
Bursa

Osmanlı’dan bugüne bir tarih pınarı:

AKSU KÖYÜ ÇEŞMESİ

Sayı              2021333 ayda bir yayınlanır Ocak

ALO 185

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Kültür Hizmetidir.

Dergimizi alabilirsiniz

SU ve ŞEHİR



0516 167 8185

BUSKİ 
WHATSAPP - BİP
HATTI



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

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

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

İletişim
BUSKİ Genel Müdürlüğü  16190 
Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi 
Bulvarı No:6/3 D Blok Osmangazi/BURSA 
Tel. (0.224) 270 24 00 
Faks: (0 224) 233 95 73
www.buski.gov.tr

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

, FATURAVİZYON

pratikislem.com.tr ve fatura.com ödeme kuruluşları ile anlaşıldı.



Yıl: 2021  Sayı: 33 / OCAK 2021

İmtiyaz Sahibi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Gen. Md. Adına

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

Genel Koordinatör

Güngör ALAN
BUSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şb. Md.

Yayın Yönetmeni

Mustafa TÜRE

Görsel Tasarım & Mizanpaj

Yakup ŞAHİNER

Fotoğraflar

Burak ÖZCAN

Kapak Fotoğrafı

Burak ÖZCAN

Yayın Kurulu

Güngör ALAN, Mustafa TÜRE,
Burak ÖZCAN, Eyup Murat KARAGÜL

Baskı

Burfaş Matbaacılık

İÇİNDEKİLER

Mustafakemalpaşa’da yılların hasreti bitiyor.....6

Güçlü altyapı için temiz çevre 

yatırımı.....10

Kuraklık Bursa’nın suyunu tehdit 

ediyor.....15



Susuzluk riskine karşı ortak mücadele.....28

Deprem enkazlarının yaşam savaşçıları.....31

Hayat kıdemlilerinin “huzur” yuvası.....40

Gelenekten geleceğe’ halk dansları.....53



4

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

İçme suyunda tasarrufun 
önemi
Gerçekleştirdiğimiz yatırımların odağında, “insan ve 
insana hizmet” anlayışı bulunuyor.

Sunulan hizmet, insanın günlük yaşamını ne denli 
kolaylaştırıyorsa, o oranda amacına ulaşıyor demektir.

Bununla birlikte ulaşımdan spora, şehircilikten çevre 
yatırımlarına kadar insan yaşamını ve sağlığını öncele-
meyen hiçbir projenin, uygulanabilir olmadığını da 
söylemek gerekir.

Günlük yaşamın, olmazsa olmazları arasında bulunan 
içme suyu, insan sağlığını birebir etkileyen unsurların 
başında geliyor.

Bu gerçekten hareketle, içme suyu yatırımlarımızı büyük 
titizlikle gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın evlerindeki musluklardan akan suyun 
kesintisiz ve sağlıklı olması, hayati derecede önem arz 
ediyor.

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne Doğancı Barajı’ndan 
giren her damla suyu günlük, haftalık ve ikişer saatte bir 
yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle denetim 
altında tutuyoruz. Bunların yanı sıra aylık ağır metal, 
yıllık radyasyon tahlillerini de yapıyoruz.

İnsan sağlığını olumsuz anlamda etkileyebilecek her 
türlü anlayış ve yaklaşım, öncelikle, bizi karşısında bulur. 

Değerli hemşehrilerimizin sağlığı, birinci önceliğimiz. 

Sunduğumuz hizmetlerin karakteristiğini, bu önceli-
ğimiz şekillendiriyor.

Hava ve toprakla birlikte hayatın devamlılığını sağlayan 
üç temel unsurdan biri de su.

Dünyadaki mevcut su kaynaklarından ancak binde üçü, 
içilebilir nitelikte.

Bu durum, içme suyu kaynaklarının özenle geliştirilip 
korunması gerçeğini de beraberinde getiriyor.

Türkiye, son yılların en kurak dönemlerinden birini 
yaşıyor.

Suyun tasarruflu kullanımının, daha bir önem kazandığı 
süreçten geçiyoruz.

Hem günlük yaşamımızın devamlılığı, hem de yaşadı-
ğımız dünyayı gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız 
anlayışıyla, sudaki tasarrufa önem vermeliyiz.

Bu vesileyle, 2021’in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi 
temennisiyle, her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.
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Çevre yatırımlarımız hız 
kazandı
Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştirdi-
ğimiz çevre yatırımlarımız, hız kazandı.

Bursa merkezdeki örnek yatırımlarımız, ilçelerimizde de 
devam ediyor.

Bunun son örneğini, Harmancık Atık Su Arıtma 
Tesisi’nin temelini atarak gerçekleştirdik.

Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunacak 
tesis, günlük ortalama 3 bin 109 metreküp kapasiteli 
azot ve fosfor gideriminin sağlanacağı, ilave olarak kum 
filtreleri ve ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip, 
ileri biyolojik arıtma prosesine sahip.

Bu yatırım, arıtma tesislerinde kullanılan son teknolo-
jinin uygulandığı örnek bir proje olması açısından da 
dikkat çekiyor.

Çevre dokusunun korunarak gelecek kuşaklara aktarıl-
masında, böylesi tesislerin varlığı büyük önem arz 
ediyor.

Tesisin devreye girmesiyle, Emet Çayı ve mevcut Deveci 
Konağı Barajı’nın su kalitesinde iyileşme sağlanacak.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, insan ve 
çevre sağlığını tehdit eden atık suların arıtılmasına 
kadar geliştirdiğimiz projelerin hayata geçirilmesinde, 
Büyükşehir Belediyemizin öncülüğü ve vizyonu bize 
güç veriyor.

Bu güçten aldığımız enerjiyle, Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
sorunsuz altyapı ağının oluşumunda, 17 ilçemizin 
tamamını, dev bir şantiyeye dönüştürdük.

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen, 
sahadaki çalışmalarımızı aksatmaksızın sürdürüyoruz.

İlçelerimize yönelik başlattığımız altyapı seferberliği, 
önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Her yeni başlangıç, umutların yeşerdiği güzelliklere 
işaret eder.

Bu vesileyle, 2021’in hepimize güzellikler getirmesi 
dileğiyle, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü
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Mustafakemalpaşa’da yılların hasreti bitiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Mustafakemalpaşa İlçesi’nin içme 
suyunu sil baştan yenileyecek 326 kilometrelik hattın temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle atıldı.

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. Avrupa 
Yatırım Bankası’ndan sağlanan ve 
Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Karacabey 
ilçelerini kapsayan 50 milyon Euro’luk 
krediyle BUSKİ Genel Müdürlüğü 
marifetiyle yapılacak dev altyapı yatırı-
mına İnegöl ve Karacabey’in ardından 
Mustafakemalpaşa’da da start verildi. 

Yaklaşık 48 milyon TL’ye mal olacak 
ve toplamda 326 kilometrelik hattın 
sil baştan yenileceği projenin temeli, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup 
Canbolat, Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar, Bursa Millet-
vekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, 
Mustafa Esgin, Osman Mesten, Zafer 
Işık ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman ile ilçe halkının da katıl-
dığı törenle atıldı.

50 yıllık altyapı yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Mustafakemalpaşa’nın 100 bini 
aşan nüfusuyla Bursa’nın batıdaki geliş-
meye en açık ilçelerinden biri olduğunu 
söyledi. Mustafakemalpaşa’nın ticaret, 
sanayi, tarım, hayvancılık ve turizmle 
öne çıkan bir ilçe olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Birçok ilçemizde olduğu 
gibi Mustafakemalpaşa ilçemizde de 
yatırımlar devam ediyor. Ben Kasım 
2017’de göreve başlamıştım. O tarihten 
bu zamana 31 kilometre sıcak asfalt, 160 



7

BUSKİ HABERLER

kilometre sathi kaplama, 7600 metre oto 
korkuluk, 32 bin metre bordür, tretuvar, 
53 bin metrekare parke temini, köprüler 
ve diğer düzenlemelerle beraber 
yaklaşık 191 milyonluk bir bedeli 
buraya harcadık. Yine en ücra mahal-
lelere varana kadar 121 kilometre içme 
suyu hattı, 52 kilometre kanalizasyon 
hattı, 4.7 kilometre yağmur suyu hattı 
imalatı, dere temizliği,  3 tane içme suyu 
deposu, arıtma tesisi, gölet ve sulama 
tesisini hayata geçirdik. Bu ilçemizin 
altyapısı 1970’li yıllarda yapılmış. Yüzde 
60 mertebesinde kayıp kaçak var. Sık 

sık arızalar meydana geliyor. Avrupa 
Yatırım Bankası kredimizle başlattığımız 
bu proje ile bu manada ihtiyaç kalma-
yacak. Proje kapsamında 8 kilometre 
içme suyu arıtma tesisi ile su deposu 
arası isale hatları, 208 kilometre içme 
suyu şebeke hattı, 110 kilometre evsel 
bağlantılar olmak üzere toplamda 
326 kilometrelik bir çalışma yapılacak. 
İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 
kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı 
da ihaleyi yapıp, ilçe halkımızla buluş-
turacağız. Bu proje Mustafakemalpa-
şa’da yaşayan her bir bireyin hayaliydi. 

Bir şehrin gelişmişliğin önemli göster-
gelerinden bir tanesi. Bu ana tanıklık 
etmek bizim için son derece büyük bir 
mutluluk. Mustafakemalpaşalı hemşeh-
rilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa’ya böyle hizmetler yaraşır

Bursa’da temel atma ve açılışlarla dolu 
bereketli bir gün yaşadıklarını dile 
getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ise artık ömrünü 
tamamlayan 1970’li yıllardan kalma 
içme suyu şebekesinin bu proje ile 
yenileceğini hatırlattı. Böyle büyük 
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bütçeli yatırımların ilçe belediyesi 
tarafından yapılmasının kolay olmadı-
ğını ifade eden Bakan Varank, “Sağ 
olsun Büyükşehir Belediyesi elini taşın 
altına koydu. Gerekli finansmanı buldu 
ve bugün yaklaşık 50 milyon liraya mal 
olacak bu şebekenin temel atmasını 

gerçekleştiriyoruz. Siyasette bazıları 
yatırımlara karşı, bazıları da sadece yerin 
üstüne çalışır. Yerin altına kimse yatırım 
yapmaz. Niye gözükmüyor diye. Ama 
aslında vatandaşın sorununu çözecek-
seniz o yerin altına da o yatırımları 
yapmak zorundasınız. İşte bugünkü 

temel atma yereldeki uyumun en güzel 
örneklerinden. Aslında AK belediye-
cilik budur. Hem Büyükşehir Beledi-
yemiz, hem de ilçemizde Bursalılar AK 
Parti’ye güvendi yetki verdi. Bu güvenin 
sonucunda ilçemiz tarihindeki en büyük 
yatırımın temellerini atıyoruz. Biz su 
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zengini bir ülke değiliz. Kaynaklarımızı 
korumak mecburiyetindeyiz. Maalesef 
eski şebekede yüzde 60’lara varan kayıp 
kaçaklar vardı. Bu oran çok yüksek. İşte 
yeni hattımızda bu kayıp kaçak oranını 
da düşürmüş olacağız. Toplam 326 
kilometrelik bir hatla Mustafakemal-
paşa’nın bu sorununu tarihi gömmüş 
olacağız. Hem Mehmet Kanar, hem 
de Alinur Aktaş başkanımıza bu tarihi 
yatırım ve hizmet için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bursa’ya, AK belediyeciliğe 
işte bunun gibi hizmetler, bunun gibi 
yatırımlar yaraşır” diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının sonunda, 
işin 850 gün olan bitim süresini ise 

müteahhit firmanın sahibi ile görüşerek 
700 güne indirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa 
Esgin de Mustafakemalpaşa’nın Bursa 
yüzölçümünün yüzde 25’inden fazla 
yüzölçümüyle bir üretim merkezi 
olduğunu hatırlatarak, içme suyu 
hattını tamamen yenileyecek proje 
nedeniyle başta Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Mehmet Kanar da seçimden önce 
içme suyu borularını değiştireceklerinin 
sözünü verdiğini hatırlatarak, Büyük-

şehir Belediyesi’nin destekleriyle 18 ay 
gibi kısa bir sürede temeli atarak sözünü 
tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.

Konuşmaların ardından Mustafakemal-
paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar 
günün anısına Bakan Varank’a hediye 
takdim ederken, daha sonra Bakan 
Varank ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilk borunun döşeneceği 
kanala kürekle zemin malzemesi atarak, 
çalışmayı resmen başlatmış oldu.
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Güçlü altyapı için 
temiz çevre yatırımı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 14 milyon 500 bin 
TL harcanarak yaptırılacak 
ve Emet çayı ile mevcut 
Deveci Konağı Barajı’nın 
su kalitesinde iyileşme 
sağlayacak olan Harmancık 
Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
temeli törenle atıldı.

Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı bir 
şekilde taşınması hedefiyle yeraltı 
ve yer üstü yatırımlarını tüm hızıyla 
sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şehre kazandırdığı 10 adet atıksu arıtma 
tesisinin ardından yaklaşık 14 milyon 

500 bin TL’ye mal olacak Harmancık 
Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmalarına 
törenle start verdi. Harmancık merkez, 
Ballısaray, Bekdemirler, Ece ve Kepek-
dere mahallelerine hizmet vermesi 
planlanan tesis, yaklaşık 10 dönüm alan 
üzerine konuşlandırıldı. Tesis, günlük 
ortalama 3 bin 109 metreküp kapasiteli 
azot ve fosfor gideriminin sağlandığı, 
ilave olarak kum filtreleri ve UV dezen-
feksiyon sistemine sahip ileri biyolojik 
arıtma prosesine sahip. Proje tamam-
landığında, bölgedeki atık sular topla-
narak arıtıldıktan sonra alıcı ortama 
deşarjı kontrollü bir şekilde yapılacak. 
Emet Çayı ve mevcut olan Deveci 
Konağı Barajı su kalitesinde iyileşme 
sağlanacak.

