresi Başkanlığı bünyesinde sürdürüyor. 
16 kişilik personel yapılanmasından olu-
şan BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi; 
“işyeri hekimliği hizmetleri”, “iş güvenliği 
uzmanlığı hizmetleri”, “laboratuvar hiz-
metleri”, “tıbbi hizmetler” ve “iş güvenliği 
ambarı hizmetleri” alanlarında çalışma-
larda bulunuyor.
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İş sağlığı ve
güvenliği stratejisi

BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nde ger-
çekleştirilen çalışmalar her ay, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kurulu’nda mercek altına alınıyor.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İz-
gi’nin başkanlığındaki işyeri hekimleri, iş sağ-
lığı ve güvenliği uzmanları, işveren ve çalışan 
temsilcileri, sendika temsilcileri, insan kaynak-
ları ve eğitim işleri ile planlama yatırım inşaat 
daire başkanları ve sivil savunma uzmanının 
katılımından oluşan kurul, çalışmaların izlediği 
seyir ve belirlenen hedeflerin gidişatıyla ilgili 
durum değerlendirmesinde bulunarak, yeni 
stratejilerin belirlenmesinde oluşturulacak yol 
haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.

Örnek duyarlılık
Çalışanların yanı sıra,  BUSKİ’ye hizmet ve-

ren tüm yapım yüklenicilerinin de iş sağlığı 
ve güvenliği açısından optimum noktaya ge-
tirilmesi adına “Yüklenici Yönetim Programı” 
başlatan BUSKİ, kamu kurumu olmanın seçkin 
örneğini sunuyor.

Kurum kimliği bilinci
Çalışanlardaki kurum kimliği bilincini en 

üst seviyede oluşturabilmeyi hedefleyen BUS-
Kİ, anket kutuları uygulamasıyla, iş sağlığı ve 
güvenliği başta olmak üzere, “çalışılmasından 
mutluluk duyulan kurum” hedefi kapsamında, 
personelin görüş ve önerilerine önem veriyor.

SUYA YÖN VERENLER
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Profesyonel anlayış
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamın-

da, sivil savunma biriminin uygulayıcılığında 
gerçekleştirilen yangın ve doğal afet tatbikat-
larıyla, afet öncesinde, afet sırasında ve afet 
sonrasında alınması ve uyulması gereken ted-
birlerin neler olduğuna ilişkin bilgilendirmede 
bulunuluyor. Ayrıca oluşturulan levhalarla afet 
anında yapılması gerekenler ile toplanma yer-
leri hakkında çalışanların bilgi sahibi olması 
sağlanıyor.

Sağlık taramalarına 
verilen önem

Çalışanların sağlıklı bireyler olarak yaşam-
larını sürdürmeleri ve kurum aidiyeti bilinciy-
le görevlerini yerine getirmelerini sağlamak, 
BUSKİ’nin en öncelikli amacını oluşturuyor. 
BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bu kapsam-
da gerçekleştirdiği sağlık taramalarına büyük 
önem veriyor.

Tescillenen başarı
Büro, atölye, genel hizmetler, saha ve iş ma-

kinesi çalışanları gibi farklı risk gruplarındaki 
personele yönelik, iş güvenliği uzmanlarının 
gözetiminde gerçekleştirilen eğitim çalışma-
larıyla, çalışanlarda iş güvenliği bilincinin olu-
şumuna katkı sağlanıyor. Türk Standartla-
rı Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS ISO 
45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgesini alan Türkiye’nin ilk su ve ka-
nalizasyon idaresi olan BUSKİ’nin bu başarısın-
da, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin büyük payı 
bulunuyor.
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RÖPORTAJ

ORDU’NUN 
ALTYAPISI OSKİ 
GÜVENCESİNDE 

Güngör ALAN - Gürkan BAYDAR

Tarihi, milattan önce yedinci 
yüzyıla kadar uzanan Ordu, pek 
çok uygarlıklara ev sahipliğinde 
bulunmuş kadim bir şehir. Turizm 
potansiyelini her geçen yıl daha 
da yükselten Ordu, el değmemiş 
doğası, yaylaları, uzun kumsalla-
rı ve Türkiye’nin denize en yakın 
kayak merkezi ile dört mevsim, 
yerli ve yabancı turistleri ağırlı-
yor. Türkiye’deki fındık üretimi-
nin yarısından fazlasını tek başı-
na karşılayan Ordu, zengin tarım 
potansiyeli ile de dikkat çekiyor. 
Türkiye’nin bal üretim merkezi 
Ordu’da yetiştirilen diğer ürünler 
arasında patates, mısır, fasulye, 
çay ve soya sayılabilir. Su ve ka-
nalizasyon idareleri ile gerçekleş-
tirdiğimiz röportajlar serisinin bu 
seferki durağında, tarih, turizm, 
tarım ve kültür şehri Ordu’ya ko-
nuk olduk. Ordu Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (OSKİ) Genel Müdürü Murat 
Us’la OSKİ’nin dünü, bugünü ve 
geleceğe yönelik hedeflerini ko-
nuştuk.

 Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdür-
lüğü, kuruluşundan bu yana hedeflerinin 
ne kadarını gerçekleştirdi?

Genel Müdürlük olarak kuruluş hedefi-
miz; Ordu genelinde yaşayan tüm vatan-
daşlarımıza kaliteli içme suyu temin etmek 
ve atık suların arıtılarak çevreye zarar ver-
meden uzaklaştırılmasını sağlamaktır.

OSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet et-
tiği 5.952 kilometrekare yüzölçümünde-
ki Ordu ilimizin 19 ilçesi bulunmaktadır. 
Hizmet alanında 53’ü eski belde olmak 
üzere toplam 766 mahalle bulunmaktadır. 
Büyüklü küçüklü akarsular, göller ve dağ-
lar, bunların oluşturduğu ova ve yaylalar 
ilin genel topoğrafyasını oluşturmaktadır. 
3107 metre yüksekliği ve Kuzey Anado-
lu Dağları’nın bir kolunu oluşturan Canik 
Dağları’nın en yüksek noktası olan Karagöl 

Dağı ilimiz sınırları içerisinde yer almakta-
dır. 

OSKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı 
içerisinde, Ordu ilimizin Karadeniz kıyısı 
kenarında 3 büyük ilçesi bulunmaktadır. 
Bunlardan Altınordu ilçesinin su ihtiyacı; 
Melet Irmağı’ndaki Ordu Regülatörü ve 
HES’in mansabında enerji tüneli üzerinde 
inşa edilen su alma yapısı alınan suyun 
ham su tüneli ve isale hattı ile arıtma te-
sisine iletilerek, 78.800 metreküp/gün ka-
pasiteli arıtma tesisinde arıtılması ile temin 
edilmektedir.

2013 yılında tamamlanarak hizmete alı-
nan tesislerle; Altınordu ilçe merkezi, Gül-
yalı ilçe merkezi ve civar yerleşimlerinin 
2040 yılı projeksiyonuna göre hesaplanan 
29 milyon metreküp /yıl içme, kullanma ve 
endüstri suyu ihtiyacının karşılanması he-
deflenmiştir.
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Altınordu ilçe merkezinin Asbest, Pik ve 
PVC olan içme suyu şebeke hatları da 2017-
2018 yıllarında AB Hibe Fonu kapsamında 
Genel Müdürlüğümüzce yenilenmiştir. 

Altınordu ilçesinden sonra ilimizin en bü-
yük nüfuslu 2. yerleşimi olan Ünye ilçesinin 
su ihtiyacı DSİ tarafından inşa edilen Ceviz-
dere Regülatörü’nden alınan suyun  27.000 
metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinde 
arıtılması ile sağlanmaktadır. İlçedeki öm-
rünü tamamlamış içme suyu hatları 2015, 
2016 ve 2017 yıllarında Genel Müdürlüğü-
müzce yenilenmiştir. 

Fatsa ilçesinin su ihtiyacı; Meşebükü Ma-
hallesi sınırlarında Bolaman Irmağı üzerinde 
bulunan sondaj kuyularından sağlanmakta-
dır. Fatsa ilçesinin içmesuyu ihtiyacının ca-
zibeli olarak karşılanması amacıyla Şahsene 
Deresi üzerindeki gölet ve içme suyu arıtma 
tesisi proje çalışmalarına devam edilmek-

tedir. Bu üç ilçe dışında kalan ilçelerimizin 
su ihtiyacının karşılanması amacıyla; 5 adet 
göletin inşaat çalışmaları ile 5 adet baraj ve 
3 adet göletin planlama - proje çalışmaları 
devam etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılından 
bugüne kadar 2.190 kilometre içme suyu 
hattı, 141 km kanalizasyon hattı, 137 adet 
içme suyu deposu, 52 adet su alma yapısı, 62 
adet kaptaj, 14 adet içme suyu arıtma tesisi 
ve 8 adet atık su arıtma tesisi inşa edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle Strate-
jik Planımız dâhilinde bu dönemde; 2.900 
kilometre içme suyu hattı, 150 kilometre ka-
nalizasyon hattı, 10 adet içme suyu arıtma 
tesisi, 10adet atık su arıtma tesisi, 122 adet 
içme suyu deposu, 36 adet su alma yapı-
sı inşa ederek İlimizin altyapı ve içme suyu 
sorununu büyük oranda çözmeyi hedefli-

yoruz. Ayrıca; tesislerimizde kullandığımız 
elektrik enerjisinin temin edilebilmesi için 
içme suyu hatları üzerine hidroelektrik san-
traller inşa edilmesi amacıyla yürüttüğümüz 
fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

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

Hedeflerimizden bir tanesi de içme suyu 
arızalarını en kısa sürede çözüme kavuştur-
maktır.  İlimiz genelinde günlük ortalama 
93 arızaya müdahale ediyoruz. İçme suyu 
laboratuarımız TÜRKAK tarafından akredite 
edilerek sertifika alma başarısı göstermiştir.

Yapılan kapsam genişletme çalışmasıyla 
20 parametre TÜRKAK tarafından akredite 
edilmiştir. 2020 yılında akredite parametre 
sayısını 25’e çıkartmayı hedefliyoruz. Ayrıca; 
ekiplerimiz aylık ortalama 300 adet depoya 
ulaşarak klorlama faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.

Murat US
OSKİ Genel Müdürü
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 Atık suların bertarafı ve arıtılmasıyla 
ilgili çevre yatırımlarından söz eder misi-
niz?

 Bizim OSKİ olarak öncelikle hedef-
lerimizden bir tanesi, kullanılan atık su-
ların arıtımını yaparak çevreye sağlıklı 
bir şekilde dönüşümünü sağlamaktır.Bu 
kapsamda nüfusun yoğun olduğu ilçe 
merkezlerimize atık su arıtma tesislerini 
kazandırmaya devam ediyoruz. Altınordu 
ilçemize kazandırılan ileri biyolojik atık 
su arıtma tesisi sayesinde Karadeniz Böl-
gesinde ilk mavi bayrak alan il Ordu oldu. 
Kanalizasyon hatlarının da aynı şekilde 
işletmesini gerçekleştiriyoruz. Her gün or-
talama 12 adet kanal arızasına ekiplerimiz 
müdahale ediyor.Aynı zamanda hatların 
kontrolünü yaparak günde ortalama 51 
adet kanalizasyon hattı temizliğini de ger-
çekleştiriyoruz. Geleceğe dönük olarak,10 
adet atık su arıtma tesisi ve 150 kilometre 
kanalizasyon hattı inşa etmeyi hedefliyo-
ruz.

 Sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde 
edilen başarı, su ve kanalizasyon idare-
lerinin performanslarını belirleyen en 
önemli göstergeler arasında yer almak-
tadır. Bu bağlamda,gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalara ilişkin neler söylenebilir?

Türkiye genelinde kayıp kaçak oranı 
ortalama yüzde 50 civarındadır. Ordu’da 
bu oran yaklaşık yüzde 56 mertebesinde-
dir. Kayıp kaçak oranını en aza indirmek 
ve daha verimli alt yapı sistemi kurmak 
için teknik ekiplerimiz çalışmalarını sür-
dürmektedir.Terfi istasyonu ve depolarda 
SCADA sistemi ile takip yapılmasına rağ-
men bu çalışmaların şebeke hatlarını kap-
sayacak şekilde SCADA sisteminin geniş-
letilmesi ve DMA odalarının oluşturulması 
ile entegre su yönetim sistemini en kısa 
sürede kurarak ve ekonomik ömrünü ta-
mamlamış boru hatlarını rehabilite ederek 
kayıp kaçak oranının ilk aşamada yüzde 
30 seviyesine indirilmesini hedefliyoruz.-

RÖPORTAJ
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Sorunlarından arındırılmış altyapı ağı-

nın oluşturulmasında vasıflı insan gücü 

kadar, teknolojinin etkin kullanımı da 

büyük paya sahip bulunuyor. Teknolojik 

uygulamalarınızdan bahseder misiniz? 
OSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesi-

ni artırmak, kamuya daha hızlı çözüm üret-
mek ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla 
teknolojiyi yakından takip etmektedir. Ça-
ğın gerektirdiği teknolojiyle birlikte kendi-
ni geliştirmeye, bununla beraber “güvenli 
ve şeffaf yönetim” anlayışıyla çalışmalarına 
devam eden kurumumuz, yapımı planla-
nan, tamamlanan ve devam eden; içme 
suyu ve kanalizasyon hatları ile her türlü 
altyapı ve üstyapı tesislerinin konum ve ni-
telik bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
ile ilişkilendirerek paylaşıma sunulmasını 
amaçlamaktadır.

Esas amacımız Coğrafi Bilgi Sistemi’nin 
içerdiği sayısal verileri kullanarak; planla-
madan itibaren işletme aşamasına kadar 
devam eden tüm süreci tek platform üze-
rinde birleştirip anlık olarak kullanıcılarla 
paylaşmak, doğru ve etkin bir karar meka-
nizması oluşturmaktır.

SCADA kontrol merkezi ile terfi istasyo-
nu ve depolar 7 gün 24 saat kesintisiz ola-
rak takip edilmektedir.2014 yılında 29 adet 
tesis ile devreye alınan SCADA sisteminde 
yapılan ilave kurulum ve yazılım çalışma-
ları neticesinde bugün itibariyle 272 tesis 
takip edilmektedir. SCADA sistemi ile içme 
suyu ve atıksu tesislerini online izleyerek, 
ekipmanları otomatik olarak çalıştırıp dur-
durabiliyor, tespit edilen arızalara erken 
müdahale ederek iş gücünden ve zaman-
dan tasarruf sağlıyoruz.  Ayrıca; şebeke 
hatlarımızı da bu sisteme dahil etmeyi he-
deflemekteyiz.



22

RÖPORTAJ

Büyükşehir’den
 OSKİ’ye 

büyük destek

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temi-
ni ile atık suların insan ve çevre sağlığına 
tehdit oluşturmadan arıtılmasına yönelik 
çalışmalarına hız veren OSKİ Genel Müdür-
lüğü, sergilediği üst düzey performansla 
dikkat çekiyor. “Yaşanılmasından mutluluk 
duyulan şehirlerin, sağlıklı altyapı ağı üze-
rine kurulacak sağlıklı üst yapılarla müm-

kün olabileceği” gerçeğinden hareket 
eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Dr. Hilmi Güler’in öncülüğünde, OSKİ’nin 
çalışmalarına destek veriyor. OSKİ’nin yatı-
rım proje ve planlarını yakından inceleyen 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hil-
mi Güler, gerçekleştirdiği saha ziyaretleriy-
le de yatırımların seyrine ilişkin bilgi alıyor.

 BUSKİ’ye gönül 
dolusu teşekkür

BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Mü-
dürü Güngör Alan’ın sorularını içtenlik-
le yanıtlayan OSKİ Genel Müdürü Murat 
Us, BUSKİ’nin engin deneyimiyle başarılı 
çalışmalara imza attığını belirtti. Gerçek-
leştirdiği pek çok ilkle de BUSKİ’nin örnek 
kurum fotoğrafı ortaya koyduğunu vurgu-
layan Us, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gü-
lenç’in şahsında BUSKİ çalışanlarına selam 
ve sevgilerini gönderdi.
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TURİZMİN 
YÜKSELEN DEĞERİ 

ORDU 

Mustafa TÜRE

Karadeniz’in incisi Ordu, eşsiz sa-
hil şeridi, doğal güzellikleri, serin 
yaylaları ve kültürel birikimiyle bü-
yük bir turizm potansiyeline sahip 
bulunuyor. Ordu’nun turizm potan-
siyelini harekete geçiren çalışmala-
rıyla dikkat çeken Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, bu alanda pek şok proje-
yi de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sahip olduğu büyük tarihi mirasın yanın-
da, üç tarafı denizlerle çevrili yarımada konu-
mundaki Türkiye,  eşsiz doğal güzellikleriyle 
de her dönemde yabancı turistlerin ilgisini 
çeken bir ülke.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 
yılında ülkemize 40 milyon yabancı turist zi-
yarette bulundu.

Bu verilere göre ülkemiz, yabancı turist sa-
yısı bakımından Avrupa’da dördüncü, dünya-
da ise altıncı sırada bulunuyor.

Türkiye, sahip olduğu yüksek turizm po-
tansiyeliyle yabancı turistlerin seyahat ajan-
dalarında yer verdikleri ülkelerin başında 
geliyor.

Devlet politikası gereği turizme yapılan 
yatırımlar, son yıllarda ağırlık kazandı.

Şehirler ise bu alanda adeta yarışır hale 
geldi.

Fotoğraf
Necmettin GÜNEY

(ULUGÖL)
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Karadeniz’in incisi
Turizmin önem kazandığı 

şehirlerden biri de Ordu.

Karadeniz’in incisi Ordu, 
eşsiz sahil şeridi, doğal gü-
zellikleri ve serin yaylalarıyla 
büyük bir turizm destinasyo-
nuna sahip bulunuyor.

Ordu’nun turizm potan-
siyelini harekete geçiren 
çalışmalarıyla dikkat çeken 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 
bu alanda pek şok projeyi de 
hayata geçirmeye hazırlanı-
yor.

Maviyle yeşilin ahenkli 
buluşmasına, Ordu sahille-
rinde tanık olunabileceğini 
vurgulayan Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Hilmi 
Güler,  gerek temizliği gerek-
se mavi bayraklı plajlarıyla 
sahillerin yoğun ilgi gördü-
ğünü belirtti.

Deniz turizminin giderek 
önem kazandığına değinen 
Güler, sahillerin en üst dü-
zeyde turizme kazandırılma-
sıyla ilgili projelerine ise bü-
yük önem verdiklerini ifade 
etti.

