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Sevgili Bursagaz'lı arkadaşlarım,
Geçen gün ofise geldiğimde, ana
caddelerde ne kadar az trafik olduğunun
gözlemledim ve fark ettim ki sokaklarda
trafiği genellikle tıkayan bütün okul
servisleri yok olmuş. İşaretler çok açık,
yine yaz geldi ve okullar tatil oldu.
Yaz mevsimi festivallerin zamanıdır
ve Mavi Yeşil'in bu sayısında sizlere
bölgemizdeki geleneksel festivallerden
bazılarını tanıtacağız, ama aynı zamanda
Bursa'da ve ilçelerinde düzelenen gerçekten
eşsiz etkinliklerin bir kısmına göz atacağız.
Eskikaraağaç'taki Leylek festivali şüphesiz
ikinci kategoriye giriyor. Bazı leylekler
- ünlü beyaz leylekler gibi- göçmen
kuşlardır. Sert kış mevsimini Afrika'da
geçirirler ve yavrularını yetiştirmek için
yaz aylarında kuzeydeki daha ılıman
iklime geri dönerler. Leylekler Akdeniz'i
geçmek için her yıl seyahatlerinde iki
doğal kara köprüsü kullanır. Biri Boğaziçi,
diğeri ise Cebelitarık Boğazı üzerinden.
Bu ikinci rotayı takiben İspanya'daki
bazı ünlü şehirleri ve festivallerini
Gezginler bölümümüzde ziyaret edeceğiz.
Pamplona'daki ünlü boğa festivalini ve
Buñol'daki domates festivalini çoğunuzun
bildiğinizi düşünüyorum. Ancak
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The Parting
Glass'daki
gibi "Bye
bye ve
görüşürüz."

"

keşfedilecek daha çok şey var ve size
bunları göstereceğiz.

nasıl sığdırabiliriz? Size biraz yardımcı
olalım.

Türkiye'ye dönecek olursak, tarihi yerleri
ve evleri, bağları, güzel plajları ve lezzetli
yemekleri ile Bozcaada'da mola verelim.
Ada, modern rüzgar türbinleri ile, modern
teknolojinin, tarihi alanların, güzel bir
manzaranın ve sıcakkanlı insanların
nasıl mükemmel bir kombinasyon
oluşturduğuna çok iyi bir örnektir.

Uçaklardan bahsetmek ve ayrılmak
bana, Bursagaz Genel Müdür’ü olarak
üç yıl sonra benim için hoşça kal deme
zamanının geldiğini hatırlatıyor. 17
Haziran tarihinde SOCAR Türkiye
Doğal Gaz Yatırım A.Ş., EWE Turkey
Holding hisselerinin % 100'ünü devraldı
ve Bursagaz'ın çoğunluk hissedarı oldu.
Bursagaz'ın ülkedeki en yenilikçi gaz
dağıtım şirketi olmaya ve Bursa'daki
müşterilerine mükemmel hizmetler
sunmaya devam edeceğine eminim.

Hepimiz yazın ve güneşin tadını çıkarsak
da, sıcaklık ve yoğun güneş ışığı da
beraberinde bazı olumsuzluklar getirir.
Dergimizin sağlık bölümünde, bu konuyu
ele alacağız ve yazın tadını tam olarak
çıkarmanız için size bazı tavsiye ve
önerilerde bulunacağız.
Yaz aynı zamanda neredeyse hepimiz için
tatil demektir. Giderek daha fazla insan
yurtdışında tatil yapıyor ve gidecekleri
yere ulaşmak için uçak kullanıyor.
“Dünden Bugüne” bölümümüzde,
Otto Lilienthal'ın ilk planörlerinden
günümüzün neredeyse otele benzeyen
yolcu uçaklarının gelişimine bakacağız.
Muhtemelen havaalanına gitmeden önce
en büyük engellerden biri de bagajlar.
Tüm bu “gerekli” şeyleri o küçük valize

Bu benim Mavi Yeşil dergisindeki son
makalem olacak. Sonbahar baskısında,
benden sonra SOCAR'dan gelen kişi
size merhaba diyecek. Şahsen ben
Bursa'yı ve Bursagaz çalışanlarını, her
zaman bana olan destekleri, nezaket ve
misafirperverlikleri ile hatırlayacağım.
Her zaman Bursa ve Türkiye'nin
yurtdışında gönüllü bir elçisi olacağımdan
emin olabilirsiniz.
En sevdiğim İrlandalı şarkılardan biri
olan “The Parting glass”'da dediği gibi
(lütfen YouTube'a bakın: Karliene-The
Parting Glass) şimdi hepinize “Bye bye ve
görüşürüz” deme zamanı.
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Karliene - The Parting Glass'ı dinlemek için QR kodu okutunuz.

Mavi Yeşil dergisinin dijital haline
QR kod ile ulaşabilirsiniz.

ve veda
Just like in
the Parting
Glass, "Bye
bye and
görüşürüz."

Dear friends of Bursagaz,
When I came to the office the last days, I
realised how little traffic there was in the
main streets and that all the minibuses
from the school in my neighbourhood
usually blocking the road were missing. The
signs were clear, it is summer again and
school holidays have started.
Summer is the time of festivals and in this
edition of Mavi Yeşil, we will introduce to
you some of the more traditional festivals in
our region but we will also have a look on
some of the really unique activities, which
take place in the city and district of Bursa.
The Stork festival in Eskikaraağaç clearly
belongs to second category. Some storks
- like the most famous white stork - are
migrating birds. They spend the harsh
winter season in Africa and for breeding
their offspring return to the more moderate
climate in the north during our summer.
To cross the Mediterranean Sea the storks
use two natural land bridges on their
yearly journey. One is the Bosporus and the
second one is across the Strait of Gibraltar.
Following this second route, we will visit in
our Travellers section some famous cities in
Spain and their festivals. I believe most of
you will know the famous bull festival in
Pamplona and the tomato festival in Buñol.

However, there is a lot more to discover
and we will show it to you.

suitcase? Let us help you with that a little
bit.

Returning to Turkey, we make stopover
in Bozcaada with its historical places and
houses, the vineyards, beautiful beaches
and tasteful dishes. Together with the
modern wind turbines installed on the
island, it is a good example how modern
technology, historical sites, a beautiful
landscape and warm-hearted people can
make a perfect combination.

Talking about planes and leaving reminds
me that after three years as General
Manager of Bursagaz the time for me
has come to say good-bye. On June 17th,
SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş.
took over 100% shares of EWE Turkey
Holding and became majority shareholder
of Bursagaz. I am sure Bursagaz will
continue to be the most innovative gas
distribution companies in the country and
deliver excellent services to its customers
in Bursa.

Although we all enjoy the summer and the
sun, the heat and intense sunlight bring
also some downsides with them. In our
magazine’s health section, we will look
into that issue and have some advice and
suggestions for you so that you can enjoy
the summer fully.
Summer also means holiday for nearly all
of us. More and more people make holidays
abroad and use airplanes to get to their
destinations. In our “From Yesterday
to today section”, we will look on the
development of airplanes from the first air
gliders of Otto Lilienthal to today’s nearly
hotel like passenger airplanes. Probably one
of the biggest obstacles before leaving for
the airport is the luggage. How can we fit
all those “necessary” things into that small

This will be my last editorial for our Mavi
Yeşil magazine. In the autumn edition,
my successor from SOCAR will make
his welcome. Personally, I will always
remember the people from Bursa and the
employees of Bursagaz for their kindness
and hospitality with which they received
and supported me. With me – please be
assured – Bursa and Turkey will always
have a voluntary ambassador abroad.
Listening to one of my most favourite Irish
songs “The Parting glass” (please check in
YouTube: Karliene- The Parting Glass) it
is now time to wish you all “Bye bye and
görüşürüz”.
yaz 2019
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MEHMET KESKİN
Yeşil Keles'in Güler Yüzlü Başkanı
Bursa’nın sessiz, sakin ve yeşil
ilçesi, Uludağ’ın gülen yüzü, meyve
diyarı Keles'in Belediye Başkanı
Mehmet Keskin, ilçeyi bekleyen
tüm gelişmeleri Mavi Yeşil okurları
için anlattı.

Baskı-Cilt

Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dudullu OSB 2. Cadde No:5
Ümraniye - İstanbul
T: +90 216 645 62 00 F: +90 216 365 83 20
Cep: 0530 772 78 69
"Mavi Yeşil" isimli dergi Bursa Şehiriçi
Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. Mavi Yeşil için derginin
ismi ve yayın hakkı Bursa Şehiriçi Doğal
Gaz 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

yaz 2019
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AJANDA • Oto
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

HAVAYI TEMİZLEYEN OTOBÜSLER
İngiltere’nin, hava kirliliği seviyesinin en fazla görüldüğü
yerlerden biri olan Southampton bölgesinde havayı temizleyen
otobüsler yollardaki yerini aldı. Otobüslerde bulunan hava
filtreleri, çalıştıkları esnada havanın temizlenmesine destek
oluyor. 100 günlük test sürecinden sonra bir otobüsün tenis
topu büyüklüğünde partikül temizlediği belirtilen bu çevreci
taşıtların sayısı kısa bir süre içinde daha da artacak. Brown,
otobüsleri ilk olarak Manchester, Newcastle, Brighton,
Norwich ve Durham bölgelerinde kullanacağını belirtti.

Geri Dönüşen Arabalar
20 yılı aşkın bir süredir plastik dönüşümüne
katkı sağlayan Ford, bu konuda yeni atılımlar,
yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. İlk
olarak Mondeo modelinde başlattıkları bu
dönüşüm macerası yıllık 1,2 milyar plastik
şişenin geri dönüştürülmesine destek oldu.
Amerikan firması yeni EcoSport modellerinin
hepsinde kullandığı halıları tek kullanımlık
470 tane plastik şişeden üretiyor. Öncelikle
şişeleri ince parçalara dönüştüren firma,
daha sonra parçaları ısıtarak eritiyor ve
kalın liflere çevirip son olarak bu lifleri halıya
dönüştürüyor.

Yeni Konsept Elektrikli Motor
BMW, yeni elektrikli motor konsepti Fiberli BMW Motorrad
Vision DC Roadster’ı tanıttı. Baş tasarımcı Edgar Heinrich,
motor tasarımlarını ise BMW’nin karakteristik özellikleri
yansıtarak, motorun bulunduğu yere bataryaları ve soğutma
sistemini koydu. Motosikletin aküsü ise dikey olarka üst
tarafa yerleştirildi. Farklı bir söylemle ise dinamik olarak
tasarlanmış bir araç. Uzun yıllar çift silindir boxer motor
kullanan alman marka, elektrikli motora geçerek çevreye
olan hassasiyetini ön plana çıkartıyor.
8
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İkisi Bir Arada
Güneş enerjisi ile de desteklenen elektrikli otomobil, Lightyear
One tanıtıldı. Hızlı şarj desteği bulunan otomobilin, güneş
enerjisi panelleri ise seyahat esnasında bile 12 kilometrelik
menzil sağlayacak enerji depoluyor. 20 bin kilometrelik yolun
yüzde 40’ını güneş enerjisinden sağlayan otomobil, 22
kW’lık şarj ile saatte 209 km gibi bir menzil sağlanırken,
75 kW’lık hızlı şarjla da bir saatte 507 kilometrelik
menzil elde edilebiliyor. Dolu batarya ile 800
kilometre yol alabilen Lightyear One, güneş
enerjisi destekli en uzun menzilli
otomobil olarak lanse
ediliyor.

Teknoloji • AJANDA

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Nesil
Hologram
Sirkler

Koşan atların, akrobat fillerin olduğu
gösteri, hayvanların eğlence araçları
olmadığını da vurguluyor.

Hayvanlara acı
çektirmeden sirk
geleneğini ve
kültürünü devam
ettirmek isteyen eski
sirk sanatçısı Circus
Roncalli, yapacağı
gösterilerde artık
hologram kullanmayı
amaçlıyor. Sahnede
360 derecelik
bir görünürlük
açısı yakalarken,
hologramlar ise 32
metre genişliğinde ve
5 metre derinliğinde
büyük bir yer
kaplıyor.

DOĞAL KULAKLIKLAR

MANTAR, BİYOPLASTİK VE
BENZERİ DOĞAL ÜRÜNLERDEN
TASARLANAN KULAKLIK, 3D BASKI
YOLU İLE OLUŞTURULMUŞ. LAKTİK
ASİT BAKTERİSİ İLE ELDE EDİLEN
BU POLİLAKTİK ASİT POLİMERİ,
KULAKLIĞIN TAÇ KISMINDA
KULLANILABİLECEK KADAR ESNEK
VE KULAĞIN ÜZERİNE GELEN
KAPAKLARDA KULLANILABİLECEK
KADAR GÜÇLÜ BİR MALZEME.
KULAKLA TEMAS EDEN
BÖLÜMLER İSE HİDROFOBİN ADI
İLE BİLİNEN BİR PROTEİNDEN
ELDE EDİLMİŞ. MİSELYUM İLE
KAPLANAN DIŞ BÖLÜMÜ SELÜLOZ
İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ OLAN
KULAKLIĞIN EN DIŞ YÜZEYİ İSE
ÖRÜMCEK İPEĞİNİN EĞRİLMESİYLE
OLUŞTURULAN BİR AĞ İLE SARILI.

ROBOT ASLAN
BALIKLARI

Yaşama Daha Sıkı Tutunuyoruz

Hayatımız boyunca bizi yaşama bağlayan kalbimiz belli bir zaman sonra
yorulmaya başlıyor ve bazı durumlarda krizler ile baş edemiyor. Bilim
adamları kalp krizini engellemek için, kök hücre tekniğiyle yapay kalp
pompası tasarlamayı başardılar. Geliştirdikleri kalp pompası ise testlerin
ve raporların sonucuna göre 2 yıl içinde uygulanabilir hale gelecek. Kalbe
yerleşecek olan yapay kalp pompasını üretmek için hastaların kendi
hücreleri kullanılıyor. Hücreler, sağlıklı ve aktif kas dokusu haline gelene
kadar laboratuvar ortamında geliştiriliyor. Bu dokular aynı zamanda
vücutta bulunan mevcut kalp hücrelerini de yenileyerek daha sağlıklı hale
getirebiliyorlar.

Cornell ve Pennsylvania Üniversitesi
araştırmacıları insan kanını baz
alarak yepyeni bir çalışmaya imza
attılar. Kan ile benzer sistemde, akü
sıvısının içerisinde dolaştığı yeni
bir robot balık. Bunun sebebi ise
akü sıvısı sadece enerji depolamak
ve batarya görevini yapmakla
yetinmiyor, aynı zamanda balığın
kanatlarını hareket ettiriyor. Aslan
balıklarından ilham alınarak
yapılan robot balıklar, akıntıya
karşı yaklaşık 36 saat yüzebiliyor.
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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.

SPRING Projesine Yurt Dışında
Büyük İlgi
Bursagaz, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bu yıl beşinci kez düzenlenen
Uluslararası Boru Hattı Bütünsel Yönetimi Konferansı ve Fuarı’nda (ICEPIM)
bir sunum gerçekleştirdi.
Bursagaz, Hindistan’ın başkenti Yeni
Delhi’de bu yıl beşinci kez düzenlenen
ve ülkenin en büyük teknik konferansı
olan Uluslararası Boru Hattı Bütünlüğü
Yönetimi Konferansı ve Fuarı’na
(International Conference & Exhibition
on Pipeline Integrity Management /
ICEPIM) katıldı. Aralarında İngiltere,
Avusturalya, Dubai, Malezya, Güney
Kore’nin de yer aldığı ülkelerden gelen
katılımcılar iki gün boyunca boru
hattı bütünlüğü yönetimindeki son
gelişmeler, eski boru hatlarının bakımı,
acil ihbar yönetimi, iş güvenliği, yeni
teknolojiler ve malzemeler hakkında
bilgi paylaşımında bulundu. Konferansa
Bursagaz adına Yönetim Sistemleri
Müdürü Halit Yılmaz ile SCADA
ve Elektronik Bakım Mühendisi
Osman Bozkurt katıldı. Halit Yılmaz
tarafından gerçekleştirilen sunumda,
doğal gaz dağıtım şirketleri için rol
model olan Boru Hattı Bütünsellik
Yönetim Sistemi’nin (SPRING) detayları
katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

