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Bursa darbeye karşı tek yürek

Bursa Şehir Hastanesi’ne 
vatandaşların kolay bir 
şekilde ulaşması amacıyla 
UKOME kararıyla 3 yeni 
otobüs hattı kuruldu.

10 Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve 
Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, ilgili 

kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton 
firmalarının temsilcilerinin katılımıyla, mücadelede 
izlenecek yol haritasıyla ilgili toplantı yapıldı.

Mevlevihane
küllerinden 
doğuyor

Genç sporcular
Bursa'nın gururu06 Yollarda

hummalı çalışma11

Kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mü-
cadele ortaya konması, kentin zirvesinin 
öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Sayfa 10

Şehir Hastanesi'ne 
ulaşımın kolay yolu

Kaçağa karşı etkin mücadele

Büyük ölçekli parkların 
yanı sıra mahallere nefes 
alacak park düzenleme 
çalışmalarına da hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, 

Dağyenice Göleti, Teoman Özalp 
Parkı, Bağlantı Parkı, Hacivat ve 
Mandıras Deresi çevre düzenleme, 
Aşık Reyhani Parkı gibi projelerle 
Bursa’ya nefes aldıracak.

Yeşil Bursa seferberliği
Bursa’nın yeniden yeşil 
kimliğini kazanması için 
yaklaşık 1,5 milyon metre-
kareye ulaşan büyük yeşil 
alan projeleriyle adeta 
‘yeşil’ seferberliği başla-
tan Büyükşehir Belediyesi, 
mahallelere nefes aldıra-
cak küçük ölçekli parkların 
yapımı için de tüm imkan-
ları zorluyor.

Sayfa 8-9

14

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ‘Türk Dünyası Ata 
Sporları Şenliği’, hem kent merkezinde, hem de Keles Kocayayla’da, 1200’ü aşkın kültür, 
sanat ve spor tutkunu ve vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.
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Adeta şehrin ‘dert ma-
sası’ olan ‘Beyaz Masa’, 
Bursalıların sıkıntıları-
nı dinliyor, problemle-

rinin tespitini yapıyor ve en hızlı 
şekilde çözüm üretilmesine des-
tek oluyor. Bursa’da yaşayanla-
rın, Büyükşehir Belediyesi’ndeki 
sesi olan ‘Beyaz Masa’, nezaketli 
ve deneyimli kadrosuyla dikkat-
leri çekiyor.
Bursa’ya dair her konunun 
Büyükşehir Belediyesi ile 
buluştuğu ilk anda, alınan 
beyanı ilgililere iletip çözüm 
bulunmasına dek tüm sürecin 
takipçisi olan ‘Beyaz Masa’nın 
gizli kahramanlarından Aysel 
Doğan’a kulak veriyoruz bu kez. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
22 yılını veren Aysel Doğan, 15 
yılını geçirdiği ‘Beyaz Masa’nın 
da en deneyimli isimlerinden… 
Samimiyeti ve titiz çalışmasıyla 
bilinen Doğan ile A’dan Z’ye ‘Be-
yaz Masa’yı, Bursa’yı ve Bursalı-
ların dertlerini konuştuk…
Öncelikle sizi tanıyalım 
isteriz. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde 22 yıl nasıl 
geçti? 
Babamın işi nedeniyle 1998’de 
Bursa’ya taşındık. Büyükşehir 
Belediyesi’ne gazete ilanıyla 
başvurdum. İşime ilk olarak 
Tayyare Kültür Merkezi’nde baş-
ladım. Çok sevmiştim işimi, hala 
daha kültür merkezini severim. 
Sinema, tiyatro çok eğlenceli, 
insanlar eğlenmek için geliyor. 
Orada 7 yıl çalıştım, yaklaşık 15 
yıldır da Beyaz Masa’dayım…
Beyaz Masa’nın gizli 
kahramanlarısınız. Beyaz 
Masa’yı bir de sizden din-
leyelim…
Beyaz Masa’ya gelen sorunu 
alıyoruz, ilgilisine iletiyoruz 
ama çözülüp çözülmediğini de 
araştırıyoruz. Konu çözülmeden 
bizim de içimiz rahat etmiyor, 
dert oluyor. Beyaz Masa, küçük 
bir birim gibi görünüyor ama 
çok şeyi hallediyor. Ancak biz 
görünmüyoruz. 17 merkez 
ilçeye bakıyoruz, 17 ilçenin ŞÖK 
sorumlularıyla sürekli iletişim 
halindeyiz. Kurumlarla da sık 
sık görüşüyoruz, UEDAŞ, Türk 
Telekom, Müftülük, Orman 
Bölge Müdürlüğü… Çok geniş bir 
aileyiz.
‘Beyaz Masa’daki ilk tele-
fon konuşmanızı hatırlıyor 
musunuz?
Evet, tabii hatırlıyorum. İlk gün 
bir telefon verdiler bana, önce 
biraz tedirgin oldum ama çabuk 
alıştım. Hatta telefonu “kültür 
merkezi” diyerek açtım. Ara-
yan bir kadındı, dedi ki; “Ben 
Hamitler Mezarlığı’nın oradan 
bir ev aldım ama şikayetçiyim. 
Mezarlığı buradan kaldırın 
benim manzaramı bozuyor”... 
Ne diyeceğimi bilemedim bir an, 
“Tamam hanımefendi, talebinizi 
not alıyorum, ilgili birimle-
re ileteceğiz, size geri dönüş 
yapacağız” diye kapattım. Nasıl 
yardımcı olacağımızı bilemedim, 
birim sorumlumuza ilettim. 
“Uygun bir dille bu durumun 
mümkün olmayacağını vatanda-
şa anlatırız” dediler.
Daha ilk telefonda oldukça 
farklı bir deneyim olmuş. 

Mesleğiniz sayesinde bir 
anlamda insanların yak-
laşımını da kolayca çözü-
yorsunuzdur herhalde? 
Burada çalışmak neler 
hissettiriyor size?
Vatandaş geldiğinde yüzünden 
anlıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki 
çok sinirli ona göre davranı-
yorsunuz. Bir de önyargılarla 
geliyorlar zaten. Mesela yolda 
bir çukur var, amca “Kaç aydır 
arıyorum, soruyorum, yapmı-
yorsunuz” diye sinirle gelmiş. 
Önce sakinleştirmeye çalışıyo-
ruz, bir çay söylüyor ve nefes al-
sın istiyoruz. Çünkü biliyoruZ ki 
önce bir öz muhabbet kesinlikle 
şart. Sonra gelen kişi şikayetini 
anlatıyor, biz de dinliyoruz. Öyle 
olunca zaten vatandaş da onu 
anladığımızı hissediyor. Şikayeti-
ni alıp, ilgili birime iletiyoruz. Bu 
şekilde çalışıyoruz. Ancak bu iş 
işyeriyle bitmiyor çoğu zaman. 
Vatandaşın talebinin durumunu, 
biz de merak ediyoruz ve araş-
tırıyoruz. Talep olumlu sonuç-
landıysa biz de derin bir nefes 
alıyoruz. Ancak bazen imkansız 
talepler de geliyor. Burada bazen 
insan kendisini ‘Süpermen’ gibi 
hissediyor. “Aaa tamam çözdüm, 
hallettim. Bugün iyi bitti” diye 
düşünüyorsun.
‘Beyaz Masa’da geçirdiği-
niz o 15 yıl sürecinde sizi 

çok etkileyen, hiç unuta-
madığınız bir anıyı payla-
şır mısınız bizlerle?
Hiç unutmuyorum, yaşlı bir 
teyze aramıştı. Telefonda ses-
sizce konuşuyor. “Kızım beni 
dövüyorlar, kızım, damadım 
dövüyor” diyor. İnsan inanamı-
yor, gerçek olamaz gibi geliyor. 
Teyzeyi konuşturdum, “Beni 
şimdi dinliyorlar, bana yardım 
edin” dedi. Adresini aldım, öyle 
çok üzüldüm ki… Hemen Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü’nü aradık, bilgi ver-
dik. Ertesi gün yeniden araştır-
dık, gerçekten almışlar teyzeyi 
ve yalan söylemiyormuş, kendi 
evladından şiddet görüyormuş. 
Çok etkilendim bu durumdan. 

Bir evlat annesine nasıl böy-
le davranabilir? Korkunç bir 
şeydi… Bir hafta etkisinden kur-
tulamadım, çok üzülmüştüm. O 
günden sonra burada çalışmam 
gerektiğine karar verdim. Birile-
rini daha kurtarmam gerektiğini 
hissediyor gibiydim… 
Bir gün biri aradı. Sokaklarda 
müzik çalan çocuklardan bi-
riymiş. O zaman onun klarne-
tini parçalamışlardı. “Abla, ben 
okula gitmek istemez miyim, 
ben de okumak istiyorum, 10 
yaşındayım ama gidemiyorum, 
yapamıyorum. Annem yok, ba-
bamı araştırın…” dedi. Araştır-
dık ve ardından bir dram çıktı. 
Annesini kaybetmiş. Babasıyla 
yaşıyor, babasının 3 çocuğu 
daha var, engelli, çalışamıyor. 
Sosyal Hizmetler’i aradığımızda 
kaydının da olduğunu öğrendik 
zaten ve yardımcı olundu… 
Öyle bir durumda insanın kendi 
evladı geliyor aklına. Annesi 
yok benim çocuğum böyle olsa 
ne olurdu? Hemen insan onları 
düşünüyor…
Çok farklı hayatlar var aslında, 
herkesin hikayesini de anlata-
mam çünkü özel diye geliyorlar. 
Biz onları dinliyoruz ama insan 
gerçekten yıpranıyor da… Çün-
kü üzülüyorsun, çok üzülüyor-
sun, kahroluyorsun…
Ancak bazen de çok komik du-

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin güler yüzlü, gizli kahramanları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla buluştuğu ilk adres, 
Beyaz Masa ve ALO 153… ‘Çözüm aradığınız anda başlar’ diyerek, 
Bursa’da belediyecilik hizmetleriyle ilgili yaşanan her türlü soruna hızlı 
ve aracısız çözüm bulmak amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

‘Beyaz Masa’ rumlar yaşıyorsun. Hatta bazen 
sinirlerin bozuluyor. Geçenlerde 
biri geldi, genç bir delikanlı… 
Konuyu anlatmaya başlarken 
daha bir anda ağlamaya başladı. 
Biz ne olduğunu anlamadık. “Be-
nim annem, babam bir şeytan" 
diyerek başladı… Gülelim mi 
ağlayalım mı bilemedik. Sonra o 
an telefonu çalıyor çocuğun, “Ta-
mam anne geliyorum ben eve” 
diyor.  Yardımcı olacağız tabii ki 
ama ne yapacağını bilemediği 
durumlarla da karşılaşılabiliyor, 
insan. Bir gün de biri komşusu-
nu şikayet ediyor ama “Lütfen 
benim şikayet ettiğimi söyle-
meyin, ben 5 çayına ineceğim 
birazdan” diyor. Hep bir dram 
değil aslında, böyle durumlar da 
oluyor yani…
Biriminiz, oldukça yoğun 
bir toplumsal analiz fırsa-
tını da sunuyor aslında ve 
bu çok sağlam bir psikoloji 
gerektiriyor olmalı. Yer 
değişikliği hiç düşünmedi-
niz mi?
Zaman zaman farklı biri birime 
neden geçmediğimi soruyorlar 
aslında. Olmuyor, birine daha 
yardım etmem gerekiyor gibi 
sanki… Örneğin bir gün bir 
kadın yardım istedi, şikayeti-
ni alıp ilgililere ilettik. Sosyal 
Hizmetler’den yardım yapılmış. 
Üç gün sonra kadın geldi ve 
“Kızım, Allah senden razı olsun, 
torunlarım bayramda kıyafetleri-
ni giydiler. O kadar mutlu oldular 
ki, ben ellerimi açtım sana dua 
ettim, Allah’ım bu kızın işini rast 
getir diye” dedi. Ben o gün göz-
yaşlarımı tutamadım, çok etki-
lendim. Dedim ki “Tamam Aysel 
sen buradasın, çünkü sen dua 
alıyorsun…” Veee 15 yıl oldu…
İnsanlardan nasıl tepkiler 
alıyorsunuz, önyargıyla 
geliyorlar demiştiniz?
Aslında üzüldüğüm ve paylaş-
mak istediğim bir konu var. 
Bazen vatandaşlar, “Ben size 
oy verdim, bir daha size oy 
vermeyeceğim” diye tepkiyle 
geliyorlar. Aslında öyle değil, oy 
veren vermeyen tüm vatandaş-
lara hizmet ediyoruz biz. Hiç 
önemli değil bu, siz sorununuzu 
söyleyin biz onu çözeceğiz… Biz 
sadece yardımcı olmak istiyoruz 
ama maalesef anlatamıyoruz, 
ona üzülüyoruz. Kim olursa 
olsun, biz herkese aynı özenle 
yaklaşıyoruz, yardımcı olmaya 
çalışıyoruz.
‘Beyaz Masa’yı daha ya-
kından tanıdık. Son olarak 
paylaşmak istediğiniz her-
hangi bir konu var mı?
Biz de burada çalışıyoruz, bizim 
de duygularımız var. Biz de 
insanız, bazen gerçekten çok 
üzülüyoruz. Çok hakaret edenler 
oluyor. Örneğin vatandaş, çok 
sinirlenmiş bir olaya, canına tak 
etmiş. Biz onu anlıyoruz ama 
o bizi anlamıyor. Öyle olunca 
telefonu da kapatamıyoruz… 
“Tamam o bize hakaret etmiyor, 
gerçekten çok sinirli” diye ken-
dimizi sakin tutabiliyoruz ama 
birazcık vatandaşlar da dikkat 
etse iyi olacak. Çünkü yok yere 
hakaret ve hatta küfür edilebili-
yor. Ancak biz de burada işimizi 
yapıyoruz. Biraz hassasiyet 
bekliyoruz.
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Bursa darbeye karşı tek yürek
Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere tüm kent protokolü ve 7’den 
70’e binlerce Bursalı hain girişimin üçüncü yılında tek yürek olup, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.

