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Bursa için icraat vakti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara Kızılcaha-
mam toplantısına katılan en popüler belediye başkanı olduklarını 
ancak zamanın popülarite değil icraat zamanı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olası bir felakete karşı 
kentteki eserleri 4 yıldır 
lazer tarama cihazları ile 
modelliyor.
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Bursa’da festival coşkusu

Festival, Bursa Bölge Devlet Senfoni Or-
kestrası (BBDSO) ve Demir Demirkan’ın 
açılış konseriyle başlayacak. Dünyaca ünlü 
sanatçılar Cecilia Krull, Cesaria Evora Tri-

bute ve Los Vivancos festivalin yabancı sanatçıları 
olarak sahne alacak.… 

Yollara kalite 
ulaşıma konfor05 Şampiyona 

coşkulu karşılama15Terminale 
modern cami09

Bu yıl 58.’si gerçekleştirilecek 
olan ‘Uluslararası Bursa Festiva-
li’, yine dünyaca ünlü sanatçıla-
rın Bursa’da ağırlayacak.

Sayfa 13

Sayfa 7

Tarihe lazerli 
koruma kalkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, düzenlendiği basın top-
lantısı ile hem seçim sonuçlarını hem 
de Kızılcahamam toplantısının de-

taylarını kamuoyu ile paylaştı. Başkan Aktaş, 
“Artık sözün bittiği icraatın başladığı yerdeyiz. 
Halkımıza vaat ettiğimiz tüm projeleri, ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durum veya farklı 
gerekçeleri mazeret göstermeksizin hayata 

geçirmek için canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz. Seçim öncesi dağıttığımız seçim 
beyannamemiz bizim yol haritamız olacak. 
Vaatlerimizin hayata geçirilmesi noktasın-
da Cumhurbaşkanımızın da hassasiyeti var. 
Kendilerine de seçim beyannamemizin yol 
haritamız olduğunu ifade ettim” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın afetlere karşı daha güvenli 
olması adına oluşturduğu eğitim tesisleri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı.
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Büyükşehir Belediyesi 
Setbaşı Şehir Kütüpha-
nesi, okurları kitapla bu-
luşturan, ders çalışmak 

isteyen öğrencilere ev sahip-
liği yapan bir mekan olmanın 
ötesinde, İstanbul’un dışında 
hiçbir yerde bulunmayan 
Bursa ile ilgili arşivi bünyesinde 
barındırmasıyla aynı zamanda 
Bursa’nın kozmik odası görevini 
üstleniyor. Osmanlı dönemine 
ait Şeriye Sicilleri, vergi defter-
leri, resmi yazışmalar, özetle 
Bursa tarihine ışık tutan tüm bu 

kayıt ve belgeler ise Osmanlıca 
Mütercimi Metin Sarı tarafından 
Türkçeye çevrilirken, böylelikle 
kentin hafızası da tazelenmiş 
oluyor. Osmanlıca kayıtlar 
arasında her gün tarih yolculuğu 
yapan Metin Sarı ile hem kü-
tüphanedeki mesaisini hem de 
tarihle iç içe geçen çalışmalarını 
konuştuk.
Büyükşehir’le yolunuz  
nasıl kesişti?
1997-1998 yıllarında talebey-
ken Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Kütüphanesinde Osmanlıca 

mütercimi olarak vazife aldım. 
Yolumuz böyle kesişti Büyük-
şehir Belediyesi ile. Biraz da 
babamın duası istikameti üzere 
oldu. Çünkü babam bana şunu 
söylemişti: ‘Oğlum enstrüman 
öğren, bilgisayar öğren, İngilizce 
mutlak suretle öğren, Osmanlı-
cayı zinhar öğren”. Bu manada 
da benim tabii Osmanlı ecdadı-
mızı, Selçuklu ecdadımızı çok 
sevmem en büyük tesir. Ama 
kader çerçevesinden baktığınız 
zaman da babamın duası tahak-
kuk etmiştir.
Biraz görevinizi  
anlatır mısınız?
Biz öldüğü sanılan ama yerin 
altında yaşayan bir medeni-
yeti belgelerle hala nefes alıp 
verdiğini, ölmediğini anlatmaya 
çalışıyoruz. 1927 yılına kadar, 
harflerin değiştiği yıla kadar 
yapılan çalışmaların hepsi Os-
manlıca. Geçmişe dair birtakım 
kalem oynatmak ve bilgi sahibi 
olmak isteyen insan, özellikle 
memleket idaresi, resmi yazış-
malar, diplomasi hususunda 
inceleme yapmak için Osmanlı-
canın rika yazısını talik yazısını 
mutlak surette bilmeli. Bunlar el 
yazmasıdır. 

Kayıtlara göre geçmişle gü-
nümüzü kıyaslar mısınız?

Eski Bursa şimdiki 
Bursa'ya göre teknolo-
jisini saymazsanız daha 

medeni bana göre. Mimari 
ve şehirleşmenin müreffeh 

olduğu, teknolojinin kısmen 
geride olduğu ama teknolojinin 
tamam edilmesi, imarın tamam 
edilmesi hususunda gayret 
gösterildiği bir Bursa var. Yani 
şehirleşme demek medenilik 
demek. Bedevilik demek değil. 
Kapı tokmağından çeşmenin 

musluğuna kadar sanata dair 
her şey var. Estetiğe dair her şey 
var. Estetik kaygısı var. Kesme 
taşından parke taşına kadar, 
Arnavut kaldırımına kadar 
estetik var. Suyun akım hızını 
bile hesaplamış ecdat, Arnavut 
kaldırımı döşerken. Aralarında 
su birikmiyor. 
Dikkatini en çok çeken  
konular neler?
Vergi defterleri dediğimiz, azın-
lıklar veya Müslüman tebaadan 
alınan vergilerin kayıt altına 
alındığı defterler var. Bu kayıt-
larda ecdadın ne kadar hassas 
davrandığını görüyoruz. Mesela; 
topal bir eşeğin bir çiftçinin 
elinde olduğu, eşeğin bugün 
yarın öleceği, bu adamın da bu 
merkepten odun taşıyarak geçi-
mini sağladığı, bu eşek topaldır, 

bugün yarın ölür. Ya merkebin 
yenisinin verilmesi ya da bu 
adamdan vergi alınmaması diye 
hassasiyet göstermiş ecdat. Yine 
başka bir örnek; keçisi körleş-
miş. O keçinin sütünü sağıyor. 
Veya keçisi kaybolmuş. Evine 
gittiğimizde baktık, araştırdık, 
hakikatten yok. Bu adamdan 
vergi alınamaz demiş. Böyle 
olmuş, kalem kalem incelemiş 
ecdat. Şimdi hangisi medeni, 
hangisi bedevi. Kırsal kesimde 
yaşıyor ama adam medeni. Bunu 
nasıl anlatacaksınız bana.

Arşivi önemli kılan nedir?
Şeriye sicilleri dediğimiz Bü-
yükşehir Belediyesi arşivinde 
bulunan, bugünkü adıyla kadı 
sicilleri diye isimlendirilen 
siciller büyük bir nimet. Aka-
demisyenleri geçtim onlar için 
zaten nimet. Fakat günümüzün 
mukayesesiyle Osmanlı dönemi 
mukayesesini sağlayabilecek 
tek kaynaklar bunlar. Çünkü 
Bursa’nın kaderi burada, arşiv-
lerde. O da Büyükşehir Beledi-
yemizin şehir kütüphanesinde. 
Büyükşehir’imizin bu manada 
elinde çok kıymetli bir hazire 
var. Onun için İstanbul’un dı-
şında hiçbir yerde bulunmayan 
arşiv, Bursa ile ilgili arşiv bizde. 
İstifade etmek isteyenler mutlak 
surette Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Kütüphanesi’nin arşivine 
muhtaç.

Bursa’nın ‘kozmik odasında’  
Osmanlıca tarihe Türkçe yolculuk
Bursa Büyükşehir Belediyesi Setbaşı Şehir Kütüphanesi’nde Osmanlıca Mütercimi olarak 
görev yapan Metin Sarı, bir anlamda Osmanlıca yazılan tarihte Türkçe yolculuk yapıyor. 

Bursa ile ilgili Osmanlı arşivini Türkçeye çevirip, araştırıcı ve öğrencilerin hizmetine 
sunan Sarı, Bursa’nın kaderinin buradaki arşivlerde olduğunu söylüyor.

Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki; Setbaşı Şehir 
Kütüphanesi, Şehbenderler 
Konağı Kütüphanesi, Lala 
Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, 
Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi, 
Hanımlar Lokali Kütüphanesi, 
Hançerli Medresesi Kütüpha-
nesi, Görükle Gençlik Merkezi 
Kütüphanesi ve Gezici Kütüp-
hanede; 1 Şube Müdürü, 14 
memur ve 4’ü işçi olmak üzere 
toplam 54 personelle kütüpha-

necilik hizmetleri yürütülüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünye-
sindeki kütüphanelerde yeni-
likçi kütüphanecilik anlayışı 
doğrultusunda 22 bin kitabın 
bulunduğu e-kitap arşivi, 89 
bin 863 basılı materyal olmak 
üzere e- kitaplarla birlikte 111 
bin 863 eserlik koleksiyon 
bulunuyor. Geçtiğimiz yıl kü-
tüphanelerden 3 bin 212 üye, 
41 bin 295 adet ödünç kitap 
hizmetinden yararlandı.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
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Proje kapsamında dü-
zenlenen Yerelde Etik 
Farkındalık Paneli’nde 
konuşmacı olarak yer 

alan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, etik ilke-
lerin kamu kurum ve kuruluş-
larının vatandaşa hizmetinde 
rehberlik eden en önemli araç-
lardan biri olduğunu kaydede-
rek, belediye olarak Bursa’da bir 
etik komisyonu kurduklarını ve 
gerçekleştirdikleri çalışmalarla 
kamuya güven olgusunu güçlen-
dirdiklerini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Birliği (AB) tarafından ortak-
laşa yürütülen ve kamuda etik 
anlayışın yaygınlaştırılmasını 
hedefleyen Yerel Yönetimlerde 
Seçilmiş ve Atanmış Kamu Gö-
revlilerinin Etik Farkındalığının 
Artırılması İçin Teknik Destek 
Projesi’nin açılışı, Sheraton 
Otel’de gerçekleştirildi. Proje-
nin açılışına, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Oktay İle İçişleri 
Bakanı Soylu’nun yanı sıra 
Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Christian Berger, 
Türkiye Belediyeler Birliği 

Başkanı Fatma Şahin ve Kamu 
görevlileri Etik Kurulu Başkanı 

Köksal Toptan da katıldı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, protokol konuş-
malarının ardından organize 
edilen Yerelde Etik Farkındalık 
Panelinde söz alarak, kamuda 
etik konusunda düşüncelerini 
ve bu konuda yaptıkları çalış-
maları dile getirdi. 
Kamuya güven için etik 
farkındalık şart 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuşma-
da, etik ilkelerin kamu kurum 
ve kuruluşlarının vatandaşlara 
hizmet sunumunda rehberlik 
yapan en önemli araçlardan 
biri olduğunu ifade etti. Bu 
çerçevede hukukun üstünlüğü, 
dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, 
şeffaflık ve liyakat gibi evrensel 
ilkelerin referans kabul edildi-
ğini hatırlatan Başkan Aktaş, bu 

ilkelere uyulmasının 
sağlanmasıyla halkta 
kendisine hizmet 
sunan kurumlara yö-
nelik güven geliştirici 
bir ortam oluştuğunu 
vurguladı. 
“Büyükşehir’de 
etik komisyonu 
kurduk” 
Başkan Alinur Aktaş, 
sunumunda Bursa’da 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak etik farkındalık 
konusunda yaptıkları 
çalışmalara da değin-
di. Belediye bünyesin-
de bir etik komisyonu 
kurduklarını ve kamu 
etiğinin yaygınlaştırıl-
masına yönelik yoğun 
bir mesai içerisine 
girdiklerini belirten 
Başkan Aktaş, ilgili ku-
rumlarda etik kültürü-
nü yerleştirmek ve ge-
liştirmek, personelin 
etik davranış ilkeleri 
konusunda karşılaştı-
ğı problemlerle ilgili 
olarak tavsiyelerde ve 
yönlendirmede bulun-
mak, etik uygulamala-
rı değerlendirmek için 
çalıştıklarını anlattı. 

