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Bursagaz’ın sevgili dostları,
Güzel şehrimize bahar geldi ve
Mavi Yeşil dergisinin bu sayısını da
beraberinde getirdi. Bu ilkbahar,
Bursagaz için tarihi bir olaya
şahit oldu. Şubat ayının sonunda,
büyülü 1.000.000 abone sınırını
aştık. Bursagaz, şimdi altı haneli
abone sayısı ile Türkiye'deki üç
gaz dağıtım şirketinden biri,
diğerleri İstanbul ve Ankara'da.
Kişisel teşekkürüm Bursagaz'ın 1992
yılında kurulmasından bu yana bu
büyük başarıya katkı sağlayan tüm
çalışanlarına gidiyor.
Dergimizin bu sayısında, bölgedeki,
Türkiye'deki ve dünyadaki ünlü yerleri
tekrar ziyaret edeceğiz. Bunlardan
bazıları Dünya Mirası listesinde çoktan
yerini alırken bazıları da başvuru
sürecinde.
İznik ilçesi ikinci gruba ait. Zaten
Türkiye’nin UNESCO’daki geçici
listesinde bulunan İznik'in, tam da bir
dünya mirası olarak tanınması sadece
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Medeniyetin
başlangıcına
açılan bir
pencere

"

bir zaman meselesi olacaktır. İznik'e
sık sık giden bir ziyaretçi olarak Bursagaz, İznik'e 2016’dan beri gaz
arzı sağlıyor - Yunan, Roma, Bizans ve
Osmanlı kültürünün huzurlu bir uyum
içinde olmasını her zaman seviyorum.
Bir hafta sonu gezisi için mükemmel
bir yer ve dünyaca ünlü seramiklerden
birini edinmeyi unutmayın; harika
hediyelik eşya oluyorlar.
İznik'ten çok daha genç ama belki de
en ünlü dünya mirası bölgelerinden biri
Peru'daki Machu Picchu. 15. yüzyılda
inşa edilmiş ve varlığı, 20. yüzyılın
başına kadar unutulmuştur. 2016
Travelers' Choice Ödüllerinde dünya
çapındaki ilk 25 tarihi eser arasından
birinci oldu. Eğer rakımın mahzuru
yoksa kesinlikle görülmeye değer.
Belki gezginlerin destinasyonu
olacak kadar ünlü değil ama, mesele
tarihe gelince, Göbekli Tepe’nin ayrı
bir yeri var. Medeniyet dediğimiz
şeyin başlangıcına bir pencere açar.
Göbekli Tepe'nin keşfi, bir zamanlar

medeniyetin nasıl geliştiğine dair
algımızı aslında değiştirdi.
Göbekli Tepe'deki kazılarda siyez
buğdayı örnekleri bulunmuştur.
Siyez buğdayını bugün kullanılan
tüm modern buğday bitkilerinin
atası olarak tanıyoruz. Günümüz
mutfağında nasıl kullanılacağı, Sağlık
bölümümüzde bazı tarifler ile birlikte
anlatılmaktadır.
Tüm bu tarihi manzaralardan sonra,
dikkatinizi Bursa’mız için önemli
konulara çekmek isteriz. Enerjik
Sohbetler bölümümüzde, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ı ağırlamaktan gurur duyuyoruz.
Seçimin ardından görevine kaldığı
yerden devam eden Sayın Aktaş ile
Bursa’nın yönetimi ve gelişimiyle ilgili
projelerini kendisinden dinleyeceğiz.
Mavi Yeşil’in ilkbahar sayısından
memnun kalacağınıza eminim ve
seyahat ederken veya mutfaktaki bazı
boş zamanlarınızı nasıl geçireceğinize
dair size fikirler verecektir.

Mavi Yeşil dergisinin dijital haline
QR kod ile ulaşabilirsiniz.

kli Tepe Yılı
A window
opens the
beginning of
the civilization

Dear friends of Bursagaz,
Spring is back in our beautiful city and it
brings the latest edition of our Mavi Yeşil
magazine with it.
This spring saw an historical event for
Bursagaz. At the end of February, we
exceeded the magical 1.000.000 subscriber
limit. Bursagaz is now one of only three
gas distribution companies in Turkey – the
other two being in Istanbul and Ankara
– with a six-digit subscriber number. My
personal thanks goes to all employees of
Bursagaz since its foundation in 1992
who have been contributing to this great
success.
In this edition of our magazine, we will
visit again famous places in the region, in
Turkey and in the world. Some of them
are listed already as World Heritage sites
others are in the application process.
The town of Iznik belongs to the second
group. Being already on Turkey’s tentative
list at UNESCO, it will just be a question
of time until full recognition as a world

heritage. As a frequent visitor to Iznik
– Bursagaz distributes gas in Iznik since
2016 – I always enjoy the presence of
Greek, Roman, Byzantine and Ottoman
culture in peaceful harmony. A great
location for a weekend trip and while
there do not forget to take one of the world
famous ceramics with you. They make
great gifts.
A lot younger than Iznik but maybe one of
the most famous world heritage locations
is Machu Picchu in Peru. Constructed
in the fifteenth century its existence was
forgotten until the beginning of the 20th
century. In the Travellers’ Choice Awards
2016, it was ranked number one of the
Top 25 historical monuments worldwide.
Definitively worth a visit if you do not
mind the altitude.
Maybe not as famous as a traveler’s
destination, but when it comes to historical
relevance, Göbekli Tepe cannot be ranked
high enough. It opens a window to the
beginning of what we call civilization. The

discovery of Göbekli Tepe actually changed
our perception of how civilization once
developed.
Samples of Einkorn were found during
the excavations in Göbekli Tepe. We know
Einkorn as the ancestor of all the modern
wheat crops used today. How to use it in
today’s cuisine is described in our health
section together with some recipes for you.
After all these historical scenes, we would
like to take your attention to important
issues for our city Bursa. In our Energetic
Conversations part, we have the great
pleasure to talk to Bursa Metropolitan
Municipality Mayor Alinur Aktaş. He
continues his duty following the election
and we will hear the projects related to
management and development of Bursa
from Mr. Aktaş.
I am sure you will enjoy our spring edition
of Mavi Yeşil and it will provide you with
some ideas of how to spend some of your
free time while traveling or in the kitchen.
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Yeşil Bursa'nın Başkanı
31 Mart seçimlerinde halkın kararı
ile Bursa’nın gelecek hedeflerine
yön verecek ismi seçilen Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
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"Mavi Yeşil" isimli dergi Bursa Şehiriçi
Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. Mavi Yeşil için derginin ismi ve yayın hakkı Bursa Şehiriçi
Doğalgaz Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ye aittir.
Dergide yazı, fotoğraf ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi
alıntı yapılamaz. Mavi Yeşil “Basın Meslek
İlkeleri”ne uymaya söz vermiştir.
Yayın Türü
Yerel süreli 3 aylık dergi
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AJANDA • Oto

ŞİMDİ SIRA ASTON MARTIN’DE
Aston Martin’in tam olarak 4 yıl önce duyurduğu
ama ortaya çıkmayan elektrikli otomobili “Rapide
E” merakla bekleyen kullanıcılara sunuldu. Henüz
fiyatı belirsizliğini koruyan, Rapide modeline
çok benzeyen elektrikli araç, ikiz motoru ile 600
beygir güç üretecek ve 250 kilometre hız yapacak.
Tek pil dolumu ile 321 kilometre seyahat etmesi
beklenen araç, yüksek hızlı bir şarj takılması ile
500 kilometrelere kadar çıkabilecek. Araç, Apple,
CarPlay ve Android sistemleri de destekliyor.

Hem klasik hem modern:
Ford Bronco
Günümüzde hızla popüler olan elektrikli
arabalar birçok arabayı saf dışında
bırakırken, bu durumdan klasik arabalar ve
klasik araba seven kullanıcılar da etkilenmişti.
Ford tüm bunları göz önünde bulundurarak
dünyada türünün ilk örneği olarak belirtilen
elektrikli klasik Ford Bronco’yu tasarladı.
Sadece 150 adet üretilecek olan bu elektrikli
klasik, 360 beygirlik gücü ve 70 kWh’lık
bataryası ile kullanıcılarına sunuluyor. Ford
Bronco diğer elektrikli otomobillerden farklı
olarak manuel 5 ileri vitesi ile klasik ruhunu
tam olarak yansıtıyor.

Volkswagen’den Elektrikli SUV
Son yıllarda otomotiv devleri elektrikli otomobil alanında büyük
bir rekabetin içinde. Bu yarışın içinde olan Volkswagen de, I.D.
Roomzz adını verdiği yeni elektrikli SUV konseptini beğenilere
sundu. 2021 yılında satışa çıkması planlanan 7 koltuklu, 4 çekişli
ve 2 motora sahip olan SUV, toplamda 306 beygirlik gücü ile
yıla damga vurması bekleniyor. Geniş bir iç tasarımına
sahip olan araç tek bir şarjda ise 450 kilometreye
kadar menzil sunuyor. Maksimum 180 kilometre
hıza çıkabilecek olan Volkwagen’in bu
yeni devi şimdiden meraklılarını
sabırsızlandırıyor.

Audi Artık Kendisi Gidecek
2017 yılında tanıttığı Alcon modeli ile uzun yolculuklar için
kullanılacak konsept yaratan Audi bu konsepti AI:ME ile
biraz daha ileriye taşıyor. Sürücüsüz araç konsepti AI:ME
‘yi Şangay’da tanıtan Alman devi bilim kurgu filmlerinden
çıkmış gibi duran yeni aracı ile fazlasıyla ses getirdi.
Otomobil kendisine izin verilen tüm yollarda sürücüsüz
gidebiliyor. Ancak ihtiyaç durumunda direksiyon ortaya
çıkıyor. Ayrıca kabinde kullanılan bilgi eğlence sistemi
sesle, göz hareketleriyle ve dokunmatik ekranlarla kontrol
edilebiliyor.
8
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Hem Şık
Hem Keyifli

Şimdilik iki farklı modeli olan
koleksiyonun, önümüzdeki zamanlarda
yeni tasarımlar ile sunulması bekleniyor.

IKEA, Sonos markası
ile birlikte tasarladığı
hem masa lambası
olma özelliği taşıyan
hem de hoparlör
olan SYMFONISK
adlı ürünün satışını
duyurdu. Hoparlörleri
diğer rakiplerinden
ayıran en büyük
özellik ise herhangi
bir Sonos hoparlörle
bütünleşebiliyor
olması. SYMFONISK
hoparlörleri Sonos
uygulamasını
kullanarak diğer
cihazlara bağlayıp,
sesli komutları da
yerine getirebiliyor.
Ürünün Ağustos
2019'da satışa çıkması
bekleniyor.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİNİN
EN KÜÇÜĞÜ
DAHA FAZLA GELİŞEN,
BOYUTLARI KÜÇÜLEN VE DAHA
RAHAT KULLANIMA UYGUN
HALE GETİRİLEN GİYİLEBİLİR
TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE BİR
YENİSİ VE BİR O KADAR DA
KÜÇÜĞÜ EKLENDİ. AKILLI YÜZÜK
XENXO S-RING. BU KÜÇÜK
TEKNOLOJİK YÜZÜK 12 FARKLI
İŞLEVİ YERİNE GETİREBİLİYOR.
TELEFON ÇAĞRILARINA CEVAP
VERMESİNDEN HIZLI ARAMA
ÖZELLİĞİNE, ÖZEL DOSYALARI
SAKLAYABİLMESİNDEN
TELEFONDAN UZAKLAŞTIKÇA
UYARI VERMESİNE KADAR DAHA
BİRÇOK İŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR.
BLUETOOTH İLE BAĞLANMASI,
4 GB HAFIZASI, YAKIN-UZAK
SENSÖRLERİNE SAHİP OLDUĞU
GİBİ SON OLARAK NFC SİSTEMİ
SAYESİNDE HIZLI ÖDEME BİLE
YAPABİLİYOR.

PARŞÖMEN ŞEKLİNDE
TABLET

TEK TUŞLA MODUNU DEĞİŞTİR

Yıllar ilerledikçe ortaya çıkan görme kaybı ile birden fazla gözlük taşımak
zorunda kalıyoruz. Uzak, orta, yakın, okuma gözlüğü diye ayırdığımız
hatta bazen yerlerini bile hatırlayamadığımız gözlükler progresif gözlük
camı teknolojisi ile sona eriyor. Japonyalı firma TouchFocus ise farklı
modlarda kullanılabilen gözlüğü ile bu soruna çok daha pratik çözümler
sunuyor. Şakağın hizasında bulunan düğme ile odağın değişebileceği
bir gözlük sunan firma böylelikle iki farklı gözlüğü tek bir gözlükte
toplayabiliyor. 20 farklı çerçeve seçeneği olan gözlük, USB üzerinden 4
saatte tamamen şarj oluyor ve tek şarjla 10 saat boyunca çalışıyor. Son
olarak gözlük sadece okuma modunda şarj tüketiyor.

Birçok teknoloji devi yeni tasarladığı
ürünleri teknoloji fuarlarında
sunarken bir hamle de Queen’s
Üniversitesi’nden Human Media
Lab araştırmacılarından geldi.
Eski insanlardan ve kullandıkları
eski parşömen tasarımlarından
esinlenerek dürülebilir tablet
geliştirdiler. 3 boyutlu yazıcıdan
üretilen tabletin diğer gerekli
donanımları ise gövde kısmında
yer alıyor. Akla gelebilecek her şeyi
ekrana dönüştürmenin mümkün
olduğunu söyleyen araştırmacı
Dr.Roel Verteegan, MagicScroll için
bundan sonraki hedef ise cihazı bir
kalem boyutuna kadar indirmek
olduğunu belirtiyor.
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BURSAGAZ'DAN
İçeriğin İngilizce versiyonu ve fotoğraf
galerisine QR kod ile ulaşabilirsiniz.
You can access the English version of the content
and photo gallery with QR code.

Bursagaz 1 Milyonuncu Aboneye Ulaştı!
Bursagaz’ın “Bir Milyonuncu Abone Kampanyası”nın talihlileri ödüllerini
teslim aldı. Kampanya kapsamında belirlenen beş kişiye elektrikli scooter
verilirken, 1 milyonuncu aboneye de 400 m3 doğal gaz hediye edildi.
Bursagaz, “1 Milyona Az Kaldı”
sloganıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2018
tarihleri arasında ilk defa Bursagaz
abonesi olanlar arasından beş kişiye
elektrikli scooter hediye edeceğini
duyurmuştu. 7 Ocak’ta Bursagaz genel
müdürlük binasında noter huzurunda
yapılan çekilişle asil ve yedek talihlileri
belirlenen kampanyanın kazananları,
düzenlenen törenle hediyelerini teslim
aldı. Törende ayrıca 1 milyonuncu
aboneye de 400 m3 doğal gaz hediye
edildi.
Çekiliş sonucu asil listede yer alan Muhlis
Dinç, Emin Vatansever, Funda Yılmaz,
Fatma Ayçiçek ve Ali Bostancı İnşaat’a
elektrikli scooterları teslim edilirken,
Bursagaz’ın bir milyonuncu abonesi olma
şansını yakalayan Hami Güneş’e de bir
yıl boyunca kullanabileceği 400 m3 doğal
gaz hediye edildi.
ŞÜKRÜ ÖZDEN: ÇEVRECİ BİR
HEDİYE TERCİH ETTİK
Bursagaz’ın birlikte ve sorumlu
ilkeleri doğrultusunda bir yandan
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doğal gazın önemini anlatırken diğer
yandan teknik - teknolojik yatırımlar
gerçekleştirdiklerini ifade eden Şükrü
Özden, “Bursagaz olarak hedefimizi,
şehrimizin imarlı tüm alanlarına doğal
gaz götürmek olarak belirledik. Geçen
yıl çalışmalara başladığımız dört dağ
ilçesiyle birlikte, hizmet verdiğimiz ilçe
sayısını 11’e, penetrasyonumuzu ise yüzde

98’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki
dönemde de, lisans alanımızdaki
bölgelere yönelik yatırımlarımızı
sürdüreceğiz. Tüm bunların sonucunda
kentimizin yaşanabilirliğine katkı
sunarken müşteri memnuniyetini
en yüksek seviyede tutmak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye
konuştu.

BURSAGAZ'DAN
İçeriğin İngilizce versiyonu ve fotoğraf
galerisine QR kod ile ulaşabilirsiniz.
You can access the English version of the content
and photo gallery with QR code.

Bursagaz Doğa Kulübü’ne
‘Yılın En Çevreci Projesi’ Ödülü
Bursagaz Doğa Kulübü, 2018 yılı içerisinde Narlı’da gerçekleştirdiği ve üç
konteynır atık çıkardığı su altı temizliği faaliyetiyle Mavi Keyif Dalış Merkezi’nin
düzenlediği törende “Yılın En Çevreci Projesi” ödülüne layık görüldü.
ise, “Gerçekleştirdiğimiz dalışlar ile
denizden üç konteynır atık çıkarmıştık.
Bizim için çok değerli olan bu çalışmanın
ödüle layık görülmesi hepimizi mutlu
etti. Bu ödülün asıl kahramanları
olan Bursagaz çalışanı gönüllü kulüp
üyelerimize ve bizden desteğini
esirgemeyen Bursagaz yönetimine sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bursagaz tarafından kurulan ve
desteklenen Bursagaz Doğa Kulübü,
2018 yılı içerisinde Uludağ’ın
zirvesinden Marmara Denizi'nin dibine
kadar birçok alanın temizliğinden
sokak hayvanlarının barınması ve
beslenmesine kadar pek çok farklı
alanda faaliyet gerçekleştirdi. Bursagaz
çalışanlarının gönüllü katkılarıyla her
geçen gün büyüyen kulübün bu başarısı
bir ödülle taçlandırıldı.

Erikci, “Doğa Kulübümüzün geçen yıl
Narlı bölgesinde yaptığı su altı temizliği
çok değerli bir faaliyetti. Bu çalışmanın
herkes tarafından fark edilmesi ve
ödüllendirilmesinden dolayı büyük
mutluluk duyduk" dedi.
Su altı temizliğini geçen yıl Kabotaj
Bayramı kutlamaları çerçevesinde
düzenlediklerini hatırlatan Murat Yiğit

BİLİNÇLİ TEMİZLİK
Çevre temizliğinin yanı sıra
vatandaşların bilinçlendirilmesi
konusuna da büyük önem veren
Bursagaz Doğa Kulübü üyeleri, geçen
yıl Uludağ’da düzenledikleri faaliyet
kapsamında piknik yapanlara çöp
poşetleri dağıtmış, mangal ateşiyle
ilgili uyarılarda bulunmuş ve iki günün
sonunda bölgenin 90 poşet çöpten
arındırılmasını sağlamıştı. Bursagaz’ın
sponsor olduğu, konseptiyle dünyada
ilk ve tek olan Bursa Hamak Festivali’ne
de katılan kulüp üyeleri, mıntıka
temizliğinin yanı sıra kurdukları kuş
yuvalarıyla da herkesin takdirini
kazanmıştı.

