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Acemler'deki yoğunluk 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yok

600 yıllık hamam kültür merkezi oldu

Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olan 
Gemlik'in gelişim ve dönüşümüne katkı su-
nan Büyükşehir Belediyesi, hizmet halkasına 
bir yenisini daha ekledi. Balıkpazarı Hamamı 

Kültür Merkezi olarak hizmete açıldı.

Gemlik Körfezi’nin kirlilik-
ten arındırılması hedefiyle, 
BUSKİ tarafından sürdürülen 
çalışmalar kapsamında, 
Kurşunlu’da inşa edilen 
Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi 
faaliyete başladı.Mustafakemal-

paşada ulaşıma 
köprülü çözüm04 Demirtaşpaşa 

yeni döneme 
hazırlanıyor11Selami Tekkesi 

açılışa gün 
sayıyor08
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Büyükşehir Belediyesi, 15. yüzyıla 
ait Balıkpazarı Hamamı'nı kültür 
merkezi olarak vatandaşın hizmetine 
sundu.

Sayfa 9
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Gemlik Körfezi'ne
hayat verecek

Mudanya'da ulaşıma Büyükşehir neşteri
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları 
Şenliği’, hafta sonunda, Keles Kocayayla’da nefes kesen gösterilere imzasını attı.

Ata sporlarında görsel şölen

Postası

Hazırlıkları devam eden 
Ulaşım Master Planı 
hakkında Boğaziçi Proje 
yetkililerinden bilgi alan 

Başkan Aktaş, İstanbul 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü'nde günlük araç 
trafiğinin 180 bin civarıda olduğu-
nu, Acemler'de bu sayının 210 bine 
çıktığını söyledi. Sayfa 3
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3. Türk Dünyası Ata Sporları 
Şenliği’, Bursa’da Atatürk 
Stadyumu Meydanı’nda ya-
pılan açılışın ardından hafta 

sonunda Keles İlçesi Kocayayla’da 
coşkulu görüntülere imza attı. Türk 
kültürünün en önemli değerlerin-
den ata sporları ile kültür ritüel-
lerinin tanıtıldığı şenliği, yaklaşık 
15 bin ziyaretçi yoğun ilgiyle 
izledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Ahmet Yıldız ile Bü-
yükşehir Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ah-
met Bayhan’ın da katıldığı şenlikte, 
kültür ve spor dernekleri, yöresel 
değerleriyle dikkati çekti.
Gösteriler nefes kesti
Bursa’nın değerlerini geleceğe 
taşırken, somut olmayan kültürel 
mirası da gün yüzüne çıkaran 
Büyükşehir Belediyesi tarafından; 
TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kül-
tür Turizm Tanıtma Birliği destek-
leriyle hazırlanan ‘3. Türk Dünyası 
Ata Sporları Şenliği’, Türk kültürü-
nün en köklü sporlarını bugüne ve 
geleceğe taşıdı.
Kırgızistan, Özbekistan, Ka-
zakistan, Azerbaycan ve 
Türkmenistan’dan sanatçı ve 
sporcular ile Türk coğrafyasından 
yoğun katılımın olduğu şenlik, 
Keles Kocayayla’da birbirinden 
özel sportif gösterilere sahne oldu. 

Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kök-
börü gibi yaklaşık 5000 yıllık ecdat 
yadigârı ata sporları Kocayayla’da 
tanıtıldı. Şenlikte dağ yöresi gelin 
alma, ipek üretimi, ipek halı ve ki-
lim dokuma gibi kültürel değerler 
de tanıtıldı. Şenliklerde, geleneksel 
okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, 
oba alanında farklı kültürlere ait 
tanıtımlar ve ritüeller, gelenek-
sel çocuk oyunları ve yağlı güreş 
müsabakaları da yapıldı. Yapılan 
yarışmalarda dereceye girenlere 
ödülleri, şenliğe katılanlara da 
sertifikaları da verildi.
Kocayayla’da 309 sporcu ve 
150’nin üzerinde sanatçının katıl-
dığı etkinliklerde sanatçıların Türk 
İslam eserlerine yönelik çalışma-
ları, mangala-Mas Güreşi ve manej 
alanında binicilik eğitimleri de ilgi 
topladı. Halk dansları gösterile-
ri, konserler, sanatsal faaliyetler 
ve kültürel ritüellerin yer aldığı 
etkinlikte, Kocayayla’ya konum-
landırılan yurt çadırları tarihteki 
16 büyük Türk devletini temsil 
ederken, Orhun Yazıtları’nın bire 
bir örneklerinde ise yazıtların canlı 
anlatımları yapıldı. Osman Gazi’nin 
otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilü-
fer Hatun’un düğünlerinin yapıldı-
ğı, bir cihan devletinin temelinin 
atıldığı Kocayayla, tarihi bir şölene 
mekan oldu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. 
Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, hafta sonunda, Keles 
Kocayayla’da nefes kesen gösterilere imzasını attı.

Ata sporlarında görsel şölen
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Göreve geldiği günden bu yana 
ağırlıklı olarak trafik ve ulaşım 
faaliyetlerine önem gösterdik-
lerini ifade eden Büyükşehir 

Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, şehir 
merkezindeki ulaşım sıkıntısının önüne 
geçmek maksadıyla hazırladıkları Acil 
Eylem Planı çerçevesinde gerçekleş-
tirdikleri faaliyetlerin vatandaşlar 
tarafından memnuniyetle karşılandığını 
ifade etti. 
Başkan Aktaş, Gökdere Kavşağı’ndaki 
dönel adaların kaldırılacağını anlattı. 

Burada yapılacak düzenlemelerde ilave 
şeritler ekleneceğini ve sinyalizasyon sü-
relerinin kısaltılacağını belirten Başkan 
Aktaş, “Işıklarda depolanma mesafesinin 
düşürülmesi ve bekleme sürelerinin 
azaltılması ile kavşağın daha etkin ve 
akıcı hale gelmesi sağlanacak” dedi. 
Çalışmaların 15 gün içerisinde tamam-
lanmasını hedeflediklerini belirten Baş-
kan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi bir 
yandan bu faaliyeti yürütürken, BUSKİ, 
Bursagaz, UEDAŞ ve Türk Telekom da alt 
yapı ile alakalı çalışıyor. İnşaat nedeniyle 

zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Bu nedenle vatandaşlarımızdan özür 
diliyorum. İnşallah işlerimizi tamamla-
dığımızda, diğer kavşaklarda olduğu gibi 
buradan da memnuniyet duyacaklar. Sı-
rada Gürsu, Mihraplı-Akpınar caddeleri, 
Odunluk-Çamlıca ve Yüksek İhtisas kav-
şakları var ki bunları da hem Eğitim hem 
de en problemli kavşaklarımızdan olan 
Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nin 
kavşağı ile birlikte halletmiş olacağız” 
diye konuştu. 

Şehrin ulaşım sıkıntılarını çöz-
meyi ve atılan adımlarla trafiğe 
nefes aldırmayı hedefleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, Yunusemre 

Mahallesi, 2. Vatan Caddesi üzerinde 
kamulaştırılan 4 binanın yıkımını 
tamamladı. Aynı bölgede bulunan ve 
1/1000 ölçekli uygulama planına göre 
yol üzerinde inşa edilmiş görünen 
diğer 5 binanın kamulaştırma çalış-
masının tamamlanmasının ardından 
yıkılmasıyla birlikte bölgede hem 
trafik akışı rahatlatılmış hem de var 
olan görüntü kirliliği ortadan kaldırıl-
mış olacak. 
Müdahaleler sürecek 
Büyükşehir Belediyesinin çalışmala-
rında ulaşım ve trafiğe öncelik verdi-
ğini hatırlatan Büyükşehir Belediye 
yetkilileri, kavşak ve şerit düzenleme 
çalışmalarıyla trafiğin ciddi ölçüde 
rahatladığını, bu noktada insanlardan 
olumlu geri dönüşler aldıklarını vur-
guladı. Belediye yetkilileri, trafik akışı 
tüm şehirde problemsiz hale getirilene 
kadar müdahalelerin süreceğini ifade 
etti. 

Kent merkezinde nefes alan, şehir 
dışından ise kolay ulaşılabilir 
bir Bursa hedefi doğrultusunda 
çalışmalarını sürdüren Büyük-

şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
bürokrat ve teknokratlarıyla birlikte, 
hazırlıkları devam Ulaşım Master Planı 
hakkında Boğaziçi Proje yetkililerinden 
bilgi aldı.
Başkan Aktaş, Bursa’nın Ulaşım Master 
Planı’nı ‘yakın zaman ve basit hesapla-
malarla değil’ şehrin 18-20 yıl sonrasını 
düşünerek hazırlayacaklarını vurgula-
yarak, “Bursa’da 2035 yılı ve sonrasında 
oluşabilecek nüfus ve yolculuk artışla-
rını göz önüne alarak, gerçek manada 
gelecek planlaması yapıyoruz” dedi.
“Şehrin geleceğine ışık tutacak”
İlk günden bu yana şehrin öncelikli 
problemlerinin tespiti ve çözüm arayış-
ları konusunda çalıştıklarını belirten 

Başkan Aktaş, Bursa’da en çok konuşu-
lan konunun ulaşım olduğunu hatırlattı. 
Bu kapsamda çözüm uygulamalarının 
da ilk olarak şehir trafiğinin rahatla-
tılmasına yönelik başlatıldığının altını 
çizen Başkan Aktaş, “Ana arterlerdeki 
yol genişletmeleri, ilave şeritler ve akıllı 
kavşak uygulamalarıyla kısa zamanda 
kent içi trafiğin nefes alması konusunda 
önemli mesafeler kat ettik. Yoğunlu-
ğun tespit edildiği 27 noktanın 11’nde 
yapılan müdahalelerle, trafikte yüzde 
35 oranında rahatlama sağlandı. Bir ta-
raftan da şehrin geleceğine ışık tutacak, 
Ulaşım Master Planı’nın hazırlıklarına 
başladık” diye konuştu.
Boğaz Köprüsü'nden fazla
Ulaşım Master Planı ile ilgili olarak ilk 
toplantıyı 15 Mayıs’ta belediye başkan-
ları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş-
ları temsilcileriyle yaptıklarını hatır-
latan Başkan Aktaş, o günden bu yana 

çalışmaların hızla devam ettiğini ifade 
etti. Hazırlıklar kapsamında saha çalış-
maları, trafik ve araç analizlerinin yapıl-
dığını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrin 
nüfus projeksiyonu ortaya çıkarıldı. 
Nüfusun trafik hareketliliği tespit edildi. 
Alınan verilere göre, Bursa’nın Acemler 
bölgesinde günlük araç hareketliliği 
210 bin olarak belirlendi. Araç trafi-
ğinin 150 bini sadece sabah ve akşam 
saatlerinde oluşuyor. Bu oranın İstanbul 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dahi 
günlük 180 bin değerlerinde olduğunu 
öğrendik. Öte yandan günlük 3 milyon 
140 bin olan kişi başı yolculuk hare-
ketliliğinin de nüfusa oranlandığında 
İstanbul’la aynı olduğu belirlendi. Bu 
rakamlar bize Bursa’nın, ulaşımdaki 
düzenleme ve yatırım planlamasına 
yani Ulaşım Master Planı’na ne kadar 
ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi” 
şeklinde konuştu.

Kent merkezinde yaşanan trafik keşmekeşinin önüne geçmek hedefiyle Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sürdürülen kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 

Hazırlıkları devam eden Ulaşım Master Planı hakkında Boğaziçi Proje yetkililerinden bilgi alan Başkan Aktaş, 
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde günlük araç trafiğinin 180 bin civarıda olduğunu, Acemler'de bu sayının 
210 bine çıktığını söyledi.

