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2026 Şehir Tasavvuru

Başkan Aktaş, tarihin 
doğru okunduğu sürece 
yanlış yapma ihtimalinin 
azalacağını belirterek, 

“Şimdi önümüzde yeni bir süreç 
var. 24 Kasım’da Haliç Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıda Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni 
dönemde Bursa’da yola bizimle 
devam edeceğini açıkladı. Bur-
salıların da teveccühleriyle 31 
Mart 2019 tarihinde yapılacak 
yerel seçimler sonucunda yeni 
bir süreç başlayacak. Bu süreç, 
Bursa’nın tarihinin de talihinin 
de değiştiği bir süreç olacak. Biz 
buna gönülden inanıyoruz” diye 
konuştu.

 
 
Başkan 
Aktaş, göreve 
gelişinden bu yana 
gece gündüz demeden 
Bursa’nın yol haritasını belirle-
meye çalıştıklarını vurgulayarak, 
“Belediyemizin tüm birimleriyle 
durum değerlendirmeleri yaptık. 
Yapılan ve yapılacak olan çalış-
maları yerinde ve tüm detayla-
rıyla inceledik. Kimi zaman toplu 
ulaşım araçlarında, kimi zaman 
esnaf ziyaretinde kimi zaman öğ-
renci evinde, kimi zaman okulda 
hastanede, kısacası her fırsatta 
vatandaşlarımızın dertlerini din 

 
 
 
ledik. Bu 400 
günlük süreçte akıllı 
dokunuşlarla Bursa’nın acil 
ihtiyaçlarını bir an önce karşıla-
maya çalışırken, bir yandan yarım 
kalan projelerin tamamlanmasını 
sağladık, bir yandan da yeni pro-
jelerin temellerini attık” dedi.

AK Parti’nin Bursa adayı Başkan Aktaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde hizmet beledi-
yeciliğini, gönül belediyeciliğiyle en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini 
belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının mevcut Başkan 
Alinur Aktaş, olduğunu açıkladı.
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Bursa Büyükşe-

hir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde ge-

ride bıraktığı 1 yıllık çalışma 

sürecini, ‘Bursa 2026 Şehir 

Tasavvuru’ temalı toplan-

tıda değerlendirdi ve 

gelecek hedeflerini 

açıkladı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın, ‘Bursa 2026 
Şehir Tasavvuru’ te-

malı toplantısı Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın 
mensuplarının yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen program, Mura-
diye Salonu’nda gerçekleştirilen 
kahvaltının ardından başladı. 

Merinos AKKM Hüdavendigar 
Salonu’ndaki toplantıda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 1 
yıllık çalışmalarının hatırlatıl-
dığı filmin gösterimi gerçek-
leştirildi. AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman, İl Yürütme 
Kurulu üyeleri, Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları, yerel 
ve ulusal basın mensupları da 
toplantıya katıldı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ‘Bursa 2026 
Şehir Tasavvuru’ temalı 

sunumunda, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak ge-
çirdiği 1 yılı anlattı ve hedef-
lerini açıkladı. Başkan Aktaş, 
Bursa’ya ve Bursalılara hizmet 

etmenin gururunu ve onurunu 

yaşadığını ifade ederek, “Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nde 
yaklaşık 400 gün önce devral-
dığımız görevi layıkıyla yerine 
getirmenin huzuruyla karşınız-
dayım. Ağır bir sorumluluğu 
omuzladık ve bugüne kadar da 
bu sorumluluk bilinciyle hareket 
ettik” dedi. 

"2026 Şehir Tasavvuru" toplantısının tüm detayları
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Müzik hayatınıza 
nasıl girdi?
Dedem Mehmet Usta, 
Aşık Veysel’in sazını 

yapan ustalardan biri. Hal böyle 
olunca mayası müzikle yoğrulan 
bir ailede müzikten kaçmak 
tabii ki mümkün değil. Oysa ben 
çocukluğumdan beri makine 
mühendisi olmak isterdim. Eli-
me tornavida alıp, bir şey üret-
mek, yeni bir şeyler yapmaktı 
en büyük hayalim. Ama nasıl bir 
insan ne zaman yürüdüğünü, ne 
zaman konuştuğunu hatırlamaz-
sa, bende müziğe ne zaman baş-
ladığımı hatırlayamıyorum. Ama 
kendimi bildim bileli elimde 
cura, bir şeyler çalıp, mırıldanan 
biriydim. Tokat’ın 17 bin nüfuslu 
Niksar ilçesinde yaşadım ben. 
ve ilçemizde böyle enstrümanla, 
müzikle ilgilenen pek öğrenci 
yoktu. O yüzden okul gecelerin-
de müsamerelerde öğretmenle-
rim olsun arkadaşlarım olsun, 
“sen bunu yaparsın” deyip beni 
öne sürerlerdi. Sahneye ilk adım 
atışım da böyle okul gecesinde 
oldu. Ama sahneye ilk çıktığım 
anı hiç unutamam. Kendimi ta-
nıtma sırası geldiğinde heyecan-
dan adımı bile unuttum.
Müziği meslek edinmeye 
nasıl karar verdiniz?
Dedim ya ben müziği meslek 
edinmeyi hiç düşünmedim. 
Hep bir şeyler icat etmenin 
heveslisiydim. Hatta helikopter 
yapmaya bile çalıştım. O yüzden 
lise yıllarında motor tamircisin-
de çalışıyorum. O dönemde dü-
ğünlere org getirmek yeni moda 
olmaya başladı. O güne kadar 
kadınlar düğünlerde tef çalar, 
kendi aralarında eğlenirlerdi. 
Bizim ilçede de düğün organi-
zasyonu yapan bir abimiz, ses 
sistemi almış, org almış ve ilçe-
mizde bilen olmadığı için komşu 
ilçeden birine düğünlerde org 
çaldırıyor. Derken bunların 
araları açılmış ve org çalan vaz-
geçmiş. Ancak önceden siparişi 
alınmış düğünler var. Organi-
zasyonu yapan abimiz geldi 
sen bu işlerden anlıyorsun org 
da çalabilir misin dedi. Huyum 
gereği hiçbir şeye yapamam 
diyemem ki ben. Belki biraz da 
para kazanırım diye düşünerek 
deneyeyim dedim. Hayatımda 
hiç org görmemiştim. Notaların 
yerini bilmiyorum. Elime bağla-
mayı aldım bir bağlama bir org, 
bir bağlama bir org derken nota-
ların yerini buldum ve 1,5 günde 
15-16 oyun havası çalar hale 
geldim. O zamanlar motor tami-
rinde haftada 350 lira alıyorum. 
İnanır mısınız bir düğünde org 

çaldım 5 bin lira kazandım. Bu 
o şartlarda mükemmel bir para. 
Müzikle olan ilişkim, daha pro-
fesyonel çalışmalara yönelmem, 
içimdeki mühendislik hissini hiç 
öldürmedi. Belki de bu nedenle 
sahnede ön planda bir solist 
olmak yerine, o sesi biçimlendir-
meyi, insanların dinlemesine en 
uygun hale getirmeyi seçtim. Ka-
yıt sektörünün merkezi İstanbul 
olduğu için oraya gitmeye karar 
verdim. İstanbul’da o zamanlar, 
eğer bir konuya merağınız varsa 
hemen o alandaki insanlarla bir 
araya gelip, belli noktalarda işe 
dâhil olabileceğiniz imkanlar 
vardı. İstanbul’un taşı toprağı 
altın sözü belki bu nedenle 
söylenmiş olabilir. Bende kayıt 
sektöründeki insanlarla tanış-
tım. İşi mutfağında öğrenme 
fırsatı buldum.
Yaptığınız işi nasıl tarif 
edersiniz?
Yaptığım işi bir nevi mimariye 
benzetiyorum. Kaydettiğimiz 
seslerin tamamının kendileri-
ne göre dalga boyu var. İnsan 
kulağı 20 Hz ile 20 bin Hz. 
arasını duyuyor. Yaptığımı sanal 
mimari gibi düşünebilirsiniz. 
Sesleri doğru yerlere yerleştir-
mek gibi. Nasıl bir oda var ama 
penceresi yoksa, insanlar oraya 
hücre diyor. Yani işim, olmazsa 
olmaz parçaları bir araya getirip, 
ortaya genel anlamda güzel bir 
sonuç çıkarmak.
Kayıt sırasında ilginç bir 
olay yaşadınız mı?
Her işte olduğu gibi ben de ka-
yıtlar sırasında bazen güldüren, 
bazen şaşkınlık veren olaylarla 
karşılaşıyorum. Hiç unutmam. 
Çok ünlü bir grubun kaydını 

alıyorduk. Grubun davulcusu 
ile belli bir saatte anlaştık ama 
yarım saat geç geldi. Tabi ben 
bu gecikmenin işi uzatacağını 
söyleyince; “Abi ben bu parçaları 
günde 3-4 kere çalışıyorum. 5 da-
kikada bitiririm ne var ki” dedi. 
Oysa stüdyo ile sahne şartları 
bir değil. Stüdyoda herkesin aynı 
vuruşları aynı zamanda yapması 

lazım. Belirlenmiş bir metronom 
var. Oysa sahnede çalanın keyfine 
kalmış, uzatır, kısaltır. Neyse 
kayda başladık. Arkadaş bir türlü 
vuruş anlarını denk getiremiyor. 
Bayağı uzun sürdü ve biz daha 
bir parçayı bile bitiremedik. En 
sonunda elindeki bagetleri fırlat-
tı. “Abi benden davulcu mavulcu 
olmaz” deyip gitti. 

Bu işi belediyede yapmanın 
artıları var mı?
ıyor olmakŞuanda Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Ses Stüdyosun-
da çalışıyorum. Bu işi kurumsal 
bir kimlikle yapmak çok önemli. 
Çünkü özel sektörde amaç para 
kazanmak. Kurumsallık ise 
kültüre hizmet edebilecek bir 
yapı. Bu stüdyo açıldığından beri 
Bursa Araştırmaları Merkezi 30 
yeni Bursa türküsü derledi. Tüm 
altyapısı bu stüdyoda yapılan 
bu eserleri TRT repertuvarına, 
Kültür Bakanlığı repertuvarına 
kazandırdık. Bu çok kıymetli bir 
çalışma, hiçbir firmaya yaptıra-
mazsınız. Kültürün korunması 
ve bunların kültüre dahil edil-
mesinin yanında bunlar dünya 
mirası olarak görülen çalışmalar. 
Mesela biz Bursa tanıtımıyla 
ilgili bir klip çalışması yaptık 
ve 2015 yılında Avrupa Müze 
Akademilerinden ödül aldık. İşte 
ben o zaman stüdyo olayının ku-
rumsal kimlik içinde olmasının 
ne kadar doğru olduğunu anla-
dım. Müzikal bölümün kurgusu 
burada yapıldı. Yayınlandıktan 
kısa bir süre sonra 3-4 milyon 
izlenme oranına yükseldi. Böyle 
bir çalışmayı İstanbul’daki stüd-
yolarda yapmak çok ciddi bir 
külfet ve maliyet gerektirir.
Tüpsaz nasıl doğdu?
Günümüzde eşyadan enstrü-
manlar diye bir form var. İşte es-
kiden su taşınan bakraçlarla biz 
Bursa Bakır türküleri derledik. 
Burada amaç bir şeyler icat et-
mek değil, bir dönem kullanılan 
ve günümüzde kaybolan eşyaları 
müzik vasıtasıyla kültüre dahil 
etmek. Küp, testi veya tahta 
kaşık günümüzde kullanılmasa 
da müzikte ritim enstrümanı 
olarak kullanıyor. Biz de kültüre 
eşyadan bir enstrüman ama 
ritim değil melodi çıkarabilen 
bir enstrüman kazandırabilir 
miyiz diye çalıştık. Önce bakraç-
ta denedik. Ancak bakır iletken 
yapıda olduğu için çok daha uza-
yan sesler, birbirine geçen sesler 
türedi. Sonra bir gezi esnasın-
da bir köşeye atılmış piknik 
tüpü dikkatimizi çekti. Basınca 
dayanıklı sert bir yapısı olduğu 
için onun üzerinde çalıştık. 8-10 
tüpü parçaladıktan sonra nota 
seslerini veren melodi çıkaran 
bir enstrüman ortaya çıktı. Şim-
di değil ama belki 100 yıl sonra 
piknik tüpü hiç kullanılmayacak 
ama müzik aleti olarak, eşyadan 
enstrüman olarak kültüre dahil 
olacak. Tüp piknik tüpü olun-
ca biz de enstrümana Tüpsaz 
dedik.
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Tüpgazı, Tüpsaz’a dönüştüren
Büyükşehir'in müzik kulağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ses Stüdyosu'nda görevli Hasan Kurtuluş 
Gözütok, bağlama ustası bir dedenin torunu olunca kendini müzik 
dünyasının içinde buldu. Buna rağmen müzisyen olmak yerine hep 
birşeyler icat etmenin heveslisi olan Gözütok, müzikle mucitlik heve-
sini birleştirince, piknik tüpünü melodi çalabilen enstümana dönüş-
türdü. Gözütok ile hem müziğin hayatındaki yerini hem de Tüpsaz'ın 
hikayesini konuştuk.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda 31 

Mart seçimlerinde yola devam 
edecekleri 14 Büyükşehir ve 26 
İl Belediyesi’nin başkan adayla-
rını açıkladı. Türkiye genelinde 
tüm parti teşkilatlarının yoğun 

ilgi gösterdiği toplantıda, yerel 
yönetimlerde yeni döneme dair 
mesajlar veren Erdoğan, hizmet 
belediyeciliğini gönül belediye-
ciliği ile en üst seviyeye çıkar-
mayı hedeflediklerini söyledi. 
Bugüne kadar hep milletin aklını 
çelme değil, gönlüne girmenin 
peşinde olduklarının altını çizen 

Erdoğan, “Bugüne kadar hep 
kalpleri fethetmenin mücade-
lesini yürüttük. Seçimlerin san-
dıkta değil, milletin gönlünde 
kazanılacağını söyledik. Gönül 
belediyeciliğimiz bundan sonra 
da devam edecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının sonunda par-

tililerin yoğun tezahüratları 
arasında 14 Büyükşehir ve 26 İl 
Belediyesi’nin başkan adaylarını 
açıkladı. Bursa’da yola mevcut 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ile devam ede-
ceklerini dile getiren Erdoğan, 
Başkan Aktaş, İl Başkanı Ayhan 
Salman ve Bursa milletvekilleri-

ni sahneye davet etti. Partililerin 
alkışları  arasında sahneye gelen 
Bursa ekibiyle bir süre konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tür-
kiye, demokrasi ve kalkınma 
yolundaki 15’inci imtihanından 
da inşallah zaferle çıkacaktır” 
diyerek, töreni sonlandırdı
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AK Parti’nin Bursa adayı Başkan Aktaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliğiyle en üst seviyeye çıkar-
mayı hedeflediklerini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının mevcut Başkan Alinur Aktaş, olduğunu açıkladı.

