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Katlı yollar ulaşıma nefes aldıracak

Büyükşehir süper lig şampiyonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım 
sıkıntılarının çözümü için 15 yıllık yeni bir master 
plan hazırladıklarını açıklayarak, 2035 yılında sıkın-
tısız ulaşıma sahip bir Bursa hedeflediklerini söyle-
di. Başkan Aktaş, Bursa’nın 2018 yılı sonu itibariyle 
katlı yol inşaatlarıyla tanışacağını ifade etti.

Engellilere tahsis 
edilen 1000 met-
rekarelik alanda, 
engelli bireyler top-

rakla uğraşarak rehabilite 
ediliyor. 

Başkan Alinur Aktaş, 
yaz aylarındaki ilaç-
lama faaliyetlerinin 
10 ilçede kurulan 

şantiyelerden kesintisiz 
sürdürüldüğünü kaydetti. 
Bursa’nın doğası ve yeşiliyle 
yaşanası şehirlerden biri 
olduğunu söyleyen Aktaş, 
park-bahçe ve mesire alan-
larındaki ağaç ve bitkileri 
zararlılara karşı ilaçlayarak 
hem bitki hem de halk sağlı-
ğını korumayı hedefledikle-
rini söyledi. 

Hem Merinos 
koyunculuğunun 
geliştirilmesi hem 
de hayvan varlığı 

sayısının artırılmasını he-
defleyen ‘Saf Merinos Koyun 
Yetiştiriciliği Projesi’nde, 
üreticiye ilk dağıtım yapıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyo-kül-
türel hayatı canlandırmak hedefiyle yaptırılan Kes-
tel Açık Hava Tiyatrosu, düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. 

Mustafakemalpaşa ilçesinin 
içme suyu ihtiyacını karşıla-
mak ve Uluabat Gölü’ne giden 
kirliliği önlemek hedefiyle inşa 
edilen ve yaklaşık 40 milyon 
TL’ye mal olan bir dizi yatırım 
hizmete açıldı.

Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeniden ka-
zanması amacıyla her ilçeye parklar 

ve yeşil alanlar kazandıran Büyük-
şehir Belediyesi, İznik Gölü kenarın-
daki Çakırca Mahallesi’nde de 1500 

metrekarelik parkı hizmete açtı.
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Kestel’de kültür sanatın yeni adresi hizmette
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Tarımsal üretime
engel yok

Haşere ile mücadele

Koyun yetiştiricisine
büyük destek Mustafakemalpaşa 

altyapısı için tarihi gün

Ramazan
birlik ve huzur 
içinde geçti

İznik Büyükşehir’le nefes alıyor

İlçelerdeki sosyal donatı ala-
nı eksiklikleri tespit ederek 
gideren Büyükşehir Belediyesi, 
Kestel ilçesine de modern açık 

hava tiyatrosu kazandırdı. Yapımına 
Haziran 2015’te başlanan 1400 kişi-
lik açık hava tiyatrosu, düzenlenen 
törenle hizmete alındı. Sayfa 13
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Duvarları tuvale, şehri sanat galerisine dönüştüren

HÜNERLİ ELLER
Uludağ 

Üniversitesi 

Resim-iş Öğ-

retmenliğinden 

mezun oldu. Kamu 

personeli olmak 

için sınavlara hazır-

lanırken, 8 yıl ücretli 

resim öğretmenliği 

yaptı. Geçirdiği trafik 

kazası onun öğret-

menlik hayatının sonu 

olurken, belediyede 

yeni bir hayatın kapıları 

aralandı. Şimdi hem 

mesleğini icra ediyor 

hem de görüntü kirliliğine 

yol açan mekanları birer 

sanat eserine dönüştürü-
yor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

olarak çalışan Kent Estetiği Şube 

Müdürlüğü’nde altı ressam gö-

rev yapıyor. Bu sanat ekibinin 

üçü aynı zamanda heykeltıraş 

ve biri de çini sanatçı olarak 

kente eserler kazandırırken, 

sanatçılarla birlikte top-

lam 132 personel birimde 

görev yapıyor. Kentin fiziksel 

mekân kalitesini arttıracak 

birbirinden farklı çalışmala-

                                
                         

ra imza atan Kent Estetiği Şube Müdür-

lüğü, Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içinde bulunan kentsel mekan-

larda kent estetiğini bozan ve 

görüntü kirliliği oluşturan 

tüm uygunsuzlukları 

ortadan kaldırıyor. Bu ça-

lışmalar kapsamında ana 

arter, cadde, bulvar, refüj, 

tretuvar, tesis, meydan, 

anıt, tarihi eser çevrele-

ri, köprülü kavşaklar gibi 

yerlerin her türlü temizli-

ği, bakımı, onarımı, düzenle-

mesi yapılırken, heykel, çini ve 

resim uygulamalarıyla şehre estetik 

bir görüntü kazandırılıyor.

Resim 
size ne kazandırdı?

Aslında resimle hayatım 

değişti diyebilirim. Bota-

nik parkta trafo binasına, 

ağaç, kuş, dal, fil resimleri 

çiziyordum. O sırada müş-

teri görüşmesi için orada 

olan eşim de otopark-

taki arabasının içinden 

beni izlemeye başlamış. 

Sonra tanıştık, evlendik, 

şimdi bir kızım var. 

Yani belediyede resim 

yapmak bana bir aile 

kazandırdı diyebilirim. 

İki yıl önce evlendik. 

Evimizi boyarken 

eşime ‘ben boyarım, 

sen sadece yardım 

et’ dedim. Güldü 

bana boyayamaya-

cağımı sanıyordu. 

Ama boyadım tabi. 

Bursa’nın her 

köşesine resimler 

yapıyorum, ancak 

daha kendi evime 

bir tuval yapa-

madım. Hatta 

eşim de sürekli 

bunun esprisini 

yapıyor.
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Neslihan Temur; 3,5 yıl-

dır Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nde ressam 

olarak görev yapıyor. 

Ancak o meslektaşları gibi elin-

de palet tuval karşısında değil 

kimi zaten bir istinat duvarında 

kimi zaman da trafo binalarının 

dış cephelerinde çalışıyor. Kent 

Estetiği Şube Müdürlüğü’ndeki 

2 ressamdan biri olan Neslihan 

Temur ile sokakların sanat ga-

lerisine dönüşünün hikayesini 

konuştuk.

Öncelikle resim yeteneğinizin 

nasıl keşfedildiğinden başla-

yalım.

İlkokul öğretmenim fark etmiş 

ilk olarak ve babama söylemiş 

resme yeteneği var diye. Daha 

sonra üniversiteye hazırlanır-

ken sosyal bilgiler öğretmen-

liğini düşünüyordum. Babam, 

‘Yeteneğin var resmi bir dene’ 

dedi. Sonuçta Uludağ Üniversi-

tesinde Resim İş Öğretmenliğini 

kazandım. Aslında hiç düşün-

mediğim bir bölümdü ancak 

yaptıkça daha da çok zevk 

almaya başladım.

Öğrencilik yıllarındaki hayal-

lerinizle bugünü kıyaslayabilir 

misiniz?

Sanatçı olacaktık, resim sergile-

ri açacaktık. Gerçi 1-2 tane re-

sim sergisi açtım ama tabi hayal 

ettiğimiz gibi olmuyor her şey. 

Çok fazla sergi açamadık sadece 

1-2 taneyle yetinebildik. Okur-

ken önce sanatçı gibi oluyoruz, 

sanatçı gibi düşünüyoruz. Son 

seneye geldikçe KPSS, geçim 

kaygısı başlıyor. ‘Üniversiteyi 

bitirince ne yapacağım’ diyorsu-

nuz.  Sonuçta iş lazım.  Ve Öğret-

menliği düşünmeye başlıyoruz 

artık diyoruz ki sanatçılık da bir 

yere kadarmış. Bundan sonra 

öğretmenlik başlıyor. Ben de 8 

yıl boyunca ücretli öğretmenlik 

yaptım.

Belediyede çalışmayı nasıl 

düşündünüz?

Ben okurken bir gün belediyede 

çalışacağım hiç aklıma gelmez-

di. Sürekli KPSS’ye giriyordum. 

Artık dördüncü girişimden son-

ra öğretmen olamazsam acaba 

ben ne iş yapabilirim diye dü-

şündüm. İnanın hiçbir şey gel-

medi aklıma. Hatta BUSKİ’nin 

önünden geçerken acaba buraya 

düz memur olarak girmeyi mi 

denesem diye çok düşündüm. 

O dönem belediyede bir ressam 

çalıştırılabileceğini bile bilmi-

yordum. Bu arada öğretmenliğe 

devam ederken bir gün karşıya 

geçerken trafik kazası geçirdim. 

Tabi tedavi süresince öğretmen-

lik de yapamadım. Sonra bir gün 

belediyeye ressam alınacağını 

duydum. Hemen başvurdum ve 

3,5 yıldır da buradayım.

Siz çalışırken, çevreden ne gibi 

tepkiler geliyor?

İlk zamanlar insanlar farklı 

karşılıyordu. Tulum giymiş, 

üzeri, elleri boyalı bir bayan. 

Bakıyorlar bir anlam veremi-

yorlardı. Hatta bir boya firması 

evlere boya badana için bayan 

çalıştırmaya başlamıştı. Beni de 

onlardan sanıp sorulardı evlere 

boya badana gidiyor musun 

diye.  Ama ressam olduğumu 

öğrendiklerinde şaşırıyorlar, 

fotoğraf çektirmek istiyorlar.

Bursa’ya bir iz bırakmak nasıl 

hissettiriyor?

Öncelikle şehri kendi sanat ga-

lerim gibi görmek çok güzel bir 

duygu, bunun tarifi yok. Kötü 

görünen bir çok yeri değiştirdik. 

Bazen düz boya, bazen resim 

yaptık. Mesela bir gün Irgandı 

Köprüsü’nün karşındaki trafo 

binasına Bursalı sanatçıların 

portrelerini resmediyorduk o sı-

rada bir turist geldi resme bakıp 

‘Zeki Müren’ bu dedi mesela. 

Bir taraftan şehri değiştirirken 

bir taraftan da yabancıların bile 

ilgisini çekmeyi başarıyoruz. 

Kent estetiğinin bir yönü de 

sanat. Bazen şehir dışından 

misafirlerimiz geliyor. Onları 

gezdirirken denk gelirse göste-

riyorum. ‘Bu resmi ben yaptım’ 

diyorum. Bir anlanma sergisini 

gezdiren sanatçı gibi gururlanı-

yorum.

Belediyeye girdikten sonra şeh-

re bakış açınız nasıl değişti?

Çalışma alanımız boş duvarlar 

olduğu için gezerken boş bir 

duvar gördüğümüzde, ‘bura-

yı değerlendirmeliyiz’ deyip 

hemen fotoğraf çekiyoruz. 

Dairedeki arkadaşlara gönde-

riyoruz. Onlar da oraya uygun 

resim araştırırlar. Bu sadece boş 

bir duvar için değil, bir yerde 

görüntü kirliliği mi var, hemen 

fotoğraflayıp, ekiplere bildiri-

yoruz. 
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Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, dağ yöresi 
nüfusunun az gözük-

mesine karşın şehir merke-
zinde bu yöreyle ilişkisi olan 
çok fazla insanın bulundu-
ğunu söyledi. Yapılacak yol 
ve altyapı çalışmalarıyla dağ 
bölgesine insan akışının 
daha da artacağına inandı-
ğını belirten Başkan Alinur 
Aktaş, “Bu düşünceyle asfalt 
sezonunu Keles ilçemizde 
başlattık. Bu sene dağ yöre-
sinde 80 kilometreden fazla 
sıcak asfalt, 240 kilometre-
den fazla da sathi kaplama 
çalışması yapacağız. Sezon 

itibariyle çalışmalarımızı 
en iyi şekilde sürdüreceğiz. 
İnsanlarımızın Bursa ile dağ 
yöresi arasında, ilçeler ara-
sında, köy ve mahalleler ara-
sında rahat ulaşım yapmasını 
arzuluyoruz. Vatandaşımızın 
bizlere teveccühü olduğunu 
biliyoruz. Bizler de Keles’in 
her noktasına daha hızlı 
hizmet için çalışacağız. 2018 
asfalt sezonumuz şehrimize 
hayırlı olsun” dedi.
Çekim merkezi olacak”
Tarihsel derinliği olan Keles’e 
büyük önem verdiklerine 
değinen Başkan Alinur Aktaş, 
Büyükşehir marifetiyle Koca-

yayla gibi önemli bir değere 
yönelik çalışmaların sürdü-
ğünü anlattı. Bölgenin ciddi 
çekim merkezi olması gerek-
tiğinin altını çizen Başkan 
Aktaş, “Dağ yöresinin yüzünü 
turizm ve hayvancılığa çevir-
mesi gerektiğine inanıyorum. 
Bununla ilgili yapılacak pro-
jelerimiz var. 4 ilçenin orta 

noktasına hayvan pazarı, et 
kombine tesisi ve çeşitli yatı-
rımlar düşünüyoruz. Dağ yö-
resini çekim merkezi haline 
getirmek istiyoruz. İnşallah 
doğal güzellikler bozulmadan 
yapacağımız yatırımlarla bu 
bölgeler çekim merkezi ola-
caktır” şeklinde konuştu. 