Dağ yöresine her konuda destek

Harmancık Atık Su Arıtma Tesisinin 
temel atma törenine, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Harmancık Belediye Başkanı 

Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri 
Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, 
Osman Mesten ve Zafer Işık, Harmancık 
Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, 
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve 
bölge halkı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin köyden 
kente göçün önüne geçebilmek, ilçelerin 
kendi değerleriyle ve zenginlikleriyle 
gelişmesine ön ayak olmak için projeler 
üretip hayata geçirdiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, her bölgenin ihtiyacına 
yönelik projeleri geliştirip özellikle 
üretim kapasitesinin artırılmasına özen 
gösterdiklerini belirtti. Harmancık’ta 
ulaşım, altyapı, tarihi mirası koruma, 
çevre düzenlemeleri gibi konularda 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları 
olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 
“Harmancık’a BUSKİ marifetiyle yapılan 
43 bin 112 metre içme suyu hattı, 31 
bin metre kanalizasyon hattı, 11 bin 300 
metre yağmursuyu hattı, 7 adet depo, 
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asfalt ve yama çalışmalarıyla birlikte 
toplam 33 milyon 200 bin TL harcandı. 
Ulaşım çalışmaları kapsamında 6 bin 
500 metre sıcak asfalt, 34 bin metre 
sathi kaplama, 33 bin 200 ton ocak 
malzemesi, 29 bin 800 metrekare parke 
temini, 2 bin 112 metre oto korkuluk 
çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaların 
toplam maliyeti ise 14 milyon 120 bin 
TL. İlçemize bağlı mahallelerin mezar-
lıklarında, okullarında, cami ve çevre-
lerinde düzenleme çalışmaları yaptık. 
Kent mobilyaları üretim merkezinden 
eko turizm tesisi yapımına kadar farklı 
çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

17 ilçede çalışmalar sürüyor

Gerçek manada gelişmişliğin ve çağ 
atlamanın gereği olan önemli bir altyapı 

yatırımını hayata geçirdiklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Proje, yaklaşık 10 
dönüm alan üzerine konuşlandırıldı. 
Projenin finansmanı, su kanalizasyon ve 
altyapı projeleri (SUKAP) kapsamında 
genel bütçeden tutarın yüzde 50’si hibe 
olarak İller Bankası tarafından ihale 
edildi. Kalan kısmı öz kaynaklardan 
karşılanacak. Tesisin, 540 günde Mart 
2022’de tamamlanmasın planlanıyor. 
Ama bizim hayalimiz inşallah 2021 
sonunda projeyi bitirmek. Projenin 
maliyeti ise KDV dahil 14 milyon 500 bin 
liradır. Birileri konuşur, dedikodu yapar 
ama bizler şehirlerimizde ne yapabilece-
ğimizin derdi ve heyecanı içerisindeyiz. 
Pandemi sürecinde bile yatırımlarımızı 
kesmiyoruz. Devletin ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin imkanlarını ilçelerimize 
kullandırıyoruz. İnsanlarımızın pırıl 

pırıl şehirlerde yaşamasını istiyoruz. 17 
ilçenin tamamında çalışmalar sürdürü-
lüyor. Projelerde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekilleri adına söz alan 
Zafer Işık ise devletin ve Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin hız kesmeden tüm 
ilçelerde desteğinin sürdürdüğünü 
belirterek projelerde emeği geçenleri 
tebrik etti.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz 
Ataş, her konuda kendilerine destek 
olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a ve milletvekillerine 
teşekkür etti. Konuşmaların ardından 
Başkan Alinur Aktaş tarafından konuk-
lara tablo üzerinde proje hakkında bilgi 
verildi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan 
BUSKİ Genel Kurulu   Kasım ayı olağan 
toplantısının 2. oturumu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş yöneti-
minde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Plan 
Bütçe Komisyonu tarafından BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi 
1 milyar 380 milyon olarak bağlanırken, 
gider bütçesi ise 1 milyar 280 milyon 
olarak belirlendi.

Meclis toplantısında BUSKİ ile ilgili 
sorulara yanıt veren BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç,’’ Atıksu 
Arıtma Tesislerini her gün denetli-

yoruz. Ayrıca bununla ilgili Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü de bizi denetle-
mekte. Bursa’da bir çok Sanayi bölgesi 
bulunuyor, buradaki atıkların çıkışları 
bizim sorumluluk alanımızın dışında 
kalmakta olup Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün sorumluluğunda ve 
takibindedir’’ dedi.

Barajlar ve derin kuyular hakkında da 
bilgi veren Gülenç,’’ Geçen sene son 
yüzyılın 5. en kurak yılını yaşadık ve 
derin kuyuları kullanmaya başladık. 
Derin kuyuları ilk olarak 2007 yılında, 
daha sonra 2018 yılında Doğancı 
barajını bakıma aldığımızda ve son 
olarak 2019 yılı eylül ayında kullan-

BUSKİ’nin 2021 
bütçesi onaylandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
2021 yılı mali bütçesi, BUSKİ 
Genel  Kurulu’nda onaylandı.
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maya başladık. Derin kuyulara başvur-
mamış olsaydık, Ocak 2020 itibari ile   
barajlarımızdaki su bitmiş olacaktı. Biz 
kuyularımız sayesinde Bursa halkına 
kesintisiz su sağladık. Bu suların kalitesi 
de yine denetlenebilir ve 7/24 izlene-
bilir konumdadır. Yine bu sularımız 
bizden bağımsız olarak Bursa İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
denetlenmekte ve ayrıca TUBİTAK 
tarafından da su değerlerinin sağlaması 
yapılmaktadır. İnsan sağlığı açısından 
olumsuz bir durum teşkil etmemektedir 
ve güvenle içilebilir’’ diye konuştu.
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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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Kuraklık Bursa’nın 
suyunu tehdit 
ediyor
Küresel iklim değişikliği 
nedeniyle 2019 yılından 
beri Türkiye genelinde 
yoğun olarak hissedilen 
kuraklık, Bursa’nın da içme 
suyu rezervlerini olumsuz 
yönde etkiliyor. Barajlardaki 
su miktarı günden güne 
azalırken, gözler mevsim 
normallerine göre olması 
gereken yağışlara yöneldi.

Meteoroloji verilerine göre Bursa’da 
son 100 yılın en kurak 5’inci yılı geride 
kalırken, beklenen yağışların halen 
gerçekleşmemiş olması endişe veriyor. 
Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan 
Doğancı ve Nilüfer barajlarında incele-
melerde bulunan Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlar-
daki su seviyesine dikkat çekerek vatan-
daşları su tasarrufu konusunda duyarlı 
olmaya davet etti. Nilüfer Barajı’nda 
yüzde 5, Doğancı Barajı’nda ise yüzde 40 
seviyesine düşen su miktarı, Bursa’nın bir 
su krizi ile yüzleşmek zorunda kalabilme 
ihtimali noktasında alarm veriyor.

Susuzluğu önledik

Alınan tedbirler konusunda bilgi veren 
Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olarak BUSKİ marifetiyle 2019 yılı 
Eylül ayından itibaren derin su kuyuları 
ile şebekeye takviyede bulundukla-
rını hatırlattı. Kuraklığı çok önceden 
öngörüp, gerekli tedbirleri almasaydılar 
Bursa’nın suyunun 2020 Ocak ayı itiba-
riyle bitmiş olacağını dile getiren Başkan 
Aktaş, “İklim değişikliği ve bunun bölge-
mize yansıyan etkilerini çok yakından 
takip ederek olumsuz senaryolara 
karşı geliştirmiş olduğumuz kriz eylem 
planımız ile Bursa’nın bugüne kadar 
susuz kalmasını önlemeyi başardık. 
Ancak beklenen yağışların halen alına-
mamış olması, pandemi nedeniyle artan 
su tüketimi ve kuraklığın halen devam 
etmesi bizleri, vatandaşlarımızın çok 
da hoşuna gitmeyecek tedbirleri almak 

zorunda bırakabilir. Dileğimiz bir an 
önce mevsimsel yağışların başlayarak 
hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşların 
hayatını normal akışında sürdürmesini 
sağlamak. Ancak su tasarrufu konusunu 
tekrar ve ısrarla hatırlatmakta fayda 
görüyorum” dedi.

Her zaman tasarruf

İklim değişikliği ve yağış rejimindeki 
olumsuz gelişmeler nedeniyle Bursa’nın 
30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan 
Çınarcık Barajı isale hattı projesi çalış-
malarını hızlandırdıklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Özellikle önümüzdeki 
2 yılda ve aslında genel olarak bundan 
sonra her zaman suyu bilinçli ve tasar-
ruflu kullanmak büyük önem taşıyor. 
Zira dünya için su yıldan yıla daha 
önemli ve kıt bir kaynak haline geliyor. 
Başta evsel kullanım amaçlı sular ile 
tarımsal sulamada kullanılan suları çok 
daha bilinçli ve tasarruflu tüketmeliyiz. 
Altyapı yatırımları ile su kayıp kaçak 
oranını yüzde 20’lere kadar indirdik. 
Bursa olarak su yönetimi konusunda 
başarılı bir performans sergilesek de 
nihayetinde suyun temel kaynağının kar 
ve yağmur olduğu unutulmamalıdır” 
diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye 
genelinde yaşanan genel kuraklık sorununun Bursa’ya 
yansımalarını değerlendirdi. Pandemi sürecinde Türkiye 
sürekli maske, mesafe ve temizliği konuştuğunu, temiz-
liğin ise en önemli unsurunun su olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş,  “Son 30 yılın en kurak yılı ve son 100 
yılın en kurak kış mevsimini geçiriyoruz. Şükürler olsun 
biz 2020 yılı içerisinde hiçbir şekilde tamiratlar dışında 
insanımıza su kesintisi yaşatmadık. Bu konuda makro 
planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız 
var. Gölbaşı’nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak 
çalışmalar var. Ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık 
Barajı. Dönemimiz içerisinde bitirmeyi arzu ediyoruz. 
Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı’nın projesini 
DSİ’den alıyoruz. Çınarcık Barajı’ndan suyun Bursa’ya 
ulaştırılması, 4 tane depo ve arıtma tesisi ile desteklen-
mesi gibi tarihi bir proje. İnşallah bu şehrin envanterine 
Nilüfer ve Doğancı Barajı’ndan sonra Çınarcık Barajı’nı 
katacağız” dedi.

Kimse paniğe kapılmasın

Şu an Nilüfer ve Doğancı Barajı’nın olduğu bölgede 
yağış olmamasından kaynaklanan ciddi sıkıntılar 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da son 30 
yıl içerisinde 20 Kasım tarihinden sonra hiçbir şekilde 
kuyu takviyesi yapılmamış. Ama bu yıl yaşadığımız bu 
kuraklık maalesef takviyenin kış boyu devam etmesine 
neden oldu. Allah›a şükürler olsun öngörümüz o kadar 
iyiymiş ki 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 tane yeni su 
kuyusu açtık. Eğer açmasaydık, biz Bursa›da şu an su 
kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik. Normal şartlar 
altında hiçbir yağış olmasa bile 75 günlük suyumuz 
var, beklenen yağışlar var. Bunun yanında kısa vadeli 
takviye etmeyi düşündüğümüz bazı kaynaklar da var. 
Hemşehrilerimizin su sıkıntısı yaşanmaması adına 
elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç 
kimse bu konuda paniğe kapılmasın ama inancımızın 
gereği olarak da israf haramdır. İsraf etmeden doğru 
ve sağlıklı bir şekilde kadınından erkeğine, yaşlısından 
gencine herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. 
Tasarruflu olup, sorumluluklarımızı yerine getirelim” 
diye konuştu.

Başkan Aktaş, pandemi sürecine rağmen sağlıklı içme 
suyunun kentin her köyesine ulaştırılması için yoğun 
bir çaba harcadıklarını, 70-80 yıldır içme suyu olmayan 
30-40 haneli köylere bile 2020 yılı içinde sağlıklı içme 
suyunu ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Panik yok tasarruf var
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, DSİ verilerine göre son 100 yılın en 
kurak kış mevsimini geçiren Bursa’nın, hiç 
yağış olmasa bile 75 günlük suyu olduğunu 
belirterek, “Kısa, orta ve uzun vadeli 
yatırımlarımız var. Kimse paniğe kapılmasın 
ancak suyun tasarruflu kullanılması 
noktasında herkesin üzerine düşen görevler 
var” dedi.
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BUSKİ’nin HES 
yatırımları 
Türkiye’ye örnek
Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Sağlıklı Şehir Bursa’ hedefi 
doğrultusunda stratejik 
projelere imzasını atan 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
milli ekonomiye katkı 
sağlamak ve artan enerji 
maliyetlerini düşürmek 
için içme suyu ana isale 
hatları üzerine kurduğu 
3 HES yatırımıyla yıllık 
enerji ihtiyacının yüzde 
15’ini karşılar hale geldi. 
BUSKİ’nin attığı bu adım, 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından tüm 
Türkiye’ye örnek gösterildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Doğancı 
Barajı’ndan Dobruca Arıtma Tesis-
leri’ne kadar olan hatta yer alan D0, 
D13 ve D12 su depolarında hizmete 
aldığı HES santralleri, Türkiye’ye örnek 
oldu. 2016 yılında yenilenebilir enerji 
alanında projeler geliştiren BUSKİ, kente 
Doğancı Barajı’ndan su getiren ana isale 
hatları içerisinde akan suyun gücünden 
faydalanarak elektrik enerjisi üretmek 
için kolları sıvadı. HES yatırımları, 
kurulan hedef doğrultusunda bu hatta 
planlandı. Sırasıyla D0, D13 ve D12 su 
depoları üzerinde santraller kuruldu. Bu 
santrallerde hizmete alındığı tarihten 
bugüne kadar 52.934.000 kWh’lık 
elektrik enerjisi üretildi. BUSKİ, ana isale 

hatları üzerinde konumlandırdığı 3 HES 
yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 
15’ini karşılar hale geldi. BUSKİ’nin attığı 
bu adımlar, DSİ tarafından tüm Türki-
ye’ye örnek gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, durağan tüm varlıklarının aktif 
hale getirildiği, daha yaşanabilir bir Bursa 
yolunda emin adımlarla yola devam 
ettiklerini söyledi. Belirledikleri hedefler 
doğrultusunda atılması gereken tüm 
adımları tereddütsüz yerine getirdikle-
rini belirten Başkan Aktaş, BUSKİ’nin ana 

su hatları üzerindeki HES uygulamasının 
da bu anlamda bir gösterge olduğunu 
kaydetti. Enerji üretiminde doğal 
süreçten faydalanmak için HES’lerin 
yanı sıra GES ve RES’ler konusunda da 
benzer yatırımları hizmete aldıklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, “Göreve gelir 
gelmez hazırladığımız 5 yıllık stratejik 
plan doğrultusunda, her anlamda daha 
yaşanabilir bir Bursa’nın temellerini hep 
birlikte oluşturacağız. Enerji üretimiyle 
de kendi kendine yeten bir Büyükşehir 
Belediyesi arzuluyoruz” dedi.
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BUSKİ’den 
derelerde taşkın 
önlemi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü 
kış aylarının yaklaşması 
ile birlikte oluşabilecek 
taşkınların önüne geçmek 
amacıyla dere temizliği ve 
taşkın koruma çalışmalarına 
hız verdi.

Küresel ısınma ve değişen iklim 
koşullarına bağlı olarak ani yağışlar 
yüzünden yaşanan sel felaketleri son 
yıllarda dünya genelinde önemli bir 
sorun haline gelirken Bursa Büyükşehir 
Belediyesi gerek merkezde gerekse 
de 17 ilçedeki derelerde olası taşkın-
ların önüne geçmek için dere yatakla-
rında temizlik ve ıslah çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Bu yıl içinde 
yapılan çalışmalarla İnegöl Akıncılar Köy 
Deresi, İznik Müşküle Mahalle Deresi, 
İznik Merkez Kıran Deresi,   Mustafa-
kemalpaşa Güllüce Köy Deresi, Nilüfer 
Hasanağa ve Akçalar Köy içi Deresi ve 
Nilüfer Altınşehir kurutma kanalını 
kapsayan toplam 64 kilometrelik dere 
temizliği yapan BUSKİ ekipleri Nilüfer 
ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nden geçen 
Ayafatma Deresi’nde de dere yatağı 
genişletme çalışmalarına başladı.