Turizmde geniş yelpaze
Son yıllarda turizm ivme-

sinin değişme gösterdiğini 
belirten Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Hilmi 
Güler,  yöresel otantik evleri 
restore ederek tarım ve turiz-
min iç içe olduğu eko-turizm 
uygulamalarına imza atacak-
larını vurguladı. Ordu’nun 
zengin mutfak kültürüyle 
de dikkat çeken bir şehir ol-
duğunu söyleyen Güler, bir 

şehrin tanıtımında o şehrin 
sahip olduğu damak lezzet-
lerinin de önemli payı bulun-
duğunu belirtti.

Bu kapsamda, Ordu mut-
fağını turizme kazandıracak-
larını ifade eden Güler, “Hoş-
kıran Kavurması, Galdirik 
Kavurması, Akkuş Fasulyesi, 
Sakarca Mıhlaması, Hamsi 
Kayganası, Sebzeli Hamsi ve 
daha niceleri, Ordumuzun 
zengin damak lezzetlerini 
oluşturuyor. Düzenlediğimiz 
çeşitli etkinliklerle birbirin-
den leziz yemeklerimizi ulu-
sal ve uluslararası arenada 
tanıtıyoruz. Bu vesileyle, Or-
du’nun turizm değerlerini de 
tanıtma imkanına kavuşmuş 
oluyoruz. Ordu gerçekten 
müthiş doğası, sahilleri, yay-
laları ve kültürel birikimiyle 
görülmeye değer bir şehir. 
Başlattığımız turizm sefer-
berliğiyle, şehrimizi, dünya 
çapında tanınan bir konuma 
getirmenin kararlılığındayız.” 
dedi.

Ordu’nun 19 ilçesini eko-
nomik, sosyal, turizm, çev-
re, ulaşım, kültür, spor ve 
sanat yönünden kalkınma 
sürecine yöneltecek pek çok 
projeleri bulunduğunu dile 
getiren Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Hilmi Gü-
ler, ekonomide yeni sahalar 
açarak şehrin kalkınmasına 
katkı sağlayacaklarını da söz-
lerine ekledi.

Fotoğraf
Emrullah GEMİCİ 

(ÇAMBAŞI YAYLASI)

Fotoğraf
Necmettin GÜNEY

(ULUGÖL)

Dr. Mehmet Hilmi Güler 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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ORDU’NUN 
TURİZM ROTASI                        

Ülkemizin turizm potansiyeli yüksek 
şehirlerinden Ordu’nun gezilecek yer-
leri, sayfalar dolusu kitaba konu olabi-
lecek zenginliğe sahip bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gezi reh-
berlerinde mutlaka yer vermeleri ge-
reken özellikleriyle dikkat çeken Or-
du’nun belli başlı turistik yerlerini siz 
okurlarımız için derledik.

Altınordu 
Çiseli Şelalesi                        

Türkiye’nin en güzel 10 şelalesinden 
birisi olan Çiseli Şelalesi doğal güzelli-
ğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran 
bırakıyor.

Yaz mevsimiyle hava sıcaklıkların-
dan bunalan ve deniz turizmine alter-
natif arayan turistler tarafından bölge 
tercih ediliyor.

Kentin doğal güzelliklerini barındı-
ran Altınordu ilçesindeki Çiseli Şelalesi 
de özellikle hafta sonları yoğun ilgi gö-
rüyor.

Fotoğraf
Erhan AYDIN

Fotoğraf
Erhan DEVECİ 



27

Perşembe Yaylası
Bulunduğumuz coğrafyada bir ben-

zerinin bulunmadığı Perşembe Yaylası 
Menderesleri’nin bir dünya mirası ola-
rak korunması amacıyla tescil işlemleri 
son aşamaya geldi.  1991 yılında Bakan-
lar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan 
edilen Perşembe Yaylası, Aybastı ilçesi-
ne 17 kilometre mesafede bulunuyor. 
Deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre 
yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası, 
her yıl temmuz ayında yayla şenlikleri-
ne ev sahipliğinde bulunuyor. Şenlikler-
de çeşitli yarışmalar, folklor gösterileri, 
konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler, 
güreş müsabakaları, at yarışları gibi et-
kinlikler düzenleniyor. Perşembe Yayla-
sı, yorgunluk atmak, piknik yapmak, sa-
fari, yamaç paraşütü için ideal bir ortam 
sunuyor.  Yaylada aynı zamanda, eşsiz 
güzelliğe sahip tabiat harikaları, tarihi 
eserler ve alanlar bulunuyor. Kümbet-
ler, Çiseli Şelalesi, Karga Tepesi bunlara 
örnek verilebilir.  Türklerin Anadolu’ya 
gelmesinden itibaren yerleşimin ve ya-
şamın devam ettiği kabul edilen yayla, 
girişinde yer alan doğal gölü ve şelale-
siyle de ziyaretçilerine farklı alternatifler 
sunuyor. Turizm merkezi olması nede-
niyle yapılaşmanın yasak olduğu yay-
laya gelen turistler, pansiyon ve apart 
evlerde konaklayabiliyor. Yazılı kaynak-
lardan edinilen bilgilere göre Perşembe 
Panayırı, Kırkpınar Şenlikleri’nden daha 
eski bir tarihe sahiptir. Ancak bu za-
mana kadar tanıtımı yapılamadığı için 
gerekli yeri alamamıştır. Türklerin Kara-
deniz’e ilk giriş kapısı olduğu belirtilen 
Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe 
Yaylası’nda, 1105 yılında Trabzon Rum 
Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen 
Danişment Gazi’nin komutanı Emir 
Kümbet ve 6 bin şehidimiz oldu.

Fotoğraf
Murat İBRANOĞLU 

Fotoğraf
Emre BOSTANOĞLU

Fotoğraf
Mehmet ASLAN 
9.Uluslararası Bursa Fotoğraf Yarışması (BURSA FOTOFEST) 
İnstagram Yarışması 1.’si
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Bal balık fındık 
diyarı Ordu

Bal
Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin’in 

ardından dünya ikincisi olurken, Türki-
ye’de ise Ordu ili en fazla bal üretimiyle 
birinciliğini sürdürüyor.

Balık
Karadeniz denildiğinde akla gelen 

sembollerden biri de hiç şüphe yok ki 
“Balık”tır. Balığın en güzel ve lezzetli 
yenilen noktası ise Ordu’dur. Gerek ba-
lık çeşitliliği gerekse de doğal ve sakin 
koylarımızda Türkiye’nin ve Karade-
niz’in en lezzetli balık çeşitleri Ordu’da 
bulunmaktadır.

Fındık
Ordu İlinde ziraat amaçlı fındık di-

kimleri, 1810-1815 yıllarında başla-
mıştır.Ordu’da; 110.000’nin üzerindeki 
fındık üreticisi tarafından ortalama 
166.031 ton fındık üretimi gerçekleş-
tirilmektedir. Türkiye fındığın %25-30’ 
u ile en fazla fındık üretimi sağlayan ili 
Ordu’dur.

Boztepe
Boztepe, denizden 530 

metre yükseklikte, şehir 
manzarasının teleferik 
ile veya tepede yer alan 
tesisler sayesinde izlene-
bildiği bir şehir terasıdır. 
Boztepe, ayrıca yamaç 
paraşütü tutkunlarına da 
elverişli bir ortam sun-
maktadır.

Fotoğraf
Serkan MIZRAK

Fotoğraf
Turgay DÜNDAR

Fotoğraf
Özgür KONUR

Fotoğraf
Nejat ÜSTÜN

Fotoğraf
Cumhur AKBULUT
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Ulugöl 
Tabiat Parkı

Ulugöl Tabiat Parkı, Gölköy 
ilçe merkezine 17 kilomet-
re mesafede bulunan krater 
gölüdür. 26.5 hektar büyük-
lüğündeki alan, tabiat parkı 
statüsündedir. Doğal yapısı 
itibariyle yüksek peyzaj de-
ğerine sahip bulunan Ulugöl 
Tabiat Parkı, özellikle güz 
mevsiminde yaprakların sa-
rarmasıyla oluşan renk armo-
nisi ile ziyaretçilerine büyüle-
yen bir ortam sunmaktadır.

Ordu’nun 
dereleri

Ordu, uçsuz bucaksız or-
manları, bol oksijenli yaylala-
rının yanı sıra dereleri ile de 
meşhurdur.

Topçam 
Barajı

Topçam Barajı, Melet Irma-
ğı üzerinde bulunan barajdır. 
Baraj aracılığıyla hem enerji 
üretimi sağlanmaktadır hem 
de Altınordu ve Gülyalı ilçele-
rinin içme suyu ihtiyacı karşı-
lanmaktadır. Baraj, doğal gü-
zelliği ile de bölgeye ayrı bir 
güzellik katmaktadır. 

Fotoğraf
Özlem CÖMERT

Fotoğraf
Emrullah GEMİCİ

Fotoğraf
Volkan ZENGİN 
(TİMSAH ADASI)

Fotoğraf
Emrullah GEMİCİ



30

RÖPORTAJ

Denize en 
yakın kayak 

merkezi
“Türkiye’de denize en yakın 

kayak merkezi” olma özelliği de 
bilinen Çambaşı Doğa Tesisi, 650 
dönümlük alan üzerine inşa edil-
miştir. Tesiste, sekiz adet yapı ve 
iki adet telesiyej mekanik hattı 
bulunmaktadır. Altı kayak pisti-
nin bulunduğu Çambaşı Doğa 
Tesisi’nin toplam pist uzunluğu 
10 bin 195 metre uzunluğunda 
olup 35 metre genişliğindedir.

Yason Burnu
Ordu’nun Perşembe ilçesinde, 

mitolojide Kaptan Yason önder-
liğindeki Argonotların Herkül ile 
‘altın post’u aramak için geldiği-
ne inanılan, arkeolojik ve doğal 
sit alanı Yason Burnu Yarımadası, 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisi-
ni çekiyor. Yunan mitolojisinde 
zenginliği ve iktidarı sembolize 
eden ‘altın post’ efsanesinin ya-
yıldığı yarımadayı ziyaret eden-
ler, tarihin izini sürüyor. Arkeo-
lojik ve doğal sit alanı yarımada 
çevresinde, deniz altındaki ba-
tıklar ve mağaraların turizme ka-
zandırılması için çalışma başlatıl-
dı. 1869 yılında yapılan kilisenin 
onarılarak, ziyarete açılması ve 
aslına uygun çevre düzenlemesi 
ile cazibe merkezi haline gelen 
yarımada, Karadeniz sahili bo-
yunca üzerinde kilise bulunan 
tek yarımada olma özelliğini ta-
şıyor.

Fotoğraf
Gülbahar KARAHASAN

Fotoğraf
Gökhan KIRCA
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Yeşilce
Mesudiye ilçesine bağlı bir belde 

olan Yeşilce diğer köylerden, belde-
lerden çok ama çok farklı bir yer. Yeşil-
ce’de kültür merkezi, otel, hatta üni-
versite bile vardı bir zamana kadar. 

Ordu Mesudiye’ye bağlı Yeşilce 
Beldesi, ülkemizin en uzun ortalama 
yaşam süresine sahip yerlerinden bir 
tanesi. Yeşilce, Ordu’nun Mesudiye 
ilçesi sınırları içerisinde daha önce 
belde olan çok ilginç, Türkiye’de eşi 
olmayan bir yer. Beldeye doğru kar-
şıdan bakıldığında beyaz duvarlı, 
kırmızı çatılı evler ve etraftaki yeşil 
çayırlar güzel bir ahenk oluşturuyor. 
Türk bayrağını simgelediği için evler 
beyaz duvarlı, kırmızı çatılı. Yeşilce’de 
okuma yazma oranının yüzde yüz 
olduğu söyleniyor, köylülerin çoğu 
okuyup devlet memuru özellikle de 
öğretmen olmuş. 

Fotoğraf
Bülbül ÖZBAYRAM

Fotoğraf
Emrullah GEMİCİ
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Halit KARASU
BUSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

STRATEJİK 
PLANLAMA 

SÜRECİ-İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 

 Özet 
Kamu mali yönetimini yeniden düzenle-

yen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol Kanunun 9’uncu maddesinde ifadesini 
bulan performans esaslı bütçelemeye (PEB) 
baktığımızda üçlü bir yapı üzerine oturdu-
ğunu görmekteyiz. Bu yapı orta ve uzun 
vadeli stratejik plan ile bu planların yıllık uy-
gulamalarını göstermek ve bütçeye dayanak 
oluşturmak üzere yıllık performans progra-
mı hazırlanmasını ve performans programı 
uyarınca yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının 
ise performansa dayalı olarak yıllık faaliyet 
raporu ile raporlanmasını öngörmektedir. 
Yazımızda performans esaslı bütçeleme 
(PEB) sisteminin temelini oluşturan stratejik 
planlama sürecinde önemli olduğunu dü-
şündüğümüz konulara kısaca değinilerek bu 
süreçten sonuç alınabilmesi için süreçte yer 
alan aktörlerin işlevleri ile etkili bir izleme ve 
değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği 
üzerinde durulmuştur.

 1. GİRİŞ
  A. Stratejik Planlamanın Önemi 

Kamu yönetiminde maddi ve beşeri kay-
naklar ile zamanın rasyonelce kullanılmasının 
temini için stratejik planlamanın ve buna bağlı 
olarak da performans yönetiminin önemi ve iş-
lerliği giderek artmakta, stratejik yönetim araç-
ları merkezi idare dışında yereli de kapsayacak 
şekilde uygulanmaktadır. İhtiyaçlar ve mevcut 
kaynaklar dikkate alındığında kamu idareleri-
nin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getir-
meleri önem arz etmektedir. Kamu yönetimi 
ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde 
uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; 
orta ve uzun vadede önceliklerin belirlenmesi, 
bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali 
disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik ön-
celiklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp 
kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine 
kurulu bir hesap verme sorumluluğunun ge-
liştirilmesine temel teşkil etmektedir. Stratejik 
planlama ile asgari seviyede kamu kaynağıyla 
hedeflenen sonuçlara ulaşılması ve toplum ihti-
yaçlarına cevap verebilecek azami etkinin oluş-
turulması amaçlanmaktadır. 

 B. Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi
5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu 

idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, te-
mel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için iz-
lenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içe-
ren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanun’la, kamu 
idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çer-
çevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, per-
formanslarını önceden belirlenmiş olan göster-
geler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın 
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama 
görevi verilmiştir. 5018 sayılı Kanun’un doku-
zuncu maddesine istinaden hazırlanan yönet-
melik 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak, stratejik plan-
lamaya ilişkin elde edilen deneyimler ve kamu 
idarelerinden gelen talepler doğrultusunda yö-
netmeliğin yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış-
tır. Bu kapsamda yenilenen “Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik” ve “Stratejik Planlama Kılavu-
zu” hazırlanmış ve üçüncü sürüm olarak yayım-
lanmıştır. Kılavuzda “stratejik yönetim döngüsü” 
bütünüyle kapsanmaktadır. Planlama sürecinin 
planlanmasıyla başlayan bu döngü neredeyiz, 
nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istenilen yere 

nasıl ulaşabiliriz ile başarımızı nasıl takip eder 
ve değerlendiririz sorularının cevaplarından 
oluşmaktadır. 

 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Stratejik planlama, farklı görevlere ve dona-

nımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, baş-
ta üst yönetici (genel müdür) olmak üzere idare 
genelinde sahiplenmeyi gerektiren zaman alıcı 
bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının 
başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların 
yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. İdarenin 
gelecek tasarımı olan stratejik planın hazırlık ça-
lışmalarında SGB, eşgüdüm ve uyumu sağlayan 
sekretarya rolünü yerine getirir.

 a.Planın Sahiplenilmesi
Stratejik planlamanın başarısı ancak idare-

nin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle 
mümkündür. Stratejik planlama idare içerisinde 
belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu ola-
rak görülmemelidir. Plan hazırlamak ve idareyi 
bu plan doğrultusunda yönetmek idare yöne-
timinin temel sorumluluğudur. Bu nedenle, üst 
yöneticinin desteği ve yönlendirmesi, stratejik 
planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Üst yö-
netici, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini 
idare çalışanlarıyla paylaşmalı ve kurumsal sa-
hiplenmeyi sağlamalıdır. 

 b.Planlama Sürecinin Organizasyonu 
Stratejik planlama katılımcı bir planlama 

yaklaşımıdır. İdare içerisinde üst yöneticiden 
başlayarak her düzeydeki çalışanların katılımını 
gerektirir. Stratejik planlama sürecine katılacak 
temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşa-
mada belirlenir. Stratejik planlama sürecine dâ-
hil olması gereken kişi, birim ve ekipler aşağıda 
yer almaktadır.

 1.Üst Yönetici 
Üst yönetici, idarenin stratejik planının ha-

zırlanması ve uygulanmasından sorumludur. 
Stratejik plan çalışmalarını her aşamada destek-
ler, tartışmalı hususları karara bağlar ve ihtiyaç 
duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin 
çalışmalarına katkı verir. İdarenin misyon ve viz-
yon bildirimlerinin oluşturulması için yönlendi-
rici bir rol oynar. Üst yönetici, Strateji Geliştirme 
Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca, stratejik plan-
lama ekibinin doğal başkanı olup gerek gördü-
ğü durumlarda bu ekibin başkanlığını yürütebi-
lir. Stratejik plana yönelik altı aylık dönemlerde 
izleme, yıllık dönemlerde ise değerlendirme 
toplantıları yapar. 

MAKALE



33

 2.Strateji Geliştirme Kurulu 
Strateji Geliştirme Kurulu, üst yöneticinin 

başkanlığında üst yönetici yardımcıları ve ida-
renin harcama yetkilileri ile ihtiyaç duyması 
halinde üst yöneticinin görevlendireceği di-
ğer kişilerden oluşur. Strateji Geliştirme Ku-
rulu üyelerinin listesine Stratejik Plan Genel-
gesinde yer verilir. Strateji Geliştirme Kurulu 
stratejik planlama ekibini ve hazırlık progra-
mını onaylar, sürecin ana aşamaları ile çıktı-
larını kontrol eder, harcama birimlerinin stra-
tejik planlama sürecine aktif katılımını sağlar 
ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar. 
Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler 
taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını 
değerlendirerek nihai hale getirir. 

