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Mudanya ‘kordon boyu’na kavuştu

Bursa’ya değer katan hizmetle-
rini kent merkezinde olduğu 
gibi tüm ilçelere de ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan, düzenleme çalışmaları tamam-
lanan ‘Mudanya Sahil Bandı’, coşkulu 
bir törenle açıldı. Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
katılımıyla, Mudanya Sahili Jandarma 
İskelesi’nde gerçekleştirilen açılış 
törenine Mudanyalılar da yoğun ilgi 
gösterdi.

Düzenleme çalışmaları ta-
mamlanarak ilçeye kazandı-
rılan ‘Mudanya Sahil Bandı’, 
törenle açıldı.

Bursalı torunlardan dedelerine vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenerek geçen yıl yeniden ziyaretlere 
açılan Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Ça-
nakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde de 

misafirlerini ağırladı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kente kazandırılacak ‘Gemlik Termal ve 
Turizm Tesisleri’nin temeli, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafın-
dan törenle atıldı.
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Çanakkale Kara Savaşları’na katılan ve 
tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jan-
darma Taburu askerleri, ‘Bursalı torunla-
rı tarafından’ mezarları başında ziyaret 
edilerek dualarla anıldı.
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Bursa’nın Fethi’nin 692. yıldönümü kutlamaları, protokol 
üyeleri, gaziler ve halkın katıldığı etkinliklerle ‘büyük bir 
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Trafiğin düğümleri bir bir çözülüyor

Korsan araçlara sıkı denetim 

Üniversitelilere indirim müjdesi

Büyükşehir Belediyesi’nin, şehir içinde yaşanan trafik çilesinin önüne geçmek amacıyla 29 kavşakta başlattığı dü-
zenleme çalışmaları hızla sürüyor. Büyük aşama kaydedilen çalışmalarla trafik yoğunluğunun yılsonuna kadar yüzde 
35-40 seviyesinde azaltılması hedefleniyor.

Korsan taşımacılık yaparak şehir merkezine 
giren ve güzergah harici çalışan 260 araç 
hakkında yasal işlem uygulandı. 

Başkan Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gele-
rek hayata dair tavsiyelerde bulunurken, metro ulaşımına ikinci bir 
indirim yapacaklarının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
kentteki trafik yoğunlu-
ğunu azaltacak önemli 

noktalardan biri olan Koru-
park önündeki Emek BESAŞ 
Kavşağı’nda yapılan asfaltlama 
çalışmalarını inceledi. 
Başkan Aktaş, ‘Ulaşım Acil 
Eylem Planı’ çerçevesinde 
bugüne kadar Küçük Sanayi 
Gül, Mudanya, Orhaneli ve 
Acemler kavşaklarında şerit 
genişletme çalışmalarının 
yapıldığını vurguladı. Terminal 
Demirtaş Kavşağı’nda trafik 
düzenlemesi, Beşevler, Tuna, 
Emek, Otosansit ve Esentepe 
kavşakları ile Fatih Sultan Meh-
met (FSM) Bulvarı’nda akıllı 
kavşak uygulaması yapıldığını 
kaydeden Başkan Aktaş, Ata 
Bulvarı ile Fethiye Sarı Cadde 
Kavşağı’nda da trafiğin teknik 
düzenlemelerle rahatlatıldığını 
ifade etti.
Çalışmalar hız kazandı
Başkan Aktaş, trafik yoğunlu-
ğunun azaltılmasına yönelik 
sürdürülen çalışmalar hak-
kında da bilgiler verdi. Başkan 
Aktaş, “Çalı Yolu Hafize Hatun 
Camii kavşağında akıllı trafik 
uygulaması, Geçit Kavşağı ve 
devamında yol düzenleme 
ve şerit genişletme çalışma-
larında bulunduk. İstanbul 

Yolu güzergahında yolu her iki 
yönde 3 şeride çıkardık. Ata 
Bulvarı Işıktepe Kırmızı Cadde 
Kavşağı’nda ilave şerit ve 
dönüş kolları ile birlikte akıllı 
kavşak uygulaması, stadyum 
bağlantı yolları ve Mudanya 
Kavşağı viyadük imalatlarının 
yapılması ile tek yön uygula-
ması, Panayır Kavşağı-Yenice-
abat-Yunuseli-Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı güzergahın-
daki yolun yapılması, Çelebi 
Mehmet Bulvarı-Hüdavendigar 
Bulvarı-Yıldırım Beyazıt Bulvarı 
kesiminde kamulaştırma ve yol 
bağlantılarının yapılması, De-
mirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
içinden Bursa Çevre Yolu’na 
direkt bağlantı yolu ve kavşak 
yapılması, Erdoğan Caddesi 
güzergahında kamulaştırma-
ların tamamlanarak Esenevler 
Köprülü Kavşağı ve Otosansit 
bağlantısının sağlanması, 
Mudanya Yolu Flament–Akpı-
nar Köprülü Kavşağı’nda ilave 
dönüş kolu yapılması, İzmir 
yönünden Yakın Çevre Yolu’na 
geçişini sağlayacak Acemler 
viyadüğünün yapılması hiz-
metlerini gerçekleştirdik” diye 
konuştu.
Yakın zamanda başlatılacak 
çalışmalar hakkında da bilgi 
veren Aktaş, “Gökdere Kavşağı 
Ankara Yolu girişi yol geniş-
letme, İhtisas Kavşağı dönel 
adanın kaldırılarak akıllı kav-
şak uygulaması, Orhaneli Yolu 
Lefkoşe Caddesi ile Kavakdere 
Caddesi Kavşağı şerit geniş-
letme, İnönü Caddesi-Zafer 
Bulvarı-Gazi Caddesi kesişimi 
matador kavşağı düzenlemesi, 
Recep Tayyip Erdoğan Bulva-
rı-29. Aydın Sokağı kesişimi 
kavşak düzenlemesi, Mudanya 

Köprülü Kavşağı’nda İzmir 
Yolu dönüş kolunun yapılması, 
Bursa Çevre Yolu’na Doğanköy 
Şehir Hastanesi bağlantı kavşa-
ğı ve imar yollarının yapılması, 
şehrin doğu-batı aksında yoğun 
yerleşim nüfusunun bulunduğu 
dağ etekleri kesimine Güney 
İmar Yolu yapılması ve benzeri 
uygulamalar da düşündüğümüz 
çalışmalar” şeklinde konuştu.
Maksimum verimlilik
Emek BESAŞ Akıllı Kavşak 
düzenleme çalışmalarından 
detaylı bir şekilde bahseden 
Başkan Aktaş, “Bütün alterna-
tifleri önce simülasyonla çalışı-
yoruz. Maksimum verimlilikle 
hangisini hayata geçirirsek 
Bursa’mız için daha avantajlı 
olur, onun hesabını yapıyoruz. 
Burada dönel ada kaldırılarak 
akıllı kavşak haline getirilmesi, 

sinyalizasyon kesimlerinde 
depolamayı arttıracak ilave 
şeritler eklenmesi, trafikte 
beklemeyi minimum seviyeye 
indirmek ve kavşak alanında 
yoğunluğu önlemek amacıyla 
hazırlanmış proje, asfalt, bor-
dür ve sinyalizasyon imalatları 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ulaşım nefes alacak
Bölgedeki trafik yoğunluğunun 
‘akıllı kavşak uygulamaları-
nın tamamlanmasıyla’ sona 
ereceğini ifade eden Başkan 
Aktaş, böylelikle sanayi bölgesi, 
alışveriş merkezi ve konutlaş-
manın yoğun olduğu alan-
larda trafik sirkülasyonunun 
hızlanacağını söyledi. Yapılan 
düzenlemelerle trafik yoğunlu-
ğunda yüzde 35-40’lara varan 
bir azalma hedeflediklerini 
kaydeden Başkan Aktaş, “Kent 

genelinde yapılacak uygulama-
larla, kesintisiz ulaşımla ilgili, 
trafiğin asla durmadığı, en pik 
saatlerde bile normal hızla 
seyrettiği bir ortamı Bursalıla-
ra hazırlamak istiyoruz. Göreve 
başlarken, Acil Eylem Planı 
kapsamında 2018 yılı sonuna 
kadar trafikte en az yüzde 35-
40’lık bir rahatlama getirmeyi 
hedeflemiştik. Bunu şimdiden 
hisseder durumdayız, dedi.

Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Baş-
kanlığı bünyesindeki 
ekipler, Büyükşehir 

sınırları içerisindeki öğrenci 
ve fabrika servislerine yönelik 
denetimlerini artırdı. Servis 
araçlarının genel kontrollerini 
yapan ekipler, ‘özel harf grubu 
plakası olup’ ticari faaliyet 
gösteren fabrikaların güzergah 
izin belgelerinin usul dışında 
kullanılmasına göz açtırmıyor.  
Denetimlerle servis taşıma-
cılığı işinin daha güvenli hale 

getirilmesi ve gerçek anlamda 
bu işle uğraşanların hakları-
nın korunması hedeflenirken, 
korsan taşımacılık ile haksız 
rekabet ve kazancın önlenmesi 
amaçlanıyor. Bursa merkez-
de şu anda 3 bin 954 adet S 
plakalı servis aracının hizmet 
verirken, Servis araçlarında S 
plaka bulunması zorunlu. Son 
bir ayda korsan taşımacılık 
yaparak güzergah harici çalışan 
260 arac tespit edildi. Bu 
araçlar hakkında yasal işlem 
uygulandı.

Uludağ Üniversitesi 
Maliye Topluluğu’nun 
organize ettiği ‘20. 
Yılında Maliye Gün-

leri’ kapsamında düzenlenen 
seminere; Başkan Aktaş, 
konuşmacı olarak katıldı. 
Üniversiteye metroya binerek 
giden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, yolculuk 
boyunca vatandaşlarla sohbet 
etti. “Metro ulaşımında bir 
indirim yaptık. Önümüzdeki 
aylarda ikinci bir indirim daha 
yapacağız” diyerek öğrencile-
re ulaşım konusunda müjde 
veren Başkan Aktaş, kendisine 
sorulan soruları cevapladı. 
Bursa’nın İller Bankası’na 
borcu bulunduğunu ancak 
Türkiye’nin en borçlu şehrinin 
İstanbul olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, her belediyenin 
borcu olabileceğini, önemli 
olanın sürdürülebilirlik oldu-
ğunu ifade etti. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2032’ye kadar 
borcu bulunduğunu, borçla-

rın yüzde 60’ının ise 2018 ile 
2020 yılları arasını kapsadı-
ğını hatırlatan Aktaş, “Bizim 
kısa vadeli bir açmazımız var. 
Finansman sağlamak beledi-
yeler için sıkıntı değildir. Bu 
işin farklı yolları var. Bunlar 
Bursa gibi bir şehir için önemli 
borçlar değildir. Belediyelere 
merkezi bütçeden belirli pay 
geliyor. Belediye olarak size 
gelir getirecek kaynakları da 

oluşturmanız gerekiyor. Zaten 
son yıllarda belediyelere mer-
kezden gelen paylar artırıldı” 
şeklinde konuştu.
Görükle’de ikinci bir gençlik 
merkezinin Eylül ayından 
itibaren faaliyete geçirileceğini 
açıklayan Başkan Aktaş, genç-
lerin ihtiyaçlarına cevap veren 
ve kendilerini geliştirmelerine 
fırsat sunan yeni bir merkezin 
daha açılacağın vurguladı. 
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Büyükşehir Belediyesi 
Arge Şube Müdürü 
M. Kürşat Gürsoy, 
mühendisler Fatih 

İnkaya, Alper Bayrak ve Enes 
Altun, Hikvision Türkiye 
Ofisi ile birlikte Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Benxi şeh-
rinde akıllı trafik merkezin-
de incelemelerle bulundu. 
Benxi Trafik Kontrol Merkezi 
Emniyet Amiri Bian Yong 
Xin, Yardımcısı Song Yang, 
Direktör Yardımcısı Lin Yu 
Dong ve Hikvision şirketi 
yöneticileriyle toplantıda 

bir araya gelen Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, çalış-
malar hakkında detaylı bilgi 
edindi. Toplantıda, Hikvision 
mühendisleri, yakın geçmiş-
te Hikvision ve trafik kontrol 
merkezi stratejik ortaklıkları 
ile kurulan ‘big data platfor-
mu’, ‘plaka tanıma sistemi 
veri tabanı’, ‘sinyalizasyon 
kontrol sistemi’ ve ‘bulut de-
polama’ çözümlerini anlatan 
bir sunum yapıldı. Taraf-
lar, akıllı trafik sisteminin 
nasıl kurulduğu ve çalıştığı, 
ihlallerin tespiti, suçluların 
yakalanması ve diğer konu-
lardaki faydaları hakkında 
fikir alışverişinde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri ayrıca, Tunglu şehrin-

deki Hikvision fabrikasını 
da yerinde inceledi. Heyetler 
son olarak, Çin’de en iyi akıllı 
trafik yönetim sisteminin 
uygulandığı Shenzhen şehri 
ve Hangzou’da sistemin 

sonuçları ve trafik yöneti-
mine ilişkin gözlemlemede 
bulundu.
Hedefi: Sorunsuz trafik 
Büyükşehir Belediyesi Arge 
Şube Müdürü M. Kürşat 
Gürsoy, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
şehrin trafiğinin rahatlatıl-
masına çok önem verdiğini, 
akıllı şehircilik çalışmalarına 

Bursa’da her türlü desteğin 
sağlandığını söyledi. Dünya-
nın en kalabalık nüfusuna 
sahip Çin’de trafiğin nasıl 
kontrol edildiğini merak 
ettiklerini, birçok şehri 
analiz ettiklerini ve alanın-
da uzman mühendisler ile 
birçok toplantı gerçekleştir-
diklerini dile getiren Gürsoy, 
inceleme çalışmalarına 
katılan Hikvision firmasına 
ve Çinli yetkililere teşek-
kür etti. Başkan Aktaş’ın 
akıllı şehircilik konusunda 

Bursa’yı daha ileriye götür-
meyi hedeflediğini anlatan 
Gürsoy, Çin’den elde ettikleri 
verileri Bursa’nın trafiğinin 

rahatlamasında kullanmak 
istediklerini söyledi.
Trafik polislerinin teknoloji 
konusunda yeniliklere çok 
önem verdiğini, güvenlik 
ve elektronik denetleme 
sistemlerine yatırım yaptık-
larını söyleyen Benxi Trafik 
Kontrol Merkezi Emniyet 
Amiri Bian Yong Xin ise, 
şehrin trafiğinin video analiz 
yazılımlarıyla incelenip, araç 
yoğunluklarına göre akıllı 
kavşakların en verimli şe-
kilde yönetildiğini ifade etti. 
Uyguladıkları sistemlerle 
daha az polisin sokağa çıkıp 
olaylara müdahale ettiğini, 
güvenliğin arttığını, trafik 
yoğunluğunun azaldığını 
ve her türlü yasadışı suçun 
işlenmesine ciddi engel 
sağlandığını anlatan Xin, 
her yıl bir önceki yıla oranla 
kazaların yüzde 10 oranında 
azaldığını, 2015 yılından 
bugüne kadar ölümlü trafik 
kazasının yaşanmadığını dile 
getirdi.

