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Makam araçlarında tasarrufa giderek, 8 ayda 12 milyon TL’nin belediyenin kasasında kalmasını sağlayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece makam araçlarında değil, hizmet binalarındaki floresanlara kadar her alanda 
tasarruf tedbirlerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Yaşama engel yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli 
vatandaşlara yönelik projeler kapsamında ha-
yata geçirilen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’, coşku-
lu bir törenle faaliyetlerine başladı.

Tasarruftan taviz yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi Eylül 

ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci 
oturumu Başkan Alinur Aktaş’ın 
başkanlığında yapıldı. Meclis 

gündemi öncesinde söz alan Başkan Aktaş, 
sosyal medyada yer alan ‘Makam araçla-
rında tasarruf yaparken, kendisine yeni 
makam aracı aldığı’ yönündeki iddialara 
açıklık getirdi. Konunun art niyetli olarak 

çarpıtıldığını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Göreve geldiğim ilk gün Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesindeki araçlarla alakalı ciddi 
bir tasarruf politikası başlattık. Sadece 
araçlarla ilgili değil, hizmet binalarındaki 
floresanlarla ilgili de çalışma başlattık. Bir 
odada tek düğmeye bağlanmış 28 tane, 
32 tane floresan. Bunların hepsinin bir 
maliyeti var” dedi.

Küçükkumla Atık Su Arıtma 
Tesisi, törenle hizmete başladı. 05

Gölyazı'yı bir de 
baharda görün05 Hayata vizörden 

baktıran festival: 
BursaFotoFest10Mihraplı'ya  

Şehitlik Anıtı08

Gençleşen filo ile konforlu ulaşım
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ulaşım şirketi Buru-
laş bünyesine katılan 26 
mikrobüsle otobüs filosu 
yaş ortalaması 6’ya, yeni 
alınan 50 otobüs ile Özel 
Halk Otobüsü yaş ortala-
ması da 3’e inerken, toplu 
ulaşımı tercih eden va-
tandaşların sayısı giderek 
artıyor.

Bursa’nın en temel sorunu 
olan ulaşıma köklü çözümler 
üretmek için acil eylem planı 
kapsamında kavşak düzenleme 

ve şerit genişletme gibi fiziki yatırım-
ların yanında toplu ulaşıma teşvik için 
fiyat indirimi ve ek seferleri devreye 
alan Büyükşehir Belediyesi, daha kon-
forlu bir ulaşım için otobüs filosunu da 
gençleştirmeye başladı. Ulaşım sorunu-
nun fiziki yatırımların yanında toplu 
ulaşım kültürünün de yaygınlaşmasıyla 
çözüleceğini göz önünde bulunduran 
Büyükşehir Belediyesi, Burulaş tara-
fından alınan 26 mikrobüsü sisteme 
entegre etti.

Gemlik Körfezi 
artık daha temiz
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Aşure araç,  
birliktelik amaç
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, her zamankinden 
daha fazla birlik ve beraberliğe 
ihtiyaç duyulan bir dönemden 
geçildiğini belirterek, kentin farklı 
noktalarındaki aşure ikramlarıyla 
birlik, beraberlik ve kardeşliği pe-
kiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi kültü-
rel mirasa daha her alandaki yatırımlarla 
Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Be-
lediyesi, 7’den 70’e tüm halkı kucaklayan 

sosyal projelerle de birlik ve beraberliğin en güzel 
örneklerini sergiliyor. Her Muharrem Ayı’nda 
düzenlenen aşure dağıtım geleneğini kentin 
farklı noktalarında sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, toplumun tüm kesimlerini aşure kazanları 
etrafında buluşturmaya devam ediyor. Bursaray 
Osmangazi İstasyonu önüne kurulan stantlarda 
da vatandaşlara aşure dağıtılırken, standı ziyaret 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
kendi elleri ile vatandaşlara aşure ikram etti.

Bursa aşure gibi
Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 11 farklı 
noktasında 50 bin kişiye aşure dağıtılacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, her zamankinden daha fazla 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönem 
yaşandığını kaydetti. Nüfus yapısı itibariyle 
Bursa’yı aşureye benzeten Başkan Aktaş, “Doğu-
dan batıdan, kuzeyden güneyden, Balkanlardan 
Kafkaslardan, farklı yörelerden göçüp gelen 
insanların oluşturduğu bir şehir Bursa. Bursa aynı 
bir aşure tadında. Aşurede de farklı farklı bitkiler, 
meyveler var ama neticesinde güzel bir tatlı or-
taya çıkıyor. İçinde bu var, içinde şu var demeden 
herkes o lezzetten alıyor. Farklı yörelerden göçüp 
gelen insanların oluşturduğu bu şehir, gerçekten 
ticarette, sanayide, turizmde, kültürde, sanatta 
ciddi güzelliklere imza atıyor. Bu aşure sofraların-
da dostluğumuzu, kardeşlerimizi pekiştiriyoruz. 
Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve 
sivil toplum kuruluşlarının bu ikramlarında birli-
ğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirme-
yi amaçlıyoruz” dedi.

Usulsüz yakalanan 13 ton balığa el kondu

Av yasağının kalkmasıyla 
birlikte Hikmet Şahin Kent 
Hali’ndeki Balık Hali’nde 
başlayan hareketlilik devam 

ediyor. Kent halinin işletimini yapan 
Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan 
balıkçıların avlanma kurallarına uy-
malarını sağlamak, diğer taraftan da 
halk sağlığını tehdit eden unsurları 
ortadan kaldırmak amacıyla dene-
timleri aralıksız sürdürüyor. Tarım 
A.Ş. Su Ürünleri Birimi tarafından 
önceki gün yapılan denetimlerde 
avlanması yasak tür olan 80 kilo 
ağırlığındaki 1 adet orkinos balığına 
el konuldu.
Bu arada avlanma sezonunun 
başladığı 1 Eylül tarihinden bu yana 
el konulan balık miktarı 13 bin 393 
kiloya ulaştı. Bu balıklardan, insan 
tüketimi ve sanayi hammaddesi ola-
rak kullanılmasında sakınca olduğu 
yönünde rapor verilen 9 bin 825 
kilosu imha edilirken, kalan 2 bin 
568 kilosu ise kamu kurumlarına 
sevk edildi.

Av yasağının kalktığı 1 Eylül’den itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet 
Şahin Kent Hali’nde su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım A.Ş. ekip-
leri, bu güne kadar asgari avlanma boyutlarının altında olan ve halk sağlığı için 
tehdit oluşturan toplam 13 bin 393 kilo balığa el koydu.

İnegöl çevre yolunda 
son düğüm de çözüldü
Kent merkezinin yanında 17 ilçede de ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerine yeni bir köprü 
kazandırırken, çevre yolunun Ankara yolu bağlantısı da bölünmüş olarak sağlandı.

Bursa ve ilçelerinde yatırım-
larda önceliği ulaşıma veren, 
akıllı kavşak uygulamaları, 
yol genişletme ve sağlıklaş-

tırma çalışmaları ile kent merkezin-
de trafik yoğunluğunda hissedilir bir 
rahatlama sağlayan Büyükşehir Be-
lediyesi, İnegöl ilçesindeki yatırım-
larını da hız kesmeden sürdürüyor. 
İnegöl itfaiye müdürlüğü önünden 
Deydinler Köprüsü’ne kadar olan 
bölümü İnegöl Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan Ahmet Türkel Çevre 
Yolu’nun kalan bölümü de Büyük-
şehir Belediyesi tarafından tamam-
landı. İhtiyacı karşılamayan mevcut 
köprünün yanına ilave bir köprü 
yapılırken, köprünün devamında 
Ankara yoluna kadar 3 kilometrelik 
yol genişletilerek önemli bir bulvar 
olarak ilçeye kazandırıldı.
Yollara kalite geldi
İnegöl ilçesinde devam eden ulaşım 
yatırımları kapsamında ihtiyacı 
karşılamakta yetersiz kalan Bahçe-
kaya Köprüsü de yenilendi. Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığınca yürütülen çalışmalar 
kapsamında Konurlar Mahallesi’ne 
2,6 kilometre sıcak asfalt, Maden 
– Gazelli arasına 7 kilometre sıcak 
asfalt, Hayriye Mahallesi içi ve bağ-
lantı yollarına 3,5 kilometre sıcak 
asfalt, Sulhiye’ye 4,2 kilometre sıcak 
asfalt kaplama yapıldı. Yine İsaören, 
Karakadı, İclaliye, Mezitler, Güney-
kestane, Sulhiye, Akbaşlar, Bahariye, 
Fındıklı, Tahtaköprü ve Bahçekaya 
Mahallelerinde yollara yaklaşık 30 
kilometre sathi kaplama gerçekleş-
tirildi.

Hedeflere yaklaşıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, sezon başında 2018’i ‘yol 
yılı’ ilan ettiklerini ve tüm ilçelerde 
asfaltlama hamlesi başlattıklarını 
hatırlatarak, Büyükşehir ekiplerinin 
girmediği tek bir mahalle bile bırak-
mayacaklarını söyledi. Bursa’nın 17 
ilçesini bir bütün olarak ele aldıkla-
rını hatırlatan Başkan Aktaş, “İnegöl 

çevre yolundaki köprü yapımı işi 
devam eden bir işti. Yarım kalan 
tüm işlerin ivedilikle bitirileceğini 
söylemiştik. Ahmet Türkel Çevre 
Yolu’ndaki köprünün yapımı da ta-
mamlandı ve kullanılmaya başlandı. 
Refüj düzenlemesiyle ilgili çalışma-
ları da kısa zamanda tamamlaya-
cağız. Ulaşımla ilgili sezon başında 
belirlediğimiz hedeflere adım adım 
ilerliyoruz” dedi.
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Araçtan floresana tasarruftan taviz yok
Makam araçlarında tasarrufa giderek, 8 ayda 12 milyon TL’nin belediyenin kasasında kalmasını sağlayan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece makam araçlarında değil, hizmet binalarındaki floresanlara kadar her alanda tasarruf 
tedbirlerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Eylül ayı 
Meclis Toplantısı’nın 
ikinci oturumu Baş-

kan Alinur Aktaş’ın başkanlı-
ğında yapıldı. Meclis gündemi 
öncesinde söz alan Başkan 
Aktaş, sosyal medyada yer 
alan ‘Makam araçlarında 
tasarruf yaparken, kendisi-
ne yeni makam aracı aldığı’ 
yönündeki iddialara açıklık 
getirdi. Konunun art niyetli 
olarak çarpıtıldığını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Göreve 
geldiğim ilk gün Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki araç-
larla alakalı ciddi bir tasarruf 
politikası başlattık. Sadece 
araçlarla ilgili değil, hizmet 
binalarındaki floresanlarla 
ilgili de çalışma başlattık. Bir 
odada tek düğmeye bağlan-
mış 28 tane, 32 tane floresan. 
Bunların hepsinin bir maliye-
ti var” dedi.
12 milyonluk tasarruf
Daha önce kamuoyuna da 
yansıyan makam araçların-
dan sağlanan tasarrufu mec-
lis üyeleriyle paylaşan Başkan 
Aktaş, “Göreve geldiğimiz 10 
ay önce başlattığımız araç 
hamlesiyle BUSKİ’deki 26 
aracı iade ettik, 53 aracı da 
şoförsüze çevirdik. Böylelikle 
6 milyon 523 bin TL tasarruf 
sağladık. Yine Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri 
bünyesindeki 27 araç ve 4 
şoförü iade ettik, 1 milyon 
288 bin TL tasarruf sağladık. 
Bunun yanında otobüs kirala-
mayla alakalı sıkıntılar vardı. 
Hatta turizm firmalarını bile 
rahatsız eden uygulamalar 

olmuş. Kastı aşan, konumuz 
dışına çıkan uygulamalar 
olmuş. Bunlarda tasarrufa 
gittik. Okullardan hiçbir şey 
esirgemedik, spor müsabaka-
ları, bilgi yarışmaları gibi ko-
nulara ulaşım desteği verdik. 
Bunda da yüzde 53’lük bir 
düşüş sağlandı. Geçen yılın 
Ocak-Eylül döneminde 2 mil-
yon 606 bin TL harcanırken, 
bu yıl otobüs kiralamaya aynı 
dönemde 1 milyon 226 bin 
793 TL harcandı. Yani sadece 
3 kalemde 9 milyon küsur 
gelir sağlamışız. Akaryakıtla 
beraber 12 milyon TL’lik bir 
tasarruf söz konusu” diye 
konuştu.
Hesabını  
ahirette soracağım
Tasarruf konusunda bu kadar 

kararlı bir tavır sergilerken, 
sosyal medyada yer alan 
‘kendine yeni makam aracı 
aldı’ yönündeki iddiaların 
art niyetli birkaç kişiye ait 
olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Ben kendi bindiğim 
aracı da sorguladım. Bin-
diğim araç belediyeye ait 
değil, Burulaş’a ait. 2 tane 
araç vardı, Mercedes 350d. 
Bu araçların ikisi de sıkıntılı, 
kilometreleri var. Eleştirmek 
için söylemiyorum, giden 
başkanımız sipariş vermiş. 
50 bin TL de kaparo veril-
miş. Sonuçta araç yenilecek. 
1 milyon 250, 1 milyon 300 
bin TL’lik araç. Bunu da iptal 
ettim. Nihayetinde o günden 
sonra gözlemledik. Arkadaş-
larımız araçlarımız sıkıntılı 
dediler. Ben ayda en az 2-3 

kez Ankara’ya gidiyorum. Bu 
arada da 10 ayda 2 araca 150 
bin küsur TL masraf yapmı-
şız. Araç 2 tane olduğu için 
ayrı ayrı kasko ve vergile-
ri var. 5- 6 kez Ankara’ya 
giderken yolda kalmışız. 
Nihayetinde 2 araç satıla-
rak üzerine 120-130 bin TL 
rakam koyarak aynı tip, aynı 
renk, aynı model, 4 yaşında 
bir araç aldık. Sıfır araç falan 
değil, amaç sorunsuz yolcu-
luk. Aynen hayatımıza devam 
ediyoruz. Allah’ın huzurunda 
da kulların huzurunda da çok 
rahatım. Ama bunu yazan bir-
kaç kişiden hesabını ahirette 
soracağım. Hayatım boyunca 
araç kompleksim olmadı. Çok 
rahatım. Tasarrufla alakalı 
durumumuzu bugün de yarın 
da devam ettireceğiz” dedi.