Bursa’nın en önemli 
konusu olan ulaşım 
konusunda hazırlanan 
master planın değişen 

‘ihtiyaçlara göre güncellemesi-
ne yönelik’ yapılan çalışmalar, 
düzenlenen lansman toplan-
tısıyla kamuoyuna aktarıldı. 
Merinos Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Mu-
radiye Salonu’ndaki toplantıya, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilçe belediye 
başkanları, siyasi partilerin 
temsilcileri, belediye bürokrat-
ları, akademik odalar ile sivil 
toplum kuruluşlarının temsilci-
leri katıldı.
 Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuş-
mada, 3 milyonluk bir şehirde 
yaşadıklarını vurgulayarak, 
Bursa’da var olan en önemli 
sıkıntıların başında ulaşımın 
geldiğini ifade etti. Nüfusu 1,5 
milyon olan Amsterdam’da 
ulaşım konusunda yapılan ça-
lışmalara göz attığını, bunların 
çeyreğinin Bursa’da yapılması 
halinde kıyametin kopacağını 
anlatan Başkan Alinur Aktaş, 
‘eğri oturup doğru konuşarak’ 
işin realitesini herkesin bilmesi 

gerektiğini dile getirdi. Ulaşı-
mın hayatı zorlaştırmaması, 
herkesin bir yerden diğer yere 
rahatlıkla ulaşabilmesi adına 
kafa yorduklarını vurgulayan 
Başkan Aktaş, nüfusu hızla ar-
tan ve 3 milyonluk bir şehirde 
yaşandığından hareketle herke-
sin üzerine düşen sorumluluk-
lar olduğunu vurguladı. 
Hedef yıl: 2035
Büyükşehir Belediyesi olarak 
sıkıntıların aşılması noktasında 
çalışmaları yoğunlaştırdıklarını 

söyleyen Başkan Aktaş, “Göreve 
geldiğimiz gibi üzerinde en çok 
durduğumuz konu ulaşımdır. 
Ulaşım; günlük hayatta yürü-
düğümüz yolu, kullandığımız 
toplu taşıma aracını, otobüs 
durağını, metro istasyonunu, 
özel araçları, kavşakları, yolları, 
meydanları, otoparkları ve 
daha bir çok olguyu kapsayan 
geniş kapsamlı bir hizmettir. Bu 
çerçevede yapılan planlamalar 
bizim için çok önemlidir. Şehrin 
genelinde, çevre düzeni planı 
ve nazım imar planı çalışmala-
rını sürdürüyoruz. Öte yandan 
ulaşım sıkıntılarının çözümü 
için ulaşım master planımızın 
değişen ihtiyaçlara yönelik 
revize edilmesi durumu da var. 
Bu çalışma, önümüzdeki 15 
yılı kapsayan bir zaman dilimi 
için tasarlandı. Hedef yıl ise 
2035 olacaktır. Amacımız daha 
hızlı, konforlu, ucuz ve herkesin 
adil olarak yararlanabildiği bir 
ulaşım hizmetidir” dedi.
“Asıl film, sonra vizyona 
girecek” 
Bursa’nın ulaşım master planı 
güncelleme çalışmalarına 
uluslararası deneyime sahip 
uzman bir ekiple başladıkla-
rını söyleyen Başkan Alinur 
Aktaş, ekibin başında Boğaziçi 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Gökmen Ergun ile Türkiye’deki 
birçok belediye için çalışmalar 
yapan Boğaziçi Proje A.Ş.’nin 
yer aldığını ifade etti. Ulaşım 
ana planı ve acil eylem planı 
olarak iki ana başlık altında ve 
birlikte yürütülen çalışmada; 
acil eylemler kapsamında kara-
yolu koridor ve kavşak düzen-
lemeleri etüt ve projelerinin 
hazırlanacağını belirten Başkan 
Aktaş, düzenlemenin mevcut 
karayolu ulaşım sistemindeki 
aksaklık ve yetersizliklerin 
giderilmesi için trafik mühen-
disliği ve trafik yönetimi disip-
linlerini içerdiğinin altını çizdi. 
Halihazırda akıllı dokunuşlarla 
ulaşımı ve trafiği rahatlatma 
çalışmalarının devam ettiği-
ni vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Henüz 7-8 kavşak olmasına 
rağmen çok olumlu tepkiler 
aldık. Daha parçayı gösterdik. 
Asıl film sonra vizyona girecek. 
İnşallah orta ve uzun vadedeki 
projeleri hayata geçirdiğimizde, 
Bursa ulaşımı ve trafiğini daha 
da rahatlatmış olacağız. Doku-
nuşlarımız devam edecektir. 
Ancak en önemli hedefimiz, 
orta ve uzun vadede ulaşımda 
yaşanması muhtemel problem-
lere karşı hazırlıklı olmaktır” 
diye konuştu.

Katlı yollar geliyor 
Bursa’nın hayat standardı-
nı yükseltecek yatırımların 
muhtemel ihtiyaçlara cevap 
verebilen nitelikte olacağını ve 
önümüzdeki 15 yıllık süreç için 
planlama yaptıklarını kaydeden 
Başkan Aktaş, proje kapsamın-
da şehrin en önemli 78 kavşak 

noktasında, 99 kent merkezi 
yol kesitinde ve 6 kent giriş 
çıkış noktasında trafik sayımla-
rının yapıldığını anlattı. Başkan 
Aktaş, bu çerçevede Bursa 
kent merkezi genelinde yaya, 
toplu taşıma ve özel otomobil 
kullanıcılarını kapsayan 10 
bin adetlik anket çalışmasının 
tamamlanmak üzere olduğunu 
dile getirdi. Bu noktada ortak 
aklı kullanmayı önemsedik-
lerini söyleyen Başkan Aktaş, 
hiçbir ön yargı ve farklı fikirleri 

bulunmadığını belirtti. Başkan 
Aktaş, çalışmanın temel konu 
başlıklarının toplu taşıma 
hatları ve filo ihtiyacı planlama-
sı, raylı sistem planlaması, 25 
kilometrelik proje olan kara-
yolu akslarının planlaması, 78 
tane olan kavşak projeleri, 10 
kilometre olan bisiklet yolları, 
yayalaştırma projeleri, otopark 
planları, yük trafiği planlama-
sı, lojistik ve engelli ulaşımı 
olduğunu aktardı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin şehre marka 
değeri katan önemli kurumlar-
dan bir tanesi olduğunu ifade 
eden Aktaş, “Tamamen plan 
dahilinde ve bilimsel verilerle 
hareket etmeliyiz. Bu yüzden 
işin uzmanlarına danıştık. 
Osmangazi ve Yıldırım metro 
çalışmasını da aynı firmayla 
yapıyoruz. Yılsonu gibi temel 
atma hedefimiz var. 5 yılda bir 
yapılması gereken ulaşım ana 
planı güncelleştirme çalışmala-
rında devamlılığın sağlanması-
nı hedefledik. Bursa’da ulaşım 
planlamasına sistematik bir 
yaklaşım getirilmesine katkı 
sağlamak istedik. Bu bağlamda 
herkes, üzerine düşen sorum-
lulukları yerine getirmelidir. 

Master planı yılsonunda 
tamamlayacağız. 2018 sonunda 
başlatacağımız katlı yol inşaat-
ları var. İlk başta Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nda kuzey güney aksın-
da katlı yol inşaatı yapacağız. 
İzmir Yolu’nda ve 2 farklı nok-
tada daha katlı yol çalışmamız 
olacak. Benzeri uygulamaları 
hızla hayata geçirmek istiyoruz. 
Bursa bu manada ulaşımla ilgili 
çok sıkıntılar yaşıyor. Bursalı-
ların hayatını kolaylaştıracak 
adımları atmayı sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım sıkıntılarının çözümü için 15 yıllık yeni bir master plan hazır-
ladıklarını açıklayarak, 2035 yılında sıkıntısız ulaşıma sahip bir Bursa hedeflediklerini söyledi. Başkan Aktaş, 
Bursa’nın 2018 yılı sonu itibariyle katlı yol inşaatlarıyla tanışacağını ifade etti. 

Bu seneyi ‘yol ve ulaşım’ yılı ilan eden 
Büyükşehir Belediyesi, 2018 asfalt sezo-
nunu Keles ilçesinden başlattı.

Katlı yollar ulaşıma nefes aldıracak

Asfalt sezonu Keles’te başladı

Resim 
size ne kazandırdı?

Aslında resimle hayatım 

değişti diyebilirim. Bota-

nik parkta trafo binasına, 

ağaç, kuş, dal, fil resimleri 

çiziyordum. O sırada müş-

teri görüşmesi için orada 

olan eşim de otopark-

taki arabasının içinden 

beni izlemeye başlamış. 

Sonra tanıştık, evlendik, 

şimdi bir kızım var. 

Yani belediyede resim 

yapmak bana bir aile 

kazandırdı diyebilirim. 

İki yıl önce evlendik. 

Evimizi boyarken 

eşime ‘ben boyarım, 

sen sadece yardım 

et’ dedim. Güldü 

bana boyayamaya-

cağımı sanıyordu. 

Ama boyadım tabi. 

Bursa’nın her 

köşesine resimler 

yapıyorum, ancak 

daha kendi evime 

bir tuval yapa-

madım. Hatta 

eşim de sürekli 

bunun esprisini 

yapıyor.
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Şehir içindeki toplu ulaşım 
verimliliğini artırmak 
hedefiyle BURULAŞ ile 
şehrin batı bölgesinde 

çalışan 300 özel halk otobü-
sü arasında yapılan protokol, 
atılan imzalarla yürürlüğe girdi. 
BURULAŞ merkez binasında an-
laşma nedeniyle yapılan törene, 
çok sayıda özel halk otobüsü 
işletmecisi ve belediye bürokratı 
katıldı.
“Özgüvene ihtiyacımız var”
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
anlaşmanın Bursa’ya ve sek-
töre hayırlı olmasını temenni 
etti. Göreve geldikleri günden 
bu yana şehrin tüm sıkıntıla-
rına kararlılıkla el attıklarını 
söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’da en çok ulaşımın ko-
nuşulduğunu hatırlattı. Ulaşım 
ve servis taşımacılığı ile ilgili 
tüm paydaşlarla görüşmeler 
yaptıklarını, iyi niyetli ve samimi 
yaklaşımlar sergilediklerini 
belirten Başkan Aktaş, şehrin 
ve kurumun menfaatlerini göz 
önünde bulundurduklarını ifade 
etti. Başkan Aktaş, “Yaptığımız 
anlaşmanın, önümüzdeki gün-
lerde Bursa ulaşımını rahatla-
tacağına, yeni reformların da 
başlangıcı olacağına inanıyorum. 
Bursa’nın ulaşımda özgüvene 
ihtiyacı var. Geçmişte bu konuda 
katkı vermiş herkese teşekkür 
ediyorum. 3 milyon nüfusa sahip 
Bursa’ya daha faydalı olmayı 
hedefliyoruz. Asıl olan vatanda-
şın memnuniyeti, sağlıklı şekilde 
bir yerden diğer yere gitmesidir. 
Vatandaşın; en kaliteli hizmeti, 
en uygun fiyata almalarını temin 
etmek gerekir. Herkes yaptığı işe 
ve taraflara saygı duyarsa, daha 

güzel işlere zemin hazırlarız “ 
dedi.
Denetim yoğunlaştırılacak 
Büyükşehir Belediyesi birimleri, 
meclis komisyon üyeleri ve BU-
RULAŞ başta olmak üzere tüm 
tarafların ulaşıma kafa yordu-
ğunu dile getiren Başkan Aktaş, 
Bursa’nın tüm sıkıntılarını atla-
tabilecek güce sahip olduğunu 
vurguladı. “Bu sene toplu ulaşı-
ma zam yapmadık” diyen Başkan 
Aktaş, raylı sistemde yüzde 9 ile 
17 arasında değişen oranlarda 
indirimde bulunduklarını, oto-
büslerde zam yapmadıklarını, 

yeni indirimlerin de geleceğini 
hatırlattı. Protokolle, yüzde 15’i 
aşan ücretsiz yolcuların esnafa 
oluşturduğu mali külfeti kamu 
eliyle karşılamayı hedefledikleri-
ni kaydeden Başkan Aktaş, “Böy-
lece engelli ve yaşlı vatandaş-
larımızın karşılaştığı ve tasvip 
etmediğimiz kötü muameleleri 
ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Ortada devletin sağladığı bir hak 
var. Bunun finansmanıyla alakalı 
Bakanlığın koyduğu kota var. An-
cak bu yeterli görülmüyor. Bizler 
bununla birlikte yeni bir sistemi 
ortaya koyuyoruz. Sivil denetimi 
çok daha yoğun çalıştıracağız. 
Tehdit veya şantaj olarak algılan-
masın. Bu iyi niyeti ve samimi-

yeti gösteriyorsak, şoförler de 
görevini en iyi şekilde yapmalı. 
Anlaşma kapsamında şehrin 
batı bölümünde çalışan 300 özel 
halk otobüslerinde ücret tarifesi, 
‘indirimli ya da ücretsiz kart tipi 
ve aktarmalı binişlerden etkilen-
meyerek’ biniş başına 2.10 TL 
şeklinde olacak “ diye konuştu.
“Vatandaş güvensin”
Vatandaşın indirimli, aktarmalı 
ya da ücretsiz binişlerinden özel 
otobüslerin etkilenmeyeceğini 
söyleyen Başkan Aktaş, bu mo-
delin ücretsiz yolcu taşıyan ve 
Bursakart kullanan diğer esnaf-
lar için de yaygınlaştırılacağını 
açıkladı. Çalışmanın neticesinde 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
oda ve esnaftan beklentileri 
olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Filolarındaki eksikler 
tamamlanmalı ve toplu taşıma-
ya uygun olmayan eski model 
araçlar yenilenmelidir. Aynı 
zamanda vatandaşlarımıza hak 
ettikleri güler yüz ve tatlı dili 
şoför arkadaşlarımız gösterme-
lidir. Kısa zaman içinde ‘toplu 
taşıma şoförü’ belgesi verece-
ğimiz sürücülerle sistemimizi 
güçlendireceğiz. Bu sayede 
eğitim almayanların direksiyon 
başına geçmelerini engellemiş 
olacağız. Vatandaşlarımız da 
toplu taşımaya güvensin ve 
inansın. Bu güveni kırmak adına 
açıklamalardan ve söylemlerden 
kaçınmalıyız. Toplu taşıma ham-
lesine herkesin sahip çıkmasını 
istiyorum. Yeni sürecin Bursa-
mıza hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu. 
BURULAŞ Genel Müdürü Meh-
met Kürşat Çapar ise, anlaşma-
nın BURULAŞ, BURUTAŞ, meslek 
odası ve esnaf olmak üzere 4 ta-
raf arasında yapıldığını açıkladı.
BESOB Başkanı Arif Tak, atılan 
imzaların gelecek için ümit 
verdiğini söyleyerek, katkıda 
bulunanlara teşekkür etti.
Bursa Özel Halk Otobüsleri Yö-
netim Kurulu Başkanı Sadi Eren, 
anlaşmayla hizmet kalitesini 
artırmayı, ulaşımda daha güvenli 
ve konforlu hizmet sunmayı 
hedeflediklerini belirterek, zor 
durumda kalan esnafa destek 
veren Başkan Alinur Aktaş’a 
teşekkür etti.

Büyükşehir bürokratları, AK Parti Nilüfer İlçe Baş-
kanı Ufuk Ay, yönetici ve meclis üyeleriyle birlikte 
halk arasında Misi Köyü olarak bilinen Gümüştepe 
Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinleri, sivil toplum kuru-
luşları ve esnafla bir araya geldi. Sıkıntıları birinci ağızdan 
dinleyerek yerinde tespitler yapan Başkan Aktaş, köyün ta-
rihi ve özellikleri hakkında yöre sakinlerinden bilgiler aldı.
“Yol, otopark ve mülkiyetle ilgili sıkıntılar var”
Bursa’nın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar 
her köşesinin ayrı bir güzellik taşıdığını söyleyen Başkan 
Alinur Aktaş, denizi, dağı, Gölyazı’sı, Suuçtu Şelalesi, Oylat 
Kaplıcası ve daha birçok değeriyle haklı bir şöhrete sahip 
olduklarını vurguladı. Bursa’nın en önemli çekim merkez-
lerinden birisinin Misi Köyü olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, burayı diğer yerlerden farklı kılan özelliğin temiz 
havası ve yeşil doğası olduğunu dile getirdi. Bu değerleri 
koruyarak insanların daha rahat vakit geçirdiği alan haline 
getirmek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, “Mahalle 
muhtarımız ve vatandaşlarımızla bazı tespitlerde bulun-
duk. Özellikle yol, otopark, mülkiyet ve ilçe belediyesiyle 
alakalı sıkıntılar var. Bunu elbette ilçe belediyesiyle payla-
şacağız. Belirli yerlerin geliştirilip daha verimli kullanılma-
sı, misafirlerin daha huzurlu ve rahat ortamlarda kalabil-
mesi adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Acil eylem 
planı belirleyip, kısa vadede yapılacakları ele aldık. Verimli 
bir toplantı oldu” dedi.
Misi için avam proje 
Belirli plan ve proje dahilinde hareket ettiklerini aktaran 
Başkan Aktaş, Bursa’nın farklı bölgelerine gezileri sür-
dürerek, yol haritası belirlediklerini anlattı. Misi Köyü ile 
ilgili bir avam proje hazırlanması gerektiğinin altını çizen 
Başkan Aktaş, “Özellikle mahalle merkezini işgal eden ağır 
tonajlı araçlar ve otopark konusuna öncelik vermeliyiz. 
Ardından farklı uygulamalarla Misi’yi daha iyi bir çekim 
merkezi yapmalıyız. Günü birlikçi misafirlerin ağırlıklı 
olduğunu düşünürsek, rahat bir ortam sağlamalıyız. UNES-
CO Dünya Mirası Derneği’nin bir proje teklifi olacaktır. Bu 
proje doğrultusunda hareket etmeliyiz. Bursa’yı daha ya-
şanabilir bir şehir yapmak için gayretimiz ve heyecanımız 
devam edecek” diye konuştu.