Büyükşehir’deki etik komisyo-
nu üyelerinin ne kadar süreyle 
görev yapacağı ve diğer hususlar 
ile ilgili Başbakanlık Kamu Gö-
revlileri Etik Kurulu ile işbirliği 
içerisinde çalıştıklarını söyleyen 
Başkan Aktaş, mutat olarak 
etik günü ve haftası kapsamın-
da kamu personeline yönelik 
‘Kamuda Etik Kültürü’ konulu 
eğitim seminerleri düzenledikle-
rini ifade etti. 
Bursa’dan geniş kapsamlı 
etik sözleşmesi 
Büyükşehir Belediyesi’nde sür-
dürülen etik farkındalık çalışma-
ları hakkında bilgi veren Başkan 
Aktaş, “Bizim taahhüt ettiğimiz 
bir etik sözleşmemiz var. Kamu 
görevlisinin halkın hizmetinde 
bulunduğu bilinç ve anlayışıyla 
halkın günlük hayatını kolaylaş-
tırmak, ihtiyaçları en etkin, hızlı 
ve verimli biçimde karşılamak, 
hizmet kalitesini yükseltmek 
ve toplumun memnuniyetini 
artırmak için çalışmak. İlgili per-
sonelin görevini insan haklarına 
saygı, saydamlık, katılımcılık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik, 
kamu yararını gözetme ve huku-
kun üstünlüğü ilkeleri doğrul-
tusunda yerine getirmesi. Dil, 
din, felsefi inanç, siyasi düşünce, 
ırk, yaş, bedensel engelli ve 
cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat 
eşitliğini engelleyici davranış ve 
uygulamalara meydan verme-
den ‘tarafsızlık içerisinde’ hiz-
met gereklerine uygun davran-
mak. İlgili personelin, görevini 
görevle ilişkisi bulunan hiçbir 
gerçek veya tüzel kişiden hediye 
almadan, maddi ve manevi fayda 
veya bu nitelikte herhangi bir 
çıkar sağlamadan, herhangi bir 
özel menfaat beklentisi içinde 
olmadan yerine getirmesi. Kamu 
malları ve kaynaklarını kamusal 
hedefler ve hizmet gerekleri 
dışında kullanmamak, bu mal 
ve kaynakları israf etmemek, 
kişilerin dilekçe, bilgi edinme, 
şikayet ve dava açma haklarına 
saygılı davranmak. Hizmetten 
yararlananlara, personele ve 
diğer muhataplara karşı ilgili, 
nazik, ölçülü ve saygılı hareket 
etmek. Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu’nca hazırlanan yönetme-
liklerle belirlenen etik davranış 
ilke ve değerlerine bağlı olarak 
görev yapmayı ve hizmet sun-
mayı taahhüt etmek. Tüm bun-
lar verdiğimiz sözler arasında 
yer alıyor” diye konuştu.
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Tower Plaza’da yıkım devam ediyor
Bursa’da 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir me-
safe kat edilemeyen Tower Plaza’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başla-
tılan yıkım süreci devam ederken, çatıdaki iş makineleriyle iki katın yıkımını 
tamamlandı.

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

daha inşaat aşamasında başlamış-
tı. O dönemde imarda değişiklik 
yapıldığı gerekçesiyle akademik 
odalar konuyu yargıya taşırken, 
20 kat için ruhsat verilen plaza-
da, plan değişiklikleri planlama 
esaslarına aykırı bulunsa da inşaat 
sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 
artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat 
alan plazada, kaçak bölümler 
olduğu gerekçesiyle içindeki 
işyerlerinin ruhsatı iptal edildi ve 
plaza açılışından kısa süre sonra 
kapandı.
Büyükşehir devrede
Yürürlükteki deprem ve yapı 
denetim yönetmeliklerinden çok 
önce projelendirilen ve 1999 dep-
remine de maruz kalan binanın 
olası bir can ve mal kaybına yol 
açmaması için Büyükşehir Bele-
diyesi devreye girdi. Büyükşehir 
Belediyesi ilk olarak Riskli Yapı 
Tespit başvuru sürecinin başlatı-
labilmesi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan yetki aldı. Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen Yapı 
Araştırma Test Merkezi yetkilileri, 
teknik çalışmasını tamamlaya-
rak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
onayına sundu. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bakanlık-
ça yetkili firmaya hazırlatılan 
riskli yapı raporu tamamlandıktan 
sonra 2018 Ekim ayında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 
yapının, çürük olduğu bilimsel 

olarak tescil edilmiş oldu. Ba-
kanlıkça çürük olduğu tescillenen 
yapıların ivedilikle yıkım sürecinin 
başlatılması gerekirken, bu amaçla 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerin-
ce bürokratik süreç vakit kaybet-
meden başlatıldı.
İki kat yıkıldı
Bina sahiplerine tahliyenin başlatıl-
ması için verilen sürenin dolma-
sının ardından Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin ilgili birimlerinin 
amirleri polisin de geniş güvenlik 
önlemleri altında Şubat ayı başında 
tahliye süreci başlattı. Tahliye 
işleminin ardından Mart ayında 
başlayan yıkım çalışmaları hız kes-
meden sürüyor. Gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınmasının ardından 
çatıya çıkarılan iş makineleri teras 
ve asma katların yıkımını tamamla-
dı. Kat kat yapılacak yıkım çalışma-
sı ile süreç tamamlanacak.

Kamu etiğinde Büyükşehir farkı 
Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nin açılışı, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı programla Ankara’da yapıldı. 
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Ulaşım projelerine Bakanlık desteği
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Altyapı Yatırımları 
Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül'ü ayrı ayrı ziyaret edip, kentte hayata geçirecekleri ulaşım yatırımları için destek istedi.

Bursa’da ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmak 
amacıyla akıllı kav-
şak ve yol genişletme 

çalışmalarının yanı sıra ilave 
raylı sistem hatları yeni köprü 
ve kavşak projelerine yönelen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, diğer taraftan da 
Ankara’da bakanlıklar düzeyin-
de temaslarda bulunarak, pro-
jelere destek arıyor. Bursa’nın 
en önemli sorunu olan ulaşıma 
köklü çözüm üretecek projeleri 
değerlendirmek üzere Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan’ı ziyaret eden Başkan 
Aktaş, hazırladıkları projeleri 
tüm detaylarıyla Bakan Turhan’a 
aktardı. 
5 proje üzerinde duruldu
Başkan Aktaş ve Bakan Turhan’ın 
görüşmesinde özellikle 5 proje 
üzerinde duruldu. Ulaşım master 
planında yer alan Acemler 
Kavşağı ve civarı, Adliye Kav-
şağı, Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nin Çevre Yolu’na bağ-
lanması, Bursaray Emek Hattının 

Şehir Hastanesi’ne uzatılması ve 
T2 Kent Meydanı- Terminal hat-
tının sisteme entegrasyonunun 
ele alındığı görüşmede, Başkan 
Aktaş bu projeler için Bakanlık 
desteği istedi. Bakan Turhan da 
görüşmede ele alınan başlıkları 
önümüzdeki günlerde Cumhur-
başkanı Erdoğan’a çıkaracakla-
rını belirtip, Bursa’nın ulaşım 
projelerine destek sözü verdi.

Ankara’dan ekip gelecek
Başkan Aktaş daha sonra 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Müdür 
Vekili Necdet Sümbül'ü de ziya-
ret etti. Sümbül, başta T2 hattı 
olmak üzere hazırlanan ulaşım 
projelerinin fizibilite çalışması 
için önümüzdeki günlerden 
Ankara’dan bir ekibi Bursa’ya 
göndereceklerini söyledi.

Görüşmeler verimli geçti
Ankara temaslarını değerlendi-
ren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da 
önceliği ulaşıma verdiklerini 
hatırlatarak, bu yüzden yeni 
dönemde en fazla Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın kapısını 
çalacaklarını söyledi. Bakan Tur-
han ve Genel Müdür Vekili Süm-
bül ile yaptıkları görüşmelerin 

oldukça verimli geçtiğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Ankara’dan 
gelecek teknik ekibin yapacağı 
incelemelerin ardından yatı-
rım aşamalarına geçileceğine 
inanıyorum. Bakanımız gerekli 
desteği vereceklerini söyledi. 
İnşallah bu dönem Bursa’nın her 
alanda yıldızının çok daha fazla 
parladığı bir dönem olacak” 
dedi.

Kırsalda yaşam kalitesi artıyor
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı Mahalle yolunun asfaltlama çalışmaları hızla sürürken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, tüm kırsal mahallelerde ulaşım başta olmak üzere yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları bir bir 
hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa kent merkezinde 
akıllı kavşak ve yol 
genişletme çalışmaları, 
planlanan ilave metro 

hatları ve köprülü kavşaklar 
ile ulaşım sorununa köklü 
çözümler üreten Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, 17 ilçe, 1058 
mahallede de yol kalitesini 
artıracak çalışmaları hızla sür-
dürüyor. Kırsal mahallelerin en 
büyük beklentisi olan ulaşım 
ve altyapı sorunlarının ortadan 
kaldırılması hedefiyle çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, Kara-
cabey ilçesine bağlı Harmanlı 
Mahallesi yolundaki asfaltlama 
çalışmalarında da sona geldi. 
İzmir yolu üzerinden mahal-
leye bağlantının sağlandığı 
yaklaşık 3 kilometrelik yolun 
1650 metrelik bölümünde 
çalışmalar tamamlanırken, ka-
lan 1350 metrelik bölümdeki 
asfaltlama çalışmaları da hızla 
devam ediyor.
Yol medeniyettir
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, berabe-
rindeki Harmanlı Mahallesi 
Muhtarı Erdem Çolak ve AK 
Parti Karacabey İlçe Başkanı 
Ertem İşcan ile birlikte devam 
eden yol çalışmalarını yerinde 
inceledi. Çalışmalar hakkında 
Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan 
Bebek'ten bilgi alan Başkan 
Aktaş, asfaltlama, altyapı ve 
üstyapı olmak üzere 17 ilçede 
toplam 600 ayrı şantiyede 
çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi. Ülkenin içinde bulun-

duğu ekonomik konjonktüre 
rağmen eldeki kaynakları en 
verimli şekilde kullanarak 
Bursa'nın 1058 mahallesine de 
hizmet götürmeye çalıştıkla-
rını ifade eden Başkan Aktaş, 
"Yol medeniyettir. Cumhur-
başkanımızın da talimatları 
doğrultusunda kırsal da 
dahim tüm mahallelerimiz-
de sağlıklı yollarda ulaşımın 
sağlanması için canla başla 
çalışıyoruz. Bursa'mızın batı-
daki gelişime açık ilçelerinden 
olan Karacabey'in Harmanlı 

