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Bursa, tiyatro açısından ayrıcalıklı şehir

Ankara kesenin ağzını Bursa için açtı
Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ile 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Bursa 
Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinde de-
vam eden projelerin 
tamamlanması ve 
yeni projelerin ha-
yata geçirilmesi için 
kesenin ağzını açtı.

Bursa’nın Ankara’dan 
gerekli desteği alama-
dığı tezini ilk çürüten 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum oldu. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Binası Encümen Salonu’nda 
Vali Yakup Canbolat, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, milletvekilleri, ilçe be-
lediye başkanları ile bakanlık 
ve belediye bürokratlarıyla 2 
saati aşkın süren bir toplantı 
yapan Bakan Kurum, Bursa 

için müjdelerini peş peşe 
sıraladı.
Ankara’dan ikinci müjdeli 
haber de Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’ndan geldi. Büyük-
şehir ve ilçe belediyelerindeki 
spor projelerini öngören 
yaklaşık 85 milyon TL’lik pro-
tokol, Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu ile Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe 
belediye başkanları arasında 
imzalandı. Sayfa 8-9

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son 
haftalarda Bakanlıklar tarafından Bursa’ya müjdelenen ya-
tırımlar ve üzerinde çalıştıkları projeleri düzenlendiği basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Atatürk Kongre 
ve Kültür Mer-
kezi Muradiye 
Salonu’nda 

düzenlenen toplantıya 
basın mensupları yoğun 
ilgi gösterdi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin gücü olan 

etkin bir kuruluş oldu-
ğunu, göreve 
geldiklerinden 
bu yana ciddi 
mesafeler 
aldıklarını 
ifade eden 
Başkan Aktaş, 

Bursa’da yaşayan herke-
sin kentin sorunlarına 
vakıf olduğunu ancak bazı 
sorunları kısa vadede çöz-
menin mümkün olmadığı-
na değindi. Kentin öncelikli 
konularını Ankara’daki her 
görüşmede dilinin döndü-
ğünce ifade ettiğini kayde-
den Başkan Aktaş, şehrin 
geneli ile ilgili derdini ve 
heyecanını ortaya koydu-
ğunu ve bu noktada önemli 
geri dönüşler almaya başla-
dıklarını da hatırlattı. 

Bursa'ya yatırım yağmuru

Geleceğe bir nefes de Büyükşehir’den

Trafikte 
düğüm 
çözülüyor

Yıldırım’da ulaşıma 
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Suat Onur Çalık kimdir, 
tanıyabilir miyiz?
30 yaşındayım, Samsunlu-
yum, Yaklaşık 3 sezondur 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nda çalışıyorum. 
97 senesinden beri tiyatro ile 
ilgileniyorum. Çocuk denilecek 
yaşta başladım. Anadolu Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarı 
Oyunculuk Bölümü mezunuyum.
Tiyatro ile buluşmanız nasıl 
oldu?
Annem beni çocuk yaşta, Sam-
sun Büyükşehir Belediye Kon-
servatuvarı Çocuk Bölümü’ne 
yazdırdı. Ağlayarak gittiğimi 
hatırlıyorum. Bilincim yerine 
geldiğinde, şunu dediğimi biliyo-
rum. Bir insana ‘Gel sana bir şey 
anlatayım’ dediğimde, beni belki 
dinler belki dinlemez. Belki 10, 
belki 15 dakika onu kendimde 
tutabilirim. Ama oyunla anlattı-
ğım şeyleri anlatacağım zaman 
aslında anlatmıyorum. Ona 
hissettiriyorum. Ve bu yüzden 
‘Tiyatro yapıyorum’ diyebilirim. 
Çünkü size birebirde anlatama-
yacağım şeyleri 20 kişinin önüne 
çıkıp, insanlara dokuna dokuna 
anlatabiliyorum ve bunu yıllarca 
unutmuyorlar. Bu iş sadece bu 
sebeple bile yapılabilir.
Bursa hakkındaki düşünceleri-
nizi öğrenebilir miyiz?
Bursa çok kültürlü, mesleğimiz 
adına çok avantajlı bir şehir. 
Farklı kültürleri, tarihi bir arada 
barındırıyor. Bu açıdan zengin 
şehir. Tiyatroyu yapabiliyor 
olmak, önemli bir kıstas benim 
için. Çünkü artık oyunculuk 
okulları sayısız mezun vermeye 
başladı. Oyuncular, uzun süre 
issiz kalabiliyorlar. Bu anlam-
da Bursa’da işimi yapabiliyor 
olmaktan mutluyum.
Mesleğinizi icra ederken, hangi 
duygular içerisindesiniz?
Tiyatroyu ‘Tarihteki ilk meslek’ 
diye adlandırıyorum. Genelde de 
böyle adlandırılır, tiyatro. Çünkü 
ilk insanların yaşayış biçimlerine 
baktığımızda, aslında tiyatro 
taklitten doğmuştur. İlk insanlar 
‘Ben tiyatro yapıyorum’ diye tak-
lit etmemişler. Güneşi görmüşler, 
demişlerdir ki ‘A güneşe bak. Ne 
güzel doğdu. Sıcak. Biz bu güneşi 
bir daha nasıl doğurabiliriz’ 
dediklerinde, ‘Güneş doğdu-
ğunda ne yapıyorduk?’ deyip, 
bunu taklit etmeye başlamışlar-
dır. Yağmur yağmıştır mesela. 
Yağmur yağıyor, su. Bu su tekrar 
nasıl gelir? Biz o sırada ne ya-
pıyorduk?’ deyip, tekrar taklit 
etmeye başlamışlardır. Aslında 
şu anda yapıp ettiğimiz her şey, 
adetlerimiz, gelenek ve görenek-
lerimiz, inançlarımız… Bunların 
hepsinin ucu aslında tiyatronun 
temeline, taklide dayanıyor. Yani 
ilk insandan beri biz aslında 
taklit ediyoruz. İnsanların kalp-
lerine, hayatlarına dokunuyoruz. 
Ve bu bizim için tarif edilemez 
duygulara dönüşüyor. Aslında 
özdeşlik kurabiliyoruz karşı 
tarafla. Bildiğimiz hayatlardan, 
düşüncelerden yola çıkıyoruz ve 
seyirci ile buluşuyoruz. Aslında 
seyirci ile bir oluyoruz. Bunun 
karşılığında tiyatroyu yapmış 
olmanın hevesini alkışlarda, 
seyirci tepkilerinde, mesleğimizi 
icra ederken buluyoruz.

