
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

müjdelediği tamamı yer altı 28.8 
kilometrelik metro başta olmak 
üzere, bazı yatırımlara destek 
verileceği şeklindeki açıklamala-
rının yeni dönem için kendilerin-
de doping etkisi yaptığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Bursa mitingini de-
ğerlendiren Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, öncelikle 
soğuk havaya aldırmadan meyda-
nı dolduran vatandaşlara teşek-
kür etti. Miting sonrası Belediye 
Hizmet binasında bir ayaya gel-
dikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
hem bugüne kadar yaptıklarını 
çalışmaları, hem de yeni dönem 
için hazırladıkları projeleri sunan 
Başkan Aktaş, tüm projelerin 
Erdoğan tarafından beğenildiğini 
ve destek gördüğünü vurguladı.
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Bursa'ya Cumhurbaşkanı dopingi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde müjdelediği, 28.8 kilometrelik 
yer altı metrosunun yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılacak Kent Meydanı-Terminal, Emek-Şehir Hastanesi ve Üniver-
site – Görükle bağlantılarıyla 54 kilometre olan raylı sistem  
114 kilometreye çıkacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, soğuk havaya rağ-
men miting alanını doldurup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla 
karşılayan Bursalılara teşekkür etti.

Sayfa 3

Bursa için canla başla
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden 
kültür sanat ve spora kadar her alanda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapılan proje 
lansman toplantısına Bursa 
milletvekilleri, İlçe Belediye 

Başkanları, muhtarlar, Cumhur itti-
fakı çatısı altında birleşen AK Parti 
ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK 
Parti geçmiş dönem milletvekilleri, 
akademik ve meslek odaları, esnaf 
odaları ve sivil toplum kuruluşla-
rının başkan ve yöneticileri ile çok 
sayıda işadamı katıldı. Görsel bir 
şölen şeklinde hazırlanan toplantıda 

konuşan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar 
Bursa için hizmet üreten herkese 
teşekkür ederek sözlerine başladı.
Huzur veren şehir
Bursa’nın düş kuranların hedeflere 
ulaştığı, yaşayanların huzur bulduğu 
ve yaşayanlarına huzur veren bir 
şehir olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, sorunların tespiti için günler-
ce aylarca çalıştıklarını ve bizzat sa-
hada tespitler yaptıklarını vurguladı. 
Vatandaşla, akademik odalarla, sivil 

toplum kuruluşlarıyla, toplumun 
kanaat önderleriyle, basınla her 
konuyu  görüştüklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Bursa’nın geçirdiği 
süreçleri, geldiği noktayı, bugüne 
kadar sağladığı başarıyı inceledik ve 
bir yol haritası belirledik. Konula-
rımızı altı başlıkta, Ulaşım trafik, 
Kentleşme ve çevre, Turizm, Yerel 
ekonomik hayat, Sosyal hayat ve 
eğitim, Kültür sanat ve spor olarak 
belirledik” dedi.
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Tower Plaza’da yıkım süreci başladı
Bursa’da 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir mesafe kat 
edilemeyen Tower Plaza’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tahliye süre-
cinin tamamlanmasının ardından, yıkım sürecine geçildi.

Stadyum Caddesi’nde 1990 
yılında 38 bin metrekare alan 
üzerine yapılan Tower Plaza 
ile ilgili tartışmalar daha inşaat 

aşamasında başlamıştı. O dönemde 
imarda değişiklik yapıldığı gerekçe-
siyle akademik odalar konuyu yargıya 
taşırken, 20 kat için ruhsat verilen 
plazada, plan değişiklikleri planlama 
esaslarına aykırı bulunsa da inşaat 
sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 
4 kat yapım izni içeren ruhsat alan pla-
zada, kaçak bölümler olduğu gerekçe-
siyle içindeki işyerlerinin ruhsatı iptal 
edildi ve plaza açılışından kısa süre 
sonra kapandı.
Büyükşehir devrede
Yürürlükteki deprem ve yapı denetim 
yönetmeliklerinden çok önce projelen-
dirilen ve 1999 depremine de maruz 
kalan binanın olası bir can ve mal 
kaybına yol açmaması için Büyükşehir 
Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir 
Belediyesi ilk olarak Riskli Yapı Tespit 
başvuru sürecinin başlatılabilmesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki 
aldı. Bakanlık tarafından yetkilendirilen 
Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, 
teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı onayına sundu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan 
riskli yapı raporu tamamlandıktan son-
ra 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca onaylanan yapının, çürük 
olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş 
oldu. Bakanlıkça çürük olduğu tescille-
nen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin 
başlatılması gerekirken, bu amaçla 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerince 
bürokratik süreç vakit kaybetmeden 
başlatıldı. 
Tahliye bitti, yıkım başladı
Bina sahiplerine tahliyenin başla-
tılması için verilen sürenin dolma-
sının ardından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili birimlerinin amir-
leri polisin de geniş güvenlik önlem-
leri altında Şubat ayı başında tahliye 
süreci başlattı. Öncelikle bina içindeki 
malzemelerin tespiti için oluşturulan 
komisyon yediemin gözetiminde bina 
içindeki tüm malzemeleri kayıt altına 
aldı. Tahliye işleminin tamamlanması-
nın ardından da yıkım sürecine geçildi. 
Binanın batı cephesine seyyar iskele 
kurulumu tamamlanırken, güney 
cephesine iskele kurulum çalışmaları 
devam ediyor. Diğer taraftan yıkımı 
üstlenen yüklenici firma görevlileri, 
bina içindeki asma tavanlar, kapı, 
pencere, havalandırma sistemi gibi 
tesisatları sökmeye devam ediyor. 
Binanın tam iskelet haline gelmesinin 
ardından da en üstteki bir kat elle 
yıkılacak, ardından bina üzerine çıkarı-
lacak iş makinesi ile kat kat binanın 
yıkımı gerçekleştirilecek.

Gelecek nesiller kaliteli eğitimle şekillenecek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim 
kurumlarına desteğini vurgulayarak, gelecek nesillerin, kaliteli eğitim ile yaşamlarına 
değer katabileceğini söyledi. Başkan Aktaş, eğitim kurumlarına yapılan her desteğin 
yarınlara yapılmış birer yatırım olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Fertur 
İmam Hatip Ortaokulu Kon-
ferans Salonu açılışı nede-

niyle ziyaret ettiği okulda, öğrenciler 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 
Başkan Aktaş, kendisinin de bir imam 
hatip mezunu olduğunu söyleye-
rek “İmam hatip okulları açıldıkları 
günden bu yana Türkiye’de büyük 
bir boşluğu doldurdu. Her okulumuz 
değerli ve önemli. Çünkü, geleceğimiz 
olan çocuklarımız ve gençlerimiz bu 
okullarda yetişiyor” dedi.
“Eskiden bir tuğla  
veremezdik”
Okullarda verilen eğitimin kalitesi-
nin çok önemli olduğunu vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Belediyelerimiz son 
yıllarda okullara ciddi destek veriyor. 
Eskiden bir okula bir tuğla vermeniz 
mümkün değildi” diyerek bundan 
dolayı yargılanan belediye başkanları-
nın dahi olduğunu hatırlattı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
konuya duyarlılığı sayesinde artık, 
belediyelerin okullara destek verebil-
diğine değinen Başkan Aktaş, “Şimdi 
belediyelerimiz, Milli Eğitim ve okul-
larla işbirliği içerisinde, otobüsünden 
salonuna, okullardaki fiziki şartların 
iyileştirilmesinden diğer eğitim 
materyallerine kadar pek çok yardımı 
yapmaya gayret ediyorlar” şeklinde 
konuştu.
“Eğitimin kalitesi çok önemli”
Başkan Aktaş, Milli Eğitim’de, okullar-
da ve belediyelerde yeterince bütçe 
olmamasına rağmen okullara olabil-
diğince destek verildiğini belirterek, 

“Burası özel okul ayarında güzel 
bir okul, mükemmel bir ortam var. 
Geldiğimden bu yana pırıl pırıl yüzler 
gördüm. Ancak önemli bir kısım da 
eğitimin kalitesi… Öğrencilerimizin 
daha kaliteli yetişmeleri noktasında 
öğretmenlerimize çok büyük görevler 
düşüyor. Sevgimizi, yüreğimizi, ilgimi-
zi bu işe verirsek, bu okul, mahallede 

de Bursa’da da ışıl ışıl parlayacak” 
diye konuştu.
Okulun kalitesiyle Bursa’ya değer 
katacağını sözlerine ekleyen Başkan 
Aktaş, öğretmenlerin, toplumların 
yetişmesinde önemli rol oynadığını, 
eğitim kurumlarına yapılan her des-
teğin yarınlara yapılmış birer yatırım 
olduğunu kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime 
destek vermekten dolayı, gelecek adı-
na mutlu olduklarını anlatan Başkan 
Aktaş, veliler ve hayırsever esnafın 
da desteğiyle hizmete açılan salonun, 
öğrencilerin yanı sıra mahalle halkına 
da hizmet vereceğini belirtti.
Başkan Aktaş, Okul Aile Birliği Başka-
nı Tahsin Yıldız’a plaket verdi, projeye 
katkı sağlayanları tebrik etti. 

Başkan Aktaş, Binted 
personeliyle buluştu
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, 5-6 konuda 
dönüşüm yaparak Bursa’nın 
talihini de tarihini de değiş-
tireceklerini, bu konuda per-
sonele büyük ihtiyaçlarının 
olduğunu söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Binted ça-
lışanlarıyla bir araya gelerek, 
güncel konulardaki düşüncelerini 
ve Bursa’ya dair yapacaklarını 

paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılan bu-
luşmaya, yaklaşık bin 600 personel katıldı. 
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen top-
lantıda çalışanlar, Başkan Aktaş’ın konuş-
masına alkışlarla destek verdi. Soru-cevap 
kısmında personelin istek ve düşüncelerini 
de alan Başkan Aktaş, siyasi rakiplerince 
kamuoyunda bilinçli olarak oluşturulan 
spekülasyonları da yorumladı. 

“Sorunları sizlerle çözeceğim” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’ya hizmet götürürken, hem projele-
rin hem de çalışanların mağdur olmaması 
için büyük bir gayret ile hareket ettikle-
rini ifade etti. Vatandaşın hizmet, ulaşım 
ve kentsel dönüşüm gibi kronik sorunlar 
konusunda acil çözüm beklediğini kayde-
den Başkan Aktaş, tüm bunların üstesinden 
belediye personelinin desteğiyle gelecek-
lerini anlattı. Başkan Aktaş, “Elimde sihirli 
değnek yok. Bir iş başaracaksam, sizlerle 
başaracağım. İnanın 5-6 konu var. Bunlarla 
ilgili dönüşümü sağladığımızda, bu şehrin 
talihini de tarihini de hep birlikte değiştire-
ceğiz. Bu manada sizin destek ve katkınıza 
ciddi manada ihtiyacım var” dedi. 
İşçi çıkarma söylentileri yalan 
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nde personel azlığının bulundu-
ğunu anlattı. Kamuoyunda ‘seçimi kazan-
dığı takdirde 2500 kişinin işinden edilece-
ğine dair’ söylentiler dolaştığını belirten 
Başkan Aktaş, bu söylentilerin külliyen ya-
lan olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinde 
300 kişinin yeni çıkan kanun nedeniyle oto-
matikman emekli olduğunu, 400 kişinin ise 
zarar eden BURFAŞ tesislerinin kapatılması 
nedeniyle işsiz kaldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Zaten azaldık azalacağımız kadar. 
Bizim adam çıkartmaktan ziyade projelere 
adam almaya ihtiyacımız var" dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği tamamı yer altı 
28.8 kilometrelik metro başta olmak üzere, bazı yatırımlara destek verileceği şeklindeki açıklamalarının yeni dönem için 
kendilerinde doping etkisi yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Bursa mitingini değer-
lendiren Büyükşehir 

Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, öncelikle soğuk havaya 
aldırmadan meydanı doldu-
ran vatandaşlara teşekkür 
etti. Miting sonrası Belediye 
Hizmet binasında bir ayaya 
geldikleri Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a hem bugüne kadar 
yaptıklarını çalışmaları, hem 
de yeni dönem için hazır-
ladıkları projeleri sunan 
Başkan Aktaş, tüm projelerin 
Erdoğan tarafından beğenil-
diğini ve destek gördüğünü 
vurguladı.
Devletten ilk raylı destek
Bursa'da bugüne kadar tüm 
raylı sistem yatırımlarının 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapıldığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, "Ben Cumhur-
başkanımızla yaptığımız gö-
rüşmelerde de belirtmiştim. 
'Bursa'da 54 kilometre metro 
çalışması var bu Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
yapıldı. Bakanlığın bu konuda 
destek vermesi noktasında 
büyük bir beklenti var. Biz 
sinyalizasyon optimizasyonu 
çalışmasını başlattık. 1,5 yıl 
sürecek 110 -120 milyon lira-
lık bir çalışma. Bu çalışma ile 
287 bin olan günlük yolcu sa-
yımız 460 binlere çıkacak. Bu 
noktada sizin destek verme-
niz Yıldırım-Osmangazi'nin 
yoğun bölgelerini kurtaracak 
ve tamamı yer altından 28.8 
kilometrelik bir hatla Nilüfer 
Çalı'ya kadar uzanacak.' Bu 
söylemlerimizin karşılık 
bulması çok sevindirici. Biz 
projemizi Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü'ne teslim 
etmiştik. Cumhurbaşkanımız, 
süreci yakından takip etmemi 
istedi. Bir an evvel ihalenin 
gerçekleşmesiyle ilgili de tali-
matları oldu" diye konuştu.
T2'ye 9 milyon  
dolarlık yatırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
inşaatı duran Kent Meydanı - 
Terminal hattı için de destek 
sözü verdiğini dile getiren 
Başkan Aktaş, "Yeni kanunla 
hak tanındığı için müte-
ahhit çekiliyor. İşin yüzde 
80'lik kısmı bitti ama dolar 
kurundaki artışlardan dolayı 
fiyattaki anormal değişimde 
dolayı müteahhit devam et-
mek istemiyor. Yeni ek ikmal 
ihalesi yapıyoruz. Ayrıca bu-
rası nostaljik tren gibi yapıl-
mış. Ana hatla bağlantısı yok. 
Mevcut sisteme bağlanması 
için 1200 metrelik bölümle 
ilgili 3 ayrı alternatif vardı. 
Yaklaşık 9 milyon dolara mal 
olacak bizim seçtiğimiz pro-
jeyle mevcut hatta entegre 
etmiş olacağız" dedi.
Raylı sistem  
114 kilometre olacak
Başkan Aktaş, devlet tara-
fından yapılacak Yıldırım-
Osmangazi-Nilüfer metrosu, 