HALİT YILMAZ: “ŞEBEKEMİZ
ÜZERİNDEKİ TÜM RİSKLİ
DURUMLARI SPRING İLE ANALİZ
EDEBİLİYORUZ.”
Bursagaz’ın mükemmellik, girişimcilik ve
ileri değerleri doğrultusunda geliştirdiği
SPRING’in, konferans için dünyanın
dört bir yanından gelen konunun
uzmanları tarafından büyük ilgi
gördüğünü söyleyen Halit Yılmaz, “İletim
şebekelerindeki uzun çelik hatların
durumunu analiz etmek için PIG / ILI
gibi gelişmiş teknoloji ve uygulamalar

vardır. Ancak farklı malzemelerden,
binlerce branşmandan ve birçok farklı
çaptan müteşekkil şehir içi şebekelerde,
boru hattının içine girip durumunu
gözlemleyebilecek bir teknoloji henüz
geliştirilememiştir. Bursagaz olarak
hayata geçirdiğimiz SPRING sistemi ile;
birçok kaynaktan alınan veriler bir model
çerçevesinde kullanılarak durum analizi
yapabiliyoruz. Sismik hareketler, kaçak
durumu, toprak yapısı, hatların loop / dal
olma durumu, bakımların gerçekleşme
düzeyi, hatların derinliği, ekipmanlarda
yaşanan alarm sayısı, personel yeterliliği
gibi önemli parametrelerin değerleri
şebeke ile ilgili risk skoru hesaplamasında
kullanılan kaynaklardır. Bu kaynaklardan
akan veriler derlenerek, şebekenin en
küçük parçasından bütününe kadar
risk durumunu ve riskli noktalar için
kök nedeni raporlayabiliyoruz.” dedi.
ICEPIM’de gerçekleştirilen diğer
sunumları dinleyerek sektördeki son
gelişmeler hakkında detaylı bilgi alan
Halit Yılmaz ve Osman Bozkurt, fuar
alanında ikili görüşmeler gerçekleştirerek
SPRING hakkında merak edilen soruları
yanıtladı.
SPRING NASIL ÇALIŞIYOR?
SPRING, Bursagaz’ın halihazırda
kullanmakta olduğu SAP PM, GIS,
SCADA, SAYS ve ERMS sistemleri ile
bağlantılı çalışıyor. Tüm bu sistemlerin
operasyonel verilerini kullanarak sonuçlar
üreten SPRING projesi, verileri sistem
içinde oluşturulmuş bir modelleme ile
analiz ederek risk bazlı, detaydan bütüne
tüm raporları iletebiliyor.
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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’a Güneş Doğuyor
Şirkete özel temel yetkinliklerin kurum genelinde yayılarak tüm çalışanlara
aktarılması adına Bursagaz, ‘Güneş iç eğitimci projesi’ni başlattı.
Doğal gaz dağıtım sektöründe yenilikçi
çalışmalarıyla ön plana çıkan Bursagaz,
mükemmellik ve girişimcilik değerleri
doğrultusunda yeni projelerini hayata
geçirmeye devam ediyor.
DR. MARKUS RAPP:
“GÜNEŞ PROGRAMI
ŞİRKET KÜLTÜRÜMÜZÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAK.”
Bursa’da 27 yıldır faaliyet gösterdiklerini
hatırlatan Bursagaz Genel Müdürü
Dr. Markus Rapp, “Çeyrek asrı geçen
bu sürede Bursagaz, çok değerli
çalışmalara, dünya çapında projelere
imza attı. Hem geçmişte yapılan bu
çalışmaların, aramıza daha sonra
katılan arkadaşlarımıza aktarılarak
sürdürülebilirliğin sağlanması
hem de yeni projelerin şirket ve
organizasyon kültürümüz kapsamında
değerlendirilmesi adına bu programa
başladık. Bugün şirketimizin ilk
iç eğitmen adaylarını açıklıyoruz.
Umuyorum çok başarılı bir kamp
dönemi geçirerek sertifikalarını
alacaklar. Kendilerine şimdiden
başarılar diliyorum. Bu ekip Bursagaz’a
güneş gibi doğacak” dedi.

her yıl yeni katılımlarla zenginleşecek.
Daha sonraki aşamasında ise sadece
şirket içinde değil, Bursagaz’ın tüm
paydaşlarına hitap edecek şekilde
bir iç eğitimci havuzumuz olacak. Bu
birikimi topluma katkı sağlamak için
kullanmayı ve bu uygulamamızın
ülkemizde öncü olacak uygulamalar
arasında yerini almasını hedefliyoruz.”
dedi.
BİGE TINMAZSOY SUSUZLU:
“EĞİTMENLERİMİZ BURSAGAZ’A
IŞIK OLACAK”
Doğal gazın kimyasından mekanik
bakıma, kapsamlı konu başlıklarıyla
dikkat çeken programın titizlikle
hazırlandığını söyleyen Bursagaz İnsan
Kaynakları Müdürü Bige Tınmazsoy
Susuzlu, “Eğitim programımızın
hem yeni projelerimize hem de
şirket kültürümüze oldukça fayda
sağlayacağına inanıyoruz. İç eğitmen
olan çalışanlarımız eğitim programımız
ile birikimlerini anlatma ve öğretme
becerilerini geliştirerek aktaracak;
Bursagaz’a ışık olacaklar. Programımız

GÜNEŞ PROGRAMI NEDİR?
Proje ile iç eğitmen adayı çalışanlar,
temel yetkinliklerini artırmak ve
öğrendiklerini diğer çalışanlara
aktarmak hedefiyle dört gün süren bir
kamp süreci geçirdi. Kamp sürecinde
adaylar etkili iletişimden, doğal gaz
piyasası kanununa, harita okumaktan
sayaç okumaya, çeşitli konularda
eğitim aldılar. Kampı başarıyla
tamamlayan çalışanlar “sertifikalı
iç eğitimci” olmaya hak kazandı.
Her yıl yeni katılımlar ile programı
zenginleştirerek programın sürekli
olmasını hedefleyen Bursagaz, öğrenen
bir organizasyon olma yolunda sağlam
bir adım daha atıyor.
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Ar-Ge Projelerinin Başarıları
Kutlandı

Bursagaz, ‘birlikte’ ve ‘sorumlu’ ilkeleri
doğrultusunda paydaşlarıyla ortak
projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.
Şirket bu kapsamda son olarak İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile uzaktan sayaç
okuma (İl MEM AMR) ve Avrupa
Birliği kapsamında yürütülen metan
emisyonlarını doğru hesaplama metodu
(MEEM) projelerini başarıyla hayata
geçirdi.
Bursagaz’ın Ar-Ge faaliyetleri
çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin
başarısı, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü,
Bursagaz’ın Genel Müdürlük binasında
düzenlenen törenle kutlandı. İl Milli
Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Alparslan Şenocak, EWE Turkey
Holding CEO’su Dr. Frank Quante,
Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus
Rapp, şirket yöneticileri ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen
törende Bursagaz’ın Ar-Ge projeleri ve
toplumun her kesimine fayda sağlamayı
amaçlayan vizyonu konuklar ile
paylaşıldı.
12
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Bursagaz, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile
gerçekleştirilen uzaktan
sayaç okuma ve Avrupa
Birliği kapsamında
yürütülen metan
emisyonlarını doğru
hesaplama metodu
projeleri için kapanış
töreni düzenledi.

Dr. Markus Rapp
Bursagaz Genel Müdürü

DR. MARKUS RAPP:
PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE
VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
PROJELER ÜRETİYORUZ
Törenin açılış konuşmasını yapan
Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus
Rapp, Bursagaz’ın bir milyonu aşan
abone sayısının kendilerine büyük
bir sorumluluk yüklediğini, bu
bağlamda önceliklerinin doğal gaz
arzını sürekli ve güvenli bir şekilde
sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu
süreçte paydaşlarıyla birlikte hareket
etmeye, onların tecrübe ve bilgi
birikimlerini faydaya dönüştürmeye
özen gösterdiklerini söyleyen Rapp, “İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hayata
geçirdiğimiz projede olduğu gibi
paydaşlarımızla birlikte yaptığımız
projeler, verimlilik ve sürdürülebilirlik
konularında kurumlara fayda sağlayan
bir çıktıya dönüşüyor. Bizler bir
yandan şehrimize değer katmaya
yönelik çalışmalarımızı sürdürürken
diğer yandan Türkiye’yi temsil eden
projelere de imza atmanın mutluluğunu
yaşıyoruz." dedi.
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Bursagaz'dan 7/24 Online İşlem
Doğal gaz dağıtım sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan Bursagaz,
müşteri memnuniyetini daha üst seviyeye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak
için web sitesi üzerinden sunduğu “Online İşlemler” platformunu yeniledi.
Bursagaz, müşteri memnuniyetini daha
üst seviyeye taşımak ve hizmet kalitesini
artırmak için web sitesi üzerinden
sunduğu “Online İşlemler” platformunu
yeniledi. Kullanıcıların üye olarak 7/24
hizmet alabildiği sistem ile Bursagaz’ın
toplumsal fayda yaklaşımına dikkat
çeken Bursagaz Müşteri İlişkileri
Birim Yöneticisi Şafak İşitemiz, “Daha
kullanıcı dostu özelliklerle yenilenen
Online İşlemler platformumuz ile
müşterilerimize 7/24, hızlı ve kaliteli

hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.
Müşteri odaklı yaklaşımlarını ve
hizmet servislerini en üst düzeyde
konumlandıran Bursagaz’ın web sitesi
www.bursagaz.com üzerinden sunduğu
“Online İşlemler” platformu, yenilenen
ekranı ile kullanıcı dostu bir ara yüze
kavuştu.
7/24 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Yenilenen Online İşlemler platformuna
üye olan kullanıcılar, doğal gaz kullanım

sözleşmesi veya iptali ile ilgili işlemlerin
yanı sıra gaz açma randevusu, iç tesisat
proje görüntüleme, endeks bildirimi,
geçmişe ait doğal gaz faturalarını e-arşiv
aracılığıyla görüntüleme ve indirme,
grafik detaylı fatura tüketim analizi gibi
hizmetlerden de faydalanabilecekler.
Bursagaz müşterileri doğal gaz
faturalarını da Online İşlemler Platformu
aracılığıyla beş bankanın kredi kartına
taksit ayrıcalığı ve 3D güvenli ödeme
imkanıyla ödeyebilecekler.
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Doğa ile iç içe bir yaşam sunan, modern ve gelişmiş
bir şehir olan Bursa yaz kış festivalleriyle dikkat
çekiyor. 1326 yılında Türk coğrafyasına dahil olurken
de festivallerle karşılanan şehirdeki kutlamalar
bugün de varlığını sürdürüyor.

14
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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.
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Doğal ve tarihi pek çok çekim
merkezi ile bölgenin ve ülkenin
en kıymetli şehirlerinden olan
Bursa’nın Türk tarihindeki
ilk festivali 1326 yılında
gerçekleştirmiştir diyebiliriz.
Durum şöyle ki; Bursa’nın
kuşatması uzun sürmüş, Orhan
Bey komutasındaki ordu
beklemekten yorulmuş ve sıkılmıştı.
Askerler, kendi aralarında
yaptıkları talimleri andıran bir
şekilde, kılıçlarını karşısındaki
askerin kalkanına vurup çeşitli
hareketlerle vaziyeti bir oyuna
çevirmeye başlarlar. İşte Yeşil
Bursa’nın ilk festivali bu kılıç
kalkan oyunu olmuş denebilir.
Sonrasında da bu oyun zaten
şehrin kutlamalarındaki aranan
etkinlikler arasında yer almayı
başarmıştır.

Bursa’da ulusal ve uluslararası festivaller yıl boyunca düzenleniyor. Uluslararası Bursa Festivali, Keles Kocayayla
Festivali, Cumalıkızık Ahududu Festivali, Uluslararası İznik Festivali ve Eskikaraağaç Leylek Festivali bunlar
arasında en bilinenleridir.

16
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ULUSLARARASI ESKİKARAAĞAÇ
LEYLEK FESTİVALİ
Festivalin başkahramanları leylekler köye
her yıl haziran ayında geliyor ve yavrulama
süreçleri boyunca Eskikaraağaç köyünde
misafir oluyor. Köy içinde aileler tarafından
sahiplenilmiş yuvalar yer alırken, köye
gelen tüm leylek aileleri ve sayıları da
gözlem evi içerisinde oluşturulan sistemde
kayıt altında tutuluyor. Gözlem evinin
içinde bulunan müzeye gelen misafirler
bölgede yaşayan farklı türdeki kuşları
inceleme ve türler hakkında bilgi alma
fırsatı buluyor. Eskikaraağaç köyünde her
yıl haziran ayında düzenlenen ‘Uluslararası
Leylek Festivali’nde Avrupa ülkelerinde
temsilcilikleri olan 14 ülkeden gelen
misafirler de ağırlanıyor. Konserlerin,
çocuklar için aktivitelerin, tekne turlarının,
sergilerin ve köyün kadınlarının yaptığı
lezzetli yemeklerin yanı sıra festivalin
sunduğu imkânlar arasında köyde yürüyüş
yapılan ve bu esnada gölde balık arayan
leylekleri izleme imkânı sunan ‘Leylek
Yürüyüş Yolu’ da bulunmakta. Yaz aylarında
köye 3 aylık misafir olan leylekler, sıcakların
azalması ile birlikte yuvalarını boşaltıyor ve
sıcak ülkelere göç etmeye başlıyor.

Avrupa Leylek
köyleri zincirine
dâhil olan ve leylek
köyü bulunduran
ülkeler; Macaristan,
Slovakya, Polonya,
Bulgaristan,
İspanya, Slovenya,
Hırvatistan,
Yunanistan,
Almanya,
Makedonya,
Sırbistan,
Romanya,
Avusturya vae
İsviçre. Bu
festivalde Avrupa
Leylek Köyleri
duvarından bu
ülkelerdeki köyler
hakkında detaylı
bilgi alınabiliyor.
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ULUSLARARASI BURSA FESTİVALİ
Bursa’da 1962 yılından beri gerçekleşen
Uluslararası Bursa Festivali her yıl 1
Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında
yapılıyor. İlk olarak “Bursa Festivali”
adı ile Bursa Stadyumu’nda yapılan
festivalin bugünkü haline gelmesi ise,
1982’de alınan bir karar ile gerçekleşmiş.
Bu yıldan sonra Kültürpark’ın içindeki
Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılmaya
başlanan festivale zamanla opera, bale,
müzik, caz ve tiyatro gibi sanatsal
etkinler de dahil edilmiş. Sonraki
yıllarda, bu etkinlikler farklı farklı
festivallere ayrılarak Tiyatro Festivali,
Avrupa Film Festivali, Sinema Günleri,
Kukla ve Gölge Oyunu, Kurtuluş
Şenlikleri, Fetih Günleri, Fotoğraf
Günleri ve Edebiyat Günleri gibi
etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmış.
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KELES KOCAYAYLA FESTİVALİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun otağı kurduğu, Orhangazi ile Nilüfer Hatun’un düğünlerinin yapıldığı, Türkiye’nin en büyük
yaylası olan Keles Kocayayla’da her yıl temmuz ayında gerçekleşen “Keles Kocayayla Festivali”, halk oyunları, yöresel bakır
oyunları, kılıç kalkan gösterilerine ve konserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 20-21 Temmuz tarihlerinde, cumartesi ve pazar
günleri gerçekleştirilecek olan şenliğe Bursagaz da renk katacak. 2 gün boyunca şenlikte yer alacak olan Bursagaz'ın Keles'e
kazandırdığı en önemli değerler; festivalle birlikte açılışını yapacağı ofisi ve doğal gaz altyapısının temel atma töreni olacak.

CUMALIKIZIK
AHUDUDU FESTİVALİ
UNESCO Dünya Mirası
Listesi'nde olan ve 700 yılı
aşkın bir geçmişse sahip olan
Osmanlı döneminin kırsal
sivil mimari örneklerini
taşıyan Cumalıkızık, her
sene düzenlediği Ahududu
Festivali ile misafirlerini
ağırlıyor. Bu bölgenin
en önemli değerlerinden
olan ahududunun isminin
verildiği bu festival, başlarda
yöresel bir şenlik olarak
başlayıp daha sonrasında
ise uluslararası boyuta
ulaşmıştır. Çeşitli etkinlikler,
köy halkının yaptığı
lezzet yiyecekler ve yöresel
oyunlarla geçen festivalde
“En Güzel Ahududu
Yarışması” da yapılıyor.
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Rengârenk Bir Ülke

İSPANYA
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İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Madrid’den Valensiya’ya,
Barselona’dan Sevilla’ya dünyanın en
renkli ülkelerindendir İspanya. İber
Yarımadası üzerindeki konumuyla
turistlerin ilk tercihlerinden biri
olan bu Akdeniz ülkesi, etkileyici
kasabalarıyla da dikkat çekiyor.
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İber Yarımadası üzerinde bulunan İspanya, resmi adıyla ise İspanya Krallığı ilk dönemlerinden günümüze kadar Keltler,
Kartacalılar, Fenikeliler gibi birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Birbirinden güzel şehirleri, renkli festivalleri, özellikle
yaz aylarında turistlerin göz bebeği sahilleri, kendine has kültürü ve zengin mutfağı ile Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri.

FESTİVALLER ÜLKESİ
İspanya’nın farklı bölgelerinde
her sene bahar ve yaz aylarında
düzenli olarak yapılan festivaller
İspanyolların vazgeçilmez eğlencesi
olmuştur. Bu festivallerin en eğlenceli
olanı her yıl binlerce turisti ağırlayan
“La Tomatina” adı verilen Domates
Festivali. Her yıl ağustos ayının son
çarşamba günü yapılan bu festival
bir rivayete göre şehrin sevilmeyen
bir belediye başkanını protesto
etmek isteyen kişilerin başlattığı bir
eylemin bugüne aktarılma serüvenidir.
Her yıl 6-14 Temmuz tarihleri
arasında yapılan “San Fermin”
festivali ise Pamplona’nın daracık
sokaklarına salınan boğalardan
kaçan, beyaz kıyafet üzerine fular
takan İspanyolların vazgeçilmezi.
Ülkemizde yapılan Uluslararası Bursa
Eskikaraağaç Leylek Festivali gibi
Avrupa Leylek köyleri zincirine dâhil
olan ve leylek köyü bulunduran ülkeler
arasında İspanya da bulunuyor.
22
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GÖRÜLMEYE DEĞER KÖYLER
İspanya dendiği zaman akıllara
Barselona, Madrid gibi ünlü
şehirler gelse de İspanya’nın
etkileyici mimariye sahip,
küçük ve sevimli köyleri de
görülmeye değer. Patlayan bir
yanardağın lavlarından oluşan
kayaların üzerine kurulmuş olan
“Castellfollit de la Roca” içinizdeki
gizli fotoğrafçıyı uyandırabilecek
bir güce sahip. Girona eyaletine
bağlı “Cadaques” ise Costa Brava
kıyılarının en güzel köylerinden.
İlk bakıldığında Bozcaada’yı
andıran, mavi yeşil bu köy
Salvador Dali’nin de dünyaya
geldiği yer olmasından dolayı
dünyaca üne sahip. Ülkenin en
popüler kasabalarından biri de
dev kayaların altına kurulmuş
olan “Setenil de las Bodegas”. Çatı
görevi gören kayaların altındaki
evler ve yollar İspanya’nın
emsalsiz güzellikteki görülmeye
değer köylerinden biri olmasını
sağlıyor.

