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Başkent Bursa’ya taşındı

Bursa’nın çamuru da ışık saçıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-

nur Aktaş, BUSKİ tarafından pro-
jelendirilip Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisinde inşa edilen ve üretime 

başlayan çamur yakma tesisinde incele-
melerde bulundu. BUSKİ Genel Müdür 
vekili Güngör Gülenç’ten tesisin çalışma 
sistemi hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, 
atık çamurunun sudan arındırılması ve 
yakılmasından, online takip merkezine 
kadar tesisin tüm birimlerini gezdi.

Bursa’nın kültürel zenginliklerini ori-
jinal kimliğiyle geleceğe taşıyacak olan 
‘Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’, törenle 
ziyarete açıldı.
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Bursa, bir ayında devletin zirvesine ev sahipliği yaptı. 21 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan 
Bursa, 25 Şubat’ta da Başbakan Binali Yıldırım’ı konuk etti.

Bursa İl Kadın Kolları 
Kongresi’ne katılmak 
için kente gelen Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, Bursa’ya ayrı bir 
yer ayırdığı konuşmasında, “En 

önemli sanayi, ticaret, tarım, turizm ve 
eğitim şehirlerinden ve maziden atiye 
kurduğumuz köprünün kilit taşlarından 

biri olan Bursa’yı şaha kaldır-
madan dinlenmek yok” dedi.
AK Parti 6. İl Kongresine katılan Baş-
bakan Binali Yıldırım da, “Uludağ gibi 
daima bereketli, çalışkan ve üreten 
insanların şehri Bursa’da bulunmak 
daima bizlere heyecan veriyor” diye 
konuştu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’da trafiğin 
ve ulaşımın çok konuşulduğunu 
hatırlatarak, “Bizler de çalışma-

larımızı ağırlıklı olarak trafik ve ulaşıma 
dair yatırımlara ayırıyoruz. Esentepe 
Kavşağı’nda da çalışmalar tamamlandı. 
Burada herkesin çok rahatlayacağı önemli 
bir çalışma gerçekleşti” dedi.
Kilit noktalar çözülüyor
Acil eylem planı kapsamında ulaşım ve 

trafikle ilgili yatırımların fazla olduğu-
nu ve ulaşımdaki sıkıntıları gidermeyi 
amaçladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Kent içi ulaşımın kilit noktalarında 
bulunan Küçük Sanayi Gül Kavşağı, Mu-
danya Kavşağı ile Orhaneli Kavşağı arası 
ile Acemler Kavşağı’nda şerit genişletme 
çalışmaları yapılmasını kararlaştırmıştık. 
Günler sürecek çalışmalar yerine kısa 
vadeli, daha pratik ve daha az maliyetli 
çalışmalarla trafik akışında ciddi bir ivme 

kazandırıyoruz. Ulaşımda kilit noktalara 
çözüm üretiyoruz” dedi.
Çözüm odaklı bu çalışmalara Acemler 
Kavşağı’ndan başladıklarını söyleyen Baş-
kan Aktaş, ulaşımın aksadığı önemli nok-
talardan biri olan Esentepe Kavşağı’nda 
da iyileştirme çalışmalarının tamamlandı-
ğını belirtti.
“Yoğunluk azalıyor”
Başkan Aktaş, Esentepe Kavşağı’nda 
yapılan çalışmaları anlatarak, “Burada or-
tadaki ada kaldırıldı. Kavşak kollarındaki 
şerit genişlikleri arttırıldı. Bu sayede kav-
şağın kapasitesi ve geçirgenliği daha da 
arttırıldı. Ayrıca kavşak kollarına döşenen 
sensörler yardımıyla araç yoğunluğuna 
göre en uygun yeşil ışık süreleri işletildi. 
Dolayısıyla araçların bekleme süreleri 
azaldı ve sirkülasyon daha da hızlandı. 
Özellikle pik saatlerde kavşak alanların-
da dakikalarca süren araç yoğunlukları 
böylece azaltıldı” şeklinde konuştu.
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Acemler kilidi ilave şeritle açıldı
Acemler kavşağındaki trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Bursa geliş istikame-
tine ilave bir şerit kazandıran Büyükşehir Belediyesi, köprü altını ise Bursa’nın tarihi silue-
tini yansıtan görsellerle daha estetik hale getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent içi ulaşımda kilitlenen yolların açıl-
ması ve trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefiyle en sıkıntılı noktalardan biri 
olan Esentepe Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın talimatla-
rı doğrultusunda 

öncelikle kent içi ulaşımda 
yaşanan sorunların çözümü-
ne yönelik acil eylem planı 
hazırlanmıştı. Plana göre; 
Küçük Sanayi Gül Kavşağı, 
Mudanya Kavşağı ile Orhaneli 
Kavşağı arası ile Acemler 
Kavşağı’nda şerit genişletme-
si yapılması kararlaştırılmıştı. 
Bunun yanında Beşevler 
Kavşağı, Otosansit Kavşağı, 
Esentepe Kavşağı, Tuna Cad-
desi Kavşağı, İhtisas Kavşağı 
ve Emek Kavşağı’nda orta 
dönel ada kaldırılarak akıllı 
kavşak uygulamasına geçile-
cek. Gökdere Kavşağına şerit 
genişletmesi yapılarak araç 
geçiş kapasitesi artırılacak. 
Mudanya Köprülü Kavşağı’na 
İzmir dönüş kolu yapılacak 
böylelikle Orhaneli Kavşağın-
daki trafik yükü azaltılacak. 
Beşyol ve Panayır Köprülü 
Kavşakları ile bağlantı yolları 
kısa sürede tamamlanarak, 
İstanbul Caddesi’nin her iki 
yönde de 3 şeride çıkarılması 
sağlanacak.
İlk uygulama Acemler’de
Günler süren çalışmalar yeri-
ne kısa zamanda tamamlanıp, 
kalıcı çözümler üretecek 
küçük dokunuşları kapsayan 
çalışmalara start veren Ula-
şım Dairesi Başkanlığı ekiple-
ri, işe Acemler Kavşağı’ndan 

başladı. Çalışmalar kapsa-
mında Emniyet Müdürlüğü’ne 
ait binanın yıkıldığı kavşak 
lupunda viyadük daraltma-
sına gidilerek, ilave bir şerit 
kazandırıldı. Böylelikle Yakın 
Doğu Çevre Yolu istikame-
tinden gelen araçların Bursa 
istikametinde ana yola inişle-
ri daha da hızlanırken, bunun 
yanında İzmir istikametinden 

gelen araçların Yakın Doğu 
Çevre Yolu’na dönüşlerin-
de yaşanan yoğunluk da 
hafifledi. Yaklaşık 250 metre 
uzunluğundaki ilave şerit 
uygulaması tamamlandı.
Göze hitap ediyor
Bunun yanında Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın belirlediği “daha ye-

şil ve daha estetik bir Bursa” 
hedefi doğrultusunda yine 
Acemler Kavşağı’ndaki köprü 
altında göze hitap edecek uy-
gulamalar yapıldı. Bursa’nın 
tarihi dokusunu yansıtan 
duvar paneli uygulaması Kent 
Estetiği Şube Müdürlüğü 
tarafından ilk olarak Acem-
ler Köprülü Kavşağı altında 
gerçekleştirildi..

Ulaşım artık 
daha konforlu
Burulaş bünyesinde 
Gemlik – Bursa arasında 
taşımacılık yapan 14 halk 
otobüsü, son model araç-
larla yenilenirken, ulaşım 
daha konforlu hale geldi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan ulaşım 
acil eylem planı kapsamında 
kent merkezindeki belirli 

noktalarda fiziki çalışmalara start 
verilirken, toplu taşımayı özendirici 
çalışmalara bir halka da Gemlik’te 
eklendi. Burulaş bünyesinde Gemlik – 
Bursa arasında taşımacılık yapan 14 
özel halk otobüsü, son model, konfor-
lu araçlarla yenilendi.
Başkan Aktaş’tan uyarı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, 12 metrelik 14 yeni otobüsün 
hizmete alınması töreninde özel halk 
otobüsü işletmecilerine seslendi. 
Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş 
olarak yapılan güzel işlerde halk oto-
büsçülerinin yanında olduklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Lakin vatandaşın 
huzurunu, rahatını bozarsanız da 
kusura bakmayın karşılığını bulursu-
nuz. Kesinlikle kazanmanızı, iyi işler 
yapmanızı önemsiyoruz ama lütfen bu 
milletin rahatı ve huzuruyla alakalı, 
sağlıklı bir şekilde ulaşımıyla alakalı 
üzerinize ne düşüyorsa onları yapın. 
Bu konuda denetleriz, denetimden 
kaçınmayız. Zaten buna önem verdi-
ğiniz için bunun göstergesi olarak bu 
otobüslerle alakalı değişimi sağladı-
nız. Hayırlı olsun” dedi.

Esentepe’de işlem tamam
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Kent Hali’nde verimlilik artacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım A.Ş. tarafından 
işletilen Hikmet Şahin Kent Hali’nde verimliliğin artması amacıyla 
izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla konunun taraflarıyla 
bir araya geldi.

Sağlıklı ve güvenilir 
gıdaya erişim günümü-
zün en önemli konula-
rının başında gelirken, 

geçtiğimiz yıl 375 bin 981 ton 
yaş sebze ve meyvenin giriş 
yaptığı Hikmet Şahin Kent 
Hali’nin gerek fiziki eksiklik-
lerinin giderilmesi, gerekse 
de verimliliğin artması için 
düğmeye basıldı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Antalya, Mersin, Niğde, 
Nevşehir ve İzmir başta olmak 
üzere Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen meyve ve seb-
zenin Bursalılara ulaştırıldığı 
Kent Halinde esnafla bir araya 
geldi. 
Verimli hale getireceğiz
Esnafla yapılan istişarenin 
ardından hal ziyaretini değer-

lendiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet 
Şahin Kent Hali’nin şehir 
hayatı için en aktif ve değerli 
noktalardan biri olduğunu 
hatırlattı. Halde faaliyet 
gösteren 130’a yakın esnafın 

yaşadığı sorunların tespiti, 
belediye ve Tarım A.Ş.’yi 
ilgilendiren konuların belir-
lenmesi amacıyla konunun 
tüm paydaşlarının katılımıyla 

bir toplantı yaptıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Burada 
faaliyet 10 yıl önce başladı. 
Biraz şehir dışında kalmasın-
dan dolayı ilgisizlik var gibi 
görülebilir ama burada büyük 
bir ekonomik hareketlilik 
var. Esnafımızda kalite üst 
düzeyde. Perakende zincirle-
rinin, pazarcıların ve Bursa’da 
yaşayan herkesin rahat ve 
sağlıklı şekilde alışverişini ya-
pacağı bir mekan burası. Daha 
da geliştirmek adına bir dizi 
tedbirler de alacağız. Takdir 
ederseniz ki kanunla gerekli 
mevzuat tanımlanmış. Kimse-
nin bu noktada kafasına göre 
bir şey yapması mümkün de-
ğil. İnşallah belediye ve tarım 
A.Ş’nin destek ve katkılarıyla 
burayı daha işler, verimli hale 
getirmek istiyoruz” dedi.

Bursa’nın sağlıklı gele-
ceğine yönelik önemli 
adımlar atan Başkan 
Aktaş, Kurşunlu ve 

Akçalar, Küçükkumla, Mudanya, 
Gemlik ve Nilüfer’deki tesislerin 
günden güne hizmete alınma-
sıyla birlikte Marmara Denizi’ne 
bırakılan kirli suyun tamamen 
ortadan kalkacağını söyledi. 
Yağışların mevsim normallerinin 
altında seyretmesi nedeniyle 
Türkiye’nin gündeminde suyun 
önemli yer tuttuğunu vurgula-
yan Başkan Aktaş, “Allah’a şükür, 
Bursa olarak böyle bir sıkıntımız 
yok, bunu çok fazla yaşamıyoruz 
ama bundan sonra yaşamaya-
cağımız anlamına da gelmiyor” 
diye konuştu.

Tesislerde sona gelindi
Yapımına 2016 yılında başlanan 
atıksu arıtma tesislerinin önemli 
bir kısmında sona yaklaşıldığını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Şubat 
ayında Kurşunlu ve Akçalar, 
Nisan’da Küçükkumla, Mayıs’ta 
Mudanya ve Haziran’da da Gem-
lik ve Nilüfer tesisleri devreye 
alınacak. Aralık 2017 itibari 
ile Kurşunlu deniz deşarj boru 
hattı da tamamlanmıştı. Musta-
fakemalpaşa’daki atıksu arıtma 
tesisinin tüm imalatları tamam-
landı ve testler için tesise atıksu 
alınmaya başlandı. Tesisler, tam 
ileri biyolojik arıtma şeklin-
de inşa ediliyor ve neredeyse 
sulama suyu niteliğindeki sular 
doğaya bırakılacak” dedi.