Mahallesi'nde de yol asfalt-
lama çalışmalarımız devam 
ediyordu. Yolun 1650 metrelik 
bölümünü tamamdık, kalan bö-
lümü de kısa zamanda tamam-
layacağız. Yolların sağlıklı hale 
gelmesiyle kent merkezinde 
otursalar da halkımız köyleri 
ile irtibatlarını kesmeyecek, 
tatillerde, hafta sonlarında 
buralara gelip, kırsal mahalle-
lerimizin de hareketlenmesini 
sağlayacak" dedi.
Harmanlı Mahalle Muhtarı 
Erdem Çolak da yol çalışmaları 
ile 1965 yılından beri 3 metre 
olan köprülerin 10 metreye çı-
karıldığını hatırlatarak, bölge-
ye yapılan çalışmalar nedeniyle 
Başkan Aktaş'a teşekkür etti.
Bir hayır duası yeter
Başkan Aktaş, yoldaki inceleme 
çalışmalarını tamamladıktan 
sonra Muhtar Çolak'ın daveti 
üzerine Harmanlı Mahallesi 
meydanında vatandaşlarla 
buluştu. Burada da mahalle-
liye seslenen Başkan Aktaş, 
artık seçimlerin bittiğini ve 
canla, başla, gayretle koşturma 
döneminin başladığını vurgu-
ladı. Yeni dönemde yapılacak 
çalışmalarla tüm ilçelerin yeni 
güzellikler kazanacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, "İnşallah 
Harmanlı yolunu da kısa süre-
de tamamlıyoruz. Birileri bu 
yoldan geçerken, 'yapanlardan 
Allah razı olsun' dese bizden 
bahtiyarı olmaz. Bir hayır dua-
sı bize yeter" diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
ezberleri bozan bir şehir 
olan Bursa’da ulaşıma 

uzun vadeli çözümler ürettik-
lerini söyledi ve ‘Ulaşım Master 
Planı’nı hatırlattı. Başkan Aktaş, 
kent içi ulaşıma nefes aldıracak 
faaliyetlerin, şehrin her köşesin-
de hızla sürdüğünü söyleyerek, 
“Bursa’da son 18 ayda gerçekleş-
tirdiğimiz akıllı kavşak uygulama-
larıyla ulaşımda önemli adımlar 
atıldı. Aynı zamanda gerek ana 

arterlerde yapılan çalışmalar, 
gerekse ilçelerde devam eden 
asfalt, tretuvar ve bakım onarım 
faaliyetleriyle de Büyükşehir 
Belediyesi olarak ulaşımda iz 
bırakmaya devam ediyoruz” dedi.
İlçelerdeki son çalışmaları detay-
landıran Aktaş, asfalt kaplama, 
asfalt bakım onarım, bordür, 
tretuvar, parke imalatları ve yol 
hazırlık kazı dolgu çalışmaları 
olmak üzere 17 ilçede 39 farklı 
noktada yol çalışmalarının devam 

ettiğini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanlığı tarafından 
sürdürülen çalışmalar kapsamın-
da halen Karacabey Harmanlı 
bağlantı yolunda asfalt kaplama, 
Osmangazi İlçesi Şehirler Arası 
Otobüs Terminal içi, Nilüfer Ka-
yapa Mahallesi Kayapa Sanayi 
Bulvarı, Nilüfer Maksempınar 
bağlantı yolu, Gürsu İlçesi Karahı-
dır Mahallesi, Harmancık Hoban-
danışment Mahallesi, Mudanya 
Hasköy Yolu, İnegöl Boğazova 
Mahallesi ve Mustafakemalpaşa 
Kösehoroz Mahallesi’nde yollarda 
asfalt bakım onarım çalışmaları 
gerçekleştiriliyor.

5

Yollara kalite, ulaşıma konfor 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütü-
len çalışmalar kapsamında Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki 
metro durağından İzmir yoluna çıkış ve Görükle Kayapa yolunda sıcak asfalt 
çalışması tamamlandı.

Bursa’nın en temel sorunu 
olan ulaşıma köklü çö-
zümler üretmek amacıyla 
akıllı kavşak uygulamaları, 

yol genişletmeler ve toplu taşıma 
araçlarında kalitenin yükseltilmesi 
için büyük çaba harcayan Büyük-
şehir Belediyesi diğer taraftan 
mevcut şehir içi yolları da daha 
sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire 
Başkanlığı koordinasyonunda 
yürütülen çalışmalar kapsa-
mında özellikle Nilüfer ilçesinin 
tüm ana arterlerinde yoğun bir 
çalışma sergileniyor. Bu çalışmalar 
kapsamında Uludağ Üniversitesi 
Görükle Kampüsü içindeki metro 
durağından İzmir yoluna çıkışı 
kolaylaştıran bağlantı kolundaki 
çalışmalar tamamlandı. Böylelikle 
metro durağından Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa yönüne gide-
cek araçların ana yola güvenli bir 
şekilde çıkmasına imkan sağlandı.
Bunun yanında Görükle 
Mahallesi’ni İzmir Yolu Görükle 
Kavşağı üzerinden Kayapa’ya 
bağlayan 5 bin 300 metrelik ana 
arterde devam eden sıcak asfalt 
çalışmaları da tamamlandı. Böy-
lelikle kent merkezinden Kayapa 
istikametine girecek araçlar 
ulaşımları artık daha kaliteli ve 
konforlu bir şekilde sağlayacak.

BBBUS'tan yeni havaalanına sefer
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım 
şirketi Burulaş’ın BBBUS Otobüs seferleri, 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 
ardından düzenli olarak İstanbul Yeni 
Havalimanı için de başlatıldı.

Akıllı kavşak 
uygulamaları, yol 
genişletme çalış-
maları, yeni raylı 

sistem hatları ve planlanan 
köprülü kavşaklarla iki yıl 
içinde ulaşımı sorun ol-
maktan çıkarmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın diğer kentler 
ve ülkelerle bağlantısının 
sağlanmasına da katkı 
sunuyor. Bursalıların yoğun 
olarak kullandığı İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı-
na ulaşım için 2017 yılının 
Ağustos ayında başlatılan 
BBBUS Otobüs seferleri, 
günlük karşılıklı 60 seferle 
aylık ortalama 60 bin 
yolcuya hizmet vermeye 
devam ediyor. Yüzde 90’a 
ulaşan doluluk oranı ile 
BBBUS Bursalıların yoğun 
ilgini görüyor.
Yeni havalimanı seferleri
Yeni İstanbul 
Havalimanı’nın hizmete 
açılmasının ardından 
vatandaşlardan gelen 
yoğun talebi değerlendiren 
Burulaş, BBBUS’ın rotasına 
bu havalimanını da dahil 
etti. HAVAİST ile işbirliğine 
giden Burulaş, Bursa’dan 
aldığı yolcuları Sabiha 
Gökçen Havalimanına ulaş-
tıracak ve burada yapılacak 
aktarma ile vatandaşlar 
HAVAİST ile yeni havalima-
nına konforlu bir şekilde 
ulaşma imkanı bulacak. 

Sabiha Gökçen Havalimanı 
aktarmalı yapılacak sefer-
lerle, Bursa’dan yola çıkan 
vatandaşlar 70 TL’lik ücret-
le, toplam 2 saat 45 dakika 
süren yolculuğun ardından 
yeni havalimanına ulaşma 
imkanı bulacak. Bursa’dan 
giden ilk yolcu Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndan 
bindiği HAVAİST ile İstan-
bul Havalimanı’na uğur-
landı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi güvencesi ve 
Burulaş konforu ile Sabiha 
Gökçen ve yeni havali-
manına ulaşmak isteyen 
vatandaşlar bus.burulas.
com.tr adresinden bilet 
alabilecekleri gibi 0850 
850 99 16 numaralı ulaşım 
hattından da bilgi alabile-
cekler.
Ulaşılabilir bir Bursa
Yenişehir ve Sabiha Gökçen 
Havalimanlarına Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
ulaşım hizmeti verildikleri-
ni hatırlatan Başkan Alinur 
Aktaş, “Özellikle Sabiha 
Gökçen Havalimanına yap-
tığımız seferlerin yüzde 90 
doluluğa ulaşması yapılan 
çalışmanın ne kadar doğru 
olduğunun göstergesi. 
İstanbul Havalimanı için de 
talepler gelmeye başlamış-
tı. Sabiha Gökçen aktar-
malı olarak bu seferleri de 
başlatmış bulunuyoruz. 
Halkımıza hayırlı olsun” 
dedi.

Ulaşım yatırımları hız kesmiyor
Daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle 
gerçekleştirilen çalışmalar, 17 ilçede de tüm 
hızıyla devam ediyor.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 6

Vatandaşın talebine anında cevap

75. Yıl, Değirmenönü, Erikli 
ve Hamamlıkızık mahallele-
rinde oturan vatandaşların 
‘içme suyunda basınç prob-

lemi var’ şeklindeki şikayetleri, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gününde dikkate alınarak işleme 
konuldu. Gelen talep üzerine böl-
geye inceleme ekiplerini gönderen 
BUSKİ, kesin tespitin ardından 
gerekli alt yapı çalışmalarını baş-
lattı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, alt yapı çalışmalarını 
yerinde inceleyerek, BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç’ten konu-
ya ilişkin bilgiler aldı. 
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı 
açıklamada, yaşanan sıkıntı-
nın yaklaşık 25 bin kişilik bir 
nüfusu ilgilendirdiğini söyledi. 
75. Yıl, Değirmenönü, Erikli ve 
Hamamlıkızık’ta oturan vatan-
daşların içme suyu ile ilgili basınç 
şikayetleriniBUSKİ’ye ilettiğini ve 
ardından derhal harekete geçil-
diğini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bölgede ekiplerimiz tarafından 
gerekli teknik incelemeler yapıldı. 
Artan nüfus ve sanayileşme ne-
deniyle ilgili mahalleleri besleyen 
isale hatlarındaki basıncın yetersiz 
kaldığı tespit edildi. Bunun 
üzerine sıkıntıyı ortadan kaldır-
mak amacıyla 75. Yıl Mahallesi 

Ermantaş Caddesi’nde çalışmalara 
başladık” dedi. Açıklamasında 
problemin kısa sürede giderile-
ceğine de değinen Başkan Aktaş, 
“Müdahalenin ardından sadece 

içme suyu ile ilgili basınç proble-
mi ortadan kalkmış olmayacak, 
elektrik konusunda da tasarruf 
sağlamış olacağız” diye konuştu. 
Bölgede bundan sonra içme suyu 
ile ilgili herhangi bir sıkıntının 
yaşanmayacağını dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Çalışmalar nedeniyle 
çevreye bir miktar rahatsızlık 
vermiş olabiliriz. Arkadaşlarımız 
gerekli itinayı gösteriyorlar. Kazı 
çalışmaları inşallah bir an önce 
tamamlanacak. Şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yıldırım ilçesinde yaklaşık 25 bin kişiyi etki-
leyen içme suyu basınç problemini gidermek için düğmeye bastı.

Genç tasarımcılara 
Başkan morali
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Nizam Karasu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerinin bir yıl boyun-
ca teknoloji tasarım derslerinde yaptık-
ları maketlerden oluşan sergiyi gezdi.

Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 ve 
8’inci sınıf öğrencileri, bir yıl boyunca tekno-
loji tasarım derslerinde yaptıkları maketleri 
sergiyle görücüye çıkardı. Türkiye’nin tarihi ve 

turistik yerlerinin bire bir ölçekle modellemesiyle yapı-
lan tasarımlar arasında Uludağ, Kapadokya, Ayasofya, 
Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Peri Bacaları 
gibi önemli mekanlar yer alıyor. Okulun konferans 
salonundaki serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Maketleri tek 
tek inceleyip, öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, 
çalışmalarda emeği geçen öğrencileri kutladı.
Meslek seçimi noktasında veliler tarafından öğrencilere 
yapılan baskının doğru olmadığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Herkes çocuğunun, doktor olmasını, mühen-
dis olmasını veya en iyi okullarda okumasını istiyor. 
Ancak çocukları sadece bu psikolojiyle yetiştirmek hoş 
değil. Bu memlekete çiftçi de lazım, kaportacı da terzi 
de berber çırağı da kuaför de lazım. Hangi işi yaparsak 
yapalım, bilinçli ve eğitimli yapalım. İyi, ahlaklı ve temiz 
insanlar olalım. Mühendis ve doktor olmak işin detayı. 
Bu güzel çalışmalarından dolayı tüm öğrencilerimizi 
kutluyorum” dedi.

