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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın geleceği için çocukların, 
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Bursa’nın geleceği çocuklarla değerli

Kadın; anadır, yardır, eştir... Bursa Günlüğü yayındaBursa ‘THY 7. Science Expo 2018’e hazır08 1410

Postası

Ulaşıma akıllı dokunuşlar
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Bursa’daki trafik 
yoğunluğunu yılsonuna kadar 
yüzde 40 oranında rahat-

latmayı hedeflediklerini ifade etti. 
Yaşanan sıkıntının tek bir nedeninin 
bulunmadığını, yetersiz yollar, araç 
akışını engelleyen binalar, şehrin 

doğu hattında çalışan minibüsler, özel 
halk otobüsleri ve çeşitli nedenlerin 
şehri bu kronik problemle baş başa 
bıraktığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
sıkı denetim ve küçük dokunuşlarla 
trafik yoğunluğunu ilk etapta azaltma-
yı düşündüklerini vurguladı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir 
içindeki trafik çilesinin önüne geçmek 
için 29 kavşakta başlattığı düzenlemeler-
de büyük aşama kaydedildi. Trafikte yüz-
de 25 oranında rahatlama sağlanırken, 
yılsonuna kadar bu oranın yüzde  
40 seviyesine çıkması bekleniyor. 

Büyükşehir’den Kestel’e bir eser daha

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başka-
nı Yener Acar ve AK Parti Kestel İlçe 
Başkanı Mustafa Bayrak ile birlikte 

Kestel Açık Hava Tiyatrosu’nda inceleme-
lerde bulundu.

Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, ‘14 
Mart Tıp Bayramı’nda ziyarete açıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kestel Açık Hava 
Tiyatrosu’nda devam eden ça-
lışmaları inceledi. 
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Ulaşıma akıllı dokunuşlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içindeki trafik çilesinin önüne geçmek için 29 kavşakta başlattığı düzenlemelerde 
büyük aşama kaydedildi. Trafikte yüzde 25 oranında rahatlama sağlanırken, yılsonuna kadar bu oranın yüzde 40 seviyesi-
ne çıkması bekleniyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’daki trafik 
yoğunluğunu yılsonuna kadar 
yüzde 40 oranında rahatlatma-

yı hedeflediklerini ifade etti. Yaşanan 
sıkıntının tek bir nedeninin bulun-
madığını, yetersiz yollar, araç akışını 
engelleyen binalar, şehrin doğu hattında 
çalışan minibüsler, özel halk otobüsleri 
ve çeşitli nedenlerin şehri bu kronik 
problemle baş başa bıraktığını hatır-
latan Başkan Aktaş, sıkı denetim ve 
küçük dokunuşlarla trafik yoğunluğunu 
ilk etapta azaltmayı düşündüklerini 
vurguladı. 
Hedef yüzde 40 rahatlama
İlerleyen yıllarda yapılacak ekstra 
takviyelerle kenti bu sıkıntıdan kurtara-
caklarını ifade eden Başkan Aktaş, trafik 
ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 
“İnsanın olduğu her yerde sıkıntı vardır. 
Sıkıntının olduğu yerlerde de deneti-
mi kesin suretle yapmalısınız. Biz de 
ilk aşamada özellikle denetim sistemi 
üzerinde duracağız. Son teknoloji 
araçlarla trafiği 24 saat denetim altında 
tutacağız. Halkı toplu ulaşım araçlarını 
kullanmaları yönünde teşvik edeceğiz. 
İnşallah göreceksiniz, bu şekilde yılso-
nuna kadar trafikte yüzde 40 rahatlama 
sağlayacağız” demişti. 
İzmir Yolu’nda yapılan çalışmalar, Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı, Esentepe kavşa-
ğı, Orhaneli kavşağındaki biten düzen-
lemenin yanı sıra Beşevler kavşağında 
devam eden iyileştirme ve yeni uygula-
malarla trafiğin rahatlaması dikkat çek-
ti. Ulaşımdaki sıkıntıların giderilmesi 
için acil eylem planı çerçevesinde birçok 
çalışma başlatıldı. Bazı noktalarda ça-
lışmalar tamamlanırken birçok noktada 
çalışmalar devam ediyor. 
Çalışmalar hız kesmiyor
Küçük Sanayi Gül kavşağı şerit geniş-
letme, Mudanya kavşağı ile Orhaneli 
kavşağı şerit genişletme, Acemler 
kavşağı şerit genişletme, Terminal-De-
mirtaş kavşağı çevresi trafik sirkülasyon 
düzenlemesi, Otosansit kavşağı dönel 
adanın Kaldırılarak - akıllı kavşak uygu-
laması, Esentepe kavşağı dönel adanın 
kaldırılarak - akıllı kavşak uygulaması, 
FSM Tuna kavşağı dönel adanın kaldı-
rılarak - akıllı kavşak uygulaması, Ata 
Bulvarı Işıktepe-Kırmızı Cadde kav-
şağında ilave şerit ve dönüş kolları ile 
birlikte akıllı kavşak uygulaması ve Ata 
Bulvarı Fethiye - Sarı Cadde kavşağında 

ilave şerit ve dönüş kolları ile birlikte 
akıllı kavşak uygulaması çalışmaları 
tamamlandı. 
Beşevler kavşağı dönel adanın kaldırı-
larak - akıllı kavşak uygulaması, Emek 
kavşağı dönel adanın kaldırılarak - 
akıllı kavşak uygulaması, İstanbul yolu 
güzergahında yolun iki yönde 3 şeride 
çıkarılması, stadyum bağlantı yolları ve 
Mudanya kavşağı viyadük imalatlarının 
yapılması ile tek yön uygulaması, Pana-
yır kavşağı- Yeniceabat- Yunuseli- Recep 
Tayyip Erdoğan Bulvarı - güzergahın-
daki yolun yapılması, Çelebi Mehmet 
Bulvarı-Hüdavendigar Bulvarı- Yıldırım 
Beyazıt Bulvarı kesiminde kamulaştır-
ma ve yol bağlantılarının yapılması, De-
mirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinden 
Bursa Çevre Yoluna direk bağlantı yolu 
ve kavşağı yapılması, Erdoğan Caddesi 
Güzergahında kamulaştırma-
larının tamamlanarak 
Esenevler köprülü 
kavşağı ve Otosansit 
bağlantısının sağlan-
ması, D-200 Ankara 
-İzmir kara-
yolu, 

Mudanya yolu, İstanbul yolu ve yakın 
çevre yolu güzergahında trafik elektro-
nik denetim sistemlerinin kurulması, 
İzmir yönünden yakın çevre yoluna ge-
çişini sağlayacak Acemler viyadüğünün 
yapılması, Mudanya yolu Flament-Ak-
pınar köprülü kavşağında ilave dönüş 
kolu yapılması, Bursa genelinde tek yön 
uygulamalarının arttırılmasına yönelik 
çalışmalarının yürütülmesi çalışmaları 
devam ediyor. 
FSM - Kanuni Caddesi dönel kavşağında, 
Geçit kavşağı ve devamı yolda, Orhaneli 
Yolu Lefkoşe Caddesi ile Kavakdere Cad-
desi kavşağında, İnönü Caddesi - Zafer 
Bulvarı - Gazi Caddesi kesişimi mata-
dor kavşakta, Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı - 29. Aydın Sokak kesişimindeki 
kavşakta, D-200 İzmir- Ankara kara-
yolu güzergahında Mudanya kavşağı 
Soğukkuyu Caddesinde, Mudanya 

köprülü kavşağında, Çalı yolu Hafize 
Hatun Cami kavşağında, Gökdere 

kavşağı Ankara yolu girişi yolunda, İh-
tisas kavşağında ve Bursa Çevre Yoluna 
Doğanköy Şehir Hastanesi bağlantı 
kavşağında; akıllı kavşak uygulamaları, 
servis yolları, dönüş kolları, şerit artır-
ma ve şerit genişletme, yol düzenleme, 
trafik elektronik denetim sistemleri 
kurulması gibi çalışmaların yanında, 
şehrin doğu-batı aksında yer alan D-200 
Ankara-İzmir karayolu üzerinde trafik 
akışını hızlandırıcı Park Yasağı-Yanyol 
Giriş-çıkışlarının azaltılması sağlanacak. 
Öte yandan uygulanmaya başlanan kam-
yon - tır - iş makinesi ve beton mikseri 
gibi büyük araçların şehre girişlerine 
yoğun saatlerde izin verilmemesi de 
Bursa’da ulaşımın rahatlatılmasına 
katkı sağlıyor. Ayrıca bu konuda trafik 
ekiplerinin de denetimlerini arttırması 
dikkat çekiyor. 
Kavşakların dönüşümünü memnuniyet-
le karşılayan vatandaşlar, “Şu an için her 
şey yolunda. Sürücüler de yavaş yavaş 
alışıyor. Bu uygulamanın tüm Bursa’da 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Kavşakların tamamlanmasının ardından 
trafikte gözle görülür bir rahatlama 
meydana geldi” diye konuştu. 
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Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) bir 
araya geldiği esna-

fın sorunlarını dinleyen ve 
yaşadıkları sorunlarla ilgili 
talep ve önerileri alan Baş-
kan Aktaş, “İlçelerimizden 
farklı tarihlerde satılmış S 
plakalarıyla ilgili olarak 500 
civarında S servis plakası 
sahibi esnafımızla bir araya 
geldik” dedi.

“Yıllardır konuşuluyor”
Bursa’da trafik ve ulaşımın 
çok konuşulduğunu ve bu 
konuyu detaylıca değerlen-
dirdiklerini anlatan Başkan 
Aktaş, “Bursa’da, 2014 
sonrasında 6360 sayılı torba 
yasayla merkeze bağlanan 
10 ilçemizin, 2014 yılı öncesi 
satılmış S plakalarıyla ilgili 
dönüşümünü istişare ettik. 
Yıllardır konuşulan fakat 
mesafe alınamayan bir ko-
nuydu. Bugün ilk kez, bizzat 
esnafla bir araya geldik. Biz 
bu konudaki hesaplama 
yöntemlerimizi ortaya koy-
duk ve onlar da beklentileri-
ni anlattılar” diye konuştu.
Başkan Aktaş, dikkate 
alınması gereken konuların 
var olduğunu ve bunun da 
kanuna uygun olarak değer-

lendirileceğini ifade ederek, 
“İnşallah, kanuni çerçevede 
bir yaklaşım ortaya koyup 
esnafımızın beklediği konu-
yu da biz halletmek istiyo-
ruz” dedi.
İlçeden alınmış S plaka ile 
Bursa merkezde gezmenin 
imkansız olduğunu ve bu 

durumda esnafın arabası-
nın bağlandığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, Büyükşehir 
yasası kapsamında tüm ilçe-
lerin Bursa’nın merkez ilçesi 
olarak kabul edilmesinden 
dolayı, servis araçlarıyla ilgili 
dönüşümü sağlama gayretin-
de olduklarını belirtti.

2. indirim sinyali
Başkan Alinur Aktaş, geç-
tiğimiz aylarda toplu ula-
şımda indirim yaptıklarını 
hatırlatarak bir indirim 
daha yapmayı düşündük-
lerini, toplu ulaşımın tercih 
edilmesi için girişimlerinin 
süreceğini belirtti.

Gemlik Körfezi’nden 
2015 yılında 
karadan İznik 
Gölü’ne getirilen ve 

Türkiye’nin karadan yürü-
tülen en hacimli gemisi olan 
Akşemseddin Gemisi, İznik 
Gölü’nde Orhangazi-İznik 
arasındaki seferlerin ilgi 
görmemesi üzerine satıldı. 
Akşemseddin, bu defa da 
İznik Gölü’nden alınarak 
Gemlik Körfezi’ne karadan 
getirildi. Olağanüstü önlem-
lerin alındığı nakil 10 saat 
sürdü. 
Turizm şirketi tarafından 
satın alınan Akşemseddin, 
İznik Gölü’nün Orhanga-

zi ilçesine bağlı Gölyaka 
Mahallesi sahilinde karaya 
çıkarıldı. 81 kişilik kapalı, 
74 kişilik açık bölüm olmak 
üzere toplam 155 yolcu ka-
pasiteli, 7,5 metre genişlik, 
50 ton ağırlık ve 30 metre 
uzunluğa sahip olan Ak-
şemseddin gemisinin İznik 
Gölü’nden Gemlik körfezine 
nakli gece saat 03.00’te 
başladı. Gölyaka’dan hareket 
eden Akşemseddin’in nakli 
sırasında Orhangazi-İznik 
güney yolu ve Bursa-İstan-
bul karayolunun İstanbul 
istikameti trafiğe kapatıldı. 
Goldhofer SPMT adı verilen 
hidrolik modüler dorseye 
yüklenen geminin taşınması 
sırasında Büyükşehir Bele-
diyesi, polis, asker, UEDAŞ ve 
taşıma firmasından yaklaşık 
50 personel görev aldı. Bazı 
bölgelerde elektrik kabloları 
kesildi, bazı trafik levhaları 
da söküldü. 

