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

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

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

İlçelerdeki altyapı çalışmaları 
hız kazandı
BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün marifetiyle, ilçelerimiz-
deki altyapı çalışmalarına hız verdik.

İlçelerimizle ilgili içme suyu ve isale hattı ihalelerinin 
ilkini İnegöl’de gerçekleştirdik.

İnegöl’de 9 su deposu, 29 kilometre isale hattı ve 
205 kilometre de şehir şebekesini içeren ihale, yakın 
geçmişte sonuçlandı.

İhale kapsamında, yer teslimleri gerçekleştirildi. İnşaat 
çalışmaları başladı.

İlçelerle ilgili ikinci alt yapı ihalesi ise Mustafakemalpa-
şa’da tamamlandı.

Bu ilçemizde evsel bağlantı, şebeke hattı ve isale hattı 
ile 326 kilometrelik imalat ihale edildi.

İhale süreci devam etmekte olup, sonuçlanmasıyla 
birlikte Mustafakemalpaşa’da yer teslimlerini yapacağız.

Karacabey’de ise 8 kilometrelik isale hattı ve 226 
kilometrelik içme suyu hattı ihalesini tamamlamış 
bulunmaktayız. 

Karacabey’de sudaki kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviye-
sinde.

Yapımına başlanan Karacabey isale hattı ve içme suyu 
hattı, hem sudaki kayıp kaçak oranını çok daha alt 
seviyelere çekecek hem de sağlıklı ve kesintisiz içme 
suyu temininin de önünü açmış olacak.

Bursa’yı her alanda, “yaşanılmasından mutluluk duyulan 
şehir” konumuna getirebimek için canla başla çalışı-
yoruz.

Bu hedef doğrultusunda gecemizi gündüzümüze kattık. 
Ekip arkadaşlarımızla birlikte iz bırakan çalışmalara imza 
atıyoruz.

Her şey Bursa ve Bursa’nın güzel insanları için.

Bir sonraki sayımızda görüşebilmek dileğiyle, hepinizi 
en içten duygularımla selamlıyorum.
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Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu 
ilçelerimizle buluşuyor
Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla çalışmalarımıza 
hız verdik.

Sürdürülebilir ve kaliteli içme suyu temini noktasında 
sorunlarından arındırılmış altyapı çalışmalarımızı, ilçele-
rimizde yoğunlaştırdık.

Karacabey’de yapım sürecini başlattığımız isale ve 
şebeke hattı inşaatı, bunun en son örneğini oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyemizin belirlediği yol haritası kapsa-
mında startı verilen içme suyu ve iletim hattı projesi, 
Karacabey için çok önemli.

Proje sayesinde Karacabey’in 21 mahallesindeki içme 
suyu şebeke hatları yenilenmiş olacak.

Yaklaşık 50 yıldır hizmet veren mevcut içme suyu hattı 
yenilendiğinde, Karacabey, kesintisiz ve sağlıklı içme 
suyuna kavuşmuş olacak.

Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, ilçelerimizin 
ihtiyaç durumlarına göre belirlediğimiz yatırım takvi-
mini, hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz, bütün ilçelerimizi altyapı hizmetlerinden 
yararlandırabilmek. Örnek altyapı uygulamaları ile 
kesintisiz kaliteli içme suyu temininde, ilçelerimizdeki 
hemşehrilerimizin yüzünü güldürebilmek…

Bu hedef doğrultusunda, yoğun bir çalışma temposu 
sergilemekteyiz.

Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek, sağlıklı günler 
dilerim.

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü
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Bursa için dev içme suyu adımı
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 30-40 yıllık su ihtiyacının 
Çınarcık Barajı’ndan karşılanmasına ilişkin geliştirdiği 
su temini projesinde, sona gelindi. İnşaata 2021 yılında 
başlamayı ve 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Projeyle şehrin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı 
karşılanmış olacak” dedi.

Ankara ile online görüşme  

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bursa’nın her 
alanda yaşanabilir olmasını sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, şehrin su ihtiyacını uzun 
bir süre gidermeye hazırlanıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’nın su sıkıntısını kökten 
gidermeye yönelik yaptığı planlamaya göre, 
ihtiyacın büyük bölümü ‘Devlet Su İşleri’ne 
(DSİ) ait’ Çınarcık Barajı’ndan sağlanacak. 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından çekilecek 
isale hatları, inşa edilecek depolar ve arıtma 
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tesisleri, özellikle şehrin batı kesimindeki 
su ihtiyacını ortadan kaldıracak. 2021 yılı 
başında temel atma aşamasına gelmesi 
beklenen projede, son bir durum değerlen-
dirmesi yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin DSİ 
yetkililerinden brifing aldı. Bursa’daki 
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinden 
Ankara’daki yetkililer ile online görüşme 
yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç, DSİ 1. Bölge 
Müdürü Yüksel Tazegül ve uzman ekipler 
katıldı.

Temel, 2021 başında atılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yaptığı açıklamada, Çınarcık Barajı’ndan 
içme suyu temin edilmesine ilişkin çalışma-
larda sona gelindiğini açıkladı. Projenin isale 
hatları, depolar ve arıtma tesislerini kapsa-
dığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’nın 
30-40 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, büyük 
montanlı bir çalışma. İnşallah yılsonuna 
kadar projeyi tamamlayıp, 2021 yılı itiba-
riyle inşaat safhasına geçmeyi düşünü-
yoruz” diye konuştu. Projeyle birlikte 
Karacabey, Görükle, Hasanağa, Kayapa, 
Nilüfer ve Bursa’nın batısında konuşlanmış 
sanayi bölgeleri, Hasanağa, Akçalar, Başköy 
ve Gölyazı’yla alakalı su temini anlamında 
kesin sonuç alınacağını söyleyen Başkan 
Aktaş, “Bu çalışma, 2050 yılına kadar 
su ihtiyacımızı karşılayacak. Proje aynı 
zamanda şehir merkezi ve doğusundaki 
diğer kaynakların daha az kullanılmasını 
sağlayacak” şeklinde konuştu. Çınarcık 
Barajı’ndan içme suyu temin edilmesine 
ilişkin girişimlerde son aşamaya geldikle-
rini kaydeden, DSİ’de yapılan toplantının 
da bu hedefi taşıdığını belirten Başkan 
Aktaş, “Hazırlıklar sona erdiğinde, detay-
ları kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde 
hemen ihale aşamasına geçeceğiz. İnşallah 
2 yıl içerisinde tamamlayıp, 2023 yılı itiba-
riyle hizmete almak istiyoruz. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Bursa, su 
altyapısıyla 
Türkiye’ye örnek
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, BUSKİ’ye 
bağlı faaliyet gösteren 
Veri Tabanlı Kontrol ve 
Gözetleme Sistemi (SCADA) 
merkezini ziyaret ederek, 
yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi. Başkan Aktaş, 
üretim ve dağıtımda akıllı su 
sistemini kullanan Bursa’nın 
yüzde 20.48’lik kayıp-kaçak 

oranıyla Türkiye’nin örnek 
şehirlerinden bir tanesi 
olduğunu söyledi.

BUSKİ’ye bağlı olarak çalışan ve Bursa’nın 
su alt yapısını dijital sistemlerle yöneten 
SCADA, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı ağırladı. BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç’in de yer 
aldığı ziyarette, SCADA ve Haberleşme 
Sistemleri Birim Sorumlusu Serhat 
Gülenç tarafından Başkan Aktaş ile 
beraberindekilere ‘kurumun işleyişine 
ilişkin’ mini bir sunum yapıldı. Başkan 
Aktaş, SCADA bölümlerini gezerek, 
çalışanlarla da sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 2019 nüfus sayımı sonuç-
larına göre 3 milyon 56 bin 120 nüfusu 
ile Türkiye’nin 4. büyük ili olan Bursa’da, 

BUSKİ aracılığı ile 10 bin 882 kilomet-
rekarede 1 milyon 375 bin aboneye 
hizmet verdiklerini ifade etti. Yılda 
195 milyon metreküp üretim, 147,7 
milyon metreküp de tüketimin olduğu 
şehirde 825 su deposunun bulundu-
ğunu belirten Başkan Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi’yle akıllı su sistemlerine 
geçen BUSKİ’nin Devlet Su İşleri’nin 
(DSİ) belirlemiş olduğu yüzde 25’lik 
hedefin altında bir su kaybı yaşadığını 
vurguladı. İçme suyu, yağmur suyu 
ve kanalizasyon hatlarını yenileyen 
Bursa’nın yüzde 20.48’lik kayıp-kaçak 
oranıyla Türkiye’nin örnek şehirlerinden 
bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Doğancı ve Nilüfer barajlarının 
yanı sıra kaynak suları ve yeraltı kuyuları 
ile şehrin su ihtiyacını kesintisiz olarak 
karşılıyoruz. SCADA merkeziyle ‘güvenli 
su sağlama konusunda’ üstlendiğimiz 
görevi eksiksiz yerine getirmek için 
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kullanılan tesisler ile içme suyu şebeke-
sini sürekli gözetim altında tutuyoruz. 
Bu doğrultuda SCADA’yı ileri düzeyde 
uygulayan BUSKİ, kullanıcılara sürekli ve 
yeterli su dağıtımı sağlamaktadır’ dedi.

Sıkıntılara anında müdahale

BUSKİ Elektrik Makine İkmal Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı şekilde faaliyetle-
rine devam eden SCADA merkezinin 
ileri teknolojinin tüm imkanlarını 
çalışmalarına yansıttığını vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Şehrin herhangi bir 
noktasındaki iletim hattında yaşanan 
sıkıntı, elektronik olarak anında tespit 
ediliyor. Bilgisayarlar vasıtasıyla vanalar 

ve pompalara direkt komutlar gönde-
rerek, ekipmanlara uzaktan müdahale 
ediyoruz. Suyun israf olmasını engelli-
yoruz. Teknolojik bu yatırım ile suyun 
etkin yönetimi sağlanıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, SCADA merkezini ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, suyun tasarrufu 
kullanılması konusunda vatandaşlara 
çağrıda bulundu. Bursa’da su sıkıntı-
sının sözkonusu olmadığını fakat salgın 
nedeniyle yapılacak muhtemel bir 
yüklenmenin seyir değişikliğine neden 
olabileceğini ifade eden Başkan Aktaş, 
bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

BUSKİ’ye bağlı SCADA merkezinden; 
131’i içme suyu deposu, 46’sı pompa 
istasyonu, 48’i yer altı kuyusu, 185’i alt 
bölge ölçüm istasyonu, 8’i toplu su 
satışı debi ölçüm istasyonu, 36’sı kaynak 
suları debi ölçüm istasyonu, 4’ü yer altı 
suyu debi ölçüm istasyonu, 2’si baraj 
seviye ölçüm istasyonu, 12’si şebeke 
vana kontrol istasyonu, 3’ü içme suyu 
arıtma tesisi ölçüm noktası ve 4’ü de 
diğer ölçüm kontrol istasyonu olmak 
üzere toplamda 479 noktanın bilgisa-
yarlar ile kontrol ve yönetimi sağlanıyor.
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Katı atık bedeli 
su faturasından 
çıkarılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde alınan kararla 
bugüne kadar BUSKİ 
faturaları ile tahsil edilen 
katı atık toplama bedeli, 
artık BUSKİ tarafından değil, 
ilgili ilçe belediyelerince 
tahsil edilecek. Bu uygulama 
ile örneğin Nilüfer ilçesinde 

10 metreküp su tüketimine 
karşılık bugüne kadar 
84,50 TL su faturası gelen 
vatandaşlara, aynı tüketim 
için 59,71 TL fatura gelecek. 
Bu ilçede uygulanan 21 
TL’lik katı atık toplama 
bedeli ise ilgili belediye 
tarafından tahsil edilecek.

Bursa’da bir süredir su fiyatlarının yüksek 
olduğu yönünde kasıtlı olarak bir algı 
oluşturulmaya çalışılırken, faturalardaki 
önemli bir kalemi oluşturan ve tamamı 
ilçe belediyelerine gönderilen katı atık 
toplama bedeli 1 Ekim 2020 tarihinden 
itibaren BUSKİ tarafından tahsil edilme-
yecek. 27 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe 

giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlen-
mesinde Uyulacak Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik uyarınca, evsel katı 
atıkların toplanmasından ilçe beledi-
yeleri sorumluyken bu uygulamaya 
ait hizmet bedellerinin tahsilatı, su ve 
kanalizasyon idarelerinin sorumlulu-
ğuna bırakılmıştı. Yönetmelik uyarınca 
Bursa’da 2011 yılı Aralık ayından beri 
katı atık toplama bedelleri ilçe belediye-
leri adına BUSKİ su faturaları aracılığıyla 
toplanarak tamamı ilgili ilçe belediyele-
rine aktarılıyordu. Ancak özellikle son 
günlerde katı atık toplama bedellerini 
görmezden gelerek, Bursa’da su fiyat-
larının yüksek olduğu yönünde kasıtlı 
olarak algı oluşturulurken, konu Büyük-
şehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplan-
tısı’nda ele alındı.
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BUSKİ tahsil etmeyecek

Katı atık toplama bedellerinin, bu 
hizmeti veren ilçe belediyeleri tarafından 
tahsil edilmesi ve bu kalemin BUSKİ 
faturalarından çıkarılmasına ilişkin 
karar Mecliste oy çokluğuyla kabul 
edildi. Türkiye genelinde 30 Büyükşehir 
Belediyesi içinde sadece 7 Büyükşehir 
Belediyesi tarafından katı atık toplama 
bedellerinin tahsil edildiğini dile getiren 
Başkan Aktaş, İstanbul’daki hiçbir ilçe 
belediyesinin vatandaşlardan katı atıl 
bedeli almadığını söyledi. Bursa’da su 
metreküp fiyatının 3,86 TL olduğunu 

ve 30 büyükşehir arasında su fiyatları 
kıyaslamasında Bursa’nın 13’üncü sırada 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Özellikle son günlerde Bursa’da su 
fiyatlarının yüksek olduğuna dair ulusal 
çapta bir algı operasyonu yapıldığına 
şahit olduk. İşin aslı Bursa’da katı atık 
toplama bedellerinin BUSKİ marifetiyle 
tahsil ediliyor olması, su faturalarını 
kabartıyordu. Örnek vermek gerekirse 
Nilüfer ilçesinde ikamet eden bir vatan-
daşımızın evine 10 metreküp tüketim 
karşılığı Ağustos ayında 84,50 TL olarak 
gelen su faturası, aynı tüketim mikta-
rında yeni uygulamamızla faturaya 

59,71 TL olarak yansıyacak.   Meclis 
kararı ile Katı Atık Toplama Bedeli 
uygulamasına 1 Ekim 2020 tarihi itiba-
riyle son veriyoruz. Bundan sonra katı 
atık toplama bedelleri için vatandaş 
ikamet ettiği ilçe belediyesi ile muhatap 
olacaktır. BUSKİ de asli görevi olan su 
tüketim bedellerini tahsil edecektir. Katı 
atık toplama bedelini hiç almayan ilçe 
belediyeleri de var. Abonelerin yüzde 
72’inin 12 tonun altında su tüket-
tiği Bursa’da bu konuda herkes elini 
taşın altına koyacak. Aldığımız kararın, 
Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
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Güçlü altyapı, 
sağlıklı çevre
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Dünya 
Çevre Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, şehrin 
2050 yılına kadar kesinlikle 
su sıkıntısı çekmemesi için 
gerekli projeleri hayata 
geçireceklerini belirterek, 
“Vatandaşlarımıza kaliteli ve 
kesintisiz içme suyu temin 
edebilmek için yaklaşık 400 

milyon liralık yeni yatırımları 
şehrimize kazandırıyoruz” 
dedi.

Çevrenin korunması ve kirliliğin 
önlenmesi için Birleşmiş Milletler 
tarafından ilan edilen Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş zoom programı üzerinden 
online basın toplantısı yaptı. Çevre kirli-
liğinin herkesin günlük hayatını etkiledi-
ğine dikkat çeken Başkan Aktaş, üreten 
ve büyüyen Bursa’nın diğer gelişmekte 
olan şehirler gibi çeşitli çevre sorunları 
yaşadığını dile getirdi. Çevreyi ilgilen-
diren her konunun Büyükşehir Beledi-
yesi gündeminde olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, Bursa’nın daha yaşana-

bilir ve sağlıklı bir şehir haline gelmesi 
için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

“Hamitler’de sorun çözülüyor”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin birçok 
çevre yatırımı gerçekleştirdiğini hatır-
latan Başkan Aktaş, çevresel kalitenin 
arttırılmasında atıkların yönetiminin 
önde gelen başlıklardan olduğunu ifade 
etti. Bursa ölçeğinde her gün toplam 3 
bin 500 ton evsel nitelikli katı atık oluştu-
ğunu dile getiren Aktaş, “Kişi başına 
günlük yaklaşık 1 kilogram atık oluştur-
duğumuz şehrimizde, ilçe belediyeleri 
tarafından toplanan atıklar düzenli 
depolama alanlarında bertaraf ediliyor. 
Yenikent düzenli depolama istasyonu 
30 yıllığına projelendirilmiş. 2027 yılına 
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kadar kullanılabilecek kapasiteye sahip 
olan istasyonun doluluk oranı ise yüzde 
60. Yerleşim yerlerinin merkezinde 
kalması nedeniyle yeni yer seçiminin 
yapılması ve Bursa Entegre Katı Atık 
yönetim planın hazırlanmasına yönelik 
çalışmalar başlattık. Belediyemizin 
konuyla ilgili duyarlı yaklaşımlarıyla 
süreç hızlandırıldı. En kısa sürede yeni 
tesisin yatırımı yapılarak Yenikent 
Düzenli Depolama Alanının kapatılması 
planlanmaktadır. Çünkü Hamitler diye 
tabir edilen bölgede 13 mahalle ve 
400 bin civarında nüfus bulunuyor. Bu 
sıkıntının farkındayız ve çözeceğiz” diye 
konuştu.