T2 hattının sisteme dahil 
edilmesi, Üniversite hattının 
Görükle'ye ve Emek hattının 
da şehir hastanesine uzatıl-
ması projeleriyle 54 kilomet-
re olan raylı sistem hattının 
114 kilometreye çıkacağını, 
sinyalizasyon optimizasyonu 

çalışmaları da eklendiğinde 
günlük 287 bin olan taşıma-
nın 1.1 milyona çıkacağını 
vurguladı.
Güçlü hükumet,  
güçlü belediye
Cumhurbaşkanlığı hükumet 

sistemiyle ilk yerel seçime 
gidildiğini hatırlatan Baş-
kan Aktaş, hükümetle uyum 
içinde çalışacak bir yerel 
yönetimin büyük önem taşı-
dığını hatırlattı. Cumhurbaş-
kanlığı hükumet sisteminde 
artık güçlü bakanlık, güçlü 
meclis ve güçlü yerel yöne-
timler olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, "Ben son 15 ay 
içinde kimi zaman 57 dakika, 
kimi zaman 30 dakika olmak 
üzere her ay Cumhurbaşka-
nımızla görüşmüş biriyim. 
Sorunlarımızı ve talepleri-
mizi, projelerimizi direkt 
anlatabiliyorum. Seçimlerden 
sonra Bursa'mız için çok 
önemli gelişmeler, açılımlar 
olacak. Ama öncelikle 31 
Mart'ı sorunsuz atlatmamız 
ve güçlü çıkmamız lazım. 
Ondan sonra acil şekilde 
bu işlere koyulup, gönül 
belediyeciliğini en iyi şekilde 
uygulayacağız. Hükumetimiz-
den aldığımız güçle önemli 
çalışmalar yapacağımıza 
inanıyorum. Artık konuları 
ilk elden devlet başkanımızla 
paylaşıyoruz. Cumhurbaş-
kanımızın Bursa’ya özel ilgi 
gösteriyor. Bundan dolayı 
her türlü konuda kendisinin 
belediyecilik tecrübelerin-
den yararlanıyoruz. Ben bu 
hassasiyetten dolayı Cumhur-
başkanımıza ayrıca teşekkür 
ediyorum" dedi.

Bursa'ya Cumhurbaşkanı dopingi

Bursa’ya 
estetik dokunuş
Bursa’nın gerçek anlamda 

çağdaş Avrupa kenti kimliğine 
kavuşması için kent estetiğine 
yönelik çalışmalara ağırlık 

veren Büyükşehir Belediyesi, ana 
caddelerde görüntü kirliliği oluşturan 
duvarları birbirinden özgün resimlerle 
birer sanat eserine dönüştürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 
Şube Müdürlüğü, ressam ve sokak 
sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla 
kenti açık hava sanat galerisine dönüş-
türüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar 
fiziksel yaşam kalitesinin artmasına 
katkı sağlarken, kentin merkezi nok-
talarında fark yaratan sokak sanatı 
çalışmaları vatandaşların da büyük 
ilgisini çekiyor. Çalışmalar kapsamın-
da İzmir Yolu Beşevler mevkii Bursa 
merkez istikametindeki 203 metrelik 
boş duvar, sonsuza giden desenlerin 
betimlendiği özgün tasarımla bölgeye 
adeta renk kattı. Önce inşaat ve boya 
ekipleri tarafından yapılan çalışma 
ile resim çizmeye hazır hale getirilen 
duvar, ressamların hünerli ellerinden 
çıkan çalışma ile de adeta bir sanat 
galerisi halini aldı.
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Bursa’da 1954-1960 yılları 
arasında dönemin Bele-
diye Başkanı Reşat Oyal 
tarafından yaptırılan, 1958 

yılındaki Kapalıçarşı yangınından 
zarar gören esnaf için alt kat pasaj 
üst kat ise nikah dairesi olarak 
planlanan ve 11 Eylül 1998’den bu 
yana Setbaşı Kütüphanesi olarak 
hizmet veren sivil mimari örneği 
yapı, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından sil baştan yenilendi. Çalış-
malar kapsamında çatının gereken 
yerlerinde ve yağmur oluklarındaki 
onarımlar, ahşap saçaklar, pencere 
imalatları ve kapı imalatlarının 
onarımları yapıldı, yenilenmesi 
gerekenlerin değişimi tamamlandı. 
Güvenlik kamera sistemi, hırsız 
alarm sistemi ve yangın algılama 
sistemlerinin montajları yapılarak 
yapı kullanıcılar için daha güvenli 
hale getirildi. Yenilenen yüzüyle 
hizmet vermeye başlayan kütüp-
haneyi gezen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, kitapsever-
lerin en önemli noktalarından biri 
olan kütüphaneyi hizmete açmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Aktaş da üye oldu
Kütüphanede ders çalışan ve kitap 
okuyan gençlerle ayaküstü sohbet 
de eden Başkan Aktaş’ın, Setbaşı 
Şehir Kütüphanesi’ne üyelik kaydı 
da yapıldı. Bilginin sürekliliğinin 
ancak yazıyla sağlanabileceğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Uygarlık 
bugünkü seviyeye, kuşaktan kuşağa 
aktarılan bilgi birikimi sayesinde 
ulaşmıştır. Hiç şüphesiz ki kütüpha-
neler birer bilgi ve kültür hazinesi 
olarak insanlığın gelişimine büyük 
katkılar sağladı. Dolayısıyla; bilim, 
kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi 
alanlarda, bir milletin hafızasını 
oluşturan kütüphaneler, geçmişi 
geleceğe taşıyan en önemli yapılar-
dır” dedi.
2750 kişiye bir kütüphane
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
29 bin kütüphane bulunduğunu 

ve 2 bin 750 kişiye bir kütüphane 
düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, 
yapılan çalışmalarla kütüphaneler-
den yararlanma oranının sürekli 
arttığını vurguladı. Büyükşehir 
bünyesindeki kütüphaneleri sürekli 
geliştirdiklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Şehbenderler Konağı Kü-
tüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk 
Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak 
Kütüphanesi, Hançerli Medresesi 
Fatma Sultan Kütüphanesi, Görükle 
Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve ye-
nilenen yüzüyle hizmete açtığımız 
şehir kütüphanesi ile 6 merkezde 

kütüphane hizmeti sunuyoruz. 
Bunun yanında merkeze uzak ilçe-
lerimizde de gezici kütüphanemizle 
okurlara ulaşıyoruz” diye konuştu.
Geniş koleksiyon
Yenilikçi kütüphanecilik anlayışı 
doğrultusunda 22 bin kitabın 
bulunduğu e-kitap arşivi oluş-
turulduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, Büyükşehir bünyesindeki 
kütüphanelerde 89 bin 863 basılı 
materyal olmak üzere e kitaplarla 
birlikte 111 bin 863 eserlik kolek-
siyona sahip olduklarını açıkladı. 
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Setbaşı Kütüphanesi 
yenilenen yüzüyle hizmette
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çatısından zeminine kadar sil baştan 
yenilenen Setbaşı Şehir Kütüphanesi, modern görünümüyle yeniden kitap 
kurtlarını ağırlamaya başladı.

Bilim Festivali’nde 
tema ‘Endüstri 4.0’

Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen 
ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri ara-
sında gösterilen Bursa Bilim Festivali için 

hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bilimi sokağa 
indiren ve bu yıl Türk Hava Yolları ana sponsorlu-
ğunda 2 -5 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar alanında gerçekleştirilecek 8. THY Science 
Expo’da proje yarışmasının ana konsepti  ‘endüst-
ri 4.0’ olarak belirlendi.
Başımıza icat çıkarın
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurum-
larının desteği ile tüm Türkiye’deki okullarda ve 
üniversitelerde proje yarışmasının çağrısı yapıldı.  
Çocuk Mucitler, Genç Mucitler, Usta Mucitler, İn-
sansız Hava Araçları, Drone,  Autodesk 3B Tasarım 
Mühendislik  ve Ortaokul Model Planör kategori-
lerinde düzenlenecek toplamda 111 bin lira para 
ödüllü proje yarışmasında başvurular alınmaya 
başlandı.  Bu yıl yarışma kategorilerine geçtiğimiz 
yıllardan farklı olarak ‘Ortaokul Model Planör’ de 
eklenirken,   7 farklı kategoride yapılacak yarış-
mada finale kalan 50 proje Science Expo süresince 
sergilenecek.

Son başvuru 12 Nisan 2019
Finale kalan projeler,  alanında uzman jüri tarafın-
dan değerlendirilecek.  Proje yarışması başvurula-
rı  www.sciencexpo.org adresinden 12 Nisan 2019 
tarihine kadar yapılabilecek. Proje yarışmasında 
çocuk, genç ve usta mucit kategorilerinde finale 
kalan tüm projelere ayrıca 500 lira mansiyon ödü-
lü verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ‘8. THY Science Expo Bilim Festivali’nin 
Bursa’nın önemli marka etkinliklerinden biri oldu-
ğunu söyledi. Bu yılda dünyanın dört bir yanından 
bilim tutkunların bir araya getirecek etkinliğin 
bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline 
geldiğini vurguladı.
“Bursa bilimle anılacak”
Başkan Aktaş, “Dünyanın gözünü Bursa’ya çevirdi-
ği etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye 
çalışmaları ile de bilimi sokağa indiriyor, çocukla-
rın ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyo-
ruz" diye konuştu.

Dünyanın sayılı,  Türkiye’nin en 
büyük bilim festivali THY Science 
Expo 2019’da proje yarışması için 
başvuru süreci başladı.

Sağlık Tarihi Müzesi’nde kıymetli hatıra
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’da tedavi gördüğü yıllarda kullandığı 
mobilyalar ve çalışma masası, Sağlık Tarihi Müzesi’nin kütüphane bölü-
münde sergileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından projelendi-
rilerek geçen yıl 14 Mart 
Tıp Bayramı’nda açılışı 

gerçekleştirilen Bursa Sağlık Ta-
rihi Müzesi, çok özel bir koleksi-
yona ev sahipliği yapıyor. Müzede 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Bursa Asker Hastanesi’nde tedavi 
gördüğü sırada kullandığı mobil-
yalar sergileniyor.
Bursa’yı 17 kez ziyaret eden, 
1926 yılında da parmağındaki 
yanık nedeniyle Bursa Asker 
Hastanesi’nde tedavi gören 
ve kaplıcalarda şifa arayan 
Atatürk’ün, hastanede kaldığı 
süre boyunca kullandığı mobil-

yalar, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi 
envanterine alındı. Bursa Asker 
Hastanesi’nde, ‘Atatürk Odası’ 
olarak korunan mobilyalar, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve 
Bursa eski Milletvekili Dr. Ceyhun 
İrgil’in girişimleri ile Sağlık Tarihi 

Müzesi’ne nakledildi. Konsol, 
duvar ve boy aynası, gardırop 
ile 2 çalışma masasından oluşan 
mobilyalar, Sağlık Tarihi Müze-
si’ndeki kütüphane bölümünde 
teşhir ediliyor.
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Güvenli gelecek için dev işbirliği
Kentin zirvesi, Bursa’da güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 
töreninde bir araya geldi.

Ulaşımdan altyapıya, spor-
dan tarihi mirasa kadar her 
alanda Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri hayata 

geçirirken, Emniyet ve Milli Eğitim 
başta olmak üzere tüm kamu ku-
rumlarıyla işbirliği içinde hareket 
eden Büyükşehir Belediyesi, daha 
güvenli bir Bursa için Emniyet 
Müdürlüğü ile yeni bir projeye daha 
imza atıyor. Odunluk Mahallesi’nde 
BURULAŞ’ın hemen arkasında kalan 
Milli Emlak’a ait yaklaşık 18 dönüm 
alan, bu proje ile kentin güvenliğine 
hizmet edecek. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılacak plan 
değişikliğinin ardından asayiş ve 
tüm motorlu ekiplerin konuşlandı-
rılması için bölge yeniden düzenle-
necek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yine bu bölgeye 200 
metrekare kapalı alana sahip çok 
amaçlı bir toplantı salonu yapacak. 
Toplantı salonuna 23 Ekim 2018 
tarihinde görevi başında şehit olan 
polis memuru Hayrettin Yılmaz’ın 
ismi verilecek ve böylelikle şehi-
din ismi de ölümsüzleştirilecek. 
Yine çevre duvarı, çalışma alanları, 
sosyal alanlar, bakım alanları, de-
polama ve park alanları ile ihtiyaç 
duyulan diğer yapı ve tesislere dair 
projeler, Büyükşehir Belediyesi ile 
Emniyet Müdürlüğü arasında oluş-
turulacak teknik bir komisyon tara-
fından müştereken hazırlanacak. 
Huzur ve esenliğe  
güç katacak
Daha güvenli bir Bursa için hayata 
geçirilecek projenin tanıtımına 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK 
Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bur-
sa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, 
Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet 
Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve 
Atilla Ödünç, Şehit Polis Hayrettin 
Yılmaz’ın babası Tuncer Yılmaz ve 
kız kardeşi Özge Topçu da katıldı. 
Projenin uygulanacağı alanda ya-
pılan tanıtım toplantısında konu-
şan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Emniyet teşkilatımız, 
jandarmamız, güvenlik güçlerimiz 
7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 
çalışıyor. Biz evimizde rahat içinde 
otururken, onlar bayram, seyran, 
hafta sonu, gece, gündüz demeden 
fedakarca görev başındalar. Onların 
daha verimli görev yapabilmeleri 
için yeni çalışma alanlarına ihti-
yaç var. Üzerinde bulunduğumuz 
18 dönümlük alanda gerek imar 
revizyonu yapıldıktan sonra asayiş 
ekiplerimiz burada konuşlanacak. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bura-
ya yapacağımız çok amaçlı salona 
da şehit polisimizin adını vereceğiz. 
Böylelikle şehidimizin ismini de 
ölümsüzleştirmiş olacağız. Buraya 
kazandıracağımız proje Bursa’mızın 