Bilim Avcıları iklim değişikliğine dikkat çekti
Geleceğin teknolojilerini tasarlayan nitelikli işgücüne katkıda bulunmak ve bilimi top-
luma yaymak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi  (Bursa BTM), Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdü-
ren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğinde önemli bir proje etkinliğine imza attı. 

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 
koordinasyonunda gerçekleş-
tirilen ve AB fonundan finanse 
edilen proje ile iklim değişikli-

ğine dikkat çekildi. ‘Yeşil Enerji- Temiz 
Enerji’ başlığı altında yürütülen proje 
kapsamında,   İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen imkânları kısıtlı 
ortaokullarda öğrenim gören öğrencile-
re bilimsel atölye çalışmaları ile küresel 
iklim değişikliğine yol açan etkenler 
anlatıldı.  İki gün süren proje etkinliğine 
450’nin üzerinde öğrenci katıldı. Keles 
Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortao-
kulu ile Mustafakemalpaşa’da bulunan 

Züferbey Yatılı Bölge Ortaokulu’nda 
gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencile-
re onlarca farklı deneyle zenginleştirilen 
‘Yeşil Enerji’ atölye çalışmaları yaptırıldı.  
Katılımcı öğrencilere,  iklim değişikliğin 
etkileri,  enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarını konu alan mobil 
planetaryum gösterileri sunuldu. 
Atölye ve planetaryum gösterilerinin 
ardından Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin “Bilim Avcıları” ekibi, iklim 
değişikliğine ilişkin onlarca farklı tema-
da sundukları gösterileri ile öğrencilere 
unutamayacakları bir deneyim yaşattı.

İtfaiye teşkilatı 
güven veriyor
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, İtfaiye 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 304. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle 
Gölpark tesislerinde bir araya geldi. 
Programa, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, 
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, 
İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed 
Emin Tarım, şube müdürleri, birim 
amirleri ve saha elemanları katıldı. 
İtfaiye Haftası’nın kutlu olmasını 
temenni eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, çarkın dişlileri 
gibi herkesin bir görevi bulunduğunu, 
meselenin görevleri sağlıklı bir şekilde 
yerine getirmek olduğu söyledi. İtfaiye 
teşkilatını ayrı bir şekilde önemsedikle-
rini belirten Başkan Aktaş, itfaiyecilerin 
insanların en zor anlarında yardımcı 
olarak çok hayır dua aldıklarını ifade 
etti. Yapılan takviyelerle 482 olan per-
sonelin 585’e çıkarıldığını dile getiren 
Başkan Aktaş, “İtfaiye, belediyeciliğin 
ana hizmetlerinden birisidir. Beledi-
yenin dışa yansıyan yüzüdür. Bunun 
bilinciyle ekiplerimizi ve ekipmanları-
mızı gençleştiriyoruz" dedi.
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Bursa’nın turizm-
den hak ettiği 
payı alabilmesi 
için tarihi ve 

doğal tüm değerleri ön 
plana çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi’nin, sahillere 
yaptığı yatırımlar mey-
vesini verdi. Karacabey, 
Mudanya, Gemlik, Orhan-
gazi ve İznik ilçelerinde 
bulunan 26 kilometre 
uzunluğundaki 22 adet 
halk plajını sezon öncesi vatandaşların kullanımına ha-
zırlayan Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri,  tüm 
plajlara 480 adet çöp kutusu, 75 adet duş kabini ve 100 
adet de soyunma kabini yerleştirmişti. Tüm bu çalışma-
ların yanında 1 Haziran – 15 Eylül arasını kapsayan yaz 
sezonu boyunca 75 personelle halk plajlarında temizlik 
hizmeti verildi. Özellikle temizlikten taviz verilmeyen 
çalışmalar sonucunda bu sezon 2 milyonun üzerinde 
vatandaş, tatil için Bursa sahillerini tercih etti.
Atıklarda yok yok
Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin sezon 
boyunca yaptığı temizlik hizmeti sonucu toplanan 
atıklar, insan kaynaklı kirliliği de gözler önüne serdi. 
Sezon boyunca kıyı ve plajlardan 6 bin 500 metreküp 
atık toplanırken, deniz süpürgesiyle temizlenen deniz 
yüzeyinden ise 110 metreküp atık çıktı. Toplanan atıklar 
arasında yatak, yastık, sandalye gibi evsel atıklarının 
yanında otomobil lastiği, pet şişe, oyuncak, kağıt, karton, 
metal içecek kutuları, tekstil atıkları hatta sanayi atıkları 
bile bulunuyor.
Gelişen yüzümüz; turizm
Bursa’nın gelişen yüzünün turizm olduğunu her fırsatta 
belirten ve çalışmalarına bu yönde devam ettiklerini 
kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
hizmet standardı yükseldikçe, sahilleri kullanan vatan-
daş sayısının da arttığını söyledi. Yaz turizmi açısından 
Bursa sahillerinde verimli bir sezon geçirildiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Hem sahil hizmetleri hem de cankurtaran 
ekiplerimizle yoğun bir sezon geçirdik. Can güvenliği 
noktasında ekiplerimiz sezon boyunca 181 vatandaşımı-
zı boğulmaktan kurtardı. Temizlik ekiplerimizin kesin-
tisiz çalışmalarıyla da plajlarımızda önemli bir kirlilik 
sorunu yaşamadık. Sahillerimize kazandıracağımız yeni 
hizmetlerle önümüzdeki yılların deniz turizmi açısından 
daha verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.
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Uluslararası göle Büyükşehir koruması
Türkiye’de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR)  
kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası 
Yaşayan Göller Ağı’na dahil olan Uluabat Gölü’nü kirlilikten arındıracak Ak-
çalar Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

Gemlik Körfezi’ni kirlilikten 
arındıracak, bünyesinde 8 
terfi merkezi, 82 kilo-
metrelik yağmursuyu ve 

kanalizasyon hattı, 22 kilometre 
terfi hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 
adet derin deniz deşarj sistemi 
bulunan dev projeyi etap etap hiz-
mete açan Büyükşehir Belediyesi, 
Uluabat Gölü için de düğmeye 
bastı. Kuş varlığı açısından Avrupa 
ve Ortadoğu’nun 
en önemli sulak 
alanlarından 
biri olan, Ulus-
lararası Sulak 
Alanların Ko-
runması Sözleş-
mesi (RAMSAR)  
kapsamındaki 
Uluabat Gölü’ne 
yeniden hayat 
verecek Akçalar 
Atıksu Arıtma 
Tesisi tamam-
landı. Dünyada 
sadece 38 üyesi 
bulunan “Ulus-
lararası Yaşayan 
Göller Projesi”ne 
dâhil olan Ulubat Gölü’nü evsel ve 
sanayi atıklarından arındıracak 
tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle 
devreye alındı.
Göç yolu üzerinde
Anadolu’ya kuzey batıdan giren 
kuş göç yolu üzerinde olan, Balı-
kesir’deki kuş cennetine yakınlığı 
ve barındırdığı kuş zenginliği ile 

sadece Türkiye’nin değil, 
Avrupa ve Ortadoğu’nun en 
önemli sulak alanlarından 
biri Uluabat Gölü çevresin-
deki yerlerim birimlerinin 
atıkları, artık aratma-
ya tabi tutulacak. 
Gölyazı, 
Çata-
lağıl, 
Ka-

racaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı 
yerleşimlerinde yer alan 25 bin 
nüfusa hizmet verecek tesiste, ilk 
olarak fiziksel, sonrasında ileri 
biyolojik ve ultraviyole dezenfek-
siyon arıtma ile Avrupa Bir-
liği standartlarında çıkış 
suyu kalitesi sağlanacak. 
Devreye alınan tesis ile 
dünyada nesli tehlike 
altında olan küçük ka-

rabatak, tepeli pelikan, bıyıklı 
sumru, pasbaş patka, alaca 
balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş 
türlerine ev sahipliği yapan 

ve bu kuşlar için önemli 
bir üreme alanı olan 

Uluabat Gölü’nde 
hem kuş hem de 
balık türlerinin 
sürdürülebilirliği 
sağlanacak.

Yeniden,  
‘Yeşil Bursa’
Bursa Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, “Altyapıyı 
daha da güçlü 
hale getirecek 
yatırımları ha-
yata geçiriyoruz.  
‘Yeşil Bursa’nın 
hakikaten 
doğallığının 
korunarak 
gelecek nesillere 
aktarılması için 
ne gerekiyor-
sa yapmamız 

gerekir. Açılışını yaptığımız tesis 
bu amaçla inşa edildi. Altyapı ya-
tırımları pek gözle görülmez ama 
25 bin nüfusa hizmet verecek bu 
tesis, kamulaştırmalarıyla birlikte 

yaklaşık 35 milyon TL’ye 
mal oldu" diye konuştu.

Temiz deniz için 
yoğun mesai
Tatilcilerin yaz sezonunu Bursa sahil-
lerinde gönül rahatlığıyla değerlendi-
rebilmesi amacıyla plajlarda ve deniz 
yüzeyinde temizlikten taviz vermeyen 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sezon 
boyunca 6 bin 610 metreküp atık 
topladı.

Altyapı kışa hazırlanıyor
Bursa’nın sağlıklı bir 

altyapı kavuşması 
amacıyla içme 
suyu, kanalizasyon 

ve yağmur suyu hatlarını 
iyileştirme çalışmalarını 
aralıksız sürdüren BUSKİ 
Genel Müdürlüğü ekip-
leri, yaklaşan kış öncesi 
olası sel baskını ve taşkın 
olaylarına karşı da gerek-
li tedbirleri alıyor. Kent 
merkezindeki yağmur suyu 
ızgaralarında meydana ge-
lebilecek tıkanıklıklara karşı temiz-
lik çalışması yapılırken, çalışmalar 
kapsamında Çekirge Caddesi'ndeki 
yağmursuyu ızgaralarının temizliği 
tamamlandı. Kanal açma çalışmala-
rında kullanılan kombine araçlarla 
çalışmalarını sürdüren ekipler, 
Nilüfer İlçesine bağlı Özlüce, Odun-

luk, Üçevler, Yüzüncüyıl, Beşevler, 
Altınşehir ve Fethiye mahallelerin-
de de kanal açma çalışması başlattı.
Sorunsuz bir kış
İklim değişikliklerine bağlı olarak 
yaşanan şiddetli yağışların, sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın gelişmiş 
birçok ülkesinde zaman zaman 

hayatı felç ettiğini hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bu 
nedenle altyapının sorunsuz 
çalışması gerektiğini kay-
detti. Bursa’nın her köşesine 
sağlıklı içmesuyu ulaştırma, 
kanalizasyon ve yağmur suyu 
hatları oluşturma çalışmaları-
nın aralıksız sürdüğünü ifade 
eden Başkan Aktaş, “Bunun 
yanında var olan sistemin 
de düzenli olarak çalışması 
gerekiyor. Yağmur suyu ka-

nallarındaki en ufak bir tıkanıklık 
bile sel baskınına yol açıp, hayatı 
olumsuz etkileyebilir. Bunun için 
BUSKİ ekipleri, kış bastırmadan 
gerekli temizlik çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Tek amacımız 
altyapı anlamında sorunsuz bir kış 
geçirmek” dedi.
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Gemlik Körfezi artık daha temiz
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, bünyesinde 8 terfi merkezi, 82 kilometrelik yağmursuyu ve kanalizas-
yon hattı, 22 kilometre terfi hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 adet derin deniz deşarj sistemi bulunan dev projenin bir parçası 
olan Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Daha te-
miz Bursa ve daha temiz 
bir Gemlik Körfezi’ hede-