Ulaşımda güven ve konfora imza Misi’nin öncelikleri
yerinde belirlendiBURULAŞ ile şehrin batı bölgesinde çalışan 300 özel halk otobüsü ara-

sında imzalanan protokole göre, özel halk otobüslerinde ücret tarifesi, 
‘indirimli ya da ücretsiz kart tipi ve aktarmalı binişlerden etkilenmeye-
rek’ biniş başına 2.10 TL şeklinde olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-

taş, Bursa’nın önemli çekim merkezlerin-
den biri olan Misi Köyü’nü ziyaret etti. 
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Bursa Valiliği, Büyük-
şehir Belediyesi, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Tarım AŞ., 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdür-
lüğü, Türkiye Kredi Kooperatif-
leri Birliği, Hamidiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa 
Engelliler Federasyonu arasın-
da imzalanan protokolle hayata 
geçirilen ‘Tarımla Engellerimi-
zi Aşıyoruz’ projesinin açılış 
töreni yapıldı. Okul içerisinde 
engellilere tahsis edilen 1000 
metrekarelik alanda, engelli bi-

reyler toprakla uğraşarak 
rehabilite edilecek. 

İlk aşamada 

engelli 20 bireyin alındığı pro-
je, 8 ay boyunca haftada 1 gün 
şeklinde devam edecek.
 Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, engellilerin 
birçok alanda dezavantajlı 
konumda bulunduğunu, son 
senelerde bu alanda ciddi 
çalışmaların yapıldığını söyledi. 
Engellilerin başkalarına olan 
fiziksel ve ekonomik bağımlı-
lıklarını azaltmayı istediklerini 
belirten Başkan Alinur Aktaş, 
topluma faydalı projelere katkı 
sunmaya devam edeceklerini 
anlattı. Tarım AŞ. aracılığıyla 
tarımın her alanında destekçi 
kurum konumunda bulunduk-
larını belirten Başkan 

Aktaş, Türkiye’nin ‘söylendi-
ğinin aksine’ tarımda geriye 
gitmediğini, gelişen teknolo-
jiyle birlikte güzel çalışmaların 
ortaya çıktığını söyledi. Tarımla 
ilgili eğitimlerin artarak devam 
etmesi gerektiğinin altını çizen 
Başkan Aktaş, “Tarımda daha 
ileriye gitmemiz gerekiyor. 
Engelli bireylerin bu sürece 
katılması, onların hayatlarına 
değer katacaktır. Bursa’nın 
sanayi kimliği çok öne çıkıyor 
ancak aynı zamanda tarım şeh-
riyiz. Bu işin lansmanını daha 
fazla yaparsak, gelir anlamında 
ileriye gideriz. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak bu konuda ciddi 
destekler veriyoruz. Elbirliğiyle 

bunları artıraca-
ğız” dedi.

 

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü Hacı Dursun 
Yıldız ise, engelli bireyler için 
büyük anlam taşıyan projeyi 
başlatmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Başlangıç-
ta 20 engelli bireyi kursa tabi 
tuttuklarını ve eğitimlerin 8 
ay süreceğini söyleyen Yıldız, 
uygulama için 1 dönümlük açık 
alanda 320 metrekarelik sera 
alanının hazırlandığını aktardı. 

Yıldız, engelli vatandaş-

larla sebze fidelerinin ekilmeye 
başlandığını söyledi. Konuşma-
ların ardından Başkan Aktaş 
ve protokol üyeleri tarafından 
engelli bireylerin rehabilitas-
yonu için hazırlanan seraların 
açılışı gerçekleştirildi. Başkan 
Aktaş, serada engelli vatandaş-
larla birlikte çapa 
yaparak domates 
fidesi ekti.

Tarımsal üretimin önünde ‘engel’ yok
Engellilere tahsis edilen 1000 metrekarelik alanda, engelli bireyler 
toprakla uğraşarak rehabilite edilecek. İlk aşamada engelli 20 bireyin 
alındığı proje, 8 ay boyunca haftada 1 gün şeklinde devam edecek.

Bursa’da ‘kırsal kal-
kınmanın sağlanması 
hedefiyle’ bugüne 
kadar sulama göletleri 

yapımından tohum ve fidan 
dağıtımına, ürün toplama 
merkezlerinden ihracata kadar 
her alanda çiftçiye destek olan 
Büyükşehir Belediyesi, Tarım 
A.Ş. vasıtasıyla yeni bir projeyi 
daha başlattı. Hem Merinos 
koyunculuğunun geliştirilmesi 
hem de hayvan varlığı sayısı-
nın artırılmasını hedefleyen 
‘Saf Merinos Koyun Yetişti-
riciliği Projesi’nde, üreticiye 
ilk dağıtım yapıldı. Projede, 
kaliteli yünleri, yüksek vücut 
ağırlığı, yüksek döl verimi ve 
en önemlisi de bölgede yaygın 
olarak yetiştirilmesi nedeniyle 
Merinos ırkı tercih edildi.
“Turizm ve hayvancılık”
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Kayapa 

Mahallesi’nde gerçekleştirilen 
dağıtım töreninde ‘Saf Merinos 
Koyun Yetiştiriciliği Projesi’nin 
ilk dağıtımında kura çekerek, 
üreticilere hayvanlarını teslim 
etti. Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’da kırsal kalkınmada 
çıtayı daha da yükseltmek için 
yapılan çalışmaları anlatarak, 
“Dağın kaderi, turizm ve hay-
vancılıktır. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak üzerimize düşen 
görevi yerine getirebilmek 
için yoğun şekilde çalışıyoruz. 
Köyden kente göçün önüne 
geçebilmek ve kırsal kalkınma-
yı sağlamak hedefiyle önemli 
adımlar atıyoruz” dedi.
Yaptıkları çalışmalarla hem dış 
ticaret oranının hem de pazar-
lama stratejileri çerçevesinde 
ürün değerlerinin arttığını 
belirten Başkan Aktaş, “Kırsal 
kalkınma yatırımları kapsamın-
da 2013 yılında hizmete açılan 

Keles Süt Ürünleri Tesisi de 
bu yönde olumlu bir gelişime 
neden olmuştur. Bursa’nın 
en fazla göç veren bölgeleri 
Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve 
Harmancık’ta süt tesisi ile bir-
likte hem istihdam artmış hem 
de kırsal gelir olumlu yönde 
seyretmiştir. Şimdi şehrimizin 
tarımsal haritasını çıkartıyoruz. 
Hangi bölgede hangi ürün ya da 
iş desteklenmeli, bunun planla-
masını yapıyoruz. Her bölgenin 
ihtiyacına yönelik projeler 
geliştiriyoruz” diye konuştu.
 Bursa’nın sanayi kimliği ile öne 
çıksa da önemli bir tarım şehri 
olduğunu kaydeden Başkan Ak-
taş, “Merinos koyun hayvancılı-
ğının özendirilmesi, yaygınlaş-
tırılması ve hayvan varlığının 
artırılmasına katkı sağlayacak 
bir proje. Proje kapsamında 
1000 adet merinos ırkı koyun 
ithal edildi ve devamı da ge-
lecek. Macaristan’da 500 adet 

hayvan alındı, çiftliklerde bes-
leniyor ve buraya bir üs olarak 
getirmek istiyoruz. Bu projede 
uygun ödeme imkânlarıyla ve 
piyasa koşullarına göre çok 
makul fiyatlarla satış gerçekleş-
tiriyoruz. Bundan maksadımız, 
projenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak. Yetiştirme sürecinde 
eğitim ve kontroller yapılacak. 
Merinos koyunu, ülkemizde 
en çok yetiştirilen ve en çok 
bilinen koyun ırklarından bir 
tanesi. Ülkemiz ile birlikte 
dünya üzerinde birçok bölge 
ve ülkede yetiştirilen önemli 
koyun ırklarından bir tanesi. 
Özellikleri bakımından üstün, 
et ve süt verimi yüksek, ülke-
miz ve şehrimiz koşullarına da 
uygun hayvanlardır. Ön başvu-
rular değerlendirildi ve bugün 
17 kişiye 24 koyun ve 1 koç 
teslimini gerçekleştiriyoruz” 
açıklamasında bulundu. 
Başkan Aktaş, Büyükorhan, 

Kestel, Keles, Yenişehir, Orha-
neli, Gürsu İnegöl ve Mudanya 
ilçelerine dağıtım yapıldığını 
belirterek, bu ay içinde toplam 
40 kişiye hayvanlarının teslim 
edilmiş olacağını sözlerine 
ekledi. Projenin süreceğini an-
latan Başkan Aktaş, “Suffolk, la-
cune ve france gibi farklı koyun 
ırklarıyla ilgili de çalışmaları-
mız var. Önümüzdeki aylarda 
da teslimlere devam edilecek. 
Şu anda talep toplamaya devam 
ediyoruz. Bu hususta Tarım 
A.Ş.’ye başvurularınızı gerçek-
leştirebilirsiniz” dedi.
“Cazibe merkezi olacak”
Köyden kente göçte heyecan 
olduğunu ancak bölgeyi geliş-
tirmenin önemini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Dağ yöresinde 
hayvancılık ve turizmi geliştir-
mek adına çalışmalar yapılacak. 
Harmancık’ta kaplıca düşünü-
yoruz. Yeni dönemde dağ yöresi 
cazibe merkezi olacak” dedi.

Büyükşehir’den koyun yetiştiricisine büyük destek 
Merinos ırkı koyun 
yetiştiriciliğinin özen-
dirilmesi ve yaygın-
laştırılması amacıyla 
başlatılan ‘Saf Me-
rinos Koyun Yetişti-
riciliği Projesi’nde 
üreticilere ilk dağıtım 
Büyükorhan’da yapıldı.
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Afetin yaraları hızla sarılıyor

İtfaiyede verimlilik artıyor

Afet bölgesiyle ilgili seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, devletin ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sıkıntıların 
bertaraf edilmesi için çalıştığını vurguladı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçük Sanayi bölgesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek, 
teşkilat personeliyle bir araya geldi.

Bursa’da aniden bastıran 
sağanak yağış sonucu 
yaşanan sel felaketinin 
yaraları, tüm hızıyla 

sarılmaya çalışılıyor. Felaketin 
yaşandığı ilk günden itibaren 
tüm ekiplerini seferber eden 
Büyükşehir Belediyesi ve BUS-
Kİ, mağduriyetlerin giderilmesi 
için aralıksız mesai harcıyor. 
Afetin yaşandığı ilk andan itiba-
ren 50 iş makinesi ve 70 perso-
nelle olay yerinde olan BUSKİ, 
36 araçla çalışmasına devam 
ediyor. Valilik, Büyükşehir Bele-
diyesi, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, 
afete karşı tam bir mutabakat 
halinde hareket ederken, zarar 
tespit çalışmaları ise sürüyor. 
Bu arada sahaya inen 100 işçi 
afet bölgesinde su, tadilat, 
temizlik gibi acil ihtiyaçların 
çözümü için çalışmaya başladı. 
Ayrıca Dikkaldırım bölgesinde 
vatandaşlara sıcak yemek de 
dağıtılıyor. 

“Başbakanımız ilgileniyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, selden en çok 
etkilenen yerlerden biri olan 
Hüdavendigar Mahallesi’ne 
giderek incelemelerde bulundu. 
Zarar gören evlere girerek va-
tandaşlardan bilgi alan Başkan 
Alinur Aktaş, ekiplerin yürüt-

tüğü çalışmaları da yakından 
takip etti. Tüm Bursalılara 

‘Geç-
miş 
ol-
sun’ 
di-

lekle-
rini ileten 

Başkan Aktaş, 
çok büyük bir 
afet yaşandı-
ğını, bölgeyle 
ilgili anında 

seferberlik ilan ettiklerini ifade 
etti. Dağ yöresindeki aşırı yağış 
ve ağaçların devrilmesi sonucu 
dere yatağının kapandığını, de-
renin yön değiştirmesiyle bir-
likte afetin yaşandığını belirten 
Başkan Aktaş, başta Doğancı 
Köyü ve Hüdavendigar Ma-
hallesi olmak üzere sıkıntının 
kendisini bölgede ciddi şekilde 
hissettirdiğini anlattı. Gerek 
Valiliğin, gerekse Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ’nin olaya 
aralıksız müdahalede bulundu-
ğunu söyleyen Aktaş, “Vatan-
daşlarımızı mağdur etmemek 
için elimizden gelen gayreti 
ortaya koyuyoruz. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Baş-
bakanımız konuyla yakından 
ilgileniyor. Başbakan yardımcı-
mız bölgeyi gezdi. Orman ve Su 
İşleri bakanımız beni arayarak, 
‘Ne gerekiyorsa yapın. Vatan-

daşa bu noktada yardımcı olun’ 
dedi. Elbette vatandaşlarımız 
da mağduriyetlerini bir önce 
gidermek için çaba sarf ediyor” 
diye konuştu. 
“Elimizden geleni yapacağız”
Hüdavendigar Mahallesi’nde 
10 sokak ve 79 evde su tahliye 
işlemleri ile hasar tespit çalış-
malarının yapıldığını anlatan 
Başkan Aktaş, “Mutlak surette 
Valilik ve belediye olarak gere-
ken ne varsa yerine getireceğiz. 
Orhaneli Doğancı bölgesinde 
ise 77 noktaya müdahalede 
bulunuldu. Toplamda 22 araçla 
ilgili hasar tespiti gerçekleşti. 
Araçlar itfaiye teşkilatımız 
tarafından kaldırıldı. Zararın 
yaşandığı yerlerde erzak dağı-
tımları yapıyoruz. Beraberinde 
buralarda iftar organizasyonla-
rımız da olacak. Altyapıyla ilgi 
gerekli çalışmalar muhakkak 

yapılacak ama bilinmelidir ki 
bu bir afettir. Allah beterinden 
saklasın. Orhaneli Yolu trafiğe 
5 saat kapalı kaldı. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 1400 civarın-
da iftariyelik dağıttık. Yolda ta-
mamen açma işlemleri yapıldı. 
Çukur noktada kalan bölge-
lerde de sıkıntıları gördük. Bir 
daha yaşanmaması için gerekli 
tedbirleri alacağız. Ancak Allah, 
bizleri bu tip sıkıntı ve afetler-
den korusun. Devlet ve belediye 
olarak elimizden geleni yapaca-
ğız” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, incelemenin ar-
dından belediye bürokratlarıyla 
birlikte koordinasyon toplantısı 
düzenledi. Yapılan ve muhtemel 
çalışmaların görüşüldüğü top-
lantıda, incelemelerin ardından 
yardımların ivedilikle afetzede-
lere ulaştırılacağı kaydedildi.             