BURSAGAZ MAVİ SULARDA
Mavi Keyif Dalış Merkezi eğitmenleri
Hikmet Orakçı ve Faruk Orakçı
tarafından düzenlenen “Yılın En’leri”
töreninde Bursagaz Doğa Kulübü, geçen
yıl Narlı’da gerçekleştirdiği su altı
temizliğiyle “Yılın En Çevreci Projesi”
ödülünün sahibi oldu. Kulüp adına
ödülü, Bursagaz İşletme Bakım Müdürü
Nurettin Erikci ile Doğa Kulübü Başkanı
Murat Yiğit aldı. Bursagaz’ın kurumsal
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da
şehirle bütünleştiğini söyleyen Nurettin
bahar 2019
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Bursagaz Masa Tenisi Kulübü’nden
Renkli Turnuva
Bursagaz Masa Tenisi Kulübü, 36 Bursagaz çalışanın katılımıyla iki gün süren
heyecanlı turnuva ile şirket içindeki ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
Bursagaz’ın ‘birlikte’ ve ‘ileride’
ilkeleri doğrultusunda 2018 yılında
kurup desteklediği Bursagaz Masa
Tenisi Kulübü, ilk şirket içi faaliyetini
gerçekleştirdi. Bursagaz Genel Müdürlük
binasında, kadın ve erkek 36 çalışanın
katılımıyla düzenlenen turnuva,
heyecanlı ve keyifli anlara sahne oldu.
İki gün süren müsabakaların ardından
İsmail Tomar birinci, İbrahim Üzeç
ikinci, Barış İmamoğlu ise üçüncü sırada
yer aldı. Kulübün ilk turnuvasında

dereceye girenler yöneticilerinin ve
arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken
kendilerine hediye çekleri takdim edildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Bursagaz
Masa Tenisi Kulübü Başkanı Serkan
Bereket, “Geçen yıl kurduğumuz
kulübümüzün ilk şirket içi etkinliğinden
hem kulüp üyelerimiz hem de çalışma
arkadaşlarımız büyük keyif aldı. Bu
gibi etkinlikler şirket içindeki dostluğun
pekişmesine ve sinerjinin artmasına
büyük katkı sağlıyor. Bize bu imkanı

sağlayan Bursagaz yöneticilerine
kulübümüz adına teşekkür ederim” dedi.
Bereket ayrıca, Bursa Veteran Masa
Tenisçileri Spor Kulübü tarafından
düzenlenen Kurumlar Ligi’nde de
Bursagaz’ı temsil ettiklerini dile getirdi.
Bursagaz, operasyonel faaliyetlerinin
yanı sıra çevre, eğitim, kültür ve
sportif alanlarda gönüllü çalışanlarını
desteklerken kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirerek toplumsal
gelişmeye de katkı sağlıyor.

GAZBİR Kurumsal İletişim
Komisyonu Bursagaz'da
GAZBİR çatısı altında kurulan Kurumsal İletişim Komisyonu üyelerini Genel
Müdürlük binasında ağırlayan Bursagaz, sektördeki iletişim süreçlerini geliştirmeye
ve abonelerinin memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları masaya yatırdı.
Türkiye genelinde doğal gaz dağıtım
faaliyeti yapan şirketlerin oluşturduğu
çatı kuruluş olan GAZBİR’in, doğal
gaz sektöründe yürütülen iletişim
faaliyetlerini bir çatı altında toplayarak
değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla
kurduğu Kurumsal İletişim Komisyonu,
Bursagaz Genel Müdürlük Binası’nda
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grubun 2. toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyon üyeleri ile önemli bir sinerji
yakaladıklarını, bir çok alanda ortak
projeler yapma konusunda fikir
birliği sağlanarak kısa sürede verimli
aksiyonlar aldıklarını belirten Bursagaz
Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi
Gamze Çelebi, “Bursagaz olarak

çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir araya
gelerek fikirlerimizi paylaşıyor, ortak
çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda
GAZBİR Kurumsal İletişim Komisyonu
ile düzenlediğimiz toplantıların çok
verimli olduğuna inanıyoruz. Son
görüşmemizde, komisyonun sektör temsil
oranı, müşteriye dokunan yerlerde ortak
alınabilecek aksiyonlar ve dil birliği,
müşteri memnuniyetini arttıracak
iletişim çalışmaları gibi konuların
üzerinde durduk. Bursagaz olarak büyük
önem verdiğimiz müşteri memnuniyetine
ve iletişimine yönelik çalışmalarımızı
önümüzdeki dönemde de ara vermeden
sürdüreceğiz” diye konuştu. Toplantının
ardından komisyon üyeleri, Bursagaz’ın
LEED Platinum sertifikalı, çevreci, yeşil
binasını gezdi. Bina ile ilgili teknik
bilgilerin aktarıldığı gezide binanın çevre
ve enerji tasarrufu odaklı uygulamaları
paylaşıldı.
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Sokak Hayvanlarına
Çevreye Dost Kulübe
Bursagaz Doğa Kulübü,
sokak hayvanları
için geri dönüşüm
malzemelerinden
hazırladığı kulübeleri
şehrin çeşitli noktalarına
yerleştirdi.
Bursagaz’ın sorumluluk ve birliktelik
ilkeleri doğrultusunda kurduğu Bursagaz
Doğa Kulübü gönüllü çalışanların
desteğiyle sokaktaki hayvanlar için
çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen
Bursagaz Doğa Kulübü Başkanı Murat
Yiğit, “Şehri paylaştığımız sokak
hayvanlarının soğuk kış günlerini bir
nebze olsun daha rahat geçirebilmeleri
adına kulübeler hazırlamaya karar
verdik. Bu noktada, geri dönüşüm
malzemelerinden kulübeler yapmanın
hem Bursagaz’ın hem de kulübümüzün
felsefesiyle direkt olarak örtüştüğü
fikrinden yola çıkarak depomuzdan
çıkan malzemeleri kullandık. Kulübelerin
yanı sıra, bir yıldır sürdürdüğümüz
sokak hayvanlarına mama dağıtım
faaliyetimize de devam ediyoruz” dedi.

ATIK MALZEMEDEN KULÜBEYE
Doğa Kulübü üyeleri kulübeleri,
Bursagaz’da geri dönüşüm için ayrılmış
olan palet, dolap gibi malzemeleri
kullanarak hazırladı. İlk etapta
paletlerin sökümünü yapan gönüllüler,
ellerindeki kullanılabilir malzemeleri
sokak hayvanlarına uygun bir tasarıma
dönüştürüp birleştirme işlemini
tamamladı. Kış günlerinde sıcak kalması
ve su geçirmez olması için silikon ve
köpük uygulaması yapılan kulübeler
zımparalanıp boyalandı. Üzerleri
dayanıklı şeffaf brandalar ile kaplanan
kulübelerin iç kısımlarına ise kulüp
üyelerinin temin ettiği halı ve yolluklar
serildi.

kulübeyi Kültürpark’a, ikili kulübeyi ise
Hamitler bölgesine yerleştirdi. Kulüp
üyeleri ayrıca, bir adet ahşap kedi mama
kabını da Bursagaz Genel Müdürlüğü’ne
bırakarak çalışma arkadaşlarının ve
vatandaşların takdirini topladı.

KULÜBELER NERELERE BIRAKILDI?
Bursagaz Doğa Kulübü tarafından
hazırlanan farklı boy ve tasarımlardaki
kulübeler, şehrin çeşitli noktalarına
bırakıldı. Orhaneli yolu üzerine ve Keles
meydanına ikişer, Balat bölgesine ise
bir adet büyük köpek kulübesi bırakan
üyeler, Uludağ Milli Parkı yetkililerine
de iki adet büyük köpek kulübesini
teslim etti. Kediler için de kulübeler
tasarlayan Bursagaz Doğa Kulübü, üçlü
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iznik
kadim kralların başkenti
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İçeriğin İngilizce versiyonu ve fotoğraf
galerisine QR kod ile ulaşabilirsiniz.
You can access the English version of the
content and photo gallery with QR code.

Kentin sakin güzeli, nefes almak isteyenlerin
adresi, eşsiz doğasıyla ünü ülkeye yayılan
İznik… İlçe, bu sayılanlardan aslında daha
fazlası. Çünkü onu dünyaca bilinir kılan asıl
şey geçmişi… Kadim krallıklara başkentlik
yapmış olan kent, nice değerleri bünyesinde
barındırıyor.
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Bursa’nın uzak ilçesi
İznik… Kente hiç gelmemiş
biri bile burayla ilgili
birtakım bilgi kırıntılarına
sahiptir diyebiliriz.
İznik denildiğinde en iyi
ihtimalle İznik Gölü ve
dünyaca bilinen İznik
çinileri akıllara gelecektir.
İznik’teki bu değerlerin
yanı sıra dünyanın yüzünü
buraya çevirmesini
sağlayan en önemli
etkenlerin başını kentin
kadim tarihi çekiyor.

İznik, Bitinya
Krallığı’na
başkentlik
yaparken adına
altın sikkeler
basılmış ve o
dönemlerde
“Altın Şehir”
ismi ile anılmış.

BİNLERCE YILLIK YAŞAM KAYNAĞI
Anadolu, en eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bu değerlere kapısını açanlar arasında İznik de var.
Buradaki yaşamın M.Ö. 2500’lü yıllarda başladığı düşünülüyor. İznik ismi de yine kentin tarihinden geliyor. Yaygın
kanıya göre İznik isminin, kentin eski adı olan Nikea’ya “is” eki getirilerek Yunanca “sur içinde” anlamına gelen İsnikea
kelimesinden geldiğine inanılıyor.

16

bahar 2019

"

KİMLER GELDİ, KİMLER
GEÇTİ
Tarihin kıymetli izlerini
günümüze taşımayı başaran
kent, Makedonya Krallığı,
Bitinya Krallığı, Latin
İmparatorluğu, Bizans
İmparatorluğu, Anadolu
Selçuklu Devleti ve Osmanlı
İmparatorluğu gibi tarihe nam
salan çok önemli medeniyetlere
kapılarını açmış. Bunca kadim
kültür ile büyüyen İznik’te
bu izleri bugün de görmek
mümkün. Kent, bir açık hava
müzesi gibi ziyaretçilerini
büyülemeyi gerçekten iyi biliyor.

BUGÜN
BİR İLÇE
OLAN İZNİK,
ZAMANINDA
ANADOLU
SELÇUKLU
DEVLETİ’NE DE
BAŞKENTLİK
YAPMIŞTIR.

"

MANZARASI, HUZURU, LEZZETİ
UNUTULMAZ
Türkiye’nin beşinci, Marmara Bölgesi’nin
ise en büyüğü, bugün herkesin bildiği antik
çağların Ascania Limne’si. İznik denince
şüphesiz akla ilk olarak İznik Gölü geliyor.
Bölge insanının geçim kaynakları arasında
bulunan bu meşhur göl aynı zamanda
bölgeye de ayrı bir güzellik katıyor. Sırf bu
göl sebebiyle İznik, çok sayıda günübirlikçiyi
ağırlıyor. İznik Gölü, doğa yürüyüşü, piknik,
kamp ve balık tutmak için bölgenin gözde
adresleri arasında yer alıyor. Bunun gibi
daha pek çok aktivite için şehir içinden ve
şehir dışından ziyaretçiler İznik Gölü’ne
akın ediyor. Ayrıca İznik Gölü’nde kano ile
gezintiye çıkabilir, akşamüzeri günbatımının
eşsiz güzelliğini seyredebilir ve gölden tutulan
balıkların tadına bakabilirsiniz.
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GİZLİ HAZİNE
Birkaç yıl önce İznik Gölü
kıyısında, suyun içinde gömülü
bir durumda keşfedilen bazilika
da kentin tarihi ve kültürel
zenginlerinin başında geliyor.
Varsayımlara göre 1600 yıllık bu
yapının Aziz Neophytos adına
İznik Gölü kenarına inşa edilen
bir bazilika olduğu düşünülüyor.
8. yüzyılın ortalarında meydana
gelen deprem nedeniyle sular
altında kaldığı tahmin edilen
bazilika için bir su altı müzesi
demek yanlış olmayacaktır.
ASIRLARA DİRENEN
SURLAR
İznik’te gezilip görülmesi
gereken o kadar çok tarihi
değer var ki… Açık hava
müzesi niteliği taşıyan kentte
uğranılması gereken yerlerden
biri de M.Ö. 258 yılına kadar
varlık gösteren, döneminin
en sağlam, geçilmez denilen
surlarına sahip İznik Kalesi.
Döneminde iki yüz elli tane
burcu ve on beş tane kapısı
olduğu bilinen İznik Kalesi’nin
bugün yalnızca İstanbul,
Yenişehir, Lefke ve Göl isimli
kapıları ayakta kalabilmiş.
İznik’teki ziyaretinize farklı
bir deneyim katabilecek İznik
Kalesi’ni rotalarınız arasına
almanızda fayda var.
İZNİK’TEKİ AYASOFYA
İznik’in gezi duraklarının
başlarında Ayasofya
Camii geliyor. Batı Roma
İmparatorluğu’na kadar uzanan
geçmişi ile tarihi kilisenin konsül
toplantılara ev sahipliği yaptığı
biliniyor. Bugün Ayasofya Camii
ismi ile anılan eser, Orhan
Gazi döneminde Mimar Sinan
tarafından camiye çevrilmiş. Bir
dönem müze olarak da kullanılan
yapı, 2011'de tekrar cami olarak
ibadete açılmış. Ayasofya
Camii’ni İznik’e geldiğinizde
ziyaret etmeyi ve bu anı
ölümsüzleştirmeyi unutmayın.
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BURSAGAZ'DAN ÇİNİ BOYAMALI
HOBİ MOLASI
Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik odaklı
çalışmalarıyla enerji sektöründe fark yaratan,
çalışan odaklı yaklaşımıyla Türkiye'nin en iyi
işverenleri listelerinde üst üste dereceler elde eden
Bursagaz, 120'ye yakın çalışanı ile hobi molası
etkinliği düzenledi. Çini ustası Berna Demirbaş
eşliğinde çini boyama etkinliği gerçekleştirdi.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN SANAT
Osmanlı döneminde özel bir yeri olan
çinicilik, döneminde önemli yapıları
süslemiş. Çini eserlerinin en güzel örneklerini
bugün de ülkemizin dört bir köşesinde
görmek mümkün. Zamana sığmayan
çiniciliğin icrasını yerinde gözlemlemek için
antik ilçeye gelebilirsiniz. İznik’te çiniciliğe
dair pek çok emsalsiz eseri yakından
görebilir, çiniciliği icra etme fırsatı
bulacağınız atölyeleri ziyaret edebilirsiniz.

DÜNYA MİRASI İZNİK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in asıl listeye alınması
için bazı çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İznik Alan Yönetimi ve UNESCO Dünya Miras Adaylığı çalışmaları
hakkında bilgi veren İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş da İznik’in gelecek nesillere taşınacak bir kültür ve tarih
mirası olduğunun atını çizerek ilçenin, 'İznik'te Medeniyetler Arası Geçişin Kültürel İzleri' ana teması ile UNESCO
Dünya Miras Listesi'ne alınabilmesi adına birçok çalışmanın gündeme alındığını söyledi. Prof. Dr. Murat Taş, ilçenin
surlarından Roma Antik Tiyatrosuna, Süleymanpaşa Medresesi restorasyonundan sahil düzenlenmesine kadar pek çok
çalışma ve düzenlemenin bu kapsamda yapılması gerektiğini belirtti.
bahar 2019
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Machu
Picchu
Bulutların gizemli şehri
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Dünya’nın en uzun
sıradağları olan And
Dağları’nın zirvesinde
özenle saklanmış antik
İnka şehri… Dünya’nın
Yeni Yedi Harikası’ndan
biri olarak Peru’nun
gururu… And Dağları,
yağmur ormanları,
bulutlara doğru tırmanan
merdivenler ve zirvede
bekleyen İnkaların ruhu
sizi yüksek irtifada
gizemli bir yolculuğa
çıkaracak.
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Yüzyıllarca kendini ve hikâyesini saklamayı başarmış bir İnka gizemi olarak tarihteki yerini alan Machu Picchu antik şehri,
tarihi ve doğayı bir arada sevenleri tatmin edecek bir gezi vadediyor. İster Cusco şehrinden Aguas Calientes köyüne kadar
uzayan raylı sistem ve ardından 8 kilometrelik bir otobüs yolculuğuyla ulaşın, dilerseniz Camino İnca’yı (İnka Yolu’nu)
kullanarak, birkaç gün sürecek yürüyüşle İnkaların ruhunu yakalayın.
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FARK EDİLMEYEN HAZİNE
Machu Picchu antik kentin
dönemin hükümdarı Pachacutec
Yupanqui tarafından 1400’lü
yılların ortalarında inşa ettirildiği
düşünülüyor. Tarihini gizli bir
hazine gibi günümüze taşıyan
şehrin bulunduğu coğrafya, 1532
yılında İspanyol istilacıların
akınlarına uğrar ve bölgenin
hakimiyeti İspanyollara geçer,
Machu Picchu hariç. Şehrin
etrafını saran dağlar buranın
fark edilmesini engellemiş ve şehir
korunarak günümüze ulaşmış.
Öyle ki 200’den fazla merdiven
sistemi ile birbirine bağlanan taş
yapılar ve bu sistemin tamamını
oluşturan yaklaşık 3 bin merdiven
bugün de gayet iyi bir şekilde
varlığını sürdürüyor. Yani bir
dönem İnkaların yürüdüğü
bu merdivenlerde siz de adım
atabilirsiniz. Benzersiz bir
deneyim olacağı kesin.

Inti Punku (Günes¸ Kapısı) yolun bittiginin
ve antik sehre
¸
�
ulastıgınızın
¸ �
kanıtıdır.

"

"

TAPINAKLAR
ŞEHRİ
Machu Picchu’nun en
ilginç yapılarından
biri olan kanatları
açık bir akbaba figürü
şeklinde oyulmuş
Akbaba Tapınağı,
belirli saatlerde
ziyaret edilebilen
Ay Tapınağı,
Kraliyet Mezarı ve
Güneş Tapınağı
antik şehrin kendi
hikâyelerini anlatan
diğer yapıları…
Şehirdeki en önemli
yapılardan biri olan
Intihuatana Güneş
Saati şehrin en yüksek
yerinde İnkaların
zamanı çok önceden
ölçtüklerine ve
yaşamlarını güneşin
yıllık döngüsüne göre
şekillendirdiklerine
şahitlik ediyor.