Anlamlı işbirliği
Büyükşehir Belediyesi ile 
THY arasında Bursa’da vefat 
edenlerin cenazelerinin 
uçakla memleketlerine 
naklinin sağlanması için 
protokol imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş ile Türk Hava 
Yolları (THY) Kargo Pazarlama 
Başkan Yardımcısı Murat Yalçın 

Kırca, İstanbul’da bir araya geldi. Cenaze 
yakınlarına kolaylık sağlayan protokol, 
THY Kargo’nun İstanbul Yeşilköy’de 
bulunan merkezinde yapıldı. Proto-
kol, maksimum 4 kişinin cenazeleriyle 
birlikte yüzde 25’lik indirimle seyahat 
etmesine imkan sağlıyor.
43 ayrı şehre hızlı ulaşım 
Bursa’nın, Türkiye’nin 80 ilinden vatan-
daşların ikamet ettiği bir çiçek bahçesi 
niteliğinde olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, bazı insanların cenazelerini 
doğum yerlerinde defnetmek istediğini 
ifade etti. İlgili konuda bugüne dek kara-
yolu taşımacılığıyla hizmet verdiklerini 
ve böylece ciddi anlamda araç, yakıt ve 
personel sarfında bulunduklarını söy-
leyen Başkan Aktaş, uzak mesafelerde 
ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. THY 
Kargo birimiyle cenazelerin, memleket-
lerine uçakla gönderilmesi ve yaşanılan 
sıkıntıların giderilmesi noktasında çok 
hayırlı bir protokol imzaladıklarını 
kaydeden Başkan Aktaş, “Allah herkese 
sağlıklı uzun ömür nasip etsin ama ölüm 
de hayatın bir gerçeği. İnsanlarımızın 
bu zor zamanlarında sağlıklı şekilde 
hava yolu taşımacılığıyla 43 ayrı şehre 
ulaşımıyla alakalı bir protokol imzala-
dık” dedi.

Bursa’da ulaşı-
mı rahatlatma 
hedefiyle 
çalışmalarına 

yön veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Otosansit 
Kavşağı’nda inceleme-
lerde bulundu. Başkan 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat-
larının da katıldığı 
incelemede, Bursa’nın 
ulaşım sorunlarıyla il-

gili Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından önemli 
yatırımlar yapıldığını, 
Acil Eylem Planı’nda 
da açıklandığı gibi 29 
noktada kavşak, şerit 
genişletme ve yeni yol 
çalışmalarıyla trafiğe, 
yüzde 40’lara varan 
ciddi bir rahatlama 
sağlanacağını hatır-
lattı.
Başkan Aktaş, Oto-
sansit Kavşağı ile ilgili 

bilgi vererek, “Acemler, 
Mudanya Yolu Esen-
tepe kavşak çalışma-
ları tamamlandı. Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı 
Tuna Caddesi kavşak 
çalışmaları sürüyor. 
Çalışmalarımızın de-
vam ettiği noktalardan 
biri de Ankara Yolu 
üzerinde en yoğun 
kavşaklardan biri olan 
Otosansit Kavşağı’dır” 
dedi.

Ada kaldırılıyor
Kavşağın hem Otosan-
sit çıkışı, hem şehrin 
doğusundan şehir 
merkezine giden yol 
üzerinde oluşu hem 
de Yakın Doğu Çevre 
Yolu’nun başlangıç 
noktasında bulunma-
sı nedeniyle önemli 
olduğunu belirten 
Başkan Aktaş, “Bu-
rada yapacağımız 
çalışmalarla kavşak 

üzerinde yer alan 
dönel ada kaldırılıyor. 
İlave şeritler ekleniyor. 
Sinyalizasyon süresin-
deki düzenlemelerle 
ışıklarda depolanma 
mesafesinin kısal-
tılması ve kavşakta 
bekleme sürelerinin 
azaltılması çalışma-
larıyla kavşak daha 
etkin hale getirilecek” 
diye konuştu.

Kent içi ulaşımda trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefiyle Otosansit 
Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başlandı.

Otosansit düğümü çözülüyor

Marmara temizleniyor
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kentin sosyal 
ve kültürel yaşamına 
kazandırılan ‘Bursa 

Yaşam Kültürü Müzesi, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Ravza Ka-
vakçı Kan’ın da katıldığı törenle 
hizmete sunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, pek çok güzelliği 
bir arada bulunduran Bursa’nın 
müzeleriyle de ünlü bir şehir ol-
duğunu söyleyerek, “Tarihi biri-
kiminden kültürel zenginliğine, 
turizminden ticaretine, tarımın-
dan sanayisine dek Bursa, çok 
özellikli bir şehir. Bu bakımdan, 
ne kadar şükretsek azdır ama 
bize düşen bu değerleri tanı-
mak, tanıtmak, tüm Türkiye’ye 
ve dünyaya duyurmaktır” dedi.

Başkan Aktaş, kentin birikimine 
dikkati çekerek, “Bursa, mü-
zecilik konusunda çok zengin. 
Belediyemiz bünyesinde faaliyet 
gösteren 16 müzemiz var. Her 
biri farklı konseptlerle tarihi-
mize, kültürümüze, gelenek ve 
göreneklerimize, bilgi birikimi-
mize ışık tutuyor. Müzelerimiz 
sanayi tarihimizden köy kültü-
rüne, arkeolojik bulgulardan 
Karagöz değerimize, tekstilden 
bilim ve teknolojiye kadar geniş 
bir yelpazede hizmet veriyor” 
diye konuştu.
Gelenekler yaşatılıyor
Bursa’ya yeni bir müzeyi daha 
kazandırmanın heyecanını 
yaşadıklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Müzemiz 18. yüzyıl 
olarak tarihlendiriliyor. Tarihi 
Bursa mahallelerinden biri olan 

Alipaşa Mahallesi’nde kaderine 
terkedilmiş özel mülkiyetteki bir 
yapıydı. Kamulaştırılarak bele-
diyemize kazandırıldı. Restoras-
yon projeleri doğrultusunda öz-
gün yapısına sadık kalınarak ilk 
günkü haliyle Bursa’ya kazandı-
rıldı. Yapı, restorasyon sonrası 
Prof. Dr. Ayten Sürür ve Ahmet 
Erdönmez danışmanlığında ‘ya-
şayan müze’ konseptine uygun 
olarak düzenlendi” dedi.
‘Bursa Yaşam Kültürü 
Müzesi’nde geleneksel yaşama 
dair önemli detayların ve değerli 
koleksiyonların sergileneceğini 
de hatırlatan Başkan Aktaş, “Çe-
yiz geleneğinden sünnet adet-
lerine, misafir ağırlamadan hacı 
tehniyelerine kadar geleneksel 
kültürümüzün yansımalarını 
müzemizde görmek mümkün 

olacak” şeklinde konuştu. 
Aktaş, yapıdaki sofa ve odaların 
etkinlik alanı olarak da kullanı-
labileceğini ve mahalle halkının 
buluşma yeri olacağını ifade etti.
Üç yeni müze daha
Haftanın belirli günlerinde gele-
neksel el işi kurslarının plan-
landığını da açıklayan Başkan 
Aktaş, “Bursa Yaşam Kültürü 
Müzesi, kültürel değerlerimizi 
gelecek kuşaklara aktaracak. 
Bursa bir payitaht şehridir. Bu 
zenginliğimizi gelecek kuşaklara 
aktarmamıza bu mekanlar aracı 
olacak. Büyükşehir Belediyesi 
Müzeler Şube Müdürlüğü’nün 
çalışmaları yoğun bir şekilde 
devam ediyor. 3 yeni müzeyi 
daha Bursa’ya kazandıracağız” 
diye konuştu.
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Bursa’nın ‘Yaşam Kültürü’ geleceğe taşınıyor
Müzeleriyle göz-
de kent Bursa, 
yeni bir müzeye 
daha kavuştu. 
Bursa’nın kültü-
rel zenginlikleri-
ni orijinal kimli-
ğiyle geleceğe 
taşıyacak olan 
‘Bursa Yaşam 
Kültürü Müzesi’, 
törenle ziyarete 
açıldı.

Soframız Bursalılarla daha da bereketleniyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İnegöl’de gelenek haline getirdiği her Cuma sabahı farklı bir camide düzen-
lenen ‘Bereket Sofrası Halk Günü’ etkinliğine katılım her hafta artıyor.

Vatandaşla aynı sofra 
etrafında buluşup, 
sorunları ilk ağızdan 
dinleyen Büyükşehir 

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Nilüfer Fahrettin Kılınç, Ara-
bayatağı, Mihraplı, Orhaneli 
Merkez, Selamet Aygörenler, 
Şükraniye Sarı Cami ve Yunuseli 
Merkez Camii’nde 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 artmasına 
vesile olan Bereket Sofrası et-
kinliğine büyük önem verdiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Şehri-
mizin farklı noktalarında 

halkımızla buluşma ve hemhal 
etme adına Cuma sabahı namaz 
sonrası bereket soframızı artık 
Bursa’da kuruyoruz. Bizim sof-
ramızda simit, peynir ve zeytin 
var. Bu buluşmalarımızda vatan-
daşlarımızla yakinen görüşme 
fırsatı bulurken, ayrıca 

hemşerilerimizin istek, dilek 
ve temennileri de birebir almış 
oluyoruz” dedi.
Birlik vurgusu
Vatandaşlarla bir araya geldiği 
her toplantıda birlik ve bera-
berliğin önemine vurgu yapan 
Başkan Aktaş, komşu ülkelerin 

yaşadığı sıkıntılara bakıldığın-
da birliğin öneminin çok daha 
iyi anlaşılacağına dikkat çekti. 
Türkiye’de de 1980 öncesi kar-
deşin kardeşe vurdurulduğunu, 
Alevi – Sünni, Türk-Kürt oyun-
ları oynandı ğını, 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.

Altınşehir

Şükraniye

Mihraplı SelametArabayatağı
Orhaneli

Yunuseli
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2018 İznik için farkındalık yılı olacak
Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde devam eden ve yapılması planlanan projeleri 
değerlendiren Başkan Aktaş, ağırlıklı geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan dağ 
ilçelerinin ancak eko-turizmle kalkınabileceğini söyledi.

Orhaneli Belediyesi binasın-
da yapılan toplantıda ilçede 
devam eden ve yapılması 
planlanan projeler masaya 

yatırıldı. Orhaneli ilçe stadyumuna 
tribün ve soyunma odaları, Meslek 
Yüksek Okulu’na çevre düzenlemesi 
ve meydan projesi üzerinde kalan 
binanın kamulaştırmasının yapı-
lacağını dile getiren Başkan Aktaş, 
Karagöz Kırsal Turizm Projesi’nin 
ise Orhaneli için hayati önem taşıdı-
ğını kaydetti. Orhaneli’nin Bursa’ya 
en yakın dağ ilçesi olduğunun altını 
çizen Başkan Aktaş, “Bizim hizmet 
çıtasını daha yukarı çıkarmaktan 
başka bir derdimiz ve gayemiz yok. 
BUSKİ marifetiyle altyapı çalışmala-
rı devam ediyor. Yolların asfaltlan-
ması noktasında eksikler gideriliyor. 
Ancak bu bölge için eko-turizmi çok 
önemsiyorum. Bu nedenle Karagöz 
Kırsal Turizm Projesi, bölge için çok 
önemli. Bir an önce başlayıp, etap 
etap ilçeye kazandırılması halinde 
1-2 yıl içinde ilçeye büyük bir hare-
ket kazandıracağını düşünüyorum” 
diye konuştu.

Öncelikler belirleniyor
Büyükorhan’da devam eden ve yapı-
lacak projelerle ilgili toplantı ise Bü-
yükorhan Belediye Başkanı Hasan 
Taş’ın odasında muhtarlar, meclis 
üyeleri, Büyükşehir ve Büyükorhan 
Belediye bürokratlarının katılımıyla 
yapıldı. Muhtarlardan gelen taleple-
ri de tek tek dinleyen Başkan Aktaş, 
“Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Bü-
yükorhan ilçemizde hizmet çıtasını 
daha yukarılara nasıl taşırız bunun 

hesabını yapıyoruz. Bugüne kadar 
yapılanlar ve devam edenler var. Ya-
pılması istenenler var. Talepler çok 
ancak kaynaklar sınırlı. Bunu bir 
bahane olarak görmüyoruz ancak 
bütçe gerçekliklerini de göz önünde 
bulundurmak zorundayız. İşin aci-
liyeti ve önemine göre bir planlama 
yapmak durumundayız. Ulaşım, 
altyapı, imar ve bölge ekonomisinin 
canlandırılmasına yönelik çalışma-
lar da bizim önceliğimiz olacak” 
diye konuştu.

