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GUHEM’de hedef 23 Nisan

Burulaş geçtiğimiz yıl bün-
yesine kattığı 26 mikrobüs 
ve 50 otobüsün ardından 
bu yıl da filoya 12 metrelik 
25 yeni otobüsü dahil etti.

06 Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş 
salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami 
futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, 
kafeteryalar, gölet, tematik parklar ve 

araçlık otopark da bulunan Vakıfköy Kent Parkı 
ve Spor Tesisleri’nin resmi açılışının 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılma-
sı hedefleniyor.

Adım adım 
Şehir 
Hastanesi'ne

Minik okçular 
Bursa’da yarıştı07 Çiftçinin alın teri 

dövize dönüşüyor12

Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin 
resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması 
için çalışmalara hız verildi.

Sayfa 10

Gençleşen filo ile 
konforlu ulaşım

Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru

15

Şehitler diyarına 
görkemli anıt

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Çanakkale’de 5 binden fazla isimle 
en fazla şehit veren il olan Bursa’ya, 
üzerinde dev ay yıldız bulunan Şe-
hitler Anıtı kazandırdı. Şehitler Anıtı, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ma-
reşallik rütbesi ve gazi unvanının 
verildiği 19 Eylül 1921’in 98’inci yıl 
dönümü olan anlamlı bir  
günde ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Valiliği 
işbirliğinde kente kazandığı Mihraplı Şehitler 
Anıtı, tamamlanarak 19 Eylül Gaziler Günü’nde 
düzenlenen görkemli bir törenle ziyarete 

açıldı. Yaklaşık 15 bin 200 metrekarelik alanda hayata 
geçirilen projede 12 metre yüksekliğe sahip Şehitler 
Anıtı’nın yanında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet 
Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi için de 
dernek odaları bulunuyor. Sayfa 5
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Teşkilatı Gruplar 
Baş Amiri’siniz. Sizi 

tanıyalım isteriz
Ben Bülent Kibar, 1984, Kara-
bük Ovacık doğumluyum. 4 yıl 
İstanbul İtfaiyesi’nde çalıştım, 
9 yıldır da Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi’ndeyim.

Mesleğiniz, çocukken 
hayalini kurduğunuz bir 
meslek miydi?
Evet, çocukluk hayalimdi. 
Çocukken çakmakla oynarken, 
masa örtüsünü yakmıştım. 
Oyundu ama birden alev aldı. İt-
faiye geldi. O an, itfaiyeci olmak 
istedim. Eve gelen itfaiyecilerin 
kıyafetlerinden, araçların siren-
lerinden etkilendim. Mesleğimi 
severek yapıyorum. İtfaiyeciler-
de vardır bu, siren çaldığı zaman 

içimizde bir kıpırtı olur. Bu mes-
lek kanımıza işlemiş.

Nasıl bir meslek itfaiyeci-
lik? Katıldığınız ilk olayı 
hatırlıyor musunuz?
İtfaiyecilik gönül işi… 
İnsanların can ve mal güvenliği 
size emanet. Severek yap-
mazsanız olmaz. Mesleğe 
İstanbul Gaziosmanpaşa Grup 
Amirliği’nde başladım. İlk 
yangınım açık arazide bir ot 
yangınıydı, rampaydı, tırman-
dık, hortumları çektik, epey 
yorulduk. Uzaktan göründüğü 
gibi değil. O an bu mesleği yapa-
mayacağım sandım ama zaman-
la alıştım. Sonra ev ve fabrika 
yangınlarına da gittik. Zor bir 
meslek ama bu süreçleri veri-
len eğitimlerle atlattık. Sonra 
Bursa'ya tayin oldum. Burada da 
çok sayıda eğitimler aldık. Evet, 
çok zor ama yapılan çalışmalar 
ve sağlanan başarılarla da güzel 
bir meslek. Hayat kurtarmak 
hiçbir şeye değişilmez. Sel, dep-
rem, yangın, afet, göçük, intihar, 
hayvan kurtarma vs biz itfaiyeci-
ler her yerdeyiz ama hep kame-
ra arkalarındayız.

Mesleğiniz zor, peki aileniz 
size nasıl destek oluyor?
Zamansız bir mesleğimiz var 
bizim saati, süresi yok. Sabahları 
evden ailemizle vedalaşarak 
çıkıyoruz. 24 saat evden uzağız. 
Nasıl bir gün geçireceğiz, döne-
bilecek miyiz, belli değil... Her 
sabah veda eder gibi çıkıyoruz. 
İki kızım var, biri 11 yaşında, 
diğeri de ilkokul 2’ye gidiyor. 
Evden çıkarken onlar da “Baba-
cığım, kendine dikkat et, kendini 
yakma” diyorlar. Çünkü birkaç 
kez eve elim sarılı, bacağım 
çatlamış geldim. Çocuklar beni 
o halde görmesinler diye onlar 
uyuyana dek kapıda yaralı bek-
lediğimi bilirim. Eşim alıştı ama 
çocuklar daha hassas. Biz tüm 

itfaiyeciler olarak kahramanız 
ama çocuklarımızın gözünde 
daha da süper kahramanız. “Ba-
bam itfaiyeci” dedikleri zaman 
gururlanıyorlar.

Mesleğinizi yaparken ne-
ler hissediyorsunuz? Bir 
olaya müdahalede içiniz-
den geçen duygu ve düşün-
celer neler oluyor?
Bambaşka bir gurur. Kahraman 
itfaiyecileriz biz. Bizim işimiz 
ekip işi. Şoföründen, hortum 
döşeyen, tüp taşıyan personeli-
ne kadar hem bir ekip hem de 
aileyiz, kahraman itfaiyecileriz. 
İhbar geldiği zaman, trafik kaza-
sı, yangın veya kurtarma halinde 
olayla ilgili detaylı bilgi almaya, 
uygun planlama yapmaya gayret 
eddiyoruz. Yangın kaçıncı katta, 
nasıl bir olay? Zamanla yarışıyo-
ruz. Kriz yönetimi çok değerli… 
Bazen trafikte parklanma yapan 
araçları geçemiyoruz. Bu zaman 
kaybettiriyor. Trafikte 10 araç-
tan 9'u yol veriyor. Ancak bir 
kişi dahi duyarlı olmayınca, yol 
veren 9 kişinin çabasını bitir-
miş oluyor. Vatandaşlar aslında 
çok duyarlı ama zaman zaman 
bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. 
Dikkat edelim, özen göstere-
lim… Bir konu daha var. Bir ev 
alıyorsunuz, sonra afet oluyor 
ve siz oradan canınızı kurtar-
mak için koşarak kaçıyorsunuz 
ya biz oraya koşarak giriyoruz. 
Bazen çevreden yoğun tepki 
aldığımız ve hakaretlerle karşı-
laştığımız oluyor, vatandaş psi-
kolojisi. Sonra sizin eforunuzu 
görünce, o bağırıp çağıranlar 
size su, ayran taşıyor, “Allah razı 
olsun” diyorlar. Görevimizi yapı-
yoruz, kimseden gül beklemiyo-
ruz ama taş da atmasınlar…

Unutmadığınız bir anınızı 
paylaşabilir misiniz?
Çok etkilendiğim bir olay, 
Bursa’da bundan 5-6 yıl önce 

Çirişhane Mahallesi Yıldız 
Sokak… Dün gibi aklımda, ev 
yangını olarak ihbar geldi, 5 kat-
lı binanın 3. katında. Grup ami-
riydim, Gençosman Grubu’ndan 
çıkış yaptık. Yolda bir anons 
daha geldi, evde 2 çocuğun oldu-
ğu söylendi. Durum acil, sokak-
lar sıkıntılı. İnisiyatif alıp, aracı 
ters yoldan olay yerine soktuk. 
Sokağa girdiğimizde, balkon 
demirlerine yapışmış “Anne” 
diye bağıran bir çocuk vardı, 
sırtıyla saçları yanıyordu. Çok 
hızlı düşünmek zorundasınız o 
an. Yapacağınız ufak bir hata, 
bir hayata mal olabilir. Hortum 
döşeyip dahiliden çıksam 3 – 5 
dakikada o çocuk tamamen ya-
nacak. Arabaların üzerinde ayrı 
bir monitörlü sulama aparatı 
var. Birden ayağım beni mer-
divenlere götürdü, monitörle 
çıktım çocuğu balkonda baya 
ıslattım. Orada yoğun bir gaz 
akışı da vardı. Yanımdaki arka-
daşa “Merdiveni kaldır” dedim. 
O merdiveni 2 – 3 kişi kaldırabi-
liyor normalde. Ben müdahale 
ederken, baktım ki merdiveni 
tek başına kurmuş. Çıkıp çocuğu 
aldım, sımsıkı sarıldı, şokun 
etkisiyle hala “anne” diye bağı-
rıyordu. “Tamam yanındayım” 
dedim. Tabii bende bir sevinç 
var, çocuk kurtuldu. Ancak sırt 
kısmı yanmış. İçeride yatalak 
bir hasta daha olduğu söylen-
di. O sırada Zafer grubumuz 
da geldi. Merdivenli arabamız 
parklanmadan sokağa giremedi. 
Arkadaşlara çocukları verdik. 
Evdeki hasta çocuğun odasına 
girdiğimizdeen ufak bir duman 
bile yoktu. Diğer her yer yanıyor 
ama onun odasında duman yok. 
Mucize gibi… Tesadüftür ki, Kur-
ban Bayramı’nda bir belediye 
işçisiyle karşılaştım. Başından 
geçen bir olayı anlattı. O olay 
buydu, meğer müdahale ettiği-
miz çocuklardan biriymiş. Sırtı 
yanan, o zaman 4,5 yaşındaki 

Samet’miş, kurtarıldıktan sonra 
İstanbul’a hava ambulansıyla 
gönderilmiş, sırtına deri tedavi-
si yapılmış. Yıllar sonra tekrar 
karşılaşmak duygulandırdı.

Umutsuzluğa kapıldığınız 
oldu mu hiç? 
Umutsuzluk duygusunu bir bod-
rum yangınında yaşadım. Yü-
rüdüğümüz koridorda paletler 
üzerinde rulolar varmış, arka-
mızdan devrildi. Girişte kullan-
dığımız hortumları takip ederek 
çıkışı buluyoruz normalde. Dön-
dük ve arkamızda geldiğimiz 
yol yok. Panikledim ve “Buraya 
kadarmış” dedim. Herkes o 
sırada panik, çünkü maskeden 
sesimiz de duyulmuyor. Rulolara 
tırmanmaya çalıştık, olmadı. Bir 
süre sonra duman tahliye edildi, 
arkadaşlarımızı gördük o bize 
ışık oldu. O tarafa yönelip çıkış 
yaptık. O an o tüp size yetmiyor, 
göğsünüz sıkışıyor. O sırada 
hayatınız film şeridi gibi gözü-
nüzün önünden geçiyor. Dışarı 
çıkınca ise ayrı bir zevk. Tüpü 
çıkarıyorsunuz, nefes alıyorsu-
nuz ve “Ohh” diyorsunuz, “Ben 
hayattayım”…

Gençlere tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Gönül işi olduğunu hatırlatmak 
isterim. Bu işe, çalışma şartları 
standart bir iş gibi bakılmasın. 
Kahraman olmak istiyorsan, 
sirenle adrenalin hissediyorsan, 
tetikte ve atik olacaksan, yapa-
bilirsin bu mesleği. Yoksa 52 m 
yükseklikte duramazsın. Her 
şeye hazır olmak zorundasınız. 
İtfaiyeciliğe gönül verenlere lise 
ve üniversitelerde itfaiyecilik 
branşlarında eğitim almalarını 
önerir, gruplarımızda bekleriz.