Akşemseddin’in Bursa 
İstanbul karayoluna çıkma-
sından sonra trafik ekipleri, 
sürücüleri uyardı. Bazı 
araçlar Gebze-Orhangazi-İz-
mir Otoyolunu kullanırken, 
bazıları da geminin geçişini 
izledi. Karayolunda devasa 
büyüklükte gemiyi gören 
vatandaşlar da şaşkınlıkla-
rını gizleyemedi. Birçok kişi 
Akşemseddin’in naklini cep 
telefonları ile görüntüledi. 
Öte yandan, Akşemseddin’in 
nakli sırasında Orhangazi’de 
faaliyet gösteren özel bir fir-
ma tarafından üretilen lüks 
yatta aynı yoldan geçti. İki 
geminin yan yana karayo-
lundan geçişi ilginç görüntü-
ler oluşturdu. 
10 saatte tamamlandı 
Akşemseddin Gemisinin 
İznik Gölü kıyısından gece 
başlayan kara yolculuğu 
10 saat sürdü. Gemlik’e 

ulaştıktan sonra ekipler 
son ölçümleri yaparak gemi 
denize bırakılacağı bölgeye 
getirildi. 700 tonluk vinç 
yardımıyla kaldırılan gemi 
ardından da denize bırakıl-
dı. Geminin taşınma işini 
yürüten vinç firması sahip-
lerinden Muhammet Aydın, 
Akşemseddin gemisinin 
yükseklik, uzunluk ve tonaj 
olarak Türkiye’de karadan 
taşınan en hacimli gemi 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Körfezi’ne indirilen 
gemi daha sonra satın alan 
turizm şirketine teslim 
edilmek üzere Marmaris’e 
gönderildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

Şubat ayı olağan Meclis 
Toplantısı’nın ikinci oturumu 
yapıldı. Rutin gündem madde-

leri görüşüldüğü meclis toplantısında, 
Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi 
Burulaş yatırım ve projeleri de ele 
alındı. Başkan Alinur Aktaş, toplu 
ulaşımda geçtiğimiz aylarda indirim 
yapıldığını hatırlatarak, “Önümüzdeki 
süreçte toplu ulaşımda bir kez daha 
indirim yapmak istiyoruz. Toplu ulaşı-
mın daha fazla tercih edilmesiyle ilgili 
girişimimiz de var. Yazılımlarla ilgili 
ciddi yatırımlarımız olacak. Minibüsçü 
esnafıyla da görüşmelerimizde dönü-
şüm yapılması ve elektronik sisteme 
geçilmesi gerektiğini ilettik. Bundan 
sonraki görüşmelerde de derdimiz bu 
olacak” dedi.
“Kapasite iki katına çıkacak”
Mecliste toplu ulaşım konusunda 
yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendir-
mede bulunan Burulaş Genel Müdürü 
Mehmet Kürşat Çapar, raylı sistemin 
kapasitesini iki katına çıkartmak için 
gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. 
Raylı ulaşımda işletme süresini 2 
dakikaya indirmeyi hedeflediklerini 
belirten Çapar, “Raylı sistemde mevcut 
yazılım, ana omurgada üç buçuk daki-
ka, Emek ve Üniversite ile Kestel hattı 
eklemesine ise 7 dakikada bir trene 
müsaade ediyor. Şu andaki tabloda 
ise bunun üzerinde bir talep var. Var 
olan sistemin kapasitesini yaklaşık iki 
katına çıkartmak için hazırlıklarımızı 
yapıyoruz” dedi. Çapar, bunun yanında 
otobüs kontrol merkezi ve otobüs şo-
förlerinin eğitiminin yapılacağı Buru-
luş Akademi ve Elektronik Denetleme 
Sistemi (EDS) ile ilgili gerekli çalışma-
ların da sürdüğünü kaydetti.

Bursa’da 2015 yılında İznik Gölü’ne Gemlik Körfezi’nden karadan taşınarak geti-
rilen Akşemsettin Gemisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin satış kararı sonrasında 
gölden çıkarılarak karayolu ile tekrar Gemlik Körfezi’ne getirildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bütünşehir yasası ile Bursa’nın merkez 
ilçeleri arasına katılan 10 ilçedeki S plaka sahibi esnafla bir araya gelerek, sorun-
ların çözümüne yönelik ilk adımı attı.

Akşemseddin Marmaris’e gitti

S plaka probleminin çözümünde ilk adım
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Bursa’da kentsel dö-
nüşüme başlayan ve 
ruhsat alan 48 yapının 
tartışmalı durumu, Bü-

yükşehir Belediye Meclisi’nin 
Mart ayı ikinci oturumunda 
çözüme kavuştu. Kentsel yeni-
leme nedeniyle yıkılan ve yasa 
boşlukları nedeniyle sıkıntılı 
anlar yaşa- yan yapıların 
‘müteahhit-
le an-

laştıkları gibi’ dönüşmelerine 
imkan sağlayan karar, mecliste 
oybirliğiyle alındı. Bursa’da 
kimseyi mağdur etmek 
istemediklerini fakat kentsel 
dönüşüm çalışmalarına devam 
ederken şehri gözden çıka-
ramayacaklarını ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, dönüşümde 
çözümün adım adım geleceğini 

ifade etti. Aldıkları kararla 
Nilüfer ilçesinde 

kentsel yenilemeye 
başlayan ruhsatlı 

inşaatların önündeki 
sıkıntıları kaldır-

dıklarını, ilerle-
yen günlerde 

ise henüz 

ruhsat almamış olan yapıların 
durumuyla ilgili çalışmaları 
sürdüreceklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Bundan sonra, 
eskiden olduğu gibi 0.50 em-
salle site, bina bazlı dönüşüm-
ler yapılamayacak. Ada bazlı 
konsept dönüşümlerin önünü 

açacağız. Nitekim, site bazlı 
dönüşüm için izin isteyen 
56 projeyi direkt reddettik. 
Artık bu yöndeki isteklerin 
bize gelmemesi gerekiyor” 

dedi.
Başkan 
Aktaş:  
Hayırlı olsun
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı 
Alinur Ak-
taş, alınan 
kararın ha-

yırlı olması dileğinde bulundu. 
Bursa’da daha önce 0.50 emsal 
verilerek oluşturulan karmaşık-
lığın oybirliğiyle giderildiğini 
ve tüm partilerin ‘vatandaşla-
rın mağduriyetini düşünerek’ 
konuya hassas yaklaştığını söy-
leyen Başkan Aktaş, “Bu açıdan 
tüm meclis üyesi arkadaşlarıma 
ve belediye başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu-
gün attığımız bu adım, şehrimi-
ze hayırlar getirir. Kalan kentsel 
dönüşümle alakalı konular 
var. Onlar da incelenip bundan 
sonraki meclis toplantılarında 
görüşülecektir” diye konuştu.
Konuşmasının devamında, ada 
bazlı konsept dönüşümlere 
yeşil ışık yakan Başkan Aktaş, 
deprem şehri Bursa’da kentsel 
dönüşüm yapılmasının kaçınıl-
maz olduğunu kaydetti.
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Kentsel dönüşümde sorun kalmadı
Bursa’da kentsel yenileme nedeniyle yıkılan ve yasa boşlukları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan yapıların ‘müteahhitle anlaşıldı-
ğı gibi’ dönüşmelerine imkan sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alındı.

Gemlik’in çehresi değişiyor Bursa ihtişamlı 
külliyeye kavuşuyorGemlik İskele 

Meydanı çevre 
düzenleme ça-
lışmaları kapsa-
mında inşa edi-
lecek kafeterya 
ve sosyal donatı 
alanlarının teme-
li atıldı.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanvekili Şükrü 
Köse, törende yaptığı 
konuşmada, kentte ya-

şanan değişim ve gelişime dik-
kati çekti. Gemlik’in Bursa’nın 
önemli ilçelerinden biri olduğu-
nu söyleyen Başkanvekili Köse, 
“Son zamanlarda çok konuşulan 
Gemlik, dönüşüm çalışmaların-
da Türkiye’nin merakla takip et-
tiği bir ilçe haline geldi. Sadece 
burada değil, Bursa genelinde 
uygulanacak dönüşüm ve geli-
şim çalışmalarıyla Türkiye’ye 
örnek olmalıyız” diye konuştu.
Ortak akılla, bilgi deneyim pay-
laşımlarıyla ve geçmiş tecrübe-
lerden de yararlanarak bunun 
başarılabileceğine değinen 
Köse, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak Gemlik’te önemli proje-
lere imza attık. Sahil düzenle-
me çalışmaları, dere ıslahları 

ve deniz temizliği noktasında 
Gemlik’in daha yaşanılabilir bir 
ilçe olması için gayretle çalışıyo-
ruz” dedi.
Gemlik’in vitrini
Meydandaki çevre düzenlemesi 
ve sahil çay bahçeleri yenileme 
çalışmalarını anlatan Köse, “Bu 
çalışmalar kapsamında Gem-
lik Belediyesi, dolgu alanı ve 
güvenlik gerekçesiyle yıkılan 5 
adet kafeyi yapacak. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak biz de 10 
bin metrekarelik bir meydanda 
çevre düzenlemesi gerçekleş-
tireceğiz. Çarşı Deresi üzerine 
çelik köprü, oturma grupları, 
çocuk parkı, aydınlatma, zemin 
kaplamaları ve peyzaj düzenle-
meleri yapacağız. Yaz aylarında 
bitirilmesi planlanan çalışmalar 
tamamlandığında, Gemlik’e 
nefes aldıran, sosyal hayatı 
canlandıran bir meydan ortaya 

çıkacak” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz da Gemlik’in her geçen 
gün daha da yaşanabilir bir hale 
geldiğini söyledi. Büyükşehir ve 
Gemlik belediyelerinin hiz-
metleri ve merkezi hükümetin 
ilçeye kazandırdığı yatırımlarla, 
Gemlik’in çehresinin değiştiğini 
anlatan Yılmaz, yaklaşık 32 yıl 
önce yapılmış olan çay bahçe-
lerinin yenileceği proje kapsa-
mında Kayıkhane mevkiinden 
Üniversite kısmına kesintisiz 
yürümeyi sağlayacak yürüyüş 
alanının da yapılacağını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Bursa’daki bir mitingin-
de yapılmasını istediği 

cami, Uludağ Üniversitesi 
Görükle Kampusu’na yapılıyor. 
41 metre kubbe yüksekliğine 
sahip, 75 metre yüksekliğin-
deki 4 minareli, 6 bin 400 
metrekaresi kapalı, toplam 10 
bin metrekare alan üzerine 
inşa edilecek camide aynı anda 
20 bin kişi ibadet edebilecek. 
İçinde bin 500 kişilik konfe-
rans salonu ile sosyal, kültürel 
her türlü faaliyetin yapılabile-
ceği külliyenin tamamı, Bursalı 
hayırseverlerin katkıları ile 

tamamlanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 25 yıl önce Ulu-
dağ Üniversitesi’nde okuduğu-
nu hatırlatarak, “O dönemde 
burada cami olmayışının 
sıkıntısını yaşardık. Dönem 
dönem buraya işimiz düştü-
ğünde de ‘burada bir cami inşa 
edilmez mi’ diye düşünürdük. 
Bunu akıl eden başta cumhur-
başkanımız ve rektörümüze 
çok teşekkür ediyorum. Bur-
sa’mıza eğitimde, sağlıkta, dini 
tesislerde çok büyük katkıları 
olan sanayicilere yürekten 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Büyükşehir’den Kestel’e bir eser daha
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Açık 
Hava Tiyatrosu’nda devam eden çalışmaları inceledi. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Kes-
tel Belediye Başkanı Yener 
Acar ve AK Parti Kestel İlçe 

Başkanı Mustafa Bayrak ile birlikte 
Kestel Açık Hava Tiyatrosu’nda 
incelemelerde bulundu.
“Bursa tüm ilçeleriyle güzel”
Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlikte 
güzel olduğunu söyleyen Başkan 
Aktaş, Kestel’in ise toplu konutları, 
ilçede yapılan yatırımları ve yakın 
zamanda hayat bulacak üniversite-
si ile hızla gelişen ve büyüyen bir 
ilçe olduğunu vurguladı.
Şehirlerin, mimari anlamda 
yenilikçi yaklaşımlarla gelişip, 

sosyokültürel hareketlilikle 
canlılığını koruduğu-

nu dile getiren 
Başkan

 

Aktaş, “Köklü tarihi ve kültürel 
birikimi ile Bursa, bir kültür 
şehridir. Kestel de kültürel canlı-
lığı yaşatan bir ilçe ve buraya yeni 
kültürel mekanlar kazandırılıyor. 
Kestel Açık Hava Tiyatrosu’nun 
bulunduğu alan, kültür ve spor böl-
gesine dönüşmüş durumda. Spor 
Bakanlığı’nca yapılan buz pateni 
pisti, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapılmış yüzme havuzu ve 
Kestel Belediyesi’nin yaptığı futbol 
sahası da faal durumda. Kestel Açık 
Hava Tiyatrosu da tamamlandığın-
da, burası tam bir kültür ve spor 
merkezi kimliğine kavuşacak” dedi.
Kestel Belediyesi işletecek
İlçede zaman zaman çeşitli orga-
nizasyonlar gerçekleştirildiğini de 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Festi-
valler, sempozyumlar, paneller, 
Ramazan etkinlikleri gibi farklı 
aktiviteler de bundan sonra açık 
hava tiyatrosunda yapılabilir. İşle-
timi Kestel Belediyesi tarafından 
yapılacak olan amfi tiyatronun; 
tribünü, sahnesi, uzay kafes sahne 
çatısı, sahne arkası mekanları, or-

tak kullanım alanları, otoparkları, 
çevre düzenlemesi çalışmalarıyla 
Kestel’e değer katacağına inanıyo-
rum. Mekanların yapılması kadar 
işletilmesi de önemli. Bu mekanın 
da işletilmesi ve yaşatılması gere-
kiyor” diye konuştu.

