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Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sudaki kayıp kaçakla 
mücadelede büyük başarı
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla, Bursa’nın bugün 
sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin 
şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. 

Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken, kamuoyunun da su 
yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller 
için suyun tasarruflu tüketimi çok önemlidir.

Toplum genelindeki su tasarrufu bilincinin sağlanması 
doğrultusunda geliştirilebilecek uygulama, yöntem ve 
argümanlar büyük değer taşıyor.

Çalışmalarımız özellikle sağlıklı ve kesintisiz içme suyu 
temininin sağlanması doğrultusunda yoğunluk kazandı.

Bu kapsamda, içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz 
yenilik ve iyileştirmelerle, sudaki kayıp kaçakla mücade-
lede büyük başarılara ulaştık.

1990’ların ilk yarısında yüzde 65’ler seviyesinde olan 
sudaki kayıp kaçak oranını, çözüm odaklı çalışmalarımız 
neticesinde bugün Avrupa standartları değerinde olan 
yüzde 20’ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik. 

Su kaçaklarındaki tasarrufumuz, şu anda şehrin 5 aylık 
tüketime eş değer konumdadır.

İhalelerini bu yıl tamamladığımız İnegöl, Mustafake-
malpaşa ve Karacabey ilçelerimizin içme suyu şebeke 
sistemi tamamen yenilenerek, bu ilçelerdeki kayıp-
kaçak oranları da kontrol altına alınacaktır. 

Geliştirdiğimiz strateji ve vizyoner bakış açısı, su ve 
kanal idareleri arasında örnek gösterilen bu başarının 
elde edilmesinde en büyük paya sahiptir.

İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de sudaki kayıp 
kaçakla mücadelede adımlarını attığımız uygulamaları, 
süreç içerisinde bütün ilçelerimizde yaygınlaştıracağız.

Merkezde yüzde 20’ler seviyesine geriletme başarısı 
gösterdiğimiz sudaki kayıp kaçak oranını Bursa’nın 
genelinde de elde edeceğimize yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en içten duygula-
rımla selamlıyorum.
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Hayatın devamlılığı için suyu 
bilinçli kullanalım
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile atık suların insan 
ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde berta-
rafı doğrultusunda, 1989 yılından bu yana hizmet sunan 
BUSKİ, kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayışla bugün-
lere geldi.

1989’da Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden 
oluşan sorumluluk sahamız, 256 kilometrekarelik alandan 
oluşmaktaydı.

2004 yılında 5216 sayılı kanun ile genişleyen büyükşehir 
sınırlarına Kestel, Gürsu, Gemlik ve Mudanya’nın eklen-
mesiyle sorumluluk sahamız, 2900 kilometrekarelik alana 
ulaştı.

Son olarak, 2014 yılında gerçekleştirilen 6360 sayılı kanun 
ile bütün il sınırlarının büyükşehir statüsüne geçmesiyle, 
17 ilçenin tamamının altyapısından sorumlu duruma 
gelen BUSKİ, Büyükşehir Belediyemizin yol göstericiliği ve 
vizyonuyla, hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretiyle, 
çalışmalarını büyük bir azimle sürdürmektedir.

Kesintisiz içme suyu temininde gerçekleştirilecek yatırım 
ve alınacak tedbirler, tek tek bireylerin su tasarrufu bilin-
cine sahip olmalarıyla anlam kazanacaktır.

Bu bilincin sağlanması doğrultusunda, medyanın toplum 
nezdindeki iletişim gücünden yararlanarak, su tasarru-
funun gerekliliği ve önemine ilişkin programlar gerçekleş-
tirilebilir.

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarımızın ders kitap-
larına, su tasarrufunun önemine işaret eden bilgilendirici 
anekdot, görsel doküman ve pasajlar eklenebilir.

Kurum ve kuruluşlar ile idari yönetimler su tasarrufunun 
içerdiği hayati öneme ilişkin geniş katılımlı, toplantı, panel, 
seminer ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilir.

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün.

Toplum genelindeki su tasarrufu bilincinin sağlanması 
doğrultusunda geliştirilebilecek uygulama, yöntem ve 
argümanlar büyük değer taşıyor.

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, dün olduğu gibi 
bugün de sorumluluk alanımızla ilgili konularda büyük 
bir gayretle çalıştığımızı belirterek, bir sonraki sayımızda 
buluşuncaya dek sağlıcakla kalın diyorum.

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü
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SUDA TASARRUF 
DÖNEMİ
BUSKİ’ye ait Dobruca’daki 
içme suyu tesislerini ziyaret 
eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’nın son yüzyılın en 
kurak 5. yılını yaşadığını 
belirterek, vatandaşlardan 
‘suyu gerektiği kadar 
kullanmaları konusunda’ 
anlayış beklediklerini 
söyledi.

Başkan Alinur Aktaş’ın inceleme gezisine, 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç 
ile Büyükşehir bürokratları da katıldı. 22 
Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzen-
lenen etkinlikte açıklamalarda bulunan 
Başkan Aktaş, Marmara Bölgesi’nin 
190 mm olan sonbahar yağış ortala-
masının 89.6 mm olarak gerçekleştiğini 
vurguladı. Yağışlarda mevsim norma-
line göre yüzde 53, geçen yıla göre ise 
yüzde 55 oranında azalma yaşandı-
ğını kaydeden Başkan Aktaş, “Bölge 
mevsim yağışı son 15 yılın en düşük 
seviyesinde. Bursa özelinde ise son 100 
yılın en kurak 5. yılını yaşamış bulunu-
yoruz. Netice olarak, suyun geleceği 
ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve 
yetkili kurumlar tarafından açıklanan 
bulgular durumun vahametini ortaya 
koyuyor. BUSKİ Genel Müdürlüğümüz 
kanalıyla, Bursa’nın bugün sağlıkla 
tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı 

suyu etkin şekilde yönetmek için canla 
başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm 
hızıyla sürerken, kamuoyunun da su 
yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve 
gelecek nesiller için suyunu korumasını 
bilmesi son derece önemlidir. Toplum 
genelindeki su tasarrufu bilincinin 
sağlanması doğrultusunda geliştirilebi-
lecek uygulama, yöntem ve argümanlar 
büyük değer taşıyor” dedi.

Bursa’da öncelik, ‘sağlıklı ve kesin-
tisiz’ içme suyu temininde

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının 
özellikle sağlıklı ve kesintisiz içme suyu 
temininin sağlanması doğrultusunda 
yoğunluk kazandığını belirten Başkan 
Aktaş, “Bu kapsamda, içme suyu hatla-
rında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve 
iyileştirmelerle, sudaki kayıp kaçakla 
mücadelede büyük başarılara ulaştık. 
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1990’ların ilk yarısında yüzde 65’ler 
seviyesinde olan sudaki kayıp kaçak 
oranını, ‘çözüm odaklı çalışmalarımız 
neticesinde’ bugün Avrupa standart-
ları değerinde olan yüzde 20’ler seviye-
sine geriletme başarısını gösterdik. Su 
kaçaklarındaki tasarrufumuz, şu anda 
şehrin 5 aylık tüketime eş değer konum-
dadır. İhalelerini bu yıl tamamladığımız 
İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey 
ilçelerimizin içme suyu şebeke sistemi 
tamamen yenilenerek, bu ilçelerdeki 
kayıp-kaçak oranları da kontrol altına 
alınacaktır. Geliştirdiğimiz strateji ve 
vizyoner bakış açısı, su ve kanal idareleri 
arasında örnek gösterilen bu başarının 
elde edilmesinde en büyük paya 
sahiptir” diye konuştu.  

Hayatın devamlılığında ‘olmazsa olmaz’ 
önemi bulunan ‘su’yun değer ve kıyme-
tinin bilinmesi ve çocuklara yaşana-

bilir bir dünya bırakılması gerektiğini 
söyleyen Başkan Aktaş, “22 Mart Dünya 
Su Günü’nün; tüm canlıların ortak 
hayat kaynağı olan su’yun korunma-

sına, bilinçli ve duyarlı kullanılmasına 
vesile olmasını diliyorum” ifadelerinde 
bulundu.
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GEMLİK 
KÖRFEZİ’NİN 
RÖNTGENİ 
ÇEKİLİYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin TÜBİTAK 
Marmara Araştırmaları 
Merkezi ile ortak yürüttüğü 
proje ile 2 yıl boyunca 
Gemlik Körfezi’nin adeta 
röntgeni çekilecek. Gemlik 
körfezinin su kalitesinin 
izlenmesi, değerlendirilmesi 
ve derin deşarj hatlarının 
görüntülenmesini kapsayan 

proje ile Büyükşehir 
Belediyesi’nin körfezin 
kirlilikten arınması için 
hayata geçirdiği arıtma 
tesisleri ile derin deşarj 
hatlarının sağladığı katkılar 
da rakamsal olarak ortaya 
konmuş olacak.

Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arınması 
amacıyla Mudanya, Kurşunlu, Küçük-
kumla, Gemlik Atıksu Arıtma Tesisleri 
ile Karacaali paket arıtma tesisi ve derin 
deşarj sitemleri gibi milyonlarca liralık 
yatırımı hayata geçiren Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, TÜBİTAK’la ortaklaşa 
yürütülen proje ile 2 yıl boyunca körfez-
deki su kalitesini izleyecek. TÜBİTAK 
Marmara Araştırmaları Merkezi (MAM) 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 
tarafından yürütülecek çalışma Ocak 
ayında başladı.   Proje kapsamında, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 
Gemlik Körfezi’nde 32 örnekleme 

noktası, 5 derin deniz deşarjı noktası 
ve Gemlik Körfezi’ne dökülen derelerde 
su numuneleri almaya başladı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da beraberindeki Gemlik Liman 
Başkanı Mustafa Asıl Sulu ve BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç ile 
birlikte Gemlik Limanı’ndan gemiye 
binerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha mavi ve daha temiz

TÜBİTAK Marmara Araştırmaları 
Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, ilk olarak 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a çalışma sistemlerini 
anlattı. Daha sonra geminin laboratu-
varını da gezen Başkan Aktaş, denizden 
numune alınması ve alınan numune-
lerin nasıl işlemlerden geçtiğini de 
bizzat yerinde gördü. Birçok değere 
sahip olan Bursa’nın aynı zamanda bir 
deniz kenti olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bizim bir tane amacımız var. O 
da Gemlik Körfezi’nin daha mavi, daha 
temiz ve su kalitesinin daha iyi olması. Bu 
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noktada BUSKİ olarak da yatırımlarımız 
var. TÜBİTAK’la yaptığımız bu çalışma 
ise Bursa’da ilk kez hayata geçiriliyor. Bu 
izleme çalışması ile Gemlik Körfezi’nin 
kirlilik durumu ve ekosistem özellikleri 
tespit edilecek. BUSKİ’nin deniz kirlen-
mesinin önlenmesine yönelik yapmakta 
olduğu yatırımlar ve faaliyetler, etkileri 
proje çıktıları ile birlikte değerlendiri-
lecek. Projenin ilk saha çalışması Ocak 
ayında Gemlik Körfezi’ne dökülen 
derelerde TÜBİTAK MAM uzmanları 
ile birlikte gerçekleştirildi. Örnekleme 
çalışmalarına iki yıl boyunca iki aylık 
periyotlarla devam edilecek.   Derelerde 
yapılacak kirlilik izleme çalışmaları ile 
Gemlik Körfezi’ne gelen kirlilik yükleri 
belirlenebilecek. Gemlik Körfezi’nde su 
kalitesi mevsimsel değişimlerle birlikte 
tespit edilebilecek” dedi.

Bursa’nın incisi

Temizliğin sürdürülebilir kılınmasını 
arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Özellikle gelişen, sanayileşen, büyüyen 
Bursa’mızın incisi mesafesindeki 
Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’nin 
temiz kalmasını arzu ediyoruz. Bunun 
için Mudanya’da, Gemlik’te arıtmaya 
yönelik yatırımlar yaptık. Proje çıktıları 
doğrultusunda arıtma tesislerinde olası 
revizyonları da gözlemleme imkanımız 
olacak. Ayrıca BUSKİ tarafından işletil-
mekte olan evsel ileri biyolojik arıtma 
tesislerinden derin deniz deşarjı ile 
denize boşaltılan atık suların denize 
olan etkileri araştırılacak. Derin Deniz 
Deşarjı Hatları boyunca TÜBİTAK 
MAM uzmanlarınca akustik ve optik 
görüntüleme çalışması yapılacak. Var 
olan problemleri de kısa sürede görme 
imkanına sahip olacağız. Marmara 
denizinin temizliği adına çok önemli bir 
çalışma. İSKİ’de bu çalışma 15-20 yıldır 
devam ediyor. Kocaeli bizden daha 
önce başladı. Şimdi bizimle birlikte 
tüm Marmara Denizi’ni bu manada 
tamamlamış olacağız. İnanıyor ve ümit 

ediyorum ki, sürdürülebilir kıldığımız 
sürece, gerekli tedbirleri aldığımız 
ve sahip çıktığımız sürece daha iyi 
neticeler ortaya çıkacak. BUSKİ’ye ait 
derin deniz deşarjı hatlarında mevcut 
durum tespiti yapılabilecek ve deşarj 
hattında meydana gelen problemler 
doğru tespit edilerek çok kısa sürede 
problemler giderilebilecek. Bu projeden 
elde edilecek veriler, ilgili yönetmelik-
lerimiz kapsamında değerlendirilerek 
körfez su kalitesinin korunması ve iyileş-
mesine yönelik gerekli adımlar atılacak” 
diye konuştu.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim 
Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz da 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
yürüttükleri projede 32 örnekleme 
noktası olduğunu belirterek, aldık-
ları numunelerin fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik parametrelerinin analizini 
yapıp kirlilik seviyelerini belirleyecekle-
rini kaydetti.

