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Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılından beri her yıl çevre dostu  
şehir yaşamını teşvik etmek üzere düzenlendiği Avrupa Yeşil Başkenti 
Yarışması’nın 2020 yılı hazırlıkları sürüyor. 

Bursa, ‘Avrupa Yeşil Başkenti’ olmaya aday

Hizmetin siyaseti yok 70’li yıllara canlı yolculukTemiz hava protokolü06 1407
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Başkan Aktaş’ın yol haritası
İptal edilen, revizesi yapılacak 

olan ve devam edecek proje-
leri anlatan Başkan Aktaş, şov 
peşinde olmadan Bursa’nın, be-

lediyenin menfaatleri ne gerektiri-
yorsa onu yapacaklarını vurguladı. 

Realiteye ve mevcut duruma 

bakıp, hayal peşinde koşmayacak-
larının altınızı çizen Başkan Aktaş, 
“Bütün vücudumu dolaşan kan gibi, 
Bursa vücudumu sarmış durumda. 
Tek derdimiz milletin hayır duasını 
almak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yeni görevinin 34’üncü gününde kameralar kar-
şısına geçip, Bursa’yı daha yaşanılabilir bir kent 

haline getirmek amacıyla çizdikleri yol haritasını 
kamuoyu ile paylaştı. 

T2 Hattında çalışma hız kazandı

Göreve geldiği günden beri en fazla 
tartışılan konulardan birinin T2 
hattı olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, genel anlamda işin büyük 

bir bölümünün bittiğini belirterek, bölge 
esnafının mağdur edilmeden çalışmalara 
hız verileceğini söyledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2013 yılında 
çıkan yangında kül olan Cafer Paşa 
Hanı (Beylik Hanı), Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından restore edildi.
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Başkan Aktaş, T2 Tramvay hat-
tında devam eden çalışmaları 
yerinde inceledi.

Sayfa 2

Sayfa 8-9-10-11

Cafer Paşa Hanı  
küllerinden doğdu
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T2 Hattında çalışmalar hızlandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, T2 Tramvay hattında devam eden çalışmaları 
yerinde inceleyip, bölge esnafının sorun ve şikayetlerini dinledi. 

Bursa’yı demir ağlarla 
örme hedefi doğrultu-
sunda projelendirilen 
toplam 8.1 kilometre 

uzunluğundaki 11 istasyonlu 
T2 Kent Meydanı – Terminal 
raylı sistem hattında inşaat 
hızla sürerken, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da çalışmaları yerinde 
inceledi. İnşaat çalışmaları 
nedeniyle zaman zaman 
sıkıntı yaşadıkları gündeme 
gelen bölge esnafını gezen 
Başkan Aktaş, hem yaşanan 
sorunları hem de esnafın 
çözüm önerilerini dinledi. 
İnşaata rağmen bölgede 
yaşamın devam ettiğini dile 
getiren Başkan Aktaş, esnafın 
dükkanlarına giriş çıkışı 
zorlaştıran yan yol üzerin-
deki molozların bir an önce 
kaldırılması, gerekli aydınlat-
maların yapılması konusunda 
ilgili daire amirlerine talimat 
verdi.
İşin yüzde 65’i bitti
Otobüs terminali içinde 
yapılan son istasyonu da in-
celeyen Başkan Aktaş, Bursa 
insanının hayatının kolaylaş-
tırılması adına başlanan ama 
çok tepkilere de neden olan 
T2 hattını incelerken, bölge 
esnafı ile de görüşmeler yap-
tıklarını belirtti. Altyapı çalış-
malarının hepsinin sıkıntılı ve 
sancılı ilerlediğini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Ama bittiği 
zaman da rahatlığını, keyfini 
bütün şehir yaşayacaktır. 
Fiili olarak bu ayın üçünde 
göreve başladım. 11 gündür 
mübalağasız herkesin ‘hemen 
o çalışmayı durdurun hemen 
o çalışmayı bitirin’ şeklindeki 
bir yaklaşımı söz konusu. 
Ama şunu ifade etmem lazım. 
Zamanlamayla alakalı şimdi 
mi olsaydı, 3 sene sonra mı, 
5 sene sonra mı daha iyi 
olurdu’ noktasında bakarsı-
nız bunlar tartışılabilir ama 
gelinen bir nokta var. 133 
milyonluk yapılan ihalenin 
yüzde 60 – 65’lik kısmı öden-
miş ve imalatlar yapılmış. Bu 
arada vagonlar alınmış. Genel 

anlamda işin büyük 
bir kısmı bitirilmiş. 
Bu saatten sonra 
hem esnafın hem de 
buradaki sirkülasyo-
nu rahat bir şekilde 
yürütebilmek adına 
ekstra neler yapıla-
bilir arkadaşlarımız-
la onların tespitini 
yaptık, esnafımızın dinledik” 
dedi.
Seyri değişiyor
Hattın biran önce tamam-
lanması için gece gündüz 
çalışacaklarının altını çizen 
Başkan Aktaş, “Özellikle 
arkadaşlarımıza talimatımız; 
esnafımızın işini kolaylaş-
tırmak için mümkün olduğu 
kadar önlemler alın. Diğer 
tarafta okullar var, okullara 
geçen öğrenciler var. Özellikle 

sa-
bah ve akşam 

saatlerinde sirkülasyon var. 
Maalesef yaşanmış geçmişte 
kazalar var. Bundan sonra 
bir kişinin bile burnunun 
kanamaması için gerekli 
tedbirleri daha üst düzeyde 
almamız gerekiyor. Yine bir 
an evvel hayata geçirilmesi 
gereken üst geçitler var. Hali 
hazırda devam eden hayat 
var, esnafımız var. Özellikle 
Kent Meydanı Beşyol tarafı 
daha yoğun oto tamirhaneleri 
ve benzeri iş ve işlemlerin 

yapıldığı bölge var. Tabi bu 
vesileyle esnafımızla şunu 
da konuşmak durumunda-
yız. Artık bu bölgenin rengi, 
seyri T2 tramvay hattından 
sonra değişecek. Bunun onlar 
da farkında. Bu dönüşümü 
sağlayabilmek için neler 
yapabiliriz işin bu kısmını da 
artık yüksek sesle konuş-
mamız gerekli. Caddenin 
seyrinin, şeklinin değiştiğini 
düşünürsek bundan sonraki 
süreçte o binalarla alakalı na-
sıl bir dönüşüm sağlayabiliriz 
işin o kısmını da artık yüksek 
sesle konuşmamız ve bir 
karara bağlamamız gerekiyor. 
Esnafta da böyle bir beklenti 
var. İnşallah o konuda da 
belediye olarak organizas-
yonu yapmaya, onları sevk 
ve idare etmeye çalışacağız” 
diye konuştu.
Kalite artacak
T2 hattı bitip, T1 hattı ile 
entegrasyon sağlandığında 
toplu ulaşım adına önemli bir 
hamle söz konusu olacağını 
dile getiren Başkan Aktaş, 
sürecin sorunsuz ve sıkıntısız 
şekilde ilerlemesi için bütün 
hamleleri yapacaklarını açık-
ladı. Başkan Aktaş, “Kesinlik-
le Bursalıların daha rahat ve 
sağlıklı şekilde ulaşımı için 
gayret ediyoruz. Kesinlikle 
kaliteden taviz vermeden, 
kaliteyi daha üst standartlara 
taşımamız lazım” dedi.

Zararlılarla 
mücadele  
hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 17 
ilçede 50 bin sivrisinek 
üreme kaynağında etkin 
olarak sürdürülen sinek 
ve haşereyle mücadele 
çalışmaları, kış döne-
minde de hız kesmeden 
devam ediyor.

Halk sağlığına yönelik en 
önemli çalışmalardan biri 
olan sinek ve haşerelerle mü-
cadeleyi 50 bin üreme ala-

nında 15 günde bir periyodik olarak 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, kış dönemi ilaçlama çalışma-
larını da hız kesmeden sürdürüyor. 
Sağlık Dairesi Başkanlığı Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen ilaçlama çalışmaları 
kapsamında, çam ağaçlarında görülen 
çam kese tırtılı zararlısına karşı mü-
cadele devam ediliyor. Özellikle halkın 
yoğun olarak kullandığı parklar, okul 
bahçeleri, cami avluları, mezarlıklar 
ve benzeri alanlardaki çam ağaçları 
larvasit ilaçlarla ilaçlanıyor. Bursa 
merkez ve 17 ilçede 10 Mist Blower 
ilaçlama makinası ve 20 ilaçlama per-
soneli ile çam ağaçları, tırtılın yaşam 
döngüsü dikkate alınarak yıl boyunca 
koruma altına alınıyor.

“Uludağ için büyük düşünüyoruz” 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Dr. Veysel Eroğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş’a ‘Hayırlı olsun’ 

ziyaretinde bulundu.  Bakan Eroğlu, 
ziyaretinin başlangıcında üstlendiği 
zor görev nedeniyle Başkan Aktaş’ı 
tebrik etti. Başkan Aktaş’ı İnegöl’den 
tanıdığını ve kendisiyle sıkı temasla-
rının bulunduğunu kaydeden Bakan 
Eroğlu, “Büyük düşünen ve çalışkan, 
hızlı ve pratik işler yapan bir başkan. 
İnegöl’de çok büyük tesislere müh-
rünü vurdu. Bursa için bir değerdir. Yeni 
görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını gö-
nülden temenni ediyorum” diye konuştu.  
Yeniden Yeşil Bursa
Bakan Eroğlu, konuşmasında Bursa’nın 
yeşillendirilmesine konusuna da değindi. 
Dünyada ‘Yeşil şehir’ trendinin başladı-

ğını ve Bursa’da bu alt yapının tümüyle 
var olduğunu belirten Bakan Eroğlu, 
kentte hastane ve okul bahçelerinden 
cadde refüjlerine kadar müsait her yeri 
ağaçlandırmaya, bu konuda Bursa’ya sıfır 
maliyetle fidan temin etmeye hazır olduk-
larını açıkladı. Bakan Eroğlu, “‘Yeşil Şehir’ 
konsepti Bursa’ya yakışır. Başkan Aktaş, 
istediği kadar fidan istesin hemen temin 

edelim. Bursa’yı yeşillendirmek için 
seferberlik başlatalım. Bütün hastane 
ve okul bahçeleri için, yol kenarları için 
istediğiniz kadar fidan bizden. Her türlü 
fidan ücretsiz. Ne kadar isterseniz. Her 
yeri ağaçlandıralım” ifadelerini kullandı. 
“İşbirliği içinde çalışacağız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ise Bakan Eroğlu’nu Büyükşehir’de 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duy-
duklarını ifade etti. Bakan Eroğlu’nun 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nde, devletin 
çeşitli kademelerinde ve son olarak uzun 
yıllar Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda 
engin tecrübelerinin bulunduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, “Heyecanlı ve 
mutluyuz.  Bursa ve Uludağ’ın sorunları-
nı minimize etmenin peşine düşeceğiz” 
dedi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 3

BURBAK otoparklarında indirim
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla Hey-
kel, Setbaşı ve Tophane otoparklarındaki park ücretlerinde yüzde 15 
ile 20 arasında indirime gidildi. 

Bursa’nın şehir içi ulaşı-
mına köklü çözümler 
üretilmesine yönelik 
kararlı adımları atan 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, halkın hizmet-
lerden daha ekonomik şekilde 
yararlanabilmesi için BURBAK 
otoparklarında da indirime 
gidilmesi yönünde talimat 
verdi. BURBAK yöneticileriyle 
bir araya gelen Başkan Aktaş, 
BURBAK faaliyetleri hak-
kında brifing aldıktan sonra 
parklanma ücretinin yüksek 
olduğu belli lokasyonlarda 
indirilme gidilmesini istedi.
3 noktada indirim
Şehrin merkezindeki en yoğun 
alanlarında yer alan Heykel, 
Setbaşı ve Tophane otoparkla-
rında Başkan Aktaş’ın talimatı 
ile yüzde 15 ile 20 arasında 

indirime gidildi. Yapılan yeni 
fiyatlandırma ile 7 TL olan 
saatlik park ücreti 6 TL’ye, 5 
TL olan aşan her saat ücreti 
de 4 TL’ye indirilmiş oldu. 
Bunun yanında trafiğin yoğun 

olduğu kent merkezindeki ilk 
5 dakika ücretsiz uygulaması 
olan otoparklardaki bekle-
me süresi de 10 dakikaya 
çıkarıldı.
Park et, devam et
Parklanmanın yanı sıra trafiğe 
de büyük katkı sağlayan BUR-
BAK, uygulamaya aldığı ‘Park 
et, devam et’ istasyonları ile 
de vatandaşları toplu taşıma-
ya yönlendirerek kenti trafik 
yoğunluğundan kurtarıyor. 
Emek, Esentepe - Bağlarbaşı, 
İhsaniye, İncirli, Kültürpark, 
Nilüfer, Organize Sanayi ve 
Kestel istasyonlarındaki ‘park 
et devam et’ otoparklarına 
araçlarını ücretsiz olarak 
bırakan vatandaşlar, yollarına 
raylı sistemle trafiğe takılma-
dan devam edebiliyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
meclis toplantısının 
başlangıcında, geçirdiği 

rahatsızlık sonucu vefat eden 
Olimpiyat, dünya ve Avrupa 
şampiyonu efsane halterci Naim 
Süleymanoğlu’nu andı. Her 
ölümün acı olduğunu fakat bazı 
ölümlerin toplumda daha derin 
etkiler bıraktığını kaydeden Baş-
kan Aktaş, “Türkiye, çok önemli 
bir değerini kaybetti. Halterde 
dünya çapında başarılara imza 
atmış, Bursa ile de yakın ilişkile-
ri bulunan biri idi. Allah rahmet 
eylesin” diye konuştu. Başkan 
Aktaş, Türkiye’nin birçok 
ilinde olduğu gibi Bursa’da da 
Süleymanoğlu’nun isminin yaşa-
tılması yönünde değerlendirme-
lerin yapılacağını ifade etti. 
Büyükşehir Belediye mecli-

sinden 
Bursa’da-
ki su 
kullanımına 
ilişkin indirim 
kararı da çıktı. 1 
milyon 268 bin 530 
abone üzerinde geçerli 
olacak indirim oranı 10 
metreküpe kadar olan birin-
ci kademe için yüzde 10 olarak 
açıklandı. Başkan Aktaş, toplam 
su tüketiminin yüzde 75’lik di-
liminin 10 metreküplük birinci 
kademeden oluştuğunu hatırla-
tarak, bütçeye yaklaşık 53 mil-
yon TL’lik ek yük getiren indirim 
kararının Aralık ayı faturaların-
dan itibaren uygulamaya geçe-
ceğini kaydetti. Su fiyatlarının 
yüksekliğinden kaynaklı sürekli 
şikayetler olduğunu ifade eden 
Aktaş, “Bu konuda tüm parti 
gruplarından önergeler de gel-
mişti. BUSKİ yöneticilerimizle 
durum değerlendirmesi yaptık 
ve ilk etapta yüzde 10’luk bir 
indirimi uygun gördük. Gönül 
isterdi ki indirim oranı yüzde 

20-
25 

olsun. 
Fakat bu 

şu aşamada 
mümkün değil. 