Hedef; daha güzel bir gelecek

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’nde Fen 
İşleri Daire Başkanlığı per-

soneliyle bir araya geldi. Bursa’nın 
hızla büyüdüğünü, geçen yıl nüfu-
sun 35 bin arttığını söyleyen Başkan 
Aktaş, nüfusun 2 milyon 901 binden 
2 milyon 936 bine ulaştığını, bunun 
da 10 bin konut ihtiyacı anlamına 
geldiğini söyledi. Bursa’nın kentsel 
dönüşümü ve trafiği konuştuğunu 
belirten Başkan Aktaş, “Herkes için 
ilk sırada trafik, toplu ulaşım ve top-
lum ulaşımın kalitesi gibi konular 
yer alıyor. Trafik elbette tek başına 

bir done 
değildir. 3-5 
katlı binalar 
15 kata 
çıkınca, 
nihayetin-
de burada 
yaşayan 
insanlar 
da arabaya 
binip şehre 
karıştığın-
da trafik 
sıkışıyor. Çalışıyoruz, bununla ilgili 
formüller üretiyoruz” dedi.
Uydu şehirler 
Bursa’nın yeni uydu şehirlere ihtiya-
cı olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Bursa’yı büyütmemiz gere-
kiyor. Farklı yerlerde 100-150 bin 
nüfuslu yeni şehircikler oluşturma-
lıyız. Bununla ilgili altyapı çalış-
malarımız var. İmar Dairesi yoğun 
şekilde çalışıyor. İlgili kurumlardan 
onaylar almak için gayret ediyoruz. 
İşleri makro düzeyde planlamaya 

çalışıyoruz. Elbette ovanın bitme-
sine izin vermeyelim. Bursa’nın ve-
rimli tarım arazilerine zarar verme-
yelim ama Bursa’yı da bitirmeyelim. 
15-20 katlı binalar yapmayalım. Bu 
tür görüntüler Bursa’ya yakışmıyor” 
şeklinde konuştu.
Bursa’nın çok özellikli bir şehir ol-
duğuna değinen, Uludağ ile denizin 
şehri olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, kentte yerin altının da ve 
üstünün de bereketli olduğunu 
söyledi.

Büyükşehir Belediyesi 
Sahil Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, sahillerdeki 

temizlik ve bakım çalışmala-
rına yıl boyunca devam edi-
yor. Karacabey’den Gemlik’e 
kadar Bursa’nın tüm kıyı 
ve plajlarında çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri, İznik 
İlçesi’nin Müş-
küle ve Göllüce 
mahalleleri sahili 
ile Çakırlı Mahallesi 
sahilindeki rekreas-
yon ve piknik alanında da 
temizlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kente değer katacak çalışmalarla 
Bursa’da yeni hikayeler yazılacağını belirterek, kentin daha güzel bir geleceğe 
ulaşması için sorumlulukla çalıştıklarını ifade etti.

İznik Gölü’ne kış bakımı
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ı 
ziyaretinde Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri 

Türkyılmaz’a Mudanya Bele-
diyesi bürokratları ve meclis 
üyeleri de eşlik etti. Bursa’nın 
tüm ilçeleriyle değerli oldu-
ğunu söyleyen Başkan Alinur 
Aktaş, “Bursa’nın her ilçesinin 
ayrı bir özelliği ve güzelliği var. 
Ancak Mudanya, Allah vergisi 
özelliklere sahip” dedi.
Denizi, yeşili, havası, ta-
til beldeleri ve zeytini ile 
Mudanya’nın gelişime açık bir 
ilçe olduğuna değinen Başkan 
Aktaş, “Farklı siyasi parti-
lerden seçilmiş iki belediye 
olabiliriz ama demokrasiye 
inanan insanlarız. Önemli 
olan ülkemize ve şehrimize 
değer katabilmek… Bunun 
için de birbirimizden istifade 
etmeliyiz. Bu manada herhan-
gi bir önyargı taşımadığımızı 
ama gerektiğinde karşılıklı 

eleştirileri ortaya koyacağımızı 
biliyoruz. Bursa hepimizin” diye 
konuştu.
Başkan Aktaş, geçen hafta 
katıldığı Cidde Turizm Fua-
rı’ndaki değerlendirmelerini 
de anlatarak, “Bursa, yıldız gibi 
parlıyor ama bu parlayan yıldızı 
çok rantable kullanamadığımızı 
düşünüyorum. Bugüne kadar 
yapılanları takdir ediyorum 
ama daha fazla çalışmamız 

gerekiyor. Her ilçemizin ayrı 
bir değeri, turizm, sanayii ve 
tarımda katabileceği değerler 
var” şeklinde konuştu.
“Bursa hepimizin”
Başkan Aktaş, Bursa’nın turizm 
potansiyelini daha da değer-
lenmesi amacıyla ilgili çalış-
maların sürdüğünü belirterek, 
“Bu noktada yerel yöneticilerin 
sürece koyacağı katkılar var. 
Yapacağımız çalışmalarla 

Bursa’mız hak ettiği değere 
daha fazla kavuşacaktır. Bunun 
için gayret sarf edeceğiz, Bursa 
bir tane ve Bursa hepimizin, 
bizim şehrimiz. Kendi içimiz-
de diyaloğumuzu sağlayalım 
ve Bursa’nın güzelliklerini 
hem Türkiye’ye hem dünyaya 
anlatalım” diyerek Türkyılmaz 
ve ekibine ziyaret nedeniyle 
teşekkür etti.
“Hizmetin partisi yok”
Mudanya Belediye Başkanı Hay-
ri Türkyılmaz da Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ile Mudanya 
Belediyesi arasında birilerinin 
öne çıkarmaya çalıştığı gibi bir 
sorunun olmadığını vurgulaya-
rak, “Bursa ile ilgili önemli ko-
nularda bilgi alışverişinde bu-
lunduk. Farklı siyasi partilerden 
olmamız nedeniyle Büyükşehir 
ile ilçe belediyesi çatışması var 
gibi bir algı oluşturuldu ama 
aslında olmadığını herkesin 
bilmesini isteriz. Farklı siyasi 
partilerden de olsak amacımız 

Bursa’ya hizmet etmektir. Hiz-
metin partisi olmuyor. Bizler 
Bursa’yı geleceğe en iyi şekilde 
nasıl taşıyacağımızı düşünüyo-
ruz” dedi.
Türkyılmaz, hem Bursa’da yaşa-
yanları hem de kente gelenleri 
olumlu düşündürecek hizmet-
ler için çalıştıklarını belirterek, 
“4 mevsimin aynı anda yaşan-
dığı değerli kentimizin denizi, 
havası, zeytini, arkeolojik 
değerleri, sıcak suyu, kültürel 
mirası ve tüm değerleri için bir-
likte çalışarak Bursa’yı geleceğe 
taşımalıyız” diye konuştu.
“Birlikte çözeceğiz”
Yerel yönetimlerde diyalogun 
önemine vurgu yapan Türkyıl-
maz, Başkan Aktaş’a görevinde 
başarılar dileyerek, “Bundan 
sonra daha organize çalışarak, 
Bursa ve Mudanya’nın sorunla-
rını birlikte çözeceğiz. Diyalog 
sürdüğü müddetçe Bursa’ya 
ve ülkemize daha fazla hizmet 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursa Valiliği öncülüğün-
de, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 

(BTSO) organizasyonuyla ger-
çekleştirilen Kilis programına, 
Bursa’dan merkezi yönetim 
temsilcileri, milletvekilleri, 
yerel yöneticiler ve iş insan-
larından oluşan yaklaşık 160 
kişi katıldı. Kilis Valiliği ve Kilis 
Belediyesi’ni ziyaretle güne 
başlayan Bursa heyeti, Zeytin 
Dalı Operasyonu’nda görevli 
askerlere ve Kilis’te yaşayan va-

tandaşlara moral desteği verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Kilis’te-
ki izlenimlerini aktararak, 
“Kilis’te çok canlı bir hayatla 
karşılaştık. Burada yaşanan 
sıkıntılara rağmen dimdik 
ayakta duran bir Kilis gördük. 
Bursa, olarak Kilis’in yanında 
olduğumuzu ifade etmek için 
buradayız” dedi.
Kardeşlik morali
Türkiye’nin dört bir yanından 
Kilis’e destek verildiğini hatır-

latan Başkan Aktaş, “Biz Bursa 
olarak bir sinerji oluşturalım 
istedik. Öncesinde Bursa’dan, 
askerler ve ihtiyaç sahipleri 
için hayır tırları da gönderil-
di. Kilis’te de gruplar halinde 
çarşı pazar gezerek esnafımı-
za selam ve moral veriyoruz. 
Türkiye’mizin geleceği için çok 
önemli olan bu sürecin en kısa 
zamanda aşılmasını temenni 
ediyorum. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak üzerimize 
düşen ne varsa her zaman ha-
zırız. Bursa ve Kilis kardeşliğini 

bir kez daha tescillemiş olduk” 
diye konuştu.
Sınırda yaşananlardan en çok 
Kilis’in etkilendiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, “Kilis çok güçlü, 
Kilis halkı çok güçlü, yaşlısıyla 
genciyle organize oldular. Artık 
1 değil, 81 Kilis var. Türkiye’de 
herkesin yüreği Kilis ile atıyor. 
Herkesin duaları ve destekleri 
Kilis ile beraber” dedi.
Başkan Aktaş, “Bu mesele ülke-
mizin, geleceğimizin meselesi. 
Bu durumdan sadece Kilis 
değil tüm Türkiye etkileniyor. 
Bu ülkenin geleceği karartıl-
maya çalışılıyor. Ancak Kilis 
duruşundan hiç taviz vermedi, 
Türk insanının gücünü herke-
se gösterdi” diyerek, herkese 

Kilis’e gelip insanlara destek 
olmalarını söyledi.
Kilis’e moral veren Bursa 
heyetine teşekkür eden Kilis 
Belediye Başkanı Hasan Kara 
da “Dünyanın harikası, insan 
vicdanındaki iyilik duygusudur. 
Bu duygu Kilis’te yaşıyor ve 
yaşatılıyor” dedi.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
Bursa olarak Kilis’e moral 
vermek istediklerini kaydetti. 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay ile yönetim 
kurulu üyeleri ve iş dünyası 
temsilcileri de Kilis’teki progra-
ma katıldı. Bursa ve Kilis ticaret 
odaları arasında bir de protokol 
imzalandı.
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Bursa için 
güç birliği      

Bursa’nın zirvesi moral için Kilis’te

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz’ı Büyükşehir Belediye Binası’nda ağırlayarak, demok-
rasiye inanan insanlar olarak kentin güzelliklerini Türkiye’ye ve dünyaya 
tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa protokolü ve iş dünyası temsilcileri Afrin harekatında görevli 
askerlere ve sınırda yaşayan vatandaşlara moral için Kilis’e gitti.
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Yenişehir Büyükşehir 
ile bir başka güzel

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından Yenişehir’de gerçekleş-
tirilen BUMEP ve BENMEP kursiyerlerine sertifika-
larını da verdi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Ye-
nişehir programında önce 
Yenişehir Belediyesi Şehit 

Astsubay Ömer Halisdemir Kültür 
Merkezi’nde muhtarlarla bir araya 
geldi. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak sonuç odaklı çalışmalar için il-
çelerde muhtarlarla görüştükleri-
ni söyleyen Başkan Aktaş, “İznik’le 
başladık, şimdi Yenişehir’deyiz, 17 
ilçemizde demokrasinin uçbeyleri 
muhtarlarımızla bir araya gelerek 
sıkıntıları tek tek masaya yatırıyo-
ruz. Sanayileşen, gelişen, nüfusu 
artan yerlerde illaki problemler 
olacaktır. Ancak bu sıkıntılar ne 
kadar minimize edilirse, şehir 
o kadar hızlı değişir ve şehirde 
yaşayanlar o kadar mutlu olurlar” 
diye konuştu.
“Her şey hayalle başlar”
Başkan Aktaş, kentteki dönü-
şüm sürecinden de bahsederek, 
“Bursa’nın geleceğine yönelik 
hayallerimiz var. Her şey hayal et-
mekle başlar. Ancak işin realitesi 
de var. Hiçbir şey mazeret değil. 
Bursa gibi bereketli bir şehirdeyiz. 
Tecrübeli, birikimli, uyumlu ekip-
lerle, heyecanla çalışıyoruz” dedi.
İstişare ve empatiye önem 
verdiğini söyleyen Aktaş, muh-
tarların da zor bir görevi heye-
canla gerçekleştirdiklerini anlattı. 
Bursa’nın daha yaşanılabilir bir 
şehir olması için çalışmalarına 
yön verdiklerini belirten Aktaş, 
muhtarların görüş ve önerilerini 
de dinledi. Büyükşehir Belediyesi 
ve Yenişehir Belediyesi bürokrat-
ları ile AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Bülent Temelli, AK Parti 
Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Ka-
mıl ile meclis üyeleri de toplantıya 
yoğun katılım sağladı. Yenişehir 
Belediye Başkanı Süleyman Çelik, 
Yenişehir’e desteklerinden dolayı 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Başkan Alinur Aktaş, muhtarlarla 

toplantısının ardından Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Yenişehir’de 
gerçekleştirilen Bursa Mobil 
Eğitim Projesi (BUMEP) ile Bursa 
Engelsiz Mobil Eğitim Projesi 
(BENMEP) kapsamında eğitim-
lerini tamamlayan 421 kursiyere 
sertifikalarını verdi.
Yenişehir’de geçen yıldan bu yana 
devam eden ve teknolojik olarak 
donatılan otobüslerle vatandaşın 
yaşadığı mahallede verilen eğitim-
ler ilçede yoğun ilgiyle karşılan-
dı. Sertifika töreninde yapılan 
hediye çekilişinde kazananlara 
da akıllı telefon, laptop, tablet ve 
mini bilgisayar hediye edilirken, 
kursiyerler, yaşadıkları mahallede, 
eğitimlerine olanak sunan Başkan 
Aktaş’a teşekkür ederek çiçek 
takdim etti.
“Öğrenmenin yaşı yoktur”
Başkan Aktaş, sertifika töreninde 
yaptığı konuşmada, televizyonda 
onlarca dizi varken kurslara katı-
lan vatandaşları tebrik etti. Çocuk-
larının geleceği için ebeveynlerin 
kendilerini geliştirmek zorunda 
olduklarını belirten Başkan Aktaş, 
“Kendimizi geliştirmek zorun-
dayız. Öğrenmenin yaşı yoktur. 
Çok şükür, devletimizin imkanları 
var. Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın her tarafında bu tür 
faaliyetler yapıyoruz. Yenişehir’de 
kursa yoğun ilgi olması bizleri de 
motive ediyor. Başka projeler için 
de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sorunları minimize edeceğiz”

Çavuşoğlu’ndan Bursa’ya övgü

İznik’te muhtarlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, sonuç odaklı hiz-
metlerle İznik’in daha güzel günler yaşayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi hiz-
met binasını ziyaret ederek, Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi. 