60 bin konutluk elektrik

İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinin 
atıklarının bertaraf edildiği İnegöl 
Katı Atık Düzenli Depolama sahasının 
2011’de faaliyete başladığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, sahanın 2040 yılına kadar 
kullanılmasının hedeflendiğine vurgu 
yaptı. İnegöl Düzenli Depolama alanında 
mekanik ayırma, biyolojik proses ve 
atıktan türetilmiş yakıt üretiminin 
hedeflendiği tesis yatırımına yönelik 
ihalenin yapıldığını, çalışmalara başlan-
dığını anlatan Başkan Aktaş, ara istasyon 
ile İnegöl Düzenli Depolama sahasına 
gidecek atık miktarının yaklaşık yüzde 
40 oranında azalacağını, atıktan enerji 
üretimi yapılacağını belirtti. Yaklaşık 
130 milyon TL’lik yatırımın, Büyükşehir 
Belediyesine külfet olmadan yüklenici 
tarafından yapılacağını söyleyen Aktaş, 
her iki alanda toplam 12,2 megavat 
elektrik üretimi gerçekleştiğini, toplam 
60 bin konutun elektrik ihtiyacının 
karşılanacağını aktardı.

Merkeze uzak olan ve yıllarca gelişi güzel 
atık dökümünün yapıldığı ilçelerde 
bulunan düzensiz depolama alanlarının 
kapatıldığını belirten Başkan Aktaş, 
“Bu kapsamda şimdiye kadar şehirde 
bulunan 29 adet düzensiz depolama 

alanından 25’i kapatılarak kente 325 
bin metrekare yeşil alan kazandırıl-
mıştır. Dağ bölgesinde kalan 4 sahanın 
kapatma işlemlerine ise önümüzdeki 
günlerde başlanacak” dedi.

‘Sıfır atık’tan ödül

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı koordinasyonunda uygulanan sıfır 
atık projesi kapsamında Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nde gerekli çalışma-
ların yapıldığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “2019 yılında sadece belediye 
hizmet binamızda 9 ton kağıdın geri 
dönüşümü ile 161 ağaç kurtarıldı. 7 ton 
plastiğin geri dönüşümü ile 18 bin 259 
litre petrol, 3 ton camın geri dönüşümü 
ile 3 ton hammadde, 2 ton metalin 
geri dönüşümü ile 3 ton hammadde 
tasarrufu sağlandı. Bunların yanında 
266 metreküp su tasarrufu, 80 bin 927 
kwh enerji tasarrufu sağlandı. Belediye 
binamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından sıfır atık belgesi ile ödüllen-
dirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol kapsamında çevre bilinçlen-
dirme eğitimleri veriyoruz. 22 okulda 
yaklaşık bin 100 öğrenciye çevre eğitimi 
verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak 14001 Çevre Yönetim Sistemini 
kurarak Çevre Yönetim Sistemi Belge-
sini almak amacıyla çalışmalar başlatıldı. 
Haziran 2019 yılında TSE tarafından ISO 
14001:2015 Kalite Belgesi verildi” diye 
konuştu.

“Çınarcık Barajı 6 ayda hazır”

Dere kenarları ve verimli tarım alanla-
rına kaçak olarak dökülen hafriyatların 
önüne geçmek için Büyükşehir Beledi-
yesi’nce il genelinde 28 adet hafriyat 
depolama sahası oluşturulduğunu dile 
getiren Başkan Alinur Aktaş, kaçak 
dökümle çevre katliamına yol açanların 
da hem havadan hem de karadan takip 
altına alındığını vurguladı. Su kaynak-

larının doğru bir planlama ile tasar-
ruflu bir şekilde kullanılmasına büyük 
önem verdiklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, sanılanın aksine ülkemizin su 
azlığı yaşayan bir ülke olduğunu anlattı. 
Bursa’nın da içinde bulunduğu Marmara 
Bölgesi’nin sonbahar mevsimi yağış 
ortalamasının normalde 190 milimetre 
olması gerekirken 89.6 milimetre olarak 
gerçekleştiğine dikkat çeken Aktaş, 
“Bursa özelinde son 100 yılın en kurak 
5’inci yılını ve son 75 yılın ise gün olarak 
en sıcak Mayıs ayını yaşadık. Bursa’nın 
merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere su 
sıkıntısı çekmemesi için Bursa Büyük-
şehir Belediyesi olarak tüm kaynak-
larımızı seferber ediyoruz. Çınarcık 
Barajı’yla ilgili projeleri DSİ hazırlıyor. 
250-300 milyon TL’lik proje 6 ayda bitiri-
lerek Bursa’mıza kazandırılacak.   Başla-
nacak projeler ile Bursa’yı 2050 yılına 
kadar kesinlikle su sıkıntısı çekmeyecek 
bir şehir haline getireceğiz” dedi.

“7 noktada toplam 305,4 milyon 
liralık tesis”

Sadece son iki yılda Gemlik, Mudanya, 
Kurşunlu ve Küçükkumla, Akçalar, 
Mustafakemalpaşa ve Nilüfer olmak 
üzere 7 noktada toplam maliyeti 305,4 
milyon lira olan Atıksu Arıtma Tesisi 
açtıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, 
Körfezde yapılan kolektör imalat çalış-
malarıyla bölgede bulunan yerleşim 
yerlerinin atık suları arıtma tesislerinde 
toplanarak arıtıldığını dile getirdi. 

“400 milyon liralık yeni yatırım”

İnegöl, Karacabey ve Mustafakemal-
paşa’da ihalesi tamamlanıp 
çalışmalara başlanan şebeke hattı 
yenileme çalışmalarıyla kayıp kaçak 
oranlarının yüzde 50’den yüzde 
20’lere düşürüleceğini belirten Başkan 
Aktaş, “Bununla birlikte, vatandaşla-
rımıza kaliteli ve kesintisiz içme suyu 
temin edilecek. Bu projelerin toplam 
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maliyeti ise 50 milyon Euro civarında. 
Yani yaklaşık 400 milyon liralık yeni 
bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. 
Çalışmaların bitiminde şebeke hatları 
merkezi scada sistemine bağlanarak, 
etkin ve verimli bir biçimde kontrol 
altına alınmış olacak” diye konuştu.

“Su kaybı yüzde 25’in altında”

Bursa’da özellikle ‘Covid 19’ salgınıyla 
birlikte mayıs ayında su tüketiminde 
yüzde 20’ye yakın bir artış gözlendiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, yaz aylarında 
olası bir susuzluk sorunuyla karşılaş-
mamak için altyapı yatırımlarına hız 
verdiklerini anlattı. Çalışmalar kapsa-
mında şehrin muhtelif noktalarında 
toplam 50 adet su kuyusu açtıklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, “Yaklaşık 200 
metre derinlikte saniyede 20 litre debiye 
sahip, sağlıklı içme suyuna ulaşılırken, 
ekiplerimiz su açısından sorunsuz bir 
yaz geçirmek için çalışmalarını kesintisiz 
sürdürüyor. Nüfusumuz 3 milyonu aştı. 
Hali hazırda 10 bin 882 kilometreka-
rede, 1 milyon 375 bin aboneye hizmet 
veriyoruz. Mevcut üretim yılda 154 
milyon metreküp iken tüketim ise 147,7 

milyon metreküptür. Şu anda BUSKİ 
bünyesinde 889 bin metreküp kapasiteli 
812 adet su deposu bulunuyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ile birlikte 
akıllı su yönetimine geçerek DSİ’nin 
belirlemiş olduğu yüzde 25’lik hedefin 
altında bir su kaybı yaşamaktadır. 
Kent merkezindeki içme suyu, yağmur 
suyu ve kanalizasyon hatlarını büyük 
ölçüde yenileyerek su kaybı konusunda 
yüzde 20,48’lik bir kayıp kaçak oranına 
sahip olan Bursa, bu alanda Türki-
ye’nin örnek şehirlerinden birisidir. Veri 
Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi’ni 
(Scada) ileri düzeyde uygulayan BUSKİ, 
kullanıcılara sürekli ve yeterli su dağıtımı 
sağlamaktadır. Kentin herhangi bir 
noktasındaki iletim hattında yaşanan 
sorun, Scada merkezinde anında tespit 
edilerek yine aynı merkezden bilgisa-
yarlar vasıtasıyla, vanalar ve pompa-
lara komutlar göndererek ekipmanlara 
uzaktan müdahale ile suyun israf olması 
engellenmektedir” dedi.

Duyarlılık çağrısı

Daha yeşil ve daha temiz bir Bursa 
için kent genelinde planlı şehirleşme 

yönünde önemli çalışmalar yürüt-
tüklerini dile getiren Başkan Aktaş, 
“Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf 
yerine tasarrufu esas alan bir tüketim 
anlayışını Bursalılara benimsetmemiz 
gerekiyor. İçinden geçmekte olduğumuz 
pandemi süreci insanlığa unuttuklarını 
yeniden hatırlattı. Sokağa çıkma 
kısıtlamalarıyla doğanın soluk almasına 
fırsat verdiğimizde hızlıca kendini 
yenilediğine şahit olduk. Temiz hava, 
temiz su ve topraktan gelen gıdanın ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha 
keşfettik. Her şerde bir hayır vardır 
düsturu ile insanlık olarak geçmişte 
yaptıklarımızdan dersler çıkartarak yeni 
bir hayata başlamak için bu süreci fırsata 
çevirmeliyiz. Bu vesileyle Dünya Çevre 
Günü’nün çevre sorunları konusundaki 
toplumsal farkındalığın artmasına katkı 
sağlamasını temenni ediyorum. Gelecek 
nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak 
için tüm Bursalıları duyarlı olmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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İnegöl sağlıklı içme 
suyuna kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İnegöl İlçesi’ni 
sağlıklı içme suyuna 
kavuşturacak ve bünyesinde 
su depoları, isale hattı ve 
şebeke hatları bulunan 
102 milyon liralık altyapı 
yatırımının startını verdi.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent olması için ulaşımdan altya-
pıya,  spordan çevreye kadar her alanda 
farklı projeleri hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm 
ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek 
yatırımlara devam ediyor. Korona virüsle 
mücadele sürecinde dezenfeksiyon 
ve sosyal destek çalışmalarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi 
kapsayan altyapı ve ulaşım yatırımla-
rından ise taviz vermedi. Bu çalışmalar 
kapsamında Avrupa Yatırım Bankası 
kredisiyle hayata geçirilecek, Mustafa-
kemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de 
kapsayan dev altyapı hamlesinin ilk 
adımı İnegöl ilçesinde atıldı. İhalesi 102 
milyon liraya yapılan proje kapsamında 
İnegöl ilçesinde 27200 ton kapasiteli 9 
adet içme suyu deposu, 32,4 kilometre 
uzunluğunda isale hattı, 314,2 kilometre 
içme suyu şebeke hattı ile evsel içme 
suyu hattı yapılacak. Halen Ulupınar ve 
Kırkpınar su kaynaklarından beslenen, 
içme suyu şebeke altyapısı çoğunlukla 
asbest, PVC ve döküm borulardan 
oluşan İnegöl, bu projeyle daha sağlıklı 
içme suyuna kavuşmuş olacak. İnegöl 
için hayati önem taşıyan projede ilk 
kaynak, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa 

Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz 
Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten 
ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye 
Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa 
İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl 
Kaymakamı Şükrü Görücü ile çok sayıda 
davetlinin katıldığı törenle atıldı.

Kuraklık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, törende yaptığı konuşmada 
kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Meteo-
roloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 
2019 sonbaharında geçen yılın aynı 
mevsimine göre yağışların ortalama 
yüzde 47 azaldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Marmara Bölgesinin sonbahar 
mevsimi yağış ortalaması normalde 
190.0 mm olması gerekirken 89.6 mm 
olarak gerçekleşti. Yağışlarda mevsim 
normaline göre yüzde 53 ve geçen 
yıla göre yüzde 55 oranında azalma 
yaşandı. Bölge mevsim yağışı son 
15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa 
özelinde son 100 yılın en kurak 5.yılını 
yaşadık. Netice olarak suyun geleceği 
ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve 
yetkili kurumlar tarafından açıklanan 

bulgular durumun vahametini açıkça 
ortaya koymaktadır. BUSKİ marifetiyle 
Bursa’nın bugün sağlıkla tükettiği ve 
yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin 
bir 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” dedi.

İnegöl altyapısına büyük yatırım

Bursa kent merkezinde olduğunu 
gibi 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya 
kavuşması için yatırımları kesintisiz 
sürdürdüklerini dile getiren Başkan 
Aktaş, temelini attıkları yatırımla 
İnegöl’ün altyapısının daha da güçle-
neceğini vurguladı. İnegöl’ün altyapı-
sının rehabilite edileceği bir projeyi 
hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “İlçemiz mevcutta Ulupınar ve 
Kırkpınar su kaynaklarından besleniyor. 
Bu kaynaklarımızdan mevcutta gelen 
isale hattı 400 mm ve 500 mm çapında 
çelik borularla, içme suyu şebeke altya-
pısı çoğunlukla asbest, PVC ve döküm 
borulardan oluşuyor. Hatların işletile-
bilirliği, basınç problemleri ve su kayıp 
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kaçakları anlamında ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor. Ayrıca mevcut depolar da 
oldukça eski ve yetersiz. Bu durumda 
yaz aylarında kaynakların verimi düştü-
ğünde; 20 adet derin kuyudan içme 
suyu takviye ediliyor. Bunun netice-
sinde ciddi elektrik masrafı oluşurken su 
kalitesi de düşüyor. Su kaybı anlamında 
ise; kurumumuz tarafından yapılan 
ölçümlerde İnegöl ilçemizde bu oranın 
yüzde 60 seviyesinde olduğunu tespit 
ettik. Avrupa Yatırım Bankası destekli 
bu projemizle ilçemiz daha güçlü bir 
altyapıya kavuşacak. Yatırımın ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, işin süresi 3 yıl olmasına 
rağmen müteahhit firmanın yetkili-
sinden 2022 yılı Haziranında çalışmanın 
bitirileceği sözünü aldı.

“Zarar vermem asla mümkün değil”

Son günlerde İnegöl ilçesinde gündeme 
gelen ve bazı çevrelerce dezenformas-
yona uğratılan Yeniyörük Mahalle-
si’ndeki katı atık depolama sahasına 
yapılacak 130 milyon liralık Katı Atık 
Entegre Tesisi ile ilgili konuya da açıklık 
getiren Başkan Aktaş, “Ben 2004 belediye 
başkanı olana kadar evimizin, işimizin 
önünden alınan çöplerin nereye gitti-
ğini bilmiyordum. Dediler ki Alanyurt’ta 
vahşi depolama sahası var. Konuyu 
kendi içimizde tartıştık. Yut dışındaki 
uygulamaları inceledik. Alanyurt halkı 
perişandı. Özellikle yaz aylarından 
kokudan geçilmiyordu. Bunun önüne 
geçmek için 2011’de yüzde 50 civarını 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın karşı-
ladığı, ilçemize 40 yıl hizmet edecek 

olan depolama alını yaptık. Böyle bir 
alana sahip Bursa’daki m ilçelerde tek. 
2013’te yeni çöpten enerji üretmeyle 
alakalı ihalemizi yapmıştık ancak 2014’te 
bu konuda yetki Büyükşehir’e geçti. 
Velhasıl Büyükşehir Belediye başkanlığı 
süreciyle birlikte enerji üretim sürecini 
de başlattık. Şimdi ise bir miktar Yıldırım 
ile Gürsu ve Kestel’den alacağımız 
atıklar Kestel Aktarma İstasyonu’nda 
yüzde 60 küçültülerek endüstriyel ürün 
haline getirilerek İnegöl’deki düzenli 
depolama alınana getirilecek. Bu atıklar 
ne İnegöl de Yenişehir’den geçecek. 
Tamamen kapalı araçlarla, çöp görmek-
sizin bu yapılacak tesisin içene bıraka-
cağız. Yaklaşık 10 milyon TL olan enerji 
geliri yıllık 40 milyona çıkacak. Doğup, 
büyüdüğüm, 13,5 yıl hizmet ettiğim bu 
şehre nokta kadar zarar vermem asla ve 
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asla mümkün değil. Bu konu üzerinde 
dezenformasyon yapanlara söylüyorum. 
Biz Entegre Katı Atık Yönetimi Siste-
mine geçiyoruz” diye konuştu.

Yardım alan değil yardım eden olduk

Bursa Milletvekili Efkan Ala da ilçeye 
kazandırılacak yatırım nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Konuş-
masında özellikle pandemi sürecini 
değerlendiren Ala, “Zor zamanlarda 
yaşıyoruz. İlginç hadiseler oluyor. En 
gelişmiş, en zengin, en güçlü dediğimiz 
ülkelerin büyük badireler atlatmaya 
çalıştıkları, sıkıntılar yaşadıkları, 
adeta sorunların altında kaldıkları 
bir dönemdeyiz. Allah’a şükür ki her 
seferinde başka ülkeleri örnek alması 
gerektiği söylenen Türkiye, bu süreçte 
en gelişmiş ülkelere örnek gösterilerek 
gündeme gündeme oturdu. Başka 
ülkelerden yardım alan değil, yardım 
gönderen ülke olarak gündeme oturdu. 
Onur duymamak mümkün değil. Emeği 
olan herkesi muhabbetle selamlıyorum. 
Yapacağımız çok iş var. Bu konularda 
el birliği yapmamız gerektiği çok açık. 

Hükümet kararlarını çok iyi dinlemek 
lazım. Dünya 100 yılda bir karşılaştığı 
büyük bir salgınla baş etmeye çalışıyor. 
Durum son derece ciddi. Bu ivmeyi 
kaybetmemek için elimizden geleni 
yapmalıyız” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 
ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü’de 

ilçeyi daha sağlıklı bir içme suyuna 
kavuşturacak yatırım nedeniyle Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve 
protokol üyeleri, içme suyu ana hattına 
ilk kaynağı yaparak, 102 milyon liralık 
projenin startını verdi.
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BUSKİ’den 
abonelerine büyük 
destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
su abonelerinin mağdur 
olmaması için 1 Temmuz – 
31 Ağustos arası döneme 
ait faturalandırılacak su 
tüketimlerinde 12 metreküp 
olarak belirlenen 1’inci 
kademeyi 24 metreküpe 
çıkarak, vatandaşlara büyük 
destek sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Temmuz 
ayı Meclis Toplantısı’nda verilen önerge 
ile su faturalarındaki bir düzenleme 
ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapılan 
oturumda, pandemi döneminde yarısı 
tahsil edilip, kalan yarısı sonraki dönem-
lere aktarılan ve ilk 3 aylık dönem 
ortalamasına göre tahsilatı yapılan su 
faturalarındaki mahsuplaşma nedeniyle 
yükselen su faturaları ele alındı. Kişisel 
hijyen nedeniyle su tüketiminin arttığı 
dönemde vatandaşların mağdur 
olmaması için Nisan ve Mayıs ayında 
sayaç okumayan BUSKİ, Ocak-Şu-
bat-Mart ayları su tüketim ortalama-
sını alarak faturalandırma yaptı. Nisan 
ayında bu ilk 3 ayın ortalamasının 
yüzde 50’sini faturalandıran BUSKİ, 
kalan yarısının tahsilatını ise ötelemişti. 
Mayıs ayında da yine ilk 3 aylık tüketim 

ortalamasının yüzde 80’i faturalandı-
rılmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 
sayaç okuma sistemini başlatan BUSKİ, 
Haziran ayında da 15 metreküp üstü 
tüketimleri faturalandırmayıp, aşan 
kısımları Temmuz ve Ağustos ayı 
tüketimlerine eşit olarak yansıtma 
kararı almıştı.