Yarınlarımız çok daha güzel olacak
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafın-
dan, 31 Mart seçimle-
rinde Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı 
olarak gösterilen 
Başkan Alinur Aktaş, 
“İnşallah yarınlarımız 
çok daha güzel ola-
cak” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, Bursa’da 
yola devam etmek 
istediği isim olarak 

açıkladığı Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, 
17 yıldır AK Parti davasının 
içinde bulunduğunu, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve parti 
büyükleri ile yol yürümenin 
kendisi için büyük bir onur 
ve şeref olduğunu kaydetti. 
1 yıldır devam eden Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı 
görevine bugün itibariye 
bir kez daha aday gösteril-
diğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Tabii ki büyük bir 
kıvanç ama büyük de bir 
sorumluluk. Ben önce-

likle bizi bu göreve layık gören 
çok değerli Genel Başkanım, 
Cumhurbaşkanım başta olmak 
üzere büyüklerimize yürekten 
teşekkür ediyorum. Bursa tabi 
çok kadim bir şehir. Bursa çok 
özellikli bir şehir. Türkiye’nin 
4’üncü büyük nüfusuna ve 2’nci 
büyük ticaret hacmine sahip 
bir şehir. Dolayısıyla Bursa’mızı 
gelecek vizyonuna ekibimizle 
beraber taşımak inşallah bu-
günden sonra bizim sorumlulu-
ğumuzda” dedi.
Çalmadık kapı  
bırakmayacağız 
Bir taraftan Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı görevi devam 
ederken, diğer taraftan 31 Mart 

seçimleri için çalışmalara da 
hız vereceklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, “Görevimizi 
ifa ederken, 31 Mart 2019 
tarihine kadar aday misyonu 
ile çalmadık kapı bırakmaya-
cağız. Bursalılar bizi yıllardan 
beni tanıyor, biliyor. Partimizin 
kurulduğu 14 Ağustos 2001 ta-
rihinden beri çok ciddi destek 
gördük. İnşallah inanıyorum 
ki biz bu desteği biraz daha 
artırarak teyit etmiş olacağız. 
Bugün beni yalnız bırakmayan 
il başkanıma, milletvekille-
rim, bugüne kadar hep destek 
veren teşkilat mensuplarımıza, 
hemşerilerimize çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah yarınlarımız 
çok daha güzel olacak” dedi.

Seçim sürecine start 
İstanbul’da organize edilen törenle Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarafından Bursa adaylığı açıklanan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan 
Salman ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart 

seçim sürecini başlattı. Basın mensupları ile teşkilat üyelerinin 
yoğun ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılara Bursa’nın 2035 
ve Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle ilgili detaylı 
bilgiler veren Başkan Aktaş, şehri yüksek teknoloji, nitelikli 
sanayi ve özellikle de turizm alanında büyütmeyi arzu ettikleri-
ni söyledi. 

“Onur verici” 
Hizmete talip 
olmanın önemli, bu 
talebin sonunda aday 
gösterilmenin ise 
onur verici olduğunu 
kaydeden Başkan Ak-
taş, verilen karar ne-
deniyle başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, eski bakanlar 
Efkan Ala ve Hakan 
Çavuşoğlu ile Bursa 
milletvekillerine, destek 
olan herkese teşekkür 
etti. Başkan Aktaş, “Yeni 
dönemde tek bir kalp 
bile kırmadan hedefe 
varmak istiyoruz. Tek bir 
gözyaşının akmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz. 
Hepimiz, gönül kazanma 
çabamızı hiç bırakmaya-
cağız. Ülkemiz için yaptık-
larımızı, yapacaklarımızı 
anlatacağız" diye konuştu.
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Yenişehir çevre yoluna Bypass
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5,3 kilometrelik Yenişehir 
çevre yolu tamamlanırken, yolun tıkanma noktası olan Kocasu deresi üzerine 
yapılan çift yönlü köprü de ilçe trafiğine nefes aldırdı.

Bursa’da 2018’i ‘yol yılı’ ilan 
eden ve bu kapsamda kent 
merkezinin yanı sıra 17 
ilçede de ulaşım yatırımları-

na hız veren Büyükşehir Belediyesi, 
emeklerinin meyvesini toplamaya 
başladı. Bu çalışmalar kapsamında 
özellikle sanayi bölgesine gelen ağır 
tonajlı araçların ilçe merkezine gir-
meden deplasesi için hayati önem 
taşıyan 5,3 kilometrelik Yenişehir 
Çevre Yolu tamamlandı. Çevre 
yolunda trafiğin tıkanmasına yol 
açan Şişe Cam Fabrikası önündeki 
Kocasu deresi üzerine de çift yönlü 
bir köprü kazandırıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
beraberindeki Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik ve AK 
Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl ile 
birlikte çalışmaların büyük ölçüde 
tamamlanmasıyla ulaşımın sağlıklı 
bir şekilde sağlandığı Yenişehir çev-
re yolunda incelemelerde bulundu.

Adeta Bypass yapıldı
Yenişehir’in en ücra kırsal mahal-
lesine yapılacak çalışmaları bile 
gerek ilçe belediye başkanı gerek-
se parti ilçe başkanı ile istişare 
ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 
Yenişehir için hayati önem taşıyan 
bir sorunu daha çözüme kavuştur-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Çevre yollarının her ilçe, 
her yaşayan şehir için önemli bir 
konu olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Özellikle sanayi bölgele-
rinden çıkan ağır tonajlı araçların, 
yine şehirdeki traktörden, kamyona 
kadar tüm araçların şehre girme-
den deplasesi için çevre yollarının 
önemli bir fonksiyonu var. Yol 
medeniyettir. Yenişehir çevre yolu 
da 5 bin 300 metre uzunluğa sahip. 
Ağır tonajlı araçların ve fabrika-
ların yoğun olarak kullandığı bir 
yol. Şişe Cam’dan başlayarak Bursa 
Caddesi’ne kadar yapılan yolun 

maliyeti yaklaşık 3,5 milyon TL. Bu 
yolun tıkanmasına sebep olan Ko-
casu köprüsü ve bağlantı yollarının 
yapımına Mart ayında başlanmıştı. 
Kalp hastalarında damar tıkanınca 
nasıl stent takılıyor, bypass yapılı-
yorsa biz de Yenişehir çevre yoluna 
bypass işlemi gerçekleştirmiş ol-
duk. Köprünün toplam maliyeti de 
1 milyon 534 bin TL. Şu anda Çayır-
lı Mahallesi bağlantı yolunda çalıma 
devam ediyor. Yenişehir’de ciddi 
çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 
22 kilometre sıcak asfalt ve 14,5 
kilometre sathi kaplamayı bitirdik. 
Yarım kalan altyapı işlerinin hemen 
hemen tamamına yakınını sonuç-
landırmış olduk” diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Süley-
man Çelik de Yenişehir’de sanayici 
ve çiftçinin olmazsa olmazı olan 
çevre yolu ve köprünün tamam-
lanması nedeniyle Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.

Bağımlılıkla 
topyekûn 
mücadele
Yeşilay Bursa Şubesi'ni ziyaret 
eden Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, günümü-
zün en önemli sorunlarından 
olan bağımlılıkla mücadele 
konusunda topluma faydalı 
ortak projeler geliştireceklerini 
söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Yeşilay Bursa Şubesi'ni 
ziyaret ederek çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı 

Dr. Serhat Yamalı, Genel Sekreter Suat Arvas 
ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu 
ziyarette, Yeşilay'ın kuruluş amacı, üstlendiği 
misyon, yürütülen projeler ve bağımlılıkla 
mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı. 
Bursa'da kurulacak olan Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay Rehabilitasyon 
Merkezi'nin de ele alındığı ziyarette, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ve Yeşilay Bursa Şubesi'nin 
ortak neler yapabilecekleri de konuşuldu.

Büyükşehir hayatlara dokunuyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi’nden hizmet alan 65 ya-
şındaki Veysel Türer’i evinde ziyaret etti.

Bursa’yı fiziki açıdan yeniler-
ken, sosyal alanlarda da en 
iyi hizmeti sunmayı hedef-
leyen Büyükşehir Belediye-

si, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil 
Hizmetleri Birimi ile vatandaşların 
yanında olduğunu somut olarak 
gözler önüne seriyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, 2016 yılı Mayıs 
ayından bu yana evde hasta bakım 
desteği alan Veysel Türer’i evinde 
ziyaret etti. Türer’e “Geçmiş olsun” 
diyen ve sağlık durumuyla ilgili 
bilgi alan Başkan Aktaş, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 17 ilçe ve 1058 
mahallede 3 milyon nüfusa hitap 
eden önemli çalışmalar yaptığını 
belirterek, “İnsanların hayatına do-
kunmaya çalışıyoruz. Özellikle evde 
bakım hizmetleriyle ilgili önemli 
çalışmalarımız var. Belki eşimizin, 
dostumuzun, komşumuzun sağlık 
sıkıntılarını birebir hissedemiyor 
olabiliriz ancak onların hastaneye 

ulaşımı, bakım ve tedavileriyle ilgili 
tüm noktalarda evde bakım hizmet-
leriyle destek oluyoruz” dedi.
Vatandaşın yanındayız 
Başkan Aktaş, Veysel Türer’e ve 
ailesine, misafirperverliği nedeniy-
le teşekkür ederek, “Veysel Türer 
ağabeyimiz sağ olsun bize evlerini 
açtılar. Dertlerini dinledik, yapılan 
çalışmalarla ilgili fikir, önerileri ve 
görüşlerini aldık. Vatandaşımızın 

zor zamanında memnuniyetini gör-
mek, bizleri mutlu ediyor ve deyim 
yerindeyse, tüm yorgunluğumuzu 
alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak, görülen hizmetlerin ötesin-
de, sıkıntı yaşayan vatandaşları-
mızın hayatına dokunmaya ve zor 
zamanlarında yanlarında olmaya 
çalışacağız. Bu böyleydi ve bundan 
sonra da artarak devam edecek” di-
yerek donanımlı bir ekiple hizmet-
lerinin sürdüğünü anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ve Haziran ayına kadar 
devam edecek olan Karacaali Gençlik 

Eğitim Kampı’nda eğitimler başladı. Hafta son-
ları ikişer günlük olarak planlanan, 8 dönemi 
erkek, 8 dönemi de kızlara yönelik eğitimlerin 
ilk haftasında Uludağ Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç.Dr . Akif Hayta, temel gençlik döne-
mi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, 
kimlik sorunları, kültür ve değer sorunları, 
okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma 
ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama 
ve yazabilme üzerine gençlere eğitim verdi. 
Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci 
Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav 
kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili 
ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.
Her dönemde 75 öğrenci ve toplamda 1200 
gence ulaşacak eğitimlere katılan gençler 
kamptaki boş vakitlerini de okçuluk, dart, 
masa tenisi, satranç, mangala, badminton, plaj 
voleybolu ve plaj futbolu gibi etkinliklerde 
değerlendiriyor.

Gençler kampa girdi
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Tasarruftan hizmete
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın bir yıl önce büyük bir kararlılıkla uygu-
lamaya başladığı tasarruf politikasıyla makam 
araçları ve araç tahsislerinden yaklaşık 12 
milyon TL ve zarar eden sosyal tesislerin kira-
lanmasıyla yaklaşık 7 milyon TL, belediyenin 
kasasında kalmış oldu. Bunun yanında zarar 
eden uçak ve gemilerin satışıyla hem beledi-
ye zarar etmekten kurtuldu hem de 50 milyon 
TL’ye yakın nakit girdisi sağlandı.

Başkan Alinur Aktaş, 
Büyükşehir Beledi-
yesi’ndeki görevine 
ciddi tasarruf politi-

kaları ile başladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin mali problemle-
rini aşmak için işe önce zarar 
eden kuruluşlardan başlayan 
Başkan Aktaş, Burulaş bün-
yesinde faaliyet gösteren ve 
yıllık 11 milyon 250 bin TL 
zarar eden havacılık şirketinin 
faaliyetine son verdi. Böylelikle 
Büyükşehir Belediyesi önemli 
bir zarardan kurtulurken, uçak-
ların satışı ile 24 milyon 400 bin 
TL nakit girdisi sağlandı. Yine 
Burulaş bünyesinde faaliyet-
lerini sürdüren BUDO’nun atıl 
halde duran Akşemseddin ve 
Hamdi Karahasan Gemilerini 
1 milyon 300 bin TL’ye satan 
Büyükşehir Belediyesi, fazlalık 
olan Emir Sultan Gemisinin 
satışından da 21 milyon 600 bin 
TL gelir sağladı. Bu gemilerde 
görevli personelin çıkarılma-
sıyla da yıllık 4 milyon 200 bin 
TL’lik tasarruf sağlanmış oldu. 
Burulaş bünyesindeki tasar-
ruflar kapsamında atıl haldeki 
binek araç, iş makinesi ve kam-
yonet gibi araçların satışından 
da 2 milyon 900 bin TL’lik nakit 
girdisi sağlandı. 
Araçlardan  
12 milyonluk tasarruf
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aktaş’ın tasarruf kalemlerin-
deki önemli başka bir adımı 
da makam araçlarına yönelik 
oldu. Makam araçlarının daha 

verimli kullanılması yönünde-
ki uygulamalar kapsamında 
BUSKİ’deki 26 araç iade edildi, 
53 araç da şoförsüze çevrildi. 
Böylelikle ilk 8 ayda 6 milyon 
523 bin TL tasarruf sağlandı. 
Yine Büyükşehir Belediyesi Des-
tek Hizmetleri bünyesindeki 27 
araç ve 4 şoför iade edilerek, 1 
milyon 288 bin TL tasarruf elde 
edildi. Bunun yanında otobüs 
kiralamaları mercek altına 
alındı.  Turizm firmalarını bile 
rahatsız eden uygulamalar için 
otobüs tahsislerine son verilir-
ken, otobüs kiralamalarında bir 
önceki yıla göre yüzde 53’lük 
tasarruf sağlandı. Sadece araç 
uygulamalarıyla 9 milyon TL’nin 
üzerinde tasarruf sağlanırken, 
yakıt masrafları da düşünüldü-
ğünde 8 ayda 12 milyon TL’ye 
yakın tasarruf sağlanmış oldu.
Burfaş kar etmeye başladı
Tasarruf kalemlerinde başı 
çeken şirketlerden biri de 
BURFAŞ oldu. Başkan Aktaş, 
göreve başladığında 42 milyon 
TL’den fazla borç yükü bulunan 
BURFAŞ’ın borcu 31 milyon 
TL’ye düştü. Zarar eden 23 tesi-
sin açık artırma usulü ihale edil-
mesiyle yıllık 5 milyon TL kira 
getirisi sağlandı. Özel maliyet ve 
demirbaş satışları ile 4,3 milyon 
TL nakit girdisi sağlanırken, 
2017 yılında yaklaşık 7 milyon 
TL zarar eden BURFAŞ, bu uy-
gulamalar sayesinde 2018 Eylül 
ayı sonu itibariyle 1,8 milyon TL 
kara geçti.