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Küçük Sanayi bölge-
sindeki İtfaiye Daire 

Başkanlığı Komuta Merkezi’ni 
ziyaret etti. Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Aka, İtfaiye 
Dairesi Başkanı Muhammet 
Emin Tarım ve yöneticilerin 
de hazır bulunduğu ziyarette 
Başkan Aktaş, birimleri gezerek 
personelden çalışmalar hakkın-
da bilgiler aldı.
Kurumsal adımlar yolda 
Daha sonra personelle bir araya 
gelen Başkan Alinur Aktaş, 
vatandaşa hizmet noktasın-
da en hassas birimlerden bir 
tanesinin de itfaiye teşkilatı 
olduğunu söyledi. Artık sadece 
yangın söndüren itfaiye anlayı-

şının sona erdiğini, asansörde 
kalan vatandaştan ağaçta kalan 
kediye kadar birçok konuda 
hizmet verildiğini belirten 
Başkan Alinur Aktaş, 10 bin 
886 kilometrekarelik alanda 
müdahale edilen 8 bin olaydan 
5 bininin yangınla ilgili olduğu-
nu ifade etti. Makine ekipman 
ve personel noktasında ek-

siklikler bulunmasına rağmen 
ekiplerin özveriyle çalıştığını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Bu 
konuyla ilgili çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Bursa, hızla büyüyen 
bir şehirdir. Nüfusu her sene 35 
bin civarında artıyor. Sanayileş-
me hamlesi, otoyol ve hızlı tren 
yatırımlarıyla Bursa’da nüfus 
artışı kaçınılmaz bir gerçektir. 
Bu yüzden itfaiye teşkilatı için 
daha kurumsal adımlar, daha 
profesyonel yaklaşımlar ortaya 
koymalıyız. Tüm alanlarda 
olduğu gibi bu kurumda da 
adımlar atacağız. Eksikleri-
mizin olduğunu biliyorum. 
Daha iyi altyapı oluşturmamız 
ve merkezde yeni noktalar 
belirlememiz gerektiğinin 
farkındayım. Yıllardır çözüle-

meyen 12/24’ten 24/48’e geçiş 
konusunu eksikliklere rağmen 
hallettik. Gelir gelmez onayla-
dık. Bunun verimliliği artıran 
bir unsur olması gerekir” dedi.
Personele ‘empati’ tavsiyesi 
Bundan sonraki süreçte eğitim-
lere ağırlık vereceklerinin altını 
çizen Başkan Aktaş, teşkilat 
üyelerinden zihin, beyin ve 

vücut olarak her zaman hazır 
olmalarını istedi. Heyecan ve 
motivasyonun yapılan her işte 
önemli olduğunu vurgulayan 
Başkan Aktaş, herkesin ahenkli 
ve uyumlu çalışması halinde 
başarının kendiliğinden gelece-
ğini dile getirdi. Bursa’da çıtayı 
daha da yukarıya çıkarmak 
istediklerini anlatan Başkan 
Aktaş, personelden hayat boyu 
empati yapmalarını, kendilerini 
karşı tarafın yerine koyarak 
düşünmelerini istedi.
Daha sonra İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı personeli, görüş 
ve düşüncelerini dile getirdi. 
Ziyaret sonrası Başkan Alinur 
Aktaş, itfaiye teşkilatının kıyafe-
tini giyerek personelle birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haşere sezonunun açıl-
ması nedeniyle Nilüfer 
Vadisi’nde düzenlenen 
törene katılan Başkan 

Alinur Aktaş, ilaçlama aracına 
binerek görevli ekiplerle birlik-
te ilk uygulamayı yaptı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaz aylarındaki 
ilaçlama faaliyetlerinin 10 
ilçede kurulan şantiyelerden 
kesintisiz sürdürüleceğini 
kaydetti. Bursa’nın doğası ve 
yeşiliyle yaşanası şehirlerden 
bir tanesi olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, park-bahçe ve 
mesire alanlarındaki ağaç ve 
bitkileri zararlılara karşı ilaç-
layarak hem bitki hem de halk 
sağlığını korumayı hedefle-
diklerini söyledi. Sıtma, kırım 
kongo kanamalı ateşi, batı nil 

virüsü, zika virüsü gibi salgın 
hastalıklara karşı sürdürülecek 
koruyucu halk sağlığı çalış-
malarının Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığına bağlı Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
ekiplerince yürütüleceğini 

kaydeden Başkan Aktaş, Bursa 
genelinde 45 bin sivrisinek ve 
96 bin 697 karasinek üreme 
kaynağı ile 74 bin 598 adet çöp 
havuzunun 20’şer günlük pe-
riyotlar halinde ilaçlanacağını 
anlattı. Başkan Aktaş, çalışma 
kapsamında 7 bin 909 hektarlık 
alanda larva, 1 milyon 757 bin 
800 hektarlık alanda uçkun, 6 
bin 224 hektarlık alanda afit ve 
700 hektarlık alanda da rezidü-
el mücadelesinin verileceğini 
kaydetti.
253 kişilik ekip
Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçede 
sürdürülecek ilaçlama çalışma-
larında 10 veteriner hekim, 13 
ekip sorumlusu ve 230 perso-
nelin görev alacağını kaydetti. 
Bursalıların daha sağlıklı bir 
yaz geçirmesi için 93 araç ve 
336 ekipmanın da mücadele 
kapsamında seferber edilece-
ğini söyleyen Başkan Aktaş, 
“Hemşerilerimizin yaz aylarını 
rahat ve huzur içinde geçirebil-
mesi için ilgili birimlere önemli 
miktarda mali kaynak aktardık. 

Azami gayret sarf ediyoruz. 
Burada vatandaşlarımızdan 
da beklentimiz var. Bursalılar, 
varil-kova ve araç lastiği gibi 
sivrisinek larva üreme kaynağı 
olan atıkları yerleşim bölge-
lerinde bulundurmamalıdır. 
Bodrumlarında su varsa, bize 
bildirmelidirler. Karasine-
ğin oluşmaması için çöp ve 
hayvansal atıklar kontrol altına 
alınıp, mümkünse torbalanarak 
atılmalıdır. Tüm bu hassasiyet-
ler, haşere ile mücadelemize 
pozitif katkı sağlayacaktır” diye 

konuştu. 
Dere ve bataklıklar... 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilaçlama faaliyet-
lerine ek olarak büyük çapta 
üreme kaynakları, derelerin 
ıslahı ve bataklıkların kuru-
tulması konularında da tedbir 
aldıklarını söyledi. Daha etkin, 
sağlıklı ve bilinçli bir çalışma 
için Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) tavsiye ettiği ve Sağlık 
Bakanlığının ruhsatlandırdığı, 
insan sağlığına zararı olmayan 
biyosidal ürünlerin kullanılaca-
ğını vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Kent içinde tespit edilen tüm 
kaynaklar, ‘türüne göre’ coğrafi 
bilgi sistemi üzerinde çeşitli 
renk ve şekillerle işaretleniyor. 
Kentteki üreme risk haritaları 
çıkarılarak, yapılan çalışmalar 
koordinatlarıyla fotoğrafla-
narak, sağlıklı ve ölçülebilir 
şekilde coğrafi bilgi sistemine 
kaydediliyor. Bu yöntemle daha 
etkin ve sonuç odaklı bir yol 
izleme gayretindeyiz” şeklinde 
konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu 
bir yaz geçirmesi için 253 personel, 93 araç 
ve 336 ekipman ile haşere ile mücadele 
çalışmalarını başlattı. 

Haşere ile mücadeleye start verildi

Yatırımlarda öncelik yarım kalan işlerin 

Büyükşehir, Büyükorhan’ın yanında 

Bursa’nın tüm ilçelerine 
eşit ve öncelik sırala-
masına göre hizmet 
götürmeyi hedefleyen 

Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 
yönelik istişare toplantılarını 
Yıldırım ile tamamladı. Muh-
tarlarla bir araya gelen Başkan 
Alinur Aktaş, yapılan, devam 
eden ve yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Muhtarların görüş 
ve düşüncelerini tek tek dile 
getirdiği toplantıda, ağırlıklı 
olarak imar, otopark, trafik, 
ulaşım ve altyapı konuları 
gündeme geldi. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, şehrin hızla 
büyüdüğünü, önlerinde çok 
sayıda yarım kalan ve çözü-
mü zor görünen konuların 
bulunduğunu söyledi. Göreve 
geldikleri gibi seri şekilde 17 
ilçeyi taradıklarını, ekiplerin 
oluşturulduğunu ve 1058 
muhtarla toplantı yaptıkla-
rını kaydeden Başkan Aktaş, 
belirlenen yol haritasına göre 
çalışmalara başladıklarını 
ifade etti. Yıldırım’ın Bursa’nın 
ikinci büyük bölgesi olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, ilçede 
özellikle imar ile ilgili bazı 
sıkıntıların bulunduğunu dile 

getirdi. İki konuya önem ver-
diklerini vurgulayan Başkan 
Aktaş, yarım kalan işleri sürat-
le bitirmek ve önceliklere göre 
hareket etmek istediklerini 
söyledi. Belediyelerin sınırsız 
bütçelerinin bulunmadığını, 
isteklerin ise sınırsız olduğu-
nu vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Tüm eksiklikleri zamanla 
gidereceğiz. Ancak ilk aşamada 
yol, su ve altyapısı olmayan 
mahalle ya da köy bırakmak 
istemiyoruz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali ise, top-
lantıyı organize eden Büyükşe-
hir Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Mahallelerde sıkıntıları en iyi 
bilen yöneticilerin muhtarlar 
olduğuna dikkat çeken Edeba-
li, bu tür istişare toplantılarını 
önemsediklerini aktardı. 750 
bin nüfusuyla Yıldırım’ın 52 
şehirden büyük olduğunun 
altını çizen Edebali, ortak 
akılla hareket ederek vizyon 
projelerini hayata geçirmeye 
çalıştıklarını anlattı.
 Toplantıya, AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Gökay Bilir, İlçe 
Başkanı Oktay Yılmaz, kadın ve 
gençlik kolları üyeleri, meclis 
üyeleri ve belediye bürokratla-
rı katıldı.

Bursa’nın daha yaşanabilir, 
sağlıklı ve yeşil bir kent 
olması hedefi doğrultu-
sunda ilçe ziyaretlerini 

sürdüren Başkan Alinur Aktaş, 
bu kez Büyükorhan’da mahalle 
muhtarlarıyla istişare toplan-
tısı gerçekleştirdi. Büyükorhan 
Belediye Başkanı Hasan Taş ve AK 
Parti İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi 
ile Büyükşehir Belediyesi bürok-
ratları da toplantıda hazır bulun-
du. Büyükşehir Belediyesi’nin 
sağladığı hizmetleri tüm ilçelere 
ulaştırdıklarını belirten Başkan 
Aktaş, muhtarlardan mahallelerde 
yaşanan sıkıntı ve ihtiyaçlar ile 
ilgili bilgiler aldı. 
“Öngörüler önemli”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 

muhtarlarla diyaloğun önemine 
işaret etti. Yapılan hizmetlerin 
sağlıklı bir şekilde devam etmesi 
için demokrasinin uç beyleri olan 
muhtarların görüş ve tavsiyeleri-
nin önemli olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, Büyükşehir’in 
muhtarlar ve vatandaşlardan 
aldığı güçle 17 ilçenin tamamın-
da hizmet ürettiğini ifade etti. 
Bursa’da yatırımları planlarken 
öncelikli ihtiyaçları göz önünde 
bulundurduklarını söyleyen Baş-
kan Aktaş, muhtarlarla el birliği 
içerisinde çalışılması gerektiğini 
vurguladı. Büyükorhan’da yapılan 
hizmetleri de değerlendiren Baş-
kan Aktaş, eksiklerin bir bir tespit 
edilip çözüme kavuşturulmasını 
hedeflediklerini söyledi. Toplan-
tıda muhtarlar, tek tek söz alarak 
taleplerini Başkan Aktaş’a iletti.

Başkan Aktaş, yatırımlarda önceliğin acil ihtiyaçlarda olduğunu 
belirterek, yarım kalan işlerin süratle tamamlanacağını söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe-
lere yönelik ziyaretleri kapsamında Büyükorhan 
muhtarlarıyla bir araya geldi.
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Birlik, beraberlik, 
yardımlaşma ve pay-
laşmanın simgesi 11 
ayın sultanı Ramazan, 

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan programlarla 
Bursa’da bu yıl da manevi bir 
atmosferde yaşandı. Fomara, 
Emirsultan, Alemdar, Çınarö-
nü ve Tayakadın mahalleleri 
ile Gürsu Çarşı meydanına 
kurulan iftar çadırlarında her 
gün binlerce kişi ağırlandı. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da kardeş 
ülkelerden Bulgaristan, Kosova, 
Bosna Hersek, Makedonya, Yu-
nanistan ve Gürcistan’da iftar 
programları yapan Büyükşehir 
Belediyesi, Ramazan’ın manevi 
atmosferini o ülkelerde de en 
iyi şekilde yaşattı. Bu Ramazan 
ayında da ihtiyaç sahiplerini 

yalnız bırakmayan Büyükşehir 
Belediyesi, her evde iftar bere-
ket ve huzur içinde yapılabilsin 
diye 17 ilçede belirlenen 30 bin 
aile erzak yardımı yaptı.
Gelenek haline geldi
Artık bir gelenek haline gelen 
Ramazan eğlenceleri de iftar 
sonrası binlerce vatandaşı et-
kinlik alanlarında buluşturdu. 
Kültür ve Turizm Şube Müdür-
lüğü bünyesinde hazırlanan 
programlarda Merinos Parkı ve 
Hüdavendigar Kent Parkı başta 
olmak üzere Bursa’nın farklı 
noktalarında Kur’an ziyafetleri, 
sohbetler, ortaoyunları, dini 
musikiler içeren konserler ve 
animasyon etkinlikleri yapıldı. 
Merinos ve Hüdavendigar Kent 
Parkı’nda Mehter Takımı, tulu-
at sanatı icrası, anlatı prog-
ramları, birbirinden değerli 

hocaların sohbetleri, Kur’an-ı 
Kerim tilavetleri, usta sanat-
çılardan tasavvuf konserleri, 
bilim şov ve yarışma program-
ları, kahramanlık türküleri, 
çocuklara özel gösteriler, tasav-
vuf, sağlık, kültür ve medeniyet 
sohbetleri, Karagöz Hacivat ile 
Şehir Tiyatrosu oyunları ve şiir 
dinletileri gibi etkinliklerle, Ra-
mazan geceleri dolu dolu geçti.
Zengin program
Bu yıl Enderun Teravih Namazı 
sadece Namazgah’ta kılındı ve 
program kapsamında İl Müftü-
sü İzani Turan, Bursa Müftü-
lüğü Baş Vaizi Mehmet Kutlay, 
Osmangazi Müftüsü Lütfü İma-
moğlu ve UÜ İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Mehmet Emin 
Ay, sohbet ortamında vatan-
daşların sorularını cevapladı. 
Tolga Şekerci, Mürşid Kavur-

macı, Agah, Fatih Koca, Mesut 
Yavaş, Ahmet Feyzi, Necip Kara-
kaya, Engin Güneş, Sinan Topçu, 
Sedat Uçan, Murat Belet, Rıza 
Kara, Tamer Bakırcı, Bayram 
Büyükoruç, Veysel Bilen, Kadir 
Arı, Orhan Çakmak, Yusuf Yüz-
lüler ve İnegöl Tasavvuf Müziği 
Korosu birbirinden güzel ila-
hileri seslendirdi. Ramazan’da 
ayrıca Ömer Karaoğlu, Mustafa 
Cihat, Grup Genç gibi sanatçılar 
ezgilerden bir demet sundu. 
Seyfullah Kartal, Kahraman 
Tazeoğlu ve Serdar Tuncer şiir 
dinletileriyle Bursalılarla buluş-
tu. Televizyon Programcısı 
ve Şair Serdar Tuncer, Ömer 
Tuğrul İnan- çer, Prof. Dr. 
Emin Işık ve Dursun 
Gürlek ile sohbetler 

gerçekleş-
tirdi.

