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BUSKİ HABERLER

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

Alo BUSKİ: 185
Hizmet Masası: 270 24 96
Santral: 270 24 00
Faks: 233 95 73



Yıl: 2020  Sayı: 30 / OCAK 2020

İmtiyaz Sahibi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Gen. Md. Adına

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Genel Koordinatör

Güngör ALAN
BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şb. Md.

Yayın Yönetmeni

Mustafa TÜRE

Görsel Tasarım & Mizanpaj

Yakup ŞAHİNER

Fotoğraflar

Burak ÖZCAN - Gürkan BAYDAR

Kapak Fotoğrafı

Burak ÖZCAN

Yayın Kurulu

Güngör ALAN, Mustafa TÜRE, Cengiz SALİH, 
Cebrail Ozan OKTAR, Tufan KÜÇÜKASLAN, 
Burak ÖZCAN,  Eyup Murat KARAGÜL,
Gürkan BAYDAR

Baskı

Star Matbaacılık

İÇİNDEKİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Yazısı ---------------------------4

BUSKİ Genel Müdürü’nün Yazısı -------------------------------------------5

BUSKİ Haberler -----------------------------------------------------------------------------------6



Röportaj ----------------------------------------------------------------------------------------------18

Kültürel Değerlerimiz --------------------------------------------------------------30

Müzelerimiz -------------------------------------------------------------------------------------36

Bursa’ya Değer Katanlar -------------------------------------------------------52
İlçelerimiz -----------------------------------------------------------------------------------------56



4

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Teknoloji şehri Bursa

Yerli ve milli elektrikli otomobilimizin Gemlik’te üreti-
lecek olması, Bursa için büyük bir onur vesilesi.

Tarihi üretim için konum olarak Bursa’nın belirlenmiş 
olmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Teknoloji ve Sanayi 
Bakanı Mustafa Varank ve bütün emeği geçenlere, üç 
milyon Bursalı adına duyduğum minnettarlığı ifade 
etmek istiyorum.

Otomotivin ülkemizdeki üssü Bursa’nın üretimdeki 
gücüne yeni bir ivme kazandıracak olan bu olağanüstü 
yatırım, yerli ve milli markamızın uluslar arası pazar-
larda temsili açısından da ülke kalkınmasına yepyeni bir 
dinamizm getirecek.

Otomotiv sektöründe bir dönüşümü de beraberinde 
getirmeye aday teknolojik gelişimlerin yaşandığı bir 
süreçte atılan bu dev adım, zamanın ruhunu yakalayan 
ve “bu yarışta ben de varım” anlayışını ortaya koyan bir 
iddianın yeşerip kök salmasına da vesile oluşturacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte yaptı-
ğımız Gökmen Uzay Havacılık Merkezi ve yüksek 
teknoloji bölgesi Bursa Teknoloji Organize Sanayi 
Bölgesi’nin de (TEKNOSAB) yakın bir gelecekte hizmete 
girecek olması, Bursa’yı bilinen pek çok özelliğinin yanı 
sıra, “bilim ve teknoloji şehri” unvanıyla da anılmasını 
beraberinde getirecek.

2020, hayatın içinde hayata dair bütün alanlarda Bursalı-
ların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştıracak tekno-
lojik projelerin bir bir hayata geçeceği bir yıl olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlık, mutluluk, 
huzur ve başarı dolu bir yıl dilerim.
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BUSKİ HABERLER

Sorunsuz altyapı ağında  
örnek başarı

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla; Bursalıların içme, 
kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur 
sularının taşınması ve su havzalarının korunması, temel 
görevlerimizin başında geliyor.

Bütün bunların yanında, dere temizliği çalışmaları 
ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları 
sonucunda meydana gelebilecek felaketlerin önlenme-
sinde önemli bir işlevi yerine getiriyoruz. 

2019 yılı içerisinde 52 kilometrelik dere temizliği çalış-
ması gerçekleştirdik. Program takvimi kapsamında, 
temizlik çalışmalarımız, 2020 yılı boyunca da devam 
edecek.Güngör GÜLENÇ

BUSKİ Genel Müdürü

Su yönetiminde, “kayıp kaçak su” ile 
mücadele verileri, önemli bir gösterge 
oluşturmaktadır.

Bursa merkezde, kayıp kaçak su oranını 
yüzde 20’ler seviyesine indirme başarısı 
gösterdik.

İçme suyu şebeke hattımızı yüzde 99 
oranında yeniledik. Yenileme ve iyileş-
tirme çalışmalarımız önümüzdeki 
süreçte de devam edecek. 

Hedefimiz, bugün için yüzde 20’ler 
seviyesinde olan kayıp kaçak su oranını, 
yüzde 20’lerin altına çekebilmektir.

Sudaki kayıp kaçakla mücadelede 
merkezde elde ettiğimiz üst düzey 
başarıyı, ilçelerimizde de devam 
ettirmek en büyük hedefimiz.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyemizin 
öncülüğünde ilçelerimizde başlattığımız 
altyapı çalışmalarımızı, önümüzdeki 
dönemde de artan tempoyla sürdüre-
ceğiz.

Bursa, musluktan akan suyun gönül 
rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında 
gelmektedir.

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisle-
ri’nde, “Dünya Sağlık Örgütü” standart-
larına göre arıtılan içme suyu, sağlıklı ve 
güvenle içilmeye hazır olarak konutlara 
gönderilmektedir.

Tesis laboratuarındaki numune musluk-
lardan akan su, 24 saat boyunca, 
haftalık, günlük ve ikişer saatte bir 
yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizlerle incelenerek, denetim altında 
tutulmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra, alanında 
uzman çalışanlarıyla, teknolojinin 
en son imkanları dahilinde, “abone 
memnuniyeti”ni sağlamaya yönelik 
çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte 
de devam edeceğimizi belirterek, 
2020’nin hepimize sağlık, mutluluk ve 
huzur getirmesini dilerim.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN 
İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE SU 
JESTİ

Bursa’da ihtiyaç sahibi 
vatandaşların içme suyunu 
yüzde 30 avantajlı fiyatla 
kullanmasını sağlayan 
karar, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde kabul edilerek 
yürürlüğe girdi. İndirim 
kararının 1 Ocak tarihinden 
itibaren geçerli olacağı 
açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis 
toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti-
rildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, 
Bursa’daki içme suyu fiyatları güncellendi. 
Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluş-
larına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun 
kapsamında fakir ve muhtaç durumda 
olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, 
dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 
2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk 
içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik 
Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan 
aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme 
suyunu yüzde 30 indirimli 
kullanacak. Toplantıda 
ayrıca, ‘BUSKİ’nin işletme 
maliyetlerindeki artış 
nedeniyle’ içme suyu fiyat-
larında da zorunlu olarak 
yüzde 15 oranında zam 
yapıldı. İndirim ve artış 
kararları, tek maddede 
oyçokluğuyla alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı açıklamada, içme suyun-
daki indirim kararının ‘Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nca onaylanan, her yıl güncel-
lenen listelere göre’ yapılacağını söyledi. 
Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini 
ilgilendirdiğini belirten Başkan Aktaş, 
sudaki artışın ise yağışların yetersiz 
kalması ve ekstra yatırımların finansmanı 
anlamında zorunlu olarak yapıldığını 
vurguladı.
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KAYIP KAÇAKLA 
MÜCADELEDE 
BUSKİ’NİN 
BAŞARISI

Sağlıklı ve kesintisiz su 
temininde gerçekleştirdiği 
yatırımlarla örnek bir 
konumda bulunan 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, kayıp 
kaçak su ile mücadelede 
çalışmalarını sürdürüyor.

Su yönetiminde, ‘kayıp kaçak su’ 
ile mücadele verilerinin, önemli bir 
gösterge oluşturduğunu belirten BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, 2019 

yılı kayıp kaçak oranları ile ilgili BUSKİ 
ilçe şube müdürleri ile değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Bursa 
merkezde kayıp kaçak su oranını yüzde 
20’ler seviyesine indirme başarısı göster-
diklerini, yeni bağlanan tüm ilçelerde 
de bu oranları yakalamak istediklerini 
vurgulayan Gülenç, kayıp kaçak oranla-
rının, diğer büyükşehirlerde yüzde 45’ler 
düzeyinde olduğuna işaret etti.

Yüzde 20’lik kayıp kaçak oranı ile BUSKİ 
kaçak su ile mücadelede, Türkiye’deki su 
ve kanalizasyon idareleri arasında lider 
konumda olduğunu ifade eden Gülenç, 
‘’İçme suyu şebeke hattımızı yüzde 
99 oranında yeniledik. Yenileme ve 
iyileştirme çalışmalarımız önümüzdeki 
süreçte de devam edecek. Hedefimiz, 
şu an için yüzde 20’ler seviyesinde olan 
kayıp kaçak su oranını, yüzde 20’lerin 
altına çekebilmektir” diye konuştu.

İçme suyunda ‘BUSKİ’ güvencesi

İçme suyunun gönül rahatlığıyla tüketil-
diği şehirlerin başında Bursa’nın geldi-

ğine dikkat çeken Gülenç, “Yatırımlarıyla, 
Bursalılara içilebilir, kaliteli ve ekonomik 
su teminiyle ilgili stratejiler geliştiren 
BUSKİ; kanalizasyon hatları, yağmur 
suyu kanalları ve dere ıslahı çalışmala-
rının yanı sıra, atıksu arıtma tesislerinde 
gerçekleştirdiği arıtma işlemleriyle, evsel 
ve endüstriyel atıkların zararlı etkilerinin 
de önüne geçmektedir.

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisle-
ri’nde ‘Dünya Sağlık Örgütü’ standartla-
rına göre arıtılan içme suyu, sağlıklı ve 
güvenle içilmeye hazır olarak konutların 
musluklarına gönderilmektedir. 

Tesis laboratuarındaki numune musluk-
lardan akan su, 24 saat boyunca, 
haftalık, günlük ve ikişer saatte bir 
yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizlerle incelenerek denetim altında 
tutulmaktadır”dedi.

Gülenç, alanında uzman çalışanlarıyla, 
teknolojinin en son imkanları dahilinde, 
abone memnuniyetini sağlamaya 
yönelik çalışmalarına bundan sonraki 
süreçte de devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.
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BUSKİ’NİN 
2020 BÜTÇESİ 
ONAYLANDI
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
2020 yılı mali bütçesi, 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Genel Kurul’unda 
onaylandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 
olağan toplantısının 3. oturumu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde 
gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Plan 
Bütçe Komisyonu tarafından BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesi 1 milyar 
380 milyon olarak bağlanırken, gider bütçesi 
ise 1 milyar 192 milyon olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
2020 yılında mevcut borç yükünü azaltıp 
yeni kaynaklar oluşturarak, daha yaşana-
bilir bir Bursa’yı ortaya çıkarmak istediklerini 

ifade etti.

Yeni arıtma tesisleri yolda

Meclis toplantısında BUSKİ ile ilgili sorulara 
yanıt veren BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç,’’ Nilüfer Çayı’nın kirliliği  ile ilgili  
Badırga civarında Nilüfer Atıksu Arıtma 
Tesisi inşa ettik, Mustafakemalpaşa Çayı’nın 
kirliliği ile ilgili 2018 yılında Mustafakemal-
paşa Atıksu Arıtma Tesisi’ni devreye aldık, 
Çınarcık barajımız ile ilgili DSİ ile yaptı-
ğımız protokolle 75 milyon metreküp su 
alacağız. Bununla alakalı  projelerimiz hazır-
lanıyor. Bursa’nın her bölgesine BUSKİ olarak 
yatırımlarımızı ulaştırıyoruz’’ dedi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak yapılan  
çamur yakma tesisinin diğer illere örnek 
konumda olduğuna vurgu yapan Gülenç, 
‘’ Zaman zaman tesislerimiz hakkında farklı 
illere gidip sunumlar yapmaktayız. BUSKİ 
her anlamda örnek bir kurum olmaya 
devam ediyor. Bursa’nın farklı ilçelerinde 
arıtma tesisi projelerimize hız verdik. Bu 
anlamda arıtma tesisleriyle ilgili İller Bankası 
ile görüşmelerde bulunduk, projelerimizi 
sunduk. Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi, 
Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi, Keles 
Atıksu Arıtma Tesisi ve Karacabey Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin projeleri hazır. İnşaallah 
yakın zamanda yapımına başlayacağız.’’ diye 
konuştu.
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BUSKİ’NİN ‘BİLGİ 
GÜVENLİĞİ’ DE 
TESCİLLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
içme suyu kalitesi, 
dünya standartlarındaki 
laboratuvarı ve iş güvenliği 
alanlarında aldığı yönetim 
sistemi belgelerine bir 
yenisini daha ekledi.

Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan 
TS-EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi ile BUSKİ’nin 
aktif ya da pasif abonelere ait tüm 
verilerin güvenli bir şekilde saklandığı 
‘güvenilir kurum’ olduğu tescillenmiş 
oldu.

Bursa’nın sağlıklı bir geleceğe taşın-
ması amacıyla içme suyu, kanali-
zasyon ve yağmur suyu hatları, dere 
ıslah çalışmalarını kesintisiz yürüten 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, diğer taraftan 
hizmet kalitesini de her geçen gün üst 
seviyelere çıkarıyor. İçme suyu kalitesi, 
dünya standartlarındaki laboratuvarı 
ve iş güvenliği alanlarında standart-
larda uygunluk belgeleriyle Türkiye’ye 
örnek bir kuruluş olan BUSKİ, son 
olarak bilgi güvenliği konusunda da bir 
ilki gerçekleştirerek Türk Standartları 
Enstitüsü’nden EN-ISO-IEC-27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı. 
BUSKİ bu belgeyi alan Bursa’daki tek 
kamu kurumu ve Türkiye’deki ikinci su 
ve kanalizasyon idaresi oldu.

Güvenilir kurum

EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen donanım bakım, 
teknik destek ve geliştirme, yazılım geliş-
tirme-destek, ağ yönetimi, internet 
sayfası barındırma ve yönetimi, 
e-posta, sistem odası ve sunucu 
yönetimi hizmetlerini kapsıyor. Bu 
belge sayesinde, BUSKİ’de somut ya 
da dijital olarak saklanan verilerin 
dünya standartlarındaki güvenlik 
önlemleri alınarak korunduğu, bu 
verilerin yine standartlara uygun 
olarak işlendiğini, arşivlendiğini ve 
süresi dolduğunda imha edildiği 
ispatlanmış oldu. BUSKİ böylelikle, 
aktif ya da pasif abonelere ait tüm 
verilerin güvenli bir şekilde saklan-
dığı ‘Güvenilir Kurum’ olduğunu 
gösterdi. Bu belge ile BUSKİ’nin 
bilişim sistemlerinin kişilere bağımlı 
olmaksızın sistemli bir şekilde 
yönetilmesi sağlandı. İş süreçle-
rinin dinamik ve sürekli olması 
desteklenirken, yasal gereklilikler 

yerine getirilerek BUSKİ’nin uluslararası 
standartlara uygunluğu sağlandı. Olası 
bir felaket halinde işlerin aksamadan 
devam etmesi yeterliliği sağlanırken, bu 
belge ile çalışanların motivasyonu artırı-
lırken, kurumun prestiji yükseldi.
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BUSKİ’DEN 
MAZGAL TEMİZLİĞİ

Kış aylarının yaklaşması 
ile birlikte oluşabilecek su 
baskınları ve taşkınlara 
karşı tedbirini alan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, şehrin 
farklı noktalarındaki 
mazgallarda temizlik 
çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla ve kamu kurumu olmanın 
verdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarına 
hız verdi.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabi-
lecek taşkın ve su baskınlarına karşı önlem 
alan BUSKİ ekipleri, şehrin çeşitli noktala-
rında bulunan mazgallarda temizlik çalış-
ması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç, ‘’Vatandaşları-
mızın sorunsuz bir kış geçirmesi ve  sağlıklı 

işleyen altyapı ağının oluşumuna yönelik 
çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 
şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda 
temizlik çalışması başlattık. Vatandaşla-
rımıza kaliteli hizmet sunabilmek adına 
bütün ekip ve ekipmanlarımızı seferber 
ediyoruz’’ dedi.

Çalışmalar gece gündüz devam ediyor

BUSKİ Genel Müdürlülüğü eliyle belir-
lenen güzergahlarda temizlik çalışmala-
rının periyodik olarak devam ettiği bilgi-
sini veren GÜLENÇ, ‘’Gündüz saatlerinde 
trafiğin yoğun olmasını göz önünde 
bulunduran ekipler, gece mesaisi ile trafiği 

aksatmadan çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sirkülasyonun fazla olduğu çarşı bölge-
sinde ise ekipler araç geçişinin zor olması 
nedeniyle çalışmalarına yaya olarak devam 
ediyor. Şehrin farklı noktalarında mazgal 
temizliği çalışmaları aralıksız devam 
ediyor’’ diye konuştu.

BUSKİ’nin gerçekleştirdiği temizlik çalış-
ması ile mazgal demirleri kaldırılarak içeri-
sinde biriken ve su baskınlarına neden 
olabilecek atıklar tek tek temizlenirken, 
bu sayede yaşanabilecek su baskınlarının 
önüne geçilmiş oluyor.
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DERELER BUSKİ İLE 
DAHA TEMİZ

Sağlıklı ve güvenilir 
içme suyunun teminatı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi  BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, sel baskınları 
ve su taşkınlarının önüne 
geçebilmek hedefiyle, 
kentin çeşitli noktalarındaki 
derelerde temizlik çalışması 
gerçekleştirdi.

Bursalılara standartlara uygun içme suyu 
temini ile kullanılan suların tekrar geri 
dönüşümünü sağlamanın yanı sıra ekolojik 
dengeyi gözeten çalışmalarda bulunduk-
larını da belirten BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç, bu kapsamda, büyükşehir 
sınırlarındaki derelerde temizlik çalışmaları 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dere temizliği programı çerçevesinde, 
MustafaKemalpaşa Ovaazatlı, Nilüfer Çaylı, 
İznik Orhaniye, Mudanya Çekirce derele-
rindeki temizlik çalışmalarının tamam-
landığını, Gökdere’nin 11 Eylül Bulvarı 
ile Meydancık Mahallesi arasında kalan 
kısmındaki çalışmalarda sona gelindiğini 
belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç, ‘’ Bursalıların içme, kullanma ve 
endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlan-
ması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kulla-

nılmış su ile yağmur sularının taşınması ve 
su havzalarının korunması, temel görev-
lerimizin başında geliyor. Bütün bunların 
yanında, dere temizliği çalışmaları ile hem 
çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları 
sonucunda meydana gelebilecek felaket-
lerin önlenmesinde önemli bir işlevi yerine 
getiriyoruz. 2019 yılı içerisinde 52 kilomet-
relik dere temizliği çalışması gerçekleştirdik. 
Program takvimi kapsamında temizlik 
çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek 
” diye konuştu.

Temizlik çalışmalarının, özellikle kış 
aylarında dere yataklarında meydana 
gelebilecek debi yükselmeleri sonucunda 
oluşabilecek dere taşmalarını önlemeyi 
amaçladığını vurgulayan Gülenç, Büyük-
şehir Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda 
çalışmaların artan bir ivmeyle devam 
edeceğini de sözlerine ekledi.
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MUDANYA ATIKSU 
ARITMA TESİSİ 
ARTIK DAHA SESSİZ

Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Bursa’nın geleceğe daha 
sağlıklı bir şekilde taşınması 
amacıyla inşa edilen, 
Mudanya İleri Atıksu Arıtma 
Tesisi, gürültü önleyici 
izolasyon çalışmalarıyla 
daha sessiz hale getirildi.

Vatandaşlardan gelen talepleri göz 
önünde bulundurarak Mudanya İleri 
Arıtma Tesisi’nde gürültü izolasyon çalış-
ması gerçekleştiren BUSKİ, hizmetin en 
iyisini sunabilmek adına çalışmalarını her 
geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyor.