huzur ve eserliğine güç verecek” 
dedi.
Büyükşehir’e teşekkür
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kamu 
kurumlarının birlikte hareket ede-
rek, güvenlik adına önemli bir pro-
jeyi hayata geçireceğini söyledi.  Bu 
projede Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli bir katkısı olduğunu kay-
deden Canbolat, “Asayiş ve önleme 
ekiplerimiz burada olacak. Motorlu 
ekiplerimiz, buradan her bölgeye 
daha seri olarak müdahale ede-
bilecek. Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından yine bir eğitim merkezi 
yapılacak. Şehrimizin güvenlik ve 
esenliğine katkı sağlayacak projeye 
katkısı nedeniyle Büyükşehir Bele-
diyemize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
Çocuklar için  
trafik akademisi
İl Emniyet Müdürü Osman Ak da 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptık-
ları müşterek çalışma sonucunda 
Trafik Şube Müdürlüğü’nün uygun 
bir yerde konuşlandırılması için 
bu noktayı belirlediklerini söyledi. 
Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin 
hemen sınırında bulunan alanın çok 
stratejik bir bölge olduğunu dile 
getiren Ak, “Trafiğin düğümlenme 
noktası olan Acemler Kavşağı’nın 

hemen arkasındayız. Buradan hem 
Mudanya hem de İzmir ve Ankara 
yolu güzergahına daha seri mü-
dahale şansımız olacak. Ayrıca bu 
projenin hemen uç kısmına bir 
de çocuklar için trafik akademisi 
kazandıracağız. Burada çocukları-
mız için pist ve eğitim materyalleri 
bulunacak. Çocuklarımıza trafikle 
ilgili her türlü eğitimi burada vere-
bileceğiz” dedi.
Ne yapsak az
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
da “Bulunduğu mekan itibariyle 
şehir için stratejik bir nokta olan 
burada konuşlanacak Yunuslar, 
Bursa’nın güvenliği, asayişi ve trafi-
ği için son derece önemli bir hizmet 
ifa edecekler. Türkiye’de polisimiz, 
güvenlik güçlerimiz, jandarmamız 
için belediyeler olarak, merkezi ik-
tidar olarak, sanayici hayırseverler 
olarak ne yapsak azdır. Onlar gece 
gündüz demeden milletimiz bekası, 
güvenliği için kendilerini riske ata-
rak görev yapıyorlar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından hayata 
geçirilecek projeye ilişkin protokol 
ise BURULAŞ binasında Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali 
Yakup Canbolat ve Emniyet Müdürü 
Osman Ak arasında imzalandı.

Gönüllü itfaiyecilere 
dijital destek
‘Gönüllü toplum, güvenli mahal-
le’ sloganıyla vatandaşların kamu 
hizmetlerine olan katılımını artırma-
yı hedefleyen Digi-FIRE projesinin 
tanıtımı, geniş bir katılım ile gerçek-
leştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
re Başkanlığı’nca hazırlanan Digi-FIRE, 
Uludağ Üniversitesi, Bursa Gönüllü İtfa-
iyeciler Derneği ve Konya Tüm Gönüllü 

İtfaiyeciler Derneği’nin yanı sıra Almanya, İspanya 
ve Romanya’dan itfaiye ve kurtarma birliklerinin 
ortaklığıyla hayata geçirildi. ‘Gönüllü İtfaiyeciler için 
Dijital Destek’ adıyla hazırlanan eğitim projesi için 
Avrupa Birliği fonlarından 173 bin Euro’luk kaynak 
kullanıldı. Proje ile Bursa ve Türkiye’deki gönüllü 
itfaiyeciler için uzaktan eğitim portalı oluşturulması 
hedeflendi.  
“İtfaiyeciler birer kahraman” 
Merinos AKKM Yıldırım Beyazıd Salonu’ndaki Digi-
FIRE tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiyeciliğin cesaret 
isteyen bir görev olduğunu söyledi. Bütün itfaiye 
erlerinin aynı zamanda birer kahraman olduğunu 
dile getiren Başkan Aktaş, “Onlar her yangında 
can kurtarmak için kendilerini tehlikeye atıyorlar. 
Sadece yangından yangına koşarak değil deprem ve 
sel gibi doğal felaketlerde de yanımızdalar. Yüreği-
mize su serpmek için 7/24 tetikte bekliyorlar” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye teşkilatının 
çağın gerekleri doğrultusunda sürekli bir yenilik 
içerisinde olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak bizler, itfaiye teşkilatımızın 
muhtemel felaketlere karşı sürekli hazır ve ihtiyaç 
duyulan donanımlara sahip bir birim olması için 
gerekli tedbirleri alıyoruz. Tabii ki sadece yangın 
söndürme faaliyeti yapmıyoruz. Kurum içi eğitimle-
rin yanında vatandaşlarımızı da yangın konusunda 
bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları gerçekleşti-
riyoruz” diye konuştu.  

‘Gönüllü toplum, güvenli mahalle’ 
Başkan Alinur Aktaş, Digi-FIRE projesinin ‘Gönüllü 
toplum, güvenli mahalle’ sloganıyla vatandaşların 
kamu hizmetlerine olan katılımını artıracağını söy-
ledi. Projenin aynı zamanda yangın ve afet bilincinin 
oturmasına, teknolojik imkanların kullanılmasına, 
akıllı şehirlerde afet ve yangın olaylarının yönetil-
mesine katkıda bulunacağını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Digi-FIRE, ilerleyen zamanlarda uzaktan 
eğitim için gerekli tüm materyallerle zenginleştirile-
rek, örnek ve öncü bir eğitim portalı haline gele-
cek. Gönüllü itfaiyecilerimiz, bir itfaiyecinin aldığı 
eğitim, beceri ve donanıma sahip olan amatör ruhlu 
profesyonellerimizdir. Bu proje, gönüllü itfaiyecile-
rin yetişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. 
Programın sonunda Başkan Aktaş, gönüllü itfaiyeci-
lere sertifikalarını verdi.
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BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK'tan tam not
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarının akredite belgesi, Türk Akredite Kurumu (TÜRKAK) 
denetimlerinin ardından yenilendi ve BUSKİ, alanında önemli bir başarıya daha imza attı.

Bursa Bü-
yükşehir 
Belediye-
si’nin 

daha yaşanılabilir 
bir kent hede-
fiyle, Bursalılara 
hizmetin en 
iyisini ulaştıran 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, ‘içme 
suyu’ ve ‘atık su’ 
laboratuvarları-
nın akreditasyon 
belgesini yenile-
yerek, kapsamını 
genişletti. Böylece BUSKİ 
bünyesindeki içme suyu ve 
atık su laboratuvarlarında, 
toplamda 52 metotta 285 
parametreye ulaşıldı.
Akreditasyon belgesinin 
BUSKİ’nin başarılı çalışma-
larının bir tescili olduğuna 
dikkat çeken Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’müz, gerçekleş-
tirdiği altyapı yatırımları ile 

adından söz ettirirken, atık 
suların bertarafı konusunda 
da çok önemli projelere 
imza attı. BUSKİ’nin içme 
suyu ve atık su laboratuvar-
ları, uluslararası geçerliliği 
olan birçok belgeyi elin-
de bulunduruyor. BUSKİ 
laboratuvarlarında yapılan 
bir analiz veya test sonucu 
dünyanın her yerinde kabul 
görmekte… Bugün gelinen 
noktada, Türk Akredite Ku-
rumu (TÜRKAK) tarafından 

yapılan denetim-
ler ile akredite 
belgesini yenile-
yerek toplamda 
52 metotta 285 
parametreye ula-
şan BUSKİ labora-
tuvarları, başarı-
sına bir yenisini 
daha ekledi” diye 
konuştu.
BUSKİ içme suyu 
ve atık su labo-
ratuvarlarının ilk 
olarak 18 Eylül 

2014 tarihinde TÜRKAK 
tarafından yapılan denetim-
lerin ardından, 15 metot ve 
21 parametre ile akredi-
tasyon belgesini almaya 
hak kazandığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, Türkiye’de 
gerçekleştirdiği ilklerle su 
ve kanal idareleri arasında 
örnek bir konumda bulu-
nan BUSKİ’nin, temiz içme 
ve kullanma suyu temini 
noktasında da asla taviz 
vermediğini vurguladı.

Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı 
Selamet Mahallesi’nde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Altınkurnalar 
Camii’nin yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin yol haritası, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’ın da katıldığı sabah namazı programının ardından belirlendi.

Cami projesinin hazır olduğunu 
ve konuya ilişkin muhataplarla 
ikinci istişare toplantısını ger-
çekleştirdiklerini belirten Baş-

kan Aktaş, “İnşallah son değerlendir-
meler yapılacak ve kazmayı vuracağız. 
Camimiz en kısa zamanda yeni yüzüyle 
ibadete açılmış olacak” dedi. 
Başkan Aktaş’ın Altınkurnalar 
Camii’nde katıldığı sabah namazı prog-
ramında; Selamet Mahallesi Muhtarı 
Erol Üsküplü, İmam Mustafa Basrık ve 
Büyükşehir bürokratları ile cami cema-
ati de yer aldı. 
Türkiye’ye örnek bir birliktelik 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı açıklamada, Altın-
kurnalar Camii’nin yenilenmesinde 
Türkiye’ye örnek bir birlikteliğe imza 
atacaklarını söyledi. Caminin cemaat, 
din görevlileri, müftülük ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle elbirliği içeri-
sinde yapılacağını vurgulayan Başkan 
Aktaş, Ocak ayının son Pazar gününde 
yine bir sabah namazı programında 
ilk kararı aldıklarını ifade etti. Aradan 
geçen zaman zarfında Büyükşehir Be-
lediyesi olarak yeni camiye ilişkin tüm 
proje çalışmalarını tamamladıklarını 
ve ikinci istişare toplantısı için bir ara-
ya geldiklerini söyleyen Başkan Aktaş, 
“50 yıllık Altınkurnalar Camii ekono-
mik ömrünü tamamladığı için yeni 
cami yapılması konusunda mütalaa 

oluştu. İnşallah şimdi muhataplarımız-
la son görüşmeleri yapacağız. İnşaat 
konusunda Büyükşehir Belediyesi 
olarak elimizden gelen gayreti göstere-
ceğiz” diye konuştu. 
Sosyal alanlarıyla yeni proje 
Başkan Alinur Aktaş, yeni caminin müş-
temilatı ve lokaliyle mükemmel olaca-
ğını, kadın-erkek-genç demeden 7’den 
70’e herkese hitap edeceğini söyledi. 
Selamet Mahallesi’nde oluşan sinerji 
sonucunda çok güzel bir yapının ortaya 
çıkacağına gönülden inandıklarını 
belirten Başkan Aktaş, “Burası, özellikle 
kadınlarımızın ve genç kardeşlerimizin 

doya doya istifade edeceği, gerek na-
mazlar için gerekse sohbet etmek için 
bir araya geleceği güzel bir yer olacak-
tır. Yol haritamızı burada hep birlikte 
belirlemiş olduk. Cenab-ı Hak, en kısa 
zamanda başlayıp bitirmeyi nasip etsin” 
şeklinde konuştu. 
Altınkurnalar Camii İmamı Mustafa 
Basrık ise unutulmayacak bir gün 
yaşadıklarını ifade etti. Basrık, sosyal 
hayattan uzaklaşmış camileri merkeze 
çekmeye, sosyal alanları da içeren yeni 
projeyi Büyükşehir Belediyesi önder-
liğinde inşa etmeye hazır olduklarını 
bildirdi.

Başkan Aktaş’tan 
gençlere öğütler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
BESAŞ ve Gıda ve Yem Kont-
rol Merkez Araştırma Enstitü-
sü işbirliğiyle hazırlanan ve 
ekmek sektöründe gençlerin 
istihdamını artırmayı hedefle-
yen AB destekli ‘Ekmek Sek-
töründe Gençlerin İstihdam 
Edilebilirliğinin Artırılması’ 
projesi tamamlandı.

BESAŞ’ın koordinatörlüğünde, Bursa 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araş-
tırma Enstitüsü, Tarımsal Araştır-
malar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 

Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Gıda ve Ferman-
tasyon Teknolojileri Merkezi ile Estonya 
ve Romanya’daki araştırma merkezlerinin 
paydaşlığında yürütülen ve 18 ay süren 
proje tamamlandı. Fırıncılık sektörüyle 
ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyal-
leri hazırlanarak, çalışan gençlerin mesleki 
bilgi ve becerilerini artırmak hedefiyle 
yapılan projenin kapanış toplantısı Bursa 
Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma 
Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen 
Bankası toplantı salonunda yapıldı.

Farkındalık oluşturun
AB destekli projenin kapanış toplantısına 
katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, programa katılarak sertifika 
almaya hak kazanan gençlere, hayata dair 
öğütler verdi. Türkiye’nin 82 milyon nüfusu 
ile Avrupa’nın en büyük ikinci nüfusuna 
ve en büyük altıncı ekonomisine sahip 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Proje 
ortaklarımız Estonya ve Romanya temsil-
cileri de burada. 1,5, - 2 milyonluk ülkeler. 
Bizim sadece Bursa’nın nüfusu 3 milyon. 
Bu ülkelerin de Cumhurbaşkanı, Başbaka-
nı var. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye 
güçlü bir ülke. Ülkenize güvenin ve büyük 
düşünün. Sanki hayat mühendislikten, 
tıptan veya kamudan ibaret gibi bir algı var. 
Koca koca üniversiteleri bitirip, belediye-
lerde taşeron çalışmayı düşünmek doğru 
bir yaklaşım değil. Hele gıda sektörü çok 
değerli. İnsanlık var olduğu sürece tüket-
mek zorunda. Hazır siz bu işin eğitimini 
aldınız. İster fırıncılık, ister konfeksiyon, 
ister aşçılık yapın. Ama mutlaka farkındalık 
oluşturun. Oluşturacağınız farkındalık hem 
işiniz de hem de hayatınızda size farklı 
ayrıcalıklar sunacaktır” diye konuştu.