Sertifika heyecanı yaşandı
Büyükşehir Belediyesi’nin 

sosyal sorumluluk odaklı 
hizmetlerinden Bursa Mobil 
Eğitim Projesi (BUMEP) ve 

Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi 
(BENMEP), binlerce insana nitelikli 
iş gücü kazandırmaya devam ediyor. 
Özellikle ev hanımlarının bilgiye 
daha rahat ulaşmaları ve çocukları-
nın eğitimine katkı sağlayabilmeleri 
hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP 
eğitimlerinden faydalanan 2 bin 
206 kursiyer ile Türkiye’de ilk kez 
engelli vatandaşlara yönelik olarak 
gerçekleştirilen BENMEP eğitim-
lerine katılan 324 kursiyer, törenle 
katılım belgelerine kavuştu. 
Organizasyonlar artacak
Programa katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
hayatta hiçbir şeyin imkansız 
olmadığını, ev hanımı ya da engelli 
olmanın öğrenmenin önünde engel 
teşkil etmediğini kaydetti. Başkan 
Aktaş, “Belediye olarak özellikle 
ev hanımlarını üretime adapte 
etmek, engelli yavrularımızla alakalı 
devletimizin sağladığı imkanları 
bir tık öteye götürmek için bu tip 

uygulamalara yöneliyoruz. İnşallah 
bu tür organizasyonlarımız artarak 
devam edecek. Bunlar gerçekten 
Türkiye’nin gelişmesi için önemli 
hamleler” dedi.
Programda, kursiyerler mahalle-
lerine getirilen hizmet nedeniyle 
Başkan Aktaş ile ekibine teşekkür 
etti. Törenin sonunda Başkan Aktaş, 
kursiyerlere katılım belgelerini ve-
rerek, günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Programda ayrıca, kur-
siyerler arasında yapılan çekilişle 
şanslı kursiyerlere akıllı telefon, 
tablet, laptop ve mini bilgisayar gibi 
hediyeler verildi.

Bursa’nın farklı mahal-
lelerinde tam donanımlı 
otobüslerle özellikle ev 
hanımlarına yönelik olarak 
düzenlenen ücretsiz Bursa 
Mobil Eğitim Projesi (BU-
MEP) ile 2 bin 206 kursi-
yere, Bursa Engelsiz Mobil 
Eğitim Projesi (BENMEP) 
kapsamında ise 324 kursi-
yere katılım belgeleri tören-
le verildi.

İlçede devam eden ve yapılacak projelerin ele 
alındığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ilçede 
yol, altyapı, meydan düzenlemesi, kültür merkezi 
ve göl sahil düzenleme projesinin öncelikli pro-

jelerden olduğunu belirterek, “İstanbul’dan Bursa’yı 
karşılayan Orhangazi’nin Bursa’nın kuzey girişinde 
oluşu nedeniyle orta refüj düzenlemeleri ve şehre 
girişle alakalı beklentiler var. Bu arada Karayolları 
Bölge Müdürlüğü ile irtibat kurduk, 2 üst geçitle ala-
kalı, özellikle yol boyunda yapılacak çalışma ve diğer 
konular tek tek tartışıldı. İnşallah en kısa zamanda bu 
konuşulanları bitirmek nasip olur” dedi.
Orhangazi’nin Bursa’nın önemli bir ilçesi olduğunu 
belirten Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan 
ise, “Orhangazi, İstanbul’dan Bursa’ya giriş kapısı. 
Sanayisi ve tarımı çok güçlü olan bu ilçenin bu gücüne 
paralel olarak şehirleşme noktasında bugüne kadar 
çok fazla mesafe kat edilmemesinin sıkıntılarını yaşı-
yoruz. Tespit ettiğimiz, süreç içinde yerine getirdiği-
miz sıkıntıların yanı sıra önümüzdeki yıl ve döneme 
ait olarak yapılması gerekenler de var. Bu noktada 
Orhangazi’ye olan ilginiz, bu sıkıntıların anlaşılması-
nın en büyük ilacı olacaktır diye düşünüyoruz”  diye 
konuştu.

Orhangazi’nin 
değeri artacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ilçelere yaptığı ziyaretler kap-
samında Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan’ı makamında ziyaret 
etti.

Yüzler eko-turizmle gülecek

Bursa’ya büyük hedef
Yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının açı-

lışını yapmak için Bursa’ya gelen Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’ı da yeni belediye binasında 

ziyaret etti. Bursa’da eğitimle ilgili Başkan Aktaş’tan 
özel destek beklediğini ifade eden Bakan Yılmaz, 
“Bizim Bursa’da da ikili eğitimi kaldırmamız lazım. 150 
milyon TL’nin üzerinde eğitim yatırımı devam ediyor. 
Hedefimiz bu yılın sonunda ikili eğitimi kaldırmak. 
Olmazsa da Allah nasip ederse 2019’un sonunda, 
Cumhurbaşkanımızın talimatı da o yönde. Bunun için 
devam eden okulların dışında 80 okulumuzun daha ya-
pılması gerekli. Devlet millet elbirliğiyle, belediyemizin 
de okul alanlarıyla ilgili yer ve imar desteğiyle inşallah 
Büyükşehirler arasında ilk ikili eğitimi kaldıracağı-
mız il Bursa olur. Başkanımızın bu desteği vereceğine 
inanıyorum. Bugün 30 derslik, 40 derslik değil 500 
derslikli bir eğitim kurumu kazandırdık. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin büyük katkısı var. 
Çünkü kamulaştırma olmadan yapılamazdı. Bundan 
sonra da okul yerleri konusunda ihtiyacımız olacaktır, 
aynı desteği bekliyoruz” dedi.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, 

sağlıklı güzel şehirlerde, güzel 
konutlarda yaşamanın herke-
sin hayali olduğunu söyledi. 
Hızlı gelişen şehirlerin konut 
taleplerine cevap veremediğini 
bu nedenle de konutlaşmayla 
alakalı ciddi sorunlar ortaya 
çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Yaşanabilir modern şehirler inşa 
etmenin yolu bilinçli bir kentsel 
dönüşümden geçiyor. Türkiye 
artık kentsel dönüşümü çok fazla 
konuşuyor, çok projeler yapılıyor. 
Şehirler öyle akşamdan sabaha 
oluşan yerler değildir. Bir tarihi 
vardır, bir geçmişi vardır. Para da 
olsa imkan da olsa takdir eder-
siniz ki bir şehri yok kabul edip, 
bir başka yere taşımak yıllara 
dayalı zaman alır. Şirin ilçemiz 
Gemlik’in depremsellikten kay-

naklanan sıkıntıları var. 
Dolayısıyla sağlıklı 
bir dönüşüm için 
Gemlik’te bir 
rezerv alanı-
nın ortaya 
çıkarılma-
sı gere-
kiyordu. 
İstikamet 
belli. 
Gemlik’te 
bir miktar 
seyretme 
yapmak, 
daha sağlıklı 
cadde ve sokaklar 
oluşturmak için artık 
imkanlarımız fazla” dedi.
Merkez güzelleşecek
Gemlik Kayhan Mahallesi’nde 
2010 yılında yaşanan heyelana 
da değinen Başkan Aktaş, bura-
daki 3500 metrekarelik alanın 
kentsel dönüşüm ve gelişim 
alanı ilan edildiğini, buradaki 
30 daireli 7 binanın da Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 1 
milyon 800 bin TL’ye kamu-
laştırıldığını kaydetti. Evleri 
yıkılan vatandaşlara bugüne 
kadar 1 milyon 181 bin TL kira 
yardımı yapıldığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Sonuçta burada-
ki projemiz de start alıyor. Bu 
sembolik bir tören olabilir ama 
inanıyorum ki bu süreç daha 
da hızlanacak. Gemlik merkezi 
daha da güzelleşecek. Odalarda 
sosyal tesisler, binalar olacak 
ama bu seyreltmeyle Gemlik, 

daha yaşanabilir bir ilçe haline 
gelecek. Büyükşehir Belediyesi 
olarak inşallah bundan sonra da 

kesinlikle Gemlik’in daha sağlık-
lı gelişimi için, turizmi, ulaşımı 
ve sanayisi için her zaman öncü 

olacak yatırımları yapacağımızı 
bir kez daha ifade ediyorum” 
diye konuştu.
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Gemlik geleceğe güvenle taşınıyor
Bursa Büyükşehir Beledi-

yesi, TOKİ ve Gemlik Belediye-

si işbirliğinde Gemlik’teki yeni 

devlet hastanesi yanına yaptırı-

lacak 224 konut ve 12 dükkanın 

temeli Başbakan Yardımcısı 

Hakan Çavuşoğlu’nun da 

katıldığı törenle atıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurdu’nda üniversite 

öğrencileriyle bir araya geldi. Geleceğin 
emanetçisi gençlerle sohbet eden ve he-
deflerini dinleyen Başkan Aktaş, gece-
nin ilerleyen saatlerinde ise Görükle’ye 
giderek, buradaki öğrencilerle çay içip 
sohbet etti. Gençlerle bowling, langırt 
ve bilardo da oynayan Başkan Aktaş, 
kendisine yoğun ilgi gösteren öğrenci-
lere mesleki yaşamına ve hayata dair 
önerilerde de bulundu.
Başkan Aktaş, TÜGVA’nın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da des-
teklediği önemli bir kuruluş olduğunu 
söyleyerek, gençlerin bilinçli adımlarla 
hedeflerine yürümeleri gerektiğini 
vurguladı.
Gençlerin eğitiminin ve kendilerini 
geliştirmelerinin önemine değinen 

Başkan Aktaş, “Siyasetle ilgile-
nen gençlerimiz var. Bu işler, 
zaman ve fedakarlık gerektirir 
ancak insanın ufkunu açar, 
yeni arkadaşlar, dostlar 
edinirsiniz… Dünyaya 
bakış açınız değişir. 
Hayatın zaman 
içerisinde 
karşınıza neler 
getireceğini 
bilemezsiniz” 
dedi.
 Gençlere yatırım
Gençlere kendilerini yetiştirme-
leri ve yaşamlarında idealleri-
nin olması gerektiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, üniversite 
dönemlerinin, gençlere, hayata 
dair tecrübe kazandırdığını 
belirterek, “TÜGVA gibi yük-
selen bir değerin nezaretinde 
olmak gençlerimiz için de 
ciddi bir avantajdır. Elimizin 

elverdiğince biz de destek vermeye 
çalışıyoruz bu faaliyetlere… Tek 

amacımız var, geleceğimiz daha 
aydınlık olsun, gençlere 

yatırım yapalım” dedi.
 Gençlik projesi 

hazırlanıyor
Başkan Aktaş, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yarışma, münaza-
ra, kamp gibi ak-
tiviteleri bünye-

sinde bulunduran 
ve yıl boyu devam 

edecek bir gençlik 
projesinin hazırlığını 

yaptıklarını da ifade 
ederek, “İdealist, ha-

yalleri ve heyecanı olan, 
milli manevi değerler 
noktasında hassasiyet-
leri olan bir gençliğin 
yetişmesi 

için bizler de destek vermek durumun-
dayız” şeklinde konuştu.
Gençlerle yeni projelerde bir araya 
gelmeye devam edeceklerini anlatan 
Başkan Aktaş’a TÜGVA Bursa İl Temsil-
cisi Fatih Kaya da nazik ziyaretleri ve 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerle aynı dili konuşuyoruz
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan 

Aktaş, onlarla bowling, langırt ve bilardo oynayıp, sohbet etti.
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Bursa için güç birliği      
Osmangazi’nin yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla Bursa’nın en 
büyük ilçesi ve gözbebeği olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, 
“Osmangazi’ye yapılan hizmet, direkt Bursa’yı ilgilendiriyor. Dolayı-
sıyla aldığımız kararlar Bursamıza güç katacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Osmangazi Belediyesi 
ziyaretinde de Başkan 

Mustafa Dündar ve belediye 
yöneticileriyle birlikte 2018 
yılı yatırımlarını değerlendir-
di. Büyükşehir ve Osmangazi 
bürokratlarının da hazır bu-
lunduğu toplantıda konuşan 
Başkan Aktaş, göreve başlar 
başlamaz gerçekleştirdiği 
ilçe ziyaretleri kapsamında 
Osmangazi Belediyesi’ne 
geldiklerini ifade etti. Bir 
tarafta iş ve işlemler devam 
ederken diğer tarafta özellikle 
ilçe bazında neler yapılabile-
ceği noktasında ilgili beledi-
ye yöneticileriyle bir araya 
geldiklerini belirten Başkan 
Aktaş, “Kurumlar arasında 
çalışma şartları ve şekilleriyle 

alakalı ne gibi aksaklıklar var. 
Bu ve benzer konularla ilgili 
istişarelerde bulunup sonuçlar 
çıkartıyoruz” diye konuştu.  
“Bursa’nın kendisi”
Başkan Aktaş,  Osmangazi’nin 
bütünüyle Bursa’yı temsil 
ettiğini söyledi. Hem ismi 
hem de lokasyonu itibariy-
le ilçenin şehrin kendisini 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Uzak ilçelerle burada-
ki sıkıntılar aynı olmayabilir 
fakat hem Büyükşehir hem de 
Osmangazi’nin yetkisinde olan 
konular bulunuyor. Bunların 
etkileşiminde muhakkak 
eksiklikler yer alıyor. Yaşanan 
sıkıntıları nasıl aşabiliriz, 
neler yapabiliriz noktasında 
elimizdeki plan ve projeleri 
revize ettik. Hem belediye 

başkanları hem de yöneticiler 
olarak karşılıklı sıkıntıları 
aşma noktasında gayret sarf 
edeceğiz. Yaptığımız toplantı 
ve aldığımız kararların hayırlı 
olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar ise Başkan 
Aktaş’ı ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.                