MACHU
PICCHU
TEMMUZ
2007’DE
DÜNYANIN YEDİ
HARİKASI’NDAN
BİRİ OLARAK
SEÇİLMIŞTİR.

"
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RENGÂRENK GELENEK
İnka şehrine yapacağınız yolculuk
sizi sadece gizemli bir geçmişle değil,
doğanın en cömert hallerini yansıtan bir
ortam ve canlı türleriyle de tanıştıracak.
Bölgeye özgü Lama ve alpaka gibi
yerli halk için çok önemli hayvanlar
ve dört yüz yirminin üzerinde kuş
türü de gezinizi renklendirecek.
Özellikle alpakalar kaliteli yünleriyle,
yerli halkın yüzyıllardır geleneksel
kıyafetlerinde yerini alıyor. Buraya
yapacağınız ziyarette alpaka yününden
yapılan rengârenk kıyafetler ve
hediyelik eşyalar edinebilirsiniz.
SIRADIŞI LEZZETLER
Peru mutfağı; tarihi ve farklı
kökenlerden gelen halklarıyla
pek çok kültürün etkisinde
kalmış, kıyafetleri kadar
renkli bir mutfaktır. "Ceviche"
gibi deniz mahsullerinden
bir yemek ya da yapımı
hayli zahmetli ama buna
değecek “Pachamanca” gibi
yerli güveçlerinin tadına
bakabilirsiniz. Acı sevenlerin
hoşuna gidecek pek çok farklı
yemek çeşidiyle, egzotik bir tat
deneyimi de yaşayacaksınız.
24
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Bursagaz, Çalışanlarının Yenilikçi
Fikirlerini Ödüllendirdi
Bursagaz, çalışanlarının, iş süreçlerinde
verimliliği, kaliteyi ve memnuniyeti
artıracak önerilerini “Fikrim Var Öneri
Sistemi” kapsamında değerlendirmeye
alıp, öneri vererek süreçlere
katkıda bulunan tüm çalışanlarını
ödüllendiriliyor.
ÇALIŞANLARLA BAŞARIYA
Yapılan değerlendirmede en yüksek
puanı alan beş kişi ile birlikte öneri
sistemine katkıda bulunan 50 çalışanı
ödüllendirdiklerini söyleyen Bursagaz
Yönetim Sistemleri Müdürü Halit

Her yıl ortalama 300’ü
aşkın önerinin yapıldığı
Fikrim Var Öneri
Sistemi’nde, 2018'de en
yüksek puanı alan beş
Bursagaz çalışanı törenle
ödüllendirildi.
Yılmaz, Bursagaz’ın çalışanlarıyla
birlikte büyüyüp geliştiğini belirterek,
“Her ne yapıyorsanız yapın, işinizde
mükemmelliği sağlamak bir süreç

gerektirir. Biz de kaliteden müşteri
ilişkilerine uzanan tüm birim ve
hizmetlerde mükemmelliği hedefleyen
bir şirket olarak, bu sürece çalışanları da
dahil etmek amacıyla böyle bir sistem
tasarladık. 2018 yılında 314 öneri geldi
ve yaptığımız değerlendirmelerde bu
önerilerden 98’i yenilikçi, uygulanabilir
ve süreçlerimize katkı sağlayacak
nitelikte bulundu. Bu sisteme katılım
göstererek değerli fikirlerini paylaşan
çalışanlara ve sistemi hayata
geçirmemizde bizi destekleyen Bursagaz
yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

Bursagaz’dan İZGAZ’a Kıyas Ziyareti
Bursagaz, kıyas çalışmaları kapsamında
son olarak İZGAZ’ı ziyaret ederek,
Bursagaz’ın kurumsal projesi olan “Kriz
Yönetim Metodolojisi” ve KPI Projesi
üzerine İZGAZ’ın Kriz Yönetiminden
Sorumlu Teknik Destek Müdürü Serkan
Duvarcı ve İZGAZ İnsan Kaynakları ve
İletişim Müdürü Onur Dural ile bir araya
geldi. Bursagaz’ın KPI yönetimine dair
sahip olduğu bilgi seviyesinin projeye
büyük katkı sağladığını belirten Bursagaz
KPI Proje Lideri Burcu Özkarakaş Aksoy,
“KPI Projesi kapsamında yurt içi ve yurt
dışı literatür araştırmalarımız; alanında
başarılı şirketler ve iş birliklerimiz
ile olan iletişimimiz devam ediyor.
Çalışmalarımızı gerçekleştirirken
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farklı kurum ve kuruluşlar ile olan fikir
alışverişini önemsiyoruz ve bu doğrultuda
araştırmalarımızı, ziyaretlerimizi ve
iletişimlerimizi sürdürüyoruz” diye
konuştu.
KRİZLERE HAZIRLIKLI OLMALI
Her şirketin kriz yönetimi konusunda
hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğine
dikkat çeken Bursagaz Proje Lideri Sezer
Atalay, “Olası krizlerden minimum
düzeyde etkilenerek süreci atlatmak için
proaktif yaklaşım ile çalışmalarımızı
şekillendiriyoruz. Aynu zamanda krizi
doğru yönetebilmek adına kaynak ve
gereksinimlerin tespiti, sorumlulukların
doğru belirlenmesi ve alınan kararların

kriz yönetiminde görev alan kişiler
tarafından benimsenmesi de büyük
önem taşıyor. Belirli periyotlarda
haberli ya da habersiz tatbikatların
uygulanması kriz anında yaşanabilecek
aksaklıkların önceden görülmesi adına
faydalı bir uygulama. Biz de Bursagaz
olarak, bu alandaki çalışmalarımızı
örnek metodolojiler ile geliştirmek üzere
İZGAZ yetkilileriyle bir araya geldik.
İZGAZ’ın kriz yönetim metodolojisini
tanımak ve yetkilileriyle iletişim halinde
olmak, kurumsal projemize önemli bir
katkı sağladı. İlerleyen dönemlerde de
bu tür ziyaretlere ve çalışmalara devam
edeceğiz” dedi.

BURSAGAZ'DAN
İçeriğin İngilizce versiyonu ve fotoğraf
galerisine QR kod ile ulaşabilirsiniz.
You can access the English version of the content
and photo gallery with QR code.

Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü
Özel Etkinlikler İle Kutladı
Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü birbirinden keyifli etkinlikler ile kutladı.
Düzenlenen şöyleşiye ek olarak 8 Mart’a özel olarak öğle yemeğinde konsept bir
menü hazırlayan Bursagaz’da, çalışanlar Ege’nin eşsiz lezzetlerinin tadını çıkardı.
Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden
Bursagaz, müşteri memnuniyeti kadar çalışan
mutluluğuna da büyük önem veriyor. Özel günlerde
şirket içinde çeşitli etkinlikler düzenleyen şirket, Dünya
Kadınlar Günü’nü de unutmadı. 8 Mart’ta Nilüferköy
ve Esentepe Genel Müdürlük binasında düzenlenen
etkinliğin konuğu, Kişisel Marka, Stil ve İmaj Uzmanı
Rüzgar Mira Okan oldu. Bursagaz’ın hem kadın hem de
erkek çalışanlarının ve üst yönetiminin yanı sıra basın
mensuplarının da katıldığı etkinlikte Okan; kişinin öz
stilini bulması ve sürdürmesi, günlük motivasyonun
sağlanması, kişinin kendi değerinin farkında olması,
zarafet ve değişimin yönetimi konularını ele aldı.
Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Rüzgar
Mira Okan, Bursagaz’ın çalışanlarına hediye ettiği
“Kendi Stilini Yarat” isimli kitabını da isme özel olarak
imzaladı.
ŞÜKRÜ ÖZDEN: KADINLARIN GÜÇLÜ
DURUŞUNDAN İLHAM ALIYORUZ
Dünya Kadınlar Günü’ndeki etkinlik kapsamında
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden
de bir konuşma yaptı. Kadın çalışanların bu özel
gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Özden,
“Doğal gaz gibi erkek çalışan oranının oldukça yüksek
olduğu bir sektörde, ortalamanın çok üzerinde kadın
çalışanımızla Bursalılara hizmet vermekten büyük
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte
kadınların güçlü duruşlarından ve başarılarından ilham
alıyoruz. Bursagaz’ın ilkeleri arasında şöyle bir madde
var: Birlikte! Biz kadın - erkek tüm çalışanlarımızla
şehrimizi güzelleştirmek adına daha nice başarılı
çalışmaya imza atmayı hedefliyoruz” dedi.
EGE LEZZETLERİ BURSA’YA TAŞINDI
Bursagaz’ın Kadınlar Günü sürprizleri bununla da
bitmedi ve öğle yemeğinde tüm çalışanlara özel bir
menü ikram edildi. Ege’nin kendine has yemekleri
saha ve ofis çalışanlarının buluştuğu öğle yemeğinde
Bursagaz çalışanlarına sunuldu.
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AJANDA • Dijital

"

Dünyanın en iyi
meditasyon ve rahatlatma
uygulaması...

"

ZOR İŞLERİ
KOLAYLAŞTIRIN
Çok çalışıyorsunuz ve
bazı ev işlerinize zaman
ayıramıyor musunuz? Ya
da ofisinizin, şirketinizin
daha sonra yaparım diyerek
ertelediğiniz birçok işi mi var?
Nakliyat, temizlik, tadilat ve
boya badana gibi işleri bir
aplikasyon içinde barındıran
Armut uygulaması birçok işi
çözmenize yardımcı olabiliyor.
2000’den fazla farklı hizmeti
de içinde barındıran bu
uygulama, uzun zamandır
beklettiğiniz işleri bir tıkla
çözme ihtimali sunuyor.

İş Seyahatleri Daha
Rahat

Derin Bir Nefes Alın
Dünyanın en iyi meditasyon
ve rahatlatma aplikasyonu
olarak kabul edilen Calm,
yoğun ve hareketli geçen
günlerinizin ardından
rehberli meditasyonlar, uyku
hikayeleri, nefes programları
ile stres seviyenizi azaltmaya,
daha iyi ve daha güzel bir
uyku çekmenize yardımcı
oluyor. Aynı zamanda sizi
dış dünyanın gürültüsünden
kurtaracak yağmur, rüzgar,
orman, deniz gibi değişik
ses temalarını kullanarak
meditasyonu iyileştirmeye
fayda sağlıyor.
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İstanbul Havalimanı için
tasarlanmış bu tam donanımlı
uygulama artık birçok seyahatin
daha kolay olmasını sağlıyor.
Evden çıktığınızda ne kadar sürede
havalimanına varacağınızı, biniş
kapısına nasıl ulaşabileceğinizi
gösteren uygulama İstanbul
haritası, uçuş kaydetme,
havalimanı haritası ve ücretsiz
Wi-Fi gibi özellikleri de içinde
barındırıyor.

DAHA RAHAT, DAHA HIZLI
ULAŞIM
İstediğiniz veya sevdiğiniz ulaşım
seçeneklerini gerçek zamanlı ve
karşılaştırmalı bir biçimde sunan Trafi
uygulaması, özellikle İstanbul, Bursa,
İzmir gibi kalabalık şehirlerde bir yerden
bir yere giderken geç kalma ihtimalini
azaltmaya fayda sağlıyor. Kullanırken
internet bağlantısına da ihtiyacınız
olmadığı için varış noktasını seçip arama
yapmaya da devam edebilirsiniz.

Kitap • AJANDA

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

SÜT ALMAYA ÇIKTIM AMA
EVE BİR BİSİKLETLE DÖNDÜM
Yazar
: Jochen Mai
Yayınevi
: The Kitap
Sayfa Sayısı : 304

IKIGAI UYGULAMA
REHBERİ

Her gün çok sayıda karar
veriyoruz. Bazılarının
yaşantımızda etkisi yok denecek
kadar az, bazıları ise tüm
hayatımızı etkiliyor. Bazen öyle
radikal ve kalıcı kararlar alıyoruz
ki buna kendimiz bile şaşırıyoruz.
Kitap, mantıklı olduğunu
düşündüğümüz bir kararın aslında
kötü sonuçlar doğurabilecek

bir karar, hatalı olduğunu
düşündüğümüz bir kararın ise
hayatımızın en mantıklı kararı
olabileceğini örneklerle anlatıyor.

Yazar

: Francesc Miralles,
Hector Garcia
Yayınevi
: İndigo Kitap
Sayfa Sayısı : 256
İlk kitaplarında Japonlara özgü ikigai
felsefesini en temele inerek inceleyen
Héctor García ve Francesc Miralles,
okuyucuların hayattaki amaçlarını
tüm yönleriyle nasıl keşfedeceklerini
iki yıllık bir uğraşın sonucunda detaylı
bir biçimde anlatıyor. Hayat amacınızı
keşfetmeniz için esas olan ikigai
felsefesini, yaşamınızın merkezine nasıl
koyacağınızı otuz beş farklı aşamayla
ele alan bu kitap, geçmişi, bugünü ve
geleceği bir araya getirerek kendinizi
tanımamızı sağlayacak.

Pembe Fili Düşünme
Yazar

: Zeynep Selvili
Çarmıklı
Yayınevi
: İnkilap Kitapevi
Sayfa Sayısı : 208

Pembe fili düşünmemem
gerekiyor. Tamam, o zaman
kocaman, gri bir balina
düşünürüm. Pembe fili
düşünme. Balinalardı değil mi

su püskürten? O kadar zaman
nefeslerini mi tutuyorlar,
ne yapıyorlar? Pembe fili
düşünme. Geçenlerde aldığım
kitabı da düşünebilirim.
Pembe fili düşünme. Çok
heyecanlıyım başlamak için.
Pembe fili düşünme. Pembe fili
düşünmemem lazım. Acaba
kaç defa düşündüm? Pembe fili
düşünme.

Kendine İyi Davran Güzel İnsan
Yazar
: Beyhan Budak
Yayınevi
: Destek Yayınları
Sayfa Sayısı : 216
Ben kendim için önemli miyim? Bu yolculukta, kaygılarınla baş etmek ve kafaya
takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceğini, olumsuz düşüncelerini nasıl kontrol
edebileceğini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlamlı olduğunu, hangi alanlarda hayatı
ve getirdiklerini kabullenmen gerektiğini, içindeki değersizlik hissini nasıl yenebileceğini ve
kendini nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceksin.
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TÜRKİYE'DEN DURAKLAR • Göbekli Tepe

Ta r i h i Ye n i d e n Ya z a n Ta p ı n a k K e n t

Göbekli Tepe

İnsan doğar, büyür ve ölür. Peki doğumdan ölüme olan bu yolculukta
insan neler yaşar, nasıl yaşar? Göbekli Tepe kalıntıları bugün
sapasağlam karşımızda olmasaydı, 12 bin yıl öncesi bizim için bir
muamma olurdu. Oyulan bu taşlar, her ne kadar cansız olsalar da onlar
yaşayan birer cevaptır, tarihtir, dünden bugüne ulaşan bir sanattır.
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bahar 2019

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Medeniyetler Beşiği
Mezopotamya…
Bereketli
topraklarında nice
kültüre ev sahipliği
yapan bu bölge,
bugün de geçmişi gün
yüzüne çıkartmaya
devam ediyor. Sümer,
Babil, Asur, Akad ve
Elam gibi tarihin en
eski medeniyetlerinin
yaşamlarını sürdüğü
bu coğrafyada
günümüze ulaşmayı
başaran Göbekli Tepe
kalıntıları tarihe ışık
tutuyor.

EN ESKİ TAPINAK
Şanlıurfa’nın Örencik köyünde bulunan Göbekli Tepe, dünyaca ünlü Mısır piramitlerinden bile 7 bin 500 yıl daha genç. Yaklaşık
12 bin yıllık geçmişi ile Göbekli Tepe’nin en önemli özelliği ise orijinal hali ile günümüze ulaşmayı başaran dünyanın en eski
tapınağı olması. Bugün dünyaca tanınan bu antik kentin serüveni, arazinin eski sahibi Mahmut Yılmaz’ın burada tarım yaparken
tarihi değeri bulunan birkaç taşı topraktan çıkarmasıyla başlamış. Sonrasında kazı çalışmalarında da 20 yıl kadar çalışan Yıldız,
şimdi de antik kentte güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.
DÜNDEN BUGÜNE
YAŞAM İZLERİ
Neolitik dönemin
çanak-çömlek
kullanılmayan
döneminden günümüze
kalan önemli
miraslardan olan
Göbekli Tepe’deki
kazılardan elde edilen
bulgular, dönem
insanlarının dini
tören ihtiyaçlarını
karşılamak üzere
burayı inşa ettiklerini
gösteriyor. Gün yüzüne
çıkartılan ilginç
bulgular arasında
yabani hayvan
kabartmalı dikili taşlar
ve insan heykelleri yer
alıyor.
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Keşfinden yaklaşık 30
yıl sonra, 1995 yılında
Göbekli Tepe’de arkeolojik
kazılar başlamış. Kazıyı
başlatan Arkeolog Klaus
Schmidt, uzun yıllar
bölgede çalışmış ve önemli
bulgular keşfetmiştir.
Schmidt, 2014 yılında,
hayata veda edene dek
bölgede çalışmalar
yürütmüştür.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞÜM
Göbekli Tepe’nin yakınlarındaki
kireç yataklarından istifade edilerek
yapılan ve bugün misafirlerin seyrine
açık olan yapılar, bölgede inşa
edilen ilk eserler değil. Bugün tanık
olunan bulgular bin 400 yıl vakit
alan bir inşa sürecinin eserleridir.
Bulgular eserlerin üzerlerinin zaman
içinde örtülerek tekrar inşa sürecine
girdiğini gösteriyor. Bu durum bir
nevi “inşaatta geri dönüşüm” olarak
adlandırılıyor ve Göbekli Tepe’deki
medeniyetin geldiği nokta hakkında
bizlere ipucu veriyor.

GELECEĞE BIRAKILAN KADİM MİRAS
Göbekli Tepe’de dönemin hayat şartlarını günümüze aktaran pek
çok örnek bulgu var. 12 metre yüksekliğe sahip tapınakta bulunan,
en büyükleri 7 metre yüksekliğe sahip ve 25 ton ağırlığa ulaşan
“T” biçimindeki dikili taşlar üzerinde, bölgede görülen tilki, yaban
ördeği, örümcek ve eşek gibi hayvanların kabartma motifleri
görülüyor. Ayrıca bu kabartma tasvirlerden yola çıkılarak dönemin
insanlarının henüz hayvanları evcilleştiremediği bilgisine ulaşılıyor.
Tüm bu değerli buluntularla tarihin seyrine ışık tutan Göbekli Tepe
öncelikle 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici
listesine alınmış, 2018'de ise kalıcı listeye girmiştir.