Kızılay’a destek

Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın-
dan satın alınacak 

kan aracının Kızılay’a 
bağışlanmasını içeren 
protokolü Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık’la 
birlikte imzaladı.
Kızılay Bursa Şubesi’nin 
olağan genel kurulu, 
Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde (Meri-
nos AKKM) yapıldı. Genel 
kurul toplantısına; Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, 
AK Parti İl Başkanı Ayhan 
Salman, Bursa Milletvekili 
Efkan Ala ve Kızılay Bursa 
Şube Başkanı Davut Gür-
kan ile davetliler katıldı. 
Toplantıda, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından satın 
alınacak 500 bin TL değe-
rindeki kan aracının rutin 
hizmetlerde kullanılmak 
üzere Kızılay’a bağışlan-
masını içeren protokol de 
imzalandı.
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Hal esnafına indirim müjdesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada hal giriş ücretlerinin 31 Mayıs’a kadar yüzde 
75-80 oranında indirildiğini duyurdu.

Ulaşımdan altyapıya, 
çevreden tarihi kültürel 
mirasa kadar her alanda 
Bursa’yı geleceğe taşı-

yacak projeleri hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, peş peşe 
yaptığı indirimlerle de halkın 
ekonomik anlamda rahatlaması-
nı sağlıyor. Son 15 aylık süreçte 
su fiyatlarında 3 kez yüzde 10’lik 
indirim uygulanırken, raylı 
sistemle toplu ulaşımda da yüzde 
27’lere varan oranda indirim 
yapılmıştı. Su ve toplu ulaşımın 
ardından üçüncü indirim müjde-
si Hikmet Şahin Kent Hali’ne giriş 
fiyatlarıyla ilgili geldi. 
Yüzde 80’e varan indirim
Ankara Kızılcahamam’da partisi-
nin eğitim toplantısında bulu-
nan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımla 
hal giriş fiyatlarında yüzde 75-
80 oranında indirime gidildiğini 
duyurdu. Başkan Aktaş, mesa-
jında, “Vatandaşlarımızın refahı 
için ulaşımda ve suda yaptığımız 
indirimlerin ardından esnafımı-

za da destek olmak için bu gece 
00.00’dan 31 Mayıs tarihine 
kadar hal giriş ücretlerinde de 
yüzde %75- %80 oranlarında 
indirim yapıyoruz. Esnafımıza 
hayırlı olsun” görüşlerine yer 
verdi.
İndirim başladı
Antalya, Mersin, Niğde, Nevşe-
hir ve İzmir başta olmak üzere 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen meyve ve sebzenin Bursa-
lılara ulaştırıldığı Kent Hali’nde 
130’a yakın esnaf bulunuyor. Hal 
giriş fiyatları esnafın önemli gi-
der kalemlerinden biri olurken, 
bu indirim uygulamasıyla hal es-

nafı da rahat bir nefes almış ola-
cak. Geçtiğimiz yıl toplam 549 
bin 848 aracın giriş çıkış yaptığı 
kent halinde indirimli fiyatla-
rın uygulamasına da başlandı. 
Buna göre daha önce 5 TL olan 
otomobil ve küçük araç fiyatı 1 
TL’ye, 2-4 ton arası büyük araç 
fiyatı 7 TL’den 2 TL’ye, 4-6 ton 
arası kamyon ücreti 10 TL’den 3 
TL’ye, 6 ton üstü kamyon ücreti 
15 TL’den 4 TL’ye ve TIR ücreti 
de 20 TL’den 5 TL’ye indirilmiş 
oldu. İndirimli fiyat tarifesini 
büyük bir memnuniyetle karşı-
layan Hal esnafı Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.

Bursa siyah inciri tescillendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş. adına tescilli 
Bursa Siyah İnciri, ‘BlackBursa’ markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı 
bulurken, Bursa Siyah İncirine ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ de alındı.

Bursa’da kırsal kalkınma-
nın sağlanması amacıyla 
gerek Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı gerekse 

de Tarım A.Ş. aracılığıyla kaliteli 
tohumluk temininden, yüksek 
verimli hayvan ırklarının çiftçi-
lere dağıtılmasına, üretim kali-
tesinin artırılmasından ürünlere 
uluslararası pazar bulunmasına 
kadar her alanda önemli çalış-
malara imza atan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Bursa’nın bir 
ürününün daha tescillenmesini 
sağladı. Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Tarım A.Ş. adına 
tescilli Bursa Siyah İnciri, ‘Black-
Bursa’ markasıyla uluslararası 
pazarlarda alıcı bulurken, Bursa 
Siyah İncirine ‘Coğrafi İşaret 
Tescil Belgesi’ de alındı. Belgeyi 
alan Bursa Bölgesi Tarım Koope-
ratifleri Birliği yöneticileri, Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.
Ürünlerimiz altın değerinde
Bursa’nın sahip olduğu zen-
ginliklerin coğrafi işaret tescili 
ile koruma altına alınmasının 
büyük önem taşıdığını belir-
ten Başkan Aktaş, SS. Bursa 
Bölgesi Tarım Kooperatifleri 
Birliği Başkanı Osman Özkan, 
Başkan Yardımcısı ve Barakfakih 
Mahallesi Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Haluk 
Kürel, Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ahmetbey Mahallesi Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Süleyman Yavuz ile Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Nilüfer Mahallesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Resul Berber’i ağırladı. 
Bursa’nın ‘Tarım Şehri’ kimliği-
ne vurgu yapan Başkan Aktaş, 

“Şehrin tarım 
potansiyelini çok 
önemsiyoruz. 
Sanayimiz 
şehrimiz için 
ne kadar 
önemliyse, 
tarım da en 
az o kadar 
önemli 
hatta olmazsa 
olmazdır. Çok önemli tarımsal 
ürünlerimiz var. Bu ürünlerin 
her birisi birer altın değerinde. 
Bize düşen çiftçimizle el ele 
vererek ürünlerimizin kalitesini 
yükseltmek, markalaştırmak, ta-
nıtmak ve dünya piyasalarında 
yer almalarını sağlamak” dedi.
Markalaşma önemli
Tarım AŞ’nin Eylül ayında Hong 
Kong’da Asia Fruit Logistica 
2018 fuarına katıldığını ve 
Bursa adına önemli bağlantılar 
sağladığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Şimdi de 6-8 Şubat’ta 
Berlin Fruit Logistica 2019 
fuarındayız. Orada da şehrimizi 
ve tarım ürünlerini tanıtacağız. 

Arkadaşları-
mız Berlin’de 
bir konferansa 

katılarak orada 
da şehrimizi tanı-

tacaklar. Bursa ile 
Berlin ve Avrupa 

arasında yeni 
ticaret köprüleri ku-
racaklar. Şehrimizin 

ve tarım ürünlerinin 
markalaşma süreci-

nin önemli sacayaklarından 
birisi de Coğrafi İşaretler ve 
Marka Tescilleri. Bu bağlamda 
Tarım Kooperatifleri Birliğimiz 
adına alınan Coğrafi İşaret Tes-
cili hayati önem taşımaktadır. İş-
tirakimiz Tarım AŞ. adına tescilli 
Bursa Siyah İncir’i markamız 
var ‘BlackBursa®’. Ayrıca ulus-
lararası tarım ürünleri ticaretin-
de önemli bir gereklilik olan ve 
kalitenin sağlanmasında büyük 
önem taşıyan Global GAP bel-
gemiz var. Bu sayede şehrimiz 
adına tüm Avrupa ve Asya’ya 
incir, armut, biber ve benzeri 
tarım ürünlerimizin ihracatını 
gerçekleştiriyoruz" dedi.

Üreticiden tüketiciye 
doğrudan satışa büyük ilgi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilk etapta üç noktada başlatılan tanzim 
satış uygulaması vatandaşlardan büyük 
ilgi görüyor.

Özellikle son dönem-
de sebze meyve 
fiyatları üzerinde 
yaşanan spekülatif 

fiyat artışları karşısında 
vatandaşların mağdur 
olmaması amacıyla hükumet 
politikası olarak gündeme 
gelen tanzim satış uygu-
laması Bursa’da başladı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Tarım A.Ş.’nin 
koordinasyonunda ‘Üreti-
ciden tüketiciye doğrudan 
satış’ sloganıyla Mihraplı 
Parkı doğu girişi, Arabayatağı 
Metro İstasyonu ve Emek Po-
lis Karakolu yanındaki alan 
başta olmak üzere 10 ayrı 
noktada kurulan stantlarda 
yapılan tanzim satışlara va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aile ekonomisine destek
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da 
uygulamanın ikinci gününde 
beraberindeki Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
İsmail Yılmaz ve TARIM A.Ş. 
Genel Müdürü Fetullah Bin-
gül ile birlikte Mihraplı’daki 
tanzim satış noktasını ziyaret 
etti. Burada standın arka-
sına geçip, alışveriş yapan 
vatandaşlarla sohbet eden 
Başkan Aktaş, gösterilen 
yoğun ilginin memnuniyet 
verici olduğunu söyledi. 
Tanzim satış uygulamasıyla 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Bursa ziyaretinin aynı güne 
denk gelmesinin de güzel bir 
tesadüf olduğunu belirten 
Başkan Aktaş, “Cumhurbaş-
kanımız da dün mitingde 
açıklamıştı. Tamamen Maliye 
Bakanlığı’mızın kontrolünde 
bu uygulamayı başlattık. 
Halen 6 çeşit ürün var ve 
ürün çeşitliliğini de artıraca-
ğız. Sadece temel ürünlerin 
satışı yapılacak. Olayın ticari 
bir boyuta taşınmaması için 
bir kişiye en fazla 3’er kilo sı-
nırlaması getirdik. Amacımız 
halkımızın kendi ihtiyacını 
buradan temin etmesi. Bu 
uygulamada amacımız, sıkın-
tılı dönemlerde halkımızın 
aile ekonomisine destek sağ-
lamak. Şunun altını çizmek 
istiyorum, bu bir kıtlıktan 
ziyade spekülatif fiyat artışla-
rının bir nebze de olsa tolere 
etmek için başlatılmış bir 
uygulama” diye konuştu.
Bursa’nın farklı noktaların-
dan alışveriş yapabilmek 
için Mihraplı’ya geldiklerini 
belirten vatandaşlar da 
hem uygulama için Başkan 
Aktaş’a teşekkür etti hem 
de kendi mahallelerine de 
tanzim satış noktası kurul-
masını istedi. Alışveriş yapan 
vatandaşların ürünlerini çan-
talarına yerleştirmelerine de 
yardımcı olan Başkan Aktaş, 
tüm taleplerin değerlendiril-
diğini ve  en uygun olan 10 
bölgeye tanzim satış noktası 
kurulduğunu kaydetti.
Ürünlerin tarım kredi koope-
ratiflerinden temin edildiği 
tanzim satışlarda Türkiye 
genelinde uygulanan fiyatlar-
dan satış yapıyor. Buna göre 
vatandaşlar domatesi 3, so-
ğanı 2.00, patatesi 2, patlıca-
nı 4.50, biberi 6 ve salatalığı 
da 4 TL’den alabiliyor.
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Atatürk Kong-
re ve Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan proje 

lansman toplantısına 
Bursa milletvekilleri, 
İlçe Belediye Başkanla-
rı, muhtarlar, Cumhur 
ittifakı çatısı altında 
birleşen AK Parti ve MHP 
il başkan ve yöneticileri, 
AK Parti geçmiş dönem 
milletvekilleri, akademik ve 
meslek odaları, esnaf odaları 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
başkan ve yöneticileri ile çok 
sayıda işadamı katıldı. Görsel bir 
şölen şeklinde hazırlanan top-
lantıda konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, bugüne kadar Bursa için 
hizmet üreten herkese teşekkür 
ederek sözlerine başladı.
Huzur veren şehir
Bursa’nın düş kuranların hedef-
lere ulaştığı, yaşayanların huzur 
bulduğu ve yaşayanlarına huzur 
veren bir şehir olduğunu hatır 

 
 
 
latan Başkan Aktaş, sorunların 
tespiti için günlerce aylarca 
çalıştıklarını ve bizzat sahada 
tespitler yaptıklarını vurguladı. 
Vatandaşla, akademik odalar-
la, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
toplumun kanaat önderleriyle, 
basınla her konuyu görüştük-
lerini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bir şehir tasavvuru oluşturduk. 
Çünkü biliyoruz ki Bursa bir 

cihan imparatorluğunun 
kurulduğu bir şehir.  Bursa 

şehirlerden bir şehir değil, 
çok özellikli bir şehir. 
Bursa’nın geçirdiği sü-
reçleri, geldiği noktayı, 
bugüne kadar sağladığı 
başarıyı inceledik ve bir 
yol haritası belirledik. 
Konularımızı altı başlıkta, 

Ulaşım trafik, Kentleşme 
ve çevre, Turizm, Yerel 

ekonomik hayat, Sosyal hayat 
ve eğitim, Kültür sanat ve spor 

olarak belirledik” dedi.
Araçlar tek tek sayıldı
Dünyanın tüm gelişmiş şehirleri-
nin en önemli ve çözümü için en 
fazla para harcanan sorununun 
trafik ve ulaşım olduğunu hatır-
latan Başkan Aktaş, bu gerçek-
ten hareketle yatırımlarda aslan 
payını ulaşıma ayıracaklarını 
vurguladı. Bursa’nın 2035 yılını 
hedef alan ulaşım master planını 
hazırladıklarını ve 2 yıl sonra 
Bursa’da ulaşımın sorun olarak 
gündeme gelmeyeceğini hedef 

aldıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, tek tek araç sayımları ya-
pılarak hazırlanan planın Büyük-
şehir Belediye Meclisi’nden de 
oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. 
Mevcut raylı sistem hatları hak-
kında bilgi veren Başkan Aktaş, 
17.8 kilometrelik 20 istasyonlu 
Emek Arabayatağı hattında gün-
lük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 
32 istasyonlu Kestel Üniversite 
hattında da günlük 180 bin 
olmak üzere günlük toplam 284 
bin yolcu taşıdıklarını belirtti.
Bursa demir  
ağlarla örülüyor
Hem mevcut hattı daha rantabl 
hale getirecek sinyalizasyon 
optimizasyonu çalışması hem de 
yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi 
veren Başkan Aktaş, sinyalizas-
yon optimizasyonu çalışmala-
rının başladığını ve bu çalışma 
tamamlandığında 3,75 dakika 
olan sefer sıklığının 2 dakikaya 
ineceğini kaydetti. Sadece bu dü-
zenleme ile birlikte yeni bir hat 
yapmadan 284 bin olan günlük 

yolcu sayısının 2020 Temmuz 
ayında 460 bine çıkaracakla-
rını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bunun yanında hepinizin bildiği 
Terminal hattı var. Müstakil olan 
bu hattı mevcut hatta enteg-
re ediyoruz. Terminal – Kent 
Meydanı raylı sistem hattımız 
8.2 kilometre ve 11 istasyonu 
var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi 
verdi ve gereken ne ise yapıla-
cak dedi. Bunun yanında 1355 
yataklı şehir hastanemiz geliyor. 
Yine Yüksek Hızlı Tren Bur-
sa’mızla buluşuyor. Yüksek Hızlı 
Trenin Bursa’daki bitiş noktasını 
göze alıp, halkımızın tamamen 
raylı sistemle hızlı trene ulaşımı 
temin için planlamamızı yaptık. 
Emek’te biten hattı 5,5 kilomet-
relik ilave hat ve 4 istasyonla 
şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı 
Trenle buluşturuyoruz. Bunun 
yanında Üniversite hattımızı da 
3 kilometre ilave hat ve 2 istas-
yonla Görükle’ye ulaştıracağız” 
diye konuştu.