İznik Sahili
koruya dönüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te 3,5 
kilometrelik kıyı bandı boyunca yaklaşık 135 bin 
metrekare alanda yaptırılan rekreasyon ve çevre 
düzenlemesi projesi kapsamında ilgili kurumların 
onayıyla 16 adet kuru çam ağacı kesilirken, 350 
adet yetişmiş ağacın dikileceği sahil bandı adeta 
bir koruya dönüşecek. 

Büyükşehir Belediyesi, 
İznik Gölü Tarihi Kıyı 
Bandı Rekreasyon ve 
Çevre Düzenlemesi pro-

jesine de hız verdi. Karayolları 
şefliğinden Darka Sitesi’ne kadar 
3,5 kilometrelik sahil bandı sil 
baştan yenileniyor. Proje kapsa-
mında yaklaşık 135 bin metrekare 
alanda halkın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde spor, oyun ve din-
lenme alanları, piknik, su sporları 
ve plaj etkinliklerinin gerçekleş-
tirilmesine yönelik rekreasyon 
ve çevre düzenlemesi yapılıyor. 
Proje ile birlikte bölgeye 3 adet 
tuvalet, 1 mescit, 1 restoran, 1 
çay bahçesi, 9 büfe, 1 idari bina, 
yaya yolu, bisiklet yolu, koşu yolu, 
taşıt yolu, lunapark, çocuk oyun 
alanları, seyir terasları ve peyzaj 
düzenlemeleri kazandırılacak. 
İznik, yaklaşık 20 milyon liraya 
mal olacak proje ile ayrıcalıklı bir 
sahile kavuşacak.
350 yeni ağaç dikilecek
Bu arada halen kaldırımda bulu-
nan ancak uygulanacak projede 
yürüyüş yolu üzerinde kalan 
kuru ve zayıf gelişimli ağaçlarla 
ilgili olarak İznik Orman İşletme 
Şefliğine kesim talebinde bulunul-
du. Konuyla ilgili Orman İşletme 
Şefliğinden uygun görüş alınırken, 
Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 29.12.2017 
tarih ve 239 sayılı kararı ile kuru 
ve zayıf gelişimli 40 adet ağa-

cın kesilmesi, 140 adet ağacın 
korunması ve 26 adet ağacın da 
taşınması için izin alındı. Bu izin-
ler kapsamında 16 adet kuru çam 
ağacı kesilirken, yürüyüş yolu üze-
rinde 7 adet kuru çam ağacının 
daha kesimi yapılacak. Kesim izni 
alınmasına rağmen, zayıf geli-
şimli 17 adet ağacın kesiminden 
vazgeçilirken, projenin yeşil alan 
düzenlemesi, bitki dikimi ve kent 
mobilyalarını kapsayan peyzaj 
işlerine 1.5 milyon TL harcanacak. 
Çalışmalar kapsamında sadece 23 
ağacın kesimi gerçekleştirilirken, 
alana toplamda 350 adet yetişmiş 
ağaç dikimi yapılacak. 

Dönüşümün formülü; ortak akıl
Başkan Aktaş’ın başkanlığında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl 
belediye başkanları ile belediyelerin imarla ilgili teknik ekiplerinin 
katıldığı toplantıda kentsel dönüşümün geleceği masaya yatırıldı. 

Bursa’nın ulaşımdan 
sonraki en önemli so-
runu olarak öne çıkan 
kentsel dönüşümün 

sağlıklı bir şekilde yürütül-
mesi amacıyla konunun tüm 
taraflarının görüşlerini alan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar, 
Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Boz-
bey, İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban ile imar komis-
yonu üyeleri ve belediyelerin 
imarla ilgili yetkilileriyle 
toplantı yaptı.
Ortak akıl
Göreve geldiği ilk andan 
itibaren ortak aklı yoğun 
şekilde kullanacaklarını ifade 
ettiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bursa’nın problemli 
konularından bir tanesi de 
kentsel dönüşüm ve imarla 
ilgili uygulamalar. Bununla 
alakalı hem mevcut bekleyen 
problemler hem de bundan 
sonraki sürecin nasıl olmasıy-

la alakalı şimdi de Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve 
Gemlik belediye başkanları-
mızla ve onların teknik ekiple-
riyle bir araya geldik. Herkes 
bundan sonraki süreçle alakalı 
öngörüsünün neler olduğu-
nu ifade etti. Bir kere şunda 
hemfikiriz. Klasik 0.50 emsal 
artışıyla kentsel dönüşüm 
yapmaktan ziyade daha büyük 
ölçekli alanlarda, ada bazında, 
bölge bazında kentsel dönüşü-
me bütün heyet üyeleri sıcak 
bakıyor. Pazartesi gününden 
itibaren imar komisyonumu-

zun bütün üyeleri, berabe-
rinde Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer belediyelerimizin 
teknik başkan yardımcıları, 
imar müdürleri ve imarla ala-
kalı yetkileri bundan sonraki 
sürecin nasıl olması gerekti-
ğiyle alakalı ortak bir akılla, 
ortak fikirle işin notlarını yaz-
maya başlayacaklar. İnşallah 
bundan sonraki yol haritamız, 
mecliste netleştikten sonra da 
bu olacak. Aldığımız ve alaca-
ğımız kararların Bursa’mıza 
hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.
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“Bursa’yı şaha kaldırmadan durmayacağız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, İl Kadın Kol-
ları Kongresi’ne katılmak 

için geldiği Bursa’da, kent için 
önemli mesajlar verdi. Türkiye 
gündemini değerlendirdiği ko-
nuşmasında Bursa’ya özel bir yer 
ayıran Erdoğan, “Bursa, maşallah 
dimdik ayakta. Yüzde 53,2 oranın-
da verdiğiniz destek için şükran-
larımı sunuyorum. Her ne kadar 
Türkiye ortalamasının üzerinde 
bir neticeye ulaşılmışsa da benim 
Bursa’dan beklentim büyüktür. 
İnşallah 2019’un Mart’ında da 
Kasım’ında da bu patlamayı Bursa 
yapacaktır” diye konuştu.
“Sıradan bir şehir değil”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Bursa’nın değerlerini vurgula-
dığı konuşmasında, “En önemli 
sanayi, ticaret, tarım, turizm ve 
eğitim şehirlerinden ve maziden 
atiye kurduğumuz köprünün kilit 
taşlarından biri olan Bursa’yı 
şaha kaldırmadan dinlenmek 
yok. Türkiye’nin 2023 vizyonun-
da Bursa’yı çok önemli görevler 
bekliyor. Şefkatli bir ana yüreği 
gibi herkesi kucaklayan bu şehir 
kendisine yapılan her yatırıma 
değer veriyor. Üretim kapasite-
sinden gelen gücüyle Bursa’nın 
önünde kullanılmayı bekleyen bir 
potansiyel var. Bursa, sıradan bir 
şehir değil” dedi.
Bursa’daki yatırım başlıkların-
dan örnekler de veren Erdoğan, 
“Halen inşaatı süren 1355 yataklı 
Şehir Hastanesi de inşallah önü-
müzdeki yıl faaliyete başlayacak. 
Çekirge, Yenişehir ve Kestel devlet 
hastanelerinin inşası da sürüyor. 
Hızlı büyüyen Bursa’da 20 binin 
üzerinde konutu hak sahiplerine 
teslim ettik. Tabii bu süreçte bazı 

hataların da farkındayız, önümüz-
deki dönemde bunları da telafi 
edecek bir yaklaşımla çalışacağız” 
diye konuştu.
“Bursa’ya komşuyum”
Bursa’nın bölünmüş yol uzun-
luğunun 532 kilometreye 
çıkarıldığını kaydeden Erdoğan, 
“İstanbul – Bursa – İzmir otoyolu 
ile şehrimize bir adım mesafe-
sinde yaklaşacağız. Osmangazi 
Köprüsü bu otobanın en önemli 
yollarından geçen noktada. Ben 
de artık Bursa’ya uzak değilim, 
bir İstanbullu olarak komşuyum… 

Zira İstanbul – Bursa 1 saat. 
Güzelliklerine doyum olmaz her 
taraf yemyeşil… İstanbul’dan 
basıyor tarih ve yeşille Bursa’ya 
ulaşıyorsun… Öte yandan İzmir’e 
de 2,5 saatte ulaşacağız. Bursa, 
Türkiye’nin tüm hızlı ten hatla-
rına bağlanarak ulaşımı en rahat 
illerinden biri haline gelecek” 
şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da bu tarihi gü-
nün anısına Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a Bursa’nın simgesi çini 
tabak hediye etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En önemli sanayi, ticaret, tarım, turizm ve eğitim şehirlerinden ve maziden atiye 
kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biri olan Bursa’yı şaha kaldırmadan dinlenmek yok” dedi.

Büyükşehir personeline
Çek-Paylaş ödülü

Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalı-
şanları, ‘Çek Paylaş 
Birlikte Güzelleşti-

relim’ projesi kapsamında 
kentin problemlerine anında 
çözüm bulunmasına da katkı 
sağlıyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ‘Çek 
Paylaş Birlikte Güzelleşti-
relim’ projesi kapsamında 
kentte karşılaştıkları sıkıntı-
ları whatsapp ihbar hattı ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilgili birimlerine fotoğraflı 
olarak ulaştıran ve sıkıntıla-
rın giderilmesi noktasında 
en çok ihbarı yapan persone-
le ödül verdi. 
“Birlikte çözelim”
Başkan Aktaş, Bursa’nın sı-
kıntılarının giderilmesi nok-
tasında duyarlılık gösteren 
personele teşekkür etti. 3 
milyonluk bir şehir oldukla-
rını ve hızlı gelişime paralel 
olarak işleyişte belli başlı 

sıkıntıların baş gösterebildi-
ğini ifade eden Başkan Aktaş, 
“İnanıyorum ki bu konuda 
hem çalışanlarımız hem de 
vatandaşlarımız daha hassas 
olursa, şehrimizin eksiklik-
lerini de seri şekilde çözüme 
kavuştururuz” dedi.
‘İhbar’ çağrısı
Başkan Aktaş, daha önce sa-
dece personele yönelik olan 
‘Çek Paylaş Birlikte Güzel-
leştirelim’ projesinin bu yıl 
vatandaşa da açıldığını ifade 
etti. Arzu eden Bursalıların 
ilgili hatlardan Büyükşehir’e 
ulaşabileceğini ve gördükleri 
aksaklıkları yetkili birimlere 
ulaştırabileceğini söyleyen 
Başkan Aktaş, “Vatandaşla-
rımızın ‘Çek Paylaş Birlikte 
Güzelleştirelim’ sistemiyle 
bize ulaşarak daha verimli 
katkı sunabileceğini düşünü-
yorum. Bu konuda duyarlılık 
gösteren herkese şimdiden 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, 
Bursa’da önce Fatih Sul-
tan Mehmet (FSM) Bul-
varı hastane alanında, 