Geleceğe dönük olarak planlanan ve 
Marmara Denizi’ni kirlilikten arındıracak 
olan, yaklaşık 150 bin kişilik bir nüfusa 
hizmet veren Mudanya İleri Atıksu 
Arıtma Tesisi, Mudanya ilçe merkezi ve 
merkeze yakın bazı kırsal mahallelerin 
atıksularını arıtmak amacıyla Ağustos 
2018’den beri hizmet veriyor.

Tesis hakkında değerlendirmede 
bulunan BUSKİ Genel Müdürü Güngör 

Gülenç, ‘’Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 
dönemini kapsayan deneme işletmesi 
sürecinde, Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin performansını izledik. Tesis ilk 
olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik 
arıtma sistemine sahip. Avrupa Birliği 
standartlarında çıkış suyu kalitesi 
sağlıyor. Aynı zamanda ultraviyole 
dezenfeksiyon sistemini kapsayacak 
şekilde dizayn edildi’’ diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrul-
tusunda, Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisi’nde gürültü önleyici izolasyon 
çalışması yaptıklarına dikkat çeken 
Gülenç, Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin artık daha sessiz çalışacağını 
sözlerine ekledi. 
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BUSKİ 
FATURALARINA 
ÖDEME KOLAYLIĞI

Abone memnuniyeti odaklı 
çalışmalarıyla hizmetlerine 
vatandaşların talepleri 
doğrultusunda yön veren 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
tahsilat kanallarına ait 
hizmet çeşitliliğini artırdı. 
Bu kapsamda, 23 banka 
ile tahsilat sözleşmesi 
imzalandı.

Kuruluşundan bu yana geçen sürede 

abonelerin taleplerini yerine getirmeyi 
kendine görev edinen BUSKİ, çalışmala-
rını bu doğrultuda sürdürmeye devam 
ediyor. 

Gerçekleştirdiği altyapı, üst yapı ve çevre 
yatırımlarının yanında abone memnu-
niyeti odaklı çalışmalarıyla da adından 
söz ettiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
imzaladığı tahsilat sözleşmesi ile tahsilat 
kanallarının sayısını artırdı.

Artık BUSKİ aboneleri BUSKİ fatura-
larını, ücretsiz olarak banka veznele-
rinden, ATM’lerden, bankalara otomatik 
ödeme talimatı vererek ve internet 
bankacılığı üzerinden yatırabilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün anlaşmalı 
olduğu ve abonelerin ücretsiz olarak 
faturalarını yatırabilecekleri bankalar ise 
şu şekilde; Garanti Bankası, Yapı Kredi, 
Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, 
Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası, 
Denizbank, Finansbank, Aktifbank, 

Kuveyttürk, Türkiye Finans, İNG Bank, 
Albaraka Türk, Vakıf Katılım Bankası, 
Şekerbank, Alternatifbank, HSCB Bank, 
Fiba Bank, ICBC Türkiye, Odea Bank 
ve Emlak Katılım Bankası. Halk Bankası 
ile gişe dışındaki tahsilat yöntem-
leri üzerinden su faturalarını ücretsiz 
ödeyebilecekler.
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BUSKİ 
ÇALIŞANLARINDAN 
KIZILAY’A KAN 
BAĞIŞI

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü çalışanları 
örnek bir davranışa imza 
atarak, Kızılay’a kan 
bağışında bulundu.

Bursa’nın geleceğine ışık tutan altyapı 
yatırımlarının yanında sosyal sorum-
luluk projelerine verdiği destekle de 
adından söz ettiren Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kızılay 
Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen 
programda kan bağışında bulundu.

Kanın tek kaynağının sağlıklı bağış-
çılar olduğunu dile getiren Kızılay Kan 
Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif, 
her yıl binlerce insanın bir kaza ya da 

hastalık sonucunda kan bulunamadığı 
için hayatını kaybettiğini vurguladı. 

18-60 yaş arası sağlıklı kadın-erkek 
herkesi yılda en az iki defa kan bağışında 
bulunmaya davet eden Latif, “Kandaki 
hemoglobinin yüksekliği halsizlik, 
yorgunluk, tansiyon yüksekliği gibi bazı 
şikayetleri de beraberinde getirir. Kan 
vererek, kandaki hemoglobin seviye-
sinin belirli düzeye düşürülmesi sağla-
nabilir. 

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu 
gerçeğine vurgu yapan BUSKİ Genel 

Müdürü Güngör Gülenç de ‘’BUSKİ 
Genel Müdürlüğü olarak bu gibi etkin-
liklerde ön sıralarda yer almaya çalışı-
yoruz. ‘Kan bağışı’ toplumu oluşturan 
bireyler olarak hepimizin üzerinde 
önemle durması gereken bir konudur” 
diye konuştu. 

İki gün süren etkinliğin son gününde 
kan bağışında bulunan personeli 
ziyaret eden Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili  Ahmet Yıldız, Kızılay 
Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, 
duyarlılıklarından dolayı BUSKİ perso-
neline teşekkür etti.
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BUSKİ STANDINA 
ÇOCUKLARDAN 
YOĞUN İLGİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bu 
yıl ‘Sıfır Atık’’ teması ile 
ikincisi düzenlenen 2. 
Çocuk Yetenek Şenliği, 
12 - 13 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Şenlikte, 
BUSKİ standı çocukların 
yoğun ilgisine sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü faaliyet alanlarını ve 
çalışmalarını her platformda anlatmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda, 2. Çocuk 
Yetenek Şenliği’nde stant açarak katılım 
sağlayan BUSKİ, su tasarrufu ve suyun 
bilinçli kullanımı konularında miniklere 

tavsiyelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda gerçek-
leştirilen şenlikte Kızılay, Yeşilay ve 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa 
BTM) gibi kuruluşların yanı sıra kamu 
ve özel sektörden 40 kuruluş, minikler 
için etkinlik standı açtı.

“Sıfır Atık” teması ile gerçekleştirilen 
şenlikte Kral Şakir Korsanlar Diyarı 
filminin yapımcısı Karikatürist Varol 
Yaşaroğlu çocuklarla buluştu. Bursalı 
minik hayranları için kitaplarını da 
imzalayan Yaşaroğlu, şenliğin ilerleyen 
saatlerinde animasyon karakteri çizim 
atölyesinde çocuklarla birlikte deneme 
çalışmaları da gerçekleştirdi.

Çeşitli atölye çalışmalarına katılan 
çocuklar hediyelerle ödüllendirildi. 
BUSKİ standını ziyaret eden çocuklara 
su tasarrufu kitapçığı ve aktivite kitabı 
hediye edildi.

BUSKİ standını ziyaret eden BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç de 
‘’Suyun bilinçli, tasarruflu kullanılması 
ve bu alışkanlığın kazanılması ancak 
çocuk yaşlarda mümkün. Bizde BUSKİ 
olarak çocuklarımıza bu bilinci kazan-

dırmak adına bu tarz organizasyonlarda 
yerimizi alıyoruz ‘’ diye konuştu.
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DEMİRTAŞ ABONE 
VE TAHSİLAT 
BÜROSU HİZMETE 
AÇILDI

Hizmetin en iyisini 
sunabilmenin üstün 
gayretiyle çalışmalarını 
sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Demirtaş Abone 
ve Tahsilat Bürosu’nu 
hizmete açtı.

Vatandaşların abonelik ve tahsilat işlem-
lerini daha hızlı yapılabilmesi amacıyla 
Demirtaş’ta hizmete alınan Abone ve 
Tahsilat Bürosu, abonelik ve tahsilat işlem-
leriyle ilgili her türlü talebe cevap verecek.

Demirtaş Abone ve Tahsilat Bürosu; 
Sakarya, Barbaros, Dumlupınar ve 
Cumhuriyet mahallelerini kapsayan 
alanda toplamda 27 bin 500 aboneye 
hizmet verecek.
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ÜNİVERSİTENE 
HOŞGELDİN

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Bursa Birlik 
Vakfı tarafından organize 
edilen “Üniversitene 
Hoş Geldin” etkinliği, 
22-24 Ekim tarihlerinde 
Uludağ Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir geleceğe taşın-
ması hedefiyle kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları ile farklı alanlarda 
işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ Üniversitesi ile de eğitim, kültür, 
sanat ve benzeri alanlarda işbirliğine gitti.

Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde üç 
gün süren etkinlikte, üniversiteye yeni 
katılan öğrencilere “hoş geldin” etkinliği 
düzenlenirken, çeşitli stantlarla üniversite 
ve kampüs yaşamı öğrencilere tanıtıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün de stant 

açarak katkı sağladığı etkinlikte, üniver-
siteyi yeni kazanan öğrencilere çeşitli 
promosyon ürünleri, not defterleri, 
kalem ve şapka dağıtıldı.

Gençlere su bilinci ve su tasarrufu 
konusunda da tavsiyelerde bulunu-
lurken, Bursa’nın içmesuyu ve içmesuyu 
kaynakları konusunda bilgilendirme 
yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. A.Saim Kılavuz’un imzaladığı 
protokolde, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da hazır 

bulundu.
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Sağlıklı ve kesintisiz su temininde 
BASKİ güvencesi

Güngör ALAN-Burak ÖZCAN

Kadim tarihi, tarım ve gıda 
sanayindeki gücü, yüksek 
turizm potansiyeliyle 
dikkat çeken Balıkesir, 
milli mücadele ruhunu 
harekete geçiren Kuva-yı 
Milliye’nin ilk şahlanış 
kapısı olması açısından da 
yakın tarihimizde iz bırakan 
şehirlerimizden olmuştur. 
Kurtuluş Savaşı, milletçe 
yazılan bir destansa, 
Balıkesir ve Balıkesirliler bu 
destanın mihenk taşlarından 
biri olma onurunu yaşamış 
ve yaşatmışlardır. Söyleşiler 
dizimizin bu seferki 
durağında, milli mücadeleye 
adını altın harflerle 
yazdıran Balıkesir’e 
konuk olduk. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi 
(BASKİ) Genel Müdürü İzzet 
Günal’la, BASKİ’nin dününü, 
bugününü ve yarınını 
konuştuk.

 — Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) 
Genel Müdürlüğü, kuruluşundan 
bu yana hedeflerinin ne kadarını 
gerçekleştirdi?

Balıkesir ili 20 ilçe merkezine bağlı 232 
merkez 898 kırsal mahalle olmak üzere, 
toplam 1.130 mahalleden oluşmaktadır. 
1 milyon 226 bin 575 kişilik nüfusuyla 
Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden 
Balıkesir, önemli yol güzergahları 
üzerinde yer almaktadır.

Yüzölçümü 14.583 kilometrekare olan 
Balıkesir, doğuda Bursa ve Kütahya, 
güneyde Manisa ve İzmir, batıda Çanak-
kale ile komşudur. İlin kuzey yöndeki en 
uç noktası güneydekine 175 kilometre, 
doğu yöndeki en uç noktası batısın-
dakine 210 kilometre uzaklıktadır. 
İlin yüzölçümünün büyük bir kısmı 
Marmara Bölgesi’nde, geri kalan kısmı 

da Ege Bölgesi’ndedir. Hem Marmara 
hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunmakta 
olup Türkiye genelinde iki deniz ile 
komşu olan 6 ilden biridir.

31.03.2014 tarih ve 2014/6072 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin su ve kanali-
zasyon hizmetlerini yürütmek ve 
bu maksatla gereken her türlü tesisi 
kurmak, kurulu olanları devralmak ve 
bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda 
belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 
BASKİ Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
BASKİ Genel Müdürlük binası, 1 adet 
ek hizmet binası, 33 adet abonelik ve 
tahsilat işlem merkezi, 7 şube müdür-
lüğü ve 20 ilçede bulunan şube şeflikle-
riyle hizmetlerini sürdürmektedir. 

Genel Müdürlük olarak kuruluş 
hedefimiz, Balıkesir genelinde yaşayan 
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tüm vatandaşlarımıza sürdürülebilir ve 
kaliteli içme ve kullanma suyu temin 
etmek, atık suların modern yöntem-
lerle arıtılarak ideal çevre standartlarını 
sağlamak ve kesintisiz olarak sürdür-
mektir.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal

Kuruluşumuzdan bu güne olan 
süreçte; kurumsal kültürün oluşturul-
ması, Kurumun fiziki-teknolojik-per-
sonel alt yapısının kurulumu çalış-
maları yürütülmüş olup Balıkesir’in 
acil bekleyen içme suyu ve kanali-
zasyon sorunlarının ivedilikle çözül-
mesi sağlandı. Kurumumuzun stratejik 
yönetim çerçevesinde ilk stratejik planı 
ve bu plana bağlı performans program-
ları ile faaliyet raporları hazırlandı ve 
uygulandı.

2020-2024 döneminde Balıkesir’in 
içmesuyu, atıksu, enerji verimliliği, 
kurumsal kapasite alanlarında sürdürü-
lebilir ve çağdaş bir hizmetin sunumu 
için stratejimiz belirlenmiştir. Bu çerçe-
vede yeni stratejik plan ile gelecek 5 
yılda amaç ve hedeflerimizin takibi 
ve gerçekleştirilmesi için proaktif bir 
politika yürütülecektir.

 — Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
temininde gerçekleştirdiğiniz çalış-
malar nelerdir?

BASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından;  
Balıkesirimizin 20 ilçesinde 232 merkez 
ve 898 kırsal olmak üzere toplam 1.130 
mahallemizde bulunan mevcut 1.324 
adet içme suyu deposunun tamamında 
yılda en az iki defa olmak üzere dezen-
feksiyon, temizlik ve her gün takip 
edilmek üzere klorlama işlemleri yapıl-
maktadır. Bu zamana kadar toplam 
3.505 adet depo temizliği, 305 adet içme 
suyu depo bakım-onarımı ve 1.194 adet 
klor cihazı montajı yapılmaktadır. Bu 
bakım çalışmaları sonucunda ilimizdeki 
içme suyu kalitesi artırılmakta; onarım 
çalışmaları sayesinde de kayıp kaçaklar 
önlenmektedir. Toplam 22.600 m³’lük 
25 adet yeni içme suyu deposu yapılmış 
olup, 23 adet içme suyu depo yapımı 
devam etmektedir.

Kuruluşumuzdan bu zamana kadar 
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönet-
meliği” gereği numune sonucu uygun 
olmayan içmesuyu kaynaklarının yerine 
yeni kaynaklar bulunana kadar çözüm 
olarak 8 adet arsenik arıtma tesisi, 118 
adet arıtmalı çeşme yapılarak ilimizde 
kesintisiz su hizmeti sağlanmıştır. 

Ayrıca Marmara İlçesi Avşa Adası’nın 
içmesuyu ihtiyacı 2010 yılında devreye 
alınan arıtma prosesi olarak Türkiye’de ilk 
olan, deniz suyundan içme suyu üreten 
arıtma tesisinden sağlanmaktadır. Yaz 
sezonunda tam kapasite çalışan tesisi-
mizde 2018 yılında kapsamlı bakım 
onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Tesisin işletme kabiliyetinin artırılması 
amacıyla 2019 yılında da tesisimizde 
yer alan pompaların yenilenmesi ve 
değişimi yapılmıştır. Susurluk ilçemizde 
de içmesuyu arıtma tesisi tamamlan-
mıştır. Genel Müdürlüğümüz işletme-
sinde olan  9 adet içmesuyu arıtma tesisi 
( toplam kapasitesi; 354.940 m³ / gün 
olup 1.780.100 kişilik bir nüfusa hizmet 
verebilmektedir.)  ve 12 adet arsenik 
içmesuyu arıtma tesisi  ( toplam kapasi-
tesi; 6.999 m³ / gün olup 70.024 kişilik 
bir nüfusa hizmet verebilmektedir.)  
olmak üzere toplam 21 adet içmesuyu 
arıtma tesisimiz bulunmaktadır.

Yeni su kaynakları için kuruluşumuzdan 
bu zamana kadar 1.835 lt/sn olmak 
üzere 50.556 metre sondaj çalışması 
yapılmıştır. 158 adet kuyu temizliği 
yapılarak 1.281lt/sn su elde edilmiştir.

Kesintisiz içmesuyu sağlanarak vatan-
daşlarımızın gereksinimlerini sürekli 
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karşılamak adına 2.114.000 metre yeni 
içme suyu iletim, terfi ve şebeke hatları 
ile beraber eski ve ekonomik ömrünü 
yitirmiş hatların yenileme işlemleri 
yapılmıştır. Ayrıca 342 adet kaptaj 
bakım-onarım ve yapımı tamamlanmış 
olup 298.760 adet içmesuyu arızası 
giderilmiştir.

 — Atık suların bertarafı ve arıtıl-
masıyla ilgili çevre yatırımla-
rından söz eder misiniz?

Atıksu işletme faaliyetleri kapsamında; 
İdaremize ait atık su terfi merkezlerinin, 
atıksu ön arıtma, atıksu biyolojik ve ileri 
biyolojik arıtma tesislerinin, atıksu tesis-
lerinin çıkış kara hatları ile deniz deşarj 
hatlarının işletilmesini, atıksu tesis-
lerinin periyodik bakım ve koruyucu 
bakım-onarımlarının yapılmasını, iyileş-
tirmesini, yenilemesini, kapasite ve 
fonksiyon geliştirme işlemlerinin yapıl-
masını sağlamak ve sorumluluk sahası 

içerisindeki atıksu tesislerinin işletilmesi 
için gerekli izin ve tedbirleri almak yer 
almaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce 11 adet atıksu 
arıtma tesisi yapımı tamamlanmış olup,  
bünyemizde işletilen toplam 25 adet 
atıksu arıtma tesisimiz bulunmaktadır. 
Atıksu arıtma tesislerimizin kapasitesi; 
214.501 m³ / gün olup 1.205.000 kişilik 
bir nüfusa hizmet verebilmektedir.

Atıksu arıtma tesislerimizde atıksular, 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nde 
(KAAY) yer alan değerleri sağlayacak 
şekilde arıtılarak bertaraf edilmek-
tedir. Atıksu arıtma tesislerimizden 
10.000 m³/gün’ün üzerinde kapasi-
teli olan 6 adet atıksu arıtma tesisinde 
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebli-
ği’ne uygun olarak kurulmuş olan SAİS 
kabini bulunmaktadır. SAİS kabininde 
tesislerimizin çıkış suyu değerleri anlık 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
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Genel Müdürlüğümüzce takip edilmek-
tedir. 19 adet atıksu arıtma tesisi-
mizde mevzuata uygun olarak akredite 
laboratuvarı tarafından düzenli şekilde 
numuneler alınarak analizleri yapılmak-
tadır. Ayrıca, atıksu arıtma tesislerimizin 
tamamında Çevre ve İzin Lisans Yönet-
meliği kapsamında Çevre İzin Lisansı 
bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 
işletilen 12 adet derin deniz deşarjı 
bulunmakta ve derin deniz deşarj-
larının toplam hat uzunluğu 22.375 
metredir. Atık suların, çevre ve halk 
sağlığı açısından “Atıksuların Kanali-
zasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeli-
ği”ne uygun bir şekilde arıtılarak denize 
deşarjı sağlanmaktadır. Ayrıca; 10 
adet 20.000 metre derin deniz deşarj 
hattı projesi Genel Müdürlüğümüzce 
tamamlanmış durumda olup, Kurumu-
muzun 2020-2024 Dönemi Yatırım 
Programı’nda yapılması hedeflenmek-
tedir. Ayrıca mevcut Balıkesir Merkez 
Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki kapasite 
yetersizliğine istinaden, anılan tesis için 

tesis modernizasyon ve kapasite artışına 
yönelik fizibilite çalışmaları devam 
etmektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana BASKİ Genel 
Müdürlüğü olarak 5 yılda 1.146.900 
metre  yeni kanalizasyon iletim, terfi 
ve şebeke hatları ile beraber eski ve 
ekonomik ömrünü yitirmiş hatların 
yenilenme işlemleri yapılmış olup 
toplam 4.536.470 metre kanalizasyon 
hattı temizliği ve 53.907 adet kanali-
zasyon arızası giderilmiştir.