Bursa emin adımlarla geleceğe yürüyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden kültür sanat ve spora kadar 
her alanda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Başkan Aktaş, 20 yılda yapılan 54 kilometrelik raylı sistem 
hattının, yeni projelerle 114 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
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Bursa emin adımlarla geleceğe yürüyor
Gürsu’dan Çalı’ya  
yeni metro
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Bursa mitinginde 
sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 
28.2 kilometrelik yeni metro 
hattının detaylarını da paylaşan 
Başkan Aktaş, “Gürsu’dan başla-
yıp tamamı yer altından olacak 
hattımız Değirmenönü, Otosan-
sit, Esenevler, Hastane, Mesken, 
Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, 
Acemler ve devamında Çalı’ya 
kadar uzanacak. Özellikle Ulucami 

Hanlar Bölgesi civarında oluş-
turacağımız tarih adalarını 

da ayağa kaldıracak önemli 
bir çalışma. Metromuz hep 
doğu batı aksında. Kuzey 
güney aksında bir hat-
tımız yok. Biliyorsunuz 
Demirtaş çok yoğun bir 
mahallemiz. Demirtaş 
OSB çok aktif sanayi 
bölgelerinden biri. 
Demirtaş’tan başlayıp 
FSM’den geçen ve 
Çalı’ya kadar devam 
eden 20.2 kilometre 
ve 17 istasyonlu yeni 

hattımız da 104 bin 
yolcu taşıma kapasitene 

sahip olacak. Bunun yanın-
da BTSO’nun özel olarak ilgilendi-
ği TEKNOSOB bizim yük akımız. 
Görükle’deki hattımızın Kızılcıklı 
ve Başköy’e sağlıklı şekilde ulaşı-
mı kaçınılmaz bir gerçek. Bunun 
için de 6 kilometre uzunluğunda 
ve 6 istasyondan oluşan yeni bir 
hattımız var. Tıkır tıkır, saat gibi 
işleyen bir sistem kurguladık. 
Hesaplarımızı yaptık. Tüm bunlar-
la halen 54 kilometre olan mevcut 
hattımızı 60 kilometre ilave ile 
114 kilometreye çıkarıyoruz” diye 
konuştu.
Acemler düğümü  
çözülüyor
İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden yüzde 12 daha 
fazla araç trafiğinin olduğu, 
Bursa’daki tüm yolların kesişme 
noktası olan Acemler’deki dü-
ğümü çözmek için de projelerini 
hazırladıklarını kaydeden Başkan 
Aktaş, seçim sonrası ilk olarak 
işe Acemler’den başlayacaklarını 
vurguladı. Direksiyonel kavşak 
uygulaması ile trafiğe önemli bir 
rahatlama getireceklerini dile ge-
tiren Başkan Aktaş, İzmir Ankara 
yolunun her iki yönüne yapılacak 
yan yollar, Hayran 

Cadde’nin duble yola çıkarılması, 
bölgeye yapılacak 1000 araçlık 
otopark ile Acemler’in nefes ala-
cağını açıkladı. Yakın doğu çevre 
yolunun botanik park kısmına 
viyadük yapılacağını, Beşyol kav-
şağının tamamlanacağını dile geti-
ren Başkan Aktaş, Çelebi Mehmet 
Bulvarı’nda kamulaştırmaların 
bitmek üzere olduğunu, Botanik 
Park Kavşağı ile trafiğin gerçek 
manada rahatlatılacağını açıkladı. 
Çevre yolunun Soğanlı bölgesine 
her iki yönlü dönüş kolları yapı-
lacağını belirten Başkan Aktaş, 
Adliye Kavşağı, Balıklıdere üzeri-
ne yapılacak ve Değirmenönü ile 
Otosansit’i birbirine bağlayacak 
köprü, Özlüce bölgesini direkt 
otobana ve şehir hastanesine 
bağlayacak yeni yollarla ulaşımın 
artık sorun olmaktan çıkacağını 
vurguladı.
Başkan Aktaş, yeni dönemde 
toplam 59 akıllı kavşak uygulama-
sı, katlı mekanik otoparklar, park 
et devam et sistemleri ve 235 
kilometre uzunluğundaki bisiklet 
yolu gibi yatırımların da trafiğe 
nefes aldıracağını vurguladı.
Yeniden yeşil Bursa
Kentleşme ve çevre başlığı altında 
en fazla önem verdikleri konula-
rın başında ‘yeniden yeşil Bursa’ 
hedefi olduğunu dile getiren Baş-
kan Aktaş, 40 dönümlük Atatürk 
Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 
70 futbol sahası büyüklüğünde-
ki 500 dönüm alanın da millet 
bahçesi olarak Bursa’ya kazandı-
rılacağını açıkladı. Başkan Aktaş,  
Terminalin arkasına yapılacak 
86 dönümlük Çeltik Tematik 
Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük 
Gökdere Çocuk Aktivite Köyü 
ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 
dönümlük Vakıfköy Kent 

parkı ve 93 dönümlük Demirtaş 
Barajı Eğlence Parkı ve Mesire 
alanı ile Bursa’nın yeniden yeşille 
bulaşacağını belirtti. Hamitler 
Katı Atık Depolama sahasının 
botanik parka dönüştürüleceğini 
de kaydeden Başkan Aktaş, kent 
merkezinde bulunan hurdacıların 
da şehir dışına taşınacağını açıkla-
dı. Başkan Aktaş, Mudanya şehir 
stadının olduğu alana uygulana-
cak altı otopark üstü yaşam alanı 

projesinin 33 farklı mahallede 
hayata geçirileceğine değindi.
Turizmde pasta büyük
Türkiye’nin 2023 hedefinde 50 
milyar dolar olan turizm pastası-
nın 70 milyar dolar olarak revize 
edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 
sahip olduğu tarihi kültürel ve 
doğal değerlerle Bursa’nın bu pas-
tadan ciddi bir pay alabileceğini 
kaydetti. Bu konuda yol harita-
sını belirlediklerini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Ortalamamız 1.9 
gece. Bunu mutlaka 3,5- 4’lere 
taşımamız lazım. Osmanlı şehri-
yiz, farklı medeniyetlerin hala 

izlerini taşıyan şehiriz. Yemek 
kültürü, sosyal kültürel yapı, 
tarihsel özelliklerin tamamını 
turizm çatısı altında bütün dünya 
ile buluşturmanın derdindeyiz. 
Ciddi fuarlarda boy gösteriyo-
ruz. 17 ilçeyi de hesaba katmak 
zorundayız çünkü hepsinin ayrı 
ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı 
ve Kumyaka marinaları oluştura-
cağız. Mudanya’nın saklı cenneti 
Tirilye’yi tekrar ayağa kaldırma-
mız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm 
markası olacak. Dağyenice’yi 
yakın zamanda yatırımcısıyla 
buluşturacağız. 500 dönümlük 
bu alan, günübirlik karavancı-
ların misafir olacağı, doğayla 
uyumlu alanlarıyla Bursa’nın 
vazgeçilmezleri arasına girecek. 
Yine dağ bölgesinde ekoturizmle 
ilgili önemli yatırımlarımız var. 
Nüfusu 50 binin altında olan İznik 
Orhaneli, Harmancık, Büyükor-
han ve Keles ilçemiz sakin şehir 
olacak. Bu bölgelerde bir farkın-
dalık oluşturup, insanları buraya 
çekeceğiz. Tabi İznik. İznik için ne 

söylesek az. Çok önemli bir değer. 
Şuanda UNESCO Dünya Mirası 
Aday Listesinde. Onun da bir an 
evvel gerçek listeye alınması için 
çalışacağız. Uludağ Bursa’mızın 
vazgeçilmesi. Uludağ’ın 4 mevsim 
cazibe merkezi olması için orada 
günübirlik tesislerle ilgili projemi-
zi tamamladık ve bakanlığa teslim 
ettik. Otoparkı, kafeteryası, cami-
si, eğlence merkezi ve restoranına 
kadar her türlü hizmeti vatandaş-
larımız burada alabilecek” dedi.

Zenginliğini  
paylaşan Bursa
Yerel ekonomik hayatla ilgili 
olarak, ‘zenginleşen ve zengin-
liğini vatandaşı ile paylaşan bir 
Bursa’ vaadinde bulunan Başkan 
Aktaş, Bursa’nın lojistik üssü 
olması yolunda her türlü desteği 
vereceklerini, ev hanımlarının ev 
ekonomisine katkı sağlayacağı uy-
gulama alanları oluşturacaklarını, 
Dağ bölgesine hayvan pazarı ve et 
kombinası kuracaklarını, Orhaneli 
Karıncalı’da da jeotermal sera 
projesini hayata geçireceklerini 
belirtti. Zeytinin markalaşması 
için çalışacaklarını kaydeden Baş-
kan Aktaş, Gürsu’ya soğuk hava 
tesisi kazandırma çalışmalarının 
ise devam ettiğini söyledi.
İpekyolu film festivali
Kültür, sanat ve sporda değerleri-
ne sahip bir Bursa hedefiyle yola 
çıktıklarını kaydeden Başkan Ak-
taş, açık hava tiyatrosunun yeni-
leceğini, İpekyolu film festivalinin 
de yaklaşık 10 yıl aradan sonra 
yeniden başlatılacağını müjdeledi. 
Uyumayan kütüphane uygula-
ması ile gençlerin daha güvenli 
ortamda bir araya gelip ders ça-
lışabileceğini vurgulayan Başkan 
Aktaş, sokakları canlı mutlu şehir 
Bursa hedefiyle de gençleri kötü 
alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve 
bu alanda bir marka oluşturmak 
amacıyla E-spor merkezi kuracak-
larını belirtti. 
Bursa için canla başla
Mihraplı’da yapımı devam eden 
şehitliğin anıtının da 18 Mart’ta 
yerine konulacağını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Bursa için canla 
başla diyerek yola çıktık. Hiçbir 
kompleksi olmadan memlekete 
aşık bir kardeşiniz olarak, tarih-
ten aldığı değerleri ileriye taşı-
maktan başka hiçbir derdim yok. 
İnşallah bu dönemde benimle 
beraber olacak 17 belediye başka-
nımızla, Cumhur ittifakı çatısında 
bu işe inanmış, vatana, millete, 
bayrağa ve devletine canını seve 
seve feda edecek, ecdadın dün 
Çanakkale’de bugün 15 Temmuz 
akşamında yaptığı gibi inanmış 
kadrolarla Bursa’yı geleceğe taşı-
manın hesabını yapıyoruz” dedi.
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Görkemli meydanla şehitlere vefa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mihraplı’da 15 dönüm alanda hayata ge-
çirilecek şehitlik anıtı projesinin hızla devam ettiğini belirtip, “Burası bütün dünyaya 
birliğimizi haykıracağımız orijinal bir alan olacak” dedi.