Denizden numune alınması çalışmasını 
izleyen Başkan Aktaş, daha sonra labora-
tuvara geçip, burada da numunelerin ne 
gibi işlemlerden geçtiğini yerinde gördü. 
Kaptan köşkünü de ziyaret eden Başkan 
Aktaş, bizzat yerli ve milli olarak üretilen 
TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi’nin 
özellikleri hakkında bilgi aldı.
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YENİŞEHİR’DE 
SAĞLIKLI İÇME 
SUYU SEVİNCİ
Yenişehir’e bağlı 7 mahalleyi 
yılın 12 ayı boyunca sağlıklı 
içme suyuna kavuşturacak 
tesislerin açılışı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş tarafından 
gerçekleştirildi.

Alt ve üst yapı yatırımlarını hızlan-
dırarak Bursa’da hayatı kolaylaştıran, 
şehri daha da yaşanabilir hale getiren 
Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e bağlı 
Karaköy, Dereköy, Kavaklı, Süleymaniye, 
Yıldırım, Reşadiye ve Kirazlıyayla mahal-
lelerini de sağlıklı içme suyuna kavuş-
turdu. Özellikle yaz aylarında büyük 
sıkıntıya neden olan, sık sık su kesin-
tilerinin yaşandığı 7 mahalle, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaklaşık 
8.5 milyon TL maliyetle inşa edilen su 
deposu ve terfi istasyonları sayesinde 
yaşadıkları dertlerden arındı. Karaköy’de 
yaptırılan ve sözkonusu mahallelere 
yıl boyunca sağlıklı içme suyu temin 
edecek deponun açılış kurdelesi, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Çelik, İlçe Belediye Başkanı 
Davut Aydın ve BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç tarafından birlikte 
kesildi. Açılışa, belediye bürokratları ve 
mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

“Yenişehir’in geleceğini şekillendiri-
yoruz”

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Beledi-
yesi olarak ilçelerde de alt yapıdan tarihi 
mirasa, sosyal ve kültürel projelerden 
çiftçilere desteğe kadar birçok projeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi. Yenişehir’in 
ihtiyaçlarını karşılarken ilçenin gelece-
ğini şekillendirecek yatırımlar yaptıkla-
rını belirten Başkan Aktaş, “Hemşerile-
rimizin öncelikli ihtiyaçlarının başında 
yol çalışmaları geliyordu. 2017 yılından 
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bu yana; 36.5 kilometre sıcak asfalt, 52.5 
kilometre sathi kaplama, 19 bin metre-
kare bordür-tretuar, 36 bin 500 metre-
kare parke ve 4 adet köprü çalışmasını 
gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler için 44 
milyon 600 bin TL harcandı. Cihadiye, 
Çayırlı, Dereköy, Gündoğan, Karaamca, 
Yenigün ve Çayır mahallelerinde; taksi 
durağı-otopark yapımından hizmet 
binasına, kültür evlerinden hazire 
bakımlarına, park düzenlemelerinden 
cephe sağlıklaştırmaya, katlı otopark 
yapımından cami restorasyonuna kadar 
‘12 milyon TL’ye mal olan çalışmalar 
yürütüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, depo yapımı ve sulama 
çalışmaları için altyapı yatırımlarına 18 
milyon TL harcadık” diye konuştu.
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ABONEYE ÖDEME 
KOLAYLIĞI
Kaliteli ve kesintisiz içme 
suyu temini ile ‘Yaşanabilir 
Bursa’ hedefinde 
gerçekleştirdiği modern 
altyapı çalışmalarıyla 
adından övgüyle söz ettiren 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, yeni bir 
uygulamaya daha imza attı.

Abonelerine hizmetin en iyisini 

sunabilme doğrultusunda teknolojik 
imkanlardan da yararlanan BUSKİ, 7 
gün 24 saat boyunca hizmet verecek 
olan Otomatik Su Tahsilat Vezne-
leri’nde (KİOSK) artık hem banka 
kartları hem de kredi kartları ile 
tahsilat işlemleri gerçekleştirilebi-
lecek.

Güncellenen yeni nesil pos cihaz-
ları ile BUSKİ Genel Müdürlüğü 
Otomatik Su Tahsilat Vezneleri’nde, 
elektronik kartlı sayaçlara(EKS) su 
kredisi yüklemesi, elektronik kartlı 
sayaçlara su avans yüklemesi, su 
faturası tahsilatı, harcamalara iştirak 
payı tahsilatı gibi işlemler kolaylıkla 

yapılabilecek.

Geçtiğimiz aylarda hizmete yeni 
açılan Otomatik Su Tahsilat Vezne-
leri ise şu şekilde; Nilüfer Abone ve 
Tahsilat Şefliği 2 adet nakitli, banka 
ve kredi kartlı, Orhangazi Şube 
Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve 
kredi kartlı, İznik Şube Müdürlüğü 
1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, 
Yenişehir Şube Müdürlüğü 1 adet 
nakitli, banka ve kredi kartlı, Gemlik 
Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, 
banka ve kredi kartlı, Mudanya 
Güzelyalı mevkii 1 adet banka ve 
kredi kartlı.
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SAĞLIKLI SU VE 
SU TASARRUFU 
YATIRIM
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
İnegöl Esenköy’de kışın 
boşa akan kaynak sularını 
boru hattı ile Yeniceköy 
Mahallesi’ne ulaştıracak. 
Böylelikle hem Yeniceköy’ün 
içme suyu sorunu çözülmüş 
olurken, kuyuların devre dışı 
kalmasıyla da önemli bir enerji 
tasarrufu sağlanmış olacak.

BUSKİ, Esenköy Mahallesi’nde yaz aylarında 
sulama suyu olarak kullanılan, ancak kış 
mevsiminde boşa akan su kaynağını, 
yeni yapılacak boru hatları ile Yeniceköy 
Mahallesi’ne getirecek. Su ihtiyacının bir 
bölümünü kuyularda pompalarla sağlayan 
Yeniceköy, böylelikle kuyu suyu yerine daha 
sağlıklı kaynak suyuna kavuşmuş olacak. 
Kuyuların devre dışı kalmasıyla da önemli 
bir enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Esenköyden alınan bu kaynak kış aylarında 
Yeniceköye içme suyu olarak verilecek ve 
yaz aylarında ise Esenköy Mahallesi’nde 
tarımsal sulama suyu olarak kullanılmaya 
devam edilecek.

Ayrıca 25 Eylül 2019’da Esenköy Mahalle 
Muhtarlığı’na resmi yazı ile konu hakkında 
bilgi verilirken, alınan su kaynağının yazın 
sulama sezonu başladığında Esenköy 
Mahallesi sakinlerine iade edileceği 
özellikle belirtildi
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BUSKİ GENEL 
MÜDÜRÜ GÜNGÖR 
GÜLENÇ ARŞİV 
ÇALIŞMALARINI 
YERİNDE İNCELEDİ
İçme suyu, altyapı ve çevre 
yatırımlarının yanında abone 
memnuniyetini sağlamaya 
yönelik çalışmalarıyla 
da dikkat çeken BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, abone 
bilgilerinin yer aldığı arşiv 
belgelerini güncelliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, abone 
bilgilerinin yer aldığı arşiv taraması ile 
çözüm odaklı hizmet anlayışını vatan-
daşların hizmetine sunduklarını belirtti. 

Abone bilgilerine etkin ulaşılması ve 
dijital arşivde muhafaza edilip korun-
ması adına arşiv ve tarama çalışmala-
rının hummalı bir şekilde devam ettiğini 
ifade eden Gülenç, ‘’Arşiv taramasında 
görevli personelimiz özverili bir şekilde 

çalışmalarını sürdürüyor. Onlara göster-
dikleri gayretten dolayı bir kere daha 
teşekkür ederiz’’ dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen altyapı, 
üstyapı, çevre ve sosyal sorumluluk 
projeleri ile alanında örnek bir kurum 
olduklarına dikkat çeken Gülenç, BUSKİ 
Genel Müdürlüğü olarak örnek alınan su 
ve kanalizasyon idaresi olmanın yükle-
diği sorumluluk bilinci ile hizmetlerine 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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KADIN ÇALIŞANLARA KADINLAR 
GÜNÜ JESTİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
kadın çalışanlarını unutmadı.

Kurum bünyesinde görev yapan kadın çalışanların “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü”, takdim edilen masa çiçekleri ile kutlandı.

Kadınların toplum yaşamındaki önemine işaret eden BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç, ‘’BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 
farklı birimlerinde görev yapan kadın personeli ziyaret ederken 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü›nde bir kere daha kadınlarımızı hatır-
lıyor onlara bizlere kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyoruz’’ 
dedi.

Dünya Kadınlar Günü’nün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 
son mesai gününde kadın çalışanlarla bir araya geldiklerini 
belirten Gülenç, bu anlamlı güne katkıda bulunan tüm mesai 
arkadaşlarına teşekkür etti.
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KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİNİ 
GÖZDEN GEÇİRME 
TOPLANTISI
2019 Yılı TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemini Gözden Geçirme 
Toplantısı BUSKİ konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim 

Yedikardeş’in katılımıyla gerçekleşti-
rilen yönetimi gözden geçirme toplan-
tısında,  2018 yılı Kalite Yönetim Sistemi 
toplantısında alınan kararlar, birimlerin 
süreç performans hedefleri gerçekleşme 
oranları ele alındı.

İç tetkik sonuçları, karşılaşılan güçlükler, 
görülen aksaklıklar ve çözüm yöntem-
lerinin de değerlendirildiği toplantıda, 
uygulanan düzeltici faaliyet sonuçları 
gözden geçirildi.

Toplantıya tüm birimlerden; daire 
başkanları, şube müdürleri ve kalite 
temsilcileri katılım sağladı.
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BUSKİ’DEN GECE 
MESAİSİ
Hayata geçirdiği 
vizyon projelerle su ve 
kanalizasyon idareleri 
arasında örnek bir 
konumda bulunan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, şehir 
merkezindeki bakım onarım 
çalışmalarına hız verdi.

Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun 
olmasını göz önünde bulundurarak 
gece saatlerinde çalışmalarını hızlan-
dıran BUSKİ bakım onarım ekipleri, 
şehir merkezindeki güzergahlarda 
kanalizasyon, baca kapakları ve yağmur-
suyu ızgaralarında bakım onarım çalış-
ması gerçekleştirdi.

Çeşitli çevresel faktörlerle asfalt 

kotundan aşağıda kalan rögar kapak-
ları, BUSKİ bakım onarım ekiplerinin 
gece saatlerinde gerçekleştirdiği bir dizi 
çalışma ile asfalt kotuna getirildi.

Çalışmalarda sona gelinirken araç trafi-
ğini tehlikeye sokan rögar ve ızgara 
kapakları da bu çalışma sayesinde 
onarılmış oldu.
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STRES YÖNETİMİ VE 
ÖFKE KONTROLÜ
Günümüz insanının 
sorunlarının başında gelen 
‘’stres yönetimi ve öfke 
kontrolü’’ Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
etkinlikte ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 
etkinlikte, “stres kaynakları”, “stresin 
etkileri”, “A & B tipi kişilikler”, “stresi 
kontrol etme yöntemleri”, “stres yöneti-
mine dair öneriler”” ve  “öfke  kontrolü” 
konularına değinildi.

Stressiz bir hayat yaşamanın mümkün 
olmadığını ama stres ile etkin bir 
mücadele ederek kontrol altına alına-
bileceğine vurgu yapan Eğitmen Fatma 
Yıldız, stres yönetmenin zihinsel, fiziksel, 
duygusal ve manevi olmak üzere 4 
boyutu olduğuna dikkat çekti.

Fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin farkın-
daki bireylerin, stresle mücadelede, 
çok daha başarılı olduğunu söyleyen 
Yıldız, ‘’Stresi hayatımızda yok saymak 
ya da çıkarmaya çalışmak yerine stres 
düzeyini doğru seviyede tutarak hayatı-
mıza olumsuz etkilerini en aza indirebi-
liriz’’ diye konuştu.

Eğitime katılımdan duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Eğitmen Fatma Yıldız, 
BUSKİ personeline katılımlarından 
dolayı teşekkür etti.
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TERÖR KAYNAKLI 
GÜVENLİK RİSKLERİ 
VE ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER
Koruma ve güvenlik 
memurları ile özel güvenlik 
çalışanlarına, Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
tarafından ‘’Terör Kaynaklı 
Güvenlik Riskleri ve 
Alınabilecek Önlemler’’ 
konulu eğitim verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 
BUSKİ Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen eğitimde, “terörle mücadele 
yöntemleri”,  “şüpheli paketlerde dikkat 
edilecek unsurlar”, “bomba düzenek-
lerinin kamufle örnekleri”, “şüpheli 
araçlara karşı dikkat edilecek unsurlar” 
konuları ele alındı.

Kamu kurumunun verdiği sosyal sorum-
luluk bilinciyle güvenlikle ilgili yenilik ve 
gelişmeleri yakından takip eden BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, kurum güvenlik 
görevlilerinin mesleki eğitimlerine de 
büyük önem veriyor.

Teknolojinin en son imkanlarıyla 
donatılan kamera izleme odası, 7 gün 
24 saat esasına göre görev yapan mobil 
güvenlik araçları ve alanında uzman 
kadrosuyla BUSKİ’nin Bursa genelindeki 
arıtma tesisleri, içme suyu barajları, su 
depoları, pompa istasyonları ve diğer 
ilgili birimlerinin güvenliğini sağlayan 

BUSKİ Güvenlik Şefliği, güler yüzlü 
hizmet anlayışı ve güven veren görev 
sorumluluğuyla, BUSKİ’ye yolu düşen 

vatandaşların takdirini kazanıyor. 
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SU DAMLALARININ 
PEŞİNDE
Bursa’nın önde gelen hizmet 
kurumlarından Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, okul öncesi 
çocuklarda ve ilkokul 
öğrencilerinde su tasarrufu 
bilincinin oluşmasına 
yönelik eğitsel faaliyetleriyle 
dikkat çekiyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle ortaklaşa planlanan ‘’Su 
Damlalarının Peşinde’’ projesiyle Bursa 
genelinde 25 anaokulu ve 25 ilkokul 
olmak üzere toplamda 50 okula, suyun 
tasarruflu ve bilinçli kullanılmasına 
yönelik eğitim programı hazırlandı.

