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Postası
Bursa’da hedef kesintisiz ulaşım

Çiftçinin yüzünü güldürecek projeler

Bursa’nın daha rahat 
ulaşılabilir bir şehir 
haline gelmesi hedefiyle 
Çelebi Mehmet Bulvarı 

ve Hüdavendigar Bulvarı’nda 
kamulaştıran binalar yıkıldı. 
Böylelikle Yıldırım ile Mudanya 
arasındaki bağlantıda bir engel 
daha aşılmış oldu. Güzelyalı Atatürk 

Parkı'nda yapılacak 
çalışmaların Büyük-

şehir Belediyesi tarafından 
engellendiği iddialarının 
aksine Büyükşehir Beledi-
yesi, 2018 yatırım progra-
mında da yer alan meydan 
düzenleme çalışmalarına 
start verdi.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İnegöl 
Katı Atık Depolama 

Alanı’nda, metan gazından 
elektrik enerjisi elde et-
mek üzere projelendirilen 
üretim tesisinin inşaatına 
başlandı.Bu sene 2 Temmuz-2 Eylül 

tarihleri arasında Gem-
lik Karacaali ve Kestel 
Alaçam'da organize edilen 

yaz kampları, gençlerin doğa ve 
sporla iç içe zaman geçirmesine 
fırsat sunuyor. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon 
çalışmaları başlatılan 4 asırlık Bursa Mevlevihane-
si, özgün kimliği ile gün yüzüne çıkıyor.

Lemurları ve zürafaları elleriyle 
besleyen Başkan Aktaş, fok ve pen-
guenlerin ardından gergedanların 
da Bursa Zoo’daki yerini aldığını 
söyledi.

Türkiye genelinde çıkartılan ‘Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yöne-
timi Yönetmeliği’ kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Ko-
caeli gibi büyükşehirlerde ‘stratejik gürültü haritaları’ oluşturuldu. 
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4 asırlık Mevlevihane küllerinden doğuyor
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Güzelyalı'da engel
yok hizmet var

İnegöl'ün çöpü de
artık ışık saçacak

Hayvanat Bahçesi'nin
çekim gücü giderek artıyor

Doğa ve sporla iç içe 
gençlik kampı başladı

Gürültü eylem planına onay geldi

Kentin köklü kültürel değer-
lerini geleceğe taşıyarak 
Bursa’nın ‘UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmesini 

sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ka-
derine terk edildikten bir süre sonra 

yıkılıp yerine su depoları yapılan 
400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni 
yeniden gün yüzüne çıkarmak 
için rekonstrüksiyon çalışmasını 
başlattı.
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2018 yılı içerisinde 
çeşitli spor dallarında 
başarılar elde eden 

Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcularıyla bu-
luşan Başkan Alinur Aktaş, 
gençlerle tanışarak her 
zaman yanlarında oldukları-
nın mesajını verdi. 

Büyükşehir'in gururu
şampiyon sporcular

Sayfa 14

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sil baştan 
yenilenen Bursa 

Merkez Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, yeni eğitim 
öğretim yılında eğitime 
başlayacak.

Eğitime büyük destek

Sayfa 6
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Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

Vahşi yaşamın içindeki 'cesur yürek' bakıcılar

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 
11 yıldır çalışan, ayıdan 
aslana, kaplandan leopara 
kadar farklı hayvan türleri 

ile çalıştıktan sonra şimdi de fok 
ve penguenlerin bakıcılığını yapan 
Sezer Yıldız, çocukluğunda başlayan 
hayvan sevgisini mesleğe dönüştür-
menin mutluluğunu yaşıyor. Daha 
çocukluğunda civciv beslemeyle baş-
layan hayvan sevgisi, muhabbet kuşu, 
güvercin, balık, kaplumbağa ve köpek 
beslemeyle devam etmiş. Yıldız, bu 
kadar çeşitliliği bol bir bahçede çalı-
şıyor olmayı ise ‘inanılmaz bir hayal’ 
olarak nitelendiriyor.
Burada ilk hangi hayvanın 
bakımı üstlendiniz?
İlk başladığımda ayı ve kurt barına-
ğındaydım. Ayılar benim için çok hoş 
hayvanlardı. Gerçekten bakıcılarıyla, 
insanlarla bağları var. Bizi tanıyor-
lardı, sevdiklerini hissediyorduk. 
Kurtlar yapı olarak insanlara 
uzak. Ayılar öyle değil yakındı. 
Temasımız yoktu ama 
dışardan birbirimizi an-
layabiliyorduk. Ayılar 
çok sosyal hayvan-
dır. Sesimizden, 
görüntümüzden 

bizi algılıyorlar. 
Seslendi-
ğimizde 

besleme 
olduğunu 

anlayabi-
liyorlardı. 
Akşam 
kapalı alana girmesi gerektiğinde 
seslenince kapıya geliyorlardı. 
Hayvan davranışları nasıl 
farklılık gösteriyor?
Mesela aslan ve leoparda da 
çalıştım. Ayı ve kurtlara göre 
daha yabani, uzak hayvanlar. Ne 
yaparsanız yapın leoparda sürek-
li bir saldırma, kendini koruma 
altına alma durumu vardır. Benim 
zamanımda 5 aslanımız vardı. 1 dişi 

4 erkek, aileydiler. 3 yavrunun hepsi 
farklı karakterlerde. Genel manada 
aslan şudur diyemezsiniz. Biri çok 
sert, biri çok uysal kendi halinde, biri 
korkak. İnsanlar gibi hayvanlar ara-
sında da karakterler değişebiliyor.
Daha sonra Kaplan ve vaşak barına-

ğına geçtim. En iyi diyalog kurdu-
ğum, en çok sevdiğim hayvan kaplan 
diyebilirim. Erkek kaplanımız var 
Viktor. Aramız çok iyiydi. Kaplan ol-
masına rağmen, yiyecek seviyesinin 
en üstünde olmasına rağmen bağımız 
çok kuvvetliydi. Çağırdığımda gelirdi, 
yanıma yaklaşırdı. Camdan her türlü 
sevecekmiş gibi müdahalelerde 
bulunurduk. Bu benim çok hoşuma 
giderdi.
Hayvanın ruh halini bakışlarından 
çok iyi anlayabilirsiniz. Bakışlar her 
şeyi anlatabiliyor. Hayvanlarda da 
bakışlar çok önemli. Bir zaman sonra 
hareketlerinden, kuyruk sallamasın-
dan, durgunluğundan ya da saldır-
ganlığından ne yaşadığını, hangi 
dö- nemde olduğunu, neden 

kızdığını ya da neden 
sevdiğini anlaya-

biliyoruz. Hay-
vanlar bariz 

şekilde 
gösteriyor-
lar. İnsanlar 
bunu giz-
leyebilirler 
ama hay-
vanlar hiçbir 
duygularını 
gizleyemez-

ler.
Fok ve pengu-
enlere nasıl 
uyum sağla-

dınız?
Afrika pengueni ve 

foku inanılmaz hayvan-
lar. Penguenler Belçika’dan geldiler. 
Onlar gelmeden önce biz Belçika’ya 
gittik. 3 gün boyunca onlarla bera-
berdik, orada bir bağımız oldu. Yakın 
durduk, beslemelerini yaptık. Ayrıca 
onlarla ilgili küçük eğitimler aldık. 

Sonra burada farklı 
bir alana geldik-
leri için yabancılık 
çektiler ama 1-2 gün 
sonra beslemelerini 
ve bakımlarını sorun-
suz yapmaya başladık. 
Artık seslediğimizde bizi tanıyorlar. 
Bunun defalarca denemesini yaptık. 
Yabancı birini içeri soktuğumuzda 
hiç alakaları olmadı ama ben geldi-
ğimde besleme olduğunu veya başka 
bir şey olduğunu düşünüp hemen 
yanıma geliyorlar. 
Hayvanları tehlikeli buluyor 
musunuz?
Yırtıcı barınaklarda devamlı sizi 
zinde tutan bir şey var. Sürekli kont-
roldesiniz hem hayvanın hem kendi 
kontrolünüz. Bunu bırakma lüksü 
yok. Ama ben hayvanların gerçekten 
zararsız olabileceğini düşünüyorum. 
Beraber çalıştığımızda ‘acaba ben 
yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya 
kalsam ne olurdu’ diye düşündüğüm 
çok olmuştur. Günümüzde yaşanan 
olaylara bakıyorum insanların birbi-
rine uyguladığı, hayvanlara uygu-
ladığı şiddete bakıyorum. Ben bir 
hayvanın gerçekten zorda kalmadığı 
sürece bunu bir insana yapacağını 
düşünmüyorum. Bakışlarından hare-
ketlerinden bunu algılayabiliyorum. 
Çünkü ben ona iyilik yapıyorum. 
Onun da bana kötü bir şey yapmaya-
cağını düşünmüşümdür. Hayvanlar 
ne yapansanız yapın size karşılığını 
fazlasıyla veren canlılardır. Yani bir 
iyiliğinizi asla unutmayacak, sizi 
yıllar sonra bile hatırlayacak hislere 
sahipler. Ülkemizdeki durum inşallah 
daha iyiye gider. Afrika penguenleri-
nin doğada durumu maalesef kötü. 
Soyları tükenme tehlikesi altında ve 
bunun sebebi de yine insanlar. 

Bursa'da ilk olarak 1955 yılında 
Kültürpark içerisinde kurulan Bursa 
Hayvanat Bahçesi, 1998 yılında 206 
bin 600 metrekarelik bugünkü yerine 
taşındı. 70 türden 600 hayvan ile ziya-
retçi ağırlamaya başlayan Hayvanat 
Bahçesi'nde bugün 120'ye yakın 
türden 1200'ün üzerinde hayvan bu-
lunuyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri 

ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) de 
üye olan Bursa Zoo'nun fok ve pen-
guenlerden sonraki yeni sakinleri de 
gergedanlar oldu. Geçtiğimiz yıl 750 
bin kişinin ziyaret ettiği ve ziyaretçi 
sayısının giderek arttığı hayvanat 
bahçesinde 3'ü veteriner, 3'ü zootek-
nist, 2'si biyolog 48'i hayvan bakıcısı 
toplam 114 personel görev yapıyor.

Lemurların bakıcısı Ramazan Güleç 
de 14 yıldır Hayvanat Bahçesinde. 
Daha önce maymunlar ve kanatlıla-
rın olduğu uzay çatı bölümünde ba-
kıcılık yapmış. O belki de hayvanat 
bahçesindeki en sosyal hayvanlar 
olan Lemurların bakım ve beslen-
mesinden sorumlu. Bugün elleriyle 
beslediği Lemurları kendisine 
nasıl alıştırdığını şöyle anlatıyor: 
“Lemurlar 4 dişi 3 erkek olarak 
Hollanda’dan gelmişlerdi. Hem fark-
lı bir barınak hem farklı bir bakıcı 
olması nedeniyle bir adaptasyon 
süreci yaşadık.   Sabahları 2 saat, 
öğleden sonraları 2 saat boyunca 
onların arasında hiç hareket etme-
den oturdum. Karşımda biri varmış 
gibi konuşarak ses terapisi yaparak, 
kendimi ısındırmaya çalıştık. Önce-
leri tedirgin yaklaşıyor. Zaman geç-
tikçe biraz yaklaşıp paçamdan tut-
tular. Sonra dizime çıktılar. Sonunda 
da omzumuza başımıza çıkmaya 
başladılar. Şimdi günün 8 saatini 
onların arasında oturarak geçirebi-
lirim. Agresif ve yırtıcı halleri yok. 
Bazen yemekler geciktiğinde beni 
görünce ortada toplanıp, kedi sesi 
gibi miyavlıyorlar. Herhalde, ‘biraz 
çabuk ol, acıktık, acele et’ mesajı 
veriyorlar. Onun dışında gayet sakin 
ve sosyal hayvanlar.”

Hareketsiz 4 saat

Kimi zaman çocuklarımızı gezdirmek, kimi zaman şehir dı-
şından gelen konuklarımızı dolaştırmak için Bursa Hayvanat 
Bahçesi'ne gideriz. Güvenli barınaklar içinde duran vahşi hay-
vanları izlemek keyifli..Ancak ya işi barınaklar içinde o vahşi 
hayvanları beslemek olan bakıcılar..Bursa Zoo'nun hayvan 
bakıcıları ile günlük mesailerinin nasıl geçtiğini konuştuk..