2019 yılının “Göbekli Tepe Yılı” ilan edilmesi ile
bölgeye olan ilginin daha da artması bekleniyor.
32

bahar 2019

DÜNYA GÜNDEMİNDE GÖBEKLİ TEPE
Antik kentle ilgili olarak son gelişmeler dahilinde
geçtiğimiz mart ayında Cannes’da 30.’su düzenlenen
MIPIM Fuarı’nda (International Property Market),
yapımı bin 600 saat süren Göbekli Tepe maketi
sergilendi. Bununla birlikte Amerika’da yaşayan ve
dünyaca tanınan Prof. Dr. Mehmet Öz de Göbekli
Tepe’ye gelerek bölge hakkında bilgi aldı ve burayı
Amerika’da düzenlediği The Dr. Oz Show isimli
televizyon programında duyuracağını söyledi. Bu
gelişmelerle birlikte bölgenin tanıtımı önemli bir ivme
kazanacağı düşünülüyor.

DÜNDEN BUGÜNE • Anadolu'daki İbadethane Mimarisi
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Anadolu’daki

İbadethaneler
nevi zenginlikleri
Bu toprakların ma

Kadim medeniyetlerin evi Anadolu... Bu coğrafya
tarihi boyunca farklı medeniyetlere kucak
açarak zengin bir kültürün sahibi olmuş. Bunun
en büyük göstergesi de farklı ibadethaneler.
Gelin geçmişten günümüze doğru ülkemizdeki
ibadethanelerin mimari güzelliklerine göz atalım.
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MERMER ONUNLA
DEĞERİNİ BULDU
Ülkemizin en bilinen antik
kentlerinden Efes, İzmir’in Selçuk
ilçesinde 8 kilometrelik geniş bir
alan üzerinde Ayasuluk Tepesi,
Artemision, Efes ve Selçuk olarak
dört ana bölgeden oluşuyor.
Dünyanın yedi harikasından
biri olan Artemis Tapınağı da
antik kentin önemli kalıntıları
arasında yer alıyor. Bugün birkaç
sütun örneğini bulabileceğiniz
Artemis, M.Ö. 7. yüzyıla kadar
uzanan tarihi ile mermerden inşa
edilen ilk tapınak olma özelliğini
taşıyor. Tanrıça Artemis için
Lidya Kralı Croesus tarafından
yaptırılmış olan tarihi yapının
tasarımı ünlü Yunan Mimar
Chersiphron’un imzasını taşıyor.
Dönemin en büyük heykeltıraşları
olan Pheidias, Polycleitus,
Kresilas ve Phradmon’un eserleri
olan bronz heykellerle buranın
vakti zamanında süslenmiş olması
da tapınağın ününe ün katıyor.

Ülkemizdeki
en eski tapınak
ve Göbekli Tepe,
yaklaşık 12 bin
yıllık geçmişi
ile bilinen tarihi
baştan yazdıracak
öneme sahip.

"

İNANIŞIN TAŞTAKİ İZİ
Antalya’daki Likya kenti Myra… M.Ö. 5 yüzyıla uzanan, “Yüce
Ana Tanrıça’nın Yeri” anlamına gelen ismi ile şehir, bir dönem
Likya’nın başkenti de olan Myra özellikle kayalıklara oyulmuş
mimarisi ile dikkat çekiyor. Taşlardaki bu yaşam şekli o dönem
kentin ele geçirilmesini zorlaştırmış olsa da bu antik kentin en
önemli yapısı olan St. Nikolas Kilisesi 1034'te Arap akınları
sonucu işgal edilerek tahrip edilmiş. Bugün antik kiliseden
geriye kalan taştan örme duvarları ile kemerli kapı girişleri ve
pencere oyuntuları, kubbesi ve freskleri dikkatinizi çekecektir.

HIRÇIN KARADENİZ’İN SARP TAPINAĞI
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nın 4. yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiği
tahmin ediliyor. Eski Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, sarp kayalıkların yamacındaki
konumuyla mimari açıdan dikkat çekiyor. Meryem Ana'nın doğuşu ve mabede sunuluşu, tebliğ,
Hz. İsa'nın doğuşu, mabede sunuluşu ve hayatı, İncil’den canlandırmalar, Meryem Ana’nın ölümü
ile havariler kilisedeki freskler arasında. Bunlara ek olarak Hz. Adem ve Hz. Havva’nın yaratılışı,
tembihlenişleri, yasak meyveyi yemeleri ve cennetten kovulmaları gibi freskler de ilginizi çekecek
mimari değerler arasında bulunuyor.

BOĞAZIN EN
GÖRKEMLİSİ NAMI
DİĞER MAVİ CAMİİ
1609-1617 yılları arasında
Osmanlı Sultanı 1. Ahmed
tarafından yaptırılan Sultan
Ahmet Camii, Osmanlı
cami mimarisi ile Bizans
kilise mimarisinin çok özel
bir sentezi. Ülkemizin ilk
altı minareli camisi olan
eserin iç mekânında 50
farklı lale çeşidinin deseni
ile hazırlanmış 20 bini aşkın
İznik çinisi kullanılmış.
Özellikle mavi rengin baskın
olduğu çini renklerinden
dolayı yabancılar Sultan
Ahmet Camii’ne Blue
Mosque, yani “Mavi Cami”
diyor. Caminin pencerelerini
süsleyen renkli camlar da
1609-1617 yılları arasında
Venedik Sinyorunun sultana
hediyesiymiş.

ANADOLU’DAKİ İLK
MİNARE
Vakti zamanında
Antakya topraklarına
gelen havarileri koruma
uğruna hayatını kaybeden
marangozdan ismini alan
tarihi Habib-i Neccar
Camii, Roma dönemine ait
bir pagan tapınağı üzerine
7 yüzyılda inşa edilmiş.
Ülkemizdeki en eski cami
olan tarihi yapıya estetik
açıdan hareket katan
kemerlerinde ve gelenin taş
malzeme kullanışmış olsa
da caminin dikdörtgen
kaideli, ahşap şerefeli
minaresi de ilgi çekicidir.
Birkaç kez yenilenen
camideki son dokunuşlar
Osmanlı döneminde
olmuş. Caminin
etrafındaki medrese
odaları ve avlusundaki 19.
yüzyıldan kalma şadırvanı
tarih yolculuğunuza renk
katacak türden.

EMSALSİZ VE SADE
2013 yılında yapımı biten Sancaklar Camii, Ünlü Mimar Emre Arolat’ın imzasını
taşıyor. Diğer cami örneklerinin aksine Sancaklar Camii, taştan örme minare hariç,
yerin altına konumlandırılmış. Kolonsuz, taşıyıcısız bir iç mekân tasarımı ile ibadet
etmeye gelenleri karşılayan caminin içi de İslam mimarisinde alışık olunan süslü
yapının tamamen dışına çıkıyor; duruluk ve sadelik ön planda. Caminin mimarı bu
ilginç tasarımı “kul ile Allah’ın arasına hiçbir şey giremez” düşüncesi ile bu denli sade
bir tasarıma yöneldiklerini belirtiyor. Caminin mihrap kısmına düşen gün ışığı, güneş
battıktan sonra da aynı hissi verebilecek aydınlatmalar kullanılarak sağlanıyor.
bahar 2019
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İŞ'E YARAR BİLGİLER • Şanlıurfa'da Nereleri Gezmeli?

Peygamberler Diyarı'nda sizi

neler bekliyor?

Otantik atmosferi ile büyüleyici anlar sunan Şanlıurfa’da gerek kent
meydanında gerekse yakın çevrede sizi bekleyen pek çok güzellik var. Gelin,
sizin için hazırladığımız gezi duraklarına birlikte göz atalım.

KARAR VERİN VE HAZIRLIKLARINIZI TAMAMLAYIN
• Tarihiyle büyüleyen Şanlıurfa’yı yakından görmek için en güzel zamanlar bahar ayları olacaktır. Çünkü
yazın ortalarında şehir, eğer alışkın değilseniz çok sıcak gelecektir.
• Yola çıkmadan önce, gezi süresi boyunca öngörülen Şanlıurfa hava durumunu tahminlerini kontrol
ederseniz bavulunuzu ona göre hazırlar ve herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimalinizi de azaltmış olursunuz.
• Şahsi araç veya uçak. Seçim sizin. Şanlıurfa’ya farklı yollardan varabilirsiniz. İster göre göre, ister bir çırpıda.
• Yola çıkmadan önce Şanlıurfa ile ilgili paylaşım yapmış vlog sayfalarına da göz atabilirsiniz. Başkalarının deneyimi sizin için
de yol gösterici olabilir.
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NE YAPMALI?
• Göbekli Tepe’ye gidip 12 yıl
öncesini ziyaret edin.
• Medeniyetlere kucak açmış,
bugün Birecik Barajı suları
altında kalan Halfeti’nin tılsımlı
güzelliğine kendinizi bırakın.
• Balıklı Göl’ün manevi havasına
kendinizi bırakın.
• Halfeti’de toprak evlere hayran kalın.
• Urfa Kalesi’ne giderek tarihi surların ardından şehri
seyredin.
• Şanlıurfa Müzesi’nde geçmişin kalıntılarına göz atın.
• İlk adı ile On İki Havari Kilisesi, son ismi ile Fırfırlı
Camii’yi yakından görün, medeniyetlerin buluşmasına
şahit olun.

NE ALMALI?
• Şanlıurfa ziyaretinizin dönüşünde sevdiklerinize bu
şehirden çeşitli hediyeler götürebilir, kendiniz için de
Şanlıurfa’dan hatıra kalacak şeyler almayı ihmal etmeyin.
• Hediyelik eşya için Gümrük Hanı etrafındaki dükkânlarda
seveceğiniz pek çok şey bulabilirsiniz.
• Otantik halı ve kilim için Sipahi Pazarı’na, bakır eşyalar
için Hüseyniye Çarşılarına uğrayın.
• Şehirde damağınızda iz bırakacak Şanlıurfa’ya özgü peynir,
fıstık, isot, meyan kökü, nar pekmezi ve daha birçok baharat
çeşidini gittiğiniz yere de götürebilirsiniz.

NE TATMALI?
• Şanlıurfa’nın efsaneleşen tadı olan ciğeri özellikle sabah
kahvaltısında deneyimleyin.
• Baharat ve et konusunda zengin seçenekler sunan şehirde
günün her anında kendinizi kebap yerken bulabilirsiniz.
• Şanlıurfa’nın alametifarikası olan çiğ köfteyi
yerinde tadın.
• Ayran çorbası, pıt pıt, çağala aşı,
erik aşı, isot çömleği, bostana, dolmalı
köfte, şıllık tatlısı gibi yöresel yemekleri
tadarak lezzet coğrafyanızın sınırlarını
genişletin.
• Her zaman tadamayacağınız ilginç bir
kahve deneyimi için mırrayı es geçmeyin.
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İçeriğin İngilizce versiyonuna ve fotoğraf
galerisine QR kod ile ulaşabilirsiniz.
You can access the English version of the content
and photo gallery with QR code.

Alinur Aktas
Yesil Bursa'nın Baskanı

31 Mart seçimlerinde halkın kararı ile Bursa’nın gelecek hedeflerine yön
verecek ismi seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa
ile ilgili gündeme alınan önemli projeleri, Bursa için hedeflenen geleceği
Mavi Yeşil okurlarına anlattı.

Bursalılar yeni dönemde de
şehrin anahtarını size teslim etti.
Bursalı seçmenin kararı ile ilgili
değerlendirmeleriniz neler olacaktır?
Bu milletin bize gösterdiği desteğe,
gecemizi, gündüzümüze katarak
cevap vermemiz gerekiyor. Yolumuz
uzun, yükümüz ağır, yapacağımız
çok iş var. Bizler bir davayı temsil
ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız.
Yaptığımız her güzel iş davamıza
mal edilecek. Her kötü ya da eksik
işin yansıması da yine davamıza ve
liderimize olacak. O nedenle aldığımız
bu emaneti en güzel şekilde temsil edip
en güzel şekilde projelerle bir gün bizden
çok daha iyi yapacak kardeşlerimize
gururla onurla teslim etmenin derdi
içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim.
Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve
yöneticilerimizle, AK Parti ve MHP İl

Başkanım olmak üzere bu memlekete
gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri,
belediye başkanlarımız, meclis
üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda,
imarda, turizmde, ekonomide tabir
yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri
teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın. Derdimiz
heyecanımız Bursa ve Bursa’nın
sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa
ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan
zaman zaman duyuyorum, ‘güzel tatili
hak ettin’ diye. Buna ne vaktimiz var,
ne de ortamımız müsait. Şimdi çalışma
zamanı. Oy vereni vermeyeni ile 2
milyon 994 bin kişilik Bursa’nın Belediye
Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi
olmasın.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevine başladığınızda Bursa’nın
gözünüze çarpan en büyük sorunu ne
oldu, sebebiyle birlikte açıklayabilir

misiniz ve bu sorunu nasıl aşmayı
planlıyorsunuz?
Bursa’nın öncelikli konusu ulaşım.
Merkez nüfusu 2 milyonu aşan, trafiğe
çıkan araç sayısının her geçer gün arttığı
Bursa’da ulaşım sorununa mutlak çözüm
üretmemiz gerekiyor. Bu konuda ulaşım
acil eylem planımızı hemen devreye
alıp, 29 noktada küçük dokunuşlarla
kavşakları daha seri hareket edilen
alanlara dönüştürdük. Şuana kadar
yapılan çalışmalarla kavşaklarda
yüzde 25 oranında rahatlama
sağladık. Hedefimiz tüm çalışmalar
tamamlandığında yüzde 40 oranında
bir rahatlama sağlamak. Raylı sistem
ağı daha da genişleyecek. Çalışmaları
devam eden terminal hattı var. Müstakil
olan bu hattı mevcut hatta entegre
ediyoruz. Terminal – Kent Meydanı
raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve
11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız
müjdeyi verdi ve gereken ne ise
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"

Kaliteli
tohum ve fidan
desteğinden
yüksek verimli
ırk hayvanların
alınmasına
kadar her
konuda
çiftçimizin
yanındayız.

"

yapılacak dedi. Bunun yanında 1355
yataklı şehir hastanemiz geliyor.
Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla
buluşuyor. Yüksek Hızlı Trenin
Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp,
halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı
trene ulaşımı temin için planlamamızı
yaptık. Emek’te biten hattı 5,5
kilometrelik ilave hat ve 4 istasyonla
şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı
Trenle buluşturuyoruz. Bunun yanında
Üniversite hattımızı da 3 kilometre
ilave hat ve 2 istasyonla Görükle’ye
ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımızdan
sözünü aldığımız, Gürsu’dan başlayıp
tamamı yer altından olacak 28.8
kilometrelik hattımız Değirmenönü,
Otosansit, Esenevler, Hastane, Mesken,
Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark,
Acemler ve devamında Çalı’ya kadar
uzanacak. Böylelikle kent merkezindeki
trafik yükünün önemli bir kısmını bu
hat ile yer altına çekmiş olacağız.
Bursa “Yeşil” sıfatı ile birlikte anılan bir
şehir. Kentin bu unvanına uygun şekilde
geleceğe aktarılması adına birçok
projenin hazır olduğunu biliyoruz.
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Projelerden ve hedeflerinden biraz
bahsedebilir misiniz?
Yeniden Yeşil Bursa hedefiyle
önümüzdeki dönemde 1,5 milyon
metrekare alanı bulan 8 büyük
Millet Bahçesi ve Parkı kentimize
kazandıracağız. Ürünlü'de 70 futbol
sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi,
Çeltik'e Tematik ve Çiçek Parkı,
Vakıfköy'e Kent Parkı, Gökdere'ye
200 dönümlük Çocuk Köyü ve Parkı,
Dağyenice'ye Doğal ve Yaşam Turizm
Merkezi kazandıracağız. Yine 11
mahallenin ortasında kalan Hamitler
Çöplüğü de devasa bir park haline
dönüştürülüp 300 bin kişinin nefes
alması ve güzel vakit geçirmesi
sağlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet
politikasında yenilenebilir enerji
kaynaklarına bakış açısı nasıl acaba?
Bununla ilgili projeler var mıdır?
Yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanmak ve enerji verimliliğini
sağlamak amacıyla 2012 yılında hayata
geçirilen proje kapsamında Hamitler
Katı Atık Depolama alanında oluşan

metan fazından elektrik üretiyoruz.
Günlük ortalama 2 bin 850 ton evsel
atığın depolandığı ve doluluk oranın
yüzde 52 seviyesinde olduğu Hamitler
Katı Atık Depolama Sahası’ndan çıkan
metan gazından elektrik üretme projesi
kapsamında 2012 yılında faaliyete
başlayan tesiste bugün itibariyle saatte
9 bin 800 kilowat elektrik enerjisi
üretiliyor. Hamitler’deki projenin bir
benzeri İnegöl ilçesinde de hayata
geçirildi. Bu tesiste de metan gazından
saatte 1,2 megavat elektrik enerjisi
üretiliyor. Arıtma tesislerinden çıkan
çamuru da bir anlamda ekonomiye
kazandırdık. Günde yaklaşık 100 ton
atık çamurunun yakıldığı çamur yakma
tesislerinde de günde 2,5 megavat saat
elektrik enerjisi üretiyoruz. Bunun
yanında spor tesislerimiz, BUSKİ
atölyelerinin çatıları ve BUSKİ’ye
ait Görükle G46 deposunun üzerine
yerleştirdiğimiz 960 panelle güneş
ışınlarından da elektrik üretimine
başladık.
Bursaray’da sinyalizasyon
optimizasyonu yatırımı ile ciddi bir
kapasite artışı sağlanacak.