Tarihi ve kültürel miras ça-
lışmaları kapsamında 8500 
yıllık Arkeopark’tan, 2300 
yıllık Bitinya surlarına, 700 

yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhu-
riyet dönemi sivil mimarlık örneği 
yapıların restorasyonuna kadar her 
alanda önemli projelere imza atan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve 
gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı 
Şehitlik Anıtı Projesi’nde çalışma-
lara hız verdi. Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri 
Derneği Bursa Şubesi de bulundu-
ğu 15 bin 220 metrekarelik alanda 
uygulanacak projede yüklenici firma 
çalışmalara devam ediyor. Bu arada 
projede yer alan 12 metre yüksekli-
ğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. 
Kaide çalışmaları devam eden anıt, 
alandaki düzenleme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından Bursa’ya 
getirilecek. Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, beraberin-
deki Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl 
Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti 
İl Başkanı Ayhan Salman,  Bursa Mil-
letvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik 
Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, 
Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Atilla 
Ödünç ile birlikte Bursalı şehitlere 
vefa için büyük önem taşıyan proje 
alanını gezdi.
Birliğimizi haykıracağız
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, daha önce ziyaret ettiği şehit 
ve gazi ailelerine buraya ayrıcalıklı 
bir şehitlik kazandıracaklarının 
müjdesini verdiklerini hatırlatarak, 
valiliğin de destekleriyle orijinal bir 
şehitliği bölgeye kazandıracaklarını 
söyledi. Projenin yaklaşık 15 bin 
metrekare alanı kapsadığını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bursa’mızın 
yüz akı olmuş, kanının rengini bayra-
ğımıza vermiş şehitlerimizi anmak, 
onların isimlerini yaşatmak adına 
orijinal bir anıt olacak. Yine 1300 
metrekarelik kapalı alanda şehit ve 
gazi aileleriyle alaka sivil toplum 
kuruluşlarına hizmet verecek bir 
yapı olacak. Okullarımızı, halkımızı 
misafir edip, onlara bu vatan, bayrak, 
devlet, millet için canını seve seve 
feda etmiş şehitlerimizi anlatmak 
adına bir ortam oluşturacağız. İnşal-
lah anıtımızı 18 Mart’ta dikmek isti-
yoruz. Kısa zamanda da bu müştemi-
latı tamamlamış olacağız. Gönlümüz 
arzu ediyor ki bundan sonra hiçbir 
şehidimizin adını yazmak durumun-
da kalmayalım. Yani hiç şehidimiz 

olmasın. Ama şunu da net olarak 
biliyoruz ki içeriden ve dışarıdan bu 
vatana el uzatacak, milletin hürriye-
tine, bağımsızlığına el uzatacak hangi 
güç olursa olsun karşında kahraman 
emniyet teşkilatımızı, jandarmamızı, 
askerimizi bulacaklar, bizzat milletin 
kendini bulacaklar. Burası inşallah 
Türkiye’ye hatta tüm dünyaya birli-
ğimizi haykıracağımız bir yer olacak” 
diye konuştu.
Şehitler Diyarı
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel 
Miras Şube Müdürlüğü tarafından 
projesi hazırlanan çalışma, der-
nek binasının bulunduğu Odunluk 
Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 
220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl 
Jandarma Komutanlığı’nın ‘Şehitler 
Diyarı’ talebine uygun olarak hazırla-
nan projede dernek birimleri, müze, 
tören alanı ve sosyal alanlar buluna-

cak. İnşaat alanının 1300 metrekare 
olacağı projede, 12 bin 350 metreka-
re yeşil alan, 430 metrekare otopark 
alanı ve 1350 metrekare tören alanı 
yer alacak.
12 metrelik anıt
Projenin en özellikli yapılarından 
biri ise 12 metre 28 santim yük-
sekliğe 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 bağımsız-
lığın simgesi olan dev bir ay yıldız 
bulunacak. Dernek birimleri, müze, 
sosyal alanları ile birlikte tören alanı, 
müze tüneli ve çevre düzenlemele-
riyle hem şehitlere vefa borcu yerine 
getirilecek hem de Bursa görkemli 
bir meydana kavuşmuş olacak.

Sultan II. Murad Han 
dualarla anıldı
Varna ve Kosova gazisi, 6. Os-
manlı padişahı Sultan II. Murad 
Han vefatının 568. yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Muradiye Külliyesi’nde düzenle-
nen programla anıldı.

Sultan II. Murad 
Han tarafından 
yaptırılan, 
12 türbe ve 

camisi ile Bursa’nın 
Topkapı’sı olarak 
anılan Muradiye Kül-
liyesi içinde bulunan 
Kur’an ve El Yaz-
maları Müzesi’nde 
gerçekleştirilen 
anma programı 
öncesi sultanın kabri 
başında Mevlid-i 
Şerif ve Kur’an-ı 
Kerim okundu. Bursa 
Mehter Takımı’nın 
mini dinletisi ile 
devam eden prog-
ramda Tarihçi- Rehber Ömer Kaptan Sultan II. 
Murad Han’ın yaşamından kesitler sundu. Anma 
programı öncesinde söz alan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez,  bir tarih 
şehri olan Bursa’da ecdada vefa sorumluluk-
larının bilincinde olduklarını kaydetti. Sultan 
II. Murad Han’ın ‘kelamıyla gönülleri, kılıcıyla 
ülkeleri fetheden bir sultan’ olduğunu ifade eden 
Sönmez, “Bu vesileyle, Ertuğrul Gazi’den Osman 
Gazi’ye, Orhan Bey’den Yıldırım Han’a, Murad 
Hüdavendigar’dan Çelebi Mehmet’e kadar bu 
şehrin inşasında emeği geçenleri ve İstanbul’un 
fethinden sonra Bursa’nın imar ve ihyasına değer 
veren tüm ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.
İnce ruhlu, hassas, lütufkâr…
Sultan II. Murad’ın yadigârı bir kubbenin altında 
olduklarını ifade eden Başkanvekili Sönmez, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültü-
rel değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmaları 
kapsamında sultan türbelerinin önemli bir yeri 
olduğunu kaydetti.  Sultanların yanı sıra çocukla-
rı, anneleri ve eşlerinin de sandukalarının da bu 
külliyede yer aldığını belirten Sönmez, “Sultan 
Murad Han, ince ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, 
merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, 
kumanda kabiliyeti yüksek bir devlet adamıydı. 
Hemen bütün ömrünü gaza meydanlarında ge-
çirdi ancak imar işlerini asla aksatmadı. Çok eser 
bıraktığı için “Ebu’l Hayrat” diye anılırdı. Saltana-
tı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde 
yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için 
medreseler yaptırdı” diye konuştu. 
Tarihçi- Rehber Ömer Kaptan ise Sultan II. Mu-
rad Han’ın yaşamını anlattı. 
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600 yıllık medrese müze olarak hizmette
Bursa’da Sultan 2. Murad tarafından yaptırılan, bünyesinde 12 türbe ve bir de 
camiyi barındıran, sahip olduğu tarihi eserleri ile Bursa’nın Topkapı’sı olarak 
anılan Muradiye Külliyesi’nde yer alan Muradiye Medresesi de Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyonun ardından Kur’an ve El Yazmaları 
Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel miras çalışmaları 
sayesinde 2014 yılında 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınan Muradiye Külliyesi’nin en 
önemli parçalarından biri olan Mu-
radiye Medresesi de restorasyonun 
ardından ilk günkü özgün kimliğine 
kavuştu. Sultan 2. Murad tarafından 
1425-1426 yılları arasında yaptırı-
lan Muradiye Külliyesi içinde Fatih 
Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı 
aşkın bir dönem içinde peyderpey 
yaptırılan 12 adet türbe, daha önce 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilerek ziyarete açılmıştı. 
Külliyenin en önemli parçaların-
dan olan Muradiye Medresesi de 
tamamlanan restorasyonun ardın-
dan Kur’an ve El Yazmaları Müzesi 
olarak kente kazandırıldı. 6 asırlık 
medresenin açılış törenine Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa 
Esgin, Osmangazi Kaymakamı Zafer 
Orhan, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Ke-
mikli, akademisyenler, müze bağış-
çıları ve çok sayıda davetli katıldı.
Bursa’ya verilen değer
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, açılış töreninde yap-
tığı konuşmada medresenin tarihi 
hakkında bilgi verdi. Muradiye 
Medresesi’nin, Türk İslam coğraf-
yasında dönemin en ünlü eğitim 
kurumlarından biri olarak anıldığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, yüzyıllar 
boyunca pek çok ünlü bilim ada-
mının medresede ders verdiğini ve 
burada pek çok âlim yetiştiğini kay-
detti. Muradiye Medresesi’nin tipik 
bir erken devir Osmanlı medresesi 
olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“2. Murad’ın Edirne’de oturması-
na rağmen bir ilim merkezi olan 
Bursa’da böylesine büyük bir eğitim 
yapısı inşa ettirmesi Bursa’ya verdi-
ği değeri göstermektedir. 600 yıllık 
uzun bir geçmişe sahip bu müstesna 
yapı pek çok kez tamir ve onarım 
geçirmiştir. 2014 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilen 
Muradiye Külliyesi’nin en önemli 
parçası olan medreseyi de kapsamlı 
bir restorasyonun ardından “Mura-
diye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi” 
olarak ziyarete açmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” dedi.
Önemli bir örnek
Bursa’ya kazandırdıkları Muradiye 
Kur’ân ve El Yazmaları Müzesi’nin, 
konusu itibari ile Türkiye’de bu 
anlamda önemli örnekler arasında 
yerini alacağına inandığını vurgula-
yan Başkan Aktaş, “Müzemizde 10 
medrese odasında Kur’ân-ı Kerim’in 
ilk nazil olduğu zamandan günümü-
ze Kur’ân’ın yazılışındaki aşamalar, 
hat sanatının gelişimiyle birlikte 
kronolojik olarak izlenebilecek. Ana 
eyvanda ise 18. yüzyıldan kalan Sul-
tan Murad Hüdâvendigâr sanduka 
örtüsü ve Bursa’da medfun olan di-
ğer sultan isimlerinin yazılı olduğu 
sanduka levhaları sergileniyor. Mü-
zede ayrıca; geleneksel Türk-İslam 
sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş 
alanlarını yaşatmak adına hat, 
tezhip, minyatür, cilt sanatına ilişkin 
atölye çalışmaları gerçekleştirilecek 
ve yeni hattatların, müzehheplerin, 
mücellitlerin, ebru ve minyatür 
sanatçılarının yetişmesine imkân 

sağlanacak. Bursa olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli illerinden bağışta 
bulunarak müzemizi zenginleştiren 
bütün üstatlarımıza, müze danış-
manımıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” diye konuştu.
Müzenin Danışmanlığını yapan Ulu-
dağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk İslam Sanatları Tarihi Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Hicabi Gülgen, dünya-
da milletlerin büyüklüğünün bırak-
tıkları sanat eserleriyle ölçüldüğünü 
belirterek, “Bundan 100 sene sonra 
300 sene sonra gelecekler, bu andan 
sadece sanat eserlerini bulabile-
cekler. Bu eseri 600 yıl sonra yeni 
bir heyecanla kentimize kazandıran 
başta Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin 
de Büyükşehir Belediyesi’nin 
yüzlerce tarihi eseri sessiz sedasız 

Bursa’ya kazandırdığını hatırlata-
rak, “Osmanlı’nın izini süren samimi 
gayretlerin devamını diliyorum” 
diye konuştu.
Anlamlı bağış
Açılış töreninde aynı zamanda bir 
de bağış sürprizi yapıldı. Müze 
bağışçılarından Hayrettin Akpınar, 
1876 tarihli el yazması Kur’an-ı 
Kerim ve Evliya Çelebi’nin 400’üncü 
yılı anısına özel olarak hazırlanan 
altın uçlu kalemi, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş’a vererek, 
müzeye bağışladı. Başkan Aktaş da 
bağışçı Hayrettin Akpınar, Müze 
Danışmanı Doç.Dr. Hicabi Gülgen, 
Hattat Mahmut Şahin, Bab-ı Nun Ge-
leneksel Sanatlar ve Kültür Derneği 
ve İbrahim Koca’ya müzeye katkıları 
nedeniyle teşekkür belgesi verdi.
Başkan Aktaş ve beraberindeki 
daha sonra kurdele keserek ziyarete 
açtıkları müzeyi gezdi.

Kültüre değer katacak
Avrupa'nın ödüllü müzeleri arasın-
da yer alan Bursa Kent Müzesi'nin 
ek binası olarak hizmet verecek 
olan defterdarlık binası yenilenen 
yüzüyle hizmete açıldı.

Bursa'nın kalbi olarak nitelendirilen Hey-
kel'deki Kent Müzesi'nin hemen karşısında 
bulunan ve uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nın 
defterdarlık olarak kullandığı bina, Bursa 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla Büyük-
şehir Belediyesi uhdesine geçmişti. Bakanlıktan 
tahsisi alınan binanın, Kent Müzesi'nin ek binası 
olarak hizmet vermesi kararlaştırmıştı. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan hummalı çalışmala-
rın ardından tarihi yapı, yenilenen yüzüyle kültüre 
hizmet vermeye başladı. Kent Müzesi ek binası, 
açılışına özel iki önemli sergiye de ev sahipliği 
yaptı. Türk Resim Sanatının ünlü iki ressamı Res-
sam Malik Aksel ve Ressam Ömer Kaleşi’nin bazı 
tablo ve koleksiyonları müze envanterine geçti. 
Kapılarını bu iki önemli sergiyle açan Kent Müzesi 
ek binasının açılış törenine Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, geç-
miş dönem milletvekili Ceyhun İrgil, Üsküp Mary 
Teresa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aziz Polojani, 
eserlerini müzeye bağışlayan Ressam Ömer Kaleşi 
ve sanatseverler katıldı.

Kültür kompleksi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kent 
Müzesi ek binasının açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, Bursa'nın birçok konuda olduğu gibi müze-
cilik alanında da öncü konumda olduğunu söyledi. 
Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren
müzelerin her birinin, farklı konseptlerle, tarihe, 
kültüre, gelenek ve göreneklere ışık tuttuğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, "Müzelerimiz; sanayi tari-
himizden köy kültürüne, arkeolojik bulgulardan 
karagöz değerimize, tekstilden bilim ve teknolojiye 
kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Geçen yıl 
1 milyona yakın kişi belediyemize bağlı müzeleri-
mizi ziyaret etti. Müzeler sadece sergilerden ibaret 
değil, geçmişin ve geleceğin bugünde buluşma 
noktasıdır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl içinde 
Yaşam Kültürü Müzesi ile Sağlık Tarihi Müzesi’nin 
açılışlarını yaparak Bursa’nın müze kültürünü 
zenginleştirmiştik. Geçtiğimiz ay da Muradiye 
Medresesinde Kur’an ve El Yazmaları Müzesini 
ziyarete açtık. Şimdi de 16 yıl önce Türkiye'nin ilk 
kent müzesi olarak açılan Kent Müzesi'nin içerik 
ve sınırlarını genişleten ek binasını hizmete alı-
yoruz. Kent Müzemiz Avrupa’nın ödüllü müzeleri 
arasında yer alıyor ve yılda 100 binden fazla kişi 
tarafından ziyaret ediliyor. Bursa Kent Müzemiz, 
tarihi Bursa defterdarlık binasının da bünyesine 
katılmasıyla önemli bir kültür kompleksine dönüş-
müş olacak" dedi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 12

Bursa’ya turizm master planı
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, 94 ülke ve yüzlerce turizm merkezinden 5000’i aşkın kurum 
ve kuruluşu İstanbul’da buluşturdu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

EMITT-Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı, TÜ-
YAP Fuar ve Kongre 

Merkezi'nde ziyaretçilere 23. 
kez kapılarını açtı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve Türk Hava Yolları’nın 
kurumsal sponsorluğunda, 
KOSGEB desteğinde, TÜROFED 
ve Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği’nin (TYD) iş ortaklığın-
da düzenlenen organizasyona, 
bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana 
firma ile 5 bin 602 alt firma 
katılıyor. Geçen seneye nazaran 
katılımcı sayısında yüzde 15 
büyüme kaydeden ve 4 gün ola-
rak planlanan fuar, ITE Turkey 
tarafından organize ediliyor. 
Stantta ipek üretimi
EMITT turizm fuarına, Bursa’nın 
yerel zenginlikleri damgasını 
vurdu. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursalı 
basın mensuplarıyla birlikte 
gezdiği stantta, şehrin simge 
yapılarından Kozahan Mescidi, 
teleferik, Uludağ, ipek böceği 
üretim atölyesi, ipekten yapılmış 
ürünler, şehrin tarihi ve kültürel 
zenginliklerini konu alan tanı-
tım materyalleri yer aldı. Başkan 
Aktaş, stant ziyareti kapsamın-
da Büyükşehir Belediyesi İpek 
Atölyeleri Genel Koordinatörü 
Mehmet Ünal’dan ipek böceği-
nin üretim safhaları ile ilgili bilgi 
aldı. İpek böceğinin 200-250 
yıl önce Osmanlı döneminde 
yapılan üretimi, Başkan Aktaş’ın 
ziyareti sırasında turizm merak-
lılarına bir kez daha gösterildi. 
Başkan Aktaş, ‘bereket olsun 
diye en sevilen kişiye yaptırılan’ 
ipek halının tezgah kesim işle-
mini de stant ziyareti kapsamın-
da gerçekleştirdi. EMITT Bursa 
platformuna uğrayan turizm 
profesyonellerine şehrin simge 
ürünlerinden kestane şekeri 
ikram edildi. 