Neden tiyatro? İnsanlar sizi 
neden izlemeliler?
Tiyatroya insanlar ‘Haydi eğlene-
lim’, ‘Haydi tiyatro izleyelim’ diye 
gidebilirler. Bu durum sinema 
için de görsel sanatlar için de 
geçerli. Aslında oraya ‘kendileri-
ni var etmeye’ giderler. Tiyatro, 
insanlar için bu yüzden çok 
önemli. Çünkü günlük hayatın 
koşuşturması içinde tiyatro, 
insanlara bir takım özdeşlikler 
kurdurarak rahatlamalarını 
sağlar. Bakış açılarını değiştir-
melerini sağlar. Bu açıdan çok 
önemli.
Tiyatro-şehir ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tiyatro, sinema ve diğer gör-
sel sanatların hakim olduğu 
şehirlerde insanlar biraz daha 
hoşgörülü olabiliyorlar. Zaten 
sanatı seven şehirler her zaman 
isimleriyle öne çıkıyorlar. Hani 
insanların sanata olan sevgi-
siyle, o şehirlerin ekonomisi de 
daha iyi olabiliyor. Kültür-sanat 

faaliyetleri daha iyi olabiliyor. 
Tiyatronun şehirde var olması, 
kültürel dokuya etki ediyor. O 
anlamda Bursa ve Bursa gibi 
şehir tiyatrosu bulunan, sanata 
önem vermiş illerin ayrıcalıklı 
olduğunu düşünüyorum.
Niçin Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu?
3 sezondur Bursa Şehir 
Tiyatrosu’nun içerisindeyim. 
Misyonumuz şu, tüm Bursa 
halkına hitap edecek şekilde 
repertuar hazırlamaya çalışıyo-
ruz. Çocuk oyunlarımız, yetişkin 
oyunlarımız var. Oyunlarımızı 
seçerken, tekdüzeliğin içinde 
kalmak istemiyoruz. Yani Bursa 
halkının ya da herhangi bir kesi-
minin veya herhangi bir düşünce 
yapısına ait insan grubunun 
Bursa Şehir Tiyatrosu’ndan uzak 
kalmasını istemiyoruz. Oyunları-
mızı seçerken, repertuarlarımızı 
oluştururken, bu hassasiyetleri 
göz önünde bulunduruyoruz. 
‘Ayşe de oyuna gelsin’, ‘Emine 
de oyuna gelsin’ istiyoruz. Tüm 
halkı, çocukları kucaklamaya 
çalışıyoruz. Okullara gidiyoruz, 
Bursa Şehir Tiyatrosu olarak. 
Okullara tiyatro, sanat götürme-
ye çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz 
çünkü köylere gidiyoruz. Bunu 
yapıyoruz çünkü gerçekten 
tiyatroya gelme imkanı olmayan, 
tiyatroyu tanımayan insanlar 
olabiliyor. Biz onlara da tiyatro-
yu ulaştırmak istiyoruz. Çünkü 
tiyatro ile tanıştıktan, insanların 
hayatlarına değdikten sonra 
insanların hayatları değişiyor. O 
kalplere dokununca, o gülümse-
meyi ya da hüznü onlara akta-
rabildiğimiz zaman, kendilerine 
ait bir şeyler hissettirebildiğimiz 
zaman hedefimize ulaşmış olu-
yoruz. Tiyatro sanatının amacını 
böyle gördüğümüz için Bursa’nın 
tiyatrosunun olması, halk için 
çok iyi bence.
Mesleğinizi icra ederken, yaşa-
yıp da unutamadığınız anıları-
nız var mı?
Karşılaştığımız o kadar garip 
şeyler var ki. Mesela bir tanesi-
ni anlatmak isterim. Tiyatroya 
inancımı daha da kuvvetlendiren 
bir şeydir bu. ‘Tersine Dün-
ya’ diye bir oyun oynadık biz 
burada. Oyun, kadın ve erkek 
toplumsal rollerinin yer değiştir-
mesi ile alakalı. Kadına şiddeti, 
psikolojik baskıyı işliyor. Yanlış 
hatırlamıyorsam, turneler de 
yaptık. Samsun’a gittim mesela 
ben, ailemin yanına ziyarete. O 
oyunda, ‘Apo’ adında bir karak-
teri canlandırıyordum. Oyunun 
finalinde yüzüne faça atıyor ve 
o façanın etkisiyle ne yapacağını 
bilemiyor, Apo. Kendini yerlere 
atıyor ve oyun final yapıyor. Biz 
bu oyunu oynadık, 2-3 sene yan-
lış hatırlamıyorsam. Samsun’a 