 — Sudaki kayıp kaçakla mücade-
lede elde edilen başarı, su ve 
kanalizasyon idarelerinin perfor-
manslarını belirleyen en önemli 
göstergeler arasında yer almak-
tadır. Bu bağlamda, gerçekleştir-
diğiniz çalışmalara ilişkin neler 
söylenebilir?

Su kayıplarını teşkil eden fiziki kayıp-
ların önlenmesi kapsamında depolarda 
meydana gelen kayıpların önlenmesi 
için; 1.324 adet içme suyu deposunun 
305 adedinin bakım ve onarımı tamam-

lanmıştır. Bakım-onarım ile iyileştiril-
mesi mümkün görülmeyen 25 adet 
içme suyu deposu yeniden inşa edilmiş 
olup, 23 adet depo inşaatı devam 
etmektedir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde 
60 adet deponun bakım onarımının 
yapılması ve 10 adet yeni depo yapıl-
ması planlanmıştır. 

Yine fiziki kayıpların önlenmesi kapsa-
mında 2.114.000 metre uzunluğunda 
içme suyu şebeke yenileme çalışması 
yapılmış, iletim hatları ve şebekedeki 
kayıplar azaltılmıştır. 2020 yılı içeri-
sinde dört ayrı bölgede toplam 135.000 
metre içmesuyu hattı yenileme çalış-
ması planlanmış ve ihaleleri yapıl-
mıştır. Ayrıca kullanımın yoğun olduğu 
Altıeylül, Karesi, Bandırma ve Körfez 
bölgelerini kapsayacak Basınç Yönetim 
Sistemi ve Alt İzole Bölgelerin oluştu-
rulması (DMA) için fizibilite çalışması 
yapılması planlanmıştır. 

İdari kayıpların önlenmesi kapsamında 
10 yıllık servis ömrünü doldurmuş 
toplam 385.000 adet su sayacının, 
80.000 adedinin değişimi devam etmek-
tedir. 2020 yılında 15.000, 2021 yılında 
20.000, 2022 yılında 25.000, 2023 yılında 
30.000 ve 2024 yılında 35.000 adedinin 
değiştirilmesi planlanmıştır.

 — Sorunlardan arındırılmış 
altyapı ağının oluşturulmasında 
vasıflı insan gücü kadar, tekno-
lojinin etkin kullanımı da büyük 
paya sahip bulunuyor. Teknolojik 
uygulamalarınızdan bahseder 
misiniz?

Kurumumuz, merkez ilçelerimizin de 
dahil olduğu 20 ilçemizde bulunan 40 
adet lokasyona Türk Telekom fiber altya-
pısı olan TTVPN bağlantısı, ADSL altya-
pısının sağlanabildiği 21 adet içmesuyu 
ve atıksu arıtma tesisleri, terfi istasyon-
ları ile depo lokasyonlarına VPN bağlan-
tısı; iletişim sorunu olan 3 adet terfi 
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istasyonuna da uydu üzerinden internet 
sağlanarak Genel Müdürlük binamız ile 
iletişim gerçekleştirilmektedir.

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ile 
abonelik açma ve fesih sözleşmelerinin 
kayıtları, tahakkuk ve tahsilat, kesme/
açma, raporlama işlemleri yapılmakta 
ve sayaç okuma işlemlerinde su faturası 
bildirimleri SMS olarak ya da isteyen 
abonelerimize e-posta veya kağıt 
ortamında sağlanmaktadır.

Mobil endeks okuma yazılımı ile tüm 
ilçelerimizde akıllı telefonlar ve taşına-
bilir yazıcılar kullanılarak su sayaçla-
rının okunabilmesi sağlanmakta olup 
el terminal programları kullandığımız 
veri tabanına uyumlu hale getirilerek 
sahadan veri toplama işlemleri yapıl-
maktadır. Ayrıca sayaç okuma işlemleri 
neticesinde otomatik iş emri oluştu-
rulması sağlanmıştır. Abonelerimizin 
konum bilgileri alınarak daha hızlı 
hizmet verilmesi sağlanmıştır.

E-Borç Sorgulama ve E-Tahsilat Yazılımı 

sayesinde vatandaşlarımıza su fatura-
larına ait borçlarını sorgulayarak kredi 
kartı ile ödeme yapabilmeleri imkanı 
sağlanmaktadır.

SCADA sistemimizin aktif edildiği 
lokasyonlarımızdan depo seviyeleri 
motor çalışma zaman aralıkları elektrik 
kesintileri vb bilgiler anlık olarak takip 
edilmekte, depo seviyelerine göre 
motor çalışmaları otomatik olarak 
ayarlanıp hizmet kalitemizin artırıl-
ması ve uzaktan sistem takibi yapılması 
sağlanmıştır. 

KİOSK yazılımı ile Genel Müdürlü-
ğümüz il ve ilçe abone ve tahsilat 
merkezlerinde 7 gün 24 saat kesintisiz 
fatura tahsilatı ve ön ödemeli sayaçlara 
kontör yüklemesi yapılmaktadır. Ayrıca 
hizmete sunulmuş olan 14 adet KİOSK 
cihazına barkod okuyucu modülü de 
eklenerek faturaların daha hızlı ödene-
bilmesi sağlanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) bina, cadde, 
sokak ve altyapı bilgilerinin bulunduğu 

yazılımdır. CBS yazılımı yeryüzüne ait 
bilgileri belli bir amaca yönelik olarak 
toplama, kontrol ve analiz etme ile 
görüntüleme imkânı sunmaktadır. Tüm 
abone konumları alınarak tahakkuk 
oluşturulan abonelerimizin CBS 
üzerinden takibi yapılmakta, ekipleri-
mizin anlık olarak konumları da takip 
edilmektedir.

Kurumsal Mobil Uygulama ile vatan-
daşlarımız mobil cihazlarına uygula-
mayı yükleyerek su faturası borçlarını 
sorgulayabilmektedir. Aynı zamanda 
Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 
tüm haber, duyuru ve su kesintisi bilgi-
lerini anlık olarak takip edebilir görüş 
ve önerilerinin Genel Müdürlüğümüze 
iletebilmektedir.

Halkla İlişkiler Modülü ile vatandaşla-
rımızın iletmiş olduğu istek, şikayet ve 
taleplerin Genel Müdürlüğümüz ilgili 
birimlerince karşılanıp çözüme kavuş-
turulması sağlanmaktadır.
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 — Balıkesir’in altyapısını geliştir-
meye yönelik projeleriniz nelerdir?

898 kırsal mahallede yapılan veri 
toplama işlemi için; Merkez, Güney 
Marmara ve Körfez olmak üzere üç 
ayrı bölgede kurulan saha ekipleri 
tarafından, arazide bilirkişi yardım-
ları ile tespit edilip, yerleri belirlenen 
altyapıya ait sözel verilerin, CBS Şube 
Müdürlüğü’nce mahalle bazında çıktısı 
alınan haritalar üzerinde çizimleri yapıl-
maktadır. Çizimleri yapılan veriler büro 
ekipleri tarafından, program vasıtası ile 
CBS sistemine aktarılmaktadır.

Ayrıca kurum arşivinde tespit edilen 
2.700 paftanın tarama işlemi tamamla-
narak, bunların sayısallaştırma işlemleri 
de yürütülmektedir. Bu süre içerisinde 
CBS Şube Müdürlüğü’ne, daire başkan-
lıklarından gelen tüm veriler, CBS’ye 
işlenmektedir. 

Nihai hedefimiz, akıllı su şebekeleri 
kurmak, basınç yönetimi, kayıp kaçak-
ların azaltılması ve işletme maliyetle-
rinin düşürülerek daha kaliteli hizmeti 
daha düşük maliyetle verebilmektir.

Kurumumuzun 2020-2024 dönemin-
deki projelerini ve hedeflerini konu alan 
stratejik planımızda belirtilen çalışmala-
rımız aşağıda listelenmiştir. 

2024 yılı sonu itibariyle Balıkesir altya-
pısının kalitatif ve kantitafif açıdan 
yapılacaklar ( 5 yıllık plan döneminin 
sonunda ) ; 

• 1.790 km içmesuyu şebeke, terfi ve 
evsel bağlantı hattı döşenmesi,

• 1.455 km kanalizasyon şebeke, terfi 
ve evsel bağlantı hattı döşenmesi,

• Balıkesir’e 5 adet içmesuyu arıtma 
tesisi ve 20 adet atıksu arıtma 
tesisinin kazandırılması,

• 50 adet içmesuyu deposunun yapıl-
ması,

• En az 374.000 adet içmesuyu şebeke 
arıza ve içmesuyu abone bağlantı-
sının yapılması,

• İl genelinde içmesuyu arıtma tesis-
lerimizde arıtma işlemi yapılarak 
şebekeye en az 260 m³ suyun veril-
mesi,

• 25.000 metrelik sondaj çalışmasının 
yapılması,

• Arıtma çamuru yakma tesisinin 
fizibilitesinin tamamlanması,

• Yenilenebilir enerji tesislerinin 
yapılması,

• Balıkesir genelindeki atıksu arıtma 
tesislerimiz ile içmesuyu arıtma 
tesislerimizin bakımlarının yapıl-
ması, planlanmaktadır.

 — Suyun etkin kullanımı ve tasar-
rufunda, bulunduğunuz etkinlik-
lerden söz eder misiniz?

Toplamda 13 adet okul ziyaret edilmiş 
olup, anaokulu, 1. ve 2. sınıflara “Su 
Tasarrufu” adı altında sunum ve öğren-
cilere karşılıklı soru/cevap yapılıp, 
“Su Tasarrufu” konulu afişler, ziyaret 
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ettiğimiz okullara asılmıştır. Boyama 
kitabı ve tangram dağıtılmıştır. 

Faturalarının yanında “Su Tasarrufu” 
adı altında hazırlanan broşürler dağıtıl-
mıştır.

Lise ve üniversite öğrencilerine Merkez 
İçmesuyu Arıtma Tesisi gezisi düzen-
lenerek, tesis hakkında ve su tasarrufu 
yönünde öğrencilere bilgiler verilmiştir.

Balıkesir genelinde su bilinci oluşturma 
ve tasarruflu su kullanımının yaygınlaş-
tırılması için aynı zamanda proje kriteri 
olan kişi başı 125 lt içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı üzerinden 4 kişilik aile için; 
kentsel kullanımda aylık 15 m³, hayvan 
su ihtiyacı da dahil olmak üzere kırsal 
kullanımda 20 m³ kademe belirlenerek, 
su birim fiyatlarında yapılan maliyet 
hesapları da dikkate alınarak Balıkesir 
genelinde uygulanmakta olan 48 ayrı 
su tarifesi 2 bölgeye ( 2 tarife ) düşürül-
müştür.
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BASKİ’den beş yıllık 
stratejik plan
BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, 
2020-2024 yıllarını kapsayan döneme 
ait stratejik plan belirlediklerini belir-
terek, söz konusu plana konu olan çalış-
maları şöyle sıraladı:

• 1.790 km içmesuyu şebeke, terfi ve 
evsel bağlantı hattı döşenmesi,

• 1.455 km kanalizasyon şebeke, terfi ve 
evsel bağlantı hattı döşenmesi,

• Balıkesir’e 5 adet içmesuyu arıtma 
tesisi ve 20 adet atıksu arıtma tesisinin 
kazandırılması,

• 50 adet içmesuyu deposunun yapıl-
ması,

• En az 374.000 adet içmesuyu şebeke 
arıza ve içmesuyu abone bağlantısının 
yapılması,

• İl genelinde içmesuyu arıtma tesisleri-
mizde arıtma işlemi yapılarak şebekeye 
en az 260 milyon m³ suyun verilmesi,

• 25.000 metrelik sondaj çalışmasının 
yapılması,

• Arıtma çamuru yakma tesisinin fizibili-
tesinin tamamlanması,

• Yenilenebilir enerji tesislerinin yapıl-
ması,

• Balıkesir genelindeki atıksu arıtma 
tesislerimiz ile içmesuyu arıtma tesisle-
rimizin bakımlarının yapılması.

Sudaki kayıp 
kaçakla büyük 
mücadele
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(BASKİ), sudaki kayıp kaçakla mücade-
lede önemli çalışmalara imza atıyor.

Su kayıplarını teşkil eden fiziki kayıp-
ların önlenmesi kapsamında, depolarda 
meydana gelen kayıpların önlenmesi 
için; 1.324 adet içme suyu deposunun 
305 adedinin bakım ve onarımı tamam-
landı. Bakım-onarım ile iyileştirilmesi 
mümkün görülmeyen 25 adet içme 
suyu deposu yeniden inşa edildi. 23 
depo inşaatı devam ediyor. Ayrıca 2020 

yılı içerisinde 60 adet deponun bakım 
onarımının yapılması ve 10 adet yeni 
depo yapılması planlandı. 

Yine fiziki kayıpların önlenmesi kapsa-
mında 2.114.000 metre uzunluğunda 

içme suyu şebeke yenileme çalışması 
yapıldı. İletim hatları ve şebekedeki 
kayıplar azaltıldı. 2020 yılı içerisinde 
dört ayrı bölgede toplam 135.000 metre 
içmesuyu hattı yenileme çalışması 
planlandı.
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Kuva-yı Milliye şehri Balıkesir

Antik çağlardan başlayıp Roma, Bizans, 
Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı 
İmparatorluğu’na ev sahipliğinde 
bulunan Balıkesir, zengin bir tarihi 
birikime sahip.

Milli mücadele dönemiyle ilgili ise 
Balıkesir’e ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
imzalanan ağır antlaşmaları bahane 
gösteren itilaf devletleri, 1919’da Anado-
lu’yu işgal hazırlıkları başlatmış, ilk 
olarak da Yunanlılar İzmir’i işgal etmişti.

30 Haziran 1920’de bu kez Balıkesir’i 
işgal eden Yunanlılar, kadınıyla erkeğiyle 

topyekun bir milletin düşman tasallu-
tundan uyanışını da beraberinde getiren 
Kuva-yı Milliye hareketinin, Balıke-
sir’den filizlenip, yurdun dört bir yanına 
kök salmasını da beraberinde getirmişti.

Yakın tarihimizde böylesine iz bırakan 
Balıkesir; kadim tarihi, tarım ve gıda 
sanayindeki gücü, zengin turizm potan-
siyeliyle ülkemizin gözbebeği şehirle-
rinden.

Hem Marmara hem de Ege Denizi’ne 
kıyısı bulunan Balıkesir, birbirinden 
güzel sahil ilçeleriyle turistlerin uğrak 
yerleri arasında bulunuyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla yatırım-

larına yön verdiklerini belirten Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, geliştirdikleri her projenin 
öznesinde insanın bulunduğunu vurgu-
ladı.
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Balıkesir’i üç farklı ekonomik bölgede 
kalkındırma hedefleri bulunduğuna 
işaret eden Yılmaz, “Kuzey’in Yıldızları 
Bandırma, Manyas, Susurluk, Gönen, 
Erdek ve Balya sanayi ve teknoloji 
kimliğini; Körfez’in Yıldızları Ayvalık, 
Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran 
turizm kimliğini üstlenirken; Doğal 
Şehir Sındırgı’mızın da aralarında 
bulunduğu Güney’in Yıldızları İvrindi, 
Savaştepe, Altıeylül, Karesi, Kepsut, 
Bigadiç, Dursunbey ise lojistik, tarım ve 
termal turizm kimliğini üstlenecek” diye 
konuştu.

Projelerini bir bir hayata geçirmeye hazır-
landıklarına değinen Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Sındırga’da 3.5 milyon TL’lik yatırımla 
jeotermal enerji kullanarak inşa edilecek 
sebze ve meyve kurutma tesisinin 
bunların başında geldiğine işaret etti. 
2 milyon lirası bakanlık hibesinden 

karşılanacak tesiste kurutulan sebze ve 
meyvelerin ihraç edileceğini ifade eden 
Yılmaz, böylelikle ülke ekonomisine 
önemli düzeyde katma değer sağlana-
cağına vurguda bulundu.

Balıkesir’de kıyı turizmi, kültür turizmi, 
doğa turizmi, termal turizmi, sağlık 
turizmi, spor turizmi gibi çok çeşitli 
turizm olanaklarının bulunduğunu 
vurgulayan Başkan Yılmaz, dört mevsim 
turizm deneyimini geliştirecek ve turizm 
gelirlerini daha da artıracak projeleri 
bulunduğunu belirtti.

Bunların başında Sındırgı Hisaralan’da 
hayata geçirmeyi hedefledikleri sağlık 
ve termal tesisinin bulunduğuna işaret 
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, tesisin hayata 
geçmesiyle, bölgenin sağlık ve termal 
turizminde önemli bir konuma gelece-
ğine dikkat çekti.

Türkiye’ye örnek 
tesis

Sındırgı’da 3.5 milyon TL’lik 
yatırımla jeotermal enerji kulla-
narak inşa edilecek sebze ve meyve 
kurutma tesisi hizmete girdiğinde 
Türkiye’ye örnek olacak. 

Jeotermal enerjiyle sebze ve meyve 
kurutulacak olan tesis sayesinde; 
iyi tarım uygulamaları ve sözleş-
meli üretim modeliyle birlikte 
kooperatifler desteklenecek. 
Verilecek eğitimlerle kooperatif-
leşmenin önemi belirtilerek kırsal 
kesimin bilinçlendirilmesi sağlanıp 
devamında da üreticiler, sözleşmeli 
üretim modeline entegre edilecek.

Kırsal alanda yaşayanların gelir 
düzeyinin artırılması, yaşam 
standartlarının yükseltilmesi, 
dezavantajlı grupların sosyalleşti-
rilmesi, kayıtlı istihdamın artırıl-
ması, kayıt dışı beşeri sermayenin 
ekonomik hayata reel olarak 
katılımının sağlanması amaçlanan 
uygulamayla; sosyal sürdürülebi-
lirlik adına kadın statüsünün geliş-
tirilip yükseltilmesi ve ekonomik 
hayata katkı sağlaması beraberinde 
kırsaldan kente göçün engellen-
mesi hedefleniyor. 

Sındırgı ve çevresinde yaşayan 
kadın ve genç nüfusun işgücüne 
katılımını artıracak olan proje 
sayesinde aynı zamanda ekonomik 
sürdürülebilirlik adına; kadın-
ların, genç nüfusun ve gelir düzeyi 
düşük vatandaşların refah seviyesi 
yükselecek. Balıkesir ekonomisine 
büyük katkı sağlaması beklenen 

Yücel Yılmaz 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
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“Jeotermal Kurutma Tesisi”nde serti-
fikalı iyi tarım uygulaması yapılarak 
üretilen ürünler gıda güvenliği 
açısından her aşamada kontrol edilip 
denetlenecek.

Şehre katma değer yaratarak göçü 
engellemesi planlanan projeyle 
kullanım dışı tarım alanları aktif hale 
getirilecek, gıda kayıplarının kurutma 
yöntemiyle önüne geçilecek ve 
doğaya salınan jeotermal deşarj suyu 
kullanarak çevreye zararı engelle-
necek. Kurutma tesisinde elde edilen 
ürünler, Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraki BATAŞ tarafından; ulusal 
ve uluslararası pazarda yapılacak bu 
sayede üretimin sürdürülebilirliği 
sağlanacak.

Peynir başkenti 
Balıkesir
Her karış toprağından bereket 
fışkıran Balıkesir’in verimli ovala-
rında otlayan hayvanlarının sütüyle 
geleneksel usulle mayalanan peynir-
lerinin kayıt altına alındığı dünya 
birincisi seçilen “50 Peynirli Şehir 
Balıkesir” kitabının lansmanına, 
Türkiye’nin önde gelen; gastronomi 
uzmanları, şefleri ve gastronomi 
yazarları katıldı.