Sağlıklı altyapı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, sağlıklı bir şehrin ancak 
güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebi-
leceğini belirterek, bu nedenle sadece 
kent merkezinde değil 17 ilçede de 
altyapı çalışmalarından taviz vermedik-
lerini söyledi. İçme suyu, yağmur suyu 
ve kanalizasyon hatlarının iyileştiril-
mesinin yanında dere ıslah çalışmala-
rının da çok büyük önem taşıdığını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Son yıllarda ani 
ve yoğun yağışların nasıl felaketlere yol 
açabildiğini Kestel ilçemizde yaşanan 
sel felaketinde de gördük. Bu nedenle 
dere yataklarının temizliği büyük önem 
taşıyor. Kış aylarında olası taşkınların 
önüne geçmek için BUSKİ ekiplerimiz 
yoğun bir mesai harcıyor. Tek amacımız 
kış aylarını altyapı anlamında da 
sorunsuz bir şekilde geçirmek” dedi.
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Azalan faturalar yüz güldürdü
Bursa’da tamamı ilçe belediyelerine aktarılmak üzere 
su faturalarına yansıtılan katı atık bedellerinin meclis 
kararıyla iptal edilmesi sonrasında indirimli yeni faturalar 
vatandaşların adreslerine gönderilmeye başlandı. Yeni 
tarifeye göre daha önce 56.50 TL olan bir su faturasının 
bedelinin 31 TL’ye indiğini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Katı Atık Toplama Bedeli 
uygulamasına 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle son verdik. 
Bundan sonra katı atık toplama bedelleri için vatandaş, 
ikamet ettiği ilçe belediyesi ile muhatap olacak” dedi.

Bursa’da vatandaşın hayatını kolaylaş-
tırmak için canla başla çalışan Büyük-
şehir Belediyesi, 30 büyükşehirden 
içlerinde Bursa’nın da bulunduğu 7 
kentin aldığı diğerlerinin ise almadığı ve 
bu yüzden de şehirlerarasında eşitsizlik 
meydana getiren katı atık bedeli uygula-
masını meclis kararı ile iptal ederek, su 
faturalarında ciddi oranda bir indirimin 
gerçekleşmesini sağlamış oldu. Belediye 
meclisinin eylül ayı oturumunda, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
önergesiyle, su faturaları yoluyla ilçe 
belediyeleri adına tahsil edilen Katı Atık 
Toplama Bedeli tutarının kaldırılması 
sonrası dağıtımına başlanan ilk faturalar 
vatandaşın yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 
eylül ayı oturumunda; AK Parti, MHP 
ve İYİ Parti meclis üyelerinin kabul, 
CHP meclis üyelerinin ise çekimser 
oyu ile kabul edilen karar, kamuoyu 
tarafından da olumlu karşılandı. Başkan 
Alinur Aktaş, her fırsatta su faturala-
rının yüksekliği üzerinden Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’ni eleştirenlerin ‘alınan 
bu kararla birlikte’ karşılıksız kaldığını 
belirterek, “Bursalıların menfaatlerini 
korumak ve hayatını kolaylaştırmak, 
asli görevimizdir. Su, hayati bir ihtiyaçtır 
ve bunu elimizdeki imkanlar dahilinde 
en ekonomik, kesintisiz ve sağlıklı bir 
şekilde vatandaşa ulaşması için tüm 
gayretimizle çalışacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 
karara göre, Katı Atık Toplama Bedel-
leri artık ilçe belediyelerinin kendi 
imkanlarıyla gerçekleşecek. Meclisteki 
karar sonrası Yıldırım, Mustafakemal-
paşa, İznik ve Kestel belediye başkan-
ları açıklamada bulunarak, bu konuda 
hukuki bir düzenleme alınana kadar 
vatandaşlardan hiçbir şekilde katı atık 
bedeli almayacaklarını açıklamıştı.
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Faturayı SMS’le 
alın bir ağaç da siz 
kurtarın
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından geçtiğimiz yıl 
başlatılan SMS fatura 
uygulaması ile 645 bin 
aboneye kağıt fatura 
gönderilmemesi sayesinde 
önemli bir kağıt tasarrufu 
sağlandı. Kağıt faturalar 
yüzünden yılda 300 ağacın 
kesildiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, tüm abonelerin SMS 
fatura sistemine geçerek, 
daha yeşil bir Bursa için 
katkı verebileceğini söyledi.

Bursa’da yaklaşık 1 milyon 400 bin 
abonesi bulunan Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılında 
başlatılan SMS fatura uygulaması ile 
bugüne kadar 645 bin aboneye fatura-
larını SMS olarak göndermeye başladı. 
Halen kağıt fatura uygulaması fiilen 
devam ederken, BUSKİ 2021 yılı sonuna 
kadar tüm abonelerinin kağıt faturayı 
sonlandırarak SMS faturaya geçmelerini 
sağlamayı hedefliyor. 

Büyük tasarruf 

SMS fatura uygulaması hakkında 
bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde 
neredeyse herkesin mobil telefon 
kullandığını belirterek abonelerin hızlı, 
kaybolma riski olmayan ve çevreci bir 
seçenek olan SMS faturayı tercih etmesi 
gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon 
400 bin abonesi bulunan BUSKİ’nin her 
yıl kağıt faturalar nedeniyle 17,5 ton 
kağıt kullanıldığına dikkat çeken Başkan 
Aktaş, “Kağıt faturalar yılda ortalama 
300 ağacın kesilmesine sebep oluyor. 
Yeşili korumak için vatandaşlarımızı 
SMS faturaya geçmeye davet ediyorum. 
Kağıt fatura üretimi için BUSKİ bütçe-

sinden ayrılan yıllık tutar ortalama 250 
bin lira civarında. SMS faturaya geçiş ile 
bu gider kaleminden sağlanacak tasar-
rufun kurumun hizmet ve yatırımlarına 
aktarılması imkanı olacak” dedi.  

Hedef daha yeşil Bursa

Hızla artan nüfus ve kentleşmenin, 
kıt olan dünya kaynaklarının tüken-
mesine neden olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak yeşil Bursa’mızın yeşil kalması ve 
geleceğin en kıymetli kaynağı olacak 
suyun gelecek nesillere aktarılması için 
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir politi-
kalar üretmek önceliğimizdir. Tekno-
lojinin insanlığa sunduğu imkanlardan 
faydalanarak karbon ayak izimizi, su ayak 
izimizi kontrol altına alarak yaşanabilir, 
sağlıklı bir kent inşa etmek için canla 
başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu 
çalışmalara halkımızın da katkı vererek, 
BUSKİ’nin başlatmış olduğu SMS fatura 
uygulamasına geçmesini bekliyorum” 
diye konuştu.

SMS faturaya geçen kazanıyor 

BUSKİ, abonelerinin SMS faturaya 
geçmesini özendirmek için bir de 
kampanya başlattı. Aralık ayında 
başlayan ve 16 Mart 2021 tarihine 
kadar sürecek kampanyada, kağıt fatura 
almayı bırakarak, SMS faturaya geçiş 
için kayıt yaptıran aboneler arasında 
çekilişle 16 kişiye mobil telefon ve 
16 kişiye de tablet hediye edilecek. 
Hizmetten faydalanmak isteyen vatan-
daşların tek yapması gereken ise SMS 
yoluyla kimlik ve iletişim bilgilerini 
güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgi-
lerini cep telefonuna SMS olarak almak 
isteyen aboneler, 0530 919 0 185’nolu 
telefona mesaj göndererek bilgilerini 
kolayca güncelleyebiliyorlar.  BUSKİ 
SMS faturaya geçmek için abonelerin 
YEŞİL boşluk ABONE NO boşluk TC 
NO yazıp,  0530 919 0185’e SMS olarak 
göndermesi yeterli olacak.
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Borçların 
yapılandırılmasında 
son gün 1 Şubat
Resmi Gazete’de yayımlanan 
7256 sayılı  Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun kapsamında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne olan borçlarını 
yapılandırmak isteyen 
vatandaşların başvurularını 
en geç 1 Şubat 2021 tarihine 
kadar yapması gerekiyor.

Vadesinde ödenmemiş kamu alacak-
larının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılması İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz 
konusu kanunda yer alan alacaklar 
arasında belediyelerin alacakları da 
bulunmaktadır. Söz konusu kanundaki 
düzenlemeye göre belediyelerin; vergi, 
resim, harç ve harcamalara katılma payı 
alacakları, ücrete tabi işlerden kaynak-
lanan alacakları, idari para cezaları, 6183 
sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen 
diğer alacakları, su tüketim bedeli 
alacakları, atık su ve katı atık ücreti 
alacakları, mülkiyetlerinde bulunan 
taşınmazların satış, irtifak hakkı tesisi 
ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan 
alacakları yapılandırma kapsamında 
bulunuyor.

Özellikle vade tarihi 31 Ağustos 2020 
ve öncesine ait   BUSKİ›ye borcu olan 
aboneler, yapılandırma fırsatından 
istifade edebilecekler. Peşin ödeme-
lerde yüzde 90’a varan gecikme faizinde 
indirim sağlayan kanun, ayrıca 18 aya 
kadar da taksit imkanı sunuyor. Söz 
konusu kanun ile BUSKİ’ye ait borçların 
yapılandırılarak ödenmesinde, aboneler 
için kaçırılmaması gereken önemli 
fırsatlar sunulmakta olup, su ve atıksu 
bedeli alacakları, harcamalara katılma 
payı alacakları (HKP), cezalar (Hasar 
bedeli ve kaçak su zabıt varakası) 
ve  kaynak suları kiralama bedelleri 
gibi borçlar peşin ve taksitlendirmek 
sureti ile ödenebilecek. Yapılandır-
madan faydalanmak isteyen vatandaş-
ların son başvuru tarihi olan 1 Şubat 
2021 tarihine kadar BUSKİ merkez ve 
ilçe şube müdürlüklerine, yasal takibe 
alınmış abonelerin ise Acemler - BUSKİ 
merkez birimlerine başvuruda bulun-
ması gerekiyor.
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Saygıyla andık
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, vefatının 82. 
yıldönümünde, Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlenen 
törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. 
yıldönümünde, Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde düzen-
lenen törenle anıldı.

BUSKİ Tören Alanı’ndaki anma etkin-
liğine BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
GÜLENÇ, Genel Müdür Yardımcıları, 
Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile 
BUSKİ çalışanları katıldı.

Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebedi-
yete intikal ettiği saat 09.05’te 2 dakika 
boyunca çalan sirenler eşliğinde saygı 
duruşunda bulunulduktan sonra 
birlikte söylenen İstiklal Marşı’nın 
ardından tören son buldu.
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Mağdur esnafın 
suyu yüzde 50 
indirimli
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, korona virüs 
tedbirleri kapsamında 
İçişleri Bakanlığı 
genelgesiyle işletmelerini 
kapatmak zorunda 
kalan esrafın mesken su 
faturalarında yüzde 50 
indirim uyguluyor.

Dünyayı etkisi altına alan ‘Covid 19’ 
salgınıyla mücadele kapsamında Türki-
ye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan 
itibaren adeta alarm durumuna geçen, 

Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir 
Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, 
evden çıkma kısıtlaması bulunan vatan-
daşların market alışverişlerinden, sıcak 
yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen 
kolilerinden Pazar filelerine kadar her 
alanda destek olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu 
günlerde yeni sosyal destek paketleriyle 
vatandaşın yanında oluyor. Özellikle 
Türkiye genelinde Kasım ayından 
itibaren vaka sayılarındaki artışla birlikte 
çeşitli kısıtlamalara gidilmiş ve İçişleri 
Bakanlığı genelgesi ile halı sahalar, 
kahvehaneler, kıraathaneler, bilardo 
salonları ve çay bahçelerinin yıl sonuna 
kadar kapatılmasına karar verilmişti. 
Süreçten olumsuz olumsuz etkilenen 
esnafa yönelik destek paketlerini peş 
peşe devreye alan Büyükşehir Beledi-
yesi, tedbirler nedeniyle mağdur olan 
esnafa destek vermeye devam ediyor.

Suya yüzde 50 indirim

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım-
ların yanı sıra esnafa yönelik en önemli 
desteklerinden biri de su fiyatlarında 
yüzde 50 indirime gitmek oldu. İçişleri 
Bakanlığı genelgesi ile iş yerini kapatmak 
sorunda kalan esnafların konutlarında 
tükettikleri su fiyatları 1 Aralık’tan 
geçerli olmak üzere yüzde 50 indirimli 
olacak. Süreç yarın normale dönse 
bile indirim uygulamasının 3 ay geçerli 
olacağını belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Eğer bu 
süreç daha uzun sürerse, biz de indirim 
uygulamasının süresini uzatabiliriz. 
Amacımız başta esnafımız olmak üzere 
tüm vatandaşlarımızın bu süreci en az 
hasarla atlatabilmesi. Bunun için de 
Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden 
geleni yapıyoruz. Su fiyatlarında indirim 
uygulamasından yararlanmak isteyen 
esnafımızın BUSKİ’ye başvurması yeterli. 
Bizim tek temennimiz kısa zamanda 
yeniden sağlıklı günlere kavuşabilmek” 
dedi.
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Kahramanmaraş 
Su İdaresinden 
BUSKİ’ye ziyaret
Kahramanmaraş Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) 
Genel Müdürü Ahmet Kavak, 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğüne teknik 
inceleme  ve bilgi paylaşımı 
için ziyarette bulundu.

Su ve Kanal İdareleri arasında BUSKİ’nin 
örnek bir çalışma performansı sergile-
diğini belirten KASKİ Genel Müdürü 
Ahmet Kavak BUSKİ’nin çalışmala-
rını yakından takip ettiğini ifade etti. 
BUSKİ’nin bilgi birikiminden ve tecrü-
belerinden faydalanmak için iki günlük 
teknik incelemede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç,’’Alanında uzman personelin 
yanı sıra, ileri teknolojinin bütün 
olanaklarından da yararlandıklarını dile 
getirirken, sunduğu hizmetlere güvenle 
bakılan bir kurum olmanın bilinciyle, 
hizmet kalitelerini sürekli iyileştirdikle-
rini vurguladı.

KASKİ Genel Müdürü Kavak, Genel 
Müdür ziyaretinin ardından Dobruca 
İçmesuyu Arıtma Tesisi ile içmesuyu 
laboratuarına, BUSKİ Çamuryakma 
Tesisine, Scada Birimine, Muradiye Su 
Fabrikasına ve çeşitli birimleri inceledi.
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İnegöl’ün altyapısı 
yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi, 
tüm ilçelerdeki yaşam 
kalitesini en üst seviyeye 
çıkarmak için yatırımlarını 
ara vermeden sürdürüyor. 
İnegöl ilçesinde BUSKİ 
marifetiyle sürdürülen 
altyapı çalışmalarıyla birçok 
mahallede su baskınlarının 
önüne geçilmiş olacak.

Tüm dünyada pandemi dolayısıyla 
yatırımların yavaşladığı bir dönemde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 
altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal 
kalkınmaya kadar her alanda yatırım-
larını ara vermeden sürdürüyor. İnegöl 
ilçesinde daha sağlıklı bir yaşam için 
altyapı ve çevre yatırımlarına devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, Süleyma-
niye, Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp 
ve Kemalpaşa mahallelerini yakından 
ilgilendiren ve yoğun yağışlarda su 
baskınlarına sebep olan konunun kesin 
çözümü için harekete geçti.