fiyle, BUSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapımı tamamlanan 
Küçükkumla Atık Su Arıtma 
Tesisi, törenle hizmete başladı. 
‘Temiz Çevre  
Temiz Gelecek’
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, törende 
yaptığı konuşmada, ‘Temiz 
Çevre, Temiz Gelecek’ fikrin-
den hareketle çalışmalarına 
yön verdiklerini söyledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
kent merkezinde olduğu gibi 
ilçelerde de temiz bir gelecek 
için çalışmalarını planladığını 
anlatan Başkan Aktaş, “Tüm 
ilçelerimizde ulaşımdan çevre-
ye, sosyal hizmetlerden kırsal 
kalkınmaya kadar birçok alanda 
çalışıyoruz. Bu çalışmaların ana 
eksenini şehrimizin çevre ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
oluşturuyor” dedi.
Altyapı planlanıyor
Başkan Alinur Aktaş, altyapı ça-
lışmalarının gözle görünmeme-
sine rağmen önemli bir yatırım 
kalemi olduğunu belirterek, 
“Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ 
aracılığıyla Bursa’nın altyapı-
sını adeta yeniden planlıyor. 3 
milyon nüfuslu Bursa’yı sağlıklı 
ve içilebilir su ile buluşturur-
ken, atık su ve yağmur sularını 
çevreye zarar vermeden uzak-
laştırarak, içme suyu havzala-
rında bulunan kirletici unsurları 
kontrol altında tutup sürekli 
gelişime açık bir yönetim anla-
yışı uyguluyoruz. BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’müz, önemli yatırım-
larla, Bursa’nın susuzluğa maruz 
kalmaması için çalışıyor. İçme 
suyu, yağmursuyu ve kanali-
zasyon çalışmalarının yanında 
arıtma tesisleri ile suyu ıslah 
ederek, Bursa’ya kazandırıyor” 
diye konuştu.

Başkan Aktaş, son bir yılda 469 
kilometre içme suyu hattı, 60 
kilometre yağmur suyu hattı, 2 
kilometre dere ıslahı, 34 adet 
su deposu, 87 bin ton asfalt 
yama, 96 bin ton asfalt kaplama 
ve 6,5 milyon metrekare sathi 
kaplama yapıldığını da sözlerine 
ekledi. Standartları yükselterek, 
durmadan çalışmalara devam 
edeceklerini ifade eden Baş-

kan Aktaş, Gemlik, Mudanya, 
Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar, 
Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’da 
atık su arıtma projelerinin uygu-
lamaya alındığını da hatırlattı.
40 bin kişiye hizmet 
2010 yılında kredilendirme 
çalışmaları yapılan, 2016 yılında 
yapımı başlatılan bu tesislerin 
tamamlandığını kaydeden Baş-
kan Aktaş, “Bursa’da tamamla-

nan yatırımlardan birini daha 
hizmete almanın heyecanını ve 
sevincini yaşıyoruz. Bu tesis, 
Gemlik Körfezi’nin kuzeyin-
de kalan bölgelerde yer alan 
Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı 
ve Karacaali yerleşimlerinin atık 
sularının arıtılması amacıyla 
yapıldı. Günlük 5350 metreküp 
kapasiteli olan tesis, 40 bin kişi-
lik nüfusa hizmet verecek” dedi.

Başkan Aktaş, ilk olarak fiziksel, 
sonrasında ileri biyolojik arıtma 
ve Avrupa Birliği standartla-
rında çıkış suyu kalitesi sağla-
yan ultraviyole dezenfeksiyon 
sistemini kapsayacak şekilde 
tasarlanan tesislerin, toplam 14 
bin 96 metrekare alan üzerinde 
bulunduğunu vurguladı. Başkan 
Aktaş, “AB standartlarındaki 
çıkış suyu, 1364 metre uzun-
luğunda, yaklaşık 40 metre 
derinlikte, 500 mm çaplı hdpe 
deniz deşarjı hattı ile Marma-
ra Denizi’ne deşarj ediliyor. 
Emit Group - Alkataş A.Ş. ortak 
girişimi olarak Haziran ayından 
beri işletilen tesis, aynı yükle-
nici tarafından 1 yıl işletilecek. 
Kamulaştırma ve derin deniz 
deşarjı ile birlikte tesisin toplam 
yatırım maliyeti 47 milyon TL’ye 
ulaşıyor” dedi.
Başkan Aktaş’a teşekkür
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçeye yaptıkları yatırım-
lar nedeniyle Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Aktaş’a teşekkür etti. 

Gölyazı’yı bir de baharda görün
Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen sene Japon Seyahat Acentaları 
Birliği’nin (JATA) Avrupa’da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak 
gösterdiği Gölyazı'nın hak ettiği değere kavuşması için altyapı ve 
üstyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık 2700 yıl önce-
sine ait kalıntıların bu-
lunduğu Bursa'nın ve 
Türkiye'nin en önemli 

turistik bölgelerinden biri olan 
Gölyazı, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin çalışmalarıyla 

hak ettiği değere kavuşuyor. 
Bölgenin en büyük sıkıntısı 
olan otopark meselesini 2500 
araçlık alan oluşturarak çözen 
Büyükşehir Belediyesi, altyapı 
ve üstyapı çalışmalarını da ara 
vermeden sürdürüyor. 

"Gölyazı özellikli bir yer”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti 
Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay 
ve Gölyazı Mahalle Muhtarı 
İbrahim Şahin ile birlikte çalış-
maları yerinde inceledi. Göreve 
geldikten kısa bir süre sonra 
Gölyazı'da bir hamle başlattık-
larını belirten Başkan Aktaş, 
2019 Mart ayında altyapı ve 
üstyapı çalışmalarını bitirmeyi 
hedeflediklerini ifade etti. Bir-
kaç sene içerisinde değişim ve 
dönüşüm etkilerinin ziyadesiy-
le görüleceğini dile getiren Baş-
kan Aktaş, "Her mahallemiz de-
ğerli ama Gölyazı çok özellikli 

bir yerdir. Uluabat Gölü, zengin 
tür çeşitliliğine sahip olan bir 
gölümüzdür. Önemli bir sulak 
alan olması nedeniyle ülke-
mizde koruma altına alınan 12 
Ramsar alanından bir tanesidir. 
Yabancı turistler de bu konuya 
son yıllarda ciddi ilgi gösterme-
ye başladı. Tümüyle sit alanı ol-
ması sebebiyle belki Kıyı Kenar 
Kanunu'na göre imarla alakalı 
problemler var ama inşallah 
bununla alakalı çalışmamızı 
kısa süre içerisinde sonuçlan-
dıracağız. Biz burada hareketli 
ve ekonomik anlamda çok fazla 
istifadenin olduğu ortamı oluş-
turmak istiyoruz" dedi.

Hedef: Mart 2019 
Başkan Aktaş, Gölyazı’nın 
cazibesini artırmak, yaşamı 
daha nitelikli hale getirmek 
amacıyla altyapıdan cadde ve 
sokak düzenlemelerine kadar 
birçok çalışmanın gerçekleştiril-
diğini anlattı. Yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Aktaş, 
"Öncelikle Cumhuriyet Caddesi 
üzerinden başlayarak zemin 
Kilise alanına kadar mikrogra-
nüllü parke taşı ile kaplanıyor. 
Ada çevresinde zemin kotu 
yükseltilerek gölün yükselmesi 
sonucunda yolun kapanmasının 
önüne geçilecek şekilde zemin 
düzenlemesi yapılıyor" dedi.
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T2’ye 3 aylık süre
Büyükşehir 

Belediye’nin Eylül ayı 
meclis toplantısı ger-
çekleştirildi. Ankara 

Yolu’ndaki meclis binasında 
yapılan ve Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş’ın yö-
nettiği oturumda, T2 tramvay 
hattında sürdürülen çalışma-
lar ile Bursaspor’un stadyum 
kira borcu gündeme geldi. 
Mecliste, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından periyodik 
olarak sürdürülen fakat bir 
müddet ara verilen Bereket 
Sofrası Buluşmaları konusu 
da görüşüldü. Başkan Aktaş, 
her hafta farklı bir mahallede 
gerçekleştirilen, vatandaşın 
nabzının ölçüldüğü etkinliğin 
Cuma günü sabah namazıyla 
birlikte Yeşil Camii’nden tek-
rar başlatılacağını söyledi. 
“Sonucuna katlanırlar”  
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Eylül ayı 
meclis toplantısında yaptığı 
açıklamada,T2 tramvay hattı-
nın inşasıyla ilgili müteahhit 
firma yetkililerine 3 aylık son 
bir süre verdiklerini açıkladı. 
T2 hattının 8 bin 100 metre 
uzunluğunda, 700 metresi 
yer altında 7 bin 400 metresi 
de yer üstünde bulunan, 4 
kilometresi Demirtaş OSB 
ile bağlantılı bir uygulama 
olduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, “Ringin bir ucu Kent 
Meydanı diğer ucu ise termi-
nal içerisinde. Firma çalışıyor 
ama terminal içerisindeki 
basit ray inşaatları ile alakalı 
çalışıyor. Mücbir sebeplerden 
dolayı Ocak 2019 tarihini 
verdik. Bana sorarsanız yetiş-
mez. Sonucu ne olur bilemem. 
Sonucuna katlanırlar” diye 
konuştu. 
“Dolardaki artış bizi 
ilgilendirmiyor” 
Başkan Aktaş, açıklamasın-
da, T2 tramvay hattıyla ilgili 
dolar kurunda meydana gelen 
artışa da değindi. Dövizde-

ki artıştan doğan zararları 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
karşılamalarının mümkün 
olmadığını kaydeden Başkan 
Aktaş, “Devlet sistem gelişti-
rirse, bunu kamuoyuyla pay-
laşırız. Proje yüzde 75-80’ler 
civarında. Kurumun zarara 
girmemesi adına hukuki 
çerçevede ne gerekiyorsa 
yapmaya hazırız” şeklinde 
konuştu. 
Bursaspor’la kiraya 
karşı mahsuplaşma 
Başkan Aktaş, yaptığı konuş-
mada, Bursaspor’un stadyum 
kirası nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne olan borcuna 
da değindi. Bursaspor’un her 
Süper Lig kulübü gibi mali 
sıkıntılarının bulunduğunu 
ve bunun giderilmesi nokta-
sında kurum olarak gereken 
desteği sağladıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Borç 
konusunda mahsuplaşma 
olabilir mi, olabilir. Kiranın 
ödenmemesiyle ilgili borç sil-
me yoluna gitmeyiz. Kanuni 
çerçevede uygulama yaparız. 
Loca almak gibi” ifadelerini 
kullandı. 
Başkan Aktaş, sözlerinin so-
nunda, bir süredir ara verilen 
Bereket Sofrası Buluşma-
larının da Cuma gününden 
itibaren tekrar start alacağını 
vurguladı.

Ulaşımda adım adım hedefe
Büyükşehir Belediye-

si, tüm ilçelerde yol 
kalitesini artırmaya 
yönelik çalışmalarını 

da aralıksız sürdürüyor. 
İlçe merkezlerinden mahalle 
bağlantı yollarına kadar ulaşım 
kalitesini en üst seviyeye çıkar-
mak amacıyla yapılan çalışma-
lar kapsamında, Orhangazi il-
çesi Hürriyet Mahallesi Şevket 
Durmuş Caddesi’nde başlatılan 
asfaltlama çalışması hızla 
sürüyor. Orhaneli İlçesi’nde de 
Karıncalı Mahallesi bağlantı 
yolu ve 8 kilometrelik Osma-
niye - Çatak arası bağlantı 
yolunda sathi kaplama imalatı 
temel malzeme serilmesi ta-
mamlandı. İnegöl İlçesi Sulhiye 
Mahallesi’nde 4 kilometrelik 
sıcak asfalt kaplama çalışması 
tamamlanırken, Güneykestane 
Mahallesi’nde de 3 kilometre-
lik sathi kaplama çalışmaları 
bitti. Mustafakemalpaşa ilçe 
merkezinde 5,1 kilometrelik 
muhtelif sokaklarda sathi 

kaplama yapılırken, Keles 
İlçesi Davutlar - Harmande-
mirci arası 8 kilometrelik sathi 
kaplama çalışması da tamam-
landı. Yenişehir İlçesi Donatım 
Caddesi’nde 1,5 kilometrelik 
sıcak asfalt kaplama çalışması 
bitirilirken, Çeltikçi Mahalle-
si’ndeki 3,1 kilometrelik sıcak 
asfalt çalışmasına da başlandı.
Hedefe ulaşıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ulaşımda Bursa’yı 
17 ilçesi ile bir bütün olarak 
ele aldıklarını ve tüm ilçelerde 
ulaşım kalitesinin artırılması 
amacıyla başlattıkları çalışma-
ları kesintisiz sürdürdüklerini 
söyledi.