Bursa protokolünün 
şehitlik ziyaretleriyle 
başlayan 15 Temmuz 
Demokrasi ve Birlik 

Günü etkinlikleri, Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz 
2016 tarihine ait fotoğraf sergisi 
açılışıyla devam etti. Vali Can-
bolat ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aktaş’ın açılışını yaptığı 
sergide, üç yıl önce kalkışma 
gecesi yaşanan olaylar bir kez 
daha gözler önüne serildi. Sergi 
açılışının ardından binlerce kişi 
ellerinde Türk Bayrakları ve 
Mehter Takımı'nın kahraman-
lık türküleri eşliğinde Bayrak 
ve Demokrasi Yürüyüşünde 
buluştu. Türk Bayraklarıyla 
adeta gelincik bahçesini andıran 
Bursa Caddelerinde devam 
eden yürüyüş, 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı'nda adeta 
birlik mitingine dönüştü. Alanı 
dolduran binlerce vatandaş, 
ellerinde bayraklarla FETÖ 

terör örgütünü lanetledi. Kuran 
tilavetiyle başlayan etkinlikte 15 
Temmuz şehitleri başta olmak 
üzere vatanın bağımsızlığı, 
birlik ve beraberlik için canları 
seve seve veren tüm şehitlere 
rahmet okundu. Mehter Takı-
mının marşlarıyla coşku doruğa 
çıkarken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, konuş-
masında birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. 
Allah birliğimizi bozmasın
15 Temmuz gecesi demokrasi-
ye, devlete, devlet güçlerine ve 
yürüyen sisteme karşı illegal bir 
kalkışma yaşandığını hatır-
latan Başkan Aktaş, “Milletin 
paralarıyla alınmış silahlarla 
devlet ele geçirilmeye çalışıldı 
ancak, güvenlik güçlerimizin, 
vatanını seven, milletin birliği 
ve beraberliğine sevdalı, inançlı 
yürekleri sayesinde, kalkışma 
bertaraf edildi. Biz 82 milyon 
nüfuslu, üç tarafı denizlerle çev-
rili, G20 ülkesi güçle bir ülkeyiz. 
Ne olursunuz her şeyi tartışa-
lım, farklı konularda ayrışalım 
ama birlik, beraberlik kardeşlik 
noktasında ayrılığa düşmeyelim. 
Çanakkale’de olduğu gibi, 15 
Temmuz’da olduğu gibi ve her 
türlü terörle mücadelede oldu-
ğu gibi her zaman birliğimizi 
muhafaza edelim. Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın” diye 

konuştu.
Etkinlikte dev ekranda gösteri-
len Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın yazıp, seslen-
dirdiği ‘Ölümsüz Kahramanlar’ 
isimli şiirin klibi, vatandaşlar 

tarafından ilgiyle izlendi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda yaptığı konuş-
ma da 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı’nda büyük bir dikkatle 

dinledi.
Eşi benzeri  
görülmemiş ihanet
Bursa Valisi Yakup Canbolat da 
vatan, millet, bayrak sevdalıları-

nın 15 Temmuz 2016’da demok-
rasi destanı yazdığını hatırlattı. 
15 Temmuz’da Türk siyasi 
tarihinde eşi benzeri görülme-
miş büyüklükte bir ihanetin 
yaşandığını ifade eden Canbolat, 
“Gözlerini kan bürümüş, kökleri 
dışarıda hain bir saldırıya maruz 
kaldık. 15 Temmuz gecesi umut-
larımıza hayallerimize, özgür-
lüğümüze, geleceğimize pranga 
vurulmak istenmiş, bu milletin 
vergileriyle alınan tanklarımız, 
uçaklarımız, helikopterlerimiz 
ve silahlarımız kahraman Türk 
ordusunun şerefli üniformasını 
hak etmeyen asker görümlü 
hainler tarafından halkımıza 
çevrilmiştir. Milli mücadele 
yıllarında dahi bu millete yapıl-
mamış alçaklık bu aziz millete 
reva görülmüştür. Hamdolsun ki 
Cumhurbaşkanımızın cesareti ve 
üstün liderliğiyle harekete geçen 
yüce milletimiz tankın, uçağın, 
tüfeğin karşına sadece imanıyla, 
inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. 
Fetö terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilmek istenen hain 
darbe aziz milletimizin ölüme 
meydan okuyan kararlığıyla 
engellenmiş, karanlık gecenin 
sabahı aydınlığa çevrilmiştir” 
diye konuştu.
Usta oyuncu Ahmet Yenilmez’in 
1071 Malazgirt'ten 15 
Temmuz'a adlı tek kişilik oyunu 
da alanı dolduran vatandaşlar 
tarafından ilgiyle izlendi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Mustafakemalpaşa ilçesinde 
temeli 1991 yılında atılan ancak 
hiç kullanılmadan kaderine 
terk edilen yüzme havuzunun 
bulunduğu alanı sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif aktivitelerin 
merkezi haline getirecek dev 
projede ikinci etap çalışma-
ları başlıyor. İlçe girişindeki 
Etibank’ın karşısında bulunan 
yaklaşık 37 dönümlük alanı 
ilçeye kazandırmak için 2016 
yılında devreye giren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, içinde 
yüzme havuzu, tenis kortları, 
spor salonları, sahalar, bisiklet 
ve yürüyüş parkurları, kon-
ferans ve sergi salonlarının 
bulunacağı dev kompleks için 
Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Bakanlığı’na bağlı Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine 
gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 

30 milyon TL harcanan projenin 
kaba inşaatları tamamlanmıştı.
Çalışmalar hızlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkı-
nın yıllardır özlemle beklediği 
projenin bir an önce hayata ge-
çirilmesi amacıyla kaba inşaatı 
tamamlanan Mustafakemalpaşa 

Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam 
ve Spor Tesisleri’nde inceleme-
lerde bulundu. Mustafakemal-
paşa Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar’ın da eşlik ettiği inceleme 
gezisinde projenin mevcut 
durumu hakkında bilgiler alan 
Başkan Aktaş, nüfusu 100 
bini aşan altı ilçeden biri olan 
Mustafakemalpaşa’nın sahip 
olduğu genç nüfusu ile birlik-

te böyle bir merkeze ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Çok büyük 
ve ağır maliyetli projeye geçen 
dönem başlandığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 
yaklaşık 30 milyon TL harcandı. 
Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam 
ve Spor Tesisleriyle alakalı 
kısa sürede proje revizyonu 
yapıp, Spor Bakanlığı’ndan da 
destek alıp, en kısa zamanda 

kazandırılmasıyla ilgili çalışma 
gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız, 
çocuklarımız ve gençlerimiz bu 
güzel mekanda sanatsal, kül-
türel anlamda güzel etkinlikler 
yapacakları gibi sinema salonu, 
toplantı ve konferans salonları 
ile ciddi organizasyonlara imza 
atılabilir. Öncelikli hedefimiz 
bunu gerçekleştirmek. İkinci 
etapta da spor salonu, yüzme 
havuzu ve arkadaki müştemilat-
lar. Kısa zamanda projelendir-
mesini yapıp, 1 yıl içinde hazır 
hale getirmek istiyoruz. İlçe 
için çok önemli bir proje. İddialı 
büyük bir projeydi. Çok büyük 
ölçekte yapıp, uzun yıllar bekle-
mekten ziyade acil olan kısmını 
kazandırmak istiyoruz. Hemen 
ihale hazırlığına gireceğiz. Şim-
diden hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.

4

Karacabey'e kültür merkezi

Ulaşımdan altyapıya, spor-
dan tarihi ve kültürel mira-
sa kadar her alanda önemli 
yatırımları hayata geçiren 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 
ilçede de yaşam kalitesini yük-
seltecek projeleri bir bir devreye 
alıyor. Bu projeler kapsamında ele 
alınan ve yıllardır Karacabey halkı 
tarafından özlemle beklenen Kültür 
Merkezi’nin temeli de Mart ayında 
atılmıştı. İlçe girişindeki Atatürk 
Kültür Parkı’nda konuşlandırılan 
Kültür Merkezi’nde farklı büyük-
lüklerde 4 salon, düğün salonu, 
kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı 
salon, iki adet sinema salonu, idari 
bilim ofisleri ve vatandaşların ihti-
yaçlarını karşılayabilecekleri sosyal 
donatılar bulunacak. Yaklaşık 14 
milyon TL’ye mal olacak Kültür 
Merkezi, Karacabey’in kültür sanat 
hayatına renk katacak.
Hedef 400 günde bitirmek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, beraberindeki Kara-
cabey Belediye Başkanı Ali Özkan 
ile birlikte kültür merkezi inşaat 
alanını inceledi. Kültür merkezi-
nin temelini seçimlerden çok kısa 
bir süre önce attıklarını hatır-
latan Başkan Aktaş, “Karacabey 
hızla gelişen, nüfusu 100 binlere 
dayanmış, otoyolla aktivitesi 

daha da yükselecek bir ilçemiz. 
Tarımsal özellikleri itibariyle de 
ayrı bir önem arz ediyor. Burada 
inşaatın temelini seçimden kısa 
süre önce atmıştık ve 780 iş günü 
tanımlanmıştı. Biz ise 400 günlük 
bir süreçten bahsettik ve amacımız 
önümüzdeki yıl Nisan, Mayıs’ta 
hizmete açmak. Şuanda zemin 
kazı dolgu, yalıtım ve radye temel 
inşaatı tamamlandı. Birinci katın 
kolon inşaatına başlandı. Oluştu-
rulacak kompleks ilçedeki sosyal, 
kültürel, sanatsal tüm aktiviteler 
için, hanımlar, gençler ve çocuklar 
için önemli bir yer olacak. Kafesi, 
eğitim, seminer, toplantı ve nikah 
salonları, kütüphanesi, sinema 
salonu ve fuayesiyle 365 gün 
kullanılan bir mekan olacak. İşin 
şuanda yüzde 20’lik kısmı tamam-
landı. İnşallah 400 gün içinde 
bitirip, hizmete açmayı hedefli-
yoruz. Şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Kent merkezinin yanın-
da tüm ilçelerde yaşam 
kalitesini yükseltecek 
projelere ağırlık ve-
ren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Karacabey’e kazandı-
rılacak kültür merkezi 
inşaatının yüzde 20’lik 
bölümü tamamlandı.

Özellikle yaz sezonunda vatandaş-
ların sahillerden en güzel şekilde 
yararlanması amacıyla her türlü 
hizmeti sunan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, plajlar ve kaldırımlar-
daki işgal ile seyyar satıcı sorunu-
na karşı denetimlerini artırdı.

Sahillerde 
işgale geçit yok

Bursa’nın denize 
açılan kapıla-
rından biri olan 
ve özellikle yaz 

aylarında hem Bursa-
lıların hem de çevre 
illerden gelen vatandaş-
ların akınına uğrayan 
Mudanya’da iki hafta 
seyyar satıcı ve sahil 
bandındaki işgallere 
yönelik operasyon yapan Büyükşehir Beledi-
yesi zabıta ekipleri, şimdi de Gemlik Kumla’da 
denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşlardan gelen 
şikayetlerin artması üzerine devreye giren Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı ekipler, Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri 
ve polisin de desteğiyle operasyon yaptı. Kumla 
sahil bandında halka açık olan plajı kaplayan 
şezlong ve gölgelikler tek tek toplanırken, yine 
seyyar satıcıların malzemeleriyle, kaldırımları 
işgal eden esnafın ürünlerine el kondu. Deniz ve 
güneşin tadını çıkarmak için plaja gelen vatan-
daşlar, zabıtanın uygulamasına destek verdi. 
Şezlonglar yüzünden plajda özgürce oturabile-
cekleri yer bulamamaktan yakınan vatandaşlar, 
bu denetimlerin sık sık yapılmasını istedi. 
El konulan ürünler Gemlik Zabıtasına teslim 
edilirken, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak 
denetim ve operasyonların Gemlik, Mudanya ve 
Karacabey sahillerinde devam edeceği açıklandı.

Mustafakemalpaşa yaşam merkezine kavuşuyor
Bursa’nın Mustafa-
kemalpaşa ilçesinde 
yılların özlemi olan 
Gençlik Merkezi Sos-
yal Yaşam ve Spor Te-
sislerinin bir an önce 
ilçeye kazandırılması 
amacıyla çalışmalara 
hız veriliyor.
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İpekte hasat zamanı
Bursa’nın tarihi zenginliklerinden biri olan ipek üreti-
minde önemli adımlar atılıyor.

