
2018 yılını 'Yol ve Ulaşım 
Yılı' ilan eden Büyük-
şehir Belediyesi, trafiği 
rahatlatmak ve toplu 

taşımanın daha fazla tercih edil-
mesi adına art arda adımlarını 
atıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 

ulaşımda yüzde 10 ile 17 ara-
sında indirim yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 17 Eylül tarihinden 
itibaren yüzde 4 ile 10 arasında 
değişen oranlarda ikinci indirim 
uygulamasını başlattı.

İznik turizmde öne çıkacakErkekliğe ilk adımı attılar05 1208

Küçük sporcuların sertifika sevinciMudanya'ya dev yatırım Tarihi hamam çini müzesi oluyor10 1506

"Yüzümüzü turizme dönmeliyiz"

Toplu ulaşımda ikinci indirim başladı

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü ve 
BTSO 42. Komite Başkanı Hasan Eker'in 
yönettiği toplantıda, Bursa'nın turizm 
potansiyeli ve yapılması gerekenler ko-

nuşuldu, katılımcılar görüş ve düşüncelerini dile 
getirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 100 günlük 
planında açıkladığı, Gök-
men Uzay Havacılık Eğitim 
Merkezi’nin (GUHEM), 
Bursa için bir gurur abidesi 
olacak.

Tarihi kentlerin 
Bursa buluşması11 Bazilika sualtı 

müzesi oluyor10Extrempark'ta 
heyecan başladı08

09

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa'nın gelişen 
yüzünün kesinlikle turizme dö-
nük olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşları toplu ulaşıma teşvik amacıyla daha önce toplu ula-
şımda yüzde 10-17 arasında değişen oranlarda indirim yapan 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yüzde 4 ile10 arasında ikinci 
indirimi devreye aldı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarıyla daha modern görünüm kazanan, yeni-
lenen tesisatlarıyla daha da güvenli hale gelen Setbaşı Kütüphanesi, açılış için gün sayıyor.

Kütüphanede geri sayım başladı
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Hazırlanan acil eylem planı kap-
samında trafik yükünün ağır 
olduğu kavşaklarda yapılan 
yeni düzenlemelerle yüzde 

40’lara varan oranlarda rahatlama sağ-
layan Büyükşehir Belediyesi, Beşevler, 
Odunluk ve Dikkaldırım Mahallelerini 
birbirine bağlayan ve trafik yükünün 
her geçen daha da arttığı Mihraplı 
Kavşağı’ndaki çalışmaları da tamamladı.
Diğer kavşaklarda olduğu gibi burada 
da ortadaki dönel kavşak kaldırıldı, aynı 
anda daha fazla aracın geçiş yapmasına 
olanak sağlayan 4 fazlı akıllı kavşak 
uygulamasına geçildi.

Trafik konuşulmayacak
Mihraplı Kavşağı’ndaki çalışmaları 
yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yolları 
şehirlerin can damarlarına benzeterek, 
Bursa’nın damarlarına tabiri yerindeyse 
‘anjiyo’ yaptıklarını söyledi. Bursa’da 
artık ulaşım problemlerinin konuşulma-
yacağının altını çizen Aktaş, “Bursa ar-
tık ulaşım ile alakalı problemleri değil, 
kültürü, sanatı, doğayı, turizmi konuş-
sun istiyoruz. Hamdolsun bu konuda 
ciddi bir yol aldık. Daha yapacağımız 
çok işler var” dedi. Şehir içi trafiğin en 
yoğun olduğu noktalarla ilgili çözümler 

üretmeye devam ettiklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, “Burada dönel kavşak 
kaldırıldı, 4 fazlı akıllı kavşak uygulama-
sı yapıldı. Şerit genişletilmesi, bordür ve 
tretuvar uygulamaları gerçekleştiriliyor. 
İki yıl içinde ulaşım problemlerinin ko-
nuşulmayacağını, master plan çerçeve-
sinde yapılacak katlı yollar, viyadükler 
ve köprülerle ulaşım problemlerinin or-
tadan kalkacağı ve bundan sonra bilim, 
sanat, kültür, spor, ticaret ve her şeyden 
önemlisi Bursa’nın yükselen değeri, 
gelişen yüzü turizmin konuşulduğu bir 
Bursa arzu ediyoruz” diye konuştu.

Bursa’yı doğu batı ekseninde 
geçen ve 1970’li yıllarda 
transit geçiş için yapılan 
Ankara yolu, yıllar içinde 

Bursa trafiğinin en yoğun olduğu 
güzergah haline geldi. Orta refüjü 
çelik bariyerle çevrili yolda zaman 
zaman meydana gelen kazalarda, 
kazanın şiddetinden çok, araçlara 
saplanan çelik bariyer parçaları ölüm 
veya yaralanmalara sebebiyet verdi. 
Maddi hasarlı trafik kazalarında da 
çelik bariyerlerin yamulması ve bazı 
noktalarından kopması da trafik 
güvenliğini tehlikeye atarken, aynı 
zamanda görüntü kirliliğine de yol 
açıyordu.

Güvenli ve estetik
Kestel’den Görükle’ye kadar uzanan 
Bursaray hattının bulunmadığı tek 
bölge olan Gökdere ile Kent Meyda-
nı arasındaki orta refüj bariyerleri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından sil 
baştan değiştiriliyor. Çalışma kap-
samında zaman zaman karayolu gü-
venliğini tehdit eden çelik bariyerler 
sökülürken, yerine beton bariyerler 
döşeniyor. Trafiği aksatmamak için 
gece 01.00 - 06-00 saatleri arasında 
yapılan çalışma büyük ölçüde ta-
mamlanırken, iki beton bariyer ara-
sında kalan bölümde ise özel peyzaj 
düzenlemeleri yapılacak. Böylelikle 
Ankara yolu hem daha güvenli hem 
de görsel açıdan daha estetik hale 
gelecek.

2018 yılını 'Yol ve Ulaşım 
Yılı' ilan eden Büyükşehir 
Belediyesi, trafiği rahatlat-
mak ve toplu taşımanın daha 

fazla tercih edilmesi adına art arda 
adımlarını atıyor. 
Geçtiğimiz Aralık 
ayında ulaşımda 
yüzde 10 ile 17 
arasında indirim 
yapan Büyükşe-
hir Belediyesi, 17 
Eylül tarihinden 
itibaren yüzde 4 
ile 10 arasında 
değişen oranlar-
da ikinci indirim 
uygulamasını 
başlattı.
"Çalışmaları-
mız sürüyor"
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Ulaşım Dairesi 

Başkanı Hakan Bebek ve BURULAŞ 
Genel Müdürü Mehmet Kürşat 
Çapar ile birlikte Nilüfer Metro 
İstasyonu'nda ikinci indirim çalış-
masıyla ilgili açıklamada bulundu. 
Bürokratlarıyla birlikte Acemler 

İstasyonu’nda BursaRay’a binen 
Başkan Aktaş, Nilüfer İstasyonu’na 
kadar vatandaşlarla sohbet etti. 17 
Eylül tarihinden itibaren başlayan 
ikinci indirimin Bursalıları daha da 
rahatlatacaklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, Bursa'nın sürekli, ulaşımı, 
ulaşımın yoğunluğunu, fiyatını ve ka-
litesini konuştuğunu belirtti. Başkan 
Aktaş, bütün parametreleri düzen-
leyebilmek adına ekip olarak yoğun 
bir gayret içerisinde olduklarını ifade 

etti. Göreve geldikten bir ay sonra 
Aralık ayında ulaşımla ilgili yüzde 
10 ile 17 arasında değişen oranlarda 
özellikle öğrencilere yönelik indi-
rimler yaptıklarını hatırlatan Başkan 
Aktaş, "Yapılan indirimin yanı sıra 
Ramazan ve Kurban bayramlarında, 
farklı tarihlerde yaptığımız indirim-

ler ve ücretsiz uygulamalar da halk 
nezdinde ciddi karşılık gördü. Bera-
berinde kavşak düzenlemeleri ve şe-
rit genişletmeleriyle trafik, Bursa'da 
iyiden iyiye rahatlamaya başladı. 
Çalışmalarımız sürüyor. Master planı 
hazırlanıyor. Yapılan tarife değişiklik-
leri, yeni yapacağımız sinyalizasyon 
uygulamalarıyla da mevcut kapa-
sitenin yüzde 40 fazlasını taşıma 
imkanına sahip olacağız" dedi.
Hem kalite hem ucuzluk
Okulların açıldığı 17 Eylül'den 
itibaren başlayan yeni tarife hakkın-
da bilgi veren Başkan Aktaş, "Raylı 
sistemle alakalı normal tarifeler 
2.40'tan 2.30'a düşerek, yüzde 
4'lük indirim yapıldı. Öğrencilerde 
ise 1.50'den 1.35'e düşerek, yüzde 
10'luk indirim devreye girdi. Herke-
sin zamları, döviz ve fiyat artışlarını 
konuştuğu, fiyat artışı yaptığı bir 
ortamda Büyükşehir Belediyesi hem 
kalitesini yükseltmeye çalışıyor hem 
de indirimleriyle toplu taşımayı 
teşvik ediyor. Göreve başladığımızda 
olduğu gibi şimdi de önceliğimiz tra-
fik ve ulaşımdır. Tüm parametrelerini 
rahatlatmak için tüm gayretimizle 
çalışıyoruz" diye konuştu.

Mihraplı Kavşağı’ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Alinur Aktaş, yolları şehirlerin 
‘can damarına’ benzeterek, “Tabiri yerindeyse bir bir anjiyo yapıyoruz” dedi.

Trafik kazası anında 
çarpmanın etkisiyle 
parçalanan çelik ba-
riyerlerin sürücü veya 
yolculara saplanması 
sonucu ölüm ve yaralan-
ma olayları yaşanırken, 
Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan uygulama ile 
çelik bariyerlerin yerini 
beton bariyerler alıyor.

Toplu ulaşımda ikinci indirim başladı

Trafikte bir neşter de Mihraplı Kavşağı'na

Vatandaşları top-
lu ulaşıma teşvik 
amacıyla daha 
önce toplu ulaşım-
da yüzde 10-17 
arasında değişen 
oranlarda indirim 
yapan Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi 
de yüzde 4 ile10 
arasında ikinci indi-
rimi devreye aldı.

Beton bariyerlerle
güvenlik artıyor
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Bursa'da 2018’i 'yol, ulaşım ve 
yarım kalan işleri bitirme yılı' 
ilan eden Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin kilit noktalarında ya-

şanan alt yapı aksaklıklarına anında mü-
dahale ediyor. Bu yönde gerçekleştirilen 
çalışmalarda, Kükürtlü Caddesi’ndeki 
1,6 kilometrelik kısma sathi kaplama 
yapılarak sıcak asfalt döküldü. Yine ben-
zer uygulamalar kapsamında Korupark 
önünde ise şerit genişleme çalışmaları 
gerçekleştirildi. Mihraplı-Çaça önünde 
de ‘Bursa’da 29 kavşakta uygulanan ve 

başarılı sonuçlar alınan’ akıllı kavşak 
uygulama çalışması yapıldı. 
Merkez ilçeler de Büyükşehir 
Belediyesi’nin asfalt, temizlik ve şerit 
genişletme faaliyetlerinden nasi-
bini aldı. Osmangazi ilçesine bağlı 
Gündoğdu’da Kurşunlu Yolu üzerinde 
hendek düzenleme çalışmaları gerçek-
leştirilirken, Nilüfer ilçesine bağlı Çalı-
İnegazi-Atlas arasında 8 kilometrelik 
sathi kaplama yola sıcak asfalt döküldü. 
Osmangazi’ye bağlı Hüseyinalan Kırsal 
Mahallesi’nde de 4 kilometrelik yolda 

sathi kaplama yapılarak, sıcak asfalt 
uygulaması yapıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Bursa’da 
bu yönde sürdürülen çalışmalara ilişkin’ 
geçilen bilgi notunda, kentin hızla 
büyüdüğüne dikkat çekilerek, çalışma-
larda özellikle ulaşım ve trafiğe ağırlık 
verildiği kaydedildi. Vatandaşların rahat 
ve kesintisiz ulaşıma kavuşmasının arzu 
edildiği ifade edilen bilgi notunda, şehir 
merkezinde ufak dokunuşlarla insan-
ların hayatlarının kolaylaştığına dikkat 
çekildi.  