1’inci kademe 2’ye katlandı

Pandemi döneminde faturalandı-
rılmayan tüketimlerin bu döneme 
sarkması ve yaz aylarında yaşanan fazla 
su tüketimleri yüzünden, önceki aylara 
göre su faturalarında bir yükselme 
yaşanırken, vatandaşların mağdur 
edilmemesi için Büyükşehir Mecli-
si’nde örnek bir karar alındı. Önerge ile 
meclis gündemine gelen konuyla ilgili 
olarak vatandaşların mağdur olmaması 
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için 1 Temmuz – 31 Ağustos arasın-
daki dönemde 12 metreküp olan 1’inci 
kademe sınırı, 24 metreküpe çıkarıldı. 
Yine 17 Temmuz olarak açıklanan su 
kesmeme ve faturalarda vade farkı 
uygulamama kararı da 31 Ağustos 
2020 tarihine kadar uzatıldı. Büyük-

şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“1 Temmuz’dan itibaren yapılmış olan 
tahakkuklar da 24 metreküp kademe 
limitine göre hesaplanacak. Bu şartlarda 
vatandaşlarımızın yanında olmak için 
canla başla çalışmaya devam ediyoruz” 
dedi.

Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle 
alınan bu kararla BUSKİ abonelerinin 
Temmuz ve Ağustos aylarında yapacak-
ları su tüketimleri 24 metreküpe kadar 
1. kademeden fiyatlandırılacak.
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Büyükşehir’den 
ilçelere altyapı 
hamlesi
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa şehir merkezinin 
daha sağlıklı bir altyapıya 
kavuşması yönünde 
yaptığı çalışmalar ilçelere 
de yansıdı. İnegöl ve 
Mustafakemalpaşa’nın 
ardından Karacabey’de de 
içme suyu ve isale hattı 
ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ marife-
tiyle Karacabey için hazırladığı içme 
suyu ve isale hattı ihalesi tamam-
landı. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi olarak önemli yatırımları bu 
dönemde hayata geçirmeyi taahhüt 
ettiklerini belirterek, Karacabey alt 
yapısının yenilenmesine yönelik faali-
yetlerin de bunlardan biri olduğunu 
kaydetti. Yapılan ihaleyle birlikte alt 
yapı çalışmalarının da resmen start 
aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Şehir 
dışı yasağı nedeniyle 6 Mayıs’a erteledi-
ğimiz ihalemiz, Karacabey ve Bursamız 
için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.  

İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da 
ihaleler tamam

Başkan Aktaş, ilçelerle alakalı içme 
suyu ve isale hattı ihalelerinin ilkinin 
İnegöl’de yapıldığını hatırlattı. İnegöl’de 
9 su deposu, 29 kilometre isale hattı ve 
205 kilometre de şehir şebekesini içeren 
halenin geçtiğimiz aylarda sonuçlandı-
ğını kaydeden Başkan Aktaş, bu ilçede 
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yer teslimlerinin gerçekleştiril-
diğini, inşaat çalışmalarının ise 
başlamak üzere olduğunu ifade 
etti. İlçelerle ilgili ikinci alt yapı 
ihalesinin ise 1 Nisan tarihinde 
Mustafakemalpaşa’da tamam-
landığını, bu ilçede 8 kilometre 
isale hattı ile 318 kilometre şehir 
şebekesi hattının ihale edildiğini 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Bazı 
itirazlar olduğu için bu ihale-
mizle ilgili değerlendirme devam 
ediyor. İnşallah kısa sürede sonuç-
landırıp, Mustafakemalpaşa’da 
da yer teslimlerini yapacağız” 
şeklinde konuştu.

Karacabey’de 50 yıllık altyapı 
yenileniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Karacabey ile 
alakalı da 8 kilometrelik isale 
hattı ve 226 kilometre de içme 
suyu hattı ihalesinin bugün itiba-
riyle tamamlandığını söyledi. 38 
milyon TL’lik maliyetle çıktıkları 
ihalede yüzde 34 indirime varana 
kadar kırımlar yaşandığını vurgu-
layan Başkan Aktaş, “16 firmanın 
katıldığı ihalemizle ilgili değer-
lendirmeler sürüyor. İnşallah 
kısa sürede sonuçlandırıp, yer 
teslimi aşamasına geçeceğiz” 
şeklinde konuştu. Karacabey’in 
mevcut alt yapısının 50 yıllık 
olduğunu ve yıpranan hatlar 
nedeniyle kayıp kaçak oranının 
yüzde 48’ler civarında bulundu-
ğunu kaydeden Başkan Aktaş, 
“Hem insanımızın daha sağlıklı su 
tüketebilmesi hem de BUSKİ’nin 
Karacabey’de verdiği hizmetin 
sağlığı için attığımız bu adımın 
önemli olduğunu dile getirmek 
istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Büyükorhan 
Mazlumlar 
Mahallesi sağlıklı 
suya kavuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
içme suyu ihtiyacı yılın 210 
günü tankerlerle taşıma 
yapılarak karşılanan 

Büyükorhan’ın Mazlumlar 
Mahallesi’ni sağlıklı suya 
kavuşturdu. Mazlumlar’a 
getirilen içme suyunun 
hayırlı olması dileğinde 
bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın 1058 
mahallesinde yaşanan tüm 
sıkıntıları bertaraf edene 
kadar çalışmalara devam 
edeceklerini söyledi.

Ericek ve Geynik’in ardından 
Mazlumlar

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan 
çevreye kadar kent merkezinde olduğu 
gibi ilçelerde de hayat standartlarını 
en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Ericek ve Geynik 
mahallelerinin ardından Büyükor-
han’da bir mahallede daha yaşanan 
içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırdı. 
Su ihtiyacını kış aylarında aldığı yağış-
larla karşılayan ancak yeterli kaynak 
olmadığı için yılın 210 günü tanker-
lerle içme suyu taşınan Mazlumlar 
Mahallesi’ndeki sıkıntı, BUSKİ’nin yatırı-
mıyla çözüme kavuştu. Toplam nüfusu 
yaklaşık 500 kişi olan ancak yaz ayları ve 
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tatillerde nüfusu 2000’leri 
bulan mahallenin sıkıntı-
sının giderilmesi amacıyla 8 
kilometrelik içme suyu hattı 
yapıldı. Canla başla faaliyet 
gösteren Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bu yatırımı, mahalle 
sakinleri tarafından sevinçle 
karşılandı.

8 kilometrelik hat inşa 
edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıkla-
mada, Mazlumlar Mahal-
lesi’ndeki yatırımın hayırlı 
olması dileğinde bulundu. 
Mazlumlar’ın ilçenin en fazla 
nüfusa sahip ikinci büyük 
mahallesi olduğun kaydeden 
Başkan Aktaş, Balıkesir-Dur-
sunbey sınırında yer alan 
500 nüfuslu mahallenin 
yaz aylarında 2000 kadar 
kişiye ev sahipliği yaptığını 
ifade etti. Daha önce Ericek 
ve Geynik mahallelerinde 
yaşanan problemi ortadan 
kaldırdıklarını, şimdi de ilçe 
merkezine 30 kilometre 
mesafedeki Mazlumlar 
Mahallesi’nde benzer bir 
durumu çözüme kavuştur-
duklarını kaydeden Başkan 
Aktaş, “Yılın 210 günü 
tankerle su taşınarak içme 
suyu ihtiyacı karşılanan 
Mazlumlar’ın sıkıntısını 
gidermek için 8 kilometrelik 
hat inşa edildi. Yapılan 
çalışmayla birlikte taşınan 
içme suyu, yeni yapılan 200 
tonluk mahalle deposuna 
ulaştırılmış ve tankerle su 
taşıma işi sona erdirilmiştir” 
dedi. 
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Karacabey’e dev 
altyapı yatırımı
Bursa’nın Karacabey 
ilçesinde 226 kilometrelik 
içme suyu hattının 
yenilenmesini içeren ve 
mevcut problemleri ortadan 
kaldırmayı hedefleyen 
projenin startı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş tarafından verildi.

Yatırımla birlikte ilçe merkezinde yer 
alan 21 mahallede içme suyu ve iletim 
hat imalatlarının gerçekleştirilece-
ğini belirten Başkan Aktaş, “Böylelikle 
Karacabey’in içme suyu problemleri 
çözülmüş olacak. Bölge, daha sağlıklı 
ve kesintisiz şebeke hattına kavuşacak” 
dedi.

Bursa’nın güzide ilçelerinden Karacabey, 
tarihinin en büyük yatırımlarından 
birine yine Büyükşehir Belediyesi 
sayesinde kavuşuyor. İlçenin içme suyu 
ve iletim hatlarının baştan aşağıya 
değiştirilmesini, kayıp-kaçak oranını 
azaltmayı ve su kalitesini artırmayı 
hedefleyen proje törenle başlatıldı. 
Törene; Başkan Aktaş’ın yanı sıra AK 

Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti 
Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan 
Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç ve Osman 
Mesten, Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç ile davetliler katıldı.

133 milyon TL’lik hizmet yağmuru

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, törende yaptığı konuşmada, 
Bursalılara verdikleri sözleri yerine 
getirmenin gayretinde olduklarını 
söyledi. Bugün ‘bundan birkaç ay önce 
açıklanan’ bir projeye daha kazmayı 
vurmanın sevinci içerisinde olduklarını 
belirten Başkan Aktaş, konuşmasında, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından son 
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dönemde Karacabey’de gerçekleştirilen 
hizmetlere değindi. İlçeye 2017 Kasım 
ayından bu yana 32.5 milyon TL’lik üst 
yapı yatırımının yapıldığını kaydeden 
Başkan Aktaş, bunların içerisinde 18.5 
kilometre sıcak asfalt, 65 kilometre 
sathi kaplama, köprü, bordür-tretuvar, 
parke temini, sanat yapısı gibi çalış-
maların bulunduğunu ifade etti. Fen 
işleri kapsamında ise 14 milyon 738 bin 
TL’lik yatırımın gerçekleştiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, bunlar içerisinde ise spor 
tesisleri, sosyal, dini, eğitim ve hizmet 
tesisleri ile restorasyon gibi çalışma-
ların bulunduğunu vurguladı. İlçede 
‘bugünkü hariç’ BUSKİ tarafından 66 
milyon 119 bin TL’lik alt yapı yatırımının 
hizmete alındığını kaydeden Başkan 
Aktaş, bu kapsamda 18.6 kilomet-
relik kanalizasyon hattı, 10 kilomet-

relik yağmur suyu hattı ve 61 kilomet-
relik içme suyu hattının yanında depo, 
arıtma tesisi, gölet ve sulama tesislerinin 
inşa edildiğini hatırlattı. Yine Kasım 
ayından bu yana 17 milyon 110 bin 
TL’lik park ve bahçe çalışmasına imza 
attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Yeşil 
alan düzenlemelerinin yanında sahil 
planlama faaliyetleri de bu kapsamda 
yerine getirildi. 3 milyon 900 bin 
TL’lik çevre yatırımı yaptık. Toplamda 
Karacabey, Büyükşehir’den 132 milyon 
782 bin TL’lik hizmet aldı” diye konuştu.

50 yıllık hat 600 günde yenilenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, startı verilen içme suyu ve iletim 
hattı projesinin Karacabey için çok 
önemli olduğunu dile getirdi. Projenin 
Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan 

50 milyon Euro’luk kredi çerçevesinde 
finanse edildiğini vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Bu kredi ile ilk alt yapı atağını 
İnegöl’de başlatmıştık. Şimdi ise Karaca-
bey’de startı veriyoruz. Kalan diğer 
bölüm de ‘inşallah’ Mustafakemalpaşa 
ilçemizde hayata geçirilecek” şeklinde 
konuştu. Karacabey’in alt yapısına 
ilişkin ihaleyi 6 Mayıs tarihinde yaptıkla-
rını hatırlatan Başkan Aktaş, “İhalemize 
16 firma katılmıştı. Kısa sürede sonuç-
landırdık ve bugün de inşaata başlamak 
nasip oldu. Mevcut hat yaklaşık 50 
yıllık. Şu anda Karacabey’de kayıp-kaçak 
oranı yüzde 50 seviyesinde. Yenilenecek 
olan şebeke ile bunun önüne geçilecek. 
Çalışmalar yaklaşık 600 günde tamam-
lanacak. Karacabey etabının maliyeti, 28 
milyon 366 bin 785 TL olacak” ifadele-
rini kullandı.
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Kapalıçarşı’ya 
Büyükşehir 
müdahalesi
Bursa’da aniden bastıran 
sağanak yağış nedeniyle 
Kapalıçarşı’da yaşanan 
taşkınlar, Büyükşehir 
Belediyesi’ni harekete 
geçirdi. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş’ın dün Kapalıçarşı’da 
tespitlerde bulunmasının 
ardından harekete geçen 
BUSKİ ekipleri, bölgede 
yer alan yağmur suyu ve 
kanalizasyon ızgaralarında 
kapsamlı bir temizlik 
çalışması gerçekleştirdi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yer 
alan Uzun Çarşı, Orhan Camii çevresi ve 
parkı, tarihi belediye binasının çevresi 
ve Cumhuriyet Caddesi, sel baskınlarına 
karşı daha güvenli hale getirildi. Bursa’da 
önceki gün yaşanan ve onlarca esnafı 

maddi zarara uğratan sağanak yağış 
sonrası, bu bölgelerde bulunan yağmur 
suyu ızgaraları ve kanalizasyon bacaları 
‘BUSKİ ekipleri tarafından’ tamamen 
temizlendi. Çalışma kapsamında ayrıca, 
kot farkı olan yağmur suyu ızgaralarına 
da müdahalede edildi. Kot farkı bulunan 
yağmur suyu ızgaraları, yol seviyesiyle 
eşit hale getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı açıklamada, ani yağışlar 
nedeniyle yaşanan taşkınların çarşı 
esnafını mağdur ettiğini söyledi. 
Baskınların ardından Kapalıçarşı’ya 
ziyarette bulunduğunu ve eksiklikleri 
yerinde tespit ettiğini belirten Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
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“Bursa, mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve bunun 
sonucunda da başta Kapalıçarşı olmak üzere farklı bölgele-
rimizde taşkınlar yaşandı. Maddi zararlar ortaya çıktı. Büyük-
şehir ve BUSKİ’ye bağlı ekiplerimiz harekete geçerek, esnafı-

mızın yaşadığı mağduriyeti giderdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ndeki açık alanlarının büyük kısmı, tamamen elden 
geçirilerek muhtemel taşkınlara hazır hale getirildi” dedi.
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Başkan Aktaş’tan 
duyarlı personele 
ödül
Bursa’da bir vatandaşın 
altınlarını klozete düşürdüğü 
ihbarı üzerine harekete 
geçerek mağduriyeti kısa 
sürede gideren BUSKİ 
personeli, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş tarafından ağırlanarak 
saat ile ödüllendirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin altın-
larını klozete düşürdüğü yönündeki ihbar 
üzerine BUSKİ ekipleri hareke geçti. Yapılan 
kazı sonucu kurdele üzerine iğneli 10 
çeyrek altın, ekipler tarafından kanalizas-
yondan çıkartıldı. Yardımlarıyla Türkiye’ye 
örnek olan BUSKİ personelini, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş makamında 
ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç’in de hazır bulunduğu ziyarette, 
Başkan Aktaş vatandaşın mağduriyetini 
kısa sürede gideren personeli tebrik etti. 
Yaşanan olayı ekiplerden de dinleyen 
Başkan Aktaş, BUSKİ personelinin yardı-
mının örnek olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
fedakarca çalışan personele teşekkür etti. 
Kısa süre önce bir ailenin mağduriyetinin 
giderilerek mutlu edildiğini belirten Başkan 
Aktaş, “BUSKİ yoğun bir şekilde 17 ilçe ve 
1058 mahallede altyapı çalışmalarını, arıtma 
tesisleri, yağmur suyu hatları gibi çalışma-
larını sürdürürken; konusu olmayan işlere 
de girebiliyor. 4-5 gün önce İnegöl ilçesin-

deki Burhaniye Mahallesi’nde bir ailemiz 
altınlarını kanalizasyon hattına düşürmüş. 
2 gün sonra bizlere müracaat ettiklerinde, 
arkadaşlarımız yaptıkları kazı çalışmasıyla 
altınların bulunmasını sağladılar. Kendile-
rine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından 
altınların bulunmasında emeği geçen 
personele saat hediye edildi.
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Pandemi hizmete 
engel değil
Korona virüs salgınıyla 
mücadele kapsamında 
enerjisinin büyük bir 
bölümünü dezenfeksiyon 
ve sosyal desteklere 
harcayan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan 
rutin belediyecilik 
hizmetlerini de kesintisiz 
sürdürüyor. Çalışmalar 
kapsamında İnegöl’ün 
Çayyaka ve Rüştiye 
Mahallelerinin içme suyu 
hatları sil baştan yenilendi.

Bursa’da salgınla mücadele çalışmala-
rının yanında özellikle 15-20 yıldır hiç 
müdahale edilmeyen ana güzergah-
larda adeta asfaltlama hamlesi yapan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi 
kapsayan alt yapı yatırımlarına de ara 
vermeden devam ediyor. Mustafake-
malpaşa ilçesine bağlı Çeltikçi Mahal-
lesi’ndeki kanalizasyon hattı çalışma-
larını tamamlama aşamasına gelen 
Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte İnegöl 
İlçesine bağlı Çayyaka ve Rüştiye Mahal-
lelerinin içme suyu hatlarını yeniledi.