Acemler'deki yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yok
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Trafikte engeller 
kaldırılıyor
Kent içi ulaşımın daha ra-
hat hale gelmesi için bir-
birinden işlevsel projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, trafik akışını 
olumsuz etkileyen ve yol 
planları üzerinde kalan 
binaları yıkmaya devam 
ediyor. 
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Mustafakemalpaşa İlçesi’nde 
incelemelerde bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından yapılan çalışmalarla, 
Paşalar ve Çavuşköy köprüleri ile Çaltı-
lıbük Yaya Köprüsü’nün ilçeye kazandı-
rıldığını söyledi. Bursa’nın, çok özellikli 
ve güzel bir şehir olduğunu vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Bu kentin her alanda 
daha yaşanabilir ve her köşesiyle daha 
kolay ulaşılabilir olması için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Kimi zaman 
bina yıkımlarıyla yollarımızı yeniliyo-

ruz, bazen de, özellikle ilçelerimizde, 
bağlantı noktalarına uygun düzenleme-
ler yapıyoruz. Tek derdimiz, Bursa’daki 
tüm hemşerilerimizin, bu şehirde yaşa-
maktan mutluluk duyduklarını bilmek-
tir. Hedefimiz, Bursalıların mutluluğunu 
hissetmektir” diye konuştu.
Eski köprüler yerinde yenilendi
Çalışmalar kapsamında Paşalar ve Kara-
pınar mahalleleri bağlantısını sağlayan 
Paşalar Köprüsü, eski hasarlı köprünün 
yıkılmasının ardından yerinde yapıldı. 8 
metre genişliğindeki asfalt ve yaya kal-
dırımlarıyla toplam 13 metre genişliği 

bulunan köprü ve bağlantı yolu dahil 
olmak üzere 120 metre uzunluğundaki 
Paşalar Köprüsü, bu yıl Mayıs ayın-
dan beri araç ve yaya trafiğine hizmet 
veriyor.
Çaltılıbük Mahallesi içinden piknik 
alanı, tarla ve bahçelere yaya geçişini 
sağlayan Çaltılıbük Yaya Köprüsü de 
eski hasarlı asma köprünün yıkılıp 
yerinde yapıldı. 2,5 metre genişliğinde-
ki köprü, bağlantı yolu ile birlikte 100 
metre uzunluğunda…
Çavuşköy Köprüsü ise eski asma yaya 
köprüsü yerine yapılmış olup 8 metrelik 
asfalt yol ve yaya yollarıyla 13 metre 
genişliğinde… Bağlantı yoluyla birlikte 
500 metre uzunluğunda olan köprü, Ha-
ziran ayından bu yana hizmet veriyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehir merkezinde ulaşım ve 
trafiğin rahatlatılması yönün-
de tamamladığı çalışmalar, 

diğer ilçelerde olduğu gibi Gemlik’te 
de vatandaşın kullanımına sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’te 
gerçekleştirdiği yol yatırımları 
tamamlanarak, birer birer hizmete 
sokuldu. 6 bölgede sürdürülen ve 
toplamda yaklaşık 6 milyon TL’ye 
mal olan asfaltlama çalışmaları sona 
erdi. Yaz aylarında yürütülen faali-
yetler kapsamında; Haydariye, Gede-
lek, Şahinyurdu, Mesireyolu, Cihatlı 

Mahallesi ve Yeni Devlet Hastanesi 
bağlantı yollarına çift sathi kaplama 
yapılarak, sıcak asfalt döküldü. 9 ki-
lometre uzunluğa-7 metre genişliğe 
sahip Haydariye Yolu, 5,5 kilometre 
uzunluğa-8 metre genişliğe sahip Ge-
delek, Şahinyurdu ve Mesire yolları, 
Büyükşehir Belediyesi eliyle ulaşıma 
kazandırıldı. 3,5 kilometre uzunluğa 
sahip Cihatlı Yolu ile 2,2 kilometre 
uzunluğa sahip Yeni Hastane Yolu da 
yine aynı çalışmalar kapsamında ele 
alındı.
Büyükşehir Belediyesi’nden 
Gemlik’te yapılan yatırımlara ilişkin 
açıklamada, yağmur suları ve ağır 
tonajlı araçlar nedeniyle bozulan, 
ulaşımda sıkıntı oluşturan yolların 
‘silbaştan yenilenerek’ vatanda-
şın kullanımına sunulduğu ifade 
edildi. Açıklamada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’nın ilçeleriyle 
birlikte daha ulaşılabilir olması yö-
nündeki çalışmaların hız kesmeden 
devam edeceği belirtildi.

Mudanya ilçe merkezi ile 
ilgili, bilimsel çalışma-
lardan biri olan ve ilçe 
merkezinin özel olarak 

değerlendirildiği, 2013 yılında 
Büyükşehir Bele-
diye Meclisi tara-
fından onaylanan 
‘Bursa Ulaşım 
Ana Planı’na 
göre; özellikle 
sahil bölgesinde 
yayalaştırma 
uygulaması-
nın, Mudanya 
Sahil Projesinin 
tamamlayıcısı 
olarak, Halitpa-
şa ve Mustafa 
Kemal Paşa cad-
deleri üzerinde 
geliştirilmesi ve 
bu caddelerin 
araç trafiğine 
kapatılması 
öngörülüyor. 
Bu caddelerin ya-
yalaştırılmasını 
sağlamaya yö-

nelik 4 adet bölge otoparkı planlan-
mış, iki adet bölge otoparkı hayata 
geçirilerek vatandaşın hizmetine 
sunulmuş olup diğer otoparklarda 
da çalışmalara devam ediliyor.
 2013 Ulaşım Ana Planı kararla-
rı doğrultusunda Mudanya İlçe 
Merkezi’ne yönelik uygulama proje-
lerini geliştirmek amacıyla, güncel-
leme çalışmalarına başlanan ‘Ulaşım 

Ana Planı 2018’ kapsamında, ilçe 
merkezinde beş ana kavşak nok-
tasında yaz yoğunluğu da dikkate 
alınarak trafik sayımları yapılıyor. 
Elde edilen bilimsel veriler ışığında 
ise ilçe merkezine yönelik turistik ve 
ticari faaliyetleri koruyacak ve des-
tekleyecek şekilde bir planın hayata 
geçirilmesi amaçlanıyor.
 Mudanya’da güvenli, hızlı ve sür-
dürülebilir ulaşım için sadece trafik 
çevrim planı gibi çalışmalar yerine, 
halen devam eden ‘Bursa Ulaşım 
Ana Planı 2018’in uygulamaya alın-
ması önem kazanıyor. Bu kapsamda 
toplu taşıma, bisiklet, özel araç, 
yayalar ile engellilerin ulaşımını da 
içine alan çalışmaların gerekliliğine 
değinen Büyükşehir Belediyesi yet-
kilileri, ilçe merkezinde detaylı bir 
ulaşım etüdü yapıldığını kaydetti.
 ‘Bursa Ulaşım Ana Planı 2018’ çalış-
maları kapsamında ise trafik sayım 
verileri, sirkülasyon planı, toplu ta-
şıma planlaması, bisiklet yollarının 
yapımı, otopark alanlarının reviz-

yonu, meydanların düzenlenmesi, 
söz konusu etüd, proje çalışmaları 
kapsamında değerlendirilerek, Mu-
danya ilçe merkezi ile ilgili çözüm 
önerisi sunulacağı da vurgulandı.
 Çözüm planı yetersiz
 2018 yılı başında Mudanya Bele-
diyesi tarafından Ukome Kurulu’na 
sunulan trafik çevrim planında, ilçe 
merkezinde Bursa Ulaşım Ana Planı 
– 2013 referans alınarak benzer 
şekilde Halitpaşa ve Mustafa Kemal 
Paşa caddelerinde yayalaştırma 
uygulaması tavsiye ediliyor. Buna 
göre; İpar ve Değirmendere cad-
delerinin Doğu-Batı istikametinde 
tek yön uygulaması ve Su Deposu, 
Engin Adıyaman, Şehit Hakan Tamaç 
(Çevre Yolu olarak adlandırılan) 
caddelerinin, Bursa istikametinde 
tek yön uygulaması öneriliyor. 
 Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon 
Şube Müdürlüğü’nce, Mudanya 
Belediyesi tarafından sunulan 
ulaşım planı hakkında ilçede yapılan 
ölçümler ve değerlendirmeler 
neticesinde, bu önerilerin şematik 
olarak hazırlandığı ve herhangi 
bir trafik mühendisliği detayında 
tasarlanmadığı, bilimsel sayım ve-
rilerine dayanmadığı tespit edilmiş 
ve ilgililerine iletilmiştir. Mudanya 
Belediyesi’nden getirilen öneride, 
parklanma ihtiyacına çözüm oluş-
turmadığı gibi yeni darboğazlara da 
sebebiyet vereceği yapılan çalışma-
da anlaşılmıştır. 

Muhtelif noktalarda ihtiyaç duyulan köprülerle yaya ve 
araç trafiğini daha da pratik bir hale getirdi.

Gemlik ilçe ulaşımı için 
büyük önem taşıyan 
Haydariye, Gedelek, 
Şahinyurdu, Mesireyolu, 
Cihatlı Mahallesi ve Yeni 
Devlet Hastanesi bağ-
lantı yolları, sıcak asfalt-
la kaplanarak hizmete 
sunuldu.

Mudanya’da ulaşıma Büyükşehir neşteri

Mustafakemalpaşa yeni köprülere kavuştu

Özellikle yaz ay-
larında Bursa’dan 
Mudanya’ya gelen 
ve ilçe merke-
zinden Kumyaka 
ve Trilye gibi dış 
noktalara ulaşan 
güzergahta yaşa-
nan trafik yoğun-
luğu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla çö-
züme ulaşıyor.

Gemlik'te yollara
kalite geldi
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Bursa’nın ulaşımında 
akıllı kavşak uygu-
lamalarıyla yüzde 
40’lara varan ferahlama 

yaşatan Büyükşehir Belediye-
si, kentin en büyük ve ticari 
potansiyeli en yüksek ilçelerin-
den İnegöl’deki kavşak düzen-
leme çalışmalarını tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin yol 
yapım faaliyetleri kapsamında 
tamamlanarak trafiğe açılan 
İnegöl Belediye Önü Kavşağı 
ve İnegöl AVM Önü Kavşağı, 
ilçenin trafik akışını da önemli 
ölçüde hızlandırdı ve rahatlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’da, kent 
içi ulaşımda atılan adımların 
vatandaşlardan da tam not aldı-
ğını söyleyerek, kentin muhtelif 
29 bölgesindeki kilit noktalar-
da yapılan düzenlemeler ile 
araç işleyişinin rahatlatıldığını 
hatırlattı.
Trafik artık daha rahat 
Başkan Aktaş, Bursa’da Esente-
pe, FSM Tuna Caddesi, Beşevler, 
Otosansit, Korupark Emek ve 
Küçük Sanayi kavşaklarından 
başlayan çalışmaların ilçelere 
de ulaştığını ifade ederek, “Ula-
şım faaliyetlerimizi ilçelerimiz-

de de aralıksız sürdürüyoruz. 
Tüm ilçelerimizin daha kolay 
ulaşılabilir olmasını hedef-
liyoruz. İnegöl’de de İnegöl 
Belediyesi ve İnegöl AVM 
önündeki kavşaklarda düzen-
leme çalışmalarımızı tamam-
ladık. Ulaşımın artık daha da 
rahatladığı ve trafiğin daha seri 
aktığı İnegöl’de, Büyükşehir Be-

lediyesi olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız 
da bu durumdan memnun ol-
duklarını bizlere bildiriyorlar” 
diye konuştu.
Akıllı kavşaklar
İnegöl İlçesi Belediye Hizmet 
Binası önündeki trafiği rahatla-
tan kavşak düzenleme çalış-

maları kapsamında yaklaşık 11 
bin 500 metrekarelik alanda 
bulunan kavşağın yerine yeni 
projeye uygun akıllı kavşak 
uygulaması yapıldı. Kavşak orta 
adası söküldü, hızlı geçişler ve 
dönüş saklanma cepleri yapıldı, 
aydınlatma, trafik levha ve 
ışıklandırma sistemleri de sis-
teme dahil edildi. İnegöl AVM 

önündeki yaklaşık 14 bin 500 
metrekarelik alanda bulunan 
eski kavşak da sökülüp yerine 
yeni projeye uygun akıllı kavşak 
yapıldı. Hızlı geçişler ve dönüş 
saklanma cepleri ile projeye 
uygun aydınlatma, trafik levha 
ve ışıklandırma sistemleri 
uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma nefes aldıran 
faaliyetleri kapsamında ilçelerde de ulaşımı rahatla-
tan yol düzenlemelerine devam ediyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı daha kolay 

ulaşılabilir bir şehir haline getirmek amacıyla faaliyetlerini 
planladıklarını söyledi. Bursa’da kent içi ulaşıma çözüm 
üretirken ilçelere de hizmetlerini ulaştırdıklarını anlatan 
Başkan Aktaş, “Güzel şehir Bursa’da, her ilçeye daha rahat 
ulaşalım istiyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak 
tüm ekiplerimizle, ilçelerde yol yapım ve bakım faaliyetle-
rimize hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda İznik’in mahalle 
yollarına da Büyükşehir imzasının atılıyor” diye konuştu.
Büyükşehir imzası
Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’in Mecidiye, Sarıağıl, 
Orhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Sultaniye mahalleri ve 
Gölcük ara geçişleri dahil olmak üzere 30 km uzunluğunda-
ki bağlantı yolunda, sathi kaplama uygulaması sürüyor. Kısa 
sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalarda yolun 5 km 
kısmı sathi kaplama yapıldı ve 25 km daha imalat yapılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 17 ilçede mahalle yollarına 
yönelik bakım, onarım, sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarıyla 
tesviye uygulamaları da hızla devam ediyor.

Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülen deği-
şim ve dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir 
yandan kent merkezinde aldığı tedbirler ve yaptığı 
yatırımlarla vatandaşın yaşadığı sıkıntıları çözüme 

kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ilçelerden 
gelen talepleri de aynı hızla karşılamaya devam ediyor. 
Mustafakemalpaşa hal-
kının yaşadığı büyük bir 
sıkıntı daha, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu bakış 
açısı doğrultusunda 
giderilmiş oldu. Mus-
tafakemalpaşa Devlet 
Hastanesi’ne ulaşımı 
sağlayan ve bu alanda tek 
arter olan toprak yol, Bü-
yükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından asfaltlana-
rak vatandaşın hizmetine sunuldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nden ‘konuya ilişkin’ yapılan açık-
lamada, 2 kilometrelik yolda 7 metre genişliğinde sıcak 
asfalt çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışmanın 
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne tek ulaşım arteri 
olan Küçük Sanayi ve Beşevler caddelerinde gerçekleştiril-
diği ifade edildi. 

Akıllı kavşak modeli
İnegöl trafiğini rahatlattı

İznik yolları güzelleşiyor

Hastane yolu asfaltlandı

Bursa’da kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde ulaşıma nefes al-
dıran Büyükşehir Belediyesi tarafından, İnegöl Belediyesi ve İnegöl 
AVM önündeki kavşaklarda çalışmalar sona erdi, ilçenin trafiği önemli 
ölçüde rahatladı.