230 ülkeden 2000’in üzerinde 
katılımın gerçekleştiği ve gastronomi 
dünyasının da gözlerinin çevrildiği 
Dünya Yemek Kitapları Yarışma-
sı’nda (Gourmand World Cookbook 
Awards) ‘dünyanın en iyisi’ seçilerek 
“Best” etiketiyle basılan “50 Peynirli 
Şehir Balıkesir” kitabı, Türkiye’nin 

ve Balıkesir’in gastronomi alanında 
tanıtımına büyük katkı sağladı. 
Kitapta, Balıkesir’in süt ürünlerin-
deki kültür ve gelenekleri, köklü 
geçmişi ile peynir zenginliği kayıt 
altına alındı. Bu yönüyle kentin 
kültür mirası niteliğinde olan kitapta, 
tarihte yok olmaya yüz tutmuş 
peynir çeşitlerinin incelemesi de yer 
alıyor.

İKİ NADİDE PEYNİR DÜNYA 
MİRAS LİSTESİNDE

“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının 
dünya birinciliğini almasından 
hemen sonra ünlü gastronomi yazarı 
ve Slow Food Türkiye’nin kurucu 
liderlerinden Nedim Atilla’nın girişi-
miyle kitapta yer alan Balıkesir’in iki 
nadide peyniri; Sındırgı yünlü tulum 
peyniriyle Kepsut’un küflü katık 
peyniri Ark Of Taste’te ‘Dünya Miras 
Listesi’nde kayıt altına alındı.

BALIKESİR’İN YEME İÇME 
KÜLTÜRÜ TANITILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığının katkı-

larıyla 2016 yılında yazarlar; Berin Bal 
Onur ve Neşe Biber Aksoy tarafından 
kaleme alınan kitabın lansmanı, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Sındırgı Kışla Müze Han 
Butik Otel’de görkemli bir şekilde 
gerçekleştirildi. Birçok gastronomi 
uzmanı, şef ve gastronomi yazarının 
da katıldığı lansmanın öncesinde 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından misafir edilen konuklar; 
şehrin yeme içme kültürünü 
yansıtan farklı mekânlarda ağırlandı.

BAŞLI BAŞINA BİR GASTRONOMİ 
ŞEHRİ

Şehre özgü peynirlerin yapıldığı 
mandıralar, zeytin ve zeytinyağı 
üreten butik mekânlar, organik sirke 
üretimi yapan sirkehane, tarım ve 
hayvancılık yapan çiftlikleri gezen 
gastronomi uzmanlara şehrin gıda 
üretimi potansiyeli hakkında bilgiler 
verildi. Peynir tadımı, zeytinyağı 
tadımı ve sirke yapımına katılan 
gastronomi uzmanları, Balıkesir’in 
başlı başına bir gastronomi şehri 
potansiyeli taşıdığını belirtti.
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“50 PEYNİRLİ ŞEHİR BALIKESİR’ BU 
ŞEHRE ÇOK YAKIŞTI”

Lansmanda konuşan Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
kitabın yazarlarına bu gururu Balıkesir’e 
yaşattıkları için teşekkür ederek “Balıke-
sir’in çeşitli gelgellere ihtiyacı var çünkü 
gerçekten büyük bir iliz, 20 ilçemiz var, 
her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası 
var. Her iddiası olan ilçemizin de tanıtıma 
ihtiyacı var. Bir marka altında bu şehri 
tanıtmamız çok kolay değil. Değerlerimizi 
kaybetmeden sanayi devriminin getirdiği 
endüstriyel gıda ürünlerinden önceki 
lezzetlerimizi koruyup bunların üretim 
aşamalarını butik yerlerde koruyarak 
katma değeri yüksek bir şekilde dünya 
pazarına sunmanın yollarını arıyoruz. 
Balıkesirliler olarak hepimizin ortak 

değeri olan ve övünç kaynağı olan peyni-
rimizi çok güzel kaleme alıp çok latif ve 
güzel bir şekilde lanse eden yazarları-

mıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. 
‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ bu şehre çok 
yakıştı.” Dedi.
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Güvercinler dünyasının 
hızlı ve cesur kanadı

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca ırk özellikleri 
tescillenen ‘Bursa Oynar 
Güvercini’, Bursa’nın simge 
değerleri arasında yer 
alıyor. Bursa Oynarı, hızı, 
manevra kabiliyeti, cesareti 
ve çabukluğuyla şahine yem 
olmaktan kurtulabilen tek 
güvercin ırkı olarak biliniyor.

Uçmak hayali, tarih boyunca süregelmiş 
bir özlemdi insanlık için. Kuşlar gibi 
göklere kanat açabilmek, uçsuz bucaksız 
enginlikler boyunca bulutlarla yarışa-
bilmek, insanlığın en büyük hedefleri 
arasındaydı. Bu uğurda, Endülüslü bilim 
adamı Abbas Kasım İbn Firnas’tan 

Hezarfen Ahmet Çelebi’ye kadar pek 
çok uçma sevdalısı, uçma eylemine 
katkı sunan sayısız denemede bulundu. 

İnsanlık için o dönemlerde tatlı bir 
özlem olan uçabilme hevesi, insan 
aklının ve zekasının eseri teknolojik 
buluşlar sayesinde bugün, günlük 
yaşamın değişmez olguları arasında.

Anatomik yapısı gereği kanatlanması 
mümkün olmayan insanın, balonculuk, 
yelken kanat, yamaç paraşütü gibi hava 
sporlarıyla uçma özlemine son verme-
sinin üzerinden uzun yıllar geçti.

Bununla birlikte kıtalararası mesafeleri 
bile birkaç saate indirgeyen uçaklarla, 
yeryüzünün bir ucunu diğer ucuna 
yakın eyleyen insan, geliştirdiği uzay 
araçlarıyla, uçma eylemini, dünya ötesi 
zemin ve mekanlara taşıdı.

İnsan, içindeki uçma tutkusunu her 
ne kadar mekanik ve teknolojik cihaz-
larla gidermiş gibi görünse de onun bu 
tutkusunu gerçeğe dönüştürmüş olma 
hali, asla ve asla bir kuşun kanat çırpı-
şındaki sahiciliği yansıtamayacaktır.

Kuşlar ve insanlar, varlık aleminin iki 
ayrı canlı türü olsa da onları bir araya 
getiren duygu birlikteliği tartışılmaz bir 
gerçekliktir.

Daha doğrusu insandaki duygu halinin 
uyandırdığı yankı ve etki durumu ile 
kuşların var oluşlarının kaçınılmaz 
gereği uçma olgusu, bu iki canlı türünü 
birbirine yakınlaştıran temel unsur 
olmuş tarih boyunca.

Sayısız kuş türü içerisinde en sıkı 
duygu bağını ise güvercinlerle kurmuş 
insanoğlu.
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Öyle ki ev halkından biri saymış güver-
cinini. Evinin bahçesine özene bezene 
kurduğu kafesini, evinin odasından 
ayırt etmemiş. Avuçlarının arasına 
aldığı güverciniyle sohbet etmiş. 
Yüreğine bastırmış. İçini dökmüş. Sırrını 
paylaşmış.

Kuşlar dünyasının en evcil ve eğitil-
meye en uygun türlerinin başında gelen 
güvercin, insan için bir kuş olmasının 
ötesinde vefalı bir dost olmuş.

Bursa’da hayat bulan güvercin

İnsanların vefalı dostlarının başında 
gelen güvercinlerin yoğunlukla yetişti-
rildiği şehirler arasında yer alan Bursa, 
“Bursa Oynar Güvercini” adıyla tescil-
lenen bir güvercin ırkını, güvercingiller 
familyasına kazandıran şehirdir aynı 
zamanda.

Bursa’nın kültürel değerleri arasında 
bulunan “Bursa Oynar Güvercini”, 
başka hiçbir güvercin ırkında olmayan 
meziyetlere sahip.

Uzun yol uçucusu diyebileceğimiz 
“Bursa Oynar Güvercini”, uygun hava 

koşullarında yedi saat aralıksız havada 
kalabiliyor.

Güvercinlerin azılı düşmanı şahinden 
hızıyla kurtulabilen ender güvercinlerin 
başında geliyor.

Yaklaşık 400 kilometre hızla dalış 
yapabilen şahine, hızı, kıvraklığı ve 
manevra kabiliyetiyle yem olmaktan 
kurtulabilen “Bursa Oynar Güver-
cini”, güvercinler dünyasının ele avuca 
sığmayan ırkı olarak biliniyor.

Bursa’nın pek de bilinmeyen kültürel 
değerlerinden “Bursa Oynar Güverci-
ni”ni yetiştirenlerin bir araya gelerek 
2005 yılında kurdukları Bursa Oynar 
Güvercini Sevenler ve Yetiştirenler 
Derneği, sadece Bursa’da yetişen bu 
özellikli güvercin ırkının bugünden 
yarına neslinin devamı noktasında ciddi  
çalışmalarda bulunuyor.

Tanıtım çağrısı

Bursa için kestane şekerinin, İskender 
Döneri’nin, havlunun, şeftalinin kültürel 
değer olarak içerdiği anlam ne ise  “Bursa 
Oynar Güvercini”nin de aynı anlama 
sahip olduğunu belirten Bursa Oynar 
Güvercini Sevenler ve Yetiştirenler 
Derneği Başkanı Serdar Özdemir ancak 
bunun böyle bilinmediğinden yakınıyor.

“Bursa Oynar Güvercini”ni Bursa’nın 
kültür yelpazesine dahil edebilme adına 
yerel yönetimler başta olmak üzere 
bütün kurum ve kuruluşlarla işbirli-
ğine hazır olduklarını belirten Özdemir, 
“Bursa’nın simge değerlerinden olan 
bu güvercin ırkı, kendine has pek çok 
meziyete sahip bulunuyor. Güvercin-
lerde görülen tipik sürü halinde uçma 
güdüsüne karşın, bu güvercin ırkı dağınık 
olarak uçar. Sert kanat vuruşları ile havayı 
döverek, ürkek ve bir şeylerden kaçar gibi 
uçar. Uçuş sırasında yuvasının üzerinde 
biraz sakinleşir ve takla atar. Taklaları, 

sert ve telaşlıdır. Takla, tüm taklacı güver-
cinlerde olduğu gibi kanatlar ekseninde 
geriye doğrudur. Böylece arka arkaya 
hızlı, sert bir şekilde peş peşe 3-5 takla 
atar. Taklalar arası belirgin değildir. 
Birçok güvercin ırkının aksine, pırıltı ve 
patırtı şeklinde çağrılara yer vermez. 
Uçuş süreleri iyidir. Yön bulma yeteneği 
oldukça iyidir. Yuvasından kilometre-
lerce uzağa bırakılsa bile uçuş yeteneğiyle 
yuvasını kolaylıkla bulabilir. Böylesine 
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üstün özelliklere 
sahip Bursa’ya has 
güvercin ırkı maalesef 
yeterince bilinmiyor. 
Biz, Bursa Oynar Güvercini 
Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 
olarak yerel yönetimler başta olmak 
üzere Bursa’nın değerlerine sahip çıkan 
bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleni-
yoruz. Gelin hep birlikte Bursamıza has, 
güvercin ırkına elbirliğiyle sahip çıkalım. 
Nasıl ki İskender Döneri, kestane şekeri, 
havlu, teleferik bu şehrin kültürel 
değeri ise ‘Bursa Oynar Güvercini’ de bu 
toprağın değeridir. Kendine has özellik-
leriyle güvercinler familyasında özellikli 
yeri bulunan ‘Bursa Oynar Güvercini’ni 
uluslar arası arenada tanıtmak aynı 
zamanda Bursa’nın tanıtımı anlamına 
da gelecektir. Tanıtım noktasında neler 
yapılabileceği ile ilgili yerel yönetimlerin 
koordinasyonunda toplantılar yapıla-
bilir” sözleriyle, “Bursa Oynar Güverci-
ni”nin tipik özelliklerine işaret etmekle 
birlikte, Bursa’nın simge değerlerinden 
olduğuna da dikkat çekiyor. 

Bursa’nın kültürel değeri

Dünyada sadece Bursa’da yetişen “Bursa 
Oynar Güvercini”nin, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca “Yerli Hayvan Irk ve Hatla-
rının Tescili Hakkında Tebliğ” esasları 
doğrultusunda ırk özelliklerinin tescil-
lendiğini belirten Bursa Oynar Güvercini 
Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı 
Serdar Özdemir, Bursa’nın tanıtımına 
yer verilen görsel doküman, broşür ve 
afişlerde şehrin simge değerleri arasında 
‘Bursa Oynar Güvercini’ne de yer veril-

mesinin, 
güvercinin bilinirliğine katkı sağlaya-
cağını ifade etti. Bursa’da yaşayanların 
bile bu güvercinin Bursa’ya has bir ırk 
olduğunu bilmediklerinden yakınan 
Özdemir, yerel yönetimlerin koordinas-
yonunda sivil toplum kuruluşlarının da 
katılımıyla düzenlenecek toplantılarla, 

tanıtımla ilgili neler yapılabileceğine 
ilişkin usul ve yöntemlerin belirlenebile-
ceğini vurguladı.
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Şahinden 
kurtulabilen tek 
güvercin
Hızı, keskinliği ve avını alt etmedeki 
üstün yeteneği ile bilinen şahinlere 
çabukluğu ile yem olmaktan kurtu-
labilen tek güvercin ırkının “Bursa 
Oynar Güvercini” olduğuna işaret 
eden Özdemir, bu güvercinin sergile-
diği keskin manevraların, gözle takip 
edilemez hıza ulaştığını vurguluyor.

Irk özellikleri
Bursa Oynar güvercinleri Türkiye’de, 
“Bursa Oynarı”, Akkanat Akkuyruk, 
“Bursa Güvercini”, “Bursa Kuşu” adları 
ile de bilinmektedir. Dünya litera-
türünde ise “Bursa Roller”, “Bursa 
Tummler”, ya da “Rouleur de Bursa” 
olarak adlandırılmaktadır.

Bursa oynar güvercinlerinin en 
belirgin özellikleri filo halinde uçuş 
özelliklerinin bulunmamasıdır. Birlikte 
grup halinde uçurulsalar dahi, eşlerle 
birlikte bile uçmazlar, oldukça dağınık 
uçarlar. Atletik yapılı olup hızlı uçarlar. 
Hızlı ve seri uçtukları için göz ile takip 
edilmeleri oldukça güçtür. Kanatlarını 
yarım açarak uçmaktadırlar. Çoğun-
luğu takla atmamakla birlikte, bazı 
güvercinler kanat döverek veya uçuş 
sırasında aniden başları tam kuyruk 
üstüne gelecek şekilde kanatları açık 
pozisyonda takla atmaktadırlar.
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Bir tutkudur 
güvercin
Merak ve tutkularını yaşam biçimine 
dönüştürebilen insanlar, etraflarına da 
pozitif enerji yayarlar aynı zamanda. 
Tıpkı, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 
eski muhtarı Kemal Salih gibi.

Yedi yaşından beri güvercinlere 
tutkuyla bağlı bulunan Salih, göste-
rişli duruşuyla güvercin familyasının 
parlayan yıldızı Selanik Muhaciri yetiş-
tiriciliği yapıyor.

Selanik Muhaciri’nden söz ederken 
Salih’in gözlerindeki ışıltıyı hemen 
fark edebiliyorsunuz. Salih, Selanik 
Muhaciri’ni öylesine sevecen ve 
coşkun ifadelerle anlatıyor ki O’nun 
bu güvercin ırkına beslediği duygunun 
bir benzerini, sanki siz de yüreğinizde 
hissediyorsunuz.

Kendisi gibi bir grup güvercin tutku-
nuyla 2009 yılında Bursa Güvercin-
leri Koruma ve Yaşatma Derneği’ni 
kuran Kemal Salih, o günden bugüne 
derneğin başkanlığını sürdürüyor.

Dernek çalışmalarını, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin Vatan Mahallesi 
Muhtarlığı yakınında tahsis ettiği 

zarif ahşap yapıda sürdürdüklerini 
belirten Salih, kendilerine sağlanan bu 
imkan sayesinde dernek üyesi Selanik 
Muhaciri yetiştiricileriyle bir araya 
geldiklerini vurguluyor.

Güvercin yetiştiriciliğinin insanı 
kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını 
belirten Salih, “Kendini güvercinlere 
adayan birinden uyuşturucu, kumar, 
alkol gibi kötü alışkanlıklara sahip 
olması beklenemez. Bütün güvercin 
yetiştiricilerinin düşüncesine, ‘bir an 
önce işimi bitirsem de güvercinlerime 
kavuşabilsem’ tutkusu hakimdir. Her 
yaş ve meslekten güvercin yetiştiri-
cisi üyelerimiz birbirlerine sarsılmaz 
bağlarla bağlıdır. Onları sarsılmaz 
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bağlarla bir arada tutan en önemli 
unsurun, Selanik Muhaciri yetiştiricili-
ğinden kaynaklandığını söylemek yanlış 
olmasa gerek. Biz her hafta sonu dernek 
binamızda bir araya geliriz. Dertleşir, 

şakalaşır, birbirimizin sorunlarıyla 
ilgileniriz. Balkanlar’dan Avrupa’dan ve 
dünyanın başkaca coğrafyalarından 
güvercin yetiştiricileri ziyaretimize gelir. 
Onları en iyi şekilde ağırlarız. Güzel 

duygularla ülkelerine dönerler. Biz 
de onları ziyarete gideriz. Nasıl ki biz 
misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyorsak 
onlar da bizleri öylece ağırlar. Bir güver-
cinin vesile olduğu güzellikleri görüyor 
musunuz?” sözleriyle güvercin yetiştiri-
ciliğinin aynı zamanda insanın sosyal-
leşmesine ve yaşadığı şehri tanıtmasına 
vesile olduğunu dile getiriyor.

Selanik Muhaciri’nin yüzlerce güvercin 
ırkı içerisinde heybeti, güzelliği ve görke-
miyle dikkat çektiğine işaret eden Salih, 
bu ırkın en önemli özelliğinin havadaki 
dönüş hareketlerinden kaynaklandığını 
ifade ediyor.

Yere inişini tepe üstü ve bütün vücudunu 
kasarak kendi ekseni etrafında dönüş 
hareketiyle gerçekleştirdiğine değinen 
Salih, bunun da müthiş bir seyir zevki 
oluşturduğunu belirtiyor.

Emektar 
yetiştiriciler
Güvercin beslemek 
büyük bir keyif. Ancak 
bir o kadar da fedakarlık 
gerektiren bir uğraş. 
Bursa Güvercinleri 
Koruma ve Yaşatma 
Derneği üyesi yaklaşık 
yarım yüzyıldır hayatla-
rını güvercin yetiştiricili-
ğine vakfeden Zeynullah 
Kocatürk, Enver Taş, 
İsmail Hakkı Yavuz ve 
İbrahim Başaran bu 
uğurda gençlere güzel 
örnek oluşturuyor.
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Maneviyatı sanatla buluşturan müze

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

El yazmaları, içerdikleri bilgi birikiminin 
yanı sıra geçmişin sanat anlayışına da 
ışık tutan kaynaklardır. Sosyal ve kültürel 
alanda yaşanan her tür gelişmenin, bir 
sanat anlayışının filizlenip yeşermesine 
zemin oluşturduğu tarihi bir vakıadır.

Bu kapsamda, yazma eserlerin muhte-
viyatında cilt, minyatür, ebru, hat 
ve tezhip gibi sanat uygulamalarını 
görmek, yazma eserle sanatın ahenkli 
birlikteliğine çarpıcı bir örnek oluştur-
maktadır.

İçerdikleri konulara göre son derece 
önemli bilgi kaynakları olan el yazma-
ları, bilgiyle sanatın bir arada sunulduğu 
paha biçilmez kültür hazineleridir.

El yazmalarının kıymet derecesini ise 

bilginin niteliğiyle birlikte nasıl bir cilde 
sahip olduğu ve hüsn-i hat diye bilinen 
güzel yazı sanatıyla ne düzeyde kaleme 
alınıp alınmadığı gibi bazı sanat kıstas-
ları belirlemektedir.

Paha biçilmez kültür hazineleri el yazma-
larına sahip olmak kadar, bu eserlerin 
korunarak gelecek nesillere aktarılması 
da büyük önem arz etmektedir.