Erişkin leyleklerin gagalarının ve bacaklarının parlak kırmızı olması bu kuşların
besinlerinde bulunan karotenoid maddesinden ileri geliyor. İspanya’da yapılan
araştırmalara göre bu pigmentin bölgedeki bir kerevit türünden gelen astaksantin maddesi
kaynaklı olduğunu gösteriyor.
yaz 2019
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Pablo Picasso, Guernica / 1937

Dünyanın en uzun isimli insanları İspanya’da.
Örneğin kısaca Picasso olarak bildiğimiz
ünlü ressamın orijinal adı Pablo Diego José
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María
de los Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Ruiz y Picasso. Bunun sebebi ise
hem annelerinin hem babalarının soyadlarını
almaları.

BAŞ DÖNDÜREN LEZZETLER
Kendilerine özgü yemekleri ve lezzetleri ile İspanya, dünya mutfakları
arasında çok önemli bir yere sahip. Biber, domates ve sirke gibi
malzemeler kullanılarak yapılan soğuk domates çorbasına benzer
lezzetli bir çorba olan “Gazpacho”, son yıllarda tüm dünyada ve
ülkemizde de fazlasıyla popüler olan lezzetli atıştırmalık “Tapas”,
İspanyol omleti olarak bilinen “Tortilla” ve Valensiya bölgesinin
dünyaca ünlü yemeklerinden biri olan pirinç, zeytinyağı, sebze, et,
tavuk veya deniz ürünleri ile birlikte yapılan “Paella” İspanya’nın en
ünlü lezzetlerinden sadece bir kaçı.
24
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Türkiye'de Bir İlk: Polaris
Yenilikçi projeleriyle sektöre öncü olan Bursagaz, Türkiye’de ilk defa
uygulanan yeni ölçüm yazılım sistemi Polaris’i kullanıma geçirdi.
Bursagaz Türkiye’de bir ilke daha
imza atarak, doğal gaz sektörüne
öncülük edecek yeni bir ölçüm yönetim
sistemi geliştirdi ve uygulamaya aldı.
Türkiye’de ilk defa uygulanacak olması
sebebiyle EPDK’nın Ar-Ge projesi olarak
onayladığı proje kapsamında, 2019
Ocak sonu itibari ile ilk faz çalışmalar
tamamlandı ve verilerin Bursagaz
merkez yazılımı olan Polaris’e iletimi
tamamlandı. Kutup Yıldızı’ndan alınan
ilhamla ismi konan Polaris Uzaktan
Sayaç Okuma ve Ölçüm Yönetim
Sistemi Projesi’ni BTC Bilişim Hizmetleri
iş birliğiyle devreye alan Bursagaz,
geliştirdiği yeni yazılımla, endüstriyel
ve evsel tüm müşterilerine ait bir milyon
sayacın okumasını gerçekleştirmeyi
hedefliyor.
TÜRKİYE’DE İLK DEFA
UYGULANACAK
Bursagaz’ın hem doğal gaz piyasasındaki
hem de bilişim sektöründeki gelişmeleri
düşünerek, 1 milyon müşterisini
kapsayacak bir geliştirme çalışması
yaptığını söyleyen Bursagaz Şebeke
26
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Gökalp Kaman
Bursagaz Şebeke Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi

Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi
Gökalp Kaman, “Bu ölçüm yazılım
geliştirme projesinin isminin Polaris
(Kutup Yıldızı) olarak belirlenmesindeki
ana sebep; kutup yıldızının asırlar
boyunca insanlara kuzeyi işaret
ederek, yön tayini yapmalarını
kolaylaştırmasıdır. Bursagaz olarak

geliştirdiğimiz bu yazılımın, doğal gaz
ölçüm güvenliği, farklı tip sayaçların
okunması ve bunların raporlanması
konusunda bize kutup yıldızı gibi
yön göstereceğini düşünüyoruz.
Artık bütün saha AMR ve BOTAŞ
EBT prosesleri ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işlemlerini Polaris üzerinden
gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile birlikte
bir milyon sayaç üzerinden okuma
gerçekleştirip, merkezde bu verileri
izleyip SAP üzerinden faturalandırma
yapabileceğimiz bir altyapıya kavuşmuş
olduk. Bu projenin geliştirilmesinden
canlıya alınmasına dek tüm süreçlerinde
emek gösteren herkese teşekkür ederiz”
diye konuştu.
Bursagaz’ın hayata geçirdiği ve deprem
riski algıladığında erken uyarı vererek
olaydan etkilenen bölgenin gazını
otomatik olarak kesen SCADA sistemi
ile toplanan verilerin yanı sıra müşteri
sayaçlarının basınç, sıcaklık, tüketim, gaz
bileşenleri, filtre durumu gibi verileri de
gerçek zamanlı ve anlık olarak Polaris’e
aktarılıyor.

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 Dört Hizmetiyle
E-Devlet Kapısı’nda
Bursagaz, müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunabilmek için E-Devlet
Kapısı’nda dört hizmetle yerini aldı.
Bursagaz, müşteri memnuniyetini
artırmak ve müşterilerine sürdürülebilir
hizmet vermek amacıyla 4 hizmetiyle
E-Devlet platformunda yer almaya
başladı. İnternet erişimi olan her
yerden giriş yapılabilen E-Devlet
platformu ile bugüne dek faturalarını ve
adlarına kayıtlı abonelik sözleşmelerini
görüntüleyebilen Bursalılar, artık
yeni doğal gaz abonelik sözleşmesi ve

abonelik sözleşme fesihi başvurularını
da kolayca gerçekleştirebilecek.
DOĞAL GAZ İŞLEMLERİ
E-DEVLET’TE SADECE 5 DAKİKA
1 Mart 2019’dan bu yana E-Devlet
üzerinden toplamda 1 milyon 264 bin
403 elektrik, doğal gaz abonelik, fesih
ve sorgulama işlemi gerçekleştirildiğini
söyleyen Bursagaz Pazarlama Birim

Yöneticisi Nihal Bütün, “Dijitalleşmenin
oldukça yaygınlaştığı ülkemizde E-Devlet
üzerinden yapılan işlemler de artıyor.
E-Devlet kapısında biz de Bursagaz olarak
4 hizmetimizle yerimizi almaya başladık.
Müşterilerinin memnuniyetini artırmaya
odaklı bir kurum olarak, müşterilerimizin
işlemlerini E-Devlet üzerinden hızlı ve
kolayca yapabilmesinden memnuniyet
duyuyoruz.” dedi.

"Tam Gaz" Kampanyasında
İlk Kazananlar Belli Oldu
Doğal gaz bilincini
ve kullanımını
yaygınlaştırmak
amacıyla Bursagaz'ın
başlattığı “Tam Gaz”
kampanyasında ilk
haftanın kazananları
ödüllerini aldı.
Bursagaz tarafından doğal gaza geçiş
konusunda bilincin artırılması ve
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla
başlatılan “Tam Gaz” kampanyasında ilk
haftanın kazananlarına Bursagaz Genel
Müdürlük binasında yapılan törenle
ödülleri verildi. . Bursagaz Genel Müdür
Yardımcısı Şükrü Özden, ödül töreninde
yaptığı konuşmada, “Kurulduğumuz
günden bu yana sadece Bursa’mızın her
noktasına doğal gazı ulaştırmayı değil
aynı zamanda en güvenilir, konforlu ve

temiz yakıt olan doğal gazın kullanımını
da yaygınlaştırmayı kendimize görev
edindik. Bu kampanya ile bölgelerinde
doğal gaz hattı bulunan ancak hala
doğal gaz dönüşümünü yaptırmamış
olan vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla
doğal gaz dönüşüm fırsatı sunuyor ve
katılanlara değerli hediyeler veriyoruz”
dedi.

KATILANLARA HER HAFTA
HEDİYE VERİLECEK
Bursagaz’ın temiz, verimli, güvenli ve
ekonomik oluşu ile tüketicilere büyük
avantajlar sunan doğal gazı Bursa’da
yaygınlaştırmak için başlattığı “Tam
Gaz” kampanyası 31 Ağustos’a kadar
devam edecek.
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"

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

VoiceOver desteği de
sunan uygulama 17 farklı
dilde kullanılabiliyor.

"

ALÇILI SÜPER
KAHRAMANLAR

Uygulamanın yaratıcısı
Roy Zoaretz, kendi kızının
düşüp kolunu kırmasından
sonra bu fikri geliştirirken,
ilerleyen dönemlerde yeni
özellikler ekleyerek çocukların
hayal güçlerini daha da fazla
canlandırmayı hedefliyor. Kolu
kırılan bir çocuğun alçısının
üzerine yerleştirilen özel bant,
mobil cihazla eşleşip daha
sonra uygulama ile eşleşiyor.
Arttırılmış gerçeklik sayesinde
telefonda alçılı kolu süper
kahraman kolu gibi gösteren
uygulama, farklı renk çeşitleri
sunarken aynı zamanda
avuçların içinden çıkan lazer
gibi farklı özellikleri de içeriyor.

Pratik İngilizce

Unutmayın!

Hayatın yoğun temposu
içinde bazen planlarımız
karışabiliyor, hatta
yapacaklarımızı
unutabiliyoruz. Ufak
notlar yazıp evde kenara
köşeye yapıştırıyor,
arkadaşlarımızdan
hatırlatması için destek
bekliyoruz. Tüm bunlara
gerek kalmadan hayatımızı
kolaylaştıracak bir etkiye
sahip olan Due- Reminders&
Timers uygulaması
kullanabileceğiniz en iyi
hatırlatıcılarından. İlacı
al, eşini ara, toplantın var,
çiçekleri sula, markete uğra,
en yakın arkadaşının doğum
günü…
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İngilizce kelime bilgisini geliştirmek,
pratik yapmak isteyenler için çok
kullanışlı olan Atlas uygulaması,
yeni kelimelerden eş anlamlılara,
çeşitli egzersizlerden oyunlara kadar
birçok şeyi kapsıyor. Öğrenirken
aynı zamanda eğlenmeyi
hedefleyen uygulama, diğer benzer
programlarda bulunmayan içerikler
de barındırıyor. Bu içeriklerin en
dikkat çekeni ise bu tarz yabancı
dil programlarında olmayan,
kelimenin yazılışlarını öğrenememe
sıkıntısını ortadan kaldırması.
Atlas uygulamasında bulunan
“yazım pratiği” sekmesi bu durumu
kökünden hallederek hem yazılı hem
sözlü çalışma imkânı sunuyor.

3 BOYUTLU
FOTOĞRAFLARINIZ
OLSUN: FYUSE

Fyuse, standart fotoğraflardan sıkılan,
artık daha farklı bir şeyler yapmak
istiyorum diyenler için iddialı bir
uygulama. Uygulamaya girdikten sonra
fotoğraf çekmeye başlamadan hemen
önce çekmek istediğiniz şeyi belirleyerek
odak noktası ayarlanıyor; çekeceğiniz
şeyin çevresi ise biraz geniş olmalı çünkü
yürümeniz hatta çevresinde dolaşmanız
gerekebilir. Arttırılmış gerçeklik ile
desteklenmiş uygulama çekilen 3 boyutlu
fotoğrafları da kişiselleştirme imkânı
sunuyor.

Kitap • AJANDA

İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

BİLİNÇALTININ GÜCÜ
Yazar
: Joseph Murphy
Yayınevi
: Koridor Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 288

OUTLIERS

(Çizginin Dışındakiler)

Düşüncelerinizi değiştirirseniz
kaderinizi de değiştirirsiniz.
Neden bir insan üzgünken
diğeri mutludur? Neden bir
insan korkak ve endişeliyken
diğeri inanç ve güven doludur?
Neden bir insan amansız
olduğu söylenen bir hastalıktan
kurtulurken diğeri iyileşemez?
Neden bir insanın güzel, lüks bir
evi varken diğeri derme çatma

Yazar
: Malcolm Gladwell
Yayınevi
: MediaCat Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 224
Başarılı insanlar hakkında anlatılan
bir hikâye vardır; onların zeki ve hırslı
oldukları söylenir. Outliers'te Malcolm
Gladwell başarının gerçek hikâyesinin
bundan çok farklı olduğunu ve bazı
insanların neden başarılı olduğunu
anlamak için bunların çevrelerine
daha dikkatli bakmamız gerektiğini
iddia ediyor. Başarının hikâyesi başta
göründüğünden daha karmaşık ve çok
daha ilgi çekici... Gladwell'in iddiasına
göre, bir Silikon Vadisi milyarderi olmak
istiyorsanız, hangi yıl; başarılı bir pilot
olmak istiyorsanız nerede doğduğunuz
çok önemli.

bir yerde yaşamak zorundadır?
Bu soruların yanıtı, bilinç ve
bilinçaltınızın işleyişinde gizli
olabilir mi? Kesinlikle evet.

Yeni Bir Ben
Yazar
Yayınevi

: Merve Öztürk
: Destek 		
Yayınları
Sayfa Sayısı : 144

Hayat mucizelerle doludur.
Onları görmezden gelmek,
güvenli alanlarınızda ufacık
bir dünyada içten içe arzu
etmediğiniz bir kısır döngünün

içinde olmak da sizin kendi
seçiminizdir; mucizelerin
gerçekleşebileceğine inanıp
yeni hayallere yelken açmaya
cesaret edip onlara adım adım
yaklaşmak da. Kabukları
atmak, değişip dönüşmek,
sancılıdır ama yepyeni bir sen
çıkar ortaya. Potansiyelini
keşfetmek için atman gereken
adımların ne olduğunu bilmek
ister misin?

21 Günde Güç İçinizde
Yazar
: Louise L. Hay
Yayınevi
: Koridor Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 183
Kendimizi sevmeyi başaramazsak, dünya yalnız ve karanlık bir hale gelir. 21 günlük ayna
çalışmasını uygulayarak, kendimizi sevmeyi ve bu sayede dünyayı güven ve sevgi dolu bir
yer olarak görmeyi başarabiliriz. Ayna çalışması programı, her gün belirli bir temaya göre
hazırlanmıştır. Adım adım kendinizle konuşmayı, korkularınızın üstesinden gelmeyi, ilişkilerinizi
düzeltmeyi, stresten uzak bir hayat sürmeyi öğreneceksiniz. hayatın kapılarını açacaksınız.
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TÜRKİYE'DEN DURAKLAR • Bozcaada
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

BOZCAADA
mavİl yeşİl bİr ada
Şehrin gürültüsünden, karmaşasından, koşuşturmasından ve hatta otomobillerinden
uzak mavi yeşil bir ada. Tarih ile modern yaşamın bir arada olduğu, yaz aylarının
vazgeçilmezi, Ege Denizi’nin, Çanakkale’nin biricik adalarından bir tanesi, Bozcada.
30
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Stratejik konumundan dolayı birçok kez el geçirilen Bozcaada’nın
geçmişi M.Ö. 3000’li yıllara dayanıyor. Pelasglar, Fenikeliler,
Atinalılar, Persler, Venedikliler, Cenevizler gibi dönemlerinin en
büyükleri tarafından istila edilen bu ada, Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u fethetmesinin ardından Türkler için önem kazanıyor ve
Osmanlı topraklarına katılıyor. Yunan mitolojisinde Tenedos adıyla
anılan Bozcaada, Homeros’un, Troya Savaşlarını anlattığı İlyada
Destanı’nda da yer alıyor. Ayrıca krallar kralı Agamemnon’un Akha
donanması yiyecek sağlamak için Bozcaada’ya çıktığı biliniyor.
Troya Savaşlarında önemli bir role sahip olan Bozcaada, mitolojik
bağlantısını bugün de sürdürmektedir.

TARİHİ SURLAR
Ada’ya feribotla gelirken ilk olarak karşınıza çıkan
heybetli Bozcaada Kalesi’ni kimlerin tarafından
yaptığı bilinmemekle birlikte Fenikelilerden
Venediklilere kadar birçok toplum kullanmış. Tarihte
II.Mahmut, Fatih Sultan Mehmet gibi büyük
padişahlar tarafından farklı zamanlarda onarılan
kale en son 1996 yılında Turizm Bakanlığı tarafından
restore edilmiş. İç ve dış kale olarak iki bölümü
olan kalenin dış bölümünde tabya yeri, eğitim
alanları gibi bölümler yer alırken, iç bölümünde ise
Bozcaada’nın geçmişten günümüze kadar uzanan
tarih yolculuğunun sergisi bulunmaktadır.

POLENTE FENERİ VE
RÜZGÂRGÜLLERİ
Bozcaada’da mutlaka
ziyaret edilmesi gereken
devasa rüzgârgülleri
ve Polente Feneri gün
batımının izlenebildiği en
güzel yerlerden bir tanesi.
Bozcaada’nın elektrik
ihtiyacını fazlasıyla
karşılayan rüzgârgüllerinin
ürettiği elektrik enerjisi
denizin altından Türkiye’nin
farklı illerine de transfer
ediliyor. Havanın açık
olması tepeyi daha güzel
kılarken Gökçeada’yı hatta
çevre adaları bile seyretme
fırsatı sunuyor.
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31

TÜRKİYE'DEN DURAKLAR • Bozcaada

BOZCAADA PLAJLARI
Bozcaada’nın güney kısmından,
bulunan ve ziyaretçiler tarafından
en sık tercih edilen, adı gibi soğuk
olan Ayazma Plajı, ince taneli
kumları ve turkuaz rengi denizi
ile tam anlamıyla bir cennet.
Popülerliğin yanı sıra daha bakir,
doğa ile baş başa, deniz canlıları
ile yüzme fırsatı sunan Akvaryum
Koyu ise dalış meraklıları için
eşi bulunmaz bir nimet. Bu iki
plajın ortasında bulunan Beylik
koyu ise Bozcaada’nın saklı
güzelliklerinden. Tamamen doğal
kalmış ve çevresinde hiçbir sosyal
tesisin bulunmadığı bu koy, 5
sene önce karaya vuran bir gemi
sayesinde sosyal medyada popüler
olmuştu.