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İz-
nik Belediyesi’nde 

muhtarlarla bir araya geldiği 
toplantıda, ilçenin nabzını 
tuttu. Dünyanın da yakından 
takip ettiği İznik’in tarihi, 
kültürel mirası, doğası ve pek 
çok özelliğiyle değerli bir ilçe 
olduğunu söyleyen Başkan 
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilçede yapılan ve devam 
eden çalışmaları da anlattı.
İznik’te herkesin düşüncele-
rini ifade ettiği, interaktif bir 
toplantının gerçekleştiğini 
belirten Başkan Aktaş, daha 
önce 1058 muhtarla Merinos 
AKKM’de bir araya geldiklerini 
de hatırlatarak, “İlçelerimizde 
muhtarlarla bir araya geldi-
ğimiz değerlendirme toplan-

tılarımıza İznik’ten başladık. 
Mahalle muhtarlarımız, ilçe 
belediye başkanımız, il ve ilçe 
parti yöneticilerimiz, meclis 
üyelerimizle İznik ve kırsal 
mahalleleriyle ilgili konuları 
masaya yatırdık, beklentileri 
değerlendirdik. Sonuç odaklı, 
pratik adımlarla problemleri 
minimize edeceğiz” dedi.
Yerinde çözüm
Başkan Aktaş, toplantıda 
gerekli notları aldıklarını söy-
leyerek, “Bizim programımız 
belli, bir taraftan ilerliyor ama 
bugün karşımıza farklı konular 
çıktı, eklememiz veya çıkar-
mamız gerekenler de oldu. 
Bunları değerlendiriyoruz. 
Ortak aklı kullanıyoruz, bera-
berce ilçelerimizin sıkıntılarını 
çözüyoruz. Herkes bu takımın 
birer parçası… Herkes görevi-

ni iyi şekilde yerine getirirse, 
sonuca ulaşmamak için hiçbir 
gerekçe yok. İznik bir dünya 
kenti… Sadece Bursa’ya değil, 
tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
hitap eden ilçede, yapaca-
ğımız çalışmalarla İznik, 
önümüzdeki yazdan itibaren 
daha güzel günler yaşayacak” 
diye konuştu.
Türkiye’de yaşanan gelişime 
de dikkati çeken Aktaş’ın 
muhtarların görüş ve öne-

rilerini de aldığı toplantıya 
Büyükşehir Belediyesi ve İznik 
Belediyesi bürokratları ile 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Bülent Temelli, AK Parti İznik 
İlçe Başkanı Halil İbrahim 
Gökbulut ile meclis üyeleri de 
yoğun katılım sağladı. İznik 
Belediye Başkanı Osman 
Sargın ise toplantıda ilçede 
yapılan ve yapılacak çalış-
maları değerlendirdiklerini 
belirterek, İznik’e destekle-
rinden dolayı Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.

AK Parti Bursa İl 
Başkanlığı’nın 
yürüttüğü ‘Siya-
set Akademisi’ne 

katılmak üzere şehre gelen 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Büyükşehir Belediyesi 
hizmet binasını ziyaret etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş tarafından kapıda 
karşılanan Bakan Çavuşoğlu, 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirildi.
“Türkiye dimdik ayakta” 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, belediyeye ger-
çekleştirdiği ziyaret nedeniyle 
Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür 
etti. Türkiye’nin önemli bir 
süreçten geçtiğini, Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu’nun da bu 
süreci Siyaset Akademisi’nde 
detaylı bir şekilde anlattığını 
söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 
Türkiye’nin güney hattında, 
Ortadoğu ve Afrika’da sıcak 
gelişmelerin yaşandığını 
vurguladı. Başkan Aktaş, “Tüm 

bunlara rağmen Türkiye, 
dimdik ayakta duruyor. En çok 
yardımı yapan, en çok ziyaret 
eden ve en çok iş adamlarıyla 
farklı ülkelerde buluşan yine 
Türkiye oluyor. Bunda başta 
Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere Başbakanımı-
zın, hükümetimizin ve dış 
politikayla alakalı üstlendiği 
görevlerde başarılı işlere 
imza atan Dışişleri Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun etkisi 
var. Bakanımıza, Bursa’yı ve 
belediyemizi ziyaret ettiği için 
teşekkür ediyorum” dedi.
“Bursa bir dünya markası”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ise Bursa’da bulun-
maktan büyük mutluluk ve 
onur duyduğunu dile getirdi. 
Kısa bir süre önce Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı olan 
Alinur Aktaş’ın belediyecilik 
geçmişinin eskiye dayandığını 
vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, 
“Bugüne kadar yaptığınız hiz-
metlerle Bursalıların gönlünde 

taht kurdunuz. Göreve geldi-
ğiniz günden bu yana başta 
ulaşım olmak üzere var olan 
sıkıntıları dokunuşlarla çöz-
meye çalıştığınızı görüyoruz. 
Bursa, Türk dünyası ve Türk 
tarihi için önemli bir şehirdir. 
Türkiye, dünyada nasıl önemli 
bir ülke olduysa; Bursa da tari-
hi ve güzellikleriyle bir dünya 
markasıdır. Çok önemli bir 
şehirde Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapıyorsunuz. Allah 
utandırmasın” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belediyeciliğe ve 
yerinde hizmete önem verdiği-
ni hatırlatan Çavuşoğlu, “Bize 
de bir görev düşerse, elimiz-
den geleni yaparız. Bursa’da 
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu olmak üzere önemli 
isimler bulunuyor. Birlik, 
beraberlik ve uyum önemli-
dir. Allah yolunuzu açık etsin. 
İnşallah en kısa zamanda 
tekrar geleceğim. Eşime de bu 
yönde bir sözüm var” şeklinde 
konuştu.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’nın değerine değer 
katan emekçi kadınlarla 

bir araya gelerek, ‘8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü tebrik etti. 
Başkan Aktaş, Büyükşehir Bele-
diyesi kadın meclis üyeleri, Bü-
yükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de 
görev yapan kadın bürokratlar, 
kamu kurum ve kuruluşları-
nın kadın yöneticileri ve kadın 
muhtarlarla Merinos Gölpark’ta 
gerçekleştirilen toplantıda bir 
araya geldi.
Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş’ın 
da eşlik ettiği toplantıda, hayatın 
her alanında çok büyük rolü olan 
kadınlara sadece bir gün değil 
her gün değer verilmesi gerek-
tiğini söyledi. “Kadın annedir, 
kadın eştir, kadın kardeştir, 
kadın hayattır” diyerek kadınlara 
verdiği değeri ifade eden Başkan 
Aktaş, “Her zaman bana destek 
olan eşim ve bizleri özveriyle ye-
tiştiren annelerimiz başta olmak 
üzere tüm emekçi kadınların 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum. Çalışan, üreten, şeh-
rimize değer katan tüm kadınları 
tebrik ediyorum” diye konuştu.
“Kadın güçlüdür”
Eşi Sevinç Aktaş’ın desteğiyle 
bu derece yoğun çalışabildiğini 
anlatan Başkan Aktaş, kadının 
Türk toplumunda saygın bir yeri 
olduğunu belirterek, toplantıy-
la da farkındalık oluşturmak 
istediklerini kaydetti. Aktaş, 
Büyükorhan Kaymakamı Kutsal 
Baytak ve İl Müftü Yardımcısı 
Sedanur Sezen’in de katıldığı 

toplantıda tüm 
kadınlara karanfil ve 
fular hediye etti.
Sevinç Aktaş da 
kadının toplumdaki 
yerine ve gücüne vur-
gu yaparak, “Kadın 
değerlidir, güçlüdür, 
naiftir. Dünya ka-
dınlarının gününü 
tebrik ediyorum. 
Allah hepimize hayırlı, 
uzun ömürler versin 
ve çevremize faydalı 
olabilmeyi nasip etsin” 
diyerek kadına değer 
veren bilinçli bireylerin 
artması dileğinde bu-
lundu. Toplantı, günün 
anısına hatıra fotoğrafı 
çekimiyle sona erdi. 
Kadın, hak ve adalet
Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla düzenle-
nen ‘Kadın, hak ve adalet’ 
konulu panel, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda yapıldı. Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle 
hazırlanan kamu spotu-
nun gösterimiyle başlayan 
panele Bursalılar yoğun ilgi 
gösterdi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, programın 
açılışında yaptığı konuşma-
da, kadınların toplumun en 
önemli üyeleri olduğunu söy-

ledi. Kadınların, her alanda, 
her meslek gruplarında 
önemli görevleri başarıyla 
yürüttüklerini belirten Ak-
taş, hem eş, hem anne olan 
kadınların özel ve daha 
değerli olduğunu kaydetti. 
Panelde de Büyükorhan 
Kaymakamı Kutsal Baytak, 
Avukat Nevin Palacıoğlu 
Canbaz ve İl Müftü Yar-
dımcısı Sedanur Sezen, 
kendi mesleki yaşamla-
rından örnekler vererek 
kadının toplumdaki yeri 
ile ilgili anekdotlar pay-
laştı, hakları konusunda 
kadınları bilgilendirdi.
Kadın, anadır, eştir
Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa Kent Konseyi Ka-
dın Meclisi tarafından 
‘8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’ etkinlikleri 
kapsamında düzen-
lenen ‘Bursa Kadın-
larının Mesajı Var’ 
konulu programda 
kadınların dileklerine 
tercüman oldu. Aktaş, 
Heykel’de Ressam 
Şefik Bursalı Sanat 
Galerisi üzerindeki 
alanda bulunan pa-
noya, “Kadın anadır, 
kadın eştir. Kadın, 
hayatın en önemli 
unsurudur. Erkeğin 
varlık nedenidir. 
İyi ki varsınız. Tüm 
kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Ka-
dınlar Günü kutlu 

olsun” cümlelerini yazdı.
“Toplumun en önemli 
üyesi”
Konuşmasında da kadınların ve 
annelerin değerine dikkati çeken 
Başkan Aktaş, “Kadın, toplumun 
en önemli üyesidir. Kadınların 
değeri ve bu farkındalık her 
geçen gün daha da artıyor. Sosyal 
hayatta, siyasette kadınların 
kazandığı haklar tabii ki ye-
terli değil ancak her geçen gün 
kadınlar daha fazla söz hakkına 
sahip oluyor ve bu durum daha 
da artacak” diye konuştu. 
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Hasan Çepni de fedakârlıkları ve 
emekleriyle insanlığın umudunu 
yeşerten tüm kadınların gününü 
tebrik etti. Toplumun temel taşı 
olan kadınların, gelecek nesil-
leri yetiştirdiğine dikkati çeken 
Çepni, kadınların eğitilmelerinin 
geleceğe en büyük yatırım olaca-
ğını vurguladı.
Umutlarını yazdılar
Bursa Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık 
ise kadınların özverili yaşama-
larına rağmen dünyanın her 
yerinde şiddete ve ayrımcılığa 
uğradığına, siyasette, ekonomi-
de, eğitimde hak ettiği konuma 
gelemediğine değindi. Kocabı-
yık, kadınların sosyal, siyasal 
ve ekonomik yaşamda daha iyi 
temsil edebilmeleri gerektiğini 
de belirtti. Panoya beklentile-
rin, umutların ve düşüncelerin 
yazıldığı etkinlikte Başkan Aktaş 
ve programa katılan kadınlar 
gökyüzüne pembe balon bıraktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Bursa Kadınlarının Mesajı Var’ panosuna 
“Kadın anadır, kadın eştir. Kadın, hayatın en önemli unsurudur. Erkeğin varlık nedenidir. İyi ki varsınız. Tüm kadınlarımı-
zın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” cümlelerini yazdı. 

“Kadın; anadır, yardır, eştir...İyi ki varsınız”
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Bursa’yı değerleriyle gele-
ceğe taşırken ecdat ema-
netlerini de ihya eden 
Büyükşehir Belediyesi, 

İnegöl İlçesi Halhalca Mahallesi 
mevkiinde, İstiklal Savaşı’nda 
Yunanlılar ile Türk ordusu 
arasında yaşanan muharebede 
canlarını veren 81 şehidin bu-
lunduğu şehitliği düzenleyerek 
ziyarete açtı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Halhalca İstiklal Sa-
vaşı Şehitliği’nin açılışında yap-
tığı konuşmada, milli mücadele 
döneminde Bursa ve İstanbul’a 
yakınlığı nedeniyle İnegöl’ün de 
Yunan işgaline maruz kaldığını 

hatırlattı.
“Şehitler destan yazdılar”
Başkan Aktaş, 1920, 1921 ve 
1922 yıllarında 4 kez işgal edilen 
İnegöl’ün milli mücadelede en 
fazla tahribata uğrayan yer-
lerden olduğunu söyleyerek, 
“İnegöl, işgal yıllarında harabeye 

dönmüş. Yunan işgali sırasın-
da canları uğruna mücadele 
eden İnegöl’ün yiğit evlatlarını 
rahmetle anıyoruz. Onlar, milli 
sorumluluk şuuruyla, fedakarca 
vatanı savundular, çile çektiler, 
eziyet gördüler ama ne pahası-
na olursa olsun destan yazarak 
bize özgür bir vatan bıraktılar. 
İnegöl’ün böyle bir değeri oldu-
ğunu ifade edelim istedik. Bursa 
bir tarih şehri, kültür şehri, tica-
ret şehri, sanayi şehri… İnegöl de 
Bursa’nın en önemli parçaların-
dan bir tanesi” diye konuştu.
Başkan Aktaş, şehitlikte yapı-
lan çalışmaları anlatarak, “4 
dönümlük arazide 78 İstiklal 
şehidimiz, 5 de 1. Dünya Sa-
vaşı şehidimiz yatıyor. Onlar 
en yüce mertebeye ulaştılar. 
Tarihimizde yaşananları 
unutmuyoruz, geleceğimi-
zi inşada bize yol gösteri-
yor” dedi.
“Ülkemizi değer-
leriyle geleceğe 
taşıyacağız”
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İstiklal Savaşı’nda Bursa İnegöl’de vatanı uğruna 
canlarını veren 81 şehidin bulunduğu Halhalca İstik-
lal Savaşı Şehitliği, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenerek ecdada yakışır hale getirildi.