İnşallah 6 ay 
sonra yapacağı-

mız proje revizyonları ve 
çalışmalarla bir yüzde 10 daha 
indirim yapabiliriz” şeklinde 
konuştu. 
Katı atık bedelleri  
incelenecek
Öte yandan Başkan Aktaş, su 
faturalarında önemli bir yekûn 
tutan katı atık toplama bedelleri 
ile ilgili bir düzenlemenin de 
yapılabileceğinin sinyalini verdi. 
İlçe belediyeleri tarafından be-
lirlenen bu bedellerin her ilçeye 
göre farklılık gösterdiğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Bu rakam 

Keles Belediyesi’nde 
düşük, Nilüfer 

Belediyesi’nde çok yüksek. 
150 liralık bir faturada 20 lira 

katı atık bedeli çok etkilemeye-
bilir ama 50 liralık faturanın 20 
lirasının katı atık bedeli olması 
dikkat çekiyor. Bununla ilgili 
de bir çalışma yapalım. Türkiye 
genelindeki diğer belediyeleri 
inceleyelim, kıyaslayalım. Bunun 
yanında turizm işletmelerinin 
su fiyatlandırması ile ne yapabi-
liriz bakalım” dedi.

Öte yandan Gemlik ilçesi Kayhan 
Mahallesi’nde yaşanan heyelan-
da evlerini kaybeden vatan-
daşlara yapılan kira yardımı 
süresinin uzatılması da meclis 
gündeminde ele alandı. Bu böl-
gedeki 47 aileye 350’şer TL kira 
yardımının 1 yıl daha uzatıla-
cağını ifade eden Başkan Aktaş, 
hastane yanına TOKİ tarafından 
yapılacak 224 daireyle ilgili 
sürecin arsa temini nedeniyle 
uzadığını ancak artık bir sorun 
kalmadığını ve inşaata da baş-
landığını kaydetti. 

Su fiyatında 
yüzde 10 indirim

Bursa’da indirimli hayat başladı
Vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, raylı sistemle toplu taşıma, içme suyu ve otopark ücretlerinde indiri-
me gidildi. Başkan Aktaş, vatandaşın hayatını kolaylaştırıcı adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi UKOME 
Kurulu, Genel Sek-
reter İsmail Yılmaz 

başkanlığında toplandı. Top-
lantının en önemli gündem 
maddesini ise Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın raylı sistem ula-
şım fiyatlarında indirilme 
gidilmesi talimatı oluşturdu. 
Bu maddenin görüşülmesi sı-
rasında toplantıya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da katıldı. 3,5 yıllık 
Büyükşehir Belediye meclis 
üyeliği nedeniyle Bursa’nın 
sorunlarına vakıf olduğu-
nu ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na isminin geçtiği 
ilk andan itibaren dersine iyi 
çalıştığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bursa’da herkesi 
yol mühendisi yapmışsınız. 
Bunu kötü anlamda söylemi-
yorum. Sokaktan bir ilkokul 
mezunu vatandaşı bile çevir-
seniz, çatır çatır T2 hattıyla, 
İzmir yoluyla ilgili yorum 
yapıyor. Ulaşımın bu kadar 
konuşulduğu, herkesin bu 
konu hakkında fikir sahibi 
olduğu başka bir şehir daha 
yoktur” dedi.

Cazip hale gelmeli
Toplu ulaşımın özel sektö-
re yansıyan bir ayağının da 
bulunduğunu ve herkesin daha 
yüksek kalite standardı için 
kendini sorgulaması gerektiğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Sadece 
yol, kavşak ve köprü yapımlarıy-
la ulaşım sorununu çözmemiz 
mümkün değil. Mutlaka toplu 
ulaşımı cazip hale getirecek 
adımlar atmalıyız. Hiç kimse 
80-100-150 bin liralık otomo-
biliyle 3 – 5 kilometre gitmenin 
derdinde değil” diye konuştu.
İndirim başladı
Başkan Aktaş, raylı sistemle 
ulaşımda yapılan indirimin 
uygulamaya geçtiğini,  önü-
müzdeki yıl içinde yeniden 
bir düzenleme yapıp, yüzde 
8-10’luk bir indirime daha 
gidilebileceğinin de sinyali-
ni verdi. UKOME’de alınan 
kararla tam Bursakant’larda 
yüzde 10 ve öğrencilerde de 
yüzde 17’ye yakın oranlarda 
indirim yapıldı. Buna göre 
2.60 TL olan Tam Bursakart 
2,40 TL’ye, 1.75 TL olan öğ-
renci fiyatı 1.50 TL’ye ve yine 
1.75 TL olan indirimli tarife 
de 1.60 TL’ye inmiş oldu. 

Raylı ulaşımda indirim
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Göreve başladığı ilk andan 
itibaren mevcut duru-
mun tespitini yapmak 
amacıyla Büyükşehir 

Belediyesi daire amirleri ve 
bağlı şirket yöneticileriyle yoğun 
bir toplantı trafiği gerçekleş-
tiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, merkez 
dışındaki ilçelerle ilgili tespit 
çalışmasını Yenişehir’de başlattı. 
Sabah saatlerinde Yenişehir’e 
gelen Başkan Aktaş, Yenişehir 
Belediye Başkanı Süleyman 
Çelik’i makamında ziyaret etti. 
İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu 
ve AK Parti İlçe Başkanı Adnan 
Kamıl’in de katıldığı toplantıda 
ilçede yapılan ve devam eden 
yatırımlar ele alındı.
Bursa’nın tüm ilçeleriyle bütün-
şehir olduğunu hatırlatan Baş-

kan Aktaş, bu nedenle göreve 
geldikten sonra mevcut duru-
mu anlamaya, tespit etmeye, 
beraber neler yapabileceklerini 
planlamaya çalıştıklarını kay-
detti. Tespitleri bizzat sahada 
yaptıklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “İlçelerle ilgili startımızı 
Yenişehir’den verdik. Her ilçe-
miz bizim için önemli. Belediye 
Başkanımız Süleyman Çelik’in 
ne kadar aşkla ve şevle işini 
yaptığına şahidiz. Yenişehir her 
zaman heyecan ve beklentilerini 
ortaya koyuyor. Ben fotoğraf 
görüntüsü vermekten çok, sonuç 
odaklı çalışmayı seviyorum. 
Sorunları tespit edip, imkânlar 
dâhilinde neler yapabiliriz onun 
için çalışıyoruz. Tabiri caizse 
sigara kâğıdına not alıp iş yap-
maktan ziyade, sorunları tespit 

edip onlara yönelik hamleler 
yapmak adına buradayız” dedi.
Sıkıntılar aşılacak
Yenişehir’in ecdadın önemli 
izlerini taşıdığını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Yenişehir’de 
çok önemli yatırımlar var. Hızlı 
tren, otoyol, organize sanayi 
bölgeleri, otomotiv test merkezi 
gibi projeler Yenişehir’in gele-
ceği adına sevindirici. Takdir 
edersiniz iki buna göre de yerel 
yönetim olarak hamleler yap-
mak lazım. Caddesinde, soka-
ğında, organize sanayisinde, her 
yerinde hamleler yapmak lazım. 
Bursa Büyükşehir olarak biz de 
elimizden ne geliyorsa ardımı-
za koymayacağımızdan emin 
olabilirsiniz. Bazı mali sıkıntı-
larımız var, ama aşılmayacak 
sıkıntılarımız yok. Recep Tayyip 

Erdoğan gibi bir liderimiz var. 
Çok değerli devlet büyüklerimiz 
var. Ekibimizle hizmet heyecanı 
içindeyiz” diye konuştu.
Fantezi peşinde değiliz
Yenişehir ilçesinde devam eden 
ve yapılması istenen projeler 
hakkında detaylı bilgi sahibi 
olduğunu da hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bütün ilçelerde önce-
lik hangisinde ise ona önem 
vereceğiz. Acil olan, ticarettir, 
şehrin ekonomisidir, sosyal 
hayatıdır bu önceliklere göre 
hareket edeceğiz. Fantezi işler 
peşinde olmayacağız. Mevcut 
imkanlar dahilinde öncelikli 
projeleri hayata geçireceğiz. 
Bütçe gerçeklikleri içinde ha-
yalperest olmadan sonuç odaklı 
neler yapabiliriz, bunun hesabı 
içindeyiz” dedi.
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Sonuç odaklı çalışma için yerinde tespit
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, 
merkez dışındaki 
ilçelerdeki yerinde 
tespit çalışmala-
rına Yenişehir’den 
başladı. Vatandaş 
ve esnafla sohbet 
edip, sorunlarını 
dinleyen Başkan 
Aktaş, yapılan ve 
devam eden ça-
lışmalar hakkında 
bilgi aldı.

Bursalılar Bereket Sofrası’nda buluşuyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İnegöl’de gelenek haline getirdiği her Cuma sabahı farklı bir camide düzen-
lenen ‘Bereket Sofrası Halk Günü’ etkinliği Bursa’da da devam ediyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, AK Parti 
İl Başkanı Ayhan Sal-

man, ilçe belediye başkanları 
ve meclis üyeleriyle birlikte 
sabah namazını Emirsultan 
Camisi'nde kılıp Emirsultan 
Hazretleri'nin Türbesi'nde 
dua ederek göreve başladı. 
İlk hafta Emirsultan 
Camii’nde vatandaşlarla bir 
araya gelen Başkan Aktaş, 
daha sonra da Çekirge’deki 1. 
Murat Hüdavendigar Camii, 
Adalet Camii, Zafer Camii, 
İhsaniye Merkez Camii ve 
Kaplıkaya Camiinde sabah 
namazı sonrası vatandaşlarla 
aynı sofra etrafında bir araya 
geldi. 
Cemaatle birlikte simit, peynir, 
zeytin ve çayla sabah kahval-
tısı yapan Başkan Aktaş, bölge 
sakinlerinin şikayet, öneri ve 
taleplerini dinledi. Birlik ve 

beraberliğin daha da artması-
na vesile olan Bereket Sofrası 
etkinliğine büyük önem verdi-
ğini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Şehrimizin farklı noktalarında 
halkımızla buluşma ve hemhal 
etme adına Cuma sabahı namaz 

sonrası bereket soframızı artık 
Bursa’da kuruyoruz. Bizim 
soframızda simit, peynir ve 
zeytin var. Bu buluşmalarımız-
da vatandaşlarımızla yakinen 
görüşme fırsatı bulurken, ayrıca 
hemşerilerimizin istek, dilek ve 

temennileri de birebir almış 
oluyoruz” dedi.
Herkesin kanaati önemli
Bursa’nın 17 ilçesi ve 3 milyo-
na yaklaşan nüfusu ile birçok 
değeri bünyesinde barındıran 
bereketli bir şehir olduğunu 
belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, her 
ilçenin hatta her mahallenin 
de birbirinden farklı sorunları 
olduğunu söyledi. Bu nedenle 
bir taraftan ilçe ziyaretlerine 
devam ettiklerini diğer taraf-
tan da bereket sofralarında 
mahalle halkıyla buluşarak 
sorun ve önerileri ilk ağızdan 
dilediklerini belirten Başkan 
Aktaş, “Herkesin fikri ve kanaa-

ti benim için önemli. Ulaşımdan 
kentsel dönüşüme kadar el birli-
ğiyle bu kente çok şey katacağız.  
Benim uykuyla dinlenmeyle pek 
işim olmaz. Hamdolsun rahmetli 
babamdan öğrendiğim; çalışmak 

hayatımın olmazsa olmazı. İstek 
ve arzular çok, hepsinin kar-
şılanması mümkün değil belki 
ama plan dahilinde gerekli tüm 
çalışmaları yapacağız” dedi.
Birlik vurgusu
Vatandaşlarla bir araya geldiği 
her toplantıda birlik ve bera-
berliğin önemine vurgu yapan 
Başkan Aktaş, komşu ülkelerin 
yaşadığı sıkıntılara bakıldı-
ğında birliğin öneminin çok 
daha iyi anlaşılacağına dikkat 
çekti. Türkiye’de de 1980 öncesi 
kardeşin kardeşe vurduruldu-
ğunu, Alevi – Sünni, Türk-Kürt 
oyunları oynandığını, son olarak 
15 Temmuz’da birliğe önemli 
bir hançer vurulmak istendiğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Ama 
bu millet feraset ve dirayetiyle 
bu oyunlara fırsat vermedi, 
bundan sonra da vermeyecektir. 
Allah birlik ve beraberliğimizi 
bozmasın” diye konuştu.