“Ağaç yaş iken eğilir” prensibi ile 

geleceğin teminatı çocuklara su bilinci 
kazandırmayı hedefleyen BUSKİ, bünye-
sinde hazırladığı animasyon filmleri, su 
tasarrufu videoları, tasarruf kitapçık-
ları ve aktivite kitaplarıyla geleceğin 
teminatı çocukları yarına hazırlıyor.

Proje kapsamında, Emir Koop. İlköğ-
retim Okulu’nda tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi. Projenin ortaklarından 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul 

müdürleri ve öğretmenler bir araya 
geldi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim 
etkinlikleriyle anaokulu ve ilkokul 
olmak üzere Bursa’daki okullarda son 
5 yılda toplamda 18 binin üzerinde 
öğrenciye ulaşan BUSKİ, miniklere su 
bilinci ve suyun tasarruflu kullanımını 
aşılamak adına eğitsel çalışmalarına tüm 
heyecanı ile devam edecek.
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BUSKİ’DE GÜVENLİ 
SÜRÜŞ EĞİTİMİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin farklı 
birimleri ile BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı birimlerde çalışan 
personele, motosiklet 
güvenli sürüş eğitimi verildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca organize 
edilen eğitim, BUSKİ Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Verilen teorik eğitimde, güvenli sürüş, 
motosiklet kıyafetleri, iyi bir sürüş için 
zihinsel hazırlık, yol tutuş, görüş, hızlanma, 
viraj alma, frenleme, araç sollama, şehir içi 
parkuru gibi konular ele alındı.

Teorik eğitimin ardından ise sahada uygula-
malı eğitime geçildi. Güvenlik sürüş teknik-
leri, eğitime katılan tüm personel teoride 
gördüğü konuları pratikte uygulama 
imkanı buldu.
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Yarın geç olmadan...

Mustafa TÜRE

Bilindiği üzere en küçük canlı organiz-
madan en büyük canlı varlığa kadar, 
bütün biyolojik yaşamın devamlılığında 
su, “olmazsa olmaz” öneme sahiptir.

Araştırmacılara göre, yeryüzündeki 
suyun yüzde 97’sinden fazlası, insan-
ların kullanımına uygun olmayan tuzlu 
sulardan oluşuyor. İçilebilir tatlı suların 
dünyadaki suya oranı yüzde 3’ün altında 
ve temiz suyun büyük bir bölümü 
kutuplarda yer alıyor.

Tatlı suların da sadece üçte biri kullanı-

labiliyor. Dolayısıyla insanın kullanabi-
leceği su miktarı, dünyadaki toplam su 
varlığının yüzde 1’inin de altında.

Bu veriler, içilebilir su kaynaklarının ne 
kadar kısıtlı olduğunu gözler önüne 
seriyor.

Sanılanın aksine su zengini olmayan 
Türkiye, kişi başına düşen yıllık ortalama 
1519 metreküp su miktarıyla temiz su 
sıkıntısı çeken bir ülke kabul ediliyor.

Su kaynakları bakımından zengin 
sayılan ülkelerdeki bu oran, 8 bin ila 
10 bin metreküp olarak kabul ediliyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin 
nüfusunun 2030’da 100 milyona ulaşa-

cağını öngörüyor. Bu durumda, kişi 
başına düşen su miktarının 1120 metre-
küpe kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 110 milyar metreküp kulla-
nılabilir su potansiyelinin yüzde 16’sı 
içme ve kullanımda, yüzde 72’si tarımsal 
sulamada, yüzde 12’si de sanayide 
tüketiliyor.

Bütün bu veriler, kullanılabilir su kaynak-
larının ne denli az miktarda olduğunu 
gösteriyor.

Bir de bütün bunlara dünya ölçeğinde 
yaşanan iklim değişikliklerinin neden 
olduğu sıcaklık artışları ve yağış miktar-
larındaki azalmalar da eklendiğinde, 
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durumun vahameti, olanca çarpıcılı-
ğıyla varlığını hissettiriyor.

1928’den bu yana düzenli olarak tutulan 
meteorolojik verilere göre Türkiye’nin 
en kurak yıllarının sırasıyla; 1961, 1934, 
1933 ve 1932 yıllarında yaşandığı ortaya 
çıkıyor.

Yıllar itibarıyla artan kuraklık oranları 
dikkate alındığında ise 2019 yılının, son 
60 yılın en kurak yılı olduğu gerçeğiyle 
karşılaşıyoruz.

Küresel ısınma ve beraberinde yaşanan 
yağış rejimlerindeki değişimler, içme 
suyu kaynaklarının hayatiyetini de ciddi 
anlamda tehdit ediyor.

Yıllar itibarıyla metrekareye düşen yağış 
miktarları dikkate alındığında, Bursa 
adına farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; son 60 yılın en çok yağış 
alan yılının metrekareye düşen 1328 
milimetre ile 2010 olurken, metrekareye 
düşen 514 milimetre ile 2019’un en az 
yağış alan yıl olduğu dikkat çekmektedir.

Kesintisiz içme suyu temininde gerçekleş-
tirilecek yatırım ve alınacak tedbirler, tek 
tek bireylerin su tasarrufu bilincine sahip 
olmalarıyla anlam kazanacaktır.

Bu bilincin sağlanması doğrultusunda, 
medyanın toplum nezdindeki iletişim 
gücünden yararlanarak, su tasarrufunun 
gerekliliği ve önemine ilişkin programlar 
gerçekleştirilebilir.

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuk-
larımızın ders kitaplarına, su tasarru-
funun önemine işaret eden bilgilendirici 
anekdot, görsel doküman ve pasajlar 
eklenebilir.

Kurum ve kuruluşlar ile idari yönetimler su 
tasarrufunun içerdiği hayati öneme ilişkin 
geniş katılımlı, toplantı, panel, seminer ve 
çeşitli etkinlikler düzenleyebilir.

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün.

Toplum genelindeki su tasarrufu bilin-
cinin sağlanması doğrultusunda geliştirile-
bilecek uygulama, yöntem ve argümanlar 
büyük değer taşıyor.

Suyumuzun 
kıymetini bilelim
Sanılanın aksine su zengini olmayan 
Türkiye, kişi başına düşen yıllık 
ortalama 1519 metreküp su mikta-
rıyla temiz su sıkıntısı çeken bir ülke 
kabul ediliyor.

Su kaynakları bakımından zengin 
sayılan ülkelerdeki bu oran, 8 bin 
ila 10 bin metreküp olarak kabul 
ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 
Türkiye’nin nüfusunun 2030’da 100 
milyona ulaşacağını öngörüyor. 
Bu durumda, kişi başına düşen su 
miktarının 1120 metreküpe kadar 
düşmesi bekleniyor.

Gelecek yarınlar 
için tasarruf edelim
Kesintisiz içme suyu temininde 
gerçekleştirilecek yatırım ve 
alınacak tedbirler, tek tek bireylerin 
su tasarrufu bilincine sahip olmala-
rıyla anlam kazanacaktır.

Bu bilincin sağlanması doğrultu-
sunda, medyanın toplum nezdin-
deki iletişim gücünden yararla-
narak, su tasarrufunun gerekliliği ve 
önemine ilişkin programlar gerçek-
leştirilebilir.

Okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarımızın ders kitaplarına, 
su tasarrufunun önemine işaret 
eden bilgilendirici anekdot, görsel 
doküman ve pasajlar eklenebilir.

Kurum ve kuruluşlar ile idari 
yönetimler su tasarrufunun içerdiği 
hayati öneme ilişkin geniş katılımlı, 
toplantı, panel, seminer ve çeşitli 
etkinlikler düzenleyebilir.
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Maziden atiye kutlu gelenek

Pek çok ilklere ev 
sahipliğinde bulunan 
Bursa, ilk mehterhanenin 
kurulduğu şehirdir aynı 
zamanda. Osmanlı’nın 
ilk mehterhanesinin, 
Orhan Bey’in Bursa’yı 
fethetmesinden sonra 
Bursa’da kurulduğu kabul 
edilir. Maziden atiye uzanan 

yolun en önemli kültürel 
miraslarından mehterin, 
geleneksel formlar 
çerçevesinde günümüzde 
de yaşatıldığı bir gerçek. 
Bize has bu değeri, 
başarıyla temsil eden 
toplulukların başında ise 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı geliyor.

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Günümüzden 712 yıl öncesiydi. 
Dimboz-Erdoğan köyü yakınlarında 
Bizans tekfurlarının birleşmiş ordularını 
önüne katan Osman Bey, Bursa önlerine 
kadar gelmişti.

Şehrin fethi artık kaçınılmaz bir 
gerçekti. Ancak, Osman Bey, Bursa’yı 
kan dökmeden, ahalinin gönül rızasıyla 
teslim almak istiyordu.
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Bu ise epey bir zamanı gerektiriyordu.

Şehri, kimsenin canı yanmadan 
fethetmeyi amaçlayan Osman Bey, 
biri Kükürtlü Hamamı karşısında Ak 
Timur’un komutasında, diğeri ise eski 
Mollaarap Okulu yerinde Balaban Bey 
komutasında iki kule yaptırdı.

Bursa’nın güney bölümünü güvenlik 
altına almak için 1325 yılında Orhaneli 
Kalesi fethedilince, tekfur çaresiz kaldı.

Şehrin dört bir taraftan kuşatma altına 
alınmasıyla aç ve susuz kalan halk, 
sonunda, tekfura karşı ayaklandı.

Artık, Bursa’nın fethi an meselesiydi.

Ne var ki Bursa’nın fethini görmeye 
Osman Bey’in ömrü vefa etmeyecek, 
bu kutlu görev, oğlu Orhan Bey’e nasip 
olacaktı.

Osmanlı ordusunun 1308’den 1326’ya 
kadar süren kuşatması sonuç verecek, 
tekfur nihayetinde Bursa’nın anahta-
rını, 1326 yılında Orhan Bey’e teslim 
edecekti.

Bursa böylelikle, kılıçla değil, “vire” 
olarak anılan biçimde teslim yoluyla 
Osmanlıların eline geçmiş olacaktı.

Bursa’nın fethi aynı zamanda, dört 
kıtaya birden yayılan koca bir impara-
torluğun da müjdesini veriyordu.

Fetih anlayışıyla hak ve adaleti dünya 
nizamı haline getirmeyi amaçlayan 
Osmanlı’yı, bu yolda aşka getiren bazı 
temel unsurların varlığından söz etmek 
yanlış olmasa gerek.

Bu unsurların başında şüphesiz, şehadet 
makamına erişebilmek gayesi ve çabası 
vardı. 

Fetih seferine çıkan her bir askerin en 
büyük özlemiydi şehit olabilmek.
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Şehadete giden cenk yolunda askerleri 
motive eden en önemli unsurun ise 
mehteran bölüğünün icra ettiği marşlar 
ve manevi değerleri şahlandıran ezgiler 
olduğu, tarihi vesikalarda kayıtlı.

1828’de Yeniçeri Ocağı’nın dağıtılmasıyla 
birlikte II. Mahmut tarafından kapatılan 
mehterhanenin yerine, III. Selim 
tarafından, Mızıka-i Hümayun adıyla bir 
saray bandosu kuruldu.

Batılılaşma yolunda atılan adımlardan 
biri olarak değerlendirilen Mızıka-i 
Hümayun, 1914 yılına kadar varlığını 
korudu.

Türkçülük akımının etkisiyle 1914’te 
Mehteran-ı Hakaniye adıyla yeniden 
faaliyetlerine başlayan mehter, 1935 
yılında tekrar kaldırıldı.

1952 yılında askeri müze bünyesinde bir 
kez daha kurulan mehter, halkın mutlu 
günlerinde, bayramlarda, çeşitli şenlik 
ve kutlamalarda icra edilen geleneksel 
bir değer olarak, günümüzde de büyük 
bir coşkuyla yaşatılıyor.

Mehtersiz hiçbir savaşa gitmeyen 
Osmanlı ordusunun fetih başarısında 
hiç şüphe yok ki mehteran bölüğünün 
icra ettiği eserlerin üstlendiği moral 
desteğinin de önemli payı bulunmak-
tadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı

Maziden atiye uzanan yolun en önemli 
kültürel değerlerinden mehterin, 
geleneksel formlar çerçevesinde 
günümüzde de yaşatıldığı bir gerçek.
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Mehter Düzeni
İlk kurulduğu dönemlerde konser esnasında çember vaziyetini alan mehter, sonraları hilal şeklini almıştır. Mehterin konser 
diziliş düzeni, günümüzde de bu şeklini korumaktadır. Çevgenbaşının, mehterbaşı ağayı çağırmasıyla konserin başlayacağı 
sinyali de verilmiş olur. Mehterbaşı ağanın hilalin karşısına geçmesiyle konser de başlamış olur. Her eser bitiminde mehter-
başı halkı selamlar ve bir sonraki eserin ne olacağını söyler. Konser, mehterbaşının okuduğu dua ile son bulur.

Bursa’nın marka 
değeri
Kökeni Anadolu Selçukluları’na 
kadar uzanan mehter aslında 
askeri bando takımıdır. Orhan 
Bey’in Bursa’nın fethinden sonra, 
Bursa Mehterhanesi’ni kurduğu 
kabul edilir. Osman Gazi’nin 
yeğeni Ak Timur da, bir anlamda 
ilk mehter başı sayılabilir. Çünkü, 
mehterin düzenleme işi, Orhan 
Bey tarafından Ak Timur’a veril-
miştir. Mehter takımında sağ 
adımla başlanan yürüyüşlerde, her 
üç adımda bir durularak sağa sola 
selamlar verilir. 
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Bize has bu değeri, başarıyla temsil eden 
toplulukların başında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı geliyor.

Türkiye’nin önemli müzik toplulukla-
rından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı, birçok uluslararası etkinlikte Türki-
ye’yi temsil ediyor.

Gittiği her yere, mehter coşkusunu taşıyan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı, büyük ilgi görüyor.

Mehteran bölüğünde üstlendiği görev 
ve rütbeyi yansıtan rengarenk kostümler 
içerisinde dönemin savaş araç ve gereçle-
riyle donanmış şahin bakışlı, yiğit duruşlu, 
mangal yürekli cengaverlerin resmi geçidini 
büyük bir hayranlıkla izleyenler, dünyanın 
başka hiçbir ülkesinde olmayan bu askeri 
bandonun eşsiz gösterisi karşısında 
büyülendiklerini gizleyemiyor.