İnegöllü İstiklal    şehitlerine vefa

Geleceğe yürürken tarihi doğru 
okumak gerektiğini belirten Baş-
kan Aktaş, “Ecdadımızın bizlere 
bıraktığı ülkemizi tüm değerle-
riyle geleceğe taşıyacağız. Bize 
bu vatanı emanet edenlere vefa 
borcumuzu ancak bu şekilde 
ödeye biliriz. İnegöl Belediyesi 

mülkiyetinde bulunan bu alan-
da şehitlerimizin isimlerinin 
yazılı olduğu kaidelerle şehit-
lik anıtı çevresiyle düzenlendi. 
Çevre duvarı ve tören alanı 
oluşturuldu. Kurtuluşa emek 
veren, can veren aziz şehitle-
rimizi bir kez daha rahmetle 
anıyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir’e teşekkür
İnegöl Belediye Başkanı Al-
per Taban da tarihe tanıklık 

eden Halhalca 

Mahallesi’nde şehitliğin düzen-
lenmesi nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti. İnegöl Kaymakamı 
Ali Akça, birlik ve beraberlik me-
sajı verirken, Halhalca Mahallesi 
Muhtarı Veysel Yılmaz ise tarihi 
1900’lü yıllara dayanan ma-
halledeki çalışmalar nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanı 

Binbaşı Uğur Baş, İlçe Emniyet 
Müdürü İlhami Araali, AK Parti İl 
Başkan Yardımcısı Bülent Temel-
li ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı 
Mustafa Ersan ile vatandaşların 
yoğun katılım sağladığı prog-
ramda, dualarla şehitliğin açılışı 
gerçekleştirildi.

Alt ve üst yapısıyla sorunsuz bir Karacabey Bursa için 2018 ‘yol yılı’

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Karacabey’de 85 ma-
halle muhtarının katıl-

dığı toplantıda, ilçede yapılan, 
devam eden ve yapılacak olan 
projeler hakkında bilgi vere-
rek, Karacabey’de de özellikle 
ulaşım ve altyapı konusunda 
bildirim aldıklarını belirtti.
Bursa’nın dinamik bir şehir ol-
duğunu vurgulayan, heyecanla 
ve kararlı bir şekilde çalıştık-
larını söyleyen Başkan Alinur 
Aktaş, “Kentin her köşesini 
karış karış tarayıp neler ya-
pılacağını değerlendiriyoruz. 
Daha önce yerel yöneticilerle 
görüşmüştük ama bu kez 17 
ilçede de demokrasinin uç 
beyleri muhtarlarımızla bir 
araya geliyor, sıkıntıları dinli-
yoruz. 1058 mahalle muhta-
rının bulunduğu Bursa’mızda 
nüfus da her geçen yıl artıyor. 
Çalışmalarımızda öncelikli 

ihtiyaçlara dikkat 
ediyoruz” diye 
konuştu.
İlçe belediyele-
rinin özellikle 
suyun yüksel-
mesi konusunda 
sıkıntı yaşadığını 
ve bu nedenle 
de suya ikinci 
bir indirim için 
çalışmaların sür-
düğünü açıklayan 
Başkan Aktaş, “Biz altyapısı 
ve üstyapısıyla sıkıntısız bir 
Karacabey olsun istiyoruz. 
Muhtarlarla yaptığımız toplan-
tılarda gerekli notları alıyoruz. 
Muhtarlarımızın vereceği 
bilgiler çalışmalarımıza yol 
gösterecektir” dedi.
Ortak akılla hizmet
Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan ise ortak aklı esas 
alarak hareket ettiklerini, 
tüm mahallelere Karacabey 
Belediyesi ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmet götür-
düğünü dile getirdi. Altyapı 
ve Yeniköy Sahil Projesi’ni 
önemsediklerini aktaran Öz-
kan, Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde yapılan toplantı-
nın ilçeye fayda sağlayacağını 

dile getirdi.
Muhtarların da tek tek söz 
alarak mahallelerindeki sıkın-
tıları dile getirdiği toplantıya, 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Bülent Temelli ile Büyükşehir 
ve Karacabey belediyeleri 
bürokratları, AK Parti Karaca-
bey İlçe Başkanı Ertem İşcan, 
meclis üyeleri, AK Parti Kadın 
ve Gençlik Kolları üyeleri de 
katıldı.Toplantının ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ile Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘7. 
Karacabey Tarım Fuarı’nı da 
ziyaret etti. Fuarın ülke ve şe-
hir ekonomi açısından hayırlı 
olmasını temenni eden Aktaş, 
Karacabey Tarım Fuarı’nın her 
sene çıtayı yükselterek vatan-
daşlara avantaj sağlayacağına 
inandığını söyledi.

Bursa’nın tüm ilçelerine 
hizmetlerini ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, il-
çelere yönelik değerlendir-

me toplantılarının 6.’sını Mustafa-
kemalpaşa İlçesi’ne gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, toplantıya katılan 117 
muhtara, ilçede yapılan, devam 
eden ve yapılacak olan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Muhtarların 
da mahallelerindeki sıkıntılarını 
dile getirdiği toplantıda, ağırlıklı 
olarak altyapı, ulaşım ve sulama 
konularında bildirimler alındı.
“Sonuç odaklıyız”
Başkan Alinur Aktaş, muhtarları 
birebir dinleyebilmek amacıyla 
ilçelerde toplantılar düzenledik-
lerini söyledi. Bursa’yı geleceğe 
en iyi şekilde taşımak amacıyla 
heyecanlı olduklarını vurgulayan 
Aktaş, el birliğiyle tüm ilçelere de-
ğer katacaklarını belirtti. Bugüne 
dek Bursa’ya hizmet eden tüm 
belediye başkanlarına teşekkür 
eden Başkan Aktaş, “Bizler çıtayı 

daha yukarı çıkarmanın derdin-
deyiz. Göreve geldikten sonra 17 
ilçemizi de dolaştık, notlarımızı 
aldık. Elimizdeki realiteye göre 
hareket ediyoruz. Bereketli bir 
şehir olan Bursa, tüm sıkıntıları 
aşabilecek güce de sahip. Ancak 
öncelikli ve acil konularla ilgili 
karar vermemiz gerekiyor. Sonuç 
odaklı çalışıyoruz. O yüzden bizler 
2018’i ‘Yol Yılı’ ilan ettik. Bu sene 
yol ile ilgili konularda çok çalışa-
cağız” diyerek ay sonuna dek tüm 
ilçelerde incelemelerini tamamla-
yacaklarını kaydetti.
Mustafakemalpaşa Belediye Baş-
kanı Sadi Kurtulan da muhtarlarla 
buluşma programlarının ilçelerin 
sıkıntılarına yerinde çözüm bulma 
adına çok önemli olduğunu söyle-
di. Bursa’nın yüzölçümünün yüzde 
23’ünü Mustafakemalpaşa’nın 
oluşturduğunu hatırlatan Kur-
tulan, Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte yapılacak çalışmalarla 
ilçedeki problemleri de en aza 
indireceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey İlçesi’ndeki 
mahalle muhtarıyla bir araya geldiği toplantıda, ilçenin problemle-
rinin çözüme kavuşması için gayret gösterdiklerini söyledi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 10

Anadolu’daki ilk sağlık 
müzesi olma özelliği 
taşıyan Bursa Sağlık 
Tarihi Müzesi, Büyük-

şehir Belediyesi tarafından Pı-
narbaşı Mahallesi’nde düzenle-
nerek, kente kazandırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, şehrin sağlık 
tarihini geleceğe taşıyan 
müzenin açılışında, Bursa’nın 
müzeleriyle de ünlü bir şehir 
olduğuna değindi.
Başkan Aktaş, tüm sağlık 
emekçilerinin 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı tebrik ederek, 
“Böyle anlamlı bir günde hem 
Bursa’ya hem de ülkemize bu 
özellikli müzeyi kazandırma-
nın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Teknolojinin de gelişmesiyle 
sağlık alanında da çok yol alın-
dığını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Hangi dönem olursa olsun, tıp 
alanında kullanılan malzeme-
ler ve tedavi yöntemleri ilgi 
çekmiştir. Bursa Sağlık Tarihi 
Müzesi, bu merakı giderecek. 
Müzemiz, Edirne’deki müze-

den sonra Türkiye’nin ikinci 
sağlık müzesi ve aynı zaman-
da da Anadolu’da kurumsal 
olarak kurulan ilk müzedir” 
şeklinde konuştu.
Özel koleksiyon
Başkan Aktaş, müzenin, geç 
dönem sivil mimari yapı 
örneklerinden olduğunu ve 
yaklaşık 290 metrekarelik bir 
alana sahip yapıda düzenlen-
diğini ifade ederek, “Özgün 
planlarına göre yeniden inşa 
edilen müzede tarih boyunca 
Bursa’nın sağlık gelişimi göz-
lemlenebilecek. Müzede sağlık 
kurumlarına ait bilgiler ve 
bunların ilimizdeki gelişiminin 

yanı sıra Dr. Ceyhun İrgil’in ko-
leksiyonu ve sağlık sektöründe 
görev yapanların bağışları, 
eser ve belgeler de bulunuyor” 
diyerek, müzeye destek veren-
lere teşekkür etti.
Müze binasının alt katının 
araştırma, etkinlik ve sergiler 
için tasarlandığını, ‘Yaşayan 
Müze’ mantığıyla halka hizmet 
vereceğini belirten Başkan 
Aktaş, yapının üst katının ise 
sağlık alanına dair eserlerle 
düzenlendiğini kaydetti.
Geçmiş zaman ve bugüne dair 
envanterlerle oluşturulan 
müzede çeşitli laboratuvar ve 
müdahale ekipmanlarıyla bir-
çok görselin de sergilendiğini 
kaydeden Başkan Aktaş, müze-
de sağlık konulu konferanslar, 
ücretsiz taramalar ve hastalık-
ları önleyici faaliyetlere ilişkin 
bilgilendirme seminerlerinin 
yapılacağını da ifade etti.
Başkan Aktaş, kente kazan-
dırılan 18. müze olan ‘Bursa 
Sağlık Tarihi Müzesi’ne büyük 
emek veren Dr. Ceyhun İrgil’e 

teşekkür ederek, ipek bir tablo 
hediye etti. Bursa’da sağlıkla 
ilgili ciddi bir gelişim olduğuna 
da değinen Aktaş, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin bu konuda 
önemli çalışmalarının bulun-
duğunu sözlerine ekledi.
Müzeye sahip çıkmalı
Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun 
İrgil de heyecanını ve sevincini 
dile getirdiği konuşmasın-
da, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 
aslında bir direniş öyküsü 
olduğunu hatırlattı. İrgil, 
İstanbul’un işgali sırasında ilk 
kez direnişe geçen ve orada 
kendine yapılan muameleyi 
ve işgali kabul etmeyen Tıp 
öğrencilerinin işgale karşı 
ilk başkaldırdığı gün olduğu 
için 14 Mart’ın kutlandığını 
anlattı. Eskiden Bursa’daki 
Darüşşifa’nın kuruluş günü 
olan 12 Mayıs’ın Tıp Bayramı 
olarak yıllarca kutlandığını 
ancak daha sonra kanunla 14 
Mart’a dönüştüğünü ifade etti. 
Türkiye’de ilk sağlık müzesinin 
1920’li yılların sonuna doğru 

Bursa Valiliği içerisinde bir 
odada Osman Şevki Uludağ 
tarafından açıldığını hatırlatan 
İrgil, Anadolu’daki ilk sağlık 
müzesi özelliği taşıyan Bursa 
Sağlık Tarihi Müzesi’nin yaşa-
ması için Bursalılara müzeye 
sahip çıkmaları çağrısında 
bulundu. Bursa Vali Yardım-
cısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile 
Osmangazi Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hasan Hüseyin 
Erdönmez de kente kazandı-
rılan müzeden dolayı Büyük-
şehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti. Konuş-
maların ardından açılışı yapı-
lan müze gezilerek sergilenen 
eserler ilgiyle incelendi.

Bu müze sağlık tarihine ışık tutuyor
Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, ‘14 
Mart Tıp Bayramı’nda ziyarete açıldı.

Bursa ‘THY 7. Science Expo 2018’e hazır 
Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ‘THY 7. Science Expo 2018’,  
26 – 29 Nisan tarihleri arasında Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
destekleri, Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nin (BTM) 
ev sahipliğinde ‘Geleceğin 
Teknolojileri’ ana temasıyla 
düzenlenecek ‘7. Science Expo 
2018’, 4 gün boyunca Bursa 
TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.
Organizasyon çerçevesinde 8 
farklı kategoride proje yarış-
ması, 100 farklı alanda atölye 
çalışmaları, bilim gösterileri, 
simülatörler, bilim konfe-
ransları, drone gösterileri ve 
insansız hava araçları uçuşları 
yapılacak. Polonya, Fransa, 
İtalya, Hollanda ve Singapur 

gibi farklı ülkeden gelecek 
ekipler de atölye çalışmaları 
ve bilim gösterileri yapacak.