gittim, yolda yürüyorum. Bir 
kadın geldi, ‘Siz Apo’sunuz değil 
mi?’, ‘Tersine Dünya’da sizi izle-
miştim’ dedi. ‘Evet, biz o oyunu 
oynamıştık’, ‘İzlediniz mi?’ de-
dim. ‘Eskişehir’de izledim’ dedi. 
Kadının gözleri doldu, ağlamaklı 
oldu. Ben tabii şok. Samsun’da-
yız. Bursa, Eskişehir… Bana gel-
miş diyor ki ‘Siz Apo idiniz. Ben 
sizi izledim.’ Aynı kadın, ‘Ben o 
oyunu izledikten sonra, benim 2 
tane kızım var. Sizin oyununuzu 
izledim. Kızlarımı öyle bir yetiş-
tiriyorum ki, sayenizde. Onların 
bu toplumda ezilmesini asla 
istemiyorum çünkü ben bunu 
yaşadım. Sizin oyununuzda bunu 
bir kez daha gördüm. Hiç unut-
muyorum, kızlarıma da o oyunu 
anlatıyorum” dedi. Oyundan 
nasıl etkilendiğini ve kendinde 
nasıl bir his oluşturduğunu 
kızlarına da anlatmış ve beni 
Samsun’da buldu. Yani ağlasam 
mı gülsem mi, bunun karşılığını 
nasıl cümleye döksem? Bunu 
bilemem ama hissettiğim şeyi 
oyuncu arkadaşlarım anlayabilir. 

O insana dokunmuş olmak ve 3 
sene sonra karşıma geçip böyle 
bir cümleyi kurabiliyor olması… 
Aslında tiyatronun insan için 
önemi nedir? Şu anda o iki kız, 
oyun sayesinde bambaşka yetiş-
tiriliyor. O küçücük kızlar, top-
lumda kadın olarak yaşamanın 
zorluğunun bilincinde ve bunu 
aşarak yetişecekler. Ve bu sadece 
bir oyun… Baktığınız zaman 
trajikomik bir oyundu o. Filmi 
de vardır, Tersine Dünya’nın. 
Bursa’dan Samsun’daki bir ka-
dına etki etmiş olmak, kızlarına 
etki etmiş olmak… Sanatın işte 
bu aktarım gücü anlatım gücü 
bambaşka. 
Şu anda oynadığınız oyun hak-
kında bilgi verebilir misiniz?
Şu anda Turgay Nar’ın yazdığı 
‘Can Ateşinde Kanatlar’ adlı 
oyunu oynuyoruz. Oyun bir 
memorat şeklinde yazılmış. Me-
morat nedir? Bir kişinin yaşadığı 
fakat kanıtlayamadığı olay ve 
hikayeler bütünüdür. Yani Hz. 
Mevlana, bu oyunda uyku ile yarı 
uyanıklık arası düşselliğin içinde 
Şems-i Tebrizi’yi arıyor. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin hümanist 
özellikleri ön plana çıkarılarak 
kurgulanmış bir oyun. Çünkü Hz. 
Mevlana dediğimizde, akan sular 
duruyor. Ben de Hz. Mevlana’yı 
oynuyorum oyunda. Hz. 
Mevlana’nın ‘Hamdım, piştim, 
yandım’ sözünden yola çıkarak, 
hakka ulaşma yolunda taşıdığı 
aşkı da oyunda görüyoruz. İşte 
Hz. Şems’e ulaşana kadar pişiyor 
ve yanıyor. Hz. Şems’te kendini 
görüyor, kendinde Hz. Şems’i 
görüyor ve oyun bitiyor. Oyunu 
Altuğ Görgü yönetti, yine şehir 
tiyatrosu sanatçılarımızdan. 
Ömer Göktepeliler müziklerini 
yaptı ve 12 Ekim’de prömiyerle 
başladık. Perşembe ve Cuma 
günleri saat 20:00’da, Cumar-
tesi günleri ise saat 14:00’da 
oynuyoruz.
Son olarak, Bursalı sanatsever-
lere neler söylemek istersiniz?
Sosyal medyadan dönüşler 
oluyor, oyunla ilgili. Çok etkilen-
diklerini belirtiyorlar, oyunu-
muzla alakalı çok güzel şeyler 
söylüyorlar. Çünkü oyunda, Hz. 
Mevlana’nın ete-kemiğe bü-
rünmüş halini görüyorlar. Hz. 
Mevlana’yı oynamak bile bir 
mesele. Anlatması bile saatler 
sürer. Mevlana’nın hoşgörüsü, 
hümanist kişiliği, tasavvufa yak-
laşım biçimi… Seyirci, karşısında 
Hz. Mevlana’nın insani özellikle-
rini de görüyor. Hz. Şems’i, hakkı 
arayışını görüyor. Gözü yaşlı 
çok seyircimiz oluyor, oyundan 
sonra. Ve geri dönüşler güzel 
oluyor. Mevlana’nın o arayışı, 
aslında insanların kendi arayışı. 
Kendi bulamayışlarını görüyor-
lar, sahne üzerinde. Bir Mevlana 
tahayyülleri, hayalleri var. Bunun 
üzerinden bakıyorlar, ‘Bir insan 
bir aşkın peşinden nasıl böyle 
gidebilir?’ diye. ‘Yanmaktır bizim 
işimiz’ diyor Mevlana. Seyirci 
onu gördüğü zaman özdeşlik 
kurabiliyor. Eğer kendinizi arı-
yorsanız, kendinizi bulmak için 
şehir tiyatrosuna bekliyoruz.