Kayıp kaçak kontrol altında

Dünyayı etkisi altına alan pandemi 
sürecine rağmen ulaşım, altyapı ve üst 
yapıdaki yatırımlara devam ettiklerini 
belirten Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Vatandaşlarımıza 
sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağı 

ve kaliteli içme suyu sağlamak öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda 
BUSKİ marifetiyle İnegöl Çayyaka ve 
Rüştiye Mahallelerinde gerçekleştirdi-
ğimiz içme suyu şebeke hattı yenileme 
çalışmalarıyla, uzun yıllar kullanımdan 
kaynaklı eskiyen şebeke hatlarını 
yeniledik’’ dedi.

Bursa’nın altyapı ağını gelecek yıllara 
taşımayı hedefleyen çalışmalar kapsa-
mında Çayyaka ve Rüştiye Mahallele-
rine 690 bin TL’lik yatırım yaptıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, “İki mahal-
lemizde yapılan çalışmalar kapsamında 
7.8 kilometrelik içme suyu imalatı 
gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalar 
sayesinde hem bölgede yaşayan vatan-
daşlarımıza sağlıklı ve kaliteli su temini 

sağlamış hem de bölgedeki kayıp kaçak 
oranlarını kontrol altına almış olduk’’ 
diye konuştu.

102 milyon TL’lik yatırım

Kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmala-
rına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bir 
yandan da İnegöl merkez mahallelerinin 
beklediği içme suyu hatlarının yenilen-
mesi projesinde sona geldi. Geçtiğimiz 
aylarda yapılan ihaleyle İnegöl merkez 
mahallelerinin içme suyu altyapısı 102 
milyon TL’lik yatırımla yenilenecek. 
Gerçekleştirilecek bu yatırımla İnegöl 
İlçesi büyük bir hizmete daha kavuşmuş 
olacaktır.
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BUSKİ Genel 
Kurulu Büyükşehir 
Meclisi’nde yapıldı

BUSKİ’nin  2019 Mali 
Yılı Faaliyet Raporu ve 
2019 Mali Yılı Denetçiler 

Raporu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nun 2019 Mali 
Yılı Bütçe Kesin Hesabı 
Raporu Büyükşehir’de 
görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı 
Salonunda görüşülen BUSKİ’nin 2019 
Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Mali 
Yılı Denetçiler Raporu oy çokluğu ile 
kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2019 
Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu ise 
oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyelerinin sorularını yanıt-
layan BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
GÜLENÇ, gerçekleştirilen yatırımlar 
ve devam eden projeler hakkında 
bilgi verirken, Kestel’in Dudaklı 
İlçesinde yaşanan sel felaketinde 
BUSKİ olarak tüm personel ve 
ekipmanları seferber ettiklerini ifade 
etti.
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Keles daha sağlıklı 
içme suyuna 
kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Keles İlçesi’ni daha sağlıklı 
içme suyuna kavuşturmak 
amacıyla yapılacak ve 
maliyetinin yüzde 50’si 
SUKAP kapsamında İller 
Bankası’ndan hibe edilen 
içme suyu paket arıtma 
tesisinin ihalesi yapıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent olması için ulaşımdan altya-
pıya,  spordan çevreye kadar her alanda 
farklı projeleri hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm 
ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek 
yatırımlara devam ediyor. Korona virüsle 
mücadele sürecinde dezenfeksiyon 
ve sosyal destek çalışmalarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi 
kapsayan altyapı ve ulaşım yatırımla-
rından ise taviz vermedi. Bu çalışmalar 
kapsamında kısa süre önce Avrupa 
Yatırım Bankası kredisiyle hayata geçiri-
lecek, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey ilçelerini de kapsayan dev 
altyapı hamlesinin adımlarını atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
Keles ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuş-
turacak projenin startını vermeye hazır-
lanıyor.

İhale yapıldı

İller Bankası’nın nüfusu 25 binin altında 
olan belediyelere uyguladığı SUKAP 
kapsamında proje bedelinin yüzde 
50’sinin genel bütçeden karşılanacağı 
Keles İçme suyu Paket Arıtma Tesisi›nin 
ihalesi İller Bankası Genel Müdürlüğü 
tarafından yapıldı. İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 
belirtilen içme-kullanma suyu kalite 
kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanan 
projede saniyede 45 litre kapasiteli 200 
metreküplük bir su deposu da buluyor. 
Kimyasal ve fiziksel arıtma ünitelerine 
sahip tesisin tamamlanma süresi 400 
gün olarak belirlenirken, ihaleyi kazanan 
firma ile sözleşme imzalanıp, yer teslimi 
yapılmasının ardından inşaata başla-
nacak.



32

BUSKİ HABERLER

Sel felaketinin 
yaraları Büyükşehir 
ile sarılıyor
Bursa’nın Kestel ilçesindeki 
sel felaketinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan bölgedeki 
gelişmeleri yakından takip 
ederken, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de bölgedeki 
çalışmaları yerinde inceledi. 

Büyükşehir Belediyesi 
olarak tüm ekiplerin ilk 
andan itibaren sahada 
olduklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaraların bir an 
önce sarılması için gerekli 
çalışmaların yapıldığını 
belirterek, bölgede kısa 
sürede normal hayata 
geçiş için canla başla 
çalıştıklarını söyledi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde 21 Haziran 
pazar akşamı meydana gelen 5 kişinin 
yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybol-
duğu sel felaketinin ardından bölgede 

yaraların sarılması için başlatılan çalış-
malar hızla sürüyor. Bölgede yaraların 
sarılması ve normal hayata biran önce 
dönülmesi için devletin tüm kurum-
ları tarafından adeta seferberlik başla-
tıldı. Olayın ardından Bursa’ya gelen ve 
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 
birlikte Dudaklı Köyü’nde incelemelerde 
bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
bölgedeki incelemelerini sürdürdü. 
Soylu’ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de eşlik etti. Bu arada Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiple-
rinin tam kadro olarak olayın yaşandığı 
ilk andan itibaren başlattığı çalışmalar 
kesintisiz devam ederken, devletin tüm 
kurumları tam bir seferberlik halinde, 
selden zarar gören mahallelerde vatan-
daşların yaralarını sarmaya çalışıyor.
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Yaralar sarılıyor

Sel felaketinin ardından olay yerine gelip 
incelemelerde bulunan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
Duraklı, Kazıklı ve Narlıdere mahallele-
rinde devam eden çalışmaları da yerinde 
inceledi. Felakette yaşamını yitiren-
lere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı 
dileyen Başkan Aktaş, “Kestel Beledi-
yemizin de işbirliğiyle hayatı normal-
leştirmek adına yoğun bir çalışma 
içindeyiz. Tüm ekiplerimiz sahada. 
Bursa’mıza geçmiş olsun. Cumhurbaş-
kanımıza çok teşekkür ediyorum. Dün 
geceden beri konuyu yakından takip 
ediyorlar İçişleri Bakanımız ile Tarım ve 
Orman Bakanımız burada tespitlerini 
yaptılar. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi 
olmasın. Yaraları biran önce sarmak için 
elimizden gelen bütün gayreti göstere-
ceğiz” dedi.

Bölgede altyapı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir 
taraftan hasar tespit çalışmaları devam 
ederken, diğer taraftan da hayatı 
normalleştirme adına gerekli adımların 
atıldığını söyledi. Soylu, “ Buradaki 
mahalle sakinleri ile konuştuğumuzda 
hayatları boyunca böyle bir şey görme-
diklerini söylediler. Bu konuda elbette 
gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, 
altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. 
Çok şiddetli bir yağış olunca bazen 
taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti 
yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakan-
lığı meteoroloji uyarıları çok önceden 
yapıyor, uyarılara dikkat etmek gerekir. 
Gerekli tedbirleri almak gerekir. 
Umuyoruz bir daha böyle bir afetle 
karşılaşmayız” diye konuştu.

Tüm ekipler sel felaketinin olduğu 
bölgelerde görevlendirildi

Sel felaketinin olduğu bölgede Büyük-
şehir Belediyesi’nin Yol İşleri Ekipleri; 
3 ekskavatör, 3 loder, 3 Bekoloder, 16 
kamyon, BUSKİ ekipleri; 8 kamyon,12 
Bekoloder, 3 ekskavatör, Kestel Beledi-
yesi; 1 Bekoloder, 1 loder, 1 ekskavatör, 
3 kamyon olmak üzere toplamda 26 iş 
makinası, 27 kamyon çalışmakta.

Ayrıca, Orhangazi Yenisölöz, Bayırköy, 
Yenişehir Paşayayla, Kıblepınar İznik 
ilçesi Mustafalı ve Müşküle’deki çalış-
malara ilçe belediyeleri ile birlikte 
müdahale ediliyor.

Gürsu Kazıklı ve Ankara Yolu Gölbaşı 
rampasına da müdahale edilirken, 
Kestel Kayacık’ta da çalışmalar sürüyor.
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Mustafakemalpaşa’ya yatırım 
yağmuru
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, altyapı yatırımlarını incelemek 
için gittiği Mustafakemalpaşa’da, kısa 
zamanda ilçeye kazandırılacak yatırımların 
müjdesini peş peşe verdi. Buna göre 
Çeltikçi kanalizasyon hattı 2 ay içinde 
tamamlanacak, 3’üncü köprü 10 Haziran’da 
ulaşıma açılacak, Avrupa Yatırım Bankası 
kredisiyle yapılacak altyapı yatırımları 
Haziran başında başlayacak, Gençlik 
Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri 

ikinci etabı kısa sürede ihaleye çıkarılıp 
tamamlanacak.

Bir taraftan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 
dezenfeksiyon çalışmalarından sosyal desteklere kadar her 
alanda yoğun bir tempoda çalışan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, diğer taraftan alt ve üst yapıdaki yatırımlarını da hız 
kesmeden sürdürüyor. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra 
bütçe gerçeklikleri doğrultusunda birçok projede revizyona 
giden ancak altyapı ve ulaşım projelerinden kesinlikle taviz 
vermeyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yıllardır 
beklenen altyapı yatırımlarını da bir bir gerçekleştiriyor.

Foseptik çilesi tarih oluyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal mahalleleri 
de modern bir altyapıya kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, 
geçtiğimiz yıl bitirdiği Koşuboğazı kanalizasyon hattının 
ardından şimdi de Çeltikçi Mahallesi’ni foseptik çilesinden 
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kurtarıyor. İlçenin 2 bin nüfusuyla büyük 
mahallelerinden biri olan Çeltikçi’de 
6,5 kilometrelik kanalizasyon hattının 
5 kilometrelik kısmı tamamlandı. 
Kalan kısımda çalışmalar hızla devam 
ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki Mustafa-
kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar ile birlikte çalışmaları yerinde 
inceledi. Çalışmalar hakkında BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç’ten 
bilgi alan Başkan Aktaş, çalışmaların 
hız kesmeden devam edeceğini ve 2 
ay içinde tamamlanacağını söyledi. 
Bu çalışmanın ardından paket arıtma 
tesisiyle ilgili ihalenin de Ağustos sonu 

itibariyle yapılacağını dile getiren Başkan 
Aktaş, böylelikle Koşuboğası ve Çeltikçi 
mahallelerinin bugüne kadar fosep-
tikle halledilen altyapısının modern bir 
sisteme kavuşacağını kaydetti.

Büyük çalışma Haziran’da

Mustafakemalpaşa ilçesine kısa sürede 
kazandırılacak yatırımların müjdesini 
de peş peşe veren Başkan Aktaş, Musta-
fakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar’ın da seçim vaatleri arasında 
bulunan büyük altyapı yatırımlarının 
da Haziran ayında başlayacağını söyledi. 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredisiyle 

yapılacak 8 kilometrelik isale hattı ve 
318 kilometrelik şehir şebekesi hattının 
ihalesini 1 Nisan’da yaptıklarını hatır-
latan Başkan Aktaş, “Herhangi bir kesin-
tiye uğramadan çok seri bir şekilde çalış-
maya başlayacağız. Etap etap yaparak 
halkımızı hiç üzmeden bu konuyu 
halledeceğiz ama muhakkak ki altyapı 
çalışmalarının bu manada yansıyan bazı 
sıkıntısı olacaktır. Ama en temiz şekilde 
süreci tamamlamak istiyoruz. Çalışma 
şuanda İller Bankası’nda değerlendir-
mede. Nasip olursa bayram sonrası 
AYB’ye gönderilip muhtemelen Haziran 
başında teslimatını yapacağız” dedi.
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Bursa’nın altyapısı 
Büyükşehir’le 
güçleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin daha 
sağlıklı bir altyapıya 
kavuşması için yatırımlarını 
hız kesmeden sürdürüyor. 
Yaklaşık 3 bin işletmenin 
bulunduğu ve 15 bine 
yakın kişinin istihdam 

edildiği Nilüfer Beşevler 
Sanayi Sitesi’nin altyapısı 
da Büyükşehir Belediyesi 
marifetiyle baştan sona 
yenileniyor.

Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı bir altyapı 
üzerinde inşa edilebileceği anlayışıyla 
çalışmalarını ara vermeden sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer’deki 
Beşevler Sanayi Sitesi’nin altyapı sorun-
larını da çözüme kavuşturuyor. Daha 
önceden 13 kilometrede 100 fondüktil 
içme suyu şebeke hattı, 2 kilometrede 
200 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 
500 metrede 300 fondüktil içme suyu 
şebeke hattı, 6 bin 500 metrede 32 eser 
bağlantı hattı yapılırken, rehabilitasyon 

çalışmalarının toplam maliyeti 1 
milyon 822 bin lira olarak gerçekleşti. 
Çalışmaların ikinci aşamasında ise 13 
kilometrede 100 fondüktil içme suyu 
şebeke hattı, 500 metrede 200 fondüktil 
içme suyu şebeke hattı ve 800 metrede 
300 fondüktil içme suyu şebeke hattı 
yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 444 bin 
TL’lik bedelle birlikte rehabilitasyon 
çalışmaları toplam 3 milyon 266 bin lira 
ile sonuçlandırılacak.

“Ağustos ayında bitecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Nilüfer’deki Beşevler 
Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalış-
maları yerinde inceledi. Bursa Millet-
vekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer 
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İlçe Başkanı Eşref Kurem, BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle 
birlikte sanayi esnafıyla sohbet eden 
Başkan Alinur Aktaş, yaşanan sıkıntıları 
yerinde dinleyerek tespit etti.

Bursa’nın ticareti ve sanayisiyle aktif bir 
şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 
şehir ve ülke olarak başarılı bir şekilde 
atlatılan pandemi sürecinin ardından 
1 Haziran›dan itibaren yeni normal 
denilen sürecin başladığını hatırlattı. 
Yeni süreçle birlikte çalışmaları daha da 
hızlandırdıklarını belirten Başkan Aktaş, 
Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir 
olması için çevre ve altyapı yatırımla-
rına, sosyal ve kültürel faaliyetlere ve 
üst yapıdaki işlere devam ettiklerini 
ifade etti. Bursa gibi hızla büyüyen ve 
gelişen şehrin her konuda mükemmel 
olmasını arzu ettiklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, “Nilüfer’deki Beşevler 
Sanayi Sitemiz yıllardır önemli bir işlev 
görüyor. Beşevler Sanayi Sitesi yaklaşık 
bin 300 dönümlük alanda konuşlanmış. 
Türkiye’deki birçok organize sanayi 
bölgesinden daha büyük bir alana 
sahip. Buranın su şebeke hattıyla alakalı 
işin yüzde 50’lik kısmı yapılmıştı. Kalan 

yüzde 50’lik kısmına da Mart-Nisan 
gibi başlayacaktık. Ama pandemi 
sürecinden çalışmalar biraz gecikti. 
Aksilik olmazsa Ağustos sonu itibariyle 
tamamını bitireceğiz. Bundan esnafımız 
da kazançlı çıkacak. Biz de dolaylı olarak 
orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağız” 
dedi.

“Çınarcık Barajı Bursa’ya devredi-
lecek”

Bursa’nın her köşesinin yaşanabilir bir 
şehir olması adına büyük özen ve hassa-
siyetle çalıştıklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, Ankara’dan alacakları güçle tüm 
sözlerin bir bir yerine getirileceğini 
belirtti. Başkan Aktaş, “DSİ kayıtlarına 
göre, son 100 yılın en kurak 5. mevsi-
mini, son 15 yılın da en kurak mevsimini 
geçiriyoruz. Allah’a hamdolsun kimseyi 
susuz bırakmadık.  Suyla alakalı anormal 
bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah şimdi çok 
önemli bir proje geliyor. 250-300 milyon 
lira değerindeki Çınarcık Barajı’nın 
Bursa’ya bağlanmasıyla şehrin 40-50 
yıllık su problemi ortadan kalkacak” 
diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet 
halkalarına bir yenisini daha eklediğini 
dile getirdi. Pandemi süreci olmasına 
rağmen yatırım kararı alınan Beşevler 
Sanayi Sitesi altyapısının önemine 
dikkat çeken Esgin, “Beşevler Sanayi 
Sitesi, Türkiye’deki örnek sanayi sitele-
rinde biridir. Yaklaşık 3 binin üzerinde 
işletme var. 15 bine yakın insan istihdam 
ediliyor. Bizler de bu sanayi sitesine katkı 
sağlamak için gece gündüz mücadele 
ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanın-
dayız. Esnafımızın yanında duran Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
teşekkür ediyorum” dedi.

Beşevler Sanayi Sitesi Başkanı Sabri 
Koçoğlu, organizelerin üniversitesi 
konumunda olan sanayi sitesinin bu 
yatırımla birlikte daha temiz içme 
suyuna kavuşacağını anlattı. Binlerce 
çalışanın müzdarip olduğu suların sık sık 
kesilmesinin de bu yatırımla sonlanaca-
ğını aktaran Koçoğlu, desteklerinden 
ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a ve Milletvekili Mustafa 
Esgin’e teşekkür etti.



38

BUSKİ HABERLER

BUSKİ kimseyi 
mağdur etmeyecek
Bursa’da pandemi sürecinde 
Nisan ve Mayıs aylarında 
su sayaçlarını okumayıp, 
Ocak-Şubat-Mart aylarının 
ortalamasını faturalara 
yansıtan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Haziran 
ayından itibaren fiili sayaç 
okumalarına başlıyor. Bu 
arada sayaç okunmasının 
ardından abonelerin alacaklı 
çıkması halinde gerekli iade, 
kurum tarafından yapılacak.