Orhaneli yollarına kalite geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede başlatılan ulaşım 
yatırımları aralıksız sürerken, Orhaneli ilçesinde de yollara kalite geldi.

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

genişletme çalışmalarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde de mevcut yolları daha 
sağlıklı hale getirmek amacıyla 
çalışmalarını hız kesmeden sür-
dürüyor. Çalışmalar kapsamında 
dağ ilçelerinden Orhaneli’nde 
de sathi kaplama ve sıcak asfalt 
çalışmalarıyla ulaşıma konfor, 
yollara kalite geldi. Orhaneli’nin 
Söğüt Mahallesi’nde 1 kilomet-
re, Yakuplar’da 2 kilometre, 
Karesi - Firuz bağlantı yolunda 
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.
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. Orhaneli ilçesi 
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.

İznik'te altyapı tamam sıra üstyapıda
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesine bağlı Göllüce ve Çamoluk 
Mahallelerinde tamamlanan içmesuyu ve şebeke çalışmalarının ardın-
dan sathi kaplama ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Bütünşehir uygula-
masının ardından 
merkeze bağlanan 
tüm ilçelerde alt-

yapının daha sağlıklı hale 
getirilmesi çalışmalarına 
hız veren BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, İznik ilçesi-
ne bağlı iki mahallenin 
daha altyapısını yeniledi. 
Çalışmalar kapsamında 
İznik’in Göllüce ve Çamoluk 
Mahallelerinde tamamla-
nan içmesuyu ve şebeke 
çalışmalarının ardından, 
asfalt ve sathi kaplama 
çalışması yapıldı.
Yapılaşmanın yoğun olma-
dığı yerlerde sathi kaplama,  
yapılaşmanın ve alt yapının 

tamamlandığı yerlerde de 
sıcak asfalt kaplamalarıyla, 
hizmetleri Bursa'nın her 
köşesine ulaştırmak isteyen 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
projelendirilen altyapı ça-
lışmalarının yanında zemin 
iyileştirme çalışmalarına 
da büyük önem veriyor. Kış 
aylarına girmeden asfalt ça-
lışmalarını bitirerek şehri 
güzel bir kimliğe kavuş-
turmayı hedefleyen BUSKİ,  
Ocak 2018’den Ağustos 
ayı sonuna kadar geçen 
sekiz aylık süreçte 50 bin 
ton asfalt kaplama, 53 bin 
ton asfalt yama ve 220 bin 
metrekare sathi kaplama 
gerçekleştirdi. 
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Keles'te yatırım hız kesmiyor

Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Dev bütçeli yatırımlarla Bursa’nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, dağ yöresi ilçelerinden Keles’te de altyapıyı sil baştan yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş bünyesine katı-
lan 26 mikrobüsle otobüs filosu yaş ortalaması 6’ya, yeni alınan 50 
otobüs ile Özel Halk Otobüsü yaş ortalaması da 3’e inerken, konforlu 
ulaşımla birlikte toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların sayısı gide-
rek artıyor.

Bursa’nın en temel soru-
nu olan ulaşıma köklü 
çözümler üretmek için 
acil eylem planı kap-

samında kavşak düzenleme ve 
şerit genişletme gibi fiziki yatı-
rımların yanında toplu ulaşıma 
teşvik için fiyat indirimi ve ek 
seferleri devreye alan Büyük-
şehir Belediyesi, daha konforlu 
bir ulaşım için otobüs filosunu 
da gençleştirmeye başladı. 
Ulaşım sorununun fiziki yatı-
rımların yanında toplu ulaşım 
kültürünün de yaygınlaşmasıyla 
çözüleceğini göz önünde bulun-
duran Büyükşehir Belediyesi, 
Burulaş tarafından alınan 26 
mikrobüsü sisteme entegre 
etti. Yeni alınan bu araçlarla 
Burulaş’ın filosu 383’den 408’e 
çıkarken, yaş ortalaması da 
7’den 6’ya düşmüş oldu. Bunun 
yanında Burulaş bünyesinde 

faaliyet gösteren 300 özel halk 
otobüsünden eski model ve 
klimasız olan 25’i sistemden 
çıkarılırken, yerine 50 adet kli-
malı ve engelli erişimine uygun 

50 adet yeni otobüs sisteme 
dahil oldu. Böylelikle 325 adede 
ulaşan özel halk otobüsü filosu-
nun yaş ortalaması da 4’ten 3’e 
düşmüş oldu.

Bursa’da ulaşımın  
geleceği planlanıyor
Bereket Sofrası uygulamasıyla vatandaş-
larla buluşmaya devam eden Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2035 
Ulaşım Master Planı çalışmalarının sürdü-
ğünü belirterek, “Bir insanın veya kurumun 
yol haritası olmalıdır. Yoksa lodosa tutul-
muş gibi sağa sola savrulur. Bir yandan 
yol haritasını çıkartırken, öte yandan da 
acil eylem planını uyguluyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın, vatandaşlar-
la aynı sofrada bulu-

şarak görüş ve düşüncelerini 
dinlediği Bereket Sofrası, 
bu hafta Gürsu ilçesindeki 
Kurtuluş Camii’nde kuruldu. 
Sabah namazının ardından 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, çay, simit, 
peynir ve zeytinden oluşan 
sabah kahvaltısını samimi 
sohbet ortamında yaptı.
 “Master Plan  
üzerinde çalışıyoruz”
Sabahın en bereketli sa-
atlerinde vatandaşlarla 
buluşmanın huzur ve enerji 
verdiğini belirten Başkan 
Aktaş, Gürsu’nun hızla geli-
şen ilçelerden biri olduğunu 
ifade etti. Silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden 
Cüneyt Yıldız’ı rahmetle 
anan Başkan Aktaş, Gürsu 
Belediye Başkanı Mustafa 
Işık’ın da samimi ve azimle 
çalışarak ilçeye katkı sundu-
ğunu dile getirdi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 17 ilçe, 1058 
mahalle ve 3 milyon nüfusa 
hizmet götürdüğünü anlatan 

Başkan Aktaş, “Göreve geldi-
ğimiz günden bu yana Bursa 
kazan bizler kepçe misali 
tüm ilçelerde durmadan yo-
rulmadan çalışıyoruz. Hizmet 
götürüyoruz. Bursa’nın ve 
ilçelerin güzelliklerini ortaya 
çıkarmak istiyoruz. 2035 
Ulaşım Master Planı üze-
rinde çalışıyoruz. İçerisinde 
muhteşem projeler yer alıyor. 
Bir insanın veya kurumun 
yol haritası olmalıdır. Yoksa 
lodosa tutulmuş gibi sağa 
sola savrulur. Bir yandan yol 
haritasını çıkartırken öte 
yandan da acil eylem planını 
uyguluyoruz. Kısa vadeli 
işleri aksatmadan yürütüyo-
ruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü eliyle yapı-
lan altyapı yatırımları, 

sadece kent merkezinde değil, 
17 ilçede de hız kesmeden 
sürüyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın “SUKAP Projesi” 
kapsamında alınan krediyle Ke-
les'teki içme suyu, kanalizasyon 
ve yağmur suyu projelerinin 
yapımı, BUSKİ’nin ilçelere yö-
nelik başlattığı yatırım zinciri-
nin önemli halkalarından birini 
oluşturuyor.
Keles’te devam eden altyapı ça-
lışmaları hakkında bilgi veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’nın ancak 
sağlıklı bir altyapıyla geleceğe 
taşınabileceğini belirtti. Bu 
doğrultuda BUSKİ ekiplerinin 
tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet 
içinde olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “'SUKAP Projesi 
kapsamında, Keles ilçemizde 14 
kilometre kanalizasyon hattı ile 
8 kilometre yağmursuyu hattı 
imalatı çalışmalarını başlattık. 
10 milyon TL’lik yatırım büyük-

lüğüne sahip bulunan projeyle, 
Keles’in altyapı sorunlarını 
çözüme kavuşturmayı hedefli-
yoruz” dedi.
Keles’in Uludağ Caddesi'nde 
500 metre kanalizasyon ve 500 
metre içme suyu hattı imalatı 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
eden Başkan Aktaş, aynı proje 
kapsamında 2 adet 1000 met-
reküp, 2 adet 500 metreküp, 1 
adet 200 metreküp ve 1 adet 50 
metreküp olmak üzere top-
lam 6 adet su deposu imalatı 
gerçekleştirildiğini de sözlerine 
ekledi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’nin 
bulunduğu alanda içinde 12 metrelik anıtın da yer alacağı ayrıcalık-
lı bir proje hayata geçirilecek.

Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehitler Dul 
ve Yetimleri Derneği 
Bursa Şubesi’ni ziyaret 

eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, şehit 
yakınları ve gazilere Şehitlik 
Anıtı Projesi’nin müjdesini 
verdi. Vali İzzettin Küçük ve 
Bursa milletvekilleriyle birlik-
te Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehitler Dul ve Yetimleri Der-
neği Bursa Şubesi’ne giden 
Başkan Aktaş, burada Dernek 
Başkanı Metin Şenol ve dernek 
üyeleri ile sohbet etti. “Bu 
topraklar üzerinde hür bir şe-
kilde yaşıyorsak, bunu şehit ve 
gazilerimize borçluyuz” diyen 
Başkan Aktaş, bir vefa borcu 
olarak projelendirdikleri Mih-
raplı Şehitlik Anıtı Projesi’nin 
detaylarını gazilerle paylaştı.
Vefa borcumuz
Bu vatanın her karış topra-
ğının şehit kanlarıyla sulan-
dığının altını çizen Başkan 
Aktaş, “İstiklal Marşımızın 
bir kıtasında Akif; “Bastı-
ğın yerleri 'toprak!' diyerek 
geçme, tanı: Düşün altındaki 
binlerce kefensiz yatanı. Sen 
şehit oğlusun, incitme, yazıktır, 
atanı: Verme, dünyaları alsan 
da, bu cennet vatanı” der. Her 
karış toprağımız şehit kan-
larıyla sulandı.  Bizi bölmek 
parçalamak isteyenlere geçit 
vermemek için Çanakkale’de 
300 bin vatan evladını toprağa 
verdik. Bu savaşta Bursa’dan 
5000 asker şehit oldu.  Bizim 
inancımızda şehitler ölmez. 
Şehitlik ölümü yenmek, vusla-
ta ermektir. Bugün bu toprak-
lar içinde özgürce yaşıyorsak 
bunu; bize yaşanabilir bir ülke 
bırakmak için canlarını feda 
eden şehitlerimize, gazilerimi-
ze borçluyuz. Onlardan aldığı-
mız emaneti gelecek nesillere 
layıkıyla taşıyabilirsek ancak 
vefa borcumuzu ödeyebiliriz. 
Bu nedenle tüm şehitlerimizin 
isimlerini aynı zamanda yapa-
cağımız proje ile ölümsüzleşti-
receğiz” diye konuştu.
Benzeri yok
Projenin detaylarını Başkan 
Aktaş’tan dinleyen Vali İzzettin 

Küçük ise, “Birçok şehri incele-
me fırsatı buldum. Gördüğüm 
kadarıyla Türkiye’nin en güzel 
şehitliği olacak. Buraya tüm 
şehit ve gazi aileleri gelecek. 
Sadece hüzünlerini paylaşma-
yacaklar, burada güzel anlar 
geçirecekler. Sosyal alanlar, 
oturma alanları, kafeterya 
gibi bölümlerde keyifli vakit 
geçirecekler. Gerektiğinde 
hüznümüzü yaşarız. Ama 
hayat devam ediyor. Şehit ve 
gazi ailelerini sürekli hüzün ve 
keder içinde bırakmaya kimse-
nin hakkı yok” dedi.
Şehitler Diyarı
Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi 
Kültürel Miras Şube Müdürlü-
ğü tarafından projesi hazırla-
nan çalışma, dernek binasının 
bulunduğu Odunluk Mahal-
lesi’ndeki toplam 15 bin 220 
metrekarelik alanı kapsıyor. 
İl Jandarma Komutanlığı’nın 
‘Şehitler Diyarı’ talebine uygun 
olarak hazırlanan projede 
dernek birimleri, müze, tören 
alanı ve sosyal alanlar bulu-

nacak. İnşaat alanının 1300 
metrekare olacağı projede, 12 
bin 350 metrekare yeşil alan, 
430 metrekare otopark alanı 
ve 1350 metrekare tören alanı 
yer alacak. 
12 metrelik anıt
Projenin en özellikli yapı-
larından biri ise 12 metre 
28 santim yüksekliğe sahip 
şehitlik anıtı olacak. 120 
metrekarelik alan üzerine 
konuşlandırılacak anıtta tema 
olarak şehitlere verilen önem 
işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü 
formlardan oluşan 2 ana ayak 
sayesinde ayakta duran anıtın 
en üst kısmında ise bağım-
sızlığın simgesi olan dev bir 
ay yıldız bulunacak. Dernek 
birimleri, müze, sosyal alanları 
ile birlikte tören alanı, müze 
tüneli ve çevre düzenlemesi-
ne ait mimari, peyzaj, statik, 
mekanik tesisat ve elektrik 
tesisatına ait uygulama proje-
leri tamamlanırken, projenin 
18 Mart Çanakkale zaferine 
yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mihraplı’ya şehitlik anıtı

İpek iğne oyası  
dünya vitrininde

Bursa'nın sosyal ve 
kültürel hayatını 
zenginleştirmek adına 
çalışmalarını sürdüren 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
anavatanı Türkiye olan iğne 
oyasının tutkunlarını buluş-
turdu. Kültür Sanat Dairesi 
Başkanlığı Müzeler Şube Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen 
'Uluslararası İpek Oya Festiva-
li', koleksiyonerler, akademis-
yenler ve sanat tarihçilerinin 
katılımıyla Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi'nde başladı. 
Küratörlüğünü Prof. Dr. Ayten 
Sürür'ün üstlendiği festivale, 
Japonya ve Bulgaristan’dan 14 
yabancı koleksiyoner katıldı. 
Yerli ve yabancı katılımcıların 
kendi kültürlerinde ipek iğne 
oyasını anlattığı festivalde, 
konferansların yanı sıra tanıtım 
stantları yer alıyor. 27-30 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştiri-

len festival kapsamında atölye 
çalışmaları Mudanya Mirzaoba 
ve İznik Müşküle köylerinde 
yapılacak. 
Merinos Tekstil Sanayi Mü-
zesi'ndeki festival, kültürel 
değerlerin yaşatılmasında 
önemli misyon üstlenen Bursa 
Olgunlaşma Enstitüsü'nün 
hazırladığı 'İğne oyalı kıyafetler 
defilesi' ile başladı. Birbirinden 
değerli elbiselerin sahnelendiği 
defile, izleyenleri büyüledi.