Bursa, tiyatro açısından 
ayrıcalıklı şehir

Sahne, insan varlı-
ğının büyülü sanatı, 
gerçek aynasıdır. 
İnsana ilişkin hiçbir 
şeye ‘yabancı’ ve ‘ya-
lancı’ değildir. Düş ve 
düşüncelerin gücüdür. 
Bu sayımızda, sanat-
çı gözüyle tiyatroyu 
tanıyoruz.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 3

“Birçok projemiz Türkiye’ye örnek olacak”
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ı mesaisinin ilk gününde belediye bürok-
ratlarıyla tanıştırdı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Bursa’nın gelecek projeksiyonu ile ilgili açıklama-
larda bulunan Başkan Aktaş, “Göreceksiniz. Yaptığımız her proje, tasarım ve uygulama Türkiye’de ses getirecek. Herkes 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni örnek gösterecek” dedi. 

Tanışma toplantısına, Baş-
kan Aktaş, Genel Sekreter 
Ulaş Akhan ve BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç’in 

yanı sıra daire başkanları, şube 
müdürleri ve şirket genel müdürleri 
katıldı. Büyükşehir bürokratlarının 
kendilerini tek tek tanıtmasının 
ardından söz alan Başkan Alinur 
Aktaş, yeni genel sekreterin beledi-
ye bünyesine katılmasıyla birlikte 

mesai arkadaşlarıyla genel bir 
değerlendirme toplantısı yaptıklarını 
söyledi. Toplantıda Bursa’da bun-
dan sonra izlenecek süreç hakkında 
da ipuçları veren Başkan Aktaş, 3 
milyonluk Bursa’nın gücüyle hareket 
edeceklerini, yapacakları her proje-
nin ulusal ve uluslararası anlamda 
büyük etki oluşturacağını ifade etti. 
Hedeflerinin hizmet ve yatırımla-
rı vatandaşın ayağına çok seri bir 

şekilde götürmek, halkı memnun 
etmek olduğunu söyleyen Başkan 
Aktaş, “Milletin bizden beklentisi var. 
Göreceksiniz. Birçok uygulamamız, 
çalışmamız örnek olacak. Mesele, 
herkesin yaptığını yapmak değildir. 
250 metrekarelik parklar iş değil. 30 
bin nüfuslu kasaba belediyesi değiliz. 
Büyükşehir Belediyesiyiz. 3 milyon-
luk nüfusumuz var bizim. O yüzden 
yapacağımız yatırımlar ses getir-

meli, sıradan olmamalı. 
Türkiye’ye örnek yatırım-
lara inşallah hep birlikte 
imza atacağız. Bu vesile 
ile yeni görevlendirmenin 
ve yapılacak çalışmaların 
hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 
Başkan Alinur Aktaş, 
toplantıda yöneticilere 
koordinasyon içerisin-
de hareket etmeleri ve 
vatandaşın menfaatine 
öncelik tanımaları çağ-
rısında da bulundu. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
verimsiz kaldığı proje-
lerin tamamında ileti-
şim eksikliğini tespit 
ettiklerini ve bu doğ-
rultudaki hataları kabul 
etmediklerini belirten 
Başkan Aktaş, “Vatandaş, 
bizim için çok önemli 
ve değerli. Bürokrasi 
nezaketini, yerel yönetim 
ciddiyetini bozmadan 
hizmet etmek gerektiğini 
hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmamalıyız. Buna 
ekmek üreten BESAŞ, 
milletin karnını doyuran 
BURFAŞ, kültür hizmet-
lerinde bulunan Kültür 
AŞ de dahil” şeklinde 
konuştu. Bürokratlara 
birimler arası irtibat ve 
planlama hakkında has-
sas olmaları tavsiyesinde 
bulunan Başkan Aktaş, 
“Öyle daire başkanlık-
ları, şube müdürlükleri 
var ki Bursa’nın dört bir 
yanına yayılmış durum-
da. Bazı durumlarda 
geri kalmamızın nedeni, 
irtibat eksikliğidir. BUSKİ 
ayağında genel müdürü-
müz, Büyükşehir ayağın-
da da genel sekreterimiz 
sorumlu. Yöneticilerimize 
düşen şudur; Koordinas-

yon. Öyle işler var ki 5-6 
daireyi ilgilendiriyor. İşin 
hukuk ayağı, fen işleri 
ayağı var. Bir de plan-
lamayı çok iyi yapmak 
lazım. Bizim işimiz plan-
lama. Bu ne kadar sağlıklı 
yapılabilirse, işler de o 
derece sağlıklı gidiyor” 
ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin çiçeği 
burnunda Genel Sekrete-
ri Ulaş Akhan da toplantı 
kapsamında söz aldı. 
Bursa’yı sürekli takip 
ettiğini, Başkan Aktaş’la 
ivme kazanan birbi-
rinden farklı ve güzel 
projelere şahit olduğu-
nu ifade eden Akhan, 
“Bursa, tahayyüllerimizin 
ötesinde, sadece Türkiye 
için değil dünya için bü-
yük bir değer. O yüzden 
bizim sadece Bursa’ya, 
Türkiye’ye değil dünyaya 
karşı sorumluluğumuz 
var. İnşallah sizlerin ri-
yasetinde çok güzel işleri 
başarmak arzusundayız. 
Bursalı olan herkesin 
gurur duyacağı bir şehri 
ortaya çıkartmak için 
gayret edeceğiz” açıkla-
masında bulundu.
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Yıldırım’da ulaşıma Büyükşehir imzası
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi’nde 
devam eden asfalt kaplama çalışmaları tamamlandığında bölgede ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi.