BUBİTEM'de neler yapı-
yorsunuz ve vatandaşlara 
önerileriniz nelerdir?
BUBİTEM, Bursa İtfaiye Eğitim 
Merkezi'nde. vatandaşlara, sivil 
toplu kuruluşlarına, fabrika çalı-
şanlarına eğitim veriyoruz. Katı-
lımcılar, bir yangına nasıl müda-
hale edilir veya yaralı vatandaş 
nasıl kurtarılır gibi durumları ve 
ilk müdahaleyi görebilecekler. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitimlerine, İtfaiye Haftası’nda 
yapılan etkinliklere katılsınlar, 
vatandaşlar. Bu çalışmalar çok 
değerli... Yangın ve ilk yardım 
eğitimi alıp bilgi sahibi olsunlar, 
trafikte itfaiye araçlarına yol 
versinler, araç parklanmalarına 
çok dikkat etsinler. Unutmasın-
lar, belki onların da evine yangı-
na gidiyor olabiliriz…

An olur, gecenin sa-
baha dönen saatle-
rinde bir alarm sesi 
çınlar kulaklarda, yır-
tar geceyi… Bir anda 
alevler yükselir ve 
kırar gecenin rengini. 
Canlar yanar, yürekler 
parçalanır. Birileri 
bağırır, “Yardım edin, 
yangın var”… Ortalık 
bir anda karışır, kaos, 
toz ve duman…
Karanlığı yara yara 
gelen alarm sesi, 
yerini kahraman it-
faiyecilerin özverili 
müdahalesine bırakır. 
Öyle bir andır ki o, bir 
canın hayatta kalması 
için kendi canını hiçe 
sayabilir, kahraman 
itfaiyeciler…
Yaşamın tam kalbin-
de, hayatlar kurtaran 
kahramanlara kulak 
veriyoruz bu kez. 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Teşki-
latı Gruplar Baş Amiri 
Bülent Kibar’dan din-
liyoruz, gönül verdiği 
mesleğini…

Bursa’nın kahraman itfaiyecileri
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GUHEM’de hedef 23 Nisan
‘Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan’ Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde 
(GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 
milyon TL’ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülü-
ğünde, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın 

desteği ve TÜBİTAK koordi-
nasyonunda, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) 
işbirliğiyle yürütülen GUHEM 
projesi, ziyaretçi kabul etmek 
için gün sayıyor. Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’nin yanı 
başında, 13 bin 500 metreka-
relik alanda projelendirilen 
GUHEM, tamamlandığında 
Avrupa’nın en büyük, dün-
yanın ise ilk 5 tesisi arasına 
girecek. Merkezin açılışı, 
‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da katılması beklenen törenle’ 
23 Nisan tarihinde Sience 
Expo’nun kapanışının hemen 
ardından yapılacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay ile birlikte GUHEM’e 
gelerek, sürdürülen çalışma-
ları yerinde inceledi. BTSO 
Başkan Yardımcısı Cüneyt Şe-
ner ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Alparslan Şenocak ile Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi 
(Bursa BTM) Koordinatörü 
Fehim Ferik’in de eşlik ettiği 
ziyarette, projenin mevcut du-
rumu değerlendirildi, sonraki 
süreç hakkında tespitlerde 
bulunuldu. 
Saat gibi işleyen sistem 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, GUHEM’in 
faaliyete geçtiğinde sadece 
Türkiye’de değil dünyada 
tanınan bir yatırım olacağını 
kaydetti. Merkezi salt uzay 
ve havacılık alanı olarak 
tanımlamanın yanlış ola-
cağını, projenin ilerleyen 
günlerde kentin en önemli 
turizm değerlerinden biri 
haline geleceğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Bina içerisin-
de Bursa Havacılık Akademisi 
de kurgulandı. Bu işe ilgisi 
olan, vizyonu bulunan çocuk-

larımızın varlığı bizim için 
büyük güç. Yüksek teknoloji 
ve havacılığın gelişmesi adına 
önemli bir artı değer sağla-
yacağımızı düşünüyorum. 
Uçuşun rüyası, çocuk galerisi, 
uçuşun anatomisi, havadan 
hafif deney düzenekleri, 
havadan ağır deney düzenek-
leri, roket, uzay katı düzenek 
alanları ve Bursa Havacılık 
Akademisi ile burası inşallah 
saat gibi işleyen bir sisteme 
sahip olacak” dedi. 15 milyar 
doları aşkın ihracatı, 21’i 
aşkın sanayi bölgesi, otomo-
tiv ve tekstil sektörlerindeki 
performansıyla birçok konuda 
haklı üne sahip olan Bursa’nın 
yeni vizyon ve atılımlara 
ihtiyacının bulunduğunu ifade 
eden Başkan Aktaş, “GUHEM, 

hedefe giden yolda öncü 
olacak. Genel olarak çocuk 
ve gençlere hitap ettiği için 
kendimize 23 Nisan tarihini 
açılış hedefi olarak belirledik. 
20-23 Nisan tarihleri arasın-
da Sience Expo var. Sience 
Expo’nun kapanışında yine 
burada bir açılış planlıyoruz. 
Bu özel projemizin startını, 
sayın cumhurbaşkanımızla 
birlikte vermek isteriz. Bursa 
ve ülke ekonomisine şim-
diden hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. Başkan Aktaş, 
GUHEM’in hayata geçmesi 
konusunda desteğini esirge-
meyen TÜBİTAK yetkililerine 
de teşekkür etti. 
Avrupa’nın en iyisi 
BTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Burkay ise 
‘Türkiye’nin dünyanın ilk 10 
ekonomisine girme hedefi 
doğrultusunda projelen-
dirilen’ uzay ve havacılık 
merkezinin 2014 yılından bu 
yana takip ettikleri en önemli 
yatırımlardan biri olduğunu 
ifade etti. Planlama yapılırken 
Türkiye’de bir uzay ajansı 
kurulmasını tetiklemeyi hayal 
ettiklerini, bunun gerçek-
leşmiş olmasından büyük 
mutluluk duyduklarını belir-
ten Burkay, “Bildiğiniz gibi 
kısa süre önce Türkiye, uzay 
ajansını kuran ülkeler arasına 
adını yazdırdı. GUHEM aracı-
lığıyla hem üretimde hem de 
ihracatta yeni nesil tekno-
lojilerin devreye alındığı bir 
yapıyı oluşturarak ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasına 
katkıda bulunmak istiyoruz. 
Burada dünyanın birçok 
bölgesinden ortaklarımız var. 
Washington’da faaliyet göste-
ren havacılık müzesi Smithso-
nian, paydaşlarımız arasında. 
Bunun yanı sıra Kanadalı 
firma tüm iç dizaynı şekillen-
dirdi. İnşallah bu eserimiz 
tamamlandığında Avrupa’nın 
en iyisi olacak, dünyada da ilk 
5 arasında bulunacak” şeklin-
de konuştu. 
 BTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Burkay, GUHEM’in 
‘içerik zenginliğinin yanı sıra’ 
Bursa’nın kent kimliğine katkı 
koyacak bir mimariye sahip 
olduğunu da ifade etti. Dün-
yada bu tip yapıların bulun-
dukları şehirlerin kimliklerini 
yansıttığını, GUHEM’in de 
bu anlamda Bursa ile özdeş-
leştiğini söyleyen Burkay, 
“Hem mimari hem de teknik 
olarak, Türkiye’nin gelece-
ğini şekillendiren en önemli 
yer burası olacak. Böylesine 
vizyon projede bize destek 
veren, başta sayın başkanımız 
olmak üzere tüm paydaşla-
rımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Güney Kore ve Katar'da Bursa rüzgarı
Bursa'nın sahip 

olduğu tarihi, doğal 
ve kültürel değerleri 
dünyanın farklı ülke-

lerindeki fuarlarda tanıtan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
son olarak Güney Kore ve 
Katar'da düzenlenen ulusla-
rarası fuarlarda adeta Bursa 
rüzgarı estirdi.
Bursa’nın turizm pastasından 
hak ettiği payı alabilmesi 
adına öncelikle kentin sahip 
olduğu tarihi, kültürel ve 
doğal değerlerin en iyi şekilde 
tanıtılmasını hedefleyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
uluslararası fuarlarda boy 
göstermeye devam ediyor. 
Daha önce İstanbul, Hol-
landa, Cidde, Malezya, Çin, 
Avusturya ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Dubai kentin-
de düzenlenen uluslararası 

fuarlarda stant açan Bursa 
Kültür Turizm ve Tanıtma 
Birliği, bu kez Güney Kore ve 
Katar turuna çıktı. İlk olarak 
Katar'da düzenlenen Travel 
Holiday Expo'ya katılan Bursa 
Kültür Turizm ve Tanıtma Bir-
liği burada Bursalı acentalarla 
ortak stant açtı. Sağlık turizmi 
üzerine faaliyet gösteren 

acenta Katarlılardan yoğun 
ilgi görürken, Bursa Kültür 
Turizm ve Tanıtma Birliği Ko-
ordinatörü Anıl Bayık, standı 
ziyaret edenlere Bursa'nın ta-
rihi, doğal ve kültürel birikimi 
hakkında bilgi verdi.
Çiniye büyük ilgi
Fuar turunun ikinci durağı ise 
Güney Kore oldu. Seul kentin-

de düzenlenen COEX Turizm 
Fuarına katılan Bursa Kültür 
Turizm ve Tanıtma Birliği 
burada da Türk Hava Yolları 
ve Büyükelçiliğin organize 
ettiği programda yer aldı. 
Bursa'nın değerlerini merakla 
dinleyen Güney Koreliler en 
fazla İznik'e ve çini sanatına 
ilgi gösterdi.

Meclis toplantılarına 
‘canlı’ takip
Büyükşehir Belediyesi’nin 

Eylül ayı olağan meclis 
toplantısı, belediyenin web 
sitesi, mobil uygulamalar ve 

sosyal medya hesapları üzerinden 
canlı olarak yayınlandı. Yayınla-
rın bundan sonraki her meclis 
toplantısında ve tüm ihalelerde 
canlı olarak yapılacağını açıkla-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “İlerleyen süreçte 
belediyemiz ile ilgili her toplantı, 
şeffaf şekilde vatandaşımızın takibi 
altında olacak” dedi. 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
Eylül ayı olağan toplantısı gerçek-
leştirildi. Başkan Aktaş yönetimin-
de yapılan toplantı, ilk kez internet 
uygulamaları üzerinden canlı 
yayınlandı. 
Yüksek nitelikli yayın 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, meclis toplantılarının 
ve Büyükşehir’de yapılan ihalelerin 
aynı yöntemle şeffaf olarak sesli 
şekilde takip edileceğini söyledi. 
Projenin Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile 
Bilgi İşlem daire başkanlıkları tara-
fından hayata geçirildiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Şu anda yaptığımız 
toplantı da canlı izleniyor. İlgili 
daire başkanlıklarımız tarafından 
verilen bu hizmet için tamamen öz 
kaynaklarımız kullanılıyor. İlave 
hiçbir ücret ve kiralama sözkonusu 
değil” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, yayınların ‘ihale 
salonlarında 1’er adet, meclis 
salonunda da 4 adet’ yüksek 
nitelikli kameralarla yapıldığını 
ifade etti. Toplantıların Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait web sitesi 
üzerinden, mobil uygulamalardan 
ve sosyal medya hesapları üzerin-
den takip edilebileceğini yinele-
yen Başkan Aktaş, “İlgilenen tüm 
vatandaşlarımız, meclis ve ihale 
toplantılarını belirlenen saatlerde 
izleyebilirler” şeklinde konuştu. 
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Bursa’nın düşman işga-
linden kurtuluşunun 
97. yıldönümü etkinlik-
leri kapsamında, Bursa 

Valisi Yakup Canbolat ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın katılımıyla, 
Tophane’den Atatürk Anıtı’na 
dek uzanan bir kortej gerçek-
leştirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Bandosu ve Bursa Mehter Ta-
kımı eşliğinde gerçekleşen yü-
rüyüşe, vatandaşlar da yoğun 
ilgi gösterdi. Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Bursa Şubesi 
üyelerinin de katıldığı kortej-
de, 7’den 70’e tüm Bursalılar, 
ellerindeki Türk bayraklarıyla 
coşkuya ortak oldu. Kortejin 
ardından Vali Canbolat ve 
Başkan Aktaş, Atatürk Anıtı’na 
çelenk koydu. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından da tören, Bursa Kent 
Müzesi amfi tiyatroda devam 
etti.
Puşide-i Siyah
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ko-
nuşmasında, 11 Eylül 1922 
Bursa’nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun tarihini de-
taylıca anlattı. Başkan Aktaş, 
Bursa’nın Yunan işgali sırasın-
da yaşananları ve Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, TBMM 
riyaset kürsüsüne kara bir örtü 
örtülmesini istediğini hatırla-
tarak, “Bu, ‘bir milletin manevi 
başkentinin düşman çizmesi 
ile ezildiği her gün mutlak su-
retle yas’ demekti. Bu kara örtü 
“Puşide-i Siyah” adıyla bilindi. 
Puşide-i Siyah, kapkara duruşu 
ile meclis kürsüsünü uzun süre 
kapladı. Ona bakan her Türk 
evladı, her Türk mebusu o örtü 
orada durduğu sürece utandı, 
hicap duydu ve öfkesini her 
dem taze tuttu. 10 Eylül’ü 11’e 
bağlayan gece, 48. Süvari Alayı 
3. Bölük Komutanı Şükrü Naili 
(Gökberk) Bey’in Bursa Beledi-
yesi Binası’na Türk Bayrağı’nı 
çekmesi ile Türk Milleti’nin 
yası sona ermiş oldu. Meclis ri-
yaset kürsüsünde tam 2 sene 2 
ay 2 gün boyunca örtülü duran 
siyah örtü yine Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün talimatıyla 
kaldırıldı” diye konuştu.
“Bursa için çok çalışacağız”
Başkan Aktaş, 11 Eylül 
1922’nin Bursa’nın yanı sıra 
Türk Milleti’nin maneviyatın-
daki işgalin de sona erdiği gün 