İlk iftar aşevinde
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu Ramazan’ın ilk 
orucunu Fomara Caddesi’ndeki 
otoparkta kurulan aşevinde 
vatandaşlarla birlikte açtı. Ra-
mazan ayının değerine vurgu 
yapan Başkan Aktaş, “Millet 
olarak bir ve beraber olmanın, 
aynı manevi atmosferi solu-
manın huzurunu ve bereketini 
yaşayacağımız bir Ramazan 
ayını daha geride bıraktık. Rab-
bim, oruçlarımızı, tüm ibadet-
lerimizi kabul etsin.  İnsanları 
yeniden kardeş kılacak, kalpleri 
birbirine bağlayacak bu mü-
barek ayda komşularımızla, 
dostlarımızla ve akrabalarımız-
la sofraları- mızı paylaştık. 
Birbirimiz- le daha sıkı 
bir daya- nışma içinde 
olduk. Ecdadımızın 
‘manevi- yatlı şehir’ 

olarak tabir ettiği Bursa’da, 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
hazırladığımız çeşitli etkinlik-
lerle 11 ayın sultanı Ramazan’ı 
hep birlikte dolu dolu yaşadık.” 
dedi.
Bu arada Ramazan etkinlikleri-
ni takip etmek isteyen vatan-
daşların ulaşımda bir sorun ya-
şamamaları için gece 12’de son 
bulan seferler Ramazan’a özel 
olarak 01.30’a kadar uzatıldı. 
Su ve hurma ikramı
Büyükşehir Belediyesi, iftar 
saatinde yolda olanları da 
unutmadı. BURULAŞ personeli, 
şehir içi tüm yolcu otobüsleri 
ile 38 metro istasyonu, T1 ve 
T3 Tramvay hatlarında iftarı 
yolda karşılayan yolcuların 
oruçlarını açmaları için hurma 

dağıttı. Ezan vaktinin girmesiy-
le birlikte vatandaşlar, kendile-
rine dağıtılan su ve hurmalarla 
oruç açtı. Ramazan ayı boyunca 
süren uygulama, vatandaşlar-
dan tam not aldı. 
Namazgah doldu taştı
Bursa’da açık havada teravih 
namazını kılmak isteyen vatan-
daşlar, Namazgah’a akın etti. 
Osmanlı ordularının sefer ön-
cesi uğradığı ve topluca namaz 
kıldığı tarihi mescit, Ramazan 
ayı boyunca doldu taştı. Merkez 
Yıldırım ilçesindeki mescit, şeh-
rin birçok bölgesinden vatan-
daşları bir araya getirdi. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da Ramazan ayının ilk 
teravih namazını vatandaşlarla 
birlikte Namazgah Mescidi’nde 
kıldı.

Ramazan birlik, beraberlik ve huzur içinde geçti
Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının, maneviyatına uygun olarak birlik, beraberlik, huzur ve neşe 
içinde geçmesi amacıyla kentin farklı noktalarında her akşam birbirinden farklı etkinliklere imza attı.
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Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’yı 

7 gün 24 saat gözlem altında 
tutan ‘Kamera Sistemi Kontrol 
Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu. Yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgiler veren Başkan 

Aktaş, Bursa’nın hızla büyüyüp 
geliştiğine dikkat çekerek, “Her 
geçen gün Bursa’mıza yenilikler 
katılıyor. Biz de bu değişim ve 
dönüşümün başında bulunarak, 
önemli çalışmalara imza atıyo-
ruz” dedi.
‘Akıllı şehir, akıllı belediyecilik’ 
uygulamalarıyla ilgili gelinen 
noktayı değerlendiren, yapı-
lan ve yapılacak faaliyetleri 
anlatan Başkan Aktaş, “Bursa, 
3 milyon nüfusuyla Türkiye’nin 
4. büyük şehri ve Avrupa’nın 
da önemli merkezlerinden bir 
tanesi. Sanayi, ticaret ve turizm 
kimlikleriyle özellikli bir şehir 
olan Bursa’da, ana arterlerden 

ara sokaklara kadar ciddi bir 
yoğunluk söz konusu. Büyükşe-
hir belediyemiz ‘şehir kamera-
ları hizmetiyle’ Bursa’nın trafik 
akışından turistik mekânlarına 
kadar birçok noktasının anlık 
izlenmesini sağlayarak, kent 
güvenliğinin yanında değerleri-
mizin de öne çıkmasına katkıda 
bulunuyor” diye konuştu. 
70 farklı nokta
Bursa’daki güvenliğin tam 
olarak sağlanması anlamında 
her geçen gün yeni yatırımlar 
yapıldığını anlatan Başkan 
Aktaş, “Şu anda Bursa’mızın 70 
farklı noktasında şehir kame-
raları var. Bu kameraların 45 

adedi trafik akışıyla ilgili görün-
tü verirken, 25 adedi turistik 
mekanları anlık olarak izleme 
imkanına sahip. Son bir ayda, 
üniversite (İzmir Yolu), Ata 
Bulvarı, Görükle, Uludağ Yolu ve 
Endülüspark önü olmak üzere 
5 farklı noktada yeni kamerala-
rımız sisteme dahil oldu. Bu yıl 
içerisinde değişik lokasyonlara 
30 kamera daha yerleştirilecek 
ve denetimler yoğunlaşacak” 
şeklinde konuştu.
Günde 2000 kişi izliyor
Büyükşehir’e bağlı trafik mer-
kezinde şehir kameralarının 
anlık verileri doğrultusunda 
sinyalize kavşakların izlen-
diğini belirten Başkan Aktaş, 
trafiğin yoğunluğuna göre 
müdahalede bulunulduğunu 
ifade etti. Başkan Aktaş, “Süre 
uzatma kısaltma işlemlerinde 
de Trafik Şube Müdürlüğü’müz 
gerekli çalışmaları hızla hayata 
geçiriyor. Burada hedef, sıkın-
tıyı en kısa sürede tespit edip 
müdahale edebilmektir. Şehir 
kameralarını günlük 2000 kişi 
takip ediyor. Son bir ayda Bursa 
dışında 35 bin ziyaretçi şehir 
kameralarımızdan şehrimizi 
takip etmiş ve yurt dışında da 4 
bin ziyaretçiye hizmet veril-
miş. Vatandaşlarımız ‘bursa-
büyükşehir.tv internet sitesi 
üzerinden’ tanıtım filmlerinin 
yanında tüm şehir kameralarını 
izleyebilir” ifadelerini kullandı. 
Başkan Aktaş, mobil uygulama 

ile ilgili çalışmaların da devam 
ettiğini hatırlatarak, yakın 
zamanda cep telefonlarından 
da şehir kameralarına erişimin 
sağlanabileceğini kaydetti. Baş-
kan Aktaş, “Hedefimiz, Bursa’da 
yaşayan herkesi ‘şehrin her 
noktasıyla’ internet ortamında 
anında buluşturabilmektir” 
açıklamasını yaptı. 
Örnek kent hedefi
Başkan Aktaş, muhtemel olay-
lar ve problemlerde de şehir 
kameralarından faydalanabile-
ceğini anlatarak, konuya ilişkin 
şunları söyledi:
“Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘akıllı şehir’ uygulamasıyla 
alakalı ciddi adım ve gayretler 
var. İnşallah bugünden sonra 
yapacağımız yatırımlarla da biz 
bu konuda Avrupa’daki örnek 
kentlerden bir tanesi olma 
arzusundayız. Kısa süre önce 
arkadaşlarımız yurtdışında 
bununla ilgili bazı tespitlerde 
bulundu. Akıllı şehir ile ilgili 
uygulamalarımız artarak de-
vam edecek.” 

Bursa’nın 70 farklı noktasını 7 gün 24 saat gözlem altında tutan şehir kameralarının kontrol merkezini ziyaret eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, titiz çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir’ uygulamala-
rıyla da Avrupa’daki örnek kentlerden biri olacağını söyledi.

Akıllı şehir Bursa, 7/24 gözlem altında

Başkan Aktaş, Kestelli muhtarları dinledi

BESAŞ’ta ‘mobil hizmet’ dönemi 
Kestel ilçesinde demok-

rasinin uç beyleri olan 
muhtarların görüş ve 
düşüncelerini dinleyen 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilçede yapılan, 
devam eden ve yapılması 
planlanan çalışmalar hakkın-
da bilgilendirmede bulundu. 
Muhtarların mahallelerindeki 
istek ve taleplerini dile getir-
diği toplantıda, ağırlıklı olarak 
ulaşım, altyapı, sosyal donatı 
alanları, ürün toplama merkez-
leri ve toplu ulaşım konuları 
gündeme geldi.
“Bursa sıkıntılarını hızla 
aşabilecek bir şehirdir”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilçelere yöne-
lik toplantıların 12’ncisini 
Kestel’de düzenlediklerini 
hatırlattı. Büyükşehir Beledi-
yesi marifetiyle sürdürülen ça-
lışmaların masaya yatırıldığını 
söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 
toplantıya katılan tüm muh-
tarlara teşekkür etti. Bursa’yı 
ortak akılla yönetmeye önem 
verdiklerini belirten Başkan 
Aktaş, mahallelerin emanetçisi 
muhtarların fikir ve düşün-
celerine değer verdiklerini, 
onlardan aldıkları görüşlerle 

yol haritası oluşturduklarını 
anlattı. Bursa’da çıtayı daha 
yukarılara çıkarmak için çalış-
tıklarını ifade eden Başkan Ak-
taş, “Bursa hızla büyüyor. Sana-
yi, tarım, turizm ve İstanbul ile 
yakınlaşmanın artı ve eksileri 
var. Bütün verileri maksimum 
şekilde kullanarak, daha iyi 
işler yapmanın derdindeyiz. 
Aktif ve hareketli bir şehirde 
yaşıyoruz. Güçlü ve deneyimli 
Büyükşehir ve diğer ilçe bele-

diyelerimiz var. İnsanın olduğu 
yerde ihtiyaçlar sınırsız, eldeki 
bütçe ise sınırlıdır. Ancak Bur-
sa sıkıntılarını hızla aşabilecek 
kapasitede bir şehirdir” dedi.
 2018’i ‘yol ve ulaşım yılı’ ilan 
ettiklerini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Bursa’da yarım kalan 
çok iş var. Bir hizmet yüzde 
100 tamamlanmadan bir an-
lam ifade etmiyor. Öte yandan 
bizim için asıl olan öncelikleri-
mizdir. Tüm şehir ve ilçelerin 
ihtiyaçları süreç içerisinde 
giderilecektir. Güzel işlere 
imza atacağımıza inanıyorum” 
diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar ise düzenlenen toplantı-
nın Bursa’ya ve ilçeye hayırlar 
getirmesini diledi.

BESAŞ’ın mobil hizmet 
götürmesini sağlayacak 
aracın tanıtımı nedeniyle, 
Heykel’deki tarihi belediye 

binası önünde platform kuruldu. 
Mobil hizmet aracı ile üzerindeki 
ürünleri yakından inceleyen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Türk halkına sağlıklı, kaliteli 
ve ucuz ekmeği 35 yıldır kesintisiz 
ulaştırmaya devam eden BESAŞ’ın 
her geçen gün kendini geliştirdiği-
ni söyledi. Kurumun sosyal birçok 
projeye destek vermekle birlikte 
yeni ürün gruplarıyla farklı açı-
lımlar sağladığını belirten Başkan 
Aktaş, bayi ağının olmadığı ya da 
satış sıkıntısının yaşandığı yerlere 
mobil araçla müdahale edilece-
ğini ifade etti. BESAŞ’ın sadece 
unlu mamuller konusunda üretim 
yapmadığını, süt ve peynir gibi 
soğuk zincir ürünlerini de sıcağı 

sıcağına vatandaşlara ulaştırdığını 
vurgulayan Başkan Aktaş, bu hedef 
doğrultusunda uygulamaya alınan 
mobil hizmetin 170 bin TL’ye mal 
olduğunu belirtti. 
Anında müdahale 
Başkan Aktaş, mobil hizmet aracı 
ile BESAŞ bayi ağının olmadığı yer-
lere ya da sıkıntılı bayi bölgelerine 
anında müdahale etmeyi ve sorun 
çözmeyi hedef aldıklarını anlattı. 
Bu nedenle hazırladıkları aracı 
basına tanıtmak istediklerini vur-
gulayan Başkan Aktaş, “İnşallah 
eksizsiz bir şekilde, bu hizmeti de 
tamamlamış olacağız. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı kutluyorum. 3 
milyonluk Bursa’da, BESAŞ’ın her 
alan ve köşede hizmetleri aralık-
sız devam ettirmesi noktasında 
planlamalar yaptığımızı belirtmek 
istiyorum” dedi. 

Başkan Aktaş, mahallelerin emanetçileri olan muhtarların fikir ve 
düşüncelerine değer verdiklerini belirterek, onların görüşleriyle yol 
haritalarını revize ettiklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

BESAŞ, başta unlu mamuller olmak üzere soğuk 
zincir ürünlerini Bursa’nın her tarafına ulaştırmak 
için mobil hizmet aracını devreye aldı.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 10

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 

Bursa’nın tarih ve turizm şehri 
olduğunu vurguladı. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne giren 
Bursa’nın özelliklerine işaret 
eden Başkan Aktaş, kentin 
değerlerinin öne çıkarılıp 
tanıtılması konusunda Büyük-
şehir Belediyesi ve Valilik’in 
yanı sıra Bursa’ya değer 
katan, bu kentte çalışan ve 
yaşayan herkesin sorumluluk 
taşıması gerektiğini belirtti. 
Bursa’nın tarihi derinliğinin 
algılanıp kentin misafirlerine 
de anlatılması gerektiğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın 
bundan sonra gelişen alanı 
kesinlikle turizmdir. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girmek 
kesinlikle bir ayrıcalıktır. 
Bursa’nın bu değerini daha 
donanımlı kullanmalıyız” diye 
konuştu.
Potansiyel zengin

Bursa Valisi İzzettin Küçük 
de kentin değerlerine dikkati 
çekerek, “Türkiye’de koruma 
altına alınmış eserler bakımın-
dan en zengin 2. il Bursa’dır. 
Hitap ettiği turizm potansiyeli 
açısından da en zengin ilimiz 
olan Bursa’daki bu eserlerin 
korunması ve gelecek nesille-
re taşınmasını önemsiyoruz” 
dedi.
UNESCO Bursa Alan Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise 
UNESCO hakkında bilgi verdiği 
toplantıda, Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giriş 
süreci ve avantajları ile ilgili 
bir sunum yaptı.       

Bursa ve UNESCO 
İznik’in de UNESCO Dün-
ya Mirası Listesi’nin geçici 
listesinde olduğunu hatırlatan 
Prof. Dr. Dostoğlu, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren 
kentlerle ilgili farkındalığın 
arttığını, turizm, sahiplenme, 
finansal destek, koruma, hasar 
giderilmesi ve teşvik konula-
rında bu şehirlerin artı değer 
kazandığını sözlerine ekledi. 
Bursa’nın bu başarısının gele-
cek nesillere de aktarılmasının 
önemi vurgulanan toplantıda 
ayrıca, kentin üstün evrensel 
değerlerinin sürdürülebilmesi 
için uluslararası öneme sahip 
alanların korunması gerekliliği 
de değerlendirildi.