"

ADA LEZZETLERİ
Başta deniz ürünleri ve deniz
ürünlerinin yanında servis
edilen bölgede yetişen gıda
malzemeleri kullanılarak
yapılan mezeler Bozcaada’nın
mutfağını oldukça
zenginleştiriyor. Tüm bunların
yanı sıra kahvaltı ve reçeli de
meşhur olan bu eşsiz adanın
domates reçeli, üzüm reçeli,
karadut reçeli, incir reçeli gibi
kendine özgü lezzetleri de var.
Tatlı atıştırmalıklar olarak
ise adaya özgü damla sakızlı
bademli kurabiye bambaşka
bir lezzet.

GELENEKSELLEŞEN
“BOZCAADA CAZ
FESTİVALİ” MÜZİK
DIŞINDA, GASTRONOMİ,
ÇOCUK ATÖLYELERİ,
BEDEN ODAKLI
ATÖLYELER, TADIM
ETKİNLİKLERİ VE
DAHA FAZLASINDAN
OLUŞAN YAN
ETKİNLİKLERİ
BARINDIRIYOR.
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DÜNDEN BUGÜNE • Uçak

Geçmişten Bugüne

UÇAKLAR
uçakl
Demir Kuşlar

34
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Kimi için korkutucu, kimi için bir o kadar heyecan verici
gökyüzünün en büyük kanatları, uçaklar… Çocukken kafamızı
gökyüzüne kaldırıp arkasında bıraktığı beyaz çizgiyi hayranlıkla
izlediğimiz, kıtalar arası mesafeleri hiçe sayan bu dev kuşların
gelişimleri durmaksızın devam ediyor.

lar
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Belki de bir çoğumuz hala
uçakların nasıl havada asılı
kaldığını, o kadar ağır bir
kütlenin nasıl havalanıp
o kadar hızla uçtuğunu
anlayamıyoruz. Günümüzde
insanların bir yerden başka bir
yere hızlı ve güvenilir bir şekilde
ulaşmasını sağlayan uçaklar
ABD’li iki mucit olan Wright
Kardeşlerin sayısız deneme
ve çalışmaları sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu deneylerin çok
daha öncesinde Eilmer isimli
bir keşişin planör deneyleri,
Leonardo Da Vinci’nin uçak
tasarımları ve Hezarfen Ahmet
Çelebi’nin kanat takarak Galata
Kulesi’nden atlayıp boğazı
geçerek Üsküdar’a inme rivayeti
gibi çeşitli durumların iki
kardeşe ilham kaynağı olduğunu
söylemek yanlış olmasa gerek.

"

1913 yılında
Bursa’da doğan Sabiha
Gökçen, Türkiye’nin
ilk kadın pilotlarından
biri olmakla beraber,
dünyanın da ilk
kadın savaş uçağı
pilotu olarak tarihe
geçmiştir.

"
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DÜNYANIN İLK UÇAĞI
18. yüzyıllarda Francoise Pilatre de Rozier
balon üzerinde uçma deneyleri yaparak uzun bir
uçma serüveninin kapılarını aralamıştır. Hemen
ardından George Cayley sistemi biraz daha
geliştirerek planör çalışmaları yapmaya başlamıştır.
Sonraki dönemlerde 1883 yılında ise Amerikalı
John Montgomery tüm başarısız denemelerin ve
uğraşların ardından en sonun kontrol edilebilen
bir planör icat ederek gelişime çok büyük katkı
sağlamıştır. Tüm bu gelişmelere nokta koyup
havacılık sektöründe bambaşka bir boyut getiren,
ABD’li iki mucit ve sanayici kardeşler Orville ve
Wilbur’un (Wright Kardeşler) yapmış oldukları
uçak 1903 yılında Fédération Internationale
Aéronautique tarafından devamlı olarak uçabilen
ilk uçak olarak kabul edilmiştir.

GÜNÜMÜZE DOĞRU UÇAKLAR
Temellerini 60 yıllık bir süreçten alan uçaklar, günümüzde oldukça modern boyutlara
ulaşmıştır. 1955’li yıllarda kullanılmaya başlayan 2 jet motorlu uçaklar daha sonraları
kısa yol kat eden uçaklardan orta menzilli uçaklara, çift turbolu geniş gövdeli uçaklardan
günümüzde hala kullanılan geniş gövdeli uzun menzilli 4 motorlu uçaklara kadar hızla gelişim
göstermiştir. Hızla gelişen teknoloji ile birçok özelliği içinde barındıran uçaklar gün geçtikçe
de ulaşım için önemli bir rol oynuyor. İç tasarımları, koltukların ergonomik yapısı ve ekstra
birçok özelliği ile yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için zaman ilerledikçe gelişmeleri de
hızla artıyor.

GÖKLERDE BİR İLK
1.Dünya Savaşı’nda uçak
mühendisi olarak görev
yapan Vecihi Hürkuş, 1917
senesinde düşman uçağını
düşüren ilk Türk pilotu
olarak tarihe geçmiştir.
Edirne’ye düşen bir
düşman uçağına isminin
verilmesinin ardından uçak
yapma fikri kafasında soru
işareti bırakan Hürkuş, ilk
Türk yapımı uçağı olarak
kabul edilen Vecihi K VI’I
imal etti. Sonraki yıllarda
Sivil Tayyare Mektebi’ni
kuran Hürkuş, ünlü iş
adamı Nuri Demirağ
tarafından desteklenen
Vecihi K-XVI isimli uçağı
tasarladı. Yine bir ilke
imza atarak Türkiye’nin
ilk sivil hava yolu
firmasını kuran Vecihi
Hürkuş, THY’nin elden
çıkarttığı uçakları tamir
ederek ilk filosunu kurdu.
Çeşitli sebeplerden dolayı
başarısız olmuş olsa da
havacılık sektörü için
yaptığı ilkler ile adını
gökyüzüne altın harflerle
yazdırmayı başardı.

GELECEĞİN UÇAKLARI
Çeşitli çalışmalar yapan bilim adamları ve mühendisler ürettikleri yeni malzemeler ile havacılıkta
tekrar tekrar yeni dönemler başlatıyor. Kıtalar arası mesafeleri azaltmak ve uçakların hızını
arttırmak başta gelen projelerden biri olduğu gibi havayı kirletmeyen elektrikli uçaklar için
araştırmalar da yapılıyor. Soğutulmuş motor projelerinden dış tasarımlara, motorlar yerine dev
pervanelerden çift kanatlı uçaklara kadar birçok proje üzerinde çalışan mühendisler daha güvenli,
çevreye daha az zarar veren ve daha hızlı ulaşım sağlayan uçaklar üretmek için çalışıyor.
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İŞ'E YARAR BİLGİLER • Seyahat İpuçları

.
valiz hazirlamanin
püf noktaları

Tatiller, geziler, iş seyahatleri… Asla dolduğuna inanmadığımız valizler…
Koca bir dolabı ufacık bir valize sığdırma çabaları…
Valiz hazırlamak öyle basit bir şey değil. Kimileri bu işte ortaya bir sanat eseri bile çıkartabilir. Her parça nizami bir şekilde
yerleştirilmeli, hiçbir yer boş kalmamalıdır. Peki bu mümkün müdür? Nasıl daha çok yer kazanabiliriz? Artık valiz hazırlamanın
profesörü olabilirsiniz.

KIYAFETLERİ RULO YAPIN
Kıyafetlerinizi katlamak yerine rulo
yaparak valizinize yerleştirin. Böylece
yerden fazlasıyla tasarruf ederek,
yanınızda götürmek istediğiniz kıyafetler
arasında zorlu seçimler yapmanıza
gerek kalmayacak. Bu yöntemle valizin
her köşesini doldurabilir, oluşan küçük
boşluklara bile ince tişörtlerinizi
sığdırabilirsiniz. Özellikle valizlerde fazla
yer kaplayan pantolonlar için bu taktik
fazlasıyla işe yarıyor.
38
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ŞAPKALARIN VE AYAKKABILARIN FORMU
BOZULMASIN
Şapkalarınızın ve ayakkabılarınızın içlerini ufak
tefek eşyalarla doldurabilirsiniz. Bu durum sizi ufak
tefek eşyalardan kurtarırken aynı zamanda şapka
ve ayakkabılarınızın da formlarının bozulmamasını
sağlayacak.
KREMLER LENS KUTUSUNA
Çok uzun süreli tatillere gitmiyorsanız eğer, kremlerinizin
büyük büyük kutularını çantanızda taşımanıza gerek
yok. Lens kutularına koyacağınız kremler dökülme,
patlama gibi sorunlara yol açmayacağı gibi havaalanı
gibi sıkı kontrol edilen yerlerde de sıkıntı yaşatmaz. Aynı
zamanda çantanızı fazlasıyla hafifletmiş olacaksınız.
TATİLİNİZ KOLYE ÇÖZMEKLE GEÇMESİN
Valizlerin içinde birbirine dolanmış kolyeler ve onları
çözmek için harcanan saatler. Bu durum kimseye hoş
görünmese gerek. Tatilin yarısını kolye çözerek geçirmek
yerine kolyeleri pipetlerin arasından geçirerek valizinize
yerleştirebilirsiniz. Valizi açtığınız zaman birbirine
dolanmamış kolyeler görmek muazzam bir duygu
olacaktır.
GÖMLEK YAKALARI BOŞ KALMASIN
Gömlek ve kemerin mükemmel uyumu valizlerde de
devam ediyor. Gömleklerinizin yakasına koyacağınız
kemerler hem gömleklerin yakalarının ezilmesini
önleyecek hem de istediğiniz başka bir parçayı daha
valizinize koyacak kadar yer açacaktır.
YOL BOYUNCA FERAHLIK
Saatlerce süren yollar, kapalı kalan valizler… Yol
boyunca valizinizin koku yapmaması için ince kağıtlara
sevdiğiniz kokuları sıkıp, onları valizin en altına
yerleştirebilirsiniz. Böylece seyahatiniz boyunca sonsuz
bir temizlik hissi sizinle olacaktır.
KÜPELERE VE YÜZÜKLERE DİKKAT
Valizde kaybolan, her yolculuk sonunda çantaların
dibinden küpe ve yüzük aramayı rutin hale getirdiğimiz
bu durumu engellemek çok kolay. Lens kutularına çok
rahat girebilen aksesuarlar valizinizin istediğiniz yerine
koyabilirsiniz.
KORUMA KALKANI YARATIN
Yolculuk esnasında sevdiğiniz parfümlerin kırılmasını
istemezsiniz. Bu yüzden parfümlerinizi, çoraplarınızın
veya tişörtleriniz içlerine koyabilirsiniz. İçlerine
koyduğunuz tişörtler veya çoraplar olası darbelere karşı
koruma kalkanı görevi görecektir.
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Yesil Keles'in Güler Yüzlü Baskanı
Bursa’nın sessiz, sakin ve yeşil ilçesi, Uludağ’ın gülen yüzü, meyve diyarı Keles,
yakın zaman önce seçimini yaptı ve yönetime Mehmet Keskin’i getirdi. Keles
Belediye Başkanı Mehmet Keskin, kırsal turizmden, doğa sporları parkurlarına,
hayvancılıktan tarıma, altyapı ve üstyapı kalkınmalarına kadar ilçeyi bekleyen
tüm gelişmeleri Mavi Yeşil okurları için anlattı.
Sayın Başkanım öncelikle sizi biraz
daha yakından tanıyabilir miyiz?
Ben Mehmet Keskin. Keles’in Dedeler
köyünde 1955 yılında dünyaya geldim.
Orada büyüdüm, ilkokulu Dedeler
Köyü İlkokulu’nda bitirdim. Daha
sonra Bursa İmam Hatip Lisesi’ne
kaydoldum. Ortaokul ve lise eğitimimi
de burada tamamladım. Ardından lise
mezunu olarak Keles’in Dedeler köyü
ve Yunuslar köyünde, şimdi mahalle
oldu burası, imamlık yaptım. Bu iki
köydeki imamlık vazifemin arasında
da askerlik görevimi tamamladım.
Dedeler köyünde imamlık yaparken,
yani henüz askerliğimi yapmamışken,
burada evlendim. Askerlik sonrasında
bahsettiğim gibi o zamanki Yunuslar
köyünde imamlık yapmaya devam
ettim. Yunuslar’daki 3 yıllık görevimin
üzerinden geçen 6 sene sonunda
üniversite sınavına girerek neticesinde
üniversiteye başladım. 1979 yılında
Bursa’da Yüksek İslâm Enstitüsü’ne
kayıt yaptırdım. 1983 yılında da Uludağ
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum.

Sonrasında öğretmenlik serüvenim
başladı. Gaziantep İslahiye’de 2 yıl
öğretmenlik yaptıktan sonra Keles
İmam Hatip Lisesi’ne atandım. Burada
bir sene öğretmenlik yaptım, sonra bir
sene müdür yardımcılığı, ardından da
beş yıl müdürlük yaptım. Buradaki
hizmetlerimin ardından İznik İmam
Hatip Lisesi’nde müdür olarak göreve
başladım. İlerleyen yıllarda Bursa İmam
Hatip Lisesi, Yeşil İmam Hatip Lisesi
ve Merkez İmam Hatip Lisesi’nde görev
yaptıktan sonra 2003’te emekli oldum.
Siyasi hayatımın öncesindeki hayatım
bu şekildeydi.
Bildiğimiz kadarıyla siyasi kariyerinizin
öncesinde öğretmenlik ve okul
müdürlüğü görevlerini üstlendiniz. Peki
sizi siyasete yönlendiren ne oldu?
Okul müdürlüğüm sırasında ve
daha önceki görevlerimde de sürekli
insanlarla iç içe olmayı sevdim. Bütün
görevlerimde kapımı vatandaşa hep açık
tutmuşumdur. Emekli olduktan sonra
2004 seçimleri öncesinde bir akşam,

bir arkadaşım beni telefonla aradı.
Keles İl Genel Meclis Üyeliği’ne aday
olur musun, ben de olacağım dedi.
Ertesi gün gidip üyelik işlemlerimizi
yaptırarak siyasete başladım. 2004
seçimlerinde yedek listede yer aldım.
2007 seçimlerinde beni teşvik eden
arkadaşım il meclis üyeliğinden
istifa ederek milletvekilliğine aday
oldu. Ben de onun yerine yedekten
il genel meclisi üyesi oldum. 2009’da
tekrar seçildim. 20014’e geldiğimizde
belediye başkanı aday adayıydım.
O yıl aday olan arkadaşım seçilince
bize ilçe başkanlığı görevi teklif
edildi. Ben de kabul ettim. Çünkü
siyaset boşluk kaldırmaz. O gün
buna ihtiyaç vardı. 5 sene de ilçe
başkanlığı yaptım. 30 Kasım itibari ile
il başkanımız ve genel merkezimizin
izni doğrultusunda ilçe başkanlığını
bıraktım. Ondan sonra Keles Belediye
Başkanlığı’na aday gösterildim. Rahat
bir şekilde de belediye başkanlığına
seçildik. Siyasetteki serüvenimi bu
şekilde özetleyebilirim.
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Başkanlığa geldikten sonra Keles’e
yapılacak yatırımlarla ilgili olarak
ilçenin en çok neye ihtiyaç duyduğunu
gözlemlediniz?
Belediye başkanı olmadan önce ilçe
başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği
görevlerini yürüttük. Dolayısıyla Keles’te
olup bitenleri, olması gerekenleri
en başından beri gözlemliyoruz,
takip ediyoruz. Burada bizim ağırlık
verdiğimiz hususlar var. Bunlardan
bir tanesi sulama. Hayvancılığın ve
meyveciliğin gelişebilmesi için sulamaya
ağırlık verdik. Burada araziye normal
şartlarda gelebilen sular var. Bunları
mümkün olduğunca kapalı sisteme dahil
ettik. Sonrasında gölet çalışmalarımız
oldu. Şu anda inşaatı devam edenler
var, sulaması yapılacak olanlar var,
planlama ve proje pozisyonunda olanlar
var. Öncelikle bunları tamamlamamız
gerekiyor. Bunları takip ediyoruz.
Bir başka husus da eskiden beri
milletvekillerimiz, bakanlarımız ve il
teşkilatımızla birlikte takip ettiğimiz
Keles-Bursa arası ulaşımı sağlayan yol…
İnşallah çok uzun bir süreç olmayacak
bir zaman diliminde bu yolu da
tamamlayacağız. Bunun yanında köy
yollarını sürekli takip ediyoruz, bozulan
yerleri onarıyoruz, yeniden kaplama
gereken yerlerin kaplamasını yapıyoruz.
Keles'imizin eksikleri ile ilgili olarak
şimdiye kadar ki başladığımız, gündeme
aldığımız ve planladığımız tüm altyapı