“Turizmle ilgili  
özel hedeflerimiz var”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, fuar ziyaretinde 
Bursa’nın turizm geleceğiyle 
ilgili önemli açıklamalarda bu-
lundu. Bursa’nın turizmden çok 

daha fazla pay almasını sağla-
mak için yeni bir master plan 
hazırlığında olduklarını söyle-
yen Başkan Aktaş, “Turizm ile 
ilgili çok özel hedeflerimiz var. 
Bu pastadan çok daha fazla pay 
almak istiyoruz. BEBKA öncülü-

ğünde, valilik ve BTSO ile birlik-
te Bursa markasının ve turizm 
master planının oluşturulma-
sıyla ilgili hazırlık içerisindeyiz. 
2 yılı kapsayan bir çalışma bu. 
Bursa’yı gerçek manada turizm-
le ilgili toparlayacak bir çalışma. 

Sürece katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Aktaş, açıklamasın-
da, turizm ile ilgili düzenle-
nen fuarlara ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu anlamda yap-
tığı girişimlere de değindi. Yılın 
ilk ve sektörün etkili organizas-
yonu olarak EMITT’e katıldıkla-
rını, Bursa’nın değerlerini tüm 
Türkiye ve dünya ile buluştur-
mak istediklerini söyleyen Baş-
kan Aktaş, Şubat ayı içerisinde 
de Cidde fuarına katılacaklarını 
ifade etti. Ardından Mart ayında 
Berlin’de olacaklarını, takiben 
Nisan ayında da Dubai’de farklı 
bir etkinlikte yer alacaklarını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu 
üç fuarın özel stant çalışma-
larını yaptırdık. Bursa’nın 
değerlerini tanıtmak, anlatmak 
ve tabii ki bunları yaşanabilir 
kılmak için çeşitli hamlelerimiz 
olacak. Tanıtım kısmını özellikle 
önemsiyoruz çünkü ciddi bir 
tanıtım eksikliğimiz olduğunu 
düşünüyoruz. Dünyanın en 
popüler fuarlarında en güzel 
stantlarla yer almak istiyoruz” 
diye konuştu. 
Başkan Aktaş, önümüzdeki 
hafta Bursa’da tüm acentelerin 
temsilcilerini ağırlayacaklarını 
duyurdu. 

Bursa’nın turizm çıtası daha da yükselecek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan 
Bursa için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Seyahat Acen-
taları Birliği (TÜRSAB) 
İstanbul Şişli Bölge 
Temsil Kurulu (BTK) ile 

Güney Marmara Bölge Temsil 
Kurulu (BTK) tarafından dü-
zenlenen ‘Bursa Buluşması İş 
Geliştirme Toplantısı’, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi (Meri-
nos AKKM) Yıldırım Bayezid 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya, TÜRSAB’a bağlı 
Bursa ve İstanbul’daki turizm 
acentaları ve tur operatörleri 
yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, top-

lantıda yaptığı konuşmada, 
şehrin turizm potansiyelini 
anlattı. Bursa’nın, kendine has 
değerleriyle özel ve güzel bir 
kent olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, “Turizmin gücüne ve bu 
ülke için değerine, Bursa’nın da 
bu manada ciddi bir potansiyeli 
olduğuna inanıyorum. Sahip 
olduğu kültürel miras, termal 
ve doğal zenginlikleriyle Türki-
ye’mizin en güzel şehirlerinden 
biri olan Bursa’mız için canla 
başla çalışıyoruz” dedi.
Bursa’da, kentin değerine değer 
katmak için gece gündüz ça-
lıştıklarını dile getiren Başkan 

Aktaş, “Ulaşılabilirliğin, şehrin 
turizminin gelişmesi adına 
önemli bir etken olduğunu 
biliyoruz. Kentin geleceğine yö-
nelik ‘Şehir Tasavvuru’nu oluş-
turduk. Bu noktada her kesime 
ulaştık” diyerek, şehrin ulaşım 
problemine yönelik çözümler 

ürettiklerini ve Ulaşım Master 
Planı’nın önemini anlattı.
Kentin değerleri  
daha da değerlenecek
Başkan Aktaş, Bursa’nın, çok 
hızlı gelişen, yoğun göç almış 
bir şehir olduğunu söyleyerek, 
“Balkanlardan Anadolu’ya 

kadar her bölgeden göç almış 
olan Bursa, kendine has pek 
çok güzel özelliği de bünye-
sinde tutan bir çiçek bahçesi 
gibi adeta. Bursa’da turizmle 
ilgili çok güzel değerlerimiz 
var, termal var, kongre turizmi 
var… Bu değerlerimizi parlat-
malıyız. Bu şehirde turizmle 
alakalı istikamet belirlemeyi 
önemsiyoruz. Yeni dönem 
projelerimizden biri olan, 
Bursa’nın 1326’daki fethinin 
700. yıldönümü 2026 yılına 
dair çalışmalarımız var. Prag 
ve Viyana’da olduğu gibi, 
Bursa’nın kalbindeki Hanlar 
Bölgesi’nin çevresinin de boşal-
tılmasıyla, değerlerimizi daha 
da öne çıkarmamız gerekiyor. 
Kararlıyız" diye konuştu.
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Kültür sanatta  
Büyükşehir farkı
Bursa Büyükşehir Belediyesi gerek sinema atölye-
sinin film gösterimleri, gerek Şehir Tiyatrosu’nun 
sahnelediği oyunlar, gerekse de kültür merkezlerin-
de düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle 2018 
yılını kültür sanat açısından dolu dolu geçirdi.

Altyapıdan çevreye, ula-
şımdan spora kadar her 
alanda Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri bir bir 

hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, kültür sanat etkinlikleriyle de 
fark yarattı. Karagöz Sinema Atöl-
yesi kapsamında Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 2018 yılında 27 farklı 
film gösterimi yapılırken, 35 bin 
375 izleyiciye ulaşıldı. Kasım ayın-
da hizmete açılan Görükle Gençlik 
Merkezi’nde de 8 farklı film 1500 
kişi tarafından izlendi. Bunun ya-
nında sineması olmayan özellikle 
dağ yöresindeki tüm ilçelerin 
uygun salonları olan okullarında 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
haftanın belli günlerinde animas-
yon film gösterimleri yapıldı ve 
yaklaşık 4500 çocuk bu filmleri 
izleme imkanı buldu. Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Turizm Şube 
Müdürlüğü olarak yaz sezonu 
boyunca ilçelerde yapılan yazlık 
sinema gösterimlerinde de 2 farklı 
film yaklaşık 2500 kişi tarafından 
izlendi. Yine geçtiğimiz yıl ünlü 
Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun 
son filmi “Buğday” filminin özel 
gösterimi yapıldı. Filmin yönetme-
ni Semih Kaplanoğlu ile Tayyare 
Kültür Merkezinde son filmi ve 
Dünya sineması üzerine söyleşi 
yapıldı.
Perde 118 kez açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu da 2018-2019 Kültür 
ve Sanat Sezonu çalışmalarına 
tüm hızı ile devam ediyor. Şubat 
ayında da sahneye girecek olan 2 
yeni oyunun provalarını sürdü-
ren Şehir Tiyatrosu, üç ay içinde 
4 farklı çocuk oyununda 63 kez 
sahne aldı. Bunun yanında 4 farklı 
yetişkin oyunu ile de 58 kez sahne 
alan tiyatro, toplamda 118 oyun 
ile 22 bin 903 seyirciye ulaştı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Tayyare Kültür Merkezi 

ve Görükle Gençlik Merkezinde 
sürekli olarak sahne alırken, 
2018-2019 Kültür ve Sanat sezo-
nunda Fermanlı Deli Hazretleri, 
Gulyabani, Troyalı Kadınlar ve 
Maskbet oyunları yetişkinler için 
sahnelendi. Masal Gezginleri, Ben 
Sinbad, Palavracı ve Beş Haylaz 
oyunları da çocuklara tiyatro keyfi 
yaşattı.
Kentin farklı noktalarındaki 
kültür merkezlerinde düzenlenen 
birbirinden farklı etkinlikler de 
Bursalılardan yoğun ilgi gördü. 
Hasanbey Sanat Merkezi ve İncirli 
Kültür Merkezlerinde çocukla-
rın el becerileri ve yeteneklerini  
geliştirmek için 36 adet atölye 
çalışması ve  geleneksel sokak 
oyunlarını devam ettirmek adına, 
33 adet sokak oyunları etkinliği 
yapıldı. Ayrıca  Sivil Toplum Kuru-
luşlarıyla işbirliği ile toplum yara-
rına 7 farklı etkinlik düzenlendi. 
Kültür Akademisi kapsamında; 
Edebiyat ve Sanat Programları, Ta-
rih Konferansları, Felsefi Düşünce 
Konferansları  adı altında 19 adet 
konferans ve Edebiyat ve Medeni-
yet Akademisi, Yazarlık Atölyesi, 
Tarih Atölyesi, Sinema ve Edebiyat 
Atölyesi kapsamında 8 adet etkin-
lik gerçekleştirildi.

Bursa’nın yarınları çok güzel olacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğalgaz 
Enerji Mekanik Mühendis ve Sanayici İş Adamları Derneği 
(DEMSİAD) ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası üyeleriyle 
bir araya geldi. Esnafa moral veren Başkan Aktaş, “Bursa’nın 
yarınları çok güzel olacak” dedi.

Bursa’nın daha yaşa-
nabilir ve sağlıklı bir 
kent olması hede-
fiyle çalışmalarını 

sürdürürken aynı zamanda 
kent dinamikleriyle de sık 
sık bir araya gelen Başkan 
Aktaş, Dobruca Sosyal Tesis-
leri’ndeki istişare toplan-
tısında DEMSİAD üyelerini 
dinledi, sektöre dair detaylı 
bilgiler aldı. Aktaş, AK Parti 
Yıldırım Belediye Başkan 
Adayı Oktay Yılmaz’ın da 
katıldığı toplantıda, yoğun 
bir tempoyla gece gündüz 
demeden Bursa için çalıştık-
larını söyledi.
Başkan Aktaş, mesleki ve 
siyasi yaşamından anekdot-
lar paylaştığı konuşmasında, 
Bursa’ya dair yol haritası 
olacak ‘Şehir Tasavvuru 
2026’yı oluşturduklarını, 
kentin her köşesinde yoğun 
şekilde çalışarak ihtiyaçla-
rın belirlendiğini ifade etti. 
“Yol haritamız belli” diyen 
Başkan Aktaş, Bursa’nın 
kaynaklarının en iyi şekilde 
kullanılmasıyla şehre değer 
katacak çalışmaları sürdüre-
ceklerini hatırlattı.
“Herkes  
başımızın tacıdır”
Başkan Aktaş, Bursa Emlak 
Müşavirleri Esnaf Odası üye-
leriyle de Özlüce’deki Moda 
Davet’te bir araya geldi. 
Bursa’nın geleceğine yönelik 
heyecanını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Yaşadığımız 
şehri iyi tanımamız lazım. 
Bursa’da yaşayan, üreten, 
değer katan herkes değerli-
dir, önemlidir ve başımızın 
tacıdır” dedi.
Bursa’nın değerleriyle özel 
bir şehir olduğunu kaydeden 
Başkan Aktaş, “Nüfusu 3 
milyona ulaşan Bursa’mızı 
çok daha ileriye taşımak için 
çalışıyoruz. Bursa, ezberleri 
bozan bir şehir. Bu kadar 
hızla büyüyen bir şehirde el-

bette eksikler ve aksaklıklar 
da oluyor. Ancak Büyükşehir 
Belediyesi’nde göreve gel-
diğimiz günden bu yana, 15 
aydır, kısa vadede Bursa ile 
ilgili adımları atarken, uzun 
vadede de yol haritamızı 
ortaya koyduk” açıklamasını 
yaptı.
İyi niyetle başlatılan 0,50 
emsal artışı uygulamalarıyla 
ilgili problemlerin çözümü 
için de çalışmalar yapıldı-
ğını anlatan Başkan Aktaş, 
“Göreve geldiğimizden 
bu yana bu konularda da 
çalışıyoruz. Kimseyi mağ-
dur etmemek için sağlıklı 
çalışma yapılmalı. 3-4 katlı 
binaları yıkıp yerinde 12 
katlı binalar yaparak biz bu 
şehrin geleceğini asla kurta-
ramayız. Bunun adı kentsel 
dönüşüm değil, kentsel 
yenileme… Ovayı kaybet-
meyelim derken Bursa’yı 
kaybediyoruz. Bursa, sağlıklı 
ve planlı büyümeli” diyerek, 
1/100.000’lik planın önemli 
olduğunu belirtti.