Bursa'da halkın huzurlu bir 
şekilde yaşamasını ve konforlu 
bir şekilde ulaşmasını hedef-
leyen Büyükşehir Belediyesi, 

şehir merkezindeki ihtiyaçlarla birlikte 
17 ilçedeki köylerin taleplerini de 
karşılıyor. 2018-2019 yılı yatırım pro-
jeleri kapsamında muhtarlardan gelen 
talepleri değerlendiren Büyükşehir 
Belediyesi, parke taşı ve alt temel mal-
zeme temini ile teslimini tüm hızıyla 
gerçekleştiriyor. İlçelerde toplam 506 
bin 450 metrekare parke taşı verilmesi 
planlanırken, bunun 167 bin 702 met-
rekaresi ise muhtarlara teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden köylere 
verilen parke taşlarıyla ilgili yapılan 
açıklamada, söz konusu desteklerin 
yıl boyunca devam edeceği belirtildi. 
Açıklamada, muhtarlara teslim edilen 
parkelerin uygulamalarının ilçe beledi-
yeleri tarafından yapılacağı kaydedildi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kent içi ulaşımda yaşanan 
problemlerin önüne geçmek 
amacıyla kavşak düzenleme 

çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, akıllı kavşak çalışmalarıyla 
trafiğe nefes aldıran Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından düzenlenerek ulaşıma 
açılan Gökdere Kavşağı’nda inceleme-
lerde bulundu.
Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarının da katıldığı incelemede, 
Gökdere Kavşağı’nda yapılan çalış-
maları anlatarak, “Şehrimizin ulaşım 
konusunda yaşadığı sıkıntıyı rahatlat-
mak amacıyla başlattığımız acil eylem 
planımızı uygulamaya devam ediyoruz. 
Şu ana kadar birçok noktada akıllı kav-
şak uygulaması, şerit genişletme, şerit 
ilaveleri ve bağlantı yolları gibi çalışma-
larımız tamamlandı. Bu uygulamalarla 
Bursa trafiği yüzde 40’lara varan oranda 
rahatladı” dedi.
Kavşakta bekleme süreleri azaldı
Başkan Aktaş, vatandaşlardan ulaşımla 

ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını 
belirterek, “Gökdere Kavşağı, çok ha-
reketli ve problemli kavşaklarımızdan 
biriydi. Yapılan çalışmalarla kavşak 
üzerinde yer alan dönel ada kaldırıldı, 
ilave şeritler eklenip sinyalizasyon sü-
releri kısaltılarak ışıklarda depolanma 
mesafesi kısaltıldı. Kavşakta bekleme 
süreleri azaltılarak kavşağın daha etkin 
hale getirilmesi sağlandı” diye konuştu.
Kavşağa ilave şeritlerin yapıldığını da 
anlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız 
hızlı bir şekilde başka noktalarda da 
devam edecek. Biz burada çalışırken 

aynı zamanda BUSKİ, Bursagaz, UEDAŞ 
ve Türk Telekom da alt yapı ile ilgili 
çalışmalarını tamamladı” diyerek, çalış-
malar sırasında yaşanan gecikmelerin 
nedenini de açıkladı.
“Trafik konuşulmayacak”
Bugüne kadar Polis Okulu, Orhaneli, 
Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi 
FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, 
Çalı Hafize Hatun Camii ve İnegöl AVM 
ve Belediye önü kavşaklarında düzen-
leme çalışmalarının tamamlandığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Sırada Gürsu, 
Mihraplı-Akpınar caddeleri, Odunluk-
Çamlıca ve Yüksek İhtisas kavşakları 
var. Bu kavşaklar da trafiğin en hare-
ketli noktalarından… Acil eylem planı 
çerçevesindeki çalışmalar tamamlanın-
ca Bursa trafiğinde çok ciddi rahatla-
ma olacağına inanıyorum. Ancak asıl, 
master plan ile ortaya koyduğumuz, 
katlı yollarımız, yeni açılacak yolları-
mız, köprüler ve viyadükler ile birlikte 
Bursa’da birkaç yıl içerisinde trafikle 
ilgili sıkıntılar konuşulmayacak” diyerek 
ilgili konuda iddiasını ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile merkez ilçelerdeki önemli noktalarda as-
falt, temizlik ve şerit genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma nefes aldıran akıllı kavşak 
uygulamaları ile Gökdere Kavşağı’nda da trafiğin rahatladığını söyledi.

Ulaşımın Gökdere düğümü de çözüme kavuştu

Asfaltlama çalışması hız kesmeden sürüyor
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Parke taşları
Büyükşehir'den
Bursa'nın daha yaşanabi-
lir ve ulaşılabilir bir şehir 
olması için çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, 17 ilçedeki tüm 
köylerin parke ihtiyaçlarını 
hızla karşılıyor.
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2018 yılı başında ilçelerde orga-
nize edilen muhtar toplantıla-
rında sıkça dile getirilen kırsal 
mahallelere ait arazi yollarının 

tesviyesi, düzenlenmesi ve malzeme 
çekimi taleplerini dikkate alan Büyük-
şehir Belediyesi, 680 mahallede start 
verdiği arazi yolları yapım çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. 460 mahallede 
muhtarlar ile vatandaşların istediği 
şekilde düzenlemeler yapılırken, 220 
mahallede ise benzer faaliyetler sürü-
yor. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal 
mahallelere olan müdahalesi sonucun-
da, insanın bile yürüyemediği bozuk 
arazi yolları araçla ulaşılabilir hale 

geldi. Şu anda 460 mahallenin yararlan-
dığı bu kolaylıktan, yakın zamanda 220 
mahalle daha faydalanacak. 
“Bursa için tarım büyük avantaj” 
Tarımsal ürünlerin üretilmesinden 
pazara sunulmasına kadar olan sürecin 
sağlıklı şekilde işletilmesini hedefle-
diklerini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, yapılan yatırım-
larla ulaşım hizmetlerinin yanı sıra 
tarım sektörünün de geliştiğini ifade 
etti. Bursa’nın, sanayi kimliğinin yanı 
sıra önemli bir tarım şehri olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, toplam alanı 
1 milyon 88 bin hektar olan kentte 333 

bin 868 hektar tarım alanının bulun-
duğunu, 136 bin 799 hektar alanın 
ise sulanabilir oluşu nedeniyle büyük 
avantaj sağladığını vurguladı. Büyük-
şehir Belediyesi ve Tarım A.Ş.'nin kırsal 
kalkınmaya yönelik projeler geliştirdiği-
ni belirten Başkan Aktaş, “Biz geleceğin 
tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle 
hareket ediyoruz. Arazi yollarımızı da 
bu nedenle açıyoruz. Bereketli toprak-
larda tarım ve hayvancılığı kalkındır-
mayı ve kırsal nüfusa destek olabilmeyi 
istiyoruz. Köyde yaşayan genç nüfusun 
fabrikada işe girmek yerine köyünde iş 
kurabilmesine ve hayvancılık yapabil-
mesine imkan sağlamak istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, çalışanlarının haklarını 
koruyan adımlarını atmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda, 

BUDO bünyesinden çalışan 34 per-
soneli kapsayan toplu iş sözleşmesi, 
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den BURULAŞ ile Türkiye Denizciler 
Sendikası arasında, törenle imzalan-
dı. 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 
2022 arasında geçerli olan sözleşme-
ye göre, ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl ise 
TÜFE oranında zam yapılacak.
“Sendikalaşmanın önü açıldı”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 17 ilçesi, 1058 mahal-
lesi ve 3 milyon nüfusuyla Bursa’nın 
Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunu 
hatırlatarak, kentte ulaşım çalışmala-
rının öncelikli olduğunu ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en 
büyük iştiraklerinden olan ve ulaşım 
hizmetlerini sürdüren BURULAŞ’ta 
atılan önemli adımlar sayesinde 
BUDO’da sendikalaşmanın önünün 
açıldığını anlatan Başkan Aktaş, 
“Göreve geldiğimizden bu yana 
BUDO bünyesinde sendikalaşma ilk 
kez başlatıldı. BUDO olarak İstanbul 
ve Bursa başta olmak üzere farklı 
güzergahlarda çalışmalarımız var. 
Bursa’nın aktivitesi ve ulaşılabilirliği 
her geçen gün artıyor. BUDO da bu 
artışa olumlu katkı sağlıyor. Hava 
ulaşımı, gördüğümüz lüzum üzerine 
sonlandırıldı. Deniz ulaşımıyla alakalı 
birkaç revizyon sonrası özellikle 
bunu muhafaza ettik. Yeni desti-
nasyonların ve yeni lokasyonların 
oluşturulması için çalışmalarımız 
sürüyor” diye konuştu.
“İlk yıl yüzde 20 zam”
Toplu sözleşmenin 1 Temmuz 2018 
ile 30 Haziran 2022 arasını kapsadı-
ğını dile getiren Başkan Aktaş, “Bizler 
çalışanlarımıza haklarını verdiği-
miz gibi, yasal çerçevede haklarını 
savunmalarını da arzu ediyoruz. Tüm 
tarafları düşünerek sendikalaşmaya 
saygı duyuyoruz. Anlaşma gereği 
ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl da TÜFE 
oranında zam yapılmak kaydıyla 
bir anlaşma zemini oluştu. Her iki 
taraf için de hayırlı olsun. Bursa, 
güzellikleri hak ediyor” diyerek, 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmala-
rıyla Bursa’nın daha da iyi noktalara 
ulaşacağını belirtti.
Türkiye Denizciler Sendikası Genel 
Sekreteri Eyüp Kasap da sözleşmenin 
çalışanlara hayırlı olmasını diledi. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, kent 
içi ulaşıma nefes aldıran acil 
eylem planı kapsamında 

çalışmaların sürdüğü, şehrin doğu 
bölgesinin en 
önemli noktala-
rından olan Gür-
su Kavşağı’nda 
incelemelerde 
bulundu. Başkan 
Aktaş’a, teknik 
incelemede, 
Gürsu Belediye 
Başkanı Musta-
fa Işık, meclis 
üyeleri, AK 
Parti Gürsu İlçe 
Başkanı Zekeri-
ya Hacıoğlu ile 
Büyükşehir Be-
lediyesi bürokrat 
ve teknokratları 
da eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, vatandaşlarla da 
sohbet ettiği incelemede, “Bursa’da 
ulaşım çok konuşuluyor. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ulaşımla ve 
trafikle ilgili, toplu taşımadan araç 
parklanmalarına kadar her konuda 
yoğun çalışıyor ve çözüm odaklı 
formüller üretiyoruz” dedi.

Ulaşım çalışmalarını, ‘acil eylem 
planı’ ve ‘ulaşım master planı’ olmak 
üzere iki ayrı etapta sürdürdüklerini 
anlatan Başkan Aktaş, master planın 
Kasım ayından itibaren devreye 
gireceğini ve Bursa’nın 2035’lerini 
öngören plan kapsamında, uzun 
vadede, farklı kavşak uygulamaları 
ve katlı yolların kente kazandırılaca-
ğını söyledi.
Gürsu hızla büyüyor

Gürsu Kavşağı’ndaki çalışmaları an-
latan Başkan Aktaş, “Gürsu, büyüyen 
ve gelişen bir ilçemiz, nüfusu 80 
binleri geçti. Gürsu’da bir organize 
sanayi bölgesi de var. Gürsu Kav-
şağı da kilit noktalardan bir tanesi. 
Simülasyonlarla da değerlendirdik, 
burada yapılan çalışmayla, yüzde 
30 – 35’ler civarında bir rahatlama 
görülecek” dedi.

Başkan Aktaş, acil eylem planı 
kapsamında Polis Okulu, Orhaneli, 
Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi 
FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, 
Çalı Hafize Hatun Camii, İnegöl AVM, 
İnegöl Belediye Önü ve Gökdere 
kavşaklarında çalışmalar yapıldığını 
da hatırlattı.
Bursa’daki akıllı kavşak çalışmala-
rıyla ilgili çok güzel sonuçlar alındı-
ğını belirten Başkan Aktaş, “Gürsu 
ve İhtisas kavşakları, Bursa’daki en 
sıkıntılı kavşaklarımızdan… Bu ne-
denle, Gürsu Kavşağı’ndaki çalışma-
yı çok önemsiyoruz. Bursa’nın doğu 
girişinden, yoğunluğun başladığı 
nokta burası. Çalışmalar kapsa-
mında, orta kısımda bulunan refüj 
kaldırıldı. Gürsu çıkışında yol aksı 
kaydırıldı ve çıkış kısmına ilave şerit 
eklendi. Altyapıyla ilgili çalışmalar 
da aynı zamanda yürütülüyor. Kısa 
zamanda buradaki tüm çalışmayı 
bitirip aksın daha sağlıklı işlediğini 
göreceğiz” diye konuştu.
Geçiş sürecinin ardından, kısa vadeli 
acil eylem planı kapsamında Gürsu 
Kavşağı’nda rahatlama yaşanaca-
ğını söyleyen Başkan Aktaş, katlı 
yollar ve master planı ile Bursa’da 
ulaşımın kesinlikle konuşulmaya-
cağı konusunda kararlı olduklarını 
vurguladı.

Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlikte erişebilir olması yolunda gerçekleştirdiği çalışma-
ları kesintisiz devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, 680 mahallede başlattığı arazi 
yolu açma faaliyetlerini de tüm hızıyla sürdürüyor. 

BURULAŞ’ın işlettiği Bur-
sa Deniz Otobüsleri’nde 
(BUDO) çalışan 34 
personeli kapsayan 1. 
dönem toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

Şehrin doğusunda da ulaşım rahatlıyor

Kırsal kesimdeki 680 mahalleye arazi yolu

Kent trafiğinin en 
yoğun olduğu nok-
talarda üretilen 
çözümlere, şehrin 
doğu aksında da 
devam ediliyor. 
Gürsu Kavşağı'nda-
ki çalışmaların kısa 
sürede tamamlan-
ması hedefleniyor.

BUDO’da toplu 
sözleşme sevinci
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Bursa Turizm Platformu 
Koordinatörü ve BTSO 
42. Komite Başkanı 
Hasan Eker'in yönettiği 

toplantıda, Bursa'nın turizm 
potansiyeli ve yapılması gere-
kenler konuşuldu, katılımcılar 
görüş ve düşüncelerini dile 
getirdi. 
 “Turizm kaçınılmaz” 
Bursa'nın Allah vergisi bir coğ-
rafyada bulunduğunu söyleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, avantaj ve deza-
vantajlar belirlenerek, turizm-
de yol haritası oluşturulması 
gerektiğini ifade etti. "Bursa'nın 
gelişen yüzü kesinlikle turizm 
olmalıdır" diyen Başkan Alinur 
Aktaş, şehir için turizmi 12 
aya yayacak uzun soluklu bir 
süreç belirlenmesi gerektiğini 
kaydetti. Doğru adımlar atılması 
halinde başarının kendiliğin-
den geleceğini belirten Başkan 
Aktaş, "Bursa, sanayi-turizm-
tarih-kültür ve tarımın yanında 
daha birçok özelliği bünyesinde 
barındırıyor. Hepsinin kıyısın-
dan köşesinden tutmuş. Ancak 
Bursa'nın yüzünü turizme dön-
mesi gerekiyor. Turizm bizler 
için kaçınılmaz. 'İstanbul'a çok 
yakınız, insanları bir günden 
fazla şehirde tutamıyoruz' gibi 
bahaneleri asla kabul edemeyiz. 
Turizmin birçok alt başlığı var. 
Süreci iyi yönetirsek, hedefe 
varabiliriz. Sadece İznik bile 
tek başına Bursa'yı ihya eder. 