Tarih ve kültür bilincinin kök salıp ulu 
bir çınara dönüşmesinde böylesi bir 
gayret, büyük bir değer ifade etmek-
tedir. 

El yazmalarının korunarak ileriki dönem-
lere aktarılmasını sağlayan kurumlardan 
biri kütüphaneler ise diğeri müzelerdir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilerek Ocak 2018’de hizmete 
açılan Muradiye Kur’an ve El Yazmaları 
Müzesi, bu alanda Türkiye’nin örnek 

müzeleri arasında yer almaktadır.

Muradiye Medresesi içerisinde yer alan 
müzenin sağ giriş odasından başlamak 
üzere 10. odaya kadar, Kur’an-ı Kerim’in 
ilk nazil olduğu zamandan günümüze 
Kur’an’ın yazılışındaki aşamalar, hat 
sanatı yoluyla kronolojik olarak izlen-
mektedir.

Hat sanatıyla beraber diğer İslam kitap 
sanatları arasında yer alan cilt, tezhip, 
minyatür ve ebru sanatı ile ilgili örnek-
lerin yanında, bu kitap sanatlarının 
yapım aşamalarını gösteren kısa video 
çekimlerine de yer verilmiştir.

Medreseye girişin tam karşı cephesinde 
yer alan ana eyvanda ise 18. yüzyıldan 
kalan Hüdavendigar  (1.Murad) sanduka 
örtüsü ve Bursa’da medfun olan diğer 
sultan isimlerinin yazılı olduğu levhalar 
sergilenmektedir.
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Alanında örnek 
müze
Farklı zamanlarda çeşitli gerekçe-
lerle tamir ve onarımlara tabi tutulan 
Muradiye Medresesi’ne Cumhuriyet 
sonrasında ilk önemli müdahale 1951 
yılında gerçekleşmiştir.

Bu onarımdan sonra uzun yıllar Verem 
Savaş Dispanseri ve Kanser Erken 
Tanı Merkezi olarak sağlık hizmet-
lerinde kullanılmıştır. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından külliye ile 
birlikte kapsamlı bir restorasyona tabi 
tutularak 2017 yılında uygulama çalış-
maları tamamlanan yapı,  2014 yılında 
UNESCO Dünya Mirası olarak ilan 
edilen alan içerisinde yer almaktadır.

Müze kendi alanında, Türkiye’ye örnek 
müzeler arasında gösterilmektedir.

El yazmalarının 
geleneksel 
sanatlarla ahenkli 
buluşması
Muradiye Külliyesi içerisinde yer alan 
müzeye yoğun bir ilginin söz konusu 
olduğunu belirten Sanat Tarihçi ve 
Muradiye Kur’an ve El Yazmaları 
Müzesi Sorumlusu Tuğba Aydın, 
müzenin açılışından bu yana geçen 
11 aylık süreçte 70 bini aşkın ziyaret-
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çiyi ağırladıklarını söyledi. Müzenin 
tanınırlığı arttıkça yıllık ziyaretçi trafi-
ğinde de yoğunluğun artacağına 
işaret eden Aydın, “Ziyaretçilerimizde 
zamanda yolculuğa çıkılmış hissi veren 
müzemiz, el yazmalarının cilt, ebru, 
tezhib ve hüsn-ü hat gibi geleneksel 
sanatlarımızla ahenkli buluşmasına ev 
sahipliğinde bulunuyor. Türkiye’nin 
tek Kur’an müzesi ve el yazmaları 
alanında da sayılı müzelerden olması, 
müzemizin önde gelen iki önemli 
özelliğini oluşturuyor.” diye konuştu.

Muradiye Kur’an ve El Yazmaları 
Müzesi’nde “ebru” ve “hat” atölye-
leri oluşturduklarına dikkat çeken 
Aydın,  bu kapsamda, her cumartesi 
14.00-16.00 saatleri arasında, 8-12 yaş 
grubundaki çocuklara, uygulamalı 

ebru eğitimi verdiklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) 
ile gidecekleri işbirliğiyle yetişkinlere 
yönelik sanat atölyeleri oluşturacakla-
rını da vurgulayan Aydın, her ayın son 
çarşambası Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün 
organizasyonuyla tasavvuf müziği 
dinletileri düzenlediklerine işaret etti.

Her ayın bir gününde halkın katılımına 
açık, “Medrese Sohbetleri” adı altında 
yeni bir etkinliğe daha başladıklarına 
dikkat çeken Muradiye Kur’an ve El 
Yazmaları Müzesi Sorumlusu Sanat 
Tarihçi Tuğba Aydın, yeni projeler 
üzerinde çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi.

Gönülleri ferahlatan 
müze
Yüzyıllar boyu medrese olarak hizmet 
veren tarihi yapının uzunca bir süre 
dispanser olarak kullanıldıktan sonra 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilerek Ocak 2018’de müzeye 
dönüştürüldüğünü belirten Muradiye 
Kur’an ve El Yazmaları Müzesi Müze 
Rehberi Nurgül Aydın ise medresede 
yer alan 10 odanın her birinde birbi-
rinden kıymetli eserlerin sergilendiğini 
vurguladı.

İlk odada, Kur’an-ı Kerim’in kitap haline 
gelinceye dek geçirdiği aşamalar ile 
halifeler Hazreti Osman ve Hazreti Ali 
dönemine ait el yazması Kur’an-ı Kerim-
lerin sergilendiğini ifade eden Aydın, 
ikinci odada Kabe örtüleri, el yazması 
Kur’an-ı Kerimler ve kutsal emanetler 
bohçası ile dua kitaplarının yer aldığını 

belirtti. Üç, dört, beş numaralı odalarda 
el yazmalarının ciltçilik, tezhip, ebru 
ve hat sanatının incelikleriyle buluş-
tuğu eserlere yer verildiğini belirten 
Aydın, altı numaralı odada ise taş baskı 
Kur’an-ı Kerimlerin sergilendiğini vurgu-

ladı. Yedi, sekiz, dokuz ve on numaralı 
odalarda geleneksel el sanatlarıyla 
süslenmiş yazma eserler ile Osmanlı hat 
sanatından çeşitli uygulamaların bulun-
duğu el yazması eserlerin yer aldığını da 
sözlerine ekledi.
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I. Murad sanduka 
örtüsü
Medreseye girişin tam karşı cephesinde 
yer alan ana eyvanda ise 18. yüzyıldan 
kalan Hüdavendigar  (1.Murad) sanduka 
örtüsü ve Bursa’da medfun olan diğer 
sultan isimlerinin yazılı olduğu levhalar 
sergilenmektedir.

Dünyanın en büyük 
Hilye-i Şerif’i
Halife Hazreti Ali’nin, İslam Peygamberi 
Hazreti Muhammed’e yazdığı 6 metre 
boyunda 4 metre enindeki dünyanın en 
büyük Hilye-i Şerif ’i de Muradiye Kur’an 
ve El Yazmaları Müzesi’nde sergileniyor.
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DÜNYANIN İLK SU SAVAŞI

Cebrail Ozan OKTAR

Özet

İlk kaydedilen su savaşı, 4.500 yıldan 
daha uzun bir süre önce modern Irak’ta 
Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği 
yerde gerçekleşti. Komşu antik Lagash 
eyaleti ve Umma arasında, daha sonra 
“Gu’edena” veya “cennetin kenarı” 
olarak bilinen bölge üzerinde savaştı, 
çatışma Lagash kralı suları kanallara 
çevirdiğinde, Umma’yı tatlı sudan 
mahrum bıraktığında başladı. Bu eski 
“kaynak savaşı”, tarihte bilinen en eski 
organize savaşlardan biridir.

1.Giriş

Dünyanın ilk su savaşı M.Ö. 2500 yılında 
Batı Asya’da Lagash-Umma sınır anlaş-
mazlığı üzerine yapıldı.

Gu’edena “cennetin kenarı” bölgesi 
hakkındaki tartışma başlıyor. 2450’den 
2400’e kadar Lagash Kralı Urlama, 
suyu bu bölgeden sınır kanallarına 
yönlendirir, Umma suyunu mahrum 
bırakmak için hendekleri kurutur. Oğlu 

II, Umma’daki Girsu’ya su teminini keser.

2.Su Çatışması Kategorileri

2.1.Sebep Kategorileri

1. “Su Kaynaklarının Kontrolü” 

Devlet ve devlet dışı aktörler:

Su kaynaklarının ya da su sistemlerinin 
kendilerinin bir ulus, devlet ya da devlet 
dışı aktör tarafından kontrol amacı için 
kullanıldığı yerler.

2. “Askeri Araç”

Devlet oyuncuları: 

Su kaynakları ya da su sistemle-
rinin kendileri bir millet ya da devlet 
tarafından bir askeri harekette silah 
olarak kullanıldığı yerler.

3. “Politik Araç” 

Devlet ve devlet dışı aktörler: 

Su kaynaklarının ya da su sistemlerinin 
kendilerinin bir ulus, devlet ya da devlet 
dışı aktör tarafından politik bir amaç 
için kullanıldığı yerler.

4. “Terörizm” 

Devlet dışı aktörler: 

Su kaynaklarının ya da su sistemlerinin 
devlet dışı aktörler tarafından hedef-
lenen ya da şiddet ya da zorlama araçla-
rının bulunduğu yerler.

5. “Askeri Hedef ” 

Devlet oyuncuları: 

Su kaynakları sistemlerinin uluslar veya 
devletler tarafından askeri eylemlerin 
hedefleri olduğu yerler.

6. “Kalkınma Anlaşmazlıkları” 

Devlet ve devlet dışı aktörler: 

Su kaynakları veya su sistemlerinin 
ekonomik ve sosyal kalkınma bağla-
mında başlıca bir ihtilaf ve ihtilaf 
kaynağı olduğu yerler.

2.2.Sonuç Kategorileri

1. “Tetikleyici”:

Su veya su sistemlerinin kontrolündeki 
şiddet durumlarında, su bir tetikleyi-
cidir.

2.“Silah”: 

Su veya su sistemlerinin kontrolündeki 
çatışma durumlarında, su bir silahtır.

3. “Zayiat”: 

Su veya su sistemlerinin kontrolündeki 
zayiat durumlarında, su bir zayiattır.

3.Dünyanın İlk Su Savaşları

Tarih boyunca, Fırat nehri havzasında 
- Mezopotamya’nın eski dünyanın 
merkezi gücü haline gelmesine yardımcı 
olan “Bereketli Hilal” olarak bilinen 
yemyeşil bir bölge ”sayısız şiddet içeren 
su temelli çatışmanın yeri olmuştur. 

MÖ 1720’de Hammurabi’nin torunu, 
Babil’in bağımsızlığını isteyen isyan-
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cıların geri çekilmesini önlemek için 
Dicle’ye bir baraj dikti. MÖ 355’te Büyük 
İskender, deniz seferinin engellen-
mesi için Persler tarafından inşa edilen 
savunma savaklarını yok etti. 1991’de, 
Basra Körfezi Savaşı sırasında, Müttefik 
Koalisyon güçleri Bağdat’ın su pompa-
lama istasyonlarını imha etti. 

4.Dünya Su Savaşları Kronolojisi 

Pasifik Enstitüsü, rakip Endonezya 
köyleri arasındaki su erişimiyle ilgili son 
zamanlardaki şiddetli ihtilaflara kadar, 
Nuh ve Büyük Tufan İncil’ini referans 
alan Sümer mitinden başlayarak 
mükemmel bir “Su Çatışması Kronolo-
jisi Listesi” ni düzenledi.

Eski Sümer efsanesi, Dünya’ya altı 
günlük bir fırtına uygulayarak günah-
larını cezalandıran Ea tanrısının işlerini 
anlatıyor. Sümer efsanesi, bazı detaylar 

farklılık göstermesine rağmen, Nuh ve 
selin İncil hesabını paralele getiriyor.

Lagash-Umma Su Savaşı 

M.Ö. 2500 yılında Batı Asya’da Lagas-
h-Umma sınır anlaşmazlığı üzerine 
yapıldı.

Gu’edena “cennetin kenarı” bölgesi 
hakkındaki tartışma başlıyor. 2450’den 
2400’e kadar Lagash Kralı Urlama, 
suyu bu bölgeden sınır kanallarına 
yönlendirir, Umma suyunu mahrum 
bırakmak için hendekleri kurutur. Oğlu 
II, Umma’daki Girsu’ya su teminini keser.

Dicle Nehri Su Savaşı

M.Ö. 1720-1684 yılları arasında Batı 
Asya’da Dicle Nehri üzerine yapıldı.

Hammurabi’nin torunu, Abish veya 

Abi-Eshuh, Babil’in bağımsızlığını ilan 
eden İluma-İlum liderliğindeki isyan-
cıların geri çekilmesini önlemek için 
Dicle’yi kutladı. Bu başarısız girişim, 
Hammurabi altında zirvesine ulaşan 
Sümerlerin düşüşünü işaret ediyor.

Babil Su Savaşı

M.Ö. 695 yılında Batı Asya’da Sennac-
herib Babylon’a saldırdı.

Sennacherib, Asurları yok etmek için 
Babil’e saldırır ve sularının harabelere 
akması için başlıca sulama kanalla-
rından birini oraya yönlendirir.

Babil Su Savaşı

M.Ö. 612 yılında Batı Asya’da Khosr 
Nehri Babilliler tarafından başka bir 
yöne çevrildi. 
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Bir Mısır, Medyan (Pers) ve Babil 
kuvvetleri koalisyonu, Asur’un başkenti 
Ninevah’a saldırır ve yok eder. Nebuc-
hadnezzar’ın babası Nebopolassar, 
Babillilere öncülük ediyor. Yakınlaşan 
ordular, kuşatma motorlarını sallarda 
yükseltmelerini sağlayan bir taşkın 
oluşturmalarını sağladı.

Babil Su Savaşı 

M.Ö.605-562 yılları arasında Batı 
Asya’da Nebuchadnezzar, Fırat Nehri’ni 
savunma olarak kullandı. Nebuchad-
nezzar, Fırat ve kanalları, iç kaleyi 
çevreleyen savunma hendeği olarak 
kullanarak Babil’in etrafında muazzam 
duvarlar inşa etti.

Atina Su Savaşı

M.Ö. 590-600 yılları arasında Güney 
Avrupa’da Atina düşman suyunu zehir-
ledi.

Atina yasa koyucusu Solon’un, bu kentin 
kuşatması sırasında Pleistrus Nehri’nden 
Cirrha’ya giden küçük bir nehre veya su 
kemerine atılan helleborus köklerinin 
bulunduğu bildirildi. Düşman kuvvet-
leri şiddetli bir şekilde hastalandı ve 
sonuçta yenildiler. Bazı kaynaklarda 
Solon, Plesitus Nehri boyunca şehrin 
su kaynağını kesen bir baraj inşa ettiği 
söylenir. Bu uygulamalar yaygındı.

Asur Su Savaşı

M.Ö. 6. yüzyılda Batı Asya’da Asurlar 
düşman su kuyularını zehirler.

Asurlar, düşmanlarının su kuyusunu 
çavdar ergotuyla zehirler.

Pers Su Savaşı

M.Ö. 558-528 yılları arasında Batı 
Asya’da Pers Kralı Cyrus Diyala Nehri’ni 
yönünü değiştirdi.

Sardis’ten Babil’de Nabonidus’u yenmek 
için yola çıkan Cyrus, muhtemelen 
Diyalah’a bağlı Dicle’nin güçlü bir 
mahkemesiyle karşı karşıya. Herodot’un 
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ifadesine göre, nehir kraliyet beyaz 
atını boğar ve yürüyüşüne müthiş bir 
engel teşkil eder. Nehrin “küstahlığı” 
ile kızdırılan Cyrus ordusunu durdurur 
ve nehrin akışını yönlendirmek için 
360 kanal kesmelerini emreder. Diğer 
tarihçiler, Cyrus’un birliklerini güney-
deki yolculuklarında sürdürmeleri için 
suya ihtiyaç duyduklarını söylerken, bir 
diğeri ise inşaatın yerel halkın güvenini 
kazanma girişimi olduğunu iddia ediyor.

Pers Su Savaşı

M.Ö. 539 yılında Batı Asya’da Pers Kralı 
Cyrus Fırat Nehri’nin yönünü değiştirdi.

Herodot’a göre, Pers Kralı Cyrus, Fırat’ı 
şehrin yukarısına dağıtarak ve kuru 
nehir yatağı boyunca birlikleri yürüyen 
Babil’i istila eder. Bazı kaynakları bir 
Babil bayramıyla çakışan gece yarısı 
saldırısını anlatıyor.

Delium Su Savaşı

M.Ö. 424 yılında Güney Avrupa’da 
Delium Savaşında su silah olarak kulla-
nıldı.

Delium savaşında, Atinalılar Theban 
Konfederasyonu ile savaş halinde. O 
zamanlar Delium tapınağındaki sular 
gibi kutsal alanlara zarar vermemek bir 
gelenekti. Ancak bu çatışmada, Atina-
lılar tapınak sularını kirletiyor ve yerel 
bağları ve tarım alanlarını kısa vadeli bir 
askeri avantaj için imha ediyorlar.

Çin Su Savaşı

M.Ö. 204 yılında Doğu Asya’da Çin’de 
Wei Nehri barajları imha edildi.

Wei nehri barajlarının kasıtlı olarak 
parçalanması, Han Hanedanı kuvvetle-
rinin zaferine yol açar.

Çin Su Savaşı

M.Ö. 101 yılında Doğu Asya’da Çin’de su 
silah olarak kullanıldı.

Çin’in başkenti Fergana (Yuan), 
düşmanın kentin su kaynaklarını 
kesmesinden sonra teslim oldu. “Yuan 
kralı şehrinde hiç kuyu yoktu ve insanlar 
şehir dışındaki bir nehirden su almak 
zorunda kaldılar, bunun üzerine hidrolik 
uzmanları nehrin akışını yönlendirmek 
için gönderildi, böylece su kentini 
mahrum etti Kentin erişime açık bırakı-
labileceği bir açıklığa rağmen, General 
Ir-shi, Yu-chong’a saldırmak istese de, 
gözaltına alınmasının, Yuan’ın ek strata-
gemlere başvurmasına izin verebilece-
ğinden korktuğu için doğrudan Yuan’a 
gitti ve kaynağını kesti. bağlı olduğu 
nehrin akışını değiştirerek su temini ve 
şehir çok büyük zorluklar içindeydi. ”

Sezar’ın Su Savaşı

M.Ö. 52 yılında Güney Avrupa’da Sezar 
Alesia kuşatmasında hendek inşa eder.

Sezar, Fransa’da Dijon yakınlarındaki 
Alise-Sainte-Reine bölgesi Gaul’daki 
Alesia kuşatmasında abluka olarak su 
dolu hendekler inşa etti.

Sezar’ın Su Savaşı

M.Ö. 51 yılında Güney Avrupa’da Sezar, 
Uxellodunum kuşatması sırasında su 
kaynaklarına saldırdı.

Sezar, yerel kaynaklardan birine zarar 
vererek ve diğerlerine yakın orduları 
yerleştirerek Uxellodunum kuşatması 
sırasında su kaynaklarına saldırdı. Su 
kıtlığı Galyalıların teslim olmasına yol 
açar.

Roma Su Savaşı

M.Ö. 49 yılında Marsilya, Roma kuşat-
masına karşı savunmak için su kulla-
nıyor.

Büyük Roma İç Savaşı’nın ilk yılında, 
Julius Sezar’ın askerleri kuşatma kulele-
rini, hamuru kullanarak ve şehir duvar-
larını baltalamak için “mayınları” ya 
da tünelleri kazarak duvarlarla çevrili 
Marsilya, Fransa’yı kuşattı. . Katliamcılar 
kentlerini “kararlılıkla” savunuyorlar; 
taktikler, Romalıların kuşatma binala-
rını tuğla ve “birkaç sıva kaplaması” ile 
kaplayarak saldırganları yıkamak için 
suyun borulara yönlendirilmesini içeri-
yordu. Savunucular ayrıca, duvarları su 
ile doldurarak büyük bir havza kazmak-
tadır. Roma’daki madenciler duvarlara 
ulaştıklarında, tüneller suyla doluyor ve 
çöküyor. Marsilya sonuçta beş aylık bir 
kuşatmadan sonra teslim oldu.