Enerji verimliliği yönünden bakarsak;
nasıl bir katkı sağlanması hedefleniyor?
Raylı sistem sinyalizasyon
optimizasyonu için çalışmalarımız
kesintisiz devam ediyor. Yaklaşık 120
milyonluk bu yatırımla sefer bekleme
süreleri yaklaşık 4 dakikadan 2
dakikaya düşecek. Yani halkımızı daha
konforlu, kaliteli ve ekonomik ulaşım
imkanı bulacak. Sadece bu çalışma ile
günlük 287 bin olan yolcu sayımız 460
bine çıkacak. Yani bu iyileştirme ile
halen karayolu ile ulaşımı tercih eden
200 bine yakın vatandaşımız da şehir
içi ulaşımda raylı sistemi tercih edecek.
Vatandaşın toplu taşımayı tercih
etmesiyle bir taraftan trafiğe çıkan
araç sayısı azalırken, diğer taraftan da
fosil yakıt kullanımında da önemli bir
azalma olacak.
Projeleriniz arasında önemli turizm
yatırımları mevcut. Yeni dönemde

Bursa’ya turizm noktasında yapılacak
yatırımlar nedir?
Özellikle Tabakhaneler Bölgesi yeni
dönemde Bursa’nın gözde mekanlarından
biri haline gelecek. Merinos’tan Paşa
Çiftliği’ne kadar düşünüldüğünde
400 – 450 dönümlük bir aks burası.
Sadece boşalttığımız 130 dönüm alanla
ilgili 1 milyar dolarlık bir yatırım
söz konusu. Burayla Atatürk Kongre
Kültür Merkezi’ni birleştiriyoruz.
Karşıda Kültürpark. Yine Tarihi Çarşı
ve Hanlar Bölgesi’nin etrafını boşaltıp,
yayalaştıracağız. Hisarla alakalı
Osmangazi Belediyemiz çalışıyor.
Orduevi’nin olduğu yerde Bey Sarayı,
Tophane, Osman Gazi Orhan Gazi
Türbelerinin olduğu bölgelerde tarih
adaları oluşturmamız gerekiyor. İşte o
zaman birileri Kırşehir’den gelip, 3-5
gün Bursa’da kalacak. Tabii tüm bu
turizm planlamasını yaparken, Bursa’nın
Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’den ibaret

olmadığını, 17 ilçemizin de bu sürece
dahil olması gerektiğine inanıyorum.
Genel konjonktür çerçevesinde
baktığımızda gelecekteki Bursa’nın
bölgesinde ve ülke genelindeki rolü ne
olabilir? Siz Bursa Büyük Şehir Belediye
Başkanı olarak bu şehri nerede görmek
istersiniz?
Bursa gerek nüfusu gerekse ihracat
hacmiyle Türkiye ekonomisinin
lokomotif kentlerinden biri. Bursa’nın
bu rolü önümüzdeki süreçte de
devam edecek. Bunun yanında Bursa
önümüzdeki süreçte uzay ve havacılık
konusunda da bir adım öne çıkacak.
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim
Merkezimizin inşaatı tamamlanıyor.
Bu merkez sayesinde Türkiye’nin
astronotları Bursa’da yetişecek. Teknoloji
üreten, çevreci ve daha yeşil, turizm
gelirlerinin katlanarak arttığı bir Bursa
hedefiyle canla başla çalışmaya devam
ediyoruz.
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İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

DOĞADAN
DOLAPLARA
Tüm bedenlerde modayı
birleştirmek teması ile
her bedene özel giysiler
tasarlayan Sofi&Sofi yeni
koleksiyonundaki tasarımlar
doğallığı, şiirselliği ve saflığı
temsil ediyor. Özel kesimlere
sahip ceketler, viskozlar ve
gece elbiseleri barındıran
yeni koleksiyon, doğal lifli
kumaşlardan üretilmesi
ile dikkatleri üzerine
çekiyor. Cilt dostu olarak
da ön plana çıkan marka,
ürünlerinin içeriğinde etken
maddeler bulundurmuyor.

Yeniden Kullanılabilir
Ambalajlar
Kaynakların verimli kullanılması
adına pek çok marka çevreci
malzemelere yöneliyor. Bilinçli
tüketicilerin markalardan beklediği
ise hem çevreci hem de tarzından
ödün vermeyen ürünler. Birçok
çevreci markanın ardından geçtiğimiz
senelerde tasarımlarında artık kürk
kullanmayacağını duyuran Burberry,
organik moda yolunda yeni bir
karar daha alarak markaları daha
sürdürülebilir bir geleceğe taşımak
için 2025 yılına kadar tüm gereksiz
ambalajlara veda etmeyi planlıyor.
Artık markanın tüm kullandığı
ambalajlar yeniden kullanılabilir
ya da geri dönüştürülebilir olacak.
İngiliz marka, torbalarındaki plastik
laminasyonu ve giysi torbalarındaki
poli poşetlerini eleyerek 29 ton plastik
atığını da önledi.
44
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ÇEVRE DOSTU
KOLEKSİYON
Doğaya verilen zararı en aza
indirmeyi hedefleyen sürdürülebilir
moda akımını yakından takip eden
H&M markası doğayı keşfe çıkan
lavanta, kum, su mavisi, mercan
gibi doğa renklerine yer veren yeni
koleksiyonda ananas yaprağından
sağlanan selülöz liflerinden elde
edilen deriye eş değer Pinatex,
narenciye atıklarından sağlanan
ipek benzeri kumaşlardan
meydana gelen Orange Fiber
ve bitki esaslı esnek bir köpük
olan Bloom Foam yer alıyor.
Sürdürülebilirlik temasını ilkesi
haline getiren marka tişörtten
eteğe, korselerden özel üretilen
havuz terliğine kadar doğayla iç
içe oluşuyla da dikkatleri üzerine
çekiyor.

Erkek • STİL

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAYA SAYGILI
ÜRETİM

Sihir Onun İçinde

Günümüzde trend olmaktan çıkıp
artık çevreye duyarlı tüketicilerin
yaşamının bir parçası haline
dönüşen Eco-Fashion sezonlara
damga vurmaya devam ediyor.
Botanik kökenli elyafları ile çevre
dostu TENCEL markası ve ünlü
tasarımcı Giray Sepin’in hazırladığı
RE- isimli sürdürülebilirlik gözetilen
ormanlardan, doğaya saygılı üretimin
parçası olan giysiler tanıtıldı.
REFIBRA teknolojisine de yer veren
marka hem tekstil endüstrisine katkı
sağlıyor hem de çevre dostu modayı
benimseyen tüketicilere fayda
sağlıyor.

Geri
Dönüştürülebilir
Ayakkabılar

"

Tencel ve Giray Sepin
klasik erkek kalıplarını işçi
kıyafetlerinden ilham alarak
yeniden yorumluyor.

"

Her yıl farklı tarzlarda modeller
sunan Adidas bu kez de
Futurecraft Loop adını verdiği
yeni geri dönüştürülebilir
ayakkabılarını tanıttı. Önceki
modellerinde çok fazla ham
madde kullanan Adidas
Futurecraft Loop modelinde
termoplastik poliüretan versiyonu
bir malzeme kullanarak geri
dönüştürülebilir ayakkabılar
üretti. Geri dönüşüm için çok
ideal olan bu malzemenin
kullanılması dolayısı ile
kullanımı biten ürün parçalara
ayrılıyor, tekrar eritiliyor ve yeni
ayakkabıların malzemesi oluyor.
Marka genellikle ayakkabıları
üretirken iplik, tutkal ve polyester
benzeri ürünler kullanıyor.
Fakat bu durum geri dönüşümü
etkilediği için bu modelinde
tutkal ve iplikleri devre dışı
bıraktı ve ayakkabıları lazer
yardımı ile birleştirdi.

Swatch markası, sürdürülebilir
binalarının içinde tasarladığı yeni
anti-manyetik saat modeli System
51’i tanıttı. 500’er adet ile limitli
ve numaralı otomatik saatlerden
oluşan Flymagic koleksiyonu özel
kutularda ek deri kayışlar ile
sunuluyor. Üstelik 90 saatlik güç
rezervi ve 66 parçadan oluşmasıyla
mekanik saatlerin gücünü
sevenlerin dikkatini çekebilecek
nitelikte. Audemars Piguet'yle iş
birliği sonucu ortaya çıkan yeni
bir anti-manyetik denge yayı
Nivachron kıl zemberek saati
ilginç kılan en büyük özellik. Ters
yerleştirilmiş mekanizması, geriye
giden saniye ibresi, otomatik
rotoru ve tamamen görülen iskelet
kadranı System 51 bir hayli
gösterişli. 45 mm kasaya sahip
olan bu saatler çelik ve altın
kaplamadan oluşuyor.
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Enervis İkinci Kez “Düşük Karbon
Kahramanları Ödülü”nün Sahibi Oldu
Enervis, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde,
“Alüminyum Ergitme Fırınlarında Atık Isı Geri Kazanımı Projesi” ile ikinci kez
Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’nü kazandı.

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği
danışmanlığı ve uygulamaları,
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
danışmanlığı, verimli tesis projelendirme
ve uygulamaları alanlarında tam
kapsamlı hizmet veren Enervis’in
başarılı çalışmaları bir kez daha ödüle
layık görüldü. Sürdürülebilir Üretim ve
Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
desteğiyle düzenlenen 6. İstanbul
Karbon Zirvesi’nde Enervis, demir - çelik
sektörüne yönelik “Alüminyum Ergitme
Fırınlarında Atık Isı Geri Kazanımı
Projesi ” ile Düşük Karbon Kahramanı
Ödülü’ne layık görüldü. 2017 yılında,
tekstil sektöründe atık su ısı geri
kazanımı projesi ile aynı ödülü alan
şirket, ikinci kez bu mutluluğu yaşadı.
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ÖMER ALTINOK: YEŞİL
SANAYİLERİN KURULMASINA
DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Tüm gün süren oturumların ardından
gerçekleşen törende, Enervis adına
ödülü Etüt-Proje Müdürü Ömer Altınok
aldı. Bir yıl aradan sonra ikinci kez
Düşük Karbon Kahramanı olmaktan
dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını
belirten Altınok, “Enervis olarak
enerji verimliliği ve karbon salınımı
konularındaki farkındalığın artmasına
imkan sağlayan bu tür organizasyonlara
büyük önem veriyoruz. Enerjinin etkin
kullanılması, enerji israfının önlenmesi,
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunması adına hepimiz adım atmak
zorundayız. Biz bu anlamda şirketlere
katkı sunuyor, otomotiv, tekstil, gıda,
cam, seramik, kimya, demir - çelik gibi
sektörlerde gerçekleştirdiğimiz enerji
verimliliğini artırıcı çalışmalar ile her
yıl milyonlarca lira tasarruf sağlıyoruz.”
dedi.
ENERVİS’İN PROJESİ İLE ATIK ISI
GERİ KAZANILDI
Enervis’e Düşük Karbon Kahramanı
ödülünü getiren “Alüminyum Ergitme

Fırınlarında Atık Isı Geri Kazanımı
Projesi” ile ergitme fırınları bacalarından
dış ortama atılan atık ısının geri
kazanımı amaçlandı. Proje kapsamında,
alüminyum ergitme fırınlarında bulunan
verimsiz ekonomizerler kaldırılarak
verimli ekonomizerler kuruldu ve atık
ısıdan maksimum geri kazanım sağlandı.
Uygulama ile 61 derece olan su sıcaklığı
91 dereceye çıkarıldı.

SAYILARLARLA ERGİTME
FIRINLARI ATIK ISI GERİ
KAZANIMI PROJESİ
Yatırım bedeli
918 bin TL
Ortalama geri ödeme süresi
1,09 yıl
Elde edilen verimlilik
458 bin 356 (m³ - Doğalgaz)
Elde edilen verimlilik
664 bin 616 TL (TL / Yıl)
Alınan hibe
192 bin 605 TL
Salınımı engellenen karbondioksit
820,7 ton

GRUP HABERLERİ

Türkiye’nin Enerji İthalat Faturası
Verimlilikle Düşecek
EVF kapsamında Enervis’in projelerini paylaşan Enervis Genel Müdürü Osman
Kipoğlu, Türkiye'nin enerji ithalatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,6
arttığına dikkat çekerek, “Verimliliği artırarak enerji ithalatını düşürebiliriz” dedi.

Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin
en büyük ve en önemli etkinliklerinden
biri olan 10. Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı (EVF) kapsamında
iki ayrı etkinlikte yerini alan
Enervis, enerji verimliliği projelerine
ve uygulamalarına dair detayları
katılımcılarla paylaştı. Enervis’in
otomotiv, tekstil, gıda, cam, seramik,
kimya, demir-çelik gibi sektörlerde
gerçekleştirdiği enerji verimliliğini
artırıcı çalışmalar ile her yıl
milyonlarca lira tasarruf sağlanmasına
katkı sunduğunu dile getiren Enervis
Genel Müdürü Osman Kipoğlu “Enervis
olarak sanayide enerji verimliliği
uygulamaları kapsamında bugüne
kadar 634 proje geliştirdik. Enerji
ölçme izleme sistemleri kapsamında
yaptığımız analizler ile tesislerde
iyileştirmeler yapıyoruz. Bu da enerji
maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğü
gibi hem ülkemize hem de rekabetçi

piyasa koşullarının içerisinde yer alan
şirketlere katkı sunuyor. Diğer yandan
enerji üretimi ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına öncelik veriyor, şirketleri
de bu konuda yönlendiriyoruz.” dedi.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu

ENERJİ YOĞUNLUĞUNDA EN
FAZLA İYİLEŞME SANAYİDE!
Türkiye’de 2000 - 2016 yılları arasında
enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme
görülen sektörün yüzde 42’lik iyileşme
oranı ile sanayi olduğunu hatırlatan
Kipoğlu, “Tüm iyileşmelere rağmen,
Türkiye enerjide dışa bağımlılığı
yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında,
birincil enerji tüketiminin yüzde 14
azaltılması da bulunuyor. Bu süreçte
hepimize düşen görevler var. Özellikle
verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji
ithalatının önemli ölçüde azaltılmasına
katkı sağlayabiliriz” diyerek sözlerini
tamamladı.
bahar 2019
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Samet Meriçli
İş Mükemmelliği Mühendisi

Sürdürülebilirlik
kavramı; dünyada
yaygınlaştığı gibi
büyük kitlelerce
takip edilip,
hayatımızın her
evresine dahil
edilerek yeniden doğuşu simgeler olgu
haline gelmiştir. Eski dünya düzenine
bakıldığında şirketlerin temel amacı;
kar elde etmek ve şirket ortaklarına
ya da hissedarlarına kazanım

sağlamaktır. Yeni dünya düzenin de
ise; son yıllarda şirketlerin kar elde
etme amacının, toplumsal çıkarlar ile
paralel olabileceği bir “kazan-kazan”
ilişkisini tanımlanmaktadır. Günümüzün
global bilgi dünyasında, şirketlerin
içinde bulundukları durum toplumdan
bağımsız ve ayrık durması düşünülemez
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bursagaz; enerji dağıtım sektöründe,
rol model yönetim anlayışı oluşturma
stratejisin de sürdürülebilirlik stratejileri

entegrasyonuna taşıyarak “Sürdürülebilir
Bir Gelecek Oluşturmak” anlayışı ile
yönetim mekanizmasını kurumsal
hedefler ile ilişkilendirmektedir. Bu
kapsamda Bursagaz sürdürülebilirlik
iletişim modeli olan “Sürdürülebilir
Yaşam Platformu” markası
altında konsepte ilişkin toplumsal
projeler üretmektedir. Ana amaç
“Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinde
Toplumsal Bilinç Oluşturma“ olarak
belirlenmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak;
çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı
sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini
korumak olarak tanımlanır. Küresel
anlamda sürdürülebilirlik kavramı ilk
olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde
çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı
“Ortak Geleceğimiz” isimli rapor
ile ortaya çıkmıştır. Bu raporda
sürdürülebilirliğin tanımı ise şu şekilde
yapılmıştır: İnsanlık; doğanın gelecek
kuşakların gereksinimlerine cevap verme
yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük
ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı
sürdürülebilir kılma yeteneğine
sahiptir. Sürdürülebilirlik kavramı

ilk olarak çevre bakış açısıyla ortaya
çıkmış olan bir kavramdır. Burada
amaç çevreyi, doğayı sürdürülebilir
kılarak, doğaya karşı sorumlulukları
yerine getirmek olarak adlandırılabilir.
İnsanoğlu teknolojik olarak ilerlese
bile, doğa yaşamın vazgeçilmez bir
parçasıdır. Bunun yanında, doğanın
bize sağladığı kaynaklar da yaşamın
en çok tercih edilen kavramlarından
olarak gözlemlenmektedir. İnsanın doğa
karşısındaki tavrı ve onunla geliştirdiği
ilişki biçimi dinamik bir süreçtir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, sürecin
toplumsal gelişme ve kültür süreçlerine
koşut olarak nitelik değiştirdiği ve
içerisinde bulunulan koşullar bütününün
ve toplumsal ekolojinin bir parçası

olarak geliştiği söylenebilir. Bu nedenle,
“sürdürülebilirlik” kavramı, siyasal,
kültürel, sosyal, ekonomik, yönetsel vb.
birçok boyutla birlikte ele alınmalıdır.
Bu bütünleşik yaklaşım kurumların
toplumla olan ilişkisinin önemini ortaya
koymaktadır.
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YAKLAŞIMIN AMACI
Bursagaz, kurumsal yapısının kilit noktası
olan stratejik planlama çalışmalarında
sürdürülebilirlik kavramına önem vererek,
bir kurumsal sinerji oluşturmaktadır.
İçselleştirilen stratejik yönetim anlayışı,
şirkete büyük ölçüde yarar sağlamakta
ve stratejik planlama çalışmalarının
daha etkin ve verimli gerçekleşmesini
sağlamaktadır. Kurumsal performansın