İlçelerin ulaşımını kolaylaştıran yol ça-
lışmaları hızla sürerken bu kapsamda 
İznik’in mahalle yollarına da Büyükşe-
hir imzası atılıyor.

Mustafakemalpaşa’da devlet hastanesine 
giden yol asfaltlanarak, halkın önemli bir 
sıkıntısını daha gidermiş oldu. 

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı Çevre Kontrol 

Şube Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmaları sürdürülen hafriyat 
alanlarına iki yeni bölge daha 
eklendi.
Madencilik faaliyeti nedeniyle 
doğal yapısı bozulan ve ‘Orman 
Sahaları Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’ndan rehabilite amacı 
ile tahsis edilen Kestel İlçesi’ne 
bağlı Yeni Mahalle ile Gemlik İl-
çesi’ndeki Cihatlı Mahallesi’nde 
bulunan sahalar, hafriyat topra-
ğı ile doldurulmaya başlandı.
Yeniden doğaya kazandırılma-
ları amacıyla hafriyat kabulüne 
başlanan sahalar, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından işletile-

cek. Büyükşehir Belediyesi’nin, 
gelir tarifesine göre ton başına 
ücretlendireceği bölgelere dö-
küm yapmak isteyen firmalar, 
Büyükşehir Belediyesi Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na 
ödeme yaptıklarına dair de-
kontu saha görevlisine teslim 
ederek döküm yapabilecekler. 
Yapılan değerlendirmelerin 
ardından Gemlik Cihatlı Depo-
lama Sahası’na ilk etapta 650 
bin ton, Kestel Yeni Mahalle 
Depolama Sahası’na da 700 bin 
ton hafriyat atığının depolan-
ması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi ola-
rak çalışmalarıyla, Bursa’nın 
değerlerine değer kattıklarını 
söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, yeni 

hafriyat sahalarıyla da hem 
hafriyat atıklarının değerlen-
dirildiğini, aynı zamanda da 
doğal yapısı bozulmuş arazile-
rin rehabilitasyonuyla yeniden 
doğaya kazandırıldığını belirtti.

İki yeni hafriyat sahası 
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BUSKİ Gemlik Körfezi’ne hayat verecek
Gemlik Körfezi’nin kirlilikten arındırılması hedefiyle, BUSKİ tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kurşunlu’da inşa 
edilen Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete başladı.

Gemlik Körfezi’ndeki 
Kurşunlu, Kumsaz, 
Gençali, Gemsaz ve 
çevre yerleşim alanla-

rından kaynaklanan atıksuların 
arıtılması ve körfezin kirli-
likten arındırılması hedefiyle 
projelendirilen dört arıtma 
tesisinden biri olan Kurşunlu 
Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete 
alındı.
40 bin kişiye hizmet
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, BUSKİ Genel 

Müdürlüğü’nce hayata geçi-
rilen Kurşunlu Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin önemine değinerek, 
“Gemlik Körfezi’ndeki Kurşun-
lu, Kumsaz, Gençali, Gemsaz 
ve çevre yerleşim alanlarından 
kaynaklanan atıksuların arıtıl-
masıyla 40 bin kişiye hizmet 
vermeyi hedefliyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, tesisin ileri 
biyolojik arıtma sağladığını 
belirterek, “Avrupa Birliği 
standartlarında çıkış suyu 
kalitesi sağlayan, ultraviyole 
dezenfeksiyon sistemine sahip 

şekilde dizayn edilen tesis, 
arıtılmış çıkış suyunu 728 met-
re uzunluğundaki borularla, 
yaklaşık eksi 45 metrede derin 
deniz deşarjı sağlıyor. Böylece 
Kurşunlu sahilinden gönül ra-

hatlığıyla denize girilebilmesi 
için de uygun ortam oluşturu-
luyor” diye konuştu.
Çalışmalar devam ediyor
Derin deniz deşarjı, hem insan 
sağlığını koruyor, hem de deniz 
canlıları ve çeşitliliği için en 
uygun ortamı oluşturuyor. 
Daha yaşanılabilir ve daha 
sağlıklı bir şehir hedefiyle 
çalışmalarına tüm ilçelerde de-
vam eden BUSKİ’nin Kurşunlu 
Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 
7250 metreküplük arıtma 

kapasitesine sahip ve tesis, 22 
milyon TL’lik yatırımla hizmete 
sunuldu.
Ayrıca BUSKİ tarafından ya-
pılan çalışmalar kapsamında 
Küçükkumla Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin bittiği, Mudanya Atık-
su Arıtma Tesisi’ne su almaya 
başlandığı ve Gemlik Atıksu 
Arıtma Tesisi’nin de inşaat 
halinde olduğunu belirtilirken, 
tüm bu arıtma tesisleri devreye 
alındığında, Gemlik Körfezi’nin 
tam anlamıyla kirlilikten arın-
mış olacağı bildiriliyor.

Bursa BTM ile inşaatı 
devam eden Gökmen 
Uzay Havacılık ve 
Eğitim Merkezi'ni 

(GUHEM) incelemek üzere 
Bursa'ya gelen Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal'ı makamın-
da ağırlayan Başkan Aktaş, 
Bursa'nın sanayi ve teknoloji 
şehri olduğunu vurgulayarak, 
Bursa BTM'nin şehrin bu özel-
liğini taçlandırdığını söyledi. 
Yüksek teknoloji üssü
Bursa'da ‘Büyükşehir Beledi-
yesi, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ve TÜBİTAK 
tarafından oluşturulan üçlü 
konsorsiyum ile’ topluma 
ve gençlere yönelik faydalı 
işlere imza atıldığını anlatan 
Başkan Aktaş, "Şehrimizin ve 
ülkemizin geleceğine dair en 
önemli konulardan bir tanesi 
de GSMH'yi yükseltmek ve 
ihracatımızı artırmaktır. Bunun 
için de teknoloji bazlı üretime 
yönelmeliyiz. Yenilikler ve 
buluşlar gerçekleştirmeli-
yiz. Bunları da yerli ve milli 

duruşla hayata geçirmeliyiz. 
Cumhurbaşkanımızın, özellikle 
yerlilik ve millilik konularını 
önemsediğini biliyoruz. Oto-
mobil, insansız hava araçları, 
tanklar, silahlar ve bunlara 
benzer birçok projede Türkiye, 
ciddi mesafeler aldı. BTM ile 
GUHEM de bu sürece önemli 
katkı sunacak mekanların 
başında gelecektir. Otomotiv ve 
tekstilde sahip olduğu üretim 
altyapısıyla Türkiye’nin sanayi 
şehri olan Bursa, bilim ve 
teknoloji merkezleriyle uzay, 
havacılık ve savunma gibi yük-
sek teknolojili sektörlerin de 
ana üssü haline gelecek. 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerine var-
mak isteyen Türkiye için Bursa, 
önemli bir merkez olacaktır" 
diye konuştu. 
Girişimler ilk olacak 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan 
Mandal ise 
Bursa BTM 
Koordina-
törü Fehim 
Ferik’in de 
hazır bu-

lunduğu ziyarette, Türkiye’de 
5 adet aktif bilim merkezinin 
yer aldığını ve bunlar arasında 
Bursa’nın ‘süreci kendisinin 
başlatması nedeniyle’ ayrı bir 
yerinin bulunduğunu ifade etti. 
Bursa'nın ‘bilim ve tekno-
loji alanındaki çalışmaların 
önemini önceden fark edip’ 
Büyükşehir Belediyesi'nin 
katkılarıyla yol aldığını anlatan 
Prof. Mandal, TÜBİTAK olarak 
bilim ve teknoloji merkezlerini 
tematik yerler haline getir-
meyi planladıklarını ifade etti. 
Bursa'da uzay ve havacılık 

alanında yapılan 
girişimlerin 

Türkiye'de 
bir ilk 

ola-

cağının altını çizen Prof. Dr. 
Mandal, "Yeni kurulan hükü-
met sistemimiz kapsamın-
da 100 günlük eylem planı 
hazırlandı. Bu plan içerisinde, 
3 bilim merkezini daha aktif 
hale getireceğiz. Bunlardan 
birisi de Bursa'dır. 9 Kasım 
tarihine kadar uzay ve havacı-
lık alanındaki serginin önemli 
kısmını açacağız. Bilim mer-
kezlerine yönelik çalışmalar 
yakın zamanda başladı. Artık 
buralardan daha fazla öğrenci-
nin, bireyin ve ailenin yararlan-
masını istiyoruz. Hatta bilim 
merkezlerini ‘müfredat odaklı 
olarak’ bireylerin kendilerini 
daha fazla geliştirebileceği me-
kanlar haline dönüştürmeliyiz. 
Buraları ziyaret edilen müze 

gibi değil 
de bir 
takım be-
cerilerin, 
geleceğin 
nitelikli 
insan 
kaynakla-
rının ge-
liştirildiği 

ara yüzler olarak görüyoruz" 
şeklinde konuştu.
Katkı sağlayacak
Bursa'nın ‘Büyükşehir Bele-
diyesi, BTSO ve TÜBİTAK'la 
oluşturduğu konsorsiyum ile’ 
süreci geliştirmeye odaklandı-
ğını ifade eden Prof. Dr. Man-
dal, buradan elde edilecek de-
neyimlerin diğer illere de katkı 
sağlayacağını anlattı. Prof. Dr. 
Mandal, "6 ilimizde sözleşme, 5 
ilimizde ön protokol imzalandı. 
Hükümetimizin hedefleri doğ-
rultusunda, 2023'e kadar tüm 
illerimizde bilim ve teknoloji 
merkezleri açacağız. Bursa'dan 
elde edeceğimiz deneyimler, di-
ğer illerdeki oluşumları olumlu 
etkileyecektir. Sürece müdahil 
olan ve desteğini esirgemeyen 
Büyükşehir Belediyesi’ne, 
BTSO'ya teşekkür ediyorum. 
Şimdiden hayırlı ve uğurlu 
olsun" ifadelerini kullandı. 
Ziyaretin ardından TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Bursa BTM ile Uzay 
Havacılık ve Eğitim Merkezi'ni 
ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi (Bursa BTM) ile Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim 
Merkezi’nin Türkiye’nin yerli ve milli duruşuna nitelikli insan yetiştiren 
merkezlerin başında geleceğini söyleyerek, “Bursa, yüksek teknoloji 
sektörlerin de ana üssü olacak” dedi. 

TÜBİTAK’tan ‘GUHEM’ müjdesi 
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Başkan Aktaş, 
Mudanya’ya bağlı 
10 köye teknik gezi 
yaparak, vatandaşlarla 

bir araya geldi. AK Parti İlçe 
Başkanı Dr. Murat Ünal ve 
teşkilat üyeleriyle birlikte önce 
Mudanya Kumyaka ve Trilye 
bölgelerinde sahil inceleme-
sinde bulunan, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşaatı 
tamamlanan tesisleri kontrol 
eden Başkan Aktaş, ardından 
sırasıyla Söğütpınar, Çamlık, Ev-
ciler, Emirler Yenicesi, Çayönü, 
Çekrice, Balabancık ve Ülküköy 
mahallelerini ziyaret ederek, 
vatandaşlarla sohbet etti.
İlçe belediyesinin engeli…
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi olarak Mudanya’ya 
hizmet götürmekte zorlandıkla-

rını söyledi. Yerel yönetimlerde 
dişli-çark uyumunun büyük 
önem taşıdığını, bu uyumda 
senkronize olamamanın hizmet 
ve yatırımları olumsuz etkile-
diğini ifade eden Başkan Aktaş, 
Mudanya’da bu durumu sıklıkla 
yaşadıklarını söyledi. Musta-
fakemalpaşa ya da başka bir 
ilçe belediyesiyle herhangi bir 
problem karşısında rahatlıkla 
görev paylaşımında bulunduk-
larını ve vatandaşın talebini en 
kısa sürede yerine getirdikle-
rini vurgulayan Başkan Aktaş, 
Mudanya için benzer durumun 
sözkonusu olmadığını anlattı. 
Mudanya’da gerçekleştirmek 
istedikleri yatırım ve hizmetle-
rin her defasında ilçe belediyesi 
tarafından engellendiğini, bu 
durumun adeta kronik bir hal 
aldığını söyleyen Başkan Aktaş, 
“Siyasette dişli-çark uyumu çok 

önemlidir, özellikle Büyükşehir 
Yasası’yla beraber. Maalesef 
Mudanya’da biz bunun sıkıntı-
sını yaşıyoruz. Üzülerek söylü-
yorum, ‘Evciler’e örnek olsun’ 
diye, lavobalar tesis etmek 
istiyoruz. Mudanya Belediyesi 
diyor ki ‘Yer benim’. ‘Hadi o 
zaman siz yapın’ diyoruz. 4 se-
nedir herhangi bir faaliyet yok. 
Böyle şey olmaz” diye konuştu.
Sözde master plan…
Başkan Aktaş, yaptığı açık-
lamada, Mudanya Belediyesi 
tarafından ‘kamuoyu yoluyla’ 
kendisine iletilmeye çalışılan 
sözde ulaşım master planını 
da eleştirdi. 4 yılda 3 kez bile 
meclis toplantısına katılmayan 
bir ilçe belediye başkanının 
ulaşımla alakalı master plandan 
söz etmesinin şaşırtıcı oldu-
ğunu kaydeden Başkan Aktaş, 

masa başında çizilmiş, hiçbir 
alt yapısı olmayan, bilimsel 
dayanağı bulunmayan, çözüm 
üretmeyecek planla ahkam 
kesilmeye çalışıldığını hatır-
lattı. Mudanya halkının bunun 
takdirini yapacağına inandığını 
belirten Başkan Aktaş, “Se-
çim endeksli çalışan bir parti 
değiliz. Bizim genel başkanımız 
neredeyse yılın 365 günü bu 
performansı, heyecanı ortaya 
koyuyor. Bir mahallenin daha 
sıkıntısını giderebilir miyiz, 
bir problemi daha halledebilir 
miyiz; bunun derdi ve hesabı 
içerisindeyiz. Mudanya halkına 
verdikleri destek ve sağladıkları 
katkı için teşekkür ediyorum. 
İnşallah onlara daha çok hizmet 
edeceğiz. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın” şeklinde 
konuştu.