Bursa’yı daha kolay 
ulaşılabilir bir şehir 
haline getirme hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, ilçele-
rin ihtiyaçlarına çözüm oluyor. 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Yıldırım 
İlçesi Mimar Sinan Caddesi’nde 
devam eden asfalt kaplama 
çalışmalarını yerinde inceledi. 
Aktaş’a, Yıldırım Belediye Başka-
nı Oktay Yılmaz ile muhtarlar da 
eşlik etti.
Kentin 17 ilçesinde de çalışma-
larına devam ettiklerini anlatan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İl-
çesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki 
çalışmaları anlatarak, “Ana aksın 
asfalt değişimi çalışması kapsa-
mında Mimar Sinan Caddesi ve 
Kanuni Caddesi’nde geliş gidiş 
toplam 4400 metrelik mesafe-
nin sıcak asfalt çalışmalarına 
başlandı. 1000 metrelik kısımda 
asfalt çalışmaları tamamlandı, 
diğer bölüm de hızlı bir şekilde 
tamamlanacak” dedi.
“17 İlçede çalışıyoruz”
Yıldırım’da park bahçelerden 
yollara kadar yoğun bir çalışma-
nın olduğuna değinen Başkan 
Aktaş, “Şu an Büyükşehir Bele-
diyesi olarak 5 güzergahta asfalt 
kaplama, 12 güzergahta asfalt 
bakım onarım yama çalışması, 
2 güzergahta V kanal çalışması, 
6 noktada bordür yapımı ve 
onarımı çalışması ile farklı ilçe 
ve mahallelerimizde 32 nokta-
da kazı dolgu çalışması olmak 
üzere, 17 ilçede 57 ayrı noktada 

faaliyetlerimizi gerçekleştiriyo-
ruz” diyerek, gayretle hizmetle-
rine devam ettiklerini vurguladı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz da Başkan Aktaş’a Yıldı-
rım İlçesi’ne verdiği destekten 
dolayı teşekkür ederek, “Yıldı-

rım İlçesi’ndeki yol bakım ona-
rım, park bahçeler uygulamaları 
ve projelerimizde gönül birliğiy-
le çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Yıldırım’ın çehresini değiştire-
cek, güzelleştirecek çalışmalara 
birlikte imza atacağız” dedi.

Kahraman şoför 
ödüllendirildi

Gökdere kavşağında 
geçtiğimiz çarşamba 
günü meydana gelen 
olayda, içinde yakla-

şık 20 yolcuyla 'Heykel' isti-
kametine giden Nuri Acar'ın 
(37) kullandığı 16 BOD 49 
plakalı belediye otobüsünde, 
teknik bir arıza nedeniyle 
yangın çıktı. Alevleri fark 
ederek otobüsün kapıla-
rını açan Acar, soğukkanlı 
davranarak yolcuları indirip, 
olası bir facianın önüne geçti. 
Yolcuların büyük panik ya-
şadığı yangın, ihbar üzerine 
gelen itfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürüldü. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, dikkati ve soğukkanlı-
lığı sayesinde olayın kimse-
nin burnu bile kanamadan 
atlatılmasını sağlayan otobüs 
şoförü Nuri Acar'ı tarihi bele-
diye binasındaki makamında 
ağırladı.
Gönülleri alalım istiyoruz
Burulaş Genel Müdürü 
Mehmet Kürşat Çapar'ın da 
katıldığı ziyarette konuşan 
Başkan Aktaş, yaşanan olayın 
çok ciddi bir konu olmasına 
rağmen şoför Nuri Acar'ın 
özel gayretleriyle bütün 
yolcuların tahliye edildiğini 
ve hiç kimsenin burnu bile 
kanamadan olayın atlatılma-
sının çok sevindirici olduğu-

nu söyledi. Belediye olarak 
sabahları insanları işlerine, 
akşamları da evlerine, eşle-
rine, çocuklarına ve sevdik-
lerine kavuşturduklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, "Bu 
iş ve işlemler arasında raylı 
sistem, otobüs gerekse özel 
halk otobüsleriyle kişi ba-
zında milyona yakın seferin 
olduğu sistemde bazı eksik 
ve aksaklıklar olabiliyor. Ama 
hamdolsun arkadaşlarımızın 
özel gayretleriyle de o açık-
ların kapatıldığını görüyo-
ruz. Ben mesai arkadaşımız 
Nuri Acar ve değerli genel 
müdürümüze çok teşekkür 
ediyorum. Bütün arkadaş-
larımızdan aynı duyarlılığı 
ve hassasiyeti beklediğimizi 
bir kez daha ifade ediyorum. 
Bizim arkadaşlarımızdan 
özellikle isteğimiz, güler yü-
zümüzle, hizmet kalitemizle, 
ortaya sunduğumuz stan-
dartlarla halkımızın gönülle-
rini alalım" diye konuştu.
Kahraman şoför Nuri Acar da 
olay sırasında elinden geleni 
yapmaya çalıştığını ve bun-
dan sonra da aynı hassasiyet-
le çalışmaya devam edeceğini 
söyledi.
Başkan Aktaş, ziyaretin 
sonunda Acar'a, bir kol saati 
hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, seyir halinde iken otobüste çıkan 
yangında soğukkanlılıkla tüm yolcuları 
sorunsuz bir şekilde tahliye edip, olası bir 
facianın önüne geçen şoför Nuri Acar'a kol 
saati hediye etti.