ardından Tofaş Spor Salonu’nda 
AK Parti 6. Bursa İl Kongresi’nde 
Bursalılarla bir araya geldi. 
Konuşmasında dostluk, barış, 
birlik ve beraberlik mesajla-
rı veren Başbakan Yıldırım, 
kongrenin ardından Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı 
makamında ziyaret etti ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin onur 
defterini imzaladı. Başkan Aktaş 
ise Bursa’nın tarihi bir gün 
yaşadığını belirterek, Bursa’ya 
ve Büyükşehir Belediyesi’ne 
ziyaretlerinden dolayı Başbakan 
Yıldırım’a teşekkür etti. Başba-
kan Yardımcısı Hakan Çavuşoğ-
lu, Bursa milletvekilleri, Bursa 
Valisi İzzettin Küçük ile AK Parti 
İl Başkanı Ayhan Salman da 
ziyarette Başbakan Yıldırım’a 
eşlik etti.
“Hep beraber güzeliz”
Başkan Aktaş, AK Parti Bursa İl 
Başkanlığı’nın 6. Olağan Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
“Önceki dönemlerde görev yap-
mış tüm büyüklerimize teşekkür 
ediyorum. Atalarımız “Bir elin 
nesi var, iki elin sesi var” diyor. 
Yalnız başımıza birer hiçiz 
ama hep beraber her kademe-
de görev yapan tüm dostlarla 
güzeliz. Elbette bakanlarımız, 
başbakanımız ve kutlu davanın 
önderi Cumhurbaşkanı’mızla 
birlikte güzeliz. Kongrenin 
hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. En büyük temenni ve 
dualarımız, görev alacak olan 
yeni yönetimin başarılı olma-
sıdır. Bursa’nın başarılı olması 
demek, Türkiye’nin başarılı 
olması demektir. Allah, birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın” diye 
konuştu.
Bursa, üretim demek
Başbakan Binali Yıldırım, 
Bursa’da önce FSM hastane 
alanında ve ardından AK Parti 6. 
Olağan İl Kongresi’nde Bursalı-
lara hitap etti. Başbakan Yardım-
cısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa 
milletvekilleri ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın da eşlik ettiği Başbakan 
Yıldırım, Türkiye’nin yaşadığı ve 
şahit olduğu tüm olumsuzlukla-
ra rağmen dimdik ayakta oldu-
ğunu belirterek, “2019’da yeni 
bir destan yazacağız… Cumhu-
riyet’imizin 100. yıl hedeflerini 

yakalamak için liderimiz Recep 
Tayip Erdoğan önderliğinde 
yolumuza devam ediyoruz. Allah 
sizden razı olsun” dedi. Baş-
bakan Yıldırım, Bursa’nın tek 
yürek ve tek yumruk olduğunu, 
kentte hizmetlerin hızla devam 
ettiğini anlatarak, “Bursa, her 
şeyin en güzelini hak ediyor. 
Bursa’ya ne yapsak azdır. Üreten 
şehir, Türkiye’yi büyüten şehir, 
emeğin şehri Bursa, ihracatın 
öncü şehirlerinden biridir” dedi.

Bursa’ya 29 milyar yatırım ve 
destek verildiğini de anlatan 
Yıldırım, “Bursa, bu toprakların 
gördüğü en büyük medeniye-
tin temellerinin atıldığı yerdir. 
Bursa’ya her geldiğimizde 
Bursa’yı adeta bir çiçek bahçe-
si gibi rengarenk görüyorum. 
Asırlık çınarlarının ötesinde 
bu topraklarda Balkanların, 
Rumeli’nin, Kafkasların ve daha 
birçok coğrafyanın renkleri 
hep bir arada bulunuyor. Bursa, 
başkent olmanın asaletini ko-
ruyan ulu bir şehirdir” şeklinde 
konuştu.
Bursa’nın üretime katkı koyan 
bir şehir olduğunu da ha-
tırlatan Başbakan Yıldırım, 
“Uludağ gibi daima bereketli, 
çalışkan ve üreten insanların 
şehri Bursa’da bulunmak daima 
bizlere heyecan veriyor. Bursa, 
Emir Sultan’ı, Osman Gazi’yi ve 
Murad Hüdeverdigar’ı bağrın-
dan çıkaran bir şehirdir. Kutlu 
yolculuğa ilk çıktığımız günden 
beri, Bursalılar hep bizimle 
beraber oldu, yolumuzu açtı 
ve büyük Türkiye’ye evet dedi. 
Bursa 2019’da yeni bir destan 
yazmaya hazır” açıklamasını 
yaptı.

Bursa destan yazacak
Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı, makamında 
ziyaret etti. Başkan Aktaş, Başbakan Yıldırım’ın 
gelişiyle Bursa’nın önemli ve tarihi günlerin-
den birini yaşadığını söyledi.

Ahşabın büyülü dünyası
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde, yarıyıl tatili boyunca 750 
bilim meraklısı ahşap atölyelerini deneyimleme şansı buldu.

Klasik eğitim kalıplarının dışına çıkı-
larak eğitimde bilimsel farkındalığı 
artırmak, çocukların el becerilerini ve 
düşünme yeteneklerini katkı sağla-

mak adına merkez içinde kurgulanan atölye 
alanları, dokunarak ve yaşayarak öğrenmenin 
en güzel örneği… BTM’deki ahşap atölye alanı 
çocukların ve gençlerin ufkunu açmanın yanı 
sıra informal eğitim anlayışına da yeni bir 
bakış açısı geliştirdi. Bursa’nın tanınmış sana-
yici ve işadamlarından Fahrettin Gülener’in 
katkısı ile genişletilen ve kapasitesi artırılan, 
12 kişinin aynı anda atölye yaptığı ahşap alanı 
miniklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini 
çekti.
Keşfederek öğrenme
Ahşap atölyesine özel kurgulanan etkinlik-
lerle çocukların Psiko-Motor becerilerinin, 

keşfetme duygularının, tasarım oluşturma 
yeteneklerinin gelişmesi ve ebeveynleri ile ni-
telikli zaman geçirmeleri amaçlandı. 8-12 yaş 
arası çocukların aileleri ile katılım sağladığı 
ahşap atölyesinde 12 yaşından büyükler de 
kendi ahşap maketlerini tasarlıyor. Uygulama-
lı atölye çalışmasına katılanlar, ahşap hakkın-
da bilgi sahibi olmalarının yanı sıra gündelik 
hayata sosyalleşmenin ve grup çalışmasının 
önemini kavrıyor.
Ahşap maketler tasarladılar
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kurgu-
lanan ahşap atölyesinde hayal etmenin sınırı 
yok. Atölye alanında orijinaline sadık kala-
rak tasarlanan mini bir torna, matkap ve kıl 
testere tezgâhları mevcut. Geride kalan yarıyıl 
tatili boyunca 750 bilim meraklısı “Ahşap 
Atölyelerini” deneyimleme fırsatı yakaladı.
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Amaç; Bursa’ya değer katmak
Bursa’nın geleceği için hizmette koordinasyona büyük önem veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediyesi ziyaretleri-
ni Yıldırım Belediyesi ile sonlandırdı.

Başkan Aktaş, Yıldı-
rım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı 
Edebali ile Yıldırım 

Belediyesi Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü’nde bir araya 
geldi. Büyükşehir ve Yıldırım 
belediyeleri bürokratları-
nın da katıldığı toplantıda, 
Bursa’nın önemli ilçelerinden 
biri olan Yıldırım’daki devam 
eden hizmetler ve yapılacak 
olan projeler değerlendirildi. 
“Yol haritası belirlenmiş”
Kentsel dönüşüm konusunu 
değerlendiren ve ilçede yoğun 
olan kötü binalardaki yaşamın 
vatandaşların kaderi olmadı-
ğını söyleyen Başkan Aktaş, 
“Yıldırım Belediye Başkanı-
mız ve ekibini, Yıldırım’daki 
kentsel dönüşümlerle alakalı 
hazırlıklı gördük. Kısa metrajlı 
işlerden ziyade daha uzun va-
deli çalışmalar yapılmış ve yol 
haritası belirlenmiş. Bu yüz-

den kutluyorum. İnşallah dişli 
çark uyumu misali Büyükşehir 
ve ilçe belediyesi uyumuyla bu 
hizmetleri Yıldırım sakinlerine 
daha fazla hissettiririz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu sürece ne ölçüde destek ve-
rebileceklerini değerlendiren 
Başkan Aktaş, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 17 ilçenin 
koordinatör belediyesiyiz. Alt-
yapı hizmetleri, ulaşım, çevre 
ve turizmle ilgili faaliyetlere 
destek vermek durumundayız. 
Elimizdeki bütçelerin elverdi-
ği oranda, tabii ki sınırlarını 
zorlayarak, beraberinde de 
yap-işlet-devret projelerle, 
Yıldırım’da eğitim, sağlık ve 
birçok konuyla ilgili daha 
birçok konuya imza atacağız” 
diye konuştu.
“Ortak akılla hizmet”
Yıldırım Belediye Başkanı 
Edebali de yerel hizmetleri 
yaparken Büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin koordinas-
yonunun önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Ortak akılla 
hareket etme ve yapılacak hiz-
metleri planlarken Büyükşe-
hir Belediyesi ile ilçe beledi-
yesinin ilgili konuda mütabık 
kalması daha önemli. Başkan 
Aktaş’ın bu diyaloğu göster-
miş olması, ekiplerimizin 
tanışması, yapılacak hizmet-
leri karşılıklı görüş alışveri-
şiyle tahlil etmemiz, yapılması 
gerekenleri aciliyet sırasına 
göre planlamamız çok değerli” 
diyerek duyarlılığı nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Yaza hazırlanıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi 
Roma dönemine kadar uzanan ve bünyesinde 
barındırdığı tarihi eserlerin yanı sıra sahip ol-
duğu coğrafi özellikler nedeniyle Türkiye’nin en 
dikkat çeken turizm lokasyonları arasında yer 
alan Gölyazı’nda incelemelerde bulundu.

Gölyazı’nın cennetten bir 
köşe misali kış ve yaz 
ayrı bir güzelliğinin oldu-
ğunu vurgulayan Başkan 

Aktaş, “Göreve başladığımızdan 
bu yana Bursa’nın atıl kalmış 
belirli noktalarıyla ilgili çalışma-
lar gerçekleştiriyor, tespitler ya-
pıyoruz. Bu tespitleri daha sonra 
hizmete almanın derdindeyiz. 
Gölyazı da gündemimizde olan 
bir konu. Daha önce burasının alt 
yapı ve kanalizasyon düzenleme-

leri için yaklaşık 9 milyon TL’lik 
bir harcama yapılmıştı. Bunun 
yanında zemin düzenlemeleri ve 
mahallenin ihtiyaçlarıyla alakalı 
ilçe başkanımızdan, muhtarımız-
dan ve mahalle temsilcimizden 
gerekli bilgileri aldık” dedi.
Marka değeri artacak
Başkan Aktaş, yapılacak çalışma-
larla birlikte Gölyazı’nın marka 
değerinin artacağını belirtti. Bu 
manada yakın zamanda harekete 
geçeceklerini ve gerçekleştirile-

cek çalışmalarla birlikte bölge-
nin Bursa’ya daha fazla değer 
katar hale geleceğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Acil Eylem Planı 
kapsamında neler yapabiliriz, 
onları tespit ettik. İnşallah za-
man içerisinde bunları geliştire-
rek, Gölyazı’nın Bursa ekonomi-
sine daha fazla katkı sağlayan bir 
mahalle olmasını sağlayacağız” 
diye konuştu. Gölyazı ile ilgili 
düzenleme çalışmalarının ilk eta-
bının yaz aylarına kadar tamam-

lanacağını söyleyen Başkan Ak-
taş, “İnşallah bu yazı daha güzel 
geçirir, Gölyazı. Düzenlemelerle 
birlikte Gölyazı da aynen Uludağ 
gibi İznik Gölü ve Oylat Kaplı-
caları gibi bir çekim merkezi 
olur. Bu potansiyel var. Otoparkı, 
sosyal alanları ve içerideki diğer 
ünitelerle birlikte, camisinden 
abdest alma kısımlarına kadar 
geniş bir mekanı düzenleyeceğiz. 
İnsanların huzur ve rahatı neyi 
gerektiriyorsa onu yapacağız” 
şeklinde konuştu.