Büyükşehir Yasası’yla Bursa’nın dört bir yanına hizmet götürdüklerini, değişim ve dönüşüm 
çalışmalarını tüm bölgelerde aynı hızla sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, aynı durumun Mudanya için geçeri olmadığını söyledi. 

Mudanya’da çark dönmüyor

Orhangazi'ye su deposu

Kumsaz’ın altyapısı sil baştan yenileniyor

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen kanalizas-

yon ve yağmursuyu hatlarının 
ayrımı çalışmaları, kentin her 
köşesinde hızla devam ediyor.
Sorunsuz altyapı ağı ile sağlıklı 
şehirleşmeye katkı sunan ve 
Bursa’nın altyapıda da örnek 
olmasını hedefleyen BUSKİ 
tarafından Gençali Mahallesi 
Kumsaz Mevkii’nde, 10.5 mil-
yon TL’lik yatırım olan ‘Kum-

saz Kanalizasyon ve Yağmur 
Suyu Kolektörleri Yapımı İşi’ 
hayat buluyor.
BUSKİ sayesinde, Büyükşehir 
sınırlarında her bölgeye kana-
lizasyon hizmetinin ulaştığını 
belirten yetkililer, insan ve 
çevre sağlığı noktasında büyük 
önem taşıyan yağmur suyu ile 
kanalizasyon hatlarının ayrıl-
masında da kent merkezinde, 
yüzde 100’e varan oranda 
başarı sağlandığını kaydetti.
Çalışmalarını kent merke-

zinden ilçelere de taşıyan 
BUSKİ ekiplerinin, Kumsaz 
Mevkii’ndeki kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları yapım 
çalışması hızla devam ediyor. 
Daha önce, tüm yerleşim 
alanlarında fosseptik bulunan 
bölge, BUSKİ’nin çalışmasıyla 
ilk kez kanalizasyon hattına 
kavuşacak ve kanalizasyon 
şebekesi aracılığıyla toplanan 
atık sular da Kurşunlu Atıksu 
Arıtma Tesisi’nde arıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı Bur-
sa’ hedefi doğrultusunda, BUSKİ tarafından Kumsaz’da gerçekleşti-
rilen altyapı çalışmaları, bölgeye değer katacak. Büyükşehir 

Belediyesi’nden konuya 
ilişkin yapılan açıklama-
da, suyun ‘kaynağından 

tüketiciye ulaşana kadar’ temiz 
ve kaliteli olmasının hedeflen-
diği, bu doğrultuda nitelikli su 
hatlarının yanında su depolarının 
yapımına da büyük önem veril-
diği kaydedildi. Orhangazi’deki 
yatırım kapsamında 1 milyon 
800 bin TL harcanarak Nadır 
Su Deposu’nun hizmete alındığı 
belirtilen açıklamada, “Faaliye-
te geçen 7 bin 500 metreküp 
hacmindeki su deposu aracılığıy-
la, Orhangazi’deki mahallelere 
de iletilmiş olacak. Hedefimiz, 
vatandaşlarımıza sağlıklı ve ke-
sintisiz içme suyu temin etmektir. 

İçme suyuna yapılan yatırımlar, 
havayla birlikte insan hayatının 
en önemli ihtiyaçlarından biri 
olan suyun ‘gelecek kuşaklar 
tarafından da’ sağlıklı şekilde 
kullanılmasını sağlamaya yöne-
liktir. Bu durum aynı zamanda 
gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakılabilmesi adına da 
sorumluluk sahibi olduğumuzun 
göstergesidir” ifadeleri kulla-
nıldı. BUSKİ Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla sağlıklı ve kesintisiz 
içme suyunun temininde kalıcı 
yatırımların hız kesmeden devam 
edeceği vurgulanan açıklamada, 
Bursa’nın ‘çeşmeden akan suyun 
içilebildiği’ ender şehirlerden biri 
olduğu ifade edildi.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde ör-
nek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 
Orhangazi’de 7 bin 500 metreküp hacmindeki su 
deposu imalat çalışmalarını sürdürüyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından tes-
cil başvurusu yapılan ‘Bursa Bıçağı’nın ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ aldığını açıkladı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşil Türbe’nin 
yanında bulunan ve 1855 depremine 
kadar ayakta kalmayı başaran’ Selami 
Tekkesi’nde sürdürdüğü restorasyon ça-
lışmalarında son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’teki tarihi ve kültürel miras çalışmala-
rından biri olan Arap Hamamı’nın restorasyonunda sona gelindi. 

‘Bursa Bıçağı’ artık tescilli 
Başkan Aktaş, Bursa’nın bir markası 

olan ‘Bursa Bıçağı’nın tarihçesinden 
yapılışına kadar tüm yönleriyle gele-
cek kuşaklara aktarıldığı Bursa Bıçak 

Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Burada 
sergilenen ürünleri dikkatlice inceleyen 

Başkan Aktaş, 2014 
yılında tescil başvu-
rusu yapılan ‘Bursa 
Bıçağı’nın ‘Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi’ 
aldığı bilgisini kamuo-
yu ile paylaştı. 
Bursa Bıçağı’nın sahip 
olduğu derin kültürü 
aktarmak hedefiy-
le bıçak müzesinin 
kurulduğunu ifade 
eden Başkan Alinur 
Aktaş, Orta Asya-Türk 
demir ustalığının ve 
göçmen kültürünün 
kaynaşmasıyla kendi 
tarzını oluşturan Bursa 
Bıçağı’nın hikayesinin 
de müzede en ince 
ayrıntısına kadar anla-
tıldığını söyledi. Başkan 
Aktaş, farklı yörelerden 
bıçak, kılıç ve yatağan 
gibi örneklerin yer 
aldığı, 1000 farklı türün 
bulunduğu Bursa Bıçak 
Müzesi’nin zengin bir 
alt yapıya sahip olduğu-

nu belirtti. 
Komisyon denetim yapacak 
Başkan Aktaş, tescili yapılan Bursa Bıçağı’nın 
bundan sonra standartlara uygun şekilde 
üretilmesinin sağlanacağını ifade etti. Bıçağın 
özellikleri, üretim metodu ve imalat süreç-
lerinin artık kayıt altına alındığını söyleyen 
Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası’ndan (BTSO) 1 kişinin, Bursa 
Bıçakçılar Derneği’nden 3 bıçak ustasının 
ve Uludağ Üniversitesi’nden 1 yetkilinin 
‘Bursa Bıçağı’nın standartlara uygun olarak 
üretilmesini sağlamak üzere’ denetimler 
yapacağını vurguladı. Bursa’nın birçok 
özelliğinin bulunduğunu fakat bunlardan en 
önemlisinin Bursa Bıçağı olduğunu kayde-
den Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımıza Bursa 
Bıçağı’nı kullanmalarını ve dostlarına hediye 
olarak götürmelerini tavsiye ediyorum. Şehir 
merkezimizde yer alan Bursa Bıçak Müzesi’ni 
ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir 
yerde göremeyecekleri bıçak çeşitlerini bura-
da rahatlıkla inceleyebilirler” dedi. 
Başkan Aktaş, incelemenin ardından Bursa 
Bıçağı’nın tescil belgesini müze girişine astı. 

Hizmete aldı-
ğı yatırımlarla 
Bursa’yı bir açık 
hava müzesi haline 

getirmeyi hedefleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, yıllarca 
unutulmuş bir eseri daha 
ilk günkü haline dönüştü-
rüyor. Tarihi Yeşil semtinde 
yer alan, 1855 depreminde 
büyük hasar gören ve gü-
nümüze yıkık bir minaresi 
ulaşan Selami Tekkesi de 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
sürdürdüğü restorasyon 
çalışmaları kapsamında ye-
nilendi. Yüzde 90 oranında 
tamamlanan çalışmaların 
ardından tarihi tekkenin, 
bölge halkının istifade ede-
ceği bir sağlık ocağı olarak 
hizmet vereceği açıklandı. 

Cami ve çevre düzenlemesi 
de yapılan alan, halkın bir 
araya gelebileceği, sosyalle-
şebileceği mekan olarak da 
tasarlandı.
Değer katacak
Celveti Şeyhi Selami Efendi 
tarafından yaptırılan ve 17. 
yüzyılın ikinci yarısında 
inşa edildiği tahmin edilen 
yapının ilk günkü haliyle 
günümüze kazandırılaca-
ğını söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, ‘Selami 
Tekesi’nde yürütülen çalış-
malar kapsamında’ cami ve 
minarenin ayağa kaldırıldı-
ğını ifade etti. Vatandaşların 
talebi doğrultusunda tekke 
kısmı sağlık ocağı olarak 
düzenlenecek.

Bir yandan Bursa’daki 
tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarına hızla 
devam eden Büyükşe-

hir Belediyesi, diğer yandan 
ilçelerdeki eserleri de ihmal 
etmiyor. 17 ilçenin tamamında 
sürdürdüğü restorasyon ve 
rekonstrüksiyon uygulamaları 
sonucunda tarihi eserleri ayağa 
kaldırarak turizme kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in 
Küçük Kumla beldesinde bulu-
nan ve yapılış tarihi bilinmeyen 
Tarihi Arap Hamamı’na da el attı. 
Tamamlanma aşamasına gelen 
çalışmaların ardından, eşsiz 
mimari özellikleri bulunan tarihi 
hamamın kültür merkezi olarak 

kullanılacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Arap 
Hamamı’nda gerçekleştirdiği ça-
lışmalar kapsamında ilk olarak, 
tarihi yapının yenileme işlemleri 
için Türkiye Anıtlar Kurulu’ndan 
onay alındı. Daha sonra Büyük-

şehir Belediyesi, hamamın ayağa 
kaldırılması yönünde yenileme 
projesi hazırladı. 3 bin 700 met-
rekare alana sahip tarihi yapının 
etrafında bulunan ve mülkiyeti 
Gemlik Belediyesi’ne ait olan iki 
katlı bina ile özel mülkiyet bir 
binanın yıkımı gerçekleştirildi. 
Kimliğini kaybetmeye başlayan 
tarihi hamamın çatısı, külhan 
kısmı ve tamamen incir ağacıyla 
kaplanmış su deposu, güçlen-
dirme çalışmalarına alındı. Kaba 
tadilatı tamamlanan ve ince 
işçiliklerine geçilen tarihi yapı-
nın, yenilenen yüzüyle kültür 
merkezi olarak hizmet vermeye 
devam edeceği belirtildi.

Selami Tekkesi gün sayıyor

'Arap Hamamı' küllerinden doğuyor
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Bursa'nın önemli ilçelerin-
den biri olan Gemlik'in ge-
lişim ve dönüşümüne katkı 
sunan Büyükşehir Beledi-

yesi, hizmet halkasına bir yenisini 
daha ekledi. 15. yüzyıla ait olan ve 
2015 yılında başlatılan restoras-
yon çalışmasıyla kültür merkezine 
dönüştürülen Balıkpazarı Hamamı, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Solaksubaşı Mehmet Ağa tarafın-
dan yaptırıldığı rivayet edilen 265 
metrekarelik yapının restorasyon 
çalışmaları, 2 milyon 385 bin TL'ye 
mal oldu. Kimyasal enjeksiyon 
yapılarak temeli güçlendirilen 
yapının taş duvarlarında da aynı 
çalışma uygulandı. Yapının taşıyıcı 
ahşap elemanları da yenilenirken, 
eski sıvalar raspayla sökülerek yeni 
sıva ve boyama işlemi gerçekleşti-
rildi. Mermer kaplamaların değişti-
rildiği kültür merkezinde, kubbe ve 
tonozlardaki çatlaklar için güç-
lendirme çalışmaları ve dış cephe 
ahşap-sıva boya tadilatları yapıldı. 
Ayrıca çatı bölümünün yalıtımı 
yapılarak, kiremitleri ile birlikte 
yapının bütün elektrik ve mekanik 
tesisatı tamamen değiştirildi.
Gemlik'in yeni değeri
Gemlik'in, Marmara bölgesindeki 
en önemli liman kentlerinden biri 
olduğunu söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
110 bin kişilik nüfusuyla Bursa'nın 
önemli ilçelerinden olan Gemlik'in 