olduğunu belirterek, “Kurtulu-
şun 2. yıl dönümünde belediye 
binamızın önünde Bursalılara 
seslenen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, konuşmasının bir 
bölümünde; “Efendiler, bu 
kurtuluş gününü size tebrik 
ederken, bu dağlarda, bu 
ovalarda kanlarını döken 
şehitlerimizi ve vatanları için, 
milletleri için sıkıntı ve zahmet 
bilmeyen kahraman gazilerimi-
zi saygıyla anarım. Kederlerin, 
felâketlerin son bulduğuna işa-
ret olan bu kurtuluş bayramın-
da bu güzel beldeyi, bu verimli 

bölgeyi Türk Cumhuriyeti’nin 
büyük uygarlık merkezlerin-
den biri durumuna getirmek 
için üzerinize düşen görevin 
ne kadar büyük, ne kadar çaba 
ve özveri gerektirdiğini de 
söylemek isterim. Efendiler! 
Bursa tarım memleketidir, 
sanat memleketidir, ticaret 
memleketidir, şifa memleketi-
dir. Bursa, sahip olduğu doğal 
güzellikler ve mükemmellik ile 
rahat ve şenlikli bir memle-
kettir” dedikten sonra çok 
çalışarak bu memleketi mamur 
ve tarihine yakışır bir merkez 

haline getirmemiz gerektiğini 
söyler. Bizler de bu anlamlı 
günde geçmişi unutmayarak 
çok çalışmamız gerektiğinin bi-
lincindeyiz. 11 Eylül Bursa’nın 
düşman işgalinden kurtuluşu-
muzun 97. yıldönümü kutlu 
olsun” diyerek, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arka-
daşları başta olmak üzere va-
tan uğruna canlarını feda eden 
şehitleri rahmetle yad etti.
Başkan Aktaş’ın konuşmasının 
ardından şiirler okundu, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kara-

göz Halk Dansları Topluluğu, 
Bursa yöresine özgü gösteri-
lerini sergiledi. Bursa Mehter 
Takımı ve Kılıç Kalkan ekibinin 
gösterileri de özel anlara imza 
attı. Bursa’nın kardeş şehirleri 
Bosna Hersek (Saray Bosna), 
Moldova (Çadır Lunga), KKTC 
(Lefkoşa), Belarus (Mogilev) ve 
Filisin (El Halil) ile Muş, Niğde, 
Tokat Niksar, Tokat Turhal 
ve Kars Arpaçay’dan gelen 
konuklar da kurtuluş coşkusu-
na ortak oldu. KKTC ekibi de 
gösterisiyle törene renk kattı.

4

Bursa’da kurtuluş coşkusu
Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.
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Şehitler diyarına görkemli anıt
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’de 5 binden 
fazla isimle en fazla şehit veren il olan Bursa’ya, 
üzerinde dev ay yıldız bulunan Şehitler Anıtı  
kazandırdı.

Şehitler Anıtı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mare-
şallik rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 

1921’in 98’inci yıl dönümü olan anlamlı bir  
günde ziyarete açıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa Valiliği işbirliğinde kente 
kazandığı Mihraplı Şehitler 
Anıtı, tamamlanarak 19 Eylül 

Gaziler Günü’nde düzenlenen görkemli 
bir törenle ziyarete açıldı. Yaklaşık 15 
bin 200 metrekarelik alanda hayata 
geçirilen projede 12 metre yüksekliğe 
sahip Şehitler Anıtı’nın yanında Tür-
kiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa 
Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aile-
leri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi 
için de dernek odaları bulunuyor. Anıt 
önünde 1300 metrekarelik tören alanı 
bulurken, toplantı ve konferans salon-
ları, kafeterya, yeşil alan düzenlemeleri 

de bölgeye ayrı bir değer 
kattı. Ayrıca anıtı çevre-
leyen Şehitlik Duvarına 
da 93 Harbi’nden Kıbrıs 
Barış Harekatına kadar 
muharebelerde şehit olan 
5 bin 61 Bursalı şehit ile 
sonrasında şehit olan 
765 iç güvenlik şehi-
dinin isimleri işlendi. 
Çanakkale’de 5 binden 
fazla evladını şehit 
veren ‘Şehitler Diyarı 
Bursa’ya kazan-
dırılan Mihraplı 
Şehitler Anıtı, 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e 

mareşallik rütbesi ve 
gazi unvanının verildiği 
19 Eylül 1921’in 98’inci 
yıl dönümü gibi anlamlı 
bir günde ziyarete açıldı. 

Açılış törenine Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Osman-
gazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Bursa 
Milletvekilleri Hakan 
Çavuşoğlu ve Vildan 
Yılmaz Gürel, askeri 
ve mülki erkân, 
şehit aileleri ve 
gaziler katıldı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ecdada vefa 
amacıyla projelen-

dirdikleri anıtı söz verdikleri 
gibi 19 Eylül Gaziler Günü’nde 
açmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. “’Ölürsek 
şehit, kalırsak gaziyiz’ diyerek 
seferlere çıkan, bir ecdadın 
torunlarıyız” diyen Başkan Ak-
taş, “Tarihimize baktığımızda 
bayrağını, vatanını, milletini, 
istikbalini canı pahasına koru-
yan nice kahramanla karşıla-
şıyoruz. 1071’de Anadolu’nun 
kapıları açıldığından bu yana, 
Çanakkale’de, İstiklal sava-
şında, terörle mücadelede, 15 
Temmuz’da, şehitlik ve gazilik 
ruhuyla istiklal ve istikbal 
mücadelesi verdik. Şehitlik ve 
gazilik ruhunu daima diri tuta-
rak her savaştan muzaffer ola-
rak çıktık. Bu ruh bizde olduğu 
müddetçe bayrağımız ilelebet 
göklerde dalgalanacak, çocuk-
larımız huzur içinde yaşaya-
caktır. Bu ruhu kaybetmemek 
için biz nasıl şehitlerimizin ve 
gazilerimizin destansı anılarıy-
la büyüdüysek çocuklarımızı 
da bu destanlarla büyüteceğiz” 
dedi.
Şehitler ölmez
Bu vatanın her karış toprağı-
nın şehit kanlarıyla sulandığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizi 
bölmek, parçalamak iste-
yenlere geçit vermemek için 
Çanakkale’de 300 bin vatan 
evladını toprağa verdik. Bu 

savaşta Bursa’dan 5 bin asker 
şehit oldu. Bizim inancımızda 
şehitler ölmez. Şehitlik ölümü 
yenmek, vuslata ermektir. 
Bugün bu topraklar içinde 
özgürce yaşıyorsak bunu bize 
yaşanabilir bir ülke bırak-

mak için canlarını feda eden 
şehitlerimize, gazilerimize 
borçluyuz. Şehit ve gazileri-
mize olan minnetimizin bir 
sembolü olarak inşa ettiğimiz 
şehitler anıtını böylesi anlamlı 
bir günde açmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Ben bu vesileyle 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 
istiklal mücadelesindeki 
önderliğinden dolayı 'mareşal 
ve gazi' unvanı verilişinin yıl-
dönümünü ve Gaziler Günü'nü 
en kalbi duygularımla kutluyo-
rum. Tüm gazilerimize minnet 
ve şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.
Büyük bedeller ödedik
Bursa Valisi Yakup Canbolat 
da bu toprakları vatan yapmak 
için çok bedel ödeyen bir ecda-
da sahip olduklarını belirte-
rek, “Topraklarımız adalet ve 
nizam için gerekirse savaşlar 

yaptık. Ecdadımız Malazgirt’te, 
İstanbul’un fethinde, 
Çanakkale’de hep özgürlüğü 
için, mazlumların sesi olmak 
için savaşmıştır. Ülkemizin 
bekası için çok bedel ödedik, 
ödemeye devam ediyoruz. Bu 
eserin iki amacı olduğu kana-
atindeyim. Birincisi şehitlere 
olan minnet borcumuz ve on-
ların hatırasını canlı tutmak. 
İkincisi ise yeni yetişen nesli-
mizde kutsal değerler uğruna, 
vatan, millet, bayrak uğruna 
şehit ve gazi olma arzusunu 
canlı tutmak. Ben bu eseri 

kentimize kazandıran Büyük-
şehir Belediye Başkanımız ve 
ekibine teşekkür ediyorum” 
dedi.
Bursa Milletvekili Hakan Çavu-
şoğlu ile Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
Metin Şenol da Mihraplı Şehit-
ler Anıtı’nın yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Aktaş ve Vali Canbolat 
konuşmaların ardından şehit 
ve gazi derneklerine kazan-
dırılan ofislerin anahtarlarını 
dernek yöneticilerine teslim 
etti. Kurdele keserek anıtı 
ziyarete açan Başkan Aktaş ve 
Vali Canbolat daha sonra yürü-
yüş yolu yanındaki yeşil alana 
ağaç dikti. Derneklerin idari 
ofislerini ziyaret eden protokol 
üyeleri gaziler ve şehit ailele-
riyle sohbet etti.

Bayrağımız ilelebet dalgalanacak
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Raylarda gece mesaisi sürüyor
Bursa’da ulaşımda köklü 

çözümlere imzasını atan 
Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut raylı sistem hattın-

da kapasite artışı hedefiyle sinyal 
optimizasyonu çalışmalarını hızla 
sürdürüyor. Bursaray yolcu kapa-
sitesini 280 binlerden 460 binlere 
çıkarmayı hedefleyen faaliyetler, 
gündüz metro seferlerinin aksama-
ması için, gece saatlerinden sabah 
gün doğana kadar sürüyor.
Yolcu kapasitesi  
yüzde 60 artıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, kentte toplu ulaşımın 
daha konforlu hale gelmesi hedefiy-
le çalışmaların aralıksız sürdüğünü 
söyleyerek, Bursaray Osmangazi 
İstasyonu’nda incelemelerde 
bulundu. Vatandaşlarla da bol bol 
sohbet eden Başkan Aktaş, raylı sis-
temde sinyalizasyon optimizasyonu 
ile mevcut hatlarda yüzde 60 daha 
fazla yolcu taşımayı hedefledikleri-
ni söyledi.
Başkan Aktaş, çalışmanın önemli 
bir aşamaya geldiğini belirterek, 
“Bursaray’da halen kullanılan sin-
yalizasyon sistemi ile 3,5 dakikada 
bir vagon, hatta verilebiliyor. Bu da 
günlük 280 bin ile 300 bin ara-
sında yolcu taşındığını gösteriyor. 

Sinyalizasyon projesi, Üniversite ile 
Arabayatağı arasında çalışılıyor. Bu 
hatlar arasında metro hareket süresi, 
3.5 dakikadan 2 dakikaya inecek ve 
böylece aynı ekipmanla yolcu kapasi-
tesi yüzde 60 artacak” diye konuştu.
Günlük hedef 460 bin yolcu
Bursaray’ın günlük yolcu taşıma ka-
pasitesinin, böylece 460 bin civarına 
çıkacağını belirten Aktaş, projenin 
ihalesinin 2018 yılı sonunda yapıldı-
ğını ve çalışmalara hızla başlandığını 
kaydetti. Projenin 108 milyon TL 
değerinde olduğunu vurgulayan Baş-
kan Aktaş, “Bunun içinde sinyalizas-
yon, hat, enerji, makas ve trafo gibi 
yatırım kalemleri var. Proje toplam 3 
fazdan oluşuyor. İlk faza başlandı ve 
bitiş tarihi Haziran 2020, ikinci faz 
bitiş tarihi Eylül 2020, üçüncü ve son 
faz da Temmuz 2021’de sona erecek. 
Mükemmel bir çalışma örneği ser-
gilendi. Gündüz sistem hiç durmadı, 
ekipler gece 1 ile sabah 6 arasında 
çalıştı ve metronun çalışmadığı 
saatlerde bu uygulamalar yapıldı” 
şeklinde konuştu.
Bursaray ve lastik tekerlekli araçlar-
la birlikte, Bursa’da şu anki sistemle 
günde 1 milyon yolcu taşındığını 
söyleyen Başkan Aktaş, bu oranı 
artıracak çalışmaların devam ettiğini 
dile getirdi.

Gençleşen filo ile konforlu ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından 
bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.