“Bursa sıradan  
bir şehir değil”
Kentsel dönüşüm nokta-
sında ilçe belediyeleriyle 
koordineli çözümler üretile-
bileceğini dile getiren, uydu 
şehirler hedefine değinen 
Başkan Aktaş, “Bursa’nın 
geleceğiyle alakalı bir vizyon 
var. Değişime, dönüşüme her 
zaman ihtiyaç var. Bursa için 
bir yol haritası belirledik. 
Bursa sıradan bir şehir değil. 
Bursa’nın Osmanlı’daki fetih 
tarihi olan 1326’nın 700. yıl-
dönümü için ‘Şehir Tasavvu-
ru 2026’ diyerek yola çıktık. 
Bursa’daki tarihi değerlerin 
ortaya çıkarılması turistlerin 
ilgisini çekecek alanlar oluş-
turulması gerekli” şeklinde 
konuştu.
Başkan Aktaş, Bursa’da iyi 
bir planlamayla katma değe-
ri yüksek sanayinin üretil-
mesi gerektiğini anlatarak, 
“Dersimi çalıştım. Bursa’da 
turizmle ilgili de potansiyeli 
ortaya çıkaracak adımlar 
atılmalı. Termali, kongre ve 
doğal turizmi ile Bursa’yı ifa-
de eden değerlerle turizmin 
gelişimi sağlanmalı” dedi.
“Ayinesi iştir kişinin 
lafa bakılmaz”
Kentin değerlerine vurgu 
yapan Başkan Aktaş, “Bir 
yol ayrımındayız. Doğru 
adımlar atarsak, Bursa’nın 
geleceği kesinlikle çok iyi 
olacak. Ayinesi iştir kişinin 
lafa bakılmaz. Bursa’yı daha 
güzel yarınlara taşıyacağız. 
Bursa’da yaşayan herkes 
başımızın tacıdır. El ele kol 
kola, Bursa’nın iyi bir gelece-
ğe ulaşması için çalışacağız” 
diyerek birlik, beraberlik ve 
ortak akıl mesajı verdi. AK 
Parti Nilüfer Belediye Baş-
kan Adayı Necati Şahin ile 
AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı 
Ufuk Ay da programa katıldı.
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Özel sporcularla özel turnuva
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar Masa Tenisi Şen-
liği’, 17 ilçeden 120 öğrencinin katılımıyla, eğlenceli ve heyecanlı anlara imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan proto-
kol kapsamında, Büyükşehir 

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü koordinatörlüğün-
de, Büyükşehir Okul Spor Etkinliği 
(BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 
‘Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği’ne 
17 ilçeden 9 Özel Eğitim okulundan 
120 öğrenci ve öğretmen katıldı. 
Acemler BUSKİ Yerleşkesi Masa Te-
nisi Salonu’nda düzenlenen turnuva, 
öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri 
sporla buluşturmaya devam ederken 
bu yıl 250 bin öğrenciye ulaşılması 
hedefleniyor.
Heyecanlı başlayan ‘Özel Çocuklar 
Masa Tenisi Şenliği’nin açılış törenine 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Mihrimah Kocabıyık ile Gençlik 
Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Bü-
yükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü bürokratları ile öğretmen 
ve öğrenciler katıldı.
Her çocuk eşittir
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Mihrimah Kocabıyık, konuşma-
sında, her çocuğun oyunla buluşması 
gerektiğini söyledi. Ailelerin çocuk-
larının geleceği için gayretle çalıştık-
larını belirten Kocabıyık, “Her çocuk 
eşittir ve her çocuk oyunla gelişir. Tüm 
anne ve babaların gayreti çocuklarının 
gelecekte daha mutlu ve daha sağlıklı 
hayat sürmesi içindir” dedi.
Dijital dünyanın çocuklardaki etkisine 
değinen Kocabıyık, “Ne yazık ki dijital 
çağın, çocuklarımız üzerinde olumlu 
olduğu kadar olumsuz etkileri de var. 
En önemlisi onların fiziksel özellikle-
rini ve sosyal iletişim becerilerini etki-
liyor. Biz biliyoruz ki, bütün çocuklar 
oyunla büyür, fiziksel etkinliklerle ve 
sporla gelişir. Çocuklarımızın sporla 
buluşması için yeni projeleri hayata 
geçiriyoruz. Bu sayede çocuklarımız 
yeni arkadaşlar edinirken, alternatif 

etkinlikleri de deneyimliyor ve bunun 
mutluluğunu yaşıyor. Amacımız 
çocukları yarıştırmak değil onlara 
dolu dolu bir geçirmesini sağlamaktır” 
ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Başkanvekili 
Kocabıyık, etkinliğe katılan sporculara 
madalyalarını takdim etti.

Arapoğlu, gençlerle buluştu
Büyükşehir Bele-

diyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlü-

ğünce organize edilen 
‘Bursa'nın gençleri, 
sporun yıldızlarıyla bu-
luşuyor’ isimli program, 
Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Muradiye 
Salonu’ndaki organi-
zasyona, Bursa’da spor 
yapan yüzlerce genç ‘aile-
leriyle birlikte’ katıldı. 
Federasyon Başkanı Esat 
Delihasan, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, Türkiye’nin karate sporundaki 
başarı grafiğini üst sıralara taşımak 
istediklerini söyledi. Son günlerde 
‘yapılan alt yapı yatırımlarının sonucu 
olarak’ diğer birçok spor branşında 
olduğu gibi karatede de önemli me-
safeler kat ettiklerini belirten Deli-
hasan, “Şu andaki öncelikli hedefimiz 
2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah 
bu olimpiyatlarda ülkemizin lokomo-
tifi olacağız” dedi. Salonu dolduran 
ailelere ‘çocuklarını ilgilendikleri spor 

dallarında destekleme’ tavsiyesinde 
bulunan Delihasan, “Sporda en önemli 
şey istikrardır. Ne olursa olsun; hem 
okulumuzu hem de yaptığımız sporu, 
derslerimizi ve antrenmanları ihmal 
etmemeliyiz. Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur. Spor yapan biri, 

istemese de bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. 
Hücre yapılanması spor 
yapanlarda daha çabuk 
ve fazla oluyor. Spor yap-
mak, eğitim hayatımızı 
da olumlu yönde etkili-
yor” diye konuştu. Spor 
yatırımlarında Türkiye’de 
öncü olan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi yetki-
lilerine ‘düzenledikleri 
organizasyon nedeniyle’ 
teşekkür eden Delihasan, 
“Bu kadar sporcuyu bir 
araya getirmek büyük 

başarı. Ayrıca Bursa’nın spora olan 
yatırımlarına da şahidiz. Tüm bu yapı-
lanlar bize ümit veriyor. Spora göste-
rilen hassasiyetin artarak süreceğine 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Karatede dünya ve Avrupa şam-
piyonluklarını alan, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda Türkiye’ye önemli 
dereceler getirmesi beklenen Milli 
Sporcu Serap Özçelik Arapoğlu ise 
yaptığı konuşmada, tecrübelerini ve 
spora bakış açısını dile getirdi. 

Büyükşehir’in Efeleri 
öğrencilerle buluştu
Bu sezon Voleybol Erkekler 
Birinci Ligi’nde mücadele 
eden ve A Grubu’nda liderliği-
ni sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Voleybol takımı 
sporcuları öğrencilerle buluştu. 

Sporu tabana yaymak ve genç nesil-
lere sporu sevdirmek adına çeşitli 
projelere başarıyla imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 

erkek voleybol takımını Doğa Koleji Özlüce 
Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu. Okulun 
konferans salonunda yapılan söyleşi prog-
ramına takım kaptanları Özer Özger, Tolga 
Altıntaş ile yabancı sporcular Jose Caceres, 
Metodi Ananiev, Libero Boğaç Han Zambak 
ve tecrübeli oyuncu İbrahim Başaran katıldı. 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
yönetim kurulu üyeleri ve Voleybol teknik 
heyetinin de katıldığı programda öğrenciler 
sporcuları soru yağmuruna tuttu.
Sporun, kötü alışkanlıklardan uzak tutan, 
sosyalleşme ve iletişimi güçlendiren en 
önemli araç olduğunu dile getiren sporcu-
lar, öğrencilerin en az bir spor branşı ile 
uğraşmaları önerisinde bulundu. Düzenli 
spor yapan bir bireyin eğitim hayatında 
da faydasını mutlaka göreceğini söyleyen 
sporcular, öğrencilerden Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü’nün spor organizasyonla-
rında yer alma ve maçlarına gelme sözü aldı. 
Etkinliğin ardından öğrenciler, sporcular ve 
teknik heyet hatıra fotoğrafında buluşarak 
anı ölümsüzleştirdi.
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Öğrencilerin kayak heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ‘Bü-
yükşehir Okul Spor Etkinlik-

leri’ (BOSE) kapsamında, Teleferik 
A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 
kayak eğitim projesi, bu hafta yoğun 
ilgiyle başladı. 8 Mart Cuma tarihi-
ne kadar sürecek eğitimlerde, 17 
ilçeden 700 öğrenci kayak sporuyla 
tanışacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 
sporu tabana yaymak ve gençleri 
spor yapmaya teşvik etmek mis-
yonuyla düzenlenen ‘Büyükşehir 
Okul Spor Etkinlikleri’ kapsamında 
başlayan kayak eğitim projesi, ilk 
gününde renkli görüntülere sahne 
oldu. İlk grupta 40 öğrenci, telefe-
rikle Uludağ’a ulaştırılarak alanında 
uzman eğitmenler tarafından kayak 
eğitimleri verildi. Eğitimin ardından 
serbest zaman etkinlikleri ile karın 
tadını çıkaran öğrenciler, Uludağ’da 
eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini 
doyasıya yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
seçilen, daha önce Uludağ’a çıkma-
mış ve kayak yapmamış öğrenciler 
için önemli bir deneyim olan etkin-
lik, keyifli anlara iöza attı. Programa 
katılan öğrenciler, ilk defa Uludağ’da 

kayak yapmanın heyecanını yaşadı. 
Arkadaşlarıyla birlikte teleferikle 
Uludağ’a çıkıp, kayak öğrenen ve 
güzel bir gün geçirmenin sevincini 
yaşayan öğrenciler, etkinlikte emeği 
geçenlere teşekkür etti.
Hafta içi her gün 40 kişi olmak üzere 
toplamda 700 öğrencinin katılaca-
ğı etkinlik, 8 Mart Cuma günü son 
bulacak.

Hatice Kübra İlgün Dünya Şampiyonu

Dünya Taekwondo Federas-
yonu tarafından düzen-
lenen WTF 4th President 
Cup G-2 şampiyonası, 

Antalya’da tamamlandı. 60 ülke-
den 2500 sporcunun mücadele 
ettiği turnuvada, Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcusu 
Hatice Kübra İlgün çıktığı 5 maçtan 
galibiyetle ayrıldı. İlk turda Yunan 
rakibi Faidra Kalteki’yi 26-8, 
2.tur’da Şili’li rakibi Fernande 
Aguirre’yi 27-7 ve çeyrek finalde 
Finlandiyalı Suvi Mikkonen’i 23-5 
mağlup etti. Yarı finalde Polonyalı 
Patrycia Adamkiewcz’i 11-9 ile 
geçen İlgün, finalde ise Hırvat Ni-
kita Glasnovic’i 11-7 yenerek altın 
madalyanın sahibi oldu. Olimpi-
yatlara katılma adına, ekstra puan 

kazandıran WTF 4th President 
Cup G-2 şampiyonasında 57 kg’da 
dünya şampiyonu olan Hatice Küb-
ra İlgün, 20 puan daha hanesine 
yazdırarak genel klasman puanını 

337’ye çıkardı. Genel klasman 
sıralamasında 3. sıraya yerleşen 
Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil 
etmeye bir adım daha yaklaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra 
İlgün, Antalya’da düzenlenen WTF 4th President Cup’ta 57 kg’da dünya şam-
piyonu oldu. 2500 sporcunun katıldığı ve olimpiyat bileti için önem taşıyan 
turnuvada milli sporcu genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti.

Eslem Tüm 
Türkiye Şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt 

yapısından yetiştirdiği sporcularla gurur-
lanmaya devam ediyor. İstanbul Ataköy 
Atletizm Salonu’nda yapılan yarışlarda 

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 birin-
cilik ve 1 üçüncülük elde etti.
U16 Kızlar çoklu branşlarda yarışan Eslem Tüm, 
800 m ve 60 m engel yarışlarında birinci, uzun 
atlama da ise ikinci sırada yer aldı. Genel toplamda 
2074 puan toplayan Eslem Tüm, çoklu branşlarda 
birincilik kürsüsüne çıkarken, şampiyonluk kupası-
nın da sahibi oldu.
U16 Kızlar çoklu branş kategorisine yarışan bir 
başka Büyükşehirli sporcu Gülşah Cebeci ise 800 m 
ve 60 m engel koşularında üçüncü, uzun atlama da 
ise dördüncü olurken genel toplamda 1910 puanla 
Türkiye üçüncüsü oldu

Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları 
heyecanlı geçen maçların ardından tamam-
landı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda 
gerçekleşen müsabakada 30 kulüpten 400 

sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyük-
şehir Belediyespor, 48 kiloda Adem Üçgün ve 60 
kiloda Furkan Doğan ile ikincilik,   55 kiloda Enes 
Işık, Yusuf Can Aktaş, 60 kiloda Kerem Karadeniz, 
80 kiloda Mustafa Ağlar ile üçüncülük ve 110 kiloda 
Sertaç Üngör ile birincilik elde etti.
Toplamda 7 madalya sevinci yaşayan Bursa Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü,  22-24 Mart tarihlerin-
de Ordu’da yapılacak olan Yıldızlar Serbest Güreş 
Türkiye Şampiyonası’nda madalya için mindere 
çıkacak.

Güreşçilerden 7 madalya
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü güreşçileri, Balıkesir’de ya-
pılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup 
müsabakalarında 1 birincilik, 2 
ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.