Gürsu, pazar yerine Mayıs’ta kavuşuyor 

Başkan Aktaş, Gürsu Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Işık ve AK Parti İlçe Baş-
kanı Zekeriya Hacıoğlu 

ile birlikte Yenidoğan Kapalı 
Pazar Alanı ve Otopark inşaatın-
da incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yüzde 60’lık kısmı 
tamamlanan projenin ‘normal 
işlevinin yanı sıra’ Ramazan ayı 
gibi özel tarihlerde fonksiyonel 
olarak da kullanılabileceğini 
söyledi. Gürsu’nun hızlı gelişi-
mine paralel olarak böyle bir 
ihtiyacın hayata geçirilmesinin 
artık kaçınılmaz hale geldiğini 
belirten Başkan Aktaş, “Yenido-
ğan Mahallesi’nde konuşlandırı-
lan pazar alanı ve otopark proje-
miz, 2 bin 745 metrekare taban 
alanı üzerinde toplam 5 bin 490 
metrekare inşaat alanına sahip. 
Yapı; bodrum, zemin ve çatı 
katından oluşuyor. Bodrum katı 
kapalı otopark, çatı katı açık oto-
park, zemin katı ise pazar alanı 
olarak planlandı. Bir pazar alanı 
olarak gerekli olan donanımın 
çok ötesinde, zabıtadan güven-
lik merkezine, bebek bakım 

odasından bay-bayan mescitlere 
varana kadar tüm detaylar düşü-
nüldü. Kaba imalatlar tamam-
landı, zemin döşeme çalışmaları 
ise sürüyor” dedi. 
Başkan Aktaş, projenin en geç 
önümüzdeki Mayıs ayında 
tamamlanarak, Gürsulular’ın 
hizmetine sunulacağını ifade 
etti. Normalde 600 gün olan iş 
bitirme süresini revize ederek 
400 güne çektiklerini belirten 
Başkan Aktaş, “Gürsulu hemşe-
rilerimiz rahat olsunlar. Mayıs 
ayına varmadan, bu inşaatı 
tamamlayacağız. Emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” diye 

konuştu. Başkan Alinur Aktaş, 
projenin tamamlandığında haf-
tanın 1 günü pazar yeri olarak 
kullanılacağını, diğer günler ve 
Ramazan ayı gibi özel tarihlerde 
de değerlendirilebileceğini ifade 
etti. Başkan Aktaş, “Çok fonk-
siyonel bir bina ortaya çıkacak. 
Her şeyden önemlisi, bölgede 
yoğun bir otopark ihtiyacı var. 
Dertlere çare olan güzel bir alan 
olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun” şeklinde konuştu. 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık ile yapılan yatırım nedeniyle 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaat çalışmaları Gürsu’nun Yeni-
doğan bölgesinde devam eden çok yönlü pazar yeri ve kapalı otopark proje-
sinin en geç önümüzdeki Mayıs ayında hizmete alınacağını açıkladı.
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Trafikte düğüm çözülüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük araç trafiğinin İstanbul’daki 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı’na nefes aldıracak 
bağlantı yolları çalışmasının birinci etabını tamamlanma aşamasına getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilk etabın en 
geç Ocak ayı başlarında, 
ikinci etabın ise Nisan ayı 

gibi hizmete alınacağını belirterek, 
Acemler’den İzmir ve Mudanya 
istikametine olan trafik akışının 
kesintisiz yapıya kavuşacağını 
söyledi. Başkan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Acemler’deki trafik 
kördüğümünü çözmek için stadyum 
çevresinde projelendirdiği viyadük-
ler ile bağlantı yollarında inceleme-
lerde bulundu.
En yoğun bölgeye neşter
İstanbul 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde günlük ortalama araç 
trafiği 180 bin civarındaki iken, bu 
sayının 210 binleri bulduğu Acemler, 
Bursa trafiğinin de kilit noktasını 
oluşturuyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Acemler’in 
araç trafiği açısından en yoğun bölge 
olduğunu söyledi. Çalışmalar tamam-
landığında, gerek Acemler gerekse 
Bursa trafiğinin önemli ölçüde 
rahatlayacağını belirten Başkan Aktaş, 
“Mudanya Yolu-Stadyum bağlantı 
yolları çalışmasında yer teslimini bu 
yılın Ocak ayı içerisinde yapmıştık. 
Mudanya-İzmir istikametlerinden 
gelen ve Ali Osman Sönmez Devlet 
Hastanesi’ne aktarımı sağlayacak 
köprü-5 imalatlarına ise Şubat ayında 
başlamıştık. Kazık imalatları ile 2 adet 
kemer uygulaması tamamlandı. Köprü 
imalatında kirişler yerine konuluyor. 
Mudanya istikametinden İzmir istika-
metine dönüş yolunda lup imalatları 
tamamlandı. Asfaltlama çalışmasının 
ardından yolun trafiğe açılmasını 
planlıyoruz” diye konuştu.
Problem olmaktan çıkacak
İnşaat safhası devam eden projenin 
önce Acemler sonra da Bursa trafi-
ğini rahatlatmaya yönelik olduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, ilk etap 
çalışmalarının yüzde 80 oranında 
tamamlandığını, yolun muhtemelen 
Ocak ayında hizmete alınacağını 
ifade etti. İkinci etap çalışmalarını 
ise 2020 Nisan ayı itibariyle tamam-
lamayı düşündüklerini söyleyen 
Başkan Aktaş, “Bu bölgedeki sabah 
ve akşam trafiği, şehir hayatını ciddi 
ve olumsuz şekilde etkiliyor. Çalışma-
lar bittiğinde, inanıyorum ki burası 
artık problem olmaktan çıkacak. İn-
sanımızın rahat araç kullanacağı bir 
yol olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun” şeklinde konuştu.

Mimaride sınırları 
zorlayan yarışma
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Teknik Üniversitesi işbirliğinde, ‘uzay 
mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği’ 
konularını ele alan toplam 30 bin lira 
ödüllü “Mars 2050: Yaşam alanı fikir 
yarışması” düzenlendi.

Birçok alanda Türkiye’de ilkleri gerçekleşti-
ren Bursa, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Teknik Üniversitesi işbirliğinde adından çok 
söz ettirecek bir projeye daha imza atıyor. 