 3.Strateji Geliştirme Biri-
mi (SGB)

SGB’nin görevi stratejik 
planı hazırlamak değil, plan 
çalışmalarını koordine et-
mektir. Stratejik planlama 
çalışmalarında; Stratejik Plan 
Genelgesinin hazırlanarak üst 
yöneticinin uygun görüşüne 
sunulması, toplantıların or-
ganizasyonu, idare içi ve dışı 
iletişimin sağlanması ve belge 
yönetimi gibi destek hizmetle-
ri SGB tarafından gerçekleştiri-
lir. Bu süreçteki her türlü resmi 
yazışma SGB aracılığıyla yapılır. 
SGB’lerin plan hazırlama, uy-
gulama ile izleme ve değerlen-
dirme süreçlerindeki tecrübe-
sini gerekli durumlarda Strateji 
Geliştirme Kuruluna, stratejik 
planlama ekibine ve harcama 
birimlerine aktarması gerekir. 
SGB’ler özellikle stratejik pla-
nın bütünselliğinin sağlanma-
sı ve bu süreçte ortak bir dilin oluşturulması 
açısından önemli rol üstlenmektedir. Üst yö-
netici tarafından yapılmasına karar verilmesi 
durumunda eylem planlarının hazırlanması, 
onaylanması, güncellenmesi ve uygulanması-
na yönelik genel koordinasyonu sağlar. 

 4.Stratejik Planlama Ekibi 
Stratejik planlama ekibi üst yöneticinin bir 

yardımcısı başkanlığında, SGB’nin koordinas-
yonunda, harcama birimlerinin temsilcileri 
ile SGB yöneticisinden oluşur. Ekip; hazırlık 
programının oluşturulması, stratejik planla-
ma sürecinin hazırlık programına uygun ola-
rak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordi-
ne edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun 

uygun görüşüne ve üst yöneticinin onayına 
sunulacak belgelerin hazırlanmasından so-
rumludur. Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, 
çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendir-
melerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyo-
nu ile ekip ve üst yönetim arasında eşgüdüm 
sağlanması görevlerini yerine getirir. 

 Bir stratejik planlama ekibi üyesi; 
• Görev yaptığı birimi temsil edebilmeli 
• Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, biri-

kim ve tecrübeye sahip olmalı 
• Uyumlu çalışabilmeli 
• Stratejik planlama çalışmalarına yeterli 

zamanı ayırabilmelidir. Stratejik planlama eki-
binde; 

• Ana hizmet birimleri ve SGB yeterince 
temsil edilmeli 

• Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer 
almalı 

• Çalışma süresince üyelerin devamlılığı 
sağlanmalı 

• Üye sayısı, birlikte karar almayı imkânsız 
hale getirecek kadar çok, farklı fikir ve birim-
lerin temsiline izin vermeyecek kadar az olma-
malıdır. 

 5.Harcama Birimleri 
Harcama birimleri, üst yönetici tarafından 

yayımlanan Stratejik Planlama Genelgesinde 
belirtilen nitelikleri haiz personeli stratejik 
planlama ekibinde görevlendirir. Bu persone-

lin stratejik plan hazırlık çalışmalarına yeterli 
zaman ayırabilmesi ve aktif katılım göstere-
bilmesi için harcama birimi yöneticilerince ko-
laylık gösterilir. Stratejik planlama ekibi tara-
fından gerekli görüldüğü durumlarda, ekibin 
çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ekip 
üyeleri ile birlikte çalışmak üzere harcama bi-
rimlerinden temsilcilerin katılacağı alt çalışma 
grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarına 
ilgisine göre harcama birimi bünyesindeki alt 
birimlerden deneyimli personelin aktif katı-
lımı ilgili harcama birimi yöneticisince sağla-
nır. Ayrıca harcama birimleri, üst yöneticinin 
belirlediği raporlama dönemlerinde sorumlu 
oldukları hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının 
izleme ve değerlendirmesini yapar.

 Stratejik plan hazırlık sü-
reci 3 aşamadan oluşmakta-
dır:

a. Durum Analizi
b. Geleceğe Bakış
c. Strateji Geliştirme Amaç, 

Hedef ve Performans Göster-
gesi ile Stratejinin Belirlenmesi

 3. DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin 

ilk adımı olan durum analizin-
de “neredeyiz” sorusunun ce-
vabı aranır. İdarenin geleceğe 
yönelik amaç, hedef ve strate-
jiler geliştirebilmesi için geç-
mişte neleri başardığı, hangi 
alanlarda hedeflerine ulaşama-
dığı ve bunun nedenleri, mev-
cut durumda hangi kaynaklara 
sahip olduğu, hangi yönlerinin 
gelişmeye açık olduğu ve ida-

renin kontrolü dışındaki olumlu ya da olum-
suz gelişmeler değerlendirilir. Dolayısıyla bu 
analiz, idarenin kendisini ve çevresini daha 
iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik plan-
lamanın diğer aşamaları için güçlü bir temel 
oluşturur. 

Durum analizi sonucunda, analiz bulgula-
rının bütünleştirilerek değerlendirilmesi, tes-
pitler ve ihtiyaçlarla ilgili analizin bu çerçeve-
de yapılması beklenmektedir. Durum analizi, 
idarenin misyonuyla uyumlu faaliyet gösterip 
göstermediğini ortaya koyarak vizyona ulaş-
mak için gerekli ihtiyaçların tespitine ve bu 
doğrultuda amaç ve hedeflerin belirlenmesi-
ne yardımcı olur.
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 4. GELECEĞE BAKIŞ 
Geleceğe bakış sürecinde idarenin misyon, 

vizyon ve temel değerler bildirimleri belirlenir. 
Misyon, vizyon ve temel değerler bir idarenin 
uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleye-
bilmesi için yönlendiricilik işlevi görür. İdarele-
rin geleceğe bakış bildirimlerinde netlik sağla-
manın faydaları şöyle sıralanabilir: 

• Planlar arasında devamlılığı sağlaması: 
Her stratejik plan döneminde geliştirilen amaç 
ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamla-
yıcısı olarak vizyona doğru ilerleme sağlama-
sında yönlendirici olur. 

• Tutarsızlıkları önlemesi: Hazırlanan strate-
jik planların kendi içinde tutarlı olmasını sağ-
lar. Geçmiş ve gelecek dönemdeki planların 
birbirleriyle çelişkili olma ihtimalini azaltır. 

• Günü kurtarma yerine uzun vadeli pers-
pektif sağlaması: Kısa vadeli fırsatlara 
odaklanmak yerine güçlü bir kurum-
sal yapının oluşturulmasını ve uzun 
vadeli stratejik düşüncenin yer-
leşmesini sağlar. İdarelerin ge-
leceğe bakışını belirlemede bi-
rinci derecede sorumlu kişiler 
Bakan ve üst yöneticidir. Üst 
yönetici, stratejik plan döne-
minin ötesine geçen gelece-
ğe bakışın geliştirilmesinde 
yardımcıları ile harcama yet-
kililerinin görüşünü almalıdır. 

• Geleceğe bakış, idarenin 
uzun vadede neyi, hangi temel 
değerler çerçevesinde başarmak 
istediğini ifade etmekte olup şu 
sorulara cevap verir: 

• Hangi misyonu (ana görev ve so-
rumlulukları) yerine getirmek için varız? 

• Uzun vadede başarmak istediğimiz vizyo-
numuz (idealimiz) nedir? 
• Misyonumuzu yerine getirip vizyonumuza 
ulaşmaya çalışırken ne tür bir çalışma felsefe-
sini ve değerleri esas almalıyız? Bakan ve üst 
yönetici tarafından Strateji Geliştirme Kurulu 
ve stratejik planlama ekibine, geleceğe bakı-
şın detaylarının belirlenmesi için bir perspektif 
verilir. Geleceğe bakış ile stratejik planın son-
raki çalışmalarının bu perspektif temelinde 
yürütülmesi gerekir.

 5. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF 
VE PERFORMANS GÖSTERGESİ İLE STRA-
TEJİLERİN BELİRLENMESİ

Strateji geliştirme, idarenin geleceğe yöne-

lik “ideal” ve “ortak” bakışını yansıtır. İdarenin 
vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonu-
cunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde 
amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yö-
nelik hedefler belirlenir. Taslak amaç ve hedef-
lere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibi-
nin koordinasyonunda harcama birimlerinin 
katılımıyla yürütülür. 

 6. STRATEJİK PLAN-BÜTÇE İLİŞKİSİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu stratejik plan kavramını, uygulama, iz-
leme ve değerlendirmeyi de içine alan strate-
jik yönetim kavramı yerine kullanmıştır. Buna 
bağlı olarak Kanun plan ve bütçe ilişkisinin 

yani uygulama aşamasının, performans 
programı ile sağlanacağını, izleme ve değer-
lendirme aşamasının ise faaliyet raporları ile 
gerçekleşeceğini belirtmektedir.

Performans programı, stratejik planlama 
ile belirlenen performansın yıllık dönemler 
itibariyle programlandırılması şeklinde oluş-
turulur. Stratejik plan ve bütçe arasındaki 
ilişki, performans programı aracılığı ile kuru-
lur. Performans programında, hedef-maliyet-
kaynak yapısı tespit edilir. Böylelikle bütçenin 
performans uygulamasını destekleyen bir 
yapıya sahip olması sağlanmış olur. Sağlıklı 
şekilde oluşturulan plan bütçe ilişkisi, stratejik 

öncelikler doğrultusunda, rasyonel bir temelle 
hazırlanan bütçelerin performans temelinde 
değerlendirilmesi ve denetlenmesine zemin 
hazırlanmış olacaktır. Stratejik plan-bütçe 
ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yapılandırılması 
kamu kaynağının kullanımında neden-sonuç 
ilişkisinin kurulmasına, kıt kaynakların etkin 
kullanımına yardımcı olacaktır.

 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal 

öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin 
sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme 
ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde 
edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan göz-
den geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar 

karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda 
gerekli görülen durumlarda stratejik 

planın güncellenmesi kararı veri-
lebilir. Stratejik planın izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulma-
sı gerek planın başarılı olarak 
uygulanması gerekse hesap 
verme sorumluluğu ilkesinin 
tesis edilmesi açısından vaz-
geçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedefle-
re göre kaydedilen ilerlemeyi 

takip etmek amacıyla uygulama 
öncesi ve uygulama sırasında sü-

rekli ve sistematik olarak nicel ve ni-
tel verilerin toplandığı ve analiz edildiği 

tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri 
aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve 
belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak 
yöneticilerin değerlendirmesine sunulması 
izleme faaliyetlerini oluşturur. 

Değerlendirme ise devam eden ya da ta-
mamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere 
ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sü-
recine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belir-
lemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir inceleme-
dir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan 
amaç, hedef ve performans göstergelerinin 
ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği 
analiz edilir.
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İzleme ve değerlendirmenin etkin yapıla-
bilmesi için; 

• Hedeflere ilişkin sorumlulukların netleşti-
rilmesi

• Hedeflerin nesnel ve ölçülebilir gösterge-
lerle ilişkilendirilmesi

• Performans göstergesi değerlerinin belir-
lenmesi 

• Uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistikle-
rin temin edilmesi 

• İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklık-
ta ve kim tarafından temin edileceğinin tespit 
edilmesi ve bu kapsamdaki kısıtların belirlen-
mesi gerekir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel 
sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve 
ilgili performans göstergeleri ile risklerin ta-
kibi, hedeften sorumlu birimin harcama yet-
kilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının 
harcama birimlerinden alınarak toplulaştırıl-
ması ve üst yöneticiye sunulması ise SGB’nin 
sorumluluğundadır.

İzleme ve değerlendirme sisteminde üreti-
len bilgi, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınır 
ve ilgililere sunulur. Raporlama izleme ve de-

ğerlendirme faaliyetlerinin temel aracı olup 
objektif bir biçimde hazırlanır. 

Hazırlanacak raporlar hedef ve performans 
göstergelerine ilişkin birikimli değerleri bün-
yesinde barındıracağından faaliyet raporu için 
güçlü bir temel oluşturur. İlgili döneme ilişkin 
raporların hazırlanmasıyla birlikte üst yöneti-
ci başkanlığında, üst yönetici yardımcıları ve 
harcama yetkilileri ile SGB birim yöneticisinin 
katılımlarıyla, altı aylık dönemlerde izleme 
toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değer-
lendirme toplantıları yapılır. Bu toplantıların 
sonucunda üst yönetici, stratejik planın kalan 
süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin 
gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri 
görevlendirir. Bu süreçte oluşturulacak rapor-
ların üst yönetici başkanlığında yapılacak iz-
leme ile değerlendirme toplantılarından önce 
hazırlanması gerekir. 

İdarenin harcamalarının, malî işlemlere 
ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve poli-
tikalara, kalkınma planına, stratejik planlara 
ve performans programlarına uygunluğunu 
değerlendirme görevi bulunması nedeniyle 
iç denetim ile Sayıştay tarafından gerçekleşti-
rilen performans denetimi bulgularından stra-

tejik plan değerlendirme raporunun nihai hale 
getirilmesi sürecinde yararlanılır. İzleme ve 
değerlendirme sürecini sistematik bir biçimde 
tasarlamak için; 

• Sorumlu birim ve kişiler ile sürece ilişkin 
takvimi detaylı olarak belirlemeli 

• Bu süreçteki kapasite ihtiyaçlarını tespit 
ederek iyileştirmeye yönelik tedbirler almalı 

• Karar alıcıların erişimine açık olacak şekil-
de gerekli verileri toplamalı 

• Karar alıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak 
operasyonel düzeyden stratejik düzeye kadar 
çeşitli bilgileri üretmelidir.

 Sonuç
Stratejik planlama çalışmalarının başarısı 

büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli 
düzeyde yapılmasına bağlı olduğu kadar, ha-
zırlanan stratejik planda belirlenmiş olan stra-
tejik amaç ve stratejik hedeflere ulaşabilmek 
için, stratejik planlama sürecine katılan temel 
aktörler tarafından işlevlerin gerektiği şekilde 
üstlenilmesi, ilgili birimlerde izleme ve değer-
lendirme ekiplerinin kurularak bu amaç ve he-
deflerin sürekli olarak izlenmesi ve değerlen-
dirilmesi de önem arz etmektedir. 
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ZEYNİLER’İN 
GURURU
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Fotoğraflar: Gürkan BAYDAR

Hani bazı mekanlar vardır. Size gölgeniz 

kadar yakın ama bir o kadar da dağların ar-

dınca uzakta olan. Oysa hemen yanı başınız-

dadır o mekan. Farkına varılmayı bekleyen 

hüzünlü bir güzelin boyun büküşüyle sizi 

bekler. Vefalıdır, sabırlıdır. Leyla’nın Mec-

nun’a, Şirin’in Ferhat’a, Aslı’nın Kerem’e bes-

lediği büyük aşkın vefasıyla bekler sevdiğini. 

Ufuktadır her an gözleri. Kavuşma anının 

hayaliyle yıldızlaşır yüreği. Beklemeleri, sev-

diğine kavuşacağı günün ümidiyle her gün 

yeniden filizlenir. Bilir ki beklemeleri boşuna 

değildir. Her doğan gün, saklı güzelliğinin 

sevdiğiyle kucaklaşacağı günü müjdeler. 

Her şey ama her şey o buluşma anının soluk 

alışverişlerini fısıldar. Bekleyenle beklenenin 

hasretle kucaklaşacağı o gün elbet bir gün 

gelecektir. Ama bu kendiliğinden olacak bir 

şey değildir. Biri ya da birilerinin çöpçatan-

lığı, gayreti, çabası, özverisi gerekmektedir 

bu kavuşma anının gerçekleşebilmesi için.

Yıllar yılı saklı kalan güzelliğiyle sevdiğine 

hasret yaşayan Zeyniler’in hikayesi, işte tam 

da böyle bir kavuşmanın hikayesidir.

Uludağ’ın yamaçlarında, Kaplıkaya Vadi-

si’nin batısındaki Zeyniler, Zeyniler Çalıkuşu 

Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 

özverili gayretleriyle, sonunda sevgilisine 

kavuştu. Bir iken on, on iken yüz, yüz iken 

binleri bulan sevgilisi var artık Zeyniler’in. 

Efendim, her şey, 2015’in Kasım’ında, 

Mahinur Özkaya Makar’ın liderliğindeki 7 

girişimci kadının bir araya gelerek, Zeyniler 

Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Koope-

ratifi’ni kurmasıyla başladı.

Kadınların tek yürek, tek nefes olarak çık-

tıkları bu kutlu yol, Şubat 2016’da 41 kadının 

ortaklığıyla tescillenerek resmiyet kazandı.

Zeynilerli kadınlar böylece, hem üre-

timden gelen güçlerini ekonomiye kazan-

dırıyor, hem de gerçekleştirdikleri sosyal, 

kültürel etkinliklerle Zeyniler’in saklı kal-

mış güzelliklerini, cümle aleme tanıtmanın 

adımlarını da atmış oluyorlardı.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Mahinur Özkaya Makar
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El emeği nefis lezzetler
Yıldırım Belediyesi’nin 2013 yılında yap-

tırdığı, Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Evi ve 
Mahalle Konağı’nın işletmeciliğini de üstle-
nen Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi, birbirinden leziz damak 
lezzetleri ve el emeği göz nuru el işlerini zi-
yaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Yıldırım Belediyesi’nin desteklerinden öv-
güyle söz eden Kooperatif Başkanı Mahinur 
Özkaya Makar, bugünlere gelmelerinde be-
lediyenin büyük katkısı bulunduğuna işaret 
ediyor.

Kooperatif üyelerine verilen eğitimler, 
üretim süreçlerinin planlanmasında sağ-
lanan danışmanlık destekleri ve ihtiyaçları 
olan altyapı ekipmanlarının sağlanmasında 
Yıldırım Belediyesi’nin yanı sıra Yıldırım İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa İl Müdürlü-
ğü’nün de desteklerini her zaman yanların-
da bulduklarını vurguluyor.

Sözün burasında, Zeyniler Çalıkuşu Ka-
dınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başka-
nı Mahinur Özkaya Makar’a özel bir paragraf 
açmak gerekiyor.

 Makar’ın başkanlığındaki örnek başarı
Girişimci bir kadının bütün özelliklerini 

kişiliğinde yansıtan Mahinur Hanım; ileri gö-
rüşlülüğü, vizyoner bakışı, güler yüzlülüğü 
ve liderlik vasfıyla Zeyniler’in aydınlık yüzü. 
Kooperatifin onun liderliğindeki başarılı ça-

lışmaları, diğer kadın oluşumlarına da örnek 
teşkil ediyor.

Makar’dan aldığımız randevuyla Zeyni-
ler’in yoluna düştüğümüz andan itibaren, 
Reşat Nuri Güntekin’in unutulmaz romanına 
ev sahipliğinde bulunan Zeyniler’in heyeca-
nını da içimde yaşıyorum.