Kaplıkaya Çekirge Zaferİhsaniye Adalet

Emirsultan
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2018 İznik için farkındalık yılı olacak
Başkan Aktaş, İznik’in bir dünya kenti olabileceğini, bunun için Bazilika gibi 
farkındalık oluşturacak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın 
ilçe ziyaretlerinde ikinci 
durağı İznik oldu. İznik 

Belediye Başkanı Osman Sargın’ı 
makamında ziyaret eden Başkan 
Aktaş, daha sonra ilçede devam 
eden projelerin ele alındığı 
toplantıya katıldı. AK Parti İznik 
İlçe Başkanı Tamer Mahmut 
Hersek, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, 
Büyükşehir ve İznik Belediyesi 
bürokratlarının da katıldığı 
toplantıda, ilçede devam eden 
ve 2018 programında yapılması 
planlanan yatırımlar ele alındı. 
Toplantının ardından devam 
eden sahil düzenleme projesini 
yerinde inceleyen Başkan Aktaş, 
yüklenici firmanın sorumlula-
rından çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
Abdulvahap Tepesi  
sembol olacak
İznik ziyareti ile ilgili değerlen-
dirmede bulunan Başkan Aktaş, 
yeni başlayan bir süreç değil, 
devam eden bir süreç olduğunu 
hatırlatarak, imkanlar dâhilinde 
beklentileri en üst düzeyde tat-
min etmenin derdinde oldukla-
rının altını çizdi. İznik gibi tarih 
ve kültür şehrine, göl ile beraber 
insanların yazın akın ettiği bir 
şehre yapılması gereken önemli 
çalışmalar olduğunu kaydeden 
Başkan Aktaş, “Bizim 2018 
yatırım programında yer alan 
Abdulvahap Tepesi bu şehrin 
sembolü olacak. İnşallah ihale-
sini bu günlerde başlatıp, süreci 
gerçekleştirip, 2018 yılı sonuna 
kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. 
Fakat 3. derece sit alanı olduğu 

için karşımıza neler çıkacağını 
bilemiyoruz. Ama İznik için bir 
sembol olacak inşallah. Yeni hı-
zarcılar sitesi, terminal binası ve 
yeni hal binasının yapılması bun-
ların hepsini bir konsept proje 
olarak revize etmeye çalışıyoruz. 
İnşallah göreceksiniz sürecin so-
nunda 2018’in sonunda 2019’un 
başında bunların birçoğunu 
gerçekleştirmiş olacağız. Birde 
projelerimizin yavaş ilerleyişi 
söz konu, açıkçası bunları hızlan-
dırmamız gerekiyor. Çok proje 
yapıp yavaş yavaş ilerletmekten 
ziyade daha az proje yapalım 
ama başlayalım ve bitirelim. 
İnşallah ilçe belediyesinin gücü, 
Büyükşehir’in dokunuşu ile 
beraber İznik’in katma değerinin 
daha da yükselten çalışmalar 
olacak” diye konuştu.
Farkındalık yılı
İznik Gölü içindeki batık bazilika 
ile ilgili çalışmalara da değinen 
Başkan Aktaş, “İznik bir dün-
ya kenti olabilir. Ama dünya 
kenti olabilmek için farkındalık 
oluşturabilecek projeleri hayata 
geçirmek lazım. Bana göre 
bazilika bunlardan bir tanesi. 
Özellikle bazilika ile alakalı sü-

reci hızlandırırsak, onun raporu 
çıkmış şuan. Ona yönelik hemen 
bir çalışma başlatıp, bir taraf-
tan da reklamasyonu yapabilir 
miyiz? Yani gelip birinin gözlem-
lemesi lazım, izlemesi lazım ki 
bazilika gerçek manada amacına 
ulaşsın. Yoksa bunun muhab-
betini yapmak yeterli bir unsur 
değil açıkçası. Sahil düzenlemesi, 
Abdulvahap Tepesi, beraberin-
de içeride bazı lokal çalışmalar 
var, tarihi değerlerle alakalı 
restorasyonlar var. İnanıyorum 
ki 2018’den itibaren ciddi bir 
farkındalık oluşturmaya başlaya-
cağız” dedi.
Sahil yaza hazır
İznik Belediye Başkanı Osman 
Sargın da İznik’e gösterdiği 
yakın ilgi nedeniyle Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti. İznik’in 
tarihten aldığı misyon ve vizyon 
ile ne yapılsa az gelen bir şehir 
olduğunu ifade eden Sargın, 
“Abdulvahap Tepesi Projesi, Sahil 
projesi bizim için çok önemli. 
Sahil projesine de tarihi koyduk 
inşallah. Yaz aylarının başında 
bitmiş olacak. Yani 2018 yazını 
hoş bir şekilde geçirme şansımız 
olacak” diye konuştu.

Eğitime teknoloji desteği
Eğitim kurumlarına spor sa-

lonları kazandırılması, okul-
ların fiziki eksikliklerinin 
giderilmesi, ortak sınavlara 

sponsorluk, okullara spor malzeme-
si desteği başta olmak üzere eğitim 
yatırımlarını hep ön planda tutan 
Büyükşehir Belediyesi, eğitimde 
çıtayı iyice yükseltiyor. Eğitimde 
kalitenin yükseltilmesi amacıyla tek-
nolojik imkanların da en iyi şekilde 
kullanılması hedefiyle okullardan 
gelen talepler doğrultusunda tekno-

loji desteği veriliyor. Bu kapsamda 
Osmangazi Demirtaş Gevher Sön-
mez İlkokulu, Yeniceabat Anadolu 
Lisesi, İznik Tacirler ilk, orta ve 
imam hatip ortaokulu, Mustafake-
malpaşa Öğretmen Davut Anaokulu, 
Yenişehir Söylemiş Ortaokulu, Ni-
lüfer Şehit Faik Gökçen İlkokulu ve 
Alara İlkokulu, Yıldırım Dumlupınar 
İmam Hatip Ortaokulu ile Alirızabey 
İmam Hatip Ortaokulu’na toplam 22 
bilgisayar, 7 yazıcı ve 4 projeksiyon 
hediye edildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nde gerçekleşen temel atma 
törenine Başkan Aktaş’ın yanı sıra Yıldırım 
Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Bele-

diye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı 
Yener Acar, AK Parti Osmangazi ve Yıldırım İlçe 
Başkanları ile davetliler katıldı. 
Hedef; güçlü yarınlar
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaat 
çalışmaları başlayan Mehmet Akif Ersoy Ortaoku-
lu ve Özgür Kavaklı Anaokulu’nun hayırlı olması 
dileğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak 
bugüne kadar sürdürülen eğitim politikasını iş 
dünyasını daha da yoğun işin içerisine katarak en 
üst çıtaya çekeceklerini kaydeden Başkan Aktaş, 
belediyelerin arsa tahsisleri ve çevre düzenlemele-
riyle sürece katkı koyacağını ifade etti. Yarının te-
minatı olan çocukları geleceğe en iyi şekilde hazır-
lamak ve daha güçlü yarınlar için bu tür yatırımları 
yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Yapılan bu okuldan bu ilçe bu mahalle ve 
çevre istifade edecek. Bir okul yaparsanız, binlerce 
hayatı kurtarırsınız. Bu çok önemli. Nihayetinde 
burada yapılmak istenen de bu. O yüzden Özgür 
kardeşime özel bir alkış istiyorum. Allah birine bin 
katsın” dedi. 

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın da konuşma-
sında, hizmet yatırımları kapsamında en üst limiti 
eğitimin aldığını vurguladı. Türkiye’de maddi ve 
manevi kaynakların bulunduğunu fakat bunları 
değerlendirmenin eğitim olmadan mümkün olma-
dığını kaydeden Aydın, yatırımda emeği geçenleri 
kutladı. 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali 
ise, ilçeye kazandırdıkları eğitim yuvası nedeniyle 
Kavaklı Ailesi’ne teşekkür etti. Yerel yönetimlerin 
şehrin fiziki gelişmişliğiyle ilgili meydanlar, park-
lar, kültür ve spor merkezleri yapmakla mükellef 
olduğunu anlatan Edebali, bunlardan en önemlisi-
nin eğitime yapılan yatırımlar olduğunu kaydetti. 
Bu uğurda harcanan emeklerin kutsal olduğunu 
ifade eden Edebali, şehir ve toplumların an-
cak çocuk ve gençlerin eğitilmesiyle geleceğe 

hazırlanabileceğini vurguladı. 

Eğitimde dönüşüme 
yeni bir halka
Bursa’da eğitime değer katan ça-
lışmalar kapsamında yenilenecek 
olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
ve Özgür Kavaklı Anaokulu’nun 
temeli atıldı.
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Bursa’nın öncelikli so-
rununu ulaşım olarak 
belirleyen ve bu konuda 
projeler geliştiren Baş-

kan Aktaş, toplu ulaşımda yaşa-
nan sorunları da bizzat yerinde 
görmek için günlük mesaisine 
metroda başladı. İnegöl’den 
gelirken Kestel istasyonundan 
metroya binen Başkan Ak-
taş, ayakta yolculuk yaparak 

vatandaşların sorunlarını 
dinledi. Metronun en 
yoğun olduğu sa-
bah saatlerinde 
yolculuk yapan 
Başkan Aktaş, 
her alanda 
vatandaşlar-
dan gelen şi-
kayet, öneri 
ve talepleri 
dinledi.
Kalıcı çö-
zümler
Toplu ulaşımda 
yaşanan sorunları 
yerinde görmek amacıyla 
vatandaşlarla yolculuk yaptı-
ğını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Vatandaşlarımızla hem beraber 
yolculuk yaptık hem de söyleşi 
yaptık. Onların şikayet, öneri 
ve isteklerini dinledik. Aslında 
bunların hepsi bilinen şeyler 
ama bizatihi yerinde görerek 
empati yapmanın ve bu konuda 
kararlar almanın daha sağ-
lıklı olacağını düşünüyorum. 
Konuştuğumuz hemşerilerimiz 
içerisinde öğrenci, emekli, ha-

nımlar, beyler, çalışanlar vardı. 
İfade etkileri şu; özellikle sabah 
ve akşam pik saatlerde çok 
ciddi sıkıntı olduğunu, yoğunluk 
olduğunu, beraberinde ücret-
lendirmeyle alakalı farklı fiyat 
tarifeleri geliştirilebileceğini 
ifade ettiler. Burada yapılacak 
ufak tefek okunuşların bile ciddi 
etki edeceğini düşünüyorum. 
Öncelikle beklenti kalitenin 
yükseltilmesi. Dönem dönem 
araçların arıza yaptığı yönünde 

şikayetler de söz konusu. Bunlar 
bizim tespitlerimizdi, zaten bir 
ekibimiz şu anda çalışıyor. İnşal-
lah yapacağımız dokunuşlarla 
toplu ulaşımı her halükarda 
rahatlatmak istiyoruz” dedi.
Ciddi adımlar atacağız
Toplu ulaşımda özellikle yo-
ğunluğun olduğu pik saatlerde 
oturarak gitme olayının çok 
mümkün olmadığını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Yapılacak çok 
ciddi iyileştirmeler var. Çünkü 

tabir yerindeyse insanların 
vücutlarının cama yapışarak 
seyahat ettikleri bir uygulama 
kabul edilebilir değil. O yüzden 
de inşallah ekibimizle birlikte 
yapacağımız uygulamalarla çok 
yakında Bursalı hemşerileri-
miz bu ayrıcalığı, bu farklılığı 
hissedecek. Aldığımız bütün 
bu bilgileri değerlendireceğiz. 
Vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmaya yönelik ciddi 
adımlar atacağız” dedi.

Göreve geldiği günden bu 
yana, Bursa’ya hizmet-
te siyasi parti ayrımı 
yapmadığını sık sık 

vurgulayan Başkan Aktaş, Ni-
lüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’i Nilüfer Belediyesi Halk 
Evi’nde ziyaret etti. Bozbey ile 
Nilüfer ve Bursa için atılacak 
adımlarla ilgili görüşen Başkan 
Aktaş, ziyarete dair açıklamasın-
da, “Ekibimizle beraber, Nilüfer 
Belediye Başkanı’mızın konuğu 
olduk. Sağ olsunlar  bizleri sıcak 
karşıladılar. 4. dönem Belediye 
Başkanı’mız, tecrübeli bir ekip 
var. Gördükleri tespitleri, eksik 
ve aksaklıklarla alakalı konuları, 
ifade ettiler. Biz de bu noktada 
kendilerine belirli konuları ifade 
ettik, izah ettik” dedi.

Kentsel 
dönüşüm
Başkan Aktaş, 
“Bugün bir güzel-
liği daha yaşadık. 
Hem AK Parti 
İlçe başkanımızın 
meclis üyesi ol-
ması, Nilüfer’i bu 
manada bilmesi, 
mühendis kökenli 
olması, Cumhu-
riyet Halk Partisi 
İlçe başkanımızın 
da burada olması, 
bu manada karşılıklı diyaloğu da 
artırdı diyebilirim. Zaten tanışı-
yorlar ama sorunların beraberce 
dinlenilmesi ve çözülmesi bakı-
mından bir hamle ve bir aşama 
olarak görüyorum, çok teşekkür 
ediyorum. Nihayetinde bütün 
belediye başkanlarımız çalış-
ma arkadaşlarımız. Nilüfer’in 
1. gündem konusu kentsel 
dönüşüm ve beraberinde trafik 
ve ulaşım. Yoğunlaşılacak ana 
noktalar bunlar ama bunun 
yanında tali konular da ifade 
edildi. Nilüfer halkının sorunla-
rı, sıkıntıları, bu bazen orta refüj 
düzenlemesi, bazen bir park 
uygulaması veya bir dere ıslahı, 
konunun ne olduğu önemli 
değil. Dosyalarımızı detaylı bir 
şekilde aldık, inşallah takipçisi 
olacağız” şeklinde konuştu.