ve üstyapı gibi çalışmalarımızı devam
ettireceğiz. Bunların ötesinde biz Keles’in
ekonomisini geliştirmek için neler
yapabiliriz sorusu üzerinde kafa yorduk.
Bu konu ile alakalı kısmi çalışmalarımız
devam ediyor. Bu çalışmalar içerisinde
en önde gelen kırsal turizm. Bu alanda
planladığımız pek çok şey var.
Bu arada başka bir husus var. Sakin
Şehir uygulaması ile ilgili çalışmalarımız
olacak. Konuyla ilgili irtibatlarımız
sürüyor. Önümüzdeki günlerde buradan
arkadaşlarımızla Seferihisar’a bir
gezi yapacağız. Orada yapılanları
yerinde gözlemleyip kendi eksiklerimizi
anlayacağız. Deneyim paylaşımının
bu sürece büyük katkılarının olacağı
inancındayız. Öbür taraftan hayvancılık
ve meyvecilikle ilgili çalışmalarımıza
köylümüzün sıkıntısını dinleyerek,
birinci ağızdan bilgi alarak devam
edeceğiz. İlçemizde üretilen tarım
ürünlerini artık ihraç ürünü olarak
değerlendirip, bu mantıkla üretim
yapmaya özen göstereceğiz.
Keles’in 12. Belediye Başkanı olarak
göreve geldiniz ve önünüzde 5 yıl
gibi uzun bir süreç var. Keles ile ilgili
projelerinizden ve hedeflerinizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle şunu söyleyeyim 12. belediye
başkanıymışım, ben saymadım. Ayrıca
bana bunu hatırlattığınız için de
teşekkür ediyorum. Öncelikle birinci

sıradaki büyüğümüzden başlayarak
bugüne kadar hizmet eden tüm belediye
başkanı ve belediye meclis üyelerine
teşekkür ediyorum. Hepsi kendi elinden
geldiğince bu topraklara hizmet
etmiştir. İmkânlar el verdiğince bir
eksik ya da bir fazla olmuştur yapılan
hizmetler. Şimdi sıra bizde. Bizim
buradaki görevimiz: Almış olduğumuz
bayrağı bize biçilen süre içerisinde daha
ileriye taşımaktır. Öncelikli ödevimiz
tamamlanma süreci devam eden
projelerin sonuca kavuşturulmasıdır.
Bunun devamında da meyveciliğin,
tarımın, hayvancılığın geliştirilmesi ve
kırsal turizm alanında ağırlıklı olarak
çalışacağız.
Bursa’da doğa sporları denince akla ilk
olarak Keles geliyor. Doğa sporları ile
ilgili yatırım düşünceleriniz var mı?
Gündemimizde rafting var, kaya
tırmanışı projeleri, önümüzdeki dönem
turizme hizmet edebilecek bir iki tane
mağaramız var… Bunlara ilave olarak
yürüyüş yolları tespit edeceğiz. Çünkü
şöyle bir şey var, ben göreve geldiğimden
beri şunu söylüyorum: Bir çiçekle bahar
gelmez. Hemen bir yere bungalov evler
yaptınız ve kırsal turizm oldu diye bir
şey yok. Bunlara birtakım aktiviteler
ilave etmek gerekiyor. Mesela atv,
yürüyüş parkurları, kaya tırmanışı ve
arzu edenlere rafting imkânı sunmayı
planlıyoruz burada. Önümüzdeki
dönemde de daha yeni etkinlikler
ekleyeceğiz.
Keles, Türkiye’nin en büyük
yaylarından biri olan Kocayayla’ya ev
sahipliği yapıyor. Biliyoruz ki bu yayla
da birçok etkinlik ve festival oluyor.
Peki Kocayayla sizce hak ettiği karşılığı
görebiliyor mu? Bu bağlamda turizm
notasında Keles’e ne gibi yatırımlar
yapmayı planlıyorsunuz?
Kocayayla, Türkiye’nin en güzel
yaylalarından birisi. Bu noktada
yüce Rabbime ne kadar şükretsek az.
Kocayayla’yı belki de milyona yakın
insan ziyaret ediyor ancak biz bu
ziyaretçilerden sadece girişte 10 lira
alıyoruz. Oranın temizliği, bakımı
hepsi bunun içinde. Ziyaretçiler de tüm
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yiyecek ihtiyacını dışarıdan tedarik
ederek buraya geliyor. Bizim önümüzdeki
süreçteki amacımız bu ziyaretçilerin
en azından bir bölümünün Keles’ten
organik etini, meyvesini sebzesini
alması ve esnafımızın da bundan
faydalanması. Bu noktada yapacağımız
çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi:
Keles’in içinden Kocayayla’ya çıkan
bir yolumuz var. Bu yolu genişleterek
ziyaretçilerin hizmetine sunmayı
planlıyoruz. İkincisi de burada biz yine
önümüzdeki süreçte esnafın belli bir
bölümünü belli günlerde Kocayayla’ya
taşımamız gerekiyor. Henüz planlanmış
bir durum değil bu. Tabii bunun için
öncesinde Büyük Şehir Belediyemizin
bungalov evleri tamamlandıktan
sonra hayata geçirilecek. Böylece
konaklama için gelen ziyaretçilerimizle
birlikte burada satış noktalarının
oluşturulması daha anlam kazanacaktır.
Böyle olunca biz Kocayayla’dan daha
fazla yararlanmış olacağız. Bu arada
kadınlarımızla birlikte başlattığımız
bir projemiz var. Kadınlarımızın
dernek kurma çalışmaları var. Altyapı
çalışmalarını başlattık. Kadınlarımıza
Saitabat’taki, Doğancı’daki, Misi’deki
gibi kendi ürünlerini sergileyip kazanç
sağlayabilecekleri bir çalışma yürütmeyi
hedefliyoruz.

Bursagaz, dağ ilçelerine 137 milyon
liralık yatırım yapacağını duyurdu.
Keles’e gelecek doğal gaz yatırımını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğal
gaz yatırımıyla sizce Keles’te neler
değişecek, gelişecek?
Şimdi öncelikle bu noktada Bursagaz’a
teşekkür ediyoruz. Bizim taleplerimiz
vardı, isteklerimiz vardı, meclisten
geçirdik. Caddelerimizi istediğiniz
gibi kazabilirsiniz diyerek girişimlerde
bulunduk ama bu kadar kısa sürede
çalışmalara başlayacaklarını tahmin
etmedik açıkçası. Milletvekilimiz
Osman Mesten’in, Bursagaz
yetkililerinin gayretleri ve bizlerin
takibiyle geçtiğimiz sene doğal
gaz altyapısını döşedik. Şu anda
ana hat İnegöl’den Keles’e kadar
çekiliyor. O geldiğinde inşallah
Keles doğal gaza kavuşmuş olacak.
Doğal gaza kavuşmak demek ne
demek? Birincisi kışın soba yakarken
az miktarda da olsa temiz Keles
doğasına salınan karbondioksitin
önüne geçmiş olacağız. Öbür taraftan
mutfak tüplerinden ciddi tasarruf
sağlanacağına inanıyorum. Bizim
evin altında kalorifer kazanı var
daşunun kömürü nasıl oldu derdinden
insanımız kurtulacak. Düğmesini

çevirecek, evin her köşesinde büyük
kolaylık yaşayacak. Bursa merkezde
otururken rahmetli anneme bir
gün biri doğal gazla ısınabiliyor
musun diye sormuş. Annem de biraz
kulağını buruveriyoruz sıcacık oluyor
demiş rahmetli. İnşallah evlerimiz
sıcacık olacak, zahmetsiz sıcacık
olacak. Bazılarında acaba pahalıya
mı gelir diye bir tereddüt var. Ben
Keleslilerin ısınma, mutfak tüpü ve
banyo ihtiyacı için kullandıkları tüp
için harcadıkları tutarın altında bir
rakamla evlerini ısıtacak, ihtiyaçlarını
karşılayacaklarına inanıyorum.

Bu noktada Bursagaz’a ve emeği
geçen herkese tekrar teşekkür
etmek istiyorum. Sizlere de bu
röportaj imkânını sunduğunuz
için çok teşekkür ediyorum.
Sözlerime son verirken bir
başka hususu dile getirmek
istiyorum. Kocayaylamızda, 2021 Temmuz Cuma ve Cumartesi
günlerinde düzenleyeceğimiz
Türk Dünyası Ata Sporları
Şenliği ve 53. Kocayayla
Şöleni’miz var. Bu etkinliğe
vatandaşlarımızı ağırlamaktan
büyük onur duyarız.
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Dönüştürülebilir lifler
kullanan çevre dostu marka,
2022 yılına kadar kullandığı
pamuğun yüzde 50’sinin
de sürdürülebilir özellikte
olmasını hedefliyor.

Do ğal Tasarım
Harikaları
Hem sağlıklı hem de doğa dostu
tasarımlar sunan Nomadic Rebuplic
halat sandaletlerini tanıttı. Türk
kadınının el işçiliği ve emeği ile Muğla
Köyceğiz’de üretilen sandaletlerin
farklı modelleri ve renkleri de var.
Suda batmaması, hızlı kuruması,
antibakteriyel olması ve alerjen madde
içermiyor olması gibi avantajlarının
yanında deniz ve havuz suyunda
da deforme olmaması göze çarpan
özellikleri arasında. Her sezon farklı
modeller, renkler ve teknolojik
değişimler yapan marka bu sene de
ayak ıslanmasını ve taban kısmındaki
aşınmayı engelleyen dayanıklı doğal
kauçuk tabanlı sandaletlerini sunuyor.

"

Doğa Dostu Teknikler
Dünya ile birlikte değişim sürecine
giren ve çevre dostu moda anlayışını
benimseyen Mango, üretimlerde
çok fazla su harcandığını analiz
ederek, yeni teknikler kullanmaya
başladı. Her üründe 10 litre kadar
su tasarrufu yapmayı başaran
markanın yeni koleksiyonu
ise yüzde 38’i sürdürebilirlik
kriterlerine uygun özellikte. Gelecek
sezonlarda bu oranın yarıdan
fazlaya ulaşmasını hedefleyen
Mango aynı zamanda, ECOWASH
teknolojisini de uygulayarak sadece
su değil, enerji ve kimyasal ürün
kullanımının da azalma sağladı.
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ÇEVRECİ BOHEM
Doğal malzemeler ve hasır
materyallerden oluşan Bagoist
çantalar, zarif ve bohem tarzı ile
yaz aylarının en kullanışlı ve şık
çantalarının başında geliyor. "The
Naturel" yaratıcılarının tasarlamış
olduğu çantalar doğa dostu ve çevreci
yönleriyle de dikkatleri fazlasıyla
üzerine çekiyor. El yapımı hasır
çantalar, orkide sarmaşığından
elde edilen rattan malzemeden
yapılıyor. Kullanışlı ve oldukça
şık yapılara sahip olan çantaların
kullanım alanları da bir hayli
geniş. Gece gezmelerinden plaja
kadar hatta iş kıyafetiniz ile de
kombin yapabileceğiniz Bohem
çantaları yanınızdan hiç eksik etmek
istemeyeceksiniz.
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Plastik Şişelerin
Şıklığı

TİMSAH TAHTINI
NESLİ TÜKENEN
HAYVANLARA BIRAKTI

Çevreye duyarlı yeni spor ayakkabı
koleksiyonu ReBot, plastik şişelerin
geri dönüştürülmesiyle üretiliyor.
Örme teknolojisine sahip Timberland
ReBot ayakkabıları hafif taban ve
nefes alabilen yüzeyi sürdürülebilir
üretime katkıda bulunuyor. Amerikan
markası, çevreden toplanan plastik
şişeleri geri dönüştürüp RPET
(recyled polyethylene terephthalate)
adı verilen iplik haline getirerek
dış giyimden, çantaya kadar tüm
koleksiyonlarında kullanıyor. 2020
yılına tüm yeni ayakkabı stillerinin
ROR malzemelerini içermesi ve
yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.
Ayakkabılar 599 ₺’den satışa
sunulurken bu yeni koleksiyonun
Oxford, Chukka ve bilekli modellerde
haki, antrasit, turuncu ve açık gri
renk seçenekleri bulunuyor.

Tehdit altındaki hayvanları koruma ve
yok olmalarını engelleme konusunda
farkındalığı arttırmak için yeni bir
projeye imza atan Lacoste, BETC
Paris iş birliği ile soyu tükenmekte
olan hayvanları tişörtlerine taşıdı.
İkonik timsah logosu yerine türü
tehlike altında olan 10 hayvanı polo
yaka tişörtlerine taşıyan marka,
bu farkındalık projesini 3 sene
boyunca devam ettirmeyi hedefliyor.
Satışlar sonucunda kazanılan tüm
gelirin tehdit altındaki vahşi yaşamı
koruyan sivil toplum örgütlerinden
biri olan IUCN’ye bağışlanması tüm
dünyadaki hayvanseverler tarafından
da olumlu tepki topladı. Hazırlanan
yeni tişörtler sadece 24 saat boyunca
önceden belirlenmiş 10 büyük şehirde
satışa sunuldu. 3 bin 520 adet olarak
belirlenen tişört, nesli tükenmekte olan
10 hayvanın sayısına eşit.

Işıkla Şarj Olan
Ceket

MARKANIN AYAKKABI
KOLEKSİYONLARININ %69’U
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ,
ORGANİK VEYA
YENİLENEBİLİR
BİLEŞENLERDEN
OLUŞUYOR.

Vollebak'ın tasarladığı gündüzleri
gri, akşamları ise bulunduğu
mekânın ışığına göre parlayan
“Solar Charged Jacket”, sadece
güneş ışığıyla değil cep telefonu
ışığından fenere kadar her türden
ışık kaynağından şarj olabiliyor.
Son teknolojilerle donatılmış
ceketin en önemli misyonu ise,
gece yapılan antrenman, bisiklet
sürme gibi aktiviteler sırasında
yüksek görünürlük sağlamak. Aynı
zamanda yağmur, rüzgâr gibi kötü
hava koşullarına da dayanıklı
olan ceket, kullanımından 12 saat
sonra, şarjı tükenmeye başladığında
üzerinde ufak da olsa bir parlama
kalıyor. El feneri gibi küçük ışık
kaynakları ile ceketin üzerine yazı
çizim yapılabiliyor.
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1000 Kişilik Bursagaz Ailesi
İftar Sofralarında Buluştu
Bursagaz, düzenlediği geleneksel iftar etkinliklerinde önce çalışanlarını sonra
da iş ortaklarını ağırladı. Yaklaşık 1000 kişinin buluştuğu iftar yemeklerinde
Bursagaz’ın yeni yatırımlarına, projelerine ve doğal gazsız ev kalmasın diye
hayata geçirdiği yeni kampanyalarına değinildi.
Bursagaz, geleneksel iftar
buluşmalarında ilk olarak
çalışanlarıyla iftar yapan Bursagaz,
sonrasında iş ortaklarını da ağırladı.
Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus
Rapp ve Bursagaz Genel Müdür
Yardımcısı Şükrü Özden, Bursagaz’ın
2018 yılı değerlendirmesini yaparak,
2019 yılı yatırımlarını ve Bursa’da
doğal gazsız ev kalmaması için hayata
geçirdikleri yeni kampanyalarını
anlattı. Şirketin 1 milyon doğal
gaz abonesine ulaşmasını kutlayan
EWE Turkey Holding CSO’su Özkan
Akyıldız ve COO’su Hasan Yasir Bora
ise Bursagaz yönetimine tüm EWE
Turkey Holding Ailesi adına hediye
takdim etti.
YATIRIMLAR TAM GAZ DEVAM
EDİYOR
Ramazan ayının Bursagaz ailesinin
aynı çatı altında buluşması için çok
anlamlı bir vesile olduğuna dikkat
çeken Bursagaz Genel Müdürü Dr.
Markus Rapp herkese gösterdikleri
birlik, beraberlik ve destek için teşekkür
ederek, “Geleneksel iftar yemeğimizde
bir kez daha tüm Bursagaz ailesiyle bir
araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu belki de bu yıla dair en kapsamlı ve
büyük buluşmamız. Bursagaz olarak her
zaman söylediğimiz gibi, hepimiz biriz.
Birlikte ve sorumluluk değerlerimizi
en iyi şekilde benimsediğiniz ve
yaşattığınız için hepinize teşekkür
ederim” diye konuştu.
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Dr. Markus Rapp
Bursagaz Genel Müdürü