Turist akınına uğrar. Dünyanın 
standartlarında İznik'i geliştir-
meliyiz" dedi.
 "Kendimizi anlatmalıyız"
Organize sanayi bölgelerinde 
doluluk oranının yüzde 49 
civarında olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, "Yeni sanayi 
bölgesi kesinlikle açılmamalı" 
diyerek, Bursa'nın nitelikli sa-
nayiye ihtiyacı olduğuna dikkat 
çekti. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde doluluk oranının 
yüzde 93 civarında olduğunu 
anlatan Başkan Aktaş, bunla-
rın şehir dışına taşınmasına 
ciddi ihtiyaç duyulduğunu, bu 
durumu ortaya çıkan verilerden 
anlayabildiklerini ifade etti. 
Başkan Aktaş, "Bundan sonra 
reklam ve tanıtımla alakalı daha 
kurumsal, profesyonel adımlar 
atmalıyız. Elimizdeki değerleri 
geniş kitlelere ulaştırmalıyız. 
Kendimizi anlatmak, tanıtmak 
zorundayız. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak üzerimize düşeni 
yapıyoruz, yapmaya devam ede-
ceğiz. Bursa’da yapılan bir akti-
viteyi 17 ilçe tamamen sahip-
lenmelidir. Değişim ve dönüşüm 
rakamlara yansımalı. Önümüz-
deki süreçte güzel gelişmelerin 
olacağına inanıyo-
rum. Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum" diye 
konuştu.
 
 

"Elimizdeki değeri  
bilmeliyiz"
Ezberleri bozan Bursa ile ilgili 
sağlıklı kararların alınmasını 
bir vatandaş olarak istediğini 
anlatan Başkan Aktaş, şehirde 
ortak aklı işletmek gerektiğinin 
altını çizdi. İstanbul'da yaşayıp 
yıllarca denizi görmeyen kesim 
gibi Bursa'da yaşayıp yıllarca 
şehri konuşmayan insanların 
olduğunu söyleyen Başkan Ak-
taş, "Herkesin ömür sürmekten 
keyif alacağı, içinde bulunmak-
tan onur duyacağı bir şehirde 
yaşıyoruz. Elimizdeki kıymetin 
değerini bilmeliyiz. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak maddi ve 
manevi destek vermeye hazırız. 
Son günlerdeki gelişmeler için 
hükümetimiz gerekli tedbirleri 
alıyor. Bizler de Bursa olarak, 
daha iyi neler yapabileceğimizi 
hesaplamalıyız. İmkansız gibi 
görünen noktalar olabilir fakat 
aşılmaz hiçbir problem yoktur" 
şeklinde konuştu. 

Yüzümüzü turizme dönmeliyiz 

Kurtuluşu 96 yıl sonra aynı coşkuyla kutladık

Bursa Turizm Platformu tarafından organize edilen istişare toplantısına 
konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın gelişen 
yüzünün kesinlikle turizme dönük olması gerektiğini söyledi.

Bursa’nın işgalden 
kurtuluşunun 96. 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen kutla-

malar, Tophane’deki Saltanat 
Kapı önünde başladı. Bursa 
Mehter Takımı, Büyükşehir 
Belediyesi Bandosu, Kılıç 
Kalkan ekibi, Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği Bursa 
Şubesi üyeleri ve Uluslararası 
NAKEM Balkan Festivali’ne 
katılmak üzere Bursa’ya gelen 
8 ülkenin dans ekiplerinin 
eşliğinde yapılan kortej yü-
rüyüşü, büyük coşkuya sahne 
oldu. Yürüyüşe Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa İl Jandarma ve 
Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Hakan Saraç, Bursa Emni-
yet Müdürü Osman Ak, Bursa 
milletvekilleri, çeşitli kurum 
ve kuruluşların amirleri ve 
vatandaşlar katıldı. Bursalıla-
rın Türk bayraklarını sallaya-
rak destek verdiği yürüyüş, 
Heykel’de son buldu. Atatürk 

Heykeli’ne Vali İzzettin Küçük 
ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
çelenk sunmasının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı okundu.
İşgal yılları
Kent Müzesi önündeki 
törende konuşan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın Osmanlı’dan 
önceki devletlerce de büyük 
öneme sahip bir şehir oldu-
ğunu vurguladı. Osman Gazi 
Han’ın vefatından altı asır 
sonra 8 Temmuz 1920’de Yu-
nan ordusunun Osmanlı’nın 
gözbebeği Bursa’yı işgal 
ettiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, Milli Mücadele döne-
minde Bursa’da yaşananları 
katılımcılarla paylaştı. Yunan 
Venizelos’un oğlu Sofokles’in 
Osman Gazi Han’ın türbesin-
de yaptıklarının büyük bir 
saygısızlık olduğunu, olayın 
hızlıca Ankara’ya yansıdığını 
anlatan Başkan Aktaş, “Konu 
hemen meclis gündemine 
geldi ve müzakere edildi. Kür-
süye gelen Burdur Milletvekili 
İsmail Suphi Bey, Yunanların 
işgal ettiği Anadolu toprak-
larında yaptığı zulümleri bir 
bir anlattı. TBMM’deki bu 
mütalaalar üzerine Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, TBMM 
riyaset kürsüsüne kapkara 
bir örtü örtülmesini istedi. Ta 
ki 10 Eylül’ü 11’ine bağla-

yan gece 48. Süvari Alayı 3. 
Bölük Komutanı Şükrü Naili 
(Gökberk) bey, Bursa Beledi-
yesi Binası’na Türk Bayrağını 
çekti. Türk Milleti’nin yası 
sona ermiş, meclis riyaset 
kürsüsünde tam 2 sene 2 ay 2 
gün boyunca örtülü duran bu 
siyah örtü yine Gazi Mustafa 
Kemal’in talimatıyla kaldırıl-
mıştır. Bugün Büyükşehir Be-
lediyemizin Kent Müzesinde 
bu elim işgalin nişanesi olan 
siyah örtüye ayrılmış köşe-
mizi de ziyaret edip geçmişin 
acı ve sisli hatıralarını da 
unutmayabilirsiniz” dedi.
Uyunmamış uykuların 
hakkı var
11 Eylül 1922 gününün 
sadece Bursa’nın değil, Türk 
Milleti’nin maneviyatındaki 
işgalin de sona erdiği bir 
gün olduğunu dile getiren 
Başkan Alinur Aktaş, kurtu-
luşun ikinci yıl dönümünde 
belediye binasının önünde 
Bursalılara seslenen Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
konuşmasının bir bölümünü 
de paylaştı. Aktaş, Atatürk’ün, 
‘Kederlerin, felâketlerin son 
bulduğuna işaret olan bu Kur-
tuluş bayramında bu güzel 
beldeyi, bu verimli bölgeyi 
Türk Cumhuriyeti’nin büyük 
uygarlık merkezlerinden 
biri durumuna getirmek için 
üzerinize düşen görevin ne 
kadar büyük, ne kadar çaba 
ve özveri gerektirdiğini de 
söylemek isterim’ dediğini ha-
tırlattı. Başkan Aktaş, “Bizler 
de bu anlamlı günde geçmişin 
gölgesine bağlı kalmadan, 
fakat asla unutmayarak çok 
çalışmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz. Uyunmamış 
uykuların hakkı olsun üzeri-
mizde. Gayretimiz varlığımızı 
süsleyen yegane çabamız 
olsun. Bursa, yüzyıllardır sa-
natta, ticarette, sporda ve pek 
çok alanda adeta başı çeken 
bir şehir olmuştur. Kurulu-
şuna ve kurtuluşuna verilen 
ehemmiyet Bursa’nın Türkiye 
açısından ne kadar önemli 
bir şehir olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Bursa’nın 
bugünkü potansiyelinin ve 
hangi alanlarda öncü olaca-
ğının bilincindeyiz. Tarihten 
kalan mirasın koruyucu ve 
savunucuları olarak, bu güzel 
şehrin bayrağını her zaman 
en muhkem kalelerin burçla-
rında dalgalandırmak en yüce 
vazifemizdir” diye konuştu.
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Mudanya’ya dev yatırım 

Metruk binalar kaldırıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya sahillerinin katı atıklardan temizlenmesi ve denize 
güvenle girilebilmesi için ‘16 milyon 600 bin TL harcayarak’ inşa ettirdiği atıksu arıtma 
tesisleri, bu ay içerisinde hizmete alınıyor. 

Büyükşehir Belediyesi, şehrin 
göbeğinde yer alan Kiremitçi 
Mahallesi’ne de ‘vatandaşların 
nefes alabileceği’ bir park alanı 
kazandırıyor. 

Madde bağımlılarının mekanı 
haline gelen, can ve mal gü-
venliğini tehdit eden metruk 12 
bina ortadan kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın ‘17 ilçesiyle’ bir-
likte geleceğe sağlıklı şekilde 
taşınması yönünde ger-

çekleştirdiği yatırımlar tüm hızıyla 
sürüyor. Son olarak, Mudanya’da sa-
hillerin daha temiz olması ve denize 
güvenle girilebilmesi yönünde yap-
tırılan, katı atıkların deniz suyundan 
arındırılmasını sağlayacak dev atıksu 
arıtma tesislerinde inşaat çalışmaları 
tamamlandı ve deneme üretimi start 
aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘her 
yönüyle sağlıklı bir kent oluşturma’ 
çabaları sonucunda planlanan Mu-

danya Atıksu Arıtma Tesisleri, açılış 
için gün saymaya başladı. Hizmete 
girdiğinde ilçeye büyük artı değer 
sağlayacak tesisin, bu ay içerisinde 
faaliyete geçmesi bekleniyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, tesislerin hizmete alınmasıyla 
birlikte Mudanya’da artık gönül 
rahatlığıyla denize girilebileceğini 
söyledi. Mudanya Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nin aktif yatırım büyüklüğü-
nün 16 milyon 600 bin TL olduğunu 
belirten Başkan Aktaş, tesiste günlük 
21 bin 850 metreküplük su arıtma 

potansiyelinin bulunduğunu vurgu-
ladı. Deneme çalışmalarına alınan 
tesisin ‘kesin olarak’ Ağustos ayı 
içerisinde hizmete gireceğini söyle-
yen Başkan Aktaş, “Mudanya Atıksu 
Arıtma Tesislerimiz, Avrupa Birliği 
standartlarında çıkış suyu kalitesi 
sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon 
sistemini kapsayacak şekilde oluştu-
ruldu. Kapasite artışına yönelik ta-
sarlanan tesis, Mudanya sahillerinin 
daha temiz olmasını ve vatandaşla-
rımızın güvenle denize girebilmesini 
sağlayacaktır” dedi. Bursa’yı sağlıklı ve daha yeşil bir 

kent haline getirmeyi hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, yapılaşmanın 
yoğun olduğu Kiremitçi Mahallesi’ne 

4 bin metrekarelik bir park kazandırmak 
için çalışmalarına başladı. Kiremitçi Sinan 
Bey Camii önünde yapılacak parkın bin 200 
metrekaresi yeşil alan olacak. 400 metreka-
resi basketbol sahası, 150 metrekaresi ise 
ahşap gösteri platformu olarak tasarlanan 
parkta, 2 bin 250 metrekarelik bölüm pres 
taban tuğlasıyla kaplanacak. Park içerisinde 
çeşitli oturma alanları da bulunacak. Bölge-
de yer alan tescilli bir anıt ağaç çalışmalar 
kapsamında korunurken, ilave ağaç dikimle-
ri gerçekleştirilecek. 
Büyükşehir Belediyesi’nden Kiremitçi 
Mahallesi’ne yapılacak park ile ilgili yapılan 
açıklamada, çalışmaların başladığı ve kısa 
süre sonra tamamlanmasının öngörüldü-
ğü kaydedildi. Açıklamada, parkın şehrin 
göbeğinde yer alan Kiremitçi Mahallesi için 
önemli bir nefes alma ve spor yapma alanla-
rından biri olacağı vurgulandı. 

Bir yandan alt ve üst yapı yatırım-
larıyla Bursa’nın geleceğe sağlıklı 
bir şekilde yürümesini sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan 

uygulamaya aldığı sosyal çalışmalarla 
vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. 
Bursa’nın göbeğinde, Şehreküstü bölgesinde 
bulunan ve madde bağımlılarının mekanı 
haline gelen binalar, Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri tarafından ‘kamulaştırılarak’ 
teker teker yıkılıyor. Son olarak Ebu İshak 
Mahallesi’nde yer alan, bölge sakinlerinin 
can ve mal güvenliğini tehdit eden, her türlü 
suça mekan olan metruk 12 bina, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerinin ger-
çekleştirdiği çalışma ile ortadan kaldırıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, mahalle muhtarlığının 
talebi üzerine bu tür bir çalışmanın yapıldı-
ğı ifade edildi. Şehrin merkezinde bulunan 
metruk binaların her türlü suça zemin 
hazırladığı ve madde bağımlıların mekanı 
haline geldiği vurgulanan açıklamada, ben-
zer faaliyetlerin tavizsiz süreceği kaydedildi. 