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 3

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Yenişehir İlçesi 
Kavaklı Mahallesi’nin 
Gemlik – Yenişehir 

karayoluna bağlandığı 4.1 km 
uzunluğundaki bağlantı yolunda, 
sıcak asfalt uygulaması sürü-
yor. Kısa sürede tamamlanması 
hedeflenen çalışmalarda yolun 
1.1 km kısmı asfalt yapıldı ve 3 
km daha imalat yapılacak olup 
1.5 km kısmının plent miks 
temeli, 1.8 km kısmının da alt 
temel imalatı yapıldı. 1700 ton 
sıcak asfalt, 4645 ton plent miks 
temel imalatı, 2438 ton alt temel 
imalatı ve 8783 ton kaplama 
imalatının yapıldığı çalışmalara 
şu ana kadar toplam 721 bin 481 

TL harcandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, göreve geldiği 
günden bu yana, kent içi ulaşımda 
yaşananları gözlemleyip çözüm 
ürettiklerini söyleyerek, “Bursa, 
çok güzel ve özellikli bir kent. 
Gelişen tüm şehirlerde olduğu 
gibi Bursa’da da öncelikli konula-
rın başında ulaşım geliyor. Gece 
gündüz demeden yapılan çalış-
malarla ulaşımda yüzde 40’lara 
varan rahatlamayı sağlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’nın 
her köşesine ulaşımın daha kolay 
olması için de tüm ekiplerimizle, 
ilçelerimizde de yol yapım ve ba-
kım faaliyetlerimize hızla devam 
ediyoruz” diye konuştu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı 
personeliyle Tayyare Kültür 
Merkezi'nde bir araya gelen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, talep ve görüşleri aldı. 
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet 
Aka ve Zabıta Dairesi Başkanı Enver 
Karakoç'un da hazır bulunduğu top-
lantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, 
şehrin en prestijli kurumunda çalış-
tıklarını, bunun kıymetini hep birlikte 
bilmek gerektiğini söyledi. 14 senelik 
belediye başkanlığı döneminde zabıta-
lığın ne kadar zor bir iş olduğunu çok 
net gördüğünü belirten Başkan Aktaş, 
personelin ‘aldıkları kararlarda’ hiç 
kimseye yaranamadığını dile getirdi. 
İster istemez zabıtaların iş yaparken 
hedef olduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, "Zabıta personeli hiçbir zaman 
iyi ve düzgün yapılan işlere müdahale 
etmez. Yanlış durumlar var ise buna 
müdahalede bulunur. Devlet ciddiye-
tini bozmadan çalışmamız gerekiyor. 
Belediye olarak bizler, insanların en 
zor anlarında yanlarında oluyoruz. 
Oluşan düzensizliği bizler gideriyoruz. 
Yangın olduğunda, vatandaşın yanında 
oluyoruz. Sosyal yardımları, altyapıları, 
yolları yine bizler vatandaşa sunuyo-
ruz. Sınırsız hayır işleyen bir kurumda 
çalıştığımızın bilincinde olmalıyız" 
dedi.
Bursa gibi kadim bir Osmanlı mirası-
na hizmet etmenin kendilerine nasip 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bal-
kanlardan Kafkaslara ve Anadolu'nun 
birçok yerinden bu topraklara gelen 
herkesin yine şehrin menfaatleri için 
çalıştığını dile getirdi. Kamu personeli-
nin Bursa'yı, Büyükşehir Belediyesi'ni 
ve kendisini temsil ettiğini anlatan 
Başkan Aktaş, "Hep birlikte bu kuruma 
sahip çıkmalıyız. Her olumlu hareket 
sizlere artı yazar. Ancak her olumsuz 
hareket belediye ve başkanına döner. 
Hepimiz, işimizi en az yüzde 10 daha 
verimli yapacağımızın sözünü vermeli-
yiz. Kullandığımız malzemeyi yüzde 10 
daha az kullanabilmeliyiz. Bu tutum, 5 
milyar TL olan Büyükşehir Belediyesi 
bütçesine yıllık 500 milyon TL katkı 
sağlar" diye konuştu.

Bursa’da 2018 yılını ‘Yol ve 
Ulaşım Yılı’ ilan eden Büyük-
şehir Belediyesi, Yıldırım’dan 
Mudanya’ya kesintisiz ulaşımı 

sağlayacak olan Çelebi Mehmet Bul-
varı ve Hüdavendigar Bulvarı’ndaki 
kamulaştırma çalışmalarını hızla 
sürdürüyor.
Bursa’da atılan adımlarla trafiğe 
nefes aldırmayı hedefleyen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
şehrin doğusundan batısına kesintisiz 
ulaşımı sağlayacak yıkım çalışmala-
rını yerinde inceledi. Çelebi Mehmet 

Bulvarı’nda de-
taylı inceleme 
yapan Başkan 
Aktaş, iş maki-
nesi kullana-
rak, bölgede 
kamulaştırılan 
binaların yıkı-
mını yaptı.
Ulaşım ra-
hatlıyor
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha 
da güzelleştir-
diğini söyleyen 
Başkan Aktaş, 
ulaşımda 

önemli bir alternatif olan 30 metrelik 
yoldaki kamulaştırma ve yıkım çalış-
maları hakkında bilgiler verdi. Çelebi 
Mehmet Bulvarı ve devamında Hüda-
vendigar Bulvarı’nın kente kazandı-
rılması için 500’ün üzerinde binanın 
kamulaştırılarak yıkıldığını anlatan 
Başkan Aktaş, “Beşyol Kavşağı da 
Osmangazi’nin iki yakasını birbirine 
bağlıyor. Yunuseli Kanalı üzerindeki 
3 köprünün yapımı da tamamlanır-
ken, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve 

devamında yapılacak çalışmayla da 
ulaşımda Mudanya’ya kadar bağlantı 
sağlanmış olacak” dedi.
Yıldırım’dan Mudanya’ya
Başkan Aktaş, bölgedeki çalışma-
ların tamamlanmasının ardından 
Yıldırım’dan yola çıkan vatandaşların, 
şehir içi trafiğine girmeden alternatif 
yol ile Mudanya’ya kadar ulaşabilece-
ğini söyleyerek, “Soğanlı ile Yeni Ya-
lova arasındaki 1200 metrelik bölüm, 
2014 yılında Çelebi Mehmet Bulvarı 
olarak açılmıştı. Çelebi Mehmet Bul-
varı 250 binanın yıkılmasıyla tamam-
landı. Kamulaştırmalara 40 milyon 
TL, yol imalatına ise 2,5 milyon TL 
harcandı. Doğuya doğru devamı olan 
1150 metre uzunluğundaki Hüdavedi-
gar Bulvarı ise İstanbul Caddesi’nden 
Gökdere’ye kadar uzanıyor. Küçük-
balıklı, Altınova, Atıcılar mahalleleri 
arasındaki 2,5 km’lik yolda 180 bina 
yıkıldı. Kamulaştırmalara 66 milyon 
TL harcandı. Kanalboyu ile Paşa 
Çiftliği arasındaki bölümde de 60 
parselde toplam 65 bina ve toplam 14 
bin metrekarelik kamulaştırma alanı 

buluyor. 47 parselin kamulaştırılması 
tamamlandı. 13 parselde kamulaş-
tırma devam ediyor. İnşaat alanı ise 
yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı 
kapsıyor. Kamulaştırmalar için 15 mil-
yon TL ödendi. 7 milyon TL ödenecek. 
17 bina yıkılacak. 3500 metrekarelik 
alan açılacak” diye konuştu.
Çalışmalar sürecek
Bursa’nın hızla büyüyen bir şehir 
olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, 
çalışmalarında ulaşım ve trafiğe 
öncelik verdiklerini hatırlattı. Raylı 
ulaşımdan otobüslere, deniz ulaşı-
mından özel halk otobüslerine ve 
şehrin doğusundan batısına kadar her 
konuda çeşitli düzenlemeler yaptık-
larını anlatan Başkan Aktaş, “Kavşak 
ve şerit düzenlemeleriyle trafik 
rahatladı, bu noktada vatandaşları-
mızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
Bunlar, birer başlangıç. Vatandaşımızı 
daha çok mutlu edecek adımları da 
önümüzdeki günlerde yine atacağız” 
diyerek çalışmalar tamamlandığında 
sözkonusu güzergahın da Bursa’ya 
nefes aldıracağını sözlerine ekledi.

Yenişehir ilçesinde de sıcak asfaltlama çalış-
maları hızla sürüyor.

Bursa’da hedef kesintisiz ulaşım
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa’nın daha 
rahat ulaşıla-
bilir bir şehir 
haline gelmesi 
hedefiyle Çelebi 
Mehmet Bulvarı 
ve Hüdavendigar 
Bulvarı’nda kamu-
laştıran binalar 
yıkıldı.

"Devlet ciddiyetiyle 
müdahale edin"
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Bursa’nın ulaşımında 
akıllı kavşak uygulama-
larıyla yüzde 40’lara 
varan ferahlama yaşatan 

Büyükşehir Belediyesi’nin, ken-
tin en büyük ve ticari potansi-
yeli en yüksek ilçelerinden biri 
olan İnegöl’deki yol çalışmaları 
hızla devam ediyor. Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yol yapım 
faaliyetleri kapsamında, İnegöl 
AVM Önü Kavşağı’nda çalışmalar 
tamamlandı, İnegöl Belediye 
Önü Kavşağı’nda ise çalışmalar 
sürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’da, kent içi 
ulaşımda önemli adımlar attıkla-
rını ifade ederek, farklı noktalar-
da uygulanan akıllı kavşaklarla, 
trafiğin yüzde 40 oranında nefes 
alır hale geldiğini söyledi. Bursa-
lılardan tam not alan çalışmala-
rın Esentepe, FSM Tuna Caddesi, 
Beşevler, Otosansit, Korupark 
Emek ve Küçük Sanayi kavşak-
larından başladığını belirten 
Başkan Aktaş, şehrin muhtelif 
29 bölgesindeki kilit noktalar-
da yapılan düzenlemeler ile de 

araç işleyişinin rahatlatıldığını 
kaydetti.
İnegöl AVM Önü Kavşağı 
tamamlandı
Başkan Aktaş, Bursa’da ulaşımın 
kesintisiz hale getirilmesine yö-
nelik müdahalelerin süreceğini 
vurgulayarak, “Ulaşım adım-
larımızı ilçelerde de atıyoruz. 
Kentin her köşesinin ulaşılabi-
lir olmasını önemsiyoruz. Bu 
doğrultuda İnegöl AVM önünde 
bulunan kavşak düzenleme ça-
lışmalarımız tamamlandı. Çalış-
ma kapsamında yaklaşık olarak 
14 bin 500 metrekarelik alanda 
bulunan önceki kavşak, idari 
ekipler tarafından sökülerek 
yerine yeni projeye uygun akıllı 

kavşak uygulaması yapıldı. Yeni 
proje kapsamında kavşak orta 
adası söküldü, yerine dönüşler 
için hızlı geçişler ve ana hatlar 
için de dönüş saklanma cepleri 
yapıldı. Aynı zamanda projeye 
uygun olarak aydınlatma, trafik 
levha ve ışıklandırma sistemleri 
de uygulandı” diye konuştu.
Belediye önü kavşağı kısa 
sürede tamamlanacak
İnegöl İlçesi Belediye Hizmet 
Binası önünde devam eden 
kavşak düzenleme çalışmalarını 
da anlatan Başkan Aktaş, burada 
da yaklaşık 11 bin 500 metre-
karelik alanda bulunan önceki 
kavşağın yerine yeni projeye 
uygun akıllı kavşak uygulaması 
yapıldığını söyledi. Yeni proje 
kapsamında kavşak orta ada-
sının söküldüğünü ifade eden 
Aktaş, burada da hızlı geçişler ve 
dönüş saklanma cepleri yapıla-
cağını, aydınlatma, trafik levha 
ve ışıklandırma sistemlerinin 
de konulacağını belirtti. Başkan 
Aktaş, çalışmaların kısa sürede 
tamamlanacağını da sözlerine 
ekledi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı 
ekipler, sorumluluk 

sahası içinde bulunan Mudanya, 
Güzelyalı, Kurşunlu ve Gemlik 
sahillerini işgal edip, buralarda 
faaliyet gösteren işletmelere 
yönelik operasyon düzenledi. 
Sahili kapatarak izinsiz olarak 
vatandaşlara şezlong kiralayan 
işletmelerin malzemelerine el 
konulurken, haklarında cezai 
işlem uygulandı.
Yaz aylarının gelmesiyle özellik-
le Mudanya ve Gemlik sahille-
rinde seyyar satıcılar, yaya yolu 
işgalleri ve işletmelerin plajlara 
fazla şezlong koyarak halkın 
denize girmesini engelledikleri 
yönünde vatandaşlardan gelen 

yoğun şikayetler üzerine Büyük-
şehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 
ilçe belediyeleri zabıta ekipleri 
ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
ile birlikte sahillerdeki denetim-
lerini artırdı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 

Dairesi Başkanı Enver Karakoç, 
“Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Alinur Aktaş’ın talimat-
ları doğrultusunda, Büyükşehir 
Zabıta Teşkilatı olarak hiçbir 
yerde işgallere geçit vermeyece-
ğiz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Michel Malherbe ve Sophie 
De Smedt'i tarihi belediye binasında kabul etti. 
Belçika’nın Bursa Fahri Konsolosu İbrahim Hizalan, 
Ticaret Temsilcisi Ezgi Ceri ve Federal Polis İrtibat 

Bürosu Sorumlusu Sebastien Joris'in de hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan Başkan Aktaş, misafirlerine Bursa ile 
ilgili bilgiler verirken, ekonomi ve son seçimler hakkında 
da değerlendirmelerde bulundu. Bursa'nın sanayi, tarım, 
kültür, sanat gibi birbirinden farklı özelliklere sahip nadide 
şehirlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Türki-
ye ile Bursa'nın artık farklı ticari görüşmeler ve fuarlara 
katılım stratejisi izlediğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi 
olarak altyapı, yol, yeşil alan gibi asli görevlerin yanında 
tanıtım ve ekonomik atılımlara da ağırlık verdiklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle 
stratejik bir ülke olduğunu anlattı. Genç nüfusa ve önemli 
değerlere sahip olan Türkiye'nin geçmiş dönemlerden 
kalan önemli sıkıntıları atlattığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
"Türkiye'nin dört bir tarafındaki ülkelerde karışıklıklar var. 
30-40 senedir PKK ile uğraşıyoruz. Bunun yanında DEAŞ, 
PYG gibi örgütler de çıktı. Türkiye'yi yarışta geride bıra-
kabilmek için bazı ülkeler de bu yapılara destek verdiler. 
Suriye'deki yangını söndürmek için Türkiye elinden geleni 
yapıyor. Ancak birileri yangının kendilerine de sıçrayabi-
leceğini unutarak, sadece izlemeyi tercih ediyor. Bu tür 
olumsuzluklar ister istemez ülkenin istikrarını, ihracatını 
ve üretimini etkiledi. Ancak Türkiye, sahip olduğu imkan-
larla bu tür badireleri atlatıyor ve atlatacaktır. İstikrar 
oldukça, sağlıklı ekonomi de hissedilecektir. Son seçimler-
de halkımız kararını verdi. Daha uzlaşı içerisinde bir süreç 
olacağına inanıyorum. Ülkenin birliğine, bağımsızlığına ve 
geleceğine tehdit oluşturan, terörle bağı bulunan hiçbir ku-
rum ve partiyi kabul etmeyiz. Avrupa ile Türkiye arasındaki 
ticari ilişkilerin de daha fazla olması gerektiğine inanıyo-
rum" dedi.
Belçika-Türkiye ilişkilerinin dostça devam ettiğini ifade 
eden Belçika Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ise 
Belçika'nın BM Güvenlik Konseyi'ne seçilmesine destek 
olan Türkiye'ye teşekkür etti. Ülkesinde çok sayıda Türk 
nüfusu bulunduğunu hatırlatan Malherbe, Bursa'ya ‘taşıdı-
ğı misyon ve özellikleri sebebiyle’ hayranlıkla baktığını dile 
getirdi. 