Mehter ve Batı 
Müziği
Batı müziğinin mehterin çaldığı 
bestelerden ve hücum havala-
rından etkilendiği gerçeği, 
müzikologların ortak kanısı. Batı 
müziğinin en önemli bestekar-
larından Mozart, Türk Marşı adlı 
bestesini yaparken mehterin 
çaldığı ritimlerden esinlendiğini 
belirtmiştir. Yine batı müziğin-
deki önemli isimlerden Bizert, 
Arieziyen adlı bestesinde mehter 
ritimlerinden etkilenmiştir. Batı 
müziğinde, Türk usulü (Ala Turca) 
diye anılan tarz, mehterin etkisiyle 
kendini kabul ettirmiştir. Rusya, 
Fransa, Avusturya, Almanya 
gibi ülkelerin askeri bandolarını, 
mehterden esinlenerek kurduk-
ları, yine tarihi belgelerin ortaya 
koyduğu bir gerçektir.
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Başarılı temsil
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı, sergilediği performansla göz 
dolduruyor. Uluslar arası festival-
lerde Türkiye’yi başarıyla temsil eden 
mehter takımı, özellikle gurbetçilerin 
yoğun olduğu ülkelerdeki gösteri-
lerde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Bu 
durumun kendilerini duygulandırdı-
ğını belirten Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Mehter Takımı Mehter Başı 
Şaban Gülşen, “Boynumuza sarılarak 
hüngür hüngür ağlayanlar oluyor. 
İnanın, yaşanılan o anları kelimelere 
dökmek çok güç. Duygu sağana-
ğının yaşandığı o anlarda, gözyaşla-
rımız gurbetçilerimizin gözyaşlarına 
karışıyor. Yüreğimiz birlikte atıyor.” 
sözleriyle mehterin, milli hasletleri 
harekete geçirerek, birlik beraberlik 
duygusunun pekişmesine vesile 
oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bugüne kadar Fransa, Almanya, 
Ukrayna, Rusya, İsviçre, Danimarka, 
Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, 
Bosna Hersek başta olmak üzere, 
dünyanın pek çok ülkesindeki askeri 
bando festivallerine katıldıklarına 
işaret eden Gülşen, konserlerinin o 
ülke vatandaşlarınca da ilgiyle takip 
edildiğini vurguluyor.

Yiğit duruşlu mangal 
yürekli cengaverler
Mehteran bölüğünde üstlendiği 
görev ve rütbeyi yansıtan rengarenk 
kostümler içerisinde dönemin savaş 

araç ve gereçleriyle donanmış şahin 
bakışlı, yiğit duruşlu, mangal yürekli 
cengaverlerin resmi geçidini büyük bir 
hayranlıkla izleyenler, dünyanın başka 
hiçbir ülkesinde olmayan bu askeri 
bandonun eşsiz gösterisi karşısında 
büyülendiklerini gizleyemiyor.
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Plastik kirliliği doğal yaşamı tehdit 
ediyor

Dünya, ‘Plastik Gezegen’ 
olma yolunda ilerliyor!.. 
Kriz, büyüktür. Dünya 
okyanuslarını, plajlarını, 
kıyılarını, deniz tabanını, 
hayvanları ve en nihayetinde 
insanı yaygın olarak 

etkileyen eşi görülmemiş 
bir plastik dalga oluşmuş 
durumdadır. Uzmanlar, 
2050 yılına kadar dünya 
okyanuslarında balıklardan 
daha fazla plastik olacağını 
tahmin ediyor. Eğer plastik 

kirliliğine kalıcı çözümler 
bulunmazsa ve plastik 
kirliliğine dur denmezse, 
daha 2100 yılına bile 
gelmeden denizlerimizin 
plastikler yüzünden ölmekte 
olduğuna şahit olacağız.

Prof.Dr.Elif DEMİRKAN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
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Plastik sözcüğü, Yunancada “biçimlen-
dirme” anlamındaki plastikos sözcü-
ğünden gelmektedir. İlk yarı-sentetik 
plastik tesadüf sonucu keşfedilmiştir. 
Daha sonraları birçok plastik çeşidi 
üretilmiştir. Plastik terimi karbon, 
hidrojen, oksijen, azot, klor ve kükürt 
gibi çeşitli elementlerden oluşan malze-
meleri içerir. Polimerler olarak da adlan-
dırılan plastikler, doğal ürünlerin dönüş-
türülmesi veya genellikle petrol, doğal 
gaz veya kömürden gelen birincil kimya-
salların sentezi ile üretilir. Dünya petro-
lünün yaklaşık %4’ü, %4’ü ise petrolün 
işlenmesi sonucu açığa çıkanlar olmak 
üzere toplam %8’i plastik ürünlerin 
imalatı için kullanılmaktadır.

Plastikler öylesine evrensel olarak kulla-
nılmaktadır ki günlük yaşamımızın 

önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Plastikler her yerde, evimizde, okulu-
muzda, iş yerimizde, oyun alanımızda, 
parklarımızda ve plajlarımızda yerini 
almıştır. Bunun nedeni esnek, hafif, 
neme dayanıklı ve ucuz olduğu için 
çok popüler bir malzeme olmasından 
gelmektedir. Tüm dünyada son 50 
yıldır hızlı gelişimini sürdürmekte olup 
cam, seramik ve ahşabın yerini almıştır. 
Modern plastikler ilk olarak 20. yüzyılın 
başlarında icat edildiğinden, plastik 
üretimi ve kullanımı, inşaattan araçlara 
ve elektroniğe kadar, yıllık üretimin 
yaklaşık 300 milyon ton olduğu mevcut 
konuma kadar tüm alanlarda katlanarak 
büyümüştür. Plastik atık üretiminden en 
fazla sorumlu üç sanayi sektörü ambalaj 
(% 46.7), tekstil (% 13.9) ve tüketici-ku-
rumsal ürün sektörleridir (% 12.3).

2018 yılında tüm dünyada 359 milyon 
ton plastik üretilmiştir. Uzun zamandır 
Avrupa ve Kuzey Amerika küresel 
plastik üretimine öncülük etmişken, 
bugün Çin en büyük plastik üreticisidir 
(% 30). Dünyada 2017 yılına kadar 8.3 
milyar ton plastik üretilmiş ve ağırlık 
olarak 1 milyar filin ağırlığına denk 
geldiği ifade edilmiştir (bir fil yaklaşık 
7.5 ton ağırlığındadır).

Uzun ömürlü olacak şekilde tasar-
lanan plastiklerin neredeyse yarısı 
satın alındıktan hemen sonra ambalaj 
atılmaktadır. Kullanımları geçici olabilir, 
ancak çevrede var olmaları geçici 
değildir: bir kez kullanıldığında, toplanıp 
geri dönüştürülmezlerse, plastikler siste-
matik olarak doğada kalır (400-1000 
yıl) ve ciddi hasarlara neden olurlar. 
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Plastik atıklar geri dönüşüm, gömme 
ve yakma yoluyla bertaraf edilir. Ancak 
gömmede depolanabilecek alanların 
her geçen gün azalması ve maliyetinin 
yüksek olması dezavantajdır. Yakmada 
ise yanma sonucu oluşan bazı zararlı 
gazlar ve maddeler en büyük dezavan-
tajını oluşturmaktadır. Araştırmacılar, 
2015 yılına kadar 6.3 milyar ton plastik 
atık toplandığını belirtmişlerdir. Bu atık 
toplamının sadece %9’u geri dönüştü-
rülmüş, %12’si yakılmış ve %79’u çöp 
sahalarında ya da doğal ortamlarda 
birikmiştir. Mevcut eğilimler devam 
ederse, 2050 yılında yaklaşık 12 milyar 
ton plastik atık depolama sahasında 
veya doğal çevrede olacaktır.

Ekolojik tehdit

Küresel bir başarı hikayesi olarak kabul 
edilen plastiğin saygınlığı, artmış atıklarla 
ilgili endişeleri artırmıştır. Özellikle 
plastiğin bozulmaya karşı dayanıklı-

lığı ve sanayide kullanımının artması 
nedeniyle plastik kirlilik meselesi artık 
küresel ekolojiye yönelik bir tehdit 
haline gelmiş ve plastik kirliliği ciddi 
bir hal almıştır. Bu kirlilik esas olarak 
ortamda kötü toplanmış, kötü geri 
dönüştürülmüş veya terk edilmiş evsel 
atıklardan kaynaklanmaktadır. Fırtınalar 
veya şiddetli yağmurlar sırasında, su 
seviyeleri yükselir ve kıyıdan gelen çöpü 
süpürür. Tarımsal, endüstriyel ve kentsel 
alanlarda seyahat ederken su yolları çok 
sayıda çöp alır (gıda ambalajı, teneke 
kutular, sigara izmaritleri, vb.). Dolayı-
sıyla, bu atıkların yolculuğu kanali-
zasyon, nehir, akarsular ve rüzgarlar 
tarafından taşınarak okyanuslarda sona 
erecektir. Plastik kirliliği hem karasal 
hem de deniz kaynaklı olarak oluşmak-
tadır. Atık plastiğin %80’inin karadan 
denizlere taşındığı ve her yıl yaklaşık 
10-20 milyon ton plastik deniz ve 
okyanuslarda biriktiği rapor edilmiştir.
Okyanuslardaki plastik döküntü kütlesi 

Plastik hayatı tehdit 
ediyor
Plastik kirliliği günümüzde karşılaştı-
ğımız en önemli çevre sorunlarından 
biridir. Plastik kirliliği yaban hayatını 
öldürür, doğal ekosistemlere zarar 
verir ve iklim değişikliğine katkıda 
bulunur. Karbondioksit emisyonları 
her yıl artan atık plastik üretimi ve 
yakılmasından dolayı artmaktadır.

o kadar büyük ki “7. kıta” olarak adlandı-
rılmaktadır. Çünkü, 7. kıtanın adı plastik 
kirliliği birikimi alanlarının kıtalar kadar 
geniş olması gerçeğinden gelmektedir. 
Bu plastik kirliliği milyonlarca kilometre 
karelik bir alana yayılmaktadır. Bu 
nedenle okyanuslarımızda milyarlarca 
parçanın yüzdüğü tahmin edilmek-
tedir.1950’lerden bu yana plastik 
okyanusta birikti ve şimdilerde Büyük 
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Pasifik çöp yığını oluşmuştur. ABD’nin 
üçte biri kadar devasa bu plastik çöp 
yığını tamamen ıssız bir plastik kıtadır. 
Bu kıta 3,4 milyon kilometrekare geniş-
liğinde, 80 bin ton ağırlığındaki yüzen 
bir plastik yığınından meydana gelmek-
tedir.Benzer durum Atlantik ve Hint 
okyanuslarında da görülmüştür. Büyük 
Pasifik çöp yığını, okyanus akıntıları 
nedeniyle Kuzey Atlantik’e getiriliyor. 
Buradaki yığın ise 1,6 milyon kilometre-
kare genişliğindedir. Tüm okyanuslarda 
toplamda 7 milyon ton atık bulun-
duğu tahmin edilmektedir. Okyanus-
lardaki bu plastik çöp yığınlarına yine 
yüksek oranda Akdeniz ve Karadeniz 
de sahiptir. Çöp yığınları oluşumları iç 
denizlerde de başlamıştır.

Atık plastiklerin %75’i 5 cm’den 
büyüktür,  %8’ini ise mikroplastikler 
(<5 mm) oluşturmaktadır. Gerek 
karada gerekse denizdeki plastikler 
zamanla foto-degrade olmakta, yani 

güneşe maruz kalmak suretiyle daha 
küçük parçalara yani zehirli petro-po-
limerlere ayrılmakta ve mikroplastik 
olarak ifade edilmektedir. Parçalar ne 
kadar küçük olursa olsun, bunlar hala 
ve daima plastik olacaktır, yani doğal 
süreçler tarafından absorbe edilmez 
veya değiştirilmez. Mikroplastikler daha 
küçük ve daha küçük parçalara ayrılır ve 
mikrofiberler halinde doğada bulunur. 
Bu durum oldukça endişe vericidir. Bu 
mikro atıklar okyanuslarda ve denizlerde 
çıplak gözle görülemeyen bir “plastik 
çorba” oluşturmaktadır. Okyanuslarda 
yaklaşık 57 trilyon mikroplastik olduğu 
tahmin edilmektedir.

Plastik kirliliği en önemli çevre 
sorunu

Plastik kirliliği günümüzde karşılaştı-
ğımız en önemli çevre sorunlarından 
biridir. Plastik kirliliği yaban hayatını 
öldürür, doğal ekosistemlere zarar verir 

ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. 
Karbondioksit emisyonları her yıl artan 
atık plastik üretimi ve yakılmasından 
dolayı artmaktadır.

Denizler ve okyanuslardaki plastik kirli-
liğinin tüm deniz yaşamı üzerinde derin 
bir etkisi vardır. Plastik kirliliği nedeniyle 
doğrudan tehdit altında olan 693 deniz 
türü vardır.  Birçok deniz kuşu plastiği 
gıda ile karıştırır. Deniz kuşlarının% 
90’ının midelerinde plastik parçaların 
olduğu tahmin edilmektedir. Deniz 
canlıları plastik parçalarını yiyecek 
sanıp yemekte ancak sindirememekte-
dirler. Bu maddeler, onların midelerinde 
kalıyor ve en kötü ihtimalle çöp dolu 
mideleri ile açlıktan ölüyorlar.

Deniz faunası (kuşlar, balıklar vd) farklı 
döküntülere karışarak yaralanma, 
boğulma ve hareketsizliğe maruz 
kalmaktadır. Bu, hayvanın kendisini 
beslemesini veya nefes almasını engel-
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lemekte ve ölümüne neden olmaktadır. 
Her yıl en az bin deniz kaplumbağasının 
kayıp veya atılan av araçlarını içeren 
plastik atıklara dolanması nedeniyle 
öldüğü tahmin edilmektedir. Yutulan 
plastik, hayvanların sağlığına zarar 
vermektedir. Bu hayvanlar genel-
likle plastiği sindirim sistemlerinden 
geçiremez, bu da iç aşınmalara, sindirim 
tıkanıklıklarına ve ölüme neden olur. 
Ayrıca, yutulan plastikten gelen toksin-
lerin de üremeye zarar verdiği ve 
bağışıklık sistemlerini bozduğu gösteril-
miştir. Plastik atıklar da mercan bozul-
masını hızlandırmaktadır.