Bursa’da pandemi sürecinde Nisan 
ve Mayıs aylarında su sayaçlarını 
okumayıp, Ocak-Şubat-Mart aylarının 
ortalamasını faturalara yansıtan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Haziran ayından itibaren 
fiili sayaç okumalarına başlıyor. Bu arada 
sayaç okunmasının ardından abonelerin 
alacaklı çıkması halinde gerekli iade, 
kurum tarafından yapılacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona 
virüsünün Türkiye’de ilk olarak görül-
düğü Mart ayından itibaren, kişisel 
hijyene bağlı su tüketiminin artmasına 
rağmen hiçbir şekilde su kesintisine 
gitmeyen BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
bu süreçte abonelerine de her türlü 
kolaylığı sağladı. Özellikle sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatan-
daşlardan kredi ile su yüklemesi yapan 
vatandaşların ayağına kadar hizmet 
götüren BUSKİ, bugüne kadar 831 
abonenin kredi avans yüklemelerini 

abonelerin kapısında yaptı. Virüs salgı-
nının önüne geçmek için Nisan ve Mayıs 
aylarında sayaç okuma işlemi yapmayan 
BUSKİ, bu aylarda Ocak –Şubat ve Mart 
ayı tüketimlerinin ortalamasını fatura-
lara yansıttı.

Sayaç okuma başlıyor

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 
Haziran ayı itibariyle sayaç okumaya 
başlayacak olan BUSKİ, mesken grubu 
abonelerin su tüketim miktarı 15 metre-
küpü aşması halinde, aşan miktarı ikiye 
bölerek Temmuz ve Ağustos ayı faturala-
rına yansıtacak. Bunun yanında Haziran 
ayında yapılacak sayaç okumada, ilk üç 
aylık ortalama değerlerin baz alındığı 
Nisan ve Mayıs aylarında tüketimleri 
daha az olduğu saptanan abonelere, 
ödedikleri fazla tutar için mahsup-
laşma/ iade yapılacak.
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Yağmurlar 
sevindirdi 
tasarrufa devam
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, son 
yağışlarla birlikte Nilüfer 
ve Doğancı barajlarındaki 
doluluk oranlarının 
arttığını belirterek, ‘normal 
şartlarda’ Bursa’da 2020 
yılının sonuna kadar su 
sıkıntısının yaşanmasını 
beklemediklerini açıkladı. 
Başkan Aktaş, yağmurlar 
sevindirmesine rağmen 

‘tedbir açısından’ tasarrufa 
devam edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Bursa’da son 1 haftada devam eden 
yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. 
Yağan yağmurlarla birlikte; şehrin içme 
ve kullanma suyunu karşılayan Doğancı 
Barajı yüzde 59, Nilüfer Barajı ise yüzde 
71 doluluk düzeyine ulaştı.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıkla-
mada, barajlara hiç su girişi olmaması 
durumunda bile bu yılın sonuna kadar 
yetecek kapasitede su rezervine sahip 
bulunduklarını söyledi. Bursa’nın içme 
suyu ihtiyacını sağlayan Doğancı ve 
Nilüfer barajlarındaki doluluk oranları 
hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, 
‘’Son yağışlarla birlikte; Doğancı Barajı’n-
daki doluluk oranı yüzde 59, Nilüfer 
Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 71 
seviyesine ulaştı” dedi.

Başkan Aktaş’tan tasarruf çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, son 100 yılın en kurak beşinci 
mevsimini, son 15 yılın ise en kurak 
mevsimini yaşadıklarını hatırlatarak, 
Bursalılardan suyun tasarruflu kullanıl-
ması noktasında destek beklediklerini 
ifade etti. Barajlardaki doluluk oranla-
rının insanları yanıltmaması gerek-
tiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Son 
yağmurlar biraz rahatlattı fakat su çok 
değerli. Bu nedenle tasarrufa azami 
derecede dikkat etmeliyiz. Sıkıntımız 
yok fakat zorda kalmamak için geleceği 
düşünmek zorundayız” diye konuştu.
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BUSKİ çevre 
yatırımlarında hız 
kesmiyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kurduğu Paket 
Atıksu Arıtma Tesisi ile 
Karacabey’in Şahinköy 
Mahallesi’nde yıllardır ekili 
arazilere akan kanalizasyon 
atıkları sorununu çözüme 
kavuşturdu.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent olması için ulaşımdan altya-
pıya,  spordan çevreye kadar her alanda 
farklı projeleri hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi,  BUSKİ marifetiyle 
yapılan 17 ilçenin de sağlıklı bir altya-
pıya kavuşturulması çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Karacabey 
ilçesine bağlı 280 nüfuslu Şahinköy 
Mahallesi’nin en önemli altyapı sorunu 
da BUSKİ tarafından çözüme kavuş-
turuldu. Arıtma sistemi olmadığı için 
kanalizasyon atıkları yıllardır ekili arazi-
lere akan Şahinköy Mahallesine günlük 
75 metreküp kapasiteli Paket Atıksu 
Arıtma Tesisi yapıldı. Bölgede bulunan 
özel okulla birlikte 750 kişilik nüfusa 
hizmet verecek olan tesiste arıtılan su, 1 
kilometrelik deşarj hattı ile Karadere’ye 
verilerek, bölge için hayati önem taşıyan 
bir çevre sorununun daha önüne 
geçilmiş oldu.
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BUSKİ’nin Kalite 
Yönetim Belgesi 
yenilendi
Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyonuyla gerçekleştirdiği 
yatırımlarda içme ve  
kullanma suyu kültürü 
oluşumuna sağladığı 
katkıyla adından başarıyla 
söz ettiren Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, TSE EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim 
Belgesi’ni yeniledi.

Türkiye’deki, su ve kanalizasyon 
idareleri içerisinde TS EN ISO 9001 
Kalite Yönetim Belgesi’ne sahip 
ilk kurum olma unvanına sahip 
bulunan BUSKİ, kaliteden taviz 
vermeyen üstün hizmet anlayışıyla 
dikkat çekiyor.

Geleceğe yön veren altyapı çalış-
malarıyla Bursa halkına kesintisiz ve 
sağlıklı içme suyu sağlama nokta-
sında hizmetin en kalitelisini hedef-
leyen BUSKİ, sunduğu hizmetlerde 
TSE’den tam not alarak ‘Kalite 
Yönetim Belgesini’ yeniledi.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında  BUSKİ’ nin 
2020 yılına ait kalite hedefleri, 
performansları ve faaliyetlerinin  
değerlendirildiği belge yenileme 
toplantısında BUSKİ, TSE yetkilileri 
tarafından tam not alarak Kalite 
Yönetim Belgesini yeniledi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
İbrahim Yedikardeş, Daire Başkan-
ları ve Kalite personeli ile BUSKİ 
toplantı salonunda bir araya gelen 
TSE yetkilileri, standartlara uygun 
üretim gerçekleştirmenin kalitenin 
en önemli unsuru olduğuna dikkat 
çekti.

BUSKİ’nin kalite yönetimine ilişkin 
sorumluluklarını yerine getirdiğini 
ifade eden yetkililer, TS EN ISO 
9001:2015 kalite yönetim sistemi 
kapsamında   gerçekleştirilen çalış-
malar ve hizmet kalitesi anlamında 
yapılan faaliyetler adına BUSKİ’ye 
teşekkür etti.

Müşteri memnuniyetinden 
hizmet kalemlerine kadar 
geniş yelpazedeki kriterlerin 
tamamından tam not alan 
BUSKİ’nin kalite yönetim sistemi 
belgesi yenilendi.
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BUSKİ ‘Çocuk Su’ 
yenilendi

BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
çocuklara yönelik 
oluşturduğu “Çocuk 
Su” internet portalı 
yenilendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü geleceğin 
teminatı çocuklara yönelik gerçek-
leştirdiği eğitim faaliyetleri, çocuk-
ları eğlendirmeye eğlenirken de 
bilgilendirmeye yönelik hazırladığı 
seminerler ve  eğitici basılı yayınları 
ile,  geleceğin teminatı çocuklar da 
su bilinci oluşturmaya ve bilinçli 

su kullanımına yönelik farkındalık 
çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi.

‘’Çocuk Su’’ portalında gelece-
ğimiz teminatı çocuklar, barajdan 
gelen suyun evlerimize ulaşana 
kadarki macerasını her aşamasıyla 
animasyon şeklinde bulabilecek.

Bunun yanında Çocuk Su internet 
portalında çocuklar Su Döngüsü, 
Suyun Hikayesi, Suyun Önemi ve 
Su tasarrufu ile ilgili bir çok videoyu 
izleyebilecek.. Aynı zamanda 
BUSKİ Boyama Kitabı, Su Tasarrufu 
Kitapçığı gibi basılı kaynaklara da 
kolayca ulaşabilecek.

‘’Çocuk Su’’ internet portalı www.
buski.gov.tr adresindeki ‘Çocuk Su’ 
linkinde.

Haydi Çocuklar ‘Çocuk Su’ ya...
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Susuzluk yok 
tasarruf var
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, son 15 yılın en 
sıcak kışının yaşandığı 
Bursa’da yaz aylarında 
herhangi bir susuzluk 
sorunu yaşanmaması için 
açılan 36 kuyuda sağlıklı 
içme suyuna ulaşırken, 
Bursa’nın susuzluk sorunu 
olmadığını vurgulayan 
Başkan Aktaş, su 
tüketiminde tasarrufun 
önemine dikkat çekti.

Bursa’da özellikle ‘Covid 19’ salgını ile 
birlikte son 20 günde su tüketiminde 
yüzde 18-20’lik artış gözlenirken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında 
olası bir susuzluk sorunuyla karşılaş-
mamak için altyapı yatırımlarına hız 
verdi. BUSKİ marifetiyle yapılan çalış-
malar kapsamında Osmangazi ilçesi 
İsmetiye Mahallesi’nde 18 ve Yıldırım 
İlçesi Vakıf Mahallesi’nde de 18 olmak 
üzere 36 su kuyusu açıldı. Yaklaşık 200 
metre derinlikte saniyede 20 litre debiye 
sahip, sağlıklı içme suyuna ulaşılırken, 
BUSKİ ekipleri su açısından sorunsuz bir 
yaz geçirmek için çalışmalarını kesintisiz 
sürdürüyor.

Tasarruf vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte 
Vakıf Mahallesi’nde devam eden kuyu 
açma çalışmalarını yerinde inceledi. Bir 
taraftan ülke ve şehir olarak ‘Covid 19’ 

salgını ile topyekun mücadele ederken, 
diğer taraftan da Bursalıların sağlıklı 
suya erişimi noktasındaki çalışmalara 
hız verdiklerini belirten Başkan Aktaş, 
son 100 yılın en kurak 5’inci mevsimi ve 
son 15 yılın da en sıcak kışının yaşandı-
ğını hatırlattı.

Bursa’yı dün olduğu gibi bugün ve 
yarın da susuz bırakmamak adına her 
türlü hamle ve faaliyeti yaptıklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Temiz yeraltı 
sularının bulunduğu Yıldırım ve Osman-
gazi’de 50 adet kuyu açacağımızı daha 
önce açıklamıştım. Bununla alakalı 36 
kuyu faaliyetimiz bitti. Tabii ki BUSKİ’nin 
imkanları ile yapılan bu faaliyet ve çalış-
malar neticesinde inşallah Bursa’da 
herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden 
sorunsuz bir yaz geçmesini hedefliyoruz. 
Hamdolsun 200 metreden çok temiz 
pırıl pırıl su çıktı. BUSKİ olarak hemşeh-
rilerimizin temiz suya 12 ay boyunca 
sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi adına 
her türlü gayreti ortaya koyacağımızı 

ifade ediyorum. Benim her halükarda 
dün olduğu gibi bugün de tavsiyem 
evet bu sıralarda kişisel hijyen çok çok 
önemli ama lütfen suyumuzu tasar-
ruflu kullanalım. Su gerçekten değerli ve 
önemli. Gelecek nesillere de sağlıklı bir 
Bursa bırakma adına suyun tasarruflu 
ve ekonomik olarak kullanımını bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum” dedi.
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Sağlıklı suya 
engel yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
içme suyu ihtiyacının, yılın 
270 günü tankerlerle taşıma 
yapılarak karşılandığı 
Büyükorhan’ın Ericek ve 
Geynik mahallelerini içme 
suyuna kavuşturdu.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan 
çevreye kadar kent merkezinde olduğu 
gibi ilçelerde de yaşam kalitesini en 
üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan’da 
yıllardır yaşanan içme suyu sorununu 
da ortadan kaldırdı. İçme suyu ihtiya-
cını kış aylarındaki yağışlarla karşılayan 
ancak, yeterli su olmadığı için yılın 270 
günü tankerlerle içme suyu taşınan 
Büyükorhan’ın Ericek ve Geynik Mahal-
lelerindeki sorun BUSKİ’nin yatırımıyla 
çözüme kavuştu. Toplam nüfusları 
yaklaşık 600 olan ancak yaz ayları ve 
tatillerde nüfusun 1000’leri aştığı iki 
mahallenin su sorunun ortadan kaldı-
rılması amacıyla 3 bin 500 metresi terfi 
hattı olmak üzere toplam 6 bin metrelik 
hat yapıldı. Dağ bayır demeden gece 
gündüz çalışan Büyükşehir Belediye-
si’nin bu çalışması ile Ericek ve Geynik 
mahalleleri böylelikle iki bayramı bir 
arada yaşamış oldu.
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Kosova heyetinden 
BUSKİ’ye ziyaret
Kosova’nın Priştine şehri 
Ekonomik kalkınma ve 
Çevre Bakanlığı Devlet 
İşletmeleri Genel Müdürü 
Besnik Krasniqi ve Priştine 
Su İşleri Kurumu Genel 
Müdürü Sokol Xhafa 
başkanlığındaki beş kişiden 
oluşan Kosova heyeti, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ı ve 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör 

Gülenç’i ziyaret etti. Konuk 
heyet, BUSKİ’nin çalışma 
sistematiği ve hizmetlerine 
ilişkin bilgi edindi.

Kosova heyetinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç, Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleş-
tirdikleri altyapı hizmetlerinde örnek 
çalışmalara imza attıklarını belirtti.

2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir 
Yasası ile sorumluluk sahalarının Bursa 
il sınırlarının tamamını kapsar hale 
geldiğini vurgulayan Gülenç,  Türkiye ile 
Kosova arasından tarihten gelen köklü 
bağlar bulunduğuna işaret ederken 
geldikleri nokta itibarı ile edindikleri 
bilgi birikimi ve tecrübelerinden kardeş 

ülkelerin su ve kanalizasyon idarelerine 
katkı sunmaya hazır olduklarını ifade 
etti.

Priştine Su İşleri Genel Müdürü Sokol 
Xhafa da BUSKİ’ye gerçekleştirdikleri 
ziyaretten büyük onur duyduklarını 
belirterek, BUSKİ’nin çalışmalarının 
kendi çalışmalarına ışık tutacağını 
vurguladı.

Kayıp kaçakla mücadelede büyük başarı

BUSKİ’nin kayıp kaçak ile mücadelede 
büyük bir başarıya imza attığını dile 
getiren Gülenç, yıllar içerisinde sergi-
lenen üstün performansla, kayıp kaçak 
oranını üç merkez ilçe olan Yıldırım,Os-
mangazi ve Nilüfer’de yüzde 65’lerden, 
yüzde 20’lere geriletildiğini belirtti.



46

BUSKİ HABERLER

Bu oranla, Avrupa seviyesinin yakalan-
dığını vurgulayan Gülenç, kayıp kaçakla 
mücadelede Türkiye’deki su ve kanali-
zasyon idareleri içerisinde en başarılı 
konumda olduklarına dikkat çekti.

Yine, kanalizasyon hatları ile yağmur-
suyu hatlarının ayrımı çalışmalarında da 
yüzde 100’e yakın bir başarı elde ettik-
lerine değinen Gülenç, yağmur sularını 
derelere, kanalizasyon atıklarını da doğu 
ve batı arıtma tesislerine kanalize ettik-
lerini ifade etti.

İleri teknolojinin tüm imkanları SCADA 
merkezinde

Türkiye’nin en temiz içmesuy havza-
larından biri olan Doğancı ve Nilüfer 
Barajı ile şehre sağlıklı ve kaliteli su sağla-
dıklarını dile getiren Gülenç, ‘’Doğancı 
ve Nilüfer barajlarının yanı sıra kaynak 
suları ve yeraltı kuyuları ile şehrin su 
ihtiyacını kesintisiz olarak karşılıyoruz. 
SCADA merkeziyle ‘güvenli su sağlama 
konusunda’ üstlendiğimiz görevi 
eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu doğrul-

tuda teknolojik imkanları ileri düzeyde 
uygulayan BUSKİ, vatandaşlara sürekli 
ve yeterli su temini sağlamaktadır’ dedi.

Konuk heyet, Gülenç’İ ziyaretinin 
ardından BUSKİ SCADA Birimi ile 
Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde, 
HES ve GES Santrallerinde ve Çamur 
Yakma Tesisi’nde, incelemelerde 
bulundu.
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SASKİ’den 
BUSKİ’ye ziyaret
Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi 
(SASKİ), Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
ile sorunsuz altyapı hizmetle-
rinde BUSKİ’nin örnek bir çalışma 
performansı sergilediğini belirten 

SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas 
Demirci başarılı çalışmaların devamı 
dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç, alanında uzman 
personelin yanı sıra, ileri teknolo-
jinin bütün olanaklarından da yarar-
landıklarını dile getirirken, sunduğu 
hizmetlere güvenle bakılan bir 
kurum olmanın bilinciyle, hizmet 
kalitelerini sürekli iyileştirdiklerini 
vurguladı.
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Güçlü altyapı 
ile su sorunu 
yaşanmayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampüsü, Ürünlü Mahallesi 
ve son yıllarda yapılaşmanın 
giderek arttığı Kayapa 
Hasanağa Mahallelerinin su 
ihtiyacını karşılayacak altyapı 
çalışmasını tamamladı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak proje-
leri bir bir hayata geçirirken, altyapı 
yatırımlarından da taviz vermeyen 
Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marife-
tiyle yapılan yatırımlarla sağlıklı içme 
suyuna erişimin önündeki tüm engelleri 
kaldırıyor. Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampüsü, Ürünlü Mahallesi ve son 
yıllarda yapılaşmanın giderek arttığı 
Kayapa Hasanağa Mahallelerinin içme 
suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan 
Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçele-
rinin bazı mahallelerinde kesintiye yol 
açan çalışma belirtilen süreden önce 
tamamlanarak, kesinti yapılan mahalle-
lere su verildi.  