Bursa’nın dağ ilçelerinde açılan 
16 dokuma atölyesi ile ipek-
çilik yaşatılırken, kırsaldaki 
vatandaşlar için de ek gelir 

kaynağı sağlanıyor. Ayrıca belirlenen 
bazı kırsal mahallelerde Bursa Koza 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(KOZABİRLİK) ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin desteğiyle ipek böceği 
yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. 6 yıl 
önce Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan başlatılan ’Bursa İpek Böceği 
Hayat Buluyor’ projesi dahilinde 450 
kişi istihdam edilerek, dağ yöre-
sinde yaşayanlara katkı sağlandı. 
Harmancık'ın Karaca Mahallesi ve 
İnegöl'ün İhsaniye Mahallesi’nde ipek 
böceği yetiştirmek için 4-5 yıl önce 
dikilen dut ağaçları da belirli sevi-
yeye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu 
mahallelerde ipek böceği yetiştiricili-
ğinin artması hedefleniyor. Bursa'da 
üretilen ipeklere Amerika, Kanada, 
japonya'dan sipariş geldi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Umurbey İpek Üretim ve 
Tasarım Merkezi'nde yaptığı açıkla-
mada, Bursa'nın çok farklı özellikleri 
olduğuna işaret ederek, ipek ve ipek 
böcekçiliğinin bunlardan sadece bir 
tanesi olduğunu ifade etti. İpeğin ve 
üretiminin son yıllarda kaybolmaya 
yüz tutmuş, değişim ve dönüşümle 
beraber eski orijinalliğini muhafaza 
etmeye çalıştığını belirten Aktaş, "Bu 
manada farklı projeler ortaya konma-
sı adına hamleler yapıyoruz. Umurbey 
İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde 
aylık 400 kilogram ipek üretiliyor. 
İpekçiliği geleneksel usullerle devam 
ettirerek atalarımızın kültürüne 
sahip çıkılmaktadır. Bunu yaparken 
geleneksel metotlardan dolayı sadece 
yüzde 5 gibi bir elektrik sarf ediliyor. 
Dağ yöresinde 16 atölyede yaklaşık 
450 civarında kişi konu ile alakalı 
istihdam edilmektedir. Şimdiye kadar 
binden fazla halı dokuma, 180 kişiye 
kumaş dokuma sanatı öğretildi" dedi.  
Hereke halısının dünyada tek orijinal 

olarak üretildiği yerin Bursa olduğu-
nun altını çizen Aktaş, "Harmancık'ın 
Karaca Mahallesi ile İnegöl İhsaniye 
Mahallesi’nde 4-5 yıl önce 2 dut 
bahçesi tesis edilmişti. Bu yıl da ilk 
defa bu bahçelerden koza üretimini 
gerçekleştirdik. Yurtiçi ve yurtdışı fu-
arlarına iştirak ediyoruz. Bu yönüyle 
de yeni pazarlar bulmaya çalışıyoruz. 
İpekçilik ve ipek böceği konulu 65'in 
üzerinde lisans ve lisans üstü tez ya-
zıldı. Amerika, Kanada, Belçika, Japon-
ya gibi ülkelerden siparişler aldık. Bu 
artarak devam etmektedir. Cari açığın 
konuşulduğu, ihracatın zaruret oldu-
ğu dönemde bunların olması sevin-
dirici. Bursa’nın turizm potansiyeline 
artmasına paralel olarak ipek ve ipek 
böceği ile alakalı çok daha önemli açı-
lımlar sağlayacağımızı düşünüyorum. 
Projenin yaşaması ile alakalı süreci 
istikrarlı ve kararlı şekilde devam 
ettiriyoruz" diye konuştu.  
 Bursa’nın ciddi bir turizm potansiyeli 
olduğunu dile getiren Aktaş,  "Bu tabii 
ciddi bir avantajdır. Yakında başla-
yacağımız Bursa markası ve turizm 
mastır planı ile beraber Bursa'yı farklı 
ülkelere açmanın derdindeyiz" dedi.

Büyükşehirle 
Gemlik değerine 
değer katıyor

Bursa’nın geleceğini inşa ederken, 
tüm ilçelerde kalkınmayı önem-
seyen Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik’te vatandaşların yüzlerini 

güldürmeye devam edecek. Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan ile birlikte Gemlik sahilinde ince-
lemelerde bulundu.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan 
Başkan Aktaş, Gemlik’in önemine değine-
rek, “Özellikle her geçen gün aktivitesi ar-
tan Gemlik sahilinin daha rahat ve mevcut 
iskelenin daha rantable kullanılması için 
neler yapabileceğimizi inceledik” dedi.
Aktaş, Kurşunlu ile Narlı arasındaki sahil 
bandında yapılacak çalışmaları, sahildeki 
işgalleri ve balıkçı iskelelerini görüştükle-
rini de sözlerine ekledi.
Gemlik sahili gururlandırdı
Bursa’nın 17 ilçesinin de çok ayrı özellik-
leri ve güzelliklerinin olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, “Bursa için en özel ilçeler-
den biri olan Gemlik’in çok daha güzel ol-
masını arzu ediyoruz. İlçe belediyemizle bu 
konuda istişare halinde çalışmaları hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, sahilde bugüne dek güzel 
çalışmaların yapıldığını da vurgulayarak, 
“Gemlik sahiliyle ilgili gururlandıran, olum-
lu geri bildirimler alıyoruz ve bu durumun 
Bursa’da iyice bilinmesini istiyoruz. Bu, 
Gemlik ekonomisine ve sosyal hayatına da 
renk katacak önemli bir konu. Gerekli isti-
şareleri yaptık, kısa süre içerisinde gerekli 
düzenlemeleri de hayata geçirip, Gemlik’in 
daha yoğun kullanımı için elimizden gelen 
gayreti ortaya koyacağız. Gelecek günler, 
Gemlik ve Bursa için daha güzel olsun” 
şeklinde konuştu.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan da Başkan Aktaş’a ziyaretinden 
ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 
“Deniz kenti, Gemlik. 3 milyonluk Bursa’nın 
denize kıyısı olan 3 ilçesinden biri ve en iyi 
sahil şeridine sahip ilçesi. Bu anlamda yatı-
rım yapmakta cimri davranmıyor, Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza da teşekkür 
ediyorum. Daha iyilerini hep birlikte omuz 
omuza hayata geçireceğiz. Hem Gemlik’e 
hem Bursa’ya nefes alacağı yeni alanlar 
oluşturacağız” dedi.

Eğitimde çıta yükseliyor

Eğitim kurumlarının eksikle-
rinin giderilmesi ve okullara 
spor salonu yapılmasının ya-
nında kent merkezindeki eski 

okulların yenilenmesi noktasında da 
önemli bir görev üstlenen Büyükşehir 
Belediyesi, Ortabağlar Mahallesi’ne de 
modern bir eğitim kurumu kazandı-
rıyor. Bugüne kadar Zafer Okulları, 
Merkez İmam Hatip Lisesi, Elmas-
bahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve 
Demirtaşpaşa Erhan Nasyalçın İlko-
kulunu modern eğitim kompleksleri 
olarak Bursa’ya kazandırılan Büyük-
şehir Belediyesi, hayırsever desteğiyle 
yaptırılan Ortabağlar Mahallesi’ndeki 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu da 
yeni eğitim dönemine yetiştirmek için 
çalışmaları hızlandırdı. Temeli 2017 
yılının Kasım ayında atılan ancak 
yüklenici kaynaklı sorunlar yüzünden 
inşaatı geciken okulda, çalışmalara 
hız verildi. 4’ü anasınıfı toplam 32 
derslikli okulda kaba inşaat tamamla-
nırken, dış cephe kaplama çalışmaları 
da büyük ölçüde tamamlandı.
Yeni döneme yetişecek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mol-
lasalih, Ortabağlar Mahallesi Muhtarı 
Zekiye Kazı ve mahalle sakinleri ile 
birlikte okul inşaatını inceledi. Okul 
projelerini incelediğinde heyecanlan-
dığını ve ülkenin geleceği olan çocuk-
lar adına mutlu olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Öncelikle şunu ifadeye 
edeyim ne bizim ne ilçe belediyeleri-
nin asli işi okul yapmak değil. Ancak 
şehirdeki tüm okullara bahçe düzen-
lemesi, temizlik malzemesi, bakım 
onarım giderleri konularında destek 
olmaya, katkı vermeye çalışıyoruz. 
Buranın yıkılıp komple yenilenmesi 
noktasında da arayışa girdik. Bur-
sa’mızın değeri olan Kutlucan Holding 
ve Nurettin Kutlucan’a teşekkür edi-
yorum. Bölge insanı olması hasebiyle 
duyarlılık gösterdiler ve kısa sürede 
ayağa kaldırıp, yeni eğitim dönemine 
yetiştirebileceklerini ifade ettiler. 
Burada 40 kişilik ekip gece gündüz 
çalışıyor. Temennimiz okulların açılı-
şıyla birlikte bu okulumuzu da güzel 
bir törenle eğitime açmak. Şimdiden 
Bursa’mıza hayırlı olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, kent 
turizminde önemli ilçelerden 
biri olan Gemlik’in sahilinde 
incelemelerde bulundu.
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Kentin köklü kültürel değer-
lerini geleceğe taşıyarak 
Bursa’nın ‘UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmesini 

sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ka-
derine terk edildikten bir süre sonra 
yıkılıp, yerine su depoları yapılan 
400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni 
yeniden gün yüzüne çıkarmak için 
rekonstrüksiyon çalışmalarını hız-
landırdı. Pınarbaşı Mezarlığı’nın kar-
şısında XVII. yüzyılda, mevlevîliğin 
önemli zatlarından Cünûnî Ahmed 
Dede tarafından kurulan ve dönemi-
nin en büyük Mevlevihanelerinden 
olan, ancak zaman içinde yıkılıp 
yerine su depoları yapılan Bursa 
Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle 
yeniden ayağa kaldırılıyor.
3 bölümden oluşuyor
Rekonstrüksiyon çalışmalarının 
devam ettiği bölgede, bugüne dek 
sadece türbe şeklindeki yapı ayakta 
kalmıştı. Çalışma kapsamında, 
1970’li yıllarda, alanın büyük bir 
kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir 
bölümüne de su temini sağlayan be-
tonarme su deposu, başka bir alanda 
konumlandırıldı. Mevlevihaneyi 
özgün kimliğiyle kente kazandıracak 
çalışmaların önümüzdeki yılso-
nunda tamamlanması hedefleniyor. 
Yaklaşık 5 milyon 570 bin TL’ye mal 
olması beklenen çalışmalar kap-
samında bina ‘Semahane’, ‘Türbe, 
Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif ’ 
ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık 
ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 
bölümden oluşacak. Çalışmalar kap-
samında şantiye sahasında öncelikle 
Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde 
arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal 
yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Daha sonra bulunan temel kalıntı-
ları uyarınca mimari proje revize 
edilerek Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nca onaylanan projele-
re göre imalatlara başlandı. Yapıldığı 
dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı 
Mevlevihanelerden olan yapı, tüm 
bölümleriyle bir kompleks olarak 
ayağa kaldırılacak ve tüm ihtişamıyla 
kent siluetindeki yerini alacak.

Bursa’ya değer katacak
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 
Mevlevihanesi’nde devam eden ça-
lışmaları yerinde inceleyip, berabe-
rindeki Fen İşleri Dairesi Başkanı Fe-
ridun Tarım ile Kültür ve Sanat Daire 
Başkanı Hüseyin Buran’dan proje 
hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın 
sahip olduğu tarihi ve kültürel 
değerleri ile tam bir tarih hazinesi 
olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bursa’mızda farklı medeniyetlerin 
izlerini taşıyan önemli eserler var. 
Bu eserlerden bir tanesi olan Bursa 
Mevlevihanesi’nde de rekonstrük-
siyon çalışmasına başladık. Bursa 
Mevlevihanesi hem Üftade hazret-
lerinin bulunduğu bölgede hem de 
yanı başındaki Pınarbaşı Mezarlığı 
ile önemli bir lokasyonda. Temmuz 
2017’de ihalesini yaptık fakat gerek 
kazı çalışmaları gerekse de proje 
revizyonu süreci nedeniyle 1 yıllık 
iş uzatımı verildi. Şuan itibariyle 
çalışmalar devam ediyor. Bittiğinde 
Bursa’mıza çok değer katacağını, 
doğru ve sağlıklı bir şekilde işletile-
rek hem vatandaşlarımızın hem de 
turistlerin buradan istifade edece-
ğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl-
sonu itibariyle tamamlanacak eser, 
Bursa turizmine de değer katacak” 
diye konuştu.

Bursa Mevlevihanesi küllerinden doğuyor
Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa 
Mevlevihanesi’ni de özgün kimliğine kavuşturuyor.

Bursa’yı tanımaya engel yok
Büyükşehir Belediyesi Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
ire Başkanlığı Kültür ve Tu-
rizm Şube Müdürlüğü bünye-

sinde yapılan ve her yıl büyüyerek 
devam eden ‘Şehrimi Tanıyorum 
Çünkü Geziyorum’ projesi, 9 yılda 
135 bin kişiye ulaştı. Bursa’nın tarih 
ve kültürünü öğretmek, kentlilik bi-
linci oluşturmak ve UNESCO Dünya 
Mirası alanlarına yönelik farkındalık 
meydana getirmek amacıyla başla-
tılan proje, ‘engelsiz turizm’ uygula-
masıyla engelli çocuklar ve ailelerini 
de kentin doğal, tarihi ve turistik 
değerleriyle buluşturuyor. Proje 
kapsamında yüzlerce engelli çocuk 
Bursa’yı gezip, tanıyacak. İki gün 
sürecek gezilerin ilk etabı çarşamba 
günü şehir içindeki kültürel ve tarihi 
yerler olarak belirlenirken, cuma 
günü ise Mudanya ve Uludağ olmak 
üzere doğal güzellikler çocuklar ve 
ailelerine gösterilecek. 
Karagöz - Hacivat Müzesi’nden start 
alan projede çocuklar Büyükşehir 

Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la 
birlikte Karagöz - Hacivat oyununu 
izledi. Engelli çocukların Bursa turu 
sevincine ortak olan Başkan Aktaş, 
“UNESCO dünya mirası Bursa’mızın 
tarihi, doğal güzelliklerini tanıtmak, 
özellikle şehirde yaşayan çocuk-
larımıza öğretmek ve göstermek 
noktasında bir hedef gütmekteyiz. 
Bu projeden yola çıkarak ‘engelsiz 
turizm’ adlı altına bir çalışma yaptık. 
Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü 
ve Engeliler Şube Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda 
engelli vatandaşlarımıza Bursa’nın 
tarihi, doğal, turistlik güzelliklerini, 
Uludağ’ını, denizini beraberinde Ha-
civat - Karagöz’ünü, 2 günlük şehir 
merkezini kapsayan geziyle sun-
maya çalışıyoruz. Bu sayede engelli 
çocukların ailelerini de eğlendirme-
yi, dinlendirmeyi hedefliyoruz. Bu 
vesileyle toplumumuzda engellilere 
yönelik bir sürü çalışma yapılıyor” 
diye konuştu.

Gençlerin gözünden 
Bursa müzeleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen ‘Seç Müzeni, 
Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü’ 
temalı Bursa ili liselerarası video 
çekimi yarışmasında ödüller sa-
hiplerini buldu.