Girişimci gençlere
destek sözü

Başkan Alinur Aktaş, Ulu-
dağ Üniversitesi (UÜ) 
Elektromobil Topluluğu 
öğrencilerinin ürettiği ‘yüz-
de yüz elektrikle çalışan’ 
otomobili test etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, UÜ Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği 
ve Elektrik Elektronik Mühen-

disliği bölümlerinde okuyan öğrenci-
lerle bir araya geldi. Makine Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep 
Yamankaradeniz’in de yer aldığı buluş-
mada Başkan Aktaş, gençler tarafından 
üretilen yüzde yüz elektrikli otomobili 
test etti. Ağustos ayında Kocaeli’nde 
yapılacak yarışmaya katılacak olan 

öğrencilere destek sözü veren Başkan 
Aktaş, atılan adımdan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Gençlere çalışma-
larında gereken her türlü kolaylığın 
sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, 
“Eğitimleri devam ederken, ülkemizin 
kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla 
bizleri mutlu ettiler. Yerli otomobilin 
çok konuşulduğu bir ortamda bu tür 
hamleleri değerli buluyoruz. Kardeşle-
rimi tebrik ediyorum. Başarılı olmaları 
ve derece elde etmeleri için elimizden 
geleni yapacağız. Elektrikli otomobilin 
‘üzerinde çalışıldığında’ çok daha iyi 
yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki akıllı trafik merkezle-
rinin yer aldığı şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yurtdışı ulaşım modelleri inceleniyor

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, Pınarbaşı 
Camii’nde kılınan 

sabah namazının ardından 
şehrin tarihi bölgelerinde 
bulunan mahallelerin muh-
tarlarıyla bir araya gelerek 
istişare toplantısı yaptı.
AK Parti Bursa Milletvekili 
Osman Mestan’ın da yer 
aldığı toplantıya, AK Parti 
Osmangazi İlçe Başkanı 
Ufuk Cömez ile Alipaşa, Ala-
attin, Pınarbaşı, Alacahırka, 
Osmangazi, Tahtakale, Molla 
Fenari, Molla Gürani, Ka-
vaklı, Halil Paşa ve Maksem 
mahalle muhtarları katıldı.
“Tamamı yer altında”
Sanayiyle iç içe yaşayan 
Bursa’nın hızla geliştiğini 
ve büyüdüğünü söyleyen 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Alinur Aktaş, ‘Eski Bursa’ 
denilen bölgenin özellikle 
Uludağ’ın akış güzergahında 
olması sebebiyle bir miktar 
dezavantajlar yaşadığını, 

yoğunluğun trafik düzeni-
ni ağırlaştırdığını söyledi. 
Göreve gelir gelmez trafik ve 
ulaşım konusunda ham-
leler yaptıklarını, olumlu 
tepkiler aldıklarını ifade 
eden Başkan Alinur Aktaş, 

önümüzdeki günlerde güzel 
gelişmelerin devam edeceği-
ni dile getirdi. Bursa’da çok 
konuşulan trafik meselesini 
artık şehrin gündeminden 
kaldırmak istediklerini anla-
tan Başkan Aktaş, “İnşallah 
yeni metro yatırımlarıyla 
trafikte rahatlamayı bir neb-
ze de olsa başaracağız. Cum-
hurbaşkanımızla yaptığımız 
son görüşmede, ‘Kesinlikle 
raylı sistem yapma. Metro 
veya metrobüs uygula’ şek-
linde tavsiyeleri oldu. Metro 
tamamen yeraltı olduğu için 

maliyetli yatırım olabilir. 
Ama inşallah şehrin en yo-
ğun bölgeleri olan Ulucami, 
Hanlar Bölgesi ve Yıldırım’ın 
üst kısımlarını içine alan 
6.2 kilometrelik Yıldırım 
Metrosu ile 7 kilometrelik 
Osmangazi Metrosu’nun 
temelini sene sonuna kadar 
atmak istiyoruz. Tamamı yer 
altından olacak ve trafiğin 
akışını bozmayacak” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili 
Osman Mestan ise bölgedeki 
sıkıntıları Başkan Aktaş’a ye-
rinde göstermek istedikleri-
ni, şehrin ‘maneviyat bölgesi 
olan’ eski yerleşim yerlerinin 
fiziki şartlardan dolayı nis-
peten sıkıntılar yaşadığına 
dikkat çekti. Başkan Aktaş’ın 
‘göreve geldiği günden 
itibaren’ şehre pozitif enerji 
getirdiğini söyleyen Mestan, 
bakanından il yönetimine 
kadar hep birlikte uyum 
içerisinde çalışarak Bursa’yı 
daha iyi yerlere taşıyacakla-
rını ifade etti.

Başkan Alinur Aktaş, tamamı yeraltından geçecek şekilde planlanan ve şehrin en 
yoğun bölgelerini kapsayan 6.2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Os-
mangazi Metrosu’nun temelini bu sene içerisinde atmayı planladıklarını açıkladı.
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Bursa çiçek açtı
Gemlik turizmine termal yatırım
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak ‘Gemlik Termal ve Tu-
rizm Tesisleri’nin temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 
törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kasım ve 
aralık aylarında şehrin muhtelif yerlerine 
diktiği 5 milyon adet lale, sümbül ve nergis, 
Bursa’yı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Bursa’ya değer katan hiz-
met zincirine ilçelerdeki 
yatırımlarla yeni halkalar 
ekleyen Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Gemlik 
Terminali yanındaki alanda inşa 
edilecek ‘Gemlik Termal ve Tu-
rizm Tesisleri’nin temeli törenle 
atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kentin özellikleri-
ne işaret ederek, “Bursa, doğal 
güzellikler, tarihi ve kültürel 
birikimiyle kadim bir şehirdir. 
Bugün bazı şehirleri öne çıkaran 
farklılıkların büyük bölümünü 
bünyesinde barındıran Bursa, bu 
özelliklerini termal imkanlarıyla 
destekleyen dünyanın ender 
kentlerinden biridir” dedi.
Turizm, yükselen değer
Bursa’nın yükselen değerinin 
turizm olduğunu her fırsatta 
vurguladığını anlatan Başkan 
Aktaş, “Bursa, şifalı su kaynak-
larının çokluğu ve kalitesiyle 
Türkiye’de önemli yer tutan 
şehirlerin başında yer alır. Bursa, 
‘Avrupa Tarihi Termal Kentler 
Birliği’ne (EHTTA) üye tek şe-
hirdir. Kaplıcalarıyla turistik bir 
nitelik kazanmış, tarihi ve doğal 
güzelliklerinin yanı sıra şifalı 
sularıyla da dört mevsim turist 
çeken bir merkez haline gelmiş 
olan Bursa’nın hem merkezinde 
hem de ilçelerinde sayısız şifalı 
su kaynağı bulunuyor. Bugün 
temelini attığımız tesis de şehri-
mizin termal özelliğini güçlendi-
recek bir kurum olacaktır” diye 
konuştu.
‘Özellikli’ tesis 
Gemlik’i yıllardır bildiğini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Hisar 
Mahallesi’ne yaklaşık 9 bin 
metrekarelik alan içinde konuş-
landırılan Gemlik Termal Turizm 

Tesisleri, toplam 6330 metreka-
re inşaat alanına sahip. Bodrum 
kat ile birlikte toplam 3 kattan 
oluşan tesisin bodrum katında 
özel aile banyoları, mescitler, 
teknik hacimler ve sığınak ile 
zemin katta 2 adet termal havuz, 
hamam, sauna, terapi ve buhar 
odaları bulunuyor. Tesisin birinci 
katında kafeterya, teras, mutfak, 
çocuk oyun alanı, çok amaçlı sa-
lon ve toplantı salonu yer alacak. 
Ayrıca araçlar için otopark da 
yapılacak. Gemlik vatandaşı bu-
radan istifade edecek” şeklinde 
konuştu. 
16 milyon TL
Başkan Aktaş, ülke ekonomisi-
ne de katkı sağlayacak tesisin, 
2019 Haziran ayında tamam-
lanmasının planlandığını ancak 
inşaatı daha kısa sürede bitir-
meyi hedeflediklerini söyledi. 
Başkan Aktaş, tesisin maliyetinin 
yaklaşık 16 milyon TL olacağını 
belirterek, “Dünyanın savaşları 
konuştuğu günlerde, ülkemizde 
belediyelerimiz yatırımlar ya-
pıyor. Ufka daha güvenle bakan 
bir Türkiye var. Yeni yatırımlarla 

kentimize değer katmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
Başkan Aktaş, Türkiye’nin dünya 
genelinde GSMH’ye (Gayri Safi 
Milli Hasıla) göre en fazla yardım 
yapan ülke konumuna geldiğini 
sözlerine ekledi.
Gemlik kabuğunu kırıyor
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz ise tesisin ilçeye değer 
katacağını belirterek, Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti. 2018 yılı 
başından bugüne kadar yapılan 
çalışmalardan örnekler veren 
Yılmaz, Gemlik’in kabuğunu 
kırdığını ve gece gündüz deme-
den ilçe halkının mutluluğu için 
çalıştıklarını anlattı.
Gemlik Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş ve AK Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Yaşar İslam ile ilçede ya-
şayan gaziler ve vatandaşların da 
yoğun katılım sağladığı törende; 
konuşmaların ardından Başkan 
Aktaş, tesisin temeline ilk harcı 
dökerek çalışmaları başlattı. 
Temel atma töreninin ardından 
Başkan Aktaş, Gemliklilerle soh-
bet ederek, sıkıntılarını dinledi. 

Büyükşehir Belediye-
si ekiplerinin kasım 
ve aralık aylarında 
şehrin muhtelif 

yerlerine diktiği 5 milyon 
adet lale, sümbül ve nergis, 
Bursa’yı adeta çiçek bahçe-
sine çevirdi.
Bursa’yı daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir kent haline 
getirmek amacıyla kişi 
başına düşen yeşil alan 
miktarının artırılmasından 
altyapıya kadar her alanda 
önemli çevre yatırımlarını 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, park ve bahçe-
ler ile cadde ve kavşakları, 
mahalle meydanlarını çiçek 
bahçesine dönüştürdü. 
Kasım ve aralık aylarında 
başlatılan çalışmayla Park 
ve Bahçeler Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, şehrin en yoğun 
noktaları olan Hüdaven-
digar, Botanik ve Merinos 
parkları ile Kültürpark’ı, 

Acemler ve FSM kavşak-
larını 5 milyon adet lale, 
nergis ve sümbül fideleriyle 
donattı. Havaların ısınma-
sıyla birlikte tomurcukları 
açan çiçekler, mor, sarı, 
kırmızı ve pembe gibi farklı 
renklerle baharın gelişini 
karşıladı.
Büyükşehir Belediyesi’nden 
konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, Bursa’nın son 
yıllarda artan yapılaşmayla 
birlikte griye dönen rengini 
tekrar yeşile çevirmek 
için çalışmaların yoğun 
bir şekilde sürdüğü ifade 
edildi. Şehrin her tarafı-
nın yaşanabilir olmasını 
sağlamak adına park ve 
bahçe oluşturma faaliyet-
lerinin aralıksız sürdüğünü 
kaydeden yetkililer, hizmete 
alınan mekanların bahar 
çiçekleriyle adeta gelin gibi 
süslendiğini vurguladı.
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Mudanya’nın ‘kordon boyu’
Bursa’nın incisi Mudanya’da düzenleme çalışmaları tamamlanarak ilçeye 
kazandırılan ‘Mudanya Sahil Bandı’, törenle açıldı.

Doğancı Barajı’nın katı atıklarla 
kaplanan yüzeyi, ‘amfibik’ araçla 
temizlendi.