Tarihi ve kültürel mirasın ya-
nında turizm yatırımlarına da 
büyük önem veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin 115 kilomet-

re uzunluğa sahip sahil bandında 
gerçekleştirdiği çalışmalar, deniz ve 
kum tatilcileri açısından Bursa’nın bir 
adım daha öne çıkmasına vesile oldu. 
Bir yandan şehrin tarihi ve kültürel 
mekanlarını ziyaret ederek kültürel 
doyuma ulaşan turistler, diğer yandan 
yenilenen plajlarda denize girerek Ak-
deniz iklimini yaşama fırsatını buldu. 
Büyükşehir Belediyesi, 2018’in ilk 
aylarından itibaren sahiller için yoğun 
mesai içerisine girdi. İlk olarak Mu-
danya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi 
ve İznik sahilleri düzenlendi, plajlar 
pislikten arındırılarak kapsamlı bir 
yüzey çalışmasına tabi tutuldu. İş 

makineleriyle yeniden yapılandırı-
lan plajlara, birinci sınıf plaj kumu 
takviyesi yapıldı. Naklin ardından 
eskiye nazaran daha temiz, düzenli ve 
konforlu hale gelen plajlar, tatilcilerin 
faydalanması amacıyla soyunma ve duş 
alma kabinleriyle donatıldı. Eklenen 
yürüyüş yolları ve aydınlatmalarla 
birlikte plajlar, bambaşka bir görüntü-
ye kavuştu. 
Bursa sahillerinin yaz sezonu bo-
yunca ilgi görmesinde, Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırım-
ların yanında kıyı şeridine özel hizmet-
leri de etkili oldu. Sahil Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile plajlarda 
can ve mal güvenliğini sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, yapılan çalışmalarda 
temizlikten ödün vermedi. Muhtemel 
olumsuzluklara karşı sürekli tetikte 

olan görevliler, vatandaşların tatili ağız 
tadıyla yaşamasını sağladı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, önümüzdeki dönemde Bursa 
için yeni projeler hazırladıklarını, 
ekstra yatırımlarla birlikte şehrin 
turizm anlamında bir adım daha öne 
çıkacağını ifade etti. Yeni yatırımlar için 
oluşturulan ekibin sürekli bir çalışma 
içerisinde bulunduğunu, Bursa’nın 
değerleri üzerinde yeni rotaların çizil-
diğini kaydeden Başkan Aktaş, bundan 
turizmin de nasibini alacağını belirtti. 
Sahillerdeki düzenlemelerin artarak 
süreceğini vurgulayan Başkan Aktaş, 
‘115 kilometrelik kıyı şeridiyle birlikte’ 
tarihi ve kültürel birçok mirasa sahip 
olan Bursa’nın turizmde hak ettiği 
noktaya taşınmasını hedeflediklerini 
kaydetti. 

Geçen yıl sezon boyunca 1 milyon 500 bin kişi tarafından kullanılan plajlar, bu yıl 
sadece 3 ayda 2 milyonu aşkın turisti ağırladı. 

Yenilenen sahillere yoğun ilgi 

Kiremitçi Mahallesi'ne
ayrıcalıklı yaşam alanı
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Bursa’da 1954-1960 
yılları arasında döne-
min Belediye Başkanı 
Reşat Oyal tarafından 

yaptırılan, 1958 yılındaki Kapa-
lıçarşı yangınından zarar gören 
esnaf için alt kat pasaj üst 
kat ise nikah dairesi olarak 
planlanan ve 11 Eylül 
1998’den bu yana Setbaşı 
Kütüphanesi olarak 
hizmet veren sivil 
mimari örneği yapı, 
Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından sil 
baştan yenilendi. 
Çalışmalar 
kapsamında 
çatının gereken 
yerlerinde ve 
yağmur olukla-
rındaki ona-
rımlar, ahşap 
saçaklar, pen-
cere imalatları ve 
kapı imalatlarının 
onarımları yapıldı, 
yenilenmesi gere-
kenlerin değişimi

tamamlandı. Kazan dairesin-
deki ve yapıdaki tüm mekanik 
tesisatın gerekli görülen parça-
ları değiştirildi, değişim gerek-
tirmeyen parçaların bakım-
ları yapıldı. Güvenlik kamera 
sistemi, hırsız alarm sistemi ve 
yangın algılama sistemlerinin 
montajları yapılarak yapı kul-

lanıcılar için daha güvenli 
hale getirildi.
Kitap okuyan kız 
kütüphanede
Bu arada daha önce 

Cumhuriyet Caddesi 
üzerinde bulunan 
kimliği belirsiz 
kişilerce tahrip 
edildiği için bakımı 
yapılmak üzere 

Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından kaldırılan 

Kitap Okuyan Kız hey-
keli de bakımlarının 
ardından Setbaşı 
Kütüphanesi önünde 
konumlandırıldı. 
Çalışmaların ta-

mamlanma aşamasına geldi-
ği kütüphaneyi ziyaret eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tüm yapının sil 
baştan ele alındığını bu neden-

le de çalışmaların biraz zaman 
aldığını hatırlattı. Çalışmalarla 
kütüphanenin okurlar açısın-
dan daha modern hale geldi-
ğini ifade eden Başkan Aktaş, 

kısa süre içinde kütüphanenin 
yeniden kitap kurtlarına ev 
sahipliği yapmaya başlayacağı-
nı kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tadilat çalışmalarıyla daha modern görünüm kazanan, yenilenen elekt-
rik ve yangın tesisatlarıyla okurlar için daha da güvenli hale gelen Setbaşı Kütüphanesi, açılış için gün sayıyor.

Kütüphanede geri sayım başladı

Küle dönen alan yeniden ormana dönüştürülecek

Bursa Valisi İzzettin Kü-
çük, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
önceki dönem İçişleri 

Bakanı ve AK Parti Bursa Mil-
letvekili Efkan Ala ile AK Parti 
Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 
Bursa'nın Mudanya İlçesi yakın-
larında 20 hektarlık ormanlık 
alanda çıkan ve 7 saatte kontrol 
altına alınan yangın bölgesinde 
incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından kısa bir 
açıklama yapan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ise 6 helikopter 1 uçakla 
havadan, onlarca araçla da ka-
radan müdahale edildiğini dile 
getirerek, “Bu yangın aksi du-

rumda çok büyük felaketlere se-
bep olabilirdi. Yangının altında 
başka şeyler aramamak lazım. 
Bu bölge orman alanıdır. Çok 
hassas olmamız lazım. Yoldan 
vatandaşın atacağı bir izmarit, 
büyük bir felakete sebep olabilir. 
6 helikopter 1 uçakla müdahale 
edildi. Bizler de karadan olmak 
üzere yüzlerce personelimiz 
müdahale ettik. Sadece bir villa-
nın çatısında ufak bir hasar var. 
Başka hiçbir ev hasar görmedi. 
Gerekli dersleri çıkartırız. 3 sene 
önceki yangında hemen sonra 
nasıl ağaçlandırma yapıldıysa 
burada da birkaç gün içinde 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 
tespit yapacak. Bu işin altında 

saçma sapan sebeplere arayarak 
toplumun huzuru kaçırılmasın. 
Buralar planlarda orman geçiyor 
ve orman olarak kalacak” diye 
konuştu.
“Ağaç dikilecek”
Bursa Valisi İzzettin Küçük de 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
olayla ilgili soruşturma baş-
lattığını vurgulayarak, “Yangın 
söndürüldükten sonra ak-
şamdan sabaha kadar burada 
ekipler vardı. Şu an bir tehlike 
yok. Tespitler yapılarak baharda 
ağaç dikilecek. Yanan her yere 
ağaç dikilecek. Şu anda Cumhu-
riyet Başsavcılığımız soruştur-
ma başlattı. Bu çevrede yaşayan 

insanlardan aldığımız bilgiler 
yangının yol kenarında çıktığı-
dır. Yolun kenarında çıkmasında 
bir sigara izmariti ya da bir cam 
kırığı sebep olmuş olabilir. Kesin 
bilgi olarak söylemiyorum, 
savcılık soruşturmasını sürdü-
rüyor" şeklinde konuştu. 
Bursa Milletvekili Efkan Ala ise 
“Dün bir yangın meydana geldi. 
Ciddi bir koordinasyonla büyük 
bir facia önlendi. Buradaki yer-
leşim yerlerinde yaşayan bütün 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 
Vatandaşlarımız da buralardan 
geçerken sigara izmaritlerini 
atmamalılar. Piknik ateşi bırak-
mamalılar. Çok hassas davran-
malılar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Mudanya İlçesi yakınlarında Çağ-
rışan, Göynüklü ve Bademli bölgesinde 
çıkan yangında küle dönen alanın ağaç-
landırılarak yeniden ormana dönüştürü-
leceğini söyledi.
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Türkiye’nin en büyük 
macera ve etkinlik parkı 
olma özelliğini taşıyan 
Bursa ExtremPark, 

düzenlenen törenle hizmete 
girdi. Ağaçların arasında, doğa 
ile iç içe kurulan, büyük küçük 
herkese hitap edecek şekilde 
planlanan park, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve AK Parti Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu tarafından 
hizmete alındı. Daha yaşana-
bilir Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ExtremPark’ın 
açılışında yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
şehrin daha yaşanabilir olması 
yönünde tüm güçlerini ortaya 
koyduklarını kaydetti. Başkan 
Aktaş, Acil Eylem Planı oluştura-
rak bir yandan ihtiyaçlara cevap 
verdiklerini diğer yandan yeni 
projeler uygulayarak Bursa’yı 
alt ve üst yapı, hizmet anlamın-
da rahatlatmaya çalıştıklarını 
söyledi. 
Marmara’nın en iyisi 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, açılışı yapılan 
ExtremPark’ın ‘vatandaşların 

-kentin oksijen deposu olan- 
Atatürk Kent Ormanı’na gelmesi 
için’ güçlü bir bahane oluştura-
cağını ifade etti. Atatürk Kent 
Ormanı’nın şehrin karmaşasın-
dan uzaklaşıp doğa ile iç içe va-
kit geçirmek isteyen insanların 
uğrak yeri olduğunu kaydeden 
Başkan Aktaş, “Kent ormanı, yü-
rüyüş ve bisiklet yolları, piknik 
alanları gibi alternatiflerle ter-
cih sebebiydi. Şimdi Bursalıların 
buraya gelmek için daha fazla 
bahanesi olacak” diye konuştu. 
ExtremPark’ın benzersiz bir 
macera deneyimi yaşatmak için 
büyük küçük herkese hitap eden 
bir konsept ile inşa edildiğini 
belirten Başkan Aktaş, “Burası, 
Marmara Bölgesi’nin en büyük 
macera ve etkinlik alanı olma 
özelliğini taşıyor. Türkiye’nin 

en büyük ipli parkurlarından 
biri yine bu kompleks içerisin-
de inşa edildi. 2 bin metrekare 
alan üzerine kurulu Macera 
Alanı’nda 15 metre yükseklik-
ten atlayış yapılabiliyor. Park 
bünyesinde; 1 kilometre uzun-
luğa sahip Türkiye’nin en uzun 
dağ kızağı, tırmanma duvarı, 
serbest atlayış, dev salıncak, 
dev trambolin, salto trambolin, 
bungee trambolin ve suni kayak 
merkezi yer alıyor. Vatandaşları-
mız burada alpin croster, zipline 
ve tubling gibi platformlarla 
adrenalin dolu saatler geçirecek. 
Ailece eğlenme mümkün olacak. 
Seyir terasları ile teras kafelerde 
herkes manzaranın tadını çıkar-
tabilecek” şeklinde konuştu. 
76 bin metrekare alan üzerinde 
oluşturulan ExtremPark’ta her 
yaştan ziyaretçiye uygun alter-
natiflerin sunulduğunu kayde-
den Başkan Aktaş, “ExtremPark, 
‘doğa ile iç içe olması ve insanı 
heyecanlandıran aktivite bütün-
lüğüyle’ Bursalıların en yeni ve 
gözde eğlence merkezi haline 
gelecektir. Buna inancım tam. 
Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadele-
rini kullandı. 

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmet-
ler Dairesi Başkanlığı 
Sosyal Hizmetler 

Şube Müdürlüğü koordinas-
yonunda, belediye iştirak-
lerinden Bursa Kültür A.Ş. 
tarafından organize edilen 
sünnet şenliği, 6. yılında Me-
rinos Park’ta, coşkulu anlara 
imzasını attı. 17 ilçeden 1255 
çocuğun erkekliğe ilk adımı 
attığı sünnet şöleni, Mevlid-i 
Şerif ile başladı. Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı 

eşliğinde İstiklal Marşı’nın 
okunduğu şölende, çocuk-
ların heyecanına, aileleri de 
eşlik etti.
İlk mürüvvet
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, çocuk-
larının ilk mürüvvetlerini 
yaşayan ailelerin mutluluğu-
na ortak olarak, “Bir anne ve 
babanın evlatlarıyla ilgili çok 
özel anları vardır. Sünnet ce-
miyeti, erkek çocukları olan 
aileler için, ilk özel anlardan 
biridir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak böyle bir 
heyecana şahitlik ve aracılık 
etmek bizim için büyük bir 
mutluluktur. Ecdadımızın 

en önemli geleneklerinden 
olan sünnet geleneği, toplum 
olarak çok önemsediğimiz ve 
uğruna törenler yaptığımız 
önemli bir andır. Bu cemi-
yetle vatandaşlarımızın bir 
derdine derman olabildiy-
sek ne mutlu bizlere…” diye 
konuştu.
1255 çocuk sünnet oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal sorum-
luluk faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen organizas-
yonda 1255 çocuğun sünnet 

olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, törende, çocuklarla ha-
tıra fotoğrafı çektirdi ve aile-
leriyle de sohbet etti. Sünnet 
işleminin tamamen hastane 
ortamında gerçekleştirildiği 
şölene, 17 ilçeden yoğun ka-
tılım oldu. Çocukların sünnet 
kıyafetlerini ve ihtiyaçlarını 
karşılayan Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından çocuklara 
oyuncak da hediye edildi. 
Harmancık Belediye Başkanı 
Mustafa Çetinkaya ile AK 
Parti Osmangazi ve Yıldırım 
ilçe başkanları, meclis üye-
leri, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları ve vatandaşlar 
sünnet şölenine yoğun katı-
lım sağladı.

ExtremPark’ta heyecan başladı 

Erkekliğe ilk adımı
Büyükşehir'le attılar

Katılımcılara yüzlerce metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıy-
la kayma, dev salıncak-dev trambolin ve zipline gibi adrenalin dolu 
aktiviteleri yapabilme imkanı sunan Bursa ExtremPark, hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel 
sünnet organizasyonu ile bu yıl 17 ilçeden 
1255 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. 