Plajlar yaza hazırlanıyor
Kış ayları boyunca plajları kaplayan yabancı otlar temizlenirken, kum eksilmesi 
yaşanan bölgelere kum takviyesi yapılıyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini 
öne çıkarmak ve yaz turiz-
minden de hak ettiği payı 
almasını sağlamak amacıyla 

çalışmalarını hız kesmeden sür-
düren Büyükşehir Belediyesi, yeni 
sezon hazırlıklarına da başladı. Sahil 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve 
plaj temizlik ekipleri, özellikle halk 
plajlarında kış aylarında oluşan kötü 
görüntüleri ortadan kaldırmaya 
başladı. Hava şartlarının olumsuz 
etkileri ile sahilde kum eksilmesine 
bağlı olarak yaşanan bozulmalar 

da ekipler tarafından onarılıyor. 
Çalışmalar kapsamında her yıl 
olduğu gibi Mudanya ve Gemlik halk 
plajlarına kum nakil çalışmaları 
başladı. Kumla plajından başlayan 
kum nakil çalışmaları Mudanya Halk 
Plajlarında da devam ediyor. Plaj dü-
zenlemelerinin yanındaki sahildeki 
soyunma ve duş kabinlerinin bakım 
onarımı da kısa zamanda yapıla-
cak. Yapılan çalışmalarla tüm sahil 
bandının Ramazan Bayramı’na hazır 
hale getirilmesi planlanıyor.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa için icraat vakti
Bursa Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, düzenlendiği 
basın toplantısı ile 

hem seçim sonuçlarını hem 
de Kızılcahamam toplantısı-
nın detaylarını kamuoyu ile 
paylaştı. Gölpark’ta düzenle-
nen toplantıdaki konuşmasına 
öncelikle 31 Mart seçimlerini 
değerlendirerek başlayan 
Başkan Aktaş, gerek ittifaklar-
la seçime gidilmesi, gerekse 
gürültü ve görüntü kirliliğine 
yol açmadan daha çok sosyal 
medya ve açık hava reklamla-
rının öne çıktığı farklı bir se-
çim yarışı olduğunu hatırlattı. 
Bursa’da seçimin başa baş ge-
çeceği ve kolay olmayacağının 
bilindiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, 24 Haziran seçimlerin-
deki Millet ittifakını oluşturan 
partilerin oy oranının yüzde 
43-44, Cumhur İttifakını 
oluşturan partilerin ise yüzde 
54-55 bandında olduğunu 
kaydetti. Bu verilerine göre 
Bursa’da nefes kesen bir yarış 
olmasını beklediklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Artık 
sözün bittiği icraatın başladığı 
yerdeyiz. Halkımıza vaat etti-
ğimiz tüm projeleri, ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik 
durum veya farklı gerekçeleri 
mazeret göstermeksizin ha-
yata geçirmek için canla başla 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Seçim öncesi dağıttığımız 
seçim beyannamemiz bizim 
yol haritamız olacak. Vaatleri-
mizin hayata geçirilmesi nok-
tasında Cumhurbaşkanımızın 
da hassasiyeti var. Kendilerine 
de seçim beyannamemizin 
yol haritamız olduğunu ifade 
ettim” dedi. 
Ciddi beyin gücüne 
sahibiz
Yeni dönemdeki yönetim mo-
deline ilişkin de değerlendir-
melerde de bulunan Başkan 
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ ve bağlı şirketlerin 
yönetim kademelerinde bir 
takım değişiklikler olacağı-
nı ancak şehir dışından bu 
manada çok fazla bir takviye 
olmayacağını kaydetti. Bursa 
olarak ciddi bir beyin gücü 
ve işgücü kaynağına sahip ol-
duklarının altını çizen Başkan 
Aktaş, “Yönetim modelimizde 
yapılacak değişiklikleri ka-
muoyu ile paylaşırız. Sistemi 
daha verimli işler hale getir-
mek için yapacağımız transfer, 
öyle 10’larla 20’lerle telaffuz 
edilmez. Ekibimizi bu yönde 
motive etmek durumundayız” 
diye konuştu.
AK Partili en büyük 
belediye
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si seçimlerinin yenileneceğini 
ancak mevcut durumda AK 
Partili en büyük nüfusa sahip 
belediyenin Bursa Büyükşehir 

Belediyesi olduğunu vurgula-
yan Başkan Aktaş, “Bu özelli-
ğimiz Bursa’ya gizem katsa da 
Bursa’yı aslında gizemli kılan 
pek çok özelliği var. Tarihi, 
nüfusu, ihracatı, sanayisi gibi 
pek çok değer Bursa’yı gizem-
li kılıyor. Kızılcahamam’da da 
adeta gözbebeği olduk. Hak-
kari, Şırnak ve ilçelerinden de 
bizimle görüşmek için yoğun 
ilgi vardı. Kimi akıl, kimi yar-
dım ve destek istiyordu. Yani 
hafta sonu popülerdik ancak 
zaman popülarite değil, icraat 
zamanı” dedi.
Öncelik, belediye 
payları
Ankara’daki görüşmelerinin 
ana gündem maddelerinden 
birinin de belediye payları 

arasındaki mağduriyetler 
olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, bu konuda da Türkiye 
Belediyeler Birliği ve Gazi-
antep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin ve 10 
belediye başkanı ile birlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanı, 
Maliye Bakanı ve İçişleri 
Bakanı ile görüşmeler yap-
tıklarını kaydetti. Belediye 
paylarının belirli kriterlere 
göre belirlendiğini ancak 
öncelik nüfus olmadığı için 
Bursa başta olmak üzere bir-
çok belediyenin mağduriyet 
yaşadığını vurgulayan Başkan 
Aktaş, Kocaeli ile Bursa’nın 
paylarından örnek verdi. 
Başkan Aktaş, “Kocaeli’nin 
2018 nüfusu 1 milyon 883 
bin, aldığı pay 2 milyar 147 
milyon TL. Bursa’nın 2018 
nüfusu 2 milyon 936 bin, aldı-
ğımız pay 1 milyar 476 milyon 
TL. Sadece Bursa değil böyle 
mağduriyet yaşayan birçok il 
var. Payların belirlenmesin-
de nüfus öncelikli bir kriter 
olmalı. Çünkü belediyecilik 
hizmetleri nüfusa göre veri-
liyor. Bursa’da üretim yapar 
bir fabrika, vergisini başka 
bir şehre veriyor ancak bu 
şehrin havasını kirletiyor. O 
fabrikada çalışanlar bu şehrin 

yolunu kullanıyor, bu şehrin 
su ve altyapı hizmetlerinden 
yararlanıyor. Bu şekilde Bursa 
olarak bizim yıllık 300 milyon 
TL’ye yakın kaybımız var. Bu 
mağduriyetin giderilmesi 
noktasında da Büyükşehir 
Belediye Başkanlarımı ve ba-
kanlarımızla toplantı yaptık” 
diye konuştu.
Sık sık Ankara yolu  
görünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
4,5 saati bulan iki ayrı top-
lantı yaptıklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, hazırladıkları 
projeleri, finansman durumu-
nu ve ihtiyaçlarını doğrudan 
Erdoğan’a aktarma imkanı 
bulduklarını söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Bursa’da 
yüksek yapı istemediğini, 
mahalle kültürünün geliş-
tirilmesi ve yeşil Bursa’nın 
hakim kılınmasını istediğine 
dikkat çeken Başkan Aktaş, 
“Kentsel dönüşümle alaka-
lı yer talebinde bulunduk. 
Doğru projelerle karşısına 
çıkmamızı istedi. Önümüzdeki 
günlerde Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’ndan bir ekip 
Bursa’ya gelecek. Borçların 
yeniden yapılandırılması ve 
ek gelirlerin oluşturulmasıyla 
alakalı Maliye Bakanımıza 
talimatları oldu. Ulaştırma 
Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan taliplerimiz 
oldu. Tüm taleplerimiz daha 
yaşanılabilir ve müreffeh bir 
Bursa içindi. Bu taleplerimizin 
takibini yapacağız. Bundan 
sonra bize sık sık Ankara yolu 
görünüyor” dedi.
Başkan Aktaş, basın men-
suplarının sorunu üzere 
önceliklerinin Acemler ve 
Adliye Kavşağı, T2 hattının 
sisteme entegre edilmesi, 
hattın Şehir hastanesine 
uzatılması olduğunu hatırlata-
rak, Doğanbey’in öncelikli bir 
konu olmadığını, Doğanbey’in 
kısa vadede gündemlerinde 
yer almadığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara Kızılcahamam toplantısına katılan 
en popüler belediye başkanı olduklarını ancak zamanın popülarite değil icraat zamanı 
olduğunu söyledi.

Türk – Japon 
yazı sanatları 
BUSMEK’te buluştu

Uluyama Türk Japon Kültür 
Derneği aracılığıyla Bursa’da 
bulunan Japon Kaligrafisi 
ustaları Yasunori Sekine, Hi-

deaki Suezawa ve eşi Bayan Suezawa, 
BUSMEK atölyelerinden Hüsnühat 
ustaları ile buluşarak, bilgi alışverişin-
de bulundular. Yapılan ortak faaliyette 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Numan 
Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetle-
ri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve 
BUSMEK Yöneticisi Eyüp Arda  Japon 
heyete BUSMEK çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 
Japon Sanatçılar, Hüsnühat sanatının 
tarihçesi, yazı çeşitleri, tashih aşama-
sı, teknik detaylar ve kullanılan doğal 
malzemeler hakkında bilgi aldılar. 
Yüzyıllar öncesine ait bu sanatın bu 
kadar derin ve hassas detayları bulun-
ması karşısında hayranlıklarını dile 
getiren Japon sanatçılar ayrıca Tezhip 
sanatından örnekleri de incelediler.
Japon Kaligrafisi ustası Yasunori Seki-
ne ise, eski çağlardan beri Japonya’da 
uygulanan güzel yazı sanatı Sodo 
hakkında bilgi verdi.
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Bilim Festivali’nde hedeflere ulaşıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda bu yıl sekizincisi düzenlenen 
Turkish Airlines Science Expo, 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye çalışması ile hedeflenen rakamları 
aşarak tamamlandı.

Geleceğin nitelikli işgücü-
nü yetiştirmek ve bilimi 
toplumun tüm kesimlerine 
sevdirmek amacıyla Bursa 

Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA 
tarafından Türk Hava Yolları’nın 
isim sponsorluğu ve Kültür A.Ş’nin 
organizasyonuyla bu yıl sekizincisi 
yapılan Turkish Airlines Science 
Expo ile Bursa, bilimle dolu dolu 4 
gün geçirdi. TÜYAP Fuar alanında 
kurulan 236 stant ve 1780 görevli 
eşliğinde yapılan festivalin proje 
yarışmasına Türkiye genelinden 
946 ekip başvurdu ve 50 finalist 
proje, festival boyunca katılımcılarla 
paylaşıldı. Autodesk 3B Tasarım ve 
Modelleme Yarışmasına 65 finalist 
tasarım kabiliyetleri ile birincilik 
için yarıştı. ‘Meslekler Yarışıyor’ 
başlıklı mesleki beceri yarışmasında 
ise 11 kategoride 630 ekip kıyasıya 
yarıştı. Yoğun ilgi gören akıl ve zeka 
oyunları turnuvasında 2150 öğrenci 
ve öğretmen birincilik için mücadele 
etti. Yerli ve milli üretim için ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesine katkı sağlayan 
festival, BEBKA, Türk Hava Yolları, 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ 
Üniversitesi, Bursa Teknik Üniver-
sitesi, Ons Makina, Mesafe Koleji, 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 
Tübitak Butal, Türksat, Roketsan, 
Aydın Okulları, Kavram Okulları, 
Tan Okulları, Şahinkaya Okulları, 
Osmangazi Okulları, Limak, Eker, 
Coşkunöz, İnoksan Emko, Borçelik, 
Ermetal, Buski, Poligon Mühendislik, 
Beyçelik, İneva, Autodesk, Bosiad, 
Kuaförler Odası, Kaynak Merkezi, 
Robjet, Mnç Koleji ve Gold Magesty 
gibi önemli kurum ve kuruluşlar 
tarafından desteklendi.
Geleceğin iş gücü  
sanayiciyle buluştu
Bu yıl ‘Dijital Türkiye’ ana temasıyla 
düzenlenen festivalin en önemli 
özelliklerinden biri de geleceğin 
işgücü olan gençleri Bursa’nın ünlü 
sanayicileriyle buluşturması oldu. 
Gençler, söyleşi ve panel etkinlikle-
rinin yanı sıra stantları da gezerek 
iş dünyasının önemli işadamlarının 
tecrübelerini dinleme imkanı buldu. 
200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 
bin 358 atölye çalışması ile hedefle-
nen rakamları aşan Turkish Airlines 
Science Expo, düzenlenen ödül 
töreni ile sona erdi.