Bursa’nın en temel sorunu 
olan ulaşıma köklü çö-
zümler üretmek için acil 
eylem planı kapsamında 

kavşak düzenleme ve şerit ge-
nişletme gibi fiziki yatırımların 
yanında toplu ulaşım araçlarında 
kalitenin yükseltilmesine önem 
veren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, araç filosunu da sürekli yeni 
araçlarla güçlendiriyor. Ulaşım 
sorununun fiziki yatırımların 
yanında toplu ulaşım kültürünün 
yaygınlaşmasıyla çözüleceğini 
göz önünde bulunduran Bü-
yükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 
yıl sisteme entegre edilen 26 
mikrobüs ve 50 adet klimalı ve 
engelli erişimine uygun otobü-
sün ardından şimdi de 12 met-
relik 25 yeni otobüsü bünyesine 
kattı. Yeni alınan araçların filoya 
katılması nedeniyle Burulaş’ta 
düzenlenen törende konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, yeni araçlarla 
birlikte filodaki araç sayısının 
da 424’e çıktığını hatırlattı.
Toplu ulaşım kültürü
Bir taraftan toplu ulaşım filosu 
genişlerken diğer taraftan 
yeni alınan 25 araçla birlikte 
50 kişiye de istihdam sağlan-
dığını ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Bizler Bursalıları evlerin-
den işine işlerinden evine en 
konforlu şekilde ulaştırmanın 
gayreti içindeyiz. Bursaray’da 
kapasiteyi yüzde 60 arttıracak 
sinyalizasyon optimizasyon 

çalışmaları hızlı bir şekilde 
devam ediyor. İnşallah önümüz-
deki yıl otomatikman bir artış 
sağlamış olacağız. Kent içi toplu 

taşıma konusunda; okulların 
açılmasından önce alçak tabanlı, 
klimalı ve engelli rampalı 25 
tane otobüsümüzü Burulaş 

filomuza eklemiş oluyoruz. Yeni 
otobüs yatırımımız ile günlük 
sayımız artmış olacak. Özellikle 
Bursa Şehir Hastanesinde ve 
yoğunluğun olduğu hatlarda ra-
hatlamayı sağlayacağız. 25 adet 
12 metrelik otobüsü filomuza 
katarak 399 olan araç sayımızı 
424’e çıkarttık. Bunun yanında 
50 şoför arkadaşımız ekibimize 
katıldı. Yeni ulaşım yatırım-
larımızla beraber Bursa’nın 

ulaşımını halledeceğiz ve bu 
keyfi Bursalılar olarak yaşaya-
cağız. Bursalıları toplu ulaşım 
kültürüne alıştırıp, toplu ulaşımı 
bağımlılık haline getirme arzu-
muz var” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmasının 
ardından yeni araçlardan birinin 
direksiyonuna geçip, trafiğe ka-
palı alanda ilk sürüşü de kendisi 
yaptı.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi’nin 
raylı sistem hatlarında 
devam eden sinyali-
zasyon optimizasyonu 
çalışmalarıyla, ula-
şımda konforun daha 
da artacağını söyledi.
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Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 
Şehir Hastanesi’ne 
sorunsuz ulaşım 

amacıyla yaptırılan 3 gidiş 
3 geliş şeklindeki bölünmüş 
yolun 900 metrelik bölü-
münde sıcak asfalt çalışma-
ları tamamlandı.
Bünyesinde genel, kadın 
doğum çocuk, kalp damar, 
onkoloji, fizik tedavi ve re-
habilitasyon (FTR), yüksek 
güvenlikli adli psikiyatri 
(YGAP) olmak üzere 6 farklı 
hastanede toplam bin 355 
yatak kapasitesi bulunan 
Bursa Şehir Hastanesi, geç-
tiğimiz ay hasta kabulüne 
başlarken, Büyükşehir Bele-
diyesi hastaneye sorunsuz 
ulaşım için çalışmalara hız 
verdi. İlk etapta Bursa’nın 
farklı noktalarından Şehir 
Hastanesi’ne ulaşımı 
sağlamak amacıyla kurulan 
H/1, H/2 ve H/3 hatları 
günde ortalama 6 bin yolcu 
taşırken, Altınşehir Kavşağı, 
Nilüfer Organize Sanayi 
Bölgesi istikametinden 
Şehir Hastanesi'ne ulaşacak 

yaklaşık 7 kilometrelik yol-
da asfalt kaplama ve altyapı 
çalışmaları da hızla devam 
ediyor. Şehir Hastanesi’ne 
ulaşımın yanında Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi’ni 
de ciddi şekilde rahatla-
tacak olan, 3 gidiş 3 geliş 
şeklindeki bölünmüş yolun 
900 metresinde sıcak asfalt 
çalışmaları tamamlandı. 
Yolun diğer bölümlerin-
deki kazı, dolgu ve altyapı 
çalışmaları da tüm hızıyla 
sürüyor.
Hedef sorunsuz ulaşım
Bursa Şehir Hastanesi'nin 
Türkiye’nin en büyük 
10 yatırımı arasında yer 

aldığını, sadece Bursa'ya 
değil çevre illerle birlikte 
yaklaşık 6 milyon nüfusa 
hizmet vereceğini hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bu 
nedenle hastaneye ulaşımın 
da sorunsuz olması için yo-

ğun bir mesai harcadıklarını 
söyledi. İlk etapta oluştu-
rulan 3 yeni otobüs hattı 
ile Bursalıları kentin farklı 
noktalarından hastaneye 
ulaştırdıklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Hastaneye 
ulaşım için açtığımız yeni 
yolda çalışmalarımız devam 
ediyor. Yolun 900 metrelik 
bölümünde sıcak asfalt 
kaplama tamamlandı. Etap 
etap bu çalışmamız devam 
ediyor. Bunun yanında 
Bursaray Emek Hattı'nın 
5,5 kilometrelik ilave hatla 
hastaneye kadar uzatılma-
sıyla Bursa'nın her nokta-
sından hastaneye kolaylıkla 
ulaşılabilecek" dedi.

Adım adım Şehir Hastanesi'neYeni köprüyle 
güvenli ulaşım
Yenişehir ilçesi Söylemiş 
Mahallesi’nden geçen, 
Yolören, Çeltikçi Karasıl 
ve Çardakköy mahallele-
riyle bağlantıyı sağlayan 
ancak ortasında meyda-
na gelen çökme yüzün-
den yıkılan köprü, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yenileniyor.

Bursa’nın en temel sorunu 
olan ulaşıma köklü çözüm-
ler üretmek amacıyla akıllı 
kavşak uygulamaları, yol 

genişletmeler, toplu taşıma araçla-
rında kalitenin yükseltilmesi, raylı 
sistem optimizasyonu gibi çalışma-
lara ağırlık veren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, ilçelerdeki ulaşım 
yatırımlarını da hız kesmeden 
sürdürüyor. Bursa’nın Yenişehir il-
çesine bağlı Söylemiş Mahallesi’nde 
1973 yılında yapılan, ortasında 
meydana gelen çökmeler yüzünden 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
önce trafiğe kapatılıp, ardından 
yıkılan köprünün yerine yenisinin 
yapılması için çalışmalara başladı. 
Sadece Söylemiş Mahallesi’ni değil, 
çevredeki Yolören, Çeltikçi, Kara-
sıl ve Çardakköy Mahallelerini de 
yakından ilgilendiren yeni köprü, 
45 metre uzunluğunda ve 12 metre 
genişliğinde olacak. Yeni köprünün 
iki ay içinde tamamlanıp, hizmete 
açılması hedefleniyor.

Ulaşımda kısıtlama yok
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, kent merkezinde 
olduğu gibi 17 ilçede de önceliği 
ulaşıma verdiklerini belirterek, ilçe-
lerdeki yolları sağlıklı hale getirmek 
amacıyla yaz sezonunu dolu dolu 
geçirdiklerini söyledi. Ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmak için var güçleriy-
le çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Söylemiş mahallesindeki 
köprünün yenilenmesi noktasında 
da talepler vardı. Ekiplerimiz gerekli 
incelemeleri yaptı. Köprüde çökme-
ler meydana geldiği ve yıkılma riski 
bulunduğu için, hemen trafiğe kapa-
tıp, yıkımı gerçekleştirdik. Çevrede-
ki 4 mahalleyi de yakından ilgilen-
dirdiği için hemen imalata başladık. 
Kısa sürede tamamlayıp, kullanıma 
açmayı hedefliyoruz” dedi.

İznik’in yollarına Büyükşehir imzası
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilçelerinde yol düzenleme, asfaltlama ve bakım 
çalışmalarına devam ederken, yapılan faaliyetler vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Bursa’nın mevcut karayolu ağını 
daha sağlıklı hale getirmek 
amacıyla yol genişletme ve asfalt 
kaplama gibi yol çalışmalarına 

ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 17 
ilçede de çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bursa’nın her köşesinde hayata geçi-
rilen çalışmalarla şehir içi trafiği de 
rahatlatan Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmaları kapsamında İznik İlçesi’nde 
Hacıosmanlar Mahallesi içinde 1950 m, 

Kutluca Mahallesi’nde 2550 m, Hacı-
osmanlar Mahallesi, Sarısu Mahallesi 
bağlantı yolu ve Kırkharman bağlantı 
yolları arasında 10 bin 500 metre 
olmak üzere toplam 15 bin metre sathi 
kaplama çalışmaları tamamlandı. İznik 
İlçesi 2019 asfalt programı dahilinde 
Haziran ayından itibaren yapılan yol 
genişletme ve sathi kaplama çalışmaları 
ise toplamda 36 bin 600 metreye ulaştı. 
İznik’te ulaşımı rahatlatan çalışmalar 
hızla devam ediyor.
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Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazır-
landıklarını belirterek, “Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online 
olarak gerçekleştirebilecekler” dedi.

Başkan Aktaş, Marma-
ra Belediyeler Birliği 
(MBB) tarafından or-
ganize edilen Marmara 

Uluslararası Kent Forumu’nun 
(MARUF) ikinci gününde, ‘Toplu 
Taşımada Etkin Kurumsallaşma’ 
konulu oturuma katıldı. İstan-
bul Kongre Merkezi Emirgan-1 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
oturumu, Uluslararası Toplu Ta-
şımacılar Birliği (UITP) Kıdemli 
Direktörü Kaan Yıldızgöz yönet-
ti. Oturumda, Başkan Aktaş’ın 
yanı sıra UITP Kıdemli Uzmanı 
Jaspal Singh, Dakar Kent Ulaşım 
Konseyi Genel Müdürü Ndeye 
Gueye, Kayseri Ulaşım Genel 
Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan 
Demir konuşmacı olarak yer 
aldı. 
Yönetimde mottomuz, 3z 
formülü 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı konuş-
mada, Bursa’da 450’ye yakın 
otobüs, 37 durak, 54 kilometre 
metro ağı ve 400’e yakın halk 
otobüsü ile insanları birbirine 
kavuşturduklarını söyledi. Kent 
içi ulaşımda en kritik konunun 
yolcu beklentilerini zamanın-
da, doğru çözümle ve sürdü-
rülebilir biçimde karşılamak 
olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, bunun başarılması için 
ulaşım sistemlerinin talebe göre 
kurumsallaştırılması gerektiğini 
kaydetti. Bursa’da bu yönde 3z 
olarak açıklanabilecek motto 
oluşturduklarını, kent içi ula-
şımı zahmetsiz, zamanında ve 
zamsız formülle yönettiklerini 
belirten Başkan Aktaş, “Deza-
vantajlı gruplara sübvansiyon 
sağlıyoruz. Şehrin her noktasına 
kesintisiz ulaşım için mikrobüs 
uygulamasını ulaşım sistemi-
miz içerisine entegre etmiş 
durumdayız. Yakın zamanda 
yapımına başlayacağımız Acem-

ler projesi ile ulaşımın daha 
akışkan olmasını sağlayacağız. 
Kentin uç noktalarında yer alan 
Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ 
Üniversitesi’ne metro ağımızı 
genişletiyoruz” dedi. 
Tüm işlemler online yapı-
labilecek 
Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da 
ulaşımda işe yarayacak dijital 
dönüşümü ve Elektronik Ücret 
Toplama Sistemi’ni (EÜTS) çok 
kısa süre içerisinde hizmete 
alacaklarını açıkladı. Vatandaş-
ların ‘atılacak adımlarla birlikte’ 
tüm ulaşım işlemlerini evlerin-
den çıkmadan gerçekleştirebi-
leceklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Hemşerilerimiz, online 
dolum, online vizeleme, qr kodlu 
bilet, cep tel ile geçiş, cep tel ile 
ödeme gibi işlemleri yapabilme 
imkanına kavuşacak. Evden 
çıkmadan, yaşlı ve öğrenci kartı 
vizeleri online olarak gerçekleş-
tirebilecek” diye konuştu.  

“Türkiye’nin en zamsız 
belediyesiyiz” 
Başkan Aktaş, enflasyonun al-
tında kalan fiyat düzenlemeleri 
ile dar gelirlinin bütçesindeki 
ulaşıma ayrılan payı artırmama-
ya dikkat ettiklerini ifade etti. 