Bunca yıllık Bursalı olarak, bana gölgem 
kadar yakın ancak bir o kadar da dağların 
ardınca uzak olan Zeyniler’e ilk kez gidiyor 
oluşum, heyecanımı daha da artırıyor.

BUSKİ’den yola çıktıktan sonra Altıpar-
mak-Heykel-Setbaşı-Teleferik güzergahını 
takip ederek Zeyniler’e varışımız yarım saati 
bulmuyor.

Uludağ’ın yamaçlarında, Kaplıkaya Vadi-
si’nin batısında deniz seviyesinden yaklaşık 
850 metre yükseklikte yer alan Zeyniler, ni-
hayet, olanca ihtişamıyla bize “hoş geldiniz” 
diyor.

Uçsuz bucaksız yeşil denizinin ortasında 
cennetten bir köşeyi andıran Zeyniler, gö-
renlerin defalarca gelmek isteyeceği eşsiz 
bir güzelliğe sahip.

Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürümüz 
Güngör Alan, Basın Şefimiz Eyup Murat Ka-
ragül, Basın Birimi çalışanlarımız Osman 
İpekçioğulları, Gürkan Baydar ve bendeniz, 
görüşme mekanı Reşat Nuri Güntekin Ça-

lıkuşu Evi’nin önünde aracımızdan indiği-
mizde, kendimizi, şehrin hengamesi ve keş-
mekeşliğinin ışık yılı uzağındaki bir masal 
ülkesinin, huzur veren hülyalı atmosferinde 
buluyoruz.  İtiraf etmeliyim ki, o anda, bu ka-
dar yakınımdaki saklı güzellikten bunca yıl-
dır habersiz oluşumdan utandığımı hisset-
tim. Buluşma mekanının önünde bizi güler 
yüzüyle Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahinur Öz-
kaya Makar karşılıyor.

 Hep birlikte mekana geçiyoruz.
Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Evi ve Ma-

halle Konağı, iki kattan oluşan bir yapı. Ko-
nağın girişinde kooperatif üyesi kadınlar, 
maharetlerini konuşturuyorlar. Giriş katı, ko-
nuklara yöresel lezzetlerin yapıldığı mutfak 
işlevi görüyor. Raflarda, hamur işinden reçe-
le, kadınların yaptıkları ürünler sergileniyor.

Üst kat ise konukların ağırlandığı bölümü 
oluşturuyor.

Hoş beşten sonra Makar’la söyleşiye ge-
çiyoruz.

Pozitif enerjisi, iletişim yeteneği ve hoş 
sohbetiyle Zeyniler’in tarihçesinden koope-
ratif çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede 
yer alan konulara ilişkin bilgi ve gözlemleri-
ni aktaran Makar’la söyleşimizden doyum-
suz lezzet alıyoruz.
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Makar, sohbetin başında, Reşat Nuri’nin 
eserine neden “Çalıkuşu” adını verdiğinden 
söz ediyor.

1917 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne Ede-
biyat Öğretmeni olarak tayin edilen Reşat 
Nuri Güntekin, 1922 yılında yayınlanan Ça-
lıkuşu Romanı’nı Zeyniler ’de kaleme almış. 
Romanın kahramanı Feride karakterini ise 
Zeyniler ’in minik sakinlerinden, Feride Öz-
kaya’dan esinlenerek yazmış. Reşat Nuri, 
Zeyniler’in Seyirtepe mevkiinde romanını 
yazarken, ağaçlarda daldan dala hoplayıp 
zıplayan minik Feride’ye gözü takılır. Minik 
kızın bir çalıkuşu gibi daldan dala hoplama-
sından esinlenerek romanının adını Çalıkuşu 
koyan Reşat Nuri, edebiyatımıza unutulmaz 
bir eser kazandırmış olur.

Çalıkuşu, romanının hem karakterine 
hem de ismine ilham veren Feride aynı za-
manda Makar’ın babasının halası.

Makar, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi üyesi bütün kadın-
ları, Feride Hala’nın torunları olarak nitelen-
diriyor.

Feride Hala, gerek kişiliği gerekse Türk 
Edebiyatı’nın başyapıtlarından Çalıkuşu’na 
ilham kaynağı oluşturması nedeniyle, Zeyni-
ler’e damgasını vurmuş değerli bir şahsiyet.

Feride Hala’yla gurur duyduklarını belir-
ten Makar, onun torunları olmanın verdiği 
sorumlulukla Zeyniler’i dünyaya açmanın 
gayretinde olduklarını dile getiriyor.

 Örnek kadın dayanışması
Kırsal kesimdeki kadın birlikteliğini sağla-

mak ve kadının toplum içindeki sosyal, eko-
nomik yönünü yükseltmek hedefiyle Kasım 
2015’de kendisinin başkanlığında yedi ku-
rucu üyeyle adım attıklarını, attıkları adımın 
Şubat 2016’da tescillenerek, Zeyniler Çalıku-
şu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
adıyla hizmet vermeye başladığını belirten 
Makar, 41 kadının ortaklığından meydana 
gelen yapının, her geçen gün kendini ye-

nileyen bir anlayışla yoluna devam ettiğini 
vurguluyor.

Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik faa-
liyetler kapsamında toplumda yer almaları-
nın en önde gelen hedeflerini oluşturduğu-
na işaret eden Makar, sözlerine şöyle devam 
ediyor:

“Kadınlarımızın sosyal, kültürel, ekono-
mik faaliyetler kapsamında desteklenmesi, 
emeklerinin tek elden pazarlanmasına yö-
nelik ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında 
önemli adımlar atmaktayız. Kooperatifçilik 
anlayışı ve mantığı çerçevesinde kadınları-
mızın el emeklerinin pazarlanarak aile büt-
çelerine katkı sağlamak ise bizi var eden un-
surların başında geliyor. Lokal bir çabanın ve 
gayretin yerine getirilmesi gibi görünen faa-
liyetlerimizin nihai hedefinde bölge ve ülke 
kalkınmasına katkı oluşturmak bulunuyor. 
Çalışmalarımızın her aşamasında, kendimizi 
yenileyen bir anlayışın tezahürleri bulunu-
yor. Ürün Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) de-
partmanımızda mutfağımızın unutulmaya 
yüz tutmuş lezzetlerini yeniden keşfederek 

konuklarımızın damak lezzetine sunuyoruz. 
Dünyadaki sayılı mutfakların başında gelen 
Türk Mutfağı’nın zenginliklerini dünyaya 
duyurmanın samimi gayretleri içerisindeyiz. 
Lezzet kalitesine büyük önem vermekteyiz. 
Hangi üyemiz, hangi ürünün yapımında us-
taysa, o ürünün yapımı görevini o üyemize 
veriyoruz. Kooperatif aktif ortaklarının ka-
tılımı ile farklı türlerde olmak üzere hınkal, 
salça, reçel çeşitleri (ahududu, böğürtlen, 
şeftali, mürdüm eriği, ayva, kabak, acı biber, 
çilek, marmelat çeşidi, alıç, kuşburnu, erik, 
kızılcık), bal, elma pekmezi, kuru baklava, 
kahvaltılık sos, tarhana, erişte, silor, turşu, 
ballı elma sirkesi, kantron yağı, üretip satışı-
nı gerçekleştiriyoruz.”

Kooperatif üyelerinden, çevre köylerdeki 
kadın üreticilerden ve diğer kooperatifler-
den temin ettikleri mevsiminde yetişen seb-
ze, meyvelerle kalite ve mutfak lezzetinden 
ödün vermeden yöresel ürünler ürettikleri-
ni belirten Makar, yöresel mutfağın damak 
tadı ile özdeşleşmiş sunumlarını işletmele-
rine gelen konuklarına ikram ettiklerini vur-
guluyor.

BURSA’YA DEĞER KATANLAR
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Satış ağını geliştirmeye yönelik çalış-
malarını büyük bir azimle sürdürdüklerine 
işaret eden Makar, sosyal medya hesapları-
nın da olumlu etkisiyle ürünlerinin kısa za-
manda bilinirliğinin arttığını ifade ediyor.

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi’nde çalışan kadınların 
mevcut durumda bir sosyal güvenceden 
yararlanamadıklarını, gönüllülük esasıyla 
çalışan 23 aktif üye ile faaliyetlerini sürdür-
düklerine dikkat çeken Makar, yoğunluğun 
arttığı yaz dönemlerinde ise lise, üniversite 
öğrenimi gören stajyer öğrenciler ile koo-
peratif üyelerinin çocukları ve torunlarının 
gönüllü destekleriyle faaliyetlerinin güç 
kazandığını belirtiyor.

Kooperatif çatısı altında birçok konuda 
verilen eğitimler ile kadınların sosyal, kül-
türel ve ekonomik alanlardaki bilinçlen-
melerini sağlamayı amaçladıklarını vurgu-
layan Makar, üyelerinin bir araya geldiği 
sosyal aktiviteler ile birlik, beraberlik, da-
yanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefle-

diklerini belirtiyor. Kuruluş aşamasından bu-
güne kadar, yerel ve ulusal birçok televizyon 
yayın programına, köşe yazılarına konuk 
olduklarını pek çok etkinliğin de sponsorlu-
ğunu üstlendiklerini ifade eden Makar, söz-
lerine şöyle devam ediyor:

“Türk edebiyatının önemli eserlerinden 
biri olan Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” 
romanını gündeme taşırken, Zeyniler’in ta-
nıtılmasında da yerli ve yabancı turistlere 
hizmet vermekteyiz. Uludağ’ın eteklerinde 
yer alan köyün eşsiz doğa güzelliği ve ikli-
mi, geçmişten günümüze süre gelen tarihi 
dokusu, kültürel zenginlikleri ile göz önüne 
alındığında, bu yörede tarım dışı gelir geti-
rici faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendi-
rilmesi amacı ile turizmden yararlanılması, 
yörenin tanıtılması ve ekonomik yönden 
kalkındırılması kaçınılmazdır. Kurulan ko-
operatif ile yöreye özgü ürünlerin üretimi 
desteklenirken, kurulması planlanan orga-
nik pazara yönelik olarak Zeyniler Köyü ve 
diğer üretici kadınlara sürekli kazanç sağla-

nır. Bir diğer hedef kitlemiz, doğa ve spor 
tutkunları, özellikle trekking ve yamaç pa-
raşütü sevdalısı, dağcılık sporu ile uğraşan 
ulusal ve uluslararası sporcular, deniz yerine 
yayla turizmini tercih eden yerli turist, şeh-
rin gürültüsünden kaçıp, sakinlik ve sessizlik 
arayışında olanlar, kısa mesafede doğal gü-
zelliklere sığınmak isteyenler ve edebiyata 
gönül vermiş kişilerdir. Kooperatifin varlığı 
ile Zeyniler Köyü’nde, turizm alanında sür-
dürülebilir ve istikrarlı bir gelişme gerçek-
leşmekte olup, insan, doğa, kültür arasın-
daki dengeyi bozmadan, destek kurumlar 
ile bütünü geleceğe taşımak arzusu içinde,  
tüm paydaşlarımıza, bize inanan, destek ve-
ren gönüllere sonsuz hürmet ve şükranları-
mızı sunarız.”

Sosyal medya hesapları aracılığıyla yo-
ğun bir takipçi kitlesine sahip olduklarını 
dile getiren Makar, pek çok etkinliğin de 
sponsorluğunu üstlenerek tanıtım faaliyet-
lerini artan bir tempoyla sürdürdüklerini 
belirtti.
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Kadının zarif gücü
Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Koopera-

tifi, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler kapsa-
mında toplumda yer almalarını hedeflemesinin yanı sıra, 
Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına konu olan Zey-
niler Köyü’nün tanıtımında da etkin rol oynuyor. Koope-
ratif Başkanı Mahinur Özkaya Makar’ın liderliğinde örnek 
projelere imza atan Zeynilerli kadınlar, toplumu var eden 
geleneklerin yaşatılmasında da dikkat çeken etkinlikler 
gerçekleştiriyor.

Feride’nin  aydınlık 
yüzlü torunları

Çalıkuşu, romanının hem karakterine hem de ismine 
ilham veren Feride, aynı zamanda Zeyniler Çalıkuşu Kadın-
lar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahinur Özkaya 
Makar’ın babasının halası. Feride Hala, gerek kişiliği gerek-
se Türk Edebiyatı’nın başyapıtlarından Çalıkuşu’na ilham 
kaynağı oluşturması nedeniyle Zeyniler’e damgasını vur-
muş tarihi bir kişilik. Zeynilerli bütün kadınları, Feride Ha-
la’nın torunları olarak nitelendiren Makar, onun torunları 
olmanın verdiği sorumlulukla, Zeyniler’i dünyaya açmanın 
gayretinde olduklarını dile getiriyor.dikkat çeken etkinlik-
ler gerçekleştiriyor.

Çalıkuşu’nun  hikayesi
1917 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne Edebiyat Öğretmeni 

olarak tayin edilen Reşat Nuri Güntekin, 1922 yılında ya-
yınlanan Çalıkuşu Romanı’nı Zeyniler ’de kaleme almış. 
Romanın kahramanı Feride karakterini ise Zeyniler ’in 
minik sakinlerinden, Feride Özkaya’dan esinlenerek yaz-
mış. Reşat Nuri, Zeyniler’in Seyirtepe mevkiinde romanını 
yazarken, ağaçlarda daldan dala hoplayıp zıplayan minik 
Feride’ye gözü takılır. Minik kızın bir çalıkuşu gibi daldan 
dala hoplamasından esinlenerek romanının adını Çalıkuşu 
koyan Reşat Nuri, edebiyatımıza unutulmaz bir eser ka-
zandırmış olur.
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Saklı cennet Zeyniler
Uludağ’ın yamaçlarında, Kaplıkaya Vadisi’nin batısında-

ki Zeyniler, eşsiz doğal güzelliğiyle insanı kendine çekiyor. 
Reşat Nuri Güntekin’in unutulmaz romanı Çalıkuşu’nu ka-
leme aldığı yer olan Zeyniler, Türk Edebiyatı literatürüne 
ismini yazdırmış olmasıyla da dikkat çeken bir köy. Zey-
niler’de ekim dikim alanları dışındaki her yer ormanlarla 
kaplı. Orman alanlarında, kestane ve çam türleri ile gür-
gen, kayın, ıhlamur, dişbudak, kocayemiş, melengiç (sakız 
ağacı), yabani fındık, ardıç, yabani gül ve kızılcık gibi ağaç-
ları görmek mümkün. Yeşil denizinin ortasında cennetten 
bir ada görünümü sergileyen Zeyniler, Bursa’nın marka 
değerleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yamaç paraşütü keyfi
Zeyniler, doğa sporlarına ev sahipliği yapmasıyla da dik-

kat çekiyor. Yamaç paraşütü, kampçılık, hiking ve trekking 
sporları ile ilgilenenlerin ilgi odağındaki Zeyniler, birçok 
yürüyüş rotasının merkezinde olduğundan, bu sporlarla 
ilgilenenlerin uğrak yeri konumunda bulunuyor. Zeyniler - 
Gürpınar, Zeyniler - Kadıyayla, Zeyniler - Sarıalan, Zeyniler 
- Bayraklı, Zeyniler - Çukuryayla, Zeyniler - Teferrüç, Zeyni-
ler - Fidyekızık, Zeyniler - Cumalıkızık, Zeyniler - Çobanka-
ya, Zeyniler – Bakacak, Zeyniler – Kurudere en çok bilinen 
ve kullanılan yürüyüş rotalarını oluşturuyor.
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MAKALE

AZTEK 
MEDENİYETİNDEKİ 

SU PEYZAJI
 Özet

Meksika Vadisi, dünyanın en büyük iki 
kentine ev sahipliği yapıyor.Onbeşinci ve 
onaltıncı yüzyıllarda, Aztekler Meksika’nın 
çoğunu Tenochtitlan ada başkenti tarafın-
dan yönetmişti; Bugün, aynı şehrin kalın-
tılarına yayılan, 25 milyonluk bir şehir olan 
Mexico City. On dokuzuncu yüzyılda Teno-
chtitlan’ın yükselişi, ekolojik bir gelişmeye, 
bol miktarda tatlısu gölü ve sulanan alanla-
rın oluşturulması için tuzlu bir iç denizdeki 
değişikliğe dayanıyordu. 

Bu makalede “Aztek Medeniyeti Su Pey-
zajı” incelenmiştir.

 1.Giriş
Meksika Vadisini yöneten büyük iç de-

niz, kuzeyden güneye doğru yaklaşık 60 
kilometre uzamıştı. Göl olarak adlandırılan 
beş sığ su kütlesine bağlı bir sistem, fakat 
gerçek göllerden farklı olarak denizle do-
ğal bir çıkışları olmadı. Bu göller yağmurlu 
mevsimlerde Haziran ve Ekim ayları arasın-
da nehirlerden, akarsulardan ve yağmur 
suyundan gelen suyla gelişti; Havaya bu-
harlaşma ve zemine emilim, suların çekil-
mesine izin verdi. Haritada, muazzam bir-
leşik bir sistem olarak görünüyorlar, ancak 
aralarında önemli farklılıklar vardı.

 2. Chinampa veya Yüzen Bahçeler tarım 
modeli 

Güneye bağlı iki göl, Chalco Gölü ve Xoc-
himilco Gölü, tatlı su gölleriydi. Muhtemelen 
800 yıl öncesinden başlayarak, kenarların-
da yaşayan insanlar, mısır, kabak ve sebze 
yetiştirmek için yükseltilmiş Chinampa adı 
verilen “yüzen bahçeleri” inşa etmeye başla-
dı. Chinampalar Gölün kenarındaki bataklık 
alanlarından toprağın toplanmasıyla ve dik-
dörtgen höyüklere yığılmasıyla yapılmıştır. 
Bu höyüklerin kenarlarında, çiftçiler yüksel-
tilmiş toprağı tutmak için ağaç dikti. Yağmur 
mevsimi boyunca her sene olduğu gibi su 
seviyesi yükseldiğinde, topraklarını çıkar-
dıkları alanlar sulama kanalları haline geldi. 
Gölün dibinde ve çürümüş bitkilerden topla-
nan besinler, Chinampaların verimli olmasını 
sağlıyordu. 

Kuzeyde Tetzcoco, Xaltocan ve Zumpan-
go’ya uzanan üç göl tuzluydu. Eğer tuzlu 
sular sel sırasında göllerin güneyine doğru 
akarsa , bitkileri öldürür ve toprağı tahrip 
ederdi. Böylece, güney göllerin halkları, göl 
sisteminde doğal bir darboğaz boyunca üç 
kilometrelik bir dikey geçit işlevi gören yük-
seltilmiş bir yol veya Mexicaltzinco adı veri-
len bölgeyi oluşturmak için bir araya gelmiş-
tir. Mexicaltzinco ,Culhuacan yakınlarındaki 
Huixachtitlan’ın “ Tepenin Yıldızı” yan taraf-

larından Huitzilopochco’ya veya Churubus-
co’ya kadar uzanarak tatlı su sistemini sızdır-
maz hale getirdi. 