Bursa’da her geçen gün, 
yaşam kalitesini daha 
da artıran yatırımları 
gerçekleştiren Bü-

yükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Karacabey 
İlçesi’nin Canbalı, Mecidiye 
ve Nasrettin mahallelerindeki 
sıkıntılı noktalarda kanali-
zasyon ve içme suyu hatlarını 
yenilendi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, çalış-
malarla ilgili bilgi vererek, 
“Bursa’da her ilçede, kente 
değer katan çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Tüm ilçelerde 
kanalizasyon ve içme suyu 
hatlarını BUSKİ marifetiyle 
yenilemeye gayret ediyoruz. 
Karacabey de yatırımlarımı-
zı sürdürdüğümüz ilçelerin 
başında geliyor. Bu kapsamda, 
Canbalı Mahallesi, Nasret-
tin Mahallesi ve Mecidiye 
Mahallesi'nde çalışmalarda 
sona gelindi. Böylelikle ilçedeki 
altyapısı sorunlu mahallele-
ri sorunlarından arındırmış 
olduk” diye konuştu. 

BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç de BUSKİ olarak, Meci-
diye Mahallesi’nde 6 kilometre 
içme suyu, 3 kilometre kana-
lizasyon hattı, 2 kilometre de 
yağmursuyu hattı imal ettikle-
rini, Canbalı Mahallesi’nde de 
2 kilometre içme suyu hattı, 1 
kilometre kanal ve 1 kilometre 
de yağmursuyu hattı yenileme 
çalışması yaptıklarını söyledi. 
Altyapının ardından asfaltlama 
çalışmalarını da hemen baş-
latan BUSKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri, çalışmanın yapıldığı 
adreslerde 2 kilometre asfalt 
imalatı gerçekleştiriyor.

Karacabey’de sağlıklı altyapı
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kentin tüm ilçelerinde yatırımla-
rını sürdürürken, Karacabey’deki altyapı çalış-
malarında sona gelindi.
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İnsanlık tarihine zamanda yolculuk
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, Neolitik, kalkolitik ve Osmanlı dönemine ait canlandırma 
köylerle ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk imkanı sunan Aktopraklık Höyük Arkeopark ile Doğa Tarihi ve Açıkhava 
Müzesi, çok yakında tam anlamıyla ziyarete açılacak.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları kapsamın-

da kente kazandırılan ve 8500 
yıllık geçmişin izlerini taşıyan 
Akçalar’daki Aktopraklık Höyük 
Arkeopark alanını gezdi. AK 
Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın 
da katıldığı gezide, İstanbul 
Üniversitesi Tarih Öncesi Arke-
olojisi Öğretim Üyesi ve Aktop-
raklık Höyük Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Necmi Karul, çalışmaların 
son durumu hakkında Başkan 
Aktaş’a brifing verdi.
Kazı çalışmalarının 2004 
yılında başladığı ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin ise 2009 yılından 
itibaren sürece dahil olduğu 
Arkeopark’la ilgili değerlendir-
meler bulunan Başkan Aktaş, 
buranın sadece Türkiye’nin 
değil, Dünya’nın en önemli ar-
keolojik alanlarından bir tanesi 
olduğunu vurguladı. Çalışmalar 
kapsamında bölgeye büyük bir 
emek harcandığını ifade eden 
Başkan Aktaş, “8500 yıl önce-
si yaşam alanları ile beraber 
buranın 7/24 yaşayan bir yer 
haline dönüşmesi için sosyal te-
sisleri ve kazı alanları ile birlikte 
mükemmel bir alan oluşturuldu. 
Ben göreve yeni başladığımda 
hocalarımızla, çalışmaların hız-
landırılması konusunda bir gö-
rüşme yapmıştık.  Nasip olursa 
artık toparlama aşamasındayız. 
Bursa'da 8500 yıl önceki döne-
mi canlandırdığımız gibi bir yan-
dan kazı çalışmalarımız devam 

edecek. İnanıyorum ki yaşlısıyla 
genciyle kadınıyla erkeğiyle 
çocuğuyla herkes buradan 

istifade edecek. Yakında otoyol 
çalışması da tamamlanacak. 
Buranın batısında Gölyazı gibi 
çok özellikli bir yerin bulunma-
sı, içinde bulunan sosyal tesisler 
ile deyim yerindeyse tam bir 
yaşam alanı olacak. Aktopra-
lık Höyük Arkeopark ve Doğa 
Tarih ve Açıkhava Müzesi’nin 
Bursa’mıza ve ülkemize önemli 
bir değer katacağına inanı-
yorum. En kısa zamanda tam 
olarak açılışını yaparak, buranın 
içeriği ve konseptini,  Türkiye 
ve Dünya ile buluşturacak olma-
nın heyecanını yaşıyoruz” diye 
konuştu.
Aktopraklık Höyük ve 
Arkeopark’a girişlerin tamamen 
ücretsiz olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Necmi Karul ve ekibine 
verdiklerini emek ve katkıların-
dan dolayı teşekkür etti.

Züferbey Camii’ne 
estetik dokunuş
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel miras çalışmaları kapsamında 
çevresi sil baştan yenilenen Mustafake-
malpaşa’daki Züferbey Camii, vatandaş-
ların kullanımına sunuldu.

Bursa şehir merke-
zinde olduğu gibi 17 
ilçede de ‘virane hal-
de bulunan’ tarihi 

ve kültürel miras eserlerini, 
ibadethaneleri ayağa kaldı-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
Mustafakemalpaşa’da bir 
caminin daha çevresini 
düzenleyerek vatandaşla-
rın istifadesine sundu. İlçe 
merkezindeki Atatürk Anıtı 
ve Hükümet Meydanı’nın 
karşısında yer alan Züferbey 
Camii, kapsamlı yenilemeye 
tabi tutuldu. Merkez cami-
sinde şadırvan, yürüyüş 
yolları ve oturma birimle-
riyle birlikte toplam 2 bin 
120 metrekarelik açık alan 
sıfırdan ele alındı. Yapılan 
çalışma sonucunda Züfer-
bey Camii, yeni görüntüsüne 
kavuştu.  
Büyükşehir Belediyesi’nden 

konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, Bursa kent 
merkezinde olduğu gibi 
ilçelerde de tarihi ve kül-
türel miras çalışmalarının, 
cami düzenlemelerinin 
tüm hızıyla sürdüğü ifade 
edildi. Açıklamada, ecdat 
yadigarı eserlerin yanı sıra 
yakın tarih yapılarının da 
daha işlevsel hale getirildiği 
belirtilerek, benzer faaliyet-
lerin kesintiye uğramadan 
süreceği kaydedildi.Bıçakçılık müzesinde 1. yıl heyecanı

Bursa Bıçak Müzesi, 
birinci hizmet yılını dol-
durdu. Faaliyete geçtiği 
tarihten bu yana 258’i 

yabancı 31 bin 641 kişiye ev sa-
hipliği yapan müzenin kuruluşu 
nedeniyle kutlama programı 
düzenlendi. Müze bahçesinde 
organize edilen programda Fa-
ruk Saraç Tasarım Meslek Yük-
sekokulu öğrencilerince üretilen 
yaş pasta, Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Zehra Sönmez ve 
protokol üyeleri tarafından ke-
silerek, davetlilere ikram edildi. 
Programda ayrıca, Faruk Saraç 
Tasarım Meslek Yüksekokulu 
Aşçılık Bölümü Öğretim Görev-
lisi Okan Dikiş ve öğrencileri 
tarafından ‘doğrama teknikleri’ 
konulu mini bir gösteri yapıldı. 
Dikiş ve öğrencilerinin şovu, 
davetliler tarafından büyük bir 
ilgi ile izlendi. 

Büyükşehir Belediye Başkanve-
kili Zehra Sönmez, Türkiye’nin 
ilk ve tek bıçak müzesinde 
birinci hizmet yılını doldurma-
nın gururunu yaşadıklarını ifade 

etti. Müzede 700 yıllık süreçte 
birbirinden farklı nitelikleriyle 
‘150’ye yakın çeşidi olduğu 
bilinen’ Bursa bıçağının en de-
ğerli örneklerinin sergilendiğini 
belirten Sönmez, “Kendisine has 
özellikleriyle dikkat çeken Bursa 
bıçağının sap malzemesi ve 
işlemesinde, namlu süslemele-
rinde, hatta Türk kılıcı özellik-
leri taşıyan bazı bıçak türlerinin 
tipolojilerinde Bursa’ya özgü bir 
model oluşturulmuştur. Müzede 
bal mumu heykellerle birebir 
şekilde geçmiş dönemdeki bıçak 
ustaların zanaatını ifade ettiği 
mekânlar da canlandırılmıştır. 
Bıçak müzemizde bıçakçılığın 
tarihi süreci ve özellikle Bursa 
bıçakçılığı anlatılmaktadır. Ay-
rıca dünyada ilk esnaf teşkilatı 
olan ahilik kültürünün tanıtımı-
na da yer verilmiştir” dedi. 
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Hayata vizörden baktıran festivalHayata vizörden baktıran festival
Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi, Bursa Kent 

Konseyi ve Bursa 

Fotoğraf Sanatı Der-

neği işbirliğiyle bu yıl 

8’incisi düzenlenen 

ve 12 ülkeden 165 

fotoğraf sanatçısını 

Bursalılarla buluştu-

ran Bursa Uluslarara-

sı Fotoğraf Festivali, 

kortej yürüyüşü ile 

başladı.