Terk edilmiş veya kayıp balık ağları 
binlerce balık, kaplumbağa, kuş ve deniz 
memelisini yakalamaya devam ediyor. 
Bu fenomene “hayalet balıkçılık” denir. 
Terk edilmiş veya kaybolmuş balıkçılık 
malzemesinin 640.000 ton atık olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu atılmış ağlar 
deniz yaşamını “yakalamaya” devam 
ettiğinde hayalet balık avı gerçekleşir. 
Bu da ciddi deniz canlıları için ciddi bir 
tehlikedir.

Deniz canlılarını etkileyen kirlilik insan-
ları da dolaylı olarak etkilemektedir. 
İnsanlar plastiği mikro ve nano-plas-
tiklerle kontamine gıdaları tüketerek 
almaktadır. Bu büyük olasılıkla deniz 
ürünleri, özellikle kabuklu deniz 
ürünleri, midye ve istiridye yoluyla 
gerçekleşmektedir.

Diğer yandan okyanuslardaki plastik 
parçacıkların oldukça yüksek seviye-
lerde organik kirleticileri içerdiği 
gösterilmiştir. Diklorodifeniltrikloro-
ethan (DDT) gibi organik pestisitlere, 
poliklorlubifenillere (PCBs), nonilfe-
nollere (NP), polisiklikaromatik hidro-

Kirlilikle 
mücadelede insan 
faktörü
Pek çok insan, günlük faaliyetle-
rinin bir sonucu olarak ürettikleri 
atık miktarı hakkında hiçbir fikre 
sahip değildir. Plastiğin etkisi en aza 
indirilecekse farkındalık yaratma 
ve alışkanlıkları değiştirmek için 
bilinçli bir çaba gereklidir: daha az 
atık, daha fazla yeniden kullanım 
ve geri dönüşüm yoluna gitmemiz 
gerekiyor. Tüketiciler açıkça hayati 
bir rol oynamaktadır. Ambalajı çok 
az olan veya hiç olmayan ürünleri 
tercih etmek, tek kullanımlık 
plastik tabaklar, çatallar, kaşıklar ve 
bardaklar yerine uzun ömürlü ve 
tekrar kullanılabilir ürünler seçmek 
ve marketlerde plastik poşetleri 
reddetmek. Eşyaları atmak yerine 
tekrar kullanmak, nesnelere yeni bir 
hayat verebilir.
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karbonlara (PAHs), polibromludifenil 
eterlere (PBDEs) ve bisfenol A (BPA) 
gibi toksikkimsayasallara okyanuslar-
daki plastik atıkların genelinde rastlan-
mıştır. Bu durum potansiyel olarak 
insan sağlığı açısından doğrudan risk 
oluşturur. Çünkü bu maddeler balık-
ların bünyesine girmekte ve besin 
zinciri ile insanlara ulaşmaktadır. Bu 
toksik ajanlar, gelişim bozuklukları 
(nörolojik bozukluk, büyüme anorma-
lileri ve hormonal dengesizlikler), 
endokrin sistem bozuklukları, astım, 
eklem iltihabı, kanser (meme kanseri) 
ve diyabet da dahil olmak üzere birçok 
sağlık sorunu ile ilişkilidir. Plastik şişe 
ince olursa ve bir de güneşe veya ısıya 
maruz kalırsa içindeki polimer maddeler 
yağ ile çözünüp kanserojen maddeye 
dönüşüyor.  Son yıllarda kanser hasta-
larının artışının en büyük etkilerinden 
biri plastik ambalajlar diyebiliriz. 
Bisfenol A’nın (BPA) hayvan ve insan 
sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha 
fazla bilimsel rapor yayınlanmakta ve 
haberler iyi değildir.  Yüksek bisfenol 
A düzeylerinin kalp hastalıkları, kanser, 
diyabet ve anormal derecede yüksek 
düzeyde bazı karaciğer enzimleri ile 
anlamlı olarak ilişkili olduğunu bulmuş-

lardır. Bisfenol A’nın (BPA), hayvanların 
üreme sistemlerine müdahale ettiği 
kanıtlanmıştır.

Plastik kirliliğinin diğer bir olumsuz 
etkisi de, deniz çöpü ciddi ekonomik 
kayıplara da neden olur. Kıyı topluluk-
ları (plaj temizliği, halk sağlığı ve atık 
bertarafı için artan harcamalar), turizm, 
nakliye, balıkçılık yetiştiriciliği ve kıyı 
tarımını da ciddi anlamda etkilemek-
tedir.

Atık plastiğin denizdeki canlı ölümleri, 
habitat tahribatı, kimyasal kirlenme, 
istilacı türlerin yayılması, balıkçılık ve 
turizme finansal kayıplar açısından 
deniz ekosistemlerine verdiği çevresel 
zarar oldukça fazladır.

Plastik Gezegen

Dünya ‘Plastik Gezegen’ olma yolunda 
ilerliyor!.. Kriz, büyüktür. Dünya 
okyanuslarını, plajlarını, kıyılarını, deniz 
tabanını, hayvanları ve en nihayetinde 
insanı yaygın olarak etkileyen eşi görül-
memiş bir plastik dalga oluşmuş durum-
dadır. Uzmanlar, 2050 yılına kadar dünya 
okyanuslarında balıklardan daha fazla 
plastik olacağını tahmin ediyor. 

Eğer plastik kirliliğine kalıcı çözümler 
bulunmazsa ve plastik kirliliğine 
dur denmezse, daha 2100 yılına bile 
gelmeden denizlerimizin plastikler 
yüzünden ölmekte olduğuna şahit 
olacağız.

Bu endişe verici durumla karşı karşıya 
kalan birçok insanın ilk tepkisi, 
gezegenin denizlerinden ve okyanus-
larından yüzen plastikleri temizleyecek 
bir çözüm bulma umuduyla teknolo-
jiye dönmektir. Ancak okyanuslar geniş 
ve her zaman enkaz miktarı artıyor ve 
mikroplastiklerin ortaya çıkması toplan-
mayı zorlaştırıyor.

Pek çok insan, günlük faaliyetlerinin bir 
sonucu olarak ürettikleri atık miktarı 
hakkında hiçbir fikre sahip değildir. 
Plastiğin etkisi en aza indirilecekse 
farkındalık yaratma ve alışkanlıkları 
değiştirmek için bilinçli bir çaba gerek-
lidir: daha az atık, daha fazla yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm yoluna 
gitmemiz gerekiyor. Tüketiciler açıkça 
hayati bir rol oynamaktadır. Ambalajı 
çok az olan veya hiç olmayan ürünleri 
tercih etmek, tek kullanımlık plastik 
tabaklar, çatallar, kaşıklar ve bardaklar 
yerine uzun ömürlü ve tekrar kullanı-
labilir ürünler seçmek ve marketlerde 
plastik poşetleri reddetmek. Eşyaları 
atmak yerine tekrar kullanmak, nesne-
lere yeni bir hayat verebilir. Artık kulla-
nılmayan eşyaları muhafaza edin, onarın, 
satın ya da verin, ambalajları, kapları 
ve yedek parçaları yeniden kullanın, 
şişeleri mümkün olduğunda depozito 
için iade edin - bunların hepsi insan-
ların atık ayak izlerini azaltmaları için 
basit yollardır. Tüketiciler atıklarını geri 
dönüşüm için gönderilmesinin sağlama 
sorumluluğunu da üstlenmelidir. İnsan-
ların denizleri, atıkların boşaltılabileceği 
geniş bir rezervuar olarak düşünmele-
rini durdurmak için önemli bir eğitime 
ihtiyaç vardır.
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‘’Sanatın Doğru Sesi’’ Bursa 
Büyükşehir Orkestrası

Burak ÖZCAN

Sözcükleri kullanmadan bir şeyler 
anlatmayı denediniz mi? Bu çoğu 
zaman mümkün değildir. İletişimde bir 
bütün olarak vücut dili, jest ve mimik-
lerle beraber sözcükleri kullanırız. 
Sözcükleri kullanmadan birine bir şey 
anlatmayı denemek bir bakıma ‘sessiz 
sinema’ oynamaya benzer. ”Sözcükleri 
kullanmadan duyguları düşünceleri 
karşıya aktarmanın bir yolu, yöntemi 
var mıdır?” diye sorsanız, şüphesiz 
size, bunun en etkili yolunun müzik 
olduğunu söylerim.

Müzik, duygu düşünce ve imgeleri tek 
sesli ya da çok sesli anlatma sanatıdır. Bu 
biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan 
yapıtların çalınması ya da söylenmesidir. 
En sade biçimiyle birbiriyle uyumlu 
seslerin bir araya gelerek, ritmik bir yapı 
kazanmasıdır. Aslında kulağımıza hoş 
gelen her sesi müzik olarak tanımlaya-
biliriz.

Müzik kelimesinin etimolojisine 
bakacak olursak, müzik Yunan kökenli, 
‘mousiki’ kelimesinden gelir. Musiki 
Yunanca’da perilerin konuştuğu dil 
anlamına gelmektedir. İnsanlık müziğe 

eski çağlardan beri hem doğu hem de 
batıda tanrısal bir dil olarak bakmıştır. 
Çok ilginçtir ki müzik dünyadaki her 
insanın sevdiği ender şeylerden biridir 
ve neredeyse insanlık var olduğundan 
beri vardır.

İnsanlığın doğuşuyla müziğin doğuşu, 
daha doğrusu insanın müziği keşfetmesi 
arasında çok kısa bir zaman farkı vardır. 
Çünkü insanlık ilk ihtiyaçlarının önemli 
bir kısmını müzik ile karşılamıştır. 
Bunlara en güzel örnek iletişimdir. 

İnsan vahşi doğada hayatta kalabilmek 
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için birbirine ihtiyaç duymuştur. İlk 
çağlarda ne kadar gelişmemiş olsa da 
insanlar, klanlar kurarak yaşamlarını 
sürdürdüler. Ve ilkel insan için karmaşık 
olan dilin yapısı iletişim için ilk yolun 
müzik olmasını kaçınılmaz kılmıştır. 
Bu bazen doğadaki sesleri taklit ederek 
bazen de kemik ya da taşlarla bir yere 
vurarak olmuştur. Fakat ne kadar 
ilkel olursa olsun belki de bu müziğin 
doğuşudur. Daha doğrusu insanlığın 
müziği keşfidir.

Müzik insana ihtiyaç duyan bir olgu 
değildir. Doğanın kendisi bizzat müzis-
yendir. Dalgaların sesi, yaprakların 
hışırtısı, rüzgarın uğultusu, yağmurun 
sesi bu müzisyenin bize söylediği en 
nadide şarkılardır. Ya da kim bir kuşun 
cıvıltısının müzik olmadığını iddia 
edebilir?

İnsan müzikle her duygusunu ifade 
edebilir ve müzikte her duygunun 
yansımasını bulabilir. Aşk, hüzün, 
mutluluk, keder... İnsanın müzikle ifade 
edemeyeceği hiç bir şey hiç bir duygu 
yoktur. Hatta bazen başka şekilde ifade 
edemeyeceğimiz duyguları müzikle 

ifade edebiliriz. Yani müzik aynı 
zamanda duygularımızın dilidir. 

‘Su Şehri Bursa’ dergimizin otuz birinci 
sayısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürü Muhterem 
Çevik ile keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik.

 — Bursa’nın sanat ve kültür 
yaşamında özgün bir yeri bulunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası, şehrin marka değer-
leri arasında yer alıyor. Konser-
vatuar geleneğinden bugüne 
pek çok başarılı çalışmaya imza 
atan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası’nın kuruluşundan söz 
edersek neler söylersiniz?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü’ne çok değerli sanat-
çılar, çok değerli müzik adamları, 
kuruluşunda ve daha sonrasında ciddi 
anlamda destek vermişlerdir. İlk önce 
1983 yılında şu anki Şehir Kütüpha-
nesi’nin bulunduğu yerde icralarına 
başlayan Türk Sanat Müziği Bölümü 
kuruldu. O dönemde Türk Musikisi 

Derneği ile Halk Eğitim Merkezi’nde 
konser veren kişiler bir araya gelip 
çalışmalarına başladı. Bugüne baktığı-
mızda devam eden eğitimlerimiz 35’inci 
yılında.  Aslına bakarsanız yeni açılan bir 
çok üniversiteden bile köklü bir geçmişe 
sahip bir eğitim kurumu burası.

Kurulduğu günlerde o zamanki adıyla 
konservatuara destek veren önemli 
isimler var. İlhan Çağlı, Erdinç Çelikkol, 
Burhan Dikencik, Altun Altun, Mahmut 
Hoşağası, Yaşar Kalıt’tan oluşan bir 
yönetim kurulu. Daha sonra Yücel 
Paşmakçı Hoca’nın burada görev 
almasıyla 1993 yılında Türk Halk Müziği 
başlıyor. 1985 yılında ise rutin konser-
lere start veriliyor.

 — Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Orkestrası kaç bölümden 
oluşmakta? Bölümlere öğrenci 
seçiminde nasıl bir yöntem 
izleniyor? Bölümlere kabul edilen 
öğrencileri bekleyen öğrenim 
süreci nasıl? Eğitimler hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Orkestra Şube Müdürlüğü; Türk Sanat 

Büyükşehir 
Belediyesi Her Yerde 
Orkestra İlçelerde
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü, ‘Büyükşehir Beledi-
yesi Her Yerde Orkestra İlçelerde’ 
sloganıyla ilçe konserleri düzenliyor. 
Organizasyon kapsamında Orhaneli, 
Yenişehir, İznik ve Gemlik olmak 
üzere bir çok konser düzenlendi. 
Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan 
Orta Okulu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen konser etkinliğine 
Orhanelili vatandaşlar yoğun katılım 
sağladı.
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‘Dikkat Müzik 
Çıkabilir’
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü ‘Dikkat 
Müzik Çıkabilir’   sloganıyla  renkli 
bir projeyi hayata geçirdi. Proje 
kapsamında, Büyükşehir Belediye 
Bandosu, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 
faaliyet gösteren bir kitapçıda ve 
Eker Meydanı’nda halkla buluştu. 
Hareketli şarkılarla alanı dolduran-
lara müzik ziyafeti çeken bando,   
kitapseverlere de uzun süre hatıra-
larında kalacak bir sürpriz yaptı.
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Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği 
Bölümü, Bando Bölümü ve Çalgıcı 
Mektebi Roman Orkestrası olmak üzere 
dört bölümden oluşuyor.