Şükrü Özden
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı

2020 SONUNA KADAR 10 BİN
HANE DAHA DOĞAL GAZA
KAVUŞACAK
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü Özden birliktelik ve sorumluluk
değerleri kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlere değindi. Dağ ilçeleri
Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve
Harmancık ilçelerinde başladıkları
yatırım çalışmalarının aralıksız
devam ettiğini söyleyen Özden, şunları
söyledi: “Kurulduğumuz günden bu
yana Bursamızın ulaşabileceğimiz her
noktasına en güvenilir, konforlu ve
temiz yakıt olan doğal gazı ulaştırmayı
görev edindik. 2018 yılında toplamda
55 milyon TL’yi bulan yatırım
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl itibariyle,
dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan
ve Harmancık ilçelerinde yatırım
çalışmalarımıza başladık. Toplam 142
milyon TL yatırım bedeliyle, Keles’e bu
yıl, diğer üç ilçeye ise 2020 yılı sonuna
kadar doğal gaz arzı gerçekleştireceğiz.
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7’nci Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası Etkinlikleri Tamamlandı
İş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalara imza atan Bursagaz, 7’nci kez
düzenlediği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, çalışanları
arasında ve kamuoyunda farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.
SOCAR Türkiye iştiraki ve Bursagaz,
bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği
Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Bursagaz, çalışanlarının büyük ilgi
gösterdiği bu etkinliklerle iş sağlığı
ve güvenliği konusunda farkındalık
oluşturmayı amaçladı. Etkinlikler
kapsamında 4 gün boyunca 2 farklı
lokasyonda tüm çalışanların katılımı ile
“Risk Yakalama” yarışması düzenlendi.
Bu yarışmada çalışanlar, sanal gerçeklik
gözlüğü takarak sanal ortamda iş
sağlığı ve güvenliği açısından 14 hatayı
tespit etmeye çalıştı. 14 hatayı 3 dakika
içinde bulanlar arasından yapılan
çekilişin ardından kazanan üç kişiye 250
TL değerinde hediye çeki takdim edildi.
“ÇALIŞANLARIN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ SON
DERECE ÖNEMLİ”
Bursagaz’ın 7’nci Geleneksel İş Sağlığı
ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin

kapanış toplantısında konuşan Bursagaz
Genel Müdürü Dr. Markus Rapp; “İş
sağlığı ve güvenliği uygulamalarında
çalışanların bilinçlendirilmesinin çok
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl
7’ncisini düzenlediğimiz ve artık kurum
içi bir gelenek haline gelen İş Sağlığı
ve Güvenliği Haftası kapsamındaki
etkinliklerle bir yandan İSG kültürünün
çalışanlarımız arasında gelişmesine
katkı sağlarken aynı zamanda bu
konudaki gelişmelerin ve uygulamaların
tartışıldığı önemli bir zemin
oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kapanış toplantısına katılan ve burada
bir konuşma da yapan SOCAR Türkiye
İş Sağlığı ve Güvenliği Programları
Müdürü Levent Gülten de iş sağlığı ve
güvenliği alanında çalışmalarını sistemli
bir şekilde yürüterek iyi bir performans
elde ettiklerine dikkat çekti. Bunun
verimliliğe de çok olumlu etkilerinin
olduğunu ifade eden Gülten, “Endüstriye

ait en iyi İSG uygulamalarını
benimseyen bir kültüre sahibiz. Bu
yöndeki tüm çalışmalarımızı SOCAR
Türkiye’nin verimli ve sürdürülebilir
gelişim vizyonu ile bütünleştiriyoruz.
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine
risk teşkil edebilecek olaylarının
engellenebilir olduğuna inanıyor ve bu
konuda pratikte uygulanabilecek her
önlemi alıyoruz” dedi.
7’nci Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası kapsamında kamuoyunda
bilinirliği artırmak için çalışanların
dışında İSG Facebook sayfasını takip
edenler arasından yapılan çekilişle de 3
kişiye powerbank, İSG video etkinliğine
katılan çocuklara ise 50 TL’lik
Starpark oyun hediye çeki, Bursagaz
ve lokasyonlarındaki en önemli 3 İSG
riskini tespit ederek risk avı etkinliğine
katılan 3 çalışana da 250 TL’lik hediye
çeki verildi.
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Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR
Türkiye’ye Devri Tamamlandı
SOCAR’ın Alman EWE’nin Türkiye’deki iştiraklerini satın alma işleminde
imzalar atıldı. Vagif Aliyev, “Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve
Millenicom, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetlerine devam ederek Türkiye
ve Azerbaycan ekonomilerine değer katacak” dedi.

EWE Turkey Holding’e ait Bursagaz,
Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve
Millenicom’un SOCAR Türkiye’ye
satışı tamamlandı. Düzenlenen imza
törenine SOCAR Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR
Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov,
EWE AG CEO’su Stefan Dohler, EWE
AG CFO’su Wolfgang Mücher ile iki
şirketin yöneticileri katıldı. Ocak
2019’da satın almayla ilgili anlaşmaya
varılan ve geçtiğimiz ay konuyla ilgili
tüm onayları tamamlanan 5 şirket,
bugünden itibaren STAR Rafineri,
TANAP, Petkim, SOCAR Terminal
ve Petkim Rüzgar Enerji Santrali’nin
(RES) de iştirakleri arasında bulunduğu
SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet
gösterecek.
SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev, Bursagaz ve
Kayserigaz’ın gruba katılmasıyla
Türkiye’deki doğal gaz faaliyet
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zincirini tamamladıklarını dile
getirerek, “Türkiye pazarına girdiğimiz
günden beri içinde bulunduğumuz
sektörün dinamiklerini ve verimliliğini
göz önünde bulundurarak tüm
yatırımlarımızda entegrasyonu
önemsedik. Türkiye’ye 12 yıldır doğal
gaz getiriyoruz. 2013 yılından beri ise
doğal gazın toptan satışını SOCAR
Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz.
Bildiğiniz gibi SOCAR, Türkiye ve
Azerbaycan devletlerinin en büyük
projesi olan ve doğal gaz iletimini
sağlayan TANAP projesinin büyük
ortağı. Bursagaz ve Kayserigaz’ı
SOCAR Türkiye bünyesine katarak
bugünden itibaren doğal gaz
dağıtımında faaliyet göstermeye
başlıyoruz. Bu büyük entegrasyondan
doğacak sinerjinin hem şirketimiz
hem de iki kardeş ülke ekonomileri
açısından çok önemli olduğuna
inanıyorum. Bu vesileyle aramıza
yeni katılan çalışanlarımıza da

‘SOCAR ailesine hoş geldiniz’ demek
istiyorum” diye konuştu. Bursagaz ve
Kayserigaz’la birlikte satın alınan
şirketlerin enerji sektöründe SOCAR
Türkiye’nin gücünü arttıracağını
ifade eden Aliyev, şunları söyledi: “Biz
uzun yıllardır Azerbaycan’ın tamamı
ile Tiflis dışındaki tüm Gürcistan’da
doğal gaz dağıtımı yapıyoruz. Müşteri
memnuniyetini üst seviyede tutarak
doğal gaz dağıtımı tecrübemizi
Bursa ve Kayseri’ye de taşıyacağız.
Faaliyetlerimiz arasında doğal
gaz önemli bir yer tutuyor. Burada
büyümeyi istiyoruz ve önümüzdeki
dönemde fırsatları değerlendirmeye
devam edeceğiz.” Satın alınan şirketler
arasında telekomünikasyon sektöründe
yer alan Millenicom’un da olduğunu
anımsatan Aliyev, bu şirketin TANAP
hattı üzerinde yapımı devam eden 1.850
kilometrelik SOCAR Fiber projesiyle
önemli bir sinerji yaratacağını da
sözlerine ekledi.
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SOCAR Türkiye’nin Doğal Gaz
Şirketini Gunter Seymus Yönetecek

SOCAR Türkiye
çatısı altında 17
Haziran’dan itibaren
faaliyet göstermeye
başlayan Bursagaz,
Kayserigaz, EWE
Enerji, Enervis
ve Millenicom
şirketlerinin
yönetimi için
kurulan SOCAR
Türkiye Doğal Gaz
Yatırım A.Ş.’nin
Başkanı Gunter
Seymus oldu.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı
SOCAR, Alman EWE’den satın aldığı şirketlerin
yönetimi için SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım
A.Ş.’yi kurdu. Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji,
Enervis ve Millenicom’un çatı şirketi SOCAR
Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş’nin Başkanı
Gunter Seymus oldu. Gunter Seymus, Türkiye’de
Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR
Terminal, Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES)
gibi dev projelere sahip olan SOCAR bünyesinde
farklı görevlerde bulundu. Seymus, hem Türkiye’de
hem de yurtdışındaki iştiraklerinde 10 yılı aşkın
süredir çalıştığı SOCAR’da; ticaret, dağıtım ve
iletim iştiraklerinin kurumsal gelişim ve yönetim
fonksiyonlarında görev aldı. Petrol, doğal gaz ve
enerji sektörlerinde şirket ve ortaklık geliştirmenin
yanı sıra birleşme sonrası entegrasyon, kriz
yönetimi, yeniden yapılanma ve organizasyonel
dizayn konularında liderlik eden Seymus, Mayıs
2016’dan beri SOCAR Türkiye’de çalışıyor. Gunter
Seymus, Haziran 2019 itibarıyla SOCAR Türkiye
Doğal Gaz Yatırım A.Ş Başkanı olarak görevine
devam edecek.
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Doğa Dostu Robot Ördek “AIGAMO”
Pirinç üretiminde yepyeni bir teknik ile tarım ilacı kullanımını azaltacak bir çözüm
olarak Nissan tarafından yapılan doğa dostu ördek Aigamo’nun tasarım süreci bitti.
Ford markası ile birlikte daha önce
havai fişek seslerini geçirmeyen köpek
kulübesinden kendinden frenli market
arabası gibi farklı ve teknolojik
prototiplerle yüzlerde tebessüm yaratan
işlere imza atmıştı. Bu sefer de biraz
daha ciddi konuya el atarak GDO
ve tarım ilacı gibi insana ve doğaya
zarar veren şeylere karşı, Aigamo isimli
robotla karşımıza çıkıyor.
KÖKLÜ TARIM GELENEĞİNİ
KORUYOR
Pirinç çiftçileri, tarlalarını sağlıklı
tutmak için genellikle ördeklere
başvuruyorlar. Ördekler ise tarlalarda
yetişen yabani otları yok etmek
için kimyasal ilaçlara göre doğal ve
sağlıklı bir çözüm olarak görülüyor.
Çiftçilerin pirinç yetiştirirken

50

yaz 2019

yabani ot ve böcek ilacı kullanımını
azaltmalarına yardımcı olması için
tasarlanan Aigamo kompakt robot,
suyun altındaki çeltik tarlalarında
yüzen ördeklerin doğal hareketlerini
taklit ediyor. Ayakları da aynı
ördeklerdeki gibi perdeli olarak
yapılan robot 1,5 kilo ağırlığında ve
yaklaşık 60 santimetrekare. Hemen
hemen standart bir elektrik süpürge
boyutunda olan ördek robot ismi
ise bu uygulamalardaki ördeklerden
alıyor. Pirinç yetiştiricileri tarafından
yetiştirilen ördekler doğal gübre
sağladıkları gibi aynı zamanda yabani
otlara zarar veren böcekleri de yiyorlar.
Robot ördeklerin alt tarafında iki adet
dönebilen lastik fırça eklenmiş. Bu
fırçalar dönüyor ve doğal yaşamdaki
ördeklerin ayak hareketlerini taklit

edebiliyor. Bu yapay ayaklar, suyu
karıştırarak oksijenlenmesini sağlıyor,
yabancı otların yetişmesini ve kök
salmasını önlüyor.
ÖZELLİKLERLE DONATILMIŞ
ÖRDEKLER
Robot ördekler, Wi-Fi, pil, güneş
enerjisi ve GPS özelliğiyle donatılmış.
Bu özellikleri sayesinde tarlada kontrol
edilmeye gerek kalmıyor ve ördekler
tarlada kendileri gezinebiliyor. Tasarım
süreci biten robotun şu anda testleri
hızla devam ediyor. Aigamo’nun ilk
amacı ise tüketimin hızla azalması ve
yaşlanan nüfusun tehdidi altında olan
pirinç tarlaları. Japonya’daki tarlaları
koruma amaçlı tasarlanan robotların
ilerleyen dönemlerde çok yardımcı
olacağı öngörülüyor.
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Çevreci Müzik Festivalleri
Yaz geldi, havalar ısındı… Festival ruhu her yeri sardı. Farklı zevklere
hitap eden çeşit çeşit eğlenceli ve aynı zamanda çevre bilinci yüksek
festivaller dünyanın dört bir yanında düzenlenmeye başladı.

Dünyanın birçok ülkesinde yıl, mekân
veya zamanı ne olursa olsun belli bir
amaca hizmet eden ya da tek amacı
eğlence olan büyük festivaller ve
organizasyonlar düzenleniyor. Bazıları
hafta sonu, bazıları hafta içi hatta
bazıları da tüm haftayı kapsayan
festivaller müzikseverlerle buluşuyor.
Son zamanlarda ise çevreye duyarlı
olmak çoğu festivalin odak noktası.
Birçok organizatör daha yeşil, daha
çevreci etkinliklere yöneliyor. Eğlenirken
de çevre bilincini oluşturmanın ve
doğayı korumanın mümkün olduğunu
gösteren festivaller hem müziksever hem
doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.
NORTHSIDE FESTİVALİ –
DANİMARKA
Amacı en başından beri yeşil ve
sürdürülebilir bir kültür yaratmak
olan Northside Festivali ilk olarak
2010 yılında gerçekleşti. Festivalin
büyük bölümünde ahşap kullanılırken,

katılımcılar toplu taşıma araçları
kullanmaya, yürüyüşe veya bisiklete
teşvik ediliyor. Kişisel arabalara dahi
park yeri olmayan festival alanında
yiyecek içecekler ise organik ve yerel.
Şu aşamada yüzde 100 organik
festivaller arasında gösterilen Northside
Festivali'nin amacı ise, gelecekte yüzde
100 atıksız bir festival olmak.
FUJI ROCK FESTİVALİ – JAPONYA
Asya’nın en büyük açık hava ve pop
müzik festivali olan Fuji Rock Festivali
yıllardan beri büyük isimleri getirmesi
ile adından sıkça bahsettiriyor. Ünlü
müzik gruplarının yanı sıra güzel doğa
manzaraları ile de yeşil bir yaşama da
teşvik ediyor. Festival alanında araç
yasak olduğu için tüm katılımcılar
gitmek istedikleri yerlere yürüyerek
gidiyor. Yiyeceklerden içeceklere
her şeyin doğa dostu olmasına özen
gösterilen festivalde, aynı zamanda
ortaya çıkan atıklar için de geri
dönüşüm noktaları bulunuyor.

GLASTONBURY FESTİVALİ–
İNGİLTERE
Her yıl neredeyse 175 bin katılımcıya ev
sahipliği yapan Glastonbury, dünyanın
en büyük yeşil festivalidir. Her yedi
yılda bir toprağın zarar görmesine
engel olmak için ara verilen festival,
hafta sonu boyunca katılımcılarına
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir
çevreye teşvik etmek için elinden
geleni yapıyor. Ünlü grupların ve
eğlencelerin yanı sıra çevre ile ilgili yeni
ve gündemde olan konuların ön planda
olması Glastonbury Festivali’ni diğer
festivallerden ayırıyor.
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Gemlik Körfezi Hayat Buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp
arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu
Arıtma Tesisi hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya,
Mustafakemalpaşa, Kurşunlu,
Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer
Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından
yaklaşık 51 milyon TL’ye mal olan
Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini hizmete
açtı. Gemlik, Umurbey ve Cihatlı
yerleşimlerinden kaynaklanan atık
sular mevcut ön arıtma tesisinden
6 kilometrelik terfi hattı ile tesise
ulaşacak. Burada Avrupa Birliği
standartlarında arıtılarak dezenfekte
edilen atık su, 1640 metre açıkta ve
40 metre derinlikte Gemlik Körfezi’ne
bırakılacak. Gemlik Körfezi’ne hayat
verecek yatırım halkalarından biri
olan ve günlük 19 bin metreküp arıtma
kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa
hizmet verecek.
SAĞLIKLI GELECEK PLANLAMASI
Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan
çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal
kalkınma ve altyapıya kadar onlarca
projeye imza atıklarını belirten

52

yaz 2019

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, tüm bu çalışmaların
ana ekseninde şehrin yaşam kalitesini
yükseltme hedefi olduğunu söyledi.
Özellikle altyapı çalışmalarının büyük
bütçeler içermesine rağmen gözle
görülmediğini hatırlatan Başkan Aktaş,
“100- 200 bin liralık bir çocuk parkı
yaparsınız müthiş ses getirir. Ama
51 milyona arıtma yaparsınız kimse
konuşmaz. Önemli olan bir şeylerin
konuşulmasından ziyade şehir adına
doğru ve sağlıklı şekilde planlama
yapmak. Her yıl 40 - 50 bin büyüyen
Bursa’mızın 3 milyon nüfusu aştığını
düşünürsek, mevcut durumu sağlıklı
kotarmaktan ziyade geleceği sağlıklı
planlamak için özellikle içme suyu,
kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma
tesisi ve çevre ile ilgili sağlıklı adımlar
atmamız gerekli” dedi.
BURSA’NIN İNCİSİ
Kurşunlu, Küçükkumla, Mudanya ve

yeni hizmete açılan Gemlik Atıksu
Arıtma Tesisi ile birlikte sadece bu 4
kalemin yaklaşık 200 milyon TL’lik
yatırım olduğunu hatırlatan Başkan
Aktaş, “Gemlik gibi Körfez’in en
güzel ilçelerinden biri, Bursa’nın incisi
mesafesindeki ilçemizin bu manada
hem derelerinin hem de denizinin pırıl
pırıl olması en büyük temennimiz. Bu
bağlamda sahilde de güzel düzenlemeler
yaptık. Gemlik’e ne yapılsa azdır.
Karsak deresi ve diğer derelerin temizliği
noktasında da çalışıyoruz. Ancak Karsak
Deresi ile ilgili Orhangazi ayağında özel
sektörden kaynaklanan sıkıntılar var.
Bunlarla alakalı çalışmalar yapılması
gerekli. Bununla ilgili adımlarımızın
olduğunu da ifade ediyorum. Gemlik için
özel gayretimiz olacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, çevre konusunun sadece
belediye, kaymakamlık ve kurumların
sorumluluğunda olmadığını toplumun
tüm kesimlerine önemli görev düştüğünü
de sözlerine ekledi.