İnegöl'de de ulaşım yoluna giriyor

Zabıta sahillerde işgale göz açtırmıyor

Belçika Büyükelçisi
Bursa'da ağırlandı

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Bu kapsamda, İnegöl’de belediye ve İnegöl AVM önündeki kavşaklarda 
yapılan çalışmalarla ilçedeki trafiğin daha da rahatlaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sorum-
luluk sahası içinde bulunan Mudanya, Güzelyalı, Kurşunlu ve Gemlik 
(Kumla) sahillerinde işgallere müdahale etti.

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel 
Malherbe ile İstanbul Başkonsolosu 
Sophie De Smedt'i ağırlayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa ile 
Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha 
da artması gerektiğini söyledi.
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Kırsal kalkınmanın 
devamlılığını ve köyden 
kente göçün durdurula-
rak çiftçinin desteklen-

mesini amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye’nin en 
önemli meyve ihracatçısı konu-
mundaki Bursa’da dev projeleri 
hayata geçiriyor.
Bursa’nın, sanayi kimliğinin 
yanı sıra önemli bir tarım 
şehri olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, toplam alanı 1 milyon 
88 bin hektar olan kentte 333 
bin 868 hektar tarım alanının 
bulunduğunu, 136 bin 799 
hektar alanın ise sulanabilir 
oluşu nedeniyle büyük avantaj 
taşıdığını söyledi.
Tüketim merkezlerine yakın-
lığı, ulaşım kolaylığı ve ürün 
çeşitliliği ile Bursa’nın meyve, 
sebze ve tarla bitkileri yetişti-
riciliğinde önemli bir noktada 
olduğunu anlatan Başkan 
Aktaş, Uludağ İhracatçı Birliği 
verilerine göre 
2017 yılında 
116 mil-
yon 

260 bin 410 
dolarlık yaş meyve 
sebze ihracatı yapıldığını, 
bu rakamların da tarımın Bursa 
için ne kadar önemli olduğunu 
gösterdiğini vurguladı.
Destekleme alımı
Büyükşehir Belediyesi ve Tarım 
AŞ'nin tarım ve hayvancılığa 
yönelik projeler geliştirdiğini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Biz 
geleceğin tarımda olduğunu 
biliyor ve bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Bereketli topraklarda 
tarım ve hayvancılığı kalkın-
dırmayı ve kırsal nüfusa destek 
olabilmeyi istiyoruz. Köyde 
yaşayan genç nüfusun fabrika-
da işe girmek yerine köyünde 
iş kurabilmesine ve hayvan-
cılık yapabilmesine olanak 
sağlamak istiyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde hayvancılığın özen-
dirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi için küçükbaş ve 
büyükbaş hayvancılık projeleri-
ni başlattık. Bugün de ahududu, 
incir ve armut yetiştiricilerini 
yakından ilgilendiren projeleri-
mize start veriyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, Türkiye ahududu 
üretimin yüzde 96.6’sının, 4 bin 
989 tonluk üretimle Bursa’da 
yapıldığını anlatarak, “En fazla 

üretimin yapıldığı Bursa’da 
üreticinin desteklenmesi ve va-
deli satışlar sebebiyle yaşanan 
sıkıntılara karşı üreticiyi rahat-
latabilmek amacıyla ahududu 
alımı yapıyoruz. Bu ürünleri 
işleyip şoklayarak iç pazarda 
satışını yapıyoruz. Kasa, kase 
gibi ambalaj malzemeleri ve 
şoklama, depolama için tüm 
hazırlıklarımız tamamlıyoruz” 

diye konuştu.

Baş-
kan 

Aktaş, 
yak-

laşık 
bütçesi 

800 bin TL 
olan proje kap-

samında 100 ton 
alım yapmayı hedefle-

diklerini sözlerine ekledi.
Bosna Hersek'te eğitim
‘Örnek Ahududu Bahçesi ve 
Eğitimi Projesi’ hakkında bilgi 
veren Başkan Aktaş, yaklaşık 
200 bin TL bütçeli projeyle 
ahududu üretici birlikleri ve 
kooperatiflerinden 15 üreticiyi, 
ahududu üretiminde çok iyi 
yer edinmiş olan kardeş ülke 
Bosna Hersek’e götüreceklerini 
açıkladı. Uygulamaların yerinde 
görülmesi ve öğrenilmesinin 
sağlanacağını anlatan Aktaş, 
inceleme ve eğitim gezisiyle 
ahududu yetiştirme eğitimi, 
doğru cins fidelerin 
ithali ve örnek bah-
çe oluşturularak 
tüm ahududu 
imalatında 
kaliteyi 
yükselt-
meyi, 
ihracata 
ürün 
gönde-
rebilme-
yi hedef-
lediklerini 
belirtti.

BlackBursa ihracatı
Siyah incir destekleme alımı ve 
yurtdışına ihracatı projesine de 
değinen Başkan Aktaş, siyah in-
cir üreticilerinin desteklenme-
sini, tescilli marka 'BlackBursa' 
ile dünya pazarlarına satış 
yapılıp fiyatın dengelenmesini 
ve çiftçinin kazanımlarının 
arttırılmasını amaçladıklarını 
anlattı.
Yurtdışı pazarlarında bağlan-
tılar oluşturulduğunu, alım ve 
satış sözleşmelerinin hazır-
landığını da kaydeden Başkan 
Aktaş, “Kutu, viyole ve şale 
gibi ambalaj hazırlıklarımız da 
tamamlandı. Yaklaşık bütçesi 2 
milyon 500 bin TL olan projede 
de üreticiden 300 ton ürün 
almayı hedefliyoruz” dedi.
Ürünler dış pazarda
Başkan Aktaş, diğer ihracat 
projesi olan ‘Santa Maria 
Armudu Destekleme Alımı ve 
Yurtdışına İhracatı Projesini’ de 
anlatarak üreticinin desteklen-
mesi, dünya pazarlarına satış 
yapılarak ürün fiyatının denge-
lenmesi ve çiftçinin kazanımla-
rının arttırılmasını istediklerini 
vurguladı. Bu konuda yurt-
dışı pazarlarında bağlantılar 
oluşturulduğunu, alım ve satış 
sözleşmeleri, kutu ve kasa gibi 
ambalaj hazırlıklarının devam 
ettiğini belirten Başkan Aktaş, 
“Yaklaşık 300 ton alım yapmayı 
hedefliyoruz. Bu projemiz için 
de yaklaşık 1 milyon TL bütçe 
öngörüyoruz. Projeler kapsa-
mında ihracatla sağlanacak 
döviz girdisi, ülke ekonomisine 
önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Diğer taraftan arz-talep dengesi 
ile iç piyasada ürünlerin değer 

kaybını önleyecektir” dedi. 
Aktaş, kaliteli 

ürün yetiş-
tirmeleri 
konusunda 
üreticiye 
her zaman 
destek ve-
receklerini 
de sözlerine 
ekledi.

Bursa'da 21 kadın derneğinin bir araya gele-
rek kurduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri 
Federasyonu'nu Nilüfer İhsaniye'deki yerinde 
ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, dernek yönetici-

leri ve kadın muhtarlarla sohbet etti. Federasyon binasında 
ürünlerin sergilendiği alanı gezerek bilgi alan Başkan Aktaş, 
alışveriş yaparak kadınların emeğine katkıda bulundu. Der-
nek üyelerinin görüş ve düşüncelerini de dinleyen Başkan 
Aktaş, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün destek verdiği fede-
rasyona tüm vatandaşları davet etti. Şehir için önem taşıyan 
bir mekanı ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, fede-
rasyonun 'Bereketlim' markasıyla doğal ürün satışına farklı 
bir ivme kazandırdığını belirtti. Başkan Aktaş, "Mekanda 
tamamen doğal ürünlerin satışı yapılıyor. Sıcak sunum da 
gerçekleştiriliyor. Bursalı tüm hemşerilerimizin buraya 
gelerek, alışveriş yapmalarını ve lezzetlerden tadım yaparak 
farkı hissetmelerini tavsiye ediyorum. Kadınlar, iş gücüne 
katılırken, bazı zorluklar ve kısıtlı imkanlarla karşılaşabili-
yor. Federasyonun sağladığı bu imkan ile kadınlar, evleriyle 
ilgilendikleri gibi ürettikleriyle de aile bütçesine katkıda 
bulunabiliyor. Projenin çok önemli ve kıymetli olduğunu dü-
şünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Sermin Cakalıoğlu ise federasyon olarak Türkiye'de bir ilke 
imza attıklarını dile getirdi. Bakanlıkların çalıştaylarına ve 
diğer illere giderek projeyi anlattıklarını belirten Cakalıoğ-
lu, girişimlerinin Bursa için gurur kaynağı olduğunu ifade 
etti. Cakalıoğlu, tüm Bursalıları misafir etmek istediklerini 
kaydetti.

Çalışanlarının mesleki gelişimine odaklı bilgilendirme 
toplantılarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 
personele yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi ger-
çekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 

düzenlenen toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları 
Mehmet Gültekin ve Alp Güller, katılımcılara iş kazalarında 
idare, kontrolör ve çalışan sorumlulukları konularında bil-
giler verdi. İşyerinde stresle başa çıkma yöntemleri ile ilgili 
bilgi paylaşımının da yapıldığı toplantıda, yaşanan kazalar-
dan ve alınacak önlemlerden örnek gösterildi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada, 
her 15 saniyede 160 iş kazası olduğunu, her 15 saniyede bir 
işçinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda öldüğünü 
belirten uzmanlar, ‘önce insan’ yaklaşımıyla iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün oluşturulmasına vurgu yaptı.

Dev bütçeli projelerle
çiftçinin yüzü gülecek

Üreten kadınlara destek

Gündem, iş sağlığı ve güvenliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak, Bursa’da tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, 
verimlilik ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle ahududu, incir 
ve armut yetiştiricilerine yönelik toplam bütçesi 4 milyon TL olan pro-
jeleri başlattıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-

taş, 17 ilçede faaliyet gösteren ve üretim 
yapan kadınların oluşturduğu, 21 derne-
ğin bir araya gelmesiyle kurulan Bursa 
Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu'nu 
ziyaret etti. 

Daha yaşanabilir Bursa hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi’nde, personelin, daha sağlıklı 
ve güvenli ortamlarda çalışabilmesi için 
kurum içi eğitimler devam ediyor.
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Bursa’nın ‘gürültü’ eylem planı onaylandı
Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve hastane-okul-konut gibi hassas alanlardaki kara, demir yolu ve endüstri kaynaklı 
gürültünün azaltılmasına yönelik gürültü eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Türkiye genelinde 
çıkartılan ‘Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği’ 

kapsamında İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi 
büyükşehirlerde ‘stratejik 
gürültü haritaları’ oluşturuldu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
de yayımlanan yönetmelik 
çerçevesinde adım attığı ve ka-
rayolu, demir yolu ve endüstri 
kaynaklarının değerlendiril-
mesi amacını güden gürültü 
eylem planını hazırladı. Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda 
geliştirilen plan, Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nden geç-
tikten sonra Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından da 

onaylandı. Böylelikle gürültü 
konusunda belirlenen stan-
dartların uygulanması önünde 
hiçbir engel kalmadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açık-
lamada, onaylanan gürültü 
eylem planı ile Bursa’nın daha 
yaşanabilir olacağını söyledi. 
Açıklamasında, herkesin önce-
likli görevinin çevre duyarlılığı 
olması gerektiğine değinen 
Başkan Aktaş, daha yüksek 
standartlarda bir hayat için bu 
konuya özel önem verdiklerini 
belirtti. Sürdürülebilir çevre 
politikası bağlamında hizmete 
alınan, planlanan projelerle 
Bursa’nın standartlarını daha 
da yukarıya taşımak istedikle-
rini söyleyen Başkan Aktaş, bu 

sebeple ‘çevre, hava ve görüntü 
kirliliğinin yanında’ gürültü 
kirliliğiyle de mücadele ettikle-
rini ifade etti. Giderek daha da 
kalabalıklaşan Bursa’da vatan-
daşlara sakin ve huzurlu, dola-
yısıyla daha sağlıklı ve kaliteli 
bir hayat sunmanın derdinde 
olduklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Gürültü eylem planı ile 
bu hedef doğrultusunda güçlü 
bir adım atmış olduk. Hayırlı ve 
uğurlu olsun” dedi. 
Bursa Gürültü Eylem Planı’nın 
oluşturulması aşamasında 
ilçe belediyeleri, üniversiteler, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü, Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü, İl Emniyet Mü-
dürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin 

ilgili birimlerinden yetkililerin 
katıldığı toplantılar ile çalıştay-
lar düzenlendi. Halkın eylem 
planlarına katılımı amacıyla, 
Büyükşehir Belediyesi internet 
sitesinde ‘Çevresel Gürültü Ey-
lem Planı Anketi’ oluşturuldu. 
Anket verileri de çalışmalara 
dahil edildi.