Dünyanın sayılı 
fotoğraf festi-
valleri arasında 
gösterilen ve 

8’inci yılında ‘Ritüeller’ 
temasıyla Bursalılarla 
buluşan BursaFotoFest’in 
geleneksel kortej yürüyü-
şü Cumhuriyet Caddesi ile 
Zafer Plaza arasında yapıl-
dı. Yürüyüşe Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa Kent Kon-
seyi Başkanvekili Şuayip 
Toprak, BUFSAD Başkanı 
Serpil Savaş ile yerli ve ya-
bancı fotoğraf meraklıları 
katıldı. Mehter Takımının 
marşları eşliğinde yapılan 
kontej yürüyüşü, renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Bir 
taraftan kortej içinde yer 
alıp, yürüyen fotoğrafçılar 
aynı zamanda kortejin en 
güzel görüntülerini yaka-
layabilmek için de sık sık 
deklanşöre bastı.
Bursa’yı tanıtmak 
zorundayız
Kortej yürüyüşünde 
fotoğraf tutkunlarını yalnız 
bırakmayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Fotofest’in startını 
bu yürüyüşle veriyoruz. 
Kent Konseyi burada, ken-
tin tüm katmanları, siyasi 
partiler, meclis üyeleri 
burada. Aynı zamanda 
Hindistan ve Sri Lanka’dan 
gelen konuklarımız bura-
da. Onlar da bu heyecana 
ortak oldular. Bursa’mızın 
kadını erkeği, genci yaşlısı 

herkes burada. Her zaman 
söylüyorum, Bursa Allah 
vergisi güzellik ve öze-
liklere sahip bir şehir. Bu 
güzellikleri profesyonel 
fotoğrafçılar marifetiyle 
dünyaya tanıtmaya çalışı-
yoruz. Bursa’nın tanıtım 
ve lansman konusunda 
ciddi açılımlara ihtiyaç var. 
Bugüne kadar yapılan gü-
zel çalışmalar var. Bunları 
artırarak devam edeceğiz. 
Bursa’yı dünyaya tanıtmak 
zorundayız. Burada farklı 
siyasi görüşlerden insanlar 
var. Ama herkesin ortak 
derdi, aşkımız, heyecanı-
mız, sevincimiz Bursa üze-
rinedir. İnşallah Bursa’yı 
hep beraber güzel günlere 
koşturacağız” dedi.
'Bursa FotoFest'de 'Ri-
tüeller' ödüllendirildi
Dünyanın sayılı fotoğraf 
festivalleri arasında göste-
rilen ve 8. yılında ‘Ritüel-
ler’ temasıyla Bursalılarla 
buluşan BursaFotoFest’e 
ödüller damgasını vurdu. 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) 
Fuaye alanında gerçekleş-
tirildi. ‘8. Bursa Uluslara-
rası Fotoğraf Festivali’nin 
‘Uluslararası Instagram 
Fotoğraf Yarışması’nda 
Bursa’dan Aygül Öztürk 
birinci, İran’dan Jaber Gho-
lami ikinci ve Bursa’dan 
Fatih Özenbaş üçüncü 
oldu. Yarışmada, Sami 
Uçan, Abit Kullebi, Hasan 
Uçar, Ahmet Turan Kural, 

Pranap Basak ve Özgür 
Konur da mansiyon ödülle-
rinin sahibi oldu. Dereceye 
giren fotoğraf sanatçıla-
rına ödüllerini, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş verdi.
Hindistan fotoğrafı 
Bursa'ya taşındı
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Bursa Kent Konseyi 
ve Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) işbir-
liğiyle bu sene ‘Ritüeller’ 
temasıyla yapılan 8. 
BursaFotoFest, fotoğrafın 
dünyaca usta isimlerini 
fotoğrafa gönül verenler-
le buluşturuyor. Festival 
kapsamında yapılan konuk 
ülke oturumunda ise 
Hindistan ele alındı. Otu-
rumun moderatörlüğünü 
üstlenen Festival Küratörü 
Kamil Fırat, Hindistan’dan 
gelen fotoğraf sanatçı-
larının BursaFotoFest’e 
değer kattığını söyledi. 
Hindistan’ın, bu yıl festiva-
lin teması olan ritüeller ile 
özdeşleşebilecek ülkelerin 
başında geldiğini belirten 
Fırat, binlerce yıllık kadim 
geleneklere ve ritüellere 
sahip Hindistan’ın, bu 
özellikleri ile dünyanın 
her zaman ilgisini çekmiş 
coğrafyaların başında gel-
diğini sözlerine ekledi.
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Yaşama engel yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli 
vatandaşlara yönelik projeler kapsamında ha-
yata geçirilen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’, coşku-
lu bir törenle faaliyetlerine başladı.

Bursa’ya değer katan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk 
odaklı uygulamaları 

kapsamında, Osmangazi İlçesi 
Veysel Karani Mahallesi’nde 
projelendirilen ‘Engelsiz Yaşam 
Merkezi’, ziyaretçilerini ağırla-
maya başladı. Atıcılar Eğitim Va-
disi karşısında hayata geçirilen 
merkez, engelli vatandaşların 
sosyal yaşamda daha aktif rol 
almalarına katkı sağlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nin değerine 
işaret ederek, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak, yaşamaktan 
keyif alınan bir Bursa’nın inşası 
için yoğun çaba halindeyiz. Ken-
timizde dezavantajlı gruplara 
yönelik projelere büyük önem 
veriyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, herkesin birer en-
gelli adayı olduğunu belirterek, 
“Bursa’da engelli vatandaşları-
mızın hizmete erişimi önündeki 
tüm engelli bir bir kaldırıyoruz. 
Engelsiz Yaşam Merkezi, bu uy-
gulamaların en önemlilerinden 
biri. Bu merkezle engelli bireyle-
rin sosyal aktivitelere katılımını 
sağlamayı, mesleki becerilerini 
geliştirmeye yardımcı olmayı ve 
engelli ailelerinin de gündelik 
yaşamlarını kolaylaştırmayı 
amaçlıyoruz. Merkez, toplumda 
engelli olma durumuyla ilgili 
farkındalık sağlarken, toplumun 
engelli haklarını gözeten duyarlı 
bir yapıya kavuşmasına da kat-
kıda bulunacak” diye konuştu.
Güçlü iletişim
Başkan Aktaş, merkezin engelli 

ve engelsiz bireyler arasındaki 
iletişimi kuvvetlendirmek üzere 
faaliyet göstereceğine işaret 
ederek, “Merkezde, 16 yaşından 
sonra özel eğitim ve milli eğitim-
de örgün eğitime devam edeme-
yen engelli gençlerin hem sosyal 
becerilerini geliştirmek hem de 
çeşitli branşlarda eğitimlerine 
ve sosyal entegrasyonlarına des-
tek olmayı hedefliyoruz. Toplam 
154 bin 258 m2 alan içerisinde 
1200 m2 kapalı alana sahip olan 
merkezin dış mekanında yer 
alan hobi bahçesi, ampute ve 
görme engelli amatör kulüplerin 
de kullanabilmesine uygun 4 
halı saha yer alıyor. Profesyo-
nel kapalı spor salonu, atıcılık, 
yüzme, basketbol ve çeşitli 
branşlarda katılımcıların spor 
etkinliklerinin gerçekleştirilebi-
leceği tesiste, erişilebilir saha ve 
salonda spor yapma imkanı da 
bulunuyor” şeklinde konuştu.

BUSMEK eğitimde 
çıtayı yükseltiyor
Hayat boyu öğrenme anlayışıyla eğitim faaliyetlerine büyük önem 
veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim 
döneminde 53 branşta eğitim verecek olan BUSMEK Ertuğrul Kurs 
Merkezi’ni hizmete açtı.

Bursa’nın mesleki eği-
timde kalite çıtasının 
yükseltilmesini hedef-
leyen Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi, 13. yılında 30 
farklı mekanda hizmet veren 
Bursa Sanat ve Meslek Eğitim 
Kursları’nın (BUSMEK) tüm 
kesimlere ulaşabilmesi için 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Vatandaşların sanatsal ve 
mesleki ihtiyaçlarının karşı-
lanması amacıyla hazırlanan 
Nilüfer Ertuğrul Kurs Merkezi 
de düzenlenen törenle hizme-
te açıldı. Yaz dönemi için 25 
branşta 1.055 ön başvurunun 
alındığı kurs merkezinde, 
27 grupta 489 kişiye eğitim 
verildi. Yabancı dillerden 
kişisel gelişime, bilgisayar 
kullanımından giyim üretim 
teknolojilerine, el sanatların-
dan robotik kodlamaya kadar 
birçok branşta eğitimlerin 
verildiği merkez, 2018-2019 
yeni eğitim öğretim dönemi 
için de 3.100 başvuru aldı. 4 
katlı merkezde 12 adet derslik 
bulunurken, 2018-2019 
eğitim öğretim döneminde 53 
branşta eğitimler verilecek. Bu 
branşlar arasında yabancı dil-
lerden el sanatlarına, yiyecek 
içecek hizmetlerinden kişisel 
gelişime kadar birçok branşı 
bulunuyor.

30 mekânda hizmet
İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başlayan açılış töreninde 
konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
açılışın ilçeye ve Bursa’ya 
hayırlı olmasını diledi. Başkan 
Aktaş, idealist anne ve babalar 
olabilmek için bu tür yerlerin 
önem arz ettiğini kaydetti. 

BUSMEK’in bir halk üniversi-
tesi olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, “İnsanların kişisel geli-
şimine katkılar sunduğumuz 
gibi yurt dışında da organizas-
yonlar yapıyoruz. BUSMEK, 
13. yılında 30 farklı mekânda 
hizmet veriyor. Bizler için 
kurs merkezlerinin verimli 
kullanılması önemlidir" diye 
konuştu. 

‘Glutensiz Yerim’ ile sağlıklı yaşam
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin des-
teğiyle faaliyetine 
başlayan ve Bursa 

Çölyakla Yaşam Derneği’nin 
işleteceği ‘Glutensiz Yerim’ 
kafe restoran, Merinos Parkı 
içinde, hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ‘Glu-
tensiz Yerim Kafe Restoran’ın 
açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, sağlıklı yaşamın öne-
mini vurguladı. Başkan Aktaş, 
çölyak hastalığının glutenin 
yol açtığı önemli bir durum 
olduğunu belirterek, “Gluteni, 
çölyakı ve bu tür mekanları, 
ancak bu durumu yaşayan 
bilir. Çölyak hastaları glutensiz 
bir hayat sürmek zorundalar. 
Bursa’da yaklaşık 2 bin kişinin 
çölyak olduğu biliniyor” dedi.
Bursa Çölyakla Yaşam 
Derneği’nce gerçekleştirilen 
bilinçlendirme çalışmalarının 
önemine değinen Başkan 
Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi 
desteğiyle açılan Glutensiz 
Yerim Cafe Restoran’ın, çölyak 
hastalığı olan vatandaşlarımı-
zın gönül rahatlığıyla gele-
bilecekleri, aileleriyle vakit 
geçirebilecekleri bir mekan 

olarak önemli bir eksikliği 
gidereceğine inanıyorum” 
diye konuştu. Aktaş, çölyaklı 
olmayan vatandaşların da 
mekandan faydalanabileceğini 
ifade etti.
“Bu mekanı  
ayakta tutmalıyız”
Bursa Valisi İzzettin Küçük de 
konuşmasında, 5 – 10 yıl önce 
çölyak hastalığının bugünkü 
kadar bilinmediğini hatırlata-
rak, çölyak ile ilgili sevindirici 
bir adım atıldığını söyledi. 
Bugün konuyla ilgili daha çok 
bilinçli olunduğunu ifade eden 

Vali Küçük, “Mekanları yaşat-
mak önemli ve bu hepimizin 
işi… Bundan sonraki hedefi-
miz bu mekanı ayakta tutmak 
olmalıdır” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili 
Atilla Ödünç, çölyaklı çocuk-
ların, diğer mekanlarda gör-
dükleri her ürünü bu kafede 
glutensiz olarak bulabileceğini 
söyledi. AK Parti Bursa Millet-
vekili Emine Yavuz Gözgeç de 
mekanın sağlıklı yaşam için 
önemli bir destek olduğunu 
kaydetti. 
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Gelecek, bilimle gelecek
TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Ge-
leceğimiz için bilim merkezleri’ ana temalı 2. Türkiye Bilim ve Teknoloji 
Merkezleri Konferansı başladı. 

Türkiye’nin en geniş 
kapsamlı bilim merke-
zilerinden birine sahip 
olan Bursa, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzen-
lendiği ve ilki geçen yıl Konya’da 
yapılan Türkiye Bilim ve Tekno-
loji Merkezleri Konferansı’nın 
ikincisine ev sahipliği yapıyor. 
Toplum ve bilim merkezleri, 
bilim merkezleri ve iş birlik-
leri,  sergi tasarım ve üretim 
süreçleri, bilim merkezlerinde 
sürdürülebilirlik,  bilim merkezi 
etkinlikleri ile bilim iletişimi gibi 
konuların masaya yatırılacağı, iki 
gün sürecek konferansın açılış 
töreni Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Konferansa, 
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan 
Mandal, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim, yerli ve yabancı uzman-
lar, sektörde faaliyet gösteren 
firma yöneticileri ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Model olmayı hedefliyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, konferansın açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir Belediyesi’nin viz-
yon projesi Bursa Bilim ve Tek-
noloji Merkezi’nin, Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişimine hız kazandırması ve 
bu kapsamdaki ilk örnekler-
den biri olarak tüm Türkiye’ye 
model olmasını hedeflediklerini 
söyledi. Bursa’yı her alanda ge-
leceğe taşıyacak projeleri bir bir 
hayata geçirdiklerini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Bilim ve teknoloji 
merkezimiz de çocuklarımızın ve 
gençlerimizin bilim ve teknoloji-
ye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır 
ve eğlenceli bir şekilde bilimsel 
konuları sunmak amacıyla geliş-
tirildi. Bugün burada Türkiye’nin 
en geniş kapsamlı bilim merkez-
lerinden birine sahip olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak,  
bilimsel bir zirveye ev sahipliği 
yapmanın kıvancı ve gururunu 
yaşıyoruz” dedi.
Ciddi bir altyapı
Yerli ve milli üretim kavramının 
iyice öne çıktığı günümüzde 
Türkiye’nin geleceğinin bilimde 
olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Türkiye’nin geleceği adı-
na önemli bir misyon üstlenen 
ve bilimi topluma yaymak için 
projelendirilen bilim merkez-