5.Sonuç

M.Ö. 3000 yılından M.S. 2019 yılına 
kadar 926 adet Su Çatışması yaşan-
mıştır. Su Çatışması Kronolojisine 
göre 2040 yılında, küresel tatlı su 
kaynaklarına olan talep, Ulusal İstih-
barat Konseyi’nin Küresel Su Güven-
liği hakkındaki raporuna göre (2012) 
bulunabilirliği artacaktır. Su problemleri 
gıda kıtlığına, enerji krizlerine ve nihaye-
tinde ekonomik ve devlet istikrarsızlı-
ğına neden olabilir.

Dünyadaki içme suyunun sadece % 
0,4’ü insanlara erişilebilir Artan 7 milyar 
nüfusuyla, özellikle suyun kıt olduğu 
bölgelerde yaygın olan içilebilir su 
kaynakları konusunda anlaşmazlıklar 
yaşanıyor. Göl, nehir veya yer altı akifer-
leri gibi bir su kaynağı ulusal sınırların 
dışına çıkarsa, çoğu zaman tartışılmaya 
açılır.
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Mehmet Akif Ersoy ve Bursa

Cebrail Ozan OKTAR

Mehmet Akif Ersoy “Bülbül” şiirini 
Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgal 
edilmesi üzerine yazmıştır. Milli 
konularda hassas olan şair, Bursa 
işgal edilirken, şehrin tahrip edilmesi, 
Osmanlı Devletinin kurucusu olan 
Osman Gazi ve Orhan Gazi türbe-
lerinin hakarete uğraması karşısında 
üzülmüştür.

Bursa Dünya tarihinin ruhunu yansıtan 
şehirler arasındadır. Bursa’yı gören 
Avrupalı gezgin La Broquière diyor ki 
Türklerin en muazzam beldesi” Mimar 
Le Corbusier 1950’lerde diyor ki“Ben 
dünyanın hemen tamamını gezdim, 
yeryüzünde yalnız iki tane şehir gördüm. 
Bunlardan biri Floransa, diğeri de Bursa.”

Bursa, 1453’e kadar başkentliği hasebiyle 
Anadolu’nun en seçkin ilim ve sanat 
adamlarının yaşadıkları ve eser verdik-
leri bir şehir olmuştur.

Saltanat merkezi İstanbul olduktan 
sonra Bursa tabii olarak gölgede 
kalmış, imparatorluğun yeni merkezi, 
hâliyle kültür ve edebiyatın da merkezi 
olmuştur.

Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre Bursa’nın 
manevi saltanatını anlatan “Burc-ı Evliya” 
övgüsüyle Emir Sultan, Muhyiddin 
Üftade gibi şahsiyetler inşa eder.

Bursa’nın kültürel ve edebî anlamda 
önemi 16. yüzyıldan sonra da devam 
etmiştir. İstanbul’un fethinden sonra 
Bursa Osmanlı Devleti’nin en çok şair 
yetiştiren ikinci şehri olmuştur.

Bursa’nın Yunan İşgali

Bursa, hem evliya yurdu hem de 
“payitaht-ı kadim”dir.  Bursa’nın Yunan 
ordusu tarafından işgalinin etkisi 

bu yüzden çok sarsıcı olmuştur. Bu 
olay üzerine Meclis kürsüsüne siyah 
örtü serilmiş ve işgal bitene kadar 
orada kalmıştır. O dönemin gazeteleri 
Bursa’nın işgalini büyük bir üzüntüyle 
karşılamış, Hakimiyet-i Milliye “Türk’e 
verilen azapların en acısı”demiştir.

Türk edebiyatının Bursa’ya dair hissiyatı-
mızı ifaden eden en güzel örneklerinden 
biri de, işgale dair çok kötü haberler 

gelirken Mehmet Akif ’in kaleme 
aldığı anıtsal değerdeki Bülbül şiiridir. 
Büyük bir hayıflanmanın ve çaresizce 
öfkelenmenin görüldüğü bu şiir, 
Bursa’nın bizim için sadece kutsallığını 
ifade etmesiyle öne çıkar. Diyebiliriz ki 
Akif için İstanbul’un işgali bile Bursa’nın 
düşmesi kadar yıkıcı olmamıştır. Çünkü 
Bursa ocağın yeniden tutuştuğu, asırlar 
boyu İslam’ın hem kılıcı hem kalemi 

olmuş bir milletin Selçuklu’dan sonra 
yeniden büyümeye başladığı yerdir, 
kaynaktır. Yunan işgaliyle mahremiyeti-
mize girilmiş, baba ocağımız çiğnenmiş, 
hakarete uğramıştır.

Mehmet Akif ’in şiirde kendimize bu 
kadar öfkelenmesinin, “Bugün bir 
hânümânsız serseriyim öz diyarımda” 
diyerek kendisini yurtsuz hissetmesinin 
sebebi budur.

Mehmet Akif, bilindiği üzere pek çok 
şiirinde İslam âleminin içine düştüğü 
durumdan bahsederek felaketlerimizin 
sebeplerini, kurtuluş yollarımızı göster-
meye çalışır. Akif, bunu yaparken kendi-
mizi zaman zaman çok sert şekilde 
eleştirir. Öyle ki “Pek az fikir adamı, Akif 
kadar kendi mensup olduğu zümrenin 
insanlarını bu kadar ağır bir şekilde 
tenkit edebilmiştir.”

Bülbül’de bu tenkidin en acı şekillerinden 
biriyle karşılaşıyoruz. Klasik edebiyatı-
mızda âşığın sembolü olan, hep sevilen 
ve acınan bülbül, Akif ’le birlikte ve 
elbette Bursa vesilesiyle bambaşka bir 
şekilde düşünülmüştür. Bu şiirde bülbül, 
divan şiirindeki gibi bir sembol olarak 
değil, somut anlamıyla yer almıştır. Aynı 
zamanda bu şiirle birlikte bülbül, bir şair 
tarafından belki de ilk kez sevgi dışında, 
öfke duygusuyla böylesine azarlanmıştır.

Şiir, bunalmış olan şairin rahatlamak 
için çıktığı bir akşam gezintisi sırasında 
duyduğu bülbül sesiyle, daha doğrusu 
feryadıyla başlar. Bülbülün şikâyet eder 
gibi matemli feryadı Akif ’e göre yersizdir 
çünkü bülbülün her şeyi vardır. Şair ise 
onun sahip olduklarının hiçbirine sahip 
değildir. Bülbülün ailesi, âşiyânı (yuvası), 
gelmesini beklediği bir baharı, kimse-
lerin çiğneyemeyeceği bir yurdu, neşeli, 
aydınlık bir dünyası ve özgürlüğü vardır. 
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Şairse hânümânsızdır (evsiz), baharı 
bile güze dönmüştür, ecdat toprağını 
Batı’ya çiğnetmiştir, memleket ufukları 
yüzlerce yıldır aydınlığa hasrettir ve 
özgürlüğü elinden alınmıştır. Böyle 
bir durumda matem tutmak ve feryat 
etmek bülbülün değil, şairin şahsında 
Türk milletinin hakkıdır. Akif ’in kurduğu 
bu tezat, şiirin sanat gücünü arttıran bir 
unsur olarak görülebilir.

Şiirde matem hakkı bize verilir fakat 
İslam ülkelerinin düştüğü durumdan 
dolayı bütün millete hatta topyekûn 
İslam âlemine yöneltilmiş bir öfke de 
vardır. İstiklal şairimiz gelinen noktayı, 
dört kelimeyle özetler: hüsran, zillet, 
hicran ve haybet (mahrumiyet). 
Selahaddin-i Eyyûbi ve Fatih gibi büyük 
cetlerin yurtlarının Doğu’nun “vefasız 
ve kansız” evlatlarınca baştan başa 
çiğnetilmesi hüsran; Osman Gazi’nin 
türbesinde çan sesinin duyulur olması, 
ezan sesinin göklerden silinmesi, Orhan 
Gazi türbesinin düşman ayakları altına 
alınması büyük bir zillet; Yıldırım Camisi 
gibi mabedlerin öksüz kalışı, kudretli bir 
maziden ayrılış ve ona duyulan hasre-
timiz hicran; sığınaksız kalan Müslüman-
ların yerlerde sürünmesi ve öldürülmesi 
ise haybettir. Bu şekilde Akif, Batı’nın 
emperyalist saldırıları ile bizim dinî ve 
millî değerlerimizi yok etmeyi hedefle-
diklerini de vurgulamış olmaktadır. 

Şiirde İslam âleminin sahipsiz kalışı, 
Osmanlı’nın yıkılışına bağlanır; bu 
yıkılışın en büyük acısı da Osman-
lı’nın kurulduğu şehri kaybedişimizdir. 
Mehmet Akif bu şehri “İslam’ın harem-
gâhı”olarak niteler çünkü tam anlamıyla 
bir İslam şehridir Bursa; Peygamber 
torunu

Emir Sultan’ıyla, Horasan erenleriyle, 
Mevlid’i ve Ulu Cami’siyle bir İslam 
şehridir.

Akif, Ankara’da Tâceddin Dergâhı’nda 
gözyaşı dökerek yazdığı bu şiirini çok 

sever ve tekrar tekrar okurmuş fakat 
okurken yüzünün rengi değişirmiş.

Mehmet Akif ve Bülbül Şiiri

Mehmet Akif Ersoy, 1921’de Bursa’nın 
Yunanlılar tarafından işgal edildiği 
duyumu üzerine isyanını dile getir-
diği “Bülbül” şiirini, “Basri oğlumuza…” 
notuyla Hasan Basri Çantay’a ithaf 
etmiştir.

Bülbül (Basri Bey oğlumuza)

Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek 
bunalmıştım: 
Nihâyet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde 
kalmıştım.

Şehirden kaçmak isterken sular zaten karar-
mıştı; 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.

Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat 
kesilmiş lâl… 
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.

Muhîtin hâli “insâniyet”in timsâlidir sandım; 
Dönüp mâziye tırmandım, ne hicranlar, neler 
andım!

Taşarken haşrolup beynimden artık bin 
müselsel yâd, 
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir 
feryâd.

O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle 
coşturdu: 
Ki vâdiden bütün, yer yer, eninler çağlayıp 
durdu.

Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc 
demlerdi: 
Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ sûr-ı 
Mahşer’di!

Eşin var âşiyanın var, bahârın var ki beklerdin. 
Kıyâmetler koparmak neydi ey bülbül, nedir 
derdin?

O zümrüt tahta kondun, bir semâvî saltanat 
kurdun, 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin 
yurdun!

Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl 
gülşen, 
Gezersin hânumânın şen, için şen, kâinatın 
şen!

Hazansız bir zemîn isterse, şâyet rûh-ı 
serbâzın, 
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-ı 
pervâzın.

Değil bir kayda, sığmazsın – kanatlandın mı 
– eb’âda 
Hayâtın en muhayyel gâyedir âhrara 
dünyâda.

Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın 
perişandır, 
Niçin bir katrecik göğsünde bir umman 
huruşândır?

Hayır mâtem senin hakkın değil… Mâtem 
benim hakkım; 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez 
âfâkım.

Tesellîden nasîbim yok, hazan ağlar 
bahârımda; 
Bugün bir hânumansız serserîyim öz 
diyârımda.

Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız 
evlâdı, 
Serapa Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i 
ecdâdı!

Hayalimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc 
oldu, 
Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin, Fâtih’lerin yurdu.

Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyninde 
Osman’ın; 
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı 
Mevlâ’nın!

Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzi serâp 
olsun; 
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb 
olsun!

Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım 
Hân’ın; 
Şenâatleri çiğnensin muazzam Kabri Orhan’ın!

Ne heybettir ki: Vahdet-gâhı dînin devrilip, taş 
taş, 
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan 
dindaş!

Yıkılmış hânümânlar yerde işkenceyle 
kıvransın; 
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce 
doğransın!

Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında 
nâ-mahrem… 
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın 
değil mâtem!

Mehmet Âkif Ersoy, Ankara, Tâceddin 
Dergâhı, 9 Mayıs 1337 (1921)
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Şehir ve Tiyatro

Burak ÖZCAN

‘’Oyunumuzun başlamasına 5 dakika 
kaldı’’ 

Bu cümleyi ilk duyduğumda ilkokula 
yeni başlamıştım sanırım. Kırmızı 
kumaşla kaplı, sıra sıra dizili koltuk-
lara oturmak için koşturarak salona 
girmiştik. İtişip kakışarak birbirini 
geçmeye çalışırken, sınıf öğretmeninin; 
‘’çocuklar koşmayın, daha yavaş!’’ ikaz 
cümleleriyle boş bulduğu koltuğa 
oturmaya çalıştığımız esnada bu ses 
peyda olmuştu. ‘’Oyunumuzun başla-
masına 5 dakika.’’ Büyük bir heyecanla 
beklemeye başlamıştık. İlk defa tiyatro 
oyunu izleyecek olmanın bizde bıraktığı 
his muazzamdı.

Tiyatro hayatın aynası. Bazen bir hayatı 
ikinci kez yaşamak, bazen bir insana 
dokunmak, diyalog kurmak... Bir iletişim 
biçimi tiyatro. Sözcüklerle söyleyeme-
diğin duyguların yansıması.

Tiyatro dediğin; bir oyuncu... bir seyirci... 

Tiyatro bir mutluluk. Tiyatro bazen de 
çocuk kalabilmek. Gizemli bir dünyadan, 
başka bir hayatı seyretmek. Bazen bir 
özlem, bazen bir  ihtiyaç tiyatro. Tiyatro, 
insanı insana insanca anlatma sanatı.

Tiyatro kelimesinin kökeni İtalyanca 
“’teatro’’ veya Fransızca ‘’théatre’’ 
sahne gösterisi sözcüğünden gelir. 
Eski Yunan’da ise adını ‘’thea’’ dan alır.  
Manası Eski Türkçe ile temaşa sanatı, 
beğenilerek coşku ile seyredilen gösteri 
anlamına gelir. 

Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyat-
ronun tarihi ise bağ bozumu tanrısı 
Dionysos adına yapılan dinsel tören-
lere dayanıyor. İlk çağda tiyatro şenliği 
MÖ 534 yılında Atina’da yapılmıştı. 
Her yıl Dionysos’u kentin hangi ileri 
geleninin onurlandıracağına karar 
verilir ve bu kişi etkinlikleri düzenlerdi. 
Bu nedenle sosyal itibarla doğrudan 
ilgiliydi. Tanrı adına bir yarışma yapılır 
ve en iyi oyun, hazırlayan kişinin itiba-

rını artırırdı. Festival niteliğinden dolayı 
popüler olarak nitelendirilebilecek olan 
antik tiyatro, günümüzde de örnek-
leri kalmış olan, genellikle amfi tiyatro 
olarak adlandırılan sahnelerde sergile-
nirdi. Türkiye’de oldukça iyi durumda 
örneklerini bulabileceğimiz amfi tiyatro 
boyutları dönemin tiyatrosunun halk 
için ne derece önemli olduğunu göster-
mektedir.

Tiyatro hayatta kafamıza takılan her 
türlü evrensel sorunun, varoluşun 
bugüne kadar yaşadığımız tüm duygu-
ların ortaya çıkışıdır aslında. O yüzden 
tiyatro tüm dünyayı kapsayan, insan-
lığın tüm sorunlarını araştıran bazen 
cevap bulan bazen de bulamayan ama 
en azından o soruları sorma cesareti 
gösteren ve bunu yaparken de insanları 
hem duygulandırmayı hem de düşün-
dürmeyi hedefleyen bir sanat dalıdır.

Tiyatro bazen de hayatın ta kendisi 
aslında.  Kadın, erkek, genç, yetişkin, 
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çocuk, bebek  toplumu oluşturan 
bireyler, ilişkiler, işlevler toplumsal 
yaşam hepsi tiyatronun birer konusu. 
Kısaca hayatın içinde yaşadığımız her 
şey, insana dair topluma dair her şey, 
tiyatronun bir konusu.

Tiyatro müzik, edebiyat, şiir, sahne 
drama gibi sanat dallarını içinde 
bulunduran bir bileşik. Tiyatro bu 
yönüyle belki eğlenmek, gülmek, belki 
düşünmek hayata başka bir açıdan 
bakmak için fırsat verir seyirciye. Seyir-
ciye canlı olduğunu, yaşadığını hisset-
tirir. 

Tiyatro izleyicisine hayata farklı bir 
pencereden bakma imkanı verirken, 
yine en büyük malzemesi olan insanı, 
yaşadığımız hayatı kullanır. 

‘Su Şehri Bursa’ dergimizin bu sayısında, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
rosu oyuncuları, Mehmet Ali Açıl ve 
Didem Akın Açıl ile tiyatro üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

 — Bursa Şehir Tiyatrosu ne zaman 
kuruldu? Tarihçesinden bahseder 
misiniz? Kurulduğu günden bugüne 
kaydettiği aşamalar nelerdir?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
rosu, 1996 yılında Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı Tiyatrosu adı altında, 
o dönemde Ahmet Vefik Paşa Tiyatro 
kursundan mezun olan oyuncu arkadaş-
larla kuruldu. 2006 yılından itibaren de 
Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla, 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
adı altında Kültür Daire Başkanlığına 
bağlı olarak çalışmaya devam etti. 2006 
yılından bu yana da gerek yetişkin 
oyunları gerek çocuk oyunları gerek 
de Geleneksel Türk Tiyatrosu oyunları 
ile çalışmalarına devam ediyor. Toplam 
25 kişilik oyuncu kadromuz ile Bursalı 
tiyatro severlerle buluşuyoruz.

 — Bursa Şehir Tiyatrosu olarak 
hedefleriniz nelerdir? Bursalıların 
tiyatroya ilgisi ne düzeyde?

Her şeyden önce daha çok Bursalı sanat-
severlere, tiyatro severlere ulaşmayı 
hedefliyoruz. Her kesime hitap eden 
her kesimden seyirciyi çekebileceğimiz, 
onları daha çok sanatsal faaliyetlerle 
buluşturabileceğimiz oyunlar hedef-
liyoruz. Çocuk oyunlarımız genelde 
organizasyon üzerine devam ederken 
okulların katılımı ile gerçekleştiriyoruz. 
Çocuk oyunlarımız haftada bir gün 
çarşamba günleri devam ediyor. Çocuk 
oyunlarıyla hedefimiz geleceğin tiyatro 
seyircilerini yetiştirebilmek. 

Yetişkin oyunlarımız ise perşembe, 
cuma ve cumartesi günleri oynanıyor. 
Burada da hedefimiz daha kaliteli bir 
tiyatro seyircisi oluşturabilmek. Tiyat-
roya gönül vermiş bir kitle oluştura-
bilmek. Daha çok Bursalıya ulaşabilmek 
diyebiliriz.

Bursalıların tiyatroya olan ilgisinden 
bahsedecek olursak da sizlere geçti-
ğimiz yıllarda yapılan bir anketin sonuç-
larını paylaşabilirim. Bursa’da sürekli 

olarak yeni çıkan oyunları takip eden 
seyirci sayısı 3 bin. Bursa’da 3 milyonluk 
bir nüfus olduğunu düşünürsek bir 
oranlama yapabiliriz. 

 — Tiyatronun öneminden bahse-
debilir miyiz? Tiyatro niçin 
önemlidir?

Tiyatro insanları birleştirir. Farklı kesim-
lerden insanların ortak bir etkinlikte 
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toplanmasını sağlar. Bir avukatla bir 
esnafın aynı anda bir şeyleri paylaşma-
sını sağlar. Bu anlamda tiyatro birleştiri-
cidir. Ve tiyatro bir alışkanlık oluşturur, 
bir kültür oluşturur. Ve sık tiyatroya 
giden toplumlar daha iyi daha güvenilir 
daha kaliteli bireyler yetiştirebilir.