 3. Chalco ve Xochimilco Gölleri
Zamanla, kanallar Chalco ve Xochimilco 

göllerinin kıyılarından uzandı. Chalco böl-
gesinin bir kısmının haritası, bir hukuk da-
vasıyla çıkarıldı ve şimdi Mexico City’deki 
Archivo General de la Nación’da bulunuyor, 
on altıncı yüzyılda ne kadar organize olduk-
larını gösteriyor. Tatlı su ile dolu büyük bir 
mavi kanal, alanların çevresini çevreler. Hari-
ta sınır işaretleyicileri olarak görev yapan ve 
toprağı tutacak büyük ağaçları gösteriyor. Su 
akışını yavaşlatmak için hem dikey hem de 
yatay olarak çalışan gri şeritler, Chinampalar-
dır . Bunlar arasında yeşil halkalanmış küçük 
“adalar” vardır. Üç alt kesimde, yerel tarzda çi-
zilmiş küçük evler ve tepedeki kilise, sulanan 
alanlar arasında serpiştirilmiş küçük yerle-
şimlerini temsil eder. Haritadaki Kırmızı çizgi-
ler ve ölçümler “eller ve noktalar” davadaki bir 
alanı ayırmak için kullanılır. İspanyol tacirleri-
nin 1519’a varmasıyla birlikte, Chalco ve Xo-
chimilco’nun kenarları bu “yüzen bahçeler” 
kilometrelerce dolduruldu ve Bernal Diáz del 
Castillo gibi İspanyol askerleri daha sonra bu 
“gölün yakınında yer alan büyük mısır tarla-
ları hakkında yazacaklardı. ”Mexico City”nin 
güneyinde bugün hala bazı Chinampalar var.
Chinampa tarımı nedeniyle güney gölleri, 
daha büyük vadinin tarım tabanına dönüştü 
ve kuzey komşularını Tetzcoco, Zumpango 
ve Xaltocan gölleri etrafında taze sebzeler ve 
mısırlar ile yıl boyunca besledi.

Cebrail Ozan OKTAR
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Bu komşularda, özellikle de Tenochtitlan 
adasında yaşayan ve gölün ortasında bulu-
nan Chinampaların değeri kaybolmamıştır. 
Bu halklar kendilerini Mexica olarak adlan-
dırdılar ve tarih onları, adalarından yöneti-
len Aztek imparatorluğunun liderleri olarak 
biliyor. Hükümdar MoteuczomaI’in vadideki 
Meksikalıların gücünü sağlamlaştırdığı ilk 
hamlelerden biri, onlara karşı savaş ilan ede-
bilmek için Chalco şehrini kışkırtmaktı. Mo-
teuczoma, 1440’larda Chalco’yu yenerek bü-
yüyen göllerindeki halkların yararı için güney 
göllerinin büyük tarım kaynaklarını güvence 
altına aldı. 

Moteuczoma Chalco mucizesini görün-
ce, Tenochtitlan ada şehri etrafında tatlı su 
bölgeleri oluşturmaya ve Chinampalar oluş-
turmaya çalıştı. Tenochtitlan, Tetzcoco’nun 
tuzlu gölü içinde oturur. Ancak Tenochtitlan 
sakinleri kuşkusuz göllerde meydana gelen 
doğal bir ortamı fark ettiler. Tatlısu dereleri 
ve yayları, vadinin batı tarafındaki Tetzcoco 
gölüne aktığından, gölün batı kısmındaki su 
nispeten tatlıdır ve doğuya doğru giderek 
daha tuzludur. Ancak yağmurlu mevsimde, 
Zumpango ve Xaltocan Gölü’nden Tetzco-
co gölüne doğru akan tuzlu su, tüm sistemi 

tekrar tuzlu hale getirir. 

 4.Meksika Lagunası
Dikenli ve geçitli bir sistemde yükseltil-

miş toprak bariyerler, Kuzey-Güney yönün-
de uzanan yollar olarak hizmet verirken, şe-
hirdeki inşaatçılar Tenochtitlan çevresindeki 
suları bu tuzlu geri akıştan koruyabilmişler-
dir. Batıdan gelen yıllık tatlı su akışı sistem-
den tuzlu suları seyrelterek, bu suyu Tenoch-
titlan kenti içinde ve çevresinde bahçelerde 
ve arazilerde yetiştirilen bitkiler için uygun 
hale getirmektedir. 

 5.Meksika Laguna’sını oluşturan pens 
sistemleri

Birinci pens sistemi en uzun olanıydı ve 
Tetzcoco Gölü’nün kuzey-güney yönünde 
on yedi kilometre uzunluğa sahipti. Muhte-
melen on beşinci yüzyılın ortalarında inşa 
edilmiş ve onu tasarlayan Tetzcocan kralı 
için “Nezahualcoyotl’un lezzeti” olarak ad-
landırılmıştır. 

İkincisi pens sistemi koruma sağladı. Ne-
zahualcoyotl tarafından korunan alanda, 
Tlalpan geçiti ile Tenochtitlan taş duvarla 
birleştirilmeye çalışıldı. Taş duvar Aztek im-
paratoru Ahuitzotl anıtı olarak adlandırıldı. 
Tenochtitlan haritasında su çalışmaları gö-
rülebilir. Tenochtitlan’ın doğu kenarı yatay 
olarak devam edebilmektedir. Ahuitzotl’in 
taş duvarları şehrin sınırında uzanırken, Ne-

zahualcoyotl’un duvarı gölün ortasından 
geçiyor. 

 6.Maya mavisi
Günümüze kadar Maya mavisi olarak ad-

landırılan indigo esaslı bir renk olan zengin 
mavi bir pigmentin uygulanmasıyla gösteril-
mektedir. Görüntünün altındaki bölge, Tetz-
coco Gölü’nün tuzlu suyu, çamurlu, yeşilimsi 
bir renk uygulamasıyla gösterilir. Tekneler-
deki figürlerin, kuşları ve balıkları coşkuyla 
yakaladığı gibi, sağlanan göllerin zengin-
liğini de gösteriyor. Bu su çalışmalarının 
oluşturulması, Mısır’ın büyük piramitlerinin 
inşasına benzeyen bir mühendisliğin ese-
riydi. Sisteme tatlı su akışı ve güney göllerin 
ve batı kıyılarının biraz daha yüksek kotları 
suyun güneyden kuzeye ve batıdan doğuya 
aktığı anlamına geliyordu. Vadi halkları su ile 
yaşadı. Meksikalılar, Meksika’nın Laguna’sın-
da, su akışını engellememek için, , kentlerin-
den batıya doğuya uzanan kanallar inşa etti. 
Böyle bir pens ve kanal sistemi sürekli bakım 
ve yükseltme gerektirmektedir. Kanal siste-
minin temizliği ve bakımı ile ilgili çalışmalar, 
için bir vergi ödeniyordu. Bu kanal sistemin-
deki geçitler sayısız şehir ve adaları birbirine 
bağlar ve su akışını kontrol etmeyi sağlardı. 

 7.Kanal geçitleri 
Tlacopan ve Nonohualco doğu sahilin-

den Tenochtitlan adasına doğru açılırdı. 

 1.Tlacopan geçidi 
Chapultepec’teki hatlardan Tenochtit-

lan’a su taşıdı.

 2. Kuzey geçidi
Azotpotzalco yakınlarında, Tenochtit-

lan’ın kuzeyinde, Tlatelolco’ya kadar su ta-
şıdı. 

Bu yükseltilmiş geçitlerde, göl suyunun 
köprü altından akmasına izin veren yarıklar 
vardı. Tatlı su, kanalın bir tarafından diğer 
tarafa yayılan büyük oyuklar üzerinden ta-
şınırdı. Su satıcıları kanoları ile suyu büyük 
seramik sürahilerini doldurup şehir pazar-
larına veya eve teslimata götürebilirlerdi. 
Suyoluyla seyahat, karayoluyla seyahatten 
daha hızlı ve verimli olduğundan, kanolar 
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MAKALE

malların çoğunu vadi boyunca hareket ettir-
di. Vadi boyunca kuru mevsimde su seviye-
leri düştüğünde ve göller göllerden ziyade 

sığ bataklıklara benzediğinde, tekneciler 
Lakebed’den çıkarılan kanallara güveniyor-

lardı. Böylece vadideki şehirlerarasında mal 
ve eşya taşıyabiliyorlardı. Sıcak tropikal gü-
neşten kaçınmak için kano yolculuğu nere-
deyse tamamen geceleri olurdu. Tekneciler 
akşam saatlerinde Chalco’da kanolarını yük-
lerler ve gece boyunca Tenochtitlan’ın pa-
zarlarına ulaşarak şafakta seyahat ederlerdi. 
 8.Meksika’nın büyük gölleri

Meksika’nın büyük gölleri, 1519-1521 
yıllarında İspanyolların vadi fethi sırasında 
bir savaş alanına dönüştürüldü. İspanyollar 
ve onların yerli müttefikleri, Tenochtitlan’a 
sudan saldırmak için büyük savaş gemile-
ri yaptılar. Chapultepec ve Nonohualco su 
kemerlerini parçaladılar, Kentin sakinlerini, 
sudan mahrum ettiler. 

 9.Su Savaşı
1521 tarihli Zafer, İspanya’daki Extrema-

dura’nın kuru bölgelerindeki fetihler, vadi 
halklarının suyla birlikte yaşamayı bilmedik-
lerini gösterdi. Suya karşı Su Savaşı başladı 
ve 400 yıldan fazla sürdü. 

 10. Su Savaşının Sonuçları 
 İspanyollar

1.Gölleri boşaltarak tüm sulardan kurtul-
maya çalıştılar. 

2.Dağların arasından geçen tünelleri inşa 
ettiler.

3.Nehirlerin seyrini değiştirdiler.
4.Vadiyi kurutmaya çalıştılar 
5. Atalarının Extremadura’sına dönmeye 

çalıştılar. 

 Aztekler
1.Sudan mahrum oldular.
2. Su Kemerlerini kaybettiler.
3. Göllerini kaybettiler.
4. Nehirlerini kaybettiler.

 Sonuç 
Aztek Uygarlığının “Desagüe” projesi ba-

şarılı oldu.20. yüzyılın başlarında göllerin 
çoğunluğu bitti.Bugün, Mexico City tatlı su 
kıtlığı ve sellerle mücadele etmektedir. 
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SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 

BURSA 
EDEBİYAT MÜZESİ   

Cebrail Ozan Oktar                

Adında ‘‘Edebiyat’’ kelimesinin geçtiği Tür-
kiye’nin ilk Edebiyat Müzesi 2018 yılında Bur-
sa’da hizmete açıldı. Nazım Hikmet’ten, Yaşar 
Kemal’e, Orhan Pamuk’tan Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca’ya kadar çok sayıda değerli yazarın el yaz-
maları ve kişisel eşyalarının bulunduğu müze, 
Türk Edebiyatı’nın hafızası ve belgeliği niteliği 
taşıyor.

Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil’in 
el yazması şiiri, Yaşar Kemal’in şapkası, el yaz-
maları, Nazım Hikmet’in el yazması ve Sofya 
baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın göz-
lüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli 
yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor.

Müzenin mektup odasında Cemal Süre-
ya’dan Rıfat Ilgaz’a, Atilla İlhan’dan Halet Çam-
bel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu 
orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması 
mektup dijital olarak sergileniyor. Müzede ay-
rıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, 
pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 
600’e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi 
Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu, 1180 adet 
kataloglama girişi de gerçekleştirildi.

 EDEBİYAT MÜZELERİ 
Edebiyat müzeleri, edebiyatın toplumda-

ki rolünü müze ortamlarında tanıtır, korur ve 
ileterek etkileşimli bir öğrenme olanağı sunar. 

Müzeler, okullar, üniversiteler ve kütüpha-
nelerle karşılaştırıldığında, müze, gerçek nes-
neler içermesi nedeniyle kişiye yeni yorumlar 
yaparak kendi anlamını üretme olanağı sağlar. 
Müze anlayışında yaşanan süreçsellik, yaşantı-
sallık ve deneyime ilişkin gelişmeler anlayışıyla 
eş zamanlı ilerlediğini ve geliştiğini de göster-
mektedir.
 Türkiye’de bulunan edebiyat müzeleri çe-
şitleri

1.Yazar müze evleri, 
2.Müze kütüphaneleri 
3.Somut olmayan kültürel miras müzeleri  

 Müzenin anlamı
Müze (museum); antik Yunan’da ilham peri-

lerinin (Mousa-Musa) düşünme yeri ve tapına-
ğı (mouseion) ve Romalılar tarafından felsefi 
tartışma yeri olarak tanımlanır.

Müze sanat ve bilim eserlerinin veya sanat 
ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka 
gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı ola-
rak tanımlanır.

19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortala-
rına kadar modern müzecilik anlayışı nesneleri 
toplama ve sergileme esasına dayanırken 20. 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaya baş-
layan müzecilik anlayışı; ziyaretçi ile karşılıklı 
ilişki kurma, dayanışma, paylaşma ve işbirliği 
esasına dayanmaya başlar. 

Modern Çağda Müzelerin İşlevleri 
1.Korumak 
2.Yaşatmak 
3.Araştırmak 
4.İletişim kurmak

Koruma işlevi koleksiyonlar ve bunların 
bakımını; araştırma işlevi bu nesneler üzerin-
de yürütülen çalışmaları; iletişim işlevi ise in-
sanların bu nesnelere ve onlara ilişkin araştır-
malara ulaşmalarını sağlayan tüm çalışmaları 
(reklam ve pazarlama, araştırma ve değerlen-
dirme, eğitim ve eğlenme) içermektedir. Tüm 
işlevleri göz önünde bulundurulduğunda 
19. yüzyıldan itibaren okul - müze işbirliği ve 
okul müzeleri kavramları ile müzelerin bugün 
özellikle eğitim işlevinin ağırlık kazandığı gö-
rülmektedir. Günümüzde müzeler eğitimin 
önemli bir parçası haline gelmiş, müzede eği-
tim çalışmaları her gecen gün daha fazla iler-
leme göstermiştir.

 Edebiyat Müzeleri
Edebiyat, sözlü ve yazılı anlatım unsurları-

nın yanı sıra dil ile meydana getirilen tüm ya-
zınsal ürünler ve bu ürünleri meydana getiren 
yazar/şairleri içermesi acısından oldukça kap-

samlı bir alana sahiptir. Uluslararası Edebiyat 
Müzeleri Komitesi (International Committee 
for Literary Museums-ICLM) tarafından yapılan 
tanımlamaya göre edebiyat müzesi; özellikle 
kültürel miras olarak kabul edilen edebiyat ile 
ilgili bir kurumdur.

Edebiyat müzeleri, edebiyatın toplumdaki 
rolünü tanıtmak için müzecilik kurallarıyla il-
gili literatürü edinir, korur ve iletir. Dünyanın 
birçok ülkesinde ülkenin kültürel mirasını bi-
riktirmek, korumak, araştırmak ve sonuçlarını 
aktarmak amacıyla kurulan bu müzeler farklı 
içerikler esas alınarak oluşturulmuşlardır. Bu 
nedenle edebiyat müzesi denince birbirinden 
farklı kapsam ve içeriklerde müze örnekleri 
karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin Estonya Edebiyat Müzesi, Nizami 
Gencevi Milli Azerbaycan Müzesi gibi müzeler 
aynı zamanda bir enstitü gibi görev yapmakta 
ve müzelerde yazılı ve sözlü kültüre ilişkin he-
men her unsura (el yazmaları, fotoğraf, müzik, 
kostüm, eşya, vb.) yer verilmektedir. Ulusal İn-
giliz Edebiyatı Müzesi, Avusturya Milli Kütüp-
hanesi Edebiyat Müzesi ve Modern Edebiyat 
Müzesi (Almanya) gibi bazı edebiyat müzele-
rinde ise sadece edebiyat ile ilgili geniş arşiv 
belgeleri yer almaktadır. Yine edebiyat müzesi 
(Literary Museum) adıyla anılan bu tür müzeler 
ise genellikle birden fazla yazar ve dönem ait 
yazı, fotoğraf ve arşiv belgesini bir arada ser-
gilemektedirler. Charles Dickens Müzesi, Sher-
lock Holmes Müzesi, Jane Austen Müze Evi, 
Victor Hugo Evi Edebiyat Müzesi, Namık Kemal 
Müze Evi gibi edebiyat müzeleri ise sadece bir 
yazar temel alınarak ve yazarların bir dönem 
yaşadıkları ya da doğdukları kendi evlerinde 
oluşturulan müzelerdir. Bu müzelerde o yaza-
ra ait her türlu el yazması, karalama, mektup, 
günlük, fotoğraf gibi kişisel yaşamlarına ilişkin 
her türlü eşyaya yer verildiği görülmektedir.

 Edebiyat Müzelerinin Sınıflandırılması
Uluslararası Edebiyat Müzeleri Komitesi’ne 

(ICLM) göre edebiyat müzeleri şu şekilde sınıf-
landırılmıştır:

 a) Yazar Müzeleri: 
Genellikle yazarların doğduğu, bir süre ya-

şadığı ya da olduğu bina/dairelerdir. Yazar mü-
zeleri, edebi bir kişiye ithaf edildiğinde özel bir 
edebi kişi müzesi türü olur (Örneğin Sherlock 
Holmes Müzesi).
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 b) Genel Edebiyat Müzeleri: 
Coğrafi olarak tanımlanmış bir edebiyat, 

edebiyatın özel bir turunu ya da genel olarak 
edebiyat ve yazılı/sözlü dil ile ilgili müzelerdir. 
Aynı zamanda müze bilimsel bir yaklaşımla ele 
alınan özel kitap ve el yazması koleksiyonları-
na sahip kurumları da içerebilir.

 c) Edebi Manzaralar/Alanlar: 
Eko müze gibidir. Genellikle bir yazarın ya-

şadığı alan ya da bir manzara yazarın çalışma-
sıyla yakından ilgilidir. Belirli bir alanda bulu-
nan evler, doğa vb. yerler kültüre miras olarak 
ele alınırlar.