Tür Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 
Bölümü›nde eğitimlerimiz hayat 
boyu öğrenme modülü altında 4 yıl 
olarak devam ediyor. Ağustos ayında 
öğrencilerimiz için çağrıya çıkıyoruz. 
Eylül ayı gibi bir sınav yaparak başarılı 
olan öğrencilerimizin kayıtlarını 
alıyoruz. Kasım ayının sonuna doğru da 
eğitimlerimiz başlıyor. İlk yıl teorik ve daha 
sonraki yıllarda enstrüman derslerimiz ile 
eğitimlerimize devam ediyoruz.

Şu anda kayıtlı 450 öğrencimiz var. 
En küçüğü 14 en büyüğü 72 yaşında. 
Öğrencilerimiz çalışmalarını pazartesi 

ve perşembe akşamları haftada iki gün 
yapıyorlar. Bunun yanında çarşamba 
günleri de pratik yapabiliyorlar.

Bunun yanında Orkestra Şube Müdür-
lüğü bünyesinde hem Halk Müziği hem 
Sanat Müziği’nde olmak üzere çocuk 
koromuz var. Şu anda Türk Halk Müziği 
Çocuk Korosu’nda 28, Türk Sanat Müziği 
Çocuk Korosu’nda 40 öğrencimiz var. 

Eğitimlerimizden biraz bahsedecek 
olursak, şunu kesinlikle söyleyebi-
liriz. Burada verilen eğitim üniversite 
düzeyinde. Az önce de söylediğim gibi 35 
yıllık köklü bir geçmişimiz var. Çok ciddi 
ve kaliteli bir eğitimden bahsedebiliriz. 
Buradaki ders müfredatlar kendi hocala-
rımız tarafından hazırlanıyor ve Milli 
Eğitim onaylı.

 — Orkestra bünyesinde öğrenim 
görmek isteyen sanatseverlerin 
izlemesi gereken yol haritasına 
ilişkin neler söylenebilir?

Ağustos ayında önkayıt ile ilgili duyuru-
larımızı sosyal medya hesaplarından, 
internet sitemizden yapıyoruz. Eğitim 
görmek isteyen sanatseverler buradan 
bizleri takip edebilirler. Daha önce de 
bahsettiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü›yle yaptığımız protokol 
doğrultusunda Milli Eğitim tarafından 
geçerliliği olan bir belge veriyoruz. 
Mülakatta başarılı olan öğrenciler, ekim 
ayının ilk haftasında eğitimlere başlıyor. 
Mayıs ayının sonunda da dönemimizi 
tamamlıyoruz. Toplamda 252 saatlik bir 
eğitim programımız var. 
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 — Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası bugüne değin, ses 
getiren pek çok konser etkinliğiyle 
adından söz ettirdi. Bu bağlamda, 
önümüzdeki döneme ilişkin konser 
programınızdan söz etmenizi 
istirham etsem neler söylersiniz?

Şu anda, Merinos Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Orhangazi ve Osmangazi 
Salonu’nda Türk Sanat  Müziği ve Türk 
Halk Müziği olmak üzere ayda iki konser 
planlıyoruz. Konserlerimize konuk 
sanatçı davet ediyoruz. Öğrenci konser-
lerimiz devam ediyor. Tasavvuf koromuz 
var. Kültür merkezlerinde devam eden 
tasavvuf konserlerimiz, ilgi görüyor.

Bugüne değin konuk sanatçı olarak tüm 
ülkede kabul görmüş ve kendini kabul-



41

BURSAYA DEĞER KATANLAR

Müzik Atölyesi

Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü’nün sanatı 
topluma yaymak ve müziği gençlere 
sevdirmek adına ilköğretim ve 
anaokulu öğrencilerine yönelik 
yürüttüğü ‘Müzik Atölyesi’ 
eğitim projesi, minikleri sahne ile 
tanıştırıyor.

Atölye kapsamında sahne 
ile tanışan ve Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk Halk ve Türk 
Sanat Müziği hocalarından ders 
alan öğrenciler, ilk deneyim 
performanslarıyla parmak ısırttı. 

Öğrencilere önce Türk Halk Müziği 
Bölümü sanatçıları tarafından halk 
müziği enstrümanları tanıtıldı, 
ardından mikrofon başına geçen 
minikler, dillerden düşmeyen 
şarkıları saz sanatçıları ile birlikte 
seslendirdi. 

Atölye çalışmasından büyük keyif 
alan öğrenciler, solo performansla-
rıyla da kendilerine hayran bıraktı. 

lendirmiş isimleri misafir ettik. Ahmet 
Özhan, Orhan Ölmez, Kubilay Dökmetaş 
konuk ettiğimiz sanatçılar arasında. Yine 
yakın zamanda Çalgıcı Mektebi Roman 
Orkestrası’nın organize ettiği Taksim 
Trio büyük ilgi gördü. En son yaptığımız 
etkinliklerden bir tanesi Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk Müziği Orkestra-
mızın ortaklaşa düzenlediği ‘Şarkılarımız 
Türkülerimiz’ etkinliğiydi.

Bursa’da çok enteresan bir seyirci kitlesi 
var. Bursalı sanatseverler hem ünlü 
isimleri Bursa’da görmek istiyorlar hem 
de Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği’ndeki özü yakalamak istiyorlar. Bu 
anlamda biz Büyükşehir Orkestrası olarak 
Bursalı sanatseverlerin beklentilerine 
karşılık vermeye çalışıyoruz.

 — Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Orkestrası’nın, bir yönüyle, 
okul işlevi gördüğü de söylene-
bilir. Orkestra’nın rahle-i tedri-
satından geçmiş pek çok müzik 
insanının varlığı bilinen bir gerçek. 
Bu kapsamda, Orkestra’nın sanat 
dünyasında üstlendiği misyon ve 
vizyona ilişkin neler söylenebilir?

Büyükşehir Orkestrasının tam misyo-
nunu şu cümle ile ifade etmek 

istiyorum, ‘’Sanatın Doğru Sesi’’. Kenti-
mizin müzik değerleri doğrultusunda; 
Gezek Kültürü, Kına Geceleri, Damat 
Traşı, Güvendeler, Düğün Karşılama-
ları gibi yöresel etkinlikleri yerelde ve 
ulusalda, uluslararası kamuoyunda 
farkındalık yaratmak adına, yurt içinde 
ya da yurt dışında düzenlenen etkinlik-
lerde belediyemizi en iyi şekilde temsil 
etmek temel misyonumuz.

Burada verdiğimiz eğitim, hem Türk 
Halk Müziği’nin hem de Türk Sanat 
Müziği’nin temel bilgilerini kapsıyor. 
Konserlerimizde kentimizin müzik 
değerlerine ve müzik kültürüne ait 
dokunuşlar yapmaya gayret ediyoruz.

Bursa’ya ve ülkemize ait olan Türk 
Sanat ve Türk Halk Müziği değerleri 
konusunda herkesi bilinçlendirmeye 
çalışıyoruz. Türk Sanat ve Türk Halk 
Müziği’nin özündeki kültürü toplumun  
her kesimine inecek şekilde çalışmaları-
mızı planlıyoruz.
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UYGARLIĞIN SUYA HÜKMETME İLE 
BAŞLAYAN YOLCULUĞU

M.Ö.3200‘lerde kurulan ilk Sümer kent 
devletine ait yazılı kaynaklar, Sümer 
uygarlığı  hakkında oldukça ayrıntılı 
bilgileri bize ulaştırıyor. M.Ö. 3000’lere 
gelindiğinde  su mühendisliği oldukça 
gelişmişti. Bu antik toplumun, yazının 
keşfi ile başlayan uygarlık olma yolundaki 
yolculuğu, yaşadıkları dünyayı anlama 
isteği, merak dürtüleriyle birlikte 
teknoloji ve bilimdeki gelişmişlikleri  
sayesinde emsallerine göre o dönemin 
zirvesine ulaştığını söyleyebiliriz.

Bizler çoğu zaman tarihsel olay ve 
olguları zamanımızın şartlarına göre 
değerlendirme eğilimindeyizdir, oysa ki 
durum öyle değildir. Sümer uygarlığının 
tekerleği icat etmesi,  yazının keşfi gibi 
atılımlar ve bir ayı 30 gün ,bir yılı 360 gün 
olarak hesapladıkları takvim buluşunu 
bugüne kıyaslayacak olursak, günümüz 
insanının uzay yolculuğu kadar 
önemlidir. Bu gelişmişlik Sümerlere – ve 
onlardan esinlenen çağdaşlarına- suya 
hükmetme kabiliyetini de verdi. Dicle 
ve Fırat nehirlerinden bu sayede en üst 
seviyede faydalandılar. Elbette ki bu, 

Sümer kentleri arasında bazı tartışma ve 
gerginliklere de neden olmaktaydı. Uzun 
ve geniş sulama kanalları, ırmağın aşağı 
tarafında kalan kentlerin su kaynakla-
rını olumsuz etkilemeye başladığında  
Kent devletleri arasındaki tartışmalar 
da kaçınılmaz oluyordu. Öte yandan 
bu gelişmişliğin bir bedeli de, verimli 
sulama ile gelişen tarım ve zanaatta 
uzmanlaşma  yolu ile artan zenginlikten 
dolayı -günümüz deyimiyle bir cazibe 
merkezi haline gelen-  bölgenin saldırı-
lara açık olmasıydı.

Hakan ORHAN
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Döneminin zirvesindeki Sümer uygar-
lığı M.Ö. 2200 civarlarında  Elam ve 
Akadların saldırıları sonucu zayıfla-
maya ve tarih sahnesinden çekilmeye 
başladı ve sonucunda Sümer toplumu 
da diğer topluluklara karıştılar. Ancak 
temelini attıkları ve geliştirilerek bugün 
hala kullanılan icatları ve bilimsel olarak 
geçerli olan katkıları ile dünya tarihinde 
çok önemli ve saygın bir yer edindiler. 
Bıraktıkları miras ardıllarınca aynı 
ivmeyle devam ettirilmese de uygarlığın 
doğuda doğduğu görüşü geçerliliğini 
korumaya devam etmektedir.  

KARANLIK ÇAĞ

M.Ö. 12 ve 13. yy.ları kapsayan zaman 
diliminde, Bronz Çağı Çöküşü olarak 
adlandırılan süreçte yaşanan bir dizi 
kültürel dağılmalara ve çözünmelere 
yol açan toplumsal olaylar sonucu 
Doğu Akdeniz ve Mezopotamya’nın 
tüm kurumları işlevini yitirmiş, şehir 
hayatı büyük ölçüde gerilemiştir. Bu 
çöküşün etkisi olarak Yunanistan da 
dahil olmak üzere Anadolu ve hatta Ege 
adaları yaklaşık 400 yıl süren bir karanlık 
çağa girmiştir. Bu dönemde Anadolu’da 

tahrip edilmeyen önemli kent kalma-
mıştı.  Hattuşaş, Alişar, Maşat, Troya ve 
daha pek çoğu.. İzleyen bin yıl boyunca 
bu topraklardaki uygarlık, Hititler 
seviyesine ulaşamamıştır.

ANADOLU,  BALKANLAR  VE PERS 
İSTİLASI

M.Ö. 3000 lerde başlayan tarım , yerleşik 
hayata geçiş  ve bunun sonucu olarak 
insanların topluluktan uygarlığa adım 
atma sürecinin,  yaklaşık 2500 yıl sonra 
farklı bir ivme kazanmaya aday  olaylara 
tanık olduğunu görüyoruz. 
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M.Ö. 550 de Med İmparatorluğunu 
sona erdirerek bağımsızlarını kazanan 
Persler iyi teşkilatlanmış siyasi otorite-
leri ve savaş yetenekleriyle hızla impara-
torluk haline geldiler. Batı Anadolu’da 
kurulu Lidya Krallığını ele geçirdiler. 
( Bugün hala özellikle Ege bölgesinin 
çeşitli yerlerinde Pers mirasına ait çeşitli 
kalıntılar bulunmaktadır ) Ancak kısa 
süre Pers otoritesine karşı başlayan 
İyonya ayaklanması, batı Anadolu ve 
Yunanistan coğrafyasında başlayacak 
olan ve tüm dünyayı derinden etkile-
yecek yeni ufuk ateşinin  kıvılcımı oldu. 
İyonya ayaklanmasına verilen destekten 
dolayı Pers kralı I.Darius, Atina ve Eritri-
a’yı cezalandırmakta kararlıydı. Elbette 
salt neden bu değildi. Grek kent devlet-
lerinin Pers hakimiyetinin istikrarı için 
tehdit oluşu Yunanistan işgali için 
kaçınılmazdı. Nihayet, I. Pers istilası M.Ö. 
492 de başladı.  Yunan kent devletleri 
ile Pers ordusu arasında çeşitli bölge-
lerde (Maraton, Thelmopilae, Labranda 

, Salamis vs) pek çok savaş  gerçekleşti.  
Platea savaşı ise Yunan zaferini kesinleş-
tiren savaş olmuştur.

PERS - YUNAN SAVAŞLARININ 
UYGARLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Döneminin süper gücü Pers impara-
torluğuna karşı ayaklanan Yunanlılar, 
zorlu mücadele sonunda hedeflerine 
ulaştıklarında kendilerine olan güvenleri 
hayli arttı. Yazının başında değinilen, 
Sümerlerin yaşadıkları dünyayı anlama 
ve anlamlandırma dürtüsü aynı şekilde 
Yunanlılarda da kendini gösterdi. 
Bitmek bilmeyen merak;   neden, niçin 
sorularına aranılan cevaplar yeni bir 
aydınlanmanın ilk adımlarıydı. Felsefede 
, matematikte, sanatta, orduda, siyasette 
yaşamın her alanında değişimler oldu 
. Sonuç olarak, doğuda doğan uygarlık 
yıllar içinde batıya taşındı.