Kültür merkezinde 
inşaat hızlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazan-
dırılan ve yaklaşık 7,8 milyon TL’lik birinci etabı tamamlanan Or-
hangazi Kültür Merkezi’nin, ihalesi tamamlanan 27,4 milyon TL’lik 
ikinci etabında çalışmalar hızlandı.

Ulaşımdan altyapı-
ya, çevreden tarihi 
kültürel mirasa kadar 
her alanda önemli 

yatırımları Bursa’ya kazan-
dıran Büyükşehir Belediyesi, 
17 ilçede de yaşam kalitesini 
yükseltecek projeleri bir bir 
hayata geçiriyor. Bu kapsam-
da yapılan çalışmalardan 
biri olan ve temeli geçen yıl 
Nisan ayında atılan Orhangazi 
Kültür Merkezi’nin 7 milyon 
858 bin TL’ye mal olan ilk 
etap inşaatı tamamlandı. 
İlçenin kültür sanat hayatına 
renk katacak projede zaman 
kaybetmemek için hemen 
ihaleyi yapan Büyükşehir 
Belediyesi’nin yer teslimini 
de yapmasının ardından 
geçtiğimiz ay 27 milyon 450 
bin TL’ye mal olacak ikinci 
etap çalışmaları start aldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki 
Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan ile birlikte 
sinema salonlarından tören 
alanına, çok amaçlı salonlar-
dan kütüphanelere, kafeter-
yalardan toplantı salonlarına 
ve otoparka kadar her türlü 
detayın düşünüldüğü kültür 
merkezi inşaatında inceleme-
lerde bulundu.
İlçenin havasını  
değiştirecek
Çalışmaları hızlanan proje 
hakkında Fen İşleri Dairesi 
Başkanı Feridun Tarım’dan 
bilgi alan Başkan Aktaş, 
Orhangazi için büyük değer 
ihtiva eden kültür merkezinin 
ilçenin havasını değiştirece-
ğini söyledi. Kültür merkezi-
nin tamamlandığında 7’den 
70’e tüm ilçe halkına hizmet 
vereceğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Burada gençlerimize 
yer var, orta yaşlılarımıza yer 
var. Yine evlenmek isteyen, ni-
kah kıymak isteyen çiftlerimiz 
burada olacak. Hemşehri der-
neklerimizin organizasyonları 

için de burası bir araç olacak.  
Törenler, sergiler, farklı 
etkinlik ve aktiviteler için tüm 
mekanlar düşünüldü. Yatı-
rımların durdurulduğu, bütün 
dünya ülkelerinin adeta frene 
bastığı bir ortamda hamdol-
sun ülkemizde yatırımlar 
kendi gücü nispetinde devam 
ediyor. Büyükşehir olarak biz 
de bu değişim ve dönüşümü 
yakalamak istiyoruz. İş bitimi 
30 Haziran 2020 görünüyor 
ancak biz düzenli ödemeyle 
bunu çok daha öncesin-
de bitirmek, 2019 sonuna 
hazırlamak istiyoruz. Burada 
gerçekten Orhangazi’nin 
havasını değiştirecek bir 
çalışma yapılıyor. Kültür 
merkezi 8 bin 583 metrekare 

inşaat alanına sahip. Toplam 
9 dükkandan oluşan 1184 
metrekarelik ticari alan var 
ve burası da önemli bir çekim 
merkezi olacak. Yine 190 
araçlık otopark olacak. 4 bin 
416 metrekare rekreasyon 
alanı tören ve buluşmaların 
merkezi olacak. Orhangazi, 
İstanbul yolu güzergahında 
nüfusu ve sanayisiyle daha iyi 
potansiyeli yakalama şansı-
na sahip bir ilçemiz. Kültür 
merkezimiz şimdiden hayırlı 
olsun” diye konuştu.
Yılların beklentisi
Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan da ilçe için 
çok önemli bir yatırımın 
hayata geçirildiğini belirterek, 
“Burası Orhangazi’nin uzun 
yıllardır beklediği kültür mer-
kezi özlemini gidecek. Kül-
türel, sosyal ve ticari hayatın 
bir arada yaşanacağı önemli 
bir mekan olacak. Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve ekip 
arkadaşlarına bu güzel eseri 
ilçemize kazandırdıkları için 
teşekkür ediyorum. Bittiğinde 
bu eserin neler ifade ettiğini 
hep birlikte göreceğiz. Biz 
Büyükşehir’in elini her daim 
Orhangazi’de hissediyoruz” 
dedi.
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Tarihi tekke gün yüzüne çıktı
Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, 
17’nci yüzyılda 
Yeşil Mahallesi’nde 
3000 metrekare 
bahçe içine kuru-
lan ve günümüze 
sadece semahane, 
mescide ait mi-
nare ve haziresi 
kalan Selami Efendi 
Tekkesi, ilk günkü 
orijinal haliyle ken-
te kazandırıyor.

Bursa’nın yaşayan canlı 
bir tarih şehri olması 
amacıyla Cumhuriyet 
döneminden Osmanlı’ya, 

2300 yıllık Bitinya surlarından 
8500 yıllık arkeolojik bölgelere 
kadar her alanda önemli çalış-
maları hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, Yeşil Külliyesi’nin 
güneyinde kalan önemli bir eseri 
daha gün yüzüne çıkardı. 17’inci 
yüzyılda Emir Sultan dergahın-
da şeyhlik yapan Aziz Mahmud 
Hüdai halifelerinden Selami Ali 
Efendi’ye ait olan tekkenin mes-
cidi ilk günkü özgün kimliğiyle 
ayağa kaldırılırken, mescide ait 
yıkık minare de aslına uygun ola-
rak restore edildi. Tekke bahçe-
sinde bulunan ancak günümüze 
ulaşmayan sivil mimarlık örneği 

yapı da rekonstrüksiyonla 4 asır 
önce yer aldığı noktaya yeniden 
inşa edildi.
Değer katacak
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, çalışmaları 
tamamlanma aşamasına gelen 
tarihi tekkede incelemelerde 
bulundu. Eserin, 17. yüzyılda 
Aziz Mahmud Hüdai halifelerin-
den Selami Ali Efendi tarafından 
yaptırıldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, önemli bir kısmı yıkılmış 
olan yapının, aslına uygun olarak 
kent ziynetleri arasındaki yerini 
aldığını vurguladı. Uygulama 
çalışmalarının hızla devam 
ettiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Anıtsal yapı ve çevresinin 
bölge halkına kazandırılması için 

birincil olarak yapının; özgün 
durumundan da yola çıkılarak, 
ibadet, açık alan, hazire ve çocuk 
oyun alanı olarak hizmet verme-
si planlandı. Yapılan çalışmalar 
sonucunda bölge halkının diğer 
bir talebi doğrultusunda İl Sağlık 
Müdürlüğü ile yapılan görüşme-
lerle tekke binasının aile sağlığı 
merkezi olarak kullanılmasına 
karar verildi. Burada geniş bir 
bahçe var. Yapılacak rekreasyon 
çalışmalarıyla halkımız çocuk-
larıyla gelip burada güzel vakit 
geçirebilecekler. Çalışmaların 
Ocak 2019’da bitmesi bekleniyor 
ancak biz süreci biraz hızlan-
dırıp, Aralık sonu gibi tamam-
lamayı hedefliyoruz. Şimdiden 
bölgeye hayırlı olsun” dedi.

İznik Roma Tiyatrosu'ndan
kazdıkça 'tarih' çıkıyor
Düz alanda tonozlarla yükseltilen mi-
marisiyle Türkiye’deki tek örnek olan 
Bursa’nın İznik İlçesi’ndeki Roma 
Tiyatrosu’nda yapılan arkeolojik kazılar-
da, 3 yılda alandan yaklaşık bin 600 ton 
toprak tasfiye edilirken, Milattan Önce 
6. yüzyıla uzanan Ion Kolonizasyonu 
Dönemi’ne ait seramiklere rastlandı. 

Makedonya 
Kralı Büyük 
İskender'in ku-
mandanlarından 

Antigonius Monophthalmos 
tarafından M.Ö. 316'da 
kurulan, Bithynia, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osman-
lı medeniyetinin izlerini 
bugün bile hala belirgin 
olarak taşıyan Bursa’nın 
İznik İlçesi’nde her köşeden 
adeta tarih fışkırıyor. Son 
3 yıldır Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin sponsorlu-
ğunda kazı çalışmalarının 
sürdüğü tiyatro da Roma 
dönemine ait Anadolu’nun 
ayakta kalan en görkemli 
eserlerinden biri konu-
munda. Düz bir alana inşa 
edilerek tonozlarla yüksel-
tilmesi nedeniyle mimari 
açıdan Türkiye’deki tek 
örnek olan tiyatro, MS. 2’nci 
yüzyılda Roma İmparatoru 
Trajan tarafından, Bithynia 
Valisi olan tarihçi ve yazar 
Plinius’a yaptırıldı. Bir dö-
nem gladyatör dövüşlerine 
ev sahipliği yapan tiyatro, 
Hristiyanlığın ardından 
tiyatronun yasaklanmasıyla 
birlikte dini alan olarak 
kullanıldı. 358, 362 ve 368 
yıllarındaki büyük deprem-
lerde zarar görüp onarılan 
tiyatro, İznik’in savunul-
ması için feda edilirken, 
tiyatrodan sökülen parçalar 
surların güçlendirilmesinde 
kullanıldı.
Kazdıkça tarih çıkıyor
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izniyle Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
devreye girmesiyle 2016 

yılından itibaren Dokuz 
Eylül Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nün başkanlığında-
ki bir ekip tarafından sür-
dürülen kazı çalışmalarında 
önemli bulgulara ulaşıldı. 
Kazı Başkanlığını yürüten 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Aygün Ekin 
Meriç, “Tarihi kayıtlar-
dan Roma Tiyatrosu’nun 
2’nci yüzyılda yapıldığını 
biliyoruz. Ancak bu dö-
nem yaptığımız kazılarda 
Milattan Önce 6’ncı yüzyıla 
kadar inen Ion Kolonizasyo-
nu dönemine ait seramikler 
bulduk. Bu çok önemli. Yani 
tiyatro yapılmadan önce 
de burada yaşamın varlığı 
tespit edilmiş oldu. Yine 
temel kazıları sırasında 
tiyatronun 3’üncü katını 
taşıyan payeleri bulduk. 
Bu payelerle tiyatronun 
bilindiği gibi 2 katlı değil, 
3 katlı olduğu keşfedildi. 
Üçüncü katı taşıyan 28 adet 
fil ayağı temeline ulaştık" 
diye konuştu. 

Kutsal emanetler ‘yoğun bakımda’
Ameliyat iğnesi, lazer cihazı ve buhar makinesiyle adeta bir hastanenin 
yoğun bakım ünitesini andıran Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservasyon 
Atölyesi’nin hastaları ise, 500 yılık Kâbe örtüsü ve 18’inci yüzyıla ait Sultan 
Murat Hüdavendigar’ın sanduka örtüsü gibi kutsal emanetler.

Bursa’yı yaşayan canlı bir 
tarih şehri haline getir-
mek amacıyla Cumhuriyet 
dönemi yapılarından 

Osmanlı’ya, 2300 yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık arkeolojik 
bölgelere kadar her alan resto-
rasyon çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
cami, medrese, han, külliye gibi 
yapıların depolarında saklanan 
ve zaman içinde ağır hasar gören, 
dönemin evliyalarına ait kıyafet-
ler, sanduka örtüleri, Kabe örtüsü 
gibi malzemeleri de konservas-
yonla geleceğe taşıyor. İstanbul 
Topkapı Sarayı’ndaki kutsal 
emanetlerin konservasyonunda 
da görev alan Konservatör Levent 
İnan’ın koordinatörlüğünde 8 yıl 
önce Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan Konservasyon 
Atölyesi’nde ilk olarak Üftade 
Hazretlerine ait 500 yıllık eşyalar 
birer birer elden geçirilip koruma 
altına alınmıştı.
Lazerli temizlik
Mısır’ın Yavuz Sultan Selim 
tarafından 1517’de fethi ve İslam 
dininin liderliği olan Halifeliğin 
Memluklerden Osmanlı Sultan-
larına geçişinin önemli bir siyasi 
belgesi niteliği taşıyan ve Yavuz 
Sultan Selim tarafından Bursa Ulu 
Cami’ye hediye edilen yaklaşık 
500 yıllık Kabe örtüsü de konser-
vasyon lazer cihazı ile el değme-

den ve büyük bir dikkatle yine bu 
atölyede temizlendi. Konservas-
yon atölyesinde geleceğe taşınan 
kutsal emanetler arasında Sultan 
Murat Hüdavendigar’ın türbe-
sindeki sanduka üzerine serilen 
18. Yüzyıla ait altın tel işlemeli 
örtü de bulunuyor. Örtü üzerinde 

yılların neden olduğu korozyon 
yine lazer cihazıyla konservatör 
İnan tarafından titizlikle temizlen-
di. İlk günkü orijinal görüntüsüne 
kavuşan sanduka örtüsü, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan Kuran-ı Kerim ve 
Hat Müzesi’nde özel bir vitrinde 
sergilenecek. 
Türkiye’ye örnek çalışmalar
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
müzelerinde sergilenecek tarihi 
değeri bulunan ağırlıklı olarak 
tekstil malzemelerinin bakım 
onarımını yaptıklarını belirten 
Konservatör Levent İnan, Bur-
sa’daki atölyenin Türkiye’de örnek 
niteliğinde olduğunu çünkü bu 
kadar ağır hasarlı malzemelerin 
çalışıldığı başka yer olmadığını 
kaydetti. 
Tarihe ışık tutuyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, devam eden çalışmaları 
yerinde görmek için konservasyon 
atölyesini ziyaret etti. Konservatör 
İnan’dan çalışmalar hakkında bilgi 
alan Başkan Aktaş, “Taşınabilir 
kültür varlıklarının korunması 
için kurduğumuz konservasyon 
laboratuvarında yüzlerce yıllık 
kutsal emanetleri,  aslına uygun 
olarak restore edip, yeninden gün 
yüzüne çıkarıyoruz. Bu eserle-
ri bütün özgünlüğü ile gelecek 
kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz” 
dedi.
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Yarım asırlık okulda muhteşem dönüşüm
Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından olan ve yıkılan eski binası 1968 yılında yeniden yapılan Demirtaşpaşa İlkokulu, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın tarafından modern bir eğitim kurumuna dönüştürüldü.