‘Uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği’ konularını 
ele alan toplam 30 bin lira ödüllü “Mars 2050: Yaşam 
alanı fikir yarışması” protokolü, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir arasında imzalandı.
Geleceğe yönelik vizyon
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzay 
teknolojilerinin konuşulduğu, insansız hava araçları-
nın ve yüksek teknolojilerin sıkça dile getirildiği bir 
ortamda biraz daha ileri aşamada Mars’taki yaşamı 
keşfedebilmek ve bu manada geleceğe yönelik bir 
vizyon koyabilmek adına bu etkinliğin anlamlı ve de-
ğerli olduğunu söyledi. “Mars 2050: Yaşam alanı fikir 
yarışması” sürecinin 30 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 
arasını kapsadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Fikir 
yarışması ile uzay mimarlığı ve dış gezegen şehircili-
ği konularının ele alınması hedefleniyor. Bu sayede; 
aşırı zorluklar içeren koşullarda, Mars gibi yeni nesil 
vizyon ve projelendirme sahalarında ve diğer gök 
cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimali 
araştırması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen 
faaliyet alanına ürün verilmesi amaçlanıyor. Yarışma, 
öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride 
yürütülecek ve kazananlara Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından toplam 30 bin lira ödül verilecek” dedi.

İlklerin şehri Bursa
Projeyi hazırlayan Mimarlık Fakültesi hocaları ile 
destekleyen ve sahiplenen Başkan Aktaş’a teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan Bursa Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, bugüne kadar 
Türkiye’de pek çok ilki gerçekleştiren Bursa’nın bu ko-
nuda da ilginç bir başlangıç yaptığını vurguladı. Eks-
trem şartlarda insan hayatının devam etmesiyle ilgili 
insanların düşüncesini zorlayan bir proje hayata geçir-
diklerini ifade eden Karademir, “Bir taraftan gelişmiş 
ülkeler uzayı parsellerken Ay’a ve Mars’a giderken, bir 
taraftan da dünya maalesef Mars gibi olmaya doğru 
gidiyor. Yani Ekstrem şartlar, karbondioksit ve çevre 
kirliliği devam ediyor. Dolayısıyla insan medeniyetinin 
varlığını sürdürebilmesi için çözüm öneren gruplar-
dan olmak dileğiyle sınırlarımızı zorlayan bir proje 
konsepti bu. Özelikle gençleri ve profesyonelleri de bu 
projeye katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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Başkan Aktaş, moral aşıladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede lösemi tedavisi gören 
hasta çocukları ziyaret edip, onlara ve ailelerine moral verdi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftası etkinlikleri kapsamın-
da Türkiye genelinde spordan 
sanata ve siyasete kadar farklı 

camialardan önemli isimler farkında-
lık oluşturmak için maske takarken, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, maskesini takıp, hasta 
çocukları ziyaret etti. Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
tedavi gören çocukları tek tek odala-

rında ziyaret eden Başkan Aktaş, hem 
hastalara hem de hasta yakınlarına 
moral verdi. Çocuklarla sohbet edip, 
onlara çeşitli hediyeler veren Başkan 
Aktaş, tüm hastalara acil şifalar diledi.
Hastalığa karşı farkındalık oluş-
turmak amacıyla önemli isimlerin 
maske takarak çeşitli ziyaretlerde 
bulunduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Öncelikle şunu söyleyelim. Bu 
hastalık bulaşıcı değil. Maske takıl-

masının nedeni de hastanın dışardan 
enfeksiyon kapmaması. Bu konuda 
hastalara karşı ön yargılı bir bakış 
açısı olmasın. Yüksek İhtisas Hastane-
mizde bugün hasta çocuklarımızla bir 
araya geldik. Sağlık çalışanlarımızın 
büyük bir gayret içinde olduklarını 
gördük. Anneler başlarında bekledik-
leri çocuklarının bir an evvel sağlığına 
kavuşmasını bekliyor. Tüm hastalara 
acil şifalar diliyorum” dedi.

Bursa’yı gezerek tanıyorlar
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 

ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü 
bünyesinde yapılan ve her yıl büyüye-

rek devam eden proje, 9 yılda 150 bin kişiye 
ulaştı. Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, 
kentlilik bilinci oluşturmak ve UNESCO Dünya 
Mirası alanlarına yönelik farkındalık mey-
dana getirmek amacıyla başlatılan projeden, 
ağırlıklı olarak orta öğretim öğrencileri 
ücretsiz yararlanıyor. Turizm ve Tanıtma Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı araç ve uzman rehberler 
vasıtasıyla katılımcılar; oluşturulan programla 
Bursa müzelerini, sultan külliyelerini, kültür 
merkezlerini, tarihi camileri ve türbeleri ziya-
ret ederek, tarihi ve kültürel alanlar hakkında 
birinci elden bilgiler alıyor.

Uyuşturucuyla 
mücadele  
hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Aile Destek Merkezi 
(GADEM), bağımlılıkla müca-
dele çalışmaları kapsamında 
Yenişehir Çiçeközü Köyü Der-
neği (YENÇİDER) üyeleriyle bir 
araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yenişehir Çiçeközü Köyü Derneği 
(YENÇİDER) ile ortaklaşa düzenlediği 
seminerde konuşan Yenişehir Bele-

diye Başkanı Davut Aydın, toplumu uyuştu-
rucu belasından kurtarmak için herkese çok 
önemli görevler düştüğünü belirtti. Bu konuya 
hassasiyet göstermenin, sorunun çözümünde 
ilk adım olacağını ifade eden Aydın, “Yeterli 
bir bilinç oluşması için biz yöneticilere de 
görevler düşüyor. Bizler bunun farkındayız. 
Bu seminerin son derece yararlı olduğunu dü-
şünüyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha 
kapsamlı ve geniş katılımlı ikinci bir semineri 
düzenlemek için kolları sıvıyoruz” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire 
Başkanlığı Gençlik ve Aile Destek Merkezi 
(GADEM) sosyologlarından Hülya Özkan Ti-
mur ise bağımlılığın hastalık boyutunu anlattı. 
Ailelerin çocuklarındaki değişimleri takip 
etmelerini isteyen Timur, “Bağımlı gencin 
arkadaş çevresinin değiştiğine tanık oluyoruz. 
Ayrıca, ders başarısı düşerken, derslerden ve 
okuldan kaçışlar başlıyor” diye konuştu.