Dipnot ;  Uygarlık dinamiktir, niteliksel 
anlamda görecelidir.  Tarihsel olay ve 

olgulara bağlı olarak coğrafi açıdan 
sürekli değişkenlik gösterir. Günümüz 
için, belirli bir coğrafyaya ait olduğu 
düşünülse de bu hatalıdır. Bugün 
batıdadır, yarın kuzeyde olabilir. Dün 
doğuda, bugün ise  batıda olduğu 
gibi... Bu anlamda Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün “muasır medeniyet 
seviyesi” hedefini batı hayranlığı gibi sığ 
bir çerçevede düşünmemek gerekir. O 
gün bahsedilen uygarlık seviyesi Batı’da 
olduğu için batı örnek gösterilmiştir. 
Hedef batı değil, uygarlık seviyesidir.

Esinlenilen kaynaklar: 

W.Mc.Neill (Dünya Tarihi)
Robert Drews (Bronz çağı sonu) 
Su ve uygarlık ile ilgili daha ayrıntılı 
ileri okuma için: https://www.zdergisi.
istanbul/makale/su-medeniyeti-85
http://www.mahzendergi.
com/2017/03/01/antik-donem-savasla-
ri-bolum-1/



46

MÜZELERİMİZ

Çiniciliğin tarih serüveni bu müzede 
yaşatılıyor

Usta parmaklarda şekillenen çinicilik sanatı, İznik’i dünyaya tanıtan en önemli değer 
olarak biliniyor. İznik’le özdeşleşen çinicilik, 1. Murat Hamamı’nın restorasyonu sonrası, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2019’da hizmete açılan İznik Çini Müzesi’nde 
yaşatılıyor.

Mustafa TÜRE
Fotoğraf: Burak ÖZCAN

Dünya sanat tarihine damgasını vuran 
Türk çiniciliğinin geçmişi Uygurlara 

kadar uzanmaktadır.  Ancak Türk çinici-
liğindeki köklü değişim, Büyük Selçuk-
lularla başlayıp Anadolu Selçuklularıyla 
devam etmiştir.

Günümüzdeki İznik Çini Sanatı’nın ana 
hatlarının oluşmaya başladığı Anadolu 
Selçukluları dönemindeki ilk en önemli 
teknik gelişme, sırlı tuğla tekniği ve düz 
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renkli çinilerdir. Bu dönemin renkleri 
firuze, kobalt mavi, patlıcan moru ve 
siyahtır. Bu renklerde üretilen sırlı ve 
sırsız tuğlalar, değişik düzenlemelerle, 
yatay, dikey, zikzak veya diyagonal 
kompozisyonlarla kullanılır.

Yine Anadolu Selçukluları tarafından 
çini sanatına getirilen bir diğer yenilik de 
Mozaik Tekniğidir. Geometrik kompo-
zisyonların oluşturulduğu bu teknikte, 
bitkisel motifler, kufi ve sülüs yazılar 
kullanılmıştır. 16.yüzyıl ortalarına kadar 
süren bu teknikte renkler yine kobalt 
mavi, patlıcan moru, firuze ve siyahtır.

Sözünü ettiğimiz bu tekniklerin dışında, 
sivil mimaride ve saraylarda kullanılan 
farklı tekniklerle de karşılaşmaktayız. 
Bunlar minai, sıraltı tekniği ve lüster 
tekniğidir.

Minai tekniğinin en yetkin örnekle-
rine,  Konya Alaadin Sarayı’nda rastlanır. 
Minai tekniğinde üretilen bu çiniler, mor, 
mavi, firuze, yeşil, kırmızı, kahverengi ve 
siyahtır. Bu teknikte boyaların bir kısmı 
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sıraltına işlenir, bir kısmı ise sırüstüne 
işlendikten sonra ikinci kez fırınlanır. Bu 
teknikte tema, saray hayatını anlatan 
minyatürlerdir.

Firuze, kobalt, yeşil, mor ve siyah renkler 
kullanıldığı sıraltı tekniğinin en güzel 
örnekleri Kubadabad Sarayı’nda görül-

İznik’ten dünyaya
Açık hava müzesi konumun-
daki İznik, kadim tarihi boyuncu 
çeşitli uygarlıklara ev sahipliğinde 
bulunmuş bir ilçemiz. Çinici-
liğin Türkiye’deki merkezi İznik’te 
üretilen çini işlemeli süslemeler, 
dünyanın dört bir yanındaki kolek-
siyonerlerin mekanlarını süslüyor.

mektedir. Bu teknikte, boyalar sırrın 
altına işlenir ve sonra fırınlanır. Bitkisel 
desenlerin yanısıra insan ve hayvan 
motifli bu çiniler, dünya sanat tarihinde 
önemli yer tutmaktadır.

Lüster Tekniğinin en güzel uygulama-
ları yine Kubadabad Sarayı’nda bulun-
muştur. Kahverengi ve sarı tonlarındaki 
bu teknikte, gümüş ve bakır alaşımlı bir 
karışım sırüstüne sürülür ve ikinci kez 
fırınlanır. Bitkisel desenlerin yanısıra, 
insan ve hayvan motifleri de göze 
çapmaktadır.

Ayrıca Anadolu Selçukluları’nda kare, 
altıgen ve üçgenlerden oluşan düz ve 
yaldızlı çiniler de duvar süslemelerinde 
kullanılmıştır.

Çinicilik açısından sönük geçen Beylikler 
Dönemi’nin ardından, Anadolu Selçuk-
luları’nın parlak dönemi, Osmanlılar 
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Dönemi’nde sarayın büyük desteği 
ile gelişmiştir. Bu gelişim farklı teknik-
lerin, renk ve desenlerin oluşmasına yol 
açmıştır.

Osmanlı Dönemi çiniciliği

Osmanlı Dönemi çiniciliğine geldiği-
mizde, ilk olarak renkli sır tekniği ile 
karşılaşırız. İlk örneklerini  14. yüzyıl 
sonu 15. yüzyıl başlarında gördü-
ğümüz bu teknikte beyaz astarlı kırmızı 
hamur kullanılır. Desenler basılarak 
veya kazılarak işlenir ve üzeri renkli 
sırla boyanır. Desenler bitkisel motifler, 
küfi, sülüs yazı ve süslemelerden ve 
geometrik motiflerden oluşur. Firuze, 
kobalt, leylak, sarı, siyah, fıstık yeşili, 
altın yaldız gibi çok farklı renklerden 
oluşan bu çinilerin en güzel örnekleri 

Bursa ve Edirne’deki camilerde görülür.

Erken Osmanlı Dönemi’nde, Selçuklu 
geleneğini sürdüren, günlük yaşantıda 
kullanılan İznik yapımı seramikler de 
vardır. Bu seramikler kırmızı hamurlu, 
şeffaf sıraltına, mavi, firuze ve mor 
renklerde boyanmıştır. Desenler çok 
çeşitli  bitkisel ve hayvan motiflerinden 
oluşur. Kompozisyonlarda  maden 
sanatının etkileri gözlenir. Bu seramikler 
Milet kazılarında bulunduğu için yanlış-
lıkla Milet işi olarak adlandırılmıştır. 
Ancak İznik’te yapılan kazılarda bu 
seramiklerin 14. yüzyıl sonuna doğru 
İznik’te üretildiği kesinlik kazanmıştır.
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Çiniciliği yaşatan 
müze
15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Türk 
Medeniyet Sanatı’nın zirvelerinden 
biri olan İznik çinisinin camilerimizde, 
saraylarımızda, Türk ve dünya müzele-
rinde mevcut örnekleri hala hayran-
lıkla izleniyor.

Usta parmaklarda şekillenen çinicilik 
sanatı, İznik’i dünyaya tanıtan en 
önemli değer olarak dikkat çekiyor.

İznik’le özdeşleşen çinicilik, 1. Murat 
Hamamı’nın restorasyonu sonrası 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 
2019’da hizmete açılan İznik Çini 
Müzesi’nde yaşatılıyor.

Geçmişten bugüne çiniciliğe ilişkin 
gelişmelerin sergilendiği müze; 
küçüklü, büyüklü, içten geçmeli 19 
odadan oluşuyor.

Ayda ortalama 5 bin kişinin ziyaret 
ettiği müzenin kurulu bulunduğu 
alanda, çinicilik sanatının en seçkin 
ürünlerinin sergilendiği Çiniciler 
Çarşısı da yer alıyor.

Geçmişten bugüne İznik çiniciliği

İlk Müslüman Türk Devletini kuran 
Karahanlılar dönemine ait yapılarda 
görülmeye başlayan çini süsleme 
geleneği, Türk Çini Sanatının bin yılı 
aşkın bir geçmişe sahip olduğunu 
göstermektedir.

Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuk-
luları tarafından çini süslemeleri devam 
ettirilmiş, Selçuklular, egemenlikleri 
altına aldıkları yerlerde inşa ettikleri 
pek çok cami, medrese, kervansaray, 

saray, türbe ve benzeri eserleri çinilerle 
bezemişlerdir.

Anadolu Selçuklu Devletinin dağılma-
sından sonra, çini geleneğini sürdürme 
çabası, Anadolu’da kurulan Beyliklere 
düşmüş ve nihayet Osmanlı Devletinin 
kuruluşuyla yeni bir dönem başlamıştır. 
Beylikler devrine ait önemli eserler 
İstanbul‘da Çinili Köşk Müzesinde ve 
Berlin Devlet Müzesinde bulunmak-
tadır.

“İlk Osmanlı Dönemi” olarak adlandı-

rılan döneme ait çiniler, İznik Yeşil Cami 
minaresinde (1390), Bursa Yeşil Cami 
ve Türbesinde (1421), Bursa Muradiye 
Camiinde (1426), Edirne Muradiye 
Camiinde (1433), İstanbul Mahmut 
Paşa Türbesinde (1463), Çinili Köşk’te 
(1472), ve Edirne’de Şah Melek Paşa 
Camilerinde görülmektedir. Bunlar 
genellikle mozaik veya sırlı boya tekniği 
ile üretilmiş çinilerdir. Bu dönemlerde, 
lacivert, mavi, türkuvaz, siyah, sarı gibi 
renkler ve rumi, kufi yazı, geometrik 
şekiller ve bitkisel kökenli stilize edilmiş 
motifler kullanılmıştır.
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Su, vücudumuz olmazsa olmazı. Beyinde yüzde 85, kanda yüzde 80, kaslarda ise yüzde 
70 oranında su bulunuyor. Suyun faydaları ise saymakla bitmiyor. Böbrek taşı oluşumunu 
engellemesinin yanı sıra kolon kanserine yakalanma riskini de yüzde 45 azaltıyor. 
Herkesin günde 8 bardak su içmesi gerekiyor. Normal koşullarda günde 2000 kalori 
harcarız. Yaktığımız her 15 kaloriye karşılık sindirim yoluyla ve metabolizma kanalıyla 
bir yemek kaşığı su kaybederiz. Bu da ortalama olarak günde 8 bardak suyun yerini tutar. 
Günlük faaliyetimiz yüzünden kaybettiğimiz suyu böylece geri almış oluruz.

Suyun
sağlık için önemi 
ve faydaları
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Eğer vücut egzersizleri yapıyorsanız ya 
da spor yapıyorsanız, her gün daha fazla 
su içmelisiniz. Diğer içecekler suyun 
yerini tutmaz. Çay ve kafeinli içeceklerle 
su gereksiniminizi giderdiğinizi düşün-
meyin. Bu içecekler idrar söktürücüdür, 

vücutta su kaybına neden olurlar. Sağlıklı 
bir vücutta aşırı su ihtiyacı olduğunda 
ve bu durum giderilmediğinde, kandaki 
sıvı miktarının azalması sebebiyle bazı 
hormonlar harekete geçerek durumu 
beyne iletiyor. Susuzluğumuzu gider-

mediğimizde ise dilimiz ve boğazımız 
kuruyor, bademciklerimiz hafifçe şişiyor. 
Vücudumuzdaki tuz oranı yükseliyor 
ve antidiüretik hormonu salgılanıyor. 
Böbrekler tarafından kontrol edilen bu 
hormon, suyu vücutta tutmaya çalışıyor.



Sağlık kaynağı su
• Cildi güzelleştirir.

• Vücut ısısını ayarlar.

• Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını sağlar.

• Hücrelere besin ve oksijen taşır.

• Eklemlere destek sağlar.

• Kabızlığı engeller.

• Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır.

• Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesineyardımcı olur.

Vücuttaki görevleri
• Yediğimiz gıdaların çözünerek sindirilmesini ve emilmesini sağlar.

• Vücut ısısını ayarlar. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve 
buharlaşmayı sağlayarak, vücudun serinlemesini etkiler.

• Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

• Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeleri hücreye taşır.

• Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan katı 
maddelerin çözülmesine yardımcı olur.

• Kan dolaşımını sağlar.

• Beyin, omurilik ve buna benzer organları dış etkenlerden korur.

• Besinleri ve hormonları vücutta ihtiyaç duyduğu yerlere taşıma görevine sahiptir.

• Vücudun ısı dengesini ayarlar.

• Yeterince su içilmesi vücutta metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlar.

• Açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

• Zayıflama sırasında oluşan enerji açığı nedeniyle ve yağların yanması sonucunda 
oluşan atık maddelerin vücuttan atılmasında rol oynar.

• Cildin sağlıklı ve esnek olmasını sağlar.