lerinin yönetici ve temsilcileri, 
deneyimlerini paylaşmak ve 
sektördeki hedefleri tartışmak 
için aramızdalar. Konferansta 
nitelikli işgücü oluşmasına ve 
yerli üretime katkı sağlamak 
amacıyla geliştirilen bilim 
merkezleri temsilcileri gelecek 
adına bilgi, birikim ve deneyim-
lerini paylaşmalarının yanı sıra 
bilim merkezlerinin sürdürüle-
bilirliği konusunda fikir alışve-
rişinde bulunacaklar. Özellikle 
bilim merkezlerinin sürdürü-
lebilir olması önemli bir konu. 
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine giden yolda bilim 
merkezlerinin ciddi bir altyapı 
teşkil edeceğine inanıyorum. 
Konferansa gerek yurt içinden 
gerekse yurt dışından katılan 
misafirlerimize teşekkür ediyor, 
konferansın verimli geçmesini 
diliyorum” diye konuştu.
Krizi fırsata çevirmek
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. 
Hasan Mandal, Türkiye’nin 
son dönemde yaşadığı ekono-
mik güçlüklere dikkat çekerek 
başladığı konuşmasında, bu tür 

güçlüklerin yeni fırsatları bera-
berinde getirdiğini hatırlattı. Bu 
tip güçlüklerin, yeni arayışlara 
yönelme ve özgüven oluşması-
na fırsat verdiğini dile getiren 
Mandal, “Bu fırsatlardan biri 
savunma sanayiindeki yerlilik 
oranının yüzde 60’ların üzerine 
çıkmasıdır. Yine böyle bir güçlük 
dönemini fırsata çevirip, yerli ve 
milli süreciyle savunma sanayi-
inde önemli bir mesafe kat ettik. 
Ben bu zorlukları da aşabileceği-
mizi düşünüyorum” dedi.
2 milyon 600 bin ziyaretçi
Böylesi güçlüklerin yaşandığı 
dönemde bile bilim ve teknoloji-
ye olan ilginin her geçen gün art-
tığını kaydeden Mandal, “2017 
yılında faal 5 bilim ve teknoloji 
merkezimizi 2 milyon 600 bin 
kişi ziyaret etmiş. Nüfus olarak 
baktığımızda sayı olarak yetersiz 
ama iyi bir başlangıç. Bu yılın 
ilk 6 ayında ziyaretçi sayısının 
1,5 milyonu aşması sayının gün 
geçtikçe arttığını gösteriyor” 
diye konuştu.

Sağlıkta kalite 
Büyükşehir’le artıyor
Bursa’nın ulaşım ve altyapı meseleleri-
nin yanında sağlık ve eğitim alanlarında 
da projeleri bir bir hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’da yapımı 
süren Aile Sağlığı Merkezi ile ilçeye sağlık 
alanında rahat bir nefes aldıracak.

Bursa’da ulaşımdan 
sosyal donatı alan-
larına, altyapıdan 
kültürel faaliyetlere 

kadar birçok alanda projele-
rini sürdüren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, sağlık ala-
nında da önemli bir hizmeti 
hayata geçirmeye hazırlanı-
yor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımına geçtiği-
miz yıl başlanan Yıldırım Aile 
Sağlığı Merkezi, Ekim ayının 
sonunda hizmete girecek. 
Toplam 900 metrekare inşaat 
alanına sahip olan ve ¬300 
metrekarelik bir alanda inşa 
edilen Yıldırım Aile Sağlığı 
Merkezi, bodrum dahil 3 
olarak inşa edildi. Tamam-
lanma aşamasındaki binada, 
6 adet muayene odası, 3 
adet aşı bebek-izlem odası, 
1 adet emzirme odası, 1 
adet laboratuvar, 2 adet acil 
müdahale odası, 2 adet gebe 
izlem odası, 1 adet eğitim 
odası, 1 adet personel odası 
bulunuyor. Bunların yanında 
2 bay, 2 bayan, 2 engelli wc, 
1 mutfak ve kat ofisi,  1 adet 
rezerv odası, 1 adet temizlik 
odası ve 5 araçlık otopark 
bulunuyor. 
“Şifa dağıtacak”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Yıldı-
rım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali, AK Parti İlçe 
Başkanı Oktay Yılmaz, İl 
Sağlık Müdürü Dr. Özcan 
Akan, mahalle muhtarı ve 
yetkililerle birlikte Yıldırım 
Aile Sağlığı Merkezi’ndeki 

çalışmaları yerinde ince-
ledi. Yıldırım’da insanlara 
şifa dağıtacak olan merkezi 
Ekim ayı sonu gibi hizmete 
alacaklarını belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, açılış öncesinde 
çevre düzenlemesi ve etrafın 
daha verimli kullanılması 
noktasında istişarelerde 
bulunduklarını ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öngörüsüyle artık 
Büyükşehir ve ilçe belediye-
lerinin sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere birçok alanda 
kamuya destek verdiğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Yıldırım Belediyesi 4,5 yılda 
19 tane sağlık kurumunun 
yapımına öncülük etti. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin de 
17 ilçede sağlık ve eğitimle 
alakalı yürüttüğü projeler 
var. Bu çalışmalar artarak 
devam ediyor. Aile Sağlığı 
Merkezi’nde çalışmalar geç-
tiğimiz Eylül ayında başladı. 
Bir yıllık süre zarfında da 
tamamlamış olacağız. Bina-
nın birinci katında Aile Sağlık 
Merkezi, ikinci katında Ve-
rem Savaş uygulaması hayata 
geçirilecek. Bu kullanımla 
beraber etrafta bir hareketli-
lik olacaktır. Bu konuda neler 
yapabileceğimizi konuştuk. 
Onları da hallederek ilçemize 
şifa dağıtan bir mekanı ka-
zandırmak istiyoruz. Yaklaşık 
1 milyon 645 bin TL'ye mal 
olan yapının mahallemize 
katkı sağlayacağına inanıyo-
rum” dedi.
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Bilimi duvarlara işlediler
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM)  10 haftalık  ‘Bilim Elçileri 
Programı’nı başarıyla tamamlayan gönüllüler, köy okullarında ger-
çekleştirdikleri "Bilim Köşesi" projesi kapsamında Keles İmam Hatip 
Ortaokulu’nun koridor ve duvarlarını bilimsel temalarla renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyon projelerinden 
Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nde eğitim alan 

ve kulüp çatısı altında etkin-
liklerine devam eden ‘Bilim 
Elçileri’,  gönüllere dokunuyor. 
Bilimi topluma yaymak ve 
çocuklara sevdirmek adına 
gönüllü faaliyetlerde bulunan 
bilim elçileri, bu kez Keles İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencileri ile 
buluştu.  Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi’nin (BTM)  10 haf-
talık  ‘Bilim Elçileri Programı’nı 
başarıyla tamamlayan gönül-
lüler, köy okullarında gerçek-
leştirdikleri "Bilim Köşesi" 
projesi kapsamında Keles İmam 
Hatip Ortaokulu’nun koridor ve 
duvarlarını bilimsel temalarla 
renklendirdi. Okulun sınıfları 
ile fen ve teknoloji laboratuva-
rı,  kütüphane ve mescidine de 
çizimler yapan Bursa BTM’nin 
gönüllü bilim elçileri, fizik ve 
kimya formüllerini de okulun 
duvarlarına resmetti.   
Uzay, gökyüzü, fen bilimleri ve 
kitap okuma alışkanlıkları gibi 
temaların işlendiği resimler ile 
okulun duvarları çok daha eğ-
lenceli hale gelirken, çocukların 
içindeki araştırma ve keşfetme 
merakının canlandırılması 
hedeflendi. Görsel hafızanın 
güçlendirilmesine yönelik ger-
çekleştirilen proje,  çocukların 
yorum kabiliyetine ve uygulama 
becerisine katkıda bulunu-
yor.  Projelerine Bursa’nın dağ 

ilçelerinde devam eden Bilim 
Elçileri Kulübü'nün çocuklara 
bilimi sevdirmek ve toplumda 
bilimsel farkındalık oluşturmak 
amacıyla kurulduğunu ifade 
eden üniversiteli gönüllüler, 

bilime ulaşamayan ve deney 
yapma imkânından yoksun olan 
öğrencilerin öncelikli hedefle-
ri olduğunu söylediler. Bursa 
BTM’nin bilim gönüllüleri,  ken-
dilerine bu imkânı tanıyan Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a ve Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi yönetimine 
teşekkür ettiler.

Şehirleşme doğal 
hayattan uzaklaştırıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dün-
ya Hayvanları Koruma Günü’nde çeşitli 
programlar düzenleyerek hayvan haklarına 
ve doğal yaşamın önemine dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi Baş-
kanlığı Veteriner 

Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü, Hayvanat Bahçesi Şube 
Müdürlüğü ve Bursa Kent 
Konseyi tarafından 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nde hayvan haklarına 
dikkat çekmek adına bir dizi 
etkinlik düzenlendi. Bursa 
Hayvanat Bahçesi’ndeki 
programlar, Bursa Kent 
Konseyi Ressamlar Çalışma 
Grubu’nun hazırladığı resim 
sergisiyle başladı. Açılışta 
konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, şehirler büyüdükçe ve 
betonlaşma arttıkça doğal ha-
yattan uzaklaşıldığını söyledi. 
Bunun doğal hayatta yaşayan 
canlılar için tehdit unsuru 
olduğunu belirten Başkan 
Alinur Aktaş, yaşadığımız 
canlılara sahip çıkmak ve 
farkındalık oluşturmak adına 
Kent Konseyi tarafından 
hazırlanan serginin önemli 
olduğunu ifade etti.
Kaplanlar beslendi
Bursa Kent Konseyi Baş-

kanvekili Şuayip Toprak ise 
4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü’nün anlamına 
uygun çalışma hazırlayan 
ressamlara teşekkür etti. 
Bursa Kent Konseyi Ressam-
lar Çalışma Grubu Temsilcisi 
Ümran Topsakal da sergi 
hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. Konuşmaların ardın-
dan Başkan Alinur Aktaş, AK 
Parti Osmangazi İlçe Başkanı 
Ufuk Cömez, Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Aka, Bursa 
Kent Konseyi Başkanvekili 
Şuayip Toprak ve gönüllüler 
tarafından kurdele kesimiyle 
sergi izlenime açıldı. Baş-
kan Aktaş, sergiyi gezerek 
yapılan çalışmalar hakkında 
eser sahiplerinden bilgi aldı. 
Serginin ardından Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nin yeni 
sakinlerinden ‘Kırmızı Pan-
da’ları ziyaret eden Başkan 
Aktaş, daha sonra minik öğ-
rencilerle birlikte kaplanların 
beslenmesini izledi. Kaplan-
ların ağaca tırmanarak eti 
kapmasını heyecanlı gözlerle 
izleyen minikler, o anları 
dikkatle izledi. 

Stokçuluğa karşı denetim başladı
Son günlerde marketlerde yaşanan 

beklenmedik fiyat artışları ka-
muoyunda tepkilere yol açarken, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan da konuyu partisinin grup top-
lantısında gündeme getirmiş, stoklara 
ve stokçuluğa fırsat vermeyeceklerinin 
altını çizmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı konuşmasında vatandaşlardan da 
beklenmedik fiyat artışlarını zabıtaya 
bildirmelerini istemişti. Bursa Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tali-
matıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 
de stokçuluğa karşı denetimlere başladı. 
Büyük firmalara ait zincir marketlerde 
fiyat ve etiketleri kontrol eden zabıta 
ekipleri, ürünlerin reyon etiket fiyatla-
rıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, 
fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksiklik, 
etiketlerde fahiş oranda fiyat artışı yapı-
lıp yapılmadığını inceledi.
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Ata sporu yağlı güreş 
Bursa’da yaşatılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk kültürünün önemli 
değerlerinden ata sporu yağlı güreşin, ‘9. Geleneksel DAĞDER Yağlı Pehli-
van Güreşleri’ ile geleceğe taşındığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen 
9. DAĞDER Yağlı Pehli-
van Güreşleri, büyük bir 