Bursa’nın yaşayan müzeleri film platosu-
na döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından müzelerin tanıtımını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen liselerarası 

video çekimi yarışmasında ödüller sahiplerini 
buldu.
Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ‘Seç Müzeni, Çek Hikayeni, 
Kazan Ödülünü’ temalı Bursa ili liselerarası video 
çekimi yarışmasıyla gençlerin ilgisini müzelere 
çekmek, müzelerin popüler mekânlar haline 
dönüşmesini sağlamak ve gençlerin hayal gücünü 
kullanmalarına fırsat vererek geleceğin görsel 
sanatçılarının bakış açısı ile müzelerin ve müze 
eserlerinin tanıtımının sağlanması amaçlandı.

Yarışma amacına ulaştı
Amacına ulaşan yarışmada öğrenciler, filmleri 
için Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, 
Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, 
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, 
Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi 
Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, El Nakışları 
Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi ile Mura-
diye Medresesi Kuran ve El Yazmaları Müzesi’nde 
çekimler yaptı.
Yarışmada dereceye giren videolar, 31 Mayıs’ta 
‘Bursa Müze’ youtube kanalına yüklendi, 11 
Haziran’da youtube beğeni sayısı ve jüri değer-
lendirmesinin kriterine uyan 3 videonun derece-
ye girdiği belirlendi.
Ödüller Başkan Aktaş’tan
Yarışmada Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencisi Ezgi Diken birinci, Özel Öz-
lüce Sınav Koleji öğrencisi Batuhan Koç ikinci ve 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 
Kader Kahraman da üçüncü oldu. Başarılı gençle-
re ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş verdi. Başkan Aktaş, Merinos AKKM 
Müzeler galeri alanında gerçekleştirilen törende 
yaptığı konuşmada, “Bu şehrin tarihi ve geçmişi 
var. 81 il de çok güzeldir ama Bursa, gerçekten 
bunların ötesinde bir güzelliğe sahip. Bursa’da 
yaşayan, burada üreten herkes çok değerli” dedi.
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Koza Han’a Büyükşehir eli değiyor 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin önemli bir turizm 
değeri olan Koza Han’ın iç avlu kısmının komple revizyonunun Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ken-
tin en çok ziyaret edilen 
tarihi çarşılarının kesişim 

noktasında bulunan Koza Han’da 
esnafla bir araya geldi. AK Parti İl 
Başkanı Ayhan Salman’ın da eşlik 
ettiği ziyarette, Koza Han yönetimi 
ve esnafıyla sohbet eden Başkan 
Aktaş, mekanın mevcut durumu 
hakkında bilgiler aldı.
Bursa’nın tüm değerleriyle marka 
bir şehir olduğunu söyleyen Baş-
kan Aktaş, “Şehrimizin tanınırlığı-
nı artırmak ve kentimizin önemli 
turizm değerlerinden tüm ülke 
ve dünyanın istifade etmesi için 
yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili 
heyecanlıyız” dedi.
“Koza Han, Bursa’nın en 
önemli markalarından”
Başkan Aktaş, Bursa’nın dünyada 
tanınması amacıyla fuarlara katılıp 
tanıtım çalışmalarını sürdürdükle-
rini belirterek, “Turizm odağında, 
Bursa’ya yoğun talebi karşılayabi-
lecek potansiyeli de oluşturmak 
lazım. Bursa olarak markamız çok 
ama Koza Han en önemli marka-
larımızdan biri... Koza Han esnafı 
ve yönetimiyle bir araya geldik, 
ihtiyaçları ve talepleri tespit edip, 
buraya neler yapılabileceğini de-
ğerlendirdik” diye konuştu.
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Hanlar Bölgesi’nin tamamında 
otopark probleminin çözümünden, 
güvenlik ve Zabıta hizmetlerinin 
arttırılmasına kadar pek çok 
konuda çalışmalarının olduğunu 
hatırlattı.
Çalışmalar başlayacak
Koza Han’da orta bölümün çok 
yoğun kullanıldığını belirten Baş-
kan Aktaş, “Bursa’nın çok önemli 
markaları var. Bu değerlerin en 
önemlilerinden bir tanesi de 
Koza Han’dır. Bursa’daki hemşe-
rilerimizle, şehir dışı ve yurt-
dışından gelen misafirlerimizi 
Koza Han’ı görmeye ve Bursa’nın 
meşhur ipeğinden almaya davet 
ediyorum. Koza Han’a gelenlerin 
daha rahat ve sağlıklı bir ortam-
dan faydalanabilmesi, mekanın 
düzenleme ve modernizasyonu 
ile özellikle gece de sağlıklı 
kullanılabilmesi için aydınlatma 

çalışmalarının yapılması gereki-
yor. Koruma Kurulu’nun projesi 
doğrultusunda, öncelikle iç avlu 
kısmında oturma gruplarından 
aydınlatmasına, zemin döşeme-
sinden ortadaki mescidine kadar 
komple revizyonunu Büyükşehir 
Belediyesi olarak hemen yapaca-
ğız” şeklinde konuştu.
Koza Han’daki diğer bölümler ve 
dükkanlarla ilgili çalışılacağını 
anlatan Aktaş, esnafla gerek-
li mütabakatın sağlanması ve 
Osmangazi Belediyesi’nin de 
projesini gerçekleştirmesi ile 
bölgenin daha da değerleneceğini 
ve konunun takipçisi olacaklarını 
kaydetti.

Müzelik el yazmalarına 
yoğun bakım tedavisi
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla 
Türkiye'de referans alınan bir konuma 
ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazma-
sı eserleri de konservasyonla gelecek 
kuşaklara aktarıyor.

Tarihi cami ve türbelerin depolarından çıkan 
yüzlerce yıllık geçmişi bulunan ve çoğu parça-
lanmış haldeki sanduka örtüleri, sancak, kaftan 
gibi mukaddes emanetleri konservasyonla 

bakım onarımdan geçiren Büyükşehir Belediyesi, şim-
di de tahrip olmuş el yazması eserleri geleceği taşıyor. 
Bursa'ya kazandırılan Muradiye Kuran ve El Yazmaları 
Müzesi'ne bağışçılar tarafından verilen yüzlerce yıllık 
geçmişe sahip el yazmaları, konservasyon atölyesin-
de üzerindeki mikroorganizmalardan arındırılıyor, 
sayfaların tahrip olmuş bölümleri aslına uygun olarak 
onarılıp, daha uzun yıllar kentin hafızasına katkı sun-
ması sağlanıyor.
Kitap doktorluğu
Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'ndeki kon-
servasyon çalışmalarını yürüten Sanat Tarihçisi ve 
Konservatör Hüseyin Gürsel Bilmiş, müzeye gelen 
eserleri, sergilemeye hazır hale getirmeye çalıştıkla-

rını söyledi. Yaptıkları işi bir nevi 'kitap doktorluğu' 
olarak tanımlayan Bilmiş, "Her hastanın doktora geliş 
sebebi farklı olduğu gibi doktorun ona bakış yöntemi 
de farklıdır. Gelen kitapların niteliği itibariyle bizim de 
bakışımız farklı oluyor. Her eski kitap bir hasta ve biz 
de hastalığın niteliğine göre müdahale yapıyoruz. Başı 
ağrıyan bir kitaba biyopsi yapamazsınız. Bunlar yazma 
ve nadir bulunan eserler. 1000 yıllıktan tutun 100 - 
150 yıllık eselerin onarımı ve yıllık periyodik bakımla-
rını yapıyoruz" dedi.
En değerli hazine
Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde devam eden konser-
vasyon çalışmasını izleyen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapan, kuruluşundan itibaren ilk 6 Osmanlı padişahını 
bünyesinde barındıran Bursa'da çok ciddi el yazması 
eserler olduğunu kaydetti. El yazması eserleri 'hazine' 
olarak niteleyen Başkan Aktaş, "El yazma eserler, hem 
bilimsel ve sanatsal değerleriyle hem de kültürel mira-
sı geçmişten günümüze taşıma özelliğiyle bir milletin 
sahip olabileceği en değerli hazinelerdendir. Böylesine 
değer taşıyan bu  zenginliklerden en üst  derecede 
faydalanabilmek için  şüphesiz onlara  doğru yollardan 
ulaşarak bakım, onarım, tespit ve tertip ile hizmete 
sunmamız gerekiyor. Amacımız müzemize kazandır-
dığımız el yazmalarını tüm ziyaretçilerimize, Kuran-ı 
Kerim’in ilk nazil olduğu zamandan günümüze  kadar 
kitabın yazılışındaki aşamaları ve diğer ilim dallarında 
yazılan el yazma eserleri hat sanatı yoluyla kronolojik 
olarak örneklerle tanıtmak ve sergilemektir. Şimdiye 
kadar müzemizde 9 adet el yazma eser restore edi-
lerek sergileniyor. Konservasyon atölyemizde 2 adet 
el yazması eserin bakım çalışmaları da devam ediyor. 
Burada çok özel ve önemli bir çalışma yapılıyor. Her 
sayfa ilmek ilmek işleniyor. Bu çalışmayı ortaya koyan 
hocamıza emekleri nedeniyle teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.
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Teoman Özalp Parkı’nda dönüşüm başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında adeta ha-
rabeye dönen amfi tiyatro yıkılacak, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları 
ve peyzaj düzenlemeleri ile Teoman Özal Parkı yeniden bölge halkının buluşma 
noktası olacak.

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ 
kimliğini kazanması için bir 
taraftan kente yeni büyük 
ölçekli parklar kazandırmak 

için çalışmalara başlayan Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan kent mer-
kezindeki mevcut yeşil alanları da 
günümüz koşullarına göre yeniden 
düzenliyor. Hamitler ve Bağlarbaşı 
Mahalleleri arasında 110 dönümlük 
alana sahip Teoman Özalp Parkı da 
bu kapsamda sil baştan yenileniyor. 
Yapıldığı 1990’lı yılların başında 
bölgenin adeta can damarı olan, 
bünyesindeki amfi tiyatro ile birçok 
sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan 
Teoman Özalp Parkı’nı eski ihtişamlı 
günlerine döndürmek için Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından düğmeye 
basıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da parkı gezip, atıl hal-
deki amfi tiyatrodan oturma grupla-
rına kadar tüm parkı detaylarıyla in-
celedi. Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Gümüşsoy ve Hamitler Ma-
hallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın’ın 
da eşlik ettiği inceleme gezisi sırasın-
da parktaki vatandaşlarla da konuşan 
Başkan Aktaş, bölge halkının parkla 
ilgili taleplerini dinledi.
Yeniden yıldızı parlayacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Teoman Özalp parkıyla ilgili 

hazırlattıkları bir proje olduğunu 
ancak uygulama öncesi bölgenin 
ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla 
hem muhtarlar hem de vatandaşlarla 
istişareler yaptıklarını söyledi. Gelen 
talepler doğrultusunda hazırlattıkları 
projede revizyona gideceklerini ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Öncelikle 10 
yıldır kullanılmayan amfi tiyatroyu 
yıkıyoruz. Yine bu ihtiyacı giderecek 
farklı konseptleri ortaya koyacağız. 
Bu park tabir yerindeyse yeniden 
bölgenin yıldızı olacak. Kısa sürede 
revize projemizi bitirip, ondan sonra 
da imalata başlamak istiyoruz. Bu gü-
zel parkın kazandırılması noktasında 
geçmişte hizmet etmiş büyüklerimize 
çok teşekkür ediyorum. Park yaklaşık 
10 yıldır atıl durumda. Büyükşehir 

olarak temizliğini ve güvenliğini 
yapıyoruz ama yeterli değil. Ciddi 
bir yenileme ve günün şartlarına 
uygun bir revizeye ihtiyacı var. Bunu 
da inşallah en kısa zamanda çok 
güzel, modern bir projeyle ortaya 
koyacağız. Şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Nilüfer ilçesine bağlı Yüzüncüyıl 
ve 29 Ekim Mahallelerini yakın-
dan ilgilendiren Ayvalıdere'nin 
bölgeye yakışır hale getirilmesi 
için ıslah çalışmalarını başlattı.

Küresel ısınma ve değişen iklim koşulla-
rına bağlı olarak yaşanan ani yağışlar 
ve sel felaketleri son yıllarda tüm dün-
yayı etkileyen önemli sorunlardan biri 

haline gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olası sel baskınlarına karşı kent merkezinden 
geçen tüm derelerde ıslah çalışması yapıyor. 
Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen tüm 
derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir Be-
lediyesi, Nilüfer Çayı'nın kollarından biri olan 
Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ve 29 Ekim Ma-
hallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de 
ıslah çalışmalarını başlattı. BUSKİ tarafından 
yapılan çalışmalarla dere içi güvenli kot seviye-
sine indiriliyor.
2 yeni köprü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki Yüzüncüyıl Mahallesi 
Muhtarı Ayşenur Sayan ve 29 Ekim Mahallesi 
Muhtarı İsmail Keskin ile birlikte Ayvalıdere'de 
devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalış-
malar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, "Dere ıslah 
çalışmalarımız BUSKİ marifetiyle yoğun şekilde 
devam ediyor. Ayvalıdere'nin yaklaşık 4 kilo-
metrelik hattında ıslah çalışmalarına başladık. 
Bu bölge yeni yerleşim alanı. O nedenle bölge-
de düzenleme çalışması da yapılması gerekli. 
Okula giden çocuklarımızın derenin karşısına 
intikaliyle ilgili köprüye ihtiyaç var. Çalışma 
kapsamında 2 köprü yapılacak. Çalışma saye-
sinde olası şiddetli yağışlarda sıkıntı yaşanma-
yacak, görsel kirlilik de ortadan kalkacak" diye 
konuştu.