Eğitim kurumlarına spor 
salonları kazandırılması, 
okulların fiziki eksiklik-
lerinin giderilmesi, ortak 

sınavlara sponsorluk, okullara 
spor malzemesi desteği başta 
olmak üzere eğitim yatırımlarını 
hep ön planda tutan Büyükşe-
hir Belediyesi, eğitimde çıtayı 
iyice yükseltti. Zafer Okulları, 
Elmasbahçeler Salih Şeremet 
Ortaokulu ve Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin ardın-
dan Demirtaşpaşa İlkokulu da 
modern bir eğitim kurumuna 
dönüştü. Büyükşehir Beledi-
yesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve hayırsever işadamı Erhan 
Nasyalçın arasındaki protokol 
kapsamında, Büyükşehir Beledi-
yesi yaklaşık 3 milyon lira harca-
yarak okul alanında bulunan 
9 parseli kamulaştırdı. Özgün 
kimliğiyle bölgeye kazandırılan 
okul törenle eğitime açıldı.
Geleceğin yöneticileri
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, böyle bir 
eseri Bursa’ya kazandıran pro-
tokole imza koyan Büyükşehir 
Belediyesi eski Başkanı Recep 
Altepe ile hayırsever işadamı 
Erhan Nasyalçın’ı davetlilere 
alkışlatarak konuşmasına başla-
dı. Toplam 3 bin 170 metrekare 
alana bodrum üzerine iki kat 
olarak inşa edilen okulun 2’si 
ana sınıfı 18 derslikten oluştu-
ğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 
kamulaştırma ve çevre düzen-
lemesi Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan okula spor 
salonu ve kütüphane de ka-
zandırıldığını kaydetti. Okulun, 

Bursa’nın köklü ailelerinin 
yaşadığı bir bölgede bulunduğu-
nu harlatan Başkan Aktaş, “Bu 
okulda Bursa’ya hizmet eden 
çok güzel insanlar yetişti. Şimdi 
çocuklarımıza bakıyorum hepsi 
pırıl pırıl, gözleri ışıl ışıl. Onlar 
da geleceğin valileri, belediye 
başkanları, iş adamları, iş kadın-
ları olacaklar. Velhasıl geleceğin 
güzel insanları olacaklar” dedi. 
Konuşmasında Vali Canbolat’a 
da seslenen Başkan Aktaş, 
“Mevlana'nın şehri Konya'dan, 
Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin 
şehri, Emir Buhari’nin şehri 
Bursa'ya geldiğiniz. İnşallah 
tecrübenizle, bilgi birikiminizle 
önceki görevlerinizde olduğu 

gibi burada da çok ciddi katkılar 
vereceksiniz. Sanıyorum burası 
katıldığınız ilk açılış töreni. Size 
nasip oldu. Yeni görevinizin 
hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. İnşallah Bursa sizler-
le beraber daha da yükseklere 
çıkacak” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve Vali Canbo-
lat günün anısına hayırsever 
işadamı Nasyalçın’a teşekkür 
plaketi verirken, protokol üye-
leri daha sonra Erhan Nasyalçın 
İlkokulu’nun açılış kurdelesini 
kesti. Başkan Aktaş ve Vali 
Canbolat daha sonra sınıfları ge-
zerek, öğrenci ve öğretmenlerle 
sohbet etti.

Dua taneleri görücüye çıktı
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Vakıf 
Kültürü Müzesi’nde, 
Türkiye’nin önemli 

tesbih ustaları ve kolek-
siyonelere ait 200 tesbih 
vatandaşların izlenimine su-
nuldu. 21 Kasım – 21 Aralık 
tarihine kadar 1 ay süreyle 
açık kalacak serginin açılış 
töreninde Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Müzeler 
Koordinatörü Yaşar Elmas, 
tesbihin tarihinin insanlık 
tarihi eski olduğunu söyledi. 

Tesbihin islam kültüründe 
özel bir yerinin olduğunu 
da belirten Elmas, “Allah 
tüm eksiklik ve kusurlardan 
uzak dur anlamını taşı-
yan Subhanallah tesbihin 
İslamiyet’teki manasıdır. 
İpe dizilmiş belirli sayıda 
boncuktan çok özel bir anla-
yışın sembolüdür. Osmanlı 
döneminde sadrazamların 
Kadir gecelerinde Sultan'a 
tesbih ve seccade hediye 
etmeleri gelenek halini 
almıştır. Osmanlı'da tesbih 

zamanla sanata dönüşmüş 
ve ortaya eşsiz güzelliklerde 
tesbihler çıkmıştır. Zaman-
la koleksiyon malzemesi 
olarak muhafaza edilmeye 

başlayan tesbihlerin en 
güzelleri Türk sanatkarların 
elinden çıkmıştır. Sergide 
emeği geçen herkese teşek-
kür ederim” dedi.

En ‘özel’ bowling şenliği Bursa’da
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bü-
yükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) 
kapsamında gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar 
Bowling Şenliği’, 17 ilçedeki 19 özel eği-
tim kurumundan 125 öğrenciye madalya 
sevincini yaşattı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ile yapılan protokol 

kapsamında Büyükşehir Okul 
Sporları Etkinlikleri (BOSE) 
ile bu yıl 250 bin öğrenciyi 
sporla buluşturmayı hedef-
liyor. Büyükşehir Belediyesi, 
aynı etkinlik çerçevesinde 17 
ilçeden 125 öğrenciyi bow-
ling şenliğinde buluşturdu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü koordina-
törlüğünde; sporun tabana 
yayılmasını ve her çocuğun 
oyun, fiziki etkinlik ve sporla 
buluşmasını hedefleyen 
etkinliklerin en anlamlıların-
dan biri olan ‘Özel Çocuklar 
Bowling Şenliği’, Nilüfer Car-

refour Bowling Salonu’nda 
renkli görüntülere imza attı.
Bursa’dan 19 özel eğitim 
kurumundan 125 özel 
öğrencinin katıldığı şenlik, 
çocukların sporla dolu bir 
gün geçirmeleri, birbirleriyle 
iletişim kurmaları, problem 
çözme becerileri, baskı altın-
da karar verme, sorumluluk 
alma, nesne kontrolü ve alan 
farkındalığı gibi özellikleri-
nin geliştirilmesine de katkı 
sağladı. Sabah saatlerinde 
başlayan şenlik, eğlenceli 
anlara sahne oldu. Turnuvada 
bir yandan keyifle bowling 
oynayan ve takım olmanın 
mutluluğunu yaşayan çocuk-
lar, aynı zamanda turnuvaya 
eşlik eden müziklerde de 
coşkuyla dans etti.
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durum değerlendirme-
leri yaptık. Yapılan ve 
yapılacak olan çalışmaları 
yerinde ve tüm detaylarıy-
la inceledik. Kimi zaman 
toplu ulaşım araçlarında, 
kimi zaman esnaf ziyare-
tinde kimi zaman öğrenci 
evinde, kimi zaman okul-
da hastanede, kısacası her 
fırsatta vatandaşlarımızın 
dertlerini dinledik. Bu 400 
günlük süreçte akıllı dokunuşlarla 
Bursa’nın acil ihtiyaçlarını bir an 
önce karşılamaya çalışırken, bir 
yandan yarım kalan projelerin 
tamamlanmasını sağladık, bir 
yandan da yeni projelerin temel-
lerini attık” dedi.
Başkan Aktaş, kısa ve uzun vade-
de yarar getirmeyeceğine inanılan 
ve vatandaşların da bu isabetli 
kararları desteklediği şehir içi 
teleferik hattı, deniz uçağı, heli-
kopter seferleri gibi uygulamaları 
iptal ettiklerini sözlerine ekledi.

 "Tek bir kalp bile  
kırmadan hedefe varmak  
istiyoruz”
“Şimdi yeni ve güzel işler yapma 
zamanıdır” diyerek konuşmasını 
sürdüren Başkan Aktaş, “Bu yeni 
süreçte tek bir kalp bile kırmadan 
hedefe varmak istiyoruz. Şehrin 
her köşesine hizmet götürmeye 
çalışırken diğer taraftan Bursa’yı 
daha güzel yarınlara taşımak için 
elimizden gelen tüm gayreti gös-
tereceğiz, tecrübemizi ortaya ko-
yacağız. Bize verilen bu emaneti 
bir gün hayırlısıyla görevi bizden 
çok daha iyi yapacak arkadaşlara 

teslim etmenin derdi ve 
heyecanı içerisinde olaca-
ğız” dedi.
Aktaş, 2035 yılı 1/100000 
imar planı hazırlığı 
yaptıklarını ve 2035 trafik 
master planı üzerinde 
12 kişilik heyetle detaylı 
çalıştıklarını, daha sonra 
da kamuoyuna açıklaya-
caklarını belirterek, “Biz 
hazırız” dedi. Aktaş, yol 

haritasının son şeklini de meclis 
üyeleriyle vereceklerini belirtti.

Şehir tasavvuru
Başkan Aktaş, Bursa’yı, fethin 
700. yılına taşıyıp, gelecek adına 
umutlandıracak olan bu sürecin 
doğru bir şekilde yönetilebilmesi 
için kapsamlı bir şehir tasavvuru 
çalışması gerçekleştirdiklerini de 
hatırlattı. 1326 yılında fethedilen 
Bursa’nın farklı bölgelerinde 
görev yapan esnaf, Büyükşehir 
Belediyesi yöneticisi, protokol, 
STK temsilcisi, mahalle muh-

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın, 
‘Bursa 2026 Şehir Tasav-
vuru’ temalı toplantısı 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Hüdavendigar Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Basın mensuplarının 
yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 
program, Muradiye Salonu’nda 
gerçekleştirilen kahvaltının ardın-
dan başladı. Merinos AKKM Hüda-
vendigar Salonu’ndaki toplantıda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1 
yıllık çalışmalarının hatırlatıldığı 
filmin gösterimi gerçekleştirildi. 
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 
İl Yürütme Kurulu üyeleri, Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları, 
yerel ve ulusal basın mensupları 
da toplantıya katıldı.

“Sorumluluk bilinciyle 
hareket ettik”
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, ‘Bursa 2026 Şehir 
Tasavvuru’ temalı sunumunda, 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak geçirdiği 1 yılı anlattı 
ve ardından hedeflerini açıkladı. 
Başkan Aktaş, Bursa’ya ve Bursalı-
lara hizmet etmenin gururunu ve 
onurunu yaşadığını ifade ederek, 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 
yaklaşık 400 gün önce devraldığı-
mız görevi layıkıyla yerine getir-
menin huzuruyla karşınızdayım. 
Ağır bir sorumluluğu omuzladık 
ve bugüne kadar da bu sorum-
luluk bilinciyle hareket ettik” 
dedi. Göreve gelirken Bursa’yı, 
geleneksel dokusunu bozmadan, 
modern dokunuşlarla yaşanılacak 
bir şehir haline getirme hedefi 
taşıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Emirsultan’dan Ulucami’ye, 
Muradiye’den Uludağ’a kadar her 
karesi inançla yoğrulan bu şehre 
hizmet etmek için bütün gayreti-
mizi ortaya koyacağımızı söyledik. 
Aslında 1912 yılından bu yana 
göreve her gelen Belediye Başkanı 
bu şehre katkıda bulunmak için 
çalıştı. Her dönemde şehrin ve şe-
hirlinin talep ve ihtiyaçları farklıy-
dı. Doğru uygulamalar bugünlere 
kadar gelirken, yanlış uygulamalar 
şehrin geleceğinden çaldı” diyerek 
kimseyi suçlamadıklarını ancak 
tarihi doğru okumaya çalıştıkları-
nı kaydetti.

“Bursa’nın tarihi de  
talihi de değişecek”      
Başkan Aktaş, tarihin doğru 
okunduğu sürece yanlış yapma 
ihtimalinin azalacağını belirterek, 
“Şimdi önümüzde yeni bir süreç 
var. 24 Kasım’da Haliç Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yapılan top-
lantıda Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yeni dönemde 
Bursa’da yola bizimle devam 
edeceğini açıkladı. Bursalıların 
da teveccühleriyle 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak yerel seçimler 
sonucunda yeni bir süreç başlaya-
cak. Bu süreç, Bursa’nın tarihinin 
de talihinin de değiştiği bir süreç 
olacak. Biz buna gönülden inanı-
yoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, göreve gelişinden 
bu yana gece gündüz demeden 
Bursa’nın yol haritasını belirle-
meye çalıştıklarını vurgulayarak, 
“Belediyemizin tüm birimleriyle 
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Bursa 2026 Şehir Tasavvuru

 
Bursa Büyükşe-

hir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde ge-

ride bıraktığı 1 yıllık çalışma 

sürecini, ‘Bursa 2026 Şehir 

Tasavvuru’ temalı toplantıda 

değerlendirdi ve gelecek 

hedeflerini  

açıkladı.

tarları ve vatandaş olmak üzere 
toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa 
ile ilgili algı ve beklentilerini 
değerlendirmek amacıyla anket 
ve mülakatlar yaptıklarını anlatan 
Başkan Aktaş, “Bu görüşme-
lerden çıkan sonuçlara göre 4 
farklı alanda odak grup toplantısı 
gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, 
alanlarında konu hakimiyeti olan 
akademisyen, gazeteci, sosyolog, 
STK temsilcisi, uzman vb kişiler 
ile yapılan değerlendirmeler 
sonucu ortaya çıkan ‘trafik ve 
ulaşım’, ‘şehir gelenekleri ve kent-
lilik bilinci’, ‘ekonomi’ ile ‘şehir ve 
iletişim’ konularından hareketle 
şehir tasavvurumuzu belirledik” 
şeklinde konuştu.