“Sel baskınlarının önüne geçilecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, BUSKİ marifetiyle yürütülen çalış-
maları İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı 
Mustafa Durmuş, BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç ile birlikte inceleyerek 
bilgi aldı. ‘Dere ötesi’ diye tabir edilen 
sanayi sitesinde sadece 3 sokağın kaldı-
ğını, 15-20 güne kadar işin bitirileceğini 
söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ilçede 
peyderpey asfaltlama çalışmalarının 
da yapıldığını belirtti. Şehir genelinde 

Avrupa Yatırım Bankası marifetiyle 
yapılan altyapı çalışmalarının da bulun-
duğunu dile getiren Başkan Aktaş, 
Çeltikçi-Cerrah arasındaki çalışmaların 
da yüzde 28 seviyesine ulaştığını dile 
getirdi. Bunun isale hatlarının tamamının 
ve su şehir şebekesinin yaklaşık yüzde 
40’lık kısmıyla alakalı olduğunun altını 
çizen Başkan Aktaş, yaklaşık 100 milyonu 
aşan bir ihale olduğunu hatırlattı. Hem 
yağmur suyu hem de kanalizasyon hatla-
rını kapsayan ikinci etapla alakalı yeni bir 
kredi limitinin daha geleceğini açıklayan 
Başkan Aktaş, “Gelen krediyle beraber 
2021 yılı içerisinde ihaleyi yaptığımızda 
İnegöl’de altyapıyla alakalı sorunu genel 
anlamda tamamen bitirmiş olacağız. Bu 
arada kendi öz kaynaklarımızla kırsalda 
farklı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle 
şehrin en düşük kotundaki Süleymaniye 
ve Osmaniye mahallelerinde su baskın-
larını engellemek adına yapılan bu çalış-
mayı önemli buluyoruz. İş bünyesinde 
750 metre baks ve 900 metre prefabrik 
baks olmak üzere toplam 1650 metre 
yağmursuyu ana toplayıcı baks imalatı 
yapılacak. Bu imalat neticesinde Süley-
maniye altgeçidinde yaşanılan su baskın-

ları engellenmiş olacak. Süleymaniye, 
Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp ve 
Kemalpaşa mahallelerindeki sel baskınla-
rının önüne geçilecek” dedi.

Birinci etap çalışmanın önceki dönem 
belediye başkanı Recep Altepe 
döneminde yapıldığını ancak o hatta 
bağlanmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
ikinci etap çalışmayla birlikte süreci 
tamamen bitireceklerini anlattı. 2021 
yazında çalışmayı tamamlamayı planla-
dıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Çalış-
malar bittiğinde tüm mahallelerimiz 
rahatladığı gibi özellikle Avrupa Yatırım 
Bankası marifetiyle yapılan altyapı çalış-
maları tamamlandığında tüm İnegöl 
rahatlamış olacak. Daha sağlıklı, kaliteli 
içme suyu ve beraberinde kayıp ve 
kaçakların ciddi oranda azaldığı, kanali-
zasyon ve yağmursuyu hatlarıyla beraber 
de rahatsız edici kokunun oluşmadığı 
güzel bir ortamı yaşayacağız. Çalışma-
ların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Dünyanın pandemiyi konuştuğu ve 
yatırımların durdurulduğu bir dönemde, 
Allah’a hamd olsun bizlerin çalışmaları 
devam ediyor” diye konuştu.
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BUSKİ’nin online 
hizmet ağı 
genişliyor
Hizmeti vatandaşların 
ayağına götürmek için 
bugüne kadar internet ve 
mobil platformlardan hizmet 
veren “e-buski ve e-buski 
Mobil” uygulamaları ile 
aboneline kolaylıklar sunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
e-devlet üzerindeki hizmet 
ağını da genişletiyor.

Sürekli ve kaliteli içme suyu temini 
ile altyapı uygulamalarında, örnek 
çalışmalara imza atan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, günümüzde yaşanan 
covid-19 kaynaklı pandemi döneminde 
vatandaşlara yerinde hizmet etmek 
açısından e-devlet üzerinden yeni 
açtığı hizmetlerle abonelerine kolay 
erişim imkânı sunuyor. Bugüne kadar 
internetten ve mobil platformlardan 
hizmet veren “e-buski ve e-buski Mobil” 
uygulamasından abonelik, fatura bilgisi 
ve fatura ödeme gibi çeşitli kolaylıkları 
aboneleri ile buluşturan BUSKİ etkili ve 
kolay hizmet anlayışını daha da ileriye 
taşıyarak yeni hizmetlerini de e-devlet 
üzerinden vermeye başladı. E-devlet 
üzerinden BUSKİ’ye erişen vatandaşlar; 
“Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura 
Bilgileri Sorgulama” hizmetlerinin 
ardından artık, arıza başvurusu, abonelik 
sözleşme fesih başvurusu, borç bilgileri 

sorgulama, yeni abonelik başvurusu 
(İsim Değişikliği), arıza ve bakım bilgi-
leri sorgulama, baraj doluluk oranları, su 
analiz raporu gibi çeşitli hizmetlere de 
e-devlet üzerinden kolaylıkla erişebile-
cekler.

Özellikle yeni abonelik başvurusu ve 
abonelik sözleşme feshi başvurusu 
ekranlarıyla vatandaşların kuruma 
gelmeden bu müracaatlarını gerçek-
leştirebilmelerini sağlayan BUSKİ, 
vatandaşların ve çalışanların sağlığını 
korumada yeni bir safhaya geçmiş oldu.

Abonelerine her zaman yüksek güven-
likli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın 
çabası içerisinde olan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, hem e-devlet hem de 
e-buski platformlarından verilen 
hizmetlerin arttırılması konusunda 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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İnegöl sanayiinde 
sorunsuz altyapı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
kanalizasyon ve yağmur 
suyu hattı imalatlarının 
tamamlandığı Ağaç İşleri 
Küçük Sanayi Sitesi’nde 
asfaltlama çalışmalarını 
hızla sürdürüyor.

Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla 
kentin yaşam kalitesini her geçen yıl 
daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, 
spordan kırsal kalkınmaya kadar her 
alanda önemli yatırımları yapmaya 
devam ediyor. Tüm ilçelerde olduğu 
gibi İnegöl’de de önceliği ulaşım ve 
altyapıya veren Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ marifetiyle Mahmudiye Mahal-
lesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde 
tamamlanan kanalizasyon ve yağmur 
suyu çalışmalarının ardından asfaltlama 
çalışmalarına başladı. Yenilenen altyapı 
ve asfalt çalışmaları ile sanayi bölgesi 
daha hem bölge esnafı hem de vatan-
daşlar için daha konforlu bir hale geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’yı 17 ilçesi ile bir 
bütün olarak ele aldıklarını belirterek, 
ulaşım ve altyapıyı öncelikle konular 
olarak ele alıp, ilçelerdeki yaşam kalite-
sini de en üst seviyeye çıkarmaya çalış-
tıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, Ocak 
ayından bu yana BUSKİ tarafından Bursa 
genelinde 45 bin 700 ton asfalt yama, 6 
bin 500 ton asfalt kaplama ve 425 bin 
metrekare de sathi kaplama çalışması 
yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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Susuzluk riskine karşı ortak mücadele
Son yılların en kurak kışının yaşandığı ülkemizde, susuzluk tehlikesine dikkat çeken 
etkinlikler de hız kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çalıştayda bir 
araya gelen akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bursa Kent 
Konseyi yetkilileri, susuzluk riskini minimize etmeye yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Uzun yılların en kurak döneminin 
yaşandığı ülkemizde, susuzluk tehli-
kesine dikkat çeken etkinlikler de hız 
kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
kapsamda düzenlediği çalıştayda, 
önemli bir sorun haline gelen susuzluk 
tehlikesi, mercek altına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın da katıldığı çalıştayda 
bir araya gelen akademisyenler, bürok-
ratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, konunun ciddiyetine işaret ederek, 
alınması gereken önlemlere ilişkin 
görüşlerini dile getirdi.

Kuraklığa karşı şehrin risklerini 

minimize etmekte kararlı olduklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “2020 yılı içerisinde içme 
suyu barajlarında, su seviyesi yüzde 
50 azalmasına rağmen, bu durumdan 
kaynaklanabilecek susuzluk sıkıntısını 
halkımıza yaşatmadık. 2023 yılında 
Çınarcık Barajı’nın devreye girmesiyle, 
2050 yılına kadar içme suyu temininde 
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herhangi bir sorun yaşamayacağız” diye 
konuştu.

Yarın geç olmadan

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Hüdaven-
digar Salonu’nda düzenlenen çalıştayda 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, artan dünya nüfusu, tarım 
ve hayvancılıkta artan üretim, gelişen 
sanayi ve kentleşme ile iklim değişikliği 
gibi nedenlerle aralarında Türkiye’nin 
de yer aldığı ülkelerin adım adım su 
kıtlığına doğru gittiğini söyledi. 

Hemen tedbir alınmaması durumunda, 
susuzluk tehlikesinin kapıda olduğuna 
işaret eden Başkan Aktaş, “Malumunuz 
üzere kuraklık, dört aşamadan oluşuyor. 
Meteorolojik kuraklık, hidrolojik 
kuraklık, tarımsal kuraklık ve ekonomik 
kuraklık. Bursa olarak şu anda meteoro-
lojik kuraklık aşamasındayız ve aldığımız 
tedbirler ile hidrolojik kuraklığı ötele-

meyi başarmış bulunuyoruz. Ancak 
kuraklığın devamı halinde, aşama aşama 
tüm riskleri yaşamak zorunda kalabi-
liriz” diye konuştu.

Bursa’nın 10 yıllık nüfus artış hızı baz 
alındığında, 2050’ye doğru şehrin 5 
milyon kişiye ulaşmasını bekledikle-
rini kaydeden Başkan Aktaş, “Bugün 
3 milyonun üzerinde nüfusu bulunan 
Bursa’mız için BUSKİ marifetiyle üretti-
ğimiz çözümler ile susuzluğu ötele-
yerek, Bursalı hemşerilerimizin mağdur 
olmasını önledik. Şu anda barajlarımız-
daki su miktarı ortalaması yüzde 14 
olup, hiç yağış almadan 72 günlük su 
stoğumuz bulunmaktadır. Ayrıca isale 
hattı projesine start verdiğimiz ve 2023 
yılında Çınarcık Barajı’ndan aktararak 
Bursa ile buluşturacağımız su miktarı, 
mevcut iki barajımızın toplam kapasi-
tesinin 2 katına denk gelmekte olup 
yaklaşık 30 yıl boyunca susuzluk tehdi-
dini kentimizden uzak tutmayı sağlaya-
caktır” dedi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
örnek duyarlılık
Son dönemdeki yağış mikta-
rının, uzun yılların ortalama-
sının oldukça altında seyre-
diyor oluşu, susuzluk riskini de 
gündeme getirdi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) 
Hüdavendigar Salonu’nda 
düzenlediği çalıştayda bir araya 
gelen akademisyenler, bürok-
ratlar, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile Bursa Kent 
Konseyi yetkilileri, susuzluk 
riskini minimize etmeye yönelik 
görüşlerini dile getirdi.
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İçme suyunun bilinçli kullanımı

Çalıştayın bugünün problemlerinden 
çok yarının ihtiyaçlarını karşılamak için 
düzenlendiğini belirten Başkan Aktaş, 
bu konuda sürdürülebilir kent politi-
kasını STK’lar ve yetkililerle hep birlikte 
oluşturmak istediklerini kaydetti. Başkan 
Aktaş, “Bu toplantı kentin kaderini, 
çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren 
son derece önemli bir çalışmanın ilk 
adımıdır. Bildiğiniz üzere suyun toprakla 
buluşmasını önleyen beton binalardan 
asfalta, tarımsal faaliyetlerin su havza-
ları ve rezervlerine göre planlanmasına, 
anaokulundaki çocuklarımızdan başla-
yarak herkese su bilincinin aşılanmasına 
kadar geniş bir perspektifte konuyu ele 

alarak çözüm yollarını üretmeyi hedefli-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla, 
sağlıklı ve içilebilir nitelikteki içme 
suyu teminine yönelik çalışmalarının 
hız kazandığını belirten BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç de  sudaki 
tasarrufun önemine dikkat çekti.

İçme suyunun bilinçli tüketimine ilişkin, 
alınabilecek tedbirler konusunda, kent 
dinamiklerinin ortak hareket etmeleri 
gerektiğini vurgulayan Gülenç,  içme 
suyu kaynaklarının geliştirilerek korun-
masının da susuzlukla mücadelede 
önemli bir unsur olduğunu sözlerine 
ekledi.

Çınarcık Barajı
BUSKİ’nin marifetiyle ürettik-
leri çözümler sayesinde, üç 
milyon Bursalıya susuzluk 
yaşatmadıklarını belirten 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, mevcut 
iki içme suyu barajına ilaveten 
Çınarcık Barajı’nın da 2023 
yılında devreye girmesiyle, 
2050’ye kadar Bursa’nın içme 
suyu sorunun kalmayacağını 
ifade etti.
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Deprem enkazlarının yaşam savaşçıları

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: BUSKİ Arama Kurtarma 
Ekibi

Yakın geçmişte İzmir’de 
yaşadığımız deprem 
felaketinde, yıkılan binaların 
enkazında hayat kurtarma 
mücadelesi veren BUSKİ 
Arama Kurtarma Ekibi, diğer 
arama-kurtarma ekipleriyle 
insan üstü gayret sergiledi. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci 
katların, zemin kat seviyelerine 
indiği binaların enkazında, 
hayat izine rastlayabilmenin 
ümidiyle çaba sarf eden BUSKİ 
Arama Kurtarma Ekibi, pek çok 
dramatik duruma da tanıklık 
etti.
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Ömür dediğiniz nedir ki? İki nefes arası 
yolculuk.

Ömür yolunun kaçıncı kilometre-
sinde karşımıza çıkacağı bilinmeyen, 
hepimizin yüzleşeceği değişmez bir 
gerçek var ki; o da ölüm...

Kimi hasta yatağında, kimi trafik 
kazasında, kimi cinayete kurban, kimi 
anlık durum sonucu, kimi ise bir doğal 
afet nedeniyle yüzleşecek ölümle. Ama 
mutlaka yüzleşecek!..

Yakın geçmişte İzmir’de yaşanan 
deprem felaketinin ortaya koyduğu 
tablo, ölüm gerçeğinin yanı başımızda 
olduğu hakikatini, bir kez daha hatırlara 
getirdi.

Bu hakikatin yakıcı gerçekliğini yüreği-
mizde hissederken, yıkılan binaların 
enkazları altında yaşama tutunan 
mucize kurtuluşlara da tanık olduk.

Deprem, bu coğrafyanın yazgısı.

Yazgının vakıa olarak karşımızda 

duruyor olması başka, yazgının neden 
olabileceği can kayıplarını alabilece-
ğimiz tedbirlerle en aza indirebilece-
ğimiz gerçeği ise bambaşka.

Hani söylene söylene dillere pelesenk 
olmuş bir söz vardır ya; “deprem değil 
bina öldürür” diye!..

Ne yazık ki İzmir’deki deprem, bunun 
böyle olduğunu bir kez daha cümle 
aleme gösterdi.

Yerle bir olan binanın hemen yanındaki 
başka bir binanın, dimdik ayakta oluşu, 
başka hangi izahla açıklanabilir ki?

Yeri gelmişken, 17 Ağustos 1999’da on 
binlerce insanımızın ölümüne yol açan 
Marmara Depremi’nin, bu konuda 
milat olduğunu söylememiz yerinde 
olur. Zemin etüdü, yapı denetimi, 
malzeme kalitesine getirilen standartlar 
gibi depreme dayanıklılığı maksimum 
seviyede artırmayı hedefleyen uygula-
malar, inşaatlarda zorunlu kılındı. 
Ancak ne üzücüdür ki ülkemizdeki 

yapı stoğunun neredeyse dörtte üçü, 
Marmara Depremi öncesi derme çatma 
usullerle yapılmış binalardan meydana 
geliyor. Depremlerde yıkılan binaların 
kimlik bilgileri, bu binaların bize, 25 ve 
üzeri yaş grubunda olduklarını göste-
riyor.

Yaşadığımız depremler, sonuç olarak, 
binalarımızın içler acısı hazin halini ne 
denli ortaya koyuyorsa, arama kurtarma 
faaliyetlerindeki başarımızı ve milletçe 
tek yürek oluşumuzu da olanca çarpıcı-
lığıyla ortaya koyuyor.