Ayvalıdere, 
Nilüfer'e 
yakışacak

Dereler Bursa’ya değer katacak
Bursa’da kişi başına düşen 

düzenlenmiş yeşil alan mik-
tarını Avrupa standartlarına 
ulaştırmak amacıyla adeta 

‘yeşillendirme’ hamlesi başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde 
atıl halde duran alanları da ayrıca-
lıklı parklar olarak halkın hizmet 
sunmak için çalışmalara hız verdi. Bu 
çalışmalar kapsamında Yıldırım’daki 
Hacıvat Deresi ve Kestel’deki Man-
dıras Deresi yanında kalan alanlar 
da programa alınırken, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her iki 
alanda da incelemelerde bulundu. Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 
Hacıvat Mahalle Muhtarı Hayret-
tin Aygün ve Kestel Kale Mahallesi 
Muhtarı Derviş Çataltepe’nin de eşlik 
ettiği inceleme gezilerinde, her iki 
proje de tüm detaylarıyla incelendi.
Hacıvat Deresi’nin doğu yakasında 
yer alan yaklaşık 28 bin metrekarelik 

alanla ilgili daha önce proje hazırlan-
dığını ancak bölgenin sit alanı olması 
nedeniyle projenin 2017 yılında 
onaylanmadığını hatırlatan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yeni proje hazırlayıp, tekrar müra-
caat yaptıklarını söyledi. Bu alanın 
Hacıvat Mahallesi’ne kazandırılma-
sını hedeflediklerini belirten Başkan 
Aktaş, çalışmaların devam ettiğini 
belirtti. Mandıras Deresi kenarındaki 
alanın da TOKİ konutlarından Ankara 

Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 1 kilo-
metrelik bir hat olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Burası Kestel ilçemiz 
için bir nevi çevre yolu vazifesi görü-
yor. Dere ıslahıyla ilgili çalışmalara 
BUSKİ ekiplerimiz başladı. Toplamda 
10 bin metrekarelik alanı içinde yü-
rüyüş yolları, spor ve dinlenme alan-
ları bulunan güzel bir park olarak 
Kestel ilçemize kazandıracağız. Her 
iki proje de şimdiden hayırlı olsun” 
diye konuştu.
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Bursa kent merkezine 
yakınlığı nedeniyle hafta 
sonları piknikçilerin 
akınına uğrayan ve 

özellikle kampçıların tercih ettiği 
Dağyenice’nin turizme kazandı-
rılması için Büyükşehir Belediye-
si tarafından ilk somut adım atıl-
dı. Haziran ayı başında göletin iki 
yakasındaki toplam 500 bin met-
rekarelik alanı kiralama yoluyla 
Orman Bölge Müdürlüğü’nden 
alan Büyükşehir Belediyesi, 
bölge için daha önceden hazırla-
nan proje üzerinde de çalışma-
lara başladı. Dağyenice Göleti’ni 
yerinde inceleyen Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki Fen İşleri 
Dairesi Başkanı Feridun Tarım ile 
Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Hakan Bebek’ten 
hem bölgede devam eden çalışmalar hem de proje 
kapsamında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi 
aldı. Başkan Aktaş’ın inceleme gezisine Dağyenice 
Muhtarı Rıdvan Tekin de eşlik etti.
Allah vergisi güzellik
Bursa’nın Allah vergisi doğal ortamı, tarihi ve 
kültürel zenginlikleri, sanayisi ve ihracatıyla çok 
özel bir şehir olduğunu hatırlatan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya 
daha fazla değer katabilmek için ne yapılması 
gerektiği noktasında sürekli araştırma ve ince-

leme içinde olduklarını söyledi. 
Dağyenice’nin de bir süredir 
üzerinde çalıştıkları alanlar-
dan biri olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, yerin Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na ait olması 
nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla 
birlikte sürdürdüklerini kaydetti. 
Dağyenice’nin turizme kazandı-
rılmasının yıllardır konuşulduğu-

nu ancak bir aşama kaydedilemediğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Haziran başında ihaleyle burayı 
bakanlıktan kiraladık. Artık göletin iki yakasındaki 
yaklaşık 500 bin metrekarelik alan bize ait. Yine il 
özel idaresinden geçme diğer yakada da 170-180 
dönümlük bir alanımız mevcut. Bu noktada biz 
öncelikle hazırladığımız proje kapsamında gölün 
görselinden de istifade ederek, bungalov evler, 
piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve 
yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı 
amaçlıyoruz” dedi.
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Gemlik Körfezi 
hayat buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Gemlik 
Körfezi’ni kirlilikten arındıracak alan yatırım 
halkalarından biri olan Gemlik Atıksu Arıtma 
Tesisi törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın geleceğe daha 
sağlıklı bir şekilde 
taşınması hedefiyle 
yer altına milyonlarca 

liralık yatırım yapan Büyük-
şehir Belediyesi, Mudanya, 
Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, 
Küçükkumla, Akçalar ve Nilü-
fer Atıksu Arıtma Tesisleri’nin 
ardından yaklaşık 51 milyon 
TL’ye mal olan Gemlik Atıksu 
Arıtma Tesisini de törenle 
hizmete açtı. Gemlik, Umurbey 
ve Cihatlı yerleşimlerinden 
kaynaklanan atık sular mevcut 
ön arıtma tesisinden 6 kilo-
metrelik terfi hattı ile tesise 
ulaşacak. Burada Avrupa Bir-
liği standartlarında arıtılarak 
dezenfekte edilen atık su, 
1640 metre açıkta ve 40 metre 
derinlikte Gemlik Körfezi’ne 
bırakılacak. Gemlik Körfezi’ne 
hayat verecek yatırım halkala-
rından biri olan ve günlük 19 
bin metreküp arıtma kapasite-
siyle yaklaşık 150 bin nüfusa 
hizmet verecek tesisin açılış 
törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı 
sıra Gemlik Belediye Başka-
nı Mehmet Uğur Sertaslan, 
Orhangazi Belediye Başkanı 
Bekir Aydın, Bursa Milletvekili 
Zafer Işık ve Gemlik Kaymaka-
mı Kemal İnan da katıldı.
Sağlıklı gelecek
Büyükşehir Belediyesi olarak 
ulaşımdan çevreye, sosyal 
hizmetlerden kırsal kalkınma 
ve altyapıya kadar onlar-
ca projeye imza atıklarını 
belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, tüm bu çalışmaların 
ana ekseninde şehrin yaşam 
kalitesini yükseltme hedefi 
olduğunu söyledi. Özellikle 
altyapı çalışmalarının büyük 
bütçeler içermesine rağmen 
gözle görülmediğini hatırlatan 
Başkan Aktaş, “100- 200 bin 
liralık bir çocuk parkı yapar-

sınız müthiş ses getirir. Ama 
51 milyona arıtma yaparsınız 
kimse konuşmaz. Önemli olan 
bir şeylerin konuşulmasın-
dan ziyade şehir adına doğru 
ve sağlıklı şekilde planlama 
yapmak. Her yıl 40 - 50 bin 
büyüyen Bursa’mızın 3 milyon 
nüfusu aştığını düşünürsek, 
mevcut durumu sağlıklı 
kotarmaktan ziyade geleceği 
sağlıklı planlamak için özel-
likle içme suyu, kanalizasyon, 
yağmur suyu, arıtma tesisi ve 
çevre ile ilgili sağlıklı adımlar 
atmamız gerekli” dedi.
Bursa’nın incisi
Kurşunlu, Küçükkumla, 
Mudanya ve yeni hizmete 
açılan Gemlik Atıksu Arıtma 
Tesisi ile birlikte sadece bu 4 
kalemin yaklaşık 200 mil-
yon TL’lik yatırım olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Gemlik gibi Körfez’in en güzel 
ilçelerinden biri, Bursa’nın 
incisi mesafesindeki ilçemizin 
bu manada hem derelerinin 
hem de denizinin pırıl pırıl 
olması en büyük temennimiz. 
Bu bağlamda sahilde de güzel 
düzenlemeler yaptık. Gemlik’e 
ne yapılsa azdır. Karsak deresi 
ve diğer derelerin temizliği 
noktasında da çalışıyoruz. 
Ancak Karsak Deresi ile ilgili 
Orhangazi ayağında özel sek-
törden kaynaklanan sıkıntılar 
var. Bunlarla alakalı çalışmalar 
yapılması gerekli. Bununla 
ilgili adımlarımızın olduğunu 
da ifade ediyorum. Gemlik için 
özel gayretimiz olacak” diye 
konuştu.

4 mahalleye nefes aldıracak park

Dağyenice turizme kazandırılıyor
Kent merkezine yakın olmasıyla birlikte bir o kadar şehrin gürültüsün-
den uzak olan Dağyenice, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilecek projelerle, Bursa’nın en önemli turizm değerlerinden 
biri haline gelecek.

Büyük ölçekli parkların 
yanı sıra mahallere nefes 
alacak park düzenleme 
çalışmalarına da hız 

veren Büyükşehir Belediyesi, 
Yıldırım ilçesinde Bağlaral-
tı, Esenevler, Erikli ve 75. Yıl 
Mahallelerine nefes aldıracak 38 
bin metrekarelik alanı ayrıcalıklı 
bir park olarak bölgeye kazan-
dırıyor. 
Çalışmalar hemen başlıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, trafik ve ulaşı-
mın rahatladığı, imarla alakalı 
sorunların çözüldüğü, turizmi 
gelişmiş, yeşili bol ve gerçekten 
yeşil hüviyetine yakışır bir Bursa 
hedefiyle çalışmalarına devam 
ettiklerini söyledi. Yıldırım hal-
kının seçimlerde hem ilçe hem 
de Büyükşehir’de kendilerine 
güvenerek büyük destek ver-
diğini hatırlatan Başkan Aktaş, 

“Şimdi biz bu güvenin karşılığını 
vermek durumundayız. Seçim 
öncesi 1,5 milyon metreka-
relik yeşil alandan bahsettik. 
Bununla ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Bunun yanında 

özellikle Yıldırım başta olmak 
üzere mahallerimizde atıl, boş, 
işlenmesi gereken alanlar var. 
Aşık Reyhani Parkı 11 bin 100 
metrekare alanıyla Değirmenö-
nü Mahallesini yakından ilgilen-
diriyor. Islah çalışması yapılan 
dere boyundaki parkta aktiviteyi 
yükseltecek aydınlatma, kent 
mobilyaları, çevre korkularının 
düzenlenmesi gibi çalışmaları 
başlatıyoruz. Bunun yanında 
Bağlaraltı Mahallesi Yıldırım’ın 
gelişen mahallelerinden biri. 
DSİ’ye ait olan ve BUSKİ su de-
polarının bulunduğu alanda 10 
bin metrekarelik kısımda park 
düzenlemesi, toplamda da 38 
bin metrekarelik alanda ıslah ça-
lışmalarını hemen başlatacağız. 
Buradaki hafriyat alınacak, otlar 
temizlenecek ve proje uygula-
masıyla bölgeye hayat veren bir 
yere dönüşecek. Çalışmaları kısa 
zaman içinde başlatacağız" dedi.
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Kaçağa karşı etkin mücadele, kararlı duruş
Bursa’nın en önemli sorunu olan, ulaşım başta olmak üzere birçok kentsel sorunu da tetikleyen kaçak yapılaşmaya karşı 
etkin bir mücadele ortaya konması, kentin zirvesinin öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Bursa’da kaçak yapılaş-
manın önlenmesi ve 
mevcut yapı stoğunun 
daha güçlü hale gelmesi 

amacıyla yaklaşık iki hafta önce 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın baş-
kanlığında Nilüfer, Osmangazi, 
Yıldırım, Gürsu, Kestel Belediye 
başkanları, konuyla ilgili başkan 
yardımcıları, akademik odalar 
ve ilgili sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileriyle Büyükşehir 
Belediyesi’nde önemli bir top-
lantı yapılmıştı. Kaçak yapılaş-
ma ile mücadelede kararlılık 
ortaya konulurken, konu bu kez 
kentin zirvesine taşındı. Bursa 
Valisi Yakup Canbolat’ın baş-
kanlığında Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Osman-
gazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu 
ve Kestel Belediye Başkanlığı 
temsilcileri, ilgili kamu kurum 
amirleri, akademik odalar ve be-
ton firmalarının temsilcilerinin 
katılımıyla, mücadelede izlene-
cek yol haritasıyla ilgili ikinci bir 
toplantı yapıldı. Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıda, Bursa’da 2005 yılın-
dan buyana kaçak yapılaşmanın 
seyri, nüfus artış projeksiyonu, 
kaçakla mücadele yöntemleri ve 
kentsel dönüşüm politikaları tek 
tek ele alındı.
Bu işin vebali var
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, hızla gelişen 
ve büyüyen Bursa’nın en büyük 
sorunlarından birinin kaçak 
yapılaşma olduğunu söyledi. 
Valilik başkanlığında yapılan 
toplantının kaçak yapılaşmayla 
mücadele noktasında ortaya 
koyulan iradenin bir göstergesi 
olduğunu ifade eden Başkan 

Aktaş, “Tabir yerindeyse testi 
kırılmadan konunun tüm taraf-
larıyla bir araya gelerek kararlı-
lığımızı ortaya koyuyoruz. Bizim 
artık bundan sonraki süreçte 
Bursa’yı sağlıklı büyütmek gibi 
bir derdimiz var. Var olan prob-
lemleri büyütmemek adına etkin 
mücadele ve kararlı bir duruş 
sergilememiz gerekli. Bu toplan-
tı bu konudaki kararlılığı ortaya 
koymanın bir resmidir. Bizler 
şehre karşı sorumluyuz. Bize 
emanet edilmiş bu sorumluluğu 
en iyi şekilde temsil etmek zo-
rundayız. Bu işin vebali var. Bu 
şehrin geleceğine, yarınlarına 

zarar vermeye, şehrin geleceğini 
ipotek altına almaya hakkımız 
yok. Kararlı tutum sergileme-
miz lazım. Toplantıda beton 
firmalarının temsilcileri de var. 
Bu konuda mecliste kararlar da 
alacağız. Kimsenin işiyle, ek-
meğiyle asla oynamaya niyetim 
yok. Neticede ben de ticaret 
erbabıyım. Ancak bu günah 
bize yeter de artar. Bu şehrin 
geleceğini karartmaya kimsenin 
hakkı yok. Bizim geleceği yeşil, 
daha yaşanabilir Bursa derdimiz 
ve heyecanımız var. Konunun 
tüm taraflarından güçlü destek 
bekliyorum” dedi.