coşkuyla sona erdi. 13 kategoride 
260 sporcunun yarıştığı güreşler-
de başpehlivan, finalde Ertuğrul 
Dağdeviren’i mağlup eden Hamza 
Köseoğlu oldu.
Atatürk Stadyumu Meydanı’nda 
gerçekleştirilen etkinlik, şenlik 
havasında sona erdi. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
müsabakaların ardından derece-
ye giren pehlivanlar; ödüllerini 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, DAĞDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya, 
Güreş Ağası Hakan Söğünmez, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Dr. Süleyman Şahin ve 22. 
Dönem Bursa Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu’nun elinden aldı.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, güzel bir 
organizasyonu daha hasarsız 
atlattıkları için mutlu olduklarını 
söyledi. Akşam geç saatlere kadar 
süren müsabakalara vatandaş-
ların büyük ilgi gösterdiğini 
belirten Başkan Aktaş, “Tarih, 
kültür, turizm ve tarım şehri 
Bursamızda bu akşam çok güzel 
bir organizasyonu daha DAĞDER 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak hayata geçirdik. Ata spo-
rumuz olan güreşi eski Atatürk 
Stadyumu’nda, yeni adıyla Millet 
Bahçesi’nde, yazın son demleri-
nin yaşandığı bu Eylül akşamında 
Bursalılarla buluşturmak bizim 
için keyifti. Geç vakte kadar ilgi 
ve alakanın yüksek olması bizleri 
mutlu etti. İnşallah ilerleyen 
yıllarda bu organizasyona olan 
ilgi giderek artacaktır. DAĞDER’e, 
milletvekillerimize, katılan kay-
makamlarımıza, il spor müdürü-
müze katkı ve desteklerinden do-
layı çok teşekkür ederim. Ayrıca 
kıymetli vakitlerini ayıran, güreşi 
seven ve burada güreşi doyasıya 
yaşayan tüm hemşerilerimize çok 
teşekkür ederim” dedi.
Bursa’da benzer etkinliklerin 
devam edeceğini vurgulayan Baş-
kan Aktaş, “Geleneksel okçuluk, 
3. Ata Sporları etkinlikleri yine 
bu alanda yapıldı. Yurt dışından, 
özellikle Türki cumhuriyetler-
den misafirlerimizi ağırladık. 
Bu akşam da ata sporumuz olan 
yağlı güreşleri icra ettik. İlerleyen 
yıllarda istikrarlı şekilde bunu 
devam ettirirsek, kendi çapımız-
da niçin bir Kırkpınar olmayalım? 
Her şey çok güzeldi. Emeği geçen, 
katkısı olan herkese çok teşekkür 
ederim” diye konuştu.
Finalde güçlü rakibi Ertuğrul 
Dağdeviren’i mağlup ederek 
başpehlivan olan Hamza Köseoğ-
lu ise yaptığı açıklamada, “Bizler 
keyif aldık. Böyle bir organizas-
yona katkıda bulundukları için 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Alinur Aktaş’a teşekkür ederim. 
İnşallah devamını bekliyoruz” 

ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, Güreş Ağası Hakan 
Söğünmez tarafından Başkan 
Aktaş’a kuzu hediye edildi. Baş-
kan Aktaş, kendisine hediye edi-
len kuzuyu DAĞDER’e bağışladı.

Turizmde tanıtım atağı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, turizmde çıtayı yükseltmek 
için önümüzdeki yıl dünyanın farklı 
ülkelerindeki 15 ayrı turizm fuarında 
Bursa olarak gövde gösterisi yapacak-
larını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,  
Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belir-
lediklerini söyledi. Bir şehre verilebilecek özellik-
lerin neredeyse tamamının Bursa’ya verildiğini bu 

nedenle çok şanslı olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, 
21 Organize Sanayi Bölgesi bulunan, nüfusu 3 milyona 
dayanan kentte göçle birlikte şehirleşme anlamında bazı 
olumsuzluklar yaşandığını kaydetti. Tüm bunlara rağmen 
Bursa’yı ‘tüm zamanların en güzel şehri’ olarak nitelen-
diren Başkan Aktaş, Bursa’nın sanayi kimliğinin devam 
edeceğini, ancak klasik sanayileşmenin yerini teknojiye 
dayalı, katma değeri yüksek üretim yapan sanayinin 
alacağını kaydetti. 
Tanıtım atağı
Bursa’nın gelişen yüzünün turizm olduğunu, turizmin de 
ancak tanıtımla gelişebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, 
bu manada hayata geçirdikleri tüm etkinlikleri ulusla-
rarası boyuta taşıma gayretinde olduklarını vurguladı. 

Halen 8. Uluslararası Fotoğraf Festivaline ev sahipliği 
yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, Fransa, Sırbistan, 
Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, 
Şili, Afganistan, Hindistan ve Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını 1500’den fazla fo-
toğrafla Bursa’da ağırladıklarını belirtti. Fotoğraf festivali 
ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri Doğa Sporları ve 
Doğa Turizmi Günlerine de değinen Başkan Aktaş, “Dağı, 
ovası, denizi, gölleri, şelaleleri, doğal güzellikleriyle çok 
özellikli bir şehirde yaşıyoruz. Ancak bu değerleri sadece 
bizim bilmemiz yeterli değil. Bu değerlerimizi yurt dışın-
da anlatmamız gerekli. Özellikle doğa sporlarıyla alakalı 
Bursa’da müthiş bir altyapı var ve bu konuda trend sürek-
li artıyor. İstanbul’a yakın olmak büyük avantaj. Yatak ka-
pasitesi, ulaşım, sosyal tesisler gibi altyapıyı hazırlıyoruz. 
Lakin en önemlisi bu değerlerimizi anlatmamız lazım. 
Bunun için önümüzdeki yıl dünyanın farklı ülkelerinde 
15 değişik turizm fuarına katılarak adeta gövde gösterisi 
yapacağız” diye konuştu.
Yüksek teknoloji altyapısı
Bursa’yı turizmde öne çıkaracak adımları kararlılıkla 
atarken, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim 
yapan sanayi için de altyapıyı hazırlamaya çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Aktaş, bu manada Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük programda açık-
ladığı Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’ne de büyük önem 
verdiklerini kaydetti. Türkiye’nin hedeflenen ihracat 
rakamlarına ulaşması için yüksek teknolojili üretimin 
şart olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Be-
lediyesi olarak yerine bizim temin ettiğimiz, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın inşaat için 50 milyon TL’lik yatırım 
yaptığı ve TÜBİTAK’ın da 60 milyon TL’lik düzenek ve 
malzeme desteği sağlayacağı merkez, muazzam bir tesis 
olacak. Kasım sonu, Aralık başı tamamlamayı hedefliyo-
ruz. Yüksek teknolojiyi üretecek olan zeki çocuklarımız 
için altyapımızı güçlendiriyoruz. Geleceğin astronotları, 
pilotları bu tesiste yetişecek” dedi.
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Doğa sporları coşkusu Bursa’yı sardı
Bursa’nın doğal zenginliklerini ve kentte yapılabilecek doğa sporlarını tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 
yıl 3.’sü organize edilen ‘Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’, Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı.

Bursa’nın turizmde 
hak ettiği değere 
kavuşması hede-
fiyle, kentin tarihi 

ve doğal kaynaklarını en 
iyi şekilde değerlendiren 
Büyükşehir Belediyesi, spor 
ve doğa tutkunlarını bir 
araya getirdi. ‘3. Bursa Doğa 
Sporları ve Doğa Turizmi 
Günleri’nin açılışı, Hüda-
vendigar Kent Parkı’nda 
coşkulu anlara imza attı.
Bursa göz kamaştırıyor
Bursa’nın tarımdan sana-
yiye, sanattan spora kadar 
birçok alanda Türkiye’de 
önemli bir şehir olduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, 
“Bursa, birçok uygarlığa 
ev sahipliği yapan, farklı 
kültürlere kucak açan ve 
sahip olduğu tarihi miras 
ile UNESCO Dünya Mirası 
unvanını gururla taşıyan 
bir şehirdir. Mağaralardan 
kanyonlara, longoz orman-
larından göl ve göletlerine, 
sahillerden şelalelere, milli 
parkından şehir içindeki 
yeşil alanlarına varıncaya 
kadar birçok doğal değeri-
miz göz kamaştırıyor” diye 
konuştu. Başkan Aktaş, 
Bursa’nın doğanın tüm 
renklerini içinde barındıran 
zenginlikleri ile doğa spor-
larına elverişli mekanlar ve 
imkanlarla dolu olduğunu 
da ifade ederek, “Bu yıl 
3.’sünü gerçekleştirdiğimiz 
‘Doğa Sporları ve Doğa 
Turizmi Günleri’, kentimizin 
dinamikleri, spor kulüpleri 
ve kamu kurumlarımız ile 
birlikte gerçekleştireceğimiz 
ve Türkiye’nin en büyük 
etkinliklerinden biridir. 
Etkinlikte dağcılık, bisiklet, 
kano, rafting, spor tırmanış, 
mağaracılık, motor spor-
ları, yelken, dalış, izcilik, 
kayak ve snowboard, kamp-
karavan, hava sporları, 
fotoğrafçılık, tenis, bocce, 
satranç, atletizm gibi birçok 
branşlarında faaliyetler 
yapıldı” şeklinde konuştu.
Bursa’da yapılabilecek doğa 
sporlarını tanıtmak amacıy-
la düzenlenen ve bu yıl ilk 
kez doğal ortama taşınan 
Doğa Sporları ve Doğa 
Turizmi Günleri, birbirinden 
farklı etkinliklere sahne 
oldu. Açılış akşamı Vedat 
Bilir konseriyle eğlencenin 
doruğa çıktığı etkinlikte, 
TV programcısı Güven 
İslamoğlu’nun söyleşisi 

de büyük ilgi gördü. Hafta 
sonu ise Hüdavendigar 
Kent Parkı tam bir şenlik 
havasına büründü. Nilüfer 
Çayı, kanocuların çekişme-
li müsabakalarına sahne 
olurken, tırmanma duvarın-
daki yoğunluk ise gün boyu 
eksik olmadı. Küçük kızlar, 
küçük erkekler ve minikler 
kategorilerinde yapılan spor 
tırmanışı yarışları, hem 
sporcular hem de izleyiciler 
için oldukça çekişmeli geçti.
Köprüde tatbikat

Etkinliğin en ilgi çeken bö-
lümlerinden biri de BAKUT, 
AKUT, İHH, Mağara Araştır-
ma Derneği Bursa Şubesi ve 
Jandarma Arama Kurtarma 
personellerinin de katılı-
mıyla yapılan tatbikat gös-
terileri oldu. Park sınırları 
içindeki Nilüfer Deresi üze-
rindeki köprüden halatlarla 
sarkan ekiplerin gösterileri 
ilgiyle izlendi. Oryantiring İl 
Temsilciliği’nin gözetiminde 
yapılan oryantiring yarış-
ları da yoğun bir katılımla 

yapıldı. Arazi araçlarıyla 
Nilüfer Deresi içinde yapılan 
sürüşler, bisikletçiler için 
güvenli sürüş teknikleri, gün 
boyu devam paramotor gös-
terileriyle hafta sonu doğa, 
spor, yarış, heyecan ve neşe 
içinde geçti.
Etkinlikler kapsamında 
yapılan spor tırmanışı, kano 
ve oryantiring yarışmaların-
da dereceye giren sporcular 
kupa ve madalya ile ödüllen-
dirildi.

‘Çin malı panda’  
yerine kırmızı panda

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve 
Akvaryumlar Birliği’nin (EAZA) 
asil üyesi olan ve bugüne kadar 
Hayvanat Bahçesi’ne dâhil edilen 

hayvanların tamamını EAZA’ya üye yurt 
dışındaki hayvanat bahçelerinden ücretsiz 
getirten Büyükşehir Belediyesi, ‘beyaz pan-
da’ hedefinde ise Çin engeline takıldı. 
Beyaz pandalar Çin’in öz malı
Kırmızı pandaların getiriliş süreci hak-
kında bilgi veren Bursa Hayvanat Bahçesi 
Koordinatörü Erdem Saker, “Öncelikli 
hedefimiz Bursa’ya beyaz panda getirmek-
ti. Gezdiğimiz birçok yerde cana yakın bir 
hayvan olduğunu gördük. 
Ancak yaptığımız araştır-
mada, dünyadaki bütün 
hayvanat bahçelerindeki 
pandaların Çin’in öz 
malı olduğunu öğrendik. 
Ülkeler bunları Çin’den 
kiralıyorlar. Çin yıllığı 1 
milyon dolardan en az 10 
yıllığına kiraya veriyor. 
Bizlerin böyle bir işe giriş-
mesi zordu. Panda üzerine 
araştırma yaparken bu sefer başka bir tür 
olan Kırmızı Panda ile karşılaştık. Hareket-
li, hoş bir hayvan. Onun doğadaki yaşam 
tarzını inceledik. Özellikle geceleri de aktif 
olduğunu gördük. En kritik yaşam şartı ise 
yazın 23 dereciyi aşan sıcaklarda rahatsız 
oluyor. Önümüzdeki günlerde sıcakların 23 
dereceyi aştığı günlerde kullanabilecekleri 
özel kulübe inşa edeceğiz. Önümüzdeki 
senelerde erkek kırmızı pandaları da ala-
cağız ve tam bir aile olmalarını sağlayaca-
ğız. Kırmızı pandalar Hayvanat Bahçemize 
renk kattı” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 1998 yılında ku-
rulan ve 121 türden 1200 
civarında hayvana ev sahip-
liği yapan Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nin yeni sakinleri Da-
rıca Hayvanat Bahçesi’nden 
getirilen 2 kırmızı panda oldu