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu 
Daire Başkanlığı tarafından İzmir yolu 
ve civarında ana isale hattında 3 ayrı 

noktada geceden çalışmalar aralıksız 
devam etti. Nilüfer İlçesi Kayapa - 
Hasanağa Mahallelerinde imara açılmış 
bölgedeki yapılaşmanın içme suyu 
ihtiyacının giderilebilmesi için  İzmir 
Yolu kıyısında mevcut olan Ø1200 çaplı 
çelik hatta bağlantı çalışması yapıldı. 
Çalışma ile aynı zamanda Uludağ 
Üniversitesi Görükle Kampüs alanında 
yapılan öğrenci yurtlarının su ihtiyacı 
karşılanırken, Ürünlü Mahallesinde 
son dönemlerde yaşanan kuraklıkla 
meydana gelen  içme suyu sıkıntısını 
giderebilmek için açılmış olan derin 
kuyuların da bağlantısı yapılmış oldu.
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BUSKİ’den örnek 
uygulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında başlattığı 
çalışmalar neticesinde, 
sokağa çıkma kısıtlaması 
bulunan 65 yaş üstü 
ve kronik rahatsızlığı 
olan kartlı sayaç (E.K.S) 
abonelerine, 7 gün 24 saat 
hizmet vererek, kamu 
kurumu olmanın seçkin 
örneğini sundu.

BUSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi’nce 
alınan talepler, saha çalışanlarına ileti-
lerek, abonelerin sayacına yerinde 
yükleme yapıldı. Uygulama vatandaş-
ların yüzünü güldürdü.
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Bursa’nın çeşme 
kültürüne BUSKİ 
imzası

Mustafa TÜRE

Evliya Çelebi, 
Seyahatnamesi’nde; 
“Velhasıl Bursa sudan 
ibarettir” diyerek, Bursa’nın 
su ile hemhal oluşunu dile 
getirir.

Gerçekten de Bursa, yeşiliyle olduğu 
kadar, zengin su kaynaklarıyla da adından 
söz ettirmiştir.

Bursa’nın “Yeşil Bursa” unvanıyla anılması 
boşuna değil.

Aslında bu şehre “Yeşil Bursa” unvanını 
kazandıran en temel unsur, Bursa’nın “su 
şehri” olması gerçeğinden kaynaklanıyor.

Uludağ’ın doruklarından doğan su 
kaynaklarının, Bursa’nın “Yeşil Bursa” 
unvanıyla anılmasındaki payı büyük.

Neredeyse her sokak başında yer alan 
çeşmeler, sebiller, selsebiller ve evlerin 
bahçelerindeki fıskiyeli havuzlar, Bursa’nın 
sosyal yaşamına damgasını vuran simge 
figürler arasındaki yerlerini almıştır.

Aslına bakarsanız, günümüz Bursa’sında 
bu durum, “hey gidi günler hey!..” iç 
çekişiyle geçmişe duyulan özlemin 
nostaljik rüzgarlarını estiriyor.

Eski Bursa fotoğraflarında yer alıp da 
günümüze kalabilen sokak çeşmeleri bir 
elin parmakları kadar bile değil ne yazık 
ki…

Kültürel birikimlere sahip çıkmada, bilinç 
yoksunluğu içindeyiz.

Bu bilinç yoksunluğu, bizden önceki 
uygarlıklardan günümüze ulaşan tarihi 
eserlerin korunup, kollanmasından, yakın 
geçmişimizden bize ulaşan eserlerin sahip-
lenilmesine kadar geçen tarihsel süreçteki 
bütün dönemlerde, olanca yakıcılığıyla 
süregelen bir gerçeklik ne yazık ki!..
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Bilinç yoksunluğunun neden olduğu aymazlığın izleri, atalarımızdan 
miras kalan sokak çeşmelerinin ya yok olup gitmesinde ya da sersefil 
perişan halinde görülebiliyor.

Tarihi birikimin mirası eserlerin hal-i pür melalinden dem vurmak, 
sorunun varlığına işaret etmede ne denli dikkat çekiciyse, bu eserlere 
sahip çıkılması noktasında nelerin yapılabileceğini dillendirmek de o 
denli kaçınılmaz önemde.

Baştan beri, bir vakıayı resmetmekte karamsar bir tablo çizmiş olmakla 
birlikte son dönemde özellikle kurumlarda gözlenen tarih bilincinin 
eriştiği memnun edici gelişim, geleceğe umutla bakabileceğimizi müjde-
liyor.

Bunun en canlı örneklerinden birini, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği uygulamalarla ortaya koyuyor.

2009 yılından günümüze kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
Bursa il ve ilçelerinde çeşme yapılacak yerin konumuna ve estetiğine 
uygun çeşme planları hazırlanarak çeşitli tarz ve ebatta toplam 92 adet 
çeşme imalatı gerçekleştirildi.

Osmanlı motifleriyle bezeli mimari anlayışla yapımları gerçekleştirilen 
çeşmeler, Bursa’nın dört bir tarafındaki sokak başlarını ve meydanlarını 
süslüyor.Ulucami Çeşmesi

Kiremitçi Mahallesi Çeşmesi
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BUSKİ çeşmelere 
hayat veriyor
Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu 
temini ile sorunsuz altyapı ağının 
oluşumunda başarılı çalışmalara 
imza atan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
geçmişten bu yana Bursa’nın sosyal 
yaşamında derin izler bırakan 
çeşmelerin günümüzde de şehre 
kazandırılmasında örnek uygula-
malar gerçekleştiriyor. 2009’dan 
bu yana 92 çeşme imalatı gerçek-
leştiren BUSKİ, Bursa’nın çeşme 
kültürüne sağladığı katkıyla dikkat 
çekiyor.
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Tarihin su ile 
buluşması
Tarihin soluk alışverişlerinin duyum-
sanabildiği Bursa, şahsına münhasır 
özellikleriyle de ayrıcalıklı bir şehir. 
Bursa’nın tarihi dokusuna farklı bir 
boyut kazandıran çeşmeler, Bursa’yı 
Bursa yapan özellikler arasında yer 
alıyor.
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                                  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BUSKİ ÇEŞMELERİ

Filiz ÇUBUKÇU
BUSKİ Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi 

Başkanlığı
Altyapı Planlama Koordinasyon (APK) 

Şube Müdürü

Su insanların hayatında önemli bir yer 
tutmaktadır. Kamunun kullanımı için su 
şebekesi yada kaynaklardan gelen suyun 
sunulduğu yapı olan çeşmeler Türk 
kültüründe ayrı bir öneme sahiptir.

Çeşmeler özellikle şehir merkezle-
rinde, parklarda ve insanlar tarafından 
yoğun olarak kullanılan kamu yapıla-

rının ( cami, okul, hastane vb.) ana yola 
bakan ön cephelerinde veya tek başına 
müstakil olarak inşa edilmektedir.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde 
yapılan Osmanlı dönemi çeşmeleri 
tarihi ve kültürel değer taşıyan mimari 
anıt niteliğindedir. 

İznik Sahil Çeşmesi
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Günümüzde yapılan çeşmelerin 
inşasında doğada bol miktarda bulunan 
ahşap,  taş ve mermer malzemelerinden 
yararlanılmaktadır. Plan açısından 
çeşmeler yapılan yerin konumuna uygun 
kare, dikdörtgen, daire, yarım daire, 
elips ve çokgen olarak inşa edilmektedir. 
Çeşmeyi oluşturan elemanlar ayna taşı,  
sütunlar, kemerler, musluk ve yalak ile 
örtü ve saçaklardır.

Ulucami Çinili Çeşmesi

Ahmetpaşa Cami Çeşmesi Dipsizgöl Çeşmesi (İnegöl)

Elbeyli Şehitler Çeşmesi (İznik)

Acemler Metro İstasyonu Çeşmesi



56

MAKALE

2009 yılından günümüze kadar Buski 
Genel Müdürlüğümüz tarafından Bursa 
il ve ilçelerinde çeşme yapılacak yerin 
konumuna ve estetiğine uygun çeşme 
planları hazırlanarak çeşitli tarz ve 
ebatta toplam 91 adet çeşme imalatı 
gerçekleştirilmiştir.

Hamidiye Çeşmesi (Gemlik)

BUSKİ ÇEŞMELERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Karacabey Çeşmesi

Çeşmeler şehrin önemli birer yapıtaş-
larıdır. Çeşmelerin canlı kalabilmesi 
için kullanıcılara devamlı olarak hizmet 
vermesi gerekir. Şehirlerde en fazla tahri-
bata uğrayan çeşmeler aynı zamanda sık 
onarımı yapılan yapılardır. Çeşme kulla-
nıcılarının bilinçlendirilmesiyle ancak 
bu tahribatların önlenmesi mümkün 
olacaktır.

1640 yılında Bursa’ya gelen Evliya Çelebi 
Bursa’nın yeşili, temiz havası ve suyuna 
dikkat çekerek su kaynaklarının bollu-
ğuna işaret eden seyehatnamesinde 

tarihe geçen o veciz ifadesiyle’ ‘Bursa’nın 
selsebile ihtiyacı yoktur ama, büyüklü-
ğünün eseri olarak eski sultanlar, ayan 
ve ileri gelenleri selsebil yapıp temmuz 
ayında tüm susayanlara Uludağ’ın billur 
gibi, buz gibi ab-ı hayatını dağıtırlar. 
Su ve havasının güzelliğinden Bursalı-
ların yüzü kırmızıdır. VELHASIL BURSA 
SUDAN İBARETTİR...’’  der. 

Yaşanılmasından mutluluk duyulan 
örnek şehir Bursa’ da su çeşmeden içilir. 
Çeşmeden içilen su sağlıklı, güvenli ve 
daha ekonomiktir.

İLÇE ADET
OSMANGAZİ 43
YILDIRIM 20
NİLÜFER 9
GEMLİK 5
İZNİK 4
İNEGÖL 3
KESTEL 1
GÜRSU 1
ORHANGAZİ 1
KARACEBEY 1
KELES 1
YENİŞEHİR 1
MUSTAFAKEMALPAŞA 1
ORHANELİ 1
TOPLAM 92
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Bir tatlı huzur alınan yer

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

Canım ülkemin dört bir köşesi ayrı güzel-
likte şüphesiz.  Her bir yerin kendine 
has çekiciliği bulunuyor. Doğusuyla 
batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, bu coğraf-
yaya can veren her bir karış vatan topra-
ğının yeri ayrı gönlümüzde.

Anadolu coğrafyası eğer bir güzel-
likler manzumesiyse, bu manzumeyi 
oluşturan her bir parçanın kendine 
özgü cazibesi bulunuyor.

Yaşadığım şehir olmasından, torpil 
geçtiğim sanılmasın. Bursa, canım 
ülkemin canım şehirlerinden bir şehir 
olmasının ötesinde, insanı kendine 
çeken apayrı bir ışıltıya sahip.

Mesleğim gereği Türkiye’nin hemen 
hemen her yerine gittim. Karadeniz’in 
cennet yaylaları, Ege’nin yosun kokulu 
eşsiz denizi, Akdeniz’in turkuaz mavili 
sahilleri, İç Anadolu’nun deruni sessiz-

liğindeki huzur dolu bozkırları, Doğu 
Anadolu’nun destansı kadim kültürü, 
Güney Doğu Anadolu’nun büyüleyici 
çekiciliği, zihin ve gönül dünyamda 
silinmez izler bırakmıştır. Bulunduğum 
süre boyunca buralarıyla hep aramda 
aidiyetlik bağı kurmuşumdur.

Rahmetli babam emekli öğretmendi. 
Yaklaşık yedi ay önce KOAH’dan 
kaybettik. Babamın, Bilecik’ten Bursa’ya 
tayini çıktığında 9 yaşındaydım. 
Hiç unutmuyorum. 1976’nın Kasım 
ayıydı. Sonbaharın insanın içine huzur 
veren serin esintisinin ilk şahitliğinde, 
Bursa’daki günlerimiz de başlamış oldu.
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İnsan çocukken, yaşadığı yerin özelliklerini ayırt edemiyor. 
O yerin tarihinin, kültürel değerlerinin, doğal güzellik-
lerinin farkına varamıyor. Çocuk için her yer aynı. Yeter 
ki kafa dengi arkadaşları olsun. Onlarla çember çevire-
bilip, top oynayabilsin. Kırlarda özgürce koşabilip, toz 
pembe hayallerin kanatlandırdığı uçurtmasını sonsuz 
maviliklerde dans ettirebilsin. Ya da zamane çocukların 
oyun gerçeklikleri ışığında dile getirecek olursak, adını 
sanını dahi bilmediğim bilgisayar oyunlarını, klavyelerinin 
yarenliğinde saatlerce oynayıp, hayal dünyalarının sanal 
sınırlarında sörf yapabilsinler. Bütün bunlar için yaşanılan 
şehir ha Bursa olmuş ha başka bir yer, fark etmiyor. 
Çocukluktan çıkıp yavaş yavaş ergenliğe yol aldıkça, 
çevreye olan ilgi de artmaya başlıyor. 
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Huzur dolu 
dinlence 
ortamı
Şehre bol oksijen sağlamak, 
ova ile şehri doğal yaşam 
kültürünün zengin örnek-
leri ile birleştirmek ve yeşil 
Bursa’ya yeni bir dinlenme 
alanı kazandırmak amacıyla 
22 yıl önce hizmete açılan 
Botanik Park, şehrin yoğun 
temposundan yorulanlara, 
huzur dolu bir dinlence 
ortamı sunuyor.

İlk gençlik yıllarıma adım attığım andan 
itibaren, Bursa’nın insanı kendine çeken büyüle-
yici cazibesine kapıldığımı itiraf etmeliyim.

Bir şehir düşünün ki denizi, dağı, gölü, termal 
potansiyeli, eşsiz doğal güzellikleri, marka-
laşmış damak lezzetleri, gelişmiş sanayisi, ülke 
ekonomisine sağladığı yüksek katma değeri ve 
kadim tarihiyle adından söz ettirsin.
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Tarihi konaklar 
Halıcı İzzet Evi, Havuzlu 
Konak, Çift Bacalı Ev, Abdül-
vahap Evi gibi tarihi yapıların 
birebir uygulamalarının 
yer aldığı Bursa Evleri’nin 
de bulunduğu park, aynı 
zamanda, Bursa’nın belli 
dönemlerdeki yapı kültü-
rüne örnek teşkil eden 
seçkin konaklarının sergilen-
diği açık hava müzesi işlevi 
görüyor.
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Bursa, saydığım bu niteliklerin her 
birini, şehir kimliğinde yaşatan 
özellikli bir şehir. Değil Türkiye’de, 
dünyada bile, böylesine cazibe odağı 
olan unsurların tamamını bünye-
sinde barındırabilen bir başka şehir 
olabileceğini sanmıyorum. Belki 
iddialı bir söylem ama ben böyle 
düşünüyorum. 

Sakın ola, kuru bir Bursa güzelle-
mesinde bulunduğum sanılmasın. 
Yaptığım, Bursa’yla kurduğum 
aidiyetlik bağının ve objektif gözlem-
lerimin samimi itirafı. 

Dergimizin ilk sayısından itibaren 
bu şehrin güzelliğine güzellik katan 
değerlerinden bahsediyoruz. Su Şehri 
Bursa’nın sekiz yıl önce başlayan 
yayın hayatı süresince pek çok 
değerimizden söz ettik. Her biri de 
Bursa’nın sosyal ve kültürel dokusuna 
zenginlik katan bu mekanlar, aslında, 
ayrı ayrı birer kitap konusu olabilecek 
içeriğe sahip.

Bu sayımızda, Botanik Parkı’nın 
güzelliklerini sayfalarımıza yansıt-
maya çalışacağız.

Kente bol oksijen sağlamak, ova 
ile şehri doğal yaşam kültürünün 
zengin örnekleri ile birleştirmek ve 
yeşil Bursa’ya yeni bir dinlenme alanı 
kazandırmak amacıyla 1995 yılında 
yapımına başlanan Botanik Parkı, 24 
Nisan 1998 tarihinde hizmete açıldı.

400 bin metrekarelik alana sahip 
bulunan park, bitkisel araştırma ve 
bilimsel çalışmalara da açık olması 
özelliğiyle ilgi görüyor. 150 türde 8 
bin ağaç, 76 türde 100 bin çalı, 20 
türde 50 bin yer örtücü ve 27 türde 
6 bin güle ev sahipliğinde bulunan 
park, şehrin yoğun temposundan 
yorulanlara, huzur dolu bir dinlence 
ortamı sunuyor.
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Spor 
tutkunlarının 
uğrak yeri
Bursa Botanik Parkı;  12 
kilometrelik doğal zeminli 
yürüyüş yolları, 2.5 kilomet-
relik doğal zeminli koşu yolu, 
yaklaşık 2 kilometrelik soğuk 
asfalt kaplamalı bisiklet yolu, 
9 adet sabit masa tenisi alanı 
ve 1 adetlik model otomobil 
pistiyle, spor tutkunlarının en 
çok rağbet ettiği mekanların 
başında geliyor.

Japon Bahçesi, İngiliz Bahçesi, 
Fransız Bahçesi gibi karakteristik 
bitki türlerinin ön plana çıktığı 
bazı ülke bahçelerinden örneklerin 
de sergilendiği park, özellikle yaz 
aylarında, yoğun bir ziyaretçi trafi-
ğine sahne oluyor.

Her yıl düzenlenen Uluslararası 
Lale Festivali nedeniyle 200-250 
bin lale dikiminin yapıldığı park, 
ziyaretçilerine alternatif spor 
alanlarıyla da hizmet veriyor.
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Bu kapsamda; 12 kilometrelik doğal 
zeminli yürüyüş yolları, 2.5 kilomet-
relik kültür-fizik aletleriyle zenginleşti-
rilmiş doğal zeminli koşu yolu, yaklaşık 
2 kilometrelik soğuk asfalt kaplamalı 
bisiklet yolu, 9 adet sabit masa tenisi 
alanı ve 1 adetlik model otomobil 

pistinin yer aldığı park, spor tutkunla-
rının en çok rağbet ettiği mekanların 
başında geliyor.