önemli bir parçası olan bu kavram
çerçevesinde, şirket bünyesindeki strateji
geliştirme çalışmaları ile kısa, orta ve
uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri
belirlenmektedir. Bu kapsamda bu
yaklaşımla iç ve dış veri analizleri,
SWOT, PEST ve paydaş beklenti
analizleri yapılarak, ulusal ve global
çapta yaşanan gelişmeler de göz önüne
bulundurarak, mevcut durum ve geleceğe
yönelik hedef ve risk planlamaları her
departmandan yetkin çalışanlardan
oluşturulan bir ekip aracılığı ile
şekillendirilmektedir. Sürdürülebilirlik
kavramının yaygınlaştırılması, bu
olgunun değer kazanması, bu bağlamda
yapılan çalışmaların etkin bir şekilde
paylaşılması, kaynak dağılımını
optimize etmek ve paydaş beklentilerini
dengelemek adına gerçekleştirilen bu
yaklaşım ile hedef; global çapta en
büyük sorunların başında gelen; insan
hakları ihlalleri, ekonomik değer kaybı
ve enerji tasarrufu gibi konular üzerinde
çalışmalar yaparak stratejiler ve
çözümler üretmektir.
UYGULAMALAR
Sürdürülebilirlik hedefleri; şirket
misyonu, değerler ve kurum kültürü
ile bütünleştirmiş olmasının yanı sıra
enerji ve çevre yönetim sistemleri
de dahil olmak üzere tüm teknik ve
operasyonel alanlar ile entegre edilmiştir.
İçselleştirilen sürdürülebilirlik yaklaşımı
ile paydaşlara hem ekonomik hem
çevresel hem de sosyal açıdan olumlu
etki etmek ilke edinilmiş, bu amaca
yönelik stratejik hedefler her geçen gün
geliştirilmektedir.
Sürdürülebilirlik çalışmalarının temel
hedefi; çevre, toplumsal ve sosyal
faydaya önem vererek toplumsal
farkındalığı arttırmaya yönelik stratejiler
geliştirilerek, “Sürdürülebilir Yaşam
Platformu” markası altında içeriğe ilişkin
şirket içi ve şirket dışında toplumsal
projeler üretmektir. Sürdürülebilirlik
kavramı üzerinde toplumsal bilinç
oluşturma amacıyla bu bilincin
yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak
adına “Sürdürülebilirlik Çarkı” yaklaşımı
oluşturulmuştur. Çark modeli ile
“insan, ekonomi, enerji, operasyonel
mükemmellik, sosyal sorumluluk”
ana bileşenlerine odaklanılarak
ülkemizde çevresel olarak algılanan

kavramın farklı boyutlarını anlatan
bir yapıya kavuşması sağlanmaktadır.
Sürdürülebilir Yaşam Platformu bir
Bursagaz sürdürülebilirlik iletişim
modeli olarak tasarlanırken aynı
zamanda, Bursagaz markasından
bağımsız toplumsal bir hareket olarak
planlanmıştır. Sürdürülebilirlik
raporlama mekanizmalarında GRI’ı
kullanan Bursagaz, raporlama
konseptini “Yaşamın Sesi” üzerine
kurgulamış ve her raporunda bir
sürdürülebilirlik hikayesi anlatımını
gerçekleştirmektedir. Raporlamalarda
tüm veriler kullanıma kıyas amaçlı
olarak sunulmaktadır. Böylece bu
faaliyet kapsamında sadece raporlama
değil toplumla kıyas veri paylaşımını da
sağlanmaktadır.
Her yıl sürdürülebilirlik çarkı
uygulamasının her bir bileşeni ile ilgili
oturumlarla planlanan ve Türkiye’nin ilk
Sürdürülebilir Yaşam temalı konferansı
olma özelliği taşıyan SYK (Sürdürülebilir
Yaşam Konferansı) organizasyonu tüm
katılımcılara ücretsiz olarak sunulmakla
birlikte, tüm konuşmacılar konferansa
gönüllü olarak destek sağlamaktadırlar.
Toplumun bilgilendirilmesinin
amaçlandığı konferans öğrenci, emekli
ve iş dünyası olmak üzere farklı katılımcı
profillerine ev sahipliği yapmaktadır.
“Sürdürülebilir Gelecek Yönetimi”
perspektifiyle Bursa şehrine kazandırılan
bir çınar olarak nitelendirilen
Bursagaz Yeni Genel Müdürlük Binası
yenilenebilir enerji kullanımına ve enerji
verimliliğine yönelik teknolojiler baz
alınarak enerji tüketim alanlarının en iyi

şekilde yönetilmesi dikkate alınarak inşa
edilmiştir. 2016 yılında tamamlanan
bina LEED PLATINUM sertifikasını
almaya hak kazanmıştır. Ayrıca
Bursagaz da Sürdürülebilir Yaşam
Platformu faaliyetleri ile enerji verimliği
uygulamaları, sürdürülebilirlik konuları
önceliklendirme analizleri, enerji
yönetim sistemi yaklaşımında enerji
kaynaklarının kullanım alanlarının
yönetimi ile kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri de hayata geçirilmektedir.
SONUÇ
Bursagaz sürdürülebilirlik kavramını,
kendi içinde içselleştirip, rol model
olabilecek sistem geliştirerek kendi iç
dinamiklerinin sürekliliğini ve gelişimini
amaç edinmiştir. Buna göre; sektör
stratejilerini etkilemek, şebekenin
optimum yönetimini sağlamak, teknik
riskleri planlamak ve yönetmek, iş
sağlığı güvenliği ve çevre bilincini
yaygınlaştırmak, sürdürülebilir
gelecek için projeler gerçekleştirmek,
kurumsal sosyal sorumluluk bakış
açısını yaygınlaştırmak ve çevresel
riskleri yönetmek amacıyla belirlenen
sürdürülebilirlik stratejileri tüm
paydaşlar ile etkin iletişim kurularak
‘Sürdürülebilir Yaşam Platformu’ iletişim
modeli ile yaratılan çıktılar www.
yasaminsesiniduymak.com aracılığı ile
şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.
REFERANSLAR
Bursagaz, Sürdürülebilir Yaşam Platformu,
www.yasaminsesiniduymak.com
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DOĞA'L SAYFALAR
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Paketiyle Birlikte Yiyin!
Teknoloji, hayatımızın
her alanında:
gözümüzün önünde,
masamızda,
avucumuzun içinde
her yerde... Hal böyle
olunca teknolojinin
doğayı işgali de söz
konusu olmaya başlıyor.
Olmazsa olmazımız olan
teknoloji doğa ile barışık
çözümler de üretiliyor
elbette. Tıpkı yenilebilir
ambalajlar gibi.
Son yıllarda çevre yararına yapılması
gerekenler üzerine olan ilgi ve
çalışmalar arttı. Kişilerin çevreye
karşı duyarlı olması gerektiği gibi
artık daha büyük organizasyonlar
tarafından da çevreci yaklaşımlar
desteklenmeye başlandı. Örneğin
ülkeler gibi… Ülkelerin bu konuyla
alakalı düzenledikleri zirve
toplantılarına girişimciler de
duyarsız kalmadı. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımından,
dönüştürülebilir ürünlerin imalatına
kadar pek çok farklı iş modeli bugün
hayat buluyor. İşte bunlardan biri de
yenilebilir ambalajlar!
MAYALANAN ORGANİK
PAKETLER
Yenilebilir ürünlere örnek olarak
daha önceden mecmualara yönelik
olarak ilan sayfaları tasarlanmıştı.
Bu kapsamda ilk örnek olmasa da
Polonyalı tasarımcı Roza Janusz’un
bu çevreci ürünü çevre kirliliğinin
önüne geçme anlamında fayda
sağlayacağa benziyor. Janusz’un
ürettiği bu yenilebilir paket modeli,
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sıvı yüzey üzerinde atık fermantasyon
etkisiyle iki haftada mayalanarak
oluşuyor. Tasarımcısının Scoby
adını verdiği bu malzeme kombucha
içeceğinin mayalanması ile elde
ediliyor. Bu organik paketler güneş
veya laboratuvar ihtiyacı olmadan
üretilebiliyor. Ortam şartları için ise
20-30oC arası sıcaklık değeri yeterli.
İŞTAH AÇAN PAKETLER
Fermantasyon sonucu üretimi
sağlanan bu ürün paketleri şu an
için ilkel bir görünümde ve henüz kat
etmesi gereken yolun uzun olduğu
kabul edilebilir olsa da günümüz
ihtiyaçlarına cevap verir duruma
geldiğinde, gıda sektörü için önemli
bir tüketim materyali olabilir, hem de
yenilebilir ve organik. Yakın gelecekte
birbirinden farklı ürünlerin bu
ambalaj malzemesi ile paketlendiğini
ve isteğe göre ürünlerin paketiyle
birlikte tüketildiğini düşünebiliyor
musunuz? Şu an için kulağa garip
gibi gelse de gelecekte gerek çevre
temizliği, gerekse yeme içme alışkanlığı
açısından cazip gelebilir.

DOĞA'L SAYFALAR
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Cassava ile Organik Atık
Çevreci yaklaşımlarla ilgili akla ilk olarak plastik atıklarla mücadele geliyor
denebilir. Bu bakış açısıyla yola çıkan Endonezyalı girişimci Kevin Kumala, ülkesine
özgü “cassava” bitkisinden ürettiği araç ve gereçler plastik örneklerinin yeri alıyor.

Çevreye en büyük olumsuz etkiyi
verenlerin başında plastik atıklar
geliyor. Dünyanın dört bir yanında
plastik atıklarla mücadele ediliyor.
Genelde ilk akla gelen ve uygulanan;
bu atıkların geri dönüştürülerek
ekonomiye kazandırılması ve çevreye
verdiği zararın en aza indirilmesi oluyor
denebilir. Plastiklerden tamamen
kurtulmanın yolu ise onların yerine
geçecek, doğada kısa sürede çözünebilen

organik temelli bir madde ile olabilir.
İşte bu fikirden yola çıkan Endonezyalı
girişimci Kevin Kumala, ülkesine özgü
“cassava” bitkisinden 2014 yılında
üretimine başladığı çeşitli araç ve
gereçler, plastik ürünlerin yerini alıyor.
“BEN PLASTİK DEĞİLİM”
Cassava bitkisinden üretilen organik
temelli ürünlerin çeşitliliği oldukça
dikkat çekici. Başta poşetler olmak üzere
bardak, kaşık, çatal, saklama kabı, servis
kabı, pipet ve hatta yağmurluk dahi bu
bitkiden üretilebiliyor. İlk bakışta bu
ürünlerin organik olduğu anlaşılmayıp,
plastik malzemelerden yapılan diğer
ürünlerle karıştırılsa da ürünlerin
üzerlerinde basılı olan “I am Not Plastic”,
yani Türkçesi “ Ben Plastik Değilim”
yazısı imdada yetişiyor.
DOĞADA İZ BIRAKMIYOR
Ürün çeşitliliği açısından hayatın
içerisinde pek çok alanda kullanım fırsatı
süren bu organik içerikli ürünler doğaya
zarar vermiyor. Ürünün mucidi olan
Kevin Kumala, üretilen malzemelerin
doğada, su veya toprakta olması fark
etmeksizin 3 ile 6 ay arasında tamamen
çözündüğünü ifade ediyor.

Bursagaz'dan atıksız doğa
için destek
Plastik poşet kullanımı ciddi oranda
azalırken daha çevreci çözümler fark
yaratmaya başladı. Bu doğrultuda
Bursagaz da çalışanlarının ve
abonelerinin her türlü ihtiyaçlarında
kullanabilecekleri bez çanta
dağıtımına başlıyor. Bursagaz’ın
sürdürülebilirlik bakış açısıyla
yürüttüğü benzeri operasyonlar
devam edecek.
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14 Milyar Dolarlık Brezilya Otomotiv
Pazarına Bursa’dan Hamle
Türk otomotiv sektörünün de faaliyetlerini sürdüren OİB, yılda yaklaşık 14
milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Brezilya için de harekete geçti.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 23-27
Nisan tarihleri arasında düzenlenen
fuara Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) aracılığıyla
29 Türk firması katıldı. Dünyanın
20’yi aşkın ülkesinden bin civarında
firmanın katıldığı fuarda Türk firmaları,
otomotiv yan sanayi alanındaki en yeni
ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Türk
firmalarının stantları ziyaretçi akınına
uğradı. İki yılda bir düzenlenen Automec
Brezilya Fuarı, otomotiv sektöründeki en
büyük distribütörleri, otomobil parçası
perakendecilerini, otomotiv atölyelerini ve
uluslararası tedarikçileri bir araya getiriyor.
Expo Sao Paulo Fuar'ında alanında
gerçekleştirilen fuara OİB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ile
OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Müfit
Karademirler ve Yüksel Öztürk de katıldı.
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100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Türk otomotiv sektörü geçen yıl
Brezilya’ya yüzde 14 artışla 100 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkeler
arasındaki uzaklık ve Brezilya’nın
otomotiv ürünleri ithalatına uyguladığı
yüksek gümrük tarifeleri bu ülkeye
yönelik otomotiv ihracatımızın
artmasına engel oluşturuyor. Bununla
birlikte dünyanın 8. büyük motorlu
araç üreticisi ve aynı zamanda büyük
bir otomotiv pazarına sahip olan
Brezilya, otomotiv ihracatçılarımız
açısından göz ardı edilmeyecek önemli
bir alternatif pazar durumunda
bulunuyor.
BREZİLYA’DA TOPARLANMA 2020
YILINDAN SONRA OLACAK
Motorlu araç üretiminde dünyanın
8.büyük ülkesi olan Brezilya, bu alanda

Amerika kıtasındaki diğer rakipleri
olan Kanada ve Arjantin’in de önünde
yer alıyor. Brezilya, Amerika kıtası
otomotiv üretiminde ise ABD ve
Meksika’dan sonra en büyük endüstriye
sahip 3’üncü ülke durumunda
bulunuyor. Kişi başına düşen araç sayısı
her geçen yıl artış kaydeden Brezilya’da
45 milyon adetlik araç parkı bulunuyor.
Ülkedeki motorlu araç üretimi ise 2018
yılında yüzde 5 artarak 2 milyon 880
bin adet oldu. Aynı şekilde dünyanın
en büyük otomotiv pazarlarından
birisine sahip olan ülke, son birkaç
yıldır devam eden siyasal krizlerin
ekonomiye yansımasıyla ise pazarda
daralma yaşadı. Yaklaşık 2 milyon
300 bin adetlik bir pazar büyüklüğüne
sahip Brezilya’da motorlu araçlar
pazarındaki reel toparlanma 2020
sonrasında bekleniyor.

BURSA'DAN
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bursa’nın Değerleri Çin’de Tanıtıldı
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, uluslararası fuar maratonunda kentin
öne çıkan turizm değerlerini bu kez Çin’de tanıttı.
Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği
payı alabilmesi adına öncelikle kentin
sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal
değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını
hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi,
uluslararası fuarlarda boy göstermeye
devam ediyor. Daha önce İstanbul’daki
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı, Uluslararası Cidde
Seyahat ve Turizm Fuarı, ITB Berlin
2019 Fuarı ve Malezya’nın başkenti
Kuala Lumpur’da düzenlenen Tur ve
Seyahat Acenteleri Fuarı’nda (MATTA)
boy gösteren Bursa Kültür Turizm ve
Tanıtma Birliği, şimdi de Çin’de Bursa’yı
tanıttı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Başkenti Pekin’de düzenlenen Cottm
China Outbound Travel And Tourism
Market Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti
Pekin Büyükelçiliği Turizm Müşavirliği
tarafından açılan Türkiye standında
Bursa da yer aldı.
TÜRKİYE VE BURSA’YA
BÜYÜK İLGİ
Türk Hava Yolları, Kapadokya Turizm
Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği, Şanlıurfa
ve Konya Büyükşehir Belediyeleri,
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve
birliğe bağlı turizm şirketlerinin de
katıldığı fuarda Türkiye’nin turizm
odak noktaları paket turlar eşliğinde
tanıtıldı. 70 farklı ülkeden 450 farklı
turizm kurum ve kuruluşunun katılım
sağladığı fuarda Bursa’nın 17 ilçesindeki
tarihi ve turistik değerlerin tanıtımı
yapıldı. Bursa’nın UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ne girmesiyle birlikte
dünyanın gözdesi olan Bursa’nın
sultan külliyeleri, hanlar bölgesi ve
Cumalıkızık gibi değerleri Çinli turizm
şirketleri tarafından büyük ilgi gördü.
Farklı turizm şirketleri tarafından
Türkiye genelinde düzenlenen paket
turların içerisinde Bursa’nın da görünür

olması Bursa’ya olan ilgiyi arttırdı.
Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti
genelinde sosyal medya mecralarında
kullanılan programlar üzerinden
Bursa’nın tanıtılması ve pazara etkin
bir şekilde dahil olması adına üst düzey
yetkililerle toplantılar yapıldı. Fuara
Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi
Abdülkadir Emin Önen, Nevşehir Valisi
İlhami Aktaş, Kapadokya Turizm
Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Müdürü
Levent Gök katılırken, Bursa Kültür
Turizm ve Tanıtma Birliği de Anıl Bayık
ve Serkan Teke tarafından temsil edildi.
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Bursa’da İlk Katı Atık Getirme Merkezi
Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün
atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa'da ilk defa hayata geçirdiği
Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.

Osmangazi Belediyesi, her yıl on
binlerce ton atığın ekonomiye
kazandırılmasına olanak sağlayacak
Katı Atık Getirme Merkezi’ni,
Demirtaş’ta hizmete açtı. Bursa’da
çöp toplamasını en verimli şekilde
Osmangazi Belediyesi’nin uyguladığını
dile getiren Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi şehrin
dokusunu ayağa kaldırarak, modern
bir şehir inşa ediyoruz. Yaşanabilir bir
Osmangazi için hizmetlerimizi en etkin
şekilde sürdürüyoruz. Tüm dünyada
giderek büyük bir çevre sorunu haline
gelen elektronik atıklar konusunda
2008 yılından bu yana başarılı
çalışmalara imza atıyoruz. Belediyemiz
bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda
İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık
Zirvesinde ‘E-Atık Kahramanı’ ödülüne
layık görüldü. Bu durum sadece Bursa
ile sınırlı kalmadığımızın açık bir
göstergesi” diye konuştu.
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GERİ DÖNÜŞÜMÜN LİDERİ
Bugüne kadar yaklaşık 111 bin ton
ambalaj atığı toplayarak 1 milyondan
fazla yetişkin ağacı kesilmekten
kurtardıklarını vurgulayan Dündar,
geri dönüşümde lider olduklarını
ifade etti. Geri dönüşüm konusunda
okullarla iş birliği içinde olduklarını
anlatan Dündar, “Her yıl geleneksel
olarak düzenlendiğimiz okullar arası
atık pil toplama yarışmaları ve çeşitli
projeler sayesinde bugüne kadar 53
bin 546 kilogram atık pil topladık.
Böylece pillerin yeniden ekonomiye
kazandırılmasına öncü olduk”
ifadelerini kullandı.
“9 AYDA 8 BİN 749 KİLO ATIK
TOPLANDI”
Demirtaş Katı Atık Getirme
Merkezi’nin açılışını
gerçekleştirmekten büyük mutluluk
duyduğunu belirten Dündar, “5

bin metrekare alana kurduğumuz
tesiste, atıklar 14 farklı türde
toplanıyor. Gezici araçlarımızın ve
hemşehrilerimizin getirdiği atıklar ile
tesisimizde 9 ayda 8 bin 749 kilogram
atık toplandı. Yine Türkiye’de ilk
kez 2013 yılında başlattığımız Gezici
Araçla Atık Toplama uygulamasıyla
her gün bir mahalleye giderek
vatandaşlarımızın atıklarını alıyoruz.
Atıkları, kaynakta ayrıştırıyor ve
geri dönüşebilir atıkları ekonomiye
kazandırıyor, dönüştürülemeyen
atıkların ise çevre ve insan sağlığına
zarar vermeyecek şekilde depolanması
sağlıyoruz. Hizmete açtığımız
Katı Atık Getirme Merkezi bu
döngünün en önemli basamağını
oluşturuyor. Çalışmalarımızda bize
destek olan tüm arkadaşlarımıza ve
hemşehrilerimize teşekkür ediyor,
tesisimizin hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
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Amerikan Devinden Bursa'ya Yatırım
Amerika'nın forklift
ve istif makineleri
alanındaki lider firması
Yale, özellikle Bursa
gibi otomotiv sanayinin
yoğun olduğu illerde
yatırımını büyüterek
istihdam ve katma
değerin sağlanacağını
duyurdu.
Amerika'nın forklift ve istif makineleri
konusunda lider firması Yale, Türkiye'de
Quick Lift ile yaptığı distribütörlük
anlaşması ile pazar payını arttırmayı
hedefliyor. Yale firma yetkilileri,
bundan sonraki süreçte özellikle
Marmara bölgesinde, özellikle Bursa
gibi otomotiv sanayinin yoğun olduğu
illerde yatırımını büyüterek istihdam
ve katma değerin sağlanacağını belirtti.
Yale, Türkiye'de TSM Global'in iştiraki
ile Quick Lift ile distribütörlük anlaşması
imzaladı. Hyster Yale Grup EMEA
Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry
Sands ve TSM Global CEO'su Taner
Sönmezer düzenledikleri toplantıda
iş birliği anlaşmasının detaylarını
aktardı. Quick Lift'in forklift bve depo
içi ekipmanlarının satış, kiralama ve