BURSA'DAN
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İspanya ITMA 2019'da Bursa Rüzgârı
Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),
üyelerini dünyanın en prestijli fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu
BTSO, üyelerinin katma değerli ve
ileri teknolojili üretim payını artırmak
amacıyla düzenlediği iş gezilerine bir
yenisini daha ekledi. BTSO, Küresel
Fuar Acentesi ve tekstil sektöründe
hayata geçirdiği UR-GE projeleri
kapsamında 160 kişiden oluşan heyeti
Yenişehir Havaalanı'ndan kaldırdığı
özel uçakla İspanya'nın Barcelona
şehrine taşıdı. Tekstil ve konfeksiyon
makineleri alanında dünyanın en
büyük organizasyonunda yer alan
Bursa firmaları, sektörde uygulanan
son teknolojileri yakından incelerken
yeni ticari bağlantıların da kapılarını

araladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burkay, oda olarak son 6
yılda düzenledikleri yurt dışı fuar
organizasyonları kapsamında en büyük
ticari heyetlerden birini de İspanya'ya
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan
Burkay, 'Türkiye'nin millî kalkınma
hedeflerine ulaşabilmesi noktasında
tekstil sektörünün üstlendiği stratejik
rol, gerek ihracat gerek istihdam ve
yatırım iştahıyla hepimize moral
veriyor. Katıldığımız ITMA 2019
Fuarı da yeni yatırım hedefleyen
ve üretim kapasitelerini artırarak
global arenadaki konumlarını daha
da güçlendirmek isteyen Bursalı

firmalarımız için önemli bir fırsat
oldu' dedi. Yapılan iş görüşmeleri ve
ön anlaşmaların sektör temsilcilerinin
yeni yatırım ve üretim hedefinden
vazgeçmeyeceğini göstermesi açısından
çok anlamlı olduğunu kaydeden
Burkay, 'Diğer taraftan üniversite özel sektör işbirliğini şehrimizde daha
da güçlendirmek adına 2 üniversite
rektörümüzün de üyelerimizle birlikte
bu fuarda bulunmaları nitelikli
üretim ve ihracat hedeflerimiz adına
ayrı bir değer taşımaktadır. Fuar
organizasyonumuzun Bursamız ve
iş dünyamız için hayırlı ve bereketli
olmasını temenni ediyorum' dedi.
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Bursa’nın Güzellikleri Güney Kore’de
Turizm gelirlerinin artması için tanıtım çalışmalarına ağırlık veren ve Uluslararası
turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa’nın son durağı Güney Kore oldu.
Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak
belirleyen ve turizm gelirlerinin artması
için de öncelikle tanıtım çalışmalarına
ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi,
uluslararası organizasyonlarda boy
göstermeye devam ediyor. Türkiye’yi
ve Bursa’yı her alanda etkin projelerle
yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya
devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi

ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma
Birliği Güney Kore’de de Bursa rüzgarı
estirdi. İstanbul, Hollanda, Cidde,
Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde
düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa
Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi
de Seul kentinde Güney Koreli seyahat
acentelerine Bursa'yı tanıttı. Programa

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma
Birliği adına katılım sağlayan Anıl
Bayık, yaptığı sunumda Koreli turizm
yatırımcılarına Bursa'nın cazibelerini
anlattı. Programa Bursa Bilecik Eskişehir
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail
Gerim, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın
Ağca ve TURSAB Güney Marmara BTK
Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı.

Teknoloji Odaklı Projelere Tam Not
Bursa Model Fabrika'da gerçekleştirilen toplantıda Bursa Valisi Yakup
Canbolat, BTSO'nun teknoloji odaklı projelerini inceledi.
Bursa Model Fabrika'da gerçekleştirilen
toplantıda Bursa Valisi Yakup
Canbolat, BTSO'nun teknoloji odaklı
projelerini inceledi. Vali Yakup
Canbolat,'Kent ekonomimize katma
değer sağlayacak projelerinden
dolayı BTSO'yu kutluyorum.İş
dünyamıza çalışmalarında destek
olmayı sürdüreceğiz'dedi.Canbolat,
dünya genelinde ekonomide en
fazla konuşulan konuların başında
dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın
geldiğini belirtti. Dünyada dijital
dönüşüm yaşanırken Bursa'nın da geri
kalmamak adına önemli hamleler
gerçekleştirdiğini ifade eden Vali
Canbolat, Bursa'nın Türkiye'nin dijital
dönüşüm yolculuğuna liderlik eden
kentlerden biri olduğunu vurguladı.
Model Fabrika projesinin hayata
geçirilen özel bir proje olduğunu
belirten Vali Canbolat,'Model Fabrika,
sanayimizde işletmelerin dijital
dönüşüme uygun ve verimlilik esaslı
üretim yapabilmeleri noktasında
önemli bir misyon üstleniyor'dedi.
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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burkay, Bursa'da sanayinin
yüksek katma değerli ve yüksek
teknoloji yoğunluklu sektörlere
dönüşümü hedefiyle önemli çalışmalar
gerçekleştirdiklerini söyledi.
TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model

Fabrika ve BUTEKOM gibi projelerle
firmaları geleceğe hazırladıklarını
vurgulayan Başkan Burkay, Bursa
Valisi Yakup Canbolat ile yakın
bir çalışma içinde bulunduklarını
ve birlikte önemli projelere imza
attıklarını belirtti.

BURSA'DAN
İçeriğin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Hayallerin Gerçeğe Dönüştüğü Müze
İnegöl Belediyesi, Sıfır Atık
Projesine katkı sağlamak amacıyla
MÜSİAD İnegöl Şubesi ve Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Yunus
Emre Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerinin de katkı
verdiği bir çalışma gerçekleştirdi.
MÜSİAD öncülüğünde mobilya
sanayisinde kullanılmayan kumaş,
sünger, ahşap gibi atıklar toplanarak
Yunus Emre Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesine teslim edildi. Burada
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10, 11 ve
12'nci sınıf öğrencileri tasarım ve
yaratıcılık yeteneklerini geliştirerek
dolgu ve ahşap oyuncaklar üretildi.
Kullanılmayan atıklardan ahşap ve
dolgu oyuncaklar yapan öğrencilerin
çalışmaları arasında ödüllü oyuncak
yarışması da düzenlenirken, yarışmada
birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL,
üçüncüye ise 250 TL olmak üzere 2
kategoride 6 öğrenciye toplamda 3 bin
TL'lik ödül takdim edildi.
HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Proje kapsamında bugün İnegöl Kent
Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda
80 adet ahşap ve dolgu oyuncağın yer
aldığı "Hayallerin Geleceğe Dönüşümü"
isimli oyuncak sergisi açıldı. Kent
Müzesinde gerçekleştirilen 114. Sergi
olma özelliğini de taşıyan serginin

Bursa İnegöl Belediyesi,
MÜSİAD ve Milli
Eğitim Müdürlüğü
iş birliğinde sıfır atık
projesi kapsamında
hayata geçirilen
çalışma ile mobilya
sanayisinden toplanan
atıklar, çocuk gelişimi
bölümü öğrencileri
tarafından oyuncaklara
dönüştürüldü.
açılışına ilgi yoğun oldu. 28 Haziran
Cuma gününe kadar açık kalacak
olan sergide bir konuşma yapan Yunus
Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sıfır
Atık projesi kapsamında hazırlanan
'Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü' isimli
sergi açılışı ve ödül törenimize hoş
geldiniz. Meslek Lisesi Memleket
Meselesi sloganıyla çıktığımız bu
yolda desteklerini esirgemeyen tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Aralık ayında 3 kurum arasında
imzalanan protokol ile katkı sunmak
istediğimiz ve çok önemsediğimiz sıfır
atık projesi, daha öncesinde MÜSİAD

tarafından toplanan ve okulumuza
teslim edilen koltuk kumaşları, deri ve
keçe parçaları, sünger ve ahşap atık
malzemeler kullanılarak okulumuz
çocuk gelişimi öğrencileri arasında
ödüllü bir yarışma düzenlendi. Bugün
de bu yarışma kapsamında hazırlanan
ürünlerin yer aldığı sergimizi açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlanan
ürünler bir ön elemeden geçirilerek
sergilemeye değer bulunanlar bu sergi ile
ilçe halkımıza sunulmuştur" dedi.
İNEGÖL SIFIR ATIK PROJESİNE
SAHİP ÇIKTI
Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican
da açılışta bir selamlama konuşması
yaptı. Bilican, "İftihar ederek söylemek
istiyorum ki bu Sıfır Atık projesini
biz ilçe olarak memleket faydasına
olan diğer bütün işleri önemsediğimiz
gibi çok önemsedik. Belediyemizle
birlikte Sayın Kaymakamımızın
katkılarıyla bu işi okullarımızda
ciddi manada ele aldık. Çünkü Sayın
Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi
Emine Hanımefendi himayesinde
başlatılan bu projeye biz İnegöl olarak
sahip çıktık. Bursa'da bu alanda yapılan
yarışmada İnegöl olarak ilk 3 içerisinde
2 derece elde ederek başarılı bir çalışma
ortaya koyduğumuzu da görmüş olduk"
ifadelerinde bulundu.
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SAĞLIK • Yazın Nasıl Beslenmeliyiz?

yazın
yazın beslenme
nasıl beslenmeliyiz?

Yaz aylarında sıcakların etkisiyle birlikte ortaya çıkan baş dönmesi, ateşlenme
hissi, yorgunluk, halsizlik ve benzeri şikâyetleri en aza indirmek için sağlıklı
ve düzenli beslenmek gerekiyor. Peki bunun için neler yapmalı, nelerden
kaçınmalı ve nelerden bol bol tüketmeli?
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BOL BOL SU İÇİN
Yaz aylarında metabolizma çok daha hızlı çalışıyor ve bunun sonucunda sıvı ihtiyacı artıyor. Oluşan aşırı sıcaklardan etkilenmeyi
en aza indirmek için de bol bol su tüketilmesi gerekiyor. Net tüketilmesi gereken sıvı miktarı kişiden kişiye değişse de yapılan
birçok araştırmaya göre günde en az 12-14 su bardağı yani 2-2,5 litre su tüketmek gerekiyor. Bir yetişkinin vücudunun ortalama
olarak yüzde 55-75 arası su olduğu düşünülürse ve suyun vücudumuzda toksinlerin atılması, emilim ve sindirimde görev alması,
doku ve organların korunması gibi görevleri de düşünülünce; suyun yaz aylarındaki önemi daha iyi anlaşılıyor.

Kişileri su tüketimine teşvik ederek sağlıklı bir
yaşam tarzının günlük hayata uyarlanması adına
çalışanlarına yılbaşı hediyesi olarak cam sürahi
hediye eden Bursagaz, su tüketiminin ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.

"

Öğünleri atlamamak
metabolizmayı hızlandırıcı bir
etkiye sahip olduğu gibi vücutta yağ
depolanmasını da önler. Bu yüzden
ana öğün ile birlikte günde 2-3 ara
öğün mutlaka tüketilmelidir.

"

MEYVE VE SEBZE ÇOK ÖNEMLİ
Su tüketiminin önemli olduğu gibi yaz aylarında
meyve ve sebze tüketimi de oldukça önemlidir. Kalp
hastalıkları ve inme riskleri gibi olumsuz faktörleri
azaltan sebzeler ve meyveler, vitamin deposu
olma özelliğinin yanı sıra yağlanma sürecini de
yavaşlatıyor. Yapılan araştırmalara göre günde 5
porsiyon sebze ve meyve tüketenler, tüketmeyenlere
göre çeşitli hastalıklarda daha az risk taşıyor.
Diyabetik hastalarda ise porsiyon sayısını azaltmak
olası reaksiyonlara karşı alınabilecek en büyük
önlemlerden biri.
yaz 2019
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TUZDAN UZAK
DURMALI
Tuz, yaz aylarının en büyük
düşmanlarının başında gelir.
Böbrekler sıcaklarda fazla
tuzu atmakta zorlanır bu da
damarlardaki sıvı miktarının
artmasına ve kan basıncının
yükselmesine neden olur.
Ayrıca ödeme de yol açabilen
tuz sıcak günlerde mümkün
olduğu kadar az tüketilmeli.
Beyaz ekmek, pirinç, reçel
gibi glisemik indeksli
gıdalardan uzak durulmalı;
bunların yerine çavdar, tam
buğday gibi gıdalar tercih
edilmeli.

BOL BOL LİFLİ GIDALAR TERCİH
EDİLMELİ
Lifli gıdaların kalorisi azdır ve yağ
oranları oldukça düşüktür. Aynı
zamanda lifli yiyeceklerin kolesterolü,
düşürücü etkisi olduğu gibi tok tutma
hissi de bulunmaktadır. Lifli gıdaların
yanı sıra eğer lif içeriği bol olan meyveler
tüketiliyorsa, kabukları ile yenmesi
tavsiye edilmektedir. Çünkü bu tarz
meyvelerin kabuklarında oldukça fazla
posa vardır.

HEM LEZZETLİ HEM SAĞLIKLI
Dondurma gibi sıcak yaz günlerinde akla gelen en lezzetli serinleme yöntemlerinden
birisi de şüphesiz karpuz. Yüzde 95 su içerdiğinden hem serinleten hem de vücudu
temizleyen karpuz, böbreklerin çalışmasına da yardımcı olduğu için kum ve taş gibi
şikâyetleri olanlara önerilmektedir. Ayrıca karpuz, nikotin ve sigaranın sebep olduğu
zehirler üzerinde de çok etkilidir.
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Bursagaz Müşteri Odaklı Hizmet
Servisleri ile Sektöre Örnek Oluyor
performansı da izlenerek, kaliteli
hizmet anlayışı üst düzeyde tutulur.
Nihal
Bütün
Bursagaz
Pazarlama
Satış
Yöneticisi

Sürdürmüş olduğu faaliyetlerde
müşteri odaklı hizmet anlayışını ön
planda tutan Türkiye’nin en büyük
doğal gaz dağıtımcılarından Bursagaz,
hayata geçirdiği çeşitli hizmet ve
uygulamalarla Bursalılara alternatif
çözümler sunmaktadır.
Vatandaşların farklı taleplerine
yönelik oluşturulan hizmet servisleri
ile Bursagaz müşterileri her türlü
işleminde kolaylık ve konforu birlikte
yaşamaktadır.
DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE
ÖRNEK UYGULAMA: BURSAGAZ
ÇAĞRI MERKEZİ İLE DOĞAL GAZ
İŞLEMLERİ
2013 yılında sektördeki ilk
uygulamalardan biri olan Ofissiz
Hizmet Projesi ile hayata geçirilen
Bursagaz Çağrı Merkezi aracılığı
ile Bursalılar, tüm işlemlerini 7/24
telefonla yapabilmenin rahatlığını
yaşamaya başladılar.
Herkesin bildiği gibi, bürokratik
işlemler bazen düşünülenden daha
fazla zaman alır. Kuyruk beklemek,
imzalar, fotokopiler… Tüm bu süreci
dikkate alan Bursagaz, teknolojiyi de
süreçlerine entegre ederek, Bursalıların
hayatını kolaylaştıran Çağrı Merkezi
ile işlem yapma hizmetini devreye
almıştır. Çağrı Merkezi ile 7/24
Kesintisiz Hizmet
60

yaz 2019

Şafak
İşitemiz
Bursagaz
Müşteri
İlişkileri
Birim
Yöneticisi

Telefon ve internet erişiminin
bulunduğu her noktadan, 444 11 33
numaralı telefonla 7/24 hizmet sunan
Bursagaz Çağrı Merkezi’nde konusunda
uzman müşteri temsilcileri SLA prosesi
ile tüm taleplere çözüm üretmektedir.
Bursagaz Çağrı Merkezi aracılığı ile;
• Gaz Kullanım Sözleşmesi
• Gaz Kullanım Sözleşme iptali
• Bursagaz faaliyetleri hakkında her türlü
bilgilendirme
• Endeks Bildirimi
• Gaz Açma Randevusu
• Talep
• Öneri ve
• Şikâyet bildirimlerine dair işlemler
yapılabilmektedir.
Bursagaz müşterileri, fatura
ödemelerini 444 11 33 numaralı
hatlardan IVR üzerinden kredi kartı ile
de yapabilmektedir.
En son teknoloji ve donanıma sahip
Bursagaz Çağrı Merkezi, 400 metrekare
alana inşa edilmiş olup çalışanların
ofis ortamındaki konforu düşünülerek
tasarlanmıştır. Bu merkezde 42 müşteri
temsilcisi aynı anda gelen çağrıları
yanıtlayabilmektedir.
Çağrı Merkezinde, 3 ekip sorumlusu
anlık raporlar alarak; süreçleri
geliştirmek için iş performansını
takip eder. Ayrıca müşteri temsilcisi

“Mutlu müşteriler için öncelikle
çalışanı mutlu etmeliyiz” felsefesi ile
Çağrı Merkezi hizmetini Home Ofis
uygulaması ile geliştiren Bursagaz,
çalışanların ihtiyaçlarına yönelik
de bir sistem hayata geçirmiştir. 15
Home Office çalışanı ile müşteri
temsilcilerinin evlerinden ayrılmadan
hizmet verebilmesini sağlayan
anlayışla, verimlilik artırılmıştır.
Kurumsal Müşteri Merkezi’nde Yüz Yüze
İşlemler
Hizmet çeşitliliği ile Bursalıların
taleplerine karşılık veren Bursagaz
Müşteri Merkezi’nde, doğal gaz
ile ilgili yüz yüze işlem yapmak
isteyen Bursalıların tüm talepleri
karşılanmaktadır.
Bursagaz Genel Merkezi’nde
konumlanan Bursagaz Müşteri
Merkezi’ne gelen Bursalılar, güler
yüzlü ve konusunda uzman müşteri
temsilcileri tarafından karşılanarak,
kısa sürede işlemlerini yapabilirler.
Müşterilere işlemleri esnasında her
türlü konforu bulabilecekleri bekleme
alanlarında, ücretsiz çay-kahve ikramı
da yapılmaktadır.
Şehrin her noktasından kolayca
ulaşılabilen Bursagaz Müşteri Merkezi
hafta içi 08:30 – 18:00 saatlerinde,
doğal gaz ile ilgili her türlü konuda
Bursagaz abonelerine hizmet
vermektedir.
Bursagaz Müşteri Merkezinde;
• Doğal Gaz Aboneliği
• Harita Üzerinden Doğal Gaz Hat
Sorgulama
• Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi
• Doğal Gaz Kullanım Sözleşme iptali
• Bursagaz faaliyetleri hakkında her türlü
bilgilendirme
• Endeks Bildirimi