Toplam 110.000 TL ödül
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
çok önem verdiği, yerli ve 
milli üretimin teşvik edilmesini 
destekleyecek bir program 
hazırlandığını anlattı. Geçen 
yılki ‘6. Bursa Bilim Şenliği’ni 
175 bin kişinin ziyaret ettiğini, 
78 bin 466 kişinin atölye çalış-
malarına katıldığını ve şenlik 
kapsamında 3 bin 417 kişinin 
aynı anda yaptığı atölye çalış-
malarıyla ‘Dünya Rekoru’nun 
Bursa’da kırıldığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “THY sponsor-
luğunda gerçekleşecek olan ‘7. 
Science Expo 2018’ kapsa-
mında bu yıl 4.’sü düzenlenen 

proje yarışmasının teması 
‘Geleceğin Teknolojileri’ olarak 
belirlendi. Toplam 110.000 TL 
ödülün dağıtılacağı yarış-
mada ‘Çocuk Mucitler’, ‘Genç 
Mucitler’, ‘Usta Mucitler’, ‘İn-
sansız Hava Araçları’, ‘Drone’, 
‘Mangala Turnuvası’, ‘Autodesk 
Tasarım ve Modelleme Yarış-
ması’ ile ‘Meslekler Yarışıyor’ 
gibi 8 ayrı kategori bulunuyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
desteğiyle Türkiye genelindeki 

tüm okullarda proje yarışması 
çağrısı yapıldı. 81 ilden 570 
başvuru alındı. Başvuruların 
son günü olan 30 Mart’a kadar 
da 1500’ü geçmesi öngörülü-
yor” diye konuştu.
‘Science Expo Proje 
Yarışması’nda dereceye giren-
lerin yanı sıra finale kalan tüm 
projelere 500 TL mansiyon 
ödülleri verileceğini belirten 
Başkan Aktaş, yarışmada 50 
proje, insansız hava araçları ve 
drone yarışmasında 50 ekip, 
autodesk tasarım ve modelle-
me yarışmasında 25 ekip, man-
gala yarışmasında 4000 öğren-
ci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da ise 
35 ekibin çalışmalarını finalde 
sergileyeceğini açıkladı.
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Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir taraf-

tan altyapı ve üstyapı yatırım-
larını hızla sürdürürken, diğer 
yandan sosyal, kültürel ve eği-
tim alanlarındaki hizmetlerine 
de devam ettiğini vurguladı. 
Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde faaliyet gösteren Ali 
Paşa Oyuncak Kütüphanesi’nde 
anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğ-
rencileriyle bir araya gelen Baş-
kan Aktaş, gelecekte bugünün 
çocuklarının 
söz sahibi 
olacağını; 
çocukların 

bugünden, yarına hazırlanması 
gerektiğini belirtti.
Çocukların atölye çalışmala-
rına da katılan Başkan Aktaş, 
“Kütüphanemiz, özellikle 0 – 12 
yaş grubu çocuklar için çok 
önemli bir merkez. Nitelikli 
oyuncağa ulaşamayan çocuklar 
için 2015 yılında faaliyete ge-
çen bir mekan… Buraya gelen 
çocuklar, aileleriyle ve arkadaş-
larıyla oyun odalarında, okuma 
salonunda kitaplarla ve atölye-
deki etkinliklerle kaliteli vakit 
geçiriyor. Okullar da gruplar 
halinde kütüphaneye gelerek 
etkinliklere katılabiliyor” diye 
konuştu.

50 bin çocuk faydalanıyor
Başkan Aktaş, çocukların 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
devam ederken el becerilerini 
geliştiren atölye çalışmalarına 
da katıldığını belirterek, “Kü-
tüphanemizden yıllık yaklaşık 
50 bin civarında çocuk fayda-
lanıyor. Çok güzel bir rakam. 
Kütüphaneye gelme imkanı 
olmayan, Bursa’ya bağlı ilçe-
lerdeki köy okulları da ziyaret 
edilerek oradaki öğrencilerle 
atölye çalışmaları, hikaye oku-
ma ve anlatma etkinlikleri de 
yapılıyor” şeklinde konuştu.
Aktaş, kütüphane olarak 
Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi 
yönetimi ve eğitmenleriyle, ce-
zaevinde kalan 0-6 yaş çocukla-
ra yönelik etkinlikler düzenle-
diklerini de sözlerine ekledi.

Bursa’nın geleceği çocuklarla değerli
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın geleceği için çocukların, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak ye-
tiştirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre ve Sağlık 
Komisyonu’nun DOSAB Termik Santrali’nin 
kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağı 
şeklindeki raporunu oy birliğiyle kabul etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Şubat ayı toplantısı 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş’ın başkan-
lığında yapıldı. Toplantıda bir 
önerge üzerine Çevre ve Sağlık 
Komisyonu’na gelen DOSAB 
Termik Santrali ile ilgili rapor 
da ele alındı. Çevre ve Sağlık 
Komisyonu’nun;  Yapılması dü-
şünülen termik santralin çevre-
ye etkileri, meteorolojik şartlar, 
şehir merkezine olan yakınlık, 
sanayileşmenin artmasına bağlı 
kirlilik gibi sebeplerle santralin 
kurulması ve işletilmesinin 
uygun olmayacağı şeklindeki 
raporu, oy birliği ile kabul 
edildi.
Büyükşehir’in tavrı net
Termik santrale karşı alınan 
meclis kararıyla ilgili olarak 
basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 
sanayi ile iç içe yaşayan bir 
şehir olduğunu, Demirtaş Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin de artık 
şehir içinde kaldığını hatırlattı. 
Bursa ve Türkiye ekonomisine 
ciddi katkı sağlayan DOSAB’ta 
kurulması gündeme gelen ter-
mik santralin farklı platform-
larda tartışıldığını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Konu bir önerge 
ile meclisimize gelmişti. Çevre 
ve Sağlık Komisyonumuz ko-
nuyla ilgili ciddi bir araştırma 

yaptı. Konunun artıları eksileri, 
konu çevre olunca da özellikle 
eksileriyle alakalı inceleme 
yapıldı. Halihazırda santralle 
ilgili fiili bir çalışma söz konusu 
değil. DOSAB yönetiminin de 
‘uygulamayı düşünmüyoruz’ 
şeklinde bir tavrı var. Meclis ko-
misyonumuz etraflıca araştırıp, 
olumsuzlukları ortaya koydu. 
Biz bu konudaki kanaatimizi 
ilgili kurumlara bildireceğiz. 
Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. 
Bursa’nın zarar görmesini iste-
miyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Ba-
kanlığa rağmen bir iş yapmak 
konumunda olmadığını da 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Belki, 
santralin yapılması düşünülen 
yer şehrin 50 kilometre dışında 
olsaydı farklı bir karar da çıka-
bilirdi. Biz sadece kanaatimizi 
ortaya koymak durumundayız. 
İlgili yerlerde fikrimizi belirt-
meye çalışacağız” diye konuştu.

Termik santrale karşı
Büyükşehir’in tavrı net

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi tara-
fından ‘girişimcilik 
ve sürdürülebilirlik’ 

temasıyla düzenlenen ‘7. İşini 
Şansa Bırakma’ isimli zirve, 
Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Hüdavendigar salonundaki 
zirveye katılan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş ile 
duayen işadamları ve konusun-
da uzman isimler, tecrübelerini 
gençlerle paylaştı.
“İmkanlar da mücadele de 
büyük”
Zirvenin açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hayat mücade-
lesinin de yarışın da büyük 
olduğunu fakat günümüz 
dünyasının zengin imkanlara 
sahip bulunduğunu ifade etti. 
Konuşmasında gençlere kendi 
hayatından örnekler veren ve 
üniversite 3. sınıfta elde ettiği 
bilgisayar sertifikasıyla anonim 
bir şirketin muhasebe servi-
sinde işe başladığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “İş görüşmesi-
nin başlangıcında olumlu bir 
hava yoktu. ‘Benim bilgisayar 
sertifikam var’ dediğimde, işin 
seyri değişti. Firmanın muha-
sebe servisinde işe başladım. 
Üniversite eğitiminin ardın-
dan kariyerime muhasebeci, 
sonrasında da mali müşavir 
olarak devam ettim. Bugünle-
re geldim” şeklinde konuştu. 

Gençlere hayat mücadelesini 
kesinlikle bırakmamak gerekti-
ğini vurgulayan ve açığa çıkan 
her fırsatın değerlendirilmesi 
tavsiyesinde bulunan Başkan 
Aktaş, “Size çok açık bir şey 
söyleyeyim. Ben şu anda da bir 
devlet üniversitesinde yüksek 
lisans öğrencisiyim. Sınavlara 
giriyorum ve eğitimimi tamam-
lamak üzereyim. Bırakmamak 
lazım. Yapacak o kadar çok şey 
var ki” ifadelerini kullandı.
Zirve nedeniyle Bursa Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri-
ne teşekkür eden Başkan Aktaş, 
“İnşallah önümüzdeki yıllarda 
da bu organizasyonu katlayarak 
devam ettirirsiniz. Yaptığınız bu 
çalışmalar, hayatınızın ilerleyen 
dönemlerinde size güzellikler 
getirir. Yeni yeni sayfalar açma-
nıza neden olur” dedi. 
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Hasan Çepni ise konuşmasına, 
yaptıkları organizasyonlar-
da desteğini esirgemeyen 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’a teşekkür 
ederek başladı. Düzenlenen 
organizasyon nedeniyle Bursa 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

üyelerini kutlayan Çepni, bir 
milletin geleceğini gençleriyle 
inşa edebileceğini, bir mede-
niyetin değerlerini gençliğiyle 
üretip sonraki nesillere akta-
rabileceğini anlattı. Gençliğin 
bir toplumun geleceğe dair 
umutları olduğunu söyleyen 
Çepni, “Gençlerini siyasi ve 
toplumsal hayata katamayan, iş 
dünyasında onlara yer verme-
yen ülkelerin sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlaması mümkün 
değildir. Ülkemiz nüfusunun 
yaklaşık yarısına yakını 30 yaş 
altı gençlerden oluşmakta. Bu 
demografik yapımızı korumak 
ve güçlendirmek için gençlik 
meclisimiz sürekli faaliyetler 
düzenliyor. Bizler de onları 
her platformda destekliyoruz. 
Gençlerimizi ileride Türkiye’ye 
katkı sunan konumlarda 
görmek en büyük temennimiz” 
şeklinde konuştu.

Aktaş’tan gençlere ‘bırakmayın’ tavsiyesi
Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen girişimcilik zirvesine 
katılan Başkan Alinur Aktaş, gençlere tecrübelerini aktardı.
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Network Fuarcılık, Merinos 
Kongre ve Kültür Merkezi 
ile birlikte hayata geçiri-
len ‘Su ve Çevre Fuarı ve 

4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre 
Kongresi’ 24 Mart tarihlerinde sona 
erecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ, Su Vakfı ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün 
de destek olduğu organizasyonda 
konuşan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Su konusu 
çok hassastır. Dolayısı ile suyun 
stratejik açıdan da çok ama çok 
büyük önemi vardır. Yaklaşık 1,1 
milyar insan temiz içme ve kullanma 
suyundan mahrum. Her yıl yaklaşık 
5 milyon insan su ile ilgili hastalık-
lardan dolayı hayatı kaybetmektedir. 
2025 yılında dünya nüfusunun 3’te 
1’ini şiddetli derecede su sıkıntısı 

çekeceği öngörülmektedir. Şehirler 
temiz suya daha fazla ihtiyaç duyar-
ken daha büyük atık sorununa sorun 
açmaktadır. BUSKİ’de bugüne kadar 
çok güzel çalışmalar vardı. Bugün-
den sonra da daha iyilerini yapmak 
hayalimizdir. Bursa’da kayıp kaçak 
yüzde 60’lardan yüzde 20’lere kadar 
düştü. Bunun daha fazla düşürmek 
istiyoruz. Bütünşehir yasası ile 3 mil-
yon insana planlamayı biz yapmak-
tayız” dedi. 
Bursalıların yüreğine su serpen 
BUSKİ Genel Müdür Vekili Güngör 
Gülenç, “Son yağan yağmurlar ile ba-
rajlarımız azami seviyeye ulaştı. Hiç 
yağmur yağmasa dahi ekim ayının 
sonuna kadar Bursa’nın su sıkıntısı 

yoktur. Doğancı Barajı’ndan gelen 
tek hat 2 hata çıkarılmıştır. Geçmiş 
dönemlerde yaşanan su kesintileri 
sona ermiştir. Ayrıca 2022 yılından 
itibaren de Çınarcık Barajı’ndan 
da su verilmesi planlanmaktadır” 
şeklinde konuştu. 
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Bursa’nın su sıkıntısı yok 
Bursa’da düzenlenen Su ve Çevre Fuarı kapılarını açtı. Yetkililer, Bursa’nın yağmur 
yağmasa dahi ekim ayına kadar suyunun yetebileceğini ifade etti. 