“Gülümseyen insanların 
sayısı artsın”
Nilüfer Belediye Başkanı Mus-
tafa Bozbey de Başkan Aktaş’a 
ziyaretinden dolayı teşekkür 
ederek, “Bursa, büyüyen ve geli-
şen bir kent ama en hızlı gelişen 
ve büyüyen de Nilüfer. Onun için 
Nilüfer’e biraz daha ayrıcalık 
bekliyoruz. Bu nüfus artışıyla 
birlikte pozitif ayrımcılık bek-
liyoruz. Amacımız, gülümseyen 
insanların sayısını daha fazla 
artırmak ve Bursa’yı yaşanabi-
lir bir Bursa haline getirmek, 
Nilüfer’i yaşanabilir bir Nilüfer 
haline getirmek” dedi.
Mudanya’da öncelik  
sahil ve ulaşım
Başkan Aktaş, Nilüfer Belediyesi 
ziyaretinin ardından Mudan-

ya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’ı 
da Mudanya 
Belediyesi’nde-
ki makamında 
ziyaret etti. AK 
Parti ve CHP 
İlçe başkanları-
nın da katıldığı 
basına kapalı 
toplantıda, 
Mudanya’da 
devam eden 
ve yapılması 
planlanan 

yatırımlar ele alındı. Daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan inşaatı devam eden sahil 
düzenleme projesini yerinde 
inceleyen Başkan Aktaş ve Türk-
yılmaz, basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.
Toplantının Mudanya’nın 
geleceği açısından çok verimli 
geçtiğini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Mudanya’da CHP’li Belediye 
Başkanı’mız görevde. Partiler 
farklı olabilir, sonuçta bu halkı-
mızın tercihi ama biz, bu saatten 
sonra Mudanya’ya ne yapabili-
riz, bunun hesabı ve heyecanı 
içindeyiz. Farklı yaklaşımlar 
olacaktır. Yaptığımız toplantıda 
Mudanya’da sahil düzenleme, 
otopark ve ulaşım öncelikli so-

runlar olarak karşımıza çıkıyor. 
Kısa sürede ilçeyi geleceğe taşı-
yacak adımları süratle atacağız” 
diye konuştu.
“Hizmet etmeye
devam edeceğiz”
Mudanya Belediye Başkanı Hay-
ri Türkyılmaz ise “Biz, “Hizmetin 
siyaseti olmaz” dedik, kimseyi 
ayrıştırmadık, ötelemedik. 
Diyalog eksikliğinden kaynak-
lanan birtakım sorunlar vardı. 
Şimdi bu sorunları büyütme-
den ilçemize yeni yeni pro-
jelerle hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Mudanya İstanbul ve 
Trakya bağlantısıyla, sahiliyle 
ayrı bir değer. Ben de bu ziya-
retleri nedeniyle Başkan’ımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

6

Bursa’ya 
hizmetin 
siyaseti yok
Bursa için ortak akılla hareket edip kente de-
ğer katmayı hedef alan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ile Mudanya Belediye Başka-
nı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. 

Sorunları metroda dinledi
Başkan Aktaş, 

günlük mesaisine met-

roda başladı. Toplu ulaşım-

da yaşanan sıkıntıların tes-

piti için Kestel istasyonundan 

metroya binen Başkan Aktaş, 

vatandaşlarla sohbet edip, 

yaşadıkları sorunlar hak-

kında bilgi aldı.
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Ova ilçelerine dev altyapı müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçe ziyaretlerinde Avrupa Yatırım Bankası’nın 
150 milyon Euro’luk kredisinin onaylandığını belirterek, her iki ilçede de altyapının sil baştan yenileneceğini müjdeledi.

Mustafakemalpaşa 
ve Karacabey 
ilçelerini de ziya-
ret eden Başkan 

Aktaş, her iki ilçede de 
devam eden ve 2018 yılında 
yapılması planlanan yatırım-
ları masaya yatırdı.
Altyapı sil baştan  
yenileniyor
Başkan Aktaş’ın ova ilçele-
rinde ilk durağı Mustafake-
malpaşa oldu. Belediye binası 
önünde Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Sadi Kur-
tulan tarafından karşılanan 
Başkan Aktaş, daha sonra 
meclis salonundaki toplan-
tıya katıldı. Mustafakemal-
paşa Kaymakamı Mustafa 
Masatlı’nın da hazır bulun-
duğu toplantıda konuşan 
Başkan Aktaş, imkanlar dahi-
linde ilçede yaşam kalitesini 
daha da yükseğe çıkarmak 
için gereken tüm çalışmaların 
yapılacağını söyledi. Bütçe 
gerçekliğini de düşünerek, 
başlanmış projelerin tamam-
lanacağını, bazı projelerde 
ise revizyona gidileceğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu 
arada Mustafakemalpaşa, 
Karacabey ve İnegöl ilçele-
rimizin altyapısı için büyük 
önem taşıyan Avrupa Yatırım 
Bankası kredisi onaylandı. 
Mustafakemalpaşa ilçemi-
ze zarar veren bir çalışma 
olmaması için plan dahilinde, 
sosyal yaşamı olumsuz etki-
lemeden çalışmaları bir an 
önce başlatacağız. Mustafa-
kemalpaşa ilçemizin 40 yıldır 
beklediği altyapı sorunu 
böylelikle çözüme kavuşmuş 

olacak” dedi.
Şikayet hakkımız yok
Mustafakemalpaşa Beledi-
ye Başkanı Sadi Kurtulan 
ise yüzölçümü itibariyle 
Bursa’nın en büyük ilçesi 
olan Mustafakemalpaşa’da 
131 mahalle bulunduğunu ve 
tüm bu mahallelere hizmet 
götürmenin gayreti içinde 
olduklarını söyledi. İlçeye 
yapılan yatırımlarda 2009 

yılından bu yana Büyükşehir 
Belediyesi ve merkezi hü-
kümetten destek aldıklarını 
hatırlatan Kurtulan, “Bizim 
şikayet etmeye hakkımız yok. 
Önemli projeleri gerçek-
leştirmek ve problemleri 
çözmek zorundayız” dedi.
Hızlı koşmamız lazım
Daha sonra Karacabey 
ilçesine geçen Başkan 
Aktaş, burada da Karaca-

bey Belediye Başkanı Ali 
Özkan’ı makamında ziyaret 
etti. Karacabey Kaymakamı 
Yusuf Gökhan Yolcu’nun da  
katıldığı ziyarette Büyükşehir 
Belediyesi’nin Karacabey 
projeleri ele alındı. Karaca-
bey ilçesinde altyapı çalışma-
larına kısa sürede başlana-
cağını ve kesinlikle ilçedeki 
sosyal yaşamın olumsuz et-
kilenmeyeceğini ifade eden 
Başkan Aktaş, yerel seçimlere 
kadar önlerinde 16 aylık bir 
süre olduğunu, bu nedenle 
hızlı koşmaları gerektiğini 
hatırlattı. Başkan Aktaş, 
“Heyecanlıyız ve gayretliyiz. 
İmkanlarımız ölçüsünde acil 
olan işlerden başlayarak 
devraldığımız çıtayı daha 
da yukarılara çıkarmak için 
gayret göstereceğiz” dedi.
Tecrübe büyük avantaj
Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan da Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın üç dönem ilçe 
belediye başkanlığı yapmış 
olmasının büyük bir avantaj 
olduğunu söyledi. Başkan 
Aktaş’ın, ilçe belediyelerinin 
yaşadığı sorunları çok iyi 
bildiğini ifade eden Özkan, 
“Başkanımızın heyecanı ve 
vizyonu ile bu süreci çok iyi 
götüreceğine inanıyorum. Bi-
zim de Karacabey olarak ken-
dilerinden bir takım istekle-
rimiz ve beklentilerimiz var. 
Bunları istişare ettik. Hem 
Büyükşehir Belediyemizin 
hem de bizim yapacağımız 
çalışmalarla yaşam kalitesi-
nin her gün arttığını birlikte 
göreceğiz” diye konuştu.

Birliğimizi 
sorgulamayalım
Başkan Aktaş, Keles 
Kocakovacık’ta katıldığı et-
kinlikte, çalışmaktan başka 
bir niyet içinde olmadıkları-
nı belirterek, “Bir çivi daha 
fazla çakmaktan başka 
hesabımız yok” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Keles’in Kocakovacık 
Mahallesi’nde düzenlenen gele-
neksel Kasım ayı hayrına katıldı. 

Burada mahalle girişinde vatandaşlar 
tarafından karşılanan Başkan Aktaş, 
beraberindeki Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Teke ile birlikte öncelikle inşaa-
tı devam eden kültür evini gezdi. İnegöl 
Belediye Başkanlığı döneminde inşaa-
tına başladığı kültür evi incelemesinin 
ardından köy meydanına gelen Başkan 
Aktaş, bu tür hayır etkinliklerinin birlik 
ve beraberlik için büyük önem taşıdığını 
söyledi.
Birliğimizi asla sorgulamayalım
Kocakovacık hayrının da birlik ve 
beraberliğin artmasına sebep olması-
nı dileyen Başkan Aktaş, “Her zaman 
söylüyorum. Bu gibi ananeleri, gelenek-
leri bırakmamak lazım. Bakın etraf ateş 
çemberi gibi. Suriye’deki problemler, 
Irak’taki, İran’daki, çıkın yukarı Kafkas-
lardaki Azerbaycan’daki, Gürcistan’daki 
problemler, velhasıl gelin Balkanlara 
Bulgaristan, Yunanistan, her taraf kay-
nıyor. Hamdolsun 80 milyonluk Türkiye 
dimdik ayakta. Bütün mazlumların, 
bütün gariplerin ümidi olmuş tabiri 
yerindeyse. Bu tür birlikteliklerin ana 
amacı bu. Her şeyi sorgulayalım, her 
şeyi tartışalım ama birliğimizi ve bera-
berliğimizi asla sorgulamayalım. Siyasi 
görüşü ne olursa olsun, hangi memle-
ketten olursak olalım birbirimize sahip 
çıkalım” diye konuştu.
Çalışmaktan başka niyetimiz yok
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ile 
ailece görüştüklerini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Mehmet başkanımla konuştuğu-
muzda; ‘Biz köy konakları, kültür evleri 
yapıyoruz. Sana da bir ceza kesmek 
istiyorum’ dedi. Bizde emriniz başımı-
zın üstüne deyip, burada kültür evinin 
inşaatını başlatmıştık. Şimdi hem onu 
inceleyelim hem de şu aşurenin tadına 
bakalım diye aşağımızın tozuyla buraya 
geldik” dedi. 
Başkan Aktaş, “Bizim çalışmaktan başka 
niyetimiz yok. Günde 3 saat, 4 saat uyku 
uyuruz, kalanında hep koştururuz. Eki-
bimizi de bu yönde motive ederiz. Eğer 
yanlış, yamuk bir şey varsa da müdahale 
ederiz. Bizim bir çivi daha fazla çakmak-
tan başka bir hesabımız olamaz” diye 
konuştu. 

İnegöl için ‘temiz hava’ protokolü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya atıklarının yakılması kaynaklı hava kirliliğini önle-
mek amacıyla imzalanan ve süresi dolan protokol, 3 yıllığına yeniden imzalandı.

İnegöl’de yaşanan hava kirliliğinin 
çözümü noktasında harekete geçen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan-

lığı iki yıl önce, konunun taraflarıyla 
birlikte mobilya atıklarının çevre kirli-
liği oluşturmayacak şekilde bertarafına 
yönelik protokol imzalamıştı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Kayma-
kamlığı, İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret 
ve Sanayi Odası, İnegöl Marangozlar 
ve Mobilyacılar Odası, İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi ve Starwood Orman 
Ürünleri San. A.Ş. İnegöl Şubesi arasında 
imzalanan protokol, süresinin dolması 
nedeniyle 3 yıllık olarak yeniden imza-
landı.
Çevre için hassasiyet çağrısı
İnegöl’de hava kirliliğinin önlenmesi 
için büyük önem taşıyan protokol için 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Anıl,  İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Zeki Şahin, İnegöl Marangozlar ve 
Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan 
ve Starwood Orman Ürünleri A.Ş. İnegöl 

Hamzabey Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Yıldız ile bir araya geldi. Proto-
kol imza töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çevre-
nin en güzel şekilde gelecek nesillere 
aktarılması noktasında herkesin bir 
sorumluluğu bulunduğunu belirterek, 
özellikle İnegöl’deki hava kirliliğinin 
önüne geçmek için mobilyacı esnafı ve 

sanayicilerden hassasiyet beklediklerini 
söyledi. İnegöl’ün mobilya atıklarının 
yoğun olarak üretildiği bir yer olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu atıkların 
doğaya zarar vermeden bertarafıyla ilgi-
li konunun tarafları arasında imzalanan 
protokolün süresi bugün itibariyle sona 
eriyor. Şimdi biz yeni protokolle 3 yıl 
uzatmış olduk.  Özellikle esnaf ve sana-
yicimizin bu noktada çok dikkatli olması 
gerektiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü tarafından ciddi ağır cezai müeyyide-
ler uygulandığını, bunların bertarafıyla 
alakalı lisanslı firmaya verilmesinin şart 
olduğunu hatırlatmak istiyorum” diye 
konuştu.
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Başkan Aktaş, yol haritasını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, yeni görevinin 34’üncü gününde 
kameralar karşısına geçip, daha yaşanı-

labilir bir kent için çizdikleri yol haritasını 
kamuoyu ile paylaştı.

Recep Altepe’nin istifası-
nın ardından Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı kol-
tuğuna oturan ve fiilen 

görevine 3 Kasım’da başlayan 
Başkan Alinur Aktaş, ilk günden 
başlattığı toplantı trafiğinin 
ardından görevinin 34’üncü gü-
nünde izleyecekleri yol haritasını 
kamuoyu ile paylaştı. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi Yıldırım 
Beyazıt Salonu’nda düzenlenen 
basın toplantısında kameraların 
karşısına geçen Başkan Aktaş’ı 
bu önemli günde AK Parti İl Baş-
kanı Ayhan Salman da yalnız bı-
rakmadı. Konuşmasının başında 
Başkanlık seçimi sırasında MHP 
ve bağımsız üyelere gösterdikleri 
nezaket nedeniyle teşekkür eden 
Başkan Aktaş, ulaşımdan kentsel 
dönüşüme, turizmden spora 
kadar her alanda atacakları 
adımları tek tek açıkladı.