İnsan odaklı dönüşüm
Bursa Valisi Yakup Canbolat da 
kaçak yapılaşma ile mücadele 
noktasında, belediyelere her tür-
lü desteğin verilmesi noktasında 
kurum amirlerine talimat verdi. 
Özellikle 1950 sonrası kaçak 
yapılaşmanın büyük kentlerde 
yaygınlaşmaya başladığını ha-
tırlatan Vali Canbolat, barınma 
amaçlı gecekondu ile başlayan 
kaçak yapılaşmanın 1980 son-
rası nitelik değiştirerek, kentsel 
rantlardan pay alma güdüsüyle 
alternatif bir sektör haline 
geldiğini kaydetti.  Bursa’nın da 
ekonomik özelliği ile göçlerle 
birlikte çok ciddi kaçak yapılaş-
ma ile karşılaştığını ifade eden 
Vali Canbolat, “Bursa, 20.yüzyı-
lın ikinci yarısında dünyada en 
hızlı yapılaşma gösteren büyük-
şehir statüsü kazanmış kentler 
arasındaki yerini aldı. Kaçak 
yapı stoklarıyla risk havuzları 
içinde yer alırken, bununla bir-
likte kaçak yapılaşma doğal ve 
kültürel mirasın önemli ölçüde 
kaybına yol almış, değerli tarım 
alanları, orman alanları, su hav-
zaları,  jeolojik sakıncalı alanlar, 
dolgu kıyı alanları, sel yatak-

ları yapılaşma baskısı altında 
kalmış.  Bu konuda kamu bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi gerekli-
liği açık. Kentli, kentlilik bilinci, 
kent kültürü bağlamında eğitim 
süreci de önem arz ediyor. Yeşil 
Bursa’ya can katan Uludağ ve 
verimli Bursa Ovasını kaçak 
yapıdan kurtarmak, Bursa’ya 
ve Bursalılara yapılacak en 
büyük iyiliktir. Yaşam kalitesini 
artırmak amacıyla insan odaklı 
yaklaşımlarla yapılacak kentsel 
dönüşüm kaçak yapılaşmanın el 
freni olacaktır. Dikkat etmemiz 
gerekense dikey yapılaşmadan 
ziyade yatay yapılaşmaya ağırlık 
verilmesi” diye konuştu.
5 ilçede 40 bin kaçak
Toplantıda Büyükşehir Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanı Murat Akdaş da yaptığı 
sunumla hem kaçak yapılaşma-
daki mevcut durumu hem de 
mücadele noktasında yapılması 
gereken çalışmaları anlattı. Os-
mangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel 
ve Gürsu ilçelerini kapsayan son 
15 yıldaki kaçak yapılaşmayı 
rakamlarla ortaya koyan Aktaş, 
sadece bu ilçelerde 40 bine 
yakın kaçak bina tespit edildiği-
ni kaydetti. Bu ilçelerde 19 bin 
508 kaçak yapı ile Osmangazi 
başı çekerken, Yıldırım’da 12 
bin 486, Nilüfer’de 4 bin 216, 
Gürsu’da 3 bin 42 ve Kestel’de 
ise 737 kaçak yapı tespit edildi. 
Bursa genelindeki toplam kaçak 
yapı stoğunun yüzde 89’unun 
ise bu 5 ilçede bulunduğu göz-
lendi.
Bu arada kaçak yapılaşma ile 
mücadele için hazırlanan 18 
maddelik eylem planı da Büyük-
şehir Belediye Meclisi'nde oy 
birliğiyle kabul edildi.

Şehir Hastanesi’ne ulaşımın kolay yolu
Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’ne vatandaşların kolay bir şekilde ulaş-
ması amacıyla UKOME kararıyla 3 yeni otobüs hattı kuruldu.

Bünyesinde genel, kadın 
doğum çocuk, kalp 
damar, onkoloji, fizik 
tedavi ve rehabilitasyon 

(FTR), yüksek güvenlikli adli 
psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 
farklı hastanede toplam bin 355 
yatak kapasitesi bulunan Bursa 
Şehir Hastanesi açılışa gün 
sayıyor. Sağlık Bakanlığı hasta-
nenin eksiklerinin giderilmesi 
noktasında yoğun bir çalışma 
yürütürken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de vatandaşların 
hastaneye kolay bir şekilde eri-
şebilmesi amacıyla çalışmalara 
başladı. Bursaray Emek Hattının 
Şehir Hastanesi’ne kadar uzatıl-
masına yönelik proje çalışmaları 
devam ederken, kısa vadede 
ulaşımın sağlanması amacıyla 3 
adet yeni otobüs hattı kuruldu. 
Halen B/34-U hattı ile Organize 
Sanayi İstasyonu – Korupark 
– Minareli Çavuş Mahallesi – Ce-
zaevi – Doğanköy – Bursa Şehir 
Hastanesi – Yolçatı – Yeni Hal 
– Uludağ Üniversitesi – Uludağ 
Üniversitesi İstasyonu arasında 

ulaşım sağlanırken, UKOME, 3 
yeni hat kurulmasını kararlaş-
tırdı. UKOME’nin oy birliğiyle 
aldığı karar doğrultusundan 
Bursa’nın farklı noktalarından 
Şehir Hastanesi’ne ulaşımı 
sağlayacak olan H/1, H/2 ve 
H/3 hatları kuruldu. Söz konusu 

hatların izleyeceği güzergah ve 
ücret tarifesi şöyle:
H/1 Hattı Güzergahı: Barbaros 
Caddesi – Panayır Caddesi- İnö-
nü Caddesi- Cumhuriyet Cadde-
si- Osmangazi Caddesi – Mustafa 
Karaer Caddesi- Terminal – Bur-
sa Çevreyolu Caddesi – Emek 

İstasyonu- Korupark Kavşağı- 
Bursa Çevreyolu Caddesi – Bur-
sa Şehir Hastanesi- Bursa Çevre 
Yolu Caddesi- İzmir Yolu Caddesi 
– Üniversite İstasyonu (Dönüş: 
Aynı güzergah)
Ücret: Tam 3,35 TL – İndirimli 
2,70 TL – Öğrenci 2,20 TL

H/2 Hattı Güzergahı: Gidiş: Or-
ganize Sanayi İstasyonu – Emek 
İstasyonu – Bursa Çevre Yolu 
Caddesi – Bursa Şehir Hastanesi
Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi 
– Bursa Çevre Yolu Caddesi – 
Emek İstasyonu – Esentepe Kav-
şağı – Organize Sanayi İstasyonu
Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 
1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL
H/3 Hattı Güzergahı: Gidiş: 
Küçük Sanayi İstasyonu – İzmir 
Yolu Caddesi – Çalı Kavşağı – 
Uğur Mumcu Bulvarı – Özlüce 
Bulvarı – Çiçek Caddesi – Erdinç 
Sokak – Ceviz Caddesi – Göçmen 
Sokak – Çiftlik Caddesi – Gümüş 
Cadde – Bursa Şehir Hastanesi
Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi – 
Gümüş Cadde - Çiftlik Caddesi 
- Göçmen Sokak - Ceviz Cadde 
- Erdinç Sokak - Çiçek Caddesi 
- Özlüce Bulvarı - Uğur Mumcu 
Bulvarı - İzmir Yolu Caddesi - 
Küçük Sanayi İstasyonu
Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 
1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL
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Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ilçe-
sinde inşaatı yarım kalan 3’üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama 
çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın 
ilçe ziyaretlerindeki yeni 
durağı Mustafakemal-

paşa oldu. Mustafakemalpaşa 
Belediye Hizmet binasında yeni 
seçilen Belediye Başkanı Meh-
met Kanar’ı ziyaret eden Başkan 
Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi 
Mustafakemalpaşa’da da ilçe 
belediyesi ile el ele vererek ilçeyi 
daha güzel yarınlara taşımaya 
gayret edeceklerini vurguladı. 
Seçimler sonrasında göreve 
gelen başkan ve tüm meclis 
üyelerine görevlerinde başarılar 
dileyen Başkan Aktaş, “İstanbul 
seçimleri belki seçim psikolo-
jisinin biraz uzamasına neden 
oldu ama artık hızlı bir şekilde 
çalışmalara başlayacağız. Elbir-
liğiyle Mustafakemalpaşa’nın 
değerlerinin daha da artırılması, 
ekonomik anlamda daha rantabl 
hale gelmesi için tüm gayretimizi 
ortaya koyacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Çocuklarımızın 
gençlerimizin daha güzel yarın-
lara kavuşması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Baş-

kanı Mehmet Kanar da Başkan 
Aktaş’ın her projede elini taşın 
altına koyduğunu belirterek, des-
tekleri nedeniyle teşekkür etti.
Pırıl pırıl olacak 
Ziyaretin ardından ilçede devam 
eden Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarını yerinde inceleyen 
Başkan Aktaş, ilk olarak müteah-
hidin işi bırakmasından dolayı 
yarım kalan 3’üncü köprüye geldi. 

Projenin son durumu hakkında 
Mustafakemalpaşa Belediye Baş-
kanı Kanar’dan bilgi alan Başkan 
Aktaş, “Köprü inşaatı maalesef bi-
zim elimizde olmayan nedenler-
den dolayı akamete uğradı. Hiçbir 
borcumuz olmamasına rağmen 
müteahhit işi bıraktı. Kısa zaman-
da yapıp, yapmayacağıyla alakalı 
neticeyi alıp, olmazsa bir ikmal 
ihalesi gerçekleştirip, köprünün 
tamamlanmasını ve iki yakanın 
buluşmasını arzu ediyoruz” dedi.
Orta Mahalle Okullar Bölgesi’nde 
devam eden asfaltlama çalışma-
larını da inceleyen Başkan Aktaş, 
“Burası 500 – 600 metrelik kısa 
bir mesafe ancak altyapı çalış-
maları BUSKİ tarafından tamam-
lanmıştı. Okullar bölgesi olması 
nedeniyle şuan trafik az ancak 
Eylül ayında okulların açılmasıyla 
birlikte yoğun olarak kullanılıyor. 
Mustafakemalpaşa’da komple 
altyapıya gireceğimiz için şehir 
merkezindeki asfaltlama çalış-
malarımız bu tip lokal bölgelerde 
olacak. Altyapı bittikten sonra da 
tüm ilçe asfalt yolları ile birlikte 
pırıl pırıl olacak” diye konuştu.

Bursa 1 yılda 92 şehri 
geride bıraktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen akıllı kavşak uygula-
maları ve yol genişletme çalışmalarının 
trafik sıkışıklığını azalttığı uluslararası 
verileri yansıdı. 

Hollanda merkez-
li Navigasyon 
teknolojisi şirketi 
TomTom'un dün-

yanın dört bir yanındaki 
şehirlerin ciddi hareketlilik 
zorluklarıyla mücadele 
etmesine yardımcı olmak 
için oluşturduğu TomTom 
Trafik Endeksinin 2018 yılı 
verileri açıklandı. Sürücü-
lere, şehir planlamacıları-
na, otomobil üreticilerine 
ve politika yapıcılara 6 
kıtadaki 56 ülkenin 403 
şehrindeki trafik sıkışık-
lığı hakkında istatistikler 
ve bilgiler sunan araştır-
mada Türkiye'den de 10 
kente yer verildi. Trafiğin 
en sıkışık olduğu kent 
Hindistan'dan Bombay 
olurken, Kolombiya'dan 
Bogota ikinci ve Peru'dan 
Lima da trafiğin en sıkışık 
olduğu üçüncü şehir 
oldu. Trafik sıkışıklığının 
2018'de yüzde 53 olarak 
tespit edildiği İstanbul 
ise Moskova'nın ardından 
trafiği en sıkışık 6'ncı kent 
oldu.
Bursa 92 basamak 
geriledi
Trafik sıkışıklığının yüzde 
31 olarak belirlendiği 
Ankara, listede 86'ıncı 
sırada yer alırken, İzmir 
99, Antalya ise 156'ıncı 
sıraya yerleşti. Araştırma-
da yer alan Türk şehirleri 
arasında trafikteki en 
önemli rahatlama Bursa'da 
görüldü. TomTom Trafik 
Endeksinin 2017 listesinde 
68'inci sırada yer alan Bur-
sa, bir yılda trafik sıkışıklı-
ğındaki yüzde 5'lik azalma 
ile 160'ıncı sıraya geriledi. 
Bursa'nın 2018 yılı trafik 
sıkışıklığı ise yüzde 26 
olarak ölçüldü.
26 Ağustos en iyi gün
2018 yılı istatistiklerine 
göre Bursa trafikteki en 

rahat gününü 26 Ağus-
tos Pazar günü geçirdi. 
Bugünde trafikteki en 
düşük tıkanıklık yüzde 8 
olarak ölçüldü. 2018'in 
en kötü günü ise 12 Ocak 
Cuma olarak istatistiklere 
yansıdı. Bugündeki en 
yüksek tıkanıklık ise yüzde 
41'e ulaştı. Araştırmada 
hafta içi sabah ve akşam 
zirve saatlerde yaşanan 
trafik verileri de yer aldı. 
Buna göre sabah zirve 
yoğunluk yüzde 35, akşam 
zirve yoğunluk ise yüzde 
58 oldu. Bu verilere göre 
Bursalılar sabah yoğun 
saatlerde 30 dakikalık yol-
culuk için ilave 11 dakikayı, 
akşam saatlerinde ise ilave 
17 dakikayı arabalarında 
geçirdi.
Bu daha başlangıç
Açıklanan trafik endeksi 
verilerini değerlendiren 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
bir yılda 92 basamak 
gerilemenin sevindirici 
olduğunu söyledi. Bursa'da 
göreve geldikten sonra ilk 
iş olarak trafiği ele aldıkla-
rını ve 'küçük dokunuşlar' 
olarak niteledikleri akıllı 
kavşak uygulamaları ve yol 
genişletme çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini hatırla-
tan Başkan Aktaş, "Sadece 
bu çalışmalar bile trafikte 
önemli bir rahatlamaya yol 
açtı. Bu rahatlama ulusla-
rarası şirketlerin verile-
riyle de ortaya konmuş 
oldu. Oysa bu yaptığımız 
çalışmalar sadece başlan-
gıç. Ulaşım master planı ile 
birlikte hayata geçirece-
ğimiz, köprülü kavşaklar, 
yeni raylı sistem hatları, 
mevcut raylı sistemin belli 
lokasyonlara uzatılması ile 
trafikteki sıkışıklığının iki 
yıl içinde daha da azalaca-
ğını hep birlikte göreceğiz" 
dedi.