Bursa’daki tarihi 
yapıları tek te restore 
ederek yeniden hiz-
mete alan Büyükşehir 

Belediyesi, hayırseverlerin 
desteğiyle çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. Büyükşe-
hir Belediyesi ile Hayırsever 
İşadamı Alican İpek arasında 
yapılan protokol gereği, Do-
ğanbey Mahallesi’nde bulunan 
700 yıllık Mizanoğlu Mescidi 
de yenileme çalışmalarına 
tabi tutulacak. Anlaşma mad-
delerine göre, ibadethanenin 
inşaatı hayırsever işadamı 
tarafından tamamlanıp, bina 
tefriş edilecek. Mekanın çevre 
düzenlemesi, zemin kaplama-
sı, bahçe duvarı ve kamelya 
çalışmaları ise Büyükşehir 
Belediyesi tarafından karşıla-
nacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İşadamı Alican 
İpek’e sağladığı destek nede-
niyle teşekkür etti. Yapılan 
protokol gereği Mizanoğlu 
Mescidi’nin rekontrüksiyon 

çalışmalarının en kısa zaman-
da başlatılacağını söyleyen 
Başkan Aktaş, “Mülkiyeti 
TOKİ’ye ait olan mescidin 
‘TOKİ ve belediye arasında 
yapılan ek protokol ile’ proje 
ve uygulama çalışmalarının 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yürütülmesi kararlaştırıl-
mıştı. Parselde çalışmalar ta-
mamlandı ve rekontrüksiyon 
projeleri Ankara’da onaylandı. 
Tescilli yapı olduğu için usulü-
ne uygun şekilde yenilenecek. 
Çalışmalar yaklaşık 1 yıl gibi 
sürede tamamlanarak, burası 
yeniden ibadete açılacak. Bur-
sa, bir tarih ve kültür şehridir. 
Osmanlı’nın izlerini tüm ben-
liğiyle taşıyor. Tarihten kalan 
mirasın geleceğe taşınması 
için bu tür projeleri önemsi-
yoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Miza-
noğlu Mescidi için hazırlanan 
protokol, Başkan Aktaş ile 
İşadamı Alican İpek arasında 
imzalandı. 

Değerlerimiz turizmle öne çıkacak

700 yıllık mescit 
ayağa kaldırılıyor

Bursa’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından tem-
silciler ile ilgili bölgelerin muhtarları ve vatandaşların da katıldığı 
UNESCO Dünya Mirası Bursa Bilgilendirme Toplantısı, Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Hayırsever İşada-
mı Alican İpek arasında yapılan protokol ile 
Doğanbey Mahallesi’ndeki 700 yıllık Miza-
noğlu Mescidi yeniden ayağa kaldırılarak 
yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak.

174 yıllık tarihi ile adeta yakın tarihe ışık tutan 
Hünkâr Köşkü’nün biriktirdiği anılar sergiye 
dönüştü. 

Geçmişten geleceğe 
anı biriktiren Hünkâr 
Köşkü Müzesi’ndeki 
sergi açılışına Büyük-

şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın yanı sıra Yıldırım Be-
lediye Başkan Yardımcısı Şenol 
Şimşek, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Murat Uşun, Kültür Sanat Daire 
Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Ko-
ordinatörü Yaşar Elmas ve Mü-
zeler Şube Müdürü Muhterem 
Çevik katıldı. Osmanlı sultanla-
rından Abdülmecid Han, Sultan 
Abdülaziz ve Sultan V. Mehmet 
Reşat’ın kaldığı, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de Bursa’yı 
ziyaretinde sıklıkla konakladığı 
Hünkâr Köşkü’ndeki serginin 
açılında konuşan Başkan Aktaş, 
milli mücadeleye yönelik önem-
li kararların alındığı binadaki 
serginin Bursa’nın yakın tarihi-
ne ışık tutuğunu söyledi.
Önemli sembollerden

İki bölümden oluşan sergi-
nin ‘müze arşivinin titizlikle 
araştırılması sonucu’ hazırlan-
dığını belirten Başkan Aktaş, 
“Hünkâr Köşkü, 174 yıllık tarihi 
ile Bursa’nın önemli sembolle-
rinden biri. 1844 yılında Sultan 
Abdülmecid’in Bursa’yı ziyareti 
öncesi dönemin valisi Mehmet 
Salih Paşa tarafından av köşkü 
olarak 19 gün gibi kısa sürede 
yaptırıldı. Sultan Abdülaziz 
ve Sultan V. Mehmet Reşat da 
Bursa ziyaretlerinde Hünkâr 
Köşkü’nde konaklamış. Her biri 

Hatıralar Hünkar Köşkü’nde canlanıyor 

sanat eseri olan orijinal eşyaları 
ile ilk günkü ihtişamı ile ayakta 
kalan köşkün, Cumhuriyetin 
banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ağırladığını da biliyoruz. 1925 
yılında Türkiye’nin ilk kadın pi-
lotu Sabiha Gökçen ve Atatürk 
bu köşkte tanışmışlar. Beledi-
yemiz bünyesinde müze olarak 
faaliyetlerine devam eden 
Hünkâr Köşkü, birçok yaşan-
mışlık öyküsünü hatıralarında 
barındırıyor” dedi. Sergide 
köşkte kalan padişahlar ve 
Atatürk’ün Bursa ziyaretlerine 
ilişkin bilgi ve görsellerin yanı 

sıra canlandırma alanları ve du-
var panolarının bulunduğunu 
ifade eden Başkan Aktaş, “Bu 
mahallenin, bu semtin benim 
için özel anlamı var. Rahmetli 
kayınpederim, kayınvalidem 
ve eşim bu mahallenin insanla-
rıydı. Serginin düzenlenmesine 
emek veren, katkı koyan her-
kese teşekkür ediyorum. Tarih 
meraklısı tüm müze dostlarını 
Hünkâr Köşkü’ndeki bu özel 
sergiyi gezmeye davet ediyo-
rum” diye konuştu. Teknoloji 
ve mimarlığın ‘çok ilerlemesine 
rağmen’ 200 yıl önce inşa edi-

len eserleri yakalayamadığını 
belirten Başkan Aktaş, özellikle 
gençlerin Hünkâr Köşkü’nü 
görmesi gerektiğini ifade etti. 
Kurdele kesiminin ardından 
Başkan Aktaş, Büyükorhanlı 
öğrenciler ve Kütahya’dan kül-
tür turuna gelen ziyaretçiler ile 
sergiyi gezdi. Müze arşivinden 
derlenen belge ve fotoğrafla-
rı yakından inceleyen Aktaş, 
Hünkâr Köşkü Müzesi’ni de zi-
yaret ederek, yapının tarihçesi 
hakkında Sanat Tarihçisi Zehra 
Anbertepe’den bilgi aldı.
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Bursa’yı sağlıklı bir 
geleceğe taşımayı 
hedefleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, şehir 

merkezinin yanı sıra ilçeleri 
de sosyal donatı alanları ile 
buluşturmaya devam ediyor. 
Mart 2017’de çalışmaları baş-
layan 1500 metrekarelik İznik 
Çakırca Parkı da düzenlenen 
törenle kullanıma sunuldu.
Törende konuşan Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, evrensel 

bir miras olan 
İznik’in doğal 
güzellikle-

riyle insan-
lığa kültürel 

bir peyzaj alanı 
sunduğunu söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
ilçede çok sayıda çalışma 
yürüttüklerini belirten Başkan 
Alinur Aktaş, İznik Gölü gibi 
doğal güzelliğin kenarında yer 
alan Çakırca Mahallesi’nin de 
Büyükşehir yatırımlarından 
nasibini aldığını ifade ederek, 
1500 metrekarelik Çakırca 
Parkı’nın üst yapı çalışmaları 
kapsamında köy kahvehane-
sinin, aydınlatma direklerinin 
ve peyzaj düzenlemesinin 
tamamlandığını dile getirdi. 
Başkan Aktaş, “İznik, sadece 
Türkiye’ye değil bütün insanlı-
ğa kalmış evrensel bir mirastır. 
Milattan önce 2500 yıllarına 
kadar uzanan bir yerleşim 
tarihi var. Bitinya Krallığı’na 
başkentlik yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en önemli 
kentleri arasında yer almış-
tır. Osmanlılar tarafından 

fethedilinceye kadar 4 
imparatorun taç giydiği 

bir şehir olmuştur. 
İznik, bağrında 
taşıdığı tarihi miras 
yoğunluğu, doğal 
güzellikleri, tarım ve 
kırsal hayatı ile Bur-

samızın önemli ilçelerin-
den biridir. Her ilçemizin ayrı 
önemi var. Ancak İznik, 
bunlar arasında farklı 
bir değere sahiptir. 

Sadece İznik’e gelen turistleri 
ağırlarken, başımız döner. 
Burası müthiş bir alt yapıyı 
bünyesinde barındırıyor” dedi.
İznik’te birçok çalışmayı yürüt-
tüklerini aktaran Başkan Ak-
taş, toplam maliyeti 3 milyon 
TL’yi bulan parkta yapılanları 
anlattı. Başkan Aktaş, “İmalat-
lar arasında 144 ve 220 metre-
karelik 2 adet balıkçı resto-
ranı, 70 metrekarelik balıkçı 
kahvehanesi, 12 metrekarelik 
balık havuzu, 6 adet kamelya, 
70 araçlık otopark, 154 metre-
karelik çocuk oyun alanı, 100 
metrekarelik spor alanı, 7000 
metrekarelik yeşil alan, 1500 
metrekarelik halı saha, WC, 
büfe, yürüyüş yolları bulunu-
yor. Ayrıca Çakırca Mahalle-
si’ndeki camide bakım onarım, 
çevre düzeni, altyapı ile ilgili 
de önemli çalışmalar yapıldı. 
Mahalle Konağı, düğün salonu 
çalışmaları sürüyor. İnşallah 
Çakırca, Büyükşehir’in gücünü 
hissetmeye devam edecek. 
1058 mahallemizde dokunma-
dığımız nokta yok. Parkımı-
zın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

İznik, Büyükşehir ile nefes alıyor
Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazanması amacıyla her ilçeye parklar ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, İznik Gölü kenarındaki Çakırca Mahallesi’nde de 1500 metrekarelik parkı hizmete açtı.

BUSMEK’ten ‘Kültürel semboller’ Kursiyerlerin sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde faaliyetlerini sürdüren 
BUSMEK’in 13. Genel Sergisi, bu 
yıl ‘Kültürel Semboller’ tema-

sıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) sanat-
severlerle buluştu. Sergide, 37 branşta 
1540 adet eser görücüye çıktı. Bursa 
protokolünün ve vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği organizasyon, ‘Kelebek-
lerin Dansı’ temalı çocuk sergisiyle 
başladı. BUSMEK çalışanlarından oluşan 
folklor ekibinin Bursa yöresine ait halk 
oyunlarını sergilediği törende, Büyükşe-
hir Belediyesi Mehter Takımı da sahne 
aldı. 
BUSMEK’in verdiği hizmetlerle ulusal 
ve uluslararası alanda organizasyonlara 
imza atıldığını belirten Başkan Alinur 
Aktaş, kurslarda örnek, ulaşılabilir, 
sürdürülebilir ve hayat boyu öğrenme 
ilkeleriyle hareket eden bir hizmet 
anlayışının ortaya konulduğunu ifade 
etti. 2006’da 5 kurs merkeziyle yola çı-
kıldığını, 13. yılında 30 kurs merkezinin 
yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarıyla 
birlikte hizmet verdiğini dile getiren 
Başkan Alinur Aktaş, “Kurslarımız, şehir 
kültürüne adaptasyonu sağladığı gibi 
hizmetinden istifade eden bireyleri 
üretmeye ve bilinçli şekilde tüketmeye 

sevk ediyor. Kursiyerlerin kültürel ve 
sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Şeh-
rimizin istihdamına artı değer katmak 
maksadıyla sanayileşmenin doğurdu-
ğu kalifiye eleman açığını kapatmaya 
yardımcı oluyor. Bu sene 13.’sü düzen-
lenen ‘Kültürel Semboller’ temalı genel 
sergimizde, 37 branşta estetik ve göz 
nuru 1540 adet eser görücüye çıktı. 
Bursa’da sanat ve eğitim meşalesini 
13 yıldır ışıksız bırakmayan BUSMEK, 
bu zamana kadar 250 farklı branşta 
200 bin kursiyere eğitim verdi. Kaliteli 
eğitim anlayışını Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursalıların teveccühlerinden alan 
BUSMEK, senede ortalama 30 bin kişiye 
eğitim hizmeti sunuyor. Şu anda 250 
farklı branşta eğitimler devam etmekte-
dir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tekno-
lojiyi vatandaşların yaşam alan-
larına kadar götürdüğü Bursa 
Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) 

ile Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi 
(BENMEP), Bursa’nın her köşesinde 
yaşayan binlerce insana nitelikli iş gücü 
kazandırmaya devam ediyor. Özellikle 
ev hanımlarının teknolojiye daha rahat 
ulaşmaları ve çocuklarının eğitimine 
katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçek-
leştirilen BUMEP eğitimlerinden fayda-
lanan 2 bin 880 kursiyer ve Türkiye’de 
ilk kez engelli vatandaşlara yönelik 
gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine 
katılan 557 kursiyer, bugün sertifika 
heyecanını yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı koordinasyonun-
da sürdürülen Bursa Mobil Eğitim 
Projesi’nin (BUMEP-BENMEP) Ağus-
tos - Aralık 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen eğitimlerine katılan 
vatandaşlara katılım belgeleri, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 
Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen 
törende verildi. 
BUMEP ve BENMEP eğitimlerinde başa-
rılı olan kursiyerler, sertifikalarını Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’tan aldı. Başkan Aktaş, vatandaş-
ların yaşadıkları mahallelerde bilgiye 
ulaşmalarını sağlayan BUMEP ve BEN-
MEP eğitimlerinin önemine değinerek, 
“Kurslara katılan vatandaşlarımızı gö-
nülden alkışlıyorum. Ülkemizdeki kadın 
eğitimlerine yeni bir soluk kazandıran 
BUMEP, 2011 yılından bu yana bugüne 
kadar 14 ilçemizde eğitim hizmeti verdi. 
BUMEP eğitimlerine katılan kursiyer-
lerimiz, teknoloji ve interneti etkin bir 
şekilde kullanarak, kişisel gelişimlerinin 
yanında kültürel ve sosyal yaşamlarına 
da katkıda bulunuyorlar. Proje kapsa-
mında özel bilgisayar dersliği haline 
getirilmiş otobüslerde, alanında uzman 
ve tamamı kadınlardan oluşan eğitmen-
ler görev yapıyor” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve Uluabat Gölü’ne gi-
den kirliliği önlemek hedefiyle inşa edilen ve yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan bir dizi yatırım törenle hizmete açıldı.

Mustafakemalpaşa altyapısı için tarihi gün

Babalar Günü’nde
Başkan sürprizi

Bursa’nın susuz kalmaması, 
atık suların arıtılması ve 
çevrenin kirlenmemesi için 
BUSKİ marifetiyle tüm ilçeler-

de yatırımlarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Mustafakemalpaşa’da da 
birbirinden özel projeleri uygulamaya 
aldı. Kent merkezini temiz suya ka-
vuşturacak Mustafakemalpaşa Atıksu 
Arıtma Tesisi, Tatkavaklı’nın 30 yıllık 
arsenikli su problemini tarihe gömen 
Tatkavaklı Arsenik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi, Lalaşahin Mahallesi’nin içme 
suyunu standartların üzerine taşıya-
cak Çan İçme Suyu Arıtma Tesisleri 
ve BUSKİ’nin ilçede yaptığı diğer alt 
yapı hizmetleri düzenlenen törenle 
vatandaşların istifadesine sunuldu. 
Halkın yoğun ilgi gösterdiği törene, 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğ-
lu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan 
Salman, Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan ve protokol 
üyeleri ile davetliler katıldı.