Realiteye bakarım
Bursa’nın merkezden sonra-
ki en büyük ilçesinde 13,5 yıl 
belediye başkanlığı yaptığını 
ve Büyükşehir’e adının geçtiği 
ilk günden itibaren dersine iyi 
çalıştığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “İnegöl’ün de ekonomisi, 
sanayisi, nüfus artışı vardı. Tabii 
ki sorunlar buraya göre küçüktü. 
Amacım atıp tutmak değil. Yan-
lışlar varsa bunları tespit etmek 
ama birilerinin gözüne soka soka 
değil. Revize edilmesi gerekleri 
revize etmek, iptal edilmesi gere-
kenler varsa iptal etmek. Devam 
etmesi gerekenleri de sonuna 
kadar sahiplenme noktasında 
kararlıyız. Öyle asayım, keseyim, 
görevden alayım, değiştireyim 
gibi bir tarzım asla yok. Şov 
peşinde değilim. Bursa’nın men-

faatleri neyi gerektiriyorsa, bele-
diye menfaatleri neyi gerektiri-
yorsa, onları yapmak zorundayız. 
Realiteye ve mevcut duruma 
bakarım, hayal peşinde koşmam. 
Bursa’yı daha yaşanılabilir şehir 
haline getirmek için neler yapa-
biliriz. Bunun için tüm kurumlar, 
sivil toplum kuruluşları, dernek 
ve vakıflarla istişare etmeye 
hazırım. Hiçbir kompleksim yok. 
İlçe ziyaretlerine başladık. Yarın 
da Nilüfer ve Mudanya’ya gidece-
ğiz. Aralık ayı içinde ilçe ziyaret-
lerini bitirmek durumundayız. O 
başkan beni aramış aramamış, 
makamıma gelmiş gelmemiş hiç 
önemli değil” dedi.

Borç yükü ağır
Para, personel ve proje olarak 
sıraladığı 3P formülünü hatırla-
tan Başkan Aktaş, eğer bu üçü 
arasında ahenk, uyum varsa be-
lediyenin ölçeği ne olursa olsun 
sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. 
3P’de ahenk ne kadar sağlanır-
sa sonucun da o kadar başarılı 
olacağını kaydeden Aktaş, “Bizim 
vatandaşın acısında tatlısında 
beraber olmamız lazım. İster-
seniz sokakları altınla döşeyin, 
eğer gönülleri imar edemezseniz 
muvaffak olmak mümkün değil. 
Bu 3’ünü ahenkli şekilde götür-
mek zorundayız. Bununla alakalı 
sorunlarımız var. Borçsuz bele-
diye olmaz. İş yapan belediyenin 
borcu olur. Mesele sürdürülebilir 
borçların olması. Türkiye’nin 
4’üncü büyük belediyesinin borç-
larının olması normaldir yeter ki 
genel durumunuzu etkilemesin. 
Büyükşehir Belediyemizin ciddi 
borçları var. 2032 yılına kadar 
olan borçlar var, normal olabilir. 
Borçların yüzde 60’ı 2018, 2019 

ve 2020’de ödenecek. 2018’le 
alakalı şunu söyleyebilirim. 2018 
gelirlerimiz, genel giderleri, kre-
dileri karşılamıyor. Kredilerimiz 
kapalı, alma hakkımız yok. En 
küçük bir endişem yok. Şirin-
lik olsun diye söylemiyorum. 
Güvencem önce Cenab-ı Allah 
sonra bizim davamızın lideri ve 
çok iyi bir belediyeci olan Cum-
hurbaşkanımız, bakanlarımız, 
Bursa siyasetinde önemli yeri 
olan başbakan yardımcımız, eski 
bakanlarımız 2 güçlü isim olan, il 
teşkilatımız, önerileriyle ve eleş-
tirileriyle de yanımızda olacak-
lar” diye konuştu. Başkan Aktaş, 
bir gazetecinin sorusu üzerine 
Büyükşehir Belediyesi’nin borcu-
nun 4,5 – 5 milyar lira civarında 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Göreve geldiği ilk günden 
bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar hakkında da 
bilgiler veren Başkan 

Aktaş, ilçe belediye başkanlarıy-
la, Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu ile milletvekilleri ve 
teşkilatla bir araya geldiğini, 
otobüs ve metro ile yolculuk ya-
parak, bizzat vatandaşla temas 
kurduğunu ve geçtiğimiz Cuma 
gününden itibaren de Bursa’da 
ikamet ettiğini dile getirdi. Bu 
süre içinde kendi özel aracıyla 

dolaştığını ve şehri bir belediye 
başkanından ziyade sıradan bir 
vatandaş gözüyle görme imkanı 

Sıradan vatandaş gibi..
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Başkan Aktaş, yol haritasını açıkladı
İptal edilen, revizesi yapılacak olan ve 
devam edecek projeleri anlatan Başkan 
Aktaş, şov peşinde olmadan Bursa’nın, 
belediyenin menfaatleri ne gerektiriyor-
sa onu yapacaklarını vurguladı. 

bulduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, seçimlere 16 ay gibi 
kısa bir süre kaldığını, akıllı ve 
mantıklı davranmaları gerekti-
ğini vurguladı. Bugün bir proje 
geliştirseler, ihalesi, askısı, itira-
zı derken 16 aylık süreçte orta 
ölçekli bir projeyi bile bitirme-
nin mümkün olmadığına dikkat 
çeken Başkan Aktaş, bu nedenle 
bazı projelerde iptal, bazıla-

rında da revizyona gitmenin 
kaçınılmaz olduğuna değindi.

Sıradan vatandaş gibi..

Yanlış yapan  
babam olsa tanımam
“Yürekler toplu atmazsa kesinlik-
le sıkıntı olacaktır” diyen Başkan 
Aktaş, yalnız başına bir hiç oldu-
ğunu, ekip arkadaşları, Büyük-
şehir, BUSKİ ve bağlı şirketlerde 
çalışan işçi, memur, bürokrat ve 
yöneticilerin de bu sürece katkısı 

olacağını dile getirdi. Kamuoyun-
da ‘300 kişi çıkarılacak’, ‘2000 
kişi çıkarılacak’ gibi bazı söy-
lentiler olduğunu da hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Hayatım boyunca 
kimsenin ekmeğiyle oynamadım. 
Bundan da Allah’a sığınırım. 
Ancak çalışmayan, üretmeyen, 
savsaklayan, yanlış yapan babam 
olsa tanımam, açık söyleyeyim. 

Süslü sözler bilmem. İşin gereği 
neyse onları yapmak durumun-
dayız. Bu konuda algı oluştur-
mak isteyenlere de müsaade 
etmeyeceğim. Biz sonuç odaklı 
olacağız. Yapılması gerekenleri 
evelemeden gevelemeden yerine 
getireceğiz. Söz verdik mi mutla-
ka yerine getireceğiz. Hesabımızı 
kitabımızı iyi yapacağız, şeffaf 

olacağız. Birilerinin hamase-
tiyle işler yürümeyecek. Eldeki 
imkanlar kısıtlı, sınırsız kaynak 
yok. Öncelikle acil olan, daha 
fazla kişiyi ilgilendiren neyse 
onları halletmek zorundayız. Tek 
derdimiz milletin hayır duasını 
almak ve 2019 yerel ve genel 
seçimlerine Bursa’mızı en güzel 
şekilde hazırlamak” dedi.

Bursa’da en önemli 
sorunun ulaşım olarak 
öne çıktığını ifade eden 
Başkan Aktaş, bütçe re-

alitesi içinde hareket edip, fayda 
maliyet analizi yapmak zorunda 
olduklarına değindi. Gelişen 
şehirlerde metronun kaçınılmaz 
bir gerçek olduğunu hatırlatan 
Aktaş, bu konuda geçmişte yapı-
lan önemli çalışmalar nedeniyle 
eski başkanlara teşekkür etti. 
Bursa’nın 48 kilometre raylı 
sistem hattı olduğunu ve bunun 
azımsanmayacak bir rakam 
olduğunu açıklayan Başkan 
Aktaş, metroda sabah ve akşam 
saatlerinde yaşanan yoğunlu-
ğun azaltılması için gerek sefer 
sıklığının artırılması gerekse 
vagonlardaki kapasite artırımına 
yönelik bazı çalışmaların yapa-
cağını söyledi. Doğu batı aksında 
D200 karayolunda trafik akışını 
hızlandırmaya yönelik yan yol 
bağlantılarında bir düzenlemeye 
gideceklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, Kestel – Görükle arasında 

D200 karayoluna 213 çıkış nok-
tası olduğunu açıkladı. Her iste-
yenin her istediği yere gittiği bir 
sistemin dünyanın hiçbir yerinde 
olmadığını dile getiren Aktaş, 
İzmir yönünden gelen araçların 
Acemler’e ulaşmadan viyadük-
le çevre yoluna bağlanması, 
Soğukkuyu’dan çıkan araçların 

Mudanya yoluna yönlendirilme-
si, Mudanya kavşağının Dikkal-
dırım bağlantısının sağlanması, 
30 metrelik yolda kamulaştırma-
ların tamamlanması, Panayır-Ye-
niceabat-Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı bağlantısının sağlanması, 
Ankara yolunun alternatifi olan 
Mimar Sinan Bulvarı’nın Otosan-

sitle bağlanması gibi projelerin 
devam edeceğini belirtti.
Başkan Aktaş, 700 metresi yeral-
tında olan 8 bin 100 metrelik T2 
hattına 110 milyon TL harca-
ma yapıldığını hatırlatarak, bu 
saatten sonra en sağlıklı şekilde 
projeyi tamamlama gayreti için-
de olacaklarını açıkladı.

En büyük neşter ulaşıma
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Herkes kazanamaz
Kentsel dönüşüm konusuna da 
değinen Başkan Aktaş, ilgili oda-
larla da bu konuyu görüşecek-
lerini, kimseyi mağdur etmeden 
gereken çalışmayı yapacaklarını 
vurguladı. Parsel bazında yapılan 
çalışmaların doğru olmadığını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Öyle 
150 daire yıkıp yerine 400 
yapmak kentsel dönüşümle izah 
edilemez. Konunun tarafları 
var, vatandaş, belediye, devlet 
ve müteahhit boyutu var. Ama 
herkesin kazandığı maç olmaz. 
Birileri kazanırsa birileri kaybe-
der. Şehri büyütmemiz gerektiği 
net olarak ortaya çıkıyor. 0.50 
emsal ile alakalı süreç bakanlığın 
belirlediği şekilde devam edecek. 
Ama şehri yeni imar alanlarıy-
la batı yönünde büyütmemiz 
gerek. 5 katlı bir binayı mevcut 

yerinde 10 kata çıkararak çözüm 
üretmek iş değil. Bunun yanın-
da Doğanbey olayı var. Yüksek 
katlı başka binalar da var ama 
Ulucami, kapalı çarsı, Uludağ’ın 
görüntüsünü kesmesi nedeniyle 
şehrin böğrüne saplanan hançer 
gibi olduğu için sıkıntılı bir konu. 
Bu konuda da bir şeyler yapmayı 
arzu ediyorum. Kafamda bazı 

şeyler var ama Cumhurbaşkanı-
mızla özellikle istişare edeceğiz” 
diye konuştu.
Başkan Aktaş, rekreasyon alan-
ları ve yeşil alan düzenlemeleri 
gibi konularda bakanlığın izin 
verdiği ölçülerin dışına taşmadan 
gerekli uygulamaları yapacakla-
rını kaydetti.

Bugüne kadar Bursa’da 
Ankara’nın gücünün 
yeterince kullanılmadı-
ğının da sürekli konuşul-

duğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
iki önemli proje için Ankara’nın 
kapısını çalacak. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ı yakında Bursa’da 
misafir edeceklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Heyecanımızı an-
latacağız. Cumhurbaşkanımızdan 

6,5 kilometrelik Yıldırım met-
rosu projesine başlanması için 
Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle 
destek verilmesini isteyeceğiz. 
Bunun yanında master planlarda 
ifade edilen alternatif güney çev-
re yolu çok önemli. Bir sürü şey 
konuşup, havada bırakmaktansa 
Cumhurbaşkanımızdan üzerine 
basa basa isteyeceğiz ikinci konu 
budur” diye konuştu.

Yıldırım Metrosu’na destek

Maliyeti 100 milyon TL’yi 
bulacak teleferiğin 
Gökdere’ye indirilmesi 
projesini iptal ettik-

lerini kaydeden Aktaş, “Uludağ’a 
çıkan teleferik yap-işlet-devret ile 
yapılmış, doğru bir proje. Marma-
ray ve Osmangazi Köprüsü’nde 
olduğu gibi bir alt barem belir-
lenmiş. Yolcu 300 binin altında 
olunca belediye finanse edecek 
diye ama bakıyoruz, 700- 800 
binin altına düşmüyor. Orda sı-
kıntı yok. Gökdere hattını da borç 
alırsınız, yapmaya yaparsınız ama 
işletebilir misiniz? Ciddi sıkıntılar 

var. Uludağ’a giderken insan ağaç 
görüyor, kar yağınca beyaz örtüyü 
görüyor. Bu hatta binince neleri 
görecek. Bu kaynağı güney kuzey 
hattında yol açmak, genişletmek 
için kullansak tarihe mal olur” 
diye konuştu. Başkan Aktaş, yine 
teleferiği Kültürpark’a indirecek 
olan projenin de durdurulduğunu 
kaydetti. 
Kükürtlü – Sıcaksu bağlantı 
viyadüğü ve Yıldırım Şükraniye 
viyadüğü projelerinin de iptal 
edildiğini duyuran Başkan Aktaş, 
S plaka satışlarının da durduğunu 
açıkladı.