ARAŞTIRMA
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Sivilcelere su tedavisi
Su, cildi aknelerden korusa da genellikle 
su içmenin kronik akneden kurtulmayı 
sağladığı söylenemez. Akne, genetik 
ve hormonlarla ilgili bir sorundur. 
Gözeneklerin kapanması sonucu 
ortaya çıkar. Ancak su, stresten kaynak-
lanan sivilcelerin çıkmasını önleyebilir, 
vücuttaki hormon dengesinin normale 

dönmesini sağlar. Hormon dengesiz-
liği nedeniyle cilt sorunları yaşadığınız 
bir dönemde vücudunuz belirgin bir 
şekilde susuz kalmışsa stres hormonu 
üretiminiz hızlanır. Bu da akneler için 
zararlıdır.

Ayrıca bol su içmek kuru cildi de 
nemlendirir. Normal koşullarda içilen 
suyun cildi nemlendirmesi söz konusu 

değildir. Cildin sudan doğrudan doğruya 
yararlanması için banyodan sonra cilt 
ıslakken nemlendirici uygulamak gerekir. 
Vücut iyice susuz kaldığı zamanlar, cilt 
de kurur ve çatlamaya başlar. Vücudun 
susuz kalması var olan mor halkaların 
daha da belirginleşmesine de neden 
olabiliyor. Derinin alt kısmındaki 
hücreler susuz kalınca büzülüp gözler 
çukura kaçmış gibi görünür.
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Öğünlerden 30 
dakika önce su için
Her gün 1 bardak su ile güne başlayın. 
Görebileceğiniz yere bir sürahi su koyun 
bu su tüketmenizi hatırlatır. Yanınızda, 
arabanızda mutlaka şişe su bulundurun. 
Özellikle kış aylarında su tüketimi 
çok azalıyor. Suyun antioksidan içeri-
ğini artırmak için özellikle gribe karşı 
koruyucu olmasını sağlayabilirsiniz. 
Bunun için içine limon, zencefil ve 
taze nane ekleyebilirsin. Böylece suyun 
tadını sevmeyenlerin de içmesi kolay-
laşabilir. Su içmek için susamayı bekle-
meyin. Erkeklerde 3,7 lt, kadınlarda 2,7 lt 
sıvı alımı olması gerekiyor. Öğünlerden 
30 veya 15 dakika önce alınan suyun 
metabolizmayı hızlandırma üzerine ve 
midede hacim oluşturarak öğünde fazla 
besin alımı engellemek adına göz ardı 
edilemeyecek faydaları bulunuyor.

Suyun yeri ayrı
Eğer vücut egzersizleri yapıyorsanız ya da spor yapıyorsanız, 
her gün daha fazla su içmelisiniz. Diğer içecekler suyun 
yerini tutmaz. Çay ve kafeinli içeceklerle su gereksiniminizi 
giderdiğinizi düşünmeyin. Bu içecekler idrar söktürücüdür, 
vücutta su kaybına neden olurlar. Sağlıklı bir vücutta aşırı su 
ihtiyacı olduğunda ve bu durum giderilmediğinde, kandaki sıvı 
miktarının azalması sebebiyle bazı hormonlar harekete geçerek 
durumu beyne iletiyor. Susuzluğumuzu gidermediğimizde ise 
dilimiz ve boğazımız kuruyor, bademciklerimiz hafifçe şişiyor. 
Vücudumuzdaki tuz oranı yükseliyor ve antidiüretik hormonu 
salgılanıyor. Böbrekler tarafından kontrol edilen bu hormon, 
suyu vücutta tutmaya çalışıyor.
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Susamayı beklemeyin
Sağlıklı bir insan 1,5 litresi idrar yoluyla 
1 litreye yakını ise nefes, terleme ve 
eklem hareketleri ile olmak üzere 
toplam 2,5 litreye yakın sıvı kaybeder. 
Kaybedilen sıvının yüzde 20’ye yakın 
kısmı gün boyunca yediklerimizden 
karşılanır. Karpuz, domates gibi bazı 
sebze ve meyvelerin su içerikleri yüzde 

90’a yakındır. Yiyeceklerden sonra kalan 
2 litre için de su içtiğimizde kaybet-
tiğimiz sıvıyı yerine koymuş oluruz. 
Bu durumda yoğun susama isteği 
yaşamayız ve idrarımızın rengi berrak ve 
açık sarı olur.

Susama hissi, koyu renk idrar; su tüketi-
minizin yetersiz olduğunun ve vücudu-
nuzun dehidrate olmaya başladığının 

yani fonksiyonlarını düzgün yerine 
getirmesi için gerekli olan su mikta-
rının bulunmadığının göstergesidir. 
Dolayısıyla susama hissi oluşmadan su 
içilmiş olmalıdır. Özellikle yaşlandıkça 
vücudun dehidratasyonu algılama 
kapasitesi azalır ve beyne daha az uyarı 
gönderir böylece susama isteği de çok 
geç oluşur. Yaşlı kişilerin su tüketimle-
rine bu sebeple özen göstermeli gerekir.
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Kabızlığa birebir
Su, kabızlığa en iyi çaredir. Su eksikliği 
sırasında vücut, iç dokularından 
su çekerek dışkının sertleşmesine, 
dolayısıyla kabızlığa yol açar. Yeterli 
su tüketildiği takdirde bağırsakların 
çalışması normal seyrinde olur ve kabızlık 
önlenir. Az su içenlerde yorgunluk, 
dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları 

da görülebilir. Vücut sıvısının yüzde 
2 gibi küçük bir oranda azalması bile 
hafif yorgunluk, yakın hafızada hafif 
bozulma, dikkati toplamada ve yapılan 
işe odaklanmakta güçlüklere neden 
olur. Her şeyin olduğu gibi su içmenin 
de fazlası zararlı olabilir. Aşırı su içilmesi 
durumunda vücutta yoğun bir elektrolit 
kaybı meydana gelir. Bu ise hücre içi ve 
dışı sıvıların dengesini bozarak ciddi 

sağlık sorunlarına yol açar. Aşırı terleme 
durumlarında ise su içmek bir noktadan 
sonra kaybedilen mineralleri özellikle de 
sodyumu tamamlamaya yetmez. Fazla 
sodyum kaybetmek hayatı tehdit eden 
bir durum olan hiponatremiye sebep 
olur. Ayrıca yemek sırasında fazla su 
içmek mide asidini seyrelterek sindirim 
sorunlarına yol açabilir.

Aşırı su tüketimi de 
tehlikeli
Çok fazla susama bazı rahatsızlıkların 
belirtisi olabilir. Bunların arasında akla ilk 
gelen diyabet ve kalın bağırsağa yönelik 
emilim sorunlarıdır. Bu durumların 
varlığında mutlaka bir hekime danışıl-
malıdır. Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon 
hastalığı ve ödem sorunu olan kişilerin 
içecekleri su miktarını abartmamaları 
gerekmektedir. Günlük almaları gereken 
miktarın üzerinde sıvı almaları hayati 
tehlike oluşturabilir. Su, sağlıklı olsa 
fazla su içmenin zararlı etkileri görüle-
bilir. Fazla su içmek beraberinde fazla su 
atımını da getirerek yine vücuttan fazla 
mineral kaybına dolayısıyla da elektrolit 
dengesizliğine yol açacaktır.

Aşırı su içildiğinde kan sulanarak hacimsel 
olarak artar bu ise dolaşım sistemine, 
damarlara ve özellikle de kalbe fazladan 
yük bindirir. Fazla suyu atarak dolaşım 
sistemini rahatlatmaya çalışan böbrekler 
de aşırı çalışmak zorunda kaldıklarından 
yorulurlar. Hücrelerin içindeki ve dışın-
daki minerallerin de konsantrasyonu 
değişir. Sodyum dengesinin sağla-
nabilmesi için kandan hücrelere sıvı 
geçişi başlar bu ise hücrelerin şişerek 
ödem yapmasına sebep olur. Eğer bu 
şişme beyinde olursa basınç artışından 
dolayı baş ağrısı, hipertansiyon, beyin 
kanaması ve ölüme kadar giden bir dizi 
rahatsızlık oluşur.
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Çocuklar için önemi
Çocuğun yaşı, büyüklüğü, aktivite düzeyi ve tıbbi 
geçmişine dayalı olarak sıvı ihtiyacı değişkenlik 
gösterebilir. Sıvı ihtiyacını belirlemek için en basit 
metod Holiday-Segar Hesaplaması’dır. Bu metod 
çocuğun ağırlığına dayanır. Buna göre ağırlığın ilk 
10 kg’ı için vücut ağırlığının kg’ı başına 100 ml, 
sonraki 10 kg için vücut ağırlığının kg’ı başına 50 
ml ve 20 kg’ın üzerindeki her ağırlık için vücut 
ağırlığı kg’ı başına 20 ml’dir. Örneğin 10 kg bir 
çocuk için 1000 ml, 15 kg çocuk için 1250 ml, 25 
kg çocuk için 1600 ml gibi.

Toplam sıvı alımının yüzde 70-80’i içme suyu 
ve diğer içeceklerden, geri kalanı ise besinler 
aracılığıyla karşılanır. Çocuklar için temel sıvı 
kaynağı yetişkinlerde olduğu gibi öncelikle sudur. 
Suyla birlikte meyve ve sebze suları, süt, ayran, 
kefir gibi içecekler, ev yapımı limonatalar, meyve 
ve bitki çayları, çorbalar, sebze ve meyveler sıvı 
alımı sağlanabilecek diğer önemli kaynaklardır. 
Su; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve miner-
aller ile birlikte önemli bir besin öğesidir. Fakat 
birçok çocuk, yaş veya aktivite düzeyine uygun 
yeterli suyu içmemektedir.

Yaşam için su
Her gün 1 bardak su ile güne başlayın. Görebileceğiniz yere bir 
sürahi su koyun bu su tüketmenizi hatırlatır. Yanınızda, araba-
nızda mutlaka şişe su bulundurun. Özellikle kış aylarında su 
tüketimi çok azalıyor. Suyun antioksidan içeriğini artırmak için 
özellikle gribe karşı koruyucu olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun 
için içine limon, zencefil ve taze nane ekleyebilirsin. Böylece 
suyun tadını sevmeyenlerin de içmesi kolaylaşabilir. Su içmek 
için susamayı beklemeyin. Erkeklerde 3,7 lt, kadınlarda 2,7 lt 
sıvı alımı olması gerekiyor. Öğünlerden 30 veya 15 dakika önce 
alınan suyun metabolizmayı hızlandırma üzerine ve midede 
hacim oluşturarak öğünde fazla besin alımı engellemek adına 
göz ardı edilemeyecek faydaları bulunuyor.



Su içme alışkanlığı 
erken yaşta 
kazandırılmalı
Çünkü çocuklar yetişkinlerle 
kıyaslandığında vücut kütle 
oranına göre daha büyük bir yüzey 
alanına sahip oldukları için buhar-
laşma ile daha çok su kaybederler. 
Terleme yetenekleri ve böbrek 
fonksiyonları daha az gelişmiştir. 
Sıcak ortamlardaki oyun veya 
egzersizler sırasında yetişkinlere 
göre sıcağı daha az tolere ederler, 
ağırlıklarına göre daha fazla 
metabolik ısı üretirler, susama 
duyarlılıkları daha düşüktür ve 
daha fazla suya ihtiyaçları olduk-
larını anlamayabilirler. Bu alanda 
yapılan çalışmalarda çocuklarda 
yetişkinlerle benzer bir hızda 
dehidrasyon geliştiği görülse 
de, çocukların vücut sıcaklıkları 
yetişkinlerden daha hızlı yükseldiği 
için, yeterli sıvıyı almaları yetişkin-
lerden daha önemlidir.
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Yaş gruplarına 
göre su tüketimi
1-3 yaş için  0.9 litre,

4-8 yaş için  1.2 litre,

9-13 yaş kızlar için  1.6 litre

                          erkekler için  1.8 litre,

14-18 yaş kızlar için 1.8 litre

                             erkekler için  2.6 litredir.

ARAŞTIRMA



Kusması, ishali, aşırı terlemesi olan , çok yüksek sıcaklıklara 
maruz kalan ve egzersiz yapan çocuklar için bu miktarlar 
artırılmalıdır. Su dışında sıvı olarak tüketilecek süt, ayran, 
kefir gibi içecekler aynı zamanda kalsiyum içerikleri ile kemik 
sağlığını destekler. Taze sebze ve meyveler ile bunlardan elde 
edilen sebze ve meyve suları da iyi sıvı kaynaklarıdır. Ancak 
meyve sularında dikkat edilmesi gereken nokta, meyve 
sularının önemli vitamin ve mineralleri içermeleri yanında 
yüksek oranda da şeker içeriyor olmalarıdır. Meyvenin kendi-
sini yemek yerine suyunu tüketmek hem daha fazla kalori 
almaya ve hem de daha az tatmin olmaya neden olur.

Ayrıca bazı meyve suları asidiktir ve gazoz gibi şekerli içecek-
lerle birlikte tüketildiğinde dişlere zarar verir. Bu nedenle 
meyvelerin kendilerini yemekte sıvı alımına destek olaca-
ğından sularından ziyade kendileri tüketilmelidir. Tatlarından 
dolayı popüler olan asitli içecekler çocuklar için daha çekici 
gibi görünse de hiçbir zaman suyun yerine geçmezler. Kafein 
içerikleri yüksek olan bu grup içecekler, yüksek asit içerik-

leri ile dişler için de zararlıdır ve yüksek kalorileri nedeniyle 
çocukluk çağı obezitesine zemin hazırlarlar.

Yapılan bir çalışmaya göre, okul öncesi çocukların %15’i 
önerilen günlük enerji alımlarının neredeyse yarısını şekerli 
içeceklerden karşılamaktadır. Bu içecekler besinsel açıdan 
yoksundur ve iştahı azalttığı için yemek zamanı çocukların 
besin öğesi alımına engel olur. Ayrıca şekerli içecekler su kadar 
susamaya neden olmadığı için çocukların daha az su içmesine 
neden olabilir. Ev yapımı limonatalar sıcak havalarda özellikle 
bu asitli içecekler yerine alternatif olarak kullanılabilir. Suyun 
tadını sevmeyen çocuklar için suyun içerisine limon sıkmak 
veya meyve, sebze eklemekte suyu daha cazip hale getirecek 
uygulamalardır.

Kaynak: Medikal Akademi

Yazı link: https://www.medikalakademi.com.tr/suyun-one-
mi-ve-faydalari/
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