“Dünya değişiyor, ülkeler 
ve şehirler de değişiyor”
Başkan Aktaş, dünyanın baş 
döndürücü bir hızla değiştiğini 
ifade ederek, “Dünya değişiyor, 
ülkeler değişiyor, şehirler değişi-
yor. Şehirler değiştikçe hayatlar 
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değişiyor ve değişimin getirdiği 
muazzam gelişime öyle hızlı ayak 
uyduruyoruz ki, önce değişiyor 
sonra fark ediyoruz. Kazandığımız 
yaşam konforundan şikayetimiz 
olmasa da kaybettiklerimizi fark 
ettiğimizde doğal olarak kaygıla-
nıyoruz. Geleceğe dair endişele-
niyoruz. Artık dedelerimizin, ba-
balarımızın anlattığı bir dünyada 
değiliz, farklı bir dünyadayız. Ama 
“artık yeni bir dünyadayız”. Ne 
sosyal çaresizliği, karmaşayı ya da 
kaygı içinde yaşamayı kabullene-
biliriz, ne de geçmişin özlemiyle 
değişimi ve gelişimi reddedebili-
riz. Bir çıkış yolu bulmalı, yeni bir 
anlayışla arzuladığımız geleceği, 
Bursa’mızda birlikte inşa etme-
liyiz” diyerek Bursa’nın bu gücü 
taşıdığını vurguladı.
Bursa’nın hayallerini gerçekleş-
tirebilenlerin, ilkleri gerçekleş-
tirmeye cesareti olanların şehri 
olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 
“Bursa, sonrasına fethetmeyi öğ-
reten şehirdir. Hanları hamamları, 
nakış nakış donatıldığı imaretle-
riyle fethedilmeyi kabul ettiren, 
fethedilmeye özendiren ana 
şehirdir. Balkanlardan Kafkaslara, 
Kırım’dan Afrika’ya kadar ulus 
ve ümmet kardeşliğinin harman 
olduğu bir imparatorluğun doğ-
duğu ve karakterinin yoğrulduğu 
şehirdir. Çınar rüyasıyla müjdele-
nen Osmanlı’nın ilk 6 sultanını ve 
daha nice kutlu kişiyi çınarlarının, 
kestanelerinin, ıhlamurlarının 
serin gölgesinde saklayan bu 
şehir, rahmete ve berekete açılan 
bir fetihle bu cihan devletinin ilk 
başkentidir. Bursa, çarşılarında, 
hanlarında, arastalarında ahi gele-
neğinin yaşatıldığı, İpekyolu’nun 
doğudaki son, batıdaki ilk şehri-
dir. Adıyla özdeşleşen nice değeri 
ile kendine ve şehrinin insanına 
hayran bıraktıran şehirdir. İpeği, 
çinisi, bıçağı, Karagöz ve Hacivat’ı, 
kılıç-kalkanı, festivalleri ile hayata 
neşe katmış ve katmaya devam 
eden şehirdir. Güçlü basın geçmişi 
ile dünyaya söyleyecek sözü olan-
ların şehridir. Bursa, güçlü bir üre-
tim üssüdür. OSB’leri ve serbest 

bölgesiyle, fuarları ve limanıyla, 
dünya ticaretine açılan, otomotivi, 
tekstili, mobilyası ile yılda 14 mil-
yar dolar ihracat yapan, zeytini, 
kestanesi, inciri, domatesi, biberi, 
şeftalisi, armudu ve daha nice 
tarımsal üretimi ile Türkiye’nin 
zenginliğine zenginlik katan bir 
şehirdir” şeklinde konuştu.

“Bursa bir emanettir”
Başkan Aktaş, Bursa’nın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın da ısrarla 
üzerinde durduğu yerli ve milli 
kalkınmanın öncü şehirlerinden 
olduğunu belirterek, “İşte tüm bu 
değerleri ve nice güzellikleri ile 
Bursa bir emanettir ve emaneti-
miz dediğimiz şehrimize liya-
katle sahip çıkmak zorundayız. 
Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz 
ve kirletenlere asla izin vermeye-
ceğiz. Kontrolsüz büyüme, rant 
sevdası, moda akımların esiri 
olarak zihnimizi ve ilişkilerimizi 
kirletmeyeceğiz. Artık binaların 
göklerle ilişkimizi kesmesine izin 
vermeyeceğiz. Bina yapmak için 
değil, Bursa’yı mamur etmek için 
bir imar politikasını kesinlikle 
hâkim kılacağız. Çocuklarımı-
za bina gölgesi yerine, çınar 
gölgelerinde bir Bursa bırakmak 
zorundayız. Bursa’ya yakışan 
budur. Esen rüzgarımızın sesini, 
çocuklarımızın neşesini, birbiri-
mize söylediklerimizi duymamızı 
engelleyecek kirliliklere asla 
izin vermeyeceğiz. Ulaşabilen ve 
herkesin ulaşabildiği, trafiği rahat 
bir Bursa yaklaşımından taviz 
vermeyeceğiz” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu
“Bursa’yı kendimize göre değil, 
zihinlerimizi Bursa’ya göre 
dönüştürmek zorundayız” diyen 
Başkan Aktaş, konuşmasının 
devamında, “Kentsel dönüşümü 
büyük bir mutabakat ve ortak 
akılla, kadim Bursa’yı ebede 
taşıma iradesiyle gerçekleştire-
ceğiz. Şehrimizi, kültür ve sanat 
üreten kimlikli bir şehir haline 
getireceğiz. Bursalılar olarak ai-
lemize, komşumuza, sokağımıza, 

mahallemize ve şehrimize sahip 
çıkacağız. Gençlerin desteğine ve 
enerjisine her zamankinden çok 
daha fazla ihtiyacımız var. Bili-
yoruz ki onlar bugünkü dünyayı 
daha iyi anlıyor ve anlamlandı-
rıyor. Bu nedenle gençlerimizin 
bize yardım etmeleri için gerekli 
şartları oluşturacağız. Geleceğin 
teminatı çocuklarımızı geleceğe 
hazırlarken, onların güvenli or-
tamlarda yetişmelerine imkanlar 
sunacağız. Şampiyon apoletli 
şehirle, şehrin simgesi kabul edi-
len Bursaspor’umuzun yanı sıra 
gençlerimizin diğer spor branş-
larında da başarı sağlamaları 
için katkı koyacağız. Gerek takım 
gerekse bireysel branşlarda de-
receler elde edecek, şehrimizi ve 
ülkemizi başarıyla temsil edecek 
sporcu bir gençliğin inşaası için 
özellikle çalışacağız. Bursa kim-
sesizlerin kimsesidir. Engellilerin, 
yaşlıların ve yeri yastık göğü 
yorgan yapmışların, yetimlerin 
mahzun olmaması için kadim 
medeniyetimizin bütün kurum-
larını destekleyeceğiz. Özellikle 
şehit aileleri ve gazilerimizi en 
ulvi emanetimiz olarak gözetece-
ğiz” açıklamasını yaptı.

Akıllı şehir Bursa
Başkan Aktaş, Bursa’nın akıllı 
teknolojiyi amaç olarak değil 
problemlerin çözümünde araç 
olarak kullanan bir şehir olacağı-
nı da ifade ederek, “Ulaşım başta 
olmak üzere kentimizin müşte-
rek problemlerin çözümünde 
paydaşlarımızla birlikte yüksek 
teknolojiyi kullanacağız, bu alana 
yatırım yapacağız. Yerli ve milli 
teknoloji kullanımı ile teknoloji 

çöplüğüne dönmeden kaynakları-
mızın verimli kullanımı için akıllı 
uygulamalar geliştirecek, ‘Akıllı 
Bursa’yı hep birlikte oluştura-
cağız. Vatandaşlarımıza günlük 
hayatlarında zaman, maliyet ve 
kalite avantajı sağlayacak, onları 
daha güvenli hale getirecek akıllı 
şehircilik faaliyetlerini yaşamın 
her alanına yayacağız. Gelece-
ğin burada olduğunu biliyoruz. 
Bursa, zenginliklerinden kazandı-
ğını görecek. Biliyoruz ki sanayi, 
bereketin kapısıdır. Sanayimizi 
daha da büyüteceğiz ama bunu 
havamızı, suyumuzu, toprağımızı 
kirletmeden yapacağız. İstihdam 
ve zenginlik için sanayimizi her 
şartta destekleyecek ve geliştiril-
mesi için çalışacağız ama temiz 
sanayi, yükte- kirde hafif, pahada 
ağır sanayi…” dedi.

“Tarımsal üretimimizi  
dünyaya açacağız”
Başkan Aktaş, özellikle katma 
değeri yüksek sanayinin geliş-
mesi için teşvik eden olacaklarını 
da kaydederek, “Bursa, özellikle 
tekstil ve otomotivde önem-
li bir üretim üssüdür. Zaman 
içinde, ulaşım imkânlarının da 
gelişmesiyle, şehrimizin tarihsel 
kimliğine yakışır büyük ticaret 
merkezleri sayesinde tarımsal 
ürünlerden, tekstile, mobilyadan 
ev mefruşatına kadar bölgenin 
en önemli ticaret merkezlerin-
den biri olmak için yol alacağız. 
Tarımsal üretimimizi dünyaya 
açacağız. Tarımda yüksek katma 
değer, ancak sağlıklı gıdayı 
güvence altına alan sistemler 
ve markalaşmayla mümkün. 
Özellikle entegre tarım sanayii 
kapsamında, tarım makinala-
rı ve yan sanayinin gelişmesi 
için gereken çalışmaları ısrarla 
destekleyeceğiz. Tarımsal üretim, 
tarımsal sanayi ve ticaretin bütün 
halinde geliştiği bir ekosistemi 
mümkün kılmak için kolları sıva-
dık ve gerekenleri bir bir hayata 
geçireceğiz. Mobilya sektöründe-
ki birikimlerimizi dünya mar-
kası olma yolunda kullanacağız. 
Bu konuda gerekli kurumlarla 
işbirlikleri yapılarak tasarım ve 
kalitede sağladığımız başarıyı, 
markalaşmada da sağlamak önce-
liğimiz olacak. Bursa bu kadar 
sanayisi ve akademik birikimiyle, 
ihtiyaç duyduğu teknolojiyi de 
üretmek zorunda. Bursa’nın mev-
cut potansiyeli, ihtiyaç duyduğu 
teknolojiyi üretmesi için gerekli 
şartları oluşturacak güçtedir. Bu 
şehir mevcut yetişmiş münevver-
leri, kanaat önderleri, iş insanları, 
akademisyenleri, sanatçıları, 
esnafı, ev hanımları ve öğrenci-
lerinin ortak aklı ile teknolojinin 
hızından ve otomasyonundan da 
istifade edecek” dedi.

Gelecek turizm ile gelecek
Bursa’nın turizm pastasından 
da arzu ettiği payı alacağını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Turizmde 
çok bekledik. Artık dağınık çaba-
larla değil, organize bir turizm 
çalışmasıyla, Bursa’yı sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın dik-
katine sunmak zorundayız. Zen-
gin ve köklü Bursa mutfağını dün-
yaya açmak için yapılacak bütün 
çalışmalara tam destek vereceğiz. 

Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, 
termal, tarım, inanç turizmini bir 
potada eritebilen bir şehir olaca-
ğız. İş dünyasının kongrelerini, 
fuarlarını tertip etmek için yıllar 
öncesinden yer ayırmak zorunda 
kalacakları bir Bursa olmak, asla 
hayal değil. Sokakları güvenli, 
ticareti güvenilir Bursa’yı gerçek 
kılacağız. Ticaretine hile katan-
ların zaten Bursa’da yeri yok. Bu 
konuda bütün Bursalılar olarak 
gerekeni yapacağız. 700 yıllık 
çarşı-esnaf geleneğinin kendi 
mekânlarında geliştiği bir Bursa 
için pek çok çalışma yapıldı. Bu 
çalışmaları devam ettireceğiz” 
şeklinde konuştu.

Bereketin başkenti
Başkan Aktaş, Bursa’nın, ortak 
çabalarla, emanetin sahibine 
verildiği emin bir şehir olacağını 
ifade ederek, “Huzurun, rahatın, 
güvenin, bereketin ve kadim 
değerlerin olduğu şehrimizde, 
işçisi, memuru, esnafıyla, kadını 
ve erkeğiyle hiçbir insanımızı dı-
şarıda bırakmadan bir ve beraber 
olarak kucaklayacağımız aydınlık 
bir geleceğimiz var. Birimiz 
kendini huzurlu hissetmedikçe, 
diğerlerimiz de kendini huzurlu 
hissedemez. Birimiz geleceğini 
güvende görmedikçe, diğerleri de 
göremez. Aslında arzuladığımız 
geleceği zaten bizlere cömertçe 
sunan bir şehrimiz var. Denizi, 
gölleri, ovası ve Uludağ’ının 
bütün güzellikleriyle bezediği, 
sanayisi, tarımı, ticareti, termali, 
tarihiyle ‘Bereketin başkenti’ olan 
Bursa’mız, her birimizin dünya-
sıdır. Ben de bu kadim şehrin, bu 
emin şehrin, geleceğin dünyası 
içinde de emin şehir olması için 
yeminliyim. Tecrübelerimiz, mil-
letimizin umutlarının hizmetkârı 
olacak. Bütün bunları birlikte 
başaracak, bütün güzellikleri bir-
likte kazanacağız” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, 19 Şubat tarihinde 
seçim takviminin başlayacağını 
da ifade ederek, “400. günde 
heyecanla yeni dönemle ilgili 
şehir tasavvurunun ana hatlarını 
paylaşmak istedik. 2026 çalışma 
ofisi de hazırlanıyor. 2026 yılına 
dek Bursa’yı hak ettiği yere ulaş-
tırmak ve gerçek manada turizm 
pastasından payını alması üzere 
bu tarihi çok önemsiyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, basın mensupla-
rının sorularını da cevapladığı 
toplantıda, kente gelen kişilerin 
Bursa’nın gri bir şehir olduğunu 
söylediklerini belirterek, kente 
değer katacak yatırımlar üzerin-
de çalıştıklarını ifade etti. Aktaş, 
Terminal yolundaki T2 tramvay 
hattında üst geçit çalışmalarının 
sürdüğünü, yeniden ihale süreci-
ne girileceğini ve tamamlanma-
sının da Eylül 2019’u bulabilece-
ğini söyledi. Modern tekniklerle 
ulaşım üzerinde çalıştıklarını 
anlatan Başkan Aktaş, “Ulaşım 
konusunda Bursa’nın bugüne 
kadar örneğini görmediği çok 
orijinal projelerimiz var. Bunları 
seçim sürecinde açıklayacağız” 
diye konuştu. İpek Yolu Film 
Festivali’nin de yeniden canlan-
dırılmasını istediğini ifade eden 
Başkan Aktaş, Bursa’nın marka 
değerine vurgu yaparak konuş-
masını tamamladı.
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Kestel Paket Suyu Arıtma 
Tesisleri’nin açılışına; 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Ahmet 