Şehir içi teleferik iptal

Bugüne kadar 1.2 yolcu ortalamasıyla giden 
deniz uçağı seferlerine de son verildiğini 
dile getiren Başkan Aktaş, raylı sistemde 
yaptıkları indirimin belediyeye yıllık mali-

yetinin 13 milyon TL olduğunu, deniz uçağının 10 
aylık zararının ise 18 milyon TL olduğunu açıkladı. 
İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan-
ları ile bir araya geldiklerinde Marmara Denizi’nin 
7/24 havadan takip edilmesi konusunu ele aldık-
larını kaydeden Başkan Aktaş, “Sahip olduğumuz 4 

uçaktan en iyi durumda olanı bu iş için İstanbul’a 
vereceğiz. Öyle hibe falan değil, kullanımdan kay-
naklı gelirimizi alacağız. Diğer üçünü ise en yüksek 
getiri ile satacağız” dedi.  
Başkan Aktaş, İsabey’e yapılması planlanan 12 
milyon TL’lik katı atık aktarma istasyonu projesi, 
Orhangazi Zeytin İşleme Tesisi Projesi ve 13 milyon 
TL ihale bedeli olan Mustafakemalpaşa Kule Resto-
ran projesinden de vazgeçildiğini açıkladı.

Deniz uçağında zarar
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Turizm ve tanıtım atağı
Bursa’nın yeşil kimliğini daha da 
öne çıkarma hedefiyle özellikle 
kent girişlerinde dikkat çeken 
peyzaj düzenlemeleri yapıla-
cağını kaydeden Başkan Aktaş, 
bu konuda Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’ndan da destek alacak-
larını vurguladı. Eski stadyumun 
olduğu bölgedeki çalışmalara 
da hız verdiklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, hem okulu, hem 
yandaki spor salonunu da kata-
rak bölgedeki otopark ihtiyacını 
da karşılayacak şekilde üçlü bir 
proje olduğunu belirterek, ciddi 
şekilde ağaçlandırma yapacakla-
rını ve eski stadyumun Bursa’ya 
yakışır bir meydana dönüşeceği-
ni belirtti. 

Uludağ’ın üzerinde durulması ge-
reken en önemli konulardan biri 
olduğunun altını çizen Başkan 
Aktaş, Uludağ Daire Başkanlığı 
bile oluşturulabileceğini belirt-
ti. Uludağ’ın sadece 2 ay değil, 
Bursa için yılın 12 ayı önemli bir 
kazanç kapısı olabileceğini akta-
ran Başkan Aktaş, “Su ve kanali-
zasyonla ilgili çalışmalar yapıl-
mış ancak katlı otopark, arıtma 
tesisi, kongre merkezi ve spor 
alanlarını yapamamışız. Orman 
Bakanımıza da ifade ettik. Yapı-
lacak turizm çalıştayında konu 
kapsamlı olarak ele alınacak. 
Tabiri caizse 10 ay sinek avlayan, 
2 ay ise trafikten geçilmeyen bir 
Uludağ’dan ziyade 12 ay boyun-
ca hizmet veren bir Uludağ için 
gereken çalışmaları yapacağız” 
diye konuştu.
Başkan Aktaş, Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin de uluslara-
rası organizasyonlarla dolu dolu 
bir dönem geçirmeye başlayaca-
ğını belirterek, yöresel yemek-
lerin sergilendiği etkinliklerin 
ise farklı alanlarda yapılacağını 
vurguladı.

Halka dokunan hizmetler
Büyükşehir Belediyesi’nin 11 iştiraki-
nin bulunduğunu, Burulaş, Burfaş gibi 
tüm iştiraklerin ayrı ayrı değerlendi-
rildiğini ve yönetim kademelerinde 
de bazı değişimlere gidildiğini dile 
getiren Başkan Aktaş, “İstanbul’un 
24 sosyal tesisi var, Bursa’nın 56 -57 
tesisi varsa ve halka dokunma nok-
tasında aksaklık varsa kimse kusura 
bakmasın. 43 milyonluk borç yükü 
var ortada. Bunların hepsini değer-
lendirmek zorundayız. Sözüm kimse-

ye değil, ben bundan sonraki sürece 
bakıyorum. Hepsini kapatayım, 
bitireyim gibi bir derdim yok. Halka 
dokunan iyi tesislerimiz var, onlar za-
ten devam edecek. Personelin verimli 
kullanılması lazım. Tamam kar amaçlı 
değiliz ama zarar amaçlı da değiliz. En 
azından kafa kafaya gelsin. Burulaş’ta 
5 tane ihaleye zeyilname çıkardık. 
Bugünlerde yapılması gerekiyordu, 
erteledik. 105 milyon tutarındaki işi 
10-15 milyon aşağı almak mümkün. 
Bütün hücrelere girmek zorundayız” 
diye konuştu.

Bursaspor’a destek

Konuşmasında Bursaspor ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’ne de değinen Başkan 
Aktaş, Bursaspor’un bu kentin önemli bir 
değeri olduğunu ve bu yıl güzel bir gidişat 

yakaladığını belirtti. Kulübün bir takım mali sıkın-
tıları olduğunu da ifade eden Başkan Aktaş, “Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza sordum. Stadı 1,5 
yılda 160 milyon liraya yapmışlar ve uluslararası 
maçlar yapılıyor. Biz 500 milyon TL harcamışız, 
uluslararası maç oynamamışız ve 80 – 100 milyon 
daha harcanacak. Kamulaştırmasız el atmalarla ilgili 
davalar var. Recep Başkanımıza ve ekibine teşek-
kür ediyorum, sporla alakalı güzel işler yaptılar. 
Ancak belirli bir revizyon yapmak durumundayız. 
Bursaspor’la alakalı devam eden süreç var. Stada 
en iyi desteği vermek durumundayız. Otopark giriş 
çıkışları, çevre düzenlemeleri yapılacak” dedi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün de ulusal ve 
uluslararası önemli başarılara imza attığını ha-
tırlatan Başkan Aktaş, özellikle salon sporlarında 
halka daha çok dokunan, çocuklar, gençler, anneler 
ve babaların da takip ettiği, sadece sahaya değil, 
tribünlere de yansıyan boyutun olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi.
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Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’da 
eğitim ve 
öğrenimlerini 

sürdüren Uludağ Üniver-
sitesi ve Bursa Teknik 
Üniversitesi’nden yak-
laşık 1500 öğrenciyle, 
Merinos AKKM fuaye 
alanında bir araya geldi. 
Başkan Aktaş, öğrenci-
lerin sıkıntılarını din-
ledi, sorunlara ortak 
akılla çözüm bulmanın 
önemine işaret etti.

Kendisinin de Ulu-
dağ Üniversitesi 

mezunu olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, gençlerin ge-
leceğe dair yol haritalarını 
şimdiden çizmeleri konu-
sunda tavsiyede bulunarak, 
“Kendinize artı değer kata-
cağınız işlerle uğraşın. Yap-
tığınız işlerden haz duyun. 
Bu yıllar çok çabuk geçiyor, 
hayatta kendinize kattığı-
nız değerler önemli. Artık 
üniversite şart. Eğitimlerini-
ze önem verin. Katıldığınız 
eğitimler, kurslar, yabancı 
dil eğitimi, pratiğe yönelik 
uygulamalar çok önemli. 
Ülke çok ciddi beyin gücüne 

ihtiyaç duyuyor. Okul bi-
tince hayatın gerçekleriyle 
karşı karşıya kalıyorsunuz. 
Hayatınıza yatırım yapın” 
diye konuştu.
“Yıllar çabuk geçiyor”
Öğrencilere tavsiyelerde 
bulunan Aktaş, “Geleceğiniz 
için kilometrelerce uzaklar-
dan gelip burada okuyor-
sunuz. Bu yıllar çok çabuk 
geçiyor. Lütfen bu yılları 
dolu dolu değerlendirin. 
Hangi işi yaparsanız yapın, 
kendinizi ifade edebile-
ceğiniz adımlar atın”diye 
konuştu.

12

‘Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız’ sloganıyla işbaşı yapan Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayırlı olsun ziyaretlerini 
geniş katılımlı resepsiyonla kabul ederek, binlerce Bursalı ile buluştu. 

Bursa’nın muhtarlarından 
sivil toplum kuruluşları-
na, hemşeri derneklerin-
den akademik odalara, 

spor kulüplerinden kamu 
kurumu temsilcilerine kadar 
binlerce vatandaşla Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) fuaye alanında yapılan 
‘Büyük Buluşma’da bir araya 
gelen Başkan Aktaş, “Bu görev 
bize teslim edilmiş bir emanet-
tir, bu görevi en gayretli şekilde, 
bir gün bizden devralacak olan 
arkadaşa teslim edeceğiz” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmasına, gö-
revi devraldığı Recep Altepe’ye 
teşekkür edip salonu doldu-
ranlara Altepe’yi alkışlatarak 
başladı. 
“Bursa çiçek bahçesi”
Bursa’nın büyük kuruluşa 
şahitlik etmiş Cihan İmparator-
luğu’nun başkenti olduğunu 
ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bursa’nın altı 
da üstü de 
başka güzel. 
Bursa evliya-
lar, padişahlar 
şehri, kültür ve 
sanatın, ekono-
minin, ticaretin, 
sanatın şehri… 
Uludağ’ıyla tarı-
mıyla, doğasıyla 
çok önemli bir 
şehir. Bursa, 
kuzeyinden 
güneyinden, do-
ğusundan batısın-
dan, Anadolu’nun 
değişik yörelerin-
den kopup gelmiş, 
buraları mekan et-
miş, dünyanın dört 
bir yanından ve 
bizim gönül coğraf-
yamızdan buralara 
akıp gelmiş güzel 
bir şehir. Bursa, bir 
ebru gibi, moza-
ik gibi, renkli bir 
çiçek bahçesi gibi… 
Velhasıl Bursa’ya ne 
söylense ne şiirler ya-
zılsa azdır” şeklinde 
konuştu.
Başkan Aktaş, hem 
kendisinin hem de 
ekibinin bu şehre kafa 
yoran bir ekip oldu-
ğunu ifade ederek, 

“Ben süslü laflar bilmem, ama 
şunu iyi biliyorum ki yaşadığı-
mız şehir Allah vergisi. Çok ciddi 
güzellikler var bu şehirde. Omuz 
omuza verirsek, örfümüze, 
ananemize sahip çıkarsak, “Biz 
Bursalıyız”, “Türkiyeliyiz”, “gözü 
yaşlı mümi-

nin umuduyuz” şeklinde hareket 
edersek, çok daha iyi güzellikle-
re ulaşacağız” şeklinde konuştu. 
“Daha yaşanabilir Bursa”
Kendisine çalışma dönemiyle 
ilgili gelen yorumları da anlatan 

Başkan Aktaş, “Biz 
işimizi layıkıyla ya-
pıp, bu gemiyi kıyıya 
yanaştıralım istiyo-
ruz. Hedefimiz bütçe 
gerçekleri içide daha 
yaşanılabilir bir 
Bursa’yı inşa etmek” 
diye konuştu.

Ortak akıl harekete geçti

Öğretmenler unutulmadı
Başkan Aktaş, BUSMEK’in her yıl 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü nedeniyle kurum-
da görevli öğretmenlere yönelik düzenle-
diği kutlama yemeğine katıldı.

BUSMEK’in geleneksel 
hale getirdiği ve bu 
yıl Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi Yıldırım Beyazıd 
Salonu’nda düzenlenen ye-
meğe, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da 
katıldı.
Öğrenci için rol model
Konuşmasında kendisinin 
de 1994 yılında İnegöl’de 1 
yıl boyunca İngilizce ders-
lerine girdiğini ve mesleğin 
zorluklarını bizzat yaşadı-
ğını belirten Başkan Aktaş, 
zor ve meşakkatli şartlarda 
görev yapan öğretmenlerin 
her türlü övgüye layık oldu-
ğunu ifade etti. Toplumda 
özellikle öğretmen ve din 

görevlilerine gelecek adına 
büyük görevler düştüğünü 
kaydeden Başkan Aktaş, 
“Her öğretmen öğrenci için 
birer rol modeldir. İyi ise iyi 
kötü ise kötü. Bu nedenle 
çok dikkat etmeliyiz. Öğret-
menler ve din görevlileri, 
topluma şekil vermede ke-
sinlikle en önemli unsurlar-
dan bir tanesidir” dedi. 
Başkan Aktaş, BUSMEK’in 
gerçekleştirdiği çalışmalara 
da değindi. 142 branş, 432 
çalışan, 10 bine yakın kur-
siyer, 28 kurs merkezi ve 14 
ilçede faaliyet gösteren BUS-
MEK vasıtasıyla Bursa’da 
binlerce aileye dokundukla-
rını belirten Başkan Aktaş, 
tüm öğretmenlerin bubu 
özel gününü kutladı.