Tarihi çözüm üretenler yazar
Turkish Airlines Science Expo’nun 
ödül törenine katılan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
sorun görmek isteyenlerin her yerde 
sorun görebileceğini ancak tarihi an-
cak çözüm üretenlerin yazabileceği-
ni söyledi. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olarak bir taraftan fiziki altyapı, 
tarihi miras, yeşil alan düzenlemesi 
gibi hizmetleri hayata geçirirken, 
diğer taraftan gelecek nesillerin 
daha donanımlı olmasına yönelik 
projelere de önem verdiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Turkish 
Airlines Science Expo da bunlardan 
biri. Uzun süren bir hazırlık aşama-
sının ardından dolu dolu bir festival 
yaşadık. Sanayimizin önemli isimleri 
üretimde kullandıkları teknolojileri 
çocuklarımız ve gençlerimizle pay-
laştı. Bu eminim ki onlar için büyük 
bir tecrübe olacak. Bu gençlerimiz 
dinamik ve nitelikli bireyler olarak 
yakın gelecekte sanayimizin gücüne 
güç katacaklar. Bizi bu anlamda des-
tekleyen tüm firmalarımıza teşek-
kür ediyorum. Meslekler yarışıyor 
etkinliğinde becerilerini sergileyen 
gençlerimizin, yakın gelecekte iş ha-
yatına atılarak hünerlerini ülkemizin 
menfaati için sergileyeceklerine 
inanıyorum. Bursa güçlü sanayisi ile 
iyi bir potansiyele sahip. Bu yüzden 
gençlerimize iyi bir eğitimin yanında 
iyi bir rehberlik sunmamız, onları 
meslek hayatına hazırlamamız ve 
ufuklarını genişletmemiz gerekiyor. 
Bu yıl festival kapsamında ilk kez 
gerçekleştirdiğimiz kariyer kulübü 
ile bunu amaçladık. Turkish Airlines 
Science Expo, çözüm üreten zihinle-
rin de buluşma noktası oldu. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Türkiye çapın-
da bir proje yarışması yaptık. Tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum. 
Bursa’mız ve ülkemizin geleceği 
olan çocuklarımıza yönelik somut 
adımları bugünden atmazsak, yarın 
için hayal kurmaya hakkımız yok 
demektir. Turkish Airlines Science 
Expo 2020’nin tüm dünyada ses 
getirmesi ümidi ve inancıyla, festiva-
limize katkı ve emek veren kurum, 
kuruluş ve sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş 
ve ödül törenine katılan İl Milli Eğitim 
Müdürü Sabahattin Dülger, 7 farklı 
kategoride yapılan yarışmalarda dere-
ceye girenlere ödüllerini verdi.

El sanatlarının 
kalbi Bursa’da attı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleri ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın da katkılarıyla 
Bursa Kent Konseyi tarafından 
organize edilen, 4. Bursa Ge-
leneksel El Sanatları Festivali 
24-28 Nisan tarihleri arasında 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Fuar Alanı’nda düzenlendi. 

Tarihi İpek Yolu'nun son durağı olan 
Bursa, Anadolu'nun binlerce yıllık 
tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların 
kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini 

birleştirerek oluşturduğu geleneksel el sa-
natlarına sahip çıkıyor. Balkanlardan Kafkas-
lara, Edirne’den Kars’a kadar Türk tarihinin 
yetiştirdiği geleneksel el sanatı ustalarını 
desteklemek, gelişmelerine yardımcı olmak ve 
sanatlarını yaşatmak amacıyla Bursa Kent Kon-
seyi tarafından 24-28 Nisan tarihleri arasında 
organize edilen 4. Bursa Geleneksel El Sanat-
ları Festivali’ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla 
48 şehirden 88 sanat dalında 124 el sanatları 
ustası festivalde yer aldı. Bu yıl ilk kez Kösten-
ce, Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe (Bulga-
ristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk) 
Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki (Azerbaycan) 
şehirlerinden gelen ustalar ise hem eserlerini 
sergiledi hem de Türkiye’nin değişik illerinden 
gelen ustalar ile kaynaşarak tecrübelerinden 
faydalandı. Festivalde ayrıca, Bursa’dan 15 sa-
natçıya, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı El Sanatla-
rı Sanatçı Belgesi’ verildi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 9

Terminale modern cami
BURULAŞ Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafının desteğiyle Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Terminal Camii, Başkan Alinur Aktaş tarafından ibadete açıldı.

Her gün bin 500’e yakın ara-
cın giriş çıkış yaptığı, binin 
üzerinde kişinin çalıştığı 
ve onbinlerce vatandaşın 

kullandığı BURULAŞ Şehirlerara-
sı Otobüs Terminali’nin önemli 
eksiklerinden biri daha Büyükşehir 
Belediyesi tarafından giderildi. 
Terminal içerisindeki mescidin 
yetersiz kalması üzerine harekete 
geçen Büyükşehir Belediyesi, 2016 
yılında temelini attığı cami inşa-
atını tamamlayarak hizmete aldı. 
Cami açılışına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, önceki dönem 
belediye başkanı Recep Altepe, Bur-
sa İl Müftüsü İzani Turan, Terminal 
Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Burhan Turan ve çok sayıda 
esnaf katıldı. Vatandaşların da yo-
ğun ilgi gösterdiği etkinlikte, İmam 
Hatip Murat Korkut tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cami, 
protokol konuşmalarının ardından 
İl Müftüsü İzani Turan’ın ettiği dua 
ile teravih namazı öncesinde ibade-
te alındı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı konuşmada, her 
gün sayısız kullanıma sahne olan 
terminalin en önemli eksikliklerin-
den birinin giderildiğini söyledi. 
Daha önce terminal içerisinde yer 
alan mescidin yetersizliği nedeniyle 
bölge esnafından gelen yoğun talep 
üzerine harekete geçtiklerini belir-
ten Başkan Aktaş, özgün mimarisiy-
le Bursa’yadeğer katacak bir ibadet 
mekanını hizmete almaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Caminin inşaatına 2016 yılında baş-
landığını kaydeden Başkan Aktaş, 
“Mimarisi, malzeme kalitesi, işçiliği 
ve çevre düzenlemesiyle ayrıcalıklı 
bir yapı olan Terminal Camii’nin 
bir an önce hizmete başlaması için 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. 
Nihayetinde böyle mübarek bir ayda 
bu açılışı yapmak bizlere nasip oldu. 
Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Cami-
nin 602 metrekare inşaat alanına 
sahip olduğunu, zemin ve asma kat 
şeklinde yaklaşık 2.5 milyon TL’lik 

bir harcama ile kullanıma alındığını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Abdest 
alma üniteleri, tuvaletleri, parke, 
bordür, aydınlatma ve yeşil alan dü-
zenlemeleriyle bölgemiz modern bir 
yapı kazanmış oldu” diye konuştu. 
Etkinlikte, önceki dönem belediye 
başkanı Recep Altepe de söz alarak 
bir konuşma yaptı. Caminin yapıl-
masında emeğe geçenlere teşek-
kür eden Altepe, “İnşallah herkes, 
Bursa’nın özelliklerini taşıyan bu 
mekanasahip çıkar. Allah yapılan 
ibadetleri, hayırları kabul etsin” 
şeklinde konuştu. 

Terminal Camii Yaptırma ve Yaşat-
ma Derneği Başkanı Burhan Turan 
da 3 yıl önce başlayan faaliyetlerin 
Alinur başkanın çalışmalarıyla son 
bulduğunu ifade etti. Cami yapılır-
ken terminal esnafının da dışarı-
dan vatandaşların da yardımlarını 
esirgemediğini kaydeden Turan, 
“Umuyorum ki burası, evliyalar 
şehri Bursamıza yakışan bir ibadet 
mekanı olmuştur” açıklamasında 
bulundu. 
Terminal Camii Yaptırma ve Yaşat-
ma Derneği Başkanı Turan, günün 
anısına Başkan Aktaş’a Kur’an-ı 
Kerim hediye etti.

Göklere yazılan 
sanat ‘Mahya’
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, 
Ramazan’da anlamlı bir sergiye 
ev sahipliği yapıyor. 200 yıllık 
gelenek mahyaların geçmişten 
günümüze anlatıldığı sergi, müze 
dostlarından tam not aldı.

Haktan geleni hak adına halka veren 
vakıfların hikâyesinin anlatıldığı Bursa 
Vakıf Kültürü Müzesi, 11 ayın sultanı 
Ramazan’da anlamlı bir sergiye ev sa-

hipliği yapıyor. Osmanlı’dan günümüze yaşatılan 
ve 200 yıllık geçmişi bulunan ‘Mahya’ geleneği-
nin hikâyesi müzede açılan sergi ile günümüze 
taşınıyor. Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesin-
de gerçekleştirilen ‘Göklere yazılan sanat Mahya 
Sergisi’ Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde müze 
dostlarının beğenisine sunuldu. Sergi açılışı-
na Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Haşmet 
Kartoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal,  
Eşrefoğlu Rumi’nin soyundan Araştırmacı- Yazar 
MehmedSafiyüddin Erhan, son Mahya Ustası 
Kahraman Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. 
Sergi açılışında konuşan Mahya Ustası Kahraman 
Yıldız, mahyanın bir Osmanlı sanatı olduğunu 
ve elektrik yaygınlaşıncaya kadar mahyaların 
zeytinyağlı kandiller ile hazırlandığını söyledi. 
Mahyaların daha sonraları ampuller ile hazırlan-
maya başlandığını belirten Yıldız, 1800 yıllarda 
Avrupalı bir gezginin İstanbul’daki mahyaları 
gördüğünde “Türkler medeniyeti çoktan yakala-
mışlar, yıldızlardan yazı yazmışlar” dediğini ak-
tardı. Artık yeni ustaların yetişmediğini ve eski 
sanatlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen 
Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Alinur Aktaş’a mahya sanatını gençlere tanıttığı 
ve hatırlattığı için teşekkür etti. Sergi açılışında 
söz alan, Araştırmacı-Yazar MehmedSafiyüddin 
Erhan ise kendi üstadı ve eski mahya ustası Ha-
zarfenHasip Molla Zade İsmail Sönmez’i anlattı. 
Asırlık gelenek mahyaların tarihçesinin anlatıl-
dığı sergi de Osmanlı Dönemi’ne ait mahyaların 
fotoğrafları da bulunuyor. Sergi, Ramazan ayı 
boyunca Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde izleni-
me açık kalacak.
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Tarihe lazerli koruma kalkanı

Paris’in simgesi, 850 
yıllık tarihe sahip, gotik 
mimarinin en önem-
li örneklerinden Notre 
Dame Katedrali’nde 
çıkan yangının ardından, 
gözler dünya genelinde 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ndeki eserlere 
çevrilirken, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi olası bir 
felakete karşı kentteki 
eserleri 4 yıldır lazer 
tarama cihazları ile mo-
delliyor.

Bursa’da tarihi ve kültürel 
mirasın ayağa kaldırılması 
hedefiyle 8500 yıllık arkeolojik 
bölgelerden 2300 yıllık Bitinya 

surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerin-
den Cumhuriyet dönemi sivil mimar-
lık örneği yapılara kadar her alanda 
yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir 
Belediyesi, son dört yıldır olası dep-
rem ve yangın felaketlerine karşı bu 
eserleri lazer ölçümleri ile kayıt altına 
alıyor. Özellikle Paris’teki Notre Dame 
Katedrali’nde çıkan yangının ardından 
850 yıllık bu eserin yeniden inşası 
gündeme gelirken, aslına uygun bir 
eser olup olmayacağı da bazı tartışma-
ları beraberinde getirdi. Tarih boyunca 
yaşadığı büyük deprem ve yangın 
felaketleriyle önemli eserlerin tahrip 
olduğu Bursa ise, geçmişte yaşanan 
acı tecrübelerden çıkardığı dersle tüm 
ecdat emanetlerini bire bir ölçümleyip, 
modelleyerek kayıt altına alıyor.

100 milyar nokta ölçümü
Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita 
Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında 
Türkiye’deki belediyelerde bir ilk 
olarak yersel lazer tarama cihazı ile 
ölçümlere başladı. Saniyede 50 bin 
nokta ölçebilen lazer ölçüm cihazı ile 
yapıların 3 boyutlu modeli çıkarılır-
ken, İslam âleminin en yüksek mer-
tebedeki 5’inci büyük mabedi kabul 
edilen 600 yıllık Ulucami’de yapılan 
2 milyar nokta ölçümü ile en kaba 
hata sadece 8 milimetre olarak, tarihi 
yapının 3 boyutlu modeli oluşturul-
du. Bugüne kadar Ulucami’nin yanı 
sıra Tarihi Saat Kulesi, Osman Gazi ve 
Orhan Gazi Türbeleri, Yeşil Cami, Yeşil 
Türbe, Tarihi Belediye Binası, İznik 
Antik Roma Tiyatrosu, Çini Fırınları, 
Tolon Fabrikası, İznik Surları, İshak-
paşa Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Camii, 
1. Murat Külliyesi, Bitinya Galerileri, 
Zindan Kapı gibi 40’ın üzerindeki tarihi 
eserin modellemesi yapılırken, 100 
milyar noktanın üzerinde ölçüm ya-
pıldı. Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 
ecdat emanetlerinin yanı sıra talepler 
üzerine sivil mimari örneği yapıların 
da modellemeleri yapıyor. Yapılan 
bu modellemeler sayesinde Paris’te 
olduğu gibi bir yangın veya olası bir 
depremde zarar gören bir eser, milimi 
milimine aslına uygun olarak yeniden 

inşa edilebilecek.
Eserler kayıt altında
Bursa’nın, Tarihi Çarşı ve Hanlar Böl-
gesi, Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri 
ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer aldığını hatırlatan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yok olmaya yüz tutmuş eserlerin 
restore edilerek, ayağa kaldırılması 
kadar, bu eserlerin aslına uygun olarak 
geleceğe taşınmasının da büyük önem 
taşıdığını söyledi. Paris Notre Dame 
Katedrali’nde olduğu gibi Bursa’nın da 
tarihte büyük deprem ve yangınlara 
sahne olduğunu hatırlatan Başkan Ak-
taş, “Özellikle 1855 depreminde Bursa 
neredeyse yerle bir oldu. Birçok tarihi 
eser ya tahrip oldu ya da tamamen yı-

kılıp gitti. Yine 1958 yılındaki yangında 
Tarihi Kapalı Çarşı kül oldu. Benzer bir 
felaket geçtiğimiz ay Paris’te yaşandı. 
Yani bu tür felaketler her an olabilir. 
Bir taraftan bu tür felaketlere karşı 
tedbir alıyoruz, diğer taraftan da önüne 
geçemediğimiz bir felaket sonrası 
zarar gören tarihi eserimizin bire bir 
aynısını inşa edebilmek için de gerekli 
ön çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu nok-
tada Harita Şubemizin yaptığı çalışma 
tarihe not düşülmesi bakımından çok 
önemli. Bugüne kadar 40’ın üzerindeki 
eserimizin birebir modellemesi yapıldı. 
Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, 
gerekse mimari değeri olan tüm eserle-
ri modellemek” diye konuştu.