Kent merkezi yeşille buluşuyor
Bursa’nın yeşil kimliğini öne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, eski 
stadyum bölgesinde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
eski stadyum alanında 
yapılan çevre düzen-

leme çalışmalarını yerinde 
inceledi. Kente değer katacak 
projeleri toparlayıp sonuca 
götürmeyi hedeflediklerini 
belirten Başkan Aktaş, eski 
stadyum alanına yapılan 
çalışmalarla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
bizzat ilgilendiğini hatırlat-
tı. Kültürpark’ın Bursa’nın 
sembolü olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Şehir merke-
zinde bulunan Kültürpark’ın 
bir nostaljisi var. Bu alan da 
30 bin metrekarelik bir alan. 
Proje kapsamında bu alanı 
komple yeşillendiriyoruz, 

ağaçlandırıyoruz. Mevcut bazı 
yapıları da yıktık ve yıkacağı-
mız bir iki yapı daha var. Proje 
kapsamında stadyum bölümü-
müz tarafında otantik bir ka-
feterya var. Kültürpark’ın ana 
giriş ve diğer giriş kapıları da 
olmak üzere 6 kapı da revize 
edilecek” diye konuştu.
AVM değil yeşil alan
Meydanın Bursalıların ve 
Bursa’ya gelen turistlerin 
yoğun itibar ettiği bir bölge 
olacağını belirten Başkan 
Aktaş, “Türkiye’deki yıkılan 
tüm stadyumlar, alışveriş 
merkezleri veya farklı alanlar 
olarak değerlendirildi ve hepsi 
ciddi yoğunluklara sebep oldu. 
Bursa’da ise burası meydan 

ve yeşil alan olarak kazandı-
rılıyor, etrafı da ağaçlandırı-
lıyor. Yaklaşık 800 – 900 bin 
TL’ye mal olan, meşe, huş ve 
akçaağaç gibi farklı ağaçların 
olduğu alanda fidanlar dikile-
cek ve etrafı yeşillendirilecek” 
dedi. Başkan Aktaş, meydanın 
Mayıs’ın 15’inden itibaren 
kullanılabileceğini belirterek, 
“Ramazan ayıyla beraber 
burası yoğun olarak kulla-
nılabilecek. Artık havalar da 
ısınmaya başlayacak. Rama-
zan döneminde Kültürpark’ta 
etkinliklerimiz de olacak. 
Kültürpark’ın da bu alanla 
bütünleşmesiyle Bursa’ya ne-
fes aldıran bir bölge olmasını 
hedefliyoruz” diye konuştu.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
BUSKİ tarafından pro-
jelendirilip Doğu Atıksu 

Arıtma Tesisinde inşa edilen 
ve üretime başlayan çamur 
yakma tesisinde incelemelerde 
bulundu. BUSKİ Genel Müdür 
vekili Güngör Gülenç’ten tesi-
sin çalışma sistemi hakkında 
bilgi alan Başkan Aktaş, atık 
çamurunun sudan arındırıl-
ması ve yakılmasından, online 
takip merkezine kadar tesisin 
tüm birimlerini gezdi.
Kötü kokuya son
Bursa’nın 3 milyon nüfusu 
ve gelişmiş sanayisi ile ciddi 
miktarda atık ürettiğini hatır-
latan Başkan Aktaş, özellikle 
atıksu arıtma tesislerinden 
çıkan çamurun bertarafı için 

günün modern koşullarına 
uygun, Avrupai standartlarda 
bir tesisin Bursa’ya kazandırıl-

dığını belirtti. Bursa merkez ve 
ilçelerdeki arıtma tesislerinden 
her gün ortalama 300 ton ça-
mur çıktığını ifade eden Başkan 
Aktaş, atık sudan ayrıştırılan 
çamurun, bugüne kadar kilden 
yapılmış lagünlerde depolan-
dığını, bu durumun da kötü 
kokuyu beraberinde getire-
rek, halkın yaşam kalitesini 
düşürdüğünü vurguladı. Kötü 
konunun önlenmesi için kireçle 
kaplama yapıldığını ancak 
buna rağmen kokunun önüne 
bir türlü geçilemediğini ifade 

eden Başkan Aktaş, tesis saye-
sinde atıksu arıtma tesislerin-
den elde edilen susuzlaştırılmış 
çamurun akışkan yataklı çamur 
yakma tesisinde direkt olarak 
yakılarak bertaraf edildiğini ve 
böylelikle kötü koku sorunu-
nun da ortadan kaldırıldığını 
kaydetti.
Elektriğe dönüşüyor
Baca gazının online ve sürekli 
olarak bakanlık tarafından 
denetlendiğine dikkat çeken 
Başkan Aktaş, yakma sonucu 
ortaya çıkan ısından üretilen 

buharın tribünlere gönderile-
rek elektrik enerjine dönüş-
türüldüğünü açıkladı. Tesiste 
saatte 2,5 megavat elektrik 
üretildiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Bu enerjinin bir kısmını 
bu tesiste kullanıyoruz. Kalan 
1,5 megavatlık kısmını da be-
lediyemizin diğer tesislerinin 
ihtiyaçları için kullanıyoruz. Bu 
da aylık 150 bin liralık bir ma-
liyet ki belediyemiz adına ciddi 
bir kazanım. Bu tip tesisler, 
park, bahçe, yol gibi ön plana 
çıkan tesisler değil ama her 
gün 300 ton çamurun oluştura-
cağı kirlilik, koku gibi yansıma-
lar göz ardı edilemez” dedi.

Bursa’nın çamuru da ışık saçıyor
Büyükşehir Belediyesi, metan gazından elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan 
elektrik üretimi ve güneş panellerinden elektrik üretiminin ardından, arıtma tesislerinden çıkan çamurdan da elektrik 
üretirken, aynı zamanda önemli bir çevre sorununu bertaraf etmiş oluyor.

İlçe projelerine revizyon
Bursa’nın yeşil kimliğini öne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, eski stad-
yum bölgesinde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye binası önün-
de Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık 
tarafından karşılanan 

Başkan Aktaş, daha sonra 
meclis salonundaki toplantıya 
katıldı. Bütçe gerçekliğini de 
düşünerek, başlanmış projelerin 
tamamlanacağını, bazı proje-
lerde ise revizyona gidileceğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, ilçe 
yatırımlarında bölge dinamikle-
rinin görüş ve katkılarının çok 
önemli olduğunu dile getirdi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 18. 
birim değil 17 ilçenin koordi-
natörü pozisyonunda olduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, “İlçe 
çalışmaları muhakkak beledi-
ye başkanı ve atadığı kişilerin 
kontrolünde, onların da fikir ve 
destekleri alınarak yürütülme-
lidir. Bu bir etüd proje çalışması 
da olsa, yol yapım çalışması da 
olsa yerel dinamiklerle işbirliği 
yapılması lazımdır. Gürsu ve 

Kestel’de yaptığımız toplantılar-
da öncelikli yatırımlar progra-
ma alındı, acil olmayanlar ise 
ötelendi. 2018 yılı yatırımları 
en iyi şekilde değerlendirildi ve 
çeşitli sonuçlara varıldı. Aldığı-
mız kararların hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.
Sonuç odaklı çalışma
Gürsu’nun ardından Kestel’e 
geçen Başkan Aktaş, burada 

da Belediye Başkanı Yener 
Acar’ı makamında ziyaret etti. 
Gürsu’da olduğu gibi Kestel’de 
de gerekli tüm yatırımların 
bütçe imkanları doğrultusunda 
zaman kaybedilmeden hizmete 
alınacağını kaydeden Başkan 
Aktaş, “İlçelerimiz için ’Neler 
yapabiliriz?’ ile alakalı ilçe kay-
makamlarımızın da katkıları ve 
yönlendirmeleri var. Onların da 
fikirleri önemli. Tamamen sonuç 
odaklı olmaya çalışıyoruz. Tüm 
bürokratlarımız bu toplantılara 
katılıyor. Herkes gerekli dersleri 
alıp, sevk ve idare ediyor. Yük 
çok açık. Belirli sıkıntılar var. 
İnşallah ekip arkadaşlarımız, 
ilçe belediyelerimiz elbirliğiyle 
tüm bu sıkıntıların üstesinden 
geleceğiz. İlçelerimizin daha 
yaşanabilir kılınmasını sağlaya-
cağız” ifadelerini kullandı. 

Uyuşturucu madde 
kullanımı Türkiye’nin 
değil bütün dünyanın 
en önemli sorunların-

dan biri halini alırken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de 2015 
yılında hizmete açtığı GADEM 
ile başlattığı bağımlılıkla mü-
cadeleyi hız kesmeden sür-
dürüyor. GADEM bünyesinde 
kurulan Gemlik Kurşunlu’daki 
rehabilitasyon merkezi de 
2017 yılında hizmet vermeye 
başlarken, geçtiğimiz yıl 303 
madde bağımlısı ile 1721 bi-
reysel görüşme yapıldı. Madde 
bağımlılarının yakınları ile de 
1357 bireysel görüşme gerçek-
leştirilirken, yıl boyunca farklı 
platformlarda düzenlenen se-
minerlerde 2500 kişiye ulaşıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki AK 
Parti Osmangazi İlçe Başkanı 
Ufuk Çömez ile birlikte verdiği 
hizmetlerle madde bağımlıları-
na adeta yeni bir hayat imkanı 
sunan GADEM’i ziyaret etti.

Toplumun kanayan yarası
Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir taraftan alt ve 
üst yapı ile ilgili yatırımları ha-
yata geçirirken, diğer taraftan 
belki de çok görünmeyen ama 
toplumun dirayeti, basireti için 
çok önemli olan önemli bir iş-
levi yerine getirdiğini kaydetti. 
Başkan Aktaş, “Kardeşlerimizi 
düçar oldukları bu hastalıktan 
kurtarmak adına burada bir 
nebze olsun çare olduysak ne 
mutlu bizlere. 2017 itibariyle 
sayı 300’ü aşmış. 3 milyonluk 
Bursa’yı konuşuyoruz niha-
yetinde. Bir kardeşimizin, bir 
arkadaşımızın dahi bu yoldan 
uzaklaştırılması bizim için kar-
dır. Nihayetinde bunların ailele-
ri, eşleri, çocukları var. Onların 
mutluluğu bizim mutluluğumuz 
demek. Hep şunu söylüyorum; 
sokakları altınla döşesek kıy-
meti yok. Öncelikle insanların 
huzuru ve mutluluğu önemli. 
Bunu temin etmek adına da 
yerel idare olarak verebilece-
ğimiz şeyler varsa bundan geri 
durmayacağız” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele
Başkan Aktaş, Gençlik ve Aile Destek 
Merkezi’ni (GADEM) ziyaret etti.
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Bursa’nın kent merkezinde 
olduğu kadar tüm ilçelerinde 
de şehre değer katan çalışma-
larını sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi tarafından, Gemlik’te yapımı 
tamamlanan Tarihi Umurbey Çarşı 
Camii çevresi ve meydan düzenlemesi 
törenle vatandaşların hizmetine açıldı.   
Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok 
noktada tarihi kültürel yapıların bakım 
ve onarım çalışması yapıldığını hatırla-
tan Başkan Aktaş, “Gemlik gibi önemli 
bir ilçemizin, mahallelerinin meydanları 
da çok önemli. Çünkü bölgeler meydan-
larıyla anılıyor. İşin bir ayağında Gemlik 
Belediyesi diğer ayağında Büyükşehir 
Belediyesi var. Yapılan çalışmalarla bu 

güzel eser ayağa kaldırılmış” dedi.
Başkan Aktaş, çalışmada emeği olan 
herkesi tebrik ederek, “Umurbey’deki 
çalışmalarda meydan, 3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın türbesinden başlanarak 
Celal Bayar evine kadar olan alan Tarihi 
Umurbey Merkez Camii’ni de kapsaya-
cak şekilde yeniden düzenlendi. Burada 
yaklaşık 5000 metrekare granit taş dö-
şendi, cami çevresinde bulunan yapılar 
kaldırıldı, tarihi yapının dış cephesinde 
sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı” diye 
konuştu.
“Hayaller gerçek oluyor”
Caminin etrafında tüm duvarların yeni-
lenip tarihi bir yapıya yakışacak şekilde 

derz işlemleri yapıldığını da kayde-
den Başkan Aktaş, “Caminin etrafında 
yaklaşık olarak 1000 m2 traverten ve 
bazalt kaplama zemin döşemesi imalatı 
gerçekleştirildi. Umurbey merkezine 
girildiğinde görülen Mustafa Kemal 
Atatürk ve Celal Bayar heykellerinin et-
rafları yapılan düzenlemelerle yenilendi. 
Umurbey merkezinde bulunan çardaklı 
alanın imalatı bölge halkından gelen 
taleplere göre revize edilerek tekrar 
imal edildi. Merkez Camii’nin karşısında 
kalan, hem bölge halkı hem de turist-
lerin çay kahve içtikleri mekanların 
önlerindeki sundurmalar da yenilendi” 
şeklinde konuştu.