Yazar ve şairler, yaşarken yazdıkları eserler-
le kentlere yeni dokular, kokular, renkler, tatlar, 
yaşantılar, sahneler ve anlamlar kazandırarak 
kentleri bina yığınları olmaktan çıkarıp yaşa-
yan, soluk alıp veren kahramanlara dönüştü-
rürlerken, yaşamlarının ardından bıraktıkları 
ev, kitap, mektup ve fotoğraflar aracılığıyla 
da okurlarının kendilerini unutmamalarını ve 
etkilerinin sürekliliğini sağlarlar. Yazarları yaşa-
tan müzeler yazarların yaşanmışlıklarını oku-
runa aktararak onu geçmişle günümüz arasın-
da bir yolculuğa çıkarır ve yazarına yaklaştırır. 
Böylelikle edebiyat müzelerinin edebi gelene-
ği aktarmanın yanı sıra yazarların kalıcılığını 
arttırma görevi üstlendiği de söylenebilir.

Edebiyat müzeleri edebiyat eğitimi ile 
birlikte turizmi teşvik ederek edebi miras tu-
rizminin gelişimine katkı sağlar. Böylelikle 
edebi kültür hem yerli hem yabancı turistler 
aracılığıyla oldukça büyük bir kitleye ulaşabilir, 
maddi kazanımın yanı sıra kültürel kazanç da 
sağlanabilir.

Türkiye’de, doğrudan adı edebiyat müzesi 
olan bir müze olmasa da edebiyat müzesi ta-
nımı kapsamında ele alınabilecek ve edebiyat 
öğretimi sürecinde yararlanılabilecek farklı 
türde çok sayıda müze bulunmaktadır. Ede-
biyat eğitimi sürecinde değerlendirilebilecek 
bu müzeler çalışma kapsamında yazar müze 
evleri, somut olmayan kültürel miras müzeleri 
ve edebiyat müze kütüphaneleri başlıkları al-
tında ele alınmıştır. 

 Edebiyat Müzeleri ve Müzede Edebiyat Eğitimi
Türkiye’de Edebiyat ile İlgili Müzeler Yazar Müze Evleri

Tevfik Fikret Aşiyan Müze Evi - İstanbul
Sait Faik Abasıyanık Müze Evi – Burgazada/ 

İstanbul
Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi- Heybe-

liada/ İstanbul
Reşat Nuri Güntekin Müze Evi- Büyükada/ 

İstanbul
Kemal Tahir Müze Evi -Kadıköy/ İstanbul
Orhan Kemal Müze Evi- Beyoğlu/ İstanbul
Namık Kemal Müze Evi- Tekirdağ/ İstanbul
Namık Kemal Müze Evi – Magosa/ KKTC
Fakir Baykurt Müze Evi- Burdur
Tarık Dursun K. Müze Evi - İzmir
Ziya Gökalp Müze Evi- Diyarbakır
Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi- Diyar-

bakır
Rıfat Ilgaz Müzesi- Cide/ Kastamonu
Can Yücel Müze Evi- Datça/Muğla

 Edebiyat Müze Kütüphaneleri
Adana Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüp-

hanesi
İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 

Müze Kütüphanesi
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze 

Kütüphanesi
Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat Müze Kü-

tüphanesi
Erzurum Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze 

Kütüphanesi
Kütahya Evliya Celebi Edebiyat Müze Kü-

tüphanesi

 Somut Olmayan Kültürel Miras Müzeleri
Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi
Gazi Üniversitesi Somut olmayan Kültürel 

Miras Müzesi- Ankara
Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi -Ordu
Beypazarı Yaşayan Müze -Ankara

 Edebiyat ile İlgili Diğer Müzeler
Masumiyet Müzesi Çukurcuma/İstanbul
Yahya Kemal Beyatlı Müzesi /Enstitüsü – Be-

yazıt/İstanbul
Adam Mickiewicz Müzesi – İstanbul
Karagöz Müzesi – Bursa
Aşık Veysel Müzesi- Sivas
Mevlana Müzesi- Konya
Hacıbektaş Müzesi- Nevşehir
Akşehir Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnog-

rafya Müzesi
Tanzimat Müzesi –Gülhane Parkı/İstanbul
Galata Mevlevihanesi ve Divan Edebiyatı 

Müzesi- İstanbul
Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Müzesi 

ve Yazın Belgeliği- İstanbul

 a) Yazar Müze Evleri
Edebiyat ile ilgili müzelerden Türkiye’de en 

sık rastlananı, bir zamanlar yazar ya da şairle-
rin hayatlarını geçirdikleri ve eserlerini kaleme 
aldıkları yazar müze evleridir. Sümer Atasoy, 
müze evleri   “Müze evler, mimarisi ve içinde 
yaşayan şahsiyet nedeniyle korunması gere-
ken yapılar” olarak tanımlarken,“toplumsal 
tarih bağlamında önemli bir şahsa ait olan bir 
evin kamu hizmetine açılması nedeniyle önem 
kazanan ve o evdeki yaşanmışlığı halka çağdaş 
müzecilik anlayışı çerçevesinde aktaran yapı-
lara müze ev denilebilir” şeklinde tanımlamak-
tadır. Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM)’ne 
bağlı olarak müze evlerin yönetimi ve korun-
masına odaklanan ve Fransızca “TarihiEvler” 
anlamına gelen “demeures historiques” söz 
grubunun kısaltması olan DEMHİST olarak ad-
landırılan uluslararası komiteye göre müze ev 
“Günümüzde halka açılmış, geçmişte mesken 
olan tarihsel yapıların, orijinal mobilyaların 
tarihi, kültürel koleksiyonlarını gösteren, ünlü 
yaratıcıların ruhunu yansıtan ve güçlü bir şe-
kilde bir topluluğun tarihsel anılarına bağlı, 
özel bir müze çeşidi olarak tanımlanır.”

Kültüre yon veren bu kişilerin hayatları, iliş-
kileri, ne yedikleri, nasıl giyindikleri gibi günlük 
yaşamlarını nasıl geçirdiklerine ilişkin her turlu 
bilgi geçmişten günümüze hep merak konusu 
olmuştur. Bu nedenle toplum kendi değerleri-
ne sahip çıkarak o kişilere olan saygısını gös-
termek, anılarını yaşatmak için o kişilerin yaşa-
dıkları alanları dokunulmaz yapmak amacıyla 
bu evleri “müze ev”e dönüştürmüştür. Kişiler 
bazen kendileri bunu talep etmiş kimi zaman 
da bir kuruma bağışlamışlar ve kurum tarafın-
dan bu evler müze eve dönüştürülmüştür.

DEMHİST’e göre müze evlerin sınıflandırıl-
ması 

1. Önemli kişilerin evleri (yazar, artist, mü-
zisyen, politikacı, askeri kahraman, vb.)

2. Koleksiyon evleri (Eski bir koleksiyon-
cunun evi ya da şimdi bir koleksiyon sergi-
lemek için kullanılan ev)

3. Güzellik evleri (Müze için öncelikli ge-
rekçe evin sanat eseri olmasıdır)

4. Tarihi olaylara şahitlik eden evler (evde 
ya da ev aracılığıyla gerçekleşen bir olayla 
anılır.

SANATTA BURSA TASVİR VE TAHLİLLERİ 
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5.Yerel topluluk evi (Yerel bir topluluk ta-
rafından kurulan, genellikle kendi kimliğini 
yansıtan, tarihi bir nedenden ziyade bir sosyal 
Kültürel tesis arayışında bulunan müzeler) 

6. Ataların evleri (halka açık kır evi ve küçük 
kale)

7. Güç evleri (halka açık saray ve büyük ka-
leler)

8. Din adamlarının evleri (Manastırlar, baş-
piskopos evleri ya da diğer halklar için eski ya 
da mevcut konut kullanımına sahip halka acık 
binalar)

9. Mütevazı evler (Kaybolmuş bir yaşam 
biçimini ve / veya yapı inşaatını yansıttığı dü-
şünülen mütevazı çiftlikler gibi bahçe binaları)

 Türkiye’de bulunan Müze Evlerin Sınıf-
landırılması 

1. Önemli şahıslara ait evler (Hüseyin Rahmi 
Gürpınar evi, Tevfik Fikret evi).

2. Etnografik durumu nedeniyle 
müzeleştirilmiş evler (Çakırağa Konağı).

3. Saraylar (Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi 
Sarayı vb.).

4. Önemli olaylara tanık olan evler (Mudan-
ya Mütarekesi Evi, I. TBMM Binası).

5. Atatürk Evleri (Müze Köşk, Şişli’deki Ata-
türk Evleri vb.)

Önemli şahıslara ait evler arasında yer alan 
yazar Müze evleri, yazarların yaşamlarını ya da 
yaşamlarının bir kısmını geçirdikleri, eserlerini 
meydana getirdikleri evler olup bu evlerde 
yazarların kişisel eşyaları, fotoğrafları, yazma 
araçları, eserlerinin el yazmaları ilk karalama-
ları ve eserleri sergilenmektedir. Yazar Müze 
evleri bulundukları kentin edebiyat ve estetik 
kültürünün yaşandığı ve geliştiği ortamlar ol-
malarının yanı sıra edebi kültürün geniş kitle-
lere iletilerek her kitleden okuyucu ile karşılaş-
tırılarak edebiyatın daha duyurulur kılındığı 
mekânlar olarak değerlendirilir.

Bir yazarın evi, kimi zaman havasıyla ya da 
yaşattığı duygularla yazarın eserlerine de yan-
sımıştır. Bu nedenle yazarların eserlerini kale-
me aldıkları mekânlar okuyucular tarafından 
bilinmeyen ve hep merak edilen yerlerdendir. 
Herbert’e göre edebi kişilerin yaşam alanlarını 
ve çalıştıkları mekânlarını görmenin, onların 
yürüdükleri yerlerde yürümek ve teneffüs et-
tikleri havayı soluyarak hatıralarına dokun-
manın okurlar için önemli imkânlar olduğunu 
belirtmektedir. Narlı’ya göre geçmişi şimdide 

yaşatan şimdiyi düşsel bir alana aktaran bu iz-
lerin izlenebileceği yerlerin başında yazar ev-
leri veya müzeleri gelmektedir.

Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede bulu-
nan yazar evleri ya da müzelerinin bulunduk-
ları kentin turistik, ekonomik gelişimleri ile 
birlikte edebi ve estetik açıdan da gelişimine 
katkı sağladığı görülmektedir. 

 b) Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi
Edebiyat ile ilgili diğer bir Müze, somut ol-

mayan kültürel miras müzeleridir. Somut ol-
mayan kültürel miras; toplulukların, grupların 
ve kimi durumlarda bireylerin,

 Edebiyat Müzeleri
Kültürel miraslarının bir parçası olarak ta-

nımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 
bilgiler, beceriler ile bunlara ilişkin araç gereç-
ler ve kültürel mekânları ifade eder. UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesinde (2003) somut olmayan kültürel 
miras alanlarını beş ana başlık altında toplan-
mıştır. Bunlar; sözlü anlatımlar ve sözlü gele-
nekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulama-
lar, ritüeller ve festivaller, halk bilgisi, evren ve 
doğa ile ilgili uygulamalar ile el sanatları ge-
leneğidir.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması 
ve yaşamasını devam ettirmek amacıyla tes-
pit, belgeleme ve araştırmadan sonra sergile-
me önerilir. Somut olmayan kültürel miras, yal-
nızca arşiv bilgisi ile sınırlı olan bir sergileme 
tekniği ile sergilenmez, sergilenen ürünlerin 
işlevi, toplandıkları bağlam, yapım teknikleri 
ve varsa geleneksel yaşamdaki rolleri ile bir 
bütün olarak değerlendirilmektedir. 

 c) Edebiyat Müze Kütüphaneleri
Edebiyat, müze ve kütüphane kavramlarını 

bir araya getiren edebiyat eğitiminde kullanı-
labilecek edebiyat ile ilgili bir diğer Müze ede-
biyat müze kütüphaneleridir.

Edebiyat, müze ve kütüphane kavramları-
nın çeşitli ortak noktaları bulunmaktadır an-
cak en önemlisi her ucunun de Kültürel mirası 
ve Kültürel belleği gelecek nesillere aktarma-
larıdır. Edebiyat, müze ve kütüphane, hayat 
boyu öğrenme surecine hizmet ederek kulla-
nıcısını yaş, kıdem, meslek, uzmanlık alanı vb. 
olarak sınırlamaz, tüm halka acıktır. Edebiyat 
müze kütüphaneleri ise hem müze hem de 
kütüphane boyutu olan, özellikle bir yazar/şa-
iri odağına alan sınırlı ve belirli bir koleksiyonu 

kapsamaktadır.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü-

ğü tarafından 2010 yılında oluşturulan ede-
biyat müze kütüphanesi projesinin amacı; 
yazarlar, çevirmenler, yayımcılar, edebiyat 
dergicileri, eleştirmenler, telif ajanslarına bağlı 
faaliyet gösterenler ile edebiyatseverler ara-
sındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmek ve ar-
tırmaktır. Bu kütüphanelerin özelde yazarlara, 
eleştirmenlere, yayıncılara, çevirmenlere, ede-
biyatla ilgili sivil toplum kuruluşlarına genelde 
ise tüm topluma hizmet vermesi ve geleneksel 
kütüphaneler ile müze kütüphaneciliğinden 
farklı bir içerik ve anlama sahip, topluma yeni 
bir kültürel konsept sunabilecek nitelikte ta-
sarlanması esas alınmıştır. Belirtilen gruba 
göre tasarlanmış olsa da bu mekânlar aynı 
zamanda kaynak mekan olarak edebiyat öğ-
retimini yaşama yaklaştırarak öğrenci ve ya-
zar arasında bağ kurmayı, kalıcı öğrenmeyi 
ve edebiyata karşı ilgiyi arttırmayı amaçlayan 
kaynak mekanlar olarak da kullanılabilir.

Edebiyat müze kütüphaneleri ön-
celikle edebiyat uzmanlık ve başvuru 
kütüphaneleridir. Bu kütüphanelerin “müze” 
boyutunu, tıpkıbasımlar, yazarlara ait kalem, 
daktilo vb objeler ile Türk edebiyatına ilişkin 
geçici ya da uzun sureli sergiler; kütüphane 
boyutunu ise Türk edebiyatı başlığı altında 
toplanan roman, öykü, şiir, deneme, eleştiri, 
günlük, gezi notları, biyografya, otobiyograf-
ya gibi edebi türdeki birincil kaynaklar oluş-
turmaktadır. 



48

 Petrol ve petrol türevi atıklar tehdit ol-
maktan çıkıyor

Bu bağlamda, petrol ve petrol türevi atık-
lardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne 
geçebilmek için Uludağ Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mole-
küler Biyoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Elif Demirkan’ın öncülüğünde bir 
süredir devam eden çalışmalar, ses getiren 
neticeleri de beraberinde getirdi.

Çalışmaların kapsamına ilişkin dergimize 
açıklamalarda bulunan Demirkan, ağır ze-
hirli atıkların giderilmesinin, insan ve çevre 
sağlığı açısından hayati öneme sahip oldu-
ğunu belirtti.

Arıtılması oldukça güç petrol ve türevi 
zehirli atıkların tehdit oluşturmasının önü-
ne, mikroorganizmalar ile geçilebileceğini 
vurgulayan Demirkan,  “Öncelikle kendimi-
ze bir yol haritası oluşturduk. Bu doğrultu-
da, Türkiye’nin 60 ilinden toprak numuneleri 
temin ettik. Dizel ve benzinle izole ettiğimiz 
60 ayrı toprak örneğinden ikisi olumlu so-
nuç verdi. Olumlu sonuç veren toprak ör-
neklerinden elde ettiğimiz ‘Bacillus’ türü 
bakterileri, gelişebilecekleri özel besi yerle-
rine aldık. Laboratuvar ortamındaki gözlem 
ve deneylerle, bakterilerin petrol tüketebil-
diğini tespit ettik. Tamamen yerli imkanlarla 
ulaştığımız bu sonuç, endüstriyel atıklardan 
kaynaklanan çevre kirliliğiyle mücadelede 
çığır açacak nitelikte.” diye konuştu.

 Yankı bulan çalışmalar
Tekstil atıklarının arıtılmasında, hayvan 

besiciliğinde, deterjan atıklarıyla mücade-
lede enzimlerin kullanımına ilişkin ciddi 
çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren 
Prof. Dr. Elif Demirkan, mikrobiyal gübre 
üretimiyle ilgili de önemli projeleri bulun-
duğunu ifade etti. 

Mikrobiyal gübre üretimi ve deterjan 
atıklarını tehdit oluşturmaktan çıkaran 
enzim üretimi konusunda, bazı gübre ve 
deterjan firmalarının kendileriyle temas ha-
linde olduklarına dikkat çeken Demirkan, 
özellikle kanlı ishal vakıalarını ortadan kal-
dırmaya aday, antibiyotik etkili bakteri üre-
timi çalışmaları bulunduğuna da işaret etti.

BİLİM VE ÇEVRE

MUCİZE BAKTERİDEN 
HAYAT VEREN 

“ÇEVRE” ÖPÜCÜĞÜ   
Haber Editörü: Mustafa TÜRE

Haber Organizatörü: Cebrail Ozan OKTAR

Haber Fotoğrafları: Burak ÖZCAN

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler 
Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın, 
dünyanın geleceğini tehdit eden petrol 
ve petrol türevi atıkların yok edilmesi-
ne ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar, 
olumlu sonuçlar verdi. Buna göre, 
Türkiye’nin 60 ilinden temin edilen 
toprak numunelerinin ikisinden üreti-
len “Bacillus” türü bakterilerin, petrol 
kaynaklı atıkları tükettiği belirlendi. 
Yapılan çalışmalarda, bakterilerin 
atık su kirliliğinin izole edilmesinde de 
olumlu sonuçlar verdiği tespit edildi.

Çevre kirliliğine neden olan endüstriyel 
atıklar, insan sağlığına ve çevreye ciddi teh-
dit oluşturuyor. 

Plastik malzemelerin 1000 yılda, teneke 
kutuların 10 yılda, plastik ambalajların ve 
naylon poşetlerin 400 yılda toprakta kay-
bolduğu gerçeğini dikkate aldığımızda, 
tehdidin ürkütücü boyutlarını daha çarpıcı 
biçimde anlıyoruz.

Durum böyle olunca, endüstriyel atık-
lardan kaynaklanan kirlilikle mücadele, son 
yıllarda daha bir önem kazanır oldu.

Üniversiteler başta olmak üzere, çeşitli 
bilim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ye-
rel yönetimler ve ülke yönetiminde söz sa-
hibi olan dinamik unsurlar, çevre kirliliğine 
karşı sonuç odaklı çalışmalar başlattı.