Binaların kartondan evler gibi yerle 
bir olmuş harabe halleri bardağın boş 
tarafına işaret ediyorsa, depremin 
acılarını dindirmeye yönelik müdaha-
ledeki seferberlik refleksimiz ile arama 
kurtarma çalışmalarındaki cansiperane 
gayretlerimiz, bardağın dolu tarafını 
gösteriyor.

Burada, yeri gelmişken, bir durum tespi-
tinde bulunmanın isabetli olacağına 
inanıyorum.

Marmara Depremi, etüt zemini ve yapı 
denetimlerinin ihmale gelmeyeceği 
hususlarında nasıl milat oluşturduysa; 
yardım ekipleri ile lojistik birimlerinde 
deprem bölgesine olabilecek en süratli 
ulaşımlarının sağlanması, göçük altın-
daki hayatlara bir an önce ulaşılabilmesi 
için uzman personelden oluşacak arama 
kurtarma birimlerinin hayati önemi 
ve bütün bunları sahada yönlendi-
recek profesyonel deprem yönetiminin 
oluşturulması hususlarının kaçınılmaz-
lığı noktasında da milat oluşturdu.

Doğrusunu söylemek gerekirse, deprem 
yönetimi ve arama kurtarma faaliyetle-
rinde ülkemiz, pek çok ülkenin örnek 
alacağı konuma ulaştı.

Yaşadığımız depremler, bunun böyle 
olduğunu bize defalarca gösterdi.
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İzmir Depremi’nde de bunu bizzat 
yaşadık. Depremden çok kısa bir süre 
sonra, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
arama kurtarma ekipleri ile destek 
birimlerinin deprem bölgesindeki yerle-
rini almaları, can kayıplarının artmasının 
da önüne geçti.

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na 
(AFAD) bağlı birimler başta olmak 
üzere, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE), Jandarma Arama ve Kurtarma 
Timleri, Arama Kurtarma Derneği 
(AKUT), sivil toplum kuruluşlarının 
arama kurtarma ekipleri ile belediye-

İnsanüstü gayret
BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi, 
deprem bölgesindeki arama-kur-
tarma çalışmalarına; Kemal 
Başak, Sinan Özusta, Şerafettin 
Taylan, Murat Çatak ve Ferhat 
Kökbey”den oluşan ekiple katıldı. 
Kemal Başak’ın liderliğindeki ekip, 
günler süren çalışmalar boyunca, 
insan üstü bir gayret sergiledi.

lere bağlı birimlerde oluşturulan arama 
kurtarma ekiplerinin binaların enkaz-
larında günler süren arama kurtarma 
faaliyetleri, pek çok depremzedenin 
göçük altından sağ salim çıkarılmalarını 
da beraberinde getirdi.

İnsanüstü fedakarlık

Deprem bölgesinde, insanüstü gayretle 
fedakarca çalışan ekiplerden biri de 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 

Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma 
Ekibi idi.

Deprem haberini alır almaz hemen yola 
çıkan BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi, 
deprem bölgesine ulaştığında, AFAD’ın 
belirlediği organizasyon doğrultusunda, 
Barış Sitesi’ndeki arama- kurtarma faali-
yetlerine dahil oldu.

Bursa Osmangazi Arama Kurtarma Ekibi, 
Sivas AFAD ve Aydın AFAD ekipleriyle 
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birlikte göçük altındaki depremzedelere 
ulaşabilmek için hummalı bir çalışma 
başlatan BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi, 
depremin acı yüzüyle de yüzleşmiş oldu.

Dört bloktan oluşan Barış Sitesi’nin, ne 
yazık ki üç bloğu, enkaz yığınına dönüş-
müştü.

Günler süren arama-kurtarma faaliyet-
leri neticesinde enkaz altında 11 kişinin 
cansız bedenine ulaşıldı. 

Yürekleri dağlayan bu acı gerçeği bir 
nebze de olsa hafifletmesi beklenen o 
müjdeli haber alınamamıştı.

Barış Sitesi’nde enkaz altında kalanların 
tamamı, ne yazık ki hayatlarını kaybet-
mişti.

Dilerseniz, sözü burada, BUSKİ Arama 
Kurtarma Ekibi Lideri Kemal Başak’a 
bırakalım.

Acı tablo
Deprem haberini alır almaz hemen 
yola çıkan BUSKİ Arama Kurtarma 
Ekibi, deprem bölgesine ulaştı-
ğında, AFAD’ın belirlediği organi-
zasyon doğrultusunda, Barış 
Sitesi’ndeki arama- kurtarma faali-
yetlerine dahil oldu. Sivas AFAD’ın 
başkanlığında; Bursa Osman-
gazi Arama Kurtarma Ekibi, Sivas 
AFAD ve Aydın AFAD ekipleriyle 
birlikte göçük altındaki deprem-
zedelere ulaşabilmek için hummalı 
bir çalışma başlatan BUSKİ Arama 
Kurtarma Ekibi, depremin acı 
yüzüyle de yüzleşmiş oldu. Dört 
bloktan oluşan Barış Sitesi’nin, üç 
bloğu, enkaz yığınına dönüşmüştü. 
Günler süren arama-kurtarma faali-
yetleri neticesinde, enkaz altında 
11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Deprem izlenimlerini anlatırken, 
sözcükleri boğazında düğümlenen 
Başak’a kulak verelim:

“Her deprem sonrası yaşadığımız acı 
gerçeği İzmir depreminde de yaşadık. 
İnsanların ölümüne, çürük binaların 
neden olduğunu gördük. Bir deprem 
bölgesi düşünün ki aynı alan üzerinde 
bulunan binalardan biri yerle bir 
olurken, diğeri sapasağlam ayakta kalmış 
olsun. İnanılır gibi değildi ama aynı hat 
üzerinde yan yana dizili binalardan 
biri ya da bir kaçı harabeye dönerken, 
diğerleri sanki hiç deprem olmamış gibi 
dimdik ayaktaydı. Sivas AFAD’ın yöneti-
minde; Osmangazi Arama Kurtarma 
Ekibi, Sivas AFAD ve Aydın AFAD 
görevlileriyle birlikte günler süren çalış-
malarımız sonucunda ne yazık ki canlı 
tek bir depremzedeye bile ulaşamadık. 
Barış Sitesi’nin yıkılan üç bloğu, 11 kişiye 
mezar olmuştu. Tanıklığında bulun-
duğumuz o acı manzaraları ömrümüz 
boyunca unutamayız.” Sözlerinin tam 
burasında gözleri dolan Başak, derin bir 
iç çekişin ardından, titreyen ses tonuyla 
devam etti:

“Size, bir macera ya da gerilim filminden 
söz etmiyorum. Biz, bire bir insan-
ların ölümlerine tanıklık ettik. Masum 
bebeklerin, çocukların, annelerin, 
babaların, dedelerin, ninelerin demir ve 
beton yığınları altındaki cansız beden-
lerine dokunduğumuzda, içimizden 
bir şeylerin kopup gittiğini hissettik. 
Bir yandan bu acı tablonun travma-
sını yaşarken, bir yandan da yakınla-
rından iyi haberler bekleyenlere, bu 
durumu nasıl izah edeceğimizin çaresiz-
liğini yaşıyorduk. İnanın, öylesine zor 
bir durumdu ki!.. Enkazdan çıkarılan 
her cenazenin ambulansa taşınması 
esnasında, yakınları merak içerisinde 
durumlarını soruyorlardı.  Söyleye-
mezdik. Çalışmalarımızı, depremin 
ilk gününden, enkaz kaldırma çalış-
malarının sonlandırıldığı güne kadar 
sürdürdük. Biz ve beraber görev yaptı-
ğımız diğer ekip arkadaşlarımız, bu 
zaman dilimi içerisinde gözlerimizi 
kırpmadık. Göçük altında belki bir 
canlıya ulaşırız umuduyla, insan üstü 
gayretle, çalışmalarımıza devam ettik. 
Birbiri üstüne çöken katlar, göçük altında 
kalanlara yaşam imkanı bırakmayacak 
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Hayat söndüren 
çürük binalar
Hani söylene söylene dillere 
pelesenk olmuş bir söz vardır ya; 
“deprem değil bina öldürür” diye!.. 
Ne yazık ki İzmir’deki deprem, 
bunun böyle olduğunu bir kez daha 
cümle aleme göstermiş oldu. Yerle 
bir olan binanın hemen yanındaki 
başka bir binanın dimdik ayakta 
oluşu, ölümlere depremin değil de 
binaların neden olduğunun en açık 
kanıtı değil mi?

Eğitim faaliyetlerine 
verilen önem
BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi, AFAD 
yönetiminde gerçekleştirilen pek 

çok deprem tatbikatına katıldı. Bu 
tatbikatlarda, arama-kurtarma faali-
yetlerinde izlenecek yol haritasına 
ilişkin profesyonel eğitim alan ekip; 
Dağcılık Eğitimi, Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) 

Eğitimi gibi eğitimlerden de geçerek, 
doğal afetler ya da insan kaynaklı 
felaketlerden kaynaklanabilecek 
arama-kurtarma faaliyetlerinde 
her an göreve hazır olduğunu da 
göstermiş oldu.
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denli iç içe geçmişti. Beşinci kat, zemin 
kat seviyesindeydi. Korkunç bir manza-
raydı. Yıkılan binalar, sanki ağır bombar-
dımana uğramış gibiydi. Beton ve demir 
yığınları arasındaki her cenazeye ulaştı-
ğımızda, arkadaşlarımızla birbirimize 
sarılıp ağlıyorduk.” Oldukça duygulanan 
Başak, sözlerini, ‘bir daha benzer bir 

felaketle karşı karşıya kalmayız’ temen-
nisiyle tamamladı.

İzmir Depremi, ülkemizin kaderi olan 
deprem gerçeğinin yaşanan örneğiydi.

Dünya döndükçe, bu örnekleri 
yaşamaya devam edeceğiz.

Deprem gerçeğini yok sayamayacağı-
mıza göre, yapılması gereken, depremle 
yaşamak olmalı.

Bunun olabilmesinin ilk koşulu da 
depreme dayanıklı, sağlam binalar inşa 
etmekle sağlanabilir.
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İZMİR DEPREMİNİN ARDINDAN…

Afetler, normal yaşamı aksatan, hem 
insanlar, hem ülkeler, hem de ekono-
miler üzerinde olumsuz etki yaratan, 
fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran olaylardır. Dünyamız son 
yıllarda ardı ardına yaşanan depremler, 
seller, tayfunlar, kasırgalar, tsunamiler, 
büyük yangınlar gibi afetlerle sarsılıyor. 
Ülkemiz ise yeryüzü şekilleri, jeolojik 
yapı ve iklim özellikleri açısından önemli 
risklere sahip. Bu nedenle deprem, sel, 
toprak kayması, çığ, sel ve taşkınlardan 
afet boyutunda etkilenmektedir. Türki-
ye’de tüm bu afet türleri içinde en sık 
karşılaşılan, en fazla can ve mal kaybının 
yaşandığı afet türünü ise depremler 
oluşturmaktadır. 17 Ağustos 1999’da 
yaşanan Marmara Depremi ile 12 Kasım 
1999’da meydana gelen Düzce Depremi, 
Türkiye’nin afetler ve afet yönetimi 
konusunda daha iyi bir eğitim, öğretim, 
hazırlık, planlama ve zarar azaltma çalış-
malarına gereksinimi olduğunu ortaya 
koymuştur. Buradan hareketle de bu 
zaman sonrasında bir dizi iyileştirme 
çalışmalarına hız verilmiştir.

Arama ve kurtarma, sivil savunma, afet 
ve acil durum halleri, çalışma hizmet 
grupları, Türkiye Afet Müdahale Planı 
(TAMP), Bursa Afet Müdahale Planı 
(BAMP) v.b. bu başlıklar hiçbirimize 
pek de yabancı olmasa gerek. Basın 
yayın kuruluşları aracılığı ile oluştu-
rulan haberlerden, işyerlerimizden, 
ilgili kurum ve kuruluşlardaki yetkili-

lerimizden, bazen hepimizin de dahil 
olduğu eğitim ve tatbikatlardan bu 
bilgilendirme başlıkları karşımıza çıkar.

Sivil savunma ve diğer kavramlar 
üzerinden bazı noktalara değine-
ceğim. Böylelikle en azından bir farkın-
dalık yaratabilirim diye düşünüyorum. 
Düşman taarruzlarına, tabi afetlere 
(deprem, sel, su baskını, çığ, kaya 
düşmesi, fırtına, lodos, büyük yangınlar 
v.b.) karşı insanların can ve mal kayıp-
larını en aza indirmek, hayati önem 
arz eden bina, tesis, yapı, kuruluş, özel 
teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin 
her zaman devamının sağlanabilmesi 
veya acil bakım onarım gerektiren 
durumların yaşanması halinde 
işleyişlerinin devamının sağlanabilmesi 
için gereken gayretin gösterilmesi, yurt 
savunmasının gerekmesi durumunda 
sivil halkımız tarafından azami desteğin 
verilmesi, sivil savunmanın önemini 
ortaya koymaktadır. Afet ve acil durum 
hallerinin herhangi birinin yaşanması 
durumunda sadece kurum ve kuruluş-
ların çalışmaları yeterli görülmemeli, 
bunun o ülkede yaşayan tüm vatan-
daşlarca desteklenmesiyle tam bir 
başarıdan söz etmeliyiz. Birlikteliğin en 
son örneğini, 30.10.2020 Cuma günü 
saat 14:51’de Ege Denizi İzmir Seferihisar 
açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydan 
gelen deprem ile tüm Türkiye olarak 
ortaya koymuş bulunmaktayız. 

Başta; Afet ve Acil Durum Başkanlığı 
(AFAD), İçişleri Bakanlığımız, Sağlık 
Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımız ve diğer bakanlıklarımıza bağlı 
birimler, 81 il valiliğimiz, kurum ve 
kuruluşlarımız, yerel yönetimlerin afet 
durumlarında faaliyet gösteren tüm 
birimleri ile Türk insanı; tek yürek, tek 
bilek olarak, İzmir Depremi’ne maddi 
manevi katkılarını ortaya koymuştur.

Biz de BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi 
(AKE) olarak, depremin meydana 
geldiği gün, Ege’nin incisi İzmir’i-
mize bir arama kurtarma aracı ve beş 
Arama Kurtarma Ekibi (AKE) personeli 
ile hareket ettik. Sivas AFAD Müdür-
lüğü, Bursa Osmangazi Belediyesi AKE, 
Aydın AFAD Müdürlüğü ekipleri ile 
Bayraklı ilçesi Barış Sitesi’nde 30.10.2020 
– 04.11.2020 tarihlerinde arama ve 
kurtarma ekibimiz ile müdahalede 
bulunuldu. BUSKİ AKE’nin çalıştığı 
enkazda, maalesef, canlı depremzedeye 
ulaşılamadı. BUSKİ AKE’nin çalışmaları 
neticesinde, 11 yaşında erkek çocuk ile 
iki kadın depremzedenin cansız beden-
leri enkazdan çıkarıldı. Barış Sitesi’nde 
arama-kurtarma çalışmaları yapılan 
üç bloğun enkazında ise toplam 11 
vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. 
Yine, enkazlardaki arama-kurtarma 
çalışmalarında, çelik kasa ve el çantası 
içinde bulunan altın, bilezik, bebek 
kolyesi, yetkili AFAD Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.