Yaşama engel yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl 5.’si ger-
çekleştirilen ‘Engelsiz Sokak 
Festivali’, keyifli ve eğlenceli 
anlara imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan-
lığı Engelliler Şube Müdürlüğü 
tarafından ‘10-16 Mayıs Engelli-

ler Haftası’nda gerçekleştirilen ‘Engelsiz 
Sokak Festivali’, Bursa Kent Müzesi Amfi 
Tiyatro’da coşkulu görüntülere sahne 
oldu.
Engelli bireylerle ilgili farkındalığın ve 
duyarlılığın arttırılması amacıyla Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam 
Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen 
festival, vatandaşlara da keyifli bir gün 
yaşattı.
Engelli sivil toplum kuruluşları, kamu 
kurumları ve belediyelerin engelli hizmet 
birimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleş-
tirilen festivalde stantlar açıldı, Engelsiz 
Yaşam Merkezi halk oyunları ve jimnas-
tik ekipleri ile korosu birbirinden güzel 
gösterileri ve seslendirdikleri şarkılarla 
gönülleri fethetti. Festivalin katılım-
cısı olan sivil toplum kuruluşlarından 
çocuklar da gösterileriyle ve okudukları 
şiirlerle etkinliğe renk kattı. Vatandaşlar 
ise yetenekleriyle göz dolduran çocukları 
alkışlarla ödüllendirdi.
Her şey çocuklar için
Programı ilgiyle izleyen Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil 
Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli 
bireylere yönelik hassasiyetine dikkati 
çekti. Şahin, konuşmasında, “Bugünün 
anlamı çok büyük. Biz, sokakta oyun 
oynarken hiçbir çocuğumuzun boynunu 
bükerek bir diğerine bakmasını istemi-
yoruz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz” 
diyerek, 17 ilçede de engelli bireylere 
yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdükle-
rini söyledi. Engelliler Haftası nedeniyle 
programın ayrı bir değer taşıdığını belir-
ten Şahin, çocukların sosyalleşebilmeleri, 
toplum içerisinde kendilerine bir yer 
edinebilmeleri ve aidiyet duygularının 
oluşabilmesi açısından bu tür faaliyetle-
rin önemli olduğunu kaydetti.
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Arap turizmcilerin Bursa ilgisi

Bursa’nın yeni rotasını turizm 
olarak belirleyen ve turizm 
gelirlerinin artması için de 
öncelikle tanıtım çalışmalarına 

ağırlık veren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, uluslararası fuarlarda boy göster-
meye devam ediyor. İstanbul, Hollanda, 
Cidde, Malezya, Çin ve Avusturya’da 
düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa 
Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi 
de Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai 
kentinde Bursa’yı tanıttı. Bursa Kültür 
Turizm ve Tanıtma Birliği adına Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı Turizm ve Tanıtma Şube 
Müdürlüğü’nün katıldığı stantta yeşil 
temasının öne çıkarıldığı ayrıcalıklı 
stant Arap turizmcilerin yoğun ilgini 
gördü. Bursa turizm dinamiklerinin 
bir araya gelerek Bursa Kültür Turizm 
ve Tanıtma Birliği ile birlikte Bursa’ya 

yönelik paket programların, otellerin 
ve turizm odak noktalarının tanıtıldığı 
fuarda, TÜRSAB’a bağlı seyahat acente-
leri, GÜMTOB’a bağlı otel temsilcileri 
ve Teleferik A.Ş. 4 gün boyunca Arap 
turizm yatırımcıları ile Bursa’ya ilgi 
duyan kişilere Bursa’yı anlattı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Bayhan’ın katılımıyla devam 
eden fuarda Turizm ve Tanıtma Şube 
Müdürü Ercüment Yılmaz, Turizm Ko-
ordinatörü Anıl Bayık ve Rehber Faruk 
Kurt Bursa’nın sahip olduğu doğal ve 
tarihi kimliğini ziyaretçilere aktardı.

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa’nın son durağı Dubai Arap 
Seyahat Pazarı Turizm Fuarı oldu. ‘Yeşil Bursa’ temasıyla hazırlanan ayrıcalıklı stantta 
kentin değerleri öne çıkarılırken, Arap turizmciler Bursa standına yoğun ilgi gösterdi.

Güçlü itfaiye, 
güvenli Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın afetlere karşı daha 
güvenli olması adına oluştur-
duğu eğitim tesisleri, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş tarafından hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gönüllü itfaiye erlerinin her türlü 
afete karşı eğitilmesi adına yapılan 
istasyonlar, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizme-
te açıldı. Başkan Aktaş, törende yaptığı 
konuşmanın ardından itfaiye erlerinin 
istasyonlarda gerçekleştirdiği tatbikatları 
izledi. Törende, kapalı bir mekanda çıkan ve 
sıcaklığı 700 dereceyi bulan yangın soğutu-
lurken, gaz sızıntıları ile kimyasal olaylara 
müdahale edildi. Tatbikat, kuyu kurtarma, 
duman evi, trafik kazalarına müdahale, yük-
sekten çalışma ve tırmanma istasyonlarında 
gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıy-
la oluşturulan eğitim tesislerinde gönüllü 
itfaiyecilerin yıllık planlı mesleki eğitim 
programlarının icra edileceğini söyledi. 
İtfaiye teşkilatının çağın gerekleri doğ-
rultusunda sürekli bir yenilik içerisinde 
olduğunu belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin felaketlere karşı sürekli hazır 
ve ihtiyaç duyulan donanıma sahip olması 
adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade 
etti. Sadece yangın söndürme faaliyeti ger-
çekleştirmediklerini, kurum içi eğitimlerin 
yanı sıra vatandaşların yangın konusunda 
bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları 
düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bugün dağıtımını yaptığımız yangın su 
tankerleri de bunlardan biridir. Mahallesi-
ne hidrant yapılan, gönüllü itfaiye teşkilatı 
için başvurmuş, eğitimleri alınmış ve süreci 
tamamlanmış olan kırsal mahalle muhtar-
lıklarımıza bu tankerleri teslim ediyoruz. 
Daha önce 50 kırsal mahallemize su tankeri 
dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugünkü 
dağıtımda 16 mahallemize daha su tankeri 
verdik. Toplam 66 kırsal mahallemizde bu 
farkındalık sağlanmış oldu” dedi. 

Polen değerleri kayıt altında

Bahar aylarıyla birlikte va-
tandaşların açık havada 
vakit geçirme isteği artarken, 
özellikle polen kaynaklı alerjik 

hastalıklardaki artışlar ise baharın 
belki de insan üzerindeki tek olumsuz 
etkisi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre polen kaynaklı alerjik hastalık-
lar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 
30'unu etkiliyor ve her yıl 7 milyon 
kişi hava kirliliği kaynaklı hastalıklar-
dan yaşamını yitiriyor. Polen alerjisi 
yorgunluk, huzursuzluk, iş gücü kaybı 
ve yaşam kalitesinde azalmaya neden 
olurken, bu belirtiler özellikle polen 
mevsimlerinde ortaya çıkıyor. Bütün 
hastalıklarda olduğu gibi hastalık 
belirtileri ortaya çıkmadan koruyucu 
tedbirlerin alınabilmesi için de aeroal-
lerjenlerle ilgili vatandaşların önceden 
bilgi sahibi olması korunma tedbirleri 
açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye’de ilk
Dünya genelinde aeroallerjen izleme 
ağları uzun yıllardır aktif halde bulu-
nurken, aeroallerjen izleme ağlarından 
elde edilen bilgileri takip eden bireyler, 
günlük aktiviteleri ve ilaç kullanımını 
eşleştirerek ‘semptomsuz’ bir yaşam 
sürdürebiliyor. Aeroallerjenlerle ilgili 
kamuyu bilgilendirme çalışmaları dün-
yanın çeşitli ülkelerinde rutin olarak 
yürütülürken, dünya genelinde birçoğu 
bir ağın parçası olan yaklaşık 400’ü 
Avrupa’da olmak üzere 1000 örnek-
leme istasyonu bulunuyor. Bu konuda 
Türkiye’deki ilk örnekleme istasyonu 
da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi’nin ortaklaşa baş-
lattığı proje ile kuruldu.
Vatandaş bilgilendiriliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 
yılında Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
Yedinci Faz üyelik başvuruları devam 
ederken, Bursa’nın Şehir Sağlık Profili 
de güncelleniyor. Bu kapsamda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Hava Kalitesi 
İzleme çalışmalarına yönelik, Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan-
lığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 

ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün or-
taklaşa olarak başlattıkları proje ile 

Türkiye’de ilk kez aeroallerjen örnek-
leme istasyonlarından elde ettikleri 
verileri kamuya duyurmaya başladı. 
Çalışma kapsamında Osmangazi, 
Nilüfer ve Kestel ilçelerinde belirlenen 
üç merkeze aerobiyolojik örnekleme 
istasyonları yerleştirildi. Projeden elde 
edilen veriler ile Bursa’da ikamet eden 
ve polen alerjisi olan bireylerin olası 
rahatsızlık dönemlerini daha rahat ge-
çirebilmeleri için uyarılar yapılıyor. Bu 
amaçla, ölçüm sonuçları haftalık ola-
rak Büyükşehir Belediyesi’nin resmi 
web sitesinden (https://www.bursa.
bel.tr/?sayfa=cevre_polen) vatandaşla 
paylaşılıyor. Bu sayfada ağaç, çayır/
çimen ve yabani otlara ait havadaki 
polen miktarlarını gösteren grafiklere 
ve bazı polenler için tahmin haritaları-
na da ulaşılabiliyor. Ayrıca Hava Kalite 
İzleme Ağı ile bağlantılı olan sayfa hem 
allerjenler hem de hava kirletici para-
metrelerine aynı anda ulaşım olanağı 
sağlıyor. Böylelikle polen alerjisi olan 
vatandaşlar verileri takip edip, polen 
mevsimi boyunca gerekli tedbirlerini 
aldıktan sonra gönül rahatlığıyla soka-
ğa çıkabilecekler.

Türkiye’nin ilk aeroallerjen örnekleme istasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ulu-
dağ Üniversitesi işbirliğinde Bursa’da kuruldu.
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Ramazan’ın manevi 
iklimi, tarih başkenti 
Bursa’da, her yönüyle 
hissedildi. Büyükşehir 

Belediyesi tarafından hazırla-
nan birbirinden farklı etkinlik-
lerle vatandaşlar Ramazan’ın 
her gecesini neşe ve huzur 
içinde geçirme imkanı buldu. 
Tüm ay boyunca Merinos Park-
ta sohbet programlarından orta 
oyunlarına, şiir dinletilerinden 
animasyonlara, tasavvuf kon-
serlerinden sema gösterilerine 
kadar birçok program Bur-
salılarla buluştu. Cumhuriyet 
Caddesi’nde, Karagöz Müzesin-
de, Muradiye Kuran ve El Yaz-
maları Müzesinde, İznik Çini ve 
Kent Müzesinde, İncirli Kültür 
Merkezinde, Mudanya Hasan-
bey Sanat Merkezinde, Hançerli 
Medresesi Kültür Merkezinde 
de haftanın belirli günlerinde 
programlar yapıldı. 