Yollarda hummalı çalışma
Bursa’nın mevcut karayolu ağını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla 
asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
17 ilçede 53 noktada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından hayata 
geçirilen akıllı kavşak 
uygulamaları ve yol 

genişletme çalışmalarıyla 2018 
yılında şehir içi trafikte yüzde 5 
rahatlama sağlandığı Hollanda 
merkezli Navigasyon teknolojisi 
şirketi tarafından belirlenirken, 
mevcut yolların daha sağlıklı hale 
getirilmesi çalışmaları da devam 
ediyor. Sorumluluk alanında bulu-
nan 17 ilçede gerek kent merkezi 
gerekse kırsal mahalle yollarında 
hummalı bir çalışma başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, toplam 
53 noktada asfalt kaplama, asfalt 
bakım onarım, bordür ve kazı 
dolduğu faaliyeti gerçekleştiriyor.
Çalışmalar kapsamında Nilü-
fer ilçesi Bülent Ecevit Caddesi 
ve Beşevler Bilginler Caddesi 
Bağlantı yolu, Osmangazi ilçesi 
Selçukgazi Mahallesi bağlantı 
yolu, Karacabey ilçesi Boğazköy 

Mahallesi Milli Parklar ve Kara-
koca Mahallesi bağlantı yolunda 
asfalt kaplama ve Gemlik ilçesi 
Fındıcak bağlantı yolu ve İznik 
ilçesi Çamoluk Mahallesi’nde de 
sathi kaplama yapılıyor. 
Osmangazi Demirtaş Cumhuriyet 
Mahallesi Demirtaş yolu Cad-
desi, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız 
Caddesi, İznik Aydınlar Mahallesi 
yolu,  Kestel Saitabat yolu, Nilüfer 
Konaklı Mahallesi, Keles Koca-

yayla bağlantı yolu, İnegöl Tekke 
Mahallesi, Mustafakemalpaşa 
Alacaat Mahallesi ve Orhaneli 
Serceler Mahallesi’nde de asfalt 
bakım onarımı gerçekleştiriliyor.
Nilüfer Gölyazı ve Demirci Mahal-
lesi, Osmangazi Kükürtlü Caddesi, 
Yıldırım Yıldırım Spor Kompleksi 
Kavşağı ve Tayyareci Mehmet Ali 
Caddesi’nde bordür düzenleme 
çalışmaları devam ediyor.
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Zirvede bilimsel şölen
Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi’nin uluslararası en önemli etkin-
liklerinden ASTROFEST2019 alanında uzman 
ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını 
bu yıl da Uludağ’ın zirvesinde buluşturdu.

Renkli görüntülere 
sahne olan festival 
yoğun ilgi görürken,  
dopdolu içeriği ve 

alanında uzman ünlü isimlerin 
katılımıyla bilimsel bir şölene 
döndü. 3 gün süren etkin-
likte katılımcılar, teleskopla 
gökyüzü gözlemleri,  astro-
nomi ve doğa temalı atölye 
çalışmalarının yanı sıra bilim 
gösterileri ve daha birçok 
eğitici ve eğlenceli aktivitelerle 
unutamayacakları bir hafta 
sonu geçirdi. Aklı gece gündüz 
bilimde olan gökyüzü tutkun-
larını Uludağ’ın zirvesinde 
buluşturan etkinlikte uzay ve 
astronomiye dair ne varsa ko-
nuşuldu. Etkinliğe,  yurt içi ve 
yurt dışından 500’ün üzerinde 
katılım olurken, astronomi se-
verler bilime doydu. Gökyüzü 
tutkunları açık alana kurulan 
dev teleskoplarla gezegenleri 
yakından inceleme fırsatı bul-
du, takımyıldızları hakkında 
bilgi sahibi oldu. 
Bilim ve teknolojide öncü 
Çok sayıda gök bilimcinin ve 
bilim insanının konferans 
verdiği Türkiye’nin en önemli 
astronomi etkinliğine Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş da katıldı. 
ASTROFEST’e gösterilen 
ilginin kendilerini son derece 
mutlu ettiğini ifade eden Baş-
kan Aktaş, bir taraftan fiziki 
altyapı, tarihi miras, yeşil alan 
düzenlemesi gibi hizmetleri 
hayata geçirdiklerini, diğer ta-
raftan gelecek nesillerin daha 
donanımlı olmasına yönelik 
projelere de önem verdiklerini 
dile getirdi. Toplumun bilime 
yönelik ilgisinin sevindirici 
olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, “Türkiye ve dünya 
hızla ilerliyor. Türkiye´de 
artık insansız hava araçlarını, 
helikopterleri, yerli üretimleri 

ve yazılımları konuşuyoruz. 
Bu alanlarda dünyanın sayılı 
ülkeleri arasına giriyoruz. Bu 
atılımı sürdürebilmemiz için 
bu tür etkinlikleri önemsiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
Doğa ile iç içe onlarca 
farklı bilimsel atölye
Birçok akademisyenin kon-
feransları ile destek verdiği 
Astrofest 2019’de onlarca 
farklı bilimsel atölye ve doğa 
yürüyüşleri de gerçekleştiril-
di.  Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin Bilim Avcıları 
ekibinin bilimsel gösterileri 
etkinliğe renk katarken, do-
ğaseverler orman kâşiflerinin 
düzenlediği doğa yürüyüşleri 
ile Uludağ’ın eşsiz güzellik-
leri ile tanıştı. İnsanoğlunun 
bundan 50 yıl önce ilk adımını 
attığı  ‘Ay’a yolculuk’ macerası 
da özel bir programla festival-
deki yerini aldı. 

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın
Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzen-
lenen ‘33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda birin-
ciliği elde eden Gürcistan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın farklı kül-
türlerini Bursa’da 
buluşturan organi-
zasyonun birincisi 

Gürcistan oldu. Birbirinden 
renkli ve hareketli gösterilere 
sahne olan yarışmada ikinciliği 
Türkmenistan, üçüncülüğü de 
Bulgaristan aldı. Meksika ile 
Dağıstan mansiyon ödüllerinin 
sahipleri olurken, Uluslara-
rası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) Ödülü ise Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne verildi. Tören-
de ayrıca Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’a, TÜK-
SOY Genel Sekreteri Büyükelçi 
Düsen Kaseinov tarafından 
Kazakistan yöresine ait ‘çapan’ 
giydirildi. 
Görkemli final gecesi 
’33. Uluslararası Altın Kara-
göz Halk Dansları Yarışması’, 
görkemli final gecesine sahne 
oldu. Dünyanın 21 ülkesinden 
gelen dansçılar, Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne-
ye çıkarak, birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. Final gecesinde 
Arjantin, Bangladeş, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Cezayir, 
Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcis-
tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Kosova, Kuzey Make-
donya, Macaristan, Meksika, 
Moldova, Özbekistan, Polonya, 
Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve 
Venezuela’dan gelen dansçılar, 
3’er dakikalık gösteriler yaptı. 
Final programına yoğun ilgi 
gösteren sanatseverler, konuk 
ekipleri bol bol alkışladı. Jüri 
üyeleri ise yarışmacıların sah-
ne performanslarını dikkatle 
izledi. Organizasyonun genel 
sanat yönetmenliğini Şinasi 
Pala, jüri başkanlığını Mustafa 
Turan yaptı. Türksoy Temsilcisi 
Arman Nurmakhamatuly, KKTC 
Halkdansları Federasyonu 
Başkanı Özlem Kadirağa, Gü-
ney Kore’den Kang Sun Ok ve 
Makedonya’dan Blagica İlik ile 
Camila Leal Rosa’nın da üyeleri 
arasında yer aldığı jüri, titiz 
değerlendirmeler sonucunda 
kazananları belirledi.
Ödüller Başkan Aktaş’tan
Bursa’da coşkulu ve renk-
li anlara imzasını atan 33. 
Uluslararası Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’nın birincisi 
Gürcistan, ikincisi Türkmenis-

tan ve üçüncüsü Bulgaristan, 
ödüllerini Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın elin-
den aldı. Yarışmada, yöresel 
kültürleri yansıtan sahne 
performansları ile Meksika ve 
Dağıstan da mansiyon ödülüne 
hak kazandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, organizasyonun 
Bursa’da barış, kardeşlik ve 
dostluk rüzgarları estirdiğini 
belirterek, yarışmaya katılan 
tüm ekiplere teşekkür etti. 
BKSTV Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatma Durmaz Yılbirlik 
ve Başkan Yardımcısı Ahmet 
Erdönmez de konuk ülke 
ekiplerine katılım belgelerini 
takdim etti. AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman’ın da katıldığı 
33. Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması, renkli 
görüntülerle sona erdi.
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Ata sporları Bursa’da can buldu
Birbirinden renkli 

görüntülerle görsel 
bir şölene imza atan 
etkinlik, Türk halkları 

arasındaki kardeşlik bağlarını 
güçlendirme ve ortak kültürü 
gelecek nesillere aktarma he-
deflerini tam 12’den vurdu.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, 
Bursa Kültür Turizm ve Tanıt-
ma Birliği, Türkiye Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu, Dün-
ya Etno Spor Konfederasyonu, 
TÜRKSOY ve Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği’nin katkıla-
rıyla gerçekleştirilen ‘4. Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği’, 
renkli kortejle başladı. İlk etabı 
Cumhuriyet Caddesi’nde renkli 
kortejle başlayan şenlik, Türk 
kültürüne ait sporlar, sanat ve 
eğitimleri Keles Kocayayla’da 
Bursalılarla buluşturdu.
Üç gün süren programın ikinci 
etabı, Orhan Gazi’nin Nilüfer 
Hatun’la evlendiği, Murad-ı 
Hüdavendigar’ın savaşa ha-
zırlandığı Keles Kocayayla’da 
yapıldı. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
meydanda oluşturulan ‘El Sa-
natları Çarşısı’nı gezerek, ‘Oba 
Alanı’na gitti. Başkan Aktaş’ı, 
Oba Alanı’na gelişinde Kırgı-
zistan Anneler Grubu üyeleri 
mini bir konser ile karşıladı. 
Kırgız annelerin defilesini iz-
leyen Başkan Aktaş, bölgedeki 
çadırları ziyaretinin ardından 
da Han Çadırı’nda öğle yeme-
ğine katıldı. Ok Meydanı’nda 
okçuların, açık alanda da jokey-
lerin gösterilerini seyrederek, 
katılımcılara başarılar dileyen 
Başkan Aktaş, Mehter konseri 
ve yağlı güreşlerle renklenen 
etkinlikte okçuluk standında 
deneme ok atışı yaptı.
“Türk devlet geleneği"
Metehan’dan gelen Türk devlet 
geleneğinin varisleri olduk-
larını söyleyen, 1400 yıllık 
İslam Medeniyeti geçmişine 
sahip çıkarak 1000 yıldır bu 
topraklarda istiklal ve istik-
bal mücadelesi verdiklerini 

hatırlatan Başkan Aktaş, 
“1071’de Anadolu’yu fethede-
rek bu toprakları bizlere ebedi 
yurt yapan Sultan Alparslan 
başta olmak üzere Selçuklu ve 
Osmanlı’yı anmadan, anlama-
dan geleceğe yürüyemeyiz. 
Onların hayatlarını ortaya 
koyarak verdikleri mücadele-
ler sayesinde 4 kıtaya kol kanat 
gerdik” dedi. Konuşmasında 
tüm şehitleri rahmetle, gazileri 
ise hayırla yad eden Başkan 
Aktaş, “Hiçbir zaman nereden 
geldiğimizi ve neden geldi-
ğimizi, neyin mücadelesini 
verdiğimizi unutmadık, unut-
mayacağız. Bugün Anadolu’da, 
Kafkasya’da, Sibirya’da, Orta 
Doğu’da, İran’da, Balkanlar’da 

ve Çin’de milyonlarca kardeşi-
miz var. Farklı gibi görünse de 
bizler aynı dili konuşan insan-

larız. Hamurumuz aynı coğraf-
yada yoğruldu. İlimizi, tarihi-
mizi, kültürümüzü, gelenek ve 

göreneklerimizi gittiğimiz her 
yere taşıyıp, dünyanın ortak 
değerleri arasına kattık. Bir 
yandan geçmişimizle uygarlı-
ğa katkıda bulunurken, diğer 
yandan bizi biz yapan değerler 
etrafında buluşmalarımızı sür-
dürüyoruz” diye konuştu. 
Ata sporları hayat buluyor
Bu sayede varlık güçlenmesi 
yaşadıklarını, cesaret, onur, 
gurur, şeref, misafirperverlik, 
dürüstlük ve merhameti gibi 
değerleri diri tuttuklarını söy-
leyen Başkan Aktaş, “Ataları-
mızdan miras kalan geleneksel 
sporlarımız, sadece bir spor 
dalı olmaktan öte içinde bir 
kültürü barındırır. Kırgız’ı, 
Özbek’i, Türkmen’i, Moğol’u, 
Afgan’ı, Kazak’ı ve Tatar’ı 
Kocayayla’da bir araya geti-
ren de bu kültürün yaşatılma 
gayretidir. 5000 yıldır barışta 
ve savaşta uygulanan ecdat 
yadigârı ata sporlarımız, diğer 
kültürel etkinlikler ile birlikte 
burada hayat bulacak. 4. Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği 
ile dayanışmayı, kaynaşmayı, 
birlik ve beraberliğimizi, Türk 
dünyasının dostluk ve kardeşli-
ğini bir kez daha güçlendirdik” 
dedi.
Zengin program
‘4. Türk Dünyası Ata Sporları 
Şenliği’nde; Kocayayla Yağlı Gü-
reşleri ve Geleneksel Okçuluk 
müsabakalarının yanı sıra usta 
sanatçılar konser verdi. Ulukök 
Türk Dünyası ve Kazakistan 
Nazar müzik topluluklarının 
repertuarları ile Kırım Tür-
küleri, Uygur Türkleri Halk 
Dansları Topluluğu etkinliğe 
renk katarken, çocuk oyunları, 
mangala, geleneksel okçu-
luk, atlı akrobasi, atlı cirit, 
atlı okçuluk, binicilik, rahvan 
binicilik, kökbörü, efe-zeybek 
eğitimi, alpagut dövüş sanatı 
gösterisi, geleneksel yöntem-
lerle ipek çekimi, bükümü, ipek 
halı ve kumaş dokuması, dağ 
yöresi temsili gelin alma gibi 
birbirinden farklı ve eğlenceli 
platformlar da etkinlik boyun-
ca vatandaşlarla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, hem kent merkezinde, 
hem de Keles Kocayayla’da, 1200’ü aşkın kültür, sanat ve spor tutkunu ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı. 
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Genç sporcular Bursa’nın gururu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alt yapısından yetiştirdiği spor-
cularla önemli başarılar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atle-
tizm branşını ziyaret ederek, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü 
Atletizm branşını, Atıcılar 