Bu anlamda çocuk tiyatrosu büyük 
önem teşkil ediyor. Tiyatro alışkanlığı 
küçük yaşlarda başlar ve sonrasından 
devam eder. Çocuk tiyatrosuna sık giden 
bir çocuk, ilerde yetişkin tiyatrosuna da 
gider ve böylece bireyde Tiyatro kültürü 
oluşmuş olur.

Tiyatro sinema ya da televizyondan biraz 
daha farklıdır. Tiyatronun içinde müzik 
vardır, kostüm vardır, sahne vardır. Tiyat-
ronun kullandığı belli teknikler vardır. 

Seyirci, sahnenin ortasındaki oyuncuyu 
sinemada izlediğinden ya da televiz-
yonda izlediğinden farklı olarak daha 
ciddiye alır. Sahne illüzyonu denen bir 
şey vardır. Ve bir anlamda tiyatro bunu 
çok iyi kullanır.

 — Şu an gösterimde olan oyunla-
rınız nelerdir?

Şu an sergilenen bir çok oyunumuz 
var. Sezonu  Turgay Nar’ın yazdığı ‘Can 
Ateşinde Kanatlar’ oyunu ile açtık. 
Oyunumuzu yine Tiyatromuzun kendi 
oyuncusu ve yönetmeni olan Altuğ 
Görgü yönetti. Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin can yoldaşı Şems-i Tebrizi’yi 
Ney’in bir nefesinde arayışını konu 
alıyor Can Ateşinde Kanatlar.

Onun haricinde ‘Boyacı’ Oyunumuz 
prömiyer yaptı. Boyacının yazarı Tuncay 
Cücenoğlu yaklaşık dört ay önce vefat 
etti. Bu anlamda bir anma töreni oldu. 
50. sanat yılını Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi kutlamış oldu. Oyununuzun yönet-
meni yine tiyatromuzun kendi oyuncu 
ve yönetmenlerinden Murat Liman’dı.

Fermanlı Deli Hazretleri bu yıl Yeni 
Tiyatro Dergisi’nin Anadolu Emek ve 
Başarı Ödüllerinde iki ödül adlı. Fermanlı 
Deli Hazretleri En İyi Geleneksel Türk 
Tiyatrosu Yapımı Ödülü’ne ve En iyi 
Oyun Müziği ödülüne sahip. Müsahip-
zade Celal’in yazdığı oyunu Altuğ Görgü 
yönetti.

Bunların haricinde çocuk oyunlarımız 
devam ediyor. ‘Ben Sinbad’, ‘Beş Haylaz’, 
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‘Palavracı’ ve ‘Gulyabani’. Ben Simbad 
yine Yeni Tiyatro Dergisi’nin verdiği 
ödüllerde En İyi Çocuk Oyunu Ödülü’nü 
aldı. 5 Şubat’ta ‘Kırmızı Duvar’ isimli 
yeni bir çocuk oyunumuz daha çıkacak. 
Bu da bir kukla tiyatrosu oyunu olacak.

Bunların yanında ‘Yok Yere Temaşa’ adı 
altında gerçekleştirilen bir tiyatro sporu 
örneğimiz var. Görükle Gençlik Merkezi 
Sahnesi’nde her hafta salı günleri 
gerçekleştiriliyor. Klasik tiyatro örnek-
lerinin dışında enteraktif bir tiyatro 
sporu örneği. Oyuncuların herhangi 
bir metine bağlı kalmadığı doğaçlama 
bir şekilde seyircinin verdiği yönelimler 
üzerine kurulan bir oyun. Burada seyirci 
de etken bir rolde.

Repertuar kurulumuz her yıl nisan 

ayında toplanıyor. Nisan ayında bir 
sonraki sezonda çalışılacak oyunlar 
belirleniyor. Sonrasında yaz oyunlarının 
akabinde çalışmalarımız bu doğrultuda 
devam ediyor.

 — Tiyatronun işlevinden bahsede-
bilir miyiz? Tiyatronun öğreten bir 
yanı da var mıdır?

Tiyatro bir çok yönüyle bir şeyler öğretir. 
Fakat gelen seyirci tiyatroya her zaman 
bir şey öğrenmek için mi gelir? Hayır. 
Genel manada eğlenmek için gelir. Bu 
anlamda kişisel edinimler kazanımlar 
çok önemli.

Şu anda ‘Boyacı’ oyununu oynuyoruz. 
Boyacı oyunu komedi ağırlıklı, öğreti-
cilik açısından biraz geri planda. Eğlen-

dirici işlevi daha ön planda. Aslında 
burada repertuar seçimi, metin ve 
yönetmen tercihi, oyun seçimi önemli. 
Seyirciye ne aktarmak istediğiniz esas 
olan. Metnin içindeki mesaj. Yönet-
menin ne anlatmak istediği.

Geçen sene ‘Troyalı Kadınlar’ adlı bir 
oyun oynadık. Oyunun Yönetmeni yine 
Şehir Tiyatromuzun kendi oyuncula-
rından olan Altuğ Görgü’ydü. Troyalı 
Kadınlar, kadına şiddeti konu alıyordu. 
Aslında çok geçmişte yaşanmış bir olayı 
günümüzle güncelleyerek kadın sorun-
salını işledik ve oyun geçmişle günümüz 
arasında bir köprü görevi gördü. Bu 
oyunda da tiyatronun güldüren, eğiten, 
öğreten öğelerinin yanında düşündüren 
ve ders veren yanı ön plana çıktı.

 — Tiyatroya gönül vermiş ya da 
tiyatro ile ilgilenmek isteyenlere 
tavsiyeleriniz, önerileriniz neler 
olabilir?

Öncelikle tiyatro alışkanlığı olan, sürekli 
tiyatro izleyen bir seyirci haline gelme-
leri gerekiyor. En önemli tavsiyemiz bu 
olabilir. Bunun için de oyun seçmeden 
her oyunu izlemeleri gerekir. Çünkü her 
örneği bilmeleri gerekir. Tiyatro ile ilgili 
bir fikrimiz olsun istiyorsak, çok fazla 
oyun izlemek zorundayız. Bu da demek 
oluyor ki hemen hemen sahnelenen, 
seyirci ile buluşan her oyunu izlemeliyiz 
ki kendimizi tiyatro anlamında geliştire-
bilelim.

Bununla birlikte genç arkadaşların 
hayatlarını tiyatro ile devam ettirmek 
gibi düşünceleri var ise konservatuar ve 
güzel sanatlar fakültelerinin oyunculuk 
bölümlerine yönelebilirler. Mesleğini 
edinmiş ama tiyatroya da devam etmek 
isteyen arkadaşlar da ‘ Genç Sahne’ 
Tiyatro Kursumuza katılabilirler. Yine 
alternatif olarak bizim dışımızda faaliyet 
gösteren bir çok tiyatro kursuna da 
katılım gösterebilirler.
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Büyükşehir 
Tiyatrosu’na 3 
ödül birden
Türkiye’nin tek sahne sanatları 
dergisi olan ve 7 yıldır emek ve 
başarı ödülleri ile Anadolu’daki 
tiyatroları teşvik eden Yeni Tiyatro, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nu üç ayrı ödüle layık 
gördü.

Bursa’da Ekim 2018 – Haziran 2019 
dönemini kapsayan sezonda 11 
farklı oyunla izleyici karşısına çıkan 
ve 269 gösterimle 49 bin 790 izleyi-
ciyi tiyatroyla buluşturan Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 
başarılı geçen sezonu ödüllerle 
taçlandırdı.

Türkiye’nin aylık olarak çıkan tek 
sahne sanatları dergisi olan, tiyat-
ronun yanı sıra operaya, baleye 
ve çağdaş dansa da yer veren Yeni 
Tiyatro Dergisi, son 7 yıldır da 
emek ve başarı ödülleri organizas-
yonu düzenliyor.

Jürinin titiz incelemeleri sonucu 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun Fermanlı Deli 
Hazretleri adlı oyununu En İyi 
Geleneksel Türk Tiyatrosu Yapımı 
Ödülü’ne layık gördü. Yine Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su’nun Ben Sinbad adlı oyunu En 
İyi Çocuk Oyunu seçilirken, En İyi 
Oyun Müziği ödülü de Fermanlı 
Deli Hazretleri – A. Murat Gedik-
li’nin oldu.

Mobil Tiyatro
Gezici Tiyatro sayesinde özellikle yaz aylarında Bursa’ya uzak köylere giderek 
oranın halkını da tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 
köy seyirlik oyunları ile köy meydanlarında Geleneksel Türk Tiyatro’sunun  
örneklerini sergiliyor.

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, 
hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir anlatı tiyat-
rosu olan ‘’Masal Gezginleri’’ köy okulları projesi ile köy okullarından Tiyatroya 
gelemeyen çocukların ayağına tiyatroyu götürüyor.

Bugüne kadar Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalıyla çocukların karşısına çıkan 
Masal Gezginleri, yeni oyunları Keloğlan ile de büyük beğeni topladı. Oyunları 
yazıp yöneten Kutlay Akbal yine Şehir Tiyatrosunun kendi kadrosundan.

Bursa Yüksek İhtisas 
Eğitim Araştırma 
Hastanesi Çocuk 
Onkoloji Bölümü’nde 
tedavi gören çocuk-
ları tiyatroyla 
buluşturan Masal 
Gezginleri, Pamuk 
Prenses ve 7 Cüceler 
masalıyla, çocuklara 
hastalıklarını unut- 
turup, keyifli anlar 
geçirmelerini sağladı.
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Genç Sahne
19 – 35 yaş arası gençlerin şehir 
tiyatrolarının deneyimli oyuncu-
ları eğitmenliğinde ücretsiz olarak 
katılabilecekleri tiyatro kursunda 
eğitimler başladı.

23- 24 Kasım tarihlerinde yapılan 
seçmelerin ardından tiyatro eğitimi 
almaya hak kazanan kursiyerler 
sezon boyunca Teyyare Kültür 
Merkezi’nde eğitim alacak.

Tiyatro kursunda kursiyerlere, 
“Temel Oyunculuk Eğitimi”, “Hareket 
Oyunculuk Eğitimi”, “Dünya Tiyatro 
Tarihi ve Teorileri”, “Oyunculuk 
Eğitimleri”nin yanı sıra çeşitli atölye 
çalışmaları ve söyleşiler gerçekleşti-
rilecek.

‘Yok Yere Temaşa’ kırdı geçirdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi ‘Yok 
Yere Temaşa’ gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Bursa’da son 4 ay içinde 8 oyunla 143 gösterim yapan, ilçe turneleri ile Gemlik, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Mudanya, İznik, Gürsu ve İnegöl’de 
izleyiciyi tiyatro ile buluşturan ve 19 bini çocuk, toplamda 28 bin izleyiciye ulaşan 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir konseptle tiyatro severlerin 
karşısına çıktı.

Alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro 
sporu ekibi olarak izleyiciyle buluşan ‘Yok Yere Temaşa’da iki takıma ayrılan 
oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi.
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Gümüş tutkunlarının vazgeçilmez 
uğrak yeri

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Bursa Tarihi Hanlar ve 
Çarşılar Bölgesi’ni oluşturan 
onlarca çarşı arasında yer 
alan Bursa Gümüşçüler 
Çarşısı, gümüş takı ve 
aksesuar tutkunlarının 
vazgeçilmez uğrak 
yerlerinin başında geliyor. 
700 yılı aşkın geçmişiyle 
pek çok yaşanmışlıklara 
tanıklık eden tarihi çarşı, 
ziyaretçilerini, gümüşün 
büyülü dünyası ile 
buluşturuyor.

*********************

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’nın 1326 
yılında Orhan Gazi tarafından fethedil-
mesiyle başlayan şehrin büyüme süreci, 
tarihi hanlar ve çarşıların oluşumuna da 
hız kazandırdı.

Yaklaşık 700 yıl önce kurulmaya 
başlanan tarihi hanlar ve çarşılar bölge-
sinin oluşumu ise 1400’lü yıllarda şekil-
lenmeye başladı.

Orhan Bey Külliyesi, Bursa’daki tarihi 
çarşılar sürecinin ilk örneğini oluştu-
ruyor. Orhan Cami, Aynalı Çarşı ve Emir 
Hanı’ndan oluşan külliyenin günümüze 
ulaşmayan imarethanesi ve bir de eğitim 
kurumu bulunuyordu.

Orhan Gazi’nin ardından gelen 
padişahlar da inşa ettirdikleri hanlar 
ve binalarla, çarşılar bölgesini daha da 
geliştirdiler.

UNESCO Tarihi Miras Listesi’nde de 
yer alan Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılar 
Bölgesi, yaklaşık 500 dönümlük alan 
üzerinde kurulu bulunuyor.

Bu devasa alan içerisinde onlarca çarşı, 
arasta ve binlerce işyeri mevcut.

Çarşılar Bölgesi’ni oluşturan çarşıların 
en eskilerinden biri de Bursa Gümüş-
çüler Çarşısı.

Ulucami’nin hemen karşısında yer 
alan Bursa Gümüşçüler Çarşısı, Sultan 
Yıldırım Beyazıt döneminde (1389-
1402), Ulucami’ye vakfedilmek üzere 
hamam olarak yaptırılmış.

Duvarları moloz taşından örülmüş olan 
hamam, çeşitli felaketler nedeniyle çok 
yıpranmış. 

Küçük ve tek olan hamam, 1551 ve 1718 
yıllarında esaslı onarım görmüş.

Hamamın çok uzun yıllar kahvehane 
olarak kullanıldığı da eski gravürlerden 
anlaşılıyor.

41 yıl önce vakıf tarafından özel şahsa 
satılan hamam, günümüzde Bursa 
Gümüşçüler Çarşısı adıyla hizmet 
veriyor.

Gümüşçüler ve tespih imalatçılarının 
yer aldığı çarşıda 25 işletme bulunuyor.

Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölge-
si’nin en eski çarşılarından olan Bursa 
Gümüşçüler Çarşısı, yoğun bir ziyaretçi 
trafiğine sahip.
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Beyaz, parlak, dövülebilen, ışığı çok iyi 
yansıtan, değerli bir metalik element 
olan gümüş, çeşitli aksesuarların 
yapımına da elverişli bir meta.

Aksesuar tutkunlarını gümüşün büyülü 
dünyası ile buluşturan Bursa Gümüş-
çüler Çarşısı, bu anlamda önemli bir 
işlevi de yerine getiriyor.

Gümüş takıların son yıllarda daha da ilgi 
gördüğünü belirten Bursa Gümüşçüler 
Çarşısı Başkanı Arif Ayar,  gümüşten imal 
edilen aksesuarlar ile her türlü takıyı 
müşterilerinin beğenisine sunduklarını 
vurguluyor.

Nisan sonrası başlayıp kasım başlarına 
kadar, yoğun bir müşteri ilgisiyle karşı-
laştıklarını belirten Ayar,  “Bilezik, kolye, 
yüzük gibi gümüş takılardaki satışla-
rımız, altın fiyatlarındaki yükselmeye 
bağlı olarak artış gösteriyor. Düğün 
mevsimi olan yaz aylarında satışla-
rımız tavan yapıyor. Bunun yanı sıra 
bir de gümüş tutkunu müşterilerimiz 
var ki onlar için yılın hangi ayı olursa 
olsun fark etmiyor. Evlerindeki gümüş 
koleksiyonlarını tamamlayabilme ya 
da koleksiyonlarına yeni aksesuarları 
dahil edebilme adına çarşımızı ziyaret 
ediyorlar.” diye konuştu.

Gümüşün faydaları
• Gümüş, bilinen ilk antibiyotik 

maddedir.

• Anti-bakteriyel bir etkiye sahip 
olduğu için gümüşten çatal, kaşık, 
bıçak, su kabı gibi mutfak gereçleri 
üretilmiştir.

• Anti-mikrobiyal etkisi nedeniyle 
enfeksiyon kontrolü yapılması 
gereken yerlerde, yanık tedavisinde 
ve ilaç yapımında kullanılmıştır.

• Gümüş, radyasyona karşı koruyu-
cudur.

• Diyabet, sedef hastalığı, egzama, 
ayak kokusu, kaşıntı gibi rahatsızlık-
larda gümüş ve gümüş suyu kulla-
nılmıştır.

• Gümüş iyonları, kemik gelişimi 
üzerinde oldukça etkilidir.

• İletkenlik özelliği olan gümüş, statik 
elektriklenmeyi çok çabuk önler ve 
vücudu stresten uzaklaştırır.

• Gümüş enfeksiyonlarla mücadele 
ve soğuk algınlığına karşı kullanıl-
mıştır.

Gümüş takıların 
beden ve ruh 
sağlığına etkileri
• Yüzük, kolye, bileklik gibi gümüş 

takılar kullanan kişilerin ruh halle-

rindeki enerji seviyelerinin belirli bir 
dengede olduğu belirlenmiştir.

• Pozitif enerjili yükler ihtiva eden 
gümüş takı ve eşyalar, vücudun 
doğal iletkenliğini uyarır, kan 
dolaşımını ve vücut ısısını dengeler.

• Elektromanyetik radyasyonu 
vücuttan uzaklaştırır.

• Özgüveni artırır, kişiye cesaret verir.
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Sağlıklı yaşam ve spor

Arif ARABACI

Spor kavramı, insanlığın var oluşuyla 
ortaya çıkan toplumun içinde bulun-
duğu dönemin koşullarına ve şartlarına 
göre yeniden şekillenen bir süreçtir. 
Öncelikle bedensel bir faaliyet daha 
sonra ise bir oyun, günlük yaşamdan 
uzaklaşma, bireyler arasında karşılıklı 
etkileşim ve bütünleştirici özelliğinin 
yanı sıra güvenli bir sosyal ortamın 
oluşturulmasında günümüzün en 
popüler ve yaygın bir faaliyet sahası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Spor 
evrensel bir kültürün parçası, dünyada, 
dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren 
önemli bir vasıtadır. Dünya barışına 
katkı sağlayan bir etkinliktir. Sporun 
fiziksel faydalarının yanı sıra insan-
ların ruhsal sağlığını da olumlu yönde 
etkilemek, sosyal ve moral kazançlar 
sağlamak amacı ile yapılan hareketler 
topluluğu olarak tanımlayabiliriz.

NEDEN SPOR YAPMALIYIZ

• Kalp damar sağlığını korumaya 
yardımcı olur.

• Kanser risksini azaltır.

• Obeziteye karşı korur.

• Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazan-
dırır.

• Depresyona karşı doğal bir ilaçtır.

• Kolesterolü düşürmeye yardımcı 
olur.

• Akciğerleri güçlendirir.

• Kas ve kemikleri güçlendirir.

• Vücudumuzu ve beynimizi zinde 
tutar.

• Kendimize saygınlığımızı artırır, 

mutlu olmamızı sağlar.

• Kötü alışkanlıklardan korur.

• Spor yaptıktan sonra duş veya 
banyo alarak, temiz olmamızı sağlar.

BAZI SPORLARIN FAYDALARI

YOGA: Stresli olunduğunda kaslar 
gerginleşir. Yoga vücuttaki kan dolaşı-
mını hızlandırırken, gerilimi de serbest 
bırakır. Yoga zarif ve güvenlidir, yavaş ve 
derin nefes alma üzerinde yoğunlaşmak, 
kalbin temposunu düşürerek vücudun 
rahatlamasına yardımcı olur. Ana kasları 
kuvvetlendirerek vücuda denge getirir. 
Odaklanmayı sağlar.

KOŞU: Günlük sıkıntı ve stresten 
uzaklaşmanın en etkin yöntemlerinden 
biri de koşudur. Yaklaşık 10 dakikalık 
koşu egzersizi moralleri zirveye taşır.
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KICK BOKS: Konsantrasyonu yüksel-
terek, kolları, bacakları ve kalçayı şekle 
sokar. Dikkatin daha uzun süreyle 
yoğunlaşmasına yardımcı olur.

YÜZME: Yüzme sporu, omuzları 
biçimlendirir, kalçayı güçlendirir. Kol 
ve bacakları çalıştırarak vücudun diri 
kalmasını sağlar.