Çevre düzeni planları ve imar 
planlarının hazırlanması 
aşamasında, gürültü eylem 
planıyla tespit edilen sonuçlar 
dikkate alınacak. İleride olu-
şabilecek gürültü problemleri 
büyük oranda planlama aşama-
sında önlenmiş olacak.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
kentin her alanda 
olduğu gibi eğitimde de 

marka olması hedefiyle eğitim 
kurumlarına destek verildiğini 
belirterek, Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından sil baştan yeni-
lenen Bursa Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin yeni 
eğitim öğretim yılında yeniden 
eğitime başlayacağını söyledi.
Bursa’da Yıldırım İlçesi’nde, 
50 yılı aşkın süredir öğrenci 
yetiştirerek eğitime katkıda 
bulunan Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından modern 
kimliğine kavuşuyor. Bursa’da 
Merkez İmam Hatip Lisesi ola-

rak da bilinen Yıldırım Merkez 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
yaklaşık 25 milyon TL’lik 
yatırımla sil baştan yenileni-
yor. Bursa İmam Hatip Lisesi 
inşaatının yüzde 90'ı tamam-
lanırken, yeni öğretim yılında 
öğrencilere eğitim vermesi 
hedefleniyor.

Bursa’ya değer katacak
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’nın eğitim 
hayatına önemli katkılar sunan 
Merkez Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin modern kimliğine 
kavuşarak yeni öğrenciler 
yetiştirmeye devam edeceğini 
söyledi. Başkan Aktaş, İmam 
Hatip Lisesi’nde öğrenciler için 
her türlü imkanın bulunacağını 
söyleyerek, “Mevcut yerinde 
yeniden yapılan okul, eğitim 
ve spor alanları, laboratuvar-
ları ve yurtlarıyla Türkiye’nin 
seçkin okullarından biri olacak. 
Bursa’ya yakışan bir eğitim 
kurumunu kentimize kazandır-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” 
diye konuştu.

Okul binalarının Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yenilen-
diği Bursa Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin yurdu-
nun ise hayırsever desteğiyle 
yapıldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, yurdun inşaatını ger-
çekleştiren Rızvanoğlu İnşaat’a 
teşekkür etti.
15 dönüm üzerinde toplam 17 

bin metrekare alanda 3 ana 
bloğun bulunduğu projede 
okul ve yurt yer alıyor. Çalış-
malar tamamlandığında okulda 
52 derslik, kapalı spor salonu 
ve 104 yataklı yurt binası da 
olacak. Okul, konferans salonu, 
kapalı otoparkı ve çevre dü-
zenlemesi ile Bursa’ya değer 
katacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Bursa Merkez Anado-
lu İmam Hatip Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını söyledi.

Bursa'nın eğitimine Büyükşehir'den dev katkı
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Mudanya’da 15 yıl 
Güzelyalı Belediye 
binası ve 2 yıl da 
Mudanya Belediyesi 

ek hizmet binası olarak kullanı-
lan binanın bulunduğu yaklaşık 
1500 metrekarelik alan, 2010 
yılında 25 yıllığına Mudanya 
Belediyesi’nden Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilmişti. 
Alanın Büyükşehir’e tahsisine 
ilişkin tapuya şerh de konu-

lurken, 2011 yılının ilk ayında 
söz konusu binalar yıkılmış ve 
bölgeye halkın nefes alabileceği 
güzel bir meydan kazandırıl-
mıştı.
Engelleme iddiası
Güzelyalı Atatürk Parkı’nın ye-
nileme çalışmaları Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2018 programın-
da yer alırken; Mudanya Bele-

diye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
yaptığı basın toplantısında, 
tapusundaki şerhle Büyükşehir 
Belediyesi uhdesinde bulunan 
alanda yapmak istedikleri ça-
lışmaların Büyükşehir ekipleri 
tarafından engellendiğini iddia 
etti. Türkyılmaz’ın iddialarının 
aksine tahsisin kaldırılmasına 
ilişkin bir mahkeme kararı 
bulunmazken, Büyükşehir ekip-
lerinin çalışmasının Mudanya 

Belediyesi tarafından nasıl en-
gellendiği de fotoğraflarla bel-
gelendi. Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerinin alana girmesinin 
engellenmesi amacıyla, Mudan-
ya Belediyesi’ne ait kamyonlar-
la alanın girişi kapatıldı. Yine 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
oturma gruplarının Mudanya 
Belediyesi tarafından sökülerek 
kamyonetlere yüklenmesi de 
fotoğraflarla belgelendi. Mu-

danya Belediyesi’nin tüm engel-
lemelerine rağmen Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı ekipleri, Güzelyalı 
Atatürk Parkı’ndaki düzenleme 
çalışmalarına başladı. Çalışma-
ların kısa sürede tamamlanıp, 
bölge halkının hizmete açılması 
hedefleniyor.
Mudanya Belediyesi 
suç işliyor
Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk 
Müşavirliği tarafından konuya 
ilişkin yapılan yazılı açıkla-
mada, 2010 yılında Mudanya 
Belediye Meclisi’nin de kararıy-
la yani tarafların ortak iradeleri 
ile tahsis şerhinin tapu kaydına 
işlendiği belirtildi. Mudanya 
Belediyesi’nin 2016 yılında 
yeni bir meclis kararıyla, tahsis 
şerhinin kaldırılması yönünde 
karar aldığı belirtilen açıklama-
da, tek taraflı alınan bu kararın 
tahsis şerhini kaldırmaya yeter-
li olmadığı vurgulandı. Mudan-
ya Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 
tahsis şerhinin kaldırılması 
istemini reddettiği belirtilirken, 
açıklamada şu görüşlere yer 
verildi:
“Mudanya Tapu Müdürlüğü’nün 
Bölge İdare Mahkemesi’ne ce-
vaben yazdığı 28.05.2018 tarih 
ve E. 1310185 sayılı yazıda da; 
taşınmaz üzerindeki şerhin 
kaldırılmasının kurulmasında 
izlenen yolla mümkün olduğu, 
yani tarafların ortak muvafa-

katleri ile mümkün olduğu, tek 
taraflı Meclis Kararı ile tahsis 
şerhinin kaldırılmasının Kamu 
İdarelerine Ait Taşınmazların 
Tahsis ve Devri Hakkında Yö-
netmeliğinin 12/3 maddesine 
uygun olmadığı, aynı şekilde 
Mahkeme Kararı ile belgelendi-
rilmemiş olmasının Tapu Sicil 
Tüzüğü’nün 69/3 maddesine 
aykırı olduğu belirtilerek tek 
taraflı terkine cevaz verilmediği 

ifade edilmiştir. Kaldı ki müvek-
kil idare tahsis şartlarına hiçbir 
suretle aykırı davranmamış, 
eksik edim dahi söz konusu 
olmamıştır. Güzel bir yatırımla 
tahsis amacına uygun şekilde 
kent meydanı inşa etmiştir. 
Aksine tahsisin kaldırılmasına 
idaremizce muvafakat verilme-
mesi üzerine Mudanya Belediye 
başkanlığınca, Büyükşehir 

Belediyemize karşı Bursa 1. 
İdare mahkemesinde açılan 
İptal Davası 28.12.2017 tarih 
ve 2017/560 E. 2017/2007 
K. Sayılı ilamı ile reddedilmiş, 
davacı Mudanya Belediye Baş-
kanlığınca İstinaf mahkemesine 
yapılan başvuru da İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi 6. 
Dairesinin 30.05.2018 tarih ve 
2018/365 E. 2018/666 K. Sayılı 
kararıyla reddedilmiştir.

Hal böyle iken, davalı taraf 
tapu kaydındaki tahsis şerhi-
nin mevcudiyetini bilmesine 
rağmen müvekkil idarenin 
tasarrufu altındaki alana açık 
şekilde müdahalede bulun-
muştur. Süresi dolmayan ve 
halen mevcudiyetini koruyan 
tahsis şerhini tanımayarak hem 
Mudanya halkının hem de mü-
vekkil İdarenin mağduriyetine 
sebebiyet vermektedir” 

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın “Güzelyalı Atatürk Parkı’ndaki çalışmalarımız Büyükşehir tarafından en-
gellendi” şeklindeki açıklamalarına Büyükşehir sözle değil icraatla karşılık verdi. 

Güzelyalı'da 'engelleme' değil hizmet var

Mülteci annelere 'Bebek Sağlığı' paneli

Mauritius heyeti Bursa’ya hayran kaldı

Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM), anne-bebek 
sağlığı paneline ev 

sahipliği yaptı. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Engelliler Şube 
Müdürlüğü ve Mülteci Destek 
Derneği’nin (MUDEM) ortakla-
şa düzenlediği panel, Bursa’da 
yaşayan mülteci kadınların da 
aralarında bulunduğu geniş bir 
katılımla gerçekleşti.
Mülteci Destek Derneği (MU-
DEM), Avrupa Birliği İnsani 
Yardım Fonu (ECHO) finansal 
desteği ve Türkiye Cumhuriye-
ti Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
ortaklığında hayata geçiri-
len ‘Kadın ve Kız Çocukları 

için Güvenli Alan’ projesi ile 
Türkiye’deki mülteci kadın 
ve kız çocuklarına güvenli 
alanlar sağlanıyor, psikolojik 
danışmanlık ve sağlık hizmeti 
veriliyor.
Yılda 20 bin kadın sığınmacıya 
ulaşılması hedeflenen proje-
nin Bursa toplantısı, Merinos 
AKKM Hüdavendigar salo-
nunda gerçekleşti. Panelde Dr 
Berzu Doğan ve hemşire Necla 
Yıldız, doğum öncesi ve sonrası 
bakım konusunda anne ve 

anne adaylarına bilgiler verdi. 
Gebelikte ve doğum sonrasın-
da karşılaşılan komplikasyon-
lar ve çözüm önerileri hakkın-
da konuşulan panelde, sağlıklı 
yaşama dair önemli bilgiler 
verildi. Mülteci Destek Derneği 
Avukatı Gözde Tokyay ise 
sağlık hizmetlerine erişim ve 
doğum sonrası haklar konula-
rında detaylı bir sunum yaptı.
İstanbul, İzmir ve Bursa’da eş 
zamanlı olarak düzenlenen pa-
nellere her ilde yoğun katılım 
gerçekleşti. Sığınmacı anneler 
panellerde kapsamlı olarak bil-
gilendirilirken, birçok önemli 
konuda sorularını paylaşarak, 
uzmanlardan çözüm önerileri-
ni de dinledi.

Mauritius Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı Amee-
nah Gurib-Fakim, Bursa 
gezisinde Büyükşehir 

Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanvekili Zehra 
Sönmez, Mauritius Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı Ameenah Gurib-Fa-
kim ve beraberindeki heyeti Tarihi 
Belediye Binası’nda ağırladı.
Bursa’nın beklentilerinin çok 
üzerinde olduğunu ifade eden 
Ameenah Gurib-Fakim Bursa’da-
ki bu güzelliklerin tüm dünyaya 
tanıtılması gerektiğini söyledi. 
Türkiye’ye tamamen turistik 
ziyaret için geldiklerini belirten 
Fakim, “Önce İstanbul’u gördük, 
ardından Bursa’ya geldik. Bursa’yı 

çok beğendik. Burada çok güzel 
karşılandık. Çocukluğumda buraya 
dair duyduğum güzellikleri, bugün 
yaşıyorum. Türkiye ve Bursa’nın 
güzel tarihi ve kültürel değerleri 
dünyaya yayılsın” diye konuştu.
Konuklarına Bursa’yı tanıtan ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin yurtiçi 
ve yurtdışındaki faaliyetlerini 
anlatan Başkanvekili Sönmez 
de Afrika’nın birçok ülkesinden 
şehirlerle olduğu gibi Mauritius 
Cumhuriyeti ile de iyi ilişkiler ku-
rulmasının önemini vurguladı.
Ziyaretin ardından Başkanvekili 
Sönmez, Mauritius Devlet Başkanı 
Fakim’e BUSMEK kursiyerlerince 
dokunan ve Bursa’nın değerlerini 
gösteren ipek bir tablo hediye etti.

Türkiye’deki mülteci kadınlara yönelik ‘Kadın ve Kız Çocukları için 
Güvenli Alan Projesi’ kapsamında, İstanbul ve İzmir ile eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilen ‘Anne ve Bebek Sağlığı’ yoğun ilgi gördü.

Bursa gezisinde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret 
eden Mauritius Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ame-
enah Gurib-Fakim, tarihi ve kültürel değerleriyle 
dikkat çeken Bursa’ya hayran kaldı.
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Lemurları ve zürafaları elleriyle besleyen Başkan Aktaş, fok ve penguen-
lerin ardından gergedanların da Bursa Zoo’daki yerini aldığını söyledi.