Parkın güney bölümünde ise 17. 18. ve 
19. yüzyılda Bursa’da bulunan Halıcı 
İzzet Evi, Havuzlu Konak, Çift Bacalı 

Ev, Abdülvahap Evi gibi tarihi yapıların 
birebir uygulanması ile oluşan Bursa 
Evleri yer alıyor. Park bu yönüyle, 
Bursa’nın belli dönemlerdeki yapı kültü-
rüne örnek teşkil eden seçkin konakla-
rının sergilendiği açık hava müzesi işlevi 
görüyor.

Dünya bahçeleri bir arada
Bursa Botanik Parkı, bitkisel araştırma ve bilimsel 
çalışmalara da açık olması özelliğiyle ilgi görüyor. 
Park; 150 türde 8 bin ağaç, 76 türde 100 bin çalı, 
20 türde 50 bin yer örtücü ve 27 türde 6 bin 
güle ev sahipliğinde bulunuyor. Japon Bahçesi, 
İngiliz Bahçesi, Fransız Bahçesi gibi karakteristik 
bitki türlerinin ön plana çıktığı bazı ülke bahçe-
lerinden de çeşitli örnekler sergileniyor.
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Türkiye’nin ilk ve tek Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası 

BDDSO

Burak ÖZCAN

Senfoni, orkestra için bestelenmiş uzun 
müzik parçasıdır. Senfoni sözcüğü 
Yunanca’da “bir arada uyumlu sesler 
çıkarmak” anlamına gelen ‘symphonia’ 
sözcüğünden türetilmiştir. Dilimize ise 
Fransızca ‘symphonie’ sözcüğünden 
geçmiştir.

Sinfonia sözcüğü ilk kez İtalya’ da, 
çalgı için bestelenmiş parçaları tanım-
lamakta kullanılmış, 17. yüzyıl başla-
rında kantat, oratoryo ve operalarda 
orkestra tarafından çalınan giriş parça-
sının adı olmuştur. Jacopo Peri, Claudio 
Monteverdi ve Fransız asıllı İtalyan 
besteci Jean-Baptiste Lully operalarında 
kusursuz güzellikteki uvertür ve ara 
müziği parçalarıyla klasik senfoninin 

temellerini hazırlamışlardır.

Çok sevilen bu müzik parçaları sonradan 
bağımsız konser parçaları olarak çalın-
maya başlanmış, 18. yüzyılın başla-
rında Antonio Vivaldi konçertolarıyla, 
senfoninin ilk örneklerini vermiştir. 18. 
yüzyılın sonlarına doğru, Viyana Klâsik-
leri olarak anılan Franz Joseph Haydn, 
Wolfgang Amedeus Mozart, Ludwing 
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Van Beethoven besteleriyle senfoniyi 
klâsik şekline ulaştırdılar.

Daha sonra Beethoven klâsik senfo-
niye bağlı kalmakla birlikte, onu geniş-
leterek orkestraya üflemeli çalgıları 
da eklemiştir.. Haydn’ın 108 senfonisi 
bulunmaktadır. Saat, Sürpriz, Londra 
Oxford ve Veda en çok bilinenlerdir. 
Mozart’ın 41 senfonisinden en çok 
bilinenler; Mi Bemol Majör, Sol Minör 
ve Jüpiter’dir. Beethoven’ın Kahramanlık 
Senfonisi, Üçüncü Senfoni ve büyük bir 
koronun yer aldığı Dokuzuncu Senfoni 
en çok bilinen ve en çok sevilenlerdir.

Bunların yanında, Beethoven’ın bitir-
mesi için ömrünün yetmediği ‘Bitmeyen 
Senfoni’ adı verilen eseri bulunmak-
tadır. Daha sonra birçok besteci, başta 
Beethoven olmak üzere, bu üç beste-
ciden etkilenerek güzel senfoniler ortaya 
koymuşlardır. Bunlardan birkaçı; Hector 
Berlioz, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes 
Brahms, Gustav Mahler, Peter İlyiç 
Çaykovski, Antonin Dvorak’dır.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 
(BBDSO) ülkemizin ilk ve tek “bölge” 
devlet senfoni orkestrası olma unvanını 
elinde bulunduruyor. Biz de Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrasını yakından 
tanımak adına ‘Su Şehri Bursa’ dergi-
mizin otuz ikinci sayısında Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası Keman Sanat-
çısı ve Müdürü Gökçe Özler ile keyifli 
bir röportaj gerçekleştirdik.

 — Bursa’nın sanat ve kültür 
yaşamında özgün bir yeri bulunan 
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkest-
rası, şehrin marka değerleri 
arasında yer alıyor. Bir ilk olma 
özelliğini de barındıran Bursa 
Bölge Devlet Senfoni Orkestra-
sı’nın tarihçesi ve kuruluşundan 
bahseder misiniz?

1995 yılında dönemin Uludağ Üniver-

Ülkemizin ödüllü 
ilk ve tek devlet 
orkestrası BBDSO
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkest-
rası (BBDSO), 2012 yılında bir başka 
başarıya imza atmış, Andante Dergisi 
tarafından düzenlenen  ‘Donizetti 
Klasik Müzik Ödülleri’  kapsamında 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
200’ün üzerinde profesyonelin 
oylarıyla, ‘Yılın Orkestrası 

Ödülü’ne  layık  bulunarak, bu ödülü 
kazanan ilk ve tek “devlet” orkestrası 
olmuştur.

Bu prestijli ödül, Türkiye’nin klasik 
müzik dergisi Andante’nin organi-
zasyonu ile Beyoğlu Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde, KÜSAV Vakfı’nın destek-
leri ile düzenlenen “2012 Donizetti 
Klasik Müzik Ödülleri Töreni”nde 
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestra-
sı’na takdim edilmiştir. 

sitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın 
desteği ile üniversite bünyesinde, Eğitim 
Fakültesi Müzik Bölümünde görev 
yapan Azerbaycanlı sanatçı eğitmenler 
ve Türk öğretim görevlilerinin katılı-
mıyla oluşan bir ‘’yaylı çalgılar oda 
orkestrası’’ kurulmuştur. 1996 yılında da 
dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Erdem Saker’in desteğiyle “Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı”nın finanse ettiği 
“nefesli ve vurma çalgılar topluluğu” 
kurulmuştur. Birer yıl arayla kurulan bu 
iki topluluk üniversite ve belediyenin 
desteği ve ortak kararı ile birleştirilerek 

1998 yılında “Bursa Senfoni Orkestrası” 
adını almıştır. Bu orkestra, Azerbaycanlı 
besteci Hasan Adıgüzel’in yönetiminde 
düzenli olarak konserler vermeye 
başlamıştır. 

1998 yılında orkestra şefi Devlet Sanat-
çısı Prof. Hikmet Şimşek’in girişimi ve 
özverili çalışmaları sonucunda, 23 Eylül 
1998 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesinde “Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası” resmen kurulmuştur.
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 — Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrasını diğer orkestralardan 
ayıran özellikler nelerdir, çalışma-
larınızdan biraz bahseder misiniz?

Türkiye’de 6 tane devlet senfoni orkest-
rası bulunmakta. Ankara Cumhur-
başkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası, 
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya 
olmak üzere. Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası adında ‘Bölge’ sıfatını taşıyan 
tek Senfoni Orkestrası. Salt Bursa’ya 
hizmet eden bir orkestra değil, çevre 
illerdeki sanatseverleri de senfoni 
müziği ile buluşturan bir orkestra.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 
‘Yaramaz Notalar’ isimli eğitim konseri 
projesiyle ilk defa orkestra sanatçıları, 
oyuncu olarak rol alıp bir eğitim konseri 
gerçekleştirdi ve çok büyük kitlelere 
ulaştı.

Türkiye’deki, en önemli klasik müzik 
dergisi olan Andante Dergisi her sene 
belli dallarda müzik ödülleri vermekte. 
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Tek Notalık Adam
Tek Notalık Adam, bir senfoni orkest-
rasının hep en arka sırasında çalan, 
başkaları tarafından fark edilmeyen 
ve takdir görmeyen bir perküs-
yonisttir. Seyirciler arasından aşık 
olduğu  bir kadının dikkatini çekmek 
için perküsyonistin çift ziliyle çalacağı 
tek bir notası vardır.

Yönetmenliğini  Dağhan Celayir’in 
yaptığı filmin müziklerini, aynı 
zamanda oyuncu olarak filmde rol 
alan BBDSO müzisyenleri icra etmiştir. 
Filmin başrollerinde ise Şehsuvar 
Aktaş, Sanem Öge ve ünlü şef Naci 
Özgüç yer almaktadır.

Çekimleri Bursa`da 14 Aralık`ta 
başlayıp ve 18 Aralık`ta tamam-

lanan, 14 dakika süren filmin hazır-
lığı 3 yıl sürmüştür. Filmde 52 kişilik 
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkest-
rası ve 120’den fazla oyuncu görev 
almıştır.   Film, 89 Bin TL’lik bütçe-
siyle, Türk sinema tarihinin en yüksek 
bütçeli kısa filmi olma özelliğini de 
taşımaktadır.
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BBDSO’dan  ‘Yaramaz 
Notalar’ ile eğitim 
konseri
Senaryosunu  Hayal Şahin’in yazdığı, 
rejisini  İbrahim Şahin’in yaptığı 
2008-2010 sezonları içinde ilk kez 
sahnelenen  ‘Yaramaz Notalar’  isimli 
oyunda, aralarında anlaşamayıp dağılan 
ancak yaşamın ahenginin aralarındaki 
farklılıklardan kaynaklandığını anlayıp 
tekrar bir araya gelen notalarla, birlik 
ve beraberliğin önemi anlatılmıştır.

BBDSO’nun hayata geçirdiği bu 
müzikli oyun, büyük beğeniyle çocuk-

ların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca 
BBDSO içinden gönüllü sanatçıların 
oyuncu olarak çalışmada yer alması 
projeyi daha da özellikli kılmış ve bu 

konuda kurumsal olarak yine bir ilke 
imza atılmıştır.
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2012 yılında ilk defa bir devlet senfoni 
orkestrası olarak Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası, Türkiye›nin en iyi 
orkestrası ödülünü aldı.

2016 yılında yayınlanan Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre de Türkiye›de 
dinleyici sayısını en çok artıran sanat 
kurumu, Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası oldu.

 — Genel sanat figürleri içeri-
sinde Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın işlevi nedir? Sinema, 
tiyatro, müzik, heykel gibi sanat 
dalları arasında senfoni orkestrası 
nerede yer almaktadır?

Klasik müzik Orta Avrupa kökenli bir 
müzik türüdür. 19. yüzyılın sonundan 

itibaren çıkış noktasının sınırlarını aşıp 
evrensel bir müzik türü olarak anılmaya 
başlamıştır. Tüm kültürler,  kendi müzik 
türlerini klasik müzik yani ‘senfonik’ 
format içersisinde çok sesli olarak icra 
etmeye başlamıştır. Böylelikle, senfonik 
müzik sadece Orta Avrupa müziği 
olmaktan çıkmıştır.

Sinema ve tiyatro içinde bulundurduğu 
görsel ve işitsel öğeler sayesinde ve 
aynı zamanda özellikle sinema, popüler 
kültürün bir parçası olması nedeniyle 
daha çok ilgi görmekte, keza tiyatro 
kendi seyircisini bulmakta oldukça 
başarılı.

Sinema, tiyatro gibi sanat dalları ile 
karşılaştırdığımızda senfonik müzik 
dezavantajlı gibi gözükebilir ancak 

senfonik müziğin de hatırı sayılır bir 
izleyici kitlesi vardır. Senfonik müziğin 
diğer sanat dalları arasında ne gibi bir 
yeri var? Uluslararası kültür anlamında 
şehrin ve ülkenin önemli bir temsilcisi. 
Sezon içerisinde en az on beş, yirmi 
hafta yurtdışından gelen yabancı şef 
ve solistleri ağırlıyoruz. Bunlar şehrin 
ve ülkenin tanıtımı anlamında çok 
büyük katkı sağlıyor. Uluslararası kültür 
anlamında şehrin ve ülkenin en önemli 
temsilcisi diye düşünüyorum. BBDSO 
olarak tüm dünya ile entegre bir sanat 
etkinliği yapıyoruz.
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 — Bir senfoni orkestrası kaç 
kişiden oluşur? Enstrümanlar 
ve konserler hakkında bize bilgi 
verebilir misiniz?

Bir senfoni orkestrası ortalama 70 
kişiden oluşur. Senfoni orkestrasının 
içinde, farklı müzik enstrümanları 
yer alır. Yaylı çalgılar dediğimiz grup; 
keman, viyola, viyolonsel ve kontr-
bastan oluşur. Nefesli çalgılar grubu var 
o da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Tahta 
ve bakır nefesliler. Tahta nefeslilerde; 
flüt, obua, klarnet, fagot. Bakır nefesli-
lerde; Trompet, trombon, korno ve tuba 
şeklinde.  Vurmalı çalgılar grubunda da 
timpani, zil, davul ve çan gibi enstrü-
manların toplamıyla oluşur senfoni 
orkestrası.

Senfoni orkestraları arasında Türkiye’de 

en çok bilet satışı, Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası’nda. Bir sanat yılı 
içerisinde ortalama 33 hafta konser 
veriyoruz. Sezon içerisinde ortalama 
konser başına 750-800 civarında bilet 
satışımız oluyor. Bursa konserlerinin 
yanında civar illerde bölge konserle-
rimiz ve yurtdışı konserlerimiz oluyor. 
Bugüne kadar Azerbaycan, Malta, 
Suriye, Polonya, Bulgaristan ve Rodos 
gibi farklı ülkelerde konserler verdik.

 — Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın bugüne değin ses 
getiren pek çok konser etkinliğiyle 
adından söz ettirdiği görülüyor. 
Siz, Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nı nasıl tanımlarsınız?

Günümüze baktığımızda en köklü 

orkestra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası. Onun geçmişi de ‘Mızıka-i 
Hümayun’ Cumhuriyet öncesine 
kadar dayanıyor. Geçmişten getirdiği 
bir geleneği olan orkestra. Yine İzmir 
sonradan kurulmasına rağmen Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası kökenlidir. 
İstanbul’un yine saraydan gelen bir 
geleneği vardır. Bunların yanında baktı-
ğımızda, Bursa, Antalya ve Adana’daki 
orkestralar yeni kurulan orkestralar 
olarak nitelendirilir ve kendi gelene-
ğini kendi oluşturmuş orkestralardır. 
Dinleyici sayımız, orkestra olarak yer 
aldığımız projeler ve ödüller ve ‹Bölge› 
sıfatını isminin önünde bulunduran tek 
Senfoni Orkestrası olmamız nedeniyle, 
senfoni orkestraları arasında özel bir 
yere sahip olduğumuzu düşünüyorum.
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Devlet sanatçısı İdil 
Biret, “Senin De Bir Tuşun 
Olsun” kampanyasıyla 
Bursa’ya kazandırılan 
“Steinway & Sons” marka 
piyano ile unutulmaz bir gece 
yaşattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve  Bursa Filar-
moni Derneği’nin öncülüğünde Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen konsere, sanat-
severler büyük ilgi gösterdi.

Dinleyicilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan dünyaca 
ünlü piyanist İdil Biret, Bursa Filarmoni Derneği’nin “Senin 
De Bir Tuşun Olsun” kampanyasıyla orkestraya kazandır-
dığı Steinway & Sons marka piyanoyla usta parmaklardan 
dökülen notalar ile dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. 
Devlet Sanatçısı İdil Biret, orkestra eşliğinde Beethoven’ın 
5. Piyano Konçertosu’nu yorumladı.



72

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Bursa’nın dünya 
çapındaki lezzet 
değeri

Mustafa TÜRE

Fotoğraf: Burak ÖZCAN

Dünya genelindeki siyah 
incir türleri içerisinde 
lezzeti, iri görünümü ve uzun 
raf ömrüyle “Bursa Siyahı”, 
Bursa’nın en önde gelen 
marka değerleri arasında 
bulunuyor. İngiltere, Fransa, 
Almanya başta olmak 
üzere Avrupa’nın pek 
çok ülkesinin yanı sıra, 

Japonya ve Çin’e de ihracatı 
başlayan “Bursa Siyahı”, 
Bursa’ya değer katan tarım 
ürünlerinin başında geliyor.

Dini ve folklorik pek çok anlatıma konu 
olan incir ağacı, insan yaşamına etki 
eden tarihi geçmişiyle de bilinmekte.

Yeryüzünde 800’e yakın incir türünün 
varlığı, bu kadim meyvenin ekonomik, 
sosyolojik ve kültürel anlamda toplum-
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ların yaşamına ne denli etki ettiğinin de 
açık göstergesi.

İncirin iklim ve ekolojik istekleri 
nedeniyle az sayıda ülkede üretimi 
yapılabilmekte, ihracatı da bu ülkelerce 
gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye bu ender ülkelerden biri olup; 
gerek kuru, gerek sofralık incir üreti-
minde, dünya ülkeleri arasında ilk sırada 
yer almakta. 

Yıllara göre değişmekle birlikte Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
verilerine göre 2017 yılında dünya 
incir üretimi yaklaşık, 1,2 milyon ton 
civarında gerçekleşti. 

Söz konusu üretimin yaklaşık yüzde 
56’sı Türkiye’nin imzasını taşıyor.

İncir, döviz girdisi sağlamasının yanında 
gelir ve istihdam açısından da Türkiye 
için önem arz eden bir ürün. İncirin bir 
diğer önemi ise besin değeri bakımından 
zengin olması ve insan sağlığına katkısı.

İncir üretiminde 
Bursa’nın payı
 Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre 9,7 milyonu 
meyve veren olmak üzere, toplam 
10,7 milyon adet incir ağacı 
bulunuyor. Bu ağaçlardan elde edilen 
yaş incir miktarı yılda ortalama 
205-300 bin ton arasında değişiyor. 
Bu genel tablo içerisinde, Bursa’da 
yaklaşık 400 bin meyve veren incir 
ağacından yıllık ortalama 25 bin 
tonluk üretim elde ediliyor. Bursa 
bu veriler ışığında, Aydın ve İzmir’in 
ardından, en çok incir üretiminin 
yapıldığı üçüncü il olarak dikkat 
çekiyor.