• Gaz Açma Randevusu
• Talep
• Öneri ve
• Şikâyet bildirimlerine dair tüm işlemler
yapılabilmektedir.
Bir ekip sorumlusu ve 7 müşteri
temsilcisi ile hizmet veren Müşteri
Merkezi’nde müşteri memnuniyetini
en üst seviyede tutmak için anlık
Q-matik raporları ile bekleme ve
işlem süreleri performansları ölçülür,
işlem sonrasında yapılan memnuniyet
anketleri ile hizmet kalitesi sürekli
olarak takip edilir.
Bursagaz Online İşlemler ile Hizmet
Kolaylığı
Bursagaz web sitesi www.bursagaz.com
üzerinden hizmete sunulan “Online
İşlemler” platformu yenilenen ekranları
ile kullanıcı dostu bir ara yüze
kavuşturulmuştur. Kullanıcıların üye
olarak hizmet almaya başladığı servise
7/24 internet üzerinden ulaşılabilmekte
ve Bursagaz’a ait işlemler kolayca
yapılabilmektedir.
Oluşturulan platformda;
• Doğal Gaz Aboneliği (Binasında doğal gaz
kullanımı var ise)
• Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi

• Doğal Gaz Kullanım Sözleşme iptali
• Bursagaz faaliyetleri hakkında her türlü
bilgilendirme
• Endeks Bildirimi
• İç Tesisat Proje görüntüleme
• Gaz Açma Randevusu
• Talep
• Öneri
• Şikâyet bildirimlerine ait işlemler
yapılmaktadır.
• Geçmişe ait doğal gaz faturaları
e-arşivden üzerinden görüntülenebilecek
veya faturalar bilgisayara
indirilebilmektedir.
• Grafik detaylı fatura tüketim analizi ile
birlikte müşteriler fatura tüketimlerini
kontrol altına alarak kendi enerji
verimliliğini de sağlayabileceklerdir.
Online hizmet servisinde doğal
gaz ile ilgili tüm faturalar 5 banka
ile 3D güvenli ödeme seçeneği ile
yapılabilmektedir.
E-Devlet Hizmet Servisi ile Dijital
Platformdan Bursagaz İşlemleri
Vatandaşların dijital ortam üzerinden
şirketlerin sunduğu hizmetler ile işlem
yapmasını sağlayan ve 2018 yılında
devreye alınan E-Devlet platformu ile
Bursagaz aboneleri de faturalarının

tutarları ve adlarına kayıtlı
sözleşmelerini görüntüleyebilmektedir.
2019 yılında yapılan çalışmalara ait
entegrasyonlarla birlikte E-Devlet
platformu da yenilenmiştir.
E-Devlet şifresi ile kullanıcı bazlı giriş
yapılan platformda Bursagaz aboneleri
sunulan yeni hizmet servisi ile;
• Doğal Gaz Kullanım sözleşmesi yapma
• Doğal Gaz Kullanım sözleşme iptali (fesih)
• Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesini
görüntüleme
• Doğal Gaz faturasını görüntüleme
gibi işlemleri bu alandan kolaylıkla
gerçekleştirilebilir.
Müşteri İlişkileri Birim Yöneticisi
Şafak İşitemiz; “Şirketlerin sahip
oldukları en temel değerlerden birisi
müşterileridir” felsefesi ile müşteriye
yaratılan katma değerin en üst seviyeye
çıkarılması amacı ile kurulan Çağrı
Merkezi, Bursagaz’ın müşterilerine
sunduğu en önemli hizmet servisidir.
2013 yılında “Tek Noktadan Hizmet”
mottosu ile “Ofissiz Hizmet” projesi
hayata geçirilmiş ve doğal gaz
sektörüne örnek olan proje için dağıtım
sektöründen firmalar Bursagaz’a
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kıyas faaliyetlerinde bulunduklarını
belirtmişlerdir.”
Pazarlama Satış Yöneticisi Nihal
Bütün, “Bursagaz olarak özelleştirme
sürecinden itibaren müşterilerimizi
merkeze alarak oluşturduğumuz

yenilikçi ve fark yaratan projeleri
hayata geçirmenin haklı gururunu
yaşıyoruz. En son uygulamaya alınan
Online İşlemler Hizmet Servisimizi
kullanıcı dostu ekranlar tasarlayarak
yeniledik. Bu servisimiz ile standart
doğal gaz işlemlerinin yanı sıra

tüketim ve fatura analizlerine kadar
birçok işlem kullanıma açılmıştır. Eski
ara yüzde 65 binin üzerinde online
sistem kullanıcısı bulunan Bursagaz’ın
kullanıcı sayısını yenilenen servis
ile birlikte katlayarak artıracağına
inanıyoruz.”

PROJELER
Bursagaz Müşteri Hizmetleri Yöneticileri Nihal Bütün ve Şafak İşitemiz, “2019 yılında süreç iyileştirmelerine hız
kesmeden devam edeceğiz. Yıl içinde devam eden proje ISU Modernizasyon ile kullanıcıların sistem üzerindeki tüm
ekranlarını bir araya getirerek, zaman tasarrufu sağlayacağız ve kullanıcı dostu ekranlar ile çalışanların işlem
sürelerini kısaltarak müşterilerimize en kısa sürede tüm işlemleri yapma imkânı sunacağız.”
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Dünya Yenilenebilir Enerji Gününde
"Umutlu" Tablo
Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın
yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların
artmasına yardımcı oldu.
ile hidroelektrik takip etti. Bu üç
alanda en fazla yatırımı Çin ve ABD
gerçekleştirdi. Yıl sonu itibarıyla, dünya
genelinde rüzgâr enerjisi kurulu gücü
591 gigavat, hidroelektrik ise bin 132
gigavat seviyesine ulaştı. Güneş enerjisi
ile termal ısıtma alanında ise geçen yıl
33 gigavat ilave gerçekleşti, böylelikle
dünya genelinde termal güneş enerjisi
kapasitesi 480 gigavat oldu.

TÜRKİYE'DEN DE DESTEK
Dünya Yenilenebilir Enerji Günü
(World REnew Day) nedeniyle, 21.
Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika
Ağı'nın (REN 21) "Küresel Durum
Raporu"ndan derlenen bilgilere göre,
geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir
enerjiye yapılan yatırımlar 289 milyar
dolara ulaştı. Bu sektördeki toplam
istihdam da yaklaşık 11 milyonu buldu.
Bu dönemde, yenilenebilir enerji kurulu
kapasitesine 181 gigavat ilave güç
eklendi. Temiz kaynak kullanımının
artmasıyla yenilenebilir enerjinin
elektrik üretimindeki payı da yüzde
26'ya ulaştı Sektörel anlamda karbon
salınımında en büyük pay enerji
sektörüyle endüstriyel aktivitelerden
kaynaklanıyor. Küresel karbon
salınımında enerji sektörü yaklaşık
yüzde 26 ile ön sırada yer alırken,
endüstriyel faaliyetlerin oranı yüzde
20, ormancılık yüzde 17, ulaşım
sektörü yüzde 14, tarım aktiviteleri
ise yüzde 13 paya sahip. Son yıllarda
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iklim değişikliği ve küresel ısınma ile
mücadelede farkındalığın yaygınlaşması
dünya genelinde yenilenebilir enerji
sektöründeki yatırımların artmasına
yardımcı oldu. Böylece dünyada
yenilenebilir enerji üretim kapasitesi
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8
yükselerek, 2 bin 378 gigavata ulaştı.
TEMİZ ENERJİ HEDEFİ
Küresel anlamda yenilenebilir enerji
yatırımlarındaki artışın en büyük
nedeninin dünya genelindeki 169
ülkede yenilenebilir enerji hedeflerinin
ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla
uygulanması olarak gösterildi. Dünyada
yenilenebilir enerji kapasitesine en
büyük katkı, geçen yıl ilave edilen
100 gigavatlık güneş enerjisi kurulu
gücüyle sağlandı. Böylelikle, küresel
güneş enerjisi kurulu kapasitesi söz
konusu dönemde 505 gigavata ulaştı.
Güneş enerjisini, 51 gigavat artışla
rüzgâr enerjisi, 20 gigavat ilave

Kayseri İncesu’da 2016 yılında
yatırımına başladığı 52 bin
metrekarelik güneş enerjisi
santralini faaliyete geçiriyor. 7
futbol sahası büyüklüğündeki
santral, 2300 dairenin elektriğini
karşılayabilecek. Santral,
Enervis’in üstlendiği proje,
Türkiye’deki ilk yenilenebilir
enerji yatırımı projesi olma
özelliği taşıyor.
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Rüzgar Enerjisi Santrallerinde Zemindeki
Çalışma Ortamı Yükseğe Taşınıyor
Türkiye ve çevre coğrafyadaki rüzgar enerjisi yatırımlarına işletme ve bakım
hizmetleri veren Ülke Enerji, erişim platformları ve mobil bakım atölyeleri enerji
arzına katma değer sağlıyor.
2018 yılı sonunda Alman Käufer
firmasının Türkiye ve çevre ülkeler
için temsilciliğini alan Ülke Enerji’nin
hizmete sunduğu yüksekte çalışma
platformları ve sektörle tanıştırdığı
mobil bakım atölyeleri ile türbin
bakımları daha güvenli ve kaliteli
sonuçlar üretir hale geldi. Ülke
Enerji’nin bu çözümleri, Türkiye’nin yerli
kaynaklardan karşıladığı enerji arzına
da katma değer sağlıyor. Ülke Enerji,
Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektörüne
inovatif çözümler kazandırma hedefini
kararlılıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl
sonunda platform üreticisi Käufer’in
temsilciliğini alan Ülke Enerji, kule
ve kanat onarımları için yüksekte
çalışma platformları ve tam donanımlı
mobil bakım atölyelerini bünyesine
kazandırarak bu alanda yatırımlarına
devam ediyor. Rüzgardan enerji üretimi
konusunda verimliliği maksimum
seviyeye çıkartacak olan bu yatırımlar,

sektö ortaklarının da ihtiyaçlarına
önemli derecede katkılar sağlıyor.
Rüzgar türbinlerinde gerekecek her
türlü bakım ve onarım işlemi için
altyapılarını daima hazır tuttuklarını
belirten Ülke Enerji Genel Müdürü
Ali Aydın, “Kule ve kanat onarımları
için alışılmış planlarda, ya vinç
çözümleri ile maliyet ve süre açısından
yüksek bedellere katlanılmakta
ya da iple erişim yöntemi ile iş
çıktılarındaki kaliteyi riske atan

formüller izlenmekteydi.” ifadelerinde
bulunuyor. Mobil bakım atölyelerinin,
tam donanımlı bir çalışma ortamı için
Ülke Enerji Operasyon ekibine zaman
kazandıran önemli bir faktör olduğunu
belirten Ali Aydın, olası her türlü
hasarda gerekecek tüm materyal ve
ekipmanın hazır bulundurulduğu 3 adet
mobil bakım atölyesi ile hızlı intikal
ve operasyon lokasyonun da işlemlerin
bir an önce tamamlanması için gereken
şartları sağladıklarını söylüyor.

Sabancı Üniversitesi'nden
Yeni Bor Minerali
Sabancı Üniversitesi, Eti Maden’den aldığı destekle başlattığı uluslararası bir
projeyle, toprakta bitki köklerine yavaş yavaş bor sağlayan “kolemanit” adlı yeni
bir bor mineralini dünyaya tanıtıyor.
Eti Maden’in ürettiği kolemanit ve
beş ayrı bor gübre kaynağı, Sabancı
Üniversitesi tarafından 10 farklı
ülkede 15 bitki üzerinde araştırılıyor.
Dünyadaki kolemanit rezervlerinin
tamamına yakını Türkiye’de
bulunuyor ve dünya, kolemanit
kaynağı bakımından Türkiye’ye
çok büyük bir oranda bağımlılık

gösteriyor. Dünya gübre endüstrisi,
artık standart gübrelere bor kaynağı
olarak kolemaniti katmaya başladı.
Sabancı Üniversitesi ve Eti Maden
ortak bor projesi, Brezilya, Güney
Afrika, Etiyopya, Uganda, Ukrayna,
Hindistan, Tayland, Çin, Malezya
ve Türkiye’de değişik tarla ve bahçe
bitkilerinde bir yıldır devam eden proje

olup, üç yıl içinde tamamlanacak.
Sabancı Üniversitesi, belirtilen ülkelerde
çoğunlukla üniversitelerle birlikte ortak
çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar,
Eti Maden tarafından üretilen başta
kolemanit olmak üzere 6 farklı bor
kaynağının bitkiler üzerindeki etkisini,
bitkisel verimi ve topraktaki dinamiğini
incelemeyi kapsıyor.
yaz 2019
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Türkiye’nin %95 Yerlilik Oranına Sahip
“Rüzgâr Tüneli”nin Yapımı Tamamlandı
Savunma, uçak ve otomotiv gibi önemli sanayi alanları için yüksek aerodinamik
testlerin yapılmasına olanak sağlayacak rüzgâr tünelinin yapımı tamamlandı.
Toplam 25 milyon liraya mal olan
yatırım hakkında Anadolu Ajansı
muhabirine açıklamalarda bulunan
OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci,
ODTÜ Rüzgâr Tüneli adı verilen test
merkezi projesiyle Türkiye’nin böyle
bir merkeze sahip 8. ülke konumuna
geleceğini söyledi. Ekinci, merkezde,
sanayi sektöründeki parçaların
aerodinamik, ısı, ışık gibi faktörlerle
dayanıklılık testleri gerçekleştirilmesinin
yanında uzay araçlarının yüksek
güvenirlik gerektiren testlerinin
de yapılacağını anlattı. Projenin
OSTİM’deki Sey Metal firmasına
ait olduğunu dile getiren Ekinci,
Firmanın projeyi ODTÜ’den aldığını,
24 ayda tamamladığını ve tesisin 0,3
mach rüzgâr hızına sahip, üç farklı
test odasına sahip olduğunu bildirdi.
Gerekli izolasyonların sağlanması
halinde, tesiste aynı anda üç testin
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gerçekleştirilebileceğine işaret eden
Ekinci, şunları kaydetti: “Türkiye’nin
ilk rüzgâr tüneli inşaatı 1930’lu yıllarda
başlamış ancak bitirilememiştir. Bugün
ise 8 genç mühendis tarafından yapımı
tamamlanan Test Merkezi, OSTİM’deki
başarı hikâyelerinden biridir. Projenin
sahibi ODTÜ Rüzgâr Enerjisi ve
Araştırma Merkezi, yazılım ise Kanadalı
bir firma tarafından yapıldı. Sey Metal
ise bu projenin hem uygulayıcısı hem
yapımcısı oldu ve bütün sorumluluğu
üzerine aldı. Söz konusu tesis şirket
tarafından başlangıçta yüzde 52 olan
yerlilik oranı yüzde 95’e çıkarılarak
tamamlandı. Yerlilik oranındaki artış,
şirket bünyesindeki mühendislerin
çabalarıyla gerçekleşti.”
TÜNELDE YAPILACAK TESTLER
Tamamlanan ODTÜ Rüzgâr Tüneli’nin
2-2,5 yıl içinde yatırım masrafını
amorti edeceğini anlatan Ekinci, “Test

yaptırmak isteyen sanayici, kurum ve
kuruluş yerli ve milli test merkezini
kullanarak test maliyetlerini azaltacak.
Örneğin Almanya’da sektörüne göre
değişen testlerin günlüğü 20-60 bin
lira maliyete kadar çıkabiliyor” dedi.
Ekinci, tesisin birçok sektör tarafından
iyi bilinen ve ihtiyaç duyulan bir
tesis olduğuna işaret ederek, şu
değerlendirmede bulundu: “Rüzgâr
tüneli, aynı zamanda Türkiye’nin
stratejik olarak ihtiyaç duyduğu bir
tesis. Herhangi bir ürün dışarıda test
ettirildiğinde ürünün test edilmesinin
yanında ürüne yönelik bilgilerin
gizliliği konusunda da şüpheler
oluşabilir. Ancak ülkenizde bu testleri
yapmanız halinde ürün gizliliğini
muhafaza edebilirsiniz.”Ekinci,
sanayinin gelişmesiyle gelecekte yurt
içinde testlere taleple doğru orantılı
olarak, rüzgâr test tüneli sayısının
artacağını kaydetti.
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Ahmet Çetintaş

İki Şehrin Dokusu Sergisi’nden
Yaz Kareleri
SANSARAK KÖYÜ
Sansarak Köyü,
İznik Gölü’nden
uzaklaşıp
kendinizi dağlara
attığınızda
ulaşabileceğiniz
bir yer. Herkes
kanyonu ile tanısa
da, sıcakkanlı
insanları ile
severim ben köyü.
Halılarını
yıkamak için
bahçeye seren bu
iki kardeş,
durmaksızın
çalışıyorlar.

Get far from Lake
İznik, head towards
the mountains and
there your are:
Sansarak Village.
Although it is
generally known
for the canyon, I
like this village
better for its kind
hearted people.
These two
hardworking
siblings have
thrown their
carpets in the
garden to clean
them.

ULUABAT
Huzur, herkes için
farklı bir
tanımlama
gerektirebilir.
Karacabey
bölgesindeki zengin
sulak alanlarda
avlanan amatör
balıkçılar için
huzur, sabahın ilk
saatlerinde bir su
kıyısında gün
doğumuna tanıklık
ederken
hissettikleridir diye
düşünürüm hep.

The definition on
peace might change
from person to
person. For
amateurish
fisherman fishing in
the rich waters of
Karacabey district,
it might be the
sensation of
witnessing sunrise
on these shores in
early morning.