satış sonrası hizmetlerinden sorumlu
olduğundan bahseden Hyster Yale
Grup EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan
Yardımcısı Harry Sands,"Bu iş birliği
sayesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde
yaygın, etkin satış ve satış sonrası
hizmetler sunabilecekler. Türkiye'yi
lojistik üssü olarak görüyoruz.
Türkiye'deki potansiyeli görüyoruz ve
o yüzden de buraya yatırım yapıyoruz"
ifadelerini kullandı.
BURSA’YA CİDDİ YATIRIMLAR
YAPILACAK
TSM Global CEO'su Taner Sönmezer
ise, "TSM Global, 2014 yılından beri
Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan,
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan
ve Özbekistan'da satış ve satış sonrası

hizmetler alanında faaliyet göstermekte.
Türkiye'deki istif makinalarının
büyüklüğünü önümüzdeki 5 sene
içerisinde 30 bin adete çıkaracağız. Yale
Türkiye operasyonunu çok önemsiyor. Bu
da yeni istihdam olanakları sağlayacak.
Bayi ağı olarak da 500 kişilik bir
istihdam oluşturacağız. Özellikle
Bursa'da, otomotiv ve sanayinin merkezi
olan yerlerde çok ciddi yatırımlar
yapıyoruz" şeklinde konuştu. Güney
Marmara'nın ekonomi ve sanayi lideri
Bursa'nın kendileri için önemli bir
şehir olduğuna dikkat çeken Sönmezer,
Bursa'da bölge müdürlüğü açtıklarını,
önümüzdeki süreçte yatırımlardan
Bursa'nın da payını alacağını, üretim
konusunda ilk düşünecekleri yerin Bursa
olacağını söyledi.
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SAĞLIK • Siyez Buğdayının Faydaları

siyez buğdayı
10 Bin Yıllık Şifalı Tat

Yaklaşık 10 bin yıl önce Yakın Doğu’da keşfedilen, buğdayın atası
olarak bilinen ve günümüzde ismini tekrar duymaya başladığımız
siyez buğdayı adeta yeni bir lezzet gibi karşımıza çıkıyor.
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POSA VE LİF
BAKIMINDAN
OLDUKÇA ZENGİN
Siyez buğdayının
günümüz buğdaylarına
göre karbonhidrat değeri
çok daha düşük ve aynı
zamanda protein değeri
de daha yüksektir. Bu
yüzden yemeklerde
ve çeşitli tatlılarda
kullanılması kandaki yağ
oranının düşmesine fayda
sağlamaktadır. Ayrıca
içerdiği B1 vitaminleri ile
sinir ve sindirim sistemini
düzeltmede önemli rol
oynamaktadır. Doymamış
yağa sahip olması ve yağ
oranının düşük olması
bakımından çok sağlıklı,
posa ve lif bakımından
zengin bir besin
maddesidir.

KOLESTROL İÇERMEZ
2n kromozom yapısında olan ve
içeriği bakımından diğer buğday
türlerine göre daha zengin olduğu
bilinen siyez buğdayı tek başakçıl
olma özelliği sayesinde zorlu
iklim şartlarına dayanabilen bir
türdür. Aynı zamanda mutfakta
da uzun süre küflenmeden
saklanabilir. Bakliyatlarla birlikte
kullanıldığında dünyanın en
önemli besin kaynaklarından
birine dönüşür. Doymamış yağa
sahip olması ise kolesterol, kalp ve
damar sağlına fazlasıyla faydalıdır.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR
Siyez buğdayı antioksidan bakımından çok zengindir. Vücudun sağlıklı
görünmesini sağladığı gibi çeşitli deri hastalıklarını engellediği de bilinir.
Vücutta bulunan hücreleri korur, tazeler ve yenileyerek yaşlanmayı
da geciktirici bir özelliği olduğu bilinir. Ayrıca hamile kadınların ve
çocukların bol miktarda tüketmesi uzmanlar tarafından belirtilir. Çünkü
siyez buğdayı anne sütünü arttırır ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde
önemli rol oynar.

Türkiye’de en çok bulgur
yapımında kullanılan siyez
buğdayı, erişte, makarna,
siyez ezmesi ve köy tipi ekmek
yapımında da kullanılıyor.
bahar 2019
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ŞİŞKİNLİK YAPMAZ
Siyez buğdayı ve siyez
buğdayından yapılan
yemekler, tatlılar diğer
buğdaylar gibi tüketildiği
zaman şişkinliğe yol açmaz.
İçeriğinde barındırdığı
bol miktardaki selüloz ve
mineraller vücuda girmiş
olan besinlerin sindirimini
kolaylaştırır ve hızlandırır.
Aynı zamanda sağladığı
bu faydanın yanında yeni
oluşabilecek bağırsak
hastalıklarına karşı da
koruyucudur.
KANSERE KARŞI
BİRE BİR
Siyez buğdayının
çeşitli lezzetlerde
kullanılması vücutta
oluşabilecek çeşitli
kanser hastalıklarına
karşı faydası büyüktür.
İçerisinde bulunan
selüloz ve yüksek
mineraller bağırsak
hareketlerine fayda
sağladığı gibi kabızlığa
yol açan durumları
engeller ve bunun
sonucunda bağırsak
kanseri olma riskini
azaltır.

ŞEKERSİZ SİYEZ EZMELİ KURABİYE
Gelin birlikte hem
lezzetli hem de
sağlıklı şekersiz
siyez ezmeli
kurabiye tarifine
göz atalım.
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MALZEMELER
• 1 adet yumurta
• 2 adet kuru incir
• 3 adet kuru kayısı
• 1 çorba kaşığı tereyağ
(oda sıcaklığında yumuşamış)
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı karbonat
• 1 çorba kaşığı elma sirkesi
• 4 çorba kaşığı siyez ezmesi
• 5 çorba kaşığı siyez unu
• 3 adet ceviz içi

YAPILIŞI
Kuru incir ve gün kurusu kayısıyı sıcak suda yumuşayana
kadar bekletin. Yumuşadıktan sonra minik minik doğrayıp
kurabiyeyi yoğuracağınız kaba alın. Fırını 180 dereceye
ayarlayıp ısıtın. Yumurta, tereyağ, zeytinyağını ekleyip
kaşıkla karıştırın. Cevizi rendeleyin ya da elinizle ufalayıp,
kaseye ekleyin. Karbonatın üzerine elma sirkesini ekleyerek
köpükler çıkarın (kabartın). Siyez unu ve ezmesini de
tüm karışıma ekleyerek kaşıkla karıştırın. Fırın tepsisini
zeytinyağıyla yağlayın ya da fırın kağıdı serin. Bir tatlı
kaşığı ile kurabiye hamurundan alın ve başka bir kaşık
yardımıyla tepsiye koyun. Üzerini hafifçe bastırın, çok
değil, tepecikler gidecek kadar. Tüm hamuru bu şekilde
aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında
10 dakika pişirin. Altları renk değiştirmeye başladığında
fırından alıp tepsiden çıkarın. Afiyet olsun.

MAKALE

Deprem Risklerini Azaltma ve
Acil Eylem Projesi
Gökalp Kaman
Bursagaz Şebeke Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi

Ülkemiz
bulunduğu
konum itibariyle
dünyanın en aktif
fay kuşağı olan
Alp-Himalaya
tektonik
kuşağında yer almaktadır. Bu kuşak
deprem etkinliği açısından dünyanın en
önemli deprem kuşağı olarak bilinir ve
bu kuşak üzerinde binlerce yıldır büyük
depremler yaşanmış ve önümüzdeki
yüzyıllarda da bu tür depremler
yaşanmaya devam edecektir. Depremler,
tıpkı yağmur, kar, rüzgar gibi olağan
bir doğa olayı iken depremlerin orta ve
büyük aletsel büyüklüğe sahip olanları
yerleşim yerleri altında veya yerleşim
yerlerine yakın bölgelerde oluştuğunda
insanlık için hasar yapma ve can kaybına
yol açabilecek tehlike oluşturmaktadır.
Depremin asıl yıkıcı etkisinin artışı ve
doğa kaynaklı bir afete dönüşmesi ise
insanoğlu tarafından bu olaya karşı
yeterince önlem alınmaması, çarpık
kentleşme ve yapılaşma, mühendislik
hizmeti alınmadan bina yapımı, yetersiz
yollar ve düzensiz altyapılar olduğu
unutulmamalıdır. Ülkemizde birçok
bölgenin oldukça tehlikeli deprem
bölgelerine sahip olması ve birçok
şehrimizin oldukça yüksek deprem riski
taşımasına karşın deprem zararlarını
BURSA DEPREM RİSKİ
Doğa kanunları gereği bir yerde deprem
olduysa mutlaka burada tekrarı
olacaktır. Bursa ili, ülkemizin en güncel
ve etkin deprem üreten Kuzey Anadolu
Fay Kuşağı’nın orta ve güney kolu
üzerinde yer almaktadır. Bursa şehri
deprem tehlikesi bakımından oldukça
tehlikeli olan 1. ve 2. derece deprem
bölgesinde yer almaktadır (Şekil-1).
Bu harita 2017 yılı sonlarında AFAD
tarafından güncellenmiş olsa da benzer
bir tehlike derecesi yeni haritada da
görülmektedir. Bursa ili her an orta ve
büyük deprem üretecek birçok aktif
fay barındırmaktadır. Yapılan birçok
araştırma 1999 depremlerinden sonra
bu bölgenin deprem riskinin arttığını
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azaltıcı etkili çalışmaların yapılmadığı ve
deprem zararlarını azaltacak tedbirlerin
yaygın bir şekilde hayata geçirilmediği
bir gerçektir. Dünyada afet zararlarının
azaltılması çalışmaları kapsamında
gerek 2005 yılında kabul edilen Birleşmiş
Milletler Hyogo Çerçeve Eylem planı,
gerekse 2015 Sendai Çerçeve Eylem
Planında afete karşın afete maruz
kalan ülkelerin bu kapsamda işbirliği
içerisinde farklı önlemler alması gerektiği
tavsiye edilmektedir. Bu eylem planı
içerisinde öncelikle deprem tehlikesi
yüksek ülkelerin özellikle kalabalık
şehirlerde erken uyarı ve acil müdahale
sistemleri kurarak deprem ve tsunami
gibi çok büyük ekonomik ve can
kayıplarına yol açan afetler sırasında
yangın ve kazaları engelleyerek afet
zararlarının azaltılması öngörülmüştür.
Deprem ve tsunami erken uyarı ve acil
müdahale sistemlerinin özellikle gelişmiş
ülkelerde bulunan hızlı tren ve doğalgaz
şebekelerinde de kurularak depremler
sırasında oluşan kuvvetli yer sarsıntısı
esnasında olası kazaların ve yangınların
önüne geçilmesi tavsiye edilmektedir. Bu
önlemler sadece deprem sırasında değil
aynı zamanda afetzedelerin normal
yaşama dönmelerinin hızlandırılması
çalışmalarını kapsayan müdahale ve
zarar azaltma evrelerinde de büyük
fayda sağladığı bilinmektedir. Büyük

depremler özellikle kalabalık şehirlerde
kurulu bulunan altyapıya da önemli
zararlar vermektedir. Kocaeli 1999
depreminde özellikle karayolu, tren
yolu, su ve elektrik dağıtım şebekesi
zarar görerek ulaşım, enerji ve su gibi
hayati öneme sahip sistemlerin kesintiye
uğradığı bilinmektedir. 1999 Kocaeli ve
Düzce depremi birçok şehirde altyapıya
zarar vermiş ve bu sistemlerin yeniden
çalışması bazı kesimlerde birkaç haftayı
almıştır. O dönemde deprem yaşamış
illerde doğalgaz şebekesi olmadığı için
olası hasarlar konusunda bir öngörüde
bulunulmamıştır. Ancak, günümüzde
büyük bir deprem sırasında zarar
görebilecek ve oluşturacağı yangınlarla
hasar ve can kaybını artıracak
altyapılardan bir tanesi de doğalgaz
şebekesidir. Son yıllarda yapılan hızlı
atılımlarla ülkemizin 81 ilinden 76
tanesine doğalgaz ulaştırılmış, yer altına
9.486 km çelik, 63.967 km polietilen
boru hattı döşenmiştir. Görüldüğü üzere,
her yere ulaşan doğalgaz altyapısındaki
bu büyük rakamlar, bu sektörde
depreme yönelik tedbir alınmasını
neredeyse zorunlu kılmaktadır.
Bursagaz, kendi dağıtım bölgesinde
bunun adımını atarak “Bursagaz
Deprem Risklerini Azaltma ve Acil
Eylem Projesi” ismi ile çalışmalarını
başlatmıştır.

Şekil-1: Bursa ili deprem tehlike haritası, TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü, 1995.

göstermiş olup yapılan deprem riski
çalışmalarında da düşük b değeri ve
önümüzdeki 50 yıllık dönemde aletsel
büyüklüğü 7,0 ve daha büyük bir
depremin olma olasılığının %80 olduğu
gösterilmiştir (Sayıl ve Osmanşahin,
2005; Barış, Ş., 2015). Şekil-2’de Bursa
ili ve çevresinde deprem üretebilecek
aktif fay haritası verilmektedir. Bursa
ilinde bulunan aktif fayların deprem
üretme potansiyelleri incelendiğinde bir
AB projesi (SHARE, 2013) kapsamında
yapılan bir çalışmada il merkezini
etkileyecek 5 farklı fayın kırılma
olasılığının bulunduğu ve bu fayların
6,8 ile 7,6 büyüklüğünde depremler
üretebileceği tespit edilmiştir. Bu faylar
ve olası en yüksek deprem büyüklükleri
Şekil-3 te gösterilmektedir. Bu
büyüklükteki depremler oldukça yıkıcı
depremler olarak sınıflandırılmaktadır
ve bu depremlerin herhangi birinin
gerçekleşmesi durumunda il genelinde
oldukça fazla ekonomik kayıp
oluşturan hasara ve can kaybının
olması beklenmektedir. Örneğin şekilde
yer alan Eskişehir-İnegöl Fayı Bursa
şehrinden geçmekte olan bir fay olup bu
fay üzerinde 6.85 büyüklüğünde yıkıcı
bir deprem olması muhtemeldir. Bu ve
benzer çalışmalara göre Bursa şehrini ve
Bursalıları etkileyecek en büyük deprem
İznik-Gemlik hattında bulunan fayların
aynı anda kırılması ile sonuçlanacak bir
deprem olup hesaplanan en büyük aletsel
büyüklük ise 7.55 olarak belirlenmiştir. Bu

faylardan herhangi birinin önümüzdeki
yüzyıl içerisinde deprem üretme riski ise
oldukça yüksektir.
Yapılan çalışmalarda İznik ve Gemlik
fayları üzerinde en son meydana gelen
depremlerin yaklaşık 400 yıl önce olması,
17 Ağustos 1999 depreminin batısında
bulunan bölgelerde ise açığa çıkan
gerilmenin bir bölümün transfer edilmesi
bölgedeki mevcut gerilme birikimini
arttırmış olup, bu da olabilecek bir
depremin riskini artırmıştır. 1900-2012
yılları arasında oluşan tüm depremler
dikkate alınarak yapılan, aletsel
büyüklüğe bağlı deprem riski hesabına
göre Bursa’daki olasılıklar (barış, Ş, 2008;
Yalçın vd., 2014) aşağıdadır:
• 6,0 olan bir depremin 10 yıl içinde olma
olasılığı %85
• 6,5 büyüklüğünde bir depremin 30 yıl
içerisinde olma olasılığı %90
• 7,0 büyüklüğünde bir depremin 50 yıl
içerisinde olma olasılığı ise %80
• 7,5 olan bir depremin önümüzdeki
yüzyıl içerinde olma olasılığı ise %65
BURSA DOĞALGAZ ŞEBEKESİNDE
DEPREM RİSKİNİ AZALTMAK
Deprem olasılığı oldukça yüksek olan
Bursa, doğalgaz şebeke büyüklüğü ve
tüketim hacmi ile İstanbul ve Ankara’
dan sonra üçüncü sıradadır. 378 km
çelik, 5.258 km polietilen hat uzunluğuna
ve 3,1 bcm yıllık tüketim değerine

sahip şebekenin öncelikli risklere karşı
tedbirlere sahip olması mutlak surette
gereklidir. Yukarıda anlatıldığı şekilde
olasılığı yüksek görünen deprem riskine
karşı, Bursa şehrinin ihtiyacı olan deprem
izleme ve potansiyel depremlere karşı
önlem alma ihtiyacı doğmuştur.
Bu projenin amacı olası hasar yapıcı
orta ve yıkıcı bir deprem durumunda
Bursa halkının can ve mal güvenliğini
sağlamak ve aynı zamanda Bursagaz
doğalgaz dağıtım şebekesini emniyet
altına almaktadır. Proje kapsamında
Bursa deprem risk haritaları ve Bursa
doğalgaz dağıtım şebekesi dikkate
alınarak, fay hatlarının pozisyonlarına
göre ivmeölçerler ve kayıt cihazları
bölge istasyonları veya vana odalarına
konumlandırılmıştır. Sismik sensör ve
kayıt cihazlarından alınan veriler Scada
merkezine 3G haberleşme sistemi ile
taşınır (Bozkurt vd., 2017). Bu merkezde
kurulacak olan deprem kontrol serverları
aktarılan verileri yorumlayıp sismoloji
uzmanlarınca belirlenen algoritmalar
ve parametreler kullanarak belirli
bir büyüklüğün üzerinde gelen ivme
değerlerine bakarak olası kapatma
işlemlerini başlatır. Vanaları ve tahliye
noktalarındaki relifleri kontrol etme
kabiliyetine sahip Scada sistemi,
bilgisayar tarafından gelen sismik
verilerin eşik seviyelerine göre deprem
senaryolarını işletir.