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aktaş, eskiyen huzurevi 
binalarının yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı’nın ilk 
gününde Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevini 
ziyaret eden Başkan 

Alinur Aktaş, huzurevi sakinle-
rinin bayramını kutladı. Başkan 
Aktaş, bayramların değerine 
işaret ettiği konuşmasında, “De-
ğerli büyüklerimizle güzel bir 
bayramı yaşamaktan dolayı çok 
mutluyuz. Her bayram ayrı bir 
umut ve coşkuyu da içinde ba-
rındırıyor. Huzurevi’nde kalan 
sakinlerimiz, iyi ki var, sağlıklı, 
hayırlı ve uzun ömürler diliyo-
rum. Büyüklerimiz, bu şehrin 
sigortasıdır. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak Huzurevi’nde 
en iyi hizmeti vermeye çalışıyo-
ruz” dedi.
Binalar yenilenecek
Başkan Aktaş, Huzurevi’nin 
binalarının eskidiğini ve hayır-
sever desteğiyle yenilenmesi 
için de çalışmaların sürdüğünü 
söyleyerek, “Huzurevi sakinle-
rimizi üzmeden, daha az katlı 

binalarda hayatlarını idame 
ettirelim istiyoruz. Çok güçlü bir 
devletimiz var. Bu memlekete 
yıllarını vermiş değerli büyükle-
rimiz, farklı sebeplerle huzure-
vindeler. Sakinlerimize hizmet 
etmek boynumuzun borcudur. 
Burada görev yapmak, böyle 
hayırlı bir işe aracılık etmek de 
herkese nasip olmaz” diyerek 
Huzurevi’nde verilen hizmetin 
değerine işaret etti.
“Önemli olan büyüklerimizin 

hayır dualarını almaktır” diyen 
Başkan Aktaş, sözlerini “En 
kötü günümüz böyle geçsin, 
her günümüzü bayram tadında 
yaşayalım” ifadesiyle noktala-
dı. Huzurevi sakinleriyle bol 
bol sohbet eden Başkan Aktaş, 
yaşlılara karanfil dağıttı ve 
hediyeler verdi. Başkan Aktaş’ın 
ziyaretinden mutlu olduklarını 
söyleyen Huzurevi sakinleri, 
keyifle sohbet ettikleri Aktaş’a 
yaşamlarına dair anılar anlattı.

"Huzurevi sakinlerine hizmet boynumuzun borcu"
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Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi 

(BTM) kompleksi içinde inşa 
edilen Gökmen Uzay Havacılık 
Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Aktaş’a, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri İsmail Yılmaz 
ile Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM) Genel Koordi-
natörü Fehim Ferik de eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, GUHEM’in 
Bursa için değerine işaret 
ederek, “GUHEM, Bursa’mız için 
bir gurur abidesi olacak. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da 100 günlük pla-
nında açıkladığı Gökmen Uzay 
Havacılık Eğitim Merkezi’mizin 
inşaat çalışmalarını yerinde 
inceledik” dedi.
Türkiye’de ilk ve tek
Başkan Aktaş, BTM hakkında 
da bilgiler verdiği açıklama-
sında, “Büyükşehir Belediyesi 
kontrolünde çalışmalarını sür-
düren Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), 250’den fazla 
deney düzeneği ile bilimin uy-
gulanabilir halini, başta çocuk-
larımız olmak üzere toplumun 
her kesimine ulaştırmak için 

çok ciddi faaliyetler yapıyor. 
GUHEM’de ise Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, TÜBİTAK ve 
BTSO’nun katkılarıyla yeni bir 
projeye imza atıyoruz. Gökmen 
Uzay ve Havacılık Eğitim Mer-
kezi (GUHEM) Türkiye’de ilk ve 
tek olacak. Bu merkezle Bursa 
olarak dünya ligine çıkmış 
olacağız. GUHEM, hem işlevi 
hem de görselliği itibariyle de 
Bursa’ya çok ciddi bir değer 
katacak” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yer tahsisi 
yaparak katkıda bulunduğu 
GUHEM’e, TÜBİTAK’ın 60 mil-
yon TL’lik düzenek ve malzeme 
desteği sağladığını belirten 
Başkan Aktaş, BTSO’nun da 
Bursa’ya yeni bir imaj katacak 
merkezin inşaatının masrafları-
nı üstlendiğini ve bu maliyetin 
yaklaşık 50 milyon TL olduğu-
nu söyledi.
Yeni sembol; Zeplin
Başkan Aktaş, binanın mima-
ri özelliklerini de anlatarak, 
“Toplam 22 bin 500 metrekare 
alana sahip olacak. Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi komplek-
si içerisinde 2000 metrekare 
havacılık sergi alanı ve 2000 
metrekare de uzay sergi alanı 
bulunacak. Zeplin şeklinde 

tasarlanan bina, Bursa’nın 
sembollerinden biri olacak. 170 
interaktif öğrenme istasyonu, 
havacılık öğrenme merkezi ve 
uzay inovasyon merkezi bu 
merkezde yer alacak” dedi.
Geleceğin astronotları
Çocukların uzay inovasyon 
merkezinde hem robotik ve 
elektronik laboratuvarında, 
hem de gelişmiş biyoloji ve 
kimya laboratuvarında verile-
cek eğitimlerle astronotların 
uzayda yaptıkları deneyleri 
simüle etme imkanı bulaca-
ğını belirten Başkan Aktaş, 
“Türkiye’yi uzay ve havacılık 
konusunda daha ileriye taşı-
yacak bu merkezde, gençlere 
eğitim verilecek, geleceğin 
astronotları ve pilotları burada 
yetişecek. Bursa olarak bu 
konuda uzun vadede ciddi bir 
ayrıcalık yaşayacağız” ifadesini 
kullandı.
Başkan Aktaş, BTM, TÜBİTAK 
ve BTSO’nun ortak yaklaşımı ile 
tamamen interaktif düzenek-
lerden oluşan Gökmen Uzay ve 
Havacılık Eğitim Merkezi’nin, 
çocuklarda astronot olma 
isteğini uyandıracağını da ifade 
ederken, merkezin işletimi ile 
ilgili BTSO ile görüşmelerin 
sürdüğünü kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bebe Çocuk Kon-
feksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği 
(BEKSİAD) işbirliğiyle, Somali’deki kardeş şehir 
Galkayo’daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet 

yardımı yapıldı. Somali’nin Puntlan Eyaleti’nde bulunan Gal-
kayo şehrindeki yetim çocukların bayramlıkları Bursa’dan 
gönderildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gal-
kayo’daki 4 farklı yetimhanedeki çocuklara kıyafet yar-
dımında bulunulduğunu söyledi. Başkan Aktaş, sosyal 
medya hesabında yaptığı açıklamada, “BEKSİAD işbirliğiyle 
hazırladığımız bayramlık kıyafetleri Somali’deki kardeş şeh-
rimiz Galkayo’da bulunan 4 yetimhaneye Kurban Bayramı 
öncesinde ulaştırdık. Yetimlere, hayatlarında ilk defa yeni 
kıyafetlerini ulaştıran herkesten Allah razı olsun” ifadesini 
kullandı.
Kurban Bayramı’nı, Bursa’dan kendilerine ulaştırılan ve 
hediye edilen yeni kıyafetlerle karşılayan yaklaşık 600 
çocuğun sevinci ve heyecanı da gözlerine yansıdı. Somalili 
yetkililer, çocukların mutluluğunu paylaşırken, Bursa’dan 
Somali’ye yardım elini uzatan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ve BEKSİAD üyelerine de teşekkür etti. 
BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız da bayramda 
anlamlı bir organizasyona destek olmanın mutluluğunu ve 
gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çevreye duyarlı çalışmalara her zaman için öncelik 
veren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde bir 
ilke imza attı. Hasköy’de bataklık alanı verimli top-
raklarla dolduran Büyükşehir Belediyesi, buraya  

         yaklaşık 100 adet meyve fidanı dikilmesini sağladı. 
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent A.Ş. ile İl 
Sağlık Müdürlüğü arasında, konuya ilişkin protokol yapıldı. 
İmzalanan protokol gereği Hasköy’de, yerleşim yerlerine 
yakın 13 parselde dolgu çalışması gerçekleştirildi. Vektörel 
bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesi için bataklık, 
göl ve gölet gibi alanlar 
verimli topraklarla dol-
duruldu. Dolgu yapılan 
bölge kurutularak, tarım 
yapılabilir hale getirildi. 
Büyükşehir Belediyesi, 
‘tarım için gerekli tüm 
alt yapı gereksinimleri 
karşılanan alanda’ fidan 
dikimi gerçekleştirdi. Bursa Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü 
ve Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi'nin 
de destek verdiği proje kapsamında; 60 adet incir, 30 adet 
ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı Hasköy’deki eski 
bataklık-yeni tarla olan bölgede toprakla buluştu. Fidanların 
koruma ve bakımının yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sağlanacağı açıklandı. 

GUHEM Bursa’nın 
gurur abidesi olacak

Büyükşehir'in şefkatli eli
Somalili yetimlere uzandı

Bataklık tarım arazisine dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük planında açıkla-
dığı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM), Bursa için 
bir gurur abidesi olacak.

Bursa’da hazırlanan bayramlık kıyafetler, 
Somalili yetim çocuklara hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesin-
deki bataklık alanları verimli topraklarla 
doldurarak, tarıma elverişli hale getirdi. 
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Başkan Alinur Aktaş, İznik’te göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte 
bulunan ve 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen bazilikanın 
su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceğini açıkladı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hizmete açılan 1. Murat Hamamı 
Kültür Merkezi’nin ‘İznik Çinisi Müzesi’ 
olacağını söyledi.

Bitinya döneminde inşa edilen 2500 yıllık Zin-
dan Kapı, özgün yapısıyla ziyarete açılacak.

Bazilika su altı müzesi oluyor

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arkeoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 
ağırlayan Başkan Aktaş, 1500 yıllık 

bazilikada ‘Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi’yle 
ortaklaşa’ sürdürülen kazı faaliyetleri ile böl-
geye kazandırılması düşünülen müze projesini 
değerlendirdi. 
Turizme büyük katkı 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, çalışmalar 
tamamlandığında ortaya 
çıkacak arkeoloji müzesinin 
turizme büyük katkı sağla-
yacağını söyledi. Kazıdan 
elde edilen eserlerin müze-
de sergileneceğini, yapıla-
cak kule vasıtasıyla ‘gece 
ve gündüz’ tarihi bölgedeki 
kalıntıların izlenebileceğini 
kaydeden Başkan Aktaş, “Ayrıca burada profes-
yonel dalış kursları düzenlenecek. Malzemeleri 
yanında bulunan vatandaşlarımız, rahatlıkla 
kazı alanına dalış gerçekleştirebilecek” şeklinde 
konuştu. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay gelir 
gelmez müze konusunda harekete geçecekleri-
ni söyleyen Başkan Aktaş, kazı alanından elde 
edilen tarihi eserlerin müze binasında ziyaret-
çilere açık olacağını belirtti. Başkan Aktaş, “Ay-
rıca binada dalış kursları için derslikler, görevli 
arkeologlar için ofis mekanları da bulunacak” 
ifadelerini kullandı. 
20 metrelik ‘gezi’ kulesi 
Başkan Aktaş, tarihi alana bazilikayı kuş bakışı 
görecek bir kule inşa edileceğini ifade etti. 20 

metre yüksekliğindeki kulenin vatandaşlar 
tarafından kullanılabileceğini, kulede gece ve 
gündüz gezileri için gerekli tüm tedbirlerin 
alınacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “İlgile-
nen vatandaşlarımız, kazı alanını ‘herhangi bir 
engele maruz kalmadan’ belirlenen saatler içe-
risinde inceleyebilecek. Kule ile tarihi kalıntılar 
görülebilecek” açıklamasında bulundu. 
İsteyenlere dalış imkanı 
Projenin turizme büyük katkı sağlayacağını an-

latan Başkan Aktaş, su altı 
arkeoloji müzesi oluştura-
rak hem Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştireceklerini hem 
de alanı ziyaret edenlere 
‘geçmişi yüzyıllar öncesine 
uzanan’ müthiş bir tarihi 
seyir imkanı sunacaklarını 
vurguladı. Başkan Aktaş, 
“Proje çerçevesinde profes-
yonel dalış kurslarımız da 

olacak. Dalış yapmaya meraklı vatandaşlarımız 
İznik’e gelerek, kurs alabilecek. Kursun ardın-
dan kazı alanına dalış gerçekleştirebilecek. 
Her açıdan çok yönlü bir proje. Başlamak için 
sabırsızlanıyoruz” dedi. 
Kazı çalışmalarına devam 
Müze çalışmaları sürerken mevcut kazıların 
bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden 
Başkan Aktaş, müze ve kazı faaliyetlerinin bir-
birinden olumsuz etkilenmeden kesintisiz de-
vam edeceğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Müze 
hizmete alındıktan sonra da kazılar sürecek. 
Sadece göl kıyısına 20 metre mesafesi bulunan 
alan değil çevresi de taranıyor. Dolayısıyla çok 
daha farklı bulgularla karşılaşabiliriz” diye 
konuştu. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, İznik’teki 
kültürel mirasın ve 

tarihi mekanların restoras-
yon çalışmalarını yerinde 
inceledi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafındanilçeye 
kazandırılan ‘1. Murat Ha-
mamı Kültür Merkezi’nin de 
‘İznik Çinisi Müzesi’ olarak 
faaliyet vereceğini söyledi.
Başkan Aktaş, ‘1. Murat 

Hamamı Kültür Merkezi’nin 
işletmesinin Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nde olduğu-
nu hatırlatarak, “1. Murat 
Hamamı Kültür Merkezi’nin 
çini müzesine dönüşmesi 
hedefiyle, önce fizibilite ça-
lışması yaparak çalışmalara 
başlayacağız. Mekanın ‘Çini 
Müzesi’ olmasıyla İznik’e 
artı bir değer katacağına 
inanıyorum” dedi.
Tarihi değerlerle birlikte 
İznik’in çinisinin de ön 
plana çıkarılması gerekti-
ğini belirten Başkan Aktaş, 
çininin sahip olduğu özellik-
lerle ticari olarak gelişime 
katkı sağlayacağını ve müze 
çalışmasının da bu noktada 
doğru bir adım olacağını 
dile getirdi.