‘ilk kurulan kentlerden biri olarak’ 
şehircilik tecrübesi bulundu-
ğunu dile getirdi. Büyükşehir 
Belediyesi'nin Gemlik’in değişim ve 
dönüşümüne katkıda bulunduğunu 
ve yaşanabilir ilçelerden biri olma-
sı için çalıştığını ifade eden Başkan 
Aktaş, "Bugün, 2015 yılında baş-
latılan restorasyon sonrası kültür 
merkezi olarak planlanan Balıkpa-
zarı Hamamı’nın açılışını yapmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Plan şemalarına göre, hamam 
yapılarının 15. ve 16. yüzyıllarda 
inşa edildiği görülüyor. Net 265 
metrekare büyüklüğe sahip olan bu 

hamam, Gemlik’in kültür hayatına 
önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Millet Kıraathanesi… 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Gemlik'te önemli projeleri haya-
ta geçirdiklerini anlatan Başkan 
Aktaş, yaptığı konuşmada, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
gündeme getirdiği 'Millet 
Kıraathaneleri'ne de değindi. Bursa 
merkez ve diğer ilçelerde ortaya 
koyacakları kıraathanelerle bu 
olguyu Türkiye geneline göre çok 
daha güçlü bir şekilde gerçekleşti-
receklerini anlatan Başkan Aktaş, 
"Sadece oyun oynanan, etrafını 
sigara dumanlarının kapladığı 
kahvehanelerden ziyade kitap 
okunan, kaliteli sohbetlerin yapıl-
dığı, çayın ve kekin ikram edildiği 
kaliteli mekanlara kadın ve erkek 
herkesin ihtiyacı var. Kahvehane 
işletenler yanlış anlamasın. Onlar 
da bir ihtiyaç olabilir ama şehirle-
rin kaliteli buluşma mekanlarına 
ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız 
da bunu kastetmişti. Balıkpazarı 
Kültür Merkezi de bu ihtiyacı kar-
şılayacaktır. Yoğun olarak kadınlar 
istifade edecektir. Gemlik ve bu 
bölgeye değer katacaktır. Kültür 
Merkezi'nin işletmesini de Gemlik 
Belediyesi en iyi şekilde yapacaktır. 
Vatandaşın kafasını dinleyip soh-
betlerini yapacağı güzel bir mekanı 
kazandırdık. Gemlik'e hayırlı olma-
sını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yapımı 1926 yılında tamamlanan, uzun 
süre vergi dairesi olarak kullanılan ve 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı 

karar doğrultusunda Bursa Kent Müzesi’nin kul-
lanıma sunulan tarihi binada sürdürülen onarım 
çalışmalarını inceledi. Osmanlı’nın ilk başkenti 
Bursa’nın sahip olduğu değerler nedeniyle haklı 
olarak ‘Yaşayan Müze Şehir’ adını aldığını belir-
ten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde tarihsel kronolojinin Bursa’ya sağladığı 
avantajlar değerlendirilerek birçok alanda müze 
kurulduğunu kaydetti. Sırasıyla 2003 yılında 
Hünkar Köşkü, 2004 yılında Bursa Kent, 2007 
yılında Karagöz, 2011 yılında Merinos Tekstil 
Sanayi, 2012 yılında Merinos Enerji, 2014 yılında 
Bursa Göç Tarihi, 2015 yılında Aktopraklık Hö-
yük Arkeopark, 2016 yılında Bursa Vakıf Kültürü, 
2017 yılında Bıçak ve 2018 yılında da Yaşam 
Kültürü Müzesi ve Sağlık Tarihi müzelerinin 
hizmete alındığını belirten Başkan Alinur Aktaş, 
“Bir toplumun ya da kentin hafızası konumunda-
ki müzeler, kentin tüm yaşanmışlığını bünyesinde 
barındırır. Şehrin geçmişiyle alakalı hikayeler 
içerir. Günümüz şartlarında birçok şey değişse 
de anılar, hatıralar ve şehrin geçmişi değişmez. 
Bu hikayenin içinde hepimizin bir parçası var. 
Dolayısıyla müzeler, geçmiş ile geleceği buluştu-
ran önemli alanlardır. Ben bu hizmetlerde emeği 
geçen tüm belediye başkanlarımıza ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Teşhir alanı ve tür genişleyecek  
2004 yılında hizmete açılan Bursa Kent 
Müzesi’nin ciddi miktarda sergi ürününe sahip 
olduğunu, şu ana kadar buraya 9500 parça 
bağışın yapıldığını söyleyen Başkan Aktaş, ilave 
edilen binayla birlikte teşhir alanı ve türünün 
genişleyeceğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Bu 
ürünlerin hepsini aynı anda sergilemek mümkün 
olmuyor. İçinde bulunduğumuz alan eski vergi 
dairesi. Şimdilik bu alanın giriş katını geçici ve 
kalıcı sergiler için kullanacağız. Bir yandan da 
binanın restorasyon çalışmalarını sürdüreceğiz. 
Çalışmalar tamamlandığı zaman binanın bütün 
alanlarını kullanarak, inşallah Bursa’ya yeni bir 
müze daha kazandırmış olacağız” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, ayrıca binanın tahsisi nedeniyle 
önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavu-
şoğlu ile yine önceki dönem Maliye Bakanı Naci 
Ağbal’a teşekkür etti. 

Gemlik'in değişim ve dönüşümüne katkıda bulunan ve daha yaşanabilir bir 
ilçe olması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, 15. yüzyıla ait Balıkpazarı 
Hamamı'nı kültür merkezi olarak vatandaşın hizmetine sundu.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilerek, Bursa 
Kent Müzesi’ne tahsis edilen eski 
vergi dairesi binasında sürdürülen 
tadilat ve restorasyon çalışmaları-
nı yerinde inceledi. 600 yıllık tarihi hamam

kültür merkezine dönüştü

Artık ekonomiye değil
kültüre yön verecek
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Aile ve Sosyal Politikalar, 
Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık ve Milli Eğitim il 
müdürlükleri ile Bursa 

Engelliler Federasyonu’nun 
proje ortağı olduğu, engelli 
vatandaşların meslek lisesinde 
kendilerine ayrılan alanda tarım 
yaparak çeşitli gıda ürünlerini 
üretmesini sağlayan ‘Tarımda 
Engelleri Aşıyoruz’ projesinde 
ilk mahsuller alındı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
engellilerin ürettiği ürünlerden 
oluşan kahvaltıya Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ile birlikte davet 
edildi. Osmangazi Kaymakamı 
Zafer Orhan, 26. Dönem Bursa 
Milletvekili Bennur Karaburun, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Hacı Dursun Yıldız, Tarım 
AŞ. Genel Müdür Vekili Fetullah 
Bingül, görevli öğretmenler ve 
engelli ailelerinin de katıldığı 
kahvaltı sonrasında Başkan 
Aktaş, üretim yapılan alanda 
incelemelerde bulundu. 
Tarım A.Ş.’den tam destek
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuş-
mada, proje hakkında bilgiler 
verdi. Engellileri desteklemek 

için belediye iştiraklerinden 
olan Bursa Tarım A.Ş. üzerinden 
ürün alımları yapılacağının altını 
çizen Başkan Aktaş, dezavantajlı 
gruplara yönelik üreticiliğin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması adına proje kapsamında 
çeşitli eğitimler verildiğini ifade 
etti. Engelli vatandaşları hayata 
kazandırmak ve bu alanda 
farkındalık oluşturmak adına 
yapılan projenin güzel sonuç-
lar verdiğini görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, ülkede eskiye 
nazaran engelliler konusunda 
ciddi mesafeler alındığını kay-
detti. Artık engellisine, yaşlısına, 
ihtiyaç sahibi vatandaşına sahip 
çıkan güçlü bir Türkiye’nin 
olduğunu belirten Başkan Aktaş, 
“Bu ayrıcalıkları bizlere sunan, 
başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
devletin yönetim kademesindeki 

herkese çok teşekkür ediyorum” 
dedi.  
Vali İzzettin Küçük ise Bursa’nın 
tarım alanında önemli gelişme-
ler kaydettiğini ve Türkiye’de 
üretilen birçok mahsulün 
buradan yola çıktığını ifade etti. 
Engellilere yönelik geliştirilen 
bu projeyle tarımın önemini 
artırmak istediklerini söyle-
yen Vali Küçük, “Büyükşehir 
Belediyesi’nin önemli katkıları, 
Tarım il Müdürlüğü, Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün des-
tekleri ile engelli kardeşlerimize 
tarımsal alanlar açtık. Burada 
kendi ürünlerini yetiştiriyorlar 
ama aynı zamanda tarımsal üre-
timin modern şekilde yapılma-
sını öğreniyorlar” diye konuştu. 
Vali Küçük, gerçekleştirilen 
projeyle tarımın önemini hatır-
latmak istediklerini vurguladı. 
Engelliler söz konusu olduğunda 
her kurum ve kişiden büyük 
destek gördüklerini söyleyen 
26. Dönem Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun da, yapılan 
projenin engellilerin fiziksel ve 
sosyal gelişimlerine katkı koya-
cağını anlattı. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Kurşunlu’da 
faaliyet gösteren 

Büyükşehir Belediyesi Genç-
lik ve Aile Rehabilitasyon 
Merkezi’nde (GADEM) kalan 
danışanlarla bir araya geldi. 
Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin insan odak-
lı hizmetleri kapsamında 
Bursa’da yaşayan herkesin 
daha sağlıklı ve kaliteli yaşa-
ma sahip olmaları gerektiğini 
belirterek, “Bu ülkede ve bu 
şehirde yaşayan her birey çok 
değerli ve önemlidir. Arzu 
ediyoruz ki, herkes huzurlu 
ve mutlu olsun. Hiç kimsenin 
kötü bir alışkanlığı olmasın, 
ailesi huzursuzluk yaşamasın” 
diye konuştu.

Aileler de sürece dahil
Başkan Aktaş, merkezdeki 
çalışmaları anlatarak “Ba-
ğımlı ve yakınlarının bireysel 
başvurularıyla GADEM’de 
uygulanan psikososyal destek 
programına alınarak, birey-
sel görüşmelerin sonucunda 
kişisel ilgi ve beklentilere 
uygun olarak boş zaman 
yapılandırılması gerçekleştiri-
liyor. Bağımlı kişinin ailesi de 
sürece dahil edilerek bağım-
lılık hakkında aile eğitimleri 
ile farkındalıkları arttırılıyor” 
dedi. 
Başkan Aktaş, 27 Haziran 
2018’de 5. grup olan danı-
şan ve yakınlarının katılı-
mı ile sosyal uyum süreci 
başlatıldığını söyleyerek, “6 
hafta boyunca danışan ve 
yakınları, uzmanlar eşliğinde 
bireysel ve grup terapileri 
alarak bağımlılıkla müca-
dele noktasında farkındalık 
kazanıyor ve kendilerine daha 
güvenli bir yaşam sürdü-
rebilme olanağı sunuluyor. 
Ayrıca sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetlere katılarak sosyal 
uyum becerileri geliştiriliyor. 
Kişisel gelişim seminerleri 

ile özgüvenleri desteklenerek 
kendilerini daha kolay ve 
doğru ifade edebilen bireyler 
haline gelmeleri amaçlanıyor” 
şeklinde konuştu.
Sosyal gelişim desteği
Başkan Aktaş, danışanların 
haftanın 1 gün Bursa’yı gezip 
yaşadıkları şehri tanıma, kül-
tür ve tarihini öğrenme fırsatı 
bulduğunu kaydetti. Mer-
kezde Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren kurs 
merkezleri, sportif faaliyetler 
ve sosyal tesislerden fayda-
lanarak danışanların sosyal 
gelişim süreçlerinin destek-
lendiğini vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Danışanlar, temiz 
kaldığı ilk üçüncü ay ve altıncı 
ay sonunda ödüllendirilerek 
motivasyonlarının artması he-

defleniyor. GADEM, her geçen 
gün tecrübelerini artırarak 
birçok aileye destek ve hizmet 
veriyor. Bunu yaparken de 
Milli Eğitim ve Halk Eğitim 
gibi kurumlardan da destek 
alıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, GADEM’in, 
2018 yılı Ocak ve Temmuz ay-
ları arasında 124 yeni danışan 
müracaatı, 1163 danışan, 862 
danışan yakını görüşmesi, 
38 kişiye üç aylık, 21 kişiye 
altı aylık temiz kalma ödülü, 
116 Amatem, 15 Çematem, 
22 Medicalpark Hastanesi 
yönlendirmesi yapılmış olup, 
hastanelere ücretsiz ulaşım 
desteği sağlandığını, ayrıca 
yapılan koruyucu – önleyici 
çalışmalarla 41 seminerle 
1722 kişiye ulaşılarak 62 
danışan yakınına bağımlı-
lık eğitimleri verildiğini de 
sözlerine ekledi. GADEM’de 
danışmanlık hizmeti alan, 
kabul kriterlerini sağlayan 
danışanlarını tekrar hayata 
kazandırmak için çalışmaları 
sürdüren Kurşunlu Gençlik ve 
Aile Sosyal Uyum Merkezi’nin 
de misafirlerini ağırlamaya 
devam ediyor. 

Engelsiz tarım ilk meyvelerini verdi

Bağımlılıkla mücadele 
özveriyle sürüyor

Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nce desteklenen ve dezavan-
tajlı grupların ‘tarımla üretim yaparak’ hayata dahil olmalarını sağla-
yan ‘Tarımla Engelleri Aşıyoruz’ projesi ilk mahsullerini verdi. 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Reha-
bilitasyon Merkezi’nde (GADEM) bağımlılık-
tan kurtulmak isteyenlere yönelik çalışma-
lar özveriyle sürüyor.

Yeni eğitim öğrenim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanan 
Görükle Gençlik Merkezi, şimdiden akademisyenlerin ve öğrencilerin 
ilgi odağı haline geldi.