Asgari ücrete yapılan yüzde 26 
iyileştirmeye karşılık Bursa’da 
ulaşım ücretlerini sadece yüzde 
11 olarak düzenlendiklerini 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Zam-
sız ulaşımdan kastımız budur. 
Büyükşehirlerde en düşük fiyat 
düzenlemesini yapan, abonman 

kartlarla Türkiye’nin en ekono-
mik ulaşımını sağlayan, düşük 
aktarma ücretleri uygulayan 
belediye olma özelliğini taşıyo-
ruz. Ayrıca yaptığımız tüm bu 
düzenlemelerden öğrencilerimiz 
etkilenmiyor. Öğrenciler, göreve 
geldiğimiz günden bu yana 
herhangi bir zam uygulaması ile 
karşılaşmadı” şeklinde konuştu. 
Ulaşım yatırımları şehrin 
her tarafında 
Başkan Aktaş, konuşmasında 
ulaşımda yapılan yatırımlara da 
değindi. Kısa zaman önce filoya 
25 yeni otobüs kazandırdıkla-
rını, bu yatırım ile günlük yolcu 
taşıma kapasitesini artırmanın 
yanında özellikle yoğunluğun 
olduğu hatlarda rahatlama 
sağladıklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, “Bursaray’da kapasitemi-
zi yüzde 60 artıracak sinyalizas-
yon optimizasyonu çalışmaları-
mız da hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Bunların yanında makas 
yatırımı ve metro içi düzenleme 
ile kapasite artırımını sağlıyo-
ruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı 
kavşaklar ile trafikte önemli 
ölçüde rahatlama sağladık. Bu 
uygulamayı şehrimizin dört bir 
yanına yaymaya devam ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
Başkan Aktaş’tan ‘Play 
Marmara’ performansı 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İstanbul Kongre 
Merkezi’nde organize edilen 
Marmara Urban Forumu’nda, 
diğer belediye başkanlarının 
da yer aldığı ‘Play Marmara’ 
etkinliğine katıldı. Beylerbeyi-2 
Salonu’nda organize edilen et-
kinlikte Başkan Aktaş, kendisine 
verilen oyun materyalleriyle 
Bursa haritası üzerinde yatırım-
ları resmetti. 
Başkan Aktaş, MARUF kap-
samında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin açtığı standı da 
ziyaret etti. 

Başkan Aktaş: “Adamına göre muamele yok”
Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
kuralların herkes için geçerli olduğununu hatırlatıp, “Adamına göre muamele yok” dedi.

Zabıta Teşkilatının 
kuruluşunun 193’üncü 
yılını farklı etkinliklerle 
kutlayan Bursa Büyük-

şehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı, bu kez 17 ilçede 
görevli zabıtaları kahvaltıda bir 
araya getirdi. Gölpark’ta düzen-
lenen etkinlikte, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
da zabıtaları yalnız bırakmadı. 
Sıhhi ve gayri sıhhi müessese-
lerde, ana caddelerde, bulvar, 
meydan, park ve mezarlıklarda, 
trafikte ve büyükşehir sınır-
larında akla gelebilecek tüm 
noktalarda zabıtaları görmenin 
mümkün olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, halkın esenliğini 
sağlayan zabıtaların zor bir 
görev üstlendiğini vurguladı. 

Büyükşehir zabıtasının 239 
personel ve 31 araçla görev 
yaptığını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Ülkemizde genelde 
memnunlar memnuniyetlerini 
dile getirmiyor. Ancak memnu-
niyetsizler seslerini olanca güç-

leriyle çıkarıyor. Tezgahı alınan 
seyyar satıcının tepkisi, sanki 
ortada bir haksızlık, hukuk-
suzluk varmış gibi gündeme 
getiriliyor. Oysa seyyar satıcı-
lara yönelik çalışmalarımızdan 
herkes memnun ama dile 

getirilmiyor. Kirasını ödeyen, 
vergisini ödeyen esnafımızı 
korumak adına yaptığımız bu 
hamleler yüzünden içiniz rahat 
olsun” dedi.
Adamına göre muamele yok

Çözümlenmeyen sıkıntıların 
zamanla alışkanlık haline geldi-
ğini ve daha sonra bu alışkan-
lıklara değiştirmenin çok daha 
zor olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Gerek İnegöl Belediye 
Başkanlığı dönemlerim gerekse 
Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı süreciyle ilgili şunu net 
olarak söyleyebilirim. Adamına 
göre muamele kesinlikle yok. 
Kurallar herkes için geçerli. 
Kadını için de erkeği için de. 
Zengini için de fakiri için de. A 
Partisi için de B Partisi için de. 
Hepimiz aynı geminin içinde-
yiz. Allah göstermesin gemi 
su almaya başlarsa ne zengini 
ne fakiri, ne doğusu ne batısı 
hepimiz için sıkıntı olur” diye 
konuştu.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 9

Sosyal medyada 
tanıtım atağı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihi, 
kültürel ve turistik özellikleri-
ni kendi sosyal medya he-
saplarından paylaşarak ken-
tin tanıtımına katkı sağlayan 
Güney Koreli fenomenlerle 
bir araya geldi.

Dost ve kardeş iki ülke arasında 
başlatılan turizm etkinlikleri 
kapsamında Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu 
iş birliğiyle Bursa'ya gelen Güney Koreli 
konuklar, tarihi ve turistik yerleri gezdi. 
Ulu Cami, Kapalıçarşı, Hanlar Bölgesi, 
Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, 
Tophane, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü gibi 
tarihi yerlerin yanı sıra 700 yıllık Osmanlı 
köyü Cumalıkızık, İnkaya, Uludağ, Gölyazı 
ve İznik gibi önemli turizm bölgelerini 
ziyaret eden Güney Koreli fenomenler, 
bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal 
medya hesaplarında paylaştı. İskender 
kebabı, İnegöl köftesi, kestane şekeri gibi 
yöresel lezzetleri de tadan Güney Koreli-
ler, bunlarla ilgili de takipçilerine tanıtıcı 
paylaşımlarda bulundu.

Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik 
değerleri ile yöresel lezzetlerine hayran 
kalan Güney Koreli sosyal medya feno-
meni ve blog yazarları, Dobruca Sosyal 
Tesisleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. 
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu'nun da 
katıldığı yemekte konuşan Başkan Aktaş, 
her ülkenin birbirleriyle farklı ilişkileri 
olduğunu ancak Türkiye ile Güney Kore 
arasındaki ilişkilerin özel bir pozisyonu 
olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, "Bu 
rağmen yıllar önce bizim atalarımız Güney 
Kore'nin bağımsızlık mücadelesi için asker 
göndermiş ve bizim orada şehitlerimiz var.  
İki ülke büyükelçilerinin bizzat Bursa'ya 
gelerek başlattıkları bu sürecin şehirler 
arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendire-
ceğine inanıyorum" dedi. 

Kaldırım ve yol işgallerine geçit yok
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da kaldırım ve yolların haksız yere 
işgal edilmesine kesinlikle göz yummayacaklarını belirterek, “Birkaç kişinin menfa-
ati için yüzlerce, binlerce kişinin rahatını bozamayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
Eylül ayı olağan toplantısı 
gerçekleştirildi. Başkan Aktaş 
yönetiminde yapılan toplantı-

da, son aylarda sıkça gündeme gelen 
kaldırım ve yol işgalleri de ele alındı. 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili 
Selim Yağcı’nın da misafir olarak ka-
tıldığı toplantıda; BursaRay Karaman 
İstasyonu’nun ismi Karaman-Hürriyet 
İstasyonu, İznik 1. Murat Hamamı’nın 
ismi de İznik Çini Müzesi olarak değiş-
tirildi. İki karar da oybirliğiyle alındı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Bursa’da kaldırım ve yol 
işgallerine asla izin vermeyeceklerini 
söyledi. Bu konuda ilçe belediyelerine 
de görevler düştüğünü, bu konuda-
ki yükümlülüklerin eksiksiz yerine 
getirilmesini beklediklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Uygulamanın sadece 
ana caddelerde yerine getirilmesine 
gerek yok. Ara arterlerde de gerçek-
leştirilmeli” diye konuştu. Geçen hafta 
Mudanya ve Gemlik sahillerini işgal 
edenlere karşı bir operasyon yaptıkla-

rını ve vatandaşlardan olumlu yönde 
tepkiler aldıklarını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “‘Bizim sorumluluğumuzda-
dır, değildir. Farklı siyasi partiden’ 
tartışmasına girmeden, Mudanya ve 
Gemlik’te müdahalelerimizi gerçek-

leştirdik. Burada önemli olan, va-
tandaşımızın rahat etmesidir. Birkaç 
kişinin menfaati için yüzlerce, binlerce 
insanın keyfini kaçıramayız” şeklinde 
konuştu.

Dersimiz, sahil temizliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Mudanya’da düzenlenen sahil temizli-
ği etkinliğine katılan Dörtçelik Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
sahildeki atıkları topladı.

Mudanya, Gemlik ve 
Karacabey sahil-
lerini yaz sezonu 
boyunca düzenli 

olarak temizleyip, tatilcilerin 
daha sağlıklı bir ortamda 
sahillerden yararlanmasını 
sağlayan Park Bahçeler ve 
Sahil Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı, düzenlediği farklı 
etkinliklerle çevre konusun-
da farkındalık oluşturmaya 

devam ediyor. Farklı sivil 
toplum kuruluşları ve eğitim 
kurumlarıyla işbirliğinde dü-
zenlenen çevre etkinliklerine 
bu kez Mudanya Dörtçelik 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri destek 
verdi. Mudanya sahilinde 
düzenlenen atık toplama 
etkinliğinde öğrenciler, 
sahildeki atıkları büyük bir 
titizlikle topladı.

Sahil işgaline geçit yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Daire Başkanlığı’na 
bağlı ekipler, Mudanya, Gü-
zelyalı ve Gemlik sahillerini 

işgal edip buralarda faaliyet gösteren 
işletmelere yönelik operasyonlarına 
devam ediyor. Bu anlamda, kıyı şeridi-
ni kapatarak izinsiz olarak vatandaş-
lara şezlong kiralayan, ilgili kanuna 
muhalefet ederek sahilleri işgal eden 
işletmelerin malzemelerine el konul-
du. İşletmeler hakkında cezai işlem 
uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 
Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik-Kumla 
sahillerinde yaya yolu işgalleri olduğu 
ve özellikle işletmelerin plajlara şez-
long koyarak halkın denize girmesini 
engellediği, kıyı kanununa muhalefet 
ederek sahil bandını işgal ettiği yö-
nünde vatandaşlardan yoğun şika-
yetler aldı. Bunun üzerine harekete 
geçen yetkililer, Bursa Valiliği nez-

dinde girişimlerde bulundu. Valilik 
ise kıyı kanununa muhalefet ederek 
sahillerde işgale sebebiyet veren iş-
letmelere yasal yaptırım uygulanması 
ve işgallerin kaldırılmasının sağlan-
ması yönünde karar aldı. Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe belediye zabıta ve ilçe 
emniyet müdürlüğü ekipleriyle birlik-
te sahil denetimini artırdı. 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanı Esat Yalman, yaptığı açıkla-
mada, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın talimatı doğrultu-
sunda sahillerde gerekli uyarıların 
yapıldığını ve teşkilat olarak hiçbir 
yerde sahil işgallerine geçit vermeye-
ceklerini söyledi.
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Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor 
Tesisleri’nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması için çalışmalara hız verildi.

Altyapıdan ulaşıma, eğitimden 
tarihi ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılmasına kadar 
her alanda hayata geçirdiği 

yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 
yeniden ‘yeşille’ anılması için çevre 
yatırımlarında da hız kesmiyor. Yeni 
dönemde Bursa’ya 1,5 milyon met-
rekare yeni yeşil alan kazandırmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer 
ilçelerine hitap eden Hüdavendigar 
Kent Parkı’na benzer bir projeyi 
Yıldırım’da hayata geçiriyor. Bünye-
sinde yüzme havuzu, boks ve güreş 
salonları, sporcu misafirhanesi, iki 
nizami futbol sahası, seyirci tribünü, 
lunapark, kafeteryalar, 11 bin metre-
karelik gölet, tematik parklar ve 300 
araçlık otopark da bulunan Vakıfköy 
Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin resmi 
açılışının 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması 
hedefleniyor.
Çalışmalar hızla devam ediyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki Yıldırım Beledi-

ye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte 
Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisle-
rinde devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. Kentin doğu bölgesine ayrı-
calıklı bir yaşam alanı kazandırdıkla-
rını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellik-

le şehrin batısında ciddi sosyal alanlar 
olduğu ancak doğuda olmadığı yönün-
deki serzenişleri sürekli halkımızdan 
duyuyorduk. Vakıfköy Kent Parkımız 
bu manada kentimizin doğudaki 
mahalleri hatta Gürsu ve Kestel’i de 
gerçekten ihya edecek. Çocukların ve 
gençlerimizin eğlenebileceği lunapark 
ve spor için her türlü imkanlar olacak. 
Piknik alanları, suni havuzda san-
dal gezintileri, kafeteryalar, amatör 
kulüplerin BAL ligi takımlarının futbol 
maçlarını yapacakları nizami sahalar 
ile burası ayrıcalıklı bir yaşam alanı 
olacak. Eksiklerimizi de kısa sürede 
tamamlayıp, inşallah 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda res-
mi açılışını yapmak istiyoruz. Güven-
lik hizmetleriyle, otoparkıyla buradası 
halkımızın gelip huzur içinde zaman 
geçirebileceği bir nokta olacak” dedi.
Yıldırım’a kazandırılan bu ayrıcalıklı 
park nedeniyle Başkan Aktaş’a teşek-
kür eden Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz da parkın sadece çevre 
mahallelere değil, Kestel ve Gürsu’ya 
da hizmet veren önemli bir buluşma 
noktası olacağını kaydetti.

Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak
Büyükşehir Belediyesi ile 

Orman Bölge Müdürlüğü 
arasında, Bursa’yı temsil eden 
ağaçların çoğaltılıp şehrin 

uygun bölgelerine dikilmesi yönünde 
işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşma 
kapsamında 12 bin 500 fidan üretile-
ceğini açıklayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya özel 
ağaç türlerinin başta tarihi ve kültürel 
miras bölgeleri olmak üzere ibadet-
hane ve park bahçeler gibi alanlarda 
değerlendirileceğini söyledi. 
Fidan yetiştirme ve işbirliği proto-
kolüne; Büyükşehir Belediyesi adına 
Başkan Alinur Aktaş, Orman Bölge 
Müdürlüğü adına da Bölge Müdürü 
Yalçın Akın imza attı. İlgili bürokratla-
rın da eşlik ettiği imza töreni, Orman 
Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı. 
“Kültür mirasımız  
geleceğe taşınacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, projeyle birlikte yerli ve milli 
kaynaklarla üretilen sembol ağaçları 
Bursa’ya kazandırmak istediklerini 

söyledi. Milli ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü seferberliği gibi kanun, 
kararname ve genelgelere dayanarak 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
12 bin 500 adet milli ve yerli fidan 
üreteceklerini ve bu fidanları şehrin 
farklı bölgelerinde kullanacaklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, “Bu proje 
ile kültürel hikayesi olan, halkımız 
tarafından bilinen ve özel öneme 
haiz ağaçlar üretilip dikilerek, kültür 
mirasımız geleceğe taşınmış olacak. 
Yine bu sayede unutulmaya yüz tutan 
değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, 

ağaç ve yeşil sevgisini pekiştirme-
ye çalışacağız” dedi. Orman Bölge 
Müdürlüğü’nce üretilen ağaçların 
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bah-
çeler Şube Müdürlüğü’nün kontro-
lünde dikileceğini, bakım ve koruma 
işlemlerinin yine bu birim tarafından 
yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, 
“2019-2024 yılları arasında uygu-
lanacak proje kapsamında; gümişi 
ıhlamur, erguvan, batı çınarı, doğu 
çınarı, at kestanesi, gülibirişim, 
adi huş, şeker akça ağaçı, gladiçya, 
fıstıkçamı, himalaye sediri, mazı gibi 
türler üretilip dikilecek” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, Yeşil Bursa’ya değer 
katacak protokolün hayırlara vesile 
olmasını diledi. 
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın 
Akın ise kurumuyla alakalı çalışmalar 
hakkında Başkan Aktaş’ı bilgilendirdi. 
Akın, 12 bin 500 fidanın ‘imzalanan 
protokolle birlikte’ ithal edilmeden 
yerli kaynaklarla üretilerek 2023 
yılına kadar Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edileceğini ifade etti.

Çevreye uydudan 
koruma kalkanı
Büyükşehir Belediyesi, atıkları 
kaçak olarak doğal ortama bıra-
kan 11 kişi ve kuruluşa toplam 
1 milyon 807 bin 892 TL para 
cezası kesti.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir kent olması için çevre yatırımlarına 
ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur 
suyu hatları ve dere ıslah çalışmaları-

nın yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları 
kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da 
yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere ke-
narları ve verimli tarım alanlarına kaçak ola-
rak dökülen hafriyatların önüne geçmek için 
Büyükşehir Belediyesi’nce 32 adet hafriyat 
depolama, 5 adet tarımsal amaçlı depolama, 7 
adet proje kapsamında dolgu alanı, 8 adet geri 
kazanım kırma eleme tesisi ve 5 adet nebati 
toprak geri kazanım tesisi oluşturuldu. Alt ve 
üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat 
toprağı, inşaat yıkıntı ve asfalt atıkları öncelik-
li olarak kaynağında değerlendirilirken, artan 
atıklar yine öncelikli olarak geri kazanım 
tesislerine yönlendirilerek hafriyat depolama 
sahalarında bertaraf ediliyor.

Uydudan takip
Sorunlara kaynağında ve etkin müdahale 
için hafriyat taşıyan araçların Büyükşehir 
Belediyesi’nden ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ alması 
gerekirken, bu belgeyi almak isteyenlerin ise 
araç takip sistemine girmesi gerekiyor. UKO-
ME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu 
araç takip sistemine uyumlu, damper hareket-
lerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorun-
luluğu getirilirken, bugüne kadar 930 adet 
kamyon GPS’le takibe alındı. Gerek uydu takibi 
gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak 
hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 
72 bin 197 TL ve firmalara da 216 bin 591 TL 
para cezası uygulanıyor. Bu yılın ilk 8 ayında 
kaçak döküm yaptıkları tespit edilen 11 kişi ve 
firmaya toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para 
cezası kesildi.
Çevre konunda sadece belediyelere değil, 
7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine önemli 
görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, 
"Yeterli depolama alanlarımızı oluşturduk. Bu 
alanların dışına yapılan kaçak dökümlerle ilgili 
denetimlerimiz de aralıksız sürüyor" dedi.
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Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Kenti’
Büyükşehir Belediyesi, temiz bir kent hedefi ve çevre odaklı faaliyetleriyle dikkati  
çekerken, ‘İklim Değişikliğine Karşı Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Bursa’nın  
da yerini almasını sağladı.

Dünya Doğal Yaşamı 
Koruma Vakfı tarafın-
dan 22 Nisan Dünya 
Günü’nde 2019 dönemi 

Türkiye ayağı başlatılan ‘Tek 
Dünya Kentleri Yarışması’na 
Bursa da katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi, iklim değişikliği ile 
mücadele, deneyim paylaşımı 
ve diğer kentlere bu konularda 
ilham vermek amacıyla bir araya 
gelen yüzlerce kentin arasında 
yerini aldı.
Tek Dünya Kentleri Yarışması; 
iklime dirençli ve yüzde yüz 
yenilenebilir enerjiye dayalı 
bir geleceğe yönelik küresel bir 
dönüşüm için kentlerin eyleme 
geçmelerinin ve katkı sunmala-
rının sağlanması amacıyla Dün-
ya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından tasarlanıyor. 
Sürdürülebilir kalkınma ve 
iklim eyleminin öneminin hızla 
arttığı dünyada, bu yarışma, 
yaşama ve çalışma açısından 
Bursa’nın cazibesini sunma 
fırsatı tanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
2014 yılından bu yana iklim 
değişikliği alanında yürüttüğü 
çalışmalar ile Türkiye’deki di-

ğer kentler için örnek olmuş ve 
‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Değişikliği Uyum Planı’nı hazır-
layarak Türkiye’de bu alanda 

ön plana çıkan kentler arasında 
yer almıştır. Bu çalışmalar da 
‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’ 
sürecine başvuruda önemli bir 
temel oluşturuyor. Türkiye’den 
5, toplamda ise 250’den fazla 
kentin katılım sağlayıp, ‘CDP/
ICLEI’nin ‘Birleşik Raporlama 
Sistemi’ne bilgilerini gönder-
diği yarışmada; uzman jüri 
tarafından her ülke için en fazla 
3 aday kent finalist olarak seçi-
lecek. Bu kentlerden biri ulusal 
düzeyde kazanan kent olarak 
belirlenecek ve sonrasında ise 
uluslararası ölçekte kazanan 
kent seçilecek. Finalist kentler 
2020 yılı başında ilan edilecek.
Yarışmanın hedefi
‘Tek Dünya Kentleri 
Yarışması’na katılımcı ülke-
lerdeki yerel yönetimler ve 
belediyeler; iklim değişikliğiyle 
mücadele edilmesi ve gelecek 
yıllar içerisinde sürdürülebilir, 
verimli ve yenilenebilir enerjiye 
dayalı çözümlerin büyük ölçüde 
yaygınlaştırılması için bütün-
cül, ilham verici ve güvenilir 
planlar sunmaya davet ediliyor. 
Yarışmacılar, aynı zamanda, 
dirençliliğin artırılması ve ‘tek 

dünya’ yaşam biçimlerinin 
mümkün kılınması gibi başka 
önemli faydaları gerçekleştirme 
becerileri açısından da değer-
lendirilecekler.
2011’den bu yana gerçekleşti-
rilen etkinlik ile iklim değişikli-
ğiyle mücadele etmek, kentler-
de iklim dostu bir dönüşümü 
teşvik etmek, çevresel sürdü-
rülebilirlik hedeflerine doğru 
yol alan kentleri seçmek ve 
farkındalık sağlamak hedef-
leniyor. Yarışma, karbon ayak 
izini azaltmak ve iklim değişik-

liğinin etkilerine karşı direnci 
artırmak yolunda anlamlı ve 
yenilikçi adımlar atan kentleri 
öne çıkarmayı da amaçlıyor. 
Yarışmaya başvuran kentlerin 
sunduğu veriler tek bir adreste 
toplanırken, uluslararası uz-
manlardan oluşan bir ‘Bilimsel 
Konsey’, yapılan başvuruları 
değerlendiriyor. Bu değer-
lendirme de iklim hedefleri 
açısından önem taşıyan enerji, 
binalar, iklim değişikliğine 
uyum konularındaki uygulama-
ları kapsıyor.

Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı
Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlikte her anlamda değerini bulması için çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, 
her biri adeta yaşayan tarih olan İznik ve Keles ilçelerini ‘Cittaslow Yavaş Şehir’ ağına katmak için girişimde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, 
sahip oldukları doğal 
zenginliklerle adeta 
açık hava müzesi olan 

İznik ve Keles’i Yavaş Şehir 
ağına katmak için düğmeye 
bastı. İznik Belediye Başkanı 
Kağan Mehmet Usta ile Keles 
Belediye Başkanı Mehmet 
Keskin ve beraberindekiler, 30 
ülkeden 260 kentin üye olduğu 
Cittaslow’un Türkiye’de tem-
silciliğini yürüten Seferihisar’a 
giderek, yapılan uygulamaları 
yerinde inceledi. İlçede Salı 
Pazarı, Fotovoltaik Güç Santrali, 
Çocuk Belediyesi, Kent ve Anı 