Dev alt yapı hamlesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Mustafakemalpaşa Atıksu 
Arıtma Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
törende yaptığı konuşmada, ilçe-
nin 40 yıllık içme suyu sıkıntısı ile 
Tatkavaklı’nın 30 yıllık arsenikli su 
probleminin açılışı yapılan yatı-
rımlarla birlikte tarihe karıştığını 
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘temiz suyu olmayan şehir, 
asfaltı bulunmayan köy kalmaya-
cak’ talimatı doğrultusunda mesai 
harcadıklarını ve Mustafakemalpaşa, 
Karacabey ve İnegöl için kapsamlı 
bir alt yapı çalışması hazırladıklarını 
kaydeden Başkan Aktaş, “Mustafa-
kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’ni 
20 milyon TL’lik harcamayla hizmete 
aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyo-
ruz. 4 dönemdir meclis üyesiyim. 
Tatkavaklı’nın arsenikli su problemi, 
her dönem önümüze geldi fakat konu 
bir türlü çözüme kavuşturulamadı. 
Allah’a hamdolsun. Tatkavaklı’nın 
arsenikli su sıkıntısı da giderilmiş 
oldu. Bitiyor mu? Hayır, tabii ki 
bitmiyor. Mustafakemalpaşa, Kara-
cabey ve İnegöl’de komple alt yapı 
çalışmalarına giriyoruz. Göreceksiniz, 
parça parça, şehri üzmeden 3 yıllık 
süre zarfında tertemiz bir şekilde 
işin içinden çıkacağız. Bunun sadece 
Mustafakemalpaşa ayağının bedeli 

250 milyon TL olacak” dedi.
Bursa’nın su sıkıntısı yok
Başkan Alinur Aktaş, günümüzde 
dünyanın her tarafında mevcut su 
kaynaklarının sürekli azaldığını, bu 
nedenle suyun öneminin gündem-
den düşmediğini söyledi. Kuraklık 
ve yağışların mevsim normallerinde 
seyretmemesinin de ülke günde-
minde yerini koruduğunu belirten 
Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın böyle 
bir sıkıntısının bulunmadığını ifade 
etti. Buna rağmen gerekli tedbirleri 
aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, 
“BUSKİ eliyle önemli yatırımlar 
yaparak, Bursa’nın susuzluğa maruz 
kalmaması için çalışıyoruz. İçme ve 
yağmur suyu, kanalizasyon çalışmala-
rının yanında arıtma tesisleri ile suyu 
ıslah ederek şehre kazandırıyoruz. 
Bu kapsamda Gemlik, Mudanya ve 
Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Ni-
lüfer ile Mustafakemalpaşa’da atık su 
arıtma projelerini uygulamaya aldık” 
diye konuştu. 

Hizmetler sağanak şeklinde
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavu-
şoğlu ise Türkiye’de bugün yatırım 
ve hizmetlerin adeta sağanak şekilde 
yağdığını ifade etti. Bursa’da da diğer 
birçok ilde olduğu gibi her gün ya 
bir temel atma ya da açılış töreninin 
yapıldığını kaydeden Başbakan Yar-
dımcısı Çavuşoğlu, “Gün geçmiyor ki 
Bursalılarla yeni bir hizmeti buluş-
turmayalım. Felaket tellallarının ‘Ülke 
iyiye gitmiyor’ şeklindeki istismarının 
hiçbir gerçeklik payı yok. Türkiye’de 
hizmetler sağanak şekilde yağıyor” 
şeklinde konuştu.

40 yıllık düş gerçek oldu
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan da Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan yatırımlarla 
ilçenin alt yapı sıkıntısının gideril-
diğini vurguladı. Mustafakemalpa-
şa’daki sağlıksız alt yapının 40 yıllık 
geçmişinin bulunduğunu hatırlatan 
Kurtulan, seçimden seçime proje-
lendirilen arıtma tesisleri ve isale 
hatlarının bir türlü inşaat safhasına 
gelmediğini anlattı. 2009 yılında 
görevi devralır almaz harekete geçtik-
lerini ve konuyu çözüm için belediye 
meclisine taşıdıklarını hatırlatan 
Kurtulan, “Yaptığımız projelere ve 
aldığımız kredilere rağmen, konuyu 
belediye meclisimizde onaylatama-
dık. Projenin gerçekleşmesi için 2014 
yılını beklemek zorunda kaldık. Bu-
gün ise 7 ayrı tesisi hemşerilerimizle 
buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. 100 
binlik bir nüfus için değil gelecek için 
çalışan bu ekibe şükranlarımızı arz 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Son sistem hijyenik tesisler
Yapılan yatırımların en büyüğü olan 
Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma 
Tesisleri, besi maddesi giderimi 
sağlayan ileri biyolojik arıtma siste-
minden oluşuyor. Tesiste kalın ızgara, 
kum tutucu, dağıtım yapısı, biyolojik 
fosfor giderim tankı, havalandırma 
tankı, son çöktürme tankı, graviteli 
ve mekanik çamur yoğunlaştırıcı, 
çamur depolama, çamur susuzlaştır-
ma ve boşaltım yapısı üniteleri yer 
alıyor. Saniyede 120 litre kapasiteye 
sahip olan ve 3 milyon 540 bin TL’ye 
mal edilen Tatkavaklı  Arsenik İçme 
Suyu Arıtma Tesisi ise bulanıklık ve 
arsenik arıtımı sağlıyor. Çalışmalar 
kapsamında, Lalaşahin Mahallesi 
Mustafakemalpaşa Çan İçmesuyu 
Arıtma Tesisi’ne de 2 milyon TL’lik 
harcama yapıldı. Söğütalan ve Suuçtu 
isale hatları ile Merkez ve Lalaşahin 
su depoları ve BUSKİ’ye ait diğer yatı-
rımlar da tören kapsamında hizmete 
sokuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Gökhan Yıldız ile birlikte 17 Hazi-
ran Babalar Günü münasebetiyle 

Sırameşeler Çocuk Sitesi’ni ziyaret etti. Bir 
şekilde anne ve babalarından ayrı yaşamak 
zorunda kalan çocuklarla samimi şekilde 
sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, miniklere 
çeşitli hediyeler dağıtarak onların yüzlerini 
güldürdü. Çocukların kaldıkları ortamı ve 
verilen eğitimleri yerinde gören Başkan Ak-
taş, 4 ve üzeri sınıflarda eğitim görüp takdir 
ve teşekkür belgesi alan öğrencilere bisiklet 
hediye etti.
Çocuk evi yöneticilerine teşekkür
Çocuk Sitesi’nde 110 çocukla buluşarak 
Babalar Günü’nün ruhuna uygun şekilde 
miniklerin başlarını okşadıklarını ve onlara 
özgüven aşıladıklarını belirten Başkan 
Alinur Aktaş, “Ziyaretimizde, devletimizin 
şefkatli yüzünü bir kez daha görmüş olduk. 
Başta cumhurbaşkanımız ve aile ve sosyal 
politikalar bakanımız olmak üzere Çocuk 
Sitesi’nde emeği geçen tüm yönetici ve eği-
timcilere teşekkür ediyorum. Burada kalan 
çocuklarımız bir şekilde anne ve babaların-
dan ayrı yaşıyor ya da anne-babaları yok. 
Ama devletin şefkatli yüzü onlara her zaman 
sahip çıkıyor. Çocuklarımız aldıkları eğitimin 
sonucu müthiş özgüven kazanmış. Hepsinin 
hayatla barışık olduğunu gördük. Onlara bu 
sevgiyi aşılayan tüm yönetici ve eğitimcilere 
teşekkür ediyorum” dedi.
Anneler gibi babaların da çok değerli oldu-
ğunu ve yılın her günü hatırlanması gerek-
tiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Fedakar 
babaların, baba adaylarının, baba olamayıp 
baba pozisyonunda olan ağabeylerimizin 
Babalar Günü’nü kutluyorum. Vatanın birliği 
ve beraberliği için şehit olan tüm babaları-
mızı rahmetle anıyorum” diye konuştu.
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut 
Öneş ise sosyal sorumluluk projesi çerçeve-
sinde Çocuk Sitesi’ni ziyaret eden Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür 
etti. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal so-
rumluluk anlamında birçok projeye öncülük 
ettiğini söyleyen Öneş, teşekkür ve takdir 
belgesi olan çocuklara hediye verilmesinin 
de onlar için büyük moral olduğunu söyledi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyo-kültürel hayatı canlandırmak hedefiyle yaptırılan Kestel Açık Hava Tiyat-
rosu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Bu yaz bilimle
dolu dolu geçecek

Başkan
Aktaş’tan 
hastalara

Bayram 
ziyareti

Kestel’de kültür sanatın yeni adresi hizmette

Uludağ Üniversitesi (UÜ) bünyesinde 
faaliyetlerine devam eden ULUTEK 
ile Bursa Bilim Teknoloji Merkezi 
(Bursa BTM), çocukları yaz tatilin-

de sıkıntıdan kurtaracak işbirliğine imza 
attı. ULUTEK binasında gerçekleştirilen Ma-
ker Çocuk Programı imza törenine, ULUTEK 
Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ile 
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik katıl-
dı. Maker Çocuk Programı’nı 2016 yılından 
itibaren aralıksız sürdürdüklerini kaydeden 
ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Kanık, yeni dönemde bu programı çok daha 
farklı boyuta taşımaya karar verdiklerini 
açıkladı. Bu alanda oldukça deneyimli bir 
kurum olan Bursa Bilim Teknoloji Merkezi 
ile işbirliği yapacaklarını belirten Prof. Dr. 
Mehmet Kanık, “İmzaladığımız protokol 
ile çocuklarımız daha kapsamlı ve seviyesi 
gelişmiş maker çocuk programı ile karşıla-
şacak. Katılımcılar, evlerinde bilgisayar veya 
cep telefonuyla vakit öldüreceğine burada 
zevkli ve eğlenceli ortamda proje yapmayı 
öğrenecek. Robotlar yapacak, elektronik 
kodlama gibi alanlarda kendilerini geliş-
tirmiş olacaklar. Dolayısıyla bu yıl kaliteyi 
yükseltme adına çok önemli bir iş yapacağı-
mıza inanıyoruz. Tüm Bursalı çocuklarımızı 
burada görmek istiyoruz. Ayrıca burada 
program süresince velilerimizi de unutma-
dık. Veliler, bina içerisindeki kafeteryamızda 
veya nezih bahçemizde sıkılmadan vakit 
geçirmiş olacak. Bu vesile ile bizimle işbirli-
ğinde bulunan Bursa BTM yetkililerine çok 
teşekkür ediyorum” dedi.
Programların 25 Haziran-14 Eylül tarihleri 
arasında ikişer haftalık modüller halinde 
devam edeceğini aktaran Kanık, “Üç farklı 
yaş grubuna göre programlar yapılacak. 
Programlarda 5-7, 7-9 ve 10-14 yaş grup-
larında çocuklarımıza eğitimler verilecek. 
Her gruba da 5 ayrı program uygulanacak. 
Veliler de bu programların bir tanesine 
ya da tercih etmeleri durumunda hepsine 
birden katılabilecek. Çocuklarımız ‘mevcut 
seviyeleri dikkate alınarak’ programlara 
dâhil edilecek. Yaz tatiline çıkan çocuklar, 
döndüklerinde telafi programlar ile eğitim-
lerine kaldıkları yerden devam edebilecek” 
diye konuştu. Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Alinur 
Aktaş, AK Parti İl 
Başkan Yardımcısı 

Gökhan Yıldız ile birlikte 
Çekirge Devlet Hastanesi’ni 
ziyaret etti. Başhekim Opera-
tör Doktor Engin Paralı ve 
diğer idarecilerle birlikte te-
davi odalarını gezen Başkan 
Alinur Aktaş, hastalara acil 
şifalar diledi. Hasta yakın-
larıyla da sohbet ederek 
dertlerini dinleyen Başkan 
Aktaş, çalışan personel de 
dahil bayramlaştığı kişilere 
çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, gece gündüz 
demeden hastalara şifa 
dağıtan sağlık personellerini 
bu bayramda unutmadık-
larını söyledi. Hastanede 
yatanlara acil şifalar ve 
görevli personele işlerinde 
kolaylıklar dileyen Başkan 
Aktaş, “Devletimizin gücü 
burada ziyadesiyle hissedili-
yor. 2019 yılında Bursa Şehir 
Hastanesi’nin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte sağlık 
alanında standartlarımız 
çok daha yükselecektir. 
Bursa sağlık alanında ciddi 

mesafeler alacaktır. Tüm 
hastalarımıza acil şifalar di-
liyorum. Herkesin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ediyorum. 
Hastalara bu bayram günün-
de bile şifa dağıtan görevli 
tüm arkadaşlara minnetta-
rım” dedi.

Bursa’nın daha yaşanabilir bir 
şehir olabilmesi için çalışma-
larını yoğunlaştırarak sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi, 

ulaşım, altyapı ve trafik hamlelerinin 
yanı sıra sosyal ve kültürel yatırım-
larına da devam ediyor. İlçelerdeki 
sosyal donatı alanı eksiklikleri tespit 
ederek gideren Büyükşehir Beledi-
yesi, Kestel ilçesine de modern açık 
hava tiyatrosu kazandırdı. Yapımı-
na Haziran 2015’te başlanan 1400 
kişilik açık hava tiyatrosu, düzenle-
nen törenle hizmete alındı. Yaklaşık 
4 milyon TL’ye mal olan açık hava 
tiyatrosu, tribünü, sahnesi, uzay kafes 
sahne çatısı, sahne arkası mekanları, 
ortak kullanım alanları, otoparkları 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla 
Kestel’e değer kattı.
Sosyal hayat şekillenecek
Şehirlerin mimari anlamda yenilikçi 
yaklaşımlarla geliştiğini ve sosyo-kül-
türel hareketlilikle canlılığını korudu-
ğunu söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın köklü 
tarihi ve kültürel birikimiyle büyüle-
yici bir şehir olduğunu belirtti. Kültür 