Olimpik Atlezim Pisti’ndeki antren-
man sırasında ziyaret etti. Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer, Büyük-
şehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız 
ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan ziya-
rette hazır bulundu.
Başkan Alinur Aktaş,  Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün çalışmala-
rının önemine değinerek, Bursa’da 
doğan ve burada yetişen sporcularla 
başarılar kazanmanın çok değerli 
olduğunu ifade etti.
“Milli takımda da  
sporcumuz var”
Büyükşehirli sporcuların eğitim 
hayatı devam ederken, sporda da 
başarılar kazandıklarını belirten 
Başkan Aktaş, “Sporcularımız 2018 
– 2019 sezonunda önemli başarılara 
imza attılar. Bu sezon ‘U16 Kulüp-
ler Ligi’nde üçüncülük ve ‘Atmalar 
Ligi’nde ikincilik kazandılar. Genç 
bayanlarda ve büyük bayanlarda 
final yarışlarına çıkacaklar. Farklı 
kategorilerde birincilik, ikincilik ve 
üçüncülükler aldılar. Sadece 2019 
yılında alt yapımızdan yetişen spor-
cularımızın aldığı madalya sayısı 
100’ün üzerinde… Ayrıca 5 spor-
cumuz milli takımlarda yer alıyor. 
Yüksek rakamlı transfer ücretle-
rinin dolaştığı, farklı şehirlerden 
ve kulüplerden gelen sporcularla 
başarıların elde edilmeye çalışıldığı 
bir ortamda, Bursa’da yaşayan ve 
Bursa’da doğup büyümüş çocuk-
larımızla bu başarıları elde ediyor 

olmak çok değerli. Bu başarıları 
artırarak devam ettirmek istiyoruz” 
diye konuştu.
Her bireyin ve özellikle çocukla-
rın, yaşamlarında spor ve sanatla 

ilgilenmesini tavsiye eden Başkan 
Aktaş, ziyarette sporcuların ilgi 
odağı oldu. Sporcularla sohbet eden 
Başkan Aktaş, günün anısına genç-
lerle fotoğraf da çektirdi.

Canalp Cansun, 
Türkiye Satranç 
şampiyonu
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 

düzenlenen Türkiye Gençler Satranç 
Şampiyonası İstanbul’da tamamlandı. 
34 ilden en iyi 188 sporcunun katılı-

mıyla gerçekleşen organizasyonda, Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Canalp 
Cansun elde ettiği  7 galibiyet, 2 beraberlik ile 
8 puanın sahibi olarak Gençler Türkiye Satranç 
Şampiyonu oldu. Turnuvayı 6,5 puanla ta-
mamlayan Büyükşehirli diğer sporcular Selcan 
Ayberk Aydoğdu ve Göktürk Kağan Kılıç ise 
dokuzunculuğu paylaşarak ödül almaya hak 
kazandılar.
Türkiye’yi temsil edecek
Turnuvayı yenilgisiz tamamlayan Canalp Can-
sun, Kasım ayında yapılacak Türkiye Satranç 
Şampiyonası Finali’nde yarışacak 12 isim arası-
na girmeyi başardı. Cansun ayrıca Ekim ayında 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlene-
cek Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil edecek. 

Yaz Kupası sahiplerini buldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası sahiplerini buldu.

12 ay boyunca farklı yaş 
gruplarında turnuvalar 
yaparak Bursa’yı ‘tenisin 
merkezi’ haline getiren 

Bursa Büyükşehir Belediyes-
por, tenis tutkunlarını Yaz 
Kupası’nda buluşturdu. 6–12 
Temmuz tarihlerinde Mihraplı 
Kent Parkı’nda yer alan 8 farklı 
kortta düzenlenen organizas-
yonda farklı illerden gelen 101 
sporcu birincilik için kıyasıya 
mücadele etti.

Kızlar, erkekler, çift kızlar, çift 
erkekler olmak üzere farklı 
kategorilerde düzenlenen turnu-
vada Kızlar’da Defne Çırpanlı 
birinci, Zeynep İlker ikinci,  
Erkekler’de Cem Atlamış birinci, 
Umut Akın Yıldıztekin ikinci 
oldu. Çift kızlarda Zeynep İlker 
– Rana Bozdağ ikilisi birinci, De-
ren Özel- Defne Çırpanlı ikinci 
ve çift erkeklerde ise Cem Atla-
mış- Erkut Aydın ikilisi birinci, 
Umut Akın Yıldıztekin-Batuhan 

Asım ikilisi ikincilik kupasının 
sahibi oldu.
Maçların tamamlanmasının 
ardından yapılan ödül töre-
ninde dereceye giren spor-
cular büyük mutluluk yaşadı. 
Kürsüye çıkan sporcular kupa 
ve madalyalarını Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü 
yönetim kurulu üyeleri Yusuf 
Konat, Mahmut Turunç, Ömer 
Cihat Bay ve Tenis İl Temsilcisi 

Göksel Yenigün’ün elinden aldı.
Sıra küçüklerde
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, Türkiye Tenis Federas-
yonu faaliyet takviminde yer 
alan bir başka turnuvaya daha 

ev sahipliği yapacak. 8-10 yaş 
arası sporcular Hüdavendigar 
Kent Parkı içinde yer alan 10 
farklı kortta 8-9-10 Yaş Tenis 
Yaz Kupası’nda birincilik için 
mücadele edecek.
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Namık Kemal Spor’a modern tesis
Büyükşehir Belediyesi tarafından Namık Kemal Spor Kulübü için yaptırı-
lan yeni kulüp binasının inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Başkan Alinur Aktaş, 
yapımı Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
sürdürülen Namık 

Kemal Spor Kulübü tesislerinde 
incelemelerde bulundu. Temeli 
geçen yıl mart ayında atılan 
kulüp binasının ağustos ayında 
hizmete gireceğini belirten 
Başkan Aktaş, 640 metrekare 
kullanım alanına sahip tesisin 
gençlere spor yapma imkanı 
sunmakla birlikte birçok ihtiyacı 
gidereceğini söyledi. 
Bursa’nın sporda da marka kent 
olması için eğitim kurumlarına 
spor salonları, amatör kulüplere 
sahalar ve her branşa özel spor 
tesisleri kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi’nin amatöre destek 
yatırımları sürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Namık 
Kemal Spor Kulübü için yaptırı-
lan yeni kulüp binasının inşaatı 
tamamlanma aşamasına geldi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ince işçilik hazır-
lıkları başlayan kulüp binası 
inşaatında incelemeler yaptı. 
Başkan Aktaş’a ziyaretinde Ma-
halle Muhtarı Necmettin Geniş 
ile Namık Kemal Spor Kulübü 
Başkanı Sedat Yedikardeş de 
eşlik etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıklama-
da, Bursa’nın her bir köşesinde 
çocuklar ile gençlerin spor 
yapması için amatör spor ku-
lüplerine yönelik ciddi yatırım-
larının bulunduğunu söyledi. 
Namık Kemal Spor Kulübü için 
projelendirilen tesisin birçok 
ihtiyacı giderecek şekilde inşa 
edildiğini belirten Başkan Aktaş, 
“Temelini 15 Mart’ta attığımız 

tesiste hayli yol alındı. ‘Eylül’le 
kadar tamamlayacağız’ demiştik 
ama inşallah daha önce bitecek. 
Binamız 320 metrekare oturma 
alanına sahip iki kattan oluşu-
yor ve toplam kullanım alanı 
640 metrekare. Binada; kulüp 
yönetim odası, lokal, soyunma 
odaları ve duş birimleri, spor 

salonu ve çok amaçlı salon yer 
alıyor” dedi. 
Ziyaretin sonunda Başkan 
Aktaş’a, Namık Kemal Spor Ku-
lübü Başkanı Sedat Yedikardeş 
tarafından plaket ve üzerinde 
isminin yazdığı takım forması 
hediye edildi.

Büyükşehirli kanocular ‘Türkiye Şampiyonu’
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Ordu’da düzenle-
nen ‘15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Kupası Deniz Kanosu 
Yarışları’nda takım halinde şampiyon oldu.

Altyapısına verdiği öne-
min meyvesini şampi-
yonluklarla alan Bursa 
Büyükşehir Belediyes-

por Kulübü, Kano branşında da 
tarih yazmaya devam ediyor. 
Büyükşehirli kanocular, Ordu’da 
düzenlenen ‘15 Temmuz Şehitleri 
Anma ve Demokrasi Kupası Deniz 
Kanosu Yarışları’nda 1 birincilik, 
1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde 
ederek takım halinde turnuvanın 
şampiyonu oldu.
Türkiye Kano Federasyonu’nun 
faaliyet takviminde yer alan ve 
11-13 Temmuz tarihlerinde dü-
zenlenen yarışlara 12 takımdan 
80 sporcu katıldı. Bursa Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü’nün 
9 sporcu ile mücadele ettiği 
yarışlarda, Büyük Kadınlar kate-
gorisinde Simge Kaya birinci, Kar-
delen Yaranç ise üçüncü sırada 
yer aldı. Büyük Erkeler’de Alper 
Akbulut ile ikincilik ve Adem 
Ergül ile üçüncülük madalyası ka-
zanan Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü, genel klasmanda 
ise birinci sırada yer alarak takım 
halinde ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu.

Dev maratona renkli final
Uludağ Ultra Maratonda dereceye girenlere 
ödülleri zirvede düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği 
ile Uludağ’ın zirve-
sinde gerçekleştiri-

len Ultra Maraton (Uludağ 
Trail 2019) iki gün süren nefes 
kesen mücadelelerin ardın-
dan sona erdi. 100, 66, 30 ve 
13 kilometrelik etaplardan 
oluşan maratonda koşucular 
Cumalıkızık, Kürekli Şelale-
si, Saitabat Şelalesi, Buzul 
Göletler, 2. Oteller bölgesi, 
Softaboğan Şelalesi, Bakacak, 
Kurbağakaya ve Sarıalan’ı 
geçerek bitiş çizgisine ulaşmak 
için ter döktü.1000’e yakın 
yerli ve yabancı sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirilen 
maratonun ödül töreni de yine 
zirvede gerçekleştirildi. Dev 
maratonun en uzun parku-
runda dereceye giren sporcu-
lara ödüllerini takdim eden 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Bayhan, 
Bursa’yı spor turizminde 
öne çıkarmak adına bu tür 
etkinlikleri önemsediklerini 
söyledi. Katılımcı sporculara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın selamlarını 
ileten Bayhan,  Uludağ’ın yanı 
sıra kentin dört bir yanında 
gerçekleştirecekleri sportif 
faaliyetlerle sağlıklı bireyler, 
sağlıklı toplum adına sporu ta-
bana yaymayı hedeflediklerini 
ifade etti. Bursa’yı sporda mar-
ka kent haline getirmek için 
gayret gösterdiklerini belirten 
Bayhan, 1’i genel klasman 
ve 5 farklı yaş kategorisinde 
düzenlenen maratona katılan 
tüm sporculara teşekkür etti. 
Törende Büyükşehir Belediye-
si Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Şube Müdürü Nurullah Yıldız 
ise 66 kilometrelik parkurda 
dereceye giren erkek sporcula-
ra ödüllerini takdim etti. 

Türk sporcular  
damgasını vurdu 
Uzun soluklu yarışın kadınlar 
13 kilometre genel klasmanın-
da Aysel Aydın birinciliği elde 
ederken erkeklerde Önder 
Karakulak ipi göğüsledi.  30 
kilometrelik parkurda ise 
kadınlarda Elena Polyakova, 
erkeklerde ise Ahmet Bayram 
birincilik kürsüsüne çıktı. 66 
kilometrenin genel klasma-
nın kadınlar kategorisinde 
Virginie Arslan, erkeklerde ise 
Mahmut Yavuz bitiş çizgisini 
gören ilk sporcular oldu. Mara-
tonun en uzun parkuru 100 ki-
lometrelik genel klasman etabı 
ise nefes kesen bir mücadeleye 
sahne oldu. Kadınlarda İrem 
Sönmez 21:53:51 derecesi ile 
etap birincisi, Deniz Çiçek ikin-
ciliği elde etti.  Aynı etabın er-
kekler kategorisinde ise Kemal 
Kukul 12:21:48 derecesi ile 
birinci, Cevdet Alyilmaz ikinci, 
Vincent Hidden ise üçüncülük 
kürsüsüne çıkmayı başardı.
Üç gün boyunca devam eden 
organizasyonda ITRA (Interna-
tional Trail Running Associati-
on) tarafından onaylanan yarış 
parkurlarını başarıyla tamam-
layan koşucular her bir parkur 
için belirlenen uluslararası 
puanların da sahibi oldular.