Bursa’nın tarihi surlarının 
son bölümünde, Alaca-
hırka Mahallesi’nde yer 
alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence 

odası’ ve ‘kule bağlantılı koridor-
lar’ ile ‘zindanlar’ın bulunduğu 
Zindan Kapı’da restorasyon 
çalışmaları sürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, kentin tarihi 
ve kültürel mirasını geleceğe 
taşıyan Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, Bursa surlarının en 
önemli kapılarından olan Zindan 
Kapı’da gerçekleştirilen resto-
rasyon çalışmalarını yerinde 
inceledi. 
Tarih ve kültür şehri Bursa’nın 

değerlerinin geleceğe taşındığını 
belirten Başkan Aktaş, “Tarihi 
Bursa Surları’nın önemli nok-
talarından Zindan Kapı, Kaplıca 
Kapısı’ndan 390 metre ileride, 
Cilimboz Deresi boyunca kayalık-
ların oyulması ile inşa edilen bir 

Tarihi hamam çini müzesi oluyor2500 yıllık tarih, 'Zindan'dan çıkıyor
yol ile ulaşılıp, Uludağ eteklerine 
açılan ara kapı konumundadır. 
Bu kapıyı pazara gelip giden 
köylülerin kullandığı biliniyor. 
Yakınlarında zindan bulundu-
ğundan bu isimle anılıyor” dedi.
Turistlerin ilgi odağı olacak
Yapının yakın tarihe kadar met-
ruk durumda olduğunu hatırla-
tan Başkan Aktaş, “Zindan Kapı, 
gerçekleştirilen proje ve resto-
rasyon uygulamaları ile özgün 
yapısına kavuşturularak, sağlıklı, 
güvenli ve kullanılabilir bir me-
kan olarak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulacak. Bursa’da 
çok tarihi mekan var ama Zindan 
Kapı, yerli ve yabancı turistlerin 
en çok ilgisini çeken noktalardan 
biri olacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, bölgede yapılan 
çalışmaları anlatarak, “Zindan 
Kapı, üç kule, kuleleri birbirine 
bağlayan duvarlar ile zindanların 
bulunduğu bölümden oluşuyor. 
Zindan bölümleri tamamlandı, 
iki kule yapısı tamamlanma 
aşamasına geldi ve bir kulenin 
de çalışmaları devam ediyor” 
açıklamasını yaptı.
Hem müze hem sosyal tesis 
Arkeolojik kazı çalışmaları 
sırasında Hisar içi ile bağlantılı 
olduğu düşünülen tünelin ortaya 
çıkarıldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Onaylı projeler doğrultu-
sunda güçlendirme çalışmaları 
yapıldı. Zindan Kapı’daki tüm 
çalışmaların, 4 ayda tamamlan-
masını hedefliyoruz” dedi.
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Bu yıl 16.’sı Bursa’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen 
‘Dünya Tarihi Kentler Birliği 
Konferansı’nın ‘2018 Bursa 

Deklarasyonu’, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş tara-
fından okundu. Tayyare Kültür Mer-
kezi’ndeki programa, 21 ülkeden 40 
tarihi şehrin başkan ve yöneticileri 
katıldı. Dünya Tarihi Kentler Birliği 
Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı 
Daisaku Kadokawa ve yönetim ku-
rulu üyelerinin yönettiği toplantıda, 
yapılan çalışmalar, projeler, bütçe ve 
yeni üyelikler hakkında bilgi verildi.
“2020’de ev sahibi Kazan”
2020’deki 17. Dünya Tarihi Kentler 
Birliği konferansına ev sahipli-
ği yapmak için toplam 8 şehrin 
başvuruda bulunduğunu açıklayan 
Daisaku Kadokawa, değerlendirme 
sonucu Kazan şehrinde karar kılın-
dığını belirtti. Seçilmeyen diğer tüm 
şehirlerin de zengin kültürlere sa-
hip olduğunu ifade eden Kadokawa, 
üyelerin çalışmalara katkı sunmaya 
devam etmesini istedi. Çin’den 
Dujiangyan, Filipinler’den Vigan ve 
İran’dan Tebriz ile Semnan şehirle-
rinin yeni üye şehirler olarak kabul 
edildiğini ifade eden Kadokawa, 
yönetim kurulunda Avusturya’dan 
Viyana ve Irak’tan Bağdat şehirleri 
yerine Avusturya’dan Bad Ischl ve 
İran’dan Shiraz şehirlerinin seçildi-
ğini açıkladı. Başkan Kadokawa’nın 
Kyoto’nun başkanlığa devam etmesi 
ve Konya’nın da başkan yardımcılı-
ğına seçilmesi teklifi de üyeler tara-
fından kabul edildi. Gelecekteki ça-
lışmalar için elinden geleni yapmayı 
sürdüreceğini söyleyen Kadokawa, 
16. Dünya Tarihi Kentler Birliği’ne 
ev sahipliği yapan Bursa’ya teşek-

kür etti. Bursa’nın zengin tarihi ve 
kültürel birikimine hayran kaldıkla-
rını belirten Kadokawa, misafirper-
verliğinden dolayı Bursa Büyükşe-
hir belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
ve Bursa halkına teşekkür etti.
“Dostluklarımızı geliştireceğiz”
Daha sonra Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş tara-
fından ‘2018 Bursa Deklarasyonu’ 
okundu. Deklarasyonda şu ifadelere 
yer verildi;
“Irk, mezhep veya sosyal statü-
den bağımsız olarak dünya barışı 
idealini hedefleyen ve Dünya Tarihi 
Kentler Birliği Konferanslarının 
başlangıcını hazırlayan “Dünya 
Kültürlerinin Serbestçe Paylaşımı 
Deklarasyonun” 1200 senelik bir 
geçmişe sahip Kyoto’da duyurulma-
sından bu yana 40 sene geçmiştir.
Tarihi Kentlerin insanlığın ortak 
mirası olduğu ilkesi çerçevesinde 
7-9 Eylül 2018 tarihlerinde ‘16. 
Dünya Tarihi Kentler Birliği Büyük 
Buluşması’nda bir araya gelen 
Belediye Başkanları ve liderler; düş 
ve düşüncelerimizi ortak bir payda 
altında buluşturan değerlendirme, 
görüş, önerilerimizi 2018 Bursa 
Deklarasyonu başlığı altında topla-
dık ve bildiriyoruz ki;
Bu konferansta görüşülen konuların 
gelecekte en iyi şekilde kullanılabil-
mesi ve sürdürülebilir ve yaratıcı 
şehirlerin desteklenmesi için, tarihi 
şehirlerin kültürel küreselleşme, 

benzeşme, çevresel değişimler, 
doğal afetler gibi dışarıdan gelen 
faktörlerin neden olduğu değişimle-
rin varlığını kabul etmesi ve ısrarla 
özgün kültürleri, yapıları ve yaşam 
biçimlerini koruması gerekmek-
tedir. Yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek için aşağıdaki girişimlerde 
bulunacağız:
Zengin tarihi mirasımızı güçlen-
dirmek ve korumak için yapılan 
girişimleri iyileştireceğiz.
Restorasyon ve koruma çalışma-
larını sürdürülebilir kılmak için 
somut ve soyut mirasımızın tarihi 
ve kültürel değerleri konusunda 
vatandaşlarımızı, turistleri ve ziya-
retçileri bilgilendireceğiz.
Tarihi şehirler olmanın verdiği 
gurur ve birliktelikten hareketle 
ulusal sınırlarımızın ötesindeki 
dostluklarımızı sürekli geliştirmeye 
çalışacak ve yerel topluluklarımı-
zın daha güçlü ve sürdürülebilir 
olmasını sağlamak ve tüm insan-
lara dünya barışını getirmek için 
her gün işbirliği yapmaya devam 
edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
restorasyon çalışmaları, Bursa’da yer 
alan en küçük tarihi eseri de kapsaya-
cak şekilde hız kesmeden sürüyor. Bir 

yandan somut olmayan kültürel eserler üzerinde 
faaliyetlerini yoğunlaştıran, bu alanda yaptığı 
etkinliklerle toplum lehine kamuoyu oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ecdat yadi-
garı yapıları bir bir yenileyerek ayağa kaldırıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda ele 
aldığı çalışmaların sonuncusu, Fomara Doğanbey 
konutları arasında yer alan ve 1450’li yıllarda 
yaptırılan Kefensüzen Camii oldu. Restorasyon 
uygulamalarına yaklaşık 1 yıl önce başlanan yapı, 
tamamlanma aşamasına geldi. 
Özgün kimliğine kavuşuyor
Bursa’nın sanayisi, tarımı ve turistik değerleriyle 
meşhur olduğu kadar tarihi ve kültürel yapısıyla 
da ön plana çıktığını belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe 
Başkanı Ufuk Cömez ve belediye bürokratlarıyla 
birlikte Kefensüzen Camii’nde incelemelerde 
bulundu. Şehirde hemen her mahallede tarihi bir 
eserin yer aldığını, Kefensüzen Camii’nin de Fo-
mara Doğanbey bölgesinin ziyneti olduğunu kay-
deden Başkan Aktaş, 15. yüzyılın ikinci yarısında 
‘Kefensüzen’ lakabıyla anılan Hoca Mehmet Efen-
di tarafından yaptırılan caminin 1950’li yıllarda 
yıkıma uğradığını, kubbe ile minarenin niteliksiz 
onarım sonrasında işlevini kaybettiğini hatır-
lattı. Tarihi yapının Büyükşehir Belediyesi’nin 
başlattığı restorasyon çalışmasıyla tekrar özgün 
yapısına kavuştuğunu vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Caminin kubbe örtüsü yenilenerek, aslına uygun 
hale getirildi. Son cemaat kısmı, özgün şekli ile 
tekrar imal edildi. Yapı içerisinde bulunan kalem 
işleri koruma altına alınarak, sağlıklaştırma 
işlemi gerçekleştirildi. Bölge halkının kullanımı-
na yönelik bay-bayan ve engelli vatandaşlarımız 
için tuvaletler ile abdestlik imalatları ise devam 
ediyor. Avlusu için de 
sert zemin kaplama 
ile peyzaj imalatları 
olacak. Tüm bu iş-
lemlerin bize maliyeti 
yaklaşık 1 milyon 200 
bin TL’dir. Tadilatı 2-3 
ay içerisinde tamam-
layarak, burayı tekrar 
ibadete açmak istiyo-
ruz” dedi. 

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin ‘2018 Bursa Deklarasyonu’nu okuyan Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulusal sınırların ötesindeki dostlukları 
geliştirerek tüm insanlara dünya barışını getirmek için işbirliği yapmaya de-
vam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi 
ve kültürel miras çalışmaları kap-
samında yenilenen 600 yıllık Ke-
fensüzen Camii’nde restorasyon 
çalışmaları son aşamaya geldi. 

Tarihi Kentlerin hedefi 
dünya barışını sağlamak

Kefensüzen Camii’nde 
son rötuşlar yapılıyor 
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Bursa’nın tüm değerle-
rini ayağa kaldırmak 
adına çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi, İznik’te de binlerce 
yıllık tarihi yapıları eski ihtişa-
mına kavuşturuyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, İznik Belediye Baş-
kanı Osman Sargın, belediye 
bürokratları ve kazı çalışma 
ekipleriyle birlikte İznik’te 
sürdürülen çalışmaları yerinde 
inceledi.
100 yılın keşfi; Bazilika
100 yılın keşfi olarak nitelendi-
rilen İznik Gölü’ndeki Bazilika-
yı gezen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, kazı 
ekibinin başında yer alan Ulu-
dağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’den 
gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında bilgiler aldı. 2015 
senesinde Bazilikada başlayan 
çalışmaların son 1 senedir hız 

kazandığını söyleyen Başkan 
Alinur Aktaş, finansmanın ta-
mamen Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılandığını ifade 
etti. İlk olarak su altındaki Ba-
zilikanın ortaya çıkartılmasının 
hedeflendiğini belirten Başkan 
Aktaş, 7. konsülün burada 
toplandığının delillerle ortaya 
konulduğunu dile getirdi. Baş-
kan Aktaş, “Yurtdışından yoğun 
olarak ‘bölgenin incelenmesi, 
çalışmaların durumu ve açılış 
tarihiyle ilgili’ sorular geliyor. 
İlk aşamada çalışmaları ta-
mamlayıp, Bazilikanın müzeye 
dönüştürülmesini hedefliyoruz. 
İkinci aşamada ise su altında 
olması sebebiyle burada dalış 
yapılmasının yanında seyir 
terası ve cam odalar oluş-
turmayı düşünüyoruz. Bir 
yıl içerisinde bütün çalış-
maları toparlayacağız. Ho-
camızla en son yaptığımız 
görüşmede bizlerden iki ay 

ek süre istedi. Sıkıntı olmadığı-
nı, hatta ekip sayısını artırarak 
faaliyetlere ivme kazandırabile-
ceğimizi ifade ettik” dedi.
İznik’in surları, kapıları, mü-
zeleri ve tarihi mekanlarıyla 
çok önemli bir bölge olduğunu 
ancak bunlar içerisinde Bazili-
kanın farkındalık oluşturacağı-
na inandığını söyleyen Başkan 
Aktaş, alanın tüm dünyanın 
ilgisini çekebileceğine dikkat 
çekti. Başkan Aktaş, çalışma-
larda emeği geçenlere teşekkür 
etti.
Antik Tiyatroda çalışma 
Bazilikanın ardından berabe-
rindekilerle birlikte İznik Roma 
Tiyatrosu’na geçen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
kazı ekibinden çalışmalar hak-
kında detaylı bilgiler aldı. Kent 
merkezi içerisinde korunmuş 
yapılardan olan tiyatroda ilk 
kazıların 1980 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
başlatıldığını hatırlatan Başkan 