Şekil-3: Bursa aktif fay haritası ve olası aletsel büyüklükler
(SHARE Projesi, 2013)

Şekil-2: Bursa ilinde bulunan aktif fay dağılım haritası (AFAD, 2013)
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Proje olarak ilerlemekte olan çalışmalar
ve sistemlerin özellikleri aşağıdaki gibi 5
başlıkta özetlenebilir:
1) İvmeölçer İstasyonları
Doğalgaz şebekesini ve önemli fayları
kapsayan bölgelerde depremin
oluşturacağı hasarı belirleyen ivmeölçer
istasyonları kurulur. Gerçek deprem
titreşimlerini, sanal titreşimlerden
ayrıştırabilecek özellikteki bu sismik
sensörler, şehrin 55 farklı noktasına
fayların güzergahları düşünülerek
yerleştirilmektedir. Sismik sensör
istasyonları, 3 bileşenli ivmeölçerler
olarak seçilmiş olup, ivme ve SI verisi
üretebilecek kapasitedirler. Sismik
istasyonlarda proje ekibi olarak tercih
edilen GURALP marka ivmeölçerlerin
bazı teknik özellikleri aşağıda
verilmektedir:
Kanal Sayısı		
Frekans Aralığı		
Çıkış Hassasiyet Aralığı
Peak Çıkış		

: 3 adet
: 100 Hz
: +/- 2g-0,1g
: 10V

Sensörlere bağlı diğer donanımların
özelliklerinin de sistemi sürdürme
kapasitesine yönelik seçilmiştir.

seviyesini belirleyerek şehirde oluşan
ivme, hız ve yer değiştirme haritalarını
oluşturur. İstasyonlardan alınan
çevrimiçi değerler ile eş şiddet dağılımı
gerçek zamanlı belirlenerek ivme, hız ve
yer değiştirme değerleri ile olası hasar ve
şiddet haritaları oluşturulur.
3) Zemin-Bina-Nüfus-Altyapı
Bilgilerinin Veri Tabanının
Hazırlanması
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa
Valiliği elinde bulunan, Bursa iline
ait her türlü zemin (jeoloji-jeofizik ve
jeoteknik veriler ile yeraltı su seviye
bilgisi), yapı ve nüfus bilgileri, altyapı,
tehlikeli madde depoları, boru hattı
güzergahları, baraj ve gölet bilgileri,
Hasar Tahmin Yazılımına girdi olarak
entegre edilmektedir. Bu verilerin
gelmesiyle, olası depremler sonucunda
bölgedeki hasar dağılımı ile ilkyardım
ve arama kurtarmanın öncelikli olarak
ağır hasar ve yıkımın olduğu bölgelere
yönlendirilerek olası can kayıplarının
önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Örneğin:
• Şebeke üzerindeki kritik olarak
seçilmiş vanaların aktüatörlü olması
ve aktuatörlerin Scada tarafından
yönetilebiliyor olması,
• Çelik hattın son noktası olan BR’lerin
gaz akışı kesilecek şekilde yönetilebiliyor
olması,
• Tahliye edilebilecek noktaların
(BR’lerin releifleri) Scada tarafından
yönetilebiliyor olması,
• Deprem gibi doğal afetlerde bile
çalışma sürekliliğine sahip haberleşme
sistemine sahip olması (GSM ve kablolu
haberleşme kesintiye uğrayabileceğinden,
RF en uygun çözümdür).
Böyle bir donanıma sahip Scada
sistemleri ile deprem izleme sistemlerinin
entegrasyonu etkili sonuçlar üretebilir.
Deprem izleme sistemlerinden toplanan
veriler anlamlı hale getirilerek Scada’ ya
iletilir. Scada’ da önceden oluşturulmuş
senaryolar gelecek olan deprem
ivmesine göre işletilir. Bu kapsamda

Kullandığımız sistemde:
• Dijital çeviricinin 24 bit çözünürlükte
olması,
• Haberleşme protokollerinin TCP/IP
veya 3G, hatta 4,5G’ yi desteklemesi,
• Data kayıt kapasitesinin yeterli seçimi
(en az 4GB),
• Koruma sınıfının en az IP67 olması,
• Kararlı çalışma sıcaklık aralığının -20
/ +70 seçimi,
gibi kriterlerinin de göz önünde
tutulması önemlidir.
2) Hızlı Hasar Tahmin ve Acil Müdahale
Yazılımı
Bursa ili ve yakın çevresinde oluşan
orta veya büyük bir deprem sonucunda,
doğalgaz altyapısı, binaları ve bu
istasyonu çevreleyen 1 km2’lik bir alanda
oluşabilecek hasar dağılımını hızlıca
belirleyecek bir yazılım sisteme entegre
edilmiştir. Bu yazılım kurulmuş olan
sismik sensör istasyonlardan gerçek
zamanlı olarak aldığı deprem verilerini
kullanarak depremin şiddet veya hasar
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Şekil-4: Deprem algılama sistemi ile Scada entegrasyonu

4) Scada sistemi ile entegrasyon
Sismik hareketlerin takip edildiği
sistemlerle, Scada sistemlerinin etkileşimli
çalışabilmesi için Scada sistemin belirli
fonksiyonları icra etmesi beklenir.

RMS İstasyonları, Bölge regülatörleri
ve Vana Odaları otomatik veya yarı
otomatik kapatılarak gerektiğinde
güvenli gaz tahliyesi SCADA tarafından
gerçekleştirilir. Bu yapının temsili
mimarisi Şekil-4’te verilmiştir.

5) Yerel deprem ağı ile entegrasyon
Doğalgaz dağıtım şebekesinde kurulu
bulunan ivmeölçerler ile kullanılan
erken uyarı ve acil müdahale
sistemlerinde olası yanlış alarmların
önüne geçilmesi için meydana gelen
depremlerin şehre olan uzaklığı,
dışmerkez koordinat ve aletsel büyüklük
bilgisinin hızlı ve güvenilir olarak elde
edilmesi çok önemlidir. Benzer birçok
sistemde altesle büyüklük ve diğer
deprem bilgileri farklı şehirlerde ve
merkezlerde olan ulusal ağlardan elde
edilmektedir. Ancak, ülkemizde yaşanan
orta ve büyük depremlerde yoğun bilgi
alıverişi sebebiyle bu tür bir bilginin
ulusal ağlardan hızlı ve doğru bir şekilde
elde edilmesi problem olmaktadır.
Bu nedenle Kocaeli Üniversitesi
tarafından işletilen ArNET deprem
ağı Bursa ve Yalova ilini kapsamakta
ve 27 tane deprem istasyonundan
oluşturulmaktadır. 2017 yılının ikinci
yarısında ArNET(Barış vd., 2017)
deprem ağın ait online tüm veriler

Şekil-5: Bursa deprem ağı haritası. Lacivert
üçgenler ArNET deprem istasyonlarını,
turuncu kare ve yeşil üçgenler Bursagaz
ivmeölçer istasyonlarını, kırmızı çizgiler ise
fayları göstermektedir.

Bursagaz veri merkezine aktarılmaya
başlanarak Bursagaz ivmeölçer verisi ile
aynı donanım ve yazılımla entegrasyon
sağlanmıştır. ArNEt deprem ağına
ait veriler SeisCOMP yazılımı ile
entegre olarak online çalışmakta ve
deprem çözümlerini otomatik olarak
yapmaktadır. Bursagaz deprem erken
uyarı ve acil müdahale sistemi bu
bakımdan diğer benzer sistemlere göre
hem ivmeölçer ile hem de sismometre
ağı ile bütünleşmesi sonucunda oldukça
avantajlı bir konumdadır. Bu entegre
sistemin istasyon dağılım haritası Şekil5’te verilmektedir.
SONUÇ
Doğalgaz, güvenli kullanımı sağlandığı
müddetçe temiz, konforlu ve ekonomik
bir yakıttır. Güvensizlik şartları
oluştuğunda ise çok tehlikeli bir
madde haline dönüşür. Ülkemizdeki
deprem gerçeği de bu güvensizlik
şartlarının sebeplerinden bir tanesidir.
Nasıl ki inşaat sektöründe depremin
zararlarına karşı tedbirler ve
uygulamalar başlatıldıysa doğalgaz
dağıtım sektöründe de stratejilere
dönüşen yansımaları olmalıdır. Sismik
hareketleri algılayabilecek ve bunlara
göre emniyet senaryolarını işletebilecek
iyi tanımlanmış, mümkün olduğunca
otomatik, hızlı ve güvenli bir sistemin
varlığı önem taşımaktadır. Olası büyük
bir depremde doğalgaz ana vanalarının
otomatik kapanarak, borulardaki
ağzın boşatılması ikincil afetlere yol
açan yangınların ve olası kazaların
sayısını önemli ölçüde düşürerek
şehrin deprem zararlarının azaltılması
yönünde çok büyük katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Öte yandan olası
yangınların azalmasıyla oluşacak maddi
boyutlu hasar ise vanalarda meydana
gelen hasarları önleyebileceği için şehre
yeniden doğalgaz temini sırasında
çok önemli bir ivme sağlayacaktır.
Hatta böyle bir sistemin bir standarda
kavuşturularak, fay durumlarına göre
risk taşıyan tüm dağıtım bölgeleri için
hızlıca hayata geçirilmesi ülkemiz adına
oldukça önemlidir.
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SEKTÖREL HABERLER
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık Karbondioksit Cosmos İle
Dönüşüyor
Tüpraş'ın, ortakları arasında yer aldığı "COZMOS" isimli Ar-Ge projesi, Horizon
2020 Programı kapsamında, 'Tutulan Karbondioksitin Dönüştürülmesi'ne yönelik
proje başvuruları arasında en yüksek puanı alarak desteklenmeye hak kazandı.

Dijital dönüşüm stratejisi ve değişen
dünya trendleri çerçevesinde teknoloji
yatırımlarını önceliklendiren Tüpraş,
Ar-Ge projeleriyle dikkat çekmeye
devam ediyor. Avrupa'nın en kapsamlı
araştırma ve inovasyon programı olan
Horizon 2020'de daha önce 7 proje ile
yer alan Tüpraş, ortakları arasında
bulunduğu "COZMOS" isimli Ar-Ge
projesiyle yeni bir teşviğe daha layık
görüldü.
AB’DEN COZMOS’A TAM DESTEK
Tüpraş'ın "COZMOS" (Efficient
CO2 conversion over multisite
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Zeolite-Metal nanocatalysts to
fuels and OlefinS) projesi, "Tutulan
Karbondioksitin Dönüştürülmesi"ne
yönelik proje başvuruları arasında 15
üzerinden 14,5 puan alarak en yüksek
puanı elde etti. Dokuz ülkeden 11
kuruluşun ortaklığıyla gerçekleşecek
toplam 4 Milyon avro bütçeli COZMOS
projesi kapsamında Tüpraş, 776 bin
Avro bütçeli projesinin tamamına
Avrupa Birliği'nden destek aldı. Proje
ile Tüpraş, atık karbondioksitin
dönüştürülmesine yönelik yenilikçi
teknolojinin geliştirilmesinde rol

alacak. COZMOS, çevresel yönüyle öne
çıkıyor. Projede, endüstriyel süreçlerden
çıkan karbondioksitin verimli bir
şekilde yakıta dönüştürülmesi
için yenilikçi teknolojilerin
geliştirilmesi hedefleniyor. Tüpraş
çok uluslu bu projede yer alarak, öncü
teknolojilerin geliştirilmesinde önemli
çalışmalara imza atacak. Projenin
performans testleri Tüpraş'ın Ar-Ge
merkezinde kuracağı pilot tesiste
Tüpraş araştırmacıları tarafından
gerçekleştirilecek ve Tüpraş, teknolojiyi
ilk elden test etme imkânı bulacak.

SEKTÖREL HABERLER
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Güneş Enerjisinde Ar-Ge Hamlesi
Türkiye'deki üretim tesisinde son teknoloji yeni nesil paneller üreten Smart
Energy, Ar-Ge çalışmalarına hız vererek panellerini Avrupa'ya ihraç etti.
Türkiye, 2018 itibariyle güneş
panellerini kendi kaynakları ve
mühendislik bilgisiyle üretecek
noktaya geldi. Avrupa'da ve Türkiye'de
birbirinden önemli güneş enerjisi
yatırımlarını hayata geçiren Smart
Energy de Gebze'deki 800 MW
kapasiteli güneş paneli üretim tesisinde
ürettiği üstün kaliteli panellerle
Türkiye'nin kendi panellerini üretebilen
bir ülke olmasına katkı sağlayan
adımlar atmaya devam ediyor.
YENİ GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR
7 farklı ülkede faaliyetini sürdüren
Smart Energy, dünyanın en iyi
panellerini Türkiye'de üretme ve panel
ithalatını önleme hedefi ile Ar-Ge
faaliyetlerine hız verdi. Türkiye'deki
en büyük panel üretim fabrikası
olan Gebze'deki tesisinde her türlü
uluslararası testi geçebilen ürünleri
proses ve kalite süreçleri uygulayarak
üreten Smart Energy, üretim süreçlerini
ileriye taşıyacak adımlar attı. Yeni
hatlarında hücre verimliliği artışına
yönelik MBB (Multi BusBar) stringer
entegrasyonu gerçekleştiren Smart
Energy, güneş enerjisi sektörünün
gelişen ihtiyaçları doğrultusunda CamCam ve backsheetli panel üretiminin

yanı sıra, daha yüksek kalite ve
verimliliğe sahip olan PERC, Half-Cut
Cell ve Bifacial gibi yeni teknolojileri
üretecek kapasiteye kavuştu. Smart
Energy'nin hedefi ise, hücre üretimini de
Türkiye'de yapmayı başararak, dikey
entregrasyonunu tamamlamış bir firma
olarak yola devam etmek.
“TÜRKİYE BUNU BAŞARACAK
GÜCE SAHİP”
Güneş enerjisi sektöründe yerlileşme
oranının giderek arttığını vurgulayan
Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Demirdağ, şunları söyledi: "Şu
anda ülke olarak bir güneş enerjisi
santralini meydana getiren ekipmanın
yüzde 75'ini ülkemizde üretebilecek
noktaya ulaştık. Panelde ise bu
oran yüzde 50'yi buluyor. Türkiye,
artık santrallerde kullanılan çelik

konstrüksiyon, kablo ve trafo gibi
bileşenleri üretip ihraç edebilen
bir ülke. Hücrenin de ülkemizde
üretilmeye başlanmasıyla bu oran
daha da artacaktır. Türkiye bunu
başaracak güce sahip." Güneş enerjisi
yatırımlarının ülke ekonomisine çok
önemli katkılar sağladığını vurgulayan
Demirdağ, sözlerine şöyle devam
etti: "Artık Türkiye'de güneş enerjisi
çok daha fazla konuşuluyor, bu
sevindirici. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, her yıl 1000 MW, 10 yılda
ise toplam 10 bin MW'lık kurulu güç
hedefini ortaya koydu. Sektörün gerek
altyapısı gerek deneyimi ile bu hedefi
gerçekleştirebilecek gücü mevcut. Yeni
kapasitelerin açılmasıyla daha fazla
yatırım olabilecek, böylece Türkiye
elektriğini daha çok artan bir oranda
güneşten elde edebilecek."
bahar 2019
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Kocalar RES Elektrik
Üretmeye Başladı
Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Akfen'in
Çanakkale'deki rüzgâr enerji santrali elektrik üretimine başladı.
Enerji alanında son yıllardaki
yatırım atılımıyla Türkiye'nin ihtiyaç
duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji
santrallerinin önemli bir oyuncusu
haline gelen Akfen Yenilenebilir
Enerji'nin ilk rüzgâr enerji santrali
olma özelliği taşıyan Çanakkale'deki
Kocalar RES projesinde elektrik üretimi
başladı. 30,6 MW kurulu gücündeki
Kocalar RES projesinde üretilen
enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden
tüm Türkiye'ye ulaştırarak 120
bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını
rüzgardan tek başına karşılayacak.
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120 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ
RÜZGÂRDAN SAĞLANACAK
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu,
Türkiye'nin rüzgar enerjisi
potansiyeline sahip en yüksek
illerinden Çanakkale'de üretime
geçen Kocalar RES projesinin 120 bin
kişinin yıllık enerji tüketimini tek
başına karşılayacağını ifade etti. 9
adet rüzgâr türbinünün oluşturduğu
Kocalar RES'in yıllık 60 GWh elektriği
ulusal şebeke üzerinden Türkiye'nin
hizmetine sunacağına ve 48 bin

ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı
salınımını engelleyeceğine dikkat çeken
Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir
Enerji olarak tamamı yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretimine yönelik yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4
rüzgar santralimizin elektrik üretimine
başlamasıyla sadece rüzgarda 275
MW'lık kurulu güç kapasitesine
ulaşacağız. Bu yatırımlarla
yenilenebilir enerjideki toplam kurulu
gücümüz 632 MW'a çıkacak" ifadelerini
kullandı.

FOTOĞRAFLARLA BAHAR

Ahmet Çetintaş

İki Şehrin Dokusu Sergisi’nden
Bahar Kareleri
ULUABAT GÖLÜ
Uluabat Gölü’nü
Marmara Denizi
ile kavuşturan
Çapraz Çayı yılın
belli dönemlerinde
dolup taşarken,
yazın sıcak
zamanlarında
adeta kuruyup
tükeniyor. Bahar
aylarının sulak
dönemlerini fırsat
bilen balıkçılar,
nasiplerini
aramak için gün
doğumunda iş
başındalar.
Ortamda mutlak
bir sessizlik var.

Çapraz Stream,
connecting Lake
Uluabat to
Marmara Sea, is
full of waters at
certain times of
the year, while it
dries up through
the summer
season. Fishermen
have arrived at
the stream in
sunset to make a
living from the
stream in this
favorable spring
time. It is utterly
silent.

.
GELEMIÇ
Şehrin güneyinde
görülen Bursa dağ
köylerinin belki de
en estetik olanı ve
günümüze kadar
en az değişime
uğramış olanı
Gelemiçtir. Biraz
uzak olduğundan
mı, yoksa
uçurumlu yolların
kıyısından
ulaşıldığından mı
bilinmez.
Sıcakkanlı
sakinleri, bir
yamacın kenarına
kurulmuş bu eşsiz
Osmanlı köyünde
misafirlerini daima
güler yüzle
karşılarlar.

Gelemiç is
probably the most
aesthetic and
well-preserved
mountain village
in the southern
side of Bursa.
Maybe it owes this
privilege to being
little remote from
the city or to the
cliff roads to the
village. Who
knows! Visitors to
this splendid
Ottoman village
reclining against a
hillside are always
welcomed
sincerely by its
kind hearted
inhabitants.