Bursa Zoo’nun çekim gücü artıyor
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş’ın, 
Bursa Hayvanat Bahçe-
si’ndeki incelemelerine 

Bursa Hayvanat Bahçesi Koordi-
natörü Erdem Saker ile Büyük-
şehir Belediyesi bürokratları da 
eşlik etti. Başkan Aktaş, barı-
nakları gezdi, hayvanları besledi 
ve Türk Köyü’nde vatandaşlarla 
sohbet etti. Lemur ve zürafaları 
elleriyle besleyen Başkan Aktaş, 
Bursa Zoo’nun hayvan popu-
lasyonuna gergedanların da 
katıldığını söyledi.
Kentin 20 yıllık rengi
Başkan Aktaş, 3 milyon nü-
fuslu, tarih, sanayi ve ticaret 
şehri Bursa’da, kurulduğu 1998 
yılında 70 türden yaklaşık 600 
hayvan ile ziyaretçi kabulüne 
başlayan hayvanat bahçesinde, 
bugün 120’ye yakın türden 
1200’ün üzerinde hayvan bulun-
duğunu söyledi. Bursa Zoo’nun 
hem Bursalılardan hem de ken-
tin ziyaretçilerinden büyük ilgi 
gördüğünü dile getiren Başkan 
Aktaş, “En son geçtiğimiz yıl 

Haziran ayında getirilen fok ve 
penguenlerin ardından şimdi 
de gergedanlar Bursa Hayva-
nat Bahçesi’ndeki yerini aldı. 
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve 
Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) 
üye olan hayvanat bahçesinde 
tür sayısının artması, buranın 
çekim gücünü de artırıyor” dedi.
Gergedanlar Bursa’da
Başkan Aktaş, ziyaretçi sayısının 
her yıl ortalama 50 bin arttığını 
söyleyerek, “2017 yılında 750 
bin kişi hayvanat bahçesini ziya-
ret etti. Botanik park atmosfe-
rinde doğal ortamda, vatandaş-
ların nefes aldığı bir mekan olan 

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 
yeni konukları gergedanlar, 
Mayıs ayının sonunda Bursa’ya 
getirildi. 2 erkek beyaz gergedan 
Avusturya’nın Salzburg Hayva-
nat Bahçesi’nden, 1 erkek beyaz 
gergedan da Fransa’nın Beauval 
Hayvanat Bahçesi’nden temin 
edildi” diye konuştu.
Çevreci proje
2017 yılının Temmuz ayında 
inşaatına başlanan gergedan-
zebra barınağının 10 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlandığını 
da hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu 
barınağın bin 57 metrekare 
kapalı, 3 bin 621 metrekare de 
açık alanı bulunuyor. Kapalı 
alanda; gergedan barınağı, zebra 
barınağı, ortak alan ve seyirci 
kısımları olmak üzere 4 ana 
kısım yer alıyor. Organik formda 
olan proje, yeşil çatısıyla sür-
dürülebilir, çevreci bir projedir. 
20 hektar alana sahip hayva-
nat bahçesindeki tür sayısının 
artırılmasına yönelik çalışmalar 
devam ediyor” şeklinde konuştu.
“Çocuklarınızı getirin”
İzmit gibi diğer şehirlerin de 
örnek aldığı Bursa Zoo’ya özel-
likle çocuk ve gençlerin mutlaka 
gelmesi gerektiğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, anne ve babaları, 
çocuklarına hayvan sevgisini 
sunabilecekleri en güzel mekan 
olan hayvanat bahçesine davet 
etti. Başkan Aktaş, vatandaşla-
rın Bursa Zoo’da hem çok farklı 
hayvanları görebileceğini hem 
de yaz günlerinde doğal me-
kanda güzel bir gün yaşayacak-
larını belirtti. Aktaş, Hayvanat 
Bahçesi’ne ilerleyen dönemlerde 
fil ve çeşitli hayvanların da geti-
rilmesi konusunda çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire 
Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, 
bilim ve eğitim alanında örnek etkinliklere sahne 

oluyor. Nilüfer Halil İnalcık ve BTSO Kamil Tolon Bilim ve 
Sanat Merkezleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından kurgu-
lanan ‘Düş Kazısı Projesi’nin sunumu Vakıf Kültürü Müzesi 
galeri alanında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat 
Uşun ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik’in de 
katıldığı etkinlikte Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Berna Alpagut, ‘Paşalar Kazısı’ ve doğa tarihini anlattı.
‘Yepyeni Bir Dünya’
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı 
Uzman Öğretmeni Elif Akpınar ise Bursa Arkeoloji Müzesi 
ziyaretiyle başlayan projeyi ‘Düş Kazısı’ adlı masal öykü 
kitabı ve  ‘Yepyeni Bir Dünya’ isimli animasyon filmi ile 
taçlandırdıklarını söyledi. Doğa Tarihi Profesörü Dr. Berna 
Alpagut’un başkanlığında 35 yıldır çalışmaları devam eden 
ve Anadolu’nun 15 milyon yıllık yolculuğuna ışık tutan ‘Pa-
şalar Kazısı’nı, bu yılki yazın ve görsel sanatlar çalışmala-
rının ortak teması olarak belirlediklerini söyleyen Akpınar, 
projenin tanıtımında ve animasyon filmlerinin yapımında 
kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar 
Uzman Öğretmeni Kenan Böğürcü ise ‘Yepyeni Bir Dünya’ 
adlı animasyon filmi hakkında bilgi verdi.
Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Murat Uşun, Prof. Dr. Berna Alpagut’a günün 
anısına plaket verdi.

Müzede 'Düş Kazısı'
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Kentin köklü kültürel 
değerlerini geleceğe taşı-
yarak Bursa’nın ‘UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne 

girmesini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, kaderine terk edildik-
ten bir süre sonra yıkılıp yerine su 
depoları yapılan 400 yıllık Bursa 
Mevlevihanesi’ni yeniden gün 
yüzüne çıkarmak için rekonstrük-
siyon çalışmasını başlattı.
Bursa’da Pınarbaşı Mezarlığı’nın 
karşısında XVII. yüzyılda, 
mevlevîliğin önemli zatlarından 
Cünûnî Ahmed Dede tarafından 
kurulan ve döneminin en büyük 
Mevlevihanelerinden olan, ancak 
zaman içinde yıkılıp yerine su 
depoları yapılan Bursa Mevlevi-
hanesi, ilk günkü orijinal haliyle 
yeniden gün yüzüne çıkıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’nın, eşsiz 
kültür mirasının en güzel şekilde 
geleceğe taşındığını söyleyerek, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak, ta-
rihe adını altın harflerle yazdırmış 
kültürümüzün değerini biliyor, 
ecdat yadigarı eserlerimizi gün 
yüzüne çıkarıyoruz. Köklü mira-
sımızın zaman içinde yok olmuş 
değerli örneklerinden olan Bursa 
Mevlevihanesi, 4 asırlık tarihiyle 

geleceğe taşınıyor. Kaderine terk 
edilmesinin ardından zamana 
yenik düşen mevlevihaneyi özgün 
kimliğiyle yeniden kentimize ka-
zandırıyoruz” diye konuştu.
2019’da tamamlanacak
Proje çalışmaları tamamlanan ve 
ilgili kurullardan onayları alına-
rak rekonstrüksiyona başlanan 
bölgede, bugüne dek sadece türbe 

şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. 
Çalışma kapsamında, 1970’li yıl-
larda, alanın büyük bir kısmında 
yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne 
de su temini sağlayan betonar-
me su deposu, başka bir alanda 
konumlandırıldı. Mevlevihaneyi 
özgün kimliğiyle kente kazandı-
racak çalışmaların 2019 yılında 
sona ermesi hedefleniyor. Yakla-
şık 5 milyon 571 bin TL bedelle 
yapılacak çalışmalar kapsamında 
bina ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı 
Şerif ve Matbah-ı Şerif ’ ve ‘Dede-
gan Hücreleri, Selamlık ve Harem 
Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden 
oluşacak.
Çalışmalar kapsamında şantiye 
sahasında öncelikle Bursa Müze 
Müdürlüğü kontrolünde arkeolo-
jik kazılar yapıldı ve orijinal yapı 
temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Daha sonra bulunan temel kalıntı-
ları uyarınca mimari proje revize 
edilerek Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu’nca onaylanan 
projelere göre imalatlara başlandı. 
Yapıldığı dönemde, büyüklüğü 
itibariyle sayılı Mevlevihanelerden 
olan yapı, tüm bölümleriyle bir 
kompleks olarak ayağa kaldırı-
lacak ve tüm ihtişamına yeniden 
kavuşacak.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, siyasi 
partilerin kadın kolları, ilçe kadın meclis-
leri, kadın muhtarlar, Bursa Kent Kon-
seyi Yürütme Kurulu üyeleri, Engelliler 

Meclisi’nin ve kadın STK temsilcilerinin katılı-
mıyla kadına ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve 
istismar olaylarına lanet okudu. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Bursa 
Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel 
Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç ile Bursa 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar’ın 
da katıldığı basın açıklamasında bildiriyi Bursa 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah 
Kocabıyık okudu.
Bildiride şu ifadeler yer aldı;
“Bugün maalesef çok acı bir olay neticesi, yürek-
lerimizdeki ateşi paylaşmak için bir araya geldik. 
Hepimizin bildiği gibi hemşerimiz olan, Bursa 
da yaşayan Yağlıkara ailesinin biricik evlatları 8 
yaşındaki Eylül Yağlıkara, ne yazık ki çok elim bir 
şekilde vefat etmiştir. Acımız soğumadan Ağrı’da 
da kaçırılarak açlığa terk edilen minik Leylamızın 
da ölüm haberini aldık.
Güzel ülkemizde son zamanlarda sıkça tekrar-
lanan bu olaylar artık hepimizin sabrını tüket-
miştir. Bizler Bursalılar olarak, Kadınlar olarak, 
Anneler olarak artık dayanamıyoruz. Dünyadaki 
hiçbir kız veya erkek çocuk böyle olaylarla karşı-
laşmamalı. Hiçbir aile bu acıyı yaşamak zorunda 
kalmamalı. Bizler Bursa Kent Konseyi olarak 
Kadın Meclisi olarak şiddetin her türlüsüne kar-
şıyız. Ama söz konusu çocuklar olduğunda içimiz 
daha çok yanıyor. 
Bursalı Kadınlar ve anneler olarak bizim artık 
böyle bir vahşete kurban verecek yavrumuz yok-
tur. Eylül’ün olayından başlayarak tüm mağdur-
larımız için yargı sistemimizin çok hızlı şekilde 
işletilerek, adli rapor alınması, delil toplanması 
ve tüm süreçlerde çok hızlı davranılarak, sanığın 
tespit edilmesini ve en ağır ceza ile cezalan-
dırılmasını istiyoruz. Yürürlükteki, Türk Ceza 
Kanunu'na göre verilecek ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası bizim ve mağdur ailelerin acısını 
azaltmamaktadır.
Sonrasında kanuni düzenlemeler yapılarak 
Çocuk İstismarı ve tecavüzü davalarına bakacak, 
Özel Ceza Mahkemeleri ve İstinaf Mahkemeleri 
kurulmalıdır. Bu olaylarda kolluk kuvveti ve 
adliye personeli çok hızlı ve yetkisi geniş olarak 
hareket edebilmelidir. Mağdur küçüğün ifadesi, 
uzmanlar ve avukatı eşliğinde ayrıntılı olarak ve 
çocuğu tekrar tekrar ifade vermeye mecbur bı-
rakmayacak şekilde alınmalıdır. Adli Tıp Raporu 
alma süreçleri hızlı hale getirilmelidir. Devam 
eden dosyalarda, dosya ivedilikle ele alınıp 
sonuçlandırılmalı, aile ve toplumun acısı sürün-
cemede bırakılmamalıdır. Ve tabi suçu kesinle-
şen ''sapık ve vahşi sanıklara'' verilecek cezalar 
tekrar gözden geçirilmeli, idam cezası, kimyasal 
hadımlık veya kamunun vicdanını rahatlatacak 
en ağır ceza ne ise o ceza verilmelidir."

Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları başlatılan 4 
asırlık Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile gün yüzüne çıkıyor.

Bursa Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi kadına ve çocuklara yönelik 
şiddet, taciz ve istismar olaylarını 
protesto etti.

4 asırlık Mevlevihane
küllerinden doğuyor

Artık Leylalar ve 
Eylüller ölmesin
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Merkezi'nde, ‘Nesiller Boyu 
Kültürel Miras: Fırsatlar ve 
Sorumluluklar Paneli’ gerçek-
leştirildi. ‘Bursa’da UNESCO 
Dünya Miras Alanları Öğrenci 
Resim Sergisi’nin açılışıyla baş-
layan program Bursalılardan da 
yoğun ilgi gördü.
‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: 
Fırsatlar ve Sorumluluklar 
Paneli’, yurt içi ve dışından çok 
sayıda akademisyen, öğrenci ve 
çeşitli kurumların temsilcilerini 
bir araya getirdi. Vali Yardımcısı 
Yunus Fatih Kadiroğlu, panel-
de, Bursa’nın çok sayıda tarihi 
değeri barındıran bir şehir 
olduğunu, Büyükşehir Belediye-
si ve ilgili kurumların gayretiyle 
tarihi eserlerin ayağa kalktığını 

belirtti.
Uzmanlar bir arada
Oturum başkanlığını Bursa 
Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu’nun yaptığı panelde 
Oxford Brookes Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Aylin Orbaşlı, 
‘Kentsel Miras: Tanıtım ve Aidi-
yet’, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep 
Gül Ünal, ‘Kültür Varlıkları ve 
Afet Yönetimi: Gelecek İçin 
Şimdiyi Korumak’, Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer 
Özünel ‘Gelecek Kuşaklara Mi-
ras: Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunmasında Riskli 
Alanlar’ ve Genç ICOMOS Tür-
kiye Temsilcisi Dr. Deniz İkiz 