Prof. Dr. Elif Demirkan
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ATIK SULARIN ARITILMASINDA 
OLUMLU SONUÇ

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölü-
mü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Elif Demirkan, petrol ve petrol türevi atıkları yok eden “Bacil-
lus” türü bakterilerin atık su kirliliğinin izole edilmesinde de 
etkin rol üstlendiklerine dikkat çekerek, özellikle tekstil bo-
yaları, benzin ve türevi maddelerle kirletilen suların biyolojik 
arıtılmasında, olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

SU KAYNAKLARININ 
KORUNMASI

Su kaynaklarının korunmasında sanayi atıklarının kesinlik-
le nehirlere, derelere ve akarsulara akıtılmaması gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Elif Demirkan, her bir fabrikanın kendi 
çapında arıtımının olması gerekliliğini vurguladı. Bu konuda 
devletin ilgili birimlerinin denetim mekanizmalarını en etkin 
biçimde çalıştırmalarının önemine işaret eden Demirkan, 
hayatın devamlılığında suyun ‘olmazsa olmaz’ öneme sahip 
olduğunu belirtti.

ÇIĞIR AÇMAYA ADAY 
BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölü-
mü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Elif Demirkan’ın öncülüğünde, petrol ve petrol türevi zehirli 
atıkların yok edilmesine yönelik çalışmalar, başarılı sonuçlar 
veriyor. Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyotekno-
loji Araştırma Laboratuvarı’nda, bir Ar-Ge personeli, bir asis-
tan, iki lisans ve doktora öğrencisi ile bir lisans öğrencisinin, 
Prof. Dr. Demirkan’ın yol göstericiliği ve liderliğinde bulundu-
ğu çalışmalar, bilim dünyasında çığır açmaya aday sonuçları 
da beraberinde getiriyor
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Burak Özcan

MAKALE

İŞ GÜVENLİĞİNDE 
BUSKİ FARKI   

Gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, çevre 
yatırımları ve sosyal projeleri ile su kanal 
idareleri arasında örnek bir konumda bu-
lunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Su Şehri 
Bursa’ya olan  görevini hizmet bilinciyle bü-
tünleştirerek çalışmalarına devam ediyor.

Bu bağlamda içmesuyu ve kanalizas-
yon sorunlarından arındırılmış, çevresi ve 
halkı ile bütünleşmiş, sunduğu hizmetlere 
güvenle bakılan bir kurum olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Bursa’da su kültürü ve su bilinci oluştur-
ma hedefi ile yatırımlarını sürdüren BUSKİ, 
kurumsal yönetim anlayışını geliştirerek 
kentin gelişim stratejisi doğrultusunda iç-
mesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, dere 
ıslahı, çevre yatırımları ve sosyal projelerini 
bu bilinç doğrultusunda hayata geçiriyor.

Sunulan hizmetlerde, iş sağlığı ve gü-
venliği açısından sağlıklı ve güvenli çalışma 
koşulları oluşturarak tehlikeleri ortadan 
kaldırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
risklerini azaltmak, sürdürülen çalışmala-
rın tüm aşamalarında çalışanların, çalışan 
temsilcileri ile birlikte paydaşların katılımı-
nı sağlayıp, görüş ve önerilerini alarak pro-
seslerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
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BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün en önde ge-
len hedefleri arasındadır.

İSG performansını artırmak için amaç ve 
hedef koymak suretiyle, sürekli performans-
ları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi 
ve geliştirmeyi sağlamak, kazaların meslek 
hastalıklarının önlenmesi için periyodik ola-
rak çalışma alanlarını gözden geçirmek ve 
ramak kala olayları kayıt altına alarak iyileş-
tirmeleri yapmak, çalışanların ve alt yöne-
ticilerin görev ve sorumluluklarını oluştur-
maktadır.

Bununla birlikte BUSKİ, tüm hizmetlerin-
de abone memnuniyetini artırmayı, gelecek 
nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakma-
yı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir 
yaşam standardı oluşturmayı, İSG politikası 
olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS ISO 
45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’nin ilk su ve 
kanalizasyon idaresi olmanın haklı gururu-
nu yaşadı BUSKİ.

Peki, nedir bu TS ISO 45001-2018 İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı?
Kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri 

sağlamasına imkân verilmesi, iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasal 
ve düzenleyici şartlara uyumun artırılma-
sı, organizasyonel yapının güçlendirilmesi, 
oluşturulan sistemin sürekli iyileştirilmesini 
sağlamak amacı ile yüksek seviyeli yapı-
da hazırlanan ve  TS 18001’in yerine gelen  
uluslararası platformda geçerliliği olan bir 
standarttır.

Uluslararası Standardizasyon Organizas-
yonu (ISO) tarafından,  Mart  2018 tarihinde 
yayınlanmış olan ISO 45001- İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TSE 
tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 
2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayın-
lanmıştır. 

Belgeyi TSE Bursa Bölge Koordinatör 
Vekili Hakan Karaçengel’in elinden alan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’nın kalite yolculuğunda başta BUSKİ 
olmak üzere kurumlar bazında çok yol kat 
ettiğinin altını çizdi.

17-19 Haziran ve 18-19 Temmuz 2019 ta-
rihleri arasında tüm çalışanları ve saha alan-

larıyla tetkik edilerek ISO 45001 Belgesi’ni 
almaya hak kazanan BUSKİ, sanayisi ve ta-
şıdığı potansiyel ile Türkiye’nin örnek şehir-
lerinden biri olan Bursa’nın, standartlarının 
daha da üst seviyelere çıkartılması anlamın-
da çalışmaların sürdüğünü gösterdi.

Aslında, BUSKİ, kalite yolculuğuna 2002 
yılında başladı. Temmuz 2002 tarihinde, TS 
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni aldı. Ekim 2014’ten itibaren ise TS 
EN ISO IEC 17025:2017 Deney ve Kalibras-
yon Laboratuarları Genel Gereklilikler Stan-
dardı Belgesi’ne sahip oldu.

Nihayetinde BUSKİ, ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne ait çalış-
malarını tamamlamış olup, Ekim 2019 itibarı 
ile TSE tarafından gerçekleştirilecek olan 
belgelendirme tetkikini beklemeye başladı.

Yaptığı yatırımlar, sunduğu hizmetler, 
altyapı ve üstyapıda kullandığı teknolojik 
imkanlar, sahip olduğu kalite belgeleri ile 
alanında marka kurum haline gelen Büyük-
şehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
önümüzdeki dönemde de Bursalılara hiz-
metin en kalitelisini sunmak adına çalışma-
larına devam edecek.
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TIP TARİHİNİN 
NEFES ALIŞVERİŞLERİ 

BU MÜZEDE
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

İlk Osmanlı hastanesi, ilk tıp oku-
lu ve ilk devlet (memleket) hastane-
sine ev sahipliği yapan Bursa, diğer 
alanlarda olduğu gibi Türk Tıp Tarihi 
açısından da özel bir yere sahip bu-
lunuyor. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin öncülüğüyle yakın geçmiş-

te ziyarete açılan Bursa Tıp Tarihi 
Müzesi, Yıldırım Darüşşifası’ndan 
bugüne Bursa’daki tıbbi gelişmeleri 
kronolojik çerçevede izlenime su-
nuyor.

Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süley-
man’ın, “Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi” sözü, sağlığın önemine vurguda 
bulunan anıtlaşmış bir ifadedir.

Oysa, bu anıtlaşmış ifade, söylendiği dö-
nemden Kanuni’nin dedesinin dedesi Yıl-
dırım Beyazıt’ın 1399’da Bursa’da hizmete 
açtığı Yıldırım Darüşşifası ile kurumsal bir ni-
telik kazanmıştı bile. Pek çok ilklere ev sahip-
liğinde bulunan Bursa, sağlık hizmetlerinin 
kurum mantığı ve anlayışıyla topluma yay-

gınlaştırılmasında da öncü olmuş bir şehir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü’nün uzun süren çalışmala-
rı neticesinde, Bursa’nın Yıldırım Darüşşifası 
ile başlayan sağlık tarihi, Bursa Sağlık Tarihi 
Müzesi ile izlenime sunuldu.

Bursa’daki tıbbi gelişmelerin, tarihsel sü-
reç içerisinde tanıklık edildiği müze, Türki-
ye’nin ikinci sağlık müzesi olması özelliğiyle 
de dikkat çekiyor.

Müzeye ilişkin bilgilerine başvurduğu-
muz Bursa Sağlık Tarihi Müzesi Sorumlusu 
Sanat Tarihçi Goncagül Meriç, Osmanlı’da 
tıbba verilen önemin, bütün ayrıntılarıyla 
sergilendiğini vurguladı.

MÜZELERİMİZ
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Sağlık tarihinin gelişim seyrinin görsel 
objeler, panolar ve balmumu mankenlerle 
ziyaretçilerin izlenimine sunulduğunu be-
lirten Meriç, “Eski hekim eşyaları, tıbbi alet-
ler, kimlikler, panolar gibi pek çok eşyanın 
yer aldığı müze, zaman tünelinde yolculu-
ğa çıkılmış hissi veriyor. Müzedeki bütün 
objeler, hekimlerin ya da sağlıkçı ailelerin 
bağışlarından meydana geliyor. Yine bir ec-
zacı dostumuzun bağışıyla oluşturduğumuz 
eczane de müzemizdeki bir başka ziyaret 
alanını oluşturuyor. Kavanozlar içinde hasta-
lıklı doku ve organlar ile üç ayrı ceninin ser-
gilendiği bölüm ise müzenin en ilgi çeken 
alanlarının başında geliyor.” diye konuştu. 

Bursa’nın eski yerleşimlerinden Sur İçi böl-
gesinde bulunan iki katlı Yerkapı Konağı’nın 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından res-
tore edilerek 14 Mart 2018 tarihinde müzeye 
dönüştürüldüğünü ifade eden Meriç, müze-
nin açılışının 14 Mart Tıp Bayramı gününe 
denk getirilmesinin ise ayrı bir anlam ifade 
ettiğini vurguladı.

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi çalışanı Bilal 
Canpolat da müzenin girişinde, sağlık ala-
nındaki gelişmelerin anlatıldığı panolarla 
bilgilendirici açıklamaların yer aldığına işa-
ret ederek, sağlık tarihiyle ilgili yayınların 
sergilendiği bir kütüphanenin bulunduğu-

na dikkat çekti. Müzeye ilginin her geçen 
gün arttığına işaret eden Canpolat, müzenin 
aynı zamanda tıp tarihine ilgi duyan araştır-
macılar açısından da başvuru mekanı niteli-
ği taşıdığını belirtti.

Sağlık alanındaki gelişmelerin kronolo-
jik olarak yansıtıldığı müzede, ziyaretçilerin 
görsel canlandırma ve sergilerle tarihte yol-
culuğa çıkarıldığını vurgulayan Canpolat, 
yaşayan müze mantığıyla işleyen müzenin 
özellikle öğrenciler açısından eğitici yönü 
bulunduğunu ifade etti.

SAĞLIK TARİHİNİN 
NABZI BU MÜZEDE 

ATIYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler 

Şube Müdürlüğü’nün uzun süreli çalışma-
lar ve bilgi envanter araştırması sonucunda, 
Bursa’nın Yıldırım Darüşşifası ile başlayan 
sağlık tarihi; Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde 
izlenime sunuldu.

Tophane Surları’nın içinde bulunan ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından res-
tore edilip yeniden hayat bulan tarihi sivil 
mimarlık örneği konakta, kronolojik olarak 
sağlık tarihi anlatılıyor.

Surlara dayalı bahçesi ve iki katlı bu tari-
hi konakta, üst kat müze olarak, alt kat ise 
araştırma ve bilgilendirmelere ayrılarak ser-
gileme yapılabiliyor. Alt katın bir bölümü 
sağlıkla ilgili bir ihtisas kütüphanesi olarak 
tasarlanırken, diğer bölümü ise tıp ve uz-
manlıkla ilgili yapılacak seminerlere tahsis 
edilmiş bulunuyor.

Bilal CanpolatGoncagül Meriç
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MÜZELERİMİZ
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SAĞLIK TARİHİ YOLCULUĞU

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, 2018 yılında Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından tamamlanarak 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda resmen ziyarete açıldı. Doktor Ceyhun İrgil 
başta olmak üzere Bursa’da çalışan sağlıkçıların ve ailele-
rinin bağışlarıyla bugünkü görünümüne kavuşan müze, 
ziyaretçilerini görsel canlandırma ve sergilerle tarihte 
yolculuğa çıkarıyor.

BAŞARI TABLOSU

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı adına katıldığı, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve 
Sağlık Kongresi Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama 
Yarışması’nda Kongre Özel Ödülü’nü kazandı. Yine Sivilay 
Derneği’nin geleneksel Kente Katkı Ödülü 2018 yılında 
Bursa Sağlık Tarihi Kitabı ve Müzesi’ne verildi.
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Aslı Ünal

Miletli Thales, Sokrates öncesi dönemde 
yaşamış olan Anadolulu bir filazoftur. İlk fi-
lozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin 
öncüsü olarak adlandırılmaktadır. Eski Yu-
nan’ın Yedi Bilgesi’nden ilki olduğu düşünül-
mektedir. Ticaretle uğraşmış ve bu nedenle 
Mısır’da bulunmuştur. Elimize ulaşmış bir 
metni bulunmamaktadır. Felsefenin tarihi 
araştırılırken, Thales başlangıç kabul edilmek-
tedir. Thales’in merakını uyandıran, Mısır’da 
bulunduğu esnada gözlemlediği, Nil Nehri 
taşkınlarının oradaki yaşama şekil vermesidir. 
Ünlü düşünür, toprağın verimliliğini artıran, 
toprağa can veren maddenin su olduğunu 
görmüştür. Nereye giderse gitsin tüm dikkati, 
suyun hayat üzerindeki önemli etkisi üzerine 
olmuştur. Artık Thales’in zihnini kurcalayan 
soru netleşmiştir.

“Evrenin ana maddesi nedir? Hakikaten 
evrenin ana maddesi neydi? Bu konuda Tha-
les’in teorik düşünceleri bulunmaktadır. Bu 
görüşlerin temeli evrenin bir başlangıcı ol-
ması yönündeydi. Yani hiçten hiçbir şey mey-
dana gelmez. Kuramına dayanmaktaydı. Bu 
temel ilke, her şeyin özünde olan “su”dur. Bu 
başlangıç daha sonraki değişim ve dönüşüm-
lerde değişmeyen, özde aynı kalan temel bir 
ilke olarak karşımıza çıkacaktır. Arkhe öncele-
ri başlangıç anlamına gelirken, günümüzde 
ilke anlamında kullanılmaktadır. Geçmişten 
başlayarak günümüze kadar olan süreçte bir-
çok filozof tarafından araştırma ve tartışma 
konusu olmuş zihinleri meşgul etmiştir. Daha 
sonraları varlığın oluşumuna dair farklı dü-
şünceler de öne sürülmüştür.

Su, her şeyin hayat bulduğu bir “tin” gibidir 
adeta. Tüm varlıklar için nefes almak kadar 
hayati öneme sahiptir. Thales’e göre yeryü-
zü tıpkı bir tahta parçası gibi suyun üzerinde 
yüzmektedir. Maddenin karşısına konabile-
cek tek şey sudur. Madde canlıdır ve nasıl bir 
canlı hareket edip yer değiştirebilirse, canlı 
olan arkhe de hareket edip yer değiştirebilir. 
Su canlı ise, her canlı diğer canlıları kendin-
den yarattığı gibi su da diğer varlıkların ya-
ratıcısıdır. Thales bu düşüncelerini sağlayan 
gözlemlerini doğadan çıkarmıştır. Thales 
varlığı anlamanın yolunun yine varlığa bak-
maktan geçtiğini düşünmektedir. Şeylerin 

doğası “su”dur. Her şeyin ana maddesi, ana 
unsuru “su”dur. Her şeyin kendisinden mey-
dana geldiği ilk nedendir. Bütün var olanların 
kendisinden doğup yine kendisine döndüğü, 
kendisi değişmeyen ana maddedir. Doğa Fel-
sefesi ekolünden olan Aristotales’e göre Tha-
les’in görüşünün temelinde dönemin coğ-
rafya bilgisinin etkisi olduğu düşünülebilir. 
Aristotales’e göre Thales’in bu düşüncesinin 
iki ayağından biri mitolojiye diğeri ise dene-
yime dayanır. Thales doğayı olguları birleşti-
rerek açıklamaya çalışması hem de suyu ana 
madde olarak düşünmesi bakımından önem-
li olmuştur.

Thales doğa üzerinde incelemelere başla-
dığında asıl anlamaya çalıştığı neyin gerçekte 
var olduğudur. Gözlemlediği en temel şey, 
varlıkların sürekli oluş ve yok oluş içerisinde 
sürekli değiştiğidir. Her şey sürekli bir deği-
şim halindedir. Thales’in düşüncesine göre 
bu çokluk ve değişmenin arkasında değiş-
meyen ve kalıcı bir gerçeklik olmalıdır. Thales, 
bu çokluğun arkasında bulunan akılla ulaşı-
labilecek bir gerçeklik, diğer bir değişle bir 
“arkhe”dir der. Düşünüre göre her şeyin on-
dan türediği, varlığın arkasındaki arkhe,  su-
dur. Thales her ne kadar mitolojiye karşı çıksa 
da öğretisinde mythos etkisini görmekteyiz. 
Mitolojide tanrılar ve insanların babası “oke-
anos” yani, okyanustur. Thales suyun tanrısal 
olduğunu düşünmektedir. Su, burada, Thales 
tarafından tanrısal bir yaratıcı güç gibi, can-
lılığın kaynağı olarak görülmektedir. Neyin 
gerçekten var olduğu sorusu Thales’in gün-
deminin ana maddesi olmuştur her zaman. 

KONUK YAZAR

THALES VE SU   
Doğa filozofları olarak tanınan, Sokrates 

öncesi felsefeciler evren hakkında büyük 
bir merak duymuşlar, “her şey nereden 
geliyor?” sorusuna cevap aramaya, nihai 
ilkeyi bulmaya çalışmışlar ve dış dünyanın 
doğasını gündemlerinin ana maddesi ola-
rak belirlemişlerdir. Şeylerin kökenlerini, 
maddi ilkesini ve yok oluşlarını anlamaya 
çalışmışlardır. Dış dünyanın mitolojik açık-
lamalarını reddeden bu doğa filozofları, 
şeylerin ussal birliğini vurgulamışlardır.