Bursa’ya değer katan 
hizmetlerini kent 
merkezinde olduğu gibi 
tüm ilçelere de ulaştıran 

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından, düzenleme çalışmaları 
tamamlanan ‘Mudanya Sahil 
Bandı’, coşkulu bir törenle açıldı. 
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın katılımıyla, Mudanya 
Sahili Jandarma İskelesi’nde 
gerçekleştirilen açılış töreni-
ne Mudanyalılar da yoğun ilgi 
gösterdi.
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, Mudanya Sahil 
Bandı açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Mudanya’da geciken 
çalışmanın nihayete ermesinin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
etti. Yaklaşık 3,5 yıl önce ihale edi-
len çalışmanın müteahhit kaynaklı 

sıkıntılardan dolayı geciktiğini 
hatırlatan Aktaş, gecikmeden do-
layı Mudanyalılar’dan özür diledi. 
Mudanya İskelesi ile Mütareke 
Binası arasında kentsel tasarım ve 
rekreasyon çalışmalarının anlatan 
Başkan Aktaş, çalışmalar kapsa-
mında 950 metre uzunluğunda ve 
yaklaşık 32.000 metrekare sahil 
düzenlemesinin gerçekleştirildiği 
sahil bandının 20 metre ile 30 met-
re arasında değişen genişliğe sahip 

olduğunu sözlerine ekledi.
“Daha da güzelleşecek”
Başkan Aktaş, Mudanya’da ya-
pılan çalışmalardan da örnekler 
verdiği konuşmasında, “Sahil 
bandı boyunca yürüyüş yolları, 
yeşil alanlar, banklar, kafeler, 
büfeler,  gölgelikler, otopark ve 
değişik özelliklerde zemin kap-
lamaları yapıldı. BUDO İskelesi - 
Jandarma İskelesi arası 500 metre 
uzunluğunda ve 4200 metrekare 
alanında seyir terasları yapıldı. 
Çalışmalar için yaklaşık 14 milyon 
TL’den fazla harcandı” dedi.
Başkan Aktaş, Mudanya’da yol 
ve ulaşımla ilgili çalışmaların da 
sürdüğünü vurgulayarak, “2018 
yılını yol yılı ilan etmiştik. Yapılan 
ve yapılacak olan çalışmalarımızla 
Mudanya’nın daha güzel ve daha 
yaşanabilir bir kent olacağını müjde-
lemek istiyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Mudanya’dan Eşkel, Eğerce, Mesudi-
ye sahillerinden Trilye ve Gemlik’e 
kadar çalışmalarının olduğunu 
anlatan Başkan Aktaş, “Mudanyalılar 
da Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak 
tavrını, samimiyetini yaşayacaklar, 

evinin önündeki tretuardan tüm 
ihtiyaçlara dek yapılan çalışmaları 
büyük bir samimiyetle yerine getire-
ceğimizi görecekler. Mutluluğumuzu 
paylaşan herkese yürekten teşekkür 
ediyoruz. Hem Bursa merkezde hem 
de 17 ilçede çok güzel çalışmalara 
hep beraber imza atacağız” şeklinde 
konuştu.
“Mudanya’nın değerine de-
ğer katacak”
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu da açılışı yapılan sahil 
bandının Mudanya’nın değerine 
değer katacağını ifade ederek, “Gü-
neş yüzünü gösterdi. Hizmetlerimiz 
sağanak sağanak yağmaya başladı. 
Biz milletimize hizmetle, kendimizi 
adeta yeniden tazeliyoruz” dedi.
Bursa’da gerçekleştirilen çalışmalar-
dan örnekler veren ve AK Parti’nin 
hizmetlerin partisi olduğunu ifade 
eden Çavuşoğlu, Türkiye’yi daha 
güçlü bir ülke haline getirmek hede-
fiyle çalışmalarına devam ettiklerini 
kaydetti. Mudanya’da ulaşım soru-
nunu bitireceklerine dair söz veren 
Çavuşoğlu, ilçedeki yaşam kalitesi-
nin artması amacıyla hizmetlerini 
gerçekleştirdiklerini anlattı. “Millet 
için siyaset, milletimizin huzuru ve 
konforu için siyaset” diyen Çavu-
şoğlu, milletin yüzünü güldürmek  

amacıyla 
çalış-
tıklarını, 
Mudanya’yı 
hak ettiği 
noktaya ulaş-
tıracaklarını 
söyledi.
Mudanya 
Kaymakamı 
Faik Oktay Sözer 
ise Mudanya’ya 
güzel bir hizmet 
kazandıran Büyük-
şehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
AK Parti Bursa İl 
Başkanı Ayhan Salman 
ve AK Parti Mudanya 
İlçe Başkanı Murat 
Ünal ile Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları 
ve Mudanya’da yaşayan 
vatandaşlar da açılış coşku-
suna ortak oldu. Konuşma-
ların ardından açılışı yapılan 
sahil düzenleme çalışması ile 
Mudanya özellikli bir değere 
daha kavuştu. Başkan Aktaş, tö-
renin ardından sahilde yürüyüş 
yaptı ve vatandaşlarla da sohbet 
etti. Vatandaşlar da sahil düzen-
lemesi nedeniyle Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.

Olumsuz hava şartları nede-
niyle yüzeyi kirlenen Doğancı 
Barajı, Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerinin yaptığı çalışmalar 

sonucunda katı atıklardan temizlendi.
Sahil Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı ekipler, dereler-
den rüzgarla birlikte sürüklenerek 
baraja gelen katı atıkların su yüze-
yinde kalın tabakalar oluşturması 
üzerine harekete geçti. Büyük-
şehir ekipleri, hem kara hem de 
suda çalışabilen amfibik araçla 
yüzeyde biriken atıkları topla-
yarak bertaraf edilmek üzere 
karaya çıkardı. Atıklar arasın-
da ‘ağaç parçalarından cam 
ve pet şişelere, kağıt karton 
atıklardan futbol topuna 
kadar’ çeşitli maddelere 
rastlandı.
Yetkililer, yaptıkları 
açıklamada, Bursa’nın 
içme suyunu sağlayan 
Doğancı Barajı’nın te-
miz tutulması yönün-
de vatandaşlardan 
gerekli hassasiyet ve 
duyarlılığı göster-
melerini istedi.

Baraja ‘amfibik’
araçla temizlik
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Bursa İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
‘Tarımla Engelleri Aşı-

yoruz Protokolü’, Bursa Valiliği, 
Büyükşehir Belediyesi Tarım 
A.Ş., Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, Tarım Kredi 
Kooperatifi Balıkesir Bölge Mü-
dürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Hamidiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
Bursa Engelliler Federasyonu 
arasında imzalandı. Protokol ile 
Bursa’daki engelli vatandaşlara 
tarım alanında uygulamalı mes-
leki eğitimler verilecek.
Farkındalık oluşturacak
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 
Valiliği öncülüğünde imzalanan 
protokolün kentte yaşamını 

sürdüren engelli bireylere yeni 
birer hobi kazandıracağına da 
işaret etti. Türkiye’nin, güçlü 
bir ülke olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, “Güçlü bir ülke 
olmak, her alanda güçlü olmak 
demektir. Farkındalık oluşturan 
güzel bir projeye daha imza 
atılıyor. Bu protokolle, engelli 
vatandaşlarımızın tarımla uğra-
şabilecekleri bir ortam sağlanı-
yor” diye konuştu.
“Tarım ülkenin gerçeği”
Büyükşehir Belediyesi olarak 
projeye destek vermekten do-
layı mutlu olduklarını söyleyen 
Başkan Aktaş, “Tarım, bu şehrin 
ve bu ülkenin bir gerçeğidir. En-
gelli kardeşlerimizin engelleri 
aşabilmesi adına da tarımla ilgi-
lenmelerinin önemli olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de 
engelli vatandaşlara yönelik 
hassasiyete dikkati çekerek, 
bu proje ile Bursa’da yaşayan 
engelli vatandaşlara tarım ala-
nında uygulamalı mesleki eği-
timi verilerek rehabilitasyon-
larının amaçlandığını söyledi. 
Projenin engelli vatandaşların 
tarımla, toprakla buluşmasını 

sağlayacağını ve kendilerini 
daha iyi hissetmelerine imkan 
sunacağını belirten Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı 
Dursun Yıldız ise engelli birey-
lerin burada öğrenecekleriyle 
ilerleyen dönemlerde istihdama 
katkı sağlayacağını da kaydetti. 
Bursa Engelliler Federasyonu 
Başkanı Ayhan Zenbilci de pro-
jenin engelli vatandaşlar için 
çok önemli olduğunu ifade etti.
8 ay sürecek
Büyükşehir Belediyesi’nin 
destek verdiği projede, Hamidi-
ye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde 100 metrekarelik 
tarımsal alan projede kullanıl-
mak için engelli vatandaşlara 
tahsis edilirken, aynı zamanda 
projeye göre 320 metrekare 
alanda bir sera kurulumu da 

yapılıyor. Bu sayede kış şartla-
rında da çalışmaların süreceği 
belirtiliyor. Tarım Kredi Koope-
ratifleri Bölge Müdürlüğü’nün 
ilaç, gübre, fide, tohum des-
teği ile Hamidiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin alet 
ekipman desteği de vereceği 
projede Engelliler Federasyonu 
da engelli vatandaşların proje-
den faydalanmasını sağlayacak. 
Nisan’dan Kasım’a kadar 8 ay 
sürecek olan eğitimler Çarşam-
ba günleri 09.00 ile 1200 saat-
leri arasında Hamidiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
uygulanacak ve programın 
sonunda katılımcılara sertifika 
verilecek. İlk etapta 20 – 25 
engelli vatandaşın faydalana-
cağı projenin ilerleyen dönem-
lerde daha fazla engelli bireye 
ulaşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından 
Bursa İli Arı Yetiştirici-

leri Birliği ile ortaklaşa ‘arıcılık 
paneli’ düzenlendi. Merinos 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Hüdavendigar 
Salonu’ndaki panelde, arıcıların 
yaşadığı sıkıntılar ve sektörle 
ilgili yeni gelişmeler tartışıldı. 
Programa; Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Abdullah Karadağ, 
Kırsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanı Yetişkan Keskin, Bursa İli 
Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı 

Selami Sezgin, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu Koordinatörü Ömer Berk-
sun, Türkiye Arı Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TAB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Yücel Saygılı, Bur-
sa Orman Bölge Müdürü Yalçın 
Akın ve Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Hacı 
Dursun Yıldız katıldı. Panelde; 
Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. 
Dr. Ercan Dülgeroğlu, Doç. Dr. 
Aslı Özkırım, Veteriner Hekim 
Sinan Sağlam ve TAB Yönetim 
Kurulu Üyesi Yücel Saygılı bilgi 
paylaşımında bulundu. Panel 

sonrasında 218 arı yetiştiricisi-
ne, malzeme ve ekipman destek 
paketleri dağıtıldı.
 “Türkiye ikinci sırada”
Arı varlığı ve bal üretiminde 
dünyada ikinci sırada yer alan 
Türkiye’de 60 bin arıcı ve 7 mil-
yon adet kovan varlığı bulunur-
ken, 114 bin ton bal üretimi ya-
pılıyor. Arıcılığa uygun bir şehir 
olan Bursa’da, meslek birliğine 
kayıtlı 1200 üye bulunuyor. 
Bursa’da yıllık 1500 ton bal, 30 
ton polen, 500 kilo civarında arı 
sütü ve 1000-1500 kilo civarın-
da propolis üretiliyor. 

Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Daire-
si Başkanlığı, il genelin-
de tarımsal teknolojik 

altyapının güçlendirilmesi ve 
tarımsal verimliliğin artırıl-
ması yönünde üreticiye destek 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Planlanan faaliyetler doğrultu-
sunda çiftçilere tohum, gübre, 
ilaç, fide, fidan, tarımsal alet ve 
makine yardımları yapılarak, 
tarımsal ürünlerin nitelik ve 
nicelik özellikleri artırılıyor. 
İlçelerin yerel özelliklerine 
uygun bitkisel çeşitlerin çoğal-
tılması çalışmaları da ‘verilen 
desteklerle aynı oranda’ devam 
ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal 

üretimin desteklenmesi çalış-
maları kapsamında hazırlanan 
‘Çilek Destekleme Projesi’ 
ile Bursa’da ‘albion’ cinsi 
çilek yetiştiriciliği dönemini 
başlatmak istiyor. Belediyeden 
konuya ilişkin yapılan açıkla-
mada, kentteki çilek üretiminin 
daha verimli hale getirilmesi 
hedefiyle 3 milyon adet çilek 
fidesinin Bursalı çiftçilerle 
buluşturulduğu kaydedildi. 
Çilek fidelerinde Türkiye’nin 
en verimli türü olarak bilinen 
‘albion’ cinsinin tercih edildiği 
belirtilen açıklamada, sağlanan 
destekten Büyükorhan, Orha-
neli, Keles, Osmangazi, Kestel 
ve İnegöl’den 600 çiftçinin ‘kişi 
başı 5000’er adet olacak şekil-
de’ yararlandığı vurgulandı.

6

Tarımsal üretime ‘engel’ yok

Arıcılara eğitim ve malzeme desteği

Çiftçiye 3 milyon çilek fidesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da imza attığı ‘Ta-
rımla Engelleri Aşıyoruz Protokolü’ ile engelli vatandaşlara uygulamalı 
tarım eğitimleri verilecek.

Tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla arı yetiştiricilerine kovan, 
kovan altlığı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursalı 600 çiftçiye 3 
milyon adet ‘albion’ cinsi çilek fidesi dağıttı.
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Daha sessiz Bursa için gürültü eylem planı
Çevresel gürültünün azaltılarak yaşam kalitesinin artırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa Stratejik Gü-
rültü Haritaları’ sonuçlarına göre gürültü eylem planı hazırladı.

Türkiye genelinde 
‘Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği’ 

kapsamında İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde 
‘Stratejik Gürültü Haritaları’ 
oluşturuldu. Projede pilot iller 
arasında yer alan Adana, Gazi-
antep, Manisa, Kayseri, Sam-
sun, Balıkesir, Kahramanmaraş, 
Sakarya, Eskişehir, Erzurum, 
Trabzon, Sivas, Adıyaman, Ela-
zığ ve Mersin’de ise ‘Yerleşim 
Yeri Gürültü Haritaları’ hazır-
landı. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi de AB Destekli ‘Çevresel 
Gürültü Direktifinin Uygulama 
Kapasitesi için Teknik Yardım 
Projesi’ kapsamında karayo-
lu ve endüstri kaynaklarının 
değerlendirilmesi amacıyla 
hazırlamaya başladığı ‘Bursa 
Gürültü Eylem Planı’nı tamam-
ladı. Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı koordi-
nasyonunda geliştirilen plan, 
onay için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunuldu.

1 milyon 854 bin kişi 
Çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkartılan 24 adet stratejik 
gürültü haritasında 246 kilo-
metrekarelik yerleşim alanında 
672 bin 583 hane, 222 bin 484 
hassas kullanım içeren bina, 
1008 okul ve eğitim binası ve 
113 hastane binası için 1 mil-
yon 854 bin kişinin gürültüden 
etkilenmesi değerlendirildi. 
Planda bazı caddelerde tek bir 
eylem gürültü değerlerini sınır 
değerler içine alabilirken, bazı 
caddelerde ise birden fazla 
eylem entegre şekilde uygula-
narak gürültü değerleri sınır 
değerlerin içine çekildi.
Hedef, gürültüsüz bir 
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıkla-
mada, gürültü eylem planı ile 
Bursa’nın daha yaşanabilir 
olmasını sağlamak istediklerini 
söyledi. Açıklamasında, tüm 
vatandaşların ve kurumların 
öncelikli görevlerinden biri-
sinin çevre duyarlılığı olması 

gerektiğine değinen Başkan 
Aktaş, daha yüksek standart-
larda bir yaşam için bu konuya 
özel önem verdiklerini belirtti. 
Sürdürülebilir çevre politikası 
bağlamında hizmete alınan, 
planlanan projelerle Bursa’nın 
standartlarını daha da yukarıya 
taşımak istediklerini söyleyen 
Başkan Aktaş, bu nedenle ‘çev-

re, hava ve görüntü kirliliğinin 
yanında’ gürültü kirliliğiyle 
de mücadele ettiklerini ifade 
etti. Gürültü eylem planı ile 
giderek daha da kalabalıklaşan 
Bursa’da vatandaşlara sakin 
ve huzurlu, dolayısıyla daha 
sağlıklı ve kaliteli bir hayat 
sunmanın peşinde olduklarını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “He-

defimiz, gürültü eylem planı ile 
Bursamızın daha yaşanabilir 
olmasını sağlamaktır” dedi.
Sonuç odaklı toplantılar
Bursa Gürültü Eylem Planı’nın 
hazırlanması aşamasında ilçe 
belediyeleri, üniversiteler, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü, Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdür-
lüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili 
birimlerinden yetkililerin ka-
tıldığı toplantılar ve çalıştaylar 
düzenlendi. Bursalıların eylem 
planlarına katılımı amacıyla, 
Büyükşehir Belediyesi internet 
sitesinde ‘Çevresel Gürültü Ey-
lem Planı Anketi’ oluşturuldu. 
Buradan elde edilen veriler de 
çalışmalara dahil edildi. Çevre 
düzeni planları ve imar plan-
larının hazırlanması aşama-
sında, gürültü eylem planıyla 
tespit edilen sonuçlar dikkate 
alınacak. İleride oluşabilecek 
gürültü problemleri büyük 
oranda planlama aşamasında 
önlenmiş olacak.