Kaya ‘Gelecek Nesiller İçin Tari-
hi Kentsel Peyzaj: Kentsel Miras 
Yönetimine Yerel Toplulukların 
Katılımı’ konularında sunumlar 
yaptı. Prof. Dr. Neslihan Dos-
toğlu, öğrencilerin de tarih ve 
kültür odağında bilinçlenmeleri 
amacıyla çalışmalar yaptıklarını 
kaydetti.
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Nitelikli ve kaliteli 
kongrelerle fuarları 
Bursa’ya çekerek, 
ekonomiye katkı sağla-

mayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde dü-
zenlenen ‘Deri Ürünleri Fuarı 
– DERİX 2018’, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
katılımıyla ziyarete açıldı.
Merinos AKKM ve Network 
Fuarcılık işbirliğiyle hazırla-
nan fuarda, katılımcı firmalar, 
sezonluk yeni ürünlerini ve 
koleksiyonlarını tanıttı. Teması 
‘Zenne’ olarak belirlenen 
fuarda, ağırlıklı olarak zenne ve 
merdane ürünleri sergilenirken 
firmalar arası ikili iş görüşme-
leri de sektöre önemli katkı 
sağladı.
Sektörün öncüleri 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, 
ayakkabı sektörünün önemli 
temsilcilerini buluşturan etkin-
liğin, kentin fuarcılık tarihine 
de önemli bir imza attığını 
belirtti.
Büyükşehir Belediyesi’nin kent-
te fuar ve turizm potansiyelini 

arttırma hedefleri doğrultu-
sunda, daha önce ‘Kozmetik 
ve Güzellik Fuarı’,  ‘Su ve Çevre 
Fuarı’, ‘4. Uluslararası Bursa 
Su ve Çevre Kongresi’ ile ‘Gıda 
ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nın 
gerçekleştiğini hatırlatan 
Aktaş, yoğun ilgiyle karşılanan 
fuarlardan 5.’si olan ‘Deri Ürün-
leri Fuarı – DERİX 2018’in de 
Bursa’nın potansiyeline katkı 
sağlayacağını vurguladı.
“Bursa, bir ticaret şehri”
Başkan Aktaş, fuarın yazlık ve 
kışlık sezon olarak tekrarlan-
masının mümkün olacağını 
anlatarak, “Bursa, bir ticaret 
şehri. Bursa’yı ticarette daha 
üst standartlara taşımak ve 
şehri fuarlarla taçlandırmak 
istiyoruz” dedi.
Fuarların şehirlerin tanıtımı-

na katkı sağladığını belirten 
Başkan Aktaş, sektördeki 
gelişmelerin ve markaların da 
takip edildiği fuarların tu-
rizm, otelcilik, lojistik, ulaşım 
gibi pek çok sektöre de fayda 
sağladığını kaydetti. Başkan 
Aktaş, geçen yıl dünyada 31 bin 
fuar düzenlendiğini, 4.4 milyon 
katılımcının olduğu bu fuarları 
260 milyon kişinin ziyaret etti-
ğini söyleyerek, “Fuarın gücü ve 
‘olmazsa olmaz’lığı kaçınılmaz 
bir gerçek… Fuar kirliliğini de 
mümkün olduğu kadar ortadan 
kaldırmak lazım. Türkiye’de de 
geçen yıl 475 fuar düzenlen-
miş, 66 bin 600 katılımcının 
olduğu bu fuarları 22 milyon 
kişi ziyaret etmiş. Türkiye ölçe-
ğinde ise geçen yıl İstanbul’da 
218, İzmir’de 42, Ankara’da 34, 
Antalya’da 27, Bursa’da ise 13 
fuar düzenlenmiş. Türkiye’nin 
4. büyük şehri ve 2. büyük 
ihracat şehri Bursa, değerle-
riyle çok önemli bir altyapıya 
sahip. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bizler de şehrimizi daha 
iyi noktalara taşımak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin gücüne güveniyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Bursa'nın turizm potan-
siyelini artırmayı sek-
törden daha fazla pay 
alabilmesini hedefle-

yen Büyükşehir Belediyesi, 
24 adet halk plajında yaptığı 
düzenleme çalışmalarında 
sona geldi. Sahil Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü tarafından 
planlanan çalışmalarla, vatan-
daşların yaz ayları boyunca 
sahilleri daha rahat ve konfor-
lu şekilde kullanabilmesi için 
gerekli her türlü tedbir alındı. 
Özellikle poyraz rüzgarları 
sonucu oluşan dalga hare-
ketleriyle kum kaybı yaşanan 
sahillere takviye yapıldı. 
Sezon öncesi başlayan kum 
takviye çalışmaları kapsamın-
da Güzelyalı, Kurşunlu, Kumla 
ve Narlı plajları ele alındı. 
Kumsalı dar olan bu plajlarda 
kamyonlarla kum serme ve 
tesviye çalışmaları gerçekleş-
tirildi. Karacabey'de Yeniköy 
ve Malkara, Mudanya'da 
Eşkel, Eğerce, Mesudiye ve 
Gemlik'te Kumsaz fibi geniş 
plajlarda kumlar otomatik 

araçlarla elenerek temizlendi 
ve tüm bu alanlar yazlıkçı-
ların kullanımına hazır hale 
getirildi. Ayrıca plajlarda 
duş, kabin ve çöp kutularının 
tamir ve bakım çalışmaları da 
tamamlanarak montajları ya-
pıldı. Yüzme sezonu boyunca 
sahillerde oluşan mevsimsel 
kirlilikler, yosunlar ve atıklar 
da Sahil Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü temizlik ekipleri 
tarafından giderildi. Plajlar, 
yapılan çalışmalar sonucunda, 
bu yaz da her yüzme sezo-
nunda olduğu gibi temiz ve 
kaliteli kumlarıyla vatandaşla-
ra hizmet verecek.

Ayakkabıcılığın nabzı Bursa'da attı

Büyükşehir'le sahiller
artık daha da temiz

Ayakkabı sektörünün önemli firmalarını Bursa’da bir araya getiren 
‘Deri Ürünleri Fuarı'da , yeni sezon ayakkabılar görücüye çıktı. 

Bursa'nın 'Deniz Şehri' kimliğini ön plana 
çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk 
plajının vatandaşlar tarafından daha rahat 
ve konforlu şekilde kullanılabilmesi için 
sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.

Bursa’nın ‘UNESCO Dünya Mirası’ ilan edi-
lişinin 4. yıldönümü, ‘Nesiller Boyu Kültürel 
Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’ ile 
resim sergisinin yer aldığı özel bir programla 
kutlandı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi koordinasyo-
nunda, Hanlar Bölgesi 
(Orhan Gazi Külliyesi 

ve Çevresi), Sultan Külliye-
leri (Hüdavendigar, Yıldırım, 
Yeşil, Muradiye) ve Cumalı-
kızık Köyü tarihi alanlarını 
içerecek şekilde hazırlanan 
‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu’ 
isimli Adaylık Dosyası’nın 
değerlendirilmesi sonucunda, 
Bursa, UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne adını yazdırdı. 22 
Haziran 2014’te, Katar’ın 
başkenti  Doha’da gerçekleşti-
rilen ‘38. Dünya Miras Listesi 
Komitesi’nde Türkiye’nin 
12., dünyanın da 998. Üstün 
Evrensel Değere Sahip Miras 
Alanı olarak kabul edilişi her yıl 
coşkuyla kutlanıyor.

Nesiller Boyu 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından 22 Haziran’ı kapsayan 
günlerde düzenlenen ‘UNESCO 
Dünya Mirası Bursa Etkinlikle-
ri’ bu yıl da özel bir programa 
ev sahipliği yaptı. Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası ilan 
edilişinin 4. yıldönümünde 
‘ICOMOS Uluslararası Anıtlar 
ve Sitler Günü 2018’ etkinliği 
kapsamında Tayyare Kültür 

Bursa, 4 yıldır ‘Dünya Mirası’
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Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitim Kursları 
(BUSMEK) kursiyerlerinin çivi 
ve tel kullanarak ürettiği özel 
ürünler, ‘Sabrın İzleri’ temalı 
filografi sergisinde beğeniye 
sunuldu.

Sabrın sonu Sanat

Bursa’da 13 yıldır, kaliteli eğiti-
mi ücretsiz olarak vatandaşlarla 
buluşturan BUSMEK, ‘Sabrın İzleri’ 
filografi sergisi ile özel sanatın en 

güzel örneklerini izlenime sundu. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Tayyare 
Kültür Merkezi (TKM) Cemal Nadir Güler 
Sanat Galerisi’nde açılışını gerçekleştirdiği 
sergide, 40’ı aşkın ürün yer aldı.
Yoğun katılımın olduğu serginin açılışında 
konuşan Başkan Alinur Aktaş, “BUSMEK, bu-
güne dek yapılan çalışmalarla vatandaşları-
mızın kendini geliştirmesi, yeni el becerileri 
edinmesi, sosyalleşmesi ve hatta iş bulması 
gibi birçok güzelliğe vesile oldu” dedi.
250 farklı branş
Başkan Aktaş, BUSMEK ile hem Bursa’da 
hem de Balkanlarda üretime yönelik adım-
lar atıldığını hatırlatarak, “Kültürel ve sosyal 
açıdan insanların gelişimine katkıda buluna-
bilmek için farklı organizasyonlar yapıyoruz. 
Halen 250 farklı branşta eğitimlere devam 

eden BUSMEK, çivi ve telin hünerli ellerde 
şekillendiği bir sanat olan filografiyi de bu 
güzel sergiyle izlenime sundu” diye konuştu.
Filografi Eğitmeni Kübra Kaya ise kursiyer-
lerin 1 yıllık emeğinin ürünü olan eserlerin 
değerine işaret etti. Açılışın ardından sergiyi 
gezerek, eserleri ilgiyle inceleyen Başkan 
Aktaş, el emeği göz nuru ürünleri çok 
beğendiğini sözlerine ekledi. Sergi Bursalı 
sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetle-
ri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

güvenlik personeliyle Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Ahmet Aka, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Hikmet Memiş ve 
Destek Hizmetleri Şube Müdürü 
Muhammet Ali Akaç’ın da hazır 
bulunduğu toplantıda, iş ve işleyişle 
ilgili çalışmalar değerlendirildi.
“128 noktada güvenlik”
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa ve 
Türkiye’nin en prestijli kurumla-
rından olduğunu söyleyen Başkan 
Aktaş, belediyeciliğin, doğumdan 

ölüme dek yaşamın her alanında 
etkili olduğunu anlattı. Bursa’nın 
128 ayrı noktasında 773 güvenlik 
personelinin Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde görev yaptığını belirten 
Aktaş, BUSKİ ve diğer şirketlerdeki 
güvenlik personeliyle bu rakamın 
daha da yükseldiğini ifade etti.
Çalışanların her zaman kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğini kaydeden 
Başkan Aktaş, “Hayatımıza değer 
katmalıyız. İşimize saygı göster-
meli ve sahip çıkmalıyız. Zabıta ve 
güvenlik personeli, belediyemizin 
dışa yansıyan yüzüdür. Vatandaş ile 
olan diyaloglarımıza dikkat etmeli-
yiz. Belediyenin sıcak, güler yüzünü 
yansıtmalı ve aynı zamanda temsil 
ettiğimiz kurumun ağırlığını da 
hissettirmeliyiz” diye konuştu.

“Güncelleyeceğiz”
Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 
her noktasına güvenlik hizmeti ve-
remeyeceğini belirten Başkan Aktaş, 
“128 güvenlik noktasında revizyona 
gideceğiz, çalışmalarımızı başlattık. 
Güvenlik noktalarını güncelleyerek 
personelin daha verimli hale gelme-
sini istiyoruz. Osmanlı’ya başkentlik 
etmiş bir şehirde hizmet veriyoruz. 
Bu şehirde güzel işler yapmalıyız. 
İnsanların hayatını kolaylaştırmak-
tan başka düşüncemiz yok” dedi.
Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nde görev yapan herke-
sin kurumu en doğru şekilde temsil 
etmesi gerektiğini de sözlerine ek-
ledi. Aktaş, güvenlik personelini de 
dinleyerek, mevcut çalışma sistemi-
ne dair bilgi ve görüşleri de aldı.

Bursa Kent Konseyi’nin des-
tekleriyle Küresel Girişimci 
Engelliler Derneği tarafın-
dan hayata geçirilen ‘Farkı 

Ben Tasarlarım’ projesinde, engelli 
vatandaşların istihdamı için, eğitim 
ve üretim kapasitelerinin geliştiril-
mesi hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ‘Farkı Ben Tasarlarım’ 
projesinin gerçekleştiği ofisleri 
ve stantları ziyaret etti. Bursa’nın 
geleceği için gece gündüz özveriyle 
çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak, 

Bursa’nın her alanda daha sağlık-
lı ve daha yaşanılabilir bir şehir 
olmasını hedefliyoruz. Toplumun 
tüm kesimlerinin aynı sosyal yaşam 
standartlarına ulaşması bilinciyle, 
her zaman engelli vatandaşları-
mızın da yanında olduğumuzu 
hatırlatmak isterim. Bursa’da ya-
şayan engelli bireylerin karşılaştığı 
sıkıntılara çözüm olmak amacıyla 
çalışmalarımızı ayrı bir hassasiyetle 
planlıyoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, Bursa Kent 
Konseyi’nin de çalışmalarını 

yakından takip ettiğini söyleyerek, 
konseyin ücretsiz E-KPSS kursları, 
Türk Halk Müziği Korosu ve ritim 
grubu gibi engelli bireylere yönelik 
etkinlikleriyle bu sürece destek 
olduğunu belirtti.
Eğitime engel yok
Bursa Kent Konseyi’nin destekle-
riyle hayata geçirilen ‘Farkı Ben 
Tasarlarım’ projesi devam ediyor. 
Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün 
desteklediği Bursa Kent Konseyi’nin 
katkılarıyla, Küresel Girişimci 
Engelliler Derneği tarafından 2017 
yılının Ekim ayında hayata geçi-
rildi. İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Genel Müdürlüğü’nün hibe verdiği 
projede engelli bireyler Milli Eğitim 
Bakanlığı Yaygın Eğitim Programları 
içerisinde yer alan ‘Grafik Desen 
Çizimi’ (288 saat) ve ‘Web Tasarımı’ 
(192 saat) konularında uzman-
lardan eğitim 
alıyor. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’ndeki 
Bursa Kent 
Konseyi 
ofisle-
rinde 
oluş-
tu-
rulan 
bilgi-
sayar 
sını-
fında 

engelli bireylerin kişisel gelişimle-
rine destek olunurken, bu sayede 
mesleki becerileri de geliştirilerek 
özgüven kazanmalarına katkı sağ-
lanıyor.
Projede web ve grafik tasarım 
kurslarının yanında işverenlerle 
buluşma ve firma teknik gezileri de 
gerçekleştirilirken aynı zamanda 
STK’lardan gelen taleplerin de kar-
şılanması ön görülüyor. Talep eden 
STK’ların web sitelerinin revize 
edilmesi ve güncellenmesi, etkinlik-
lerinde ve bünyelerinde kullanmak 
üzere tasarımlar, ücretsiz olarak, 

projede eğitim alan en-
gelli bireyler tarafın-

dan yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde görev yapan güvenlik personeliyle bir araya geldi. 

Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle gerçekleştirilen ‘Farkı Ben Tasarlarım’ proje 
alanını ziyaret eden Başkan Aktaş, engelli bireylerin sıkıntılarına çözüm olmak 
amacıyla, çalışmalarını hassasiyetle planladıklarını söyledi.

Güvenlik, Büyükşehir’in gülen yüzü

Farkı tasarlayan gülen yüzler engel tanımıyor
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Bursa’nın daha temiz ve sağlıklı bir şehir olması hedefiyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl Katı Atık Depola-
ma Alanı’nda, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere projelendirilen üretim tesisinin inşaatına başlandı.

Makedonya’nın Üsküp ken-
tinden Bursa’ya gelen yetim 
çocuklar, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret 
etti. Başkan Aktaş, Üsküplü 
öğrencilere Bursa’yı tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) tarafından 57. Uluslararası Bursa Festivali 
kapsamında düzenlenen ‘32. Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’nda birinciliği elde eden Bulgaris-
tan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.

İnegöl'ün çöpü de artık ışık saçacak

Başkan Aktaş'ın
Üsküplü konukları

Altın Karagöz Bulgaristan'ın

Sbir çevre hedefiyle Bursa’nın 
daha yaşanabilir bir kent ol-
ması yolunda yatırımlarını bir 
bir hayata geçiren Büyükşehir 

Belediyesi, İnegöl Katı Atık Depolama 
Alanı’nda bulunan deponi gazından 
enerji elde edecek.
Bursa’nın her alanda sağlıklı bir 
şehir olması için çevre yatırımlarına 
özellikle önem verdiklerini söyleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, metan gazından elektrik 
enerjisi üretimini hedefleyen tesisin 
yapımına başlandığını söyledi. Başkan 
Aktaş, çalışmanın detaylarını anlata-
rak, “Bursa, çok güzel, yeşiliyle, çevre-
siyle, doğal güzellikleriyle önemli bir 
kent. Büyükşehir Belediyesi olarak 
bizler de bu kentin temiz havasına, 
suyuna, değerlerine sahip çıkmamız 
gerektiğini bilincindeyiz. Bu bakış 
açısından hareketle, İnegöl’de katı 
atık depolama alanında inşaatına 
başlanan proje ile deponi gazının için-
de bulunan ve karbondioksite göre 21 
kat daha zararlı olan metan gazının 
sebep olduğu sera etkisinin önüne 
geçmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışma-

larının hızlıca tamamlanacağı tesiste 
2018 yılının sonuna kadar elektrik 
üretimine başlamayı amaçlıyoruz” 
diye konuştu.
Yaklaşık 4 milyon dolara mal olacak 
proje neticesinde, saatte 1,2 Mw/saat 
elektrik üretimi sağlanacak. Proje 
ilerledikçe üretimin 2,4 Mw/saate 
ulaşacağı tesisten yaklaşık 10 bin 
konutun elektrik ihtiyacının karşılan-
ması hedefleniyor.
Ekonomiye katkı sağlıyor
Katı atıkları da ekonomiye kazandıra-
cak projenin ihalesi, Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Da-
iresi Başkanlığı tarafından yap, işlet, 
devret modeliyle yapıldı ve tesis için 
de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından ön lisans verildi. Tesis üre-

time başladığında üretilen elektrik 
UEDAŞ‘a satılacak, yüzde 57,3 pay ve 
kira geliri Büyükşehir Belediyesi’ne 
23 yıl boyunca ödenecek.
Deponi gazı
Deponi gazı, katı atığın içerisindeki 
organik atığın anaerobik ortamda ay-
rışması sonucu oluşan doğal bir yan 
üründür. Tahminen yarı yarıya metan 
ile karbondioksit gazlarından ve azot 
bileşikleri, organik kükürt, oksijen, 
su buharı gibi az miktarda organik 
bileşikler ile inorganik bileşiklerden 
oluşur. Deponi gazının içindeki metan 
gazı, enerji üretim tesisinde sistemin 
tasarım ve verimliliğine bağlı olarak 
tahmini % 30-40 oranları arasında 
yakalanır ve su ile karbondioksit 
formuna dönüştürülür.

Makedonya Üsküp El-Hilal Derneği 
gözetiminde Türkiye’ye gelen 
Üsküplü 45 yetim öğrenci, Bursa 
gezisine Büyükşehir Belediyesi 

ziyaretiyle başladı. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Üsküplü gençleri Tarihi 
Belediye Binası Meclis Salonu’nda ağırladı. 
Türkiye’nin 81 milyon nüfuslu güçlü bir ülke 
olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 3 milyon 
nüfuslu Bursa’nın da Balkanlarla yoğun 
diyaloğunun bulunduğunu belirtti.
Gençlerin Bursa’da yabancılık çekmeyeceği-
ni, hatta kendilerini evlerinde gibi hissede-
ceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Türkiye, 
Balkanlar, Kafkaslar ve gönül coğrafyamızın 
olduğu yerlerle yoğun diyalog halinde… 

Bizler de bu dostluk bağlarını geliştirerek 
devam ettireceğiz. Makedonya’daki tüm 
gençlerimizin Bursa’yı tanımalarını isterim” 
diye konuştu.
Bursa’yı çok beğendiler
El-Hilal Derneği Üsküp Şube Başkanı Fatmir 
Murteza ve Başkan Yardımcısı Hafız Sabit, 
örnek konukseverliğinden dolayı Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti. Üsküplü öğrenciler-
den Ilajda Isenovska, çok farklı ve güzel bir 
gezi yaptıklarını, tarihi yerleri gördüklerini 
anlatırken; Rejhan Sefa da Bursa’nın tarihi 
ve kültürel birikimi görmenin heyecanını 
yaşadıklarını anlattı. Ziyaretin sonunda 
konuklarına Bursa’ya özgü hediyeler veren 
Başkan Aktaş, gençlerle hatıra fotoğrafı da 
çektirdi.Dünyanın farklı kültürlerini 

Bursa’da buluşturan organi-
zasyonda, büyük ödül ‘Altın 
Karagöz’ bu yıl Bulgaristan’a 

gitti. Finalde başarılı sahne perfor-
mansıyla dereceye giren yarışma 
ikincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) ‘Gümüş Karagöz’ün, yarış-
ma üçüncüsü Makedonya ise ‘Bronz 
Karagöz’ ödülünü aldı. Ayrıca bu yıl 
ilk kez verilen Türksoy Özel Ödülü’nü 
Kazakistan, mansiyon ödüllerini de 
Moldova ile Türkmenistan kazandı.
’32. Uluslararası Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, görkemli final 

gecesine sahne oldu. Dünyanın 19 
ülkesinden gelen dansçılar, Kültür-
park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye 
çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları 
verdi. Final gecesinde Bolivya, Ukray-
na, Kuzey Osetya, Kazakistan, Make-
donya, KKTC, Kosta Rika, Karadağ, 
Portekiz, Hindistan, Malezya, Gürcis-
tan, Moldova, Güney Kore, Brezilya, 
Türkmenistan, Polonya, Endonezya 
ve Bulgaristan’dan dansçılar, son 5’er 
dakikalık gösterilerini yaptı. Gece-
nin sonunda Büyükşehir Belediyesi 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu, kısa 
gösteri sundu.
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Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi adına Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından bu 

yıl 57.’si düzenlenen ‘Uluslara-
rası Bursa Festivali’, ilk konse-
rinde Bursa Bölge Devlet Senfo-
ni Orkestrası (BBDSO) ile usta 
sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ı 
aynı sahnede buluşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, festivalin 
açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada, ‘Uluslararası Bursa 
Festivali’nin 1962 yılından bu 
yana gerçekleştirilen bir gele-
nek olduğunu söyledi. Kentin 
önemli bir değeri haline gelen 
etkinliğin Bursa’nın tanıtımına 
bir kez daha büyük katkı sağla-
dığını vurgulayarak, “Bursa, bir 
kültür ve sanat şehridir. Şehrin 
en güzel geleneklerinden biri 
de ‘57. Uluslararası Bursa 
Festivali’dir” dedi.
Bu yıl ‘Festival Onur Ödülü’ 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) Kurucu üyelerin-
den Şerif Arı’nın oldu. Bu yıl ilk 
defa festival komitesi tara-
fından verilen ‘Basın Hizmet 
Ödülü’nü ise etkinliği 30 yıl bo-
yunca takip eden DHA/Hürriyet 
Bursa Muhabiri Recai Güler 
aldı. Başkan Alinur Aktaş ve 
BKSTV Başkanı Fatma Durmaz 
Yılbirlik, organizasyona destek 
veren sponsor firma temsilcile-

rine plaket takdim etti.
Dünyaca ünlü konuklar 
Bursa’da Kültürpark Açık Hava 
Tiyatrosu ile Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde (Meri-
nos AKKM) gerçekleştirilen 
programlar, Bursa’da renkli 
ve coşkulu anlara imzasını 
attı. Festival kapsamında ay 
boyunca ünlü sanatçılar Sümer 
Ezgü, Suzan Kardeş, Gülay, 
Elektro Deluxe, Sertab Erener, 
Despina Vandi, Ümit Besen, 
Pamela, Emel Sayın ve Emre 
Altuğ’u Bursalı sevenleriyle bir 
araya geldi. Ustaların en güzel 
şarkılarıyla doyasıya eğlenen 
sanatseverler, ‘Uzun İnce Bir 
Yol- Bir Aşık Veysel Felsefe-

si’, ‘Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’nin ‘Güldestan’ temsili 
ve Bollywood Geçidi (A Passage 
to Bollywood) adlı gösterilerle 
de muhteşem anların keyfini 
yaşadı.
Sertab imzası
‘57. Uluslararası Bursa Festiva-
li’, ünlü sanatçı Sertab Erener’i 
Bursa’da hayranlarıyla bir araya 
getirdi. Konser sırasında etki-
sini artıran sağanak yağmura 
rağmen hayranları, ünlü sanat-
çıyı yalnız bırakmadı. Erener, en 
güzel şarkılarını hayranlarıyla 
birlikte seslendirdi. 
Karşı kıyıdan Vandi rüzgarı
Yunan müziğinin ünlü ismi 

Despina Vandi, ‘57. Uluslararası 
Bursa Festivali’nin en önemli 
isimlerindendi. Vandi, Bursa’da 
büyük ilgiyle karşılandı. Kültür-
park Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 
konsere Vandi’nin sevenleri yo-
ğun ilgi gösterdi. Dinleyenlere 
müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, 
söylediği şarkılarla Bursa’da 
keyifli anlara imzasını attı. 
Bursa’da bulunmaktan mut-
luluk duyduğunu söyleyen ve 
hayranlarını Türkçe selamlayan 
‘Vandi’, sahne şovlarıyla festi-
vale damgasını vurdu. ‘Anaveis 
Foties’, ‘A Pa Pa’ gibi hit şarkı-
larıyla keyifli bir konser sunan 
sanatçı, sempatik tavırlarıyla 
beğeni kazandı. Konseri izleyen 
müzikseverler de sanatçının 
şarkılarına eşlik etti. 
Hint ezgileri 
‘A Passage To Bollywood (Boll-
ywood Geçidi)’ gösterisi de 
Bursa’da görsel bir şölene imza 
attı. Dünyaca ünlü Hindistan 
asıllı Avusturalyalı Ashley 
Lobo’nun imzasını taşıyan dans 
gösterisi, Hint rüzgârlarını 
Bursa’da estirdi. Gösterişli 
kostümleri, ritmik dansları ve 
müzikleriyle Hint kültürünü 
ve Bollywood sinemasının en 
güzel örneklerini sahneye taşı-
yan ‘A Passage To Bollywood’, 
Hindistan’ın en güzel renklerini 
Bursa’ya taşıdı.

‘57. Uluslararası 
Bursa Festivali’, Bursa 
Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası (BBDSO) 
ile usta sanatçılar 
Mazhar Fuat Özkan’ın 
aynı sahneyi paylaştı-
ğı muhteşem konser-
le başladı.

Türkiye’nin en uzun 
soluklu kültürel etkin-
liği olan ‘57. Ulusla-
rarası Bursa Festivali’, 
kentte dünyaca ünlü 
sanatçıları Bursalı se-
venleriyle buluşturdu.