Yıldız, Kestel Kaymakamı 
İskender Yönden, İlçe Belediye 
Başkanı Yener Acar ve AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ile 
davetliler katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanve-
kili Ahmet Yıldız, törende yaptığı 
konuşmada, Bursa’da hem su 
hem çevre konularında önemli 
çalışmaları hayata geçirerek, her 
anlamda sağlıklı bir şehir inşa 
etmeye çalıştıklarını vurguladı. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
önemli yatırımlarla kentin 
susuzluğa maruz kalmaması için 
çalıştığını, içme suyu-yağmur-
suyu ve kanalizasyon çalışma-
larının yanında arıtma tesisleri 

ile de suyu ıslah ederek halkın 
kullanımına sunduğunu ifade 
eden Yıldız, “Altyapı çalışmaları 
kapsamında önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik. Son bir yılda 
374 kilometrelik içme suyu, 165 
kilometrelik kanalizasyon ve 87 
kilometrelik yağmursuyu hatları 
ile 59 kilometrelik dere ıslahı ve 
38 adet su deposunu Bursa’ya 
kazandırdık. Yaptığımız tüm bu 
faaliyetlerin bize maliyeti 350 
milyon TL oldu” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Ahmet Yıldız, Kestel ve 

Bursa halkı için hizmete alınan 
paket içme suyu tesislerinin 
hayırlı olmasını diledi. Tesisin 
su ihtiyacının Orhaniye-Saitabat 
açık kaynak suyundan karşılan-
dığını, kaynaktan alınan suya 
içme özelliği kazandırılarak 
Kestelli vatandaşların evlerine 
verileceğini belirten Yıldız, “Te-
sisimiz, isale hattından alınan 
ham suyu arıtma işleminden 
geçirerek, saniyede 120 litre-
saatte 432 metreküp kapasiteyle 
arıtma yapmaktadır. 14 bin 500 
metrekarelik alanda kurulan 

tesisimizin yatırım maliyeti 2.5 
milyon TL’dir ve 61 bin kişiye 
hizmet verecektir” diye konuştu. 
Kestel Kaymakamı İskender 
Yönden de yaklaşık 1 yıldır 
ilçede görev yaptığını belirterek, 
burada açılıştan açılışa koş-
manın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Kaymakam Yönden, 
tesisin hayırlı olması dileğinde 
bulundu. 
İlçe Belediye Başkanı Yener 
Acar da konuşmasında, 10 yıllık 
hayalinin gerçekleşmesinden 

duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Çeşitli su firmalarının kullan-
dığı kaynaktan su alıp halka 
dağıtmanın 2004 yılından beri 
hayali olduğunu dile getiren 
Yener, “Zamanında söz vermiş-
tik. ‘Kestel halkı da bu kaynak-
tan su alıp içecek’ diye. Yıllar 
sonra bu düşümüz gerçekleşti. 
Büyükşehir Belediyemize, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Protokol üyeleri, konuşmaların 
ardından tesisin açılışını gerçek-
leştirdi.
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Kestel'e sağlıklı içme suyu
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2.5 mil-
yon TL’lik harcamayla 
Kestel’e kazandırılan 
paket içme suyu arıt-
ma tesisi, düzenlenen 
törenle hizmete açıldı.

Yenişehir meydanına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak yüklenici firmanın işi durdurma noktasına geldiği Yenişehir 
meydan düzenleme, çarşı cephe ve zemin sağlıklaştırma çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş’ın 
devreye girmesiyle hız kazanıyor. 

Ulaşımdan altyapı-
ya, çevreden tarihi 
mirasa kadar her 
alanda Bursa’yı 

geleceğe taşıyacak projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçenin de daha 
sağlıklı ve yaşanılabilir hale 
gelmesi adına çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. 
Bu çalışmalar kapsamında 
Yenişehir ilçe merkezinin 
kalbi konumundaki belediye 
binası önündeki meydan ve 
çarşı bölgesinin de modern bir 
görünüme kavuşması amacıyla 
‘cephe sağlıklaştırma ve Bali-
bey Çarşısı üst örtüsü yapımı’ 
projesi, Ocak ayında ihale edil-
miş ve kazanan firmaya Nisan 
ayında yer teslimi yapılmıştı. 
Çarşı içindeki zemin kaplama 
çalışmalarına Haziran ayında 
başlayan firma, dolar kurunda-
ki yükselişi de bahane ederek 
çalışmaları durdurma noktası-
na gelirken, yarım kalan işler 
çarşı esnafı ve bölge halkının 
şikayetlerine yol açtı. 
Çalışmalar başlıyor
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik’in de konuyu 
birkaç kez gündeme getirme-
sinin ardından Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Yenişehir’e giderek, proje 
uygulama alanını gezdi. Bera-
berindeki Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik, AK 
Parti İlçe Başkanı Adnan Kamil 

ve Büyükşehir bürokratları ile 
çarşıyı dolaşan Başkan Aktaş, 
aksayan çalışmayla ilgili olarak 
esnafın şikayetlerini de ilk 
ağızdan dinleme fırsatı buldu. 
Başkan Aktaş, cep telefonu ile 
yüklenici firmanın sorumlu-
su ile görüşüp, çalışmaların 
hemen başlatılmasını istedi ve 
gerekli ödeneklerin sağlana-
cağını söyledi. Müteahhit fir-
madan ay sonuna kadar zemin 
kaplama işinin tamamlanacağı 
sözünü alan Başkan Aktaş, bu 
müjdeyi de esnafla paylaştı.
Hizmette mazeret yok
Daha sonra Yenişehir Belediye 
binasına geçen Başkan Aktaş, 
burada yaptığı açıklamada 
meydan düzenleme çalış-
malarının yarından itibaren 
başlayacağını ve ay sonuna 

kadar da zeminle ilgili sıkıntılı 
bölümün tamamlanacağını 
açıkladı. Sadece Türkiye’de 
değil dünya genelinde ekono-
mik türbülansın yol açtığı bir 
sıkıntı olduğunu hatırlatan 

Başkan Aktaş, “Ama bunlar 
bizim için mazeret değil. Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde 
başlatılan yatırım hamlesi 
16-17 yıldır devam ediyor. Ben 
burada Yenişehir esnafımız-

dan ve halkımızdan haklarını 
helal etmelerini istirham 
ediyorum. Şikayetlerinde ne 
kadar haklı olduklarını burada 
kendim de gördüm. Özellikle 
döviz hareketliliğinden sonra 
iş yapmama yönünde bir dinç 
oluştu. Çünkü ihaleyi aldıkları 
zamanki maliyetlerle şimdiki 
maliyetler arasında farklar 
oluştu. İnşallah çalışmalara 
hemen başlayıp, kısa zamanda 
da tamamlayacağız. Gayet zor 
bir süreçten geçiyoruz. Bu 
dönemi en hasarsız şekilde 
atlatmak adına teyakkuz 
halindeyiz. Yatırımlarımız da 
hız kesmeden devam edecek. 
Otomotiv test merkezi, Yüksek 
Hızlı Tren, Otoyol gibi yatı-
rımlarla Yenişehir’in geleceği 
aydınlık” diye konuştu.
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Gemlik'in yeni vitrini 
Zeytin Dalı Meydanı 
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik Belediyesi’yle birlikte düzenlediği ve 
bünyesinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının da bulunduğu Gemlik Zey-
tin Dalı Meydanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 
hizmete açıldı.

Her gün farklı bölgede 
farklı bir yatırımı hiz-
mete alan ya da temel 
atma töreni gerçek-

leştiren Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik Zeytin Dalı Meydanı’nı 
da vatandaşın kullanımına açtı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe 
belediyesiyle ortaklaşa faaliyete 
geçirdiği meydan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile davetlilerin ka-
tıldığı törenle halkın istifadesine 
sunuldu. 
154 milyonluk yatırım 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuşma-
da, sadece alt yapı yatırımlarıyla 
Gemlik’e 1 yılda 154 milyon 
TL’lik hizmet getirdiklerini 
söyledi. İlçede termal tesis 
binasından mezarlık bakım 
çalışmalarına, halı saha yapımın-
dan gençlik merkezi inşasına, 
orman sahası rehabilitasyonun-
dan sahil ve plaj hizmetlerine 
varıncaya kadar birçok konuda 
faaliyet gösterdiklerini belirten 
Başkan Aktaş, “Temmuz ayında 
restorasyonu tamamlanan 
Balıkpazarı Hamamı’nı kültür 
merkezi olarak ilçeye kazan-
dırdık. BUSKİ marifetiyle içme 
suyu, yağmursuyu ve kanalizas-
yon hatlarından su depolarına 
kadar farklı kalemlerde altyapı 
çalışmalarımız devam ediyor. Sa-
dece altyapı çalışmaları kapsa-
mında 1 yılda 154 milyon TL’lik 
hizmet Gemlik’e kazandırıldı. 
Yine geçtiğimiz günlerde Gemlik 
Körfezi’nin daha temiz olmasına 
yönelik projelendirilen Gemlik, 
Büyükkumla, Küçükkumla ve 
Kurşunlu atıksu arıtma tesisle-
rini de birbiri ardına hizmete 
aldık” dedi. 
10 dönüm alanda  
düzenleme 
Başkan Aktaş, Bursa’nın güzide 
ilçelerinden Gemlik için toplam 
6.5 milyon TL harcanarak yap-
tırılan Zeytin Dalı Meydanı’nın 
hem Bursa’nın hem de ilçenin 
turizm anlamında parlayan yüzü 
olacağını ifade etti. Dünyanın en 
güzel kentleri arasında yer alan 
Bursa’nın en büyük değerinin 

turizm olduğunu, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ağırlıklı 
planlamaları bu yönde yaptık-
larını söyleyen Başkan Aktaş, 
Gemlik İskele Meydanı’nın da bu 
bakış açısıyla düzenlendiğini ve 
bundan sonra Zeytin Dalı Mey-
danı olarak hizmet vereceğini 
kaydetti. Zeytin Dalı Meydanı’yla 
ilgili çalışmalar kapsamında 
denizden 32 bin metrekarelik 

balçık çıkartıldığını, yerine 125 
bin ton taş tahkimat yapılarak 
3 bin metrekarelik ilave alan 
kazanıldığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Güvenlik gerekçesiyle 5 
adet çay bahçesi yeniden inşa 
edilerek daha estetik ve mo-
dern hale getirildi. Toplam 10 
bin metrekare büyüklüğündeki 
bir alanda çevre düzenlemesi 
gerçekleştirildi. Kıyı uzunluğu 
215 metre. Meydan ise yaklaşık 
8 bin metrekare. 2016 yılında 
başlayan bu etabın maliyeti 4.5 
milyon TL” diye konuştu. Başkan 
Aktaş, “Kafeteryaların alt yapısı, 
Çarşı Deresi üzerine çelik köprü, 
oturma grupları, çocuk parkı, 
aydınlatma, zemin kaplamaları, 
trafonun nakli ve peyzaj dü-
zenlemeleriyle birlikte mevcut 
iskelenin zemin kaplaması de-
ğiştirildi. Bu çalışmalarla birlikte 
Gemlik Zeytin Dalı Meydanı’nın 
maliyeti 6.5 milyon TL’yi buldu. 
Gemlik’in değerini artıracak 
olan meydanın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 

Riskli yapılar 
ortadan kaldırılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım 
ilçesi İncirli Caddesi üzerinde metruk 
halde bulunan ve mahallenin güven-
liği açısından risk oluşturan 3 metruk 
bina ile kullanımdaki 2 eski binayı 
kamulaştırarak ortadan kaldırdı.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent 
olması için tüm mahallelere, parklar, yeşil 
alan ve çocuk oyun alanları kazandıran Bü-
yükşehir Belediyesi, bir taraftan da hem ma-

halle güvenliği için risk oluşturan hem de depreme 
karşı dayanıksız eski binaları ortadan kaldırmaya yö-
nelik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu 
çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Hacıseyfettin 
Mahallesi, Karadavut Sokakta bulunan 3 metruk bina 
ile kullanımda olan ancak uygulama imar planında 
park alanında bulunan 2 binayı kamulaştırdı. Mülk 
sahiplerince tahliyesi tamamlanan iki bina ile özellik-
le madde bağımlılarının mesken edinmesi yüzünden 
bölgede güvenlik açısından tehdit unsuru oluşturan 3 
metruk binanın yıkımına başlandı. Özellikle güvenlik 
için risk oluşturan metruk binaların yıkılması bölge 
halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlıklı gelecek için 
atıklar sıfırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine 

Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başta 
kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniver-

site, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun 
yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların 
kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başla-
tılmıştı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin 
toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dö-
nüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Atıkların 
kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşe-
hir Belediyesi Hizmet Binası’nda tüm katlara atıklar 
için ayrı ayrı toplama kutuları konuldu. Bunun 
yanında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 
tarafından tüm personele geri dönüşümün önemi ve 
sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.
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Ulaşımda ‘İhtisas’ da yapıldı
Ulaşım Acil Eylem Planı kapsamında trafiğin kilitlenme noktasına geldiği tüm 
kavşaklardaki düğümleri bir bir çözen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nda da uyguladığı akıllı kavşak modeli ile bölge trafiğine nefes aldırdı.