Tarihi mekanda huzur veren park
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Muradiye 
Külliyesi’nin bünyesinde barındırdığı Sultan 2. Murat Parkı, A’dan 
Z’ye yenilenerek, kullanıma açıldı.

Gerçekleştirdiği tarihi ve 
kültürel miras çalışma-
ları nedeniyle dünyaya 
örnek olan Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi, bu alandaki 
başarı karnesine bir yenisini 
daha ekledi. Bursa’nın tarihi 
semtlerinden olan Muradiye’de-
ki sultan külliyeleri sahasında 
bulunan Sultan 2. Murat Parkı, 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaklaşık 2.5 milyon TL 
harcama yapılarak tamamen 
yenilendi.
Parkın hizmete girmesi nede-
niyle, Sultan Murat Türbesi’nin 
bulunduğu alanda açılış töreni 
düzenlendi. 
Yeni yüzüyle hizmette
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuşma-
da, Muradiye Külliyesi’nin tarihi 
ve kültürel özelliklerine değindi. 
Özellikle türbelerde gerçekleş-
tirilen çalışmalarla külliyenin 
550 yıl önceki özgün haline 
döndüğünü ifade eden Başkan 
Aktaş, UNESCO’nun koruma 
listesine dahil ettiği alanlar 
içerisinde kurulu olan Sultan 
2. Murat Parkı’nı yenilenen yü-
züyle hizmete almaktan büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi. 
UNESCO Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ndeki park ve çevresinin 
her yaş grubuna hitap edecek 
şekilde bir bütün olarak ele alın-
dığını kaydeden Başkan Aktaş, 
“10.000 metrekarelik park 
alanındaki yeşil alan miktarı, 
3000’den 5000 metrekareye 
çıkartıldı. Kötü durumda olan 
mevcut tesisler yıkılarak, yerine 
200 metrekare alana sahip 
kafeterya inşa edildi. Nitelik-
siz mevcut yeşil alanlar, daha 
sağlıklı ve işlevsel yeşil doku 
yüzeyleri olarak elden geçirildi. 
Çocuk oyun alanları, ‘çocuklar 
için doğal malzemeden üre-
tilerek’ onların yeteneklerini 
geliştirebilecekleri şekilde inşa 

edildi. 250 metre uzunluğuna 
sahip koşu parkuruyla, arzu 
eden vatandaşlarımıza spor 
yapma imkanı sunuldu. Park 
güvenliği, yeterli sayıda çevre 
dostu aydınlatma elemanları ile 
sağlanır hale geldi” dedi.
“Hayırlı uğurlu olsun”
Başkan Aktaş, Sultan 2. Murat 
Parkı’ndaki tarihi ağaçların 
korunduğunu, 3000 yer örtücü 
ve 600 çalı bitkisinin ek olarak 
zemine monte edildiğini vur-
guladı. Parkın çevresiyle olan 
bağını güçlendirmek ve farkın-
dalık oluşturmak için görüntü 
kirliliğine neden olan yapıların 

ortadan kaldırıldığını, açığa 
çıkan bölgelerin ise yeşil alan 
şeklinde planlandığını kaydeden 
Başkan Aktaş, “Parkın batısın-
daki 2. Murat Sokağı’nın zemin 
kaplaması yenilendi. Bölgeye 
otopark kazandırıldı. Kocanaip 
Mahallesi’ne muhtarlık bina-
sı yapıldı. Tüm bu hizmetler 
yaklaşık 2.5 milyon TL’ye mal 
oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu.
Osmangazi Belediye Başkan 
Yardımcısı Halil Döner ise 
konuşmasında, yenilenen Sultan 
2. Murat Parkı’nın bölgeye ciddi 
katkılar sağlayacağını söyledi. 
Yapılan yatırım nedeniyle Baş-
kan Aktaş ve ekibine teşekkür 
eden Döner, “Bursa turizmine 
katkı sağlayacak bir hizmet. Par-
kımız mahallemize, bölgemize 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Muradiye Mahalle Muhtarı 
Vahide Kılıçkaya da bünyelerin-

de bulunan külliyenin komple 
restore edilmesi ve çevresinin 
düzenlenmesi nedeniyle Başkan 
Aktaş’a şükranlarını iletti. 
Kılıçkaya, çocukluk ve gençlik 
yıllarının geçtiği, halen ömür 
sürdüğü Muradiye’de yaşama-
nın bir ayrıcalık olduğunu ifade 
etti.
Konuşmaların ardından Başkan 
Aktaş ve beraberindeki proto-
kol üyeleri, çocuklarla birlikte 
parkın açılışını gerçekleştirdi. 
Açılışta, Büyükşehir Belediye-
si Mehter Takımı da mini bir 
konser verdi.
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“Bursa için büyük düşünmeliyiz”

GADEM, ‘bağımlılıkla mücadelede’ örnek

Sabiha Gökçen ve Yenişehir havaalanları nedeniyle Yunuseli’nin atıl pozisyonda kaldığını belirten Başkan Aktaş, havaa-
lanı arazisinin şehrin çıkarları doğrultusunda değerlendirileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde mad-
de ve alkol bağımlılığı konusunda danışmanlık ve destek hizmeti veren 
GADEM, Mersin’den gelen heyet tarafından yerinde incelendi.

Kamuoyunda sıkça 
tartışma konusu 
olan ‘Doğanbey’in 
taşınması ve Yunuseli 

Havaalanı’nın kaldırılması 
yönündeki’ haberleri değer-
lendiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa 
için büyük düşünmek zorunda-
yız. Burada şehrimizin menfa-
atleri neyi gerektiriyorsa, onu 
yapacağız” dedi.
Açıklamasında, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’la konuya ilişkin 
yaptığı görüşme hakkında 
bilgiler de veren Başkan Aktaş, 
Doğanbey’in Yunuseli Havaalanı 
arsasına taşınması yönünde 
Ankara’dan tek yönlü bir talep-
te bulunmadığını dile getirdi. 
Başkan Aktaş, “Bu sadece 
gündem maddelerinden bir 
tanesi. Alternatif birçok senar-
yo, görüşmede değerlendirildi. 

Mevcut durumu, Bursa için en 
rantabl şekilde kullanacağız” 
diye konuştu.
Karar hükümetin
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Doğanbey’in 
taşınacağı ya da Yunuseli 
Havaalanı’nın ortadan kaldırı-
lacağı yönündeki tartışmalara 
açıklık getirdi. Kent merkezinde 
yer alan Doğanbey’in sadece 
belediyenin kararıyla taşınma-
sının ya da burada seyreltme 

yapılmasının mümkün olma-
dığını kaydeden Başkan Aktaş, 
konunun hükümeti ilgilendir-
diğini, sorumluluğun devletin 
kapsama alanında bulunduğu-
nu ifade etti. Doğanbey’de bir 
hayatın olduğunu ve onlarca 
ailenin burada yaşamaya de-
vam ettiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Doğanbey konusu bele-
diyemizin tek başına alacağı bir 
karar değil. Bizler yerel yöneti-
ciler olarak elimizdeki doneleri 
iletiriz, büyüklerimiz de olaya 

çözüm bulur. Doğanbey’de şu 
anda bir hayat var zaten. İnsan-
lar orada yaşıyorlar. Doğanbey 
konusunda hükümetimizin 
müdahil olması lazım. Bu, 
‘akşamdan sabaha’ belediyenin 
alacağı bir karar değil” ifadele-
rini kullandı.
‘Yunuseli’ değerlendirilecek
Başkan Aktaş, açıklamasında 
Yunuseli Havaalanı konusuna 
da değindi. Sabiha Gökçen ve 
Yenişehir havaalanları nedeniy-
le Yunuseli’nin atıl pozisyon-
da kaldığını belirten Başkan 
Aktaş, havaalanı arazisinin 
şehrin çıkarları doğrultusunda 
değerlendirileceğini söyledi. 
Yunuseli ile sadece Doğanbey’i 
ilişkilendirmenin doğru olma-
dığını vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Yunuseli Havaalanı arsası, 9-10 
bin konutun yapılabileceği bir 
yer. Hem de düşük yoğunluklu 

olarak. Bununla bir değil birkaç 
Doğanbey ikame edebilirsiniz. 
Bizim burada düşüncemiz 
şudur: Konut yapalım, gelir 
ortaklığı şeklinde. Sonra da 
bu konutları Bursa yararına 
değerlendirelim” diye konuştu. 
Bursa’ya ait arsaları ve binaları, 
ya da şehrin diğer değerlerini 
‘en rantabl şekilde’ kullanmaya 
kararlı olduklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Bizim zaten 
Yenişehir havaalanımız var. 
‘Merkezde bir tane daha olsun’ 
diye bir takıntımız yok. Sabiha 
Gökçen’i de dolu dolu kullanıyo-
ruz. Mevcut seferlere ilaveten, 
İstanbul için 8 otobüs seferi 
daha koyduk. 3. Havalimanı ile 
ilgili de yetkililerden güzergah 
istedik. Buralar bize 45 dakika, 
1 saat uzaklıkta yerler. Dolayı-
sıyla genel düşünmek lazım” 
açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulduğu 
günden bu yana yüzler-
ce kişiyi bağımlılıktan 

kurtaran Gençlik ve Aile Destek 
Merkezi (GADEM), Mersin 
Hayata Bağlananlar Derneği 
(MERBADER) yönetimi ve 50 
kişilik ekip tarafından örnek 
alındı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde madde ve alkol bağımlı-
lığı konusunda danışmanlık ve 
destek hizmeti veren GADEM, 
yapılan çalışmalarla Türkiye’ye 
model olmaya devam ediyor. 

Birçok STK örneğinde yaşan-
dığı gibi ‘madde bağımlılığı ve 
uyuşturucu ile mücadele eden’ 
MERBADER de Bursa’ya gelerek 
iki yılda yüzlerce kişiyi bağım-

lılıktan kurtaran GADEM’in 
çalışmalarını inceledi. MERBA-
DER Başkanı Nizamettin Kılıç, 
yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. 

Kamuran Elbeyoğlu, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Güngör, Psikolo-
jik Danışman Sibel Öz, Hakan 
Güler, Köksal Turfanda ve 50 
moderatör liderden oluşan 

ekip, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Ahmet 
Aka tarafından Doburca Sosyal 
Tesisleri’nde ağırlandı.

MERBADER üyelerini ağırla-
maktan büyük memnuniyet 
duyduklarını söyleyen Genel 
Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, 
Bursa’nın kültür, turizm, sanayi 
şehri ve Osmanlı’nın ilk başken-
ti olduğunu hatırlatarak, şehrin 
sürekli büyüdüğünü ve göç aldı-
ğını ifade etti. Büyüme eğilimli 
şehirlerde muhtelif sıkıntılarla 
karşılaşılabildiğini ifade eden 
Ahmet Aka, “Bunlardan biri de 
gençlerimizin madde ve uyuştu-
rucu bağımlılığına yakalanma-
sıdır. 2015 yılında Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde GADEM’i 
kurduk. Burada alkol ve madde 

bağımlılığı konusunda gençlere 
ve ailelerine yönelik ciddi çalış-
malar yapılıyor” dedi.
MERBADER Başkanı Nizamettin 
Kılıç ise, kendilerini ağırla-
yan Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. GADEM’in hem 
bölgesinde hem de Türkiye 
genelinde alkol ve uyuşturucuy-
la mücadelede konusunda ciddi 
yol alan bir destek merkezi ol-
duğunu anlatan Kılıç, 5 günlük 
‘Moderatör Liderlik’ eğitiminin 
ardından böyle bir kuruluşu 
gezmenin kendileri açısından 
önemli olduğunu dile getirdi. 
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Bursa Valiliği tarafından 
organize edilen kutla-
malar, Pınarbaşı Fetih 
Kapısı’nda yapılan 

açılış töreniyle başladı. Bursa 
protokolü, gaziler ve vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
programda; saygı duruşunda 
bulunularak, İstiklal Marşı 
okundu. Fetih salasının da 
seslendirildiği törende, Uludağ 
Üniversitesi’nden bir yetkili 
tarafından Bursa’nın tarihsel 

ve fetih süreci anlatıldı. Lise 
öğrencisinin Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın ‘Bursa’da Zaman’ 
şiirini de dile getirdiği törende; 
Osmangazi Belediyesi Halk 
Oyunları ekibi, Bursa Mehter 
Takımı ve Bursa Tahtakıran Kı-
lıç Kalkan Halk Oyunları ekiple-
ri ‘sergiledikleri performansla’ 
coşkuyu doruğa çıkardı.
“Kuruluş çağının havasını 
saklayan şehir”
Törende konuşan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Osman Gazi’nin başlatıp 
Orhan Gazi’nin sonuçlandır-
dığı Bursa’nın fethinin 692. 
yılını kutlarken, büyük fethe 
imzasını atan, emek veren tüm 
ecdadı rahmetle andı. Ecdadın, 
yüzlerce yıl önce güzel örnek-
lerle donattığı Bursa’nın miras 

olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, geçmişle geleceğin uyum 
içinde harmanlandığı mükem-
mel bir şehirde yaşadıklarını, 
Osmanlı şehir medeniyeti-
nin mihenk taşı olan kentin 
‘kutup yıldızı gibi’ büyük bir 
coğrafyaya yol gösterdiğini 
ifade etti. Bu topraklardan çok 
farklı medeniyetlerin gelip 
geçtiğini anlatan Başkan Aktaş, 
“Her devlet kendince önem-
li sebeplerle Bursa’ya sahip 
olmak istedi. Osman Bey de 
yaklaşık 715 yıl önce beylikten 
devlete olan yolun Bursa’dan 
geçtiğini gördü. 1300’lü yıl-
larda başlayan kuşatma 23 yıl 
sürdü. Osman Gazi ile başla-
yan Bursa’yı fetih hareketi, 
1326’da Orhan Gazi zamanında 

tamamlanabildi. Fetih sonrası 
yapılan çalışmalarla Bursa, 
Tanpınar’ın ifadesiyle ‘kuruluş 
çağının havasını saklayan şehir’ 
olarak bugünlere taşındı. Bu 
şehir, Orhan Bey zamanında 
sur dışına taştı. Hüdavendigar 
zamanında Balkanlara uzandı. 
Yıldırım zamanında mimarinin 
doruklarına ulaştı. Şehzade ça-
tışmalarının arasında tarumar 

oldu. Çelebi Mehmet zamanın-
da yeniden kuruldu. Fatih’ten 
sonra manevi başkent olarak 
anıldı. Bugün 3 milyonluk 
nüfusuyla Türkiye’nin en gözde 
şehirlerinden biri olan Bursa, 
sürekli yenilenerek, değişerek, 
gelişerek bugünkü halini aldı. 
Bursa, tarihi doğru okuyanların 
elinde sürekli gelişti, büyüdü” 
dedi.
“Minnetle anıyoruz”
Ecdadın miras bıraktığı kutsal 
emaneti geleceğe taşımak için 
ellerinden geleni yapacaklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, 
“Bursa, ‘Allah’ın sofrasın-
dan bereket dağıtılırken’ 
torbanın patladığı bir 
yer deyim yerindeyse. 
Bursa tarih, turizm, 
kültür, Uludağ ve tüm 
değerleriyle güzel 
bir. Elbirliği ve ortak 
akılla çalışmalarımızı 
yapıyoruz. 692. yıl önce 
bizlere, içinde huzurla 
yaşadığımız şehir bıra-
kan ecdadımızı rahmet 
ve minnetle anıyoruz” 
diye konuştu.
Programın sonunda 

protokol üyeleri ve vatandaşlar, 
Mehter Takımı ve halk oyunları 
ekiplerinin eşliğinde Topha-
ne’deki Osman Gazi ve Orhan 
Gazi türbelerine kadar yürüdü. 
Vatandaşların evlerinden çıka-
rak coşkuya ortak olduğu yürü-
yüşte, fetih ruhu bir kez daha 
yaşandı. Yürüyüşün sonunda 
türbelerde ecdat için dualar 
edildi.

9

Bursa’nın Fethi’nin 692. yıldönümü kutlama-
ları, protokol üyeleri, gaziler ve halkın katıldı-
ğı etkinliklerle ‘büyük bir coşku içinde’ yapıldı.

1326’dan bu yana aynı coşkuyla

Büyükşehir, Orhangazi’ye değer katacak

Bursa’yı güzel günler bekliyor

Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçelere 
yönelik değerlendirme 
toplantıları sürüyor. 

Orhangazi’de muhtarların gö-
rüş ve taleplerini dinleyen Baş-
kan Aktaş, ilçede devam eden 
yatırımlar hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. Muhtarların 
mahallelerindeki sıkıntıları tek 
tek dile getirdiği toplantıda; 
ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım 
ve sulama konuları gündeme 
geldi.
“Samimi çalışıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, göreve geldikten 
kısa süre sonra 17 ilçeyi seri 
şekilde taradıklarını, muhtar-
lar ve belediye başkanlarıyla 
bir araya geldiklerini söyledi. 
İlçeleri tek tek gezerek halkı 
dinlediklerini anlatan Başkan 
Aktaş, sonuç odaklı çalış-
mayı ‘hayat felsefesi’ olarak 
gördüklerini, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevi 
tebliğ edildiği günden bu yana 
ekibiyle birlikte gece gündüz 
koşturduğunu belirtti. İnsanın 
bulunduğu yerde sıkıntıların 
olabileceğini fakat bunu maze-
ret olarak görmediklerini dile 
getiren Başkan Alinur Aktaş, 

Bursa’da güzel işler yapıldığını, 
çıtayı daha yukarılara çıkar-
mak istediklerini söyledi. Bü-
yükşehir Belediyesi’nden tüm 
kesimlerin yüksek beklentileri 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Bursa’nın menfaati için 
herkesle her konuyu konuşup 
istişare edebiliriz. İletişimi 
sağlıklı şekilde götürenler, bu 
işte başarılı olur. Ekibimiz-
le birlikte bizler de samimi 
şekilde çalışıyoruz. İki konuya 
önem veriyorum. Birincisi 
verilen sözün mutlaka yerine 
getirilmesidir. Vatandaştan 
gelen konuyu takibe almalı ve 
süreç hakkında kesin bilgiler 
vermeliyiz. İkincisi öncelikle-
re ağırlık verilmesidir. Bizler 
2018’i ‘yol yılı’ ilan ettik. Asli 
ihtiyaçları öncelikli kabul edi-
yoruz. Ulaşım konusunda ciddi 
çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Orhangazi’nin avantajları olan 
bir bölge olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Orhangazi 
hızla gelişiyor. Bursa, Yalova 
ve İstanbul’a yakınlığı, kültür 
ve turizm konusunda sahip 
olduğu değerler bir avantaj-
dır. Burada daha güzel işler 
yapılacağına inanıyorum. Bu 
doğrultuda çalışıyoruz. Her 
şey hayal kurmakla başlar. 
İmkanlar nispetinde hayalleri-
mizi gerçekleştirmek istiyo-
ruz” dedi. 
Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan ise, Başkan 
Aktaş’ın çözüm odaklı çalışma 
üslubunun ellerini rahatlattığı-
nı belirterek, “Birçok problem, 
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyemizin yatırım progra-
mıyla çözülecektir” şeklinde 
konuştu.

AK Parti Ekonomi İşleri 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen ‘Şehirlerin 
Ekonomik Beklentileri 

Forumu’nun Bursa ayağı, Dobruca 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Üç 
aşamada gerçekleştirilen foruma 
ilk etapta belediye başkanları, 
teşkilat yöneticileri ve üyeleri, son-
rasında da iş adamları, sivil toplum 
kuruluşları ve dernek temsilcileri 
katıldı.
“İstanbul çok ciddi avantaj” 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde 
yapılan ‘Şehrim 2023’ programın-
da Bursa için bir vizyon çizildiğini 
hatırlatarak, ‘Şehrin Ekonomik 
Beklentileri Forumu’ ile birlikte 
çıkan sonuçların da yöneticiler 
için yol gösterici nitelikte olacağını 
söyledi. Bursa’nın tüm özellikle-
riyle çok yönlü bir şehir olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, hizmete 

alınacak yatırımlarla şehrin hak 
ettiği değeri bulacağını ifade etti. 
Bursa’daki tüm dinamiklerin, sa-
nayicilerin, sivil toplum kuruluşla-
rının, kanaat önderlerinin ve diğer 
kurumların beklenti ile öngörüle-
rini ortaya koymasının önemine 
değinen Başkan Aktaş, “Burası 
bir sanayi şehridir. Artık nitelikli, 
katma değeri yüksek sanayiye 
ihtiyacımız var. Şehrimizin gelişen 
yönlerinden bir tanesi de turizm-
dir. Her ne kadar İstanbul’a yakın 
olmak dezavantaj gibi gözükse de 
bence çok ciddi avantaj sağlıyor. 
Otoyol ve hızlı tren yatırımlarıyla 
yakın gelecekte çok daha önemli 
noktada olacağımıza inanıyo-
rum. İlçe belediyeleriyle birlikte 
gerçekleştireceğimiz yatırımlarla 
Bursa’yı güzel günler bekliyor. Çok 
çalışmamız gerekiyor. Şehrin deği-
şim ve dönüşümünü sağlamalıyız. 
Bunları yaparken her kesime kulak 
vermeye devam ediyoruz” dedi.

İlçelere yönelik değerlendirme toplantısı kapsamında Orhangazi’de 
muhtarlarla bir araya gelen Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir’in ‘yatı-
rımlarıyla’ ilçenin değerini artıracağını söyledi.
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TRT ve Bursa Valiliği ko-
ordinatörlüğünde Bü-
yükşehir Belediyesi ve 
İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü katkılarıyla hazırlanan 40. 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği kapsamındaki kortej 
yürüyüşü, 40 ülkeden 800 
çocuğun katılımıyla gerçekleşti. 
Tophane Meydanı’ndaki Osman 
Gazi ve Orhan Gazi türbeleri-
nin önünden başlayan kortej; 
Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, TRT Genel Genel 
Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi 

ve protokol üyelerinin kurdele 
kesimiyle start aldı. 
Vali İzzettin Küçük, Bursa’da 
düzenlenen 23 Nisan Çocuk 
Şenliği’nin tüm çocuklar için 
hayırlı olmasını temenni etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ise, 40 ülkeden 
800 çocuğun Bursa’da bir araya 
geldiğini hatırlatarak, şenliğin 
Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. 
Vali Küçük ve Başkan Aktaş, 
güzergah boyunca yürüyüşe 
Türk bayraklarıyla eşlik eden 
Bursalıları selamladı.
 Tophane Meydanı’nda topla-
nan yerli ve yabancı yüzlerce 
çocuk, yöresel kıyafetleri ve 
ellerinde ülke bayraklarıyla 
yürüyüşe katıldı. Bursalılar 

da Türk bayraklarıyla coşku-
ya ortak olurken, TRT Çocuk 
kahramanları büyük ilgi gördü. 
Kortej, Atatürk Stadyumu 
Meydanı’nda son buldu.
 Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kortej öncesinde 
23 Nisan Çocuk Şenliği’ne ka-
tılan yabancı çocuk misafirleri 
Tayyare Kültür Merkezi’nde 
ağırladı. Bursa’da dünya çocuk-
larını ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyduklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, günün anısına 
çocuklara hediyeler verdi.
40. yıl sergisi
Şenlik heyecanı, Tayyare Kültür 
Merkezi’ndeki hazırlanan 
‘Fotoğraflarla 40. Yıl’ sergisi-
nin açılışıyla devam etti. Vali 
İzzettin Küçük, farklı ülkeler-
den Bursa’ya gelen çocukları 

ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın dünyada çocuklara 
armağan edilen tek bayram ol-
duğunu belirten Vali Küçük, 10 
gün boyunca çocukların kendi 
ülkelerine ait halk oyunlarını 
sergileyeceğini hatırlattı. Ço-

cukların Bursa’ya neşe ve renk 
katacağını dile getiren Küçük, 
Bursalıların misafirlerini bağrı-
na basacağını ifade etti.
Şenlik galası
‘40. TRT Uluslararası 23 Nisan 
Çocuk Şenliği Bursa Galası’, 
renkli görüntülere imza attı.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bur-
sa Valisi İzzettin Küçük ile 
birlikte, Nilüfer TOFAŞ Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
programı keyifle izledi. Gala 
özel programında, rengarenk 
kostümleriyle ülkelerine has 
yöresel gösterilerini sahnele-
yen çocuklar, Bursalılara da 
coşkulu anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü tarafın-
dan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı nedeniyle organize 
edilen yüzme şenliklerinde, 11 
kulüpten 338 sporcu madalya 
için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmalara Bursa genelinden 
katılan 8-9 yaş aralığındaki 
sporcular; kelebek, sırt üstü, 
kurbağalama, serbest stiller ve 
bayrak gibi çeşitli yüzme kate-
gorilerinde performanslarını 
sergiledi. Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Abdullah Kara-
dağ, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkan Yardımcısı 

Ahmet Köken, Genel Sekre-
ter Ahmet Bayhan, yönetim 
kurulu üyeleri Fuat Alpaslan, 
Dergah Alkan, Kenan Kibar, İb-
rahim Toprak, Gökhan Dinçer, 
Ahmet Yıldız ve Murat Mestan, 
yarışmaya katılan sporculara 
teşvik madalyası ve katılım 
sertifikası verdi. Sertifika 
töreninde konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, sporun 
tabana yayılmasında ailelerin 
büyük önem taşıdığını söyledi. 
Karadağ, bu tür etkinlikler ve 
hizmetler sayesinde Türkiye’yi 
olimpiyatlarda temsil edecek 
sporcuların yetişmesine im-
kan sağlandığını ifade etti. 

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, çocuk bayramı 
nedeniyle Bursa Sadi 

Etkeser İlkokulu öğrencile-
rini ağırladı. Okul Müdürü 
Adem Koçdemir ve Sınıf 
Öğretmeni Murat Karakelle ile 
okul öğrencilerinin katıldığı 
ağırlamada; 4E sınıfı öğren-
cisi Mustafa Berk Bayram ile 
4B sınıfı öğrencisi Elif Altun, 
temsili olarak başkanlık ma-
kamına geçti. Küçük başkan-
lardan Mustafa Berk Bayram, 
Bursa’daki yeşil alan mikta-
rının daha fazla artırılmasını 
istedi. Elif Altun ise şehirdeki 
park sayısının çoğaltılmasının 
iyi olacağını ifade etti. 

Çocuklar için seferberiz 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, yaptığı 
açıklamada, çocuklara sahip 
çıkmanın önemine değindi. 
Genç nesillere gösterilen ilgi 
ve imkanların geleceği şekil-
lendirdiğini kaydeden Başkan 
Aktaş, Bursa için çalışırken 
bu gerçeği gözardı etmedik-
lerini ifade etti. Geleceğin 
teminatı olan çocuklar için 
Büyükşehir’in tüm kurumları-
nı seferber ettiklerini vurgula-
yan Başkan Aktaş, Büyükşehir 
spor etkinlikleri programıyla 
her yıl binlerce çocuğu sporla 
buluşturduklarını kaydetti. 

Yine çocuklar için yüzme 
şenlikleri ve konserler dışında 
yıl boyunca çeşitli etkinlikler 
planladıklarını, eğitim ku-
rumlarına her türlü destekte 
bulunduklarını söyleyen Baş-
kan Aktaş, BUSMEK kanalıyla 
yaz aylarında yüzlerce çocuğa 
mesleki eğitim vermeyi dü-
şündüklerini anlattı. 
Başkan Aktaş, ‘günün anısına’ 
minik misafirlerine limonata 
ikram ederek, ziyaret sonra-
sında çeşitli hediyeler verdi. 
Çocuk başkanların Büyükşehir 
kariyeri, çektirilen hatıra fo-
toğrafının ardından son buldu. 