Bursa yıllık incir üretiminde, Aydın ve 
İzmir’in ardından üçüncü sırada yer 
alıyor.

Bursa’yı incir üretiminde özellikli kılan 
durum ise “Bursa Siyahı” diye tescil-
lenen siyah incir üretimindeki marka 
başarısından kaynaklanıyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve 
tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul 

edilen “Bursa Siyahı”, yurt içi pazar 
potansiyelindeki başarısının yanı sıra, 
Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi 
Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 
dört bir yanına ihraç ediliyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği (UYMSİB) verilerine göre “Bursa 
Siyahı” üretiminin yüzde 70’den fazlası 
ihraç ediliyor. 

Bursa’nın değeri 
“Bursa Siyahı”
Dünya genelindeki siyah incir türleri 
içerisinde lezzeti, iri görünümü ve 
uzun raf ömrüyle “Bursa Siyahı”, ayrı 
bir öneme sahip bulunuyor.

İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak 
üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinin 
yanı sıra önceki yıl, Japonya ve Çin’e 
de ihracatı başlayan “Bursa Siyahı”, 
Bursa’ya değer katan tarım ürünle-
rinin başında geliyor.

Dünyanın benimsediği lezzet  “Bursa 
Siyahı”nın, ekonomiye katkısının daha 
da artırılmasına yönelik çalışmalar ise 
hız kazandı.

“Bursa Siyahı”nın üretim alanının 
genişletilmesine yönelik, Ege Bölge-
si’nde Aydın ağırlıklı olmak üzere, yeni 
yeni bahçeler kurulmaya başlandı.

Çukurova Bölgesi’nde de küçük 
ölçekli oluşumlar, “Bursa Siyahı”nın 
üretimi için değerlendirme safhasında 
bulunuyor.
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“Bursa Siyahı”nın üretim alanının geniş-
letilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ege Bölgesi’nde Aydın 
ağırlıklı olmak üzere, yeni yeni bahçeler 
kurulmaya başlandı.

Çukurova Bölgesi’nde de küçük ölçekli 
oluşumlar, “Bursa Siyahı”nın üretimi için 
değerlendirme safhasında bulunuyor.

“Bursa Siyahı”nın üretim rekoltesinde 
gözlenecek artışlara bağlı olarak, ülke 
ekonomisine sağlayacağı katkının da o 
oranda artacağına şüphe bulunmuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirli-
ğinde, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği (UYMSİB) tarafından yakın 
geçmişte düzenlenen “Bursa Siyah İnciri 
Değerlendirme Çalıştayı”, bu konuda, 
merkezi ve yerel yönetim işbirliğinin 
yansıması olması bakımından da umut 
veren gelişme olarak dikkat çekiyor.

Bursa İncir Üreticileri Birliği

Bursa Siyah İnciri’nin ekonomik katma 
değerinin daha üst seviyelere çekile-
bilmesi için çalışmalarda bulunan bir 
başka oluşum ise Bursa İncir Üreticileri 

Birliği.

Bursa İncir Üreticileri Birliği’nin, incir 
üreticisi 8 farklı köyden 165 üretici 
tarafından kurulduğunu vurgulayan 
Birlik Başkanı Halil İbrahim İnce, “Bursa 
Siyahı”nın ulusal ve uluslar arası ölçekte 
pazarlama gücünü artırabilmek için 
yoğun bir gayret içerisinde olduklarına 
işaret ediyor.

Kalitesi, nefaseti ve uzun raf ömrüyle 
bilinen “Bursa Siyahı”nın kalitesinde 
herhangi bir kayıp yaşanmamasının, 
ürünün muhafazası ve sevkiyatına bağlı 
olduğuna dikkat çeken İnce, bu noktada 
soğuk hava deposunun önemine 
vurguda bulunuyor.

Soğuk hava deposu yokluğunun büyük 
kayıp olduğunu belirten İnce, “Ürünleri-
mizin muhafazası için bu konuya büyük 
önem veriyoruz. Soğuk hava deposu 
projemiz hazır. Yaklaşık 15 milyon 
dolarlık yatırımla hayata geçeceğini 
tahmin ettiğimiz projemizin gerçekle-
şebilmesi için Büyükşehir Belediyemizin 
desteklerine ihtiyacımız bulunuyor. 3 
bin ton kapasiteli depolama hacmine 
sahip olmasını planladığımız proje-
mizde yer alacak bütün unsurları ayrın-
tılarıyla belirledik. Uzun süren araştırma, 
inceleme ve gayretlerin sonunda hazır-

İncirin tarihçesi
Dini anlatımlar içerisinde zeytin ve 
incir kadar yer alan ya da anlatılan 
konu bağlamında yer verilen 
başkaca bir meyve çeşidi bulun-
mamaktadır.

İncirin zeytinle birlikte oluşturduğu 
bu kutsiyet, onun sosyolojik ve 
kültürel hayatta da yer edinmesine 
neden olmuştur. Dünya genelinde 
düzenlenen çeşitli incir festivalleri, 
bunun en açık göstergelerinden 
birini oluşturmaktadır.

Anadolu topraklarında insanlık 
tarihi kadar eski dönemlere 
dayanan incirin varlığı, kültür 
meyvelerinin en eski gelişme 
tarihine sahip meyvelerinden 
biri olması dolayısıyla da dikkat 
çekicidir.

İstediği iklim ve ekolojik koşullar 
nedeniyle sınırlı sayıda ülkede 
üretilen incirin, en çok üretildiği 
ülkelerin başında Türkiye gelmek-
tedir.

Aydın ve İzmir’den sonra en çok 
incir ağacının bulunduğu, dolayı-
sıyla en çok incir üretiminin yapıl-
dığı şehir olması dolayısıyla Bursa, 
incir üretiminde özel bir yere 
sahiptir.

Elde edilen bulgular çerçeve-
sinde, anavatanı Anadolu toprak-
ları olarak bilinen incirin, dünya 
geneline, Fenikeliler, Yunanlılar 
ve Romalılar tarafından yayıldığı 
tahmin edilmektedir.

İncir günümüzde, Türkiye’nin yanı 
sıra pek çok Akdeniz iklimine sahip 
ülkesinde üretilir durumdadır.
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Yüksek ihracat potansiyeli
Ağustos sonundan başlayıp ekim ortalarına kadar yaklaşık 2.5 ay süren 
ürün hasadı, üreticinin yüzünü güldürüyor. Bursa Siyahı; İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, Rusya, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın dört 
bir yanına ihraç ediliyor. 2019 yılında ürün ihracatından 40 milyon dolarlık 
gelir elde edildi.

ladığımız projemizi, Büyükşehir Beledi-
yemizle paylaşacağız. Büyükşehir 
Belediyemizin, yerel tarımı destekleme 
noktasında gerçekleştirdiği örnek 
çalışmaları, yakından takip ediyoruz. 
Bursamızın uluslar arası pazarlarda 
kabul gören simge ürünlerinden ‘Bursa 
Siyahı’nın var olan lezzet kalitesini 
uzun süre devam ettirecek ve uluslar 
arası pazarlarda daha yoğun olarak 
yer almasını sağlayacak soğuk hava 
deposu projemize, Büyükşehir Beledi-
yemizin destek olacağına yürekten 
inanıyoruz” sözleriyle, üründen elde 
edilen ihracat gelirini artıracak zincirin 
halkalarından birinin de soğuk hava 
deposu olduğunu vurguluyor.
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Bursa’dan dünya 
pazarlarına siyah 
incir
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, dünyanın en 
kaliteli inciri kabul edilen 
ve İngiliz Kraliyet ailesinin 
mutfağına kadar giren 
‘Bursa Karası’ siyah incirin 
2020 hasadını başlattı. 
Başkan Alinur Aktaş, siyah 
incir hasadının bereketli 
ve son gününe kadar karlı 
olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım AŞ 
aracılığıyla şehrin markası haline gelen 
siyah incirin dünya pazarlarına açılması 
ve üreticilerin kazanımlarının artırılması 
hedefiyle yürüttüğü ‘2020 incir hasadı’ 
düzenlenen törenle başladı. Ahmetbey 
Köyü’ndeki törene, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekil-
leri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, 
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
muhtarlar ve üreticiler katıldı. Program 
öncesinde Tarım AŞ Siyah İncir İşleme 
Merkezi’ni gezen Başkan Aktaş, yetkili-
lerden süreç hakkında bilgi aldı. Berabe-
rindekilerle Ahmetbey Köyü Mesire 
alanına geçerek siyah incirden yapılan 
birbirinden güzel ürünlerin tadına bakan 
Başkan Aktaş, daha sonra incir bahçesine 
uğrayarak dalından incir topladı. Başkan 
Aktaş, soğuk hava deposuna da giderek 
siyah incirlerin ihracat tırlarına yüklen-
mesine de yardım etti.

“Tarımda nitelikli projeler”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın bereketli toprakla-
rıyla, lezzetli meyveleriyle ve tarihi İpek 
Yolu’nun tarım başkenti olduğunu 
söyledi. Bursa’nın konumu ve ekolojik 
yapısıyla çok önemli avantajlara sahip 
olduğunu belirten Başkan Aktaş, tarım 
alanında son zamanlarda Bursa’nın 
önemli adımlar attığını ifade etti. 
Bursa’nın tarım özelliğini daha da ön 
plana çıkarabilmek için Büyükşehir 
Belediyesi’nin ciddi destekler sağladığını 
dile getiren Başkan Aktaş, Bursa’nın tarım 
alanında da lokomotif şehir olması için 
projeler ürettiklerini söyledi. Bu amaçla 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya 
geldiğini anlatan Başkan Aktaş, “Tarımla 
ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı 
hedeflere odaklanmamız gerekiyor. 8 
şirketimizden birisi olan Tarım AŞ. bizler 

Haber ve fotoğraflar: Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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için önemli bir koz. Kırsal kalkınmaya 
destek olabilmek adına önemli projeler 
yapıyoruz. Ürünlerimizin uluslararası 
pazarlara açılmasına öncülük ediyoruz. 
Şehir ve üreticiler adına fuarlara katılı-
yoruz. İncirden armuta, ayvadan 
şeftaliye, yaban mersini ve ahudu-
duya varana kadar tüm meyvelerimizi 
dünyaya tattırıyor ve pazarlıyoruz. 
Tarım AŞ ile Bursa’nın tarımsal kalkın-
masını sağlamak adına nitelikli proje-
leri hayata geçiriyoruz. Farklı kurum 
ve kuruluşların projelerine de ortak 
olarak veya destek vererek çiftçimizin, 
üreticimizin her anlamda kazanmasına 
katkı koyuyoruz. Bursa’nın ve tarım 
ürünlerinin markalaşma sürecinin 
önemli sacayaklarından birisi de coğrafi 
işaretler ve marka tescilleridir. Tarım AŞ 
olarak Bursa siyah incirini “Blackbursa” 
markasıyla tescilledik” dedi.

“Siyah incir dünya pazarlarında”

Bölge Tarım Kooperatifleri Birliği adına 
alınan coğrafi işaret tescilinin hayati 
önem taşıdığının altını çizen Başkan 
Aktaş, uluslararası tarım ürünleri ticare-
tinde önemli bir gereklilik olan ve 
kalitenin sağlanmasında büyük önem 
taşıyan global GAP ve diğer kalite 
belgelerinin de bulunduğunu belirtti. 
Bu sayede Bursa adına tüm Avrupa ve 
Asya’ya incir, armut, biber ve benzeri 
tarım ürünlerinin ihracatını yaptıklarını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle Hong 
Kong, Berlin, Madrid gibi dünyanın 
birçok yerinde büyük fuarlara katılarak 
stant açıyoruz. İncirimizi ve yanında 
diğer ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bugün 
de 2020 yılının incir hasadını başlattık. 
Bütün amacımız, şehrimizin yerel değer-
lerini evrensel değere dönüştürmektir. 
Süreci doğru bir şekilde yöneterek 
sağlıklı sonuçlar elde etmektir. İnşallah 
elbirliği ile bu amacımıza ulaşacağız. 
Ürünün yetiştirilmesinden hasadına, 
ambalajlanmasından sevkiyatına kadar 

tüm süreçlerde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Bu çıtayı daha da 
yukarıya kaldırmak, Bursa’nın hedef-
lerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak 
görevimizdir. Siyah incir hasadının 
bereketli olmasını, son gününe kadar 
karlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 
siyah incirin şehrin bir markası olduğunu 
ve şehirle özdeşleştiğini söyledi. Tüm 
kurumların el ele vermesiyle güzel işlerin 
ortaya çıktığını ve üreticilerin daha fazla 
kazandığını anlatan Gözgeç, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü projenin bu 
hedefe hizmet ettiğini anlattı.

Milletvekili Atilla Ödünç de Bursa’da 
yetişen siyah incirin kalitesiyle diğer 
incirlerden daha fazla öne çıktığını belir-
terek, bu ürünün tüm dünyaya pazar-
lanmasının önem arz ettiğini anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit 
Aygül ise, Bursa’nın iklimi ve coğrafyası 
sebebiyle birçok ürünü en üst kalitede 
ve miktarda üretme imkanı buldu-
ğunu anlattı. Siyah incirin Bursa’yla 
artık özdeşleştiğini aktaran Aygül, hasat 
programını düzenleyen Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Tarım AŞ’ye teşekkür 
etti.

Proje paydaşlarından Uludağ Yaş Sebze 
ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa 
siyah incirinin dünyada eşi benzeri 
olmayan bir ürün olduğunu ifade etti. 
İsrailli yetkililerin Bursa’ya gelip incir 
fidanlarını toplayıp ülkesine götürdü-
ğünü, Bursa’daki iklim parametrelerini 
birebir seralarda uygulayarak bu inciri 
üretmeye ve geliştirmeye çalıştığını 
anlatan Yazgan, “Bu ürün gerçekten bir 
incidir. Bunun değerini gerçek anlamda 
bilmeliyiz. Bunu korumak hepimizin 
görevidir. Bu incirin bir sezon boyunca 
var olacak olan fiyat politikasını konuş-
malıyız. Bu ürünün satılabilirliği var. 
Marketlerde egzotik ürünler rafında 
satılıyor. Uzak doğu bizim için yeni bir 
pazar. Şuan karantina sıkıntısı olmadan 
gönderebildiğimiz tek pazar Hong 
Kong, Singapur ve Malezya’dır. Bu ürün 
geleceğin mirasıdır” dedi.

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı 
Raif Döner, Bursa’nın incisi olan incirin 
endemik denecek kadar önemli ürün 
olduğunu söyledi. Bu sene sezonun 
güzel bir fiyatla açıldığını ve üreticinin 
memnun kaldığını anlatan Döner, incir 
hasadını düzenleyen ve üreticiyi destek-
leyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
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KONUK YAZAR

SUYUN EKONOMİ 
POLİTİĞİ

Perihan BAYRAM

Sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt 
kaynaklar ile nasıl karşılanacağı sorusu 
iktisat biliminin temel araştırma 
konusudur. Dünyanın yüzde 70’ini 
kaplayan okyanuslar, akarsular, göller 
ve diğer bütün su kaynakları ne kadar 
devasa bir kaynak gibi görünse de 
dünyada kullanılabilir ve içilebilir 
su kaynakları toplam su miktarının 
sadece binde üçünü oluşturmaktadır. 
Canlıların yaşaması ve hayatın devamı 
için bu kadar önemli olan suyun kulla-
nımı 1900’lü yıllardan bu yana 10 kat 
artmıştır. Son 100 yılda 10 kat artan 
kullanılabilir su talebi az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki refah 
artışına bağlı olarak artmaya devam 
edecektir.

Suyun sonsuz bir kaynak olmaktan çok kıt 
bir kaynak olduğunun farkına varılması ile 
suyun ekonomik değeri de ayrı bir önem 
kazanmıştır. Yaşamın kaynağı olan suyun 
piyasalaştırılması fiyatlandırma, talep 
yönetimi, su politikaları ve su ticareti ile 
ilgili önemli ekonomik teorilerin gelişme-
sine neden olmuştur.

Su temel fiziksel ihtiyaçlardan biri olması 
yanı sıra endüstri ve özellikle tarım 
sektörü için önemli bir üretim faktörüdür. 

Ekonomik mal, piyasada belli miktarda 
arzı ve talebi olan bir piyasanın fiyatlan-
dırılabilir ürünüdür. Tüketiciler arasında 
rekabet durumu vardır. Ürünü satın 
alan tüketici dışında başkası kulla-
namaz ve piyasadaki diğer tüketiciler 
bu hizmetin dışarısında tutulabilmek-
tedir. Su, herkesin erişmesi gereken 
ama doğada kıt olan bir kaynaktır. Kıt 
olan bir kaynak için rekabet etmek 
demek, kullanılan her bir birim suyun 
arzı azalttığı durumu ifade edilmek-
tedir. Suyun rekabet edilen bir ürün 
olması ise suyun ekonomik bir mal 
olarak da ele alınmasını gerektirmek-
tedir.

31 Ocak 1992 tarihinde İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de düzenlenen ‘‘Su ve 
Sürdürülebilir Kalkınma’’ konferansı 
su için dönüm noktası olmuştur. Bu 
konferansın sonuç bildirgesinde suyun 
‘‘ekonomik mal’’ olarak ele alınması 
gerektiği öne sürülerek 1992 yılına 
kadar sadece kamusal bir mal gözüyle 
bakılan ve tam anlamı ile kıt kaynak 
olarak ele alınmayan su, Dublin’deki 
konferans ile birlikte ekonomik mal 
sıfatı da taşımaya başlamıştır. Fakat 
tarım ve endüstrideki hızlı gelişme 
ve su kullanım miktarındaki artış su 
kaynaklarının hızla azalmasına veya 
talebin artmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak; küresel ısınma, çevre kirli-
liği ile beraber temiz su arzı azalırken; 
nüfus ve refah artışı ile doğrusal olarak 
su talebi artmaktadır. Bir yandan 

nüfus ve refah artışı ile doğru orantılı 
talep artışı öte yandan çevre kirli-
liği, geleneksel tarımsal sulamalar ve 
küresel ısınmanın kullanılabilir su 
kaynaklarını tahrip etmesi sonucu 
arzın azalması birim suyun ekonomik 
ve hayati önemini daha da artırmak-
tadır. 
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