Bursa’da gençlerin gele-
ceğine değer katan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, 
üniversite öğrencilerine 

hizmet vermek amacıyla kente 
kazandırdığı Görükle Gençlik 
Merkezi, kapılarını ziyaretçile-
rine açtı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Modeli çalışmaları kap-
samında gerçekleştirilen ‘Gö-
rükle Gençlik Merkezi Tanıtım, 
Farkındalık ve Uyum Ziyaretleri’ 
ile merkez, vatandaşlara tanıtıl-
dı. Gençlik Merkezi’nin vizyonu, 
işlevi ve verimliliği konusunda 
fikir, öneri ve taleplerin değer-
lendirilmesi adına yapılan ziya-
retlere, Uludağ Üniversitesi’nin 
çeşitli fakültelerinden yönetici 
ve akademisyenler, kentin farklı 
sanat kurumlarından ve sivil 
toplum kuruluşlarından temsil-
ciler ile öğrenciler katıldı.
Modern tesis
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Görükle Gençlik 
Merkezi’nin Eylül’de başlayacak 
olan 2018 – 2019 eğitim ve öğ-
retim yılına yetiştirileceğini ifa-
de etti. Merkezin Bursa için çok 
önemli olduğunu söyleyen Baş-
kan Aktaş, “Uludağ Üniversitesi, 
Türkiye’nin 5 büyük üniversite-
si arasında, 3. nesil üniversite ve 
Bursa’ya hayat veriyor. Üniver-
site ile beraber Görükle de çok 
gelişti. Görükle’de inşa edilen 
Gençlik Merkezi, öğrenci yurdu, 

müzik, tiyatro, bilgisayar veya 
teknolojik alanları, kafeterya ve 
konferans salonları ile yakın za-
manda hayat bulacak. Eylül’de 
okulların açılmasıyla beraber 
bu merkezi de kullanıma hazır 
hale getirmeyi hedefliyoruz” 
diye konuştu.
Aktaş, merkezin işletimi ve 
kontrolünün de Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlanaca-
ğını sözlerine ekledi.

Görükle Gençlik Merkezi açılışa gün sayıyor
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Bursa’da 15 Temmuz’un 
2. yıldönümü nede-
niyle düzenlenen ‘15 
Temmuz Şehitleri 

Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ etkinlikleri kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Ürünlü Kamp Alanı’nda 
oluşturulan ‘15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri Hatıra 
Ormanı’na fidan dikimi yapıldı. 
Hain darbe kalkışmasında ya-
şamını yitiren şehitler anısına 
oluşturulan ormana; çitlembik, 
dişbudak, çınar ve doğu ladini 
olmak üzere toplam 251 adet 
fidan dikildi.
“Milletin bağrına saplandı”
Etkinlikte konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok 
ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade 
ederek, “Bu ülke yıllarca terör 
saldırılarına ve darbe kalkışma-
larına maruz kaldı ama böylesi 
görülmedi. Bu milletin okul-
larında okumuş, bu devletten 
rütbe, makam ve maaş almış 
kişiler, bu milletin evlatlarına 
silahlarını doğrulttu ve bunu da 
‘bu memlekete sahip çıkmak, 
bu milleti daha iyi yarınlara 
götürmek’ diye isimlendirdi” 

diye konuştu.
Başkan Aktaş, yaşananların 
sinyallerinin daha önceden 
verildiğine değinerek, “Bu işin 
hesabını yapanlar, 15 Temmuz 
günü bu milletin bağrına han-
çer sapladılar” dedi.

Vatan için çarpıyor
Başkan Aktaş, 15 Temmuz 
sürecinde, farklı siyasi düşün-
celere sahip insanların vatanın 
birliği ve beraberliği uğruna 
hep birlikte nöbet tuttuğunu 
ve orada Çanakkale ruhunun 
yeniden yaşandığını söyledi. O 
dönem İnegöl Belediye Başkanı 
olduğunu söyleyen Aktaş, 15 
Temmuz’a dair yaşadıklarını da 
anlattı.
Halkın meydanlarda, duyarlılık-
la, ülkesine sahip çıktığını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bizim, 
birlik ve beraberliğimizi, kar-

deşliğimizi, hangi siyasi görüş-
ten veya hangi yöreden olursak 
olalım, el ele kol kola tavrımızı 
ilelebet muhafaza etmemiz 
gerekiyor. Bizim çok güçlü 
bir Cumhurbaşkanımız, güçlü 
devlet insanlarımız, meclisimiz 
var. Terörün hiçbir unsuruna 
asla ve asla izin vermeden, 
ayrılığa düşmeden, birliğimizi 
ve beraberliğimizi koruyaca-
ğız. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın” şeklinde konuştu.
Altın harflerle yazıldı
Türkiye’nin değerini vurgula-
yan Başkan Aktaş, “Biz sıradan 
bir ülke değiliz. Çok kadim 
bir geçmişimiz, çok derin bir 
tarihimiz ve çok mübarek bir 
ecdadımız var. Biz 81 milyon 
nüfuslu çok güçlü ekonomiye 
sahip bir ülkeyiz. Bu milletin 
evlatları, ülke üzerine oynanan 
oyunlara asla izin vermeye-
cek ve hep birlikte çok daha 
güzel yarınlara gideceğiz. 15 
Temmuz, önemli ve sembol bir 
tarih… O gün seve seve göğüs-
lerini siper eden 15 Temmuz 
şehitleri sembolleştiler ve bu 
ülkenin tarihine kendilerini 
altın harflerle yazdırdılar” açık-
lamasını yaptı.

Misafir öğrencilerin ilk durağı, Mudanya’nın Yörü-
kali Köyü oldu. Tepme mancınık ile kozadan ipek 
çekimi uygulamasına dahil olan öğrenciler, 14 
asır önce bu işin nasıl yapıldığını hem görerek 

hem de uygulayarak başka bir yerde kazanamayacakları 
tecrübe elde etti. 
Öğrenciler daha sonra, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım 
Merkezi’ni ziyaret etti. İpek iplerden ‘işlendikten sonra’ 
nasıl halı ve kumaş üretildiği, tasarım ve dokuma aşama-
ları burada öğrencilere anlatıldı. Ayrıca misafir öğrenciler, 
Bursa’nın İpek Yolu üzerindeki önemi ve yıllar önce Koza 
Han’da ipek kozası ticaretinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi-
ler aldı. İstanbul’dan gelen grup, ipek dolu verimli bir günün 
ardından, yaşadıkları tecrübeler ve edindikleri bilgiler için 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve BUSMEK’e ‘ipekçilik kültürü-
nün canlandırılıp yaşatılmasına sundukları katkıdan ve bu 
kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasındaki kararlılıkların-
dan dolayı’ teşekkür etti.
Asırlar boyunca kültürümüzün bir simgesi haline gelmiş 
olan ipekçiliğin ortadan kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kal-
ması karşısında Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa İpeği Yeniden 
Hayat Bulacak’ projesini başlattı. Bu kapsamda BUSMEK, 
ipek üretiminin her safhasında yer alarak ipekçiliğin yaşatıl-
masına ve gelecek kuşakların ipekçilik kültürünü tanımaları 
ve sevmelerine katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla örnek 
projelere imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, İçme-
suyu Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada Narlıca Mahallesi’ni besleyen ana iletim 

hatlarını yenileriyle değiştiriyor.
Çalışma kapsamında 2 km terfi hattı imalatı yapılacağını 
söyleyen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Halkımıza 
kesintisiz ve güvenilir içmesuyu sağlama noktasında var 
gücümüzle çalışıyoruz. Orhangazi’nin Narlıca Mahallesi de 
çalışmalarımızın devam 
ettiği bölgeler arasında... 
Günlük 400 ton içme 
suyu ihtiyacının karşıla-
nacağı Narlıca ana iletim 
hattı yenileme çalışma-
larına başladık” diye 
konuştu.
Gülenç, çalışmalar ta-
mamlandığında, Narlıca 
Mahallesi’nin kesintisiz ve güvenilir içmesuyu temini için 
ana iletim hatlarının yenilenmiş olacağını ve böylece de 
kayıp kaçak oranlarının kontrol altında tutulacağını belirtti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Gülenç’e, Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan ile Orhangazi Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Serhat Tarık Erdem, İçmesuyu Daire Başkanı 
Haluk Emre Akgün, BUSKİ Orhangazi Şube Müdürü İbrahim 
Sivri ve Narlıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Arık da eşlik etti.

Demokrasi şehitleri için
hatıra ormanı oluşturuldu

Öğrencilerin ipek yolculuğu 

Narlıca’da içmesuyu seferberliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ürünlü’de oluşturulan ‘15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na, her şehidin adına bir fidan 
olmak üzere 251 fidanın dikimi yapıldı.

İpek ile ilgili araştırmalar yapan ve proje 
hazırlığında olan İstanbul Erkek Liseli-
ler Eğitim Vakfı’ndan bir grup öğrenci, 
Bursa’da ipek yolculuğuna çıktı. 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Orhangazi'nin 
Narlıca Mahallesi’nde ana iletim hatları 
yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve desteğinde yenileme çalışma-
ları devam eden Demirtaşpaşa İlköğretim Okulu, yeni eğitim ve öğre-
tim yılı için kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

Bursa'da kaliteli eğitimin 
çıtasını yükseltmeyi 
hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, okullara 

olan desteğini artırarak sür-
dürüyor. 1968 yılında yıkılıp 
yeniden yapılan Demirtaşpaşa 
Mahallesi’ndeki ilkokul binası, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ve himayesinde ‘Hayır-
sever İşadamı Erhan Nasyalçın 
tarafından’ orijinal haliyle yeni-
leniyor. Büyükşehir Belediyesi 
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol 
gereği yeniden yapılan okul bi-
nasında çalışmalar son aşama-
ya geldi. Üzerinde son rötuşlar 

gerçekleştirilen okul binası, 
yeni eğitim ve öğretim yılında 
kapılarını öğrencilere açmak 
için gün sayıyor. Yaklaşık 4 bin 
metrekare inşaat alanı bulunan 
okul, 3 kat şeklinde tasarlandı. 

Okulda 2 anasınıfı ve 16 derslik 
ile spor salonu, kütüphane gibi 
birimler yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nden 
konuya ilişkin yapılan açık-
lamada, birbirinden güzel ve 
işlevsel projelerin hayırsever-
lerin desteğiyle hayata geçiril-
diği ifade edildi. Demirtaşpaşa 
İlkokulu'nun da yine bu metot 
çerçevesinde elden geçirildiği 
ve yeni eğitim-öğretim yılına 
yetiştirilmeye çalışıldığı kayde-
dilen açıklamada, gençliğe ve 
dolayısıyla geleceğe olan yatı-
rımların artarak devam edeceği 
ifade edildi.

Demirtaşpaşa yeni döneme hazırlanıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak yapılan deniz yüzeyi ve 
sahil bandının temizliği, sahildeki duş üniteleri, sahil güvenlik hizmeti ve Burfaş 
tarafından işletilen sosyal tesislerdeki hizmet kalitesiyle Kumsaz, Akdeniz sahilleri-
ni aratmıyor.  

Başkan Alinur Aktaş, Bursa 
Kent Müzesi önünde karşılaş-
tığı gençlerle müzik sohbeti 
yaptı, söylenen şarkılara eşlik 
etti. 

Bursa’da tarımsal üretimi des-
teklemek amacıyla sürdürülen 
çalışmalar kapsamında, BUSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 
İznik’te yapımına başlanan 
Aydınlar Göleti, üreticiye can 
suyu verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmada örnek faaliyet-
leri kapsamında, üreticiye tohum desteği verilerek üretilen 
karabuğdayın hasadı yapıldı.

Kumsaz Akdeniz sahillerini aratmıyor

Gençlerle müzik sohbeti

İznikli üreticiye can suyu

Tarladan sofraya şifa; karabuğday

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından altyapıdan üstyapıya, 
ulaşımdan sosyal tesislere 
kadar farklı alanlardaki yatı-

rımlarla Bursa’nın sahilleri her geçen 
yıl daha fazla tatilciyi ağırlıyor. Tatil 
beldelerine yapılan arıtma tesisleri 
ve yenilenen altyapı ile deniz suyu 
kalitesi gün geçtikçe artarken, deniz 
yüzeyi temizliği, kum plajların düzenli 
olarak tesviye edilmesiyle Bursa plaj-
ları tatilcilerin gözdesi haline geldi.
Kumsaz’a yoğun ilgi
Kurşunlu Gençali Mahallesi sınır-
larındaki Kumsaz sahili de toplam 
1050 metre uzunluğu ve ortalama 50 
metreyi bulan kum plajı ile özellik-
le günü birlik tatilcilerin en uğrak 
mekanı oldu. Kumsaz plajını cazip 
kılan yönlerinden biri de ulaşım 
kolaylığı. Bursa kent merkezine 25 
kilometre uzaklıktaki plaja Merinos 
İstasyonu’ndan sabah 07.30’dan 
başlayıp her yarım saatte bir düzenle-
nen otobüs seferleri ile akşam 22.00’a 

kadar tek vasıta ile ulaşmak mümkün. 
Akşam 19.00’a kadar her yarım saatte 
bir olan seferler, saat 22.00’a kadar 
da 1 saat ara ile yapılıyor. Kumsaz’dan 
kent merkezine dönüşler de sabah 
06.00 gece 23.15 arasında düzenli 
olarak gerçekleştiriyor.
Sahilde BURFAŞ kalitesi
Kumsaz sahilini ayrıcalıklı kılan özel-
liklerden biri de Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılan ve Burfaş’ın 

işlettiği sosyal tesis. Plaja ve sahil 
yürüyüş yolu sınırına konuşlanmış 
olan tesiste, 150 kişi kapasiteli dış 
bahçesi ve 100 kişi kapasiteli kapalı 
alanıyla tatilcilere kafeterya, yiyecek-
içecek hizmeti veriliyor. Sosyal tesisin 
hemen ön tarafında yer alan plaj, te-
sis tarafından işletilirken, 200 kişiye 
kadar misafirlere şezlong ve şemsiye 
hizmeti sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, müze önündeki amfi tiyatro-
da gitar çalan gençlerle birlikte şarkı 
söyledi. Yoğun çalışma temposuna 