Dünya çocukları ile coşkulu bayram

Minik kulaçlar madalya için yarıştı Geleceğin başkanları bir günlüğüne koltuğu devraldı

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, Bursa’da 40 
ülkeden 800 çocuğun 
katılımıyla coşku için-
de kutlandı. 

Büyükşehir Belediyesi 
başkanlık koltuğuna, 
‘temsili olarak’ Sadi 
Etkeser İlkokulu’ndan 
Mustafa Berk Bayram 
ile Elif Altun oturdu. 
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Uludağ Üniversitesi 
kampüsündeki BESAŞ 

Unlu Mamulleri Araştırma ve 
Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. 
BESAŞ koordinatörlüğünde 
yürütülen ‘Fırıncılık Sektörün-
deki Genç (18-26) İstihdamının 
Artırılması’ isimli projenin 
eğitim toplantısına katılan 
Başkan Aktaş, fırıncılarla bir 
araya geldi. 
Bursa Gıda Yem Kontrol Mer-
kez Araştırma Enstitüsü, Bursa 
İl Gıda Tarım Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Tarımsal Araştırma-
lar Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) ile Romanya’dan Gıda 
Biyolojik Kaynakları Ulusal 
Araştırma Geliştirme Enstitü-
sü (IBA) ve Estonya’dan Gıda 

Fermantasyon Teknolojileri Ge-
liştirme Merkezi’nin (TFTAK) 
ortağı olduğu proje ile, fırıncılık 
mesleğini icra eden gençlerin 
yenilikçi eğitim metotlarıyla 
eğitilmesi ve eksiklerinin gide-
rilmesi hedefleniyor. 
 “Esnafın eli güçlenecek”
İnsanoğlunun en önemli besin 
maddelerinden olan ekmeğin 
en kaliteli üretildiği yerler-

den birisinin Bursa olduğunu 
söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ta-
ki ürünlerin daha üst kalitede 
olması için çalıştıklarını belirtti. 
Bir yemeğin hangi ortamda ve 
hangi malzemelerle yapıldığını 
birçok kişinin bilmediğini ve bu 
konuyla ilgilenmediğini ifade 
eden Başkan Alinur Aktaş, ek-
mek ve diğer unlu mamullerin 

üretim aşamasının da sunum 
kadar önemli olduğunu dile 
getirdi. Fırıncılık mesleği başta 
olmak üzere tüm mesleklerde 
eğitimin önemli hale geldiğini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Top-
lum olarak başlıca gıdamız olan 
ekmeği konuşmayız. Fiyatını ise 
çok tüketildiği için dile getiririz. 
Verdiğimiz eğitimler, Bursa’daki 
fırıncılık mesleğine yapılmış 

en güzel iyiliklerden birisidir. 
Bir işi bilinçli ve profesyonel şe-
kilde yapmak gerekir. Eğitimler 
esnafın elini güçlendirecektir. 
Bursa’da herkesin en sağlıklı gı-
daya ulaşma hakkı var. Bundan 
sonraki süreçte gıda konusunu 
çok fazla konuşacağız. Artık 
gıda teröründen de bahsetme-
liyiz. Her şey sunileşmeye baş-
ladı. Her mahsulde en kaliteli 
olanına ulaşmalıyız” dedi.
“Destek olmaya hazırız”
Büyükşehir Belediyesi’nin işlet-
tiği Kent Hali’nde çalışmaların 
sürdüğünü, tüketilen ürünlerin 
test edileceğini anlatan Başkan 
Aktaş, “Temel besin maddemiz 
olan ekmeğin daha sağlıklı üre-
tilmesi için eğitimlere ağırlık 
veriyoruz. Bu hamlemiz artarak 
devam edecektir. Büyükşehir 
Belediyesi ve BESAŞ olarak 
destek olmaya hazırız. İşimizi 
bilerek ve severek yapmak 
önemlidir. Bir ürün kaliteli ise 
satışı da kaliteli olur. Eğitime 
katılan tüm fırıncılara ve Fırın-
cılar Odası’na teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Gıda üretiminde kalite daha da artacak
BESAŞ koordinatörlüğünde yürütülen ‘Fırıncılık Sektöründeki Genç (18-26) İstihdamının Artırılması’ isimli projenin 
eğitim toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırıncılarla bir araya geldi. 

Gemlik ilçesinde muhtar-
larla buluşarak görüş 
ve taleplerini dinleyen 
Başkan Aktaş, ilçede ya-

pılan, devam eden ve planlanan 
yatırımlar hakkında bilgilendir-
me yaptı. Toplantıda, muhtarlar 
ağırlıklı olarak ulaşım ve altya-
pı konularını dile getirdi.
“Enerjimiz, heyecanımız 
ve ekibimiz var”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kendisine görev 
tevdi edildikten sonra hızlı bir 
giriş yaparak 17 ilçeyi taradık-
larını, 1058 mahallenin muhta-
rıyla buluştuklarını söyledi. İlçe 
belediye başkanları ve ekiple-
riyle toplantılar yaparak sıkıntı-
ları tespit ettiklerini belirten 
Başkan Aktaş, tüm ilçelerde 
muhtarları birebir dinleyerek 
yerinde tespit yaptıklarını 
ifade etti. Belediyecilikte takım 
oyununun çok önemli olduğu-
nu dile getiren Başkan Aktaş, 
“Enerjimiz, heyecanımız ve eki-
bimiz var. Elbirliğiyle Bursa’ya 
hizmet etmek istiyoruz. Hiçbir 
zaman takıntımız olmadı. Hiç-
bir zaman çalışmaktan kaçma-
dık. Bursa’nın belirli sıkıntıları 
var. Bunların farkındayız. Ya-
pılmış, yarım kalmış ve revize 
edilmesi gereken konular var. 
Belediyelerin bütçenin yetersiz 

olmasını mazeret gösterme 
lüksü yok. Bu yüzden yeni 
kaynaklar üretmemiz gerekiyor. 
Yeni hizmetleri hayata geçirece-
ğiz. Büyükşehir Belediyesi’nden 
beklentilerin yüksek olduğunu 
biliyoruz” dedi.
“Demokrasinin uç beyleri”
Vatandaşın sorusunu cevapsız 
bırakmamaya özen gösterdik-
lerini söyleyen Başkan Aktaş, 
olumlu ve olumsuz net bir 
cevap vermeye dikkat ettikleri-
ni, acil konuları ve yarım kalan 
işleri tamamlamaya öncelik 
verdiklerini dile getirdi. Gemlik 
ilçesinde muhtarlarla buluşup 
tüm mahalleleri irdelediklerini 
belirten Aktaş, “Çalışmalarda 
değiştirdiklerimiz ve ekledikle-
rimiz oldu. Verimli bir toplantı 
geçirdik. Yol haritamızı belirle-
dik. Muhtarlar demokrasinin uç 
beyleridir. Olayları sıcağı sıca-
ğına yaşıyorlar. Bizlere mesele-
lerin ilk ağızdan aktarılmasını 
önemsiyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu ve AK 

Parti İl Başkanı Ayhan Sal-
man ile birlikte Harmancık ve 
Büyükorhan’da ziyaretler ger-
çekleştirdi. Pazar gününde dağ 
ilçelerinde incelemelerde bu-
lunan Başkan Aktaş, Çavuşoğlu 
ile birlikte önce Harmancık’ta 
ardından Büyükorhan’da ilçeli-
lerle bir araya geldi.
İlçe belediye başkanlarının 
da eşlik ettiği incelemelerde, 
AK Parti ilçe teşkilatlarında 
toplantılara katılan Başkan 
Aktaş, muhtarlarla da görüşe-
rek, mahallelerindeki ihtiyaçlar 
hakkında detaylı bilgi aldı. 

İlçelerde esnaf ziyaretleri de 
gerçekleştiren Başkan Ak-
taş, satın aldığı, sezonun ilk 
eriklerinden Başbakan Yardım-
cısı Çavuşoğlu’na ikram etti. 
Çavuşoğlu da eriklerden basın 
mensuplarına da ikram etti.
“Turizm, tarım ve hayvan-
cılık bu bölgenin kaderi”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Harmancık ve 
Büyükorhan’da samimi şekilde 
karşılandıklarını anlatarak, 
“Dağ yöresinin nüfusu maale-
sef yıllardır giderek azalıyor. 
Turizm, tarım ve hayvancılık 
bu bölgenin kaderi. Burası için 
öncelikli olan bu konularda 
yapılacak çalışmalarla bölgenin 

de aktivitesi artacak. Bu ziyare-
timizde bunu bir kez daha çok 
net bir şekilde anlamış olduk. 
Bu konuda da Büyükşehir 
Belediyesi olarak ciddi destek-
lerimiz olacak. Harmancık’ta 
termal ile ilgili yatırım düşünü-
yoruz” diye konuştu.
Bölge halkının yapılacak ça-
lışmalar için heyecanlı oldu-
ğunu belirten Başkan Aktaş, 
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’nun da bu çalışma-
ların Ankara boyutuyla ilgili 
tespitlerde bulunduğunu söyle-
di. Harmancık’ta genç bir çiftin 
nikahını da kıyan Başkan Aktaş, 
Harmancık ve Büyükorhan’da 
güzel ve verimli bir gün yaşan-
dığını ifade etti.

Dağ yöresine büyük yatırımlar geliyor

Gemlik Büyükşehir’le güzelleşiyor

Harmancık ve Büyükorhan’da incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresinde yapılacak çalışmalarla böl-
genin aktivitesinin artacağını ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara 
ciddi destek vereceğini söyledi.

Gemlik’te muhtarlarla bir araya gelen Başkan 
Aktaş, Bursa’ya hizmet etmek için ekip olarak 
büyük bir heyecanla çalıştıklarını söyledi. 
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Türkiye’nin en bü-
yük, dünyanın sayılı 
bilimsel etkinlikleri 
arasında gösterilen 

Turkish Airlines Science 
Expo, 4 gün boyunca yüzlerce 
öğrenciyi bilimsel çalışma-
larla buluşturdu. Türk Hava 
Yolları’nın sponsorluğunda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
BEBKA tarafından Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi (BTM) 
ev sahipliğinde ve Milli Eğitim 
Bakanlığı desteğiyle bu sene 
7.’si gerçekleştirilen Science 
Expo, ödül töreniyle sona erdi. 
Bu kez ‘Geleceğin Teknolojileri’ 
ana temasıyla düzenlenen festi-
valde, 100 civarında öğrenci ve 
öğretmen atölye çalışmalarına 
katıldı. 628 öğrencinin aynı 

anda ‘mangala’ oynaması ile 
dünya rekoru kırıldı. Polon-
ya, Tayvan, Suudi Arabistan, 
Fransa, İtalya, Hollanda ve 
Singapur‘dan gelen ekipler, 
atölye çalışmaları ve bilim gös-
terileri gerçekleştirdi. Festival 
kapsamında 6 farklı başlıkta 9 
proje yarışması yapılırken, 120 
farklı alanda atölye çalışmaları, 
bilim gösterileri, simülatörler, 
bilim konferansları, konserler, 
insansız hava araçları uçuşları 
ve drone gösterileri düzenlen-
di. Tüm üniversiteler arasından 
seçilen, bilime meraklı 200 
gönüllü 7. Turkish Airlines Sci-
ence Expo boyunca görev aldı.

“Marka olacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu sene Scien-
ce Expo’da rekorlara imza 
attıklarını, 4 gün boyunca 
192 bin ziyaretçinin festivale 
katıldığını ifade etti. 120 farklı 
atölye çalışmasına 78 binden 
fazla kişinin iştirak ettiğini dile 
getiren Başkan Aktaş, 8 farklı 
ülkeden misafirlerin de orga-
nizasyondaki yerini aldığını 
hatırlattı. Kalkınmak, ihracat 
ve gayri safi milli hasılanın 
artması için yerli ve milli üre-
tim konusunda farklı ürünler 
çıkartmak gerektiğini anlatan 
Başkan Alinur Aktaş, “Turkish 
Airlines Science Expo da bu 
düşüncenin başlangıç noktası 
olmuştur. Cumhurbaşkanımız 

her zaman yerli ve milli ol-
maktan bahsediyor. Afrin’deki 
Zeytin Dalı Harekatı’nda yerli 
ve milli silahlarımızı kullandık. 
Bu tür adımlar, güzel günlerin 
işaretidir. Tarımsal ürünlerin 
yanında teknoloji de üretme-
miz gerekiyor. Yeni buluşlar 
gerçekleştirmeliyiz. Geleceğin 
bilim insanları ve teknolojileri 
için bu festival başlangıç aşa-
ması oldu. Birkaç sene sonra 
Science Expo uluslararası bir 
marka olacaktır. Katılan ve 
destek veren herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
Düşünen, araştıran, gelişen 
ve geliştiren bir gençlik arzu 

ettiklerini söyleyen Başkan 
Aktaş, güzel yarınlar için sahip 
olunan zekaların en üst dü-
zeyde kullanılması gerektiğini 
belirtti. Kendi tasarımlarımızı 
ve markalarımızı oluşturmanın 
önemine değinen Aktaş, birçok 
küçük ülkenin tek bir markayla 
ekonomik anlamda otorite-
leştiğini, bu buluşmayla bilim 
ve teknolojiyi ülkede bir adım 
daha öne çıkarmayı hedefledik-
lerini anlattı.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim ise, festival kapsamında 
dopdolu bir 4 günün geçiril-
diğini söyledi. Ülkemizin ve 
bölgenin kalkınma planları 
çerçevesinde festivale destek 
verdiklerini belirten Gerim, 
gelişmiş ülkeler seviyesine 
çıkmak için yüksek teknolojili 
ürünlerin kapasitesinin artırıl-
masının önemine değindi. Genç 
ve dinamik bir nüfusa sahip 
olduğumuzu hatırlatan Gerim, 
genç beyinlere gerekli zemin-
leri sunan Science Expo’nun 
önemli bir bilim şenliği olduğu-
nu dile getirdi.
Kıyasıya mücadele  
Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ve BEBKA Genel Sekre-
teri İsmail Gerim tarafından 

proje yarışmasında dereceye 
girenlere ödülleri takdim edil-
di. Bu sene dördüncüsü yapılan 
proje yarışmasına, Türkiye’de-
ki tüm okullardan toplam 
1265 başvuru alındı. Science 
Expo Proje Yarışması’nda 
finale kalan 50 proje, İnsan-
sız Hava Araçları ve Drone 
Yarışması’nda 50 ekip, Auto-