şehri Bursa’nın bu özelliğini güçlen-
dirmek adına çalışmalar yaptıklarını 
ifade eden Başkan Alinur Aktaş, 
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 
farklı organizasyonlara imza attıkla-
rını dile getirdi. Festival, sempozyum 
ve panellerin daha fazla vatandaşa 
ulaşmasıyla kültürel zenginliğin de 
artacağının altını çizen Başkan Aktaş, 
“Kestel ilçemizde yapımı tamamlanan 
açık hava tiyatrosu da şehrin sosyal 
ve kültürel hayatının şekillenmesinde 
önemli katkılar sunacaktır. Yapımına 
Haziran 2015’te başlanan 1400 kişilik 
açık hava tiyatrosu, tribünü, sahnesi, 
uzay kafes sahne çatısı, sahne arkası 
mekanları,ortak kullanım alanla-
rı, otoparkları, çevre düzenlemesi 
çalışmalarıyla ilçeye değer katacaktır. 
Tiyatro, bütün şehrin yararlandığı bir 
merkez haline gelecektir. Açık hava 
tiyatrosunun ilçemize ve şehrimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.
25 yıl önce çöplüktü
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar 
ise, tiyatronun yapıldığı alanın TO-
Kİ’lerden önce 25 yıllık çöplük olarak 
kullanıldığını hatırlattı. Bugün itiba-

riyle bölgenin modern şehir örneği, 
spor ve eğitim vadileri, sağlık tesisi 
gibi örnek yaşam alanlarını barındır-
dığını anlatan Acar, artık Bursa’nın 
doğusunda yapılanların batı bölge-
leri tarafından örnek alındığını dile 
getirdi. Acar, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kestel’e ve şehre kazandı-
rılan açık hava tiyatrosunun da kültür 
hayatına önemli katkılar sağlayacağı-
nı ifade etti.
Bursa Milletvekili Müfit Aydın ise, 16 
yıllık süre içerisinde belediyelerin 
kitaplar dolusu hizmetler yaptığını 
söyledi. Genel idarenin gerçekleştir-
diği hizmetlerden de bahseden Aydın, 
Türkiye’nin yerel, ulusal ve uluslara-
rası arenada hızla geliştiğini anlattı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir 
Belediye Başkan Alinur Aktaş, Kestel 
Belediye Başkanı Yener Acar, Millet-
vekili Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı 
İskender Yönden, askeri ve mülki 
amirler, sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri, muhtarlar ve genç sporcular 
tarafından açık hava tiyatrosu hizme-
te açıldı.
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Bursa’daki buluşma yerleri-
nin konu alındığı yarışmada 
İbrahim Demirel, ‘Sevgi’ 
adlı fotoğrafıyla birinci 

olmuştu. Cengiz Çırpan ‘Seyir ve 
piknik’ isimli fotoğrafıyla ikincilik, 
Turan Topalar da ‘Çiçek’ adlı eseri 
ile üçüncülük ödülünü kazanmıştı. 
Aygül Öztürk ‘Akşam sporu’, Özgür 
Konur ‘Botanikte sıradan bir gün’, 
Özlem Çatak da ‘Baharın uyanışı’ 
isimli fotoğraflarıyla mansiyon al-
mıştı. Yarışmada dereceye giren ve 
mansiyon alan eserlere ödüllerini, 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Zehra Sönmez teslim etti. Yarışma-
nın birincisi İbrahim Demirel’e 4 
bin TL, ikincisi Cengiz Çırpan’a 3 
bin TL, üçüncüsü Turan Topalar’a 
da 2 bin TL para ödülü verildi. 
Mansiyon kazanan fotoğraflar da 

750’şer TL’nin sahibi oldu.
Ödül töreninde konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanvekili Zehra 
Sönmez, yoğun ilgi gören ve bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen Bursa’da 
Zaman Fotoğraf Yarışması’yla 
şehrin duygularla anlatılamayan 
güzelliklerinin açığa çıkartılmasının 
hedeflendiğini söyledi. Yarışma-
nın Bursa’da kış, bahar, yaz ve güz 
olmak üzere 4 farklı kategoride 
organize edildiğini, bahar hariç 
diğer kategorilerin ödül töreni-
nin gerçekleştirildiğini belirten 
Sönmez, “Bugün de bahar katego-
risinde derece alanlara ödüllerini 
veriyoruz. Yarışmamız yoğun ilgi 
gördü. ‘Buluşma mekanları’ konulu 
fotoğrafları seçmek üzere topla-
nan seçici kurul, eserleri zorlu bir 

elemeye tabi tuttu. Yapılan de-
ğerlendirme sonucunda kazanan 
fotoğraflar belirlendi. Ben etkinliği-
mize katılan tüm fotoğrafçılarımıza 
teşekkür ediyorum. Bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Aldıkları ödüller hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Zehra Sönmez, konuşmasının ardın-
dan yarışmada dereceye girenlere 
birer plaket takdim etti. Daha sonra 
Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf 
Yarışması’na katılan ve 40 fotoğ-
raftan oluşan sergi, ‘yapılan açılış 
töreniyle’ ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. Büyükşehir Belediye Baş-
kanvekili Sönmez, açılışın ardından 
sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Yaratıcı Çocuklar Derneği ile Aydın 
Doğan Vakfı’nın her yıl ortaklaşa 
yürüttüğü karikatür, öykü ve 
fotoğraf yarışmaları bu yıl da ger-

çekleştirildi. On birincisi yapılan organi-
zasyonda, karikatür etkinliğinin konusu 
‘Sanat’ olarak belirlendi. Türkiye çapında 
düzenlenen yarışmaya, çok sayıda okul 
ile sanat atölyesinden çalışmalar gönde-
rildi. Tamamı karikatüristlerden oluşan 5 
kişilik jüri üyesinin Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen eserler ile ilgili yaptığı 
zorlu değerlendirmeler sonucunda; 
Gemlik 11 Eylül İlkokulu öğrencilerinden 
Abdulgani El Said, üçüncü ve dördüncü 
sınıflar kategorisinde Türkiye ikincisi 
oldu. Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaoku-
lu öğrencilerinden Azra Nur Yavuz ise 
beşinci ve altıncı sınıflar kategorisinde 
iki çalışmayla boy gösterdi. Yavuz, bir ça-
lışmasıyla Türkiye ikincisi olurken, diğer 
çalışmasıyla aynı kategoride Türkiye dör-
düncülüğünü elde etti. Gemlik Halitpaşa 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 
Ayşe Berra Arıdil ile Ayşe Nur Öksüz de 
beşinci ve altıncı sınıflar kategorisinde 
Türkiye dördüncüsü oldu. Öksüz, başka 
bir çalışmasıyla ilk 10’a girerek sergile-
me ödülünü kazandı. Gemlik Ali Kütük 
Ortaokulu öğrencilerinden Arif Tozcuer, 
yedinci ve sekizinci sınıflar kategorisinde 
Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Mihraplı Hüdaven-
digar Kent Parkı’ndaki ‘Sanat 
ve Hobi Evi’ni ziyaret ederek 

yetkililerden bilgi aldı. Proje ve eğitim 
sorumlusu Zehra Altınöz ile belediye 
bürokratlarının da 
hazır bulunduğu 
ziyarette Başkan 
Aktaş, kursiyerlerle 
sohbet edip çalış-
malarını yakından 
izledi. Yaklaşık 100 
kişiye hizmet veren 
mekanda ‘tel kırma-
dan rölyefe kadar 
birçok sanat dalında’ 
eğitim almış kişiler, 
kendilerini daha 
da geliştirerek ekonomik hayata katkı 
sunma fırsatını buluyor.
“Daha güzel hale getirebiliriz”
Bursa’nın 17 ilçesine farklı alanlarda 
hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Ali-
nur Aktaş, altyapıdan üst yapıya kadar 

yoğun bir şekilde çalıştıklarını, şehrin 
sosyal ve kültürel hayatının canlandırıl-
ması için önemli destekler sağladıkları-
nı belirtti. Ziyaret edilen mekan ile ilgili 
vatandaşın yararına olacak kararlar 
aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 

“Hobi evinin kapasite-
sini genişleterek, uygu-
lama evi halini almasını 
istedik. Burası inşallah 
bundan sonra ‘Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve El Becerileri 
Uygulama Evi’ adıyla 
hizmet vermeye devam 
edecek. Hedefimiz daha 
fazla kişiye ulaşarak, ra-
hat ortamlarda çalışma-
larını sağlamaktır. Bir 

şehrin iyi noktalara gelebilmesi, sadece 
ihracatı ve sanayisiyle gerçekleşecek 
konu değildir. Bize ulaşan kişilerin 
imkanlarını artırarak, şehrimizi daha 
güzel ve yaşanabilir hale getirebiliriz” 
dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ile 
bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ‘Bahar’ 
kategorisinde dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin sahipleri ödüllerine 
kavuştu.

BUSMEK Gemlik Kurs Merkezi Karikatür Atölyesi öğrenci-
leri, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin organize ettiği ‘Sanat’ 
konulu karikatür yarışmasından ödülle döndü.

Objektife yansıyan bahar manzaraları

Küçük karikatüristler Bursa’ya 
7 madayla ve 2 kupayla döndü

Hobi evi kapasiteyi artırıyor
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Geçen sezon ETTU Kupa-
sı, Süper Lig ve Türkiye 
Kupası’nı şampiyon 
olarak tamamlayan 

yeşil-beyazlılar, bu sezon da Sü-
per Lig’de şampiyonluğa ulaştı. 
İstanbul Tozkoparan Spor 
Salonu’nda oynanan son etap 
maçlarına yenilgi görmeden 
çıkan Büyükşehir Belediyespor, 
Melek Hu, Yana Noskova, Simay 
Kulakçeken ve Damla Uzel’li 
kadrosuyla ilk olarak Kocasinan 
Belediyesi’ni 4-0’lık skorla geç-
ti. İkinci maçta TİGEM Spor’u 
4-1 mağlup eden yeşil-beyaz-
lılar, aldığı sonuçlarla son maç 
öncesi şampiyonluğu garan-
tiledi. Etabın son maçında en 
yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 
4-1 mağlup eden Büyükşehir 
Belediyespor, 2017-2018 Spor 
Toto Süper Lig’in namağlup 
şampiyonu oldu. Şampiyonluk 

kupasını Türkiye Masa Tenisi 
Federasyonu Başkanı Kerim 
Koç’un elinden alan Büyükşehir 
Belediyespor sporcuları, büyük 
mutluluk yaşadı. Bursa ekibinin 
genç çalıştırıcısı Ayşe Kara-
barut, geçen yıl kazandıkları 
ETTU Kupası’nın ardından bu 
sezon Şampiyonlar Ligi şampi-
yonluğunu elde etmek için mü-
cadele ettiklerini ancak finalde 
kaybettiklerini ifade etti. 

3. kez Türkiye kupası
İstanbul Tozkoparan Spor 
Salonu’nda oynanan maçlar-
da Antrenör Ayşe Karabarut 
yönetimindeki Melek Hu, Yana 
Noskova, Simay Kulakçeken 
ve Damla Uzel’li kadrosuyla 
Büyükşehir Belediyespor, 
çeyrek finalde Kocasinan 
Belediyespor’u 3-0 ve yarı final-
de güçlü rakibi Fenerbahçe’yi  
3-1 ile geçerek finalde TİGEM 
Spor’un rakibi oldu. Büyük 
çekişmelere sahne olan final 
karşılaşmasını 3-0 kazanan 
yeşil-beyazlılar, üst üste üçüncü 
kez Türkiye kupasının sahibi 
oldu.
Bu arada tarihinde ilk kez 
ETTU Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi’nde final oynayan Bursa 
ekibi, ligi ikinci olarak tamam-
ladı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü’nün 
olağanüstü genel 
kurul toplantısı, BUSKİ 

Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Genel Sek-
reteri Ahmet Bayhan’ın Divan 
Başkanlığını yaptığı toplantı-

da, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün geleceğine dair 
önemli adımlar atıldı. Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü, 
Türkiye Voleybol Federasyonu 
(TVF) Sultanlar Ligi’ndeki tüm 
katılım haklarını devretti.

Mali yapı düzelecek
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü Başkanı Alinur 
Aktaş, kulübün değerine işaret 
ettiği konuşmasında, “Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü 
bünyesinde 19 branşımız var. 
Voleybol voleybol derken diğer 
branşlara haksızlık yapmaya-
lım. Mevcut lisanslı sporcu sayı-
mız 49 bin 615, müsabık sporcu 
sayımız 3 bin. Engelli bir branş 
ve tekvando ile alakalı ilave 
edilmesi düşünülen geleneksel 
spor dallarından branşlarımız 
var. Spor okulları ile yaklaşık 10 
bin çocuğumuza spor yaptırıyo-
ruz. ‘Büyükşehir Okul Sporları 
Etkinlikleri’nde 286 bin öğren-
ciyi sporla tanıştırdık. Bunlar 
muazzam rakamlar… Zaten 
Belediyespor’un varlık nedeni 
de bu” diye konuştu.
“Bursa, bir voleybol şehri”
Başkan Aktaş, oylama ile kararı 
verilen voleyboldaki değişikliği 

açıklayarak, “Bursa’dan yetiş-
miş çok değerli spor adamları, 
çok değerli sporcular olmuş. 
Ancak son yıllarda Bursa’da 
sadece kadın voleybolu konuşu-
lur olmuş. Sultanlar Ligi, bu işin 
Süper Ligi. Kadın voleybolunda 
Bursa Büyükşehir Belediyes-
por ve Nilüfer Belediyespor 
Sultanlar Ligi’nde, Bursaspor 
1. Lig’de ve Ahmet Erden 
Spor Kulübü 2. Lig’de… Erkek 
voleybolunda TOFAŞ 1. Lig’de, 
Bursa Voleybol 2. Lig’de… 
Karacabey Spor bu sene 2. Lig’e 
çıkmış. İnegöl’de başkanlığını 
yaptığım İnegöl Belediyespor 
da şu an Efeler Ligi’nde… Bu 
kulüplerimiz mütevazı imkan-
larıyla gayretle çalışıyorlar. 
Nihayetinde Bursa’nın merkezi 

itibariyle kadın voleybolundan 
başka konuşulan bir şey yok, 
erkek voleyboluyla alakalı yok 
denecek kadar az… Biz erkek 
voleybolunu canlandırmak adı-
na bir hamle başlatmış olduk” 
şeklinde konuştu.
“Polemiğe gerek yok”
Öte yandan Başkan Aktaş, kadın 
voleyboluyla ilgili maliyetle-
rin yaklaşık 9 – 10 milyon TL 
civarında olduğunu açıklayarak, 
“Ne yaptığımızı, nerede dur-
duğumuzu çok net bir şekilde 
biliyoruz. “Kadın voleybolunu 
bitiyorlar” gibi kadın sporuna 
bakış açısıyla alakalı sanki 
bizde bir anormallik varmış 
gibi yaklaşımlar sergiliyorlar. 
Spor ahlakına yakışmayan, 

tamamen hayal ürünü konular 
bunlar. Kimse kusura bakmasın, 
eğer bu manada bir şey olsaydı, 
bizim tüm branşlardaki kadın 
şubelerini kapatmak veya farklı 
bir yönteme çevirmekle ilgili 
çalışma yapabilirdik. Kadın 
basketbolu başta olmak üzere 
diğer branşlar olduğu gibi 
devam ediyor. 40 milyon borç 
var, tartışma yapmaya gerek 
yok. Bayan sporuyla alakalı 
bizim bir karşıtlığımız olamaz, 
böyle bir şey söz konusu değil. 
Her şey yerinde değerlidir 
ama planlamayı doğru yapmak 
lazım. Biz erkek voleybolunda 
Bursa’da tarih yazacağız” diye 
konuştu.

Macaristan’ın Gyor 
kentinde 14-15 
Haziran’da tarih-
leri arasında dü-

zenlenen Avrupa Schoolboys 
(15 yaş altı) Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda Büyükşehir 
Belediyespor sporcusu Sertaç 
Üngör, 85 kilogramda Rus 
rakibi Aleksandr Grishin’i 3-0 
mağlup ederek altın madal-
yayı elde etti.
Müsabakanın ardından İstik-
lal Marşı’nı okutmanın büyük 
onurunu yaşayan küçük spor-
cu, sevincini teknik heyetle 
yaşadı. Üngör, aldığı sonuçla 
salonda bulunan sporsever-
lerden büyük alkış aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, üst üste 
ikinci kez ‘Süper Lig’ şampiyonu oldu. 

Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Vo-
leybol Federasyonu (TVF) Sultanlar Ligi’ndeki 
tüm katılım haklarını, Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü’nün olağanüstü genel kurul 
toplantısında yapılan oylama ile devretti. 
Kulübün voleybol branşında altyapıda çalış-
malar devam ederken, yeni dönemde Erkekler 
1. Ligi için iddialı bir takım oluşturulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu 
Sertaç Üngör, güreşte Avrupa şampiyonu 
oldu.

Süper Lig’in şampiyonu Büyükşehir

Büyükşehir’in filedeki başarısı Efeler ile sürecek

Minderde Bursa’ya
bir şampiyonluk daha