18 Mart Şehitleri Anma Günü’ ve 
‘Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
‘1. Cihan Harbi Cepheleri, Çanakkale 
Muharebeleri Fotoğraf ve Anıları Ser-
gisi’, ziyaretlere açıldı. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gösterime giren sergi, 
Kerim Altun’un arşivinden derlenen 
fotoğraflardan oluşuyor. Büyük zafe-
rin 103 yıl sonra bir kez daha dünya 
kamuoyuna hatırlatılması ve coşkuyla 
kutlanması, önemi ve manasının genç 
beyinlerde kalıcı şekilde yer alması 
için açılan sergide; savaş yıllarına ait 
görüntüler, Osmanlı cepheleri ile askeri 
malzemeler ‘anılarla’ ziyaretçilere aktı-
rılıyor. Sergide ayrıca, Çanakkale Savaş-
ları sırasında Edremitli Halil Çavuş’un 
yaşadığı ve okuyanları derinden etki-
leyen ‘kuru fasulye’ hatıratı da gerçek 
objelerle teşhir ediliyor. 1914’te 1. Dün-
ya Savaşı’yla başlayıp, 1923’te Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar 
devam eden milli mücadele savaşları-
nın ilki ve en önemlisi olan Çanakkale 
Savaşları’nın tüm yaşanmışlıkları, açılan 
sergide ele alınıyor. Fotoğraf ağırlıklı 
sergide, kahraman şehit ve gazilerimi-
zin destansı mücadelesi özet bilgilerle 
veriliyor.

Büyük zaferin 103. gurur yılı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ ve ‘Çanakkale Zaferi’nin 103. 
Yıldönümünde farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Tarihe adını altın harf-
lerle yazan Çanakkale 
Zaferi’nin yıldönü-
münde Bursalılar, 

duygusal bir oratoryoyu 
izleme şansı buldu. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü ve Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su tarafından sunulan ‘Bir 
Destanın Türküsü Çanakkale’, 
izleyenleri eşsiz bir zaman 
yolculuğuna çıkardı. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
program, Bursalılardan yoğun 
ilgi gördü. Altan Göl’ün şefli-
ğinde aynı sahnede buluşan 
sanatçılar, seslendirdikleri 
eserler ve okudukları şiirlerle 
gönüllere dokundu. Prog-
ramın sonunda Bursalılar, 
sanatçıları alkışlarla ödüllen-
dirdi.
Şehitlere Saygı’
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Bursa’da 
yaklaşık 1000 öğrencinin 
katılımıyla hazırlanan ‘Meh-

metçiğe Destek, Şehitlere 
Saygı’ klibinin çekiminde 
yaşanan coşkuya ortak oldu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Gençlik 
ve Spor Şube Müdürlüğü 
ile İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü işbirliğinde hazırlanan 
‘Mehmetçiğe Destek, Şehit-
lere Saygı’ klibinin çekimi, 
Tayyare Kültür Merkezi’nde 

(TKM) yapıldı. Çekimleri 
Karagöz Sinema Atölyesi 
tarafından gerçekleştirilen 
programa, farklı okullardan 
yaklaşık 1000 lise öğrencisi 
katıldı. Bursa Muharip Gaziler 
Derneği üyelerinin de hazır 
bulunduğu çekimlerde, coşku 
doruğa ulaştı. Ellerindeki 
Türk bayraklarını sallayarak 
salonda müthiş bir ambians 
oluşturan gençler, Gençleşen 
Türküler Proje Topluluğu ses 
ve saz sanatçıları eşliğinde 
‘Ölürüm Türkiyem’ ve ‘Çanak-
kale’ türkülerini seslendirdi.
 “Bizi kimse yıkamaz”
Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da 
yaşamanın önemine dikkati 
çekerek, şehre sahip çıkıl-
ması gerektiğini vurguladı. 
Bursa’nın ve Türkiye’nin daha 
güzel bir geleceğe ulaşması 
adına hedefleri olduğunu be-

lirten Başkan Aktaş, “Türkiye, 
dünyanın en güzel ülkesi, 
Bursa da Türkiye’nin en güzel 
şehirlerinden biri. Bu ülkenin 
en büyük avantajı genç ve 
dinamik nüfusu… Bu tablo 
birilerini fazlasıyla rahatsız 
ediyor. Türkiye’nin güney 
sınırında askerimiz mücadele 
ediyor. Hangi görüşten olur-
sak olalım birbirimize sahip 
çıkmalıyız. Çanakkale’de, 
Kurtuluş Savaşı’nda, 15 
Temmuz’da ve Afrin’de oldu-
ğu gibi birbirimize sımsıkı sa-
rılmalıyız. Birlik ve beraberlik 
içerisinde olursak bizi kimse 
yıkamaz. Bu ülkeye genç-
lerin sevdası hiç bitmesin” 
diye konuştu. Gururlandıran 
klibin çekimi, Tayyare Kültür 
Merkezi’nde renkli görüntüle-
re imzasını attı.  

Rekabet gücü artıyor
Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 
Bakanlığı hima-
yesinde, Mimar 

Mühendisler Grubu 
Bursa Şubesi tarafından, 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
desteğiyle düzenlenen 
‘1. Sanayinin Dijital 
Dönüşümü Çalıştayı’, 
Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi (Merinos 
AKKM) Hüdavendigar 
Salon’da gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, 
teknoloji ve sanayideki 
büyüme hızının hizmet 
sektöründeki büyüme-
nin çok üzerinde oldu-
ğunu söyledi. Üreten 

şehir Bursa’nın rekabet 
gücünün artması için 
önemli bir konunun 
çalıştayda ele alındığını 
anlatan Başkan Aktaş, 
“Değişim ve dönüşüme 
ayak uydurmak lazım. 
Ancak insan unsurunu 
unutmadan icatların ve 
yeniliklerin ortaya kon-
masının daha iyi olaca-
ğını düşünüyorum. Ülke 
olarak artık güzel şeyler 
konuşuyoruz. Ufka daha 
vizyonel bakan bir bakış 
açımız var” diyerek, 
insansız hava araçları ve 
yerli araç gibi üretim-
lerle ilgili çalışmaların 
ülkedeki gelişime değer 
kattığını anlattı. Aktaş, 
dayanışma ruhuyla atı-
lan adımların Türkiye’yi 
daha güzel yarınlara 
ulaştıracağına inandığı-
nı da sözlerine ekledi.
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Büyükşehir 
Belediyesi’nin, İnegöl’e 
kazandıracağı ve 
geleceğin şampiyon 

sporcularını yetiştirecek olan 
‘Mahmudiye Yarı Olimpik Yüz-
me Havuzu’nun temeli törenle 
atıldı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, törende 
yaptığı konuşmada, tesisin ilçe-
ye değer katacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin 17 
ilçede uygulanan projelerle, 
Bursa’nın kalkınmasına güç 
verdiğini anlatan Başkan Aktaş, 

gençlerin daha sağlıklı ve spor-
cu bir nesil olarak yetişmesi 
hedefiyle ilçelere tesisler kazan-
dırdıklarını dile getirdi.
‘İnegöl Mahmudiye Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu’nun da özellikli 
spor tesislerinden biri olaca-
ğını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Bursa’da ve İnegöl’de pek 
çok hizmetler gerçekleşiyor. 
Tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. 
İlçede ihtiyaç duyulan yüzme 
havuzu artık yapılıyor, 12 ay 
boyunca yaz ve kış spor okulla-
rının çalışmalarını yapabileceği 

tesisi vatandaşların hizmetine 
sunacak olmanın heyecanını 
yaşıyoruz” diye konuştu.
Tesisin Kasım veya Aralık gibi 
kullanıma açılmasının planlan-
dığını ifade eden Başkan Aktaş, 
“İnegöl, güzellikleri hak ediyor. 
Bursa’nın ilçelerinin ayrı ayrı 
özellikleri var. Günden güne 
ihtiyaçlar doğrultusunda güzel 
işlere imza atıldığını hep birlik-
te göreceğiz” dedi.
Yarı olimpik
İnegöl Belediye Başkanı Alper 

Taban da ilçeye desteklerini 
esirgemeyen Başkan Aktaş’a te-
şekkür etti. İnegöl Kaymakamı 
Ali Akça ile AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Bülent Temelli ve 
AK Parti İnegöl İlçe Başkanı 
Mustafa Ersan’ın da katıldığı 
programda, konuşmaların ar-
dından tesisin temeline ilk harç 
döküldü.
Mahmudiye’de 1450 metre-
karelik bir alanda inşa edi-
len tesiste, 12,5 x 25 metre 
ebatlarında yüzme havuzu yer 

alacak. Bodrum katında tesisat 
birimleri, zemin katta ise çok 
amaçlı salon, yönetim odası, 
soyunma ve antrenör odaları 
ile mutfak bulunacak. Havuzun 
çatısı, açılır- kapanır olarak 
tasarlandı. Bu sayede havuz 
hem yaz hem kış aylarında 
rahatlıkla kullanılabilecek. Tesis 
tamamlandığında önemli spor 
organizasyonlarına İnegöl’den 
de sporcular gönderilecek. Ça-
lışmaların bu yıl içinde tamam-
lanması hedefleniyor.

13

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
Bursa’nın tüm ilçelerine hizmetlerini ulaştırarak gençleri spora teşvik eden Büyükşehir Belediyesi tarafından, İnegöl’e kazandı-
rılacak ‘Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli törenle atıldı.

Voleybol tutkusu Bursa’da ‘zirve’ yaptı
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teleferik A.Ş. ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği 
ile yapılan 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Uludağ etabı, çekişmeli maçlara 
sahne oldu.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 
Uludağ etabının Bayanlar 
kategorisi final maçında, Türk 
Milli Takımı sporcuları Aleyna 

Vence ile Buğra Eryıldız, Slovakya’dan 
Poszmikova ile Jurenkova’yı 11-6, 
11-6 ve 11-4‘lük setlerle 3-0 mağlup 
ederek şampiyonluğa uzandı. Erkekler 
kategorisinde ise Rusya’dan Daianov 
ile Myskiv, vatandaşları Bykanov ile 
Hudyakov’u 11-6, 11-6 ve 11-4‘lük 
setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon 
oldu.

Maçların ardından dereceye giren 
sporcular kupa ve madalyalarını Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Şükrü Köse, TVF Başkanvekili Alper 
Sedat Aslandaş, TVF Merkez Hakem 
ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz 
Yener’den aldı. Teleferik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Cumbul ise Şükrü 
Köse ve Alper Sedat Aslandaş’a orga-
nizasyondan dolayı teşekkür plaketi 
verdi.

Yıldız Takımı
minderin şampiyonu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Güreş Yıldız takımı, Amasya’da 
yapılan ‘Yıldızlar Serbest Güreş 
Türkiye Şampiyonası’nda 87 puan 

toplayarak birincilik kupasının sahibi oldu.
Amasya’da 125 farklı spor kulübünden 
300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 
şampiyonada, Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü sporcularından Muham-
med Çavuş  71 kg’da birincilik kazandı. 
Büyükşehir’in genç güreşçilerinden Enes 
Işık, 48 kg’da ve Sertaç Üngör 80 kg’da 
üçüncülük dereceleri ile kürsüye çıkma 
başarısı gösterdi. Diğer kilolarda da ilk 10 
içerisinde yer alan Büyükşehir’in yıldız-
ları, topladıkları 87 puanla takım halinde 
‘Türkiye Şampiyonu’ oldu.

Güreş Yıldız Takımı, 87 puanla 
Türkiye Şampiyonu oldu.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından ‘Büyükşehir 
Okul Sporları Etkinlikleri’ 

kapsamında düzenlenen ‘Özel 
Çocuklar Spor Şenliği Masa Tenisi 
Turnuvası’ görkemli bir final töre-
niyle son buldu. Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda 
gerçekleşen ve Bursa’da hizmet 
veren 13 özel eğitim ve mesleki 
eğitim okullarından 60 öğrencinin 

katıldığı etkinlikte tüm sporcular 
madalya ile ödüllendirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Şükrü Köse, dijital çağın 
çocuklara olan zararlarını en aza 
indirebilmek  adına gerçekleştiri-
len Büyükşehir Okul Spor Etkinleri 
ile çocukların fiziksel özelliklerinin 
ve sosyal iletişim becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlanacağını 
söyledi.

Çocuklar için yeni projeler
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imza-
lanan protokol çerçevesinde birçok 
yeni projeyi hayata geçirecekleri-
nin altını çizen Köse, “Her çocuk 
eşittir ve çocuklar oyunla, sporla 
buluşmalıdır. Çocuklarımızın daha 
fazla sporla uğraşması adına yeni 
projeler hayata geçiriyoruz. Bu 
sayede çocuklar, farklı etkinliklere 
katılarak yeni arkadaşlar edinecek-
ler, daha da sosyalleşecekler” dedi.
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Özel raketler madalyalarını aldı
‘Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar 
Spor Şenliği Masa Tenisi Turnuvası’na katılan sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Bursa’nın adını 
dünya duyuyor

Bursa GünlüğüSultanlar Avrupa’ya abone

Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Kadın Atletizm Takımı, Portekiz’in 
Mira şehrinde yapılan Avrupa Şam-
piyon Kulüpler Kupası’nda (ECCC) 

takım halinde kazandığı 3.’lük ile Bursa’nın 
ve Türkiye’nin gururu oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
genç sporcularla bir araya gelerek, başa-
rıyı altınla ödüllendirildi. Merinos Gönül 
Dostları Sofrası’nda sporcularla görüşen 
Başkan Aktaş, başarıda emeği geçen spor-
cuları ve teknik heyeti tebrik etti.
Spordaki başarının şehrin tanıtımına katkı 
sağladığını belirten ve Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nün aktif olduğu 19 branşta 
da önemli başarılara imza attığını söyleyen 
Başkan Aktaş, “Atletizm takımımız Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası’nda, ‘Büyük 
Kadınlar’ kategorisinde 55 puan toplaya-
rak Avrupa 3.’sü oldu. Bu özel bir başarı... 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 
bundan sonra da elde edeceği başarılar-
la şehrimizin adını dünyaya duyurmaya 
devam edecektir” diye konuştu.
Başarının mutluluğunu yaşayan sporcular  
da spora desteklerinden dolayı Başkan 
Aktaş’a teşekkür ederek, başarılarıyla 
Bursa’nın adını duyurmaya devam edecek-
lerinin sözünü verdi.