Bursa’da 
RAMAZAN 
dolu dolu geçti

Ramazan ayının aile 
içinden başlayıp, 
komşulara, sokağa, 
mahalleye hatta bütün 
şehre yayılan bir huzur 
iklimi olduğunu ifade 
eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Bolluk, bereket, 
birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içinde geçen 
bir Ramazan’ı daha ge-
ride bıraktık. Elimizden 
geldiğince, zenginleşir-
ken zenginleştirmek dü-
şüncesiyle hareket ettik. 
Kardeşliğimizi pekiş-

tiren, kalpleri yeniden 
birbirine bağlayan bu 
mübarek ayda birbi-
rimizle daha sıkı bir 
dayanışma içinde olduk. 
Kimi zaman iftarımızı 
dar gelirli bir ailemizin 
evinde dertleşerek 
açtık, kimi zaman ilçe-
lerde düzenlendiğimiz 
programlarda yüzlerce 
vatandaşla aynı sofra 
etrafında buluştuk. Ve 
bu iftar sofraları bize 
bir kez daha göster-
di ki bizim en büyük 
zenginliğimiz birlik ve 
beraberliğimiz. Biz bir 
ve beraber olduğumuz 
sürece inşallah daha 
nice ramazanları ülke 
olarak huzur ve güven 
içinde geçirmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Huzur iklimi
Merinos Park’taki etkinlik alanında; 
teravih öncesi Hüseyin Goncagül 
ekibi ile birlikte orta oyunu, meddah, 
ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gös-
terileri, masal kahramanları, ateşbaz 
ve jonglör gösterileri ve çeşitli yarış-
malarla tüm özellikle çocukların vaz-
geçilmezi oldu. Teravih sonrası da 
hafta içi Bursa’nın sevilen tasavvuf 
müziği sanatçıları Mürşit Kavurmacı, 
Bayram Büyükoruç, Mesut Yavaş, 
Rıza Kara, Engin Güneş, Sinan Topçu 
ve Ahmet Feyzi en güzel eserlerini 
Bursalılar için seslendirdi.
Sohbet programları
Perşembe günleri birbirinden 
değerli hafızların kuran-ı kerim 
tilavetlerinin yanında Necmettin 
Nursaçan, Mustafa Akgül, Mehmet 
Emin Ay ve Bursa Müftüsü İzani 
Turan vatandaşlardan gelen soru-

ları yanıtladı. Sohbet programları 
kapsamında Ömer Döngöloğlu İncirli 
Kültür Merkezi’nde vatandaşla bir 
araya gelirken, Görükle Gençlik 
Merkezi’ndeki etkinliklerde Hakan 
Mengüç’ün ney dinletisi ve kişisel 
gelişim üzerine söyleşisi ve Kahra-
man Tazeoğlu’nun şiir dinletisi bü-
yük beğeni topladı. Mehmet Kemik-
siz, Mustafa Demirci, Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu, Sedat Uçan, Ahmet 
Hakan Karagül tasavvuf musikisi, 
ilahi ve ezgilerle, Orhan Çakmak 
Balkan İlahileriyle ve Dursun Ali 
Erzincanlı da naat ve şiirleriyle 
Bursalılara unutulmaz bir Ramazan 
yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu ekipleri orta oyunu ve 
Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf 
Müziği Topluluğu da konserlerle 
Ramazan’a renk kattı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Bursa’nın farklı noktalarına kurulan 
iftar çadırlarında vatandaşlar aynı 
iftar sofrası etrafında bir araya geldi. 
Fomara başta olmak üzere, Görükle, 
Alemdar, Emirsultan, Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi, Yıldırım Çınarönü 
Mahallesi, Gürsu Meydanı ve İnegöl 
olmak üzere 8 noktada her gün 16 
bin 500 kişiye iftar verildi. Bunun 
yanında Kırcaali, Gümülcine, Üsküp, 
Kosova, Bosna Hersek ve Batum’da 
da iftar sofraları kurularak, Ramazan 
ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında 
hissettirilmesi sağlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bizzat 
kendisini de Üsküp ve Batı Trak-
ya’daki iftar programlarına katılarak, 
Ramazan coşkusunu Osmanlı coğraf-
yasındaki soydaşlarla yaşadı.
Yardımlaşmanın bu yıl da öne çıktığı 
Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara 20 bin erzak paketi dağıtıldı. 

İftar bereketi 
sınırları aştı



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 13

Bursa’da festival coşkusu

Türkiye’nin en uzun so-
luklu kültürel etkinliği 
olma özelliği taşıyan 
ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi adına Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) 
tarafından bu yıl 58.’si dü-
zenlenen ‘Uluslararası Bursa 
Festivali’nin tanıtım toplan-
tısı, Hilton Bursa Convention 
Center’de gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’ın açıkladığı 
festival programının ardından 
iftar yapıldı.
Kültür ve sanat şehri 
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ’58. Uluslararası 
Bursa Festivali’nin önemine 
değindiği konuşmasında, 
“Şehirler; kültürün ve sanatın 
sahiplenildiği, yaşatıldığı ve 
geliştirildiği oranda büyür ve 
gelişirler. Bursa’mız tüm özel-
liklerinin yanında bir kültür ve 
sanat şehridir. Yerel değerleri-
ni evrensel değere dönüştür-
meyi başaran bir şehir olan 
Bursa’mızın geleneksel kültür 
sanat coşkusunu yaşatan de-
ğerlerimizden biri de ‘Ulusla-
rarası Bursa Festivali’dir” dedi.
Başkan Aktaş, 1962 yılından 
bu yana gerçekleştirilen, 
Bursa’nın sosyal ve kültü-
rel hayatına farklı bir boyut 
kazandıran festivalde bugüne 
kadar yerli ve yabancı yüzler-
ce sanatçının kentin kültürel 
yaşamında unutulmaz izler 
bıraktığını kaydetti.
Dünyanın ve Türkiye’nin en 
güzide sanatçılarının her sene 
olduğu gibi bu yıl da festivalde 
sevenleriyle buluşacağını anla-
tan Başkan Aktaş, “58. Ulus-
lararası Bursa Festivali’nde 
bu yıl da birbirinden değerli 
yerli ve yabancı sanatçılar 
sahneye çıkacak. 12 Haziran’da 
başlayacak olan festivalimiz, 4 
Temmuz’da sona erecek, 7 – 12 
Temmuz tarihleri arasında ise 
‘33. Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’ yapı-
lacak” diye konuştu.
Dünyaca ünlü sanatçılar-
la zengin festival
Başkan Aktaş, festivalin 
programını açıkladığı ko-
nuşmasında, “Festivalimiz, 
Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası (BBDSO) ve Demir 
Demirkan’ın açılış konseriyle 
başlayacak. Dünyaca ünlü 
sanatçılar Cecilia Krull, Cesaria 
Evora Tribute ve Los Vivancos 
festivalimizin yabancı sanat-
çıları… Kubat, Muazzez Abacı 
ve Gökhan Tepe, Fatma Turgut 
ve Emre Aydın, Zerrin Özer ve 
Gökhan Türkmen ile İskender 
Paydaş ve Hande Yener de 

festivalimizin yerli sanatçıları 
olarak Bursa’da konserler 
verecek” şeklinde konuştu.
Gösteri sanatları kapsamında 
da ‘Üç Silahşörler-İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi’ ile 
‘Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş’ 
programlarının festivalde 
yer alacağını anlatan Başkan 
Aktaş, festival konserlerinin 
Kültürpark Açıkhava Tiyatro-
su ve Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
gerçekleştirileceğini belirtti. 
Aktaş, fiyatları 25 – 45 TL ara-
sında değişen biletlerin Zafer 
Plaza, Korupark Avm – BKSTV 
standı ve etkinlik günlerinde 
de Merinos AKKM ve Kül-
türpark Açıkhava Tiyatrosu 

gişeleri ile www.biletinial.
com üzerinden online olarak 
alınabileceğini kaydetti.
29 ülkeden  
geleneksel kültür
Başkan Alinur Aktaş, halk 
dansları yarışması hakkın-
da da bilgiler vererek, “Bu 
yıl 33.’sü gerçekleştirilecek 
olan ‘Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, 7 – 12 
Temmuz tarihlerinde yapıla-
cak. Arjantin’den Meksika’ya, 
Moğolistan’dan Bosna’ya, 
Özbekistan’dan Polonya’ya 
ve Senegal’den Kore’ye kadar 
29 ülkenin kültürel birikimi, 
Bursa’da harmanlanacak. Bu 
yıl da sanatseverler için dolu 
dolu bir festival hazırlama-

ya çalıştık” açıklamasında 
bulundu. Başkan Aktaş, tüm 
sanatseverleri etkinliklere 
katılarak Bursa’nın değerine 
değer katmaya davet etti.
Bursa’nın  
marka değeri yükseliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, basın toplantısın-
da, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Bursa’nın marka değerinin 
yükseltilmesine yönelik yap-
tıkları çalışmalara da değindi. 
Daha önce ara verilen İpek-
yolu Film Festivali’ne ‘Bursa 
Festivali’ olarak tekrar devam 
edilmesi kararını aldıklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, konuya 
ilişkin hazırlık çalışmalarının 
tüm hızıyla devam ettiğini, 

festivalin yüksek ihtimalle bu 
yıl içerisinde gerçekleştirile-
ceğini vurguladı. Konuşmasın-
da şehrin sosyal ve kültürel 
değerlerinin tanıtılmasını esas 
alan Bursa 2026 Ajansı’na da 
yer veren Başkan Aktaş, büyük 
kuruluşun 700. yılına ilişkin 
çalışmanın alt yapı hazırlıkla-
rının sürdüğünü anlattı.
BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatma Durmaz Yılbirlik ise 
‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 
bu yıl 58. kez gerçekleştirilme-
sinin gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Uluslararası Bursa 
Festivali’ni bir kez daha şehre 
kazandırmaya hazır olduklarını 
vurgulayan Yılbirlik, her yıl ge-
lişerek devam eden organizas-
yonun çok önemli bir gelenek 
ve yazın habercisi bir etkinlik 
olduğunu dile getirdi. Yılbirlik, 
“Yaratıcılığın ifadesi olan sanat 
sayesinde toplumumuzun kül-
tür seviyesinin yükseleceğini 
ve nitelikli bireylerin ‘değişik 
kültürleri tanıyan, farklı görüş 
açılarına sahip, dünya görüşü 
yüksek’ kişilerden oluşacağına 
inanıyoruz. 58 yıldır bu festiva-
lin gerçekleşmesini sağlayan ve 
bu yıl çalışmalarımıza büyük 
destek veren sayın başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

12 Haziran –  
BBDSO ile Demir Demirkan
14 Haziran – Cecilia Krull
16 Haziran – Kubat
18 Haziran – Üç Silahşör  
İstanbul DOB
19 Haziran – Cesaira Evora 
Tribute
21 Haziran – Bir Tayyareci  
Vecihi Hürkuş
25 Haziran – Muazzez Abacı ile 
Gökhan Tepe
28 Haziran – Fatma Turgut ile 
Emre Aydın
29 Haziran – Zerrin Özer ile 
Gökhan Türkmen
2 Temmuz – İskender Paydaş, 
‘Zamansız Şarkılar Senfonik’  
3 Temmuz – Los Vivancos
4 Temmuz – Hande Yener

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında 58.’si gerçekleştirilen 
‘Uluslararası Bursa Festivali ile dünyaca ünlü sanatçıların Bursa’da ağırlanacağını ve kentin özel bir programa adını 
yazdıracağını söyledi.
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Havuzlar minik kulaçlarla şenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzaladığı protokolle 
hayata geçirdiği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri kapsamında yapılan ‘Yüzme Öğre-
niyorum’ etkinliğine bugüne kadar 1500’e yakın ikinci sınıf öğrencisi katıldı.