Aktaş, 2015 yılından itibaren 
ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
devreye girdiğini anlattı. 
Tiyatronun Roma İmparatoru 
Traianus zamanında 98 ile 117 
yılları arasında inşa edildiğini 
aktaran Başkan Aktaş, Bithynia 
Valisi genç Plinius’un da 110 
ile 113 yıllarında mektupla-
rında tiyatro inşası ile ilgili 
bilgiler verdiğini söyledi. 
Şimdiye kadar kazı 
çalışmalarıyla 

işin kurgusunun hazırlandığını 
kaydeden Başkan Aktaş, “Kazı 
ekibinin başındaki hocamızın 

verdiği bilgiler doğrultusun-
da, çalışmaları son dönemde 
hızlandırdık. Koruma kuruluna 
projelerin sunumuyla alakalı 
işin arifesindeyiz. Hemen aka-
binde restorasyon başlayacak. 
Yapının Türkiye’de eşi benzeri 
yok. Verilen emek ve gayretler-
le, İznik’te bu süreci tamamla-
yacak en önemli faaliyetlerden 
bir tanesi olacak. Yurt dışından 
gelen turistlere, tarihi 

tiyatro içerisindeki 
kurguyla beraber 
gezilmesi tavsi-
ye edilecek. 2015 
yılından itibaren bu 
alandaki çalışmalara 1 
milyon 596 bin 162 TL 
harcandı. Yılsonuna ka-
dar da ciddi mesafe alı-
nacağına inanıyorum. 
Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İznik’in ciddi değerlere sahip 
olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bu değerler, bütünlük 

içerisinde sunulması ve anlatıl-
ması halinde İznik ve Bursa’ya 
güzel hareketlilik katacaktır. 
Farklı ülkelerden ‘çalışmaların 
ne aşamada olduğu ile ilgili’ 
sorularla sık sık karşılaşıyoruz. 
Restorasyon çalışmalarındaki 
bazı hatalarla orijinallik de 
kaybedebilir. Bizler orijinalliği 
muhafaza etmeye çalışıyoruz. 

İznik, tekrar turizmle alakala 
bereketli günlerine dönecek-
tir. Farklı ülkelerden insanları 
buralara çekmeyi arzuluyoruz. 
Bu konuda azim sahibiyiz” 
şeklinde konuştu.
İstanbul Kapı’da sona doğru
Daha sonra beraberindekilerle    
birlikte Tarihi İznik surlarını ve 
İstanbul Kapı restorasyonunu 
inceleyen Başkan Alinur Aktaş, 
yetkililerden bilgiler aldı. İs-
tanbul Kapı’yı sadece bulunan 
bölgeyle değerlendirmemek 
gerektiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, alan ile alakalı İznik 
Belediyesi’nin proje hazırladı-
ğını anlattı. İstanbul Kapı’nın 
da diğer eserler gibi ayağa kal-
dırılacağını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Turist otobüslerinin 
rahatlıkla park edeceği, insan-
lara gezi ve dinlenme alanla-
rıyla beraber bir amfi tiyatro 
oluşturacağız. Bütün yapılarda 

karşısına geçip seyretmekten 
ziyade içerisinde insanla-
rın tarihçesini anlayabi-
leceği, ‘kurgu içerisinde’ 
rehberler eşliğinde ge-
zeceği mekanlar oluştu-
racağız. İstanbul Kapı’da 
çalışmalar beklentimiz 
doğrultusunda giderse, 
sonuca yakınız. 2018 sonu 
ve 2019 başında ciddi 
aşamaya gelmiş olacağız” 
ifadelerini kullandı.

Medeniyetler beşiği İznik, turizmde öne çıkacak
Büyükşehir Belediyesi’nin dünya kamuoyu tarafından ‘100 yılın keşfi olarak’ nitelendirilen Bazilika, 98 ile 117 yılları 
arasında Roma İmparatoru Traianus tarafından yaptırılan tiyatro ve 2000 yıllık İstanbul Kapı üzerinde sürdürdüğü res-
torasyon çalışmaları hız kazandı. 
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Koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Saf 
Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında Büyükorhan’da üreticilere 175 
adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Bosna Hersek'e düzenlenen 
inceleme gezisine katılan 
çiftçiler, sertifikalarını Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş'ın elinden aldı. 

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
geçen aylarda, ahududu ve yaban mersini fidesi dağıtılan 
çiftçileri, hasat döneminde ziyaret etti. 

Çiftçiye Merinos desteği sürüyor

Eğitimli üreticiye sertifika

Dağ yöresinde hasat zamanı

Bursa’da kırsal kalkınmanın 
sağlanması amacıyla çiftçiye 
destek olan Büyükşehir Bele-
diyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla, 

'Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği 
Projesi’ni hızla sürdürüyor. Bu kap-
samda Büyükorhan İlçesi’ndeki üreti-
cilere 175 küçükbaş hayvan verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ile Büyükorhan Belediye 
Başkanı Hasan Taş, AK Parti Büyü-
korhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, 

Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah 
Bingül ve çiftçilerin katıldığı törende, 
proje kapsamında prosedürleri yerine 
getiren 7 üreticiye kurayla 24’er ko-
yun ve 1’er koç teslim edildi.
Dağ yöresine ilgi artıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, dağ yöresinin ekoturizm, hay-
vancılık ve tarımda önemli potansiyeli 
olduğunu söyledi. Bölgede en acil 
ihtiyacın ise yol ve ulaşımda yaşandı-
ğını belirten Başkan Aktaş, mahalleler 
arası yollar ile ilgili ciddi çalışmalar 
yapıldığını, 4 dağ ilçesinin ana aks-
larındaki ulaşım durumunun da bir 
an önce çözülmesi için çalışmaların 
başladığını anlattı.
Başkan Aktaş, dağ yöresinin ciddi 
anlamda çekim merkezi olması ge-
rektiğini ifade ederek, “Artık insanlar 

şehrin yoğunluğundan bu bölgelere 
kaçıyor. Atacağımız olumlu adımlarla 
burada ciddi güzellikler ortaya çıka-
caktır. Tarım ve hayvancılığın canlan-
ması için de bölgede gerekli desteği 
veriyoruz. Daha önce 22 kişiye koyun 
dağıttık. Prosedürlerini tamamlayan 
7 kişiye daha 24 koyun ve bir koç 
teslim ediyoruz” diyerek, Bursa’da 
tarım ve hayvancılığın profesyonel-
ce yapılması gerektiğini vurguladı. 
Aktaş, kura çekerek üreticilere koyun 
ve keçilerini teslim etti.

Türkiye’deki ahududu üretiminin 
yüzde 96'sının gerçekleştirildi-
ği Bursa'da daha bilinçli tarım 
yapılmasını hedefleyen Büyük-

şehir Belediyesi, kalite ürün yetiştiriciliği 
için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 
günlerde 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği 
Projesi' kapsamında Bosna Hersek'e giden 
Bursalı çiftçiler ve kooperatif temsilcileri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı 
makamında ziyaret etti. İnceleme gezisinde 
edindikleri gözlem ve tecrübeleri aktaran 
çiftçiler, bundan sonraki süreçte yapılacak 
çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediyesi'ne 
destekleri nedeniyle teşekkür eden çiftçiler, 
bilinçli üretimle ülkeye daha fazla katkı 
sunabileceklerini dile getirdi.
“Bursa’ya değer katıyoruz” 
Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden 
olan Tarım A.Ş. aracılığıyla Bursa'ya değer 
katacak çalışmalara imza attıklarını söyle-
yen Başkan Aktaş, farklı kurum ve kuruluş-
larla işbirliği halinde olduklarını belirtti. 
Özellikle ahududu üzerinde ciddi eğitimler 
ve faaliyetler yürüttüklerini anlatan Başkan 
Aktaş, "Ürünümüzün kalitesini yükseltmek 
hedefiyle Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' 
kapsamında Bosna Hersek'e inceleme gezisi 
düzenledik. Geziye katılan çiftçilere sertifi-

kalarını takdim ettik. Yapılan çalışmalar ve 
bundan sonra yapılacaklar üzerine istişare-
lerde bulunduk. Hedefimiz, Bursa'da tarım-
da başarılı örnekleri içimizden çıkarmaktır. 
Ekonomik anlamda bu şehre dokunursak, 
hedefimize ulaşmış oluruz. Hayvancılık üze-
rine de ciddi çalışmalarımız var. Et kombina 
tesisimizle birlikte oluşturacağımız hayvan 
pazarı, 4 dağ ilçesine değer katacak" dedi.
Hedef, yılda 8-10 bin ton  
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat 
Bayizit ise ahududu yetiştiricilerine yönelik 
yapılan Bosna Hersek gezisinin verim-
li geçtiğini dile getirdi. Ürünün kaliteli 
olabileceğini, kaliteli olduğunda iyi fiyata 
satılabileceğini, verimliliğin artırılabilece-
ğini çiftçinin gördüğünü anlatan Bayizit, 
ahududu üretimi için Bursa topraklarının 
çok uygun olduğunu söyledi. Bursa'da 4 bin 
ton üretim yapıldığını, kısa zamanda bunu 
8-10 bin tona çıkarabileceklerini ifade eden 
Bayizit, ürünü taze olarak değerinin üstünde 
de ihraç edebileceklerini aktardı.
Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah 
Bingül'ün de yer aldığı ziyaretin sonunda 
çiftçilere sertifikaları Başkan Aktaş tarafın-
dan verildi.

Çiftçinin daha çok üreterek daha 
fazla kazanmasını amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi, Tarım 
AŞ aracılığıyla ücretsiz olarak  

         dağıtılan ahududu, çilek ve yaban 
mersini fidelerinin, hasat zamanındaki 
verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Orhaneli İlçesi Göynükbelen Mahalle-
si’ndeki uygulama bahçelerini yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında çift-
çilerden bilgi aldı. Başkan Aktaş’a ilçe 
ziyaretinde Orhaneli Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli Kaymakamı 
Emir Osman Bulgurlu, AK Parti İlçe 

Başkanı Ali Aykurt, Tarım AŞ Genel 
Müdürü Fetullah Bingül ve muhtarlar 
da eşlik etti.
“Bursa tarım kenti”
Başkan Aktaş, Göynükbelen’de 
vatandaşlarla da bir araya gelerek, 
“Bursa, önemli bir tarım kenti, ciddi 
bir potansiyele sahip. 1 milyon hektarı 
aşan toplam alanın yaklaşık 334 bin 
hektarında tarım ürünleri yetiştirili-
yor” dedi. Türkiye genelinde olduğu 
gibi Bursa’da da köyden kente göç 
veya hatalı tarımsal uygulamalar nede-
niyle tarım alanında istenilen noktada 
olunamadığını ifade eden Başkan Ak-

taş, Bursa’da tarımın her alanda daha 
da değer kazanması için çalıştıklarını 
kaydetti.
Göynükbelen’de daha önce üreticiye 
dağıtılan yaban mersini ve ahudu-
duların hasat zamanına da gelerek 
gelişmeleri yerinde görmek istedikle-
rini söyleyen Başkan Aktaş, “Proje kap-
samında çiftçimiz sadece 2 dönümlük 
tarladan ilk mahsulünü almış ve 60 TL 
kazandı. Bizler kaliteli işlerle çiftçimi-
zin daha çok kazanmasını arzu ediyo-
ruz. Bizler dağ yöresinin önceliklerini 
belirleyerek çalışmalar yapıyoruz. 
Buraların kaderinin tarımla, turizmle 
ve hayvancılıkla olduğunu biliyor ve 
bu konuları daha fazla öne çıkarmaya 
gayret ediyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, doğru adımlarla tarım-
da daha iyi noktalara gelinebileceğini 
belirterek, bugüne dek hazırlanan 
projelerle canlanmanın başladığının 
altını çizdi. Aktaş, 4 dağ ilçesine hitap 
edecek bir hayvan pazarı ve et kom-
bina tesisi yapılması için çalışmaların 
sürdüğünü ve aynı zamanda bölgedeki 
ulaşımı rahatlatmayı da hedefledikle-
rini anlattı. 
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Sponsorluk açıklaması, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
ve Bursaspor Başkanı 

Ali Ay tarafından birlik-
te yapıldı. Bursaspor’un 
Bursa’da yaşayan herkesin 
ortak değeri olduğunu vur-
gulayan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, 
takıma destek olmayı görev 
bildiklerini söyledi. Başkan 
Aktaş, sponsorluk anlaşma-
sının hayırlı olmasını diledi. 
Bursaspor Başkanı Ali Ay ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
rüzgarını her zaman arkala-
rında hissettiklerini belirte-
rek, verilen reklam desteği 
nedeniyle Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.
Bursaspor’un forma göğüs 
sponsoru, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerinden 
BURULAŞ'a bağlı Bursa 
Deniz Otobüsleri (BUDO) 
oldu. Sponsorluğa ilişkin 
açıklama, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş 
ile Bursaspor Başkanı Ali Ay 

tarafından, İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’nde yapıldı.
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, yaptığı 
konuşmada, sponsorluk 
anlaşmasının Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa ve 
Bursaspor’a verdiği değe-
rin bir nişanesi olduğunu 
belirtti. Formanın en değerli 
alanı olan göğüs bölgesine 
verilen reklamın bedelinin 
3 milyon TL olduğunu ifade 
eden, formanın sırt kısmıyla 
alakalı sponsorluk görüşme-
lerinin ise sürdüğünü kayde-
den Başkan Aktaş, Bursa’nın 
farklı bir değeri göğüs 
sponsoru olmak isterse 
BUDO reklamından feragat 
edebileceklerini dile getirdi. 