bu şekilde ‘müziksel’ bir mola veren Başkan 
Aktaş’ın hareketi, gençleri memnun etti. 
Bursa’nın daha yaşanabilir kent olması, bu 
yöndeki eksikliklerin giderilmesi için gece 
gündüz mesai harcayan Başkan Aktaş, Bursa 
Kent Müzesi’nin önünden geçerken, şarkı 
söyleyen gençleri görünce yanlarına gitti. 
Bir süre seslendirilen parçaları dinleyen 
Başkan Aktaş, gençlerle kısa bir müzik soh-
beti yaptı. Sokak müzisyenlerinin birlikte 
şarkı söyleme isteğini de geri çevirmeyen 
Başkan Aktaş, sevilen eserlere eşlik etti. 
Belediye çalışmalarına kısa bir mola veren 
Başkan Aktaş, etkinliğin ardından kendisine 
sorulan soruları cevaplayarak, Bursa ile ilgili 
düşüncelerini ifade etti. Başkan Aktaş, renkli 
görüntüler sonrasında gençlerle hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Bursa’da tarımsal üretimin ve üre-
ticinin desteklenmesine yönelik 
faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 

tarafından İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde 
yapılan sulama göleti ile bölgedeki üretici-
nin sulama ihtiyacının karşılanması hedef-
leniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
ilçelerde üreticiyi desteklemek adına 
gerçekleştirilen gölet yatırımlarına bir 
yenisinin daha eklendiğini ve İznik Aydınlar 
Göleti’nin de tarımsal sulama anlamında, 
üreticinin derdine derman olacağını belirtti.
İznik’te membran kaplama sistemi ile yapıl-
mış olan Aydınlar Göleti, yaklaşık 3 milyon 
TL’lik yatırım tutarıyla hizmete girecek. De-
polama kapasitesi olarak 166 bin metreküp 
hacme sahip olan gölet, 1200 dekar alanın 
sulanmasında kullanılacak.

Mudanya’nın Çayönü Ma-
hallesi’ndeki tarlalarda 
gerçekleştirilen hasat 
uygulamasının yanı sıra BE-

SAŞ tarafından üretilen karabuğdaylı 
ekmeğin tanıtımı da yapıldı.
BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, 
karabuğday hakkında bilgi vererek, 
“Baklagillerden bir çeşit olan kara-
buğday, şifa deposu… Özellikle çölyak 
ve diyabet hastaları için bulunmaz bir 
nimet. Geçtiğimiz yıl, bu özel ürünü 
değerlendirmek için bir proje başlat-
tık. Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ 
işbirliğiyle, karabuğdayın Bursa’da 

üretiminin başlatılması ve yaygın-
laştırılması amacıyla başlattığımız 
projenin ikinci yılındayız” dedi.
Karabuğdaylı ekmek satışta
Büyükşehir Belediyesi tarafından üre-
ticiye ücretsiz dağıtılan tohumlardan 
elde edilen ürünlerin, BESAŞ tarafın-
dan satın alınmasıyla üreticinin kâr 
sağladığını anlatan Bektaş, “Proje bu 
yıl 10 kat arttırılarak, yaklaşık 1000 kg 
tohum, 195 üreticiye dağıtıldı. Örnek 
hasadı Çayönü’nde gerçekleştiriyoruz. 
Elde ettiğimiz ürünü BESAŞ tesisleri-
mizde ekmeğe çevirdik. Aynı zamanda 

onun tanıtımını da gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.
“Tüketicilere bu özel ürünün ulaştırıl-
ması, Bursa için çok önemli” diyerek 
projenin devam edeceğini belirten 
Bektaş, “BESAŞ’ın karabuğdaylı ekme-
ği satışa sunuldu. Tarladan sofraya şifa 
diyoruz. Yakın zamanda da karabuğday 
bulguru ve karabuğday ununu, ar-ge 
çalışmalarının ardından sofralarımıza 
sunacağız” açıklamasını yaptı.
Ekonomik değeri yüksek
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet-
ler Dairesi Başkanı Yetişkan Keskin 
de Büyüşehir Belediyesi’nin bitkisel 
ve hayvansal üretimi desteklemek 
amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini 
belirterek, “Karabuğday tohum desteği 
çalışması kapsamında Bursa’da 2016 
yılında ilk kez 1 ton karabuğday 
tohumu dağıtarak kentimize bu bitkiyi 
kazandırmış olduk. Bu kez 2. yılında 
da 9,5 ton karabuğday tohumu verildi. 
Yaklaşık 100 – 150 ton kadar ürün 
hasadı bekliyoruz” dedi.
Keskin, karabuğdayın ekonomik değe-
rinin yüksek olması nedeniyle çiftçi-
lerin de kâr edebileceği bir projenin 
gerçekleştirildiğini vurguladı.
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57. Uluslararası Bursa Festivali 'yeni dünya yıldızı' Ayo ve ardından Teoman'ın 
muhteşem konseri ile son buldu. Bursalılar unutulmaz bir festivale daha tanık-
lık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Festivale muhteşem veda

Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda gerçekleşti-
rilen 57. Uluslararası Bursa 
Festivali'nde sahne alan 

Ayo, konser öncesi basın mensup-
ları ile buluştu. Böylesine köklü bir 
müzik festivalinde bulunmaktan 
dolayı mutlu olduğunu söyleyen 
Nijerya asıllı sanatçı, Bursa'nın 
önemli bir tarih ve kültüre sahip 
olduğunu söyledi.
Hakkında ‘yeni dünya yıldızı’ gibi 
sözler söylendiğinin hatırlatılması 
üzerine "Ben müziğimi icra ediyo-
rum. Bana göre yıldız, insanların 
hayatlarına dokunan ve hayatlarını 
kurtaran insanlardır. Kendi-
mi asla bir dünya yıldızı 
olarak görmedim" dedi. 
Bir gazetecinin, "Gele-
cekte yazar olmak ister 

misiniz?" sorusuna, "Bu benim 
aslında çok yapmak istediğim bir 
şey. Yıllar önce birisi gelip, 'Hayatın 
çok değişik. Bunu sen anlat, biz 
yazalım' şeklinde teklifte bulundu. 
Ancak hazır olmadığımı söyledim. 
Ama ilerde böyle bir düşüncem 
var" cevabını verdi. Şarkıcılığın ve 
söz yazarlığının yanı sıra sinemada 
da boy gösterdiği hatırlatılması 
üzerine ise Ayo, "Oynadığım filmde 
beni hiç kimse Ayo olarak tanımadı, 
benim kim olduğumu bilemedi. 
Sadece oynadığım karakteri canlan-
dıran biri olarak gördüler. Benim 
için en büyük övgü buydu" şeklinde 

konuştu. 
Folk-rock ve soul 
tarzını Afrika kökle-
riyle buluşturan Ayo, 
eserleriyle Bursa hal-

kına müzik ziyafeti verdi. Coşkulu 
geçen konserde sempatik tavırla-
rıyla da dikkat çeken sanatçı, gerek 
seslendirdiği eserlerle gerekse sah-
ne şovlarıyla sevenlerine muhteşem 
bir festival akşamı yaşattı.
Finale Teoman imzası
‘Uluslararası Bursa Festivali’, 
Teoman ile final yaptı. Türk Rock 
Müziği’nin başarılı şarkıcı ve söz 
yazarlarından Teoman, Bursa’da 
hayranlarını; enerjisi yüksek ve 
coşkulu konserinde, en güzel şarkı-
larından oluşan muhteşem reper-
tuarıyla selamladı. Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan 
ünlü sanatçı, muhteşem bir konsere 
adını altın harflerle yazdırdı.
Kuruluşunun 50. yılını kutla-
yan TOFAŞ sponsorluğunda 

gerçekleşen konserde sevenleriyle 
bir araya gelen Teoman, şarkılarını 
Bursalı hayranları için seslendirdi.
Heyecanla beklenen ve biletleri, 
satışa çıktığı ilk günlerde tükenen 
konseri, yaklaşık 5 bin kişi coşkuyla 
izledi. Güçlü sesiyle hayranlarını 
mest eden Teoman, iki  saat süren 
konserde, ‘Papatya’, ‘Renkli Rüya-
lar Oteli’ ve ‘Serseri’ gibi sevilen 
şarkılarını söyledi. Konser boyunca 
yüksek performansıyla gönülleri 
fetheden sanatçıyı sevenleri de 
alkışlarıyla taçlandırdı. 

Orkestrada mezuniyet coşkusu 

Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
bulunan Orkestra Şube 

Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan 
törene; Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Ahmet Yıldız, Kültür ve 
Sanat Dairesi Başkan Aziz Elbas ve 
Orkestra Şube Müdürü Dr. Turgay 
Mercan ile öğrenciler katıldı.
Törende Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş adına konuşma 
yapan Başkanvekili Ahmet Yıldız, 

emeği geçen herkese teşekkürle-
rini sunarak, mezun olan öğren-
cilere hayat boyu başarılar diledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Yıldız, konuşmasının ardından 
çiçeği burnunda mezunlara diplo-
malarını takdim etti.
Törenin ardından Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk Müziği bö-
lümlerinin sanatçıları tarafından 
misafirler için mini bir konser 
verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı Orkestra Şube Müdürlüğü 
bünyesinde gördükleri 4 yıllık eğitimin ardından 
diploma almaya hak kazanan öğrenciler için 
mezuniyet töreni düzenlendi. 

Her geçen gün kaliteli 
eğitim anlayışını 
yenilemek ve iyileş-
tirmek adına adımlar 

atan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Sanat ve Meslek Eğitim 
Kursları (BUSMEK), Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yapılan belgelen-
dirme sonucuna göre TS EN 
ISO 9001:2015 standardına 
geçiş sürecini başarıyla yerine 
getirdi. 
Kasım 2017’de tüm süreç 
sorumluları tarafından yeni 
sistemin eğitimi alındı. TSE 
yetkilileri tarafından verilen 
eğitimde; kalite yönetim 
sisteminin prensipleri, PUKÖ 
(Planla, Uygula, Kontrol Et, 
Önlem Al) modeli, risk tabanlı 

düşünme ve ISO 9001:2015 
kalite yönetim sisteminin 
şartları üzerinde duruldu. 
BUSMEK süreç sorumluları, 
aldıkları eğitimler neticesinde 
yeni sistem için hazırlıklarını 
tamamladı.
2 gün boyunca süren ince-
lemeler sonucunda, TS EN 
ISO 9001:2015 standardına 
geçiş yapmaya yönelik Belge 
Yenileme (Geçiş) tetkikleri 
gerçekleştirildi ve hiçbir 
uygunsuzluk bulunamadı. 

TSE tarafından görevlendiri-
len tetkik ekibi, çalışmalarına 
önce tüm süreç sorumluları 
ile birlikte açılış toplantısı 
yaparak başladı. Yapılan 
incelemeler sonucunda, 
BUSMEK’in eğitim-iletişim 
ve yönetim alanında baş-
lattığı kalite çalışmalarının 
seviyesini koruduğunu tespit 
etildi. Kurum için TSE EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesinin 2018 yılı için de 
yenilenmesinin uygun olduğu 
kararlaştırıldı. 
BUSMEK’te her yıl düzenli 
olarak kursiyer ve personel 
memnuniyet anketleri uygu-
lanıyor, buradan elde edilen 
veriler dikkate alınarak iyileş-
tirme çalışmaları yapılıyor. 

BUSMEK, kalite standardını pekiştirdi 
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Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa’nın 
17 ilçesinde fiziki 
dönüşümler gerçek-

leştirirken, aynı zamanda 
çocuklar ve gençler için spor 
odaklı çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü’nün yoğun ilgi 
gören ‘Yaz Spor Okulları’nın 
jimnastik çalışmalarına ka-
tıldı. Aktaş, Acemler BUSKİ 
Spor Tesisleri bünyesindeki 
jimnastik salonunda yapılan 
antrenmanı ilgiyle izledi ve 
çocukların eğlencesine ortak 
oldu.
“Çocuklar geleceğimiz”
Renkli görüntülerin yaşan-
dığı antrenmanda, çocuk-
larla keyifle sohbet eden ve 
yarışlara da katılan Başkan 
Aktaş, sağlıklı bir gelecek 
için sporun önemine değine-
rek, “Çocuklarla güzellikleri 
yaşamak mümkün. Çocuklar 
çok neşeliler ve heyecanlı-
lar, ben de bu heyecana bir 
nebze de olsa ortak olmaya 
çalıştım” dedi.
Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi ve Belediyespor 
Kulübü’nün çalışmaların-
dan bahsederek, “Gelece-
ğimiz olan çocuklarımız ve 

gençlerimizin, daha güzel 
yarınlara hazırlanabilmesi 
adına sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler yapıyoruz. 
Belediyespor kulübü, bu 
konudaki en güçlü birimleri-
mizden biri. 19 ayrı branşta 
çalışmalarını yoğun şekilde 
devam ettiren Belediyespor, 
‘Yaz Spor Okulları’yla da ço-
cuklarımıza okul döneminin 
yorgunluğu attırıp, dinlendi-
riyor” diye konuştu.
Başkan Aktaş, ‘Yaz Spor 
Okulları’nın 12 ayrı branşta 
faaliyetlerine devam ettiğini 
söyleyerek, “Eğitimler 6 
dönem olacak ve şu an 
ikinci dönemdeyiz. Yaz spor 
okullarının birinci döne-
minde 1200 çocuğumuzu 
ağırladık. İkinci dönemde 
de 1300 çocuk eğitimlere 
katıldı. Jimnastik branşında 
ise bu dönem 110 çocuğu-
muz eğitim alıyor” şeklinde 
konuştu. 
Anne babaları tebrik etti
Çocuklarını yaz tatillerinde 

spora teşvik eden anne ve 
babaları tebrik eden Aktaş, 
eğitimlerde yeteneği olan 
çocukların belirlenip Beledi-
yespor Kulübü bünyesinde 
spora devam etmeleri için 
çalışmalar yapıldığını da 
anlattı.
Aktaş, yaz spor okullarında 
çocukların hem spor yapıp 
sağlıklı kalacaklarını hem 
de yaz tatillerini daha güzel 
geçireceklerini belirterek, 
“Projenin katlanarak devam 
ettiğini görmek çok güzel. 
6 dönemde yaklaşık 10 bin 
çocuğumuzu ağırlamış ola-
cağız” ifadelerini kullandı. 
Yaz spor okulları…
‘Belediyespor 2018 Yaz Spor 
Okulları’ kapsamında yüzme, 
karate, voleybol, basketbol, 
bisiklet, kano, masa tenisi, 
jimnastik, boks, tenis ve 
satranç olmak üzere 12 ayrı 
branşta eğitim veriliyor. Jim-
nastik branşında esneklik 
becerileri geliştirme, el ayak 
koordinasyonu geliştirme, 
kuvvetlendirme, motorik 
özellikleri geliştirme aynı 
zamanda küçük akrobasi 
hareketlerinin eğitimleri 
veriliyor. Branşa katılan kur-
siyerlerin yaş ortalamaları 
ise 4 ile 9 aralığında. 