Bursa’da eğitim çağın-
daki tüm çocukların 
en az bir spor dalıyla 
ilgilenmesi, böylelikle 

de yeni neslin daha sağlıklı 
ve sporcu yetişmesi amacıyla 
düzenlenen Büyükşehir Okul 
Sporları Etkinliği, havuzlara 
da hareket getirdi. Büyükşe-
hir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Şube Müdürlüğü koordinas-
yonunda yürütülen ‘Yüzme 
Öğrenim’ etkinliği, Büyük-
şehir Belediyesi’nin Fethiye, 
Mudanya, Gürsu, Kestel ve 
Şahin Başol yüzme havu-
zunda yoğun bir katılımla 
gerçekleştiriliyor. 30 Ekim 
2018’de başlayan etkinlik 
kapsamında ilkokul ikinci 
sınıf öğrencilerine, Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü 
Yüzme Antrenörleri eşliğinde 
8 saatlik yüzme dersi verdi.  
Yüzme bilmeyen  
kalmasın
Fethiye Spor Kompleksindeki 
yüzme havuzunda eğitimle-
rine devam eden minikleri 
ziyaret eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, çocuklarının çalış-
malarını izleyen annelerle 
sohbet etti. Daha sonra havuz 
kısmına geçen Başkan Aktaş, 

yüzme eğitimi alan minik 
öğrencilerle konuştu. Okul 
sporları etkinliğinin Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğin-
de yapıldığını hatırlatıp, Milli 
Eğitim yetkililerine teşekkür 
eden Başkan Aktaş, “Okul 
sporlarındaki amacımız, 
sporu tabana yaymak, her ço-
cuğun en az bir spor dalıyla 
ilgilenmesini temin etmek ve 
iyi arkadaşlıklar edinmelerini 
sağlamak. Tabi içlerinden 
yetenekliler de çıkacaktır. 
Onların da ülke sporuna 
kazandırılması noktasında 
bir altyapı oluşturmayı temin 
etmeye çalışıyoruz. Denize 
120 kilometre kıyısı olan 
Bursa’da yüzme bilmeyen 
kalmasın istiyoruz. 30 Ekim 
2018 -  24 Mayıs 2019 
arasında 7 dönemden oluşan 
eğitimlerimize bugüne kadar 
1500’e yakın öğrenci katıldı” 
diye konuştu.

Pistin 
tozunu attılar

Türkiye Atletizm Federasyonu 
tarafından düzenlenen, Turk-
cell U-20 Kulüpler Ligi 1.Kade-
me yarışları Kütahya’da yapıldı. 

11 takım ve 194 sporcunun katılığı 
yarışlarda Büyükşehirli sporculardan 
Zeynep Kuran 400 metrede 57.01 sn. 
derecesiyle birincilik, 800 metrede ise 
2.16 dakika ile üçüncü oldu. 200 met-
rede Merve Durak, 3 Adım Atlamada 
Nazlıcan İnaltekin, Gülle Atmada İlayda 
Ertunç ve 4x400 Bayrak takımı üçün-
cülük kazandı. Cirit Atma kategorisinde 
ise Gönül Demir 42.17 metre ile ikinci 
olmayı başardı. Elde edilen dereceler 
ile 143 puana ulaşan Büyükşehirli 
sporcular takım sıralamasında dördün-
cü olurken, 20 Ağustos’ta Denizli’de ko-
şulacak olan final yarışlarına katılmaya 
hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü, Kütahya’da 
yapılan Turkcell U-20 
Kulüpler Ligi 1.Kademe 
yarışlarında 1 birincilik, 
1 ikincilik ve 5 üçüncülük 
elde etti.

Bu turnuvada herkes şampiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzala-
dığı protokol kapsamında yapılan ve 
kaybedenin olmadığı voleybol şenliği, 
17 ilçeden 55 takım ve 550’ye yakın 
öğrenci ile gerçekleştirildi.

Bursa’da sporu tabana yay-
mak, istisnasız her çocuğu 
oyun, fiziki etkinlik ve 
sporla buluşturmak ama-

cıyla yapılan Büyükşehir Okul Spor 
Etkinlikleri kapsamında gerçekleş-
tirilen voleybol şenliği yoğun bir 
katılımla gerçekleşti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü koordinasyonunda 
Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan 
şenliğe, 17 ilçede daha önceden 
düzenlenen mini voleybol turnuva-
ları sonucu belirlenen 4’üncü sınıf 
öğrencilerinden oluşan kız ve erkek 
takımları katıldı. 17 ilçedeki 35 
okuldan, 55 takım ve 550’ye yakın 

kız ve erkek öğrencinin katılımıyla 
müsabakadan çok şenlik havasında 
geçen etkinliğin kaybedeni olmaz-
ken, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da çocukların 
heyecanına ortak oldu. Ceketini 
çıkarıp, sahaya giren Başkan Aktaş, 
sıcak havaya rağmen çocuklarla 
birlikte voleybol oynadı. 
Spor yaşam biçimi olmalı
Yeni neslin daha sağlıklı ve spor-
cu bireyler olması, sporu yaşam 
biçimi haline getirmeleri için bu tür 
spor etkinlikleri düzenlediklerini 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Voleybol 
şenliğimiz de voleybolu sevdirmek 
amacıyla yapıldı. Çocuklarımızı ya-

rıştırmaktan ziyade onların spor ile 
dolu bir gün geçirmelerini sağlamak 
istedik. Bu sayede, birbirleri ile ile-
tişim kurmaları, problem çözme be-
cerileri, baskı altında karar verme, 
sorumluluk alma, nesne kontrolü 
ve alan farkındalığı gibi özellikle-
rini geliştirebilecekler. Büyükşehir 
Belediyespor voleybol takımımızın 
gelecek sezon Efeler Ligi’nde yer 
alacak olmasıyla voleybol sporu 
Bursa’mızda 20- 30 yıl öncesindeki 
gibi ciddi gelişim gösterecek. Çocuk-
larımız ve gençlerimiz de o takıma 
yükselmek için hedef koyacağı bir 
alan olacak. Şenliğe katılan tüm öğ-
renci ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Şampiyona coşkulu karşılama

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Efeler Ligi’ne yükselen 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Bursa’da coşkuyla karşılandı.

TVF Erkekler Birinci 
Ligi play-off final 
etabını lider tamam-
layan ve Efeler Ligi’ne 

yükselen Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, İnegöl 
girişinde zabıta ekiplerin-
ce karşılanarak, buradan 
eskortlar eşliğinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası’na geldi. 
Çiçekler ve alkışlarla karşı-
lanan Büyükşehir’in Efeleri, 
şampiyonluk kupasını burada 
kendilerini bekleyen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a verdi.
Uzun yıllar ses getirecek
Bursa’nın Efeler Ligi hasre-
tinin giderildiğini söyleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu başarıyla bir-
likte Bursa’yı yeniden voley-
bol heyecanı saracağını dile 
getirdi. Bu şampiyonluğun 
aynı zamanda gençler için 
seçilecek bir hedef olduğunu 
da sözlerine ekleyen Başkan 
Aktaş, “Bursa şehir olarak 
birçok başarıya alışmış, 
kültürde, sanatta, sanayide, 
sporda başarıyı yakalamış bir 
şehir. Sportif anlamda güzel 
bir başarıyı daha hanemize 
eklemiş olduk. Play-off final 
etabının ilk maçından itiba-
ren Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü, Efeler Ligi’ni 
çoktan hak ettiğini ve orada 
olmak istediğini çok net bir 
şekilde ortaya koydu. 17 ay 
önce göreve geldikten sonra 
Büyükşehir Belediyespor’da 
bir dizi yapılanmalar içerisine 

girdik. Sportif anlamda başa-
rıları sağlayabilmek için mali 
anlamda sisteminizi oturtma-
nız gerekiyor. 15 yıldır Bursa 
erkek voleyboluna hasretti. 
Efeler Ligi seviyesinde Bursa 
temsil edilmiyordu. Bu mana-
da bir planlama yaptık. Spor-
cularımızın birçoğu Bursalı 
kardeşlerimizden oluşmakta, 
yine yardımcı hocamız Bur-
salı. İnegöl takımının Birinci 
Lig’e çıkmasıyla isim hakları-

nı aldık. Bu sene dolu dolu bir 
sezon geçirdik” dedi.
Hak ettik
Takımın son maça kadar hiç 
mağlubiyeti olmadığını ifade 
eden Başkan Aktaş, “26 maç-
ta 25 galibiyetle tamamladık. 
Yarı final ve final müsabaka-
ları neticesinde hak ettiğimiz 
dereceyi elde ettik, şampiyon 
olduk. Sporcularımız sadece 
bugün Bursa Büyükşehir 

Belediyespor’u Efeler Ligi’ne 
taşımadı. Uzun yıllar ses geti-
recek, Bursalı çocuklarımızın 
kendilerine hedef seçecek bir 
zemini de hazırlamış oldu-
lar. 2019-2020 sezonundan 
itibaren voleybol heyecanını 
kadını ile erkeği ile genci, 
yaşlısı ile her bir kişiye yaşat-
mak istiyoruz. Bütün sporcu 
kardeşlerimizle, ekibimizle 
bu heyecanı şehrin tamamına 
yaymak istiyoruz. Her şeyden 
öte bugün Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü çok 
önemli bir iş yaptı. Çok önem-
li takımları geride bırakarak, 
bileğinin hakkıyla şampiyon 
oldu. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Bur-
sa’mıza ve Türk voleyboluna 
hayırlı olsun” dedi.
Geçmişteki coşkuyu 
yaşatmak istiyoruz
Efelerin deneyimli çalıştırıcısı 
Bahadır Aksoy ise “Efeler 
ligine çıkma başarısını gös-
terdik ve bunu şampiyonlukla 
taçlandırdık. Bursa, benim 
gençlik dönemimden beri 
önemli bir yerdi. Hatta tüm 
şampiyonluklar Bursa’dan ge-
çiyordu. Bizim tüm amacımız 
ve hedefimiz Efeler Ligi’nde 
Bursa’yı en iyi şekilde temsil 
etmek ve geçmişteki o 
coşkuyu yeniden yaşatmak 
istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, daha sora 
şampiyon kadro ile Encümen 
Salonu’nda bir araya gelerek, 
sporcu ve teknik heyetle 
sohbet etti.

Efeler antrenörünü buldu
TVF Birinci Ligi’nde 
şampiyon olarak Efeler 
Ligi’ne yükselen Bursa 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, Fazıl Demirci ile 
anlaşma sağladı.

Bu sezon Efeler Ligi’ne yüksel-
me başarısı gösteren Bursa 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Voleybol Takımı, 

Bahadır Aksoy’dan boşalan ‘Baş 
Antrenör’ koltuğunu Fazıl Demirci 
ile doldurdu. 2002 yılından bu yana, 
Efeler Ligi’nin önemli kulüplerin-
den Arkas ile çeşitli kategorilerde 
başarılar kazanan Demirci, son 
olarak geçen sezonun ortasında 
İnegöl Belediyespor ile sözleşme 
imzalamıştı. Bu sezon Bursa Büyük-
şehir Belediyespor’un başarısı için 
çalışacak olan Fazıl Demirci, Fethiye 
Spor Kompleksi’nde yapılan törenle 
kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleş-
meyi imzaladı.

Başkan Aktaş’tan Bursalı sporcuya moral 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, Portekiz’de 
düzenlenecek Or-
yantiring Dünya 
Şampiyonası’nda 
Türkiye’yi temsil 
edecek olan Bursalı 
sporcu Mevli Mokan 
ile hocası Emine 
Öztürk’ü ağırladı.

Başkan Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi’nde 
gerçekleşen görüş-
mede engelli sporcu 

MevliMokan’a başarılar 
diledi. Yaptığı açıklamada 
oryantiringin son yıllarda 
gelişen bir spor dalı olduğu-
nu ifade eden Başkan Aktaş, 
Bursa merkez ile farklı 
ilçelerde de bu spor dalının 
icra edildiğini söyledi. Te-
mennilerinin MevliMokan’ın 
Portekiz’de başarı gösterme-
si ve ay yıldızlı Türk bayrağı-

nın daha göndere çekilmesi 
olduğunu kaydeden Başkan 
Aktaş, “Sportif anlamda ka-
zanılan her başarı ve verilen 
her mücadele göğsümüzü 
mutlak surette kabartıyor 
fakat hem engelli hem Bur-
salı bir kardeşimizin bunu 
icra ediyor olması bizim için 
bir ayrıcalık. İnşallah Mevli 
kardeşimiz başarı gösterir 
ve ülkemiz ile şehrimizin 
ismi uluslararası alanda bir 
kez daha duyulur” dedi.