Evi, Can Yücel Tohum Merkezi, 
mandalina kurutma tesisi ve 
Sığacık Kaleiçi’ni gezen Bursa 
ekibi, Seferihisar Belediye 
Başkanı İsmail Yetişkin ile de 
görüşerek katılım şartlarıyla 
ilgili bilgiler aldı.
Adaylık sürecinin başlamasıyla 
birlikte İznik ve Keles, 72 mad-
delik şartları yerine getirdiği 
takdirde Cittaslow şehir olma 
özelliğini kazanacak. Sözkonusu 
ilçeler, doğal güzellikleri ve ken-
dine özgü kimlikleriyle kombine 
edilerek, hem turizm anlamında 
ülke ekonomisine katkıda bulu-
nacak hem de dünya üzerindeki 

yaşanabilir kentler 
arasında Bursa’nın ön 
sıralarda yer almasını 
sağlayacak. 
Cittaslow nedir? 
İtalyanca Citta (şe-
hir) ve İngilizce slow 
(yavaş) kelimelerin-
den oluşan Cittaslow, 
‘Yavaş Şehir” anlamına 
geliyor. Cittaslow’un 

temeli 1999 yılında İtalya’nın 
Chianti bölgesindeki Greve 
kentinde atıldı. İlk bildirgede, 
küreselleşmenin insanlar ara-
sındaki iletişimi, kaynaşmayı ve 
değişimi kolaylaştırmasına kar-
şılık farklılıkların törpülenerek, 
tek bir model insan oluştur-
maya doğru gittiği ve sonunda 
sıradanlığın hakim olacağı bir 
düzenin oluşturulacağı konu-
sunda endişeler bulunduğu 
dile getirildi. Bu muhtemel 
sonuçların engellenmesi, yerel 
değerlere sahip çıkılması, 
bu değerlerin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla Yavaş 
Şehirler kavramı çerçevesinde 
bir ağ oluşturuldu.
Yavaş Şehir olabilmek için çev-
re politikaları, altyapı, kentin 
dokusunun kalitesi, yerel üre-
tim ve ürünlerin desteklenme-
si, konukseverlik gibi kriterler 
gerekiyor. Bu şehirlerin logosu 
olan salyangozu kullanabil-
meye hak kazanan merkezler, 
düzenli olarak denetimden 
geçiriliyor.
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Çiftçinin alın teri dövize dönüşüyor
Bursa’da kırsal kalkınmanın 

sağlanması hedefiyle yük-
sek verimli hayvan ırkları-
nın teminini, kaliteli fide, 

fidan ve tohumluk dağıtımı, ekip-
man destekleri başta olmak üzere 
her alanda çiftçilerin yanında olan 
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal an-
lamda bir ilki gerçekleştirdi. Türki-
ye’deki ahududu üretiminin yüzde 
96’sını gerçekleştiren Bursa’nın bu 
alanda ihracata yönelmesini amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi, Tarım 
A.Ş. aracılığıyla ‘Kaliteli Ahududu 
Yetiştiriciliği Projesi’ni uygulamaya 
almıştı. Proje kapsamında ahududu 
yetiştiricilerini eğitim için Bos-
na Hersek’e götüren Büyükşehir 
Belediyesi, aroması, dayanıklılığı 
ve lezzeti ile ihracata en uygun cins 
olan ‘polka’ cinci ahududunu Bosna 
Hersek’ten ithal ederek, doku kül-
tür laboratuvarlarında çoğaltarak 
geçtiğimiz Mart ayında üreticilere 
yüksek verimli ahududu fidelerini 
dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kap-
samında, ahududu yetiştiriciliği ko-
nusunda eğitim alan, ardından Bos-
na Hersek’e gidip verimli üretim 
tekniklerini yerinde gören Bursalı 
çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin 
dağıttığı fidanlardan ilk meyvele-
rini toplamaya başladı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 
beraberindeki Tarım A.Ş. Genel 
Müdürü Fetullah Bingül ile birlikte 
İnegöl’ün Hilmiye Mahallesi’ndeki 
çiftçi Rahmi Ulusoy’un ahududu 
bahçesindeki hasada eşlik etti.
Hedefe yürüyoruz
Çiftçi Rahmi Ulusoy ile birlikte da-
lından ahududu toplayan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
tarımsal kalkınmanın desteklen-
mesi ve kaliteli üretimin sağlan-
ması hedefiyle önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerini söyledi. Bu 
çalışmalardan birinin de Tarım 
A.Ş. tarafından yürütülen ‘Kaliteli 
Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Bursa’nın ahududu yetiştiriciliği-
ni güçlendiren proje kapsamında 

üreticilerin, Bosna Hersek’teki 
eğitim faaliyetlerine katılmalarını 
ve fidanların yetişme ortamını ve 
uygulamaları bizzat yerinde incele-
melerini sağladık. Bursa’ya yeni bir 
ahududu cinsi ‘polka’yı kazandırdık 
ve şimdi bu fidanlar ilk meyvelerini 
verdi. Kalitesi, dayanımı, taze tü-
ketime uygunluğu ile ahududumuz 
artık dünya pazarlarına hazır hale 
geldi. Öncelikli hedefimiz ithalatın 
önüne geçmek. Bu noktada ‘polka’ 
cinsi ahududu fidanlarını, doku 
kültür laboratuvarlarında çoğalta-
rak şehrimizde üretiminin daha da 
arttırılmasını hedefliyoruz. Daha 
önce hedefimiz 10 bin ton demiştik 
ve bu hedefe emin adımlarla yürü-
yoruz” dedi.
Ahududu Hong Kong  
pazarında
Bursa’ya yeni kazandırdıkları ahu-
dudu cinsinin ihracata yönelik bir 
cins olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bursa, üretilen iri, daya-
nıklı, lezzetli ahududuları yurtdı-
şına ihraç etmeye bir adım daha 
yaklaştı. Doğru adımlarla, üretimi 
teşvik etmeye devam edeceğiz. 
Biz inanıyoruz ki kırsal kalkınma 
Bursa için bir zenginlik olacak. Bu 
projelerde yer alan çiftçilerimizi 
kutluyor, bereketli hasatlar diliyo-

rum. Arkadaşlarımız 4-6 Eylül’de 
Hong Kong’da olacak. Asia Fruit 
Logistica Fuarında şehrimizde 
üretilen tüm meyve ve sebzeleri ta-
nıtacak ve müşterilerle buluştura-
caklar. Bu fuarda özellikle ahududu 
ve yaban mersinini de tanıtacağız. 
Çalışmalarımız ve yatırımlarımızla 
önümüzdeki dönemde Bursa in-
cirde olduğu gibi yurt dışına ihraç 
ettiği yaban mersini ve ahududu 
ile de adından söz ettirecek” diye 
konuştu.
Hayal gibi geldi
Büyükşehir Belediyesi’nin dağıt-
tığı polka cinsi fidanları İnegöl’ün 
Hilmiye Mahallesindeki bahçesine 
eken ve Başkan Aktaş’la birlikte 
hasat yapan Rahmi Ulusoy, “Polka 
cinsi ahududunun Hilmiye’de 
olabileceğini söylediler. Biz de 
kooperatif başkanımız aracılığıyla 
2400 adet fidan aldık. Bize 4-5 ay 
içinde ürün alabileceğini söylediler. 
Bize hayal gibi geldi, olmayacağını 
düşünüyorduk. Anacak 15 gündür 
hasat yapıyoruz. Bugüne kadar 
500-600 kilo ürün aldık. Fidan-
larda daha bir o kadar daha ürün 
var. Dokuzuncu ayın sonuna kadar 
ürün alacağımızı düşünüyorum. 
Desteklerinden dolayı Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir ‘ortak 
akıl’ ile büyüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl 
ile büyüyor” diyerek, ilçelerdeki 
muhtarlarla buluşma toplantılarına 
Büyükorhan’dan başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Büyükorhan pazar alanında gerçekleştirilen 
toplantıda ilçedeki 43 mahallenin muhtarıy-
la bir araya geldi. Büyükorhan’da başlayan 

‘Muhtarlar Buluşmaları’nın diğer ilçelerde de devam 
edeceğini belirten Başkan Aktaş, muhtarlarla sohbet 
ederek, mahallelerindeki ihtiyaçlarla ilgili bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın 17 ilçesinde de 
hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan ve yapılan hizmet-
lerin halka sağlıklı şekilde ulaşması noktasında muh-
tarların önemli görevleri olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, “Seçimlerde halkın teveccühüyle Büyükşehir 
Belediyesi’nde görevimize başladık. Herkesin belediye 
başkanıyız. Bize oy verene de oy vermeyene de hizmet 
etmek görevimizdir” dedi.

 “İhtiyaçlar önceliğimiz”
Büyükşehir Belediyesi’nden büyük beklentilerin ol-
duğunu ancak Bursa’da hizmetleri planlarken önce-
likle ihtiyaçların değerlendirildiğini belirten Başkan 
Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın 1058 
mahallesinde de hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Kırsal mahallelerde yolların yapılması, içme suyu ve 
kanalizasyon ile altyapının düzenlenmesi çalışmala-
rıyla, insanların rahatlıkla buraya ulaşabildikleri bir 
düzeni sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda şehrin 
ekonomik aktivitesinin artması için de çalışmalar yapı-
yoruz. Büyükorhan’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
belediyesi, ilçe teşkilatı ve muhtarlarımızla el birliğiyle 
çalışmalıyız. Önyargıyla hareket etmeden, beraberce 
taş üstüne taş koyalım istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, ciddi sıkıntılara rağmen kentin geleceği 
için gayretle çalıştıklarını söyleyerek, “Öncelikli ko-
nuları ele alarak, zamana yayarak, doğru planlamayla, 
yol, altyapı ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımı-
zı gerçekleştirelim. Amacımız, baki kalan bu kubbede 
hoş bir seda bırakmaktır. Daha sağlıklı, ulaşılabilir 
ve yaşanabilir bir Bursa’yı oluşturmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da 
Başkan Aktaş’a ilçe ziyareti ve desteklerinden dolayı 
teşekkür ederek, “Başkanımız, muhtarlarla buluşmala-
rına burada başladı. Biz de kendisinin sloganıyla ‘canla 
başla’ Bursa ve Büyükorhan için çalışmaya devam 
edeceğiz. 43 mahallemiz ve 11 bin civarındaki nüfu-
sumuzla Büyükorhan’da muhtarlarımızla imece usulü 
faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan ile 
Büyükşehir bürokratlarının da hazır bulunduğu top-
lantıda muhtarlar, mahallelerinin durumu ve problem-
leriyle ilgili taleplerini Başkan Aktaş’a iletti.
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Huzurevi’nde kermes coşkusu
Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde bu yıl 22.’si düzenlenen geleneksel 
kermes, keyifli bir güne imzasını attı.

Bursa’da 22 yıldır özel bir 
gelenek halini alan ‘Hu-
zurevi Kermesi’, Huzurevi 
sakinlerine moral veriyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzure-
vi Şube Müdürlüğü yerleşkesinde coş-
kulu bir güne imzasını atan kermes, 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
konuklarını ağırlamaya başladı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Kaplıkaya’daki yerleşkede 
gerçekleştirilen ‘22. Geleneksel Hu-
zurevi Kermesi’ne eşi Sevinç Aktaş ile 
birlikte katıldı.
“Huzurevi bir aile”
Başkan Aktaş, huzurevinin bir aile ol-
duğunu, 3 binada yaklaşık 250 kişiye 
hizmet verildiğini, sosyal ve psikolo-
jik destek sağlandığını, çeşitli geziler 
düzenlendiğini ve Bursa’nın öncülü-
ğünde başlayan Umre ziyaretlerinin 
bu yıl 7. kez gerçekleştirileceğini 
anlattı. Huzurevleri Vakfı’nın da her 
zaman desteklediği geleneksel ker-
mesin değerine dikkati çeken Başkan 
Aktaş, “Varlıklarıyla yaşamı anlamlı 
kılan, hayat tecrübeleriyle geleceğe 
ışık tutan yaşlılarımızla birlikteyiz. 
İnancımız ve değerlerimiz, yaşlıları-
mızın yalnızlaşmasına asla müsaade 
etmeyen şefkat ve merhamet dolu 
bir anlayışı benimsiyor. Bu anlayışın 
hâkim olduğu bir toplum ise varlığını 
ve birliğini daha güçlü bir şekilde 
sürdürmeye devam edecektir” dedi.
Huzurevi sakinlerinin el emeği
Başkan Aktaş, kermesin 1996 yılın-
dan beri geleneksel olarak yapıldığını 
hatırlatarak, “Huzurevi kermesi, 
bu yıl 22. kez gerçekleştiriliyor. Bu 
sayede Huzurevi sakinlerimiz ve va-
tandaşlar, güzel bir gün geçiriyorlar. 
Kermeste Huzurevi bünyesindeki ah-
şap kesim ve boyama, ipek koza, takı 
tasarım, deri işleme ve dikiş atölyele-
rinde Huzurevi sakinlerinin yaptıkları 
el işleri, mefruşat ve hediyelik eşyalar 
beğeniye sunuluyor. Aynı zamanda 
Huzurevi dostları tarafından açılan 

bağış stantlarında da çeşitli yöresel 
yiyecekler, ev yemekleri, elişi ürünler 
satışa sunuluyor” diye konuştu.
Kermeste Huzurevi sakinleriyle bol 
bol sohbet eden Başkan Aktaş, eşi 
Sevinç Aktaş ile birlikte stantları 
gezdi ve alışveriş yaptı. Kermes katı-
lımcılarına teşekkür belgelerini veren 

Başkan Aktaş, Huzurevi Bocce Takımı 
ile bocce oynadı, düzenlenen turnu-
vada da başarılı olan sporculara ma-
dalyalarını verdi. Huzurevi sakinleri 
de Mehter Takımı ile Orkestra Şube 
Müdürlüğü ve Huzurevi Korosu’nun 
konserleriyle renklenen kermesin 
keyfini doyasıya çıkardı.