Türkiye Atıcılık ve 
Avcılık Federasyonu 
tarafından düzenlenen 
‘Trap Kulüplerarası 

Atıcılık Türkiye Şampiyona-
sı’, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Trap ve Skeet Atış 
Poligonu’nda yapıldı. 14 ilde 
23 takımın yarıştığı şampiyo-
nada; Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü ‘Alp Kızılsu, Oğuz-
han Tütün ve Nihan Gürer’li 

kadrosuyla finalde 66 puan 
aldı. Elde edilen bu puanla 
birlikte Büyükşehir Belediyes-
por, son 5 yılda dördüncü kez 
Trap Kulüplerarası Türkiye 
Şampiyonluğu’na ulaştı.
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 
125 atışta 121 isabeti ile şam-
piyonanın en iyi ismi olarak 
kayıtlara geçti.

Eskişehir Mamuca 
Göleti’nde yapılan 
yarışlar büyük çekiş-
meye sahne oldu. Ferdi 

yarışlarda rakiplerini geride 
bırakmayı başaran Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kano 
takımı sporcuları, 15 birinci-
lik, 16 ikincilik ve 5 üçüncülük 
madalyası kazanarak toplam 

da 36 madalyanın sahibi oldu.
Takım halinde ‘Genç Bayanlar’ 
kategorisinde Türkiye şam-
piyonluğu, ‘Büyük Bayanlar’ 
kategorisinde Türkiye ikincili-
ği ve ‘Genç Erkekler’de de Tür-
kiye üçüncülüğü başarılarını 
elde eden sporcular, Bursa’ya 
kupalar ve madalyalar ile dön-
menin haklı gururunu yaşadı.

Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü, 6-7 
Temmuz tarihlerinde 
Bilecik’te düzenlenen 

ve Türkiye’nin birçok şeh-
rinden katılımın olduğu, ‘15 
Temmuz Demokrasi Günü 
Hızlı ve Yıldırım Satranç 
Turnuvası’na 4 
sporcuyla katılım 
sağladı. Oldukça 
çekişmeli geçen 
maçlarda Büyük-
şehirli sporcular-
dan Ediz Gürel, 
Hızlı Satranç 
Turnuvası 10 Yaş 
Kategorisi’nde 
birinci, Yıldı-
rım Satranç 
Turnuvası’nda 
12 Yaş 

Kategorisi’nde ikinci oldu. 
Ömer Güneş Türk ise Hızlı 
Satranç 8 Yaş  Kategorisi’nde 
ikincilik elde etti. A Takım 
sporcusu Ervin Özkan da 
turnuvayı genel sıralamada 
dördüncü tamamladı.

Öte yandan, 2-7 
Temmuz tarih-
leri arasında 
Çanakkale’de 
organize edilen 
2018 Türkiye 
Gençler Satranç 
Şampiyonası’nda 
ise Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü A Takım 
sporcusu Ataberk 
Eren, turnuvayı 
beşinci sırada 
tamamladı. 

Bu sezon Türkiye 
Voleybol Efeler Ligi’ni 
hedefleyen Büyük-
şehir Belediyespor, 

başarılı isimlerle kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. 
Yeşil-beyazlılar, genç Pasör 
Boğaçhan Zambak, Libero Özer 
Özger ve Pasör Deha Bozkan’ı 
kadrosuna dahil etti. Fethiye 
Spor Kompleksi’nde düzenle-
nen imza töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediyespor Genel 
Sekreteri Ahmet Bayhan, “Tür-
kiye Efeler Ligi’ne yükselmek 
hedefi doğrultusunda gereken 
adımları hızla atıyoruz. Takı-
mımızı oluşturuyoruz. Aramıza 
katılan arkadaşlarımızın ‘hede-
fe ulaşmamızda’ bizlere katkı 
sağlayacağından eminiz” dedi.
İmza töreninin ardından, her üç 
sporcu da Büyükşehir Beledi-
yespor formasıyla mücadele 
edecek olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesi hedefiyle düzen-
lenen ‘Yaz Spor Okulları’ yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Trap 
Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonu 
oldu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç 
sporcuları, katıldıkları turnuvalardan başarıy-
la dönmeye devam ediyor. 

Türkiye Voleybol Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

Geleceğe sporla yürüyoruzAtıcılar yine 12'den vurdu

Kanocular Eskişehir’i fethetti

Satranççılar ödüle doymuyor
Büyükşehir erkek voleyboluna iddialı geliyor
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Başkan Aktaş, Kestel’in 
Alaçam bölgesinde 
kurulan gençlik kam-
pını ziyaret ederek, 

izci adayı çocuklarla buluştu. 
Kamp ateşini yaşları 11 ila 15 
arasında değişen gençlerle 
birlikte yakan Başkan Aktaş’a 
ziyaretinde, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar ile AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Bayrak 
da eşlik etti. Kamp Sorumlusu 
Mustafa Altay’dan etkinlik 
verileri ile ilgili bilgiler alan 
Başkan Aktaş, ok atarak, istas-
yonda dart oynadı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, gençlik ve izci 
kampı ile çocukların zihinleri-
ne, gönüllerine, beyinlerine ve 
geleceklerine dokunduklarını 
söyledi. Milli ve manevi değer-
lere bağlı, genel ahlak kuralla-
rını benimsemiş gençlerin mil-

leti ve devleti daha iyi yarınlara 
taşıyacağına inandıklarını ve 
bu hedef doğrultusunda hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmadıklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, “Bura-
da bir tane derdimiz, heyeca-
nımız var: Geleceğimiz olan 
siz gençlerin ‘milli ve manevi 
değerlere haiz olarak’ şehri-
miz ve ülkemize en iyi şekilde 
hizmet etmeniz. Aranızdaki 
birlik ve beraberliği artırmak, 
hayatınızda yararlı olacak tec-
rübeleri sizlere kazandırmak 
için bu tür organizasyonları 
düzenliyoruz. Şu anda burada 
bir yandan izcilik faaliyetleri 
sürerken, diğer yandan Gemlik 
Karacaali’de deniz kampı icra 
ediliyor. Orada da yaşıtlarınız, 
3 günlük yaz programlarına 
katılarak geleceğe hazırlanı-
yor” dedi. 
Başkan'dan tavsiyeler… 
Başkan Aktaş, açıklamasın-
da, gençlere tavsiyelerde 
de bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği bu 
tür organizasyonlardan yarının 
valileri, belediye başkanları, 
işadamları, fabrika işçileri 
ve çiftçilerinin çıkabileceğini 
vurgulayan Başkan Aktaş, ”Al-
lah, hepinizin geleceğini güzel 
etsin. Memlekete hepsi lazım. 
Bizim ‘Tek millet, tek bayrak, 

tek vatan, tek devlet’ diye ortak 
değerlerimiz var. Yarın hangi 
pozisyonda olursak olalım, bu 
değerlere sahip çıkalım” diye 
konuştu. 
Başkan Aktaş, şu anda sade-
ce yaz aylarında düzenlenen 
kampların yılın 12 ayı boyunca 
yapılabilmesi için çalışmaları 
yoğunlaştırdıklarını ifade etti. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Alaçam’da organize ettiği 
gençlik ve izci kampına katılan 
gençlerden Adil Alaç, etkin-
liklerde çok farklı tecrübeler 
edindiklerini belirterek, tüm 
akranlarını bu tür imkanlardan 
yararlanmaya çağırdı. Yine aynı 
kampta eğitim gören çocuklar-
dan İbrahim Çolak ise şehirde 
mümkün olmayan ip ile kayma 
ve ata binme gibi aktivitelerin 
burada rahatlıkla yapılabildiği-
ni kaydetti. 

2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlılarda yardımcı antre-
nör olarak görev yapan başarılı genç teknik adam, ‘Baş 
Antrenör’ olarak göreve geldiği 2016-2017 sezonunda, 
yeşil-beyazlıların Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nden 

bir üst lige çıkması, geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper 
Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı finaline kadar 
gelmesinde önem rol üstlenmişti. Genç çalıştırıcı, yaptığı açık-
lamada, bu sezon da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını 
söyledi.

Geride kalan sezonda süper ligin kapısından dönen 
Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni 
sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı. Geleceğin 
yıldızları olarak görülen ve Fenerbahçe alt yapısından 

yetişen Ecem Erk ve Gülcan Aydoğmuş, kendilerini yeşil-beyaz-
lı yapan sözleşmeye imzayı attı.
Son olarak Fenerbahçe Gelişim Takımı’nda oynayan iki sporcu, 
Bursa’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ‘Ulusla-
rarası Turkish Open Karate Turnuvası’nda topladığı 
madalya ve kupalarla göz doldurdu. 32 ülkeden bin 83 
sporcunun katılımıyla İstanbul Esenler Hakkı Başar 

Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda; Büyükşehirli spor-
cular, oynadıkları maçlarla göz doldurdu. Büyükşehir Beledi-
yesporlu oyuncular, turnuva kapsamında toplamda 6 altın, 2 
gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Esin Şahin, Beyza Atalay, 
Özlem Hastürk ve Tuba Efe’den oluşan ‘Genç Bayanlar’ takımı 
şampiyon olurken; Hakan Çelik, Can Aslan, Erhan Bakan ve Du-
han Gümüş’ten oluşan ‘Genç Erkekler’ takımı ise takım halinde 
üçüncülüğü aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklara görgü ve ahlak kurallarını benimsetme, hayatla mücadele azmini 
artırma hedefleri doğrultusunda yaz aylarında düzenlenen izcilik kamplarının 12 ay boyunca organize edilebilmesi 
için hazırlık çalışmalarına başladıklarını açıkladı. 

Gençlik kampları yıl boyu yapılacak

Baskette ‘Aşıcı’ ile yola devam

Geleceğin yıldızları Büyükşehir’de

Karateye ‘Büyükşehir’ imzası

Karacaali Kampı'nda keyifler yerinde

Çocukların sosyalleşme 
ve hayatla mücadele az-
mini artırma hedefleri 
doğrultusunda organi-

ze edilen, bu yıl iki farklı yerde 
planlanan yaz etkinliklerinden 
Karacaali Gençlik Kampı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı ağırladı. Başkan 

Aktaş, Gemlik’in 
Karacaali 
Mahallesi’nde 

bulunan kamp 
merkezine 
giderek, 

incelemeler-
de bulundu. 

Çocuklarla 

birlikte şarkı söyleyen, dart 
ve ok atışlarında tecrübesini 
ortaya koyan Başkan Aktaş, 
kızı Sıla Aktaş’ın da öğrenci 
olarak bulunduğu kampta bir 
öğrenci ile tek set üzerinden 
masa tenisi maçı yaptı. Başkan 
Aktaş, karşılaşmanın ardından 
minik rakibini mangala seti ile 
ödüllendirdi. 
Hedef: Sağlıklı 
gelecek 
Çocukların daha 
güzel yarınlara 
hazırlanabilmesi 

adına düzenlenen yaz kampla-
rını önemsediklerini belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kamplarda temel 
afet ve spor eğitimlerinin 
verildiğini, çeşitli aktivitelerin 
yapıldığını ifade etti. Gençlere 
yeni arkadaşlıklar edinme 
imkanının da sunulduğu 
kampları sadece yaz aylarında 
değil yılın her döneminde yap-
mayı planladıklarını kaydeden 
Başkan Aktaş, “Bir yandan 
Bursa’yı yaşanabilir kılarken 
diğer taraftan çocuk ve genç-
lerimiz için çaba sarf ediyo-
ruz. Yaz-kış spor okulları, 
BUSMEK yaz kursları, Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi 
yaz kampları ve kültür mer-
kezlerimizle beraber yılın 12 
ayına yaymayı planladığımız 
gençlik kamplarımızla birlik-
te sağlıklı geleceğe katkıda 
bulunuyoruz” dedi. 