Bursa’daki yeşil alan ora-
nının artması amacıyla 
çevre odaklı yatırımlara 
özellikle önem veren 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, çalışmaları devam 
eden ‘Vakıfköy Kent Parkı ve 
Spor Tesisleri’nde incelemeler-
de bulundu. Çalışmalar tamam-
landığında bölgede ciddi bir 
toparlanma olacağını belirten 
Başkan Aktaş, “2017 Eylül’de 
başladığımız ve 2019 yılı Eylül 
ayında bitirmeyi hedeflediği-
miz bu çalışma, Kültürpark, 
Mihraplı, Hüdavendigar Parkı 
ve Botanik Park gibi vatandaş-
larımızın aileleriyle birlikte 
rahatça vakit geçirebileceği ve 
gençlerin de sportif faaliyetleri-
ni gerçekleştirebileceği bir park 
olacak” dedi.
Bölgeye nefes aldıracak
Başkan Aktaş, yaklaşık 225 
dönümlük alanda gerçekleşti-
rilen çalışmalar kapsamında 
park içerisinde planlanan 
imalatları anlatarak, “Burada 
kapalı yüzme havuzu, 2500 

metrekare taban alanlı engelli 
yüzme havuzu, güreş salonları, 
kafeterya alanlarını içeren bina, 
1900 metrekare taban alanlı 
tribün olacak. 2 adet nizami 
futbol sahası var ki burada 
BAL ligi ve 3. Lig maçlarının 
oynanmasını da arzu ediyoruz, 
ona dair bir çalışma yapacağız” 
diye konuştu.
32 milyonluk proje
Yaklaşık 11 bin metrekarelik 
gölet, seyir terası, 17 bin met-
rekarelik çocuk oyun alanları 
ile 9 bin metrekarelik tematik 
parkın da yer alacağını anlatan 
Başkan Aktaş, “2500 metrelik 
park duvarı, kafeterya binası, 

mescit ve bebek bakım üniteleri 
ile diğer müştemilat binaları, 
300 araçlık otopark, yaklaşık 6 
bin metre yürüyüş yolu ile yak-
laşık 10 bin metrekarelik piknik 
alanları da bulunacak” dedi.
Tamamı yaklaşık 2 yılda bitme-
si planlanan parkın bir kısmının 
2018 yılı içerisinde kullanıma 
açılacağını da ifade eden Baş-
kan Aktaş, “Yaklaşık 32 milyon 
TL’lik bir proje… Park kendi 
değerinin yanı sıra beraberinde 
bölgedeki değişim ve dönüşü-
mü de hızlandıracak bir park 
olacak” diyerek Yıldırım’a hitap 
edecek önemli bir hizmetin 
heyecanı yaşadığını söyledi.
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Umurbey’de tarih canlandı

Vakıfköy, Yıldırım’a 
değer katacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik İlçesi’nde yapımı tamamlanan Tarihi Umurbey Çarşı 
Camii çevresi ve meydan düzenlemesi, törenle ilçelilerin hizmetine açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ‘Yeşil Bursa’ kim-
liğine değer katacak projelerinden biri olan ‘Va-
kıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nde çalışmalar 
devam ediyor. 

İnegöl’e modern 
BUSKİ binası
İnegöl’de yaptırılan BUSKİ 
hizmet binası, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş tarafından hizmete 
açıldı.

Süleymaniye Mahallesi’ndeki açılış 
töreninde Başkan Alinur Aktaş, 
‘Sağlıklı üst yapılar, sağlıklı altya-
pılar üzerine inşa edilir’ anlayışı 

çerçevesinde çalışmalarını sürdürdük-
lerini ifade etti. BUSKİ Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla Bursa merkezde yağmur ve 
kanal sularının birbirinden ayrılma-
sı, kanalizasyon hatları ile içme suyu 
hatlarının yenilenmesi, derelerin ıslahı, 
arıtma tesislerinin modernizasyonu gibi 
çalışmaların başarıyla tamamlandığını 
belirten Başkan Aktaş, bu kapsamda 
gerek nüfusunun büyüklüğü gerekse ge-
lişmiş sanayisiyle dikkat çeken İnegöl’de 
de büyük altyapı yatırımlarının gerçek-
leştirildiğini söyledi.
130 milyon TL’lik hizmet 
Bugüne kadar İnegöl’de 319 kilo-
metrelik içme suyu, 102 kilometrelik 
kanalizasyon ve 24 kilometrelik de 
yağmursuyu hattı imalatının yapıldığını 
kaydeden Başkan Aktaş, 42 kilometrelik 
asfalt çalışması, arıtma tesisleri, 18 adet 
su deposu, gölet ve sulama sistemleri 
gibi yatırımlarla ilçenin toplamda 130 
milyon TL’lik hizmet aldığını vurgula-
dı. Tamamlanan ve planlamaya alınan 
projelerle birlikte İnegöl’ün altyapıdan 
kaynaklanabilecek sıkıntılarının önüne 
geçmenin kararlılığı içinde olduklarını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün burada 
bu kararlılığın ‘önemli bir adımını ger-
çekleştiriyor olmanın’ tezahürüyle bir 
araya geldik. Açılışını yaptığımız BUSKİ 
İnegöl Şube Müdürlüğü hizmet binası 
ile İnegöllü hemşerilerimize güler yüzlü, 
ferah, modern ve konforlu bir ortamda 
hizmet sunmanın startını vermiş olaca-
ğız” diye konuştu.
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Keles Süt Ürünleri Tesisi, 
Bursa’nın en fazla göç veren 
dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, 
Büyükorhan ve Harmancık’ta is-

tihdamın ve bölge çiftçisinin gelirlerinin 
artmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. 
Bölge çiftçisinden alınan süt, tesiste iş-
lenerek ‘Besaş Yayladan’ markasıyla yo-
ğurt, ayran, kaşar peyniri, gurme kaşar, 
tam yağlı klasik peynir, günlük süt, lor, 
tam yağlı dil peyniri, süt kreması, beyaz 
peynir, krem peyniri, süzme yoğurt gibi 
katkısız doğal ürünler olarak tüketiciyle 
buluşturuluyor. Besaş süt ürünlerine 
olan ilgi her geçen gün artarken, 2013 
yılından bu yana dağ bölgesindeki çiftçi-
lerden 18 bin 653 ton süt alımı yapıldı. 
Buna karşılık ödenen 21 milyon 621 
bin 785 TL ise bölge çiftçisinin yüzünü 
güldürdü.
Kapasite artacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, dağ ilçeleri için hayati önem 
taşıyan Keles’teki tesisleri gezdi. BESAŞ 
Genel Müdürü Mustafa Bektaş, tesisin 
özellikleri, üretim ve depolama kapa-
siteleri hakkında Başkan Aktaş’a bilgi 
verdi. Bölge ekonomisine hayat veren 
tesislerin yüzde 25 kapasite ile kul-
lanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Burada kapasiteyi artırmak gibi bir 
düşüncemiz var. Tüketicilere rahatlıkla 
söyleyebilirim; Besaş’ın bütün mamul-
leri yüzde 100 doğal, katkısız üretiliyor. 
Rahatlıkla tercih edip, tüketebilirler. Biz 
şimdi yüzde 25 olan kapasiteyi yüzde 
70-75’lere nasıl çıkarırız onun hesabı 
içindeyiz. Önümüzdeki günlerde yeni 
pazar arayışları, beraberinde daha farklı 
çeşitleri üretme imkânına sahip olaca-
ğız. Karlılık ve rantabilite doğrultusunda 
çıtayı biraz daha yukarı kaldırmalıyız. 
Tabi bunu yaparken kalite ve ucuzluk 
önemli” diye konuştu. Bursa’nın sahip olduğu tarihi, 

kültürel ve doğal tüm değerleri 
ön plana çıkarıp, kent ekono-
misi için katma değer sağlayan 

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım-
larıyla Uludağ’dan gelen pınarlar da 
şehir ekonomisine can suyu oldu. 
Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ 
yamaçlarında geçtiğimiz yıl Mart ayı 
sonunda temeli atılan, toplam 19 bin 
metrekare kapalı alana sahip su şişele-
me fabrikasında üretim başladı. Günde 
36 milyon koli yaklaşık 80 tır üretim 
kapasitesine sahip tesislerde 0.33, 
0.50, 1, 1.5, 5, 10 ve 19 litre pet şişe, 
200 ve 250 mililitre bardak ve 0.33, 
0.75 litre cam şişe ile 19 litre damaca-
na dolumu gerçekleştiriliyor. 
Bursalılara en sağlıklı suyu çeşme-
den sunan Büyükşehir Belediyesi, 
su şişeleme tesisi ile kaynak sularını 
ağırlıklı olarak Türkiye ve dünya pa-

zarına sunulmayı amaçlıyor. Bu amaç 
doğrultusunda üretimin sadece yüzde 
7’si Bursa içinde tüketiciyle buluşacak, 

kalan kısmı ise 6 bölgede 26 şehir ve 
yurtdışında pazara sürülecek. Böy-
lelikle Bursa’nın yeni markası olan 
‘Muradiye’ hem Uludağ’ın pınarların-
dan çıkan suyu tüketiciyle buluştu-
racak hem de kentin tanıtımına katkı 
sağlayacak.
Güçlü lojistik ağı
Muradiye suyu sorunsuz bir şekilde 
tüketiciyle buluşturmak amacıyla 
güçlü bir lojistik ağı oluşturuldu. Bu 
kapsamda 80 araçlık TIR filosu oluş-
turulurken, şehir içinde de 20 kamyon 
ve kamyonetle dağıtım yapılacak. Yurt 
içinde en büyük pazar olarak Ege böl-
gesi, İstanbul ve Antalya belirlenirken, 
ihracat rotasında ise Orta Avrupa, Orta 
Doğu ve Balkanlar ilk sırada bulunu-
yor. Yatırımı BUSKİ tarafından yapılan 
tesisler, yine belediye iştiraklerinde 
Jeotermal A.Ş. tarafından işletilecek. 

İlçelerde koordinatörlük yapılanma-
sına son verip, yapılacak tüm çalış-
malarda ilçe belediye başkanlarını 
muhatap alacağını açıklayan Başkan 

Aktaş, Harmancık ilçe ziyaretinde de 
Harmancık Belediye Başkanı Mustafa 
Çetinkaya ile bir araya geldi. Büyükşehir 
ve Harmancık Belediyesi bürokratları-
nın da katıldığı toplantıda, Harmancık 
ilçesinde devam eden ve yapılması plan-
lanan projeler tek tek ele alındı. Her fır-
satta bütçe gerçeklikleri doğrultusunda 
fantezi işlerden uzak durup, önceliklere 
göre hareket edeceklerinin altını çizen 
Başkan Aktaş, “Harmancık ilçemizde de 
tüm projeleri enine boyuna tartıştık. Be-
lirlediğimiz projeleri kalan süre zarfında 
hayata geçirmek zorundayız. Amacımız 
hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak. 
Eksiklikler, aksaklıklar mutlaka olacaktır 

ancak bu bölgede 
yol ve altyapı so-
runu önceliğimiz 
olacak” dedi.
Harmancık 
Belediye Başkanı 
Mustafa Çetin-
kaya da verimli 
bir toplantı 
olduğunu, acil 
ihtiyaçların 
tespit edildiğini 
belirterek, 2018 
yılında yapıla-
cak hizmetlerin 
Harmancık için 
hayırlı olmasını diledi.
Farkındalık oluşacak
Keles’in önceliklerini tespit etmek 
amacıyla Keles Belediye Başkanı Meh-
met Teke ve belediye bürokratlarıyla 
bir araya gelen Başkan Aktaş, burada 
da 2018’de hayata geçilecek projeleri 
belirledi. Yapılan toplantıda yaşanan 
sıkıntılar, istek ve arzuların tek tek 
konuşulduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Keles’e bundan sonraki gelişimiz 
temel atmalar ve açılışlar için olacak. 
Esnaf ziyaretlerimiz olacak. Bu bölge-
nin kalkınması, özellikle ekonominin 

canlanması için Büyükşehir’in üzerine 
düşen ne varsa yapacağız. Ama dört dağ 
ilçemizin de kaderi turizm, tarım ve hay-
vancık. Bu alanlarda farkındalık oluş-
turacak projeler üretmeliyiz. İlk etapta 
Keles Belediyemize bungalov evlerle 
ilgili 112 bin liralık finansman desteği 
sağlayacağız. Bunun yanında Bursa ve 
İnegöl bağlantısını sağlayan yol sorunu 
da çözülünce bölgenin daha cazip hale 
geleceğine inanıyorum” diye konuştu.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke 
de Büyükşehir Belediyesi ile elbirliğiyle 
planlanan yatırımları hayata geçire-
ceklerini belirterek, katkıları nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
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Uludağ’ın pınarları ‘Muradiye’ ile sofranızda

Dağın önceliği altyapı ve yol
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık ve Keles ilçelerinde önceliğin yol ve 
altyapı hizmetleri olduğunu söyledi.