Çorap, şort ve kol isim hak-
larından sonra forma önü 
reklamını almanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirten 
Bursaspor Başkanı Ali Ay ise 
sağlanan destek nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti. 
Sergilenen davranışın başta 
sanayiciler olmak üzere 
taraftarlara örnek olmasını 
dileyen Ay, “İnşallah bu sezo-
nu iyi geçiririz ve istediğimiz 
başarıyı elde ederiz. Artık 
sıkıntı çekmek istemiyoruz" 
şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ile Bursaspor 
Başkanı Ali Ay, BUDO rekla-
mının yer aldığı forma ile ba-
sın mensuplarına poz verdi.

Son yıllarda alt yapısın-
dan yetiştirdiği sporcu-
larla başarılı sonuçlar 
alan Büyükşehir Beledi-

yespor, Turkcell Atletizm U20 
Ligi’ni üçüncü sırada tamam-
ladı.
Atletizmde pist sezonunun 
kapanışındaki Turkcell U20 
Atletizm Ligi final müsaba-
kaları, Denizli’de yapıldı. 

Sıcak havada gerçekleştirilen 
yarışmalarda, final etabına 
yükselme başarısı gösteren 
7 takım mücadele verdi. 19 
farklı branşta 3 birincilik, 5 
ikincilik ve 17 üçüncülük elde 
eden yeşil-beyazlılar, takım 
halinde 106 puan toplayarak, 
Ligi Fenerbahçe ve ENKA’nın 
ardından üçüncü tamamlama-
yı başardı.

Türkiye Boks Federas-
yonu faaliyet takvi-
minde yer alan ‘Alt 
Minikler Türkiye Ferdi 

Boks Şampiyonası’, Bayburt’ta 
düzenlendi. Bayburt Spor 
Salonu’nda yapılan turnuvaya, 
40 ilden 336 sporcu katıldı. 
46 kilogramda ringe çıkan 
Büyükşehirli sporculardan 
Ahmet Tarık Çelebi, ‘oynadığı 

4 turun ardından’ rakiplerini 
geçerek, turnuvayı şampiyon 
tamamladı. 34 kilogramda 
mücadele eden Mazlum Ali 
Taner ise, yarı finalde rakibine 
mağlup olarak üçüncü oldu.
Bursa’ya başarıyla dönmenin 
haklı gururunu yaşayan minik 
sporcular, sevinçlerini antre-
nörleriyle paylaştı.

Büyükşehir Beledi-
yespor, alt yapıdan 
itibaren yetiştirdiği 
sporcuları ile başarılı 

sonuçlar almaya devam ediyor. 
Bu yıl tarihinde ilk kez U17 
kategorisinde müsabakalara 
çıkan Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü Sutopu Takımı, 
mücadele ettiği U17 Bölgesel 
Ligi’ni yenilgi yüzü görmeden 
tamamladı. 

Mersin Olimpik Yüzme 
Havuzu'nda gerçekleştirilen 
U17 Erkekler Bölgesel Lig mü-
sabakalarında Büyükşehir Be-
lediyespor, grubunda Selçuklu 
Belediyespor’u 10-2, Palacı 
Gençlik’i 13-6, Kayseri GHSE’yi 
23-1 ve Kepez Belediyesi’ni 
17-2 mağlup etmeyi başardı. 
Finalde Keçiören Bağlum SK’yı 
7-1 ile geçerek şampiyonluğa 
ulaşan yeşil-beyazlılar, adını 
2.Lig’e yazdırmayı başardı.

Bursa’da sporu ve 
sporcuları destekleyen 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleş-

tirilen turnuvalar, büyük ilgi 
görüyor. Farklı yaş gruplarında 
turnuvalar organize ederek 
Bursa’yı ‘tenisin merkezi’ haline 
getiren Büyükşehir Belediyesi, 
‘8-9-10 Yaş Ulusal Hafta İçi Tur-
nuvası’ kapsamında 10 farklı 
şehirden toplam 190 sporcuyu 
Bursa’da ağırladı.
Bursa’nın yanı sıra Yalova, Geb-
ze, Çanakkale, Alanya, İzmir, Ko-
caeli, İstanbul, Balıkesir ve Ka-
radeniz Ereğli’den sporcuların 
katıldığı turnuva, Hüdavendigar 
Kent Parkı Odunluk Açık Tenis 
Kortları’nda gerçekleştirildi. Üç 
farklı kortta heyecanlı müsa-
bakaların yaşandığı turnuvada, 
sporcular dereceye girebilmek 

için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Tenis Federasyonu’nun 
2018 yılı faaliyet takviminde 
de yer alan turnuvanın ödül 
töreni de Odunluk Açık Tenis 
Kortları’nda gerçekleştirildi. 
Başarılı tenisçilere ödül ve 
madalyalarının verildiği tur-

nuva, küçük raketlerin coşkulu 
sevincine sahne oldu. Tenisi çok 
sevdiklerini söyleyen sporcular, 
bu sporda kendilerini daha da 
geliştirmek için keyifle çalışma-
ya devam edeceklerini söyledi. 
Tenisçilerin ödül heyecanına 
takım arkadaşları ve aileleri de 
eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ’ın iştirakle-
rinden Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 milyon TL destekle 
Bursaspor’un forma ön alanının sponsoru oldu.

Büyükşehir Belediyespor Atletizm Kadın 
Genç Takımı, güçlü ekiplerin yer aldığı 
Turkcell Atletizm U20 Ligi’ni üçüncü sırada 
tamamladı.

U17 Sutopu Takımı, bölgesel ligde namağlup 
şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
tarafından Büyükşehir Belediyespor Kulübü katkılarıyla düzenlenen 
‘8-9-10 Yaş Ulusal Hafta İçi Turnuvası’nda minik tenisçiler ödül se-
vincini yaşadı.

Atletizmde üçüncüyüz

Boksta şampiyonluk geldi

Sutopunda ikinci lige çıktık

Küçük raketlerin ödül sevinci 

Bursaspor’a büyük destek
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü tarafın-

dan, Büyükşehir Belediyespor 
organizasyonuyla yapılan 2018 
Yaz Spor okulları coşkulu bir 
törenle sona erdi. Özellikle ço-
cukların spora yönlendirilmesi 
ve sağlıklı bireylerin yetişmesi-
ne katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen etkinliğin kapanış 
törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Mustafa 
Sayılgan, Büyükşehir Beledi-
yesi bürokratları, Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü yönetici-
leri, eğitmenler, sertifika alan 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
“Onlar bizim geleceğimiz”
Jimnastik, karate, tenis ve masa 
tenisi branşlarında eğitim alan 

küçük sporcuların yaptığı mini 
gösterilerle başlayan sertifika 
ve kapanış töreninde Başkan 
Aktaş, bu tür etkinliklerin ama-
cının çocukları geleceğe daha 
iyi hazırlamak olduğunu söyle-
di. En iyi öğretmenlerin anne-
babalar olduğunun altını çizen 
Başkan Aktaş “Bu çocuklar, 
bu gençler bizim geleceğimiz.  
Hepimizin onlarla alakalı ha-
yalleri var, ümitleri var. Onlar 
başarılı olsunlar, mutlu olsun-
lar, sağlıklı olsunlar istiyoruz. 
Bunları yaparken şunu hiç 
unutmayın onları hayata çok 
iyi bir şekilde hazırlamak ge-
rekiyor. En iyi öğretmen anne 
ve babalardır. Anne ve babanın 
sevgisinden ve ilgisinden daha 
iyi olabilecek bir sevgi ve ilgi 
yoktur” dedi.
11 branş 4500 kursiyer
2018 Yaz Spor Okulları’nın 
19 Haziran 2018 tarihinde 
jimnastik, voleybol, basketbol, 
tenis, karate, boks, masa tenisi, 
bisiklet, kano, satranç ve yüz-
me branşı olmak üzere toplam 
11 branşta hizmet verdiğini 
belirten Başkan Aktaş, “Bizim 
amacımız geleceğimiz olan 
yavrularımıza yatırım yapmak 
ve onları hayata hazırlamak.  
Çocuklarımız spor branşla-

rında eğitim alsınlar, takım 
çalışması ile birlikte yeni arka-
daşlarıyla tanışsın ve kaynaş-
sınlar. Spor onları bu konuda 
destekleyecek önemli bir 
unsurdur” diye konuştu. 4500 
çocuğun eğitimlerden istifade 
ettiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, “İnşallah önümüzdeki 
aylarda yapacağımız Kış Spor 
Okulları’nda bu sayı daha da 
artacaktır. Ben katılan tüm 
çocuklarımıza ve bize güve-
nen ailelerimize çok teşekkür 
ederim” diyerek konuşmasını 
tamamladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş konuşmasının 
ardından, AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Mustafa Sayılgan 
ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü yöneticileriyle birlikte 
eğitim alan küçük sporculara 
sertifikalarını verdi.

Sezon boyunca geçerli olacak protokole, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Medical Park Bursa 
Hastanesi Genel Müdür Vekili Esra Molla birlikte imza 
koydu. 

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan imza törenine; Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor 
yöneticileri Ömer Cihat Bay, Muhittin Bilici, Dergah Alkan, 
Yunus Emre Gelen ve Gökhan Dinçer ile Medical Park Bursa 
Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, Başhekim 
Murat Saylık ve Pazarlama Müdürü Alper Bilir katıldı.  
Bursa’nın barındırdığı güzelliklerle çok yönlü ve özellikli bir 
şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, şehrin gurur kaynağı olan Bursaspor’un yanı sıra 
Büyükşehir Belediyespor’un da yüzlerce sporcuyu bünyesin-
de barındırdığını, gençlere katkı koymaya çalışan Bursa’nın 
önemli bir birimi olduğunu söyledi. Medical Park Bursa Has-
tanesi ile önemli anlaşmaya imza attıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Spor yapılan yerlerde sağlık problemlerinin çıkması 
kaçınılmaz gerçek. İmzaladığımız kapsamlı anlaşma ile 2018-
2019 sezonu sağlık sponsorumuz yine Medica Park Bursa 
Hastanesi oldu. Voleybol, basketbol, güreş, boks, karate ve 
atletizmde 160 sporcumuzun tedavi masrafları Medical Park 
Bursa Hastanesi tarafından karşılanacak. Kendilerine çok 
teşekkür ediyorum. Yaptığımız protokol hayırlı olsun” dedi.  
Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa dinamiklerini 
Büyükşehir Belediyespor’u desteklemeye davet etti. Büyük-
şehir Belediyespor’a bağlı takımların aldıkları sonuçlarla 
Bursaspor’un ardından şehrin gurur kaynağı olduğunu 
belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyespor, 20’ye yakın 
branşı, binlerce sporcusu ve düzenlemiş olduğu yaz-kış spor 
okullarıyla sporun tabana yayılabilmesi için şehrin bütün 
noktalarına temas ediyor. Böylesine ayrı ve güzel aktiviteye 
katkı noktasında imkanı olan herkesi davet ediyorum” diye 
konuştu. 
Medical Park Bursa Hastanesi’nin üç sezondur Büyükşehir 
Belediyespor’a sağlık sponsoru olduğunu hatırlatan Genel 
Müdür Yardımcısı Esra Molla ise, “Büyükşehir belediye başka-
nımıza ve bize güvenen Büyükşehir Belediyespor yöneticileri-
ne ‘duydukları güven nedeniyle‘ teşekkür ediyoruz. Sporun ve 
sporcunun yanındayız. Tabii ki ‘Allah muhtaç etmesin’ sezon 
boyunca yaşanabilecek en ufak sakatlanmada bile sporcuları-
mızın yanındayız. Tüm sporcularımıza, problem yaşamadan 
güzel ve başarılı bir sezon diliyoruz. Verilecek her görevde 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyespor’un 
yanındayız” şeklinde konuştu. 
Protokolün imzalanmasının ardından Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Medical Park Bursa Hastanesi Genel 
Müdür Vekili Esra Molla’ya Büyükşehir Belediyespor’un for-
masını hediye etti.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafın-
dan organize edilen 2018 Yaz Spor Okulları mezunlarını verdi. 3 farklı dönemde 11 branşta eğitim alan 4500 sporcu 
sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sağ-
lık sponsoru, yapılan protokolle bu yıl da 
Medical Park Bursa Hastanesi oldu.

Küçük sporcuların sertifika heyecanı

Sağlık sponsoru Medical Park

Yol haritamızın merkezi gençlerimiz

Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, genç-
lerin ufkunu açan 

faaliyetlerinden Alaçam İzci 
Kampı’nda bir araya geldiği 
gençlerle bol bol sohbet etti. 
Kamp alanındaki etkinlik par-
kularının keyfini çıkaran, ata 
binen ve ok atan Başkan Aktaş, 
boya, ebru, at binme, oryanti-
ring ve dağcılık faaliyetlerine 
katılan çocuklarla da kampı 
gezerek, keyifli bir gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
yaz tatilinde kampa 
katılan çocuk-
ların bireysel 
gelişimle-
rine fayda 
sağladıklarını 
söyleyerek, 
“Alaçam 
kampında 
çocuklarımızın 
yaşadığı heyecana 

hep beraber ortak olduk. Gele-
ceğimiz olan gençlerimize her 

zaman değer veriyoruz. 
Bursa’nın 3 milyon 

nüfusunun yüzde 
30’unu gençler 
oluşturuyor. 
Kentimizde 
gençlik faali-
yetlerinin çok 
çeşitlendirerek 

devam ettirilmesi 
gerektiğini düşü-

nüyoruz” diye konuş-

tu. Büyükşehir Belediyesi’nin, 
gençleri teknoloji bağımlılı-
ğından uzaklaştırıp sosyalleş-
melerini hedeflediğini anlatan 
Başkan Aktaş, “Kamp gibi 
sağlıklı aktivitelerle, çocukla-
rın vakitlerini en güzel şekilde 
değerlendirmesini istiyoruz. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde gençlik faaliyetle-
rimizin sürdürülebilir olmasını 
ve tüm yıla yayılmasını hedefli-
yoruz” dedi.