YAŞAM İÇİN GEREKLİ BESİNLER VE 
BESİN ÖĞELERİ

• Karbonhidratlar.

• Nişasta.

• Yağlar.

• Proteinler.

• Vitaminler ve minareler.

• Su.

• Posa.

TAKIM BİREYSEL VE DOĞA 
SPORLARI YAPARKEN BİRÇOK 
KAZANIM OLUR

• Sağlıklı vücut. Kişisel gelişime katkı.

• Yaşayarak öğrenme.

• Sosyalleşme, iletişim, paylaşım ve 
dayanışma.

• Dürüstlük ve centilmenlik gibi 
temel değerler.

• Üretici gücü ortaya koyabilme, yeni 
fikirler deneyebilme.

• Keşfetme, güç ve yeteneği tanıma, 
programların nasıl üstesinden 
geleceğini öğrenme.

• Stres ve gerilimi üzerinden atma.

• Beceri ve özelliklerini geliştirme.

• Özgüvenin gelişmesi.

SU İÇMENİN FAYDALARI

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 
60’ı sudan oluşur. Spor yaparken, 
vücudumuzdaki su miktarının bir 
kısmını kaybedebiliriz. Egzersiz 
sırasında su içmek; eklemlerin 
ve dokuların görevlerini düzenli 
bir şekilde yerine getirmelerine, 
vücut ısısını düzenlemeye, kan 
basıncını dengelemeye, besin-
lerin dokulara taşınmasına, 
zararlı maddeleri uzaklaştırmaya, 
yağ yakmaya, kramp, yorgunluk, 
dikkat dağınıklığı, görüş ve 
reflekslerde zayıflamaya, ağız 
kokusuna, saç sağlığına ve cilde 
iyi gelir.
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Kios’dan günümüze sönmeyen ışıltı

Binlerce yıllık kadim tarihiyle geçmişten bugüne süregelen hiç bitmeyen şarkının sevda 
makamındaki adıdır Gemlik. Milattan Önce (M.Ö.) 12. yüzyılda Argonotların liderlerinden 
‘Kios’un kurduğu şehrin tarihteki bilinen ilk adının da kurucusuna atfen “Kios” olduğu 
söylenegelir. Kios adıyla tarih sahnesinde yer alışından bu yana çok sayıdaki uygarlığa ev 
sahipliğinde bulunan Gemlik, Bursa çevresinde kurulan en eski şehir olarak da biliniyor.

Tarih şehri, tarım şehri, ticaret şehri, 
sanayi şehri, kültür şehri, turizm şehri 
gibi bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra 
Bursa, deniz şehri olmasıyla da dikkat 
çekmektedir.

Bursa’nın deniz şehri olduğu gerçeği, 

diğer özelliklerinin gölgesinde kalmış 
olmasına rağmen, bulunduğu coğrafi 
konumun kendisine sunduğu olağa-
nüstü bir hediyedir.

Orhan Veli’nin “Gemlik’e doğru/Denizi 
göreceksin/Sakın şaşırma” dizelerinde 

dile getirdiği gibi deniz, yosun kokulu 
ferahlatan yüzünü, diğer sahil şehir-
lerinin aksine hemencecik göstermez 
Bursa’da.

Kıskanır onu. Hani insan sevdiğini nasıl 
kıskanırsa başkalarından, Bursa da 

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Gürkan BAYDAR
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tabiatın kendisine sunduğu bu ayrıca-
lıklı şaşırtan güzelliği, ziyaretçilerine 
takdim etmede kıskanç davranır.

Yolu, Bursa’dan İstanbul’a doğru 
uzananlar, Gemlik’e doğru yaklaştık-
larında, Bursa’nın kıskançlığına hak 
verirler bir yerde.

O ana kadar denizle karşılaşılabilecek 
herhangi bir belirtinin bulunmama-
sına rağmen, birden bire bir tepenin 
ardından denizle göz göze gelinmesi, 
insanda şaşkınlık hissinin belirmesine 
neden olur.

İnsanda şaşkınlık hissi uyandıran saklı 
güzellik, kıskanılacak bir ışıltıya sahiptir.

İşte bu ışıltıyla bereketlenen Gemlik, 
Bursa ve çevresinde kurulan ilk kentler-
dendir.

Gemlik’i bütün yönleriyle tanıtmayı 
amaçlayan araştırma haberimiz için 
BUSKİ’den yola çıktığımızda, tatlı bir 
heyecanın içimi kapladığını hissedi-
yorum.

Defalarca gitmiş olmama rağmen, bu 
sefer ayrı bir gözle görmeye gidiyorum 
Gemlik’i.

Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez

Basın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürümüz Güngör Alan, Basın Birimi 
çalışanımız Gürkan Baydar ve bendeniz 
yaklaşık yarım saatlik yolculuğun 
ardından Gemlik’e varıyoruz.

Aracımızı sahile yakın bir yere park 
ettikten sonra insanı ısıran serin 
esintinin yoldaşlığında, İlçe Kaymakam-
lığı’nın yolunu tutuyoruz.

Çok geçmeden, Gemlik Kaymakamı 
Yaşar Dönmez’le, makamında, Gemlik’i 
konuşmaya başlıyoruz.

Gemlik’in kadim geçmişinden söz eden 
Dönmez, sözü günümüz Gemlik’ine 
getiriyor. Gemlik denince de zeytine…

Zeytinin başkenti

Türkiye’de yetişen en iyi zeytin, Gemlik 
zeytini olarak biliniyor.

Küçük çekirdeği ve iri tanesi ile oldukça 
fazla tercih edilen Gemlik zeytini, 
kabuğunun ince olması ve lezzetinin 
ayırt edici nitelikte olması ile sofra-
ların vazgeçilmez lezzetleri arasında 
bulunuyor.

Gemlik’te yaklaşık 2.5 milyon zeytin 
ağacı bulunuyor. Yılda ortalama 34 bin 

ton sofralık zeytin üretilirken, yaklaşık 5 
bin ton da yağlık zeytin üretiliyor.

Zeytinin başkenti diye anılan Gemlik’te 
en önemli geçim kaynaklarının başında 
zeytincilik geliyor.

Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, 
bu gerçeği, “Doğma büyüme Gemlikli 
olanlar, geçimlerini, büyük oranda, 
zeytincilikten elde ettikleri gelirle 
sağlıyor. İlçe ekonomisine damgasını 
vuran zeytin, ailelerin geçim kaynakla-
rını oluşturmakla birlikte ihracat potan-
siyeliyle de ülke ekonomisine önemli 
düzeyde döviz girdisi sağlıyor. Önümüz-
deki süreçte, zeytin ihracatını daha da 
artırmanın stratejik planlamalarını belir-
leyeceğiz. Kaymakamlık olarak, zeytin-
cilik sektöründeki bütün dinamikleri bir 
araya getirerek, sektörün genel sorunla-
rına tutacağımız projeksiyonla, ihracata 
ivme kazandırıcı yöntemlerin neler 
olabileceğiyle ilgili toplantılar düzenle-
yeceğiz.” sözleriyle, zeytinin Gemlik için 
içerdiği önemi dile getiriyor.

Bursa Serbest Bölgesi

11 Mayıs 2001 günü Gemlik Körfezi’nin 
güney kıyısında açılışı yapılan “Bursa 
Serbest Bölgesi”nin Gemlik için büyük 
bir ekonomik kazanç olduğunu vurgu-
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layan Kaymakam Dönmez, bölgede 
yer alan yerli ve yabancı sermayeli çok 
sayıdaki üretim tesisinde binlerce kişinin 
istihdam edildiğine dikkat çekiyor.

Dış ticaret hacmi bakımından Türki-
ye’nin dördüncü büyük serbest bölgesi 
unvanına sahip bulunan Bursa Serbest 
Bölge’de üretilen sanayi ürünlerinin 
dünyanın dört bir yanına ihraç edildi-
ğini ifade eden Dönmez, bölgenin, 
yoğun bir iş gücünü Gemlik’e çektiğini 
belirtiyor.

Gemlik’in doğal güzellikleriyle aynı 
zamanda turizm şehri olduğuna işaret 
eden Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, 
kıyı kesimlerde yoğun bir yazlık kültü-
rünün geliştiğini belirterek, “Bu durum 
yaz aylarında, Gemlik’in nüfusunu 
yaklaşık iki katına çıkaran bir sonucu da 

beraberinde getiriyor. Nüfusta yaşanan 
hareketlilik ilçe ekonomisine de olumlu 
yansıyor. Gemlik’te turizmin gelişimine 
katkı sağlayacak unsurların başında tesis-
leşme geliyor. Çevreyle uyumlu, turizmde 
yeni cazibe nokta-
ları oluşturabilmek, 
bir anlamda, tesis-
leşmeden geçiyor.” 
tespitinden hareketle, 
turizmin Gemlik 
ekonomisi açısından 
büyük bir potansi-
yeli barındırdığını da 
sözlerine ekliyor.

Gemlik Kaymakamı 
Yaşar Dönmez’le 
gerçekleştirdiğimiz 
sıcak ve içten söyle-

şinin ardından, adı Gemlik’le özdeşleşen 
Araştırmacı-Yazar Naci Pehlivan’la Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesisi’nde buluşmak üzere aracı-
mızla yola koyuluyoruz.

Fotoğraf Ahmet Çetin
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Çok geçmeden soluğu, körfeze nazır 
muhteşem manzarasıyla Gemlik 
Atatepe Sosyal Tesisi’nde alıyoruz.

Gemlik’in kadim tarihini ve kültürel 
değerlerini araştırmalarıyla bugünkü 
nesillere tanıtan Pehlivan, değerli örnek 
bir şahsiyet.

Kios’dan Gemlik’e

“Geçmişten Günümüze Gemlik” ve 
“Umurbey” adlı kitapların da yazarı 
olan Pehlivan, Gemlik’le ve Umurbey’le 
ilgili merak edilen bütün konulara ışık 
tutuyor. Pehlivan, bugünlerde Gemlik’in 
köylerini de her yönüyle tanıtmayı 
hedeflediği yeni bir kitap çalışmasının 
içerisinde.

Tarihini ve kültürel değerlerini önemse-
meyen milletlerin varlıklarını uzun süre 
devam ettiremeyeceklerine işaret eden 
Pehlivan, hafızaların tazelenmesinin, 
geleceğe emin adımlarla ilerleneceğinin 
en büyük teminatı olduğuna dikkat 
çekiyor.

Araştırmalarını tamamen kendi gayret-
leriyle gerçekleştirdiğini vurgulayan 
Pehlivan, bu noktada ilgili birimlerden 
yeterince destek alamıyor oluşundan 
yakınıyor.

Kültürel değerlerin gelecek nesil-
lere aktarılmasında, kişisel gayretlerin 
yanında, kurum ve kuruluşların sergile-
yeceği olumlu tutumlarla, daha kapsa-
yıcı sonuçların alınacağına değiniyor.

Bu girizgahın ardından söz Gemlik’e 
geliyor. Gemlik’ten söz ederken gözleri 
ışıldıyor Pehlivan’ın.

“Gemlik’in ilk kurucusunun Argonot-
lardan ‘Kios’un olduğu söylenir. M.Ö. 
12. yüzyılda Teselya’dan Gürcistan’a 
Altın Post’u aramaya giden Argonotlar 
arasında Herakles ve Kios da vardır. 
Kafile, su almak üzere Gemlik Körfe-
zi’nde konakladığında burası Kios’un çok 
hoşuna gider. Kios, Gürcistan seferinden 
döndükten sonra Gemlik’te site devleti 
kurar. Gemlik’in tarihte ilk bilinen 
adının, burada kurulan site devleti 
kurucusunun adına atfen ‘Kios’ olduğu 
söylenir. Gemlik ve yöresi konumu 
itibariyle kuruluşundan itibaren irili 
ufaklı devletlerin pek çok kez istila-
sına uğradı. Bazı kaynaklarda Selçuklu 

Fotoğraf Aygül Öztürk



60

İLÇELERİMİZ

Sultanı Süleyman Şah’ın komutanla-
rından Ebu’l Kasım’ın İstanbul’u almak 
için denizden de kuşatılması gerektiğini 
düşünerek gemi yapımı için uygun olan 
Gemlik’i 1087 tarihinde aldığı ve tersa-
neleri faaliyete geçirdiği belirtilir. Burada 
gemi yapıldığı için şehrin adına da 
buna izafeten ‘Gemilik’ dendi. Gemlik 
isminin buradan geldiği söylenmek-
tedir. Gemlik’in Osmanlılar tarafından 
fethi ise Mudanya ve Bursa’nın fethinin 
ardından gerçekleşmiştir. 1334 yılı 
başında Akçakoca ve Kara Timurtaş 
komutasındaki ordu, Gemlik’in oldukça 
korunaklı hisar kapılarını ve kalesini 
kuşatarak Gemlik tekfurundan şehri 
almayı başardı. Gemlik böylelikle, 
Osmanlı egemenliğine girmiş oldu.” 
sözleriyle Pehlivan, Kios’tan Gemilik’e, 

Gemilik’ten Gemlik’e, Gemlik’in kadim 
tarihine ilişkin genel bir çerçeve çiziyor.

Çok eski yerleşim bölgesi olması dolayı-
sıyla Gemlik’in gün yüzüne çıkarılmayı 
bekleyen pek çok tarihi eseri bünyesinde 
barındırdığını vurgulayan Pehlivan, 
Karsak Deresi üzerinde bulunan Roma 
Devri’ne ait köprü, Selçukgazi köyü 
yakınlarında bulunan kilometre (mil) 
taşının bunlara örnek verilebileceğini 
belirtiyor.

Gemlik’in tarih boyunca pek çok uygar-
lıklara ev sahipliğinde bulunduğunu 
ifade eden Pehlivan, şehrin İstanbul, 
Bitinya ve İznik kentleri ile Bursa ve 
Ege’yi birleştiren antik yolun üzerinde 
kurulu bulunmasının pek çok han, 

kervansaray ve köprü gibi tarihi yapının 
gün yüzüne çıkarılmayı beklediğine 
işaret oluşturduğunu vurguluyor.

Pehlivan, bu gibi eserlerin Gemlik’in 
kültür hayatına kazandırılmasıyla hem 
ilçenin marka değerine ivme kazandırı-
lacağını hem de kültür turizminin gelişi-
mine katkı sağlanacağını ifade ediyor.

Gemlik’in ve çevresinin bin yıllar 
boyunca süregelen kadim birikiminin, 
tarihin derinliklerinde gizli kalan 
kültürel eserlerini topluma kazan-
dırmaya kendini adadığını belirten 
Pehlivan, yüreği Gemlik sevdasıyla, 
Bursa sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla 
atan herkese, kültür hazinemize sahip 
çıkma davetinde bulunuyor.
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Umurbey’de 
doğdu Türkiye’ye 
Cumhurbaşkanı 
oldu
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ege Bölge-
si’nde “Galip Hoca” kimliğiyle halkı 
milli mücadeleye davet eden yılmaz 
savaşçı, Atatürk döneminin Başba-
kanı ve İsmet İnönü sonrası Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhur-
başkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883’te 
Gemlik Umurbey’de doğdu.

Celal Bayar’ın hatıratı, 26 Ağustos 
1970’de Umurbey’de hizmete açılan 
müzede yaşatılıyor. Celal Bayar’ın anıt 
mezarının hemen yanında yer alan 
ve kendi adını taşıyan müzede Celal 
Bayar’ın Kuvay-ı Milliye yılları, Galip 
Hoca dönemi ile siyasi hayatının 
çeşitli dönemlerinden kesitlerin yer 
aldığı görsel içerikli dokümanlar yer 
alıyor.
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Zeytinin başkenti
Türkiye’de yetişen en iyi zeytin, Gemlik 
zeytini olarak biliniyor.

Küçük çekirdeği ve iri tanesi ile oldukça 
fazla tercih edilen Gemlik zeytini, 
kabuğunun ince olması ve lezzetinin 
ayırt edici nitelikte olması ile sofra-
ların vazgeçilmez lezzetleri arasında 
bulunuyor.

Gemlik’te yaklaşık 2.5 milyon zeytin 
ağacı bulunuyor. Yılda ortalama 34 bin 
ton sofralık zeytin üretilirken, yaklaşık 5 
bin ton da yağlık zeytin üretiliyor.

Zeytinin başkenti diye anılan Gemlik’te, 
en önemli geçim kaynaklarının başında 
zeytincilik geliyor.

Fotoğraf Salih Kuş

Fotoğraf Salih Kuş
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Türkiye’nin 
dördüncü büyük 
serbest bölgesi
11 Mayıs 2001 günü Gemlik Körfe-
zi’nin güney kıyısında açılışı yapılan 
“Bursa Serbest Bölgesi”nde gıdadan 
elektroniğe, makineden kimya 
sanayine kadar yaklaşık 1 milyon 
metrekarelik alanda 90 firma 
faaliyet gösteriyor. 10 bin 318 kişinin 
istihdam edildiği Bursa Serbest 
Bölgesi (BUSEB), dış ticaret hacmi 
bakımından Türkiye’nin dördüncü 
büyük serbest bölgesi unvanına sahip 
bulunuyor. BUSEB, Gemlik ekonomi-
sine de önemli kazanımlar sağlıyor. 
Gemlik, BUSEB dolayısıyla yoğun bir 
iş gücünün akınına sahne oluyor.

Turizm yükselen 
değer
Zeytin başta olmak üzere tarımsal 
üretimi ve sanayisi ile ön plana çıkan 
Gemlik, tabii güzellikleriyle zengin 
bir turizm potansiyeline de sahip 
bulunuyor. 

Bursa’nın Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan ilçelerinden Gemlik’te pek çok 
plaj bulunuyor. Bunlar arasında, Hasan 
Ağa Gençlik ve İzcilik Eğitim Merkezi, 
Küçükkumla Orman Kampı, Gemlik 
Büyükkumla Halk plajı ile Karacaali 
İzcilik kampı ve DSİ tesisleri sayılabilir. 
Narlı Halk plajı ile Yalova sınırındaki 
Karayolları tesisleri de yine Gemlik’te 

denize girilen yerler arasında bulunuyor. 
Gemsaz Halk plajı, Kumsaz dolayla-
rındaki geniş kum sahiller ve Kurşunlu 

sahili ile Kurşunlu Siteler önü plajları 
Gemlik’te denize girmek isteyenlerin 
tercihleri arasında yer alıyor.
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Gemlik’te balıkçılık
Denize kıyısı olması nedeniyle Gemlik’te balık-
çılık önemli bir gelir kalemi oluşturuyor. Balık-
çılar, gün ışımadan, Gemlik sahilinden “Vira 
Bismillah” diyerek denize yol alıyor. Hamsi, 
sardalya, istavrit, palamut-torik, mezgit, lüfer, 
bakalorya, çaça, tekir, kefal, kolyoz, barbun, 
Gemlik sahillerinde en çok rastlanılan balık 
türlerini oluşturuyor.

Tarihe ve kültüre 
adanan ömür

Araştırmacı Yazar Naci 
Pehlivan, ömrünü, Gemlik ve 
çevresinin tarihi ve kültürel 
değerlerinin araştırılmasına 
adamış örnek bir şahsiyet. 

 “Geçmişten Günümüze 
Gemlik” ve “Umurbey” 
adlı kitapların da yazarı 
olan Pehlivan, Gemlik’le ve 
Umurbey’le ilgili merak edilen 
bütün konulara ışık tutuyor. 
Pehlivan, bugünlerde Gemlik’in 
köylerini de her yönüyle tanıt-
mayı hedeflediği yeni bir kitap 
çalışmasının içerisinde.

Tarihini ve kültürel değer-
lerini önemsemeyen millet-
lerin varlıklarını uzun süre 
devam ettiremeyeceklerine 
işaret eden Pehlivan, tarih 
ve kültür bilincinin, geleceğe 
emin adımlarla ilerleneceğinin 
en büyük teminatı olduğuna 
dikkat çekiyor.
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