desk Tasarım ve Modelleme 
Yarışması’nda 25 ekip-toplam 
75 kişi, Mangala Yarışması’nda 
4000 öğrenci, Meslekler 
Yarışıyor’da da her kategoride 
32’şer ekip mücadele verdi. 
Proje Yarışması’nda finale ka-
lan çalışmalar, alanında uzman 
jüri tarafından değerlendirildi. 
Jüri üyeleri, Uludağ Üniversi-
tesi Teknoloji Transfer Ofisi 
tarafından belirlendi. Dereceye 
girenlerin dışında finale kalan 
tüm projelere 500 TL mansi-

yon ödülü verildi.
110 bin TL para ödülü
Meslek Yarışıyor kategorisinde; 
Elektrik-Elektronik Teknolo-
jisi, Makina Teknolojisi, Metal 
Teknolojisi, Yiyecek İçecek 
Hizmetleri, Giyim Üretim Tek-
nolojisi ve Tekstil Teknolojisi 
alanlarında dereceye girenler 
ile Mangala Turnuvası’nda 
3.-4. sınıflar, 5.-6. sınıflar, 7.-8. 
sınıflar ve Lise Kategorisi’nde 
dereceye girenler ödüllendi-
rildi. Ayrıca Autodesk kate-
gorisinde birinciye 2000 TL, 
ikinciye 1500 TL, üçüncüye 
1000 TL ödül verildi. Tasarla 
Yap Uçur-Drone kategorisinde 
birinci 3000 TL, ikinci 2000 
TL, üçüncü 1000 TL kazanır-
ken, Tasarla Yap Uçur-İHA  
kategorisinde birinci 3000 TL, 
ikinci 2000 TL, üçüncü 1000 
TL aldı. 6 adet mansiyona da 
500’er TL takdim edildi. Proje 
Yarışması’nın Çocuk Mucitler 
kategorisinde birinciye 6500 
TL, ikinciye 3000 TL, üçün-
cüye 2000 TL; Genç Mucitler 
kategorisinde birinciye 11.000 
TL, ikinciye 7500 TL, üçüncüye 
4000 TL; Usta Mucitler katego-
risinde birinci ekibe 20.000 TL, 
ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 
6000 TL para ödülü verildi.

13 yıldır yetişkinlere yönelik 
eğitim faaliyetlerini yürüten 
BUSMEK, bu yaz çocuklara 
da çalışacak. Yaz aylarında 

çocuklar için hazırlanan kurslarla 
velilerin de yüzü gülecek. BUSMEK’in 
kurslarıyla yaz tatillerini en iyi 
şekilde değerlendiren çocuklar, hem 
gönüllerince eğlenmiş olacak hem 
de yeni bilgiler öğrenmenin keyfini 
çıkartacak. 

10-15 yaş aralığındaki bireylere 
yönelik organize edilen kurslar, BUS-
MEK eğitmenlerince verilecek. Ro-
botik uygulamalardan çini işlemeye, 
bilgisayar kullanımından filografiye, 
İngilizce’den resim dersine kadar 
geniş yelpazede eğitimler, çocuklarla 
buluşacak. 
BUSMEK’ten konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, yaz aylarında açılacak 
branşların ön kayıtlarının kurs  

 
merkezlerinden ya da online olarak 
‘busmek.bursa.bel.tr’ adresinden ‘17 
Nisan-25 Haziran tarihleri arasında’ 
yapılabileceği ifade edildi. Açıkla-
mada, derslerin 25 Haziran 2018 
tarihinde başlayacağına değinildi. 
Kursları başarıyla tamamlayan öğ-
renciler, katılım belgesi almaya hak 
kazanacak. 
BUSMEK’in 10-15 yaş arası çocuk-
lar için düzenlediği yaz kurslarında 
branşlar şu şekilde; 
‘Arduino ile robotik uygulamalar’, 
‘bilgisayar kullanımı’, ‘boyacı, çini 
işlemeci’, ‘ebru’, ‘filografi tekniği’, 
‘fotoğrafçılık’, ‘İngilizce’, ‘o-bot ile 
robotik uygulamalar’, ‘ofis program-
ları kullanımı’, ‘resim sanat eğitimi’ 
ve ‘scratch ile kodlama eğitimi’.  
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“Science Expo, uluslararası marka olacak”
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Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo kapsamında yapılan proje yarışmasında toplam 110 bin TL ödül 
dağıtıldı. Ödüller, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi.

Yetişkinlere yönelik ‘ücret-
siz’ mesleki eğitimler ve-
ren Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Sanat ve Meslek 

Eğitimi Kursları (BUSMEK), 
çocukları da unutmadı. 



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Bursalı torunlardan dedelerine vefa

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenerek geçen 
yıl yeniden ziyaretlere 

açılan Kireçtepe Jandarma 
Şehitliği, Çanakkale Zaferi’nin 
103. yıldönümünde de misa-
firlerini ağırladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği organizasyonla bir araya 
gelen yüzlerce Bursalı, 20 oto-
büsle Gelibolu Yarımadası’nda 
bulunan şehitliğe çıkarma 
yaptı. Vatandaşların ellerinde 
Türk bayrakları kalplerinde 
heyecanla eşlik ettiği törene 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Ahmet 
Hacıoğlu, Çanakkale Jandarma 
Eğitim ve Alay Komutanı Al-
bay Hüseyin Topuz ve Kıbrıs 
muharip gazileri de katıldı.
Destansı mücadele
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, anma 
töreninde yaptığı konuş-
mada, 1915 ile 1916 yılları 
arasında gerçekleşen ve 300 
bin Osmanlı askerinin şehit 
düştüğü Çanakkale Zaferi’nin 
‘tarihin şerefli sayfalarını 
dolduran’ kutlu bir destan 
olduğunu söyledi. Sadece 
Türkiye tarihini değil dünya 
tarihini de yakından ilgilendi-
ren, sonuçları itibariyle bütün 
milletleri etkileyen harpte 
Osmanlı kuvvetlerinin İngiliz 
ve Fransız donanmalarına 
karşı Çanakkale Boğazı’nda 
destansı bir mücadele verdiği-
ni söyleyen Başkan Aktaş, “So-
nuçta yüzbinlerce şehidimiz 
oldu fakat düşman donanma-
ları da ağır kayıplar ile geri 

çekilmek zorunda kaldı. Yakın 
tarihimizde yaşanan bu zafer, 
daima hafızalarımızdadır” 
diye konuştu.
Bursa’dan 5 bin şehit
Osmanlı askerlerinin kurduk-
ları savunma hatlarıyla ‘Sed-
dülbahir, Arıburnu, Zığındere, 
Anafartalar, Kireçtepe ve daha 
birçok cephede’ Çanakkale’yi 

geçilmez yaptığına dikkat çe-
ken Başkan Aktaş, Bursa’dan 
5 bin askerin bu savaşta şehit 
olduğunu ifade etti. Tarihin 
en çetin olaylarından biri 
olarak kabul edilen muhare-
bede Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu’nun da aktif rol oyna-
dığını, cephenin en 
başında verdiği mü-
cadelelerle savaşın 
kazanılmasına 
neden olduğunu 
vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Yaklaşık 1000 kişiden 
oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin 
Bey komutasındaki taburu-
muz, savaşın kaderini değiş-
tiren stratejik savunmaların 
hep en önünde yer almıştır. 
Cepheden cepheye koşarak 
muharebelerde önemli bir 
görev üstlenen Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu, ‘ağır kayıp-

lar vermesine karşın’ 
düşman saldırılarını kı-
rarak tarihe adını altın 
harflerle yazdırmıştır” 
şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, 
şehitlere olan vefa 
duygusu nedeniyle 
Büyükşehir Beledi-
yesi olarak geçen 
yıl Kireçtepe Jan-
darma Şehitliği’ni 
yeniledikle-
rini belirtti. 
6 dönümlük 
alanın sil baştan 
düzenlendiğini ve 
şehitlere yakışır bir 
ziyaret mekanının oluştu-
rulduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, “Bu vesileyle, ‘memle-
ket sevdası ve vatan aşkıyla’ 
bizlere daha huzurlu bir 
hayat bırakmak için canlarını 
feda eden tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Ruhları şad olsun” ifadelerini 
kullandı.

Kahramanlık mirası 
aynen devam
Bursa İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu 
ise yaptığı konuşmada, bugün 
Türk tarihinin gurur dolu an-
cak bir o kadar da hüzünlü bir 
olayının yaşandığını söyledi. 

Kireçtepe’de şehit düşen 
Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu askerlerini anmak, 
onların aziz hatıralarını 
yaşatmak için Kireçtepe’de 
toplandıklarını belirten 
Hacıoğlu, Çanakkale 
Savaşları’nın Türk tarihine 
olduğu kadar dünya tarihi-
ne de adını altın harflerle 
yazdırdığını söyledi. 
Çanakkale Savaşları’nın 
sadece askeri yönüyle 
değil içerdiği zaman ve 
mekan kavramları, insan 
faktörüyle de dünya 

tarihine geçtiğini 
ifade eden Hacıoğlu, 
bu destanın yazıl-
masında en büyük 
katkıyı Bursa’nın 
sağladığını anlattı. 
Kireçtepe’de 
metfun bulunan 
seyyar jandarma 
taburu askerle-
rinin günümüz-
de torunları 
tarafından 
yine Bursa’da 

temsil 
edil-
diğini 
belirten Hacı-
oğlu, “Jandarma 
komutanlığı 
olarak bizler, 
‘atalarımızın 
aziz hatıralarını 
yaşatmak için’ 
2015 yılında 
yine aynı işle-
ve sahip Jan-
darma Özel 
Harekat bi-
rimini kur-
duk. Onlar 
da tıpkı ataları 
gibi günümüzde 
de iç ve dış terör 
örgütlerine karşı 
Cizre, Nusaybin 
ve Sur’da kahra-
manlık destanları 
yazıyor. Son olarak 
bu birimimiz, Afrin 
operasyonuna da katılmıştır” 
dedi. 
Bir anıt park da Bursa’ya
Bursa İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, 
konuşmasında, Kireçtepe 
ziyaretiyle geçmişin şanlı 
hatırasına sahip çıkıldığı-
nı vurguladı. Düzenlenen 
organizasyonla Çanakkale’nin 
kahramanlık mirasının 
sağlıklı bir şekilde gelecek 
nesle aktarıldığını vurgulayan 
Hacıoğlu, “Atalarımıza vefa 
duygusunu göstermek zorun- 
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Çanakkale Kara Savaşları’na katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerleri, ‘Bursalı torunları 
tarafından’ mezarları başında ziyaret edilerek dualarla anıldı. 

dayız. Zira tarihini bilmeyen 
milletler yok olmaya mahkum-
dur. Böylesine bir anı oluş-
turarak, buraya gelmemize 
sebep olanlara şükranlarımızı 
sunuyoruz” diye konuştu.
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, 
valilik ve Büyükşehir Belediye-
si desteğiyle çok kısa zamanda 
Bursa’da da benzer bir anıt 
park oluşturarak, atalarımızın 
şanlı tarihini yaşatacaklarını 
vurguladı.
Konuşmaların ardından törene 
katılanlar, şehit mezarlarını 
ziyaret ederek dua etti.
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Cengiz Göllü Voleybol 
Salonu’nda oynanan 
karşılaşmaya; Büyükşehir 
Belediyespor, taraftarının 

da yoğun desteğini alarak üst üste 
bulduğu sayılarla başladı. İlk teknik 
molaya 8-4 önde giren yeşil-beyaz-
lılar, setin ikinci teknik molasını 
da 16-10 önde tamamladı. Bursa 
ekibinin arka alandaki boşlukla-
rını hücumlarla iyi değerlendiren 
Yunanistan temsilcisi, farkı 2 sayıya 
kadar indirdi(22-20). Pasör Nilay’ın 
çıkardığı toplarda bu kez Emiliya 
Dimitrova ve Fatma ile hata yapma-
yınca, seti 25-23 önde tamamlaya-
rak 1-0 öne geçti.
Hücum etkinliğini ikinci ve üçüncü 
sette sürdüremeyen Büyükşehir Be-
lediyespor, ikinci seti 20-25, üçüncü 
seti de 18-25 geride tamamlayınca; 
rakip Olympiakos setlerde 2-1 öne 
geçti.

Maçın son setinde ilk teknik molaya 
8-7 önde giren yeşil-beyazlılar, 
farkı 3 sayıya kadar çıkarsa da 
rakibin savunmasını geçemedi. 
Yeşil beyazlılar, bu seti de 16-25 

geride tamamlayarak salondan 3-1 
mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardın-
dan CEV Challenge Kupası’nı rakip 
Olympiakos’a kaptıran Büyükşehir 
Belediyespor, ikincilikle yetindi.
CEV Challenge Kupası’nın şampiyo-
nu Olympiakos, kupayı CEV Asbaş-
kanı Özkan Mutlugil’in elinden aldı. 