Bursa’nın 2035 yılını hedef 
alan Trafik Master Planı’yla 
ilgili çalışmaları kesintisiz 
sürdüren Büyükşehir Be-

lediyesi, diğer taraftan yaklaşık bir 
yıl önce devreye aldığı Ulaşım Acil 
Eylem Planı’nda kararlı adımlarla 
sonuca ilerliyor. Trafik ışıklarında 
bekleme sürelerinin kısaltılması ve 
aynı anda çok daha fazla araca geçiş 
imkanı sağlayan akıllı kavşak mo-
delleri ile kent merkezinde trafikte 
gözle görülür bir rahatlama sağlan-
dı. Acil Eylem Planı doğrultusunda 
Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi 
FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, 
Çalı Hafize Hatun Camii, İnegöl 
AVM, Orhaneli, Polis Okulu, İnegöl 
Belediye Önü, Gökdere, Mihraplı-Ak-
pınar, Gürsu, İnegöl Adliye ve İnegöl 
Bedresu kavşaklarında çalışmalar 
tamamlandı. Kavşak düzenleme 
çalışmalarına son halka olarak 
Yüksek İhtisas Kavşağı da eklendi. 
Prof. Tezok, 11 Eylül ve Ankara Yolu 
Caddelerinin kesişme noktasında 
olan bu nedenle de özellikle sabah 
ve akşam saatlerinde zaman zaman 
trafiğin durma noktasına geldiği, 
Yüksek İhtisas Kavşağı’ndaki düzen-
leme çalışmaları da tamamlandı.
Güzel mesafe kat ettik
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nda tamamlanan çalışmaları 
yerinde inceledi. Genel Sekreter 
Yardımcısı Muhammed Gazali Şen 
ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan 
Bebek’ten kavşaktaki son durum 
hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, 
mali durumları göz önüne alarak 
başlattıkları akıllı dokunuşlarla 
iyileştirme çalışmalarında önemli 
bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. 
Vatandaşlardan da olumlu dönüşler 

aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Yüksek İhtisas Kavşağı kentin doğu 
girişinde yoğunluğun başladığı nok-
ta olması yüzünden önemliydi. Bu 
noktaya master planda bazı yenilik-
ler de gelecek ama yapı yoğunluklu 
bir bölge olduğu için bazı kolları 
genişletemiyoruz. Ancak seyrüse-

ferin hızlandırılması noktasında 
gerekli adımları attık. Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nın bulunduğu alan 3 bin 
metrekarelik bir alan. Çalışmalar 
kapsamında Prof. Tezok, 11 Eylül ve 
Ankara Yolu Caddeleri bağlantıları 
rahatlatıldı” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ‘hediyelik’ 
iddialarına noktayı koldu: 
“İspatlansın, ülkeyi terk ederim”
Büyükşehir Belediyesi’nin hediyelik 
eşya harcamaları ile ilgili iddiaları 
meclis toplantısında değerlendiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, sosyal yardımları da içeren 
23 milyon TL’lik harcama konu-
sunun yerel seçimler öncesinde 
şahsına ve partisine zarar vermek 
adına gündeme getirildiğini söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan 
meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın sözleri damgasını 
vurdu. Başkan Aktaş, ulusal bir gazetede 

çıkan ve Büyükşehir Belediyesi’ni finans yöneti-
mi anlamında ayaklar altına alan haberin gerçek 
dışı, maksatlı bilgilerle hazırlandığını savundu. 
Haberin yayınlanmasının ardından hukuki yollara 
başvurduklarını belirten Başkan Aktaş, “Haberde, 
6 ayda 23 milyon TL’lik hediye dağıtıldığından 
bahsediliyor. 13.5 aydır buradayım, kimseye 3 
kravat vermedim. Yaptığımız harcamalar, bir 
önceki yılın toplam tutarının 5’te 1’i oranında. Bu 
durum Sayıştay raporlarıyla da sabit. Gazete bir 
rakam bulmuş ama nereden bulmuş o rakamı? 
Öğrencilere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği-
miz destekleri de hediye-promosyon adı altında 
dağıtılan farklı kalemlerle birleştirmiş ve bunu 23 
milyon TL olarak lanse etmişler. Yok böyle bir şey” 
diye konuştu. 
Veremeyeceğimiz hesap yok
Başkan Aktaş, yayınlanan haber konusunda gönlü-
nün rahat olduğunu belirtti. Bahse konu rakamın 
sadece hediyelik eşya dağıtımı nedeniyle yapıldı-
ğının ispatı halinde sadece Bursa’yı değil ülkeyi 
terk edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Seçim 
arifesinde birileri tarafından farklı mecralara çe-
kilmeye çalışılıyoruz. Finans yönetimi anlamında 
kendime çok güveniyorum. Belediyenin içerisinde 
bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak, 
kime ne vermem gerektiği konusunda kabiliyet 
sahibiyim. Belediyenin cebinden para aksa, böyle 
bir hediye mantığım yok” şeklinde konuştu. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaş-
ları ikame etme mecburiyetlerinin bulunduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Mesela, evlilikte 40 yılını 
dolduranlara, 24 Kasım’da öğretmenlere aktivite 
düşünüyoruz. İkramlarda bulunma düşüncemiz 
var fakat bunlar makul ölçüler çerçevesinde 
gerçekleşir. Bundan taviz vermeyiz. Bizi bilenler 
biliyor. Allah’tan ve günah işlemekten korkuyorum. 
Belediyespor yardımlarından kamuya alınacak 
malzemelere, ihalelere kadar itinalı davranmaya 
çalışıyoruz. Bir taraftan borç ödüyor diğer taraftan 
sponsor sağlıyoruz. İşin lüks harcamaları konu-
sunda arkadaşlarımız, vatandaşlarımız müsterih 
olsun. Bu konuda veremeyeceğimiz hesap yok” 
şeklinde konuştu. 
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Her yıl artan coşkuyla 
gerçekleştirilen kuruluş 
yıldönümü kutlamala-
rı, bu yıl da hayvanat 

bahçesinin konferans salonunda 
düzenlenen programla başladı. 
Salonu dolduran Hamidiye Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Yavuz Selim ile Remzi Zümrüt 
ilkokullarından öğrencilere 
seslenen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, hayvanat 
bançesini Bursa’ya kazandıran 
ve Büyükşehir Belediyesi eski 
başkanlarından Erdem Saker’i 
öğrencilere alkışlattı. Etkinlikte 
ayrıca katılımcılara sinevizyon 
gösterisi eşliğinde bahçede yer 
alan hayvanlar ile kampüsün 
teknik kapasitesi anlatıldı. 
Bursa Zoo konferans salonunda 
başlayan programın ardından 
Başkan Aktaş, faytonla bahçe 
turu gerçekleştirdi. Gergedan 
barınağında 20. yıl pastasını 
kesen Başkan Aktaş ve bera-
berindekiler, ardından Bursa 
Hayvanat Bahçesi tarafından 
hazırlanan ve bahçedeki hayvan-
ları konu alan fotoğraf sergisinin 
açılışını yaptı. Başkan Aktaş, eşi 
Sevinç Aktaş ve beraberindeki-

lerle birlikte fok, zürafa, lemur 
ve aslan barınaklarını da geze-
rek, hayvanları elleriyle besledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, içinde yaşayan 
hayvanların refahının en üst 
düzeyde tutulduğu Bursa 
Zoo’nun insanların doğaya olan 
özlemlerini karşılayabilecek 
kapasitede olduğunu söyledi. 
Hayvanat bahçesinin gör-hisset-
koru temasıyla doğa ve hayvan 
sevgisi, çevre bilincinin gelişme-
sine katkı sağladığını vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Bu sene gerge-
dan ve kırmızı panda barınak-
larını bahçemize kazandırdık. 
Mayıs ayında 2 adet erkek beyaz 
gergedan Avusturya-Salzburg 
Hayvanat Bahçesi’nden, 1 adet 
erkek beyaz gergedan da Fransa-
Beauval Hayvanat Bahçesi’nden 
getirildi. Ayrıca bahçemize 2 
adet kırmızı panda kazandırıl-
mıştır. Önümüzdeki yıllarda 110 
bin metrekare alan kamulaştı-
rılarak fil, su aygırı, timsah, çift 
hörgüçlü develer ve mandrill 
gibi farklı türlerin bahçemize 
kazandırılmasını planlıyoruz" 
diye konuştu.
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Hayvanat bahçesi 20 yaşında 
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak sadece 2018 yılında 820 
bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi( Bursa Zoo), Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilköğre-
tim okulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikle 20. kuruluş yıldönümünü kutladı. 

Sağlık filosu yollarda
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında 46 araç ve 
98 personelle hizmete başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil 
Hizmetleri Birimi, bugün 20’si ambulans toplam 67 araç ve 144 
personelle dev bir sağlık filosuna dönüştü.

Ulaşımdan altyapıya, 
çevreden tarihi kül-
türel mirasa kadar 
her alandaki fiziki 

yatırımlarla kenti geleceğe 
taşıyan Büyükşehir Belediye-
si, Evde Hasta Bakım ve Hasta 
Nakil Hizmetleri Birimi ile 
de sosyal belediyeciliğin en 
güzel örneklerini sergiliyor. 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı bün-
yesinde 2010 yılında 46 ekip 
aracı ve 98 sağlık personel 
ile başlayan hizmet, bütünşe-
hir uygulamasının ardından 
17 ilçeyi kapsayan dev bir 
hizmet ağına dönüştü. Hizmet 
alanının genişlemesine pa-
ralel olarak, araç ve personel 
sayısı da sürekli artırılan 
birim, bugün 20’si ambu-
lans toplam 67 araç ve 144 
personelden oluşan güçlü bir 
yapıya dönüştü.
Aile ortamında  
sağlık hizmeti
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin halka doğru-
dan temas eden en önemli 
hizmetlerinden birini gerçek-
leştiren Evde Hasta Bakım ve 
Hasta Nakil Hizmetleri Birimi 
personeliyle bir araya geldi. 
Hasta nakli için kullanılan her 
türlü donanıma sahip ambu-
lansı inceleyen Başkan Aktaş, 
sosyo ekonomik yoksulluk ve 

yoksunluk içinde bulunan, ya-
şam faaliyetlerini tek başına 
sürdüremeyen hasta, yatalak, 
özürlü ve yaşlılara, teşhis, 
tedavi bakım, refakat, eğitim 
ve yönlendirme hizmetleri 
yaptıklarını söyledi. Ambu-
lanslarla hasta nakil hizmeti 
verildiğini de hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Amacımız, 
vatandaşlarımızın yaşam ka-
litesini artırmak ve toplumsal 
saygınlığını koruyarak gerek-
siz yere hastaneye yatışlarını 
önlemek. Evde hasta bakımı 
için bize müracaat eden veya 
haber verilen vatandaşlarımı-
zın kayıtlarını alıp, en geç iki 
gün içinde sosyal incelemesi-
ni gerçekleştiriyoruz. Hekim-
lerin önerileri doğrultusunda 
hasta vatandaşlarımıza aile 

ortamında sağlık hizmeti 
veriyoruz” diye konuştu.
25 bin kayıtlı hasta
Evde Bakım hizmetinin baş-
ladığı 2010 yılından bugüne 
sisteme kayıtlı 25 binden 
fazla hastaya 576 bin 361 
adet sağlık hizmet verildiğini 
dile getiren Başkan Aktaş, 
2015 yılından bu yana 841’i 
şehir dışı olmak üzere 55 bin 
555 hasta nakli gerçekleş-
tirildiğini kaydetti. Günlük 
ortalama 100 adet ambulans-
la hasta nakli ve 509 ev hasta 
bakımı yapıldığını vurgulayan 
Başkan Aktaş, vatandaşlardan 
özellikle memnuniyet anla-
mında önemli geri dönüşler 
aldıklarını da sözlerine 
ekledi.
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Dağ ilçelerinde konforlu ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede başlatılan ulaşım 
yatırımları aralıksız sürerken, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve 
Keles ilçelerinde de kaliteli yollarla konforlu ulaşım dönemi yaşanıyor.

Bursa’da ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmak 
amacıyla akıllı kavşak 
uygulamaları ve yol ge-

nişletme çalışmalarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde de mevcut yolları 
daha sağlıklı hale getirmek 
amacıyla çalışmalarını hız kes-
meden sürdürüyor. Çalışmalar 
kapsamında dağ ilçelerinden 
Orhaneli’nde de sathi kaplama 
ve sıcak asfalt çalışmalarıyla 
ulaşıma konfor, yollara kali-
te geldi. Orhaneli’nin Söğüt 
Mahallesi’nde 1 kilometre, 
Yakuplar’da 2 kilometre, 
Karesi - Firuz bağlantı yolun-
da 2,7 kilometre ve Kusumlar 
Mahallesi’nde de 3 kilomet-
re sathi kaplama çalışması 
tamamlanırken, Gümüşpınar 
Mahallesi’nde ise 3,5 kilometre 
sıcak asfalt çalışması yapıldı.
Sezon verimli geçti
Özellikle dağ ilçelerinde kış 
bastırmadan ulaşım yatırımla-
rını tamamlayan hedefleyen ve 
oldukça verimli bir asfalt sezo-
nu geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, Harmancık ilçesinde de 
Karaca İshaklar Mahallesi bağ-
lantı yolunun 3,5 kilometrelik 
sıcak asfalt kaplama çalışmasını 
tamamladı. Yine Harmancık’ta 
Balatdanişment Mahallesi’nde 
2 kilometre sıcak asfalt ve 
Kışmanlar, Akpınar, Gedikören 
ve Kocapınar’da 24 kilometre 
sathi kaplama yapıldı.
Keles İlçesinde Kozluöreren, 

Kıranışıklar mezarlık yolu ve 
mahalle içi, Uzunöz Kıranışık-
lar arası, Turanköy, Davutlar, 
Harmandemirci ve Dedeler’de 
yaklaşık 20 kilometre sathi 
kaplama işi bitirildi.
Büyükorhan ilçesinde ise yol 
çalışmaları kapsamında Aktaş, 
Pınarköy, Çeribaşı, Hacıahmet-
ler, Kayapa, Balaban, Yeni-
ce, Burunca ve Sarnıç’ta 16 

kilometre sathi kaplama ve 13 
kilometre de sıcak asfalt kapla-
ma yapıldı.
Hedefe ulaşıyoruz
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, sadece kent 
merkezinde değil 17 ilçede de 
ulaşım yatırımlarına öncelik 
verdiklerini hatırlatarak, asfalt 
sezonu başında belirledikleri 
hedefe adım adım ilerledik-
lerini söyledi. Dağ ilçeleri 
başta olmak üzere tüm ilçe-
lerde ekiplerin gece gündüz 
çalıştığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bursa’nın her köşesine 
ulaşımın daha kolay olması için 
tüm ekiplerimizle, ilçelerimizde 
de yol yapım ve bakım faaliyet-
lerimize hızla devam ediyoruz” 
diye konuştu.