Münir Yılmaz 

BUSKİ Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı
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Buraya kadar yazdıklarım, afet sonra-
sında yapılan faaliyetlerden sadece 
“arama ve kurtarma” çalışmalarını 
kapsıyor. Bununla birlikte, afet anında, 
afet sonrasında, bireyler,  kurum ve 
kuruluşlar olarak, devletin ilgili birimleri 
ile millet olarak yapacaklarımızın çok 
da farklı şeyler olmadığı ortadadır. İşin 
sonu, birlik, beraberlik anlayışı çerçe-
vesinde tek yürek, tek nefes olmaya 
ve çok çalışıp hazırlıklı olmaya geliyor. 
Başarılı olabilmenin sırrı, koordinasyon 
ve organizasyonu sahaya, millet ve 
devlet olarak yansıtmaya dayanıyor. 
İzmir Depremi, bu koordinasyon ve 
organizasyonu sahaya tam yansıtıl-
dığının iyi örneklerinden biridir, diye 
düşünüyorum. Ama, şunu da hemen 
eklemek istiyorum. İzmir Depremi’nde 
yıkılan bina sayısı ve hasarlı bina sayısı 
çok fazla değildi. Hemen organize 
olabildik, müdahaleler yerinde, hızlı 
ve süratle yerine getirilebildi. İşimiz 
asıl bundan sonra daha da önemli 
hale geldi diyorum. Daha büyük bir 
depremde de bu hızımızı ve düzenli 
koordinasyonumuzu sahaya yansı-
tacak ve en az zararla atlatabilece-
ğimiz bu yapıyı her zaman muhafaza 
etmeliyiz. AFAD ile ilgili alanlarda 17 
Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 
Kasım 1999 Düzce depremleri sonra-
sında yukarı doğru ivme kazanan bir 
dizi yenilik içeren çalışmaları, sonraki 
yıllarda, günümüzde, bakanlıkları-
mızın ve direkt bağlı kuruluşlarımızın 
birçoğunda 21.yüzyıla yakışan bir 
değişim ve modern bir yapılanmayı her 
alanda görüyoruz. Görmeye de devam 
edeceğiz. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Acil Durum Genel Müdürlüğü ve Sivil 
Savunma Genel Müdürlükleri, 1999 
Marmara Depremi’nden sonra kapatı-
larak tek elde toplanmış, “Afet ve Acil 
Durum Başkanlığı (AFAD BAŞKAN-
LIĞI)’’ olarak yeniden yapılandırılmıştır. 
Yerel yönetimler de dağınık halde 
bulunan afet sorumluluklarını tek elde 

toplayabilecek, afet ve acil durum halle-
rini yönetecek organizasyon değişik-
liğine ve modern yönetim şekillerine 
ayak uyduracak modellere süratle 
geçmeli, eğitimlerle güçlendirmeli ve bu 
birimleri yetkilendirmelidir ki bu amaçla 
kurulmuş birimlerimiz, biraz önce 
değindiğimiz hız ve düzenli koordi-
nasyonu gereken hallerde sahalarına 
yansıtabilsinler. Aksi takdirde elimizdeki 
imkan ve kabiliyetler, koordinasyon 
eksikliği yüzünden ortada kalabilecektir. 
Gelişime gayret gösteren kurumların ve 
yerel yönetimlerimizin araştırma geliş-
tirme faaliyetleri desteklenmeli, yapıla-
caklar  hızlandırmalı ki herhangi bir acil 
durum kapımızı çaldığında, afetlere 
hazır olabilelim. Afet öncesi dediğimiz 
hazırlıkları yapmış olabilmemiz halinde, 
en az zarar ve can kaybıyla afet 
durumundan normal durumumuza 
dönebilmiş olalım. Ülkemizde yapılan 
afet yönetimi çalışmaları da gösteriyor 
ki afet öncesi hazırlık konusu ön planda 
değildir. Çalışmalar daha çok afet sonra-
sına yöneliktir. Bu durumda oluşan 
maddi, manevi kayıplar artmaktadır. 
Deprem sonrası ortaya çıkan ve uzun 
yıllar etkisi geçmeyen ruhsal sıkıntılar da 
önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur-
maktadır. Bu hazırlığın her birimin 
çalışma konularında başarısını en üst 
seviyeye taşıma gayretleri ile mümkün 
olacağını unutmayalım. Yani bazı 
alanlarımızda ilerleme kaydedip, bazıla-
rında nötr kalmış olmak üstün başarı 
getirmeyecektir. Ben bu konuyu şöyle 
isimlendirmek istedim. Tüm kurumların 
AFAD gelişim seferberliği… 

Yerel yönetimler olarak biz belediyelerin, 
il, ilçelerin tamamında afet ve acil 
durum merkezleri müdürlükleri, 
başkanlıkları veya AKOM’ları (Afet 
ve Koordinasyon Merkezleri) olacak 
şekilde yapılanmalara süratle geçilme-
lidir. Çünkü biliyoruz ki herhangi bir 
afet ve acil durumunda, vatandaş, ilk o 

beldenin belediyesini yanında görmek 
istemektedir. Enkazında, barınma-
sında, iaşelerinin sağlanmasında yani 
kısaca ölüsünde, dirisinde, belediye-
sini devletin şefkat eli olarak görmek 
istemektedir. Ondan her konuda destek 
almaya çalışmaktadır. Tamam, ayrımız 
gayrımız yok. Zaten devletimizin tüm 
kurumları seferber olmakta, buna 
gerek yok diye de düşünülebilir. Ancak 
detaya inildiğinde, yerel yönetimlere ne 
denli iş düştüğü görüleceği ortadadır. 
Sahada olmak, sahaya hakim olmak 
ve afeti iyi yönetebilmek, bilgi tecrübe 
aynı zamanda etkin bir koordinasyonu 
gerektirmektedir. Afet durumlarında 
harekete geçen 26 çalışma hizmet 
grubu, (bilgi yönetimi ve izleme, kaynak, 
KBRN, muhasebe, nakliye, psikososyal, 
sağlık, satın alma, yangın, zarar tespit, 
tahliye ve yerleştirme, enerji, hasar 
tespit, altyapı, ayni bağış, beslenme, 
teknik destek, ulaşım altyapı, arama 
ve kurtarma, barınma, defin, enkaz 
kaldırma, gıda tarım ve hayvancılık, 
güvenlik ve trafik, haberleşme, lojistik 
hizmet grupları) faaliyetlerine bakıldı-
ğında; belediyelerin, su ve kanalizasyon 
idarelerinin ya da bu hizmet grupla-
rında, ana çözüm ortağı ya da destek 
çözüm ortağı olarak görev aldığı görüle-
cektir. Direkt ya da endirekt tüm hizmet 
gruplarıyla iş ve eylem ilişkisi kuran yine 
yerel yönetimlerimiz olmaktadır. Oluşan 
problemler; personel, araç, gereç, ağır 
iş makineleri, kamyon, kepçe, barınma 
yerleri, çadırkent alanları, konteyner-
kentler, altyapı, arıtma ve daha birçok 
konu belediyelerimizin imkan ve kabili-
yetleri ile halledilmeye çalışılmaktadır. 
İşte tam da bu yüzden, afet ve acil 
durum hallerini yönetebilecek ve de 
yönlendirebilecek, konusunda uzman 
kişiler tarafından temsil edilebilir 
şekilde yapılandırılmalara süratle gidil-
melidir. Yerel yönetimlerimizin kendi 
bünyelerinde oluşturacağı, “afet ve acil 
durum merkezleri”ne gereken yetkilen-
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dirmeleri sağlamalı ve afet yönetimi 
bu yetkin birimlerce yönetilmelidir. 
Böylece, AFAD Başkanlığımızın modern 
yönetim şekline, Türkiye genelinde 
yönetim ve uygulamada da birlik sağla-
narak, yerel yönetimlerimiz katkılarını 
en üst seviyede yapabilsin. Yani kısaca, 
yerel yönetimlerimizin tamamı, afet 
ve acil durum yönetim merkezlerini 
yerelde kendilerince de oluşturmalıdır. 
Oluşturdukları bu merkezleri güçlen-
dirici çalışmalara zaman kaybetmeden 
bir an önce başlamalıdır. Bu merkezler 
aracılığı ile deprem, sel, çığ, su baskın-
ları, kaya düşmeleri, büyük yangınlar, 
buzlanma, lodos, kar v.b. tüm acil durum 
ve afet hallerinin hepsini tek elden 
yönetmek, yönlendirmek, koordine 
etmek, yerel yönetimlerimizin de devle-
timizin AFAD Başkanlığı çalışmalarında 
da destek amaçlı kullanabileceği yapıyı 
teşkil etmesinden ve mevcut sisteme 
her yönüyle uyum sağlayabilmesinden 
geçmektedir.  

Sonuç olarak; durum sürecinin doğru 
koordinasyon sağlanarak çalışma 
performansımızı en üst seviyeye çıkarıl-
masını sağlamalıyız. Yerel yönetimler ve 
su idarelerimiz olarak, afet ve acil durum 
hallerini yönetebilecek organizasyon-
lara geçmeliyiz. Afet ve acil durumlarda 
yapılacakları belirlemek, gruplandırmak, 
sorumluluk ve yetkiyi tanımlamak, 
beraberinde afet ve acil durum hallerini 
yönetmek, birimlerin tamamını en etkin 
bir şekilde yapılacak çalışmaların içine 
alabilmek, iyi bir işbölümü ile verim-
liliğimizi artırmak, konusunda uzman 
kişilerce afet ve acil durum hallerinde iyi 
bir yönetim ortaya koymak gerekliliktir.

En üst yöneticilerimizin ellerini güçlen-
dirici iyi tanımlanmış yetki ve sorum-
luluklarla donatılmış yetki zinciri olan 
organizasyonları, afet yönetiminde en 
doğru şekilde kullanılmasını sağlayabi-
liriz. Yani afet yönetimindeki amaçla-
rımıza ulaşmak için organizasyon 

aracını iyi kullanmalıyız. Vaktin pek 
kıymetli oluğu afet yönetimlerinde 
etkili bir zaman yönetimi ile çalışanların 
zamanında doğru pozisyonları almaları 
sağlanmış olacaktır. Yerel yönetimle-
rimizde oluşturulacak afet yönetim 
merkezleri ile oluşturulan amaç birli-
ğimiz, iş bölümü ve uzmanlaşma, 
oluşturulacak hiyerarşi, komuta ve 
kontrol, yetki ve sorumluluk denkliği, 
uygulamanın sürekliliği, lider durumda 
olan üst yöneticilerimizin elini güçlen-
dirmiş olacak, iyi bir afet ve acil durum 
yönetimi ortaya konulmuş olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, afetsiz 
günler diliyor, saygılarımı arz ediyorum. 



40

BURSA’YA DEĞER KATANLAR

Hayat kıdemlilerinin “huzur” yuvası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, her yaş gruptan insanın hayatına dokunan sosyal 
projeleriyle dikkat çekiyor. Bunlardan biri de toplum yaşamımızın saygın bireyleri 
yaşlılarımıza yönelik getirilen uygulamalar. Yaşlılarımızın yalnızlaşmasına, ömürlerinin 
son demini mutsuz geçirmelerine rıza göstermeyen belediyecilik anlayışının tezahürü 
olarak, yıllar önce uygulamaya alınan huzurevi projesi, vefalı bir duruşun fotoğrafını 
yansıtıyor.

Mustafa TÜRE

Fotoğraflar: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Arşivi
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Sosyal politikaların uygulanma-
sında, merkezi yönetimler kadar, yerel 
yönetimler de son yıllarda adından söz 
ettirir oldu.

Belediyeciliğin altyapı, şehircilik ve 
çevre düzenlemelerinin ötesinde, sosyal 
yönünün bulunduğu gerçeği, insan 
hayatına dokunan uygulamalarla iyiden 
iyiye varlığını hissettiriyor.

Buradan hareketle, insan odaklı yerel 
yönetim anlayışının, bireylerin memnu-
niyetini ve mutluluğunu esas aldığını 
söylemek yanlış olmasa gerek.

Bu bağlamda o şehre, ilçeye,  beldeye, 
mahalleye ya da yerleşkeye getirilen 
yol, su, bayındırlık ve çevre hizmetleri, 
gündelik yaşama konfor sağlayaca-

ğından, sözü edilen yerleşim alanların-
daki insanların, sunulan belediyecilik 
hizmetinden memnun olacakları yargı-
sına varabiliriz.

İnsanların gündelik yaşamlarını 
rahatlatıcı belediyecilik yaklaşımı, 
idealize belediyecilik profilini tek başına 
ne denli sağlayabilir?

Asıl sorulması gereken budur.

İnsan, duyguları ve düşünceleriyle 
merkez odaklı bir figür. O halde yapıl-
ması gereken, bu figürün sosyal ve 
psikolojik varlık olmasından hareketle, 
onun duygu dünyasına, beklentilerine 
ve bireysel ihtiyaçlarına yanıt oluştu-
rucu, sosyal uygulamaların gereklerini 
yerine getirmektir.

Burada asıl amaçlanan, ideal beledi-
yecilik profilini elde etmekten ziyade, 
insanın mutluluğunu sağlayıcı sosyal 
belediyecilik uygulamalarını bütün 
dinamikleriyle harekete geçirmek 
olmalıdır.

İnsan odaklı yönetim anlayışı, 
beraberinde, örnek alınan belediyecilik 
profilini zaten kendiliğinden meydana 
getirecektir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır 
seçkin örneklerini verdiği altyapı, şehir-
cilik, bayındırlık, sportif ve kültürel 
alanlardaki uygulamalarıyla, gerek yurt 
içi gerekse yurt dışı çevrelerin ilgisine 
mazhar oluyor.
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Yalnız değilsiniz
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
huzurevlerinde, yaşlılarımıza değer 
veren örnek bir hizmet anlayışı sergi-
leniyor. Bu merkezlerde, sosyal ve 
ekonomik yoksunluk içinde olup, 
bir huzurevi ya da huzurevi yaşlı 
bakım ve  rehabilitasyon merke-
zinde kalmaya ihtiyacı olduğu sosyal 
inceleme ile tespit edilen, Bursa sınır-
larında en az altı ay süreyle ikamet 
etmiş, 60 yaşını bitiren büyükleri-
mize hizmet veriliyor.

Huzurevleri 
yaşlılarımızı hayata 
bağlıyor
Sanat atölyesi, mescit, dikiş atölyesi, 
okuma salonu, etkinlik salonu, 
dinlenme-oyun-televizyon seyretme 
salonları, konuk odaları, kütüphane, 
çay salonu, spor salonunun bulun-
duğu huzurevleri, yaşlılarımızın 
sosyalleşerek, hayata bağlanmala-
rının da önünü açıyor.

Ayrıca yaşlılarımız, oluşturulan 
hobi bahçelerinde her türlü 
mevsim sebzelerini yetiştirebildik-
leri gibi hayvan barınaklarındaki 
tavuk, ördek, tavus kuşu, tavşan ve 
papağanlarla hoşça vakit geçirme 
imkanı bulabiliyor.

Bütün bunların yanı sıra, yaşlıla-
rımızın bakımı, temizliği ve sağlık 
hizmetleri ise uzman personelin 
nezaretinde yerine getiriliyor.
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Sosyal belediyecilik

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok 
uygulaması, diğer şehirlerce de örnek 
alınıyor.

Bununla birlikte sosyal uygulamala-
rıyla da takdir gören Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, her yaş gruptan insanın 
hayatına dokunan projeleriyle dikkat 
çekiyor.

Bunlardan biri de hiç şüphe yok ki 
büyük hayat tecrübeleriyle toplum 
yaşamımızın saygın bireyleri yaşlıları-
mıza yönelik getirilen uygulamalar.