Şehrin göbeğinde golf keyfi
Yaz kış spor okulları, gençlik 

kampları ve okul sporları 
etkinlikleriyle sporu daha 
geniş kitlelere ulaştıran 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporu 
tesislerin dışına taşıyıp, 7'den 77'ye 
herkesle buluşturmaya devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 
Dünya Mini Golf Federasyonu Tür-
kiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü 
işbirliğiyle düzenlendiği etkinlik, 
dünyada yaygın olarak oynanan, 
Türkiye'de de son yıllarda ilginin 
giderek arttığı mini golf sporunu 
Bursalılarla buluşturdu. Yaya trafiği-
nin en yoğun olduğu kent meydanına 
kurulan golf platformlarını gören 
vatandaşlar önce meraklı gözlerle ne 
olduğunu anlaya çalışırken, kısa sü-
rede golf sopalarını ellerinde buldu. 
Görevlilerden oyunun nasıl oynana-
cağını öğrenen vatandaşlar, platform 
üzerindeki deliğe golf topunu geçire-
bilmek için mücadele etti.
Sadece çocuklar ve gençler değil tüm 
vatandaşların büyük bir merak ve 
heyecanla eşlik ettiği organizasyon 
renkli görüntülere sahne oldu. Kent 

meydanında kaldırımları süpü-
rürken, golf platformlarını gören 
temizlik görevlisi de elindeki süpür-
geyi bırakıp, mini golfte hünerlerini 
sergiledi. Atış tekniği konusunda 
önce görevlilerden destek alan temiz-
lik görevlisi, peş peşe yaptığı başarılı 
atışlarla izleyenlerden alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nu-
rullah Yıldız, Büyükşehir Belediyesi 
olarak sporu tabana yaymayı, sporun 
her kesimden insanlara ulaşmasını 
sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 
Vatandaşların sadece spor tesisle-
rinde değil tesis dışında da sportif 
aktivitelere katılmasını arzuladıkla-
rını vurgulayan Yıldız, "Bu nedenle 
kentimiz en önemli noktalarından 
biri olan kent meydanında mini 
golf etkinliği düzenledik. Amacımız 
sadece çocukları ve gençleri değil, 
7'den 77'ye aileleri, velileri de spora 
dahil etmek. Vatandaşlarımızın da 
yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bu bizi 
sevindirdi" dedi.

Mutfakta engel 
tanımadılar
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Engelsiz 
Mutfak ve Kafe Projesi sona 
erdi. Farklı engel gruplarından 
projede yer alan 10 kursiyer 
katılım belgelerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli-
ler Şube Müdürlüğü Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde engelli istihdamı 

kapsamında gerçekleştirilen İŞKUR Destekli 
Engelsiz Mutfak ve Kafe Projesi sona erdi. 6 
ay boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen 
10 öğrenci katılım belgelerini almaya hak 
kazandı. Toplamda 640 saat süren eğitimler 
boyunca pastacılık ve aşçılık alanlarında 
teorik ve pratik eğitimler alan kursiyerler, 
birbirinden lezzetli tarifleri uygulayarak 
mutfaktaki engelleri de kaldırdı.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sertifika töreni 
için bir araya gelen öğrenciler ve aileleri 
doyasıya eğlendiler. Engelliler Şube Müdürü 
Yasemin Şavşatlı tüm öğrencilere sertifika-
larını ve hediyelerini takdim etti.

‘Bağımlılık’ konferansı 

Madde Bağımlılığıyla Mücadelede 
Yalnız Değilsiniz. Büyükşehir Ya-
nınızda’ sloganıyla Kestel Kültür 
Merkezi’nde ilçe halkına yönelik 

olarak gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı 
Mehmet Fidan, Kestel Kaymakamı Ahmet 
Karakaya ve İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu da 
katıldı. Programda önce protokol konuş-
maları yapıldı. Ardından; GADEM Uzmanı 
Hülya Özkan Timur tarafından katılımcılara, 
alkol ve madde bağımlılığıyla mücadeleye 
yönelik bilgiler aktarıldı. 
“Topyekün mücadele şart” 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanı Mehmet Fidan, program açılışında 
yaptığı konuşmada, alkol ve madde bağım-
lılığının sadece Türkiye’nin değil dünyanın 
genelini kapsayan en önemli problemler-
den biri olduğunu söyledi. Bağımlılıklarla 
mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüklerini 
vurgulayan Fidan, “Bir evde baba da çocuk-
lar da madde bağımlısı ama kimse diğerini 
bilmiyor. Birbirlerinden haberleri yok. Cezai 
yaptırımlar bulunmasına karşın, aralıklarla 
cezaevine girerek, zararlıları kullanmaya 
ve satmaya devam ediyorlar. Bağımlılığa 
yakalanan çocuklarımızı nasıl fark edece-
ğiz, bunlara karşı ne gibi tedbirler alacağız, 
madde bağımlılığıyla ilgili mücadeleyi top-
tan nasıl yapacağız? Bu realitenin üzerinde 
ısrarla duruyoruz” dedi. 
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Başkan Aktaş’tan 
çocuklara forma 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursaspor-Fener-
bahçe hazırlık maçı öncesin-
de onlarca çocuğa Bursaspor 
forması dağıttı.

Fenerbahçe ve Bursaspor’un dünya 
çocuklarına farkındalık oluşturmak 
için düzenlediği maç, Büyükşehir 
Stadyumu’nda oynandı. Maçı Bur-

saspor Başkanı Mesut Mestan ile birlikte 
izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, karşılaşma öncesinde tribünde 
yer alan çocuklara Bursaspor forması 
hediye etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yaptığı açıklamada, forma dağıtarak gele-
ceğin yöneticileri olan çocuklara Bursas-
por sevgisini aşılamak istediklerini söyledi. 
Açıklamasında kulüp için düzenlenen 
forma kampanyasına katılan işadamı ve 
STK’lara da teşekkür eden Başkan Aktaş, 
“Bursaspor sevgisini artırabilmek için bu 
tür organizasyonlara ağırlık vermeliyiz. En 
büyük arzumuz, bu sene şampiyon olarak 
tekrar ait olduğumuz yere, Süper Lig’e 
çıkmaktır” dedi. 
Başkan Aktaş, karşılaşma öncesinde her 
iki takım oyuncularının da ellerini tek tek 
sıktı. Maça LÖSEV, Türkiye Down Sendrom-
lular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel 
Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa 
Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam 
Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği'nden özel 
misafirler de katıldı.

Engel tanımayan şampiyonlar
Yeni neslin daha sağlıklı ve sporcu olması hedefiyle kış ve yaz spor okullarıyla 
çocuklara spor yapma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Yaz Spor 
Okulu ile spordaki engelleri de kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli-
ler Şube Müdürlüğü Engelsiz 
Yaşam Merkezi, Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü ve Osmangazi 

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbir-
liğinde düzenlenen Engelli Yaz Spor 
Okulları sona erdi. Yüzme, eğitsel 
oyunlar ve tenis branşlarındaki etkin-
liklere 5-30 yaş arasındaki engelli va-
tandaşlar katıldı. Uzman eğitimcilerin 
gözetiminde spor yapmanın keyfini 
çıkaran 80 engelli kursiyer, Atıcılar 
Spor Salonu’nda düzenlenen törenle 
madalyalarına kavuştu. Kursiyerleri 
bu mutlu günlerinde yalnız bırak-
mayan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, çocuklarla birlikte spor 
yaptı. Ceketini çıkaran Başkan Aktaş, 
hem engelli parkurunu aşıp, sepete 
basket attı hem de kaleye geçip, engel-
li çocukların attığı şutları yakalamaya 
çalıştı.
Çocukların sevincine ortak olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-

nur Aktaş, bu etkinliğe katılan tüm 
kursiyer ve ailelerine teşekkür etti. 
Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst 
yapı çalışmalarını aralıksız sürdürür-
ken, kent dinamiklerini göz önüne 
alıp, farklı etkinlikleri hayata geçir-
diklerini dile getiren Başkan Aktaş, 
“Yaz spor okullarımızdan 7 bin 500 
çocuğumuz yararlanırken, 80 yavru-
muz da farklı branşlarda Engelli Yaz 
Okulundan faydalandı.  Her kesimden 

çocuğumuzu, gencimizi kazanmak için 
farklı etkinlikler yapıyoruz. Engelsiz 
Yaşam Merkezimiz özellikle engelli bi-
reylere yönelik yoğun bir çaba içinde. 
Yaz okulumuza katılan çocuklarımızı 
ve ailelerini tebrik ediyorum. Onların 
coşkusu ve heyecanı ve bizim coşku-
muz ve heyecanımızdır” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmanın ardındın 
tüm sporculara madalyalarını takıp, 
hediyelerini verdi.

Su topu başarıya doymuyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Topu takımı, ‘U19 Erkekler Bölgesel Ligi’ni 
1. tamamlayarak 2. Lig’e yükseldi.

Altyapısından yetiştirdiği 
sporcularla adından övgüyle 
söz ettiren Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Su Topu 

takımı başarısını sürdürmeye devam 
ediyor. Bu sezon ilk defa mücadele 
ettiği ‘Büyük Erkekler’de şampiyon 
olarak 2. Lig’e ve U13 Erkekler’de 1. 
Lig’e yükselen yeşil-beyazlılar, son 

olarak U19 Erkekler Bölgesel Ligi’nde 
grup birincisi olarak 2. Lig’e yükseldi.
9 takım ve 2 farklı gruptan oluşan 
Su topu U19 Erkekler Bölgesel Ligi 
grup etabı 6-8 Eylül tarihlerinde 
Gaziantep’te tamamlandı. Şehit Kamil 
Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu’nda 
oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir 
Belediyespor B grubunda mücadele 

etti. İlk maçında Kayseri Faroz Spor 
Kulübü’nü  29-1, ikinci maçında Su 
Akua Spor Kulübü’nü 34-2 skorla mağ-
lup eden yeşil-beyazlılar, üçüncü ve 
son maçında  Bahçelievler Yıldız Spor 
Kulübü’nü 28-8 ile geçerek namağlup 
şekilde U19 Erkekler 2.Lig’e yükseldi. 
Takımın bu başarısı, Bursalı sporse-
verleri de gururlandırdı.
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Minik okçular 
Bursa’da yarıştı
Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. 47 ilden 97 kulübün yer aldığı şampiyona, 895 sporcu 
sayısı ile tarihindeki en yüksek katılıma sahne oldu.

2019 Zafer Haftası Minik-
ler Açık Hava Türkiye 
Şampiyonası, festival 
havasındaki ödül töre-

niyle sona erdi. Atıcılar Olimpik 
Atletizm Stadı’nda 3 gün süren 
müsabakalar çerçevesinde. 
klasik ve makaralı yay kate-
gorilerinde 9-10 ile 11-12 yaş 
gruplarında kulüp ve sporcular 
mücadele etti. Yarışma sonu-
cunda; 9-10 Yaş Klasik Yay 
Erkek’te EDOK Spor Kulübü 
birinci oldu. 9-10 Yaş Klasik 
Yay Bayan’da ise birinciliği 
Demka Okçuluk elde etti. 11-12 
Yaş Klasik Yay Erkek’te Silivri 
Okçuluk GSK, 11-12 Yaş Klasik 
Yay Bayan’da da Vedat Erbay 
Spor Akademisi, 11-12 Yaş Ma-
karalı Yay Erkek’te Altınok Spor 
Kulübü, 11-12 Yaş Makaralı Yay 
Bayan’da Okçular Vakfı Spor 
Kulübü ilk sırayı alan kulüp-
ler oldu. 9-10 Yaş Klasik Yay 
Erkek’te Serdar Kaan Küçükça-
lı, 9-10 Yaş Klasik Yay Bayan’da 
Melek Naz Alkan, 11-12 Yaş 
Klasik Yay Erkek’te Mahir Mert 
Bilsel, 11-12 Yaş Klasik Yay 
Bayan’da Yağmur Şahin, 11-12 
Yaş Makaralı Yay Erkek’te Ali 
İhsan Tuğrul, 11-12 Yaş Maka-
ralı Yay Bayan’da ise Duru Köse 
birinci olarak madalya almaya 
hak kazandı. 

Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Süleyman Çelik, Türkiye 
Okçuluk Federasyonu (TOF) 
yönetim kurulu üyeleri Metin 
Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet 
Tekeli, Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet 
Bayhan, Büyükşehir bürokrat-
ları ve Belediyespor Kulübü 
yöneticileri de renkli etkinlikte 
minikleri yalnız bırakmadı. 
Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Süleyman Çelik, gelenek-
sel spor dallarından biri olan 
okçuluğun spor dalı olmaktan 
öte içinde bir kültürü barın-
dırdığını söyledi. Binlerce yıl 
öncesinden bugünlere ulaşan 

geleneksel sporların inanç, örf 
ve adetlerle şekillenip Türk kül-
türünün parçası haline geldiği-
ni vurgulayan Çelik, okçuluğun 
da bu değerlerden biri olduğu-
nu ifade etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanve-
kili Süleyman Çelik, TOF yöne-
tim kurulu üyeleri Metin Gazoz, 
Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli, 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan 
ve Büyükşehir Belediyespor 
yöneticilerinden Ömer Cihat 
Bay, organizasyonda dereceye 
girenlere kupa ve madalyalarını 
takdim etti. Tören, çektirilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi. 