Süt tesisinde
kapasite artıyor
Kırsal kalkınma yatırımları 
kapsamında 2013 yılında 
hizmete açılan Keles Süt 
Ürünleri Tesisi, bugüne 
kadar aldığı 18 bin 653 ton 
süte karşılık dağ ilçelerin-
deki çiftçilere 21 milyon 
621 bin 785 TL kazandırdı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’dan gelen pınar suları-
nın kent ekonomisine kazandırılması hedefiyle Kestel’in Gözede 
mevkiinde yaptırılan Su Şişeleme Fabrikası’nda üretim başladı.
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Başkan Aktaş, Büyükşehir Be-
lediyesi bürokratları ve bağlı 
şirketlerin yöneticilerinin de 
katıldığı incelemede, Gemlik 

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı 
Gemlik Belediyesi’ndeki makamında 
ziyaret etti. Gemlik Belediyesi bürok-
ratları, meclis üyeleri ve muhtarla-
rın da hazır bulunduğu toplantıda, 
Gemlik’te yapılan, devam eden ve 
yapılması hedeflenen yatırımlarla 
alakalı konular değerlendirildi.
“Çıtayı yukarı taşıyacağız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Gemlik’te yaşanan sorunların 
bertarafına yönelik çalışmaların 
hızlıca yapılacağını söyleyerek, 
“Aldığımız bayrağı, çıtayı daha 
yukarı çıkarmanın hesabıyla farklı 
kesimlerle buluşuyoruz. Bursa, 3 
milyon nüfuslu marka bir şehir. Bu 
markaları daha çok nasıl parlata-
biliriz, onun derdi, hesabı içerisin-
deyiz” dedi. Başkan Aktaş, Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile 
uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını 
hatırlatarak, “Gemlik, 100 binin 
üzerinde nüfusu olan, Bursa’nın bü-
yük ilçelerinden bir tanesi. Gemlik, 
denizi, zeytini ve diğer değerleriyle 
güzel bir ilçe. Daha nasıl güzelle-
şebilir, bu süreci nasıl destekleriz, 
biz bunu düşünüyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak altyapı, imar, çevre 
ve ulaşımla alakalı projeler üretmek 
ve bu konuda koordinasyon yapmak 
durumundayız. İlçe belediyelerinin 
sıkıntılarını biliyorum ve bütçe ger-
çeklikleri dahilinde yapılabilir işleri 
konuşuyoruz. Çok şeyler vaat edip, 

az şeyler yapmaktan ziyade yapa-
bileceklerimizi değerlendiriyoruz” 
diye konuştu.
“Uyum içinde çalışacağız”
Birlik ve beraberlikle uyum içinde 
çalışacaklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Biz iki ayrı belediye gibi de-
ğil, birbirini tamamlayan iki belediye 
gibi hareket etmek durumundayız. 
Büyükşehir Belediyesi olarak burada 

yapacağımız bir çalışmada muhata-
bımız Gemlik Belediyesi’dir, Gemlik 
Belediye Başkanı’mızdır” dedi.
Bundan sonraki projeleri daha yo-
ğun istişare ile devam ettireceklerini 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün 
15 – 16 aylık yol haritamızı belirle-
miş olduk. Bundan sonraki Gemlik’e 
gelişlerimizi, esnaf ziyaretleri, temel 
atmalar, açılışlar gibi yapılacak çalış-
malarla devam ettirmeyi hedefliyo-
ruz” şeklinde konuştu.
“Yol haritamızı çizdik”
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz da Başkan Aktaş’ın 13,5 yıllık 
İnegöl Belediye Başkanlığı süreci-
nin dolu dolu geçtiğini hatırlatarak, 
“İnegöl’ün çehresinin değiştiğini bi-
liyoruz. Başarılarınızı Büyükşehir’de 
de göstereceğinize inanıyoruz” dedi.
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Gemlik’in geleceği parlak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Gemlik’te, 
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile bir araya geldi. 

İnegöl’de altyapıya yatırım
İlçe ziyaretleri kapsamında geldiği 
İnegöl’de, 13,5 yıl ilçe meclisini 
yönettiği kürsüde bu kez Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olarak konu-
şan Alinur Aktaş, ilçede altyapının 
sil baştan yenileneceğini söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
ilçe ziyaretlerinin İnegöl durağında İnegöl 
Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda eski 
çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Top-

lantının basına kapalı bölümünde İnegöl ilçesinde 
devam eden ve 2018 yılında programa alınacak 
projeler masaya yatırıldı. Toplantının sonunda 
açıklama yapan Başkan Aktaş, uzun zamandır 
beklenen Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon 
Euro’luk kredinin onaylandığını vurguladı. Bu kre-
dinin Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçe-
lerinde altyapı yatırımlarına harcanacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Tabi seçim gerçekliğini de göz 
önüne alarak, takdir edersiniz ki çalışmalarımızın 
bir plan dahilinde olması lazım. Onu da yaparken 
özellikle istişare halinde hangi bölgeleri etap etap 
nasıl yapacağız? Diğer mahallere zarar vermeden 
planlayarak iyi bir çalışma yapmamız gerekli” dedi.
İstek sınırsız, kaynak kıt
Hem ilçe belediye başkanlığı hem de büyükşehir 
belediye başkanlığı ile masanın her iki tarafını da 
görme fırsatı bulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
isteklerin sınırsız ancak kaynakların kıt olduğunu 
bu nedenle de çalışmaların öncelik sırasına göre 
yapılacağını dile getirdi. 

Gençlik Merkezi gün sayıyor
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle’ye kazandırılan ‘Gençlik Merkezi’nin Eylül’de başlaya-
cak olan 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesini hedeflediklerini söyle- di. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Görükle’de yapılan, üniversite 
öğrencileri için yurt, kafeterya, 
kütüphane ve konferans salonu 

da bulunan ‘Gençlik Merkezi’ tamam-
lanma aşamasına geldi. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, Görükle’ye 
kazandırılan, donanımı ve mimarisiyle 
de ayrıcalıklı olan mekanda inceleme-
lerde bulundu. Bursa’da, kenti geleceğe 
taşıyan adımlar atarken, eğitime de özel-
likle önem verdiklerine değinen Başkan 
Aktaş, gençlik merkezinin de bu kap-
samda Bursa için çok önemli bir proje 
olduğunu söyleyerek, “Uludağ Üniver-
sitesi, Türkiye’nin 5 büyük üniversitesi 
arasında, 3. nesil üniversite ve Bursa’ya 
hayat veriyor. Üniversite ile beraber Gö-
rükle de çok gelişti. Fakat sosyal aktivite 
alanları anlamında, devletin ve beledi-
yenin sıcaklığını hissettiren mekanların 
azlığı burada dikkat çekiyor” dedi.
Konforlu mekan
Başkan Aktaş, çalışmaları 
son aşamaya gelen gençlik 
merkezi hakkında bilgi 
vererek, “Gençlik merke-
zinde 96 kişilik öğrenci 
yurdumuz, çok modern 
ve konforlu 5 yıldızlı otel 

ayarında… Müzik, tiyatro, bilgisayar veya 
teknolojik alanları da içerecek olan mer-
kez, gençlerimizin eğlenip dinlenebileceği 
alanlar, kafeterya ve konferans salonları 
ile yakın zamanda hayat bulacak. Eylül 
2018’de okulların açılmasıyla bera-
ber bu merkezi de kullanıma 
hazır hale getirmeyi hedefliyo-
ruz” diye konuştu.
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Büyükşehir Belediyesi’nin İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’yle 
birlikte gerçekleştirdiği 
okullarda spor etkinlikleri, 

bu sene de start aldı. Fethiye’deki 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
merkezinde yapılan törenle hem 
şenlikler kapsamında müsa-
bakalar gerçekleştirildi hem 
de okullara ihtiyaç duydukları 

spor malzemeleri teslim edildi. 
Öğrencilerin yoğun ilgi göster-
diği organizasyona; Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl 
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Süleyman Şahin, Nilüfer 
Kaymakamı Avni Oral ve Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü yönetici-
leri ile çalışanlar da katıldı. 

Spor tabana yayılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tören başlangıcında 
yaptığı konuşmada, öğrencilere 
eğitim ve öğretim hayatları de-
vam ederken en az 1 spor dalıyla 
profesyonel olarak uğraşmaları 
tavsiyesinde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi olarak önümüzdeki 
dönemde sporu tabana yaymak 
ve gençlerin bundan istifadesini 
sağlamak için hamleler yapacak-
larını açıklayan Başkan Aktaş, 
2017-2018 eğitim öğretim döne-
minde yaklaşık 252 bin öğrenci-
nin okul sporları etkinliklerinden 
faydalanmasını planladıklarını 
belirtti. Etkinliklerin geleneksel 
hale geldiğini vurgulayan ve genç-
lere yönelik bu çalışmasından 
dolayı Büyükşehir Belediye eski 
Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür eden Başkan Aktaş, “Bu sene 
ayrıca 175 ilkokul, 394 ortaokul 
ve 356 lisemize çeşitli seviyelerde 
malzeme desteğinde bulunaca-
ğız. Proje kapsamında inşallah 
fiziksel etkinlik ve oyun şenlikleri, 
futbol maratonu, satranç, mini 
voleybol ve basketbol şenlikleri, 
mini olimpiyatlar gerçekleştiri-

lecek. Toplamda 925 okulumuza 
gerekli olan malzemeleri teslim 
edilmiş olacak” dedi. 
En az bir sporla uğraşın
Bursa’nın futbolda şampiyon-
luk yaşadığını ve çeşitli başa-
rılar elde ettiğini, Büyükşehir 
Belediyespor’un da muhtelif 
branşlarda aldığı başarılarla 
şehri gururlandırdığını hatırla-
tan Başkan Aktaş, elde edilen bu 
kazanımların daha da yaygınlaştı-
rılmasını ve geliştirilmesini talep 
etti. Şampiyon şehre yakışır ba-

şarıların kazandırılmasının başta 
gençler olmak üzere herkesin 
yükümlülüğü olduğunu belirten 
Başkan Aktaş, “İnşallah bu sizin 
sayenizde olacak. Spor sadece 
futbol değildir. Başta voleybol, 
basketbol, masa tenisi ve atletizm 
olmak üzere diğer branşlarda 
kendinize öncelikler belirleyin 
ve muhakkak bir spor dalıyla ku-
rumsal olarak uğraşın. Yaz ve kış 
spor okullarına gidin. Tüm bunlar 
elde ettiğiniz başarıların yanında 
zihinsel ve bedensel gelişiminize 
katkılar sağlayacaktır” dedi.
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Muhteşem kış konseri
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Bando, Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği bölümleri, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası 
ve Karagöz Halk Dansları Topluluğundan oluşan dev kadrosuyla 
gerçekleştirdiği ‘Kış’ konserinde, sanatseverlere unutulmaz bir 
akşam yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Mü-
dürlüğü bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren 

Bando, Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği, Çalgıcı Mek-
tebi Roman Orkestrası ve Ka-
ragöz Halk Dansları Topluluğu 
özel konserde bir araya geldi. 
Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
konseri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, belediye 
çalışanları ve 
vatandaşlar 

beğeniyle izledi. Müzikle dolu 
gecede, sanatçılar solo ve koro 
olarak seslendirdikleri 
eserlerle müzikseverlere 
unutulmaz bir akşam ya-
şattı. Türk Sanat Müziği 
ve Türk Halk Müziği’nin 
değerli eserlerini 
seslendiren sanatçılar, 
yöresel parçalarla da 
sanatseverleri mest etti. 
Balkanlardan Kafkaslara, 
Ege’den Doğu’ya, 
Karadeniz’den 
Akdeniz’e 
kadar birçok 

farklı bölgeden hareketli 
parçayı seslendiren sanatçılar, 
şarkılarla salonu coşturdu. 

Bursa’da spora destek sürüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Okul Sporları Etkin-
likleri kapsamında geleneksel hale getirdiği 
ilk, orta ve lise öğrencilerine spor malzemesi 
yardımı devam ediyor.