Thales, doğrudan doğa üzerine düşünen 
ilk düşünürdür. O, her şeyin başı olan ana 
ilkenin, arkhenin ne olduğu sorusu üzerin-
de gündem oluşturarak doğa üzerine bir 
düşünme biçimine yol açmıştır. Aristotales 
(Metaphysics) deniz kıyısında yaşamış Tha-
les’in suyun canlılar için yaşamsal önemini 
gözeterek, “her şeyin besininin su olduğu-
nu, her şeyin nemden türeyip onun tarafın-
dan canlı tutulduğunu, dolayısıyla her şeyin 
tohumunun nemli bir yapısı olduğundan 
suyun nemli şeylerin kökeni olduğunu dü-
şünüp, suyu seçtiği yolunda yorumlamıştır. 
Thales, gökyüzüne, insanlara, doğaya dair 
yaptığı gözlemleri kendi akıl süzgecinden 
geçirerek aradığı cevapları doğanın için-
de bulmuştur. O, çok yönlü bir filozoftur. 
Doğanın sırlarını bu şekilde açıklamıştır.



57

Bu bağlamda doğada mevcut olan şeyle-
rin tüketici bir listesini yapmayı hedefleme-
miş, şeylerin varlığa gelmeleri ve sonradan 
da yok olup gitmeleri olgusundan etkilen-
diği için kalıcı bir gerçekliği bulmaya çalışan 
Thales, görünüş- gerçeklik, çokluk- birlik ay-
rımı yaparak varlığa önce gelip sonra giden, 
sürekli değişme halindeki şeylerin ya da fe-

nomenlerin gerçek olamayacağı sonucuna 
varmıştır. Thales buna göre, gözle görünen 
bireysel varlıkların ve değişmelerin meydana 
getirdiği kaosun, çokluğun gerisinde akılla 
anlaşılabilir, kalıcı ve devamlı bir gerçekliğin 
var olduğuna inanmaktaydı. Thales’e göre, 
çeşitliliğin gerisindeki, çokluğun kendisin-

den türediği bu birlik “su”dur.

Doğa felsefesinin kurucusu olan Thales’e 
göre su her şeyin başıdır. Thales kendi doğa 
görüşünü deneylerle ve deneylerin sonuçla-
rını da düşünceyle geliştirmiştir. İlk başlarda 
yeryüzündeki ve gökyüzündeki olaylarla 
ilgilenen Thales, doğayı yine de suyla açık-

lamıştır. Düşünüre göre su, ruhlu ve tanrısal 
bir şeydir, ölü bir madde değildir. Ancak tin-
sel bir şey de değildir, yalnızca onda hareket 
gücü, birtakım bulanık çekim bulunmakta-
dır. Su, her şekle girme özelliğiyle taş, top-
rak, hayvan, ışından ibaret olan dört öğeyi, 
hareketiyle de ruhu oluşturmaktadır. Suyun 

sokulmadığı hiçbir zerre yoktur, mahvolan 
şeyler de suya dönerler. Suda bulunan gök-
sel akıl her yere bulaşmakta ve her yerde 
yaratmaktadır. Suyun başlangıç ve sonu da 
yoktur. Thales, mit, şiir ve kutsal gelenekler-
den sıyrılarak doğayı gözlemlemek suretiyle 
yaptığı akıl yürütmeler sonucunda bu öğeyi 
bulmuştur.  

 KAYNAKLAR
Grek Felsefesi Tarihi, Eduard Zeller, İz Ya-

yıncılık
Batı Felsefesi Tarihi, Bertrand Russel
Felsefe Tarihi, Ord.Prof.Earnst Von Asteri, 

İm Yayınları
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YÜZYILLARIN 
TAZELEDİĞİ 

DOSTLUK BULUŞMASI
Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Sevgi, saygı, hoşgörü, beraberlik 
ve yardımlaşma duygularının har-
manladığı sosyal değerler bütünü-
nü oluşturan kültürel birikimimiz, 
uygarlıklar beşiği Anadolu coğraf-

yasının bizi bir arada tutan temel ve 
sarsılmaz güvencesi. Musikinin gö-
nülleri birleştirici vasfıyla dostluk, 
kardeşlik ve yardımlaşma zemini 
üzerinde yüzyıllardır hayat bulan 
gezek geleneği de kültürel birikimi-
mizin önemli bir değerini oluşturu-
yor.

Toplumların düşünce, bilim ve kültür 
hayatlarında derin izleri bulunan Anadolu, 
tarih boyunca çeşitli uygarlıkların beşiği ol-
muş kadim bir coğrafya.

Geçmişten bugüne dünya genelindeki 
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin 

pek çoğu, bu topraklarda yeşerip, süreç içe-
risinde yeryüzünün diğer bölgelerini de et-
kileyen bir sonucu beraberinde getirmiş.

Orta ve Güney Amerika, Asya ve Mezopo-
tamya uygarlıkları ile dünyanın kültürel an-
lamdaki gelişimine yön veren Anadolu uy-
garlığı, sosyal dayanışmanın örneği sayısız 
geleneğin filizlendiği kadim bir uygarlığın 
da temsilcisi olmuş tarih boyunca.

Ahlaki değerler ve mistik esintilerin etki-
siyle şekil bulan geleneksel değerler, çeşitli 
etnik, dini ve mezhebi gruplardan meydana 
gelen Anadolu halkını, bir arada tutan en 
önemli unsurdur aynı zamanda.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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Evlilik merasimleri, asker uğurlamaları, bay-
ram törenleri, şenlikler, matem günleri gibi 
toplumlara has bazı özel kavramların hayat 
bulmasında, yüzyılların süzgecinden süzü-
lerek yerleşik kural haline gelen geleneksel 
normlar, bir topluma şahsiyet kazandıran en 
önemli dinamiklerin başında gelir.

Havasını soluyup, ekmeğini yediğimiz, su-
yuyla hayat bulduğumuz bize vatan olmuş bu 
kutsal topraklar, insana insan olduğunu öğ-
reten sayısız geleneğin yıldız yıldız taçlandığı 
muhteşem bir miras sunar.

Pek çok geleneğin yıldız yıldız taçlandığı 
güzel ülkemizin gelenekleşmiş değerlerinden 
biri de gezek kültürüdür.

Bursa, gezek kültürünün bütün unsurlarıyla 
yansıtıldığı şehirlerin başında gelir. Türk musi-
kisine gönül verenlerin karşılıklı saygı ve sev-
ginin egemen olduğu kardeşlik ortamında bir 
araya gelerek oluşturdukları sosyal dayanış-
manın yüzyıllardır sürdürülmesiyle gelenek-
selleşen “gezek kültürü”, Bursa’daki temsilcileri 
tarafından büyük bir sadakatle yaşatılıyor.

 Gönülden gönüle kurulan dostluk köprüsü
Gezekle amaçlananın ne olduğunu, önemi-

ni ve tarihçesini Bursa Türk Musikisi Cemiyeti 
Başkanı Ferruh Duşdubak ile konuştuk.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzik ve Halk 
Bilimi Uzmanı Erdinç Ertuzun’un organizasyo-
nuyla İncirli    Kültür Merkezi’nde Duşdubak 
ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiye, Bursa Türk 
Musikisi Cemiyeti de verdiği konserle, ayrı bir 
güzellik ve renk kattı.

Gezek kültürünün 600 yılı aşkın köklü bir 
geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Duş-
dubak, buradaki asıl amacın; sevgi, saygı, kar-
deşlik, dostluk ve yardımlaşma duygusuyla bir 
araya gelen müşikisinasların, sosyal faaliyette 
bulunabilmek olduğunu vurguladı.

Ferruh Duşdubak
Bursa Türk Musikisi Cemiyeti Başkanı
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Bir gezek grubunun oluşabilmesi için her 
yaş ve meslekten kişinin katılımına açık, en 
az 24 kişiden oluşan sazende ve hanende-
ye gereksinim bulunduğunu belirten Bursa 
Türk Musikisi Cemiyeti Başkanı Ferruh Duş-
dubak, “Gezek dostları her hafta bir üyenin 
evinde toplanır. Balkona veya dışarıdan 
görülebilecek en uygun yere asılan geze-
ğin bir simgesi olan gezek feneri ile de evi 
bulmakta zorluk çekenlere yol gösterilir. Her 
gezek toplantısında bir makam icra edilir. 
Hangi makamın icra edileceği ise bir önce-
ki toplantıda belirlenir. İcra edilecek maka-
mın peşrevi ile saz peşrevi başlar.  Hemen 
takibinde, yine önceden belirlenmiş, aynı 
makam şarkılarından oluşan ve gezekte bu-
lunanların tümünün katıldığı meydan faslı 
başlar. Arada değişik sazlardan taksimler 
dinlenir ve ilk bölüm biter.” diye konuştu.

İkinci bölümün başlangıcında ev sahibi-
nin misafirlerine ikramlarda bulunduğuna 
işaret eden Duşdubak, sonrasında solo şar-
kıların okunduğu, solistler geçidine geçildi-
ğini dile getirdi. Solo şarkıların ilkini, gelenek 
gereği, ev sahibinin icra ettiğine değinen 
Duşdubak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölümde fıkra ve şiirlerle ortama renk 
ve keyif katılır. Yapılan çekilişlerle maddi 
durumu iyi olmayan üyelere ya da yardıma 
muhtaçlara destekte bulunulur. Bu, gezek 
kültürünün gerçek anlamda toplumsal da-
yanışmayı esas aldığının açık göstergesidir. 
Burada şunu da açıklıkla belirtmekte yarar 
görüyorum. Gezek faaliyetinin asıl hede-
fi musiki icra etmek değildir. Hedeflenen 
amaç; sosyal dayanışmayı geliştirmek, birlik, 
beraberlik duygusunu pekiştirebilmektir. 
Gezek kültüründe musiki; iyiliğe, güzelliğe 
giden yolun kilometre taşlarını döşeyen ulvi 
bir araçtır.”

Üçüncü bölümün keyifli ve coşkulu bera-
berliğin sonuna gelindiğini gösterdiğini ifa-
de eden Duşdubak, oyun havaları eşliğinde 
hep birlikte oyunlar oynandığını belirtti.

Oyun havalarının ardından bir sonraki 
toplantı yeri belirlendikten sonra, dostça 
duygularla herkesin yeni buluşmalarda bu-
luşmak üzere birbirine veda ettiğine dikkat 
çeken Duşdubak, gezek dostlarının toplum-
daki birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhu-
nun gelişimine büyük katkıları bulunduğu-
na dikkat çekti.

 Musikinin köklü çınarı
Bursa Türk Musikisi Cemiyeti’ne ilişkin 

bilgilendirmede de bulunan Duşdubak, ce-

miyetin temellerinin 1928 yılında atıldığını 

söyledi.

Bazı ekonomik ve sosyal nedenlerle Bur-

sa Türk Musikisi Cemiyeti’nin resmi olarak 6 

Mayıs 1949’da kurulabildiğine işaret eden  

Duşdubak, “Cemiyetimiz, her meslekten 

musikişinasın bir araya geldiği 70 üyeden 

oluşmakta. Üyelerimizden 45’i faal durum-

da. Etkinliklerimizi devam ettirebilme ve 

masraflarımızı karşılayabilme adına üyele-

rimizden bulunduğumuz cüzi miktardaki 

aidat talebi dışında paranın ve maddiyatın 

sözünü bile etmeyiz. Musikinin kalpten kal-

be giden dostça yolunda söyleyecek sözü, 

şarkısı, bestesi bulunan herkese kapımızın 

açık olduğunu önemle vurgulamakta yarar 

görüyorum. “ sözleriyle Bursa Türk Musikisi 

Cemiyeti’nin üstlendiği misyona dikkat çek-

ti.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
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GEZEK TOPLANTILARI

Gezek toplantıları, her hafta bir üyenin evinde yapılır. 
Toplantının yapılacağı evin kapısına renkli bir fener asılır. 
Bu, gezek üyelerinin, toplanılacak evi kolayca bulmalarını 
sağlama amacına yönelik, eski dönemlerden kalma bir 
alışkanlıktır. Saza, söze ve gönül dostluğuna önem veren 
her yaş ve meslek grubundan gönül insanlarının bir araya 
gelerek oluşturdukları bu güzel ortam; tevazu, dayanış-
ma, sevgi ve saygı halesiyle yürekleri aydınlatır, ruhları 
yüceltir. 

SOSYAL DAYANIŞMANIN 
“GEZEK”ÇESİ

Gezek, Osmanlı dönemine uzanan ve geleneksel özel-
likleri olan bir kültür ve sanat etkinliğidir. Temel amacı, 
zenginle fakirin eşit tutulduğu, karşılıklı saygı ve sevgi-
nin egemen olduğu kardeşlik ortamında, dayanışmayı 
ve güncel konulardan yola çıkarak toplumsal gelişime 
duyarlı bir kültür ve sanat anlayışını geliştirmektir. Gezek 
üyelerinin eğitici, öğretici ve bir bakıma denetleyici özel-
likleri vardır.

Gezekte, “saz başlar, söz biter” kuralı geçerlidir. Sohbe-
tin sonunda, üyeler içinde oluşan musiki topluluğu fasıl 
icra eder. Saz heyetine katılabilecek yeteneklere “icazet” 
verilir, bilenlerin yanında gelişmelerine olanak tanınır. Ge-
zek, musiki, sohbet, armağan çekilişi, geleneksel oyunlar 
eğlenceler, yeni katılanlara yapılan şakalarla gelişir; hisse 
kapılacak kıssalar anlatılır. Üyelerden kimi maddi zorluk 
içinde bulunanlara, onları yaralamayacak biçimde, piyan-
go çekilişlerinden armağanlar çıkarılır. Dertleri olanların 
derdine çare aranır.

Gecenin sonuna coşkulu eğlencelerle varılır. Börek, 
pasta, meyve yenir; çay, meyve suyu ve boza içilir. Gele-
neğe göre gezekte alkollü içki ve sigara içilmez.
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TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 
MUSİKİ CEMİYETİ

Türk Sanat Musikisi’nin Bursa’da filizlenip yeşermesin-
de büyük emekleri bulunan Bursa Türk Musikisi Cemiyeti, 
büyük saz, beste ve söz üstatlarının yetişmesine kaynak-
lık etmiş önemli bir değer. Mazisi 1928 yılına dek uzanan 
Bursa Türk Musikisi Cemiyeti’nin resmi olarak kuruluşu, 6 
Mayıs 1949 tarihine tekabül ediyor. Üsküdar Musiki Ce-
miyeti’nin ardından kurulan Bursa Türk Musikisi Cemiyeti, 
Türkiye’nin ikinci musiki cemiyeti unvanına sahip bulunu-
yor. Gezek kültürünü içselleştiren anlayışla yoluna devam 
eden Bursa Türk Musikisi Cemiyeti, 45’i aktif olmak üzere 
70 üyeden oluşuyor. yüceltir. 

NOTALARIN BULUŞTURDUĞU 
DOST GÖNÜLLER

Her yaş ve meslekten musiki severin bir araya gelerek 
oluşturduğu Bursa Türk Musikisi Cemiyeti, dostluk ve 
beraberlik duygusunun pekiştirildiği birlikteliği de be-
raberinde getiriyor. Musikinin gönülleri birleştirici vas-
fıyla iz bırakıcı etkinliklere imza attıklarını belirten Bursa 
Türk Musikisi Cemiyeti Başkanı Ferruh Duşdubak, gezek 
kültürünün insanları bir araya getiren temel özelliklerin, 
hareket noktalarını oluşturduğunu vurguluyor. Herhangi 
bir ticari kaygı ya da beklenti içinde olmaksızın sadece ve 
sadece musikişinaslığın yüce ruhuyla bir arada oldukları-
nı belirten Duşdubak, “Etkinliklerimizi devam ettirebilme 
ve masraflarımızı karşılayabilme adına üyelerimizden bu-
lunduğumuz cüzi miktardaki aidat talebi dışında paranın 
ve maddiyatın sözünü bile etmeyiz. Musikinin kalpten 
kalbe giden dostça yolunda söyleyecek sözü, şarkısı, bes-
tesi bulunan herkese kapımızın açık olduğunu önemle 
vurgulamakta yarar görüyorum. Bir kimse gelip kapımızı 
çalsa, elinde bestesi olduğunu, bizimle paylaşmak istedi-
ğini söylese, hem kapımızı hem gönlümüzü ardına kadar 
açarız. Amaç iyilikleri, güzellikleri paylaşmaksa, biz o iyi-
liklerin güzelliklerin her zaman yanında ve paylaşanı olu-
ruz.” sözleriyle, Bursa Türk Musikisi Cemiyeti’nin amacını, 
vurgulayıcı ifadelerle dile getiriyor. 
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MEST EDEN MUSİKİ 
ZİYAFETİ

Bursa Türk Musikisi Cemiyeti Başkanı Ferruh 
Duşdubak ile İncirli Kültür Merkezi’nde keyif-
li bir sohbette bulunduk. Gezek kültürünün 
tarihçesi, ritüelleri ve amacını konuştuğumuz 
sohbet akşamında, sazende ve hanendele-
rin musiki ziyafetiyle mest olduk.  Programın 
sonunda, Duşdubak’a teşekkür eden, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Müzik ve Halk Bilimi Uz-
manı Erdinç Ertuzun, halk kültürü ezgileri ve 
Türk Sanat Musikisi’nin Anadolu coğrafyasında 
silinmez izleri bulunduğunu belirterek, geç-
mişten geleceğe uzanan kültür köprüsünün 
temelinde müzik harcının bulunduğunu vur-
guladı. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın 
musikiyle vücut bulduğu gezek geleneğinin 
yüzyıllardır yaşatıldığına işaret eden Ertuzun, 
verdikleri konser nedeniyle Bursa Türk Musikisi 
Cemiyeti’ne teşekkür etti. Bursa Türk Musikisi 
Cemiyeti Başkanı Ferruh Duşdubak da göste-
rilen misafirperverlik nedeniyle Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Müzik ve Halk Bilimi Uzmanı 
Erdin Ertuzun’a teşekkür ederek çiçek takdi-
minde bulundu.yüceltir. 

YOLU GEZEKLE 
KESİŞEN ÜNLÜ 

SANATÇILAR
Gezek geleneği, pek çok ünlü ismin yetiş-

mesine de öncülük etmiş. Zeki Müren, Müzey-
yen Senar, Güzin Değişmez, İnci Çayırlı, Yıldı-
rım Gürses, Cahit Peksayar, Erdinç Çelikkol, 
Burhan Dikencik, Serdar Kaşıkçılar, Recep Bir-
git gibi Türk Sanat Müziği’nin saygın üstatları, 
çeşitli kereler gezek etkinliklerinde yer alan 
sanatçılardan bazılarını oluşturuyor.
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