Anasınıfı, ilköğretim 
ve orta öğretim 
öğrencilerinin ders 
içi kazanımlarını 

yaratıcı drama yöntemiyle 
gerçekleştirmeyi ve müzelerin 
aktif öğrenme ortamı olarak 
kullanılmasını hedefleyen 
‘Drama ile Müze’de Dersler” 
projesinin tanıtım toplantısı, 
Gölpark Sosyal Tesisleri’nde 
yapıldı. Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
düzenlediği projenin tanıtım 
toplantısında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Bu şehir için 
değer üreten, işini en iyi 
yapan, iyi vatandaş olan kişi 
en iyi Bursalıdır” diye konuştu. 
Bursa’da yaşamanın ayrıcalık 
olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Böyle güzel, kadim 
bir şehre hizmet ettiğim 
için Allah’a şükrediyorum. 
Bu şehirde okul müdürlüğü 
yapmak, öğretmenlik yapmak 
da çok önemli ve anlamlıdır. 
Her şehir güzeldir ama Bursa 
gerçekten özel ve anlamlı bir 
şehir” şeklinde konuştu. 
Müzeleri daha işlevsel hale 
getirmek istediklerini ifade 

eden Başkan Aktaş, “Çok 
ciddi tarihi değerleri olan bir 
bölgeyiz. Birçok müzemiz var 
fakat maalesef bu müzelerin 
aktivite ve işlevleri yüksek 
değil. Özellikle öğrenciler 
üzerinden bu işin üstünde 
durmak istiyoruz. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz 
otobüsü istiyorsa otobüs 
verelim. Öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize müzelerde 
farklı aktiviteler yapalım. 
İnanıyorum ki bu şehre aidiyet 
duygusunu artırmak, daha iyi 
vatandaş olmak, daha temiz 
caddeler, daha güvenli sokaklar 
adına yapacağımız bu faaliyet 

ve aktivitenin şehrimize çok 
ciddi katkısı olacaktır”
2026 Bursa Ajansı
“Osmanlı’nın kuruluşuna 
şahitlik etmiş, uzun yıllar 
başkentlik yapmış, Cumhuriyet 
kurulduktan sonra önemli 
şehirlerinden olmuş bir 
Bursa var ve biz bu şehirde 
hep beraber yaşıyoruz” diyen 
Başkan Aktaş, “Yaptığımız bu 
çalışma şehre olan bağlılığımızı, 
şehir kültürümüzü artıracak ve 
ona daha fazla sahiplenmemizi 
sağlayacak. Şehrin değerlerine 
daha fazla sahip çıkabilmek 
adına bu ve benzeri etkinlikleri 
artırmamız gerekiyor. 
Belediyecilik deyince iki tane 
park yapmak, meydan, yollar 
yapmak akıllara geliyor. Zaten 
bunlar bizim asli işlerimiz. 
Yapacağımız projelerden bir 
tanesi de Bursa’nın fethinin 
700. yılına yönelik 2026 Bursa 
Ajansı oluşturmak. Bu şehirde 
yaşama ve şehrin tasavvuru ile 
alakalı çalışmalar yapacağız. 
İşin içerisinde öğretmenler-
mühendisler olsun, farklı iş 
gruplarından insanlar olsun, 
şehrin değerlerini çok daha 
fazla sahiplendirmek için iyi bir 
araç olsun istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Görükle 
Gençlik Merkezi’nde 

seyircisiyle buluştu. Yoğun ilgi 
ile karşılaşan Tiyatro, Gulyabani 
oyunuyla seyircilere keyifli 
anlar yaşattı. Şehir Tiyatrosu 
artık her Salı günü saat 
14:00’de 6 yaş ve üzerindeki 
çocuklara yönelik “Palavracı” 
ve “Ben Sinbad” oyunları ve 
yine her Salı saat 20:00’de 
“Gulyabani” ve “ Troyalı 
Kadınlar” oyunları ile Görükle 
Gençlik Merkezi’nde seyircisiyle 
buluşacak. 
Kendini kandırılmaz ve 
yenilmez sanan, bu konularda 
sürekli söylediği palavralarla 
ünlenen birinin, son yalanından 
sonra çarptığı sert kayayı ve 
düştüğü gülünç durumları 
anlatan “Palavracı” oyununun 
yönetmenliğini B. Seçkin 
Kaymaz yapıyor. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın yazdığı, Lale 
Oraloğlu’nun oyunlaştırdığı 
ve yönetmenliğini Volkan 
Özgömeç’in yaptığı “Gulyabani” 
oyununun konusu ise şöyle: 
Geçim zorluğu içinde, genç ve 
dul bir kadın olan Muhsine, aile 
dostları olan Ayşe Hanım’ın 
yardımıyla isteksizce adı cin, 
peri yuvasına çıkmış bir köşke 
hizmetçilik yapmak üzere 
götürülür. Köşkte tanıştığı diğer 
kadın çalışanlardan buranın 
cinli bir yer olduğunu öğrenince 
korkuya kapılır. Gitmek 
istediği halde gidemeyeceğini 
anlar, buraya gelen bir daha 
çıkamamaktadır. 
Aralık ayı içinde Görükle 
Gençlik Merkezi’nde sahne 
alacak “Troyalı Kadınlar” 

oyununun yazarı P.Sartre. 
Şiirlerinin Füruğ Ferruhzad’a 
ait oyunun yönetmeliğini 
Altuğ Görgü yapıyor.  Oyun,  
Zamansız bir insanlık dramına 
kadın ve erkek gözünden 
sıyrılıp bakıyor.  Yine Aralık 
ayında Görükle Gençlik 
Merkezi’nde oynayacak 6 yaş 
ve üzeri çocuk Oyunu “Ben 
Sinbad’ı“ uyarlayan ve yöneten 
Altuğ GÖRGÜ. Oyunun konusu 
ise kısaca şöyle:  Binbir gece 
masallarındaki hikayelerden 
birinin kahramanıdır. Sinbad 
Basra’ da yaşayan bir tacir olup, 
hikaye bu tacirin maceralarını 
anlatmaktadır. 
Görükle Gençlik Merkezi’nde 
sahne alacak tüm oyunlar halka 
ücretsiz olarak sunulacak. 
Orada sahnelenecek çocuk 
oyunları için rezervasyon 
Görükle Gençlik Merkezi’nden 
alınacak. Oyunların ayrıntı 
programlarına sehirtiyatrosu.
bursa.bel.tr adresinden 
ulaşılabilir.

Drama ile dersler müzede
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle ortaklaşa düzenlenen ‘Drama ile Dersler Müzede’ 
projesinin tanıtım toplantısında öğretmenlerle bir araya geldi. 

Tiyatro rüzgarı 
Görükle’de esiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ve kısa zamanda özellikle üniversite 
gençliğinin bulaşma mekanı haline gelen 
Görükle Gençlik Merkezi, artık tiyatro severlere 
de ev sahipliği yapmaya başladı.
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Türkiye Karate 
Federasyonu’nun 
faaliyet takviminde 
yer alan Türkiye 

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı 
Karate Turnuvası’nda Bursa 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Karatecileri toplamda 
5 madalya elde etti. Rize 
Yenişehir Spor Salonu’nda 
oynanan maçlarda, 
Büyükşehirli sporculardan 
‘Gençler’ kategorisinde  53 
Kg’da İrem Tuğçe Akyüz 
üçüncülük, 61 Kg’da Furkan 
Akyüz üçüncülük,  68 Kg’da 
Hakan Çelik ikincilik, +76 
Kg’da Savaşkan Gemici 
de üçüncülük madalyası 
elde etti. ‘Ümitler’ 
kategorisinde  ise 63 
Kg’da Emir Buğra Gencan 
şampiyonayı birinci sırada 
tamamladı.
Gencan ve Güney  
milli takımda
Elde ettiği 5 madalya ile 
takım sıralamasında 7. 
olan Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
iki sporcusunun 
milli takıma davet 
edilmesinin de gururunu 
yaşadı. Büyükşehirli 
sporcular  Ali Güney  
Büyükler kategorisinde 30 

Kasım – 2 Aralık tarihlerinde 
Hırvatistan’ın Dubrovnik 
şehrinde düzenlenecek 
olan Balkan Karate 
Şampiyonası’nda, Emir Buğra 
Gencan ie  8-10 Şubat 2019 

tarihlerinde Danimarka’nın 
Aalborg kentinde 
düzenlenecek Ümit, Genç ve 
21 Yaş Altı Avrupa Karate 
Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil edecek.

15

Büyükşehirli okçular, 
‘Bursa Hazırlık 
Turnuvası’nda 3 
birincilik, 4 ikincilik, 4 

üçüncülük ve 3 dördüncülük ile 
kürsüdeki yerlerini aldı. 13 – 16 
Aralık tarihlerinde Samsun’da 
yapılacak ‘Salon Şampiyonası’na 
hazırlık olması amacıyla 
düzenlenen ‘Bursa Hazırlık 
Turnuvası’nda Büyükşehir’in 
okçuları hedefi buldu. Okyanus 
Koleji Spor Salonu’nda 
yapılan turnuvaya Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün yanı 
sıra Bursa Okçuluk Kulübü, 
Gürsu Okçuluk Kulübü ve ferdi 
sporcular katıldı.
Oldukça heyecanlı geçen 
maçların sonucunda 
Büyükşehirli sporculardan 
Fatma Nisa Gökdemir, ‘Minik 
Bayanlar 9-10 Yaş Olimpik 
Yay’da birincilik, Barış 
Yücecengiz ‘Erkekler 11-12 
Yaş Olimpik Yay’da üçüncülük 
elde etti. ‘Erkekler 11-12 Yaş 
Makaralı Yay’ kategorisinde 
Gökalp Gündüz ikinci, Ahmet 
Emircan Özbek üçüncü, Tunay 
Pala dördüncü, ‘Bayanlar 13-
14 Yaş Makaralı Yay’da Melek 
Dayanıklı birinci, ‘Erkekler 

13-14 Yaş Makaralı Yay’da 
Harun Sezer ikinci, Emirhan 
Emre üçüncü, ‘Genç Bayanlar 
Makaralı Yay’da Ayşegül 
Özkez ikinci, ‘Genç Erkekler 
Makaralı Yay’ kategorisinde ise 
Üstüncan Tütüncü dördüncü 
sırada yer aldı. Kürsünün tüm 
basamaklarında Büyükşehir 
Belediyesporlu okçuların yer 
aldığı ‘Genç Kızlar Olimpik Yay’ 
kategorisinde ise Ceren Koçur 
birinci, Sabriye Yılmaz ikinci, 
Zehra Şeyma üçüncü ve Fatma 
Zehra Pala ise dördüncü olma 
başarısı gösterdi.

Yeni stadyum, eğitim 
kurumlarına spor 
salonları, amatör 
kulüplere maddi destek, 

branşlara özel spor tesisleri, 
yaz - kış spor okulları ve okul 
sporları etkinlikleriyle Bursa’yı 
sporda da marka kent haline 
getirmek amacıyla yoğun 
çaba harcayan Büyükşehir 
Belediyesi, Arabayatağı Spor 
Tesisleri’nin saha ve tesis 
binasını modernize ederek 
spor hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Arabayatağı Spor 
Tesisleri’nin yenilenmesini 
sağlayan süreç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
tesisi ziyareti sırasında verdiği 
bir sözle başladı. Bu ziyarette 
kulüp yöneticilerin tesislerin 
yenilenmesi yönündeki talepleri 
üzerine Başkan Aktaş, “Siz 
şampiyon olun, biz gerekeni 
yaparız” diye söz vermişti. 
Başkan Aktaş’ın sözüyle daha 
da şampiyonluğa kitlenen 
Arabayatağı Spor Kulübü Mayıs 
ayında yapılan ve yüzlerce 
kulübün katıldığı turnuvada 
U14 Türkiye Şampiyonu oldu. 
Şampiyonluk kupasının Bursa’ya 
gelmesinin ardından sözünü 
tutan Başkan Aktaş da sahanın 
zemininden korkuluklara, 
aydınlatmadan tesis binasının 
boya ve bakımına kadar gerekli 
modernizasyonun startını 

vermişti. Şampiyon kulübe 
doping etkisi yapan çalışmalarla 
yenilenen saha, düzenlenen 
törenle hizmete açıldı.
Alkışın kralını hak 
ediyorlar
Arabayatağı Spor Kulübü 
Tesisleri’nde düzenlenen açılış 
töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

Bursa’nın aynı zamanda bir spor 
şehri olduğunu söyledi. Başkan 
Aktaş, “Bursa, 4 büyükler diye 
tabir edilen kulüplerden sonra 
şampiyonluk yaşamış bir takıma 
sahip. Bu nedenle futbolla 
alakalı üst düzey bir ilgi var. Biz 
de Büyükşehir Belediyesi olarak 
amatör futbol kulüplerimize 
gerekli desteği veriyoruz. Hiçbir 
kulüp ayırt etmeksizin 1 milyon 
150 bin lira maddi destek 
sağladık. Arabayatağı Spor 
Külübü’ne yaptığım bir ziyarette, 
tesislerin yenilenmesiyle 
ilgili bir talep olmuştu. Ben 
de ‘şampiyon olun, gerekeni 
yaparız’ dedim. Onlar bu sözü 
çok ciddiye almış olacaklar ki 
yüzlerce takım arasında Türkiye 

şampiyonu oldular. Aslında 
alkışın kralını onlar hak ediyor” 
diye konuştu.
Annelere de tribün sözü
Tören öncesi yanına gelen 
mahalleli hanımların saha 
kenarındaki tribünlerin 
üzerinin kapatılması için destek 
istediklerini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Eli öpülesi anneler takip 
etmeseler vay bu çocukların 
haline. Tabi babalar daha çok 
işte oldukları için çocukları 
okullarında, eğitimlerinde 
olduğu gibi sporda da takip 
ediyorlar. İnşallah tribünün 
üzerinin kapatılması için de 
gerekeni yaparız. Ancak şunu 
sakın unutmayın iyi doktorlar, 

mühendisler, futbolcular, siyaset 
adamları yetiştirebilirsiniz. Ama 
içinde Allah korkusu olmayan, 
millet aşkı olmayan, milli 
manevi değerlerden yoksun ne 
yetiştirirseniz yetiştirin kıymeti 
yok. Şimdi bu çocuklarımızın 
enerjileri en üst sevide, kanları 
kaynıyor. Onları geleceğe en 
iyi şekilde hazırlamalıyız. 
Onların sporuna, eğitimine, 
sosyalleşmelerine yatırım 
yapmamız gerek. Bu hedeflerle 
yaptığımız çalışmaların hayırlı 
olmasını diliyorum” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından kulübün 
yenilenen sahası kurdele 
kesilerek hizmete açıldı.

Şampiyona Büyükşehir dopingi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir ziyaret esnasında ‘Siz şampiyon olun biz gerekeni yaparız’ diye söz 
verdiği Arabayatağı Spor Kulübü’nün U14 Türkiye Şampiyonu olmasının ardından sözünü tuttu ve kulüp sahası ile tesis 
binasını sil baştan yeniledi.

Okçular hedefi vurdu Büyükşehirli Karatecilerden 5 madalya
Sporun tüm dallarının kentte yaygınlaşması 
için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, bünyesine bu yıl dahil ettiği 
‘Okçuluk’ branşında da ilk madalyalarını aldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri Rize’de düzenlenen 
‘Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası’nda, 1 
birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyasıyla Bursa’ya döndü.