57 YILLIK GELENEK
Uluslararası Bursa festivali
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Bursa'da tüm çocukların 
en azından bir spor 
dalıyla uğraşmasını 
hedefleyen Büyükşehir 

Belediyesi, başarılı ve yete-
nekli gençleri desteklemeyi 
sürdürüyor. 2018 yılı içerisin-
de çeşitli spor dallarında ba-
şarılar elde eden Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcu-
larıyla buluşan Başkan Alinur 
Aktaş, gençlerle tanışarak her 
zaman yanlarında olduklarının 
mesajını verdi. Buluşmada, 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Genel Sekreteri Ahmet 
Bayhan, yönetim kurulu 
üyeleri ve antrenörler de hazır 
bulundu. Ana gayelerinin şeh-
rin gençlerine ve çocuklarına 
temas eden bir organizasyon 
oluşturmak olduğunu söyle-
yen Başkan Aktaş, spora karşı 
olmadıklarını, aksine kız ve er-
kek çocuklarının spor yapması 
gerektiğini, bu yönde strateji 
izlediklerini belirtti. Şehirdeki 
her gencin en az bir spor dalıy-
la ilgilenmesini bir yönetici ve 
baba olarak arzuladığını ifade 
eden Başkan Aktaş, "Ağırlık-
lı olarak Bursa'da yaşayan 
çocuklarımızın eğitimine 
önem vereceğiz. Sporcuları-
mız arasından Bursamızı hem 
yerel hem de genel organi-
zasyonlarda başarıyla temsil 
edecek olanlar çıkacaktır. Bizi 
başarıyla temsil edenlere de 
hemşerilerimiz adına teşek-
kür ediyorum. Atletizmden 
atıcılığa, basketboldan bocceye 
kadar 19 branşta hizmet veri-
yoruz. 49 bin 609 olan lisanslı 
sporcumuzun 4 bin 778’i ise 
aktif sporcu olarak yer alıyor. 
Milli takımlarda 13 farklı 
branşta 70’e yakın sporcumuz 
var. Bursa’da sporun daha 
geniş kitlelere ulaştırılması 

amacıyla 19 spor kompleksi 
ve 53 sportif tesiste hizmet 
veriliyor" dedi.
Ampute basketbol takımı 
yolda…
Büyükşehir okul spor etkin-
likleri kapsamında 10 bin 530 
öğrenciyle 17 ilçede 22 farklı 
ilçe spor şenlikleri ve fiziksel 
etkinlik oyun günlerinin yapıl-
dığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
öğrencilere çeşitli sportif mal-
zeme desteği sağladıklarını 
belirtti. 2 Temmuz'da başlaya-
cak sağlıklı yaşam yürüyüşü ve 
koşularına tüm vatandaşları 
davet eden Başkan Aktaş, yaz 
ve kış spor okulları, yetişkinle-
re yönelik sağlıklı yaşam, step-
aerobik programları, ulusal ve 
uluslararası turnuvalar ve çe-
şitli etkinliklerle sporu 7’den 
70’e toplumun tüm katman-
larına ulaştırdıklarını anlattı. 
En az bir spor dalıyla uğraşan 
gençleri tebrik eden Başkan 
Aktaş, "Bursa'nın ismini 
duyuran ve değerini yükselten 
herkese teşekkür borçluyuz. 
Büyükşehir Belediyespor'un 
zenginleşmesine katkı sağla-
dığınız için ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Sizler olmazsanız, 
Büyükşehir Belediyespor'da 
bu tür faaliyetler olmaz. Spor 
yaparken eğitimizi veya çalış-
ma hayatınızı ihmal etmeyin. 
Spor yapmak fedakarlık gerek-
tiriyor ancak bunun nihaye-
tinde bir eğlence olduğunu 
unutmayalım. Başarı elde 
eden sporcularımızın da bir 
sonraki sene çıtayı yükselt-
melerini bekliyorum. Avrupa 
ve dünya düzeyinde şehrimizi 
temsil etmelerini istiyoruz. Bu 
sene nasip olursa, engellilerle 
alakalı ampute basketbol takı-
mını da bünyemize katacağız" 
diye konuştu.

Yüzmeden güreşe, 
atletizmden tenise 
atıcılıktan voleybola, 
basketboldan karateye 

kadar 19 farklı branşta spor 
faaliyetleri gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi, okul 

sporları etkinlikleri kapsamın-
da 2017 Aralık – 2018 Mayıs 
tarihleri arasında 10 bin 530 
öğrenciyi sporla buluşturdu.
Okullarıyla kapanmasıyla bir-
likte çocukların yaz tatillerini 
sporla iç içe geçirmelerini 
hedefleyen Büyükşehir Bele-
diyesi, 14 Eylül’e kadar devam 
edecek yaz spor okullarının 
startını 18 Haziran’da verdi.
Karate, voleybol, basketbol, 
bisiklet, kano, masa tenisi, jim-
nastik, boks, tenis, satranç ve 
yüzme branşlarındaki etkin-
likler yoğun katılımla başladı. 
6-13 yaş grubunu kapsayan 

yüzme branşı eğitimleri Fethi-
ye, Şahin Başol, Kestel, Gürsu, 
Mudanya ve Mihraplı yüzme 
havuzlarında veriliyor.
Karate, masa tenisi ve jimnas-
tik eğitimleri Acemler Buski 
Spor Tesisleri’nde, voleybol 

ve bisiklet eğitimleri Fethiye 
Spor Kompleksinde, basketbol 
eğitimleri Şahin Başol Spor 
Kompleksinde, kano ve tenis 
eğitimleri Hüdavendigar Spor 
Tesisinde, boks eğitimi Atıcılar 
Spor Tesisinde ve santranç 
eğitimi de Fethiye, Buski 
ve Şahin Başol Tesislerinde 
veriliyor.

   4 dönem olarak planlanan 
yaz okullarına şuana kadar 
1592’si yüzme branşına olmak 
üzere toplam 2185 kayıt yapıl-
dı. Yoğun ilgi olan yaz okulları-
nın 2-3 ve 4’üncü dönemlerine 
kayıtlar devam ediyor.

Çeşitli spor branşlarında 2018 yılı içerisinde başarı elde eden 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularıyla bir araya gelen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, spora ve sporcuya destek 
olmaya devam edeceklerini söyledi.

Düzenlendiği etkinliklerle 7’den 70’e herke-
si spor aktiviteleriyle buluşturan Büyükşehir 
Belediyesi’nin, yaz spor okulları yoğun bir 
katılımla başladı.

Büyükşehir'in gururu şampiyon sporcular

Tesisler sporla şenlendi
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Bu sene 2 Temmuz-2 
Eylül tarihleri arasın-
da Gemlik Karacaali 
ve Kestel Alaçam'da 

organize edilen yaz kampları, 
gençlerin doğa ve sporla iç 
içe zaman geçirmesine fırsat 
sunacak. 11-13 yaş arası için 
3’er günlük planlanan Gemlik 
Karacaali Deniz Kampı, 5’i 
erkek ve 8’i kız kampı olmak 
üzere toplam 13 dönem olarak 
düzenlenecek. Her dönemde 
85 genç olmak üzere toplamda 
1100 gencin faydalanacağı 
kampta; dağcılık, temel afet 
eğitimi, oryantring, okçuluk, 
ebru, kano eğitimi, yüzme, 
resim, müzik, dart, masa tenisi, 
mangala, plaj voleybolu ve 
futbolu etkinlikleri yapılacak. 
Ayrıca kampın 4 dönemi engel-
li çocuklar için ayrılacak. 11-17 
yaş arası için 6 günlük planla-
nan Kestel Alaçam'daki izcilik 
kampı ise 5’i erkek ve 3’ü kız 

olmak üzere toplam 8 dönem-
de icra edilecek. Her dönemde 
120 olmak üzere toplamda 
960 gencin faydalanacağı bu 
kampta ise dağcılık, temel afet 
eğitimi, oryantring, okçuluk, 
ebru, badminton, ata binme, 
bisiklet, atıcılık, resim, müzik 
ve dart etkinlikleri organize 
edilecek.
Doğa ve sporla buluşma
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin en büyük 
zenginliğinin genç nüfus 
olduğunu söyledi. Bursa'nın 3 
milyonluk nüfusunun 838 bin 
735'inin 25 yaş altı gençlerden 
oluştuğunu belirten Başkan 
Alinur Aktaş, eğitim çağındaki 
nüfusun sosyal, kültürel, spor-
tif ve sanatsal anlamda doğru 
yönlendirilmesinin önemine 
değindi. Büyük bir tehlike olan 
madde bağımlılığına günümüz-
de internet bağımlılığının da 
eklendiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, çocuk ve gençlerin bu 
tür zararlı alışkanlıklardan 
uzak durması ve zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendire-
bilmeleri için yaz-kış spor 
okulları, özel BUSMEK kurs-
ları, Bilim Teknoloji Merkezi 
bünyesinde atölye çalışmaları 
gibi faaliyetlerde bulundukla-
rını ifade etti. Çocukları daha 
çok doğa ile buluşturacak yaz 

kamplarına bu sene de devam 
ettiklerini vurgulayan Başkan 
Aktaş, "2 Temmuz-2 Eylül 
tarihleri arasında organize 
edilecek kamplarımızı bu yıl 
Gemlik Karacaali ve Kestel 
Alaçam’da gerçekleştireceğiz. 
Karacaali'deki deniz kampında 
1100, Alaçam'da 960 olmak 
üzere toplamda 2060 genci-
mizi doğa ve sporla buluştura-
cağız. Uzman öğretmenler ve 
izci liderleri eşliğinde kalacak 
gençlerimiz; kampta dağcılık, 
temel afet eğitimi, oryantring, 
okçuluk, ebru, kano eğitimi, 
yüzme, resim, müzik, dart, 
masa tenisi, badminton, ata 
binme, bisiklet, atıcılık, manga-
la, plaj voleybolu, plaj futbolu 
gibi etkinliklere katılacak. 
Düzenlediğimiz organizas-
yonlarda sağlık personeli ve 
cankurtaran hazır bulunduru-
lacak" dedi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
milli takım sporcu-
larını makamında 

ağırladı. 16 sporcuya başarılar 
dileyen Başkan Alinur Aktaş, 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Sporcula-
rın Makedonya'daki Avrupa 
Şampiyonası'nda milli takımı-
mızı ve Türk bayrağını en iyi 
şekilde temsil edeceklerine 
inandığını ifade eden Başkan 
Aktaş, "Milli sporcularımız 
şampiyona öncesi hazırlıkla-
rını Bursa'da yaptı. İstedikleri 
sonuçları almaları için dua 
edeceğiz. Şimdiden başarılar 
diliyorum. Yokuşları düz olsun. 
Yarışlarda en iyi dereceleri elde 
ederek, ülkemize sevinçle dö-

neceklerine inanıyorum" dedi.
Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanvekili Muzaffer Karade-
niz, Dağ Koşuları Koordinatörü 
Hasan Babaç, Bursa İl Temsilci-
si Kadir Hamzaçebi, Büyükşehir 
Belediyespor Yönetim Kurulu 
üyesi Gökhan Dinçer ve antre-
nörlerin de hazır bulunduğu zi-
yaretin sonunda ‘Başkan Aktaş 
tarafından’ sporculara çeşitli 
hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan olağan kongre-

de İnegölspor Kulübü başkan-
lığına seçilen Eşref Güç ile bir 
araya geldi. Başkan Aktaş'ı, 
Büyükşehir Belediyesi Hiz-
met Binası’ndaki makamında 
ziyaret eden İnegölspor Kulübü 
Başkanı Güç’e, kulübün yöne-
tim kurulu üyeleri de eşlik etti.
İnegölspor Bursa için 
değerli
Başkan Alinur Aktaş, 

İnegölspor’un yeni yönetimini 
tebrik ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. Kısa bir süre 
İnegölspor Kulübü’nün başkan-
lığını yaptığını da hatırlatan 
Başkan Aktaş, İnegölspor’un 
hedefine varması konusunda 
desteklerini sürdüreceklerini 
belirterek, “İnegölspor’un TFF 
2. Lig’den, TFF 1. Lig’e yük-
selmesi, bu başarıyı yaşaması, 
sadece İnegöl için değil, Bursa 
için de fayda sağlar. İnşallah 
hedefe varırlar. Bu durumdan 
İnegöl de Bursa da kârlı çıkar. 
İnegöl Belediye Başkanlığı yap-

mış bir Bursalı olarak ben de 
bu sonuçtan memnun olurum” 
diye konuştu.
“Heyecanlıyız”
Yeni dönemin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyleyen Eşref 
Güç de İnegölspor olarak bu yıl 
ligde şampiyonluğa ulaşmak 
istediklerini ve bu hedefe ulaş-
mak için de heyecanla çalışa-
caklarını belirtti. Güç, ziyaretin 
sonunda Başkan Aktaş’a adının 
yazılı olduğu 16 numaralı for-
mayı hediye etti.

Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nün 
branş sporcuları, 
çeşitli turnuvalarda 

uluslararası başarılar almaya 
devam ediyor. İspanya’nın 
Tarragona şehrinde düzenle-
nen 18. Akdeniz Oyunları’nda 
milli formayla mücadele eden 
güreş sporcuları Elçin Ali 
Gümüş ve Muhammet Demir, 
aldıkları sonuçlarla bronz 
madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen stil 60 kilog-
ramda mücadele eden Elçin 
Ali, çeyrek finalde Fransız 
rakibi Leo Tudezca’yı 7-4, 

yarı finalde Cezayirli Abden-
nour Launi’yi de 9-0 mağlup 
ederek finale yükseldi. Ali, 
finalde Mısırlı rakibi Hait-
ham Mahmoud’a 7-9 mağlup 
olarak gümüş madalya-
nın sahibi oldu. Bir diğer 
Büyükşehir Belediyesporlu 
sporcu Muhammet Demir, 
serbest stil 74 kilogramda 
mücadele etti. Çeyrek finalde 
İspanyol rakibi Agusti Lopez 
Torres’i 10-0 gibi bir farkla 
geçen Demir, yarı finalde 
İtalyan rakibi Frank Chamizo 
Marquez’e 10-19 mağlup ola-
rak turnuvayı bronz madalya 
ile tamamladı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla sosyal, kültü-
rel ve sportif etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, toplamda 
2100 kişinin faydalanacağı yaz kamplarına start verdi. 

İspanya’nın Tarragona şehrinde yapılan 18. 
Akdeniz Oyunları’nda Büyükşehirli sporcu-
lar Elçin Ali Gümüş ve Muhammet Demir, 
ay-yıldızlı formayla madalya elde etti.

Hazırlık kampını Bursa'da yapan ve 
Makedonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Dağ 
Koşusu Şampiyonası’na katılmaya hazırlanan 
Atletizm Milli Takımı sporcuları, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Doğa ve sporla iç içe gençlik kampı başladı

Akdeniz Oyunları'nda 
Büyükşehir rüzgarı

Dualarımız 'Milli'ler için

Başkan Aktaş, İnegölspor’a başarılar diledi