Bursa’nın değerlerini eserleriyle 
geleceğe taşıyan Büyükşehir Beledi-
yesi, kentin kültürel yaşamına zengin 
bir kaynak olarak hazırlanan ‘Bursa 

Günlüğü’nü okurların beğenisine sundu.
Bursa’ya önemli bir eserin kazandırıldığını 
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Türkiye’nin kültür harmanına ‘Bursa 
Günlüğü’ ile katılmanın heyecanını yaşıyo-
ruz. Bursa, sadece ülkemizin değil, büyük bir 
coğrafyanın da en güzide şehirlerindendir. 
Yetiştirdiği edip ve şairleri ile geçmişle gele-
cek arasında kurduğu köprünün temellerini 
daima sağlam tutan Bursa, zengin bir edebi 
birikime sahiptir. Üç ayda bir yayınlayacağı-
mız ‘Bursa Günlüğü’ ile niyetimiz, şehrimizin 
tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin farkın-
dalığını artırmak, bilgi birikimini gün yüzüne 
çıkararak paylaşmak ve bu vesileyle Bursa’nın 
tanıtımına katkı sağlamaktır” diye konuştu.
Geleceğe not düşecek önemli yazılar
Başkan Aktaş, Bursa Günlüğü’nde yer alan 
‘Kudüste’ki Osmanlı İzleri’, ‘Medeniyetlerin 
Buluşma Noktası İznik’, ‘Bursa’da Tiyatroya 
Emek Veren Kadınlar’, ‘Bursa Konulu Minya-
türler’, ‘Dağın Ulu Dervişleri’, ‘Bursa Havluları’, 
‘Kent İçi Ulaşım’ ve ‘Cezayir Ağıdı’ gibi birbi-
rinden nitelikli yazılarla da geleceğe önemli 
notlar bırakılacağını vurguladı.

Daha önce iki kez CEV Chal-
lenge Kupası’nı müzesine 
götüren ve bu yıl da aynı ku-
pada final oynama şansı elde 

ederek  ülkemizi Avrupa’da başarıyla 
temsil eden Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü TVF Venüs Sultanlar 
Ligi’ni de beşinci sırada tamamlamak 
istiyor.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 
oynanan maça iyi başlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyespor , Yvon 
Belien ile üst üste bulduğu sayılarla 
aradaki farkı açarken ilk sette 12-5 
öne geçti. Ancak Selin Hazal Arifoğlu 
ve Anne Elise Buijs’nin etkili oyunu 
sonrası aradaki farkı indiren Nilüfer 
Belediyespor, yine Buijs’nin kaydettiği 

sayıyla skoru 21-21’e getirdi. Karşı-
lıklı sayıların ardından Birgül Güler’in 
üst üste 2 sayısıyla 23-24 geriye 
düşen yeşil-beyazlılar ise son sayılar-
da tecrübesini konuşturdu ve Fatma 
Yıldırım’ın sayısı sonrası seti 28-26 
kazandı.
İkinci sete de iyi başlayan taraf ye-
şil-beyazlılar  olsa da, tıpkı ilk sette 
olduğu gibi Nilüfer Belediyespor 
yine geriden gelerek skoru 13-13’e 
eşitledi. Bu andan itibaren Büyükşehir 
Belediyespor’da  Emiliya Dimitrova 
ve Leys Charlotte daha fazla sorumlu-
luk alırken, kaydettikleri sayılarla ev 
sahibi ekibi bir adım öne taşıdı. Son 

sayılar bir kez 
daha nefes ke-
serken, rakibini 
yakalayan Nilü-
fer Belediyespor, 
ve Anne Elise 
Buijs’nin sayıla-
rıyla dirense de 
Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor 
bu seti de 26-24 
kazanmasını 
bildi.
Üçüncü sete 
daha iyi başla-
yan taraf Nilüfer 
Belediyespor 
olurken, Ceyda 
Aktaş ve Caro-
lina Anna Da 

Silva da konuk ekipte hücuma katkı 
verdi. Nitekim setin başından itibaren 
oyun üstünlüğünü koruyan Nilüfer 
Belediyespor, 25 dakika süren bu seti 
18-25 kazanarak maçta umutlandı. 
Leys Charlotte’in sayısıyla dördün-
cü sete başlayan Bursa Büyükşehir 
Belediyepsor  6-6’lık eşitliğin ardın-
dan Emiliya Dimitrova’nın da üst üste 
sayılarıyla aradaki farkı açtı. 11-8’in 
ardından üst üste 6 sayı alarak bir 
anda maçı koparan yeşil-beyazlı-
lar, daha sonrasında rahat bir oyun 
ortaya koydu ve seti 25-18, maçı ise 
3-1 kazanarak 5/6.’lik maçı oynamaya 
hak kazandı.

TVF Vestel Venus Sultan-
lar Ligi’nde mücadele 
eden Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü  
Play-off 5/8.’lik (Klas-
man) Etabı’nda Nilüfer 
Belediyespor’u 3-1 ile 
geçerek hem ligi 5. Sı-
rada bitirmek adına 5/6. 
Lık maçı oynayacak hem 
de üst üste beşinci kez 
Avrupa Kupalarına katıl-
ma hakkı kazandı.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, ‘Troyalı 
Kadınlar’ adlı sevilen 
oyununu, ‘Sanatla 

Troia’ etkinlikleri kapsamın-
da Çanakkale İÇDAŞ Kongre 
Merkezi’nde sahneledi. ‘2018 
Troia Yılı’ etkinlikleri kapsa-
mında sanatseverlerle buluşan 
oyun, Çanakkale’de büyük ilgi 
gördü.
Jean Paul Sartre’ın yazdığı ‘Tro-
yalı Kadınlar’, usta sanatçı Altuğ 
Görgü’nün yönetmenliğinde, 
Şehir Tiyatrosu sanatçıları tara-
fından sahnelendi. Şiirleri Fü-
ruğ Ferruhzad, müzikleri Murat 
Gedikli imzasını taşıyan oyun, 
dekorundan ışıklarına, kos-
tümlerine ve danslarına kadar 
her yönüyle izleyicileri adeta 
büyüledi. Oyunun dramaturjisi 

Ruteba Doğan, dekor ve kos-
tümleri ise Candan Günay Tuna 
tarafından yapıldı. Troya’da 10 
yıl süre işgal süresince özgür-
lüklerini kaybetmiş kadınların 
dramını konu alan oyunda 
Müge Açıkdüşünenler, Seçil Gir-
gin Serener, Burcu Sarıgül, Tuba 
Bayram Böbek, Didem Akın 
Açık, Işıl Keskin Peynirci, Yük-
sel Hakverdi, Deniz Gürsucu, 
Aykan Yılmaz, Fırat Üste, Murat 
Erten, Serdar Soyer, Mehmet Ali 
Açıl, Faruk Oğur, Kutlay Akbal 
ve Kerim Çağrı Zora rol aldı. 
Oyuncuların sahne performansı 
Çanakkale’de sanatseverlerden 
yoğun alkış aldı. Çanakkale 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Kemal Dokuz, yönetmen Altuğ 
Görgü’yü ve oyuncuları tebrik 
etti.
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‘Troyalı Kadınlar’ Çanakkale’de
Bursalıların anıları ile zenginleşen, Bursa sevdalılarının bağışlarıyla her 
yıl daha da geniş kitlelere hitap eden Bursa Kent Müzesi’nin 15’inci 
kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Troyalı 
Kadınlar’ adlı oyunu ile Çanakkale’de sanatse-
verlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 14 
Şubat 2004’te ziya-
rete açılan ve bugün 

Türkiye’de önemli bir marka 
haline gelen Kent Müzesi’nin 
kuruluşunun 15’inci yılı için 
düzenlenen törene, müzeyi 
kente kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi eski başkanlarından 
Erdoğan Bilenser, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Şükrü 
Köse, müze bağışçıları ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

Ciddi katkılar yapıldı
Büyükşehir Belediyesi eski 
başkanlarından Erdoğan Bilen-
ser, müzenin kente kazandırıl-
ma sürecini anlattığı konuşma-
sında, zorlu bir süreç sonunda 
inşaata başladıklarını hatırlattı. 
Kendinden sonraki süreçte de 
müzeye ciddi katkılar yapıldığı-
nı hatırlatan Bilenser, müzenin 
ilk günkü formunu koruyarak 
bugünlere geldiğini ifade etti. 
Müze binasının kendi anıların-
da ayrı bir yeri olduğunu dile 
getiren Bilenser, “Burası adliye 
olduğu dönemde üst katta sav-

cılık kalemi vardı. Babam orada 
çalışıyordu. Babamın Pazar nö-
betlerinde burası sakin olduğu 
için bende gelir merdivenlerin 
ahşap tırabzanlarından kayar-
dım. Ayrıca buranın alt katında 
duruşma için getirilen zanlı-
ların tutulduğu nezarethane 
var. Nazım Hikmet başta olmak 
üzere birçok önemli ismin de 
nezarethanesinde kaldığı yer-
dir burası. Yani adliye olarak da 
çok önemli bir binadır” dedi.
Genişleme müjdesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Şükrü Köse ise 
Kent Müzesi’nin hemen karşı-
sındaki tarihi binanın da müze-
ye dönüştürülmesi konusunda-
ki çalışmaların devam ettiğini 
söyledi. Alınacak meclis kararı 
ve kurumlar arası protokolle-
rin ardından Kent Müzesi’nin 
genişleyeceği müjdesini veren 
Köse, “Coğrafyamızın her karı-
şı, bir tarih ve kültür hazinesi. 

Tarihimiz boyunca geleceğe 
yön verdik. Geleneksel birikim-
lerimiz aynı zamanda evrensel 
değerlerimizdir. Dolayısıyla 
müzelerimiz, insanlığın belleği 
konumundadır. Bursa, müzeci-
lik alanında öncü uygulamalar 
gerçekleştiren bir şehir. Bu 
uygulamalarla, müzelerimiz 
sadece bakılıp çıkılan yerler 
olmaktan öteye geçti. İşte kent 
müzemiz. Bugün kuruluşunun 
15. yılını kutluyor. Burada, 
Bursa’nın 7000 yıl öncesinden 
günümüze kadarki sürecinde 
yaşanan değişim ve dönüşüm-
ler sergileniyor. Kent müzesi, 
Bursa’nın kültürel, tarihsel, 
sosyal ve ekonomik zenginliği-
ne ışık tutuyor” diye konuştu.
Kuruluş yıldönümü için hazır-
lanan pastayı kesen protokol 
üyeleri, Ressam Şefik Bursalı’ya 
ait ‘Karagöz Seyri Tablosunu’ 
da ilk kez izlenime sundu.

Kent Müzesi’nin 15’inci yıl gururu

Bursa’nın kışı ayrı güzel
Bursa’nın buluşma me-

kanlarının konu alındığı 
fotoğraf yarışmasında 
‘Kış’ kategorisine yapı-

lan başvurular arasından Şevki 
Karaca, ‘Zirveden Keles’e Bakış’ 
adlı fotoğrafıyla birinci oldu. 
Çiğdem Yılmaz’ın ‘Kozahan’ 
fotoğrafının ikinciliğe layık bu-
lunduğu yarışmada, Abit Kullebi 
de ‘Uludağ’da Piknik’ adlı eseri 
ile üçüncülük ödülünü kazandı. 
Gürsel Egemen Ergin ‘Kozahan’ı 
Seyir’, Sümeyye Kayım ‘Şirin 
Köyler’ ve Tarık Eşdik de ‘Irgan-
dı Köprüsü’ adlı fotoğraflarıyla 
mansiyon ödüllerinin sahibi 
oldu.
551 fotoğraf katıldı
Bursa Kent Müzesi’nde yapılan 
ödül töreninde konuşan Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili 
Şükrü Köse, ‘Bursa’da Zaman 

Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı 
kentin, tarihi doğal ve kültürel 
değerlerini, şehir-insan-mekan 
ve doğa ilişkisini fotoğraf sana-
tıyla belgelemek üzere başlat-
tıklarını hatırlattı. Yarışmanın 
kış, bahar, yaz ve güz olmak 
üzere 4 kategoriden oluştuğunu 
söyleyen Köse, Bursa’nın yanı 
sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Samsun, Ankara ve Antalya gibi 
illerden de katılım olduğunu 
belirtti.
Türkiye genelinden toplam 158 
fotoğrafçının 551 fotoğrafla 
yarışmaya katıldığını ifade eden 
Köse, Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan 
ile Fotoğraf sanatçıları İbrahim 
Zaman, Faruk Akbaş, Ahmet Çe-
tin ve Nilay İlçebay’dan oluşan 
seçici kurulun, titiz bir değer-

lendirmeyle, toplam 551 fotoğ-
raf arasından dereceye giren 
eserleri belirlediğini hatırlattı.
Yarışmada toplam 42 eserin 
Bursa Kent Müzesi’nde sanat-
severlerin beğenisine sunul-
duğunu belirten Köse, fotoğraf 
sanatçılarına ödüllerini verdi. 
Öte yandan yarışmada dereceye 
giren fotoğraflardan birinciye 
4 Bin TL, ikinciye 3 Bin TL, 
üçüncüye 2 Bin TL ve mansiyon 
ödüllerine ise 500’er TL para 
ödülü verildi.
BUFSAD Başkanı Serpil Savaş 
ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
fotoğraf sanatına verdiği deste-
ğin çok kıymetli olduğunu ve bu 
yıl Bursa’da kar özlemini fotoğ-
raflarla giderdiklerini söyledi. 
Sanatseverler, törenin ardından 
sergiyi gezerek kış fotoğraflarını 
ilgiyle inceledi.