Yaşlılarımızın yalnızlaşmasına, ömürle-
rinin son demini mutsuz geçirmele-
rine rıza göstermeyen belediyecilik 
anlayışının tezahürü olarak, yıllar önce 
uygulamaya alınan huzurevi projesi, 
kıdemli yaşam soluyucularının değerini 
ve kıymetini bilen, vefalı bir duruşun 
fotoğrafını yansıtıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ikisi 

Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi, biri 
de Osmangazi Ali Paşa Mahallesi’nde 
olmak üzere üç huzurevi bulunuyor.

Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde 
olup, bir huzurevi ya da huzurevi yaşlı 
bakım ve  rehabilitasyon merkezinde 
kalmaya ihtiyacı olduğu sosyal inceleme 
ile tespit edilen, Bursa sınırlarında en az 
altı ay süreyle ikamet etmiş, 60 yaşını 
bitiren yaşlıların kabul edildiği üç ayrı 
huzurevinde, yaklaşık 300 kişiye hizmet 
veriliyor.

Sanat atölyesi, mescit, dikiş atölyesi, 
okuma salonu, etkinlik salonu, dinlen-
me-oyun-televizyon seyretme salonları, 
konuk odaları, kütüphane, çay salonu, 
spor salonunun bulunduğu huzurev-
leri, yaşlılarımızın sosyalleşerek, hayata 
bağlanmalarının da önünü açıyor.

Ayrıca yaşlılarımız, oluşturulan hobi 
bahçelerinde her türlü mevsim sebzele-
rini yetiştirebildikleri gibi hayvan barınak-
larındaki tavuk, ördek, tavus kuşu, tavşan 
ve papağanlarla hoşça vakit geçirme 
imkanı bulabiliyor.

Başkan Aktaş’tan 
huzurevi ziyaretleri
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, düzenli aralıklarla 
bulunduğu huzurevi ziyaretleriyle, 
yaşlılarımızın istek, arzu ve beklenti-
leriyle yakından ilgileniyor.

Bütün bunların yanı sıra, yaşlılarımızın 
bakımı, temizliği ve sağlık hizmetleri ise 
uzman personelin nezaretinde yerine 
getiriliyor.
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Hayvan sevgisinin dünyadaki eşsiz örneği
Göç yolunda sakatlanan leylekler  ile diğer göçmen kuşların tedavilerinde hizmet vermek 
amacıyla 19. yüzyılda Bursa’da kurulan “Gurabahane-i Laklakan”,  dünyanın ilk leylek hasta-
nesi olarak biliniyor. Kurulduğu günden beri seyyahların ve edebiyatçıların eserlerine konu 
olan Gurabahane-i Laklakan, hayvanlara verilen değerin ve sevginin sembolü olarak,Bur-
sa’dan dünya insanlığını selamlıyor.

Bir kimsenin başkalarıyla olan ilişkilerini, 
sahip olduğu kişilik özellikleri belirler.

Nasıl ki gaddar, acımasız ve zalim 
birinden, merhametli olmasını bekle-
mekabesle iştigal ise yüreği canlı cansız 
bütün varlıklara karşı sevgiyle çarpan 
birinden de kötülükte bulunmasını 
beklemek abesle iştigal olur.

Buradan hareketle, yapıcı hal ve davra-
nışlar içerisindeki birinden, sadece hem 
cinslerine değil, tabiatı kuşatan varlıklar 
bütününün tamamına aynı davranışlar 
manzumesiyle yaklaşacağı hükmüne 
varılabilir.

Sevgi denen olgu, kuşatıcı özelliği 
bulunan bir gerçekliktir. Çiçeklere, bitki-

lere, hayvanlara sevgisi olan birinden, 
insanlara sevgisini esirgemesi bekle-
nemez.

Kişilik hamurunda sevgi mayası bulunan 
kişinin,bir şeyi sevmesi için o şeyin 
herhangi bir hayat emaresi taşıması da 
gerekmez.
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Göçmen 
kuşların tedavi 
merkezi
Kurulduğu günden beri 
seyyahların ve edebiyatçı-
ların eserlerine konu olan 
Gurabahane-i Laklakan, 
dünyadaki ilk örneği olması 
nedeniyle büyük ilgi gördü. 
Merkez, göç yolunda sakat-
lanan leyleklerin tedavileri 
ile diğer göçmen kuşların 
tedavilerinde hizmet verdi. 
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Tarihi ve kültürel 
miras
Yıllar boyu maruz kaldığı doğal 
afetlere direnemeyerek yıkılan 
binanın yerine, tarihi Irgandı 
Köprüsü’nün batı girişinde yer 
alan metruk başka tarihi binayı 
11 yıl önce restore eden Osman-
gazi Belediyesi, önemli bir kültürel 
mirasa da sahip çıktığını göstermiş 
oldu.
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Yüreği sevgiyle çarpan bir kimse; dağı, 
taşı, toprağı, kağıdı, defteri, kalemi, 
kitabı da sevebilir. Kaldı ki sevgi, kuşatıcı 
bir gerçekliktir.

Sevgi ile merhamet

Sevgi ile merhamet birbirini besleyen 
iki temel olgudur. Kişilik hamuru sevgi 
mayasıyla yoğrulan kişi, aynı zamanda 
merhametlidir de.

Bir yürekte sevgi varsa, o yürek, merha-
metli bir yürektir. Bir başka anlatımla, 
bir yürekte merhamet duygusu varsa, o 
yürek, sevgiyle çarpan bir yürektir.

Bireylerin olduğu gibi toplulukların da 
baskın özellikleri bulunmaktadır.

Nasıl ki bireylerin kişilik özellikleri; 
“sevgi”, “saygı”, “merhamet”, “bencil”, 
“gaddar”, “zalim” gibi nitelendirici sıfat-
larla tanımlanıyorsa, toplumlar da aynı 
biçimde tanımlanmaktadır.

Tarihte kurulan pek çok site devleti, 
krallıklar, diktatörlükler ve imparator-
luklar ile yakın dünya tarihinde sahne 
alan sözde demokratik ülkeler,zalim-
likleri ve sömürgecilikleriyle tanınmış-
lardır. Bu iki unsur, adeta onların varlıkla-
rını devam ettirmelerini ve gelişimlerini 
sağlayan,motor güçler olarak dikkat 
çekmektedir.

Elbette böylesi yönetim erklerinin 
yönetimindeki devletler de dünya 

kültürünün, sanatının, teknolojisinin ve 
biliminin gelişimine katkı oluşturucu 
ortak insani değerler üretmişlerdir. Ne 
var ki bu durum, onların baskın özelliği 
olan sömürgecilik vasıflarını ortadan 
kaldırmamaktadır.

Dünya tarihinin en büyük devletle-
rinden Osmanlı İmparatorluğu da bir 
döneme damgasını vurmuş imparator-
luklardandır.

Osmanlı’yı çağdaşlarından ayıran en 
önemli unsur, yönetimi altındaki toplu-
luklara hiçbir zaman sömürgeci siyaset 
izlememiş olmasıdır.

Altı asrı aşkın yaşamı boyunca, istisnai 
görülen birtakım kalkışmalar dışında, 
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imparatorluk sınırlarında yaşayan farklı 
ırk, din ve inanıştaki topluluklar, birlik-
telik duygusuyla yaşamışlardır. Osmanlı 
tarihi, bunun yaşanmış örnekleriyle 
doludur.

Dünya tarihinde iz bırakan Osmanlı, 
hatasıyla, sevabıyla bizimdir. Bu toprak-
ların ürünü olan Osmanlı’nın sevap 
kefesinin, hata kefesinden daha ağır 
bastığını söylemek, yanlış olmasa gerek.

Yönetimi altındaki toplulukları, sosyal 
ve dini yaşamlarında, ekonomik faali-

Merhamet aynası
Ünlü yazar ve şair Ahmet Haşim, 
Gurabahane-i Laklakan için 
dile getirdiği, “Bilmem Bursa’yı 
gezerken gördünüz mü? Haffaflar 
Çarşısı’nın ortasında bir meydan 
var. Bu meydan malul hayvanların 
düşkünler yurdudur. Kanadı, bacağı 
kırık leylekler, bunamış kargalar 
halkın sadakasıyla yaşarlar.” sözle-
riyle, Anadolu insanının sevgi ve 
merhamet dolu yüreğine ayna 
tutmaktadır.

yetlerinde serbest ve özgür bırakan 
Osmanlı, aynı koruyucu, kollamacı ve 
müşfik yönünü, imparatorluk sınırla-
rında yaşayan hayvanlar için de göster-
miştir.

Dünyanın ilk leylek hastanesi

Bunun en açık kanıtı, 19. yüzyılda 
Bursa’da kurulan “Gurabahane-i Lakla-
kan”dır.

“Düşkün Leylekler Evi” anlamına gelen 
Gurabahane-i Laklakan, sakatlanmış 
ve yaralı leylekler başta olmak üzere, 
göçmen kuşların tedavilerinin yapılması 
amacıyla kurulan,dünyanın ilk leylek 
hastanesi olarak bilinmektedir.

Gurabahane-i Laklakan, günümüzde de 
kedi, köpek, kuş gibi hayvanların bakım-
larına ve tedavilerine yönelik işlevini 
sürdürüyor.

Yıllar boyu maruz kaldığı doğal afetlere 
direnemeyerek yıkılan binanın yerine,-
tarihi Irgandı Köprüsü’nün batı girişinde 
yer alan metruk başka tarihi binayı 11 

yıl önce restore eden Osmangazi Beledi-
yesi, önemli bir kültürel mirasa da sahip 
çıktığını göstermiş oldu.

Sivil mimarinin seçkin örneği binada 
konuklarını ağırlayan Gurabahane-i 
Laklakan, hayvanlara verilen değerin ve 
sevginin sembolü olarak dünya insanlı-
ğını selamlıyor.

Evcil hayvanlara 
klinik hizmeti
Osmangazi Belediyesi , Irgandı 
Köprüsü’nün batı girişinde 
bulunan tarihi binayı, Gurabaha-
ne-i Laklakan Kültür Merkezi adıyla 
fotoğraf meraklılarının kullanımına 
sundu. Bursa Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği (BUFSAD) ve Osman-
gazi Fotoğraf Amatör Topluluğu 
(OSFAT) ile ortaklaşa işletilen 
merkezde, haftanın belirli günle-
rinde tarihi değerine uygun olarak 
veteriner hekim ile evcil hayvan-
lara klinik hizmeti de veriliyor.
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Aksu’nun kültürel tarihi bu müzede

Mustafa TÜRE 

Fotoğraflar: Burak ÖZCAN

“Orada bir köy var uzakta, o köy bizim 
köyümüzdür. Gitmesek de görmesek de 
o köy bizim köyümüzdür…”  

Çocukluğumuzda dilimize pelesenk 
olan bu şarkının nağmelerinde özlemle 
terennüm edilen o köylerden bir köydü 
Aksu bizim için.

Hemen yanı başımızda, bir o kadar da 
uzağımızda olan bu köy, tılsımlı bir 
çekiciliğe sahipti gönül dünyamızda.

Her sayımızda yer verdiğimiz müzele-
rimiz bahsinde bu sefer, Aksu Köyü 
Müzesi’ne yer veriyor oluşumuz, öteden 
beri merak ettiğimiz bu köyü gezip 
görme imkanı da sunmuş oldu.

Kestel sınırları içerisinde yer alan 
Aksu’nun, Bitinyalılara kadar uzanan 
kadim bir geçmişi bulunuyor.

Bitinya’yı Ege’ye bağlayan tarihi İpek 
Yolu güzergahında stratejik bir öneme 
sahip bulunan Aksu Köyü, yüzyılların 
örf, adet ve geleneklerini günümüze 
taşıyan “kültür köprüsü” olmasıyla da 
dikkat çekiyor.

Bizans, Osmanlı başta olmak üzere 
kadim uygarlıkların soluk alışverişle-
rini; havasında, suyunda, toprağında 
hissedebilmenin mümkün olduğu Aksu 
Köyü’nün geçmişten gelen değerlerini, 
Aksu Köy Müzesi’nde görebiliyorsunuz.

Doğum, sünnet, kız isteme, söz, nişan, 
düğün, çeyiz asma, hıdrellez, bayram 
kutlamaları ve cenaze törenleri gibi 
unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri 
hala sürdürüyor olması, Aksu Köyü’nün 
önemini günümüzde bir kez daha 
artırıyor.

Köy müzesi, gelenek ve görenekle-
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rini günümüze kadar taşımaya özen 
gösteren köylerin başında gelen 
Aksu’nun yaşanmışlıklarına ışık tutuyor.

Kullanım özelliğini kaybeden köy 

hamamının Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2011 yılında restore edilerek 
müzeye çevrilmesiyle, köyün kültürel 
birikimi de ziyaretçilerin izlenimine 
sunulmuş.

Kültürel birikime 
ayna tutan müze
Kullanım özelliğini kaybeden köy 
hamamının, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 2011 yılında restore 
edilerek müzeye çevrilmesiyle, 
köyün kültürel birikimi de ziyaret-
çilerin izlenimine sunulmuş. Müze 
içerisinde, Aksu Köyü’nün yüzyılların 
imbiğinden süzülerek günümüze 
ulaşan kültürel birikimine tanıklık 
edebiliyorsunuz. 

Kız isteme ritüellerinden düğün 
merasimlerindeki gelenek görenek-
lere, bayram kutlamalarından cenaze 
törenlerine kadar hayatın içinden 
hayata dair bütün yaşanmışlıkların 
tasvir edildiği müze, tarih içinde 
yolculuğun kapılarını aralıyor.

Müze içerisinde, Aksu Köyü’nün yüzyıl-
ların imbiğinden süzülerek günümüze 
ulaşan kültürel birikimine tanıklık 
edebiliyorsunuz.

Kız isteme ritüellerinden düğün 
merasimlerindeki gelenek göreneklere, 
bayram kutlamalarından cenaze tören-
lerine kadar hayatın içinden hayata dair 
bütün yaşanmışlıkların tasvir edildiği 
müze, tarih içinde yolculuğun kapılarını 
aralıyor.

Aksu Köyü’nün tarihi, kültürü, köy 
meydanındaki II. Abdülhamid Çeşmesi 
ve Atatürk’ün köye yaptığı ziyaret-
lerle ilgili bilgilerin edinilebildiği müze, 
araştırmacılar için de bilgi hazinesi 
oluşturuyor.

Kültürlerin bileşkesi

Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği 
Başkanı Aysel Şenman’ın ev sahipliğinde 
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gerçekleşen köy ziyaretimiz, bize, bir kez 
daha bu toprakların kültürlerin bileşkesi 
olduğu gerçeğini hatırlatıyor.

Bu gerçeği, Aksu Köyü’nün sokaklarını 
her adımlayışınızda hissedebiliyorsunuz.

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki 
Aksu, ticaret kervanlarının uğrak yeri 
olmasıyla adını duyurmuş.

Yol yorgunu kervanların mola vererek 
birkaç günlüğüne konakladığı Aksu 
Köyü, aslında hanlar bölgesinden 
meydana gelen bir dinlence yeri olarak 
tarihe adını yazdırmış.

Osman Gazi’nin Osmanlı toprakla-
rına kattığı köy, kuruluş dönemindeki 
Osmanlı’nın değerli bir lojistik üssü 
olmuş.

Hem Bizans hem de Osmanlı’nın izlerini 
taşıyan Aksu, kültürlerin ortak mirası 
olmasıyla da dikkat çekiyor.