Turnuvanın ikincisi Büyükşehir 
Belediyespor ise ikincilik madalya-
larını Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın elinden aldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Avrupa ikinciliğinin de büyük 
bir başarı olduğunu söyledi. Üçüncü 
kez kupaya uzanmak istediklerini 
kaydeden Başkan Aktaş, “İlk maçı 
3-2 kazanmış olmamıza, burada-
ki ilk seti de almamıza rağmen 
maalesef maçı verdik. Ben yine de 
kızlarımızı kutluyorum. Elde edilen 
sonucun bir başarı olduğunu düşü-
nüyorum” diye konuştu.
Avrupa’ya abone
Bu arada TVF 5/6.’lık play-off maç-
larını iki galibiyetle tamamlayarak 
ligi 5. sırada bitiren Büyükşehir 
Belediyespor, gelecek sezon CEV 
Challenge Kupası’na katılmaya da 
hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyükşehir Okul 
Sporları Etkinlikleri (BOSE) 
kapsamında düzenlenen 

‘mangala’ şampiyonasında öğrenci-
lerle bir araya geldi. Şampiyonaya 
17 ilçeden katılan ve dereceye giren 
yarışmacılara ödüllerini takdim eden 
Başkan Aktaş, gençlerin sosyal haya-
tına olumlu yansımaları olan Büyük-
şehir Belediyespor’un ‘yoğunlaşarak’ 
faaliyet göstermeye devam edeceğini 
söyledi.
“Daha fazla gayret”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
geleceği olan çocukların bu mutlu 
günlerinde yanlarında olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik 
eden Başkan Aktaş, BOSE ile çocukları 
yarıştırmaktan ziyade yeni arkadaş-
lıklara kapı aralamayı ve zihinlerin 
açılması için faydalı programları 

uygulamaya 
almayı he-
defledikleri-
ni ifade etti. 
Bu noktada 
öğretmenle-
re de önemli 
görevler düş-
tüğünü söy-
leyen Başkan 
Aktaş, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
olarak eğiti-
me destek olmaya devam edeceklerini 
belirtti. En güzel bina ve okulları yap-
maktan ziyade öğretmenlerin özveri-
lerinin ‘çocukların eğitimi adına’ daha 
önemli olduğuna dikkat çeken Başkan 
Aktaş, “Veliler açısından da bu böyle. 
Çocuklarımızı takip etmemiz gereki-
yor. Takip etmezsek, ciddi tehlike ve 
tuzaklar onları bekliyor. 3 milyonluk 
bir şehirde yaşıyoruz. Takip ederken 
de bunaltmamak gerekir. Devletimizin 
imkanlarıyla çocuklarımızı farklı faa-
liyetlerde bir araya getiriyoruz. Sosyal 
hayatlarına katkıda bulunuyoruz. 
Büyükşehir Belediyespor’un faaliyet-
lerini bu yönde artırarak devam etti-
receğiz. En iyi yolları yapsak, sıkıntısız 
trafik sağlasak; buraları kullanacak 
nesli yetiştiremezsek anlamı yok. 
Anne, baba ve eğitimciler olarak daha 
fazla gayret göstermemiz gerekiyor” 

dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger ise turnuva ve spor etkinlik-
lerine katılan 43 bin öğrenciyi tebrik 
etti. BOSE’nin bir yarışma olmadığını, 
çocuklara yeni dostlukların kapısını 
açtığını söyleyen Dülger, oyunlarla 
birlikte gençlerin özgüven kazandı-
ğını, hızlı karar vermeyi uygulamalı 
şekilde öğrendiğini ifade etti. Proje 
ortağı olan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür 
eden Dülger, önümüzdeki sene 40 bin 
rakamını daha da yukarılara taşımayı 
hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından 1, 2, 3 ve 4. 
sınıf kategorilerinde dereceye giren 
öğrencilere madalyaları, Başkan Aktaş 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger tarafından verildi.
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Sultanlar turnuvanın ikincisi oldu

Mangala şampiyonları ödüllerine kavuştu

CEV Challenge Kupası’nı daha önce iki kez müzesine götüren Büyükşehir Beledi-
yespor bayan voleybol takımı, finalde  Olympiakos SFP takımına yenilerek turnuvayı 
ikinci olarak tamamladı.

Büyükşehir Belediyespor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sporun tabana yayıl-
ması hedefiyle düzenlenen Mangala Turnuvası İl Şampiyonası’nda dereceye girenlere 
madalyaları verildi.

Masada tarihi başarı

Küçük tenisçiler
kortları renklendirdi

Geçen yılın ETTU Kupası şampiyonu 
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü kadın masa tenisi takımı, 
son iki yılın ETTU Kadınlar Şampi-

yonlar Ligi şampiyonu TTC Berlin Eastside 
takımını eleyerek, şampiyonlar liginde 
finale yükseldi.
Almanya’nın TTC Berlin Eastside Takımı 
ile oynadığı yarı final ilk maçını evinde 3-0 
kazanan yeşil-beyazlılar, rövanş karşılaş-
masında rakibine 3-1 mağlup olsa da finale 
yükselmeyi başardı.
Büyükşehir, masa tenisinde marka
Karşılaşmanın ardından tarihinde ilk defa 
şampiyonlar ligi finaline yükselmenin mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir 
Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu 
Fehim Ferik, “Geçen yıl koyduğumuz he-
deflerin hepsine ulaştık. Ülkemize Avrupa 
kupası kazandırdık. Bu yıl da ligde namağ-
lup lider durumdayız. Şampiyonlar liginde 
finale yükseldik. İnşallah kupayı ülkemize 
kazandıracağız. Son yıllarda Büyükşehir 
Belediyespor, masa tenisinde Türkiye ve 
Avrupa’da marka haline geldi” dedi.
Büyükşehir Belediyespor’un ETTU Şampi-
yonlar Ligi Finali ilk maçını 11 Mayıs Cuma 
günü Bursa’da oynayacak.

Sporu tabana yayma ve gençlerin 
spor hizmetlerinden daha fazla 
yararlanmasını hedefleyen Büyük-
şehir Belediyespor, Türkiye’nin 

değişik illerinden genç tenisçileri ‘Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 14 Yaş Hafta Sonu 
Turnuvası’nda buluşturdu.
Hüdavendigar Kent Parkı’nda bulunan 7 
farklı tenis kortunda yapılan turnuvaya; 
başta Bursa olmak üzere İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Yalova, İzmit ve Sakarya gibi 13 
farklı şehirden 127 sporcu katıldı.
Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımı açısın-
dan önemli olduğunu vurgulayan Büyük-
şehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Tenis Branş Sorumlusu Ahmet Bayhan, 
kulüp bünyesinde yer alan spor tesislerini 
‘düzenlenecek etkinlikler, turnuvalar ve 
spor okulları ile’ en etkin şekilde kulla-
narak spor yapma yaşını daha da düşür-
meyi hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir 
Belediyespor’un yıl boyunca farklı yaş 
grupları ve kategorilerde tenis turnuvaları 
organize ettiğini belirten Bayhan, düzen-
lenen turnuvaların sayısını artırmak ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle 
Bursa’yı tenis sporunun merkezi haline 
getirmek istediklerini ifade etti.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Haktan geleni hak 
adına halka veren 
vakıfların hikayesinin 
anlatıldığı Bursa Va-

kıf Kültürü Müzesi, Türk İslam 
kültürüne ilişkin nadide eser-
leri bünyesinde barındırıyor. 
500 farklı parçadan oluşan 
koleksiyonların beğeniye su-
nulduğu müzede, iri taneli bin 
boncuk dizili zikir tespihleri 
dikkat çekiyor. Başparmak ve 
işaret parmağının arasından 
‘boncukların sırayla çekilmesi 
ile’ dua ve zikirle birleşen 
tespihler, İslam kültüründe 
önemli bir yer tutuyor. İpe 
dizilmiş nizami 33 boncuktan 
çok öte bir anlayışın sembolü 
olan tespihlerin taşınması, 
çekilmesi, bir başkasına ve-
rilmesi, hediye edilmesi veya 
saklanması derin bir görgü 
ve adap gerektiriyor. Bursa 
Vakıf Kültürü Müzesi’nde 
birçok farklı örneği bulunan 

tespihler; genelde yılan, öd, 
ateş ve sandal gibi ağaçlardan 
yapılsa da en makbulü olarak 
kehribar ağacı biliniyor. Ma-
mut dişi de kehribar ağacının 
hemen ardından tercihler-
de ilk sırayı alıyor. Genelde 
kemane tezgâhlarda yapılan 
ve hammaddesi Afrika’nın ze-
hirli ağaçları olan tespihlerin 
ustaları, bu zehirli ağaçların 
talaşını solumaktan erken yaş-
ta vefat ediyor. Yine pek çok 
tespih ustası, zehirleneceğini 
bile bile sanatını icra etmeye 
devam ediyor. Tespih adabının 
‘en ince detaylarına kadar’ 
senaryolaştırıldığı müzede, 
Bursa’daki dergâh ve tekkele-
rin yanı sıra camilerden bağış 
alınan ürünler teşhir ediliyor. 
Birçok farklı tespih çeşidinin 
yer aldığı müze, ziyaretçile-
rini zaman içinde anlamlı bir 
yolculuğa çıkarıyor. Azerbaycan Devlet Res-

samlık Akademisi’nde 
açılan sergi nedeniyle 
tören düzenlendi. 

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Şaban Kander, Yunus 
Emre Enstitüsü Bakü Müdürü 
Cihan Özdemir, BUSMEK Genel 
Koordinatörü Eyüp Arda ve 
Azerbaycan Devlet Ressam-
lık Akademisi Rektörü Ömer 
Eldarov’un ev sahipliği yaptığı 
serginin açılışına, Azerbay-
can Milli Meclisi Milletvekili 
Ganira Paşayeva ve KKTC Bakü 
Temsilcisi Ufuk Arca Turganer 
de katıldı. 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı 
Şaban Kander, yaptığı konuş-
mada, Türkiye ile Azerbaycan 
ilişkilerine değindi. İki ülke 
arasındaki münasebetlerin 

sağlam temeller üzerine da-
yandığını belirten Kander, Tür-

kiye ile Azerbaycan arasında 
var olan temasların kardeşlik 
esası üzerinde her geçen gün 
artarak devam ettiğini vurgu-
ladı. 
 Yunus Emre Enstitüsü Bakü 
Müdürü Cihan Özdemir 
ise, Türk İslam Sanatları 
Sergisi’nin ‘bir millet iki devlet’ 
ifadesinden ilham aldığını ve 
ülkeler arasındaki kültürel iliş-
kilerin geliştirilmesini hedefle-
diğini söyledi. 
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Tespihin ruhu Vakıf Kültürü Müzesi’nde

Türk İslam sanatları Azerbaycan’da görücüye çıktı

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından organi-
ze edilen, 3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali Bursalılardan büyük ilgi gördü

Devasa boyutlarıyla dikkat çeken zikir tes-
pihleri, müzenin en çok ilgi gören eserlerinin 
başında geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (BUSMEK) 
Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte organize ettiği Türk İslam Sanatları 
Sergisi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ziyaretlere açıldı. 

Türkiye’de en yoğun katılımlı ola-
rak Bursa’da yapılan ‘Ulusal Piyano 
Günleri’nin dokuzuncusu, piyano eğitimi 
alan 5-17 yaş arasındaki 900’den fazla 

minik öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 
Osmangazi Salonu’nda 3 gün boyunca süren 
Ulusal Piyano Günleri’nde, minik piyanistler 
dünyaca ünlü eserleri seslendirirken, usta 
sanatçıları da aratmadı. Gruplar halinde sahne 
alan öğrenciler, performanslarının sonunda 
teşekkür belgesi ve madalya ile ödüllendirildi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 
“Bugün piyano günlerinde çocuklarımız, 
Türkiye’nin en prestijli salonlarının başında 
gelen Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda 
hünerlerini sergiliyor. Müzik evrenseldir, dünya 
insanının aslında ortak dilidir. Bizler Bursa Kent

 Konseyi olarak bir taraftan geleneksel el sanat-
larımızı yaşatmaya gayret ediyoruz. Bir yandan 
ise modern sanatlara, çağdaş müziğe destek 
veriyoruz. Bursa Ulusal Piyano Günleri’nin 
düzenlenmesinde emekleri olan Müzik Eği-
tim Çalışma Grubu Temsilcimiz Mehmet Akif 
Seçkin’e, Bursa Dünya Müzik Derneği Başkanı 
Sezan Kaya’ya ve çalışma grubu üyelerine çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel sanatlar büyük ilgi gördü
Tarihi İpek Yolu’nun 

son durağı olan Bursa, 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan 

tarihi çarşı ve hanlarıyla sa-
natkarlar şehri olarak kültü-
rüne ve tarihine sahip çıkıyor. 
Binlerce yıllık Türk tarihinin 
yetiştirdiği geleneksel el sanatı 
ustalarını desteklemek, geliş-
melerine yardımcı olmak ve 
sanatlarını yaşatmak ama-
cıyla Bursa Kent Konseyi 
tarafından 11-15 Nisan 
tarihleri arasında or-
ganize edilen 3. Bursa 
Geleneksel El Sanatları 
Festivali’ne Bursalılar 
yoğun ilgi gösterdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
destekleri ve 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın da kat-
kılarıyla 35 şehirden 
82 sanat dalında 110 
ustanın yer aldığı 
festivalde bu yıl ilk 
defa gönül coğrafya-
larımız arasında yer 
alan Gümülcine ve 
Kırcaali’nde gelen 

ustalarda hünerlerini sergi-
ledi. Ahşap Oyuncak Yapımı, 
Ebru, Tezhip, İznik Çinisi, 
Bursa İpeği, Bakırcılık, İğne 
Oyası, Telkâri, Geleneksel Türk 
Okçuluğu ve Kırkyama gibi 82 
farklı sanat dalının yer aldığı 3. 
Bursa Geleneksel El Sanatları 
Festivali’nin Mehter Takımı’nın 

marşları ve Kılıç Kalkan 
gösterileriyle renkle-
nen açılış töreninde, 
Bursa’dan 17 sanatçı-
ya, ‘Kültür ve Turizm 
Bakanlığı El Sanat-
ları Sanatçı Belgesi’ 
verildi. 

Binlerce öğrenci 
ziyaret etti

Festival kapsamında 
Bursa Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından 
‘Geçmişten Esintiler’ 
ile Emine Elmas tara-
fından ebru kıyafetleri 
defileleri düzenlendi. 
Seminerler kısmında 
ise Kocaeli Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Dr. 

Nermin Demirkol ile 
İznik Kent Konseyi Genel 

Sekreteri Havva Çandar’ın 
konuşmacı olduğu ‘Çini Üretim 
Süreci ve İznik Çinileri’ ve 
Yaprak Sanatı Ustası Ömür 
Köroğlu’nun konuşmacı olduğu 

‘Doğa ve Kadın’ konulu prog-
ramlar gerçekleştirildi. Hacivat 
– Karagöz ve kukla gösterilerini 
ise binlerce öğrenci izledi. Aynı 
zamanda öğrenciler stantları 

da gezerek sanatçıların yapmış 
oldukları canlı performansları 
yakından takip etme şansı 
yakaladı.
Protokolden yoğun ilgi
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu olmak üzere Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İçişleri Eski Baka-
nı Efkan Ala, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, milletvekilleri, 
kaymakamlar, ilçe belediye 
başkanları, il müdürleri 3. 
Bursa Geleneksel El Sanatları 
Festivali’ni ziyaret ederek Bur-
sa Kent Konseyi Başkanı Hasan 

Çepni ve Yerel Gündem Şube 
Müdürü Mahmut Turunç’tan 
stantlar ve sanat dalları hak-
kında bilgi aldı.

900 küçük piyanistle müzik ziyafeti