Gençlere yol haritası
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İnegöl ilçe merkezindeki 
Beylik Hanı, 2013 yılının 
Ekim ayında çıkan yangın-
da tamamen küle dönmüş-

tü. Sadece doğu ve batı beden 
duvarları ayakta kalan hanın 
enkazı İnegöl Belediyesi tara-
fından kalırken, tarihi hanın 
restorasyonunu da Büyükşehir 
Belediyesi üstlenmişti. Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde 
yaşayan devlet adamlarından 
Cafer Paşa tarafından 1550’li 
yıllarda yaptırıldığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün Osmanlı 
arşivinde bulunan belgeye göre 
1800’lü yıllarda tadilat gör-
düğü belirlenen tarihi han, ilk 
günkü ihtişamlı görüntüsüyle 
yeniden hizmete açıldı. 
Ecdat ne güzel  
işler yapmış
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tarihi handa yan-
gın çıktığı gün amcasının oğlu-
nun vefat haberini de aldığını 
ve iki acıyı birden yaşadığını 
belirterek, yangında can kaybı 
yaralanma olmamasının ise 
büyük bir teselli olduğunu vur-
guladı. “Yiğidi öldürürüz ama 
hakkını veririz” diyen Başkan 
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
eski Başkanı Recep Altepe’nin 
hemen olay yerine geldiğini ve 

kısa sürede ne gerekiyorsa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
yapılacağını söylediğini hatır-
lattı. Biraz gecikmeyle de olsa 
bugünlere gelmenin mutluluk 
verici olduğunu belirten Baş-
kan Aktaş, “Ecdat o kadar güzel 
işler yapmış ki. Valla onlar 
böyle mekanları yapmışlar biz 
ancak restore ediyoruz. Hemen 
karşıda İshak Paşa Camii, işte 
türbe, işte kapalı çarşı. Artık 
İnegöl’e gelen ziyaretçilerimizi 
götüreceğimiz bir değerimiz 
daha oldu” dedi.
Pozitif ayrımcılık
Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevine başladıktan 
sonra bir süre temel atma ve 
açılış törenlerine katılmaya-
cağını çalışma arkadaşlarına 

duyurduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, “İnegöl Belediye 
Başkanı’mız hanımlarımızın 
çok arzu ettiğini, tüm eksik-

liklerin giderildiğini ve hanın 
tanıtımı açısından da önemli 
olduğunu söyleyerek bizi davet 
etti. Hanımlara pozitif ayrım-

cılık olsun diye biz de geldik. 
Siyasette, kamuda, sanayide, 
esnaflıkta kadının her geçen 
gün güç kazandığını görüyoruz. 
Başarılı kadın sanayicilerimiz 
var. Bursa’da da 200-300 kişiyi 
istihdam eden fabrikaları yö-
neten kadınlarımız var. Burada 
da rızkını temin etmek adına ve 
ailesine, eşine, topluma değer 
katmak adına burada bir araya 
gelmiş, güç birliği yapmış kadın-
larımız var. Kendilerini yürek-
ten kutluyorum” diye konuştu.
Güzel bir birliktelik
İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban da, restorasyonla güzel 
bir eserin ortaya çıktığını be-
lirterek, “İçeride de çok önemli 
bir güzellik var. Özellikle iş 
yerlerimizde güzel bir bayan 
birlikteliği gerçekleşti. Öyle bir 
kurgu var ki içeride, terzi var, 
yanında kumaşçı var, yanında 
iplik satan var. Önce kendileri 
birbirinden alışveriş yapıyor, 
sonra vatandaşlara ürün satı-
yor. Kimsenin birbirine zarar 
vermediği bir yapı oluştu. Evet 
farklı kadın çarşıları, kadın 
pazarları var ama tarihi bir me-
kan içinde böyle bir yapılanma 
Türkiye’de ilk. Buranın tanıtımı 
açısından biz de elimizden ge-
leni yapacağız” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu’nun 
2010 yılından beri her 
yıl çevre dostu şehir 
yaşamını teşvik etmek 

üzere düzenlendiği ve bugüne 
kadar Avrupa ülkelerinden 10 
şehrin kazandığı Avrupa Yeşil 
Başkenti Yarışması’nın 2020 
yılı hazırlıkları sürüyor. ‘Yeşil 
Başkent’ unvanı, diğer Avrupa 
şehirlerine örnek olmanın yanı 
sıra, turizm, iş ve yaşam merkezi 
olarak da kentlerin itibarını 
pekiştirirken, 2020 yarışmasına 
Türkiye, İngiltere, Macaristan, 
Belçika, Portekiz, Finlandiya, 
Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, 
Estonya, İzlanda ve Polonya’dan 
13 kent aday oldu. Türkiye’den 
de Bursa’nın adaylık dosyaları 
konsey tarafından kabul edildi.
Bütünüyle ele alınıyor
Yarışma kapsamında aday şehir-
lerin, kent yaşamını her yönüyle 
kapsayan 12 gösterge alanında 
hazırlanan eylem planları de-
ğerlendirmeye alınıyor. Başvuru 

kap-
sa-
mında, 
Bursa 
için iklim 
değişikliği ile 
mücadele, iklim 
değişikliğine uyum, sürdü-
rülebilir ulaşım, sürdürülebilir 
arazi kullanımı, doğa ve biyo-
çeşitlilik, hava kalitesi, gürültü 
yönetimi,  katı atık yönetimi,  su 
ve atıksu yönetimi,  ekoyenilik, 
enerji performansı,  entegre 
çevre yönetimi olmak üzere 12 
farklı gösterge alanında yapılan, 
yapılmakta olan ve gelecekte 
yapılması planlanan çalışmalar 
değerlendirildi. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Çevre Koruma ve  

 

Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 

koordinasyonunda kurum içi 
ve kurum dışı birçok paydaşın 
desteğiyle doldurulan başvu-
ru formunda yeşil alanların 

arttırılması, iklim değişikliği ile 
mücadele, entegre atık yöne-
timi, kentin gürültü haritası-
nın çıkarılması, atıksu arıtma 

tesislerinin yapılması, altyapı 
sisteminin yenilenmesi, 

katılımcı yönetim, yeni-
lenebilir enerji kay-

naklarının kullanımı, 
raylı sistemlerin ve 

bisiklet yollarının 
geliştirilmesi 
gibi birçok ça-
lışma ön plana 
çıkarıldı. 
‘Yeşil’le anı-
lan Bursa’nın 
bu kimliği-
nin uluslara-
rası alanda 
da tanınması 
amacıyla 
önemli bir 
fırsat olan 

‘Avrupa Yeşil 
Başkent Ödülü’ 

kentlere, ‘Yeşil 
Başkent’ unva-

nının verilmesini 
sağlayacak. Ayrıca 

kentlerin diğer 
Avrupa şehirlerine 

örnek olmasını sağlarken 
turizm, iş ve yaşam merke-

zi olarak da itibarını pekiştir-
mekte, uluslararası işbirliklerini 
geliştirmekte, yeni iş alanları 
oluşturmakta, uluslararası alan-
da tanıtım sağlanarak kentin 
görünürlüğünü arttıracak. 
Adaylık sürecinde Avrupa 
Komisyonu tarafından belirle-
nen uzmanlar tarafından aday 

kentlerin başvuru dosyaları 
teknik açıdan incelenecek. Nisan 
2018 tarihinde kısa listeye kalan 
kentler açıklanacak. Kısa listeye 
kalan kentler jüriye sunumla-
rını yapacak ve Haziran 2018 
tarihinde de ödülü kazanan kent 
açıklanacak. 
Avrupa Yeşil Başkenti Ödülünün 
10. senesi olması sebebiyle ödü-
lü kazanan kent 350 bin Euro ile 
ödüllendirilecek.
Avrupa Yeşil Başkent 
ödülünü kazanan ülkeler 
şöyle:
2010- Stockholm (İsveç)
2011- Hamburg (Almanya)
2012- Vitoria-Gasteiz (İspanya)
2013-Nantes (Fransa)
2014-Kopenhag (Danimarka)
2015- Bristol (İngiltere)
2016- Ljunljana (Slovenya)
2017- Essen (Almanya)
2018- Nijmegen (Hollanda)
2019- Oslo (Norveç)

13

Bursa, ‘Avrupa Yeşil Başkenti’ olmaya aday
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin giri-
şimleriyle ‘Tarih Başkenti’ olan Bur-
sa, şimdi de ‘2020 Avrupa Yeşil 
Başkenti’ unvanına aday oldu.

Cafer Paşa Hanı küllerinden doğdu
İnegöl’de 2013 yılında çıkan yangında tamamen kül olan Cafer Paşa Hanı (Beylik Hanı), Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan restorasyonun ardından özgün kimliğiyle yeniden hizmete açıldı.
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70’li yıllara canlı yolculuk
Bursa Kent Müzesi’nde düzenlenen ve Bursa’nın 1970’li yıllarının sosyal, kültürel ve 
ekonomik yaşamının bir panoramasının sunulduğu ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisi, 
canlı performanslar ve teatral gösterilerle davetlileri adeta o yıllara götürdü.

Bursa’nın tarihi, kültürel ve 
sosyal yaşamına yönelik çok 
sayıda sergiye ev sahipliği 
yapan Bursa Kent Müzesi bu 

kez 1970’li yılların Bursa’sını gözler 
önüne serdi. Büyükşehir Belediyesi 
Müzeler Şube Müdürlüğü’nün koor-
dinasyonunda ve İlhan Özer’in kü-
ratörlüğünde düzenlenen ‘Bursa’da 
Arabesk Yıllar’ sergisinin açılış töre-
nine Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da katıldı. Kent Müzesi 
girişinde serginin açılışı beklenirken, 
bir anda ortaya çıkan Çağdaş Drama 
Derneği Bursa Gönüllülerinin gös-
terileri davetlileri 1970’li yıllara gö-
türdü. O yıllara ait reklam filmlerini, 
şarkı klipleri ve dönem sinemasının 
önemli karakterlerini canlandıran 
sanatçılar, sergiye renk kattı.
O yılları özlüyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, sergilenen mizansenlerin 
gençler için pek anlam ifade etme-
yebileceğini ancak kendi yaşında ve 
üzerinde olanlar için ise çok şey ifa-
de ettiğini söyledi. Canlı performans-
larla yıllar öncesine gittiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Eminim hepimiz hem 
güldük hem de biraz duygulandık. 
Ne kadar güzel, samimi yıllarmış 
dedik. Bursa’mız da hızlı bir gelişim 
süreci içinde. Her dönemin farklı 
bir esprisi, zenginliği ve rengi var 
açıkçası. İşte o dönemi de en iyi vur-
gulayan sergilerden biri. Rahmetli 
annem bana kendi genç kızlığı ve ço-
cukluğuyla alakalı bazı şeyler anla-
tırdı. Ben anneme ‘anne Allah aşkına 

milattan öncesini anlatır gibisin. Ne 
garip şeyler bunlar’ derdim. Aslında 
bana 30-40 yıl öncesini anlatıyordu. 
Şimdi ben kızımla ve çocuğumla aynı 
farklılığı yaşıyorum. 12 yaşındaki 
kızıma bazı şeyler anlatıyorum, 
kızım da bana garip garip bakıyor. 
Aynı şeyi onlarda da yaşıyorum. Ama 
bunlar bizim gerçeklerimiz, bunlar 

bizim övünerek ifade ettiğimiz geç-
mişimiz. Hiçbir utanç duymadığımız 
gibi hatta çok özlüyoruz. O zaman 
dostluklar daha samimiydi, daha bir 
içtenlik vardı. Birbirimizi daha bir 
yürekten seviyorduk sanki. İnşallah 
bu organizasyonlar değerlerimize 
sahip çıkmak adına bir araç olsun. 
Ben bu sergide emeği geçen herkesi 
kutluyorum” dedi.
Serginin küratörü İlhan Özer de 
Türkiye’de ve Bursa’da büyük bir de-
ğişim ve dönüşüm yaşandığını hatır-
latarak, 1970’li yılları en iyi şekilde 
anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin 
ardından Başkan Aktaş ve davetliler 
sergiyi gezerken drama sanatçıların 
canlı gösterileri de devam etti.

Hülya Süer ile 
müzik ziyafeti
Bursa Büyükşehir Belediye-
si Orkestra Şube Müdürlüğü 
Türk Halk Müziği Bölümü, ünlü 
sanatçı Hülya Süer’in konuk 
olduğu muhteşem bir konsere 
imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği 
Bölümü, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi 

Salonu’nda  gerçekleştirilen konserinde usta 
sanatçı Hülya Süer’i ağırladı. Bursalılara 
müzik ziyafeti sunulan konserde, sanatçılar, 
Nilüfer Göl şefliğinde sahneye çıktı. Sevi-
len yöresel eserlerin solo ve koro halinde 
seslendirildiği konsere, sanatseverler yoğun 
ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Topluluğu da sanatçılara dans 
gösterileriyle eşlik etti. Konserin ikinci ya-
rısında ise usta sanatçı Hülya Süer sahneye 
çıktı. Birbirinden değerli eserleri Bursalılar 
için seslendiren sanatçı, sevenlerine neşeli 
dakikalar yaşattı. İzleyenlerin de türkülere 
eşlik ettiği gece, eşsiz bir müzik ziyafeti-
ne sahne oldu. Bursa’da olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyleyen Süer, konseri 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkür etti. Usta sanatçılar gecenin finalinde 
alkışlarla ödüllendirildi.

Sanat aşkı engel tanımıyorBedensel engelli 
Muharrem Candan’ın 

yakma resim sergi-
sindeki eserler, başta 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 

olmak üzere tüm 
davetlileri hayran 

bıraktı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Müzeler Şube 
Müdürlüğü ve Bursa 
Engelliler Federas-

yonu tarafından düzenlenen 
sergide, bedensel engelli 
Muharrem Candan’ın yakma 
resimleri izlenime sunuldu. 
Vakıf Kültürü Müzesi’ndeki 
serginin açılışına Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da katıldı. Engelliler 
Haftası etkinlikleri kapsa-
mında Büyükşehir Belediyesi 
tarafından birçok farklı et-
kinlik yapıldığını dile getiren 
Başkan Aktaş, Muharrem 
Candan’ı bu mutlu gününde 
yalnız bırakmak istemediğini 
söyledi.
“Hepimiz engelli adayıyız”
Serginin açılışında konuşan 
Başkan Aktaş, fırsat verildi-
ğinde, imkân sağlandığında 
nelerin yapılabileceğini hep 
birlikte bu sergide gördük-
lerini söyledi. Herkesin aynı 
zamanda bir engelli adayı ol-
duğunun altını çizen Başkan 
Aktaş, “Allah göstermesin bir 
kaza geçirebiliriz ve bizim de 
bir uzvumuzda hasar oluşa-
bilir. Eğer konuya bu bilinçle 
yaklaşırsak, engelli vatandaş-
larımıza çok daha iyi fırsatlar 
sağlayabiliriz. Bu konuda son 
yıllarda çok ciddi çalışmalar 
yapıldı ve yapılıyor. Bundan 
30-40 yıl önce Almancı diye 

tabir ettiğimiz yurt dışında 
yaşayan insanlar tatil için 
Türkiye gelip anlatırlardı. 
Orada engelliler için okullar, 
rehabilitasyon merkezleri 
olduğunu söylerlerdi. Biz de 
başımız önde ‘acaba bir gün 
bizim ülkemizde de olacak 
mı’ diye düşünürdük. Bugün 
ise hem daha iyi durumda-
yız hem de daha iyi neler 
yapılabilir noktasında çalı-
şıyoruz. Ben sanatı ile bizi 
buraya toplayan Muharrem 
kardeşimizi ve ailesini tebrik 
ediyorum” dedi.
Yakma resimleri ile sanat-

severlerden tam not alan 
Muharrem Candan ise, 
“İçimdeki ışığın hayata yan-
sıyan dünyası şimdi burada. 
Beraberce dünyamı hisset-
meye, keyif almaya ve keyif 
vermeye, sanatın gerçek 
değerini paylaşmak için bir 
aradayız. Gösterdiğiniz ilgiye 
teşekkür ederim” dedi.
Bursa Engelliler Federasyo-
nu Genel Sekreteri Ayhan 
Zembilci de özellikle engelsiz 
müze projesi kapsamında 
tüm müzeleri engelli va-
tandaşlar için de gezilebilir 
mekanlar haline getirilmesi 
noktasında yapılan çalışma-
lara teşekkür etti. 
Açılış töreninin ardından 
sergiyi gezen Başkan Aktaş 
ve davetliler eserleri tek tek 
inceleyip, başarısı nedeniyle 
genç sanatçıyı kutladı.