Aksu Köyü Kadınları Dayanışma 
Derneği, kuruluş amacının yanı sıra, 
köyün kültürel zenginliğinin korunması, 
gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtı-
mıyla ilgili ciddi çalışmalara imza atıyor.

Aysel Şenman’ın başkanlığında köy 

Köy Konağı
Çarşı önünden köy içi istikame-
tinde bulunan ve halk arasında “Köy 
Konağı” olarak adlandırılan bina, 
1743 yılında Muallimzâde Kazasker 
Ahmet Efendi tarafından mektep ve 
tekke binası olarak inşa ettirilmiş, 
bunların idaresi ve masrafları için 
Bursa Zeyniler Mahallesi’ndeki “Çifte 
Hamamı” vakfedilerek masraflarının 
karşılanması sağlanmıştır. Tarihi 
yapının tekke binası yıllar içerisinde 
tamamen yıkılmış; 2010-2011 yılları 
arasında köy camisi ve hamamın 
restorasyonu sırasında tekkenin 
devamı olan imam evi yeniden 
yapılmıştır.
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kadınlarının üretimden gelen gücünün 
ekonomiye kazandırılması amacıyla 22 
Haziran 2010’da kurulan derneğin 22 
üyesi bulunuyor.

Derneğin köy yolu içindeki lokalinde 
hafta sonları verilen kahvaltı sofrala-
rında yer alan bütün ürünler, Aksulu 
kadınların el emeğinden oluşuyor.

Reçelden mantıya, gözlemeden peynire 
kadar geniş yelpazede yer alan ürünler, 
köy ziyaretçilerinin damak zevkine 
sunuluyor.

Köy kadınlarının, tamamen doğal 
yöntemlerle ürettikleri gıda ürünleri, 
aynı zamanda, lokal içerisinde oluştu-
rulan satış standında ziyaretçilerin 
beğenisine sunuluyor.

Üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal 
kalkınmalarına katkı oluşturabilmenin 
gayretinde olduklarını belirten Şenman, 
bunun aynı zamanda köy kalkınmasının 
da yolunu açacağını vurguluyor.

Toplumsal kalkınmanın, bireysel 
kalkınmayla mümkün olabileceğine 
işaret eden Şenman, bu doğrultuda 
neler yapılabileceğine ilişkin, gerek 
yerel yönetimler, gerekse sivil toplum 
kuruluşları nezdinde girişimlerde bulun-
duklarını belirtiyor.

Aksu Köyü’nün dünyaya açılabilecek 
niteliğe sahip kültürel birikime sahip 
olduğuna işaret eden Şenman, köyün 
bir kültür hazinesi olduğu vurgusunda 
bulunuyor.

Köyde düzenlenecek çeşitli şenliklerle 
köyün adının geniş kitlelere duyurulabi-
leceğine değinen Şenman, olası etkinlik-
lere katkı sunmaya hazır olduklarını da 
sözlerine ekliyor.
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‘Gelenekten geleceğe’ halk dansları
Halk oyunları, bugünkü ifadesiyle halk dansları çok eski 
ve geleneksel bir yapıya sahiptir. Halk danslarında ritmik, 
görsel ve dramatik unsurlar bir arada bulunur. Çıkış 
kaynağı belli olmadığından anonimleşmiş ve genellikle 
toplu yapılan bir dans biçimi halini almıştır. Halk oyunları 
neşet ettiği kültürün değerlerini, ifade biçimlerini, 
yaşayışlarını başlı başına betimleyen, aktaran ve kuşaktan 
kuşağa devreden bir biçimde günümüze kadar ulaştırmıştır.

BURAK ÖZCAN
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En izole gelişmemiş toplumlardan, en 
gelişmiş modern toplumlara kadar halk 
danslarına her toplum tipinde rastlamak 
mümkündür. Günümüzde halk dansları 
kendi ortamında kendi özelinde icra 
edilen bir dans biçimi olmaktan çıkıp 
evrensel unsurlarla harmanlanmış bir 
nitelik taşımaktadır. Bu da onun doğal 
ve geleneksel olmaktan öte global bir 
bakış açısına sahip olmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır.

Halk oyunlarında savaş, zafer, kahra-
manlık, sevinç, öfke, aşk, dostluk gibi 
bir çok duyguyu bir arada bulabilir-

siniz. Halk oyunları içinde barındır-
dığı melodi, ritim ve hareket yapısı ile 
bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde 
önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Toplu halde ve birlikte 
icra edilmesi nedeniyle takım olmayı, 
senkronize hareket etmeyi, paylaş-
mayı ve kendini ifade etmeyi öğreten 
halk oyunları, bu özellikleri ile ülkemiz 
insanının bireysel gelişiminin yanı sıra 
toplumsal gelişiminin de sağlanmasına 
katkıda bulunmaktır.

Türkiye’de Halk Dansları dediğimizde 
halay, zeybek, bar, horon, kafkas, kaşık 

oyunları gibi yöresel oyunlar hafıza-
mızda canlanır. ‘Su Şehri Bursa’ dergi-
mizin otuz üçüncü sayısında, Karagöz 
Halk Dansları Topluluğu kurucusu 
Kenan Çelik ile halk danslarının dününü, 
bugününü ve yarınını konuştuk.

 — Kısaca kendinizden ve Karagöz 
Halk Dansları Topluluğu’ndan 
bahseder misiniz?

İsmim Kenan Çelik, Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu’nun kurucusuyum. 
Topluluğumuz, Bursa Kültür Sanat Vakfı 
adına Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
olarak 1986 yılında kuruldu. Bugüne 
değin çok sayıda genç yetiştirdik. Bizler 
burada her yaştan bireye dans eğitimi 
vermekteyiz. Ben dans eden birey-
lerin üretken bireyler olduğu inancını 
taşıyorum. 

Bursa Karagöz Halk Dansları Topluluğu 
olarak bünyemizde çok çeşitli oyunlar 
barındırıyoruz. Bursa oyunları, kılıç 
kalkan ve dağ yöresi oyunları bunlardan 
başlıcaları. Türkiye’nin yedi bölgesine 
ait danslar var bünyemizde. Şu an otuz, 
otuz iki yörenin dansıyla en geniş reper-
tuvara sahip topluluklardan biriyiz. 
Karadeniz Horon ve Atabarı, Doğu 
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Karagöz’den kültürel şölen
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun 
soluklu organizasyonu olan ‘53. Uluslararası Bursa Festivali’nde Türk 
kültürünün en güzel halk dansları sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi 
BKSTV bünyesinde çalışmalarına devam eden ve hem yurtiçi, hem 
de yurtdışındaki başarılarıyla Bursa’nın adını dünyaya duyurarak Türk 
Bayrağı’nı gururla dalgalandıran Karagöz Halk Dansları Topluluğu, 
renkli ve coşkulu bir programla Bursalılarla buluştu.

Anadolu Bölgesi horon, bar, kafkas, 
Güneydoğu Anadolu bölgesi halay, 
Akdeniz Bölgesi teke, zeybek, Marmara 
karşılama, Ege zeybek, İç Anadolu 
Bölgesi kaşıklı karşılama oyunlarını 
bunlara örnek verebiliriz. Bu zenginlik, 
dünyanın çok az coğrafyasında rastlanır 
bir durum.

Halk danslarıyla bu ülkenin gençle-
rine, kendi kimliklerini, kendi kültür-
lerini tekrardan tanıma fırsatı sağlamış 
oluyoruz. Mesele sadece dans etmekle 
kalmayıp o yörenin kültürünü, gelene-
ğini, coğrafyasını da tanımanın ötesine 
geçiyor.

 — Bursa’nın kültürel dokusuna 
ayrı bir renk katan halk oyunla-
rının, Bursa’daki gelişim seyrinden 
söz eder misiniz?

Bursa’da halk dansları Cumhuriyet’in 
kuruluşu ile birlikte başladı diyebiliriz. 
Daha sonra 1950 yıllarında dernekler 
işin içine dahil oldu. Bunlara örnek 
verirsek, Bursa Kılıç Kalkan Folklor 
ve Turizm Derneği, Zafer Derneği, 
hemşehri dernekleri. Bunların yanı 
sıra 1970’li yıllarda Milli Eğitim Bakan-
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lığı halk danslarını bünyesine aldı ve 
okullarda yayılmaya başladı. 1975’li 
yıllarda yarışmalar başladı. Yarışmalarla 
beraber çok ciddi hız kazandı. Herkes 
kendi yöresini daha iyi sunmak, daha 
iyi sahnelemek, seyrini daha keyifli hale 
getirmek adına ciddi emek sarf etti. 
Daha sonra alanında hocalar yetişti ve 
akademik bir anlam kazandı. Böylece 
gelişimi daha da arttı. 2000’li yıllarda 
ise halk dansları, uluslararası arenaya 
taşındı. Çok güzel sonuçlar alındı, 
başarılar kazanıldı. Bursa’daki gelişimini 
kısaca böyle özetleyebiliriz. 

 — Bursa, halk oyunları potansiyeli 
açısından nasıl bir görünüm arz 
ediyor?

Bursa, halk dansları noktasında çoğu 
ilden daha iyi konumdadır diye 
düşünüyorum. Tabi, halk danslarının 
gelişmesi noktasında hocalara büyük 
görev düşüyor. Bizler elimizden geldi-
ğince üzerimize düşeni yapmaya çalışı-
yoruz. Bursa, içinde birçok zenginliği 
barındıran kozmopolit bir şehir. 
Bursa’da her yöreden insan yaşıyor. Her 
yörenin  kendine ait hemşehri dernek-
leri var. Bunlar yöresel dansların geliş-
mesi noktasında büyük fayda sağlıyor. 
Bizim gibi dans toplulukları da bu dans 

motiflerini yöreselden evrensele taşıma 
noktasında bir misyon edinmiş oluyor.

Coğrafyanın danslar ve dans figürleri 
üzerinde büyük etkisinin olduğunu 
ifade etsek, herhalde yanılmış olmayız. 
Yaşanılan coğrafyanın özellikleri 
birebir danslara yansıyor. Öyle ki dağ 
yöresi oyunları daha sert daha keskin 
oynanırken, ovada yaşayan insanların 
dans figürleri daha yumuşak daha 
geçişli oluyor. Ekonomik koşullar, sosyal 
yapı, beslenme alışkanlıkları dans motif-
lerinin şekillenmesinde doğrudan rol 
alıyor. Halk Dansları bazen bir hüznü 
bazen de sevinci, neşeyi anlatabiliyor.
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 — Karagöz Halk Dansları Toplu-
luğu olarak, ses getiren pek çok 
etkinliğe imza attığınızı biliyoruz. 
Bu kapsamda, bize etkinlikleri-
nizden söz etmenizi istirham etsem 
neler söylersiniz?

Öncelikle biz işe kendimizden 
başlıyoruz. Kendi memleketimizdeki 
festivallere, şenliklere bu dansların 
doğuş yerlerine küçük seyahatler 
yapıyoruz. Örneğin, Keles şenliklerine 
mutlaka gideriz. Bunun sebebi, çocuk-
larımız oranın kültürünü yakından 
tanısın, yabancı kalmasın. Daha sonra 
belediyelerin ve valiliklerin düzenlediği 
il festivalleri var bunlara katılıyoruz. 
Yine bunların yanında yurt dışı festival-
lerine de katılıyoruz. 

Yılda muhakkak bir defa, bir yurt dışı 
festivaline katılıyoruz. Amerika, Çin ve 

neredeyse  Avrupa’nın tamamına gittik. 
Dans festivalleri, dans yarışmaları diğer 
ülkelerin kültürlerini tanıma ve kendi 
kültürünüzü gittiğiniz ülkelerde tanıtma 
anlamında çok büyük bir öneme sahip. 
Festivaller kültürel etkileşimin yoğun 
olduğu ortamlar. Ve bu anlamda bizler 
halk dansları toplulukları olarak kültür 
elçileriyiz diyebiliriz.

 — Önümüzdeki döneme ilişkin 
projeleriniz hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Eğer ki pandemi süreci bir an öce 
biterse bizler dans etmeye, öğretmeye, 
öğrenmeye ve öğrendiklerimizi aktar-
maya devam edeceğiz. Amacımız ulusla-
rarası festivaller. Uluslararası festivallere 
katılmak, gençlerimizi oraya götürmek. 
Kendi kültürümüzü gittiğimiz yerlerde 

göstermek, sergilemek. 

Gençlerimize ne kadar fayda sağla-
yabilirsek bizim kazancımız o dur. 
Otuz iki, otuz üç sene Uluslararası 
Altın Karagöz Halk Dansları Yarış-
ması’nın koordinatörlüğünde yer 
aldık. İyi işler güzel projelere imza 
attık. Bursa’ya uluslararası sanatçılar 
getirdik. Edebiyat günleri konserler, 
etkinlikler, uluslararası küçük dinle-
tiler düzenledik. İnşallah önümüz-
deki günlerde Bursa’da sanat adına, 
dans adına çok daha güzel adımlar 
atılır. İnşallah dans toplulukları daha 
güzel projelere imza atar. Umarım, 
Bursa’da bir opera kurulur. Umarım 
Bursa, önümüzdeki günlerde 
isminden bir sanat şehri olarak söz 
ettirir.
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BURSA’DA GÜNEŞ İKİ DEFA DOĞAR 
Bursa ve ovası, her sabah Güneş’in ilk doğuşu esnasında Uludağ’ın gölgesinde kaldığından 
Güneş’in  sadece ışığını yansıtıyor. Güneş’in bu birinci doğuşu anında Uludağ, bir siluet halinde 
duruyor. Bu hal, Güneş’in ikinci doğuşuna kadar sürüyor.  

Bir süre sonra Güneş güzel yüzünü, Uludağ’ın Kestel yamaçlarından Bursa’ya doğru kendini   
gösteriyor. Bu sefer sadece ışığı değil kendisi de arzı endam ediyor. Bu ikinci doğuş, aydınlığı 
ile artık gülümsüyor. Öncesinde adeta bizimle saklambaç oynarcasına Yeşil Cennet Bursa’nın 
insanlarını “Sobe”  leyerek huzur ve aydınlığı içine alıyor. 

Bursa’da her şey Güneş’in iki defa doğmasıyla adeta yeniden 
başlıyor.  

Uludağ’ın sadece heybetli siluetine bakmayın:  

Nefes nefese, Uludağ’ı yaz ve kış yaşayın.  

Bakın! Yeşil Türbe’ye, Bursa’ya sembol; 

Ulucami, 20 kubbesiyle ve muhteşem Hat Sergisi’yle manevi 
bir mekan…  

Bakın! Kapalı Çarşı’nın, küllerinden yeniden doğuşuna; 

Tophane Saat Kulesi’nde, her daim zamanın akışına; 

Irgandı ile dünyanın sayılı çarşılı köprüsüne; 

Muradiye’de, Fatih’in ailesinin ve Sultanların maneviyat 
uykusuna;  

Kavaklı-Hisar açık hava müzesine ve Üftade Türbesi’ne; 

Bakın! Somuncu Baba’nın fırınında pişen somunlara… 

Çekirge’den Karagöz ve Hacivat’ın neşesine…  

Bakın! Cumalıkızık’a, camili Kızık köyüne; 

Kozahan’a, ipeğin ve ticaretin merkezine; 

Emirsultan’a, Bursa’nın manevi makamına; 

Mihraplı Kent Parkı’na, çağdaş Bursa’nın yaşam alanına… 

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne, fethin ve barışın 
sembolüne… 

Ve bir daha bakın Yeşil Cennet Bursa’ya … 

   Sait ULUTEPE
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