Engelliler Meclisi’nden 
muhteşem konser

Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi tara-
fından 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü müna-
sebetiyle hazırlanan 
konser ile engelliler 
ve aileleri keyifli bir 
akşam geçirirdiler.

Gecede ilk olarak eğitmen 
Cuma Çimen önderliğinde 
Ritim Grubu sahne aldı. 
Kullanabildikleri müzik 

aletleriyle ritim tutan engelli bireyler, 
dinleyenlerden alkış aldı. Farklı farklı 
enstrümanları ahenk içinde çalan bi-
reyler, performanslarıyla da ailelerini 
gururlandırdı.
Konserin ikinci bölümünde ise Türk 
Halk Müziği ekibi Koro Şefi Kemal 
Kamalı önderliğinde sahneye çıktı. 
Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçı-
larının da yer aldığı gecede, engelli 
bireyler solo ve koro halinde önemli 
eserleri başarıyla seslendirdi. Dinle-
yenlere müzik ziyafeti sunan bireyler, 
sanatla hayata nasıl tutunduklarını 
bir kez daha gösterdiler. Eğlenceli an-
ların da yaşandığı konserde, engelli 
bireyler ve aileleri moral depoladı.
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Büyükşehir Belediyesi 
adına Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 

gerçekleştirilen ‘17. Uluslarara-
sı Bursa Karagöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali’, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
açılış programıyla sanatsever-
lerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediye-
si Başkanvekili Şükrü Köse, 
festivalin açılışında yaptığı 
konuşmada, sanatın değerine 
işaret ederek, “Kültür ve sanat, 
bir toplumun canlı ve dina-
mik yapısının en önemli yapı 
taşlarıdır. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak kentimizde 
mimari yatımlar kadar, şeh-
rimizin sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerini de önemsiyoruz. 

Çünkü sağlıklı kentlerin gıdası 
kültür ve sanattır” dedi.
“Toplumların aynası”
Sanata ve sanatçıya destek 
vermenin bir görev olduğuna 
değinen Köse, “Asırlar boyu me-
deniyetlere ev sahipliği yapan 
Bursa’mız, geleneği evrensel 
bir bakış açısıyla yorumlayarak 
özgün değerler üretmeyi başar-
mıştır. Kültürümüzü, sanatımızı 
zenginleştirmek, bu ortamı 
hazırlamak bir kentin vizyonu 
için olmazsa olmaz yatırımlar-
dır. Kültür ve sanat, toplumların 
aynasıdır. 17.’si gerçekleşen fes-
tivalimizde, geleneksel Karagöz 
oyunlarının yanı sıra dünya-
nın çeşitli ülkelerinden farklı 
tekniklerin sunulacağı kukla 
ve gölge oyunları gösterileri de 
izlenime sunulacak” dedi.
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Bursa’da ‘Harika Endonezya’ rüzgarı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Endonezya 
Ankara Büyükelçiliği’nin destekleriyle hazırlanan ‘Harika Endo-
nezya’ programı, Bursalılara kültür şenliği yaşattı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Kent 
Konseyi ile Endonezya 
Ankara Büyükelçiliği 

işbirliğinde hazırlanan ‘Harika 
Endonezya’ programı, Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda yapıldı. Bursalıla-
rın çok yoğun ilgi gösterdiği 
program öncesinde, fuaye 
alanında Endonezya’ya 
ait yöresel ürünler ve 
yemekleri tanıtıldı. 
Programa, Endonezya 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Warda-
na, Bursa Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa 
Milletvekil-
leri Zekeriya 
Birkan ve İsmail Aydın, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Hasan Çepni, 
İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın, Yıldırım 
Kaymakamı Mehmet Ay-
dın ve çok sayıda konuk 
katıldı.

“Gönül yakınlığımız var”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, iki ülke arasında 
çok mesafe olmasına karşın 
birbirleriyle çok fazla ortak 
noktası bulunduğunu söyledi. 
Programın Bursa’da düzen-
lenmesi dolayısıyla Büyükelçi 
Wardana’ya teşekkür eden Ak-
taş, Türkiye’nin 4. büyük şehri 

olan Bursa’nın 

bu 
tür 
buluş-
maları 
fazlasıyla 
hak ettiğini dile 
getirdi. Farklı kül-
türlerin dostça ve kar-
deşçe yaşadığı Bursa’da 
değişik kültürleri misafir et-
menin de kendileri için önemli 

olduğunu belirten Aktaş, 
“Bursa bir dünya şehridir. 
Endonezya denince aklıma 
iki şey geliyor. Birin-
cisi umre veya hacca 
gittiğinizde Endonezyalı 
Müslümanları disip-
lin içerisinde ibadet 
ederken görürsünüz. 
İkincisi de 1998’de 
Endonezya’nın Bali 
adasına gitmiştim. 
Muhteşem manza-
raya sahipti. Birçok 
dost edindik. 19 

sene sonra En-
donezyalıları ve 
Büyükelçimizi 
Bursa’da ağırla-

mak bizleri ayrıca mutlu etti. 
Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde Türkiye tüm dünyaya 
entegre olmaya çalışıyor. 
Günümüzde uzak mesafeler 
de yakınlaşıyor. Endonezya ile 
bir gönül yakınlığımız, ortak 
değerlerimiz var. Bu program 

da işbirliğine katkı sunacaktır. 
Organizasyonda emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” dedi.
Endonezya Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Warda-
na, Büyükşehir Belediyesi ve 
Bursa Kent Konseyi’ne verdiği 
desteklerden ötürü teşekkür 
etti. Harika Endonezya prog-
ramının sanat ve kültürlerini 
insanlara daha fazla tanıtmak 
amacıyla hazırlandığını ifade 
eden Wardana, bu tür prog-
ramlar sayesinde Türk toplu-
munun Endonezya hakkında 
daha sağlıklı bilgiler alabilece-
ğini dile getirdi. 

Gölge oyunu coşkusu Bursa’da
‘Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali’, öğrencilerin yoğun katılı-
mıyla ve coşkuyla başladı.

Bursa yetimlerine sahip çıkıyor 
Cumhurbaşkanlığı’nın 

himayesinde başla-
tılan ve yetimler ile 
dezavantajlı gruplara 

yönelik eğitimin daha nitelikli 
hale getirilebilmesini içeren 
‘Gönül Elçileri Projesi’, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdü-
rü Veli Sarıkaya arasında im-
zalanan protokolle Bursa’da 
da start aldı. Protokolle 

birlikte Bursa’daki dezavan-
tajlı grupların eğitimde fırsat 
eşitliği, maddi ve psikolojik 
destek gibi fırsatlardan yarar-
lanma imkanına kavuştuğunu 
söyleyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
hizmet eden böyle bir projede 
yer almaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade etti. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Srebrenica Anneleri 
Derneği üyelerini, 

Büyükşehir Belediyesi Hiz-
met Binası’ndaki makamında 
ağırladı.
Bosna Hersek’e sık sık gittiğini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Burası 
her ne kadar Balkan coğrafyası 
olmasa da gönlü, aklı, beyni 
hep Balkanlarda olan insanla-
rın yaşadığı, Balkan göçmenle-
rinin çok olduğu bir coğrafya, 
Bursa. Balkan göçmeni olma-
mama rağmen, Haziran ayında 
ailemle birlikte, kendi imkanla-
rımızla, Bosna’ya gittik” dedi.

“Kutsal bir mertebe”
Her yıl bir kez muhakkak 
Bosna’ya gittiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, “Türkiye’de 
Bosna’dan bahsettiğinizde, 
kişi Boşnak kökenli olsun veya 
olmasın, içinde ılık bir rüzgar 
eser, bir hoşluk olur, Bosna’ya 
karşı. Savaş yıllarında o sıkıntı 

ve acıyı tüm şiddetiyle hisset-
miş insanlarsınız ama sizin 
onurlu mücadeleniz Bosna’nın 
bağımsızlığını sağladı, Boşnak 
halkların özgürlüğünü sağla-
dı. Aynı zamanda annesiniz, 
annelik bizim inancımızda çok 
kutsal bir mertebe. Bu vesileyle 
tüm ölmüş annelerimizi rah-
metle anıyoruz. Hayatta olan 
annelerimize sağlıklı, hayırlı 
uzun ömürler temenni ediyo-
ruz” diye konuştu.
Srebrenica Anneleri Derneği 
üyeleri Başkan Aktaş’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, 
kendi çalışmalarıyla ilgili de-
taylı bilgiler verdi.

‘Srebrenica Anneleri’ne moral
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Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Müzeler Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
Göç Tarihi Müzesi ve 

Bursa Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezi ortaklığında 
hazırlanan İlkokul, Ortaokul ve 
Lise Öğrencileri arası Göç ve 
Empati Konulu Ulusal Resim 
Yarışması’na;  Türkiye genelinde 
toplam 1577 öğrenci katıldı. 
Değerlendirme her kategori için 
ayrı ayrı yapıldı. 
Uludağ Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Resim Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Şinasi İşler, Küratör Reyhani 
Akan, BTSO Kamil Tolon Bilim 
ve Sanat Merkezi Görsel Sanat-
lar Öğretmeni Gülser Aktan, 
Uludağ Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Resim Bölümü 
Öğretim Görevlisi, İlhan Özer 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Sanat Galerisi Yöneticisi, Sanat 
Tarihçisi Şaban Duman’dan 
oluşan seçici kurul, Bursa Göç 
Tarihi Müzesi’nde tüm eserleri 
titizlikle değerlendirdi. Her ka-
tegoride ilk üçe giren eserler ve 
birer adet de mansiyon ödülüne 
değer eser belirlendi.
Kategorilerinde birinci olanlar 3 
bin, ikinciler 2 bin ve üçüncüler 
de bin TL ödüle layık görü-
lürken, mansiyon sahipleri de 
500’er TL ile ödüllendirilecek.
Hak sahiplerine ödülleri 19 
Aralık’ta Bursa Göç Tarihi 
Müzesi’nde yapılacak ödül töre-
niyle verilecek ve sergileme ise 
28 Şubat 2018’e kadar devam 
edecek.

Dereceye giren eser sahipleri
İlkokul:
1.Gökçe Ömür (Uşak)
2.Kayla Doğa Karakaya (İstan-
bul)
3.Yağız Kağan Al (Rize)
Mansiyon: Sahra Kardoğan 
(Bursa)
Ortaokul:
1.Sevilay Gülen (Eskişehir)
2.Elif Su Güven (Rize)
3.Melek Beren Gönül (Mersin)
Mansiyon: Azra Selin Kan (Ga-
ziantep)
Lise:
1.Hana Nour (Mersin)
2.Ömer Baran (Konya)
3.Rümeysa İpek (Ordu)
Mansiyon: Berna Ünlü (Eskişe-
hir)

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
BUFSAD işbirliği ile gerçekleşti-
rilen ‘Bursa’da Zaman Fotoğraf 
Yarışması’nın ‘Güz’ kategorisi 

ödül töreni ve sergi açılışı, Bursa Kent 
Müzesi’nde yapıldı.
Türkiye genelinden toplam 783 fotoğ-
rafın katıldığı yarışmada Sare Kural’ın 
‘Güz Hasadı’ adlı fotoğrafı birinciliğe, 
Fatih Bayçura’nın ‘Renkler’ adlı fotoğ-
rafı ikinciliğe, Gürsel Egemen Ergin’in 
‘Gölyazı’ isimli fotoğrafı ise üçüncülüğe 
değer bulundu.
58 fotoğrafın sergileme kazandığı yarış-
mada; Mehmet Aslan, Murat İbranoğlu 
ve Mehmet Emir’in fotoğrafları da man-
siyon ödülüne değer bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanve-
kili Şükrü Köse, ödül töreninde yaptığı 
konuşmasında, sanatın değerine işaret 

ederek, “Bursa, fotoğrafa gönül verenler 
için adeta bulunmaz bir kaynak. Şehir, 
insan, mekan temaları, evler, sokaklar 
ve yollardan alışveriş merkezlerine, 
kültür merkezleri ve kütüphanelere, ca-
miler ve türbelere kadar Bursa’ya dair 
her detay, yarışma vesilesiyle fotoğrafa 
yansımaktadır. Bursa’nın güzelliklerini 
4 mevsimle anlatan yarışma, 4 kategori-
de gerçekleştirildi. Bursa’nın değerleri, 
amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 
tarafından fotoğraf sanatıyla kayda 
geçiyor” dedi.
Sergiye ilgi büyük
Başkanvekili Köse, ‘Bursa’da Zaman 
Fotoğraf Yarışması’na katılanların 
Bursa’nın güzelliklerini geleceğe 
taşımaya ve kentin değerlerine değer 
katmaya devam edeceklerini ifade etti.

BUFSAD Başkan Yardımcısı Hakkı Arca 
da yarışmaların devamını dileyerek, 
fotoğraf sanatına destekleri nedeniyle 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Bursa’nın ‘Güz’ fotoğrafları
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD işbirliği ile gerçekleştirilen  

‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın ‘Güz’ kategorisi ödülleri sahiplerini buldu.

Öğrenciler göçü resmetti
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Göç ve Empati 
Konulu Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı. İlk, orta ve lise kategorile-
rinde yapılan yarışmada göç olgusunun toplumda bıraktığı derin izler 
öğrenci gözüyle resmedildi.