“Sigara hiç de masum değil”
Sigaranın bağımlılık yapan maddelerle 
kıyaslanıp masumlaştırılmamasını isteyen 
Timur, GADEM’e başvuran bağımlıların yüzde 
98'inin sigara içtiğine dikkat çekti. Sigaranın 
kesinlikle masumlaştırılmaması gerektiğini 
vurgulayan Timur, sigaranın, uyuşturucu 
maddeye geçişin aracı olduğunun altını çizdi. 
Timur, “Bağımlıların yüzde 50’si arkadaş 
çevresinden etkilenerek başlamış. Yüzde 86’sı 
aileleriyle birlikte yaşıyorlar, sokak çocukları 
değil bunlar. Yüzde 69’u çalışmıyor, çünkü 
madde bağımlılığı yüzünden işini kaybetmiş” 
diye konuştu.
YENÇİDER Başkanı Fikret Kirişçi de, seminere 
katılanlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür 
etti. GADEM’in hazırladığı uyarıcı el ilanı ve 
broşürlerin dağıtıldığı seminere MHP İlçe Baş-
kanı Arif Eren, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, 
AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Dönmez ve 
vatandaşlar katıldı.
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‘Mizanoğlu Mescidi’ ibadete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla 
Sultan 2. Murad dönemine ait 600 yıllık mescit, ilk günkü ihtişamıyla yeni-
den kent siluetindeki yerini aldı.

Bursa’yı yaşayan canlı bir 
tarih şehri haline getir-
mek amacıyla Cumhuriyet 
dönemi yapılarından 

Osmanlı’ya, 2300 yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık arkeolojik 
bölgelere kadar her alan resto-
rasyon çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Doğanbey 
Mahallesi’ndeki 600 yıllık tarihi 
mescidi de ilk günkü ihtişamına 
kavuşturdu. Hayırsever desteği 
ile hayata geçirilen projeyle tarihi 
mescit; zemininden çatısına, du-
varlarından iç döşemesine kadar 
sil baştan aslına uygun olarak 
restore edildi. Cami bahçesindeki 
şadırvan çalışmaları da tamamla-
narak, tarihi mescit Mevlid Kandili 
gecesinde ibadete açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, vatandaşların 
istifadesine sunulan Mizanoğlu 
Mescidi’nde Mevlid Kandili’ni 
idrak etti. Bursa’nın tarihi ve kül-
türel özellikleri bakımından zen-
gin bir şehir olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Tabir yerinde ise 
her caddemizde, her sokağımızda 
tarihe şahitlik eden bir eseri gör-
mek mümkün. Mizanoğlu Mescidi 
de Sultan 2. Murad döneminde, 
Şeyh Üveys Bin Hoca Nizamettin 
tarafından yaptırılan önemli bir 
eser. Mescidimiz büyük değil ama 
tarihi bir mekan. Müştemilatı ve 
bahçesiyle cici bir yer oldu. Bu 
akşam da cemaatin çok ilgi ve 
alakası vardı. Hocalarımızın ses ve 
yüreklerine sağlık. Güzel bir kan-
dil gecesi geçirdik. Burasının böl-

geye önemli bir değer katacağını 
düşünüyorum. Katkıları nedeniyle 
hayırseverimize teşekkür ediyo-
rum. Camimiz hemşerilerimiz için 
hayırlı olsun” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmasında 
Bursalıların Mevlid Kandili’ni de 
kutladı. “Bu akşam, Peygamberi 
Efendimizin dünyaya teşriflerinin 
seneyi devriyesi. Bu vesile ile tüm 
İslam Alemi’nin kandilini tebrik 
ediyorum” diyen Başkan Aktaş, 

“Cenab-ı Hak, nice kandillere 
eriştirsin. Peygamber Efendimizin 
bizlere şefaatlerini nasip etsin” 
diye konuştu. 
Başkan Aktaş, Mizanoğlu 
Mescidi’ne çok yakın bir noktada 
bulunan Kefensüzen Camii’nin de 
Aralık ayı itibariyle hizmete açıla-
cağını açıkladı. 
Yatsı namazı sonrası vatandaşlara 
irmik helvası ve süt ikram edildi. 

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanma aşamasına 
gelen Yıldırım Bayezid Türbesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi ve 
kültürel miras yatırımları 
ile UNESCO Dünya Mirası 

Listesi'ne alınan sultan külliyele-
rinden biri olan Yıldırım Külliyesi 
bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 
4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e 
ait türbedeki restorasyon çalışmaları 
tamamlanma aşamasına geldi. Yıldı-
rım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1406 yılında yaptırılan ve 
Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı 
türbe olarak geçen eserin çatısından 
zeminine, duvar süslemelerinden 
kapı ve pencere doğramalarının 
yenilenmesine kadar tüm çalışmalar 
aslına uygun olarak yapıldı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 
çalışmaların tamamlanma aşamasına 
geldiği türbeyi ziyaret ederek, bera-
berindeki Fen İşleri Daire Başkanı 
Feridun Tarım'dan çalışmalar hak-
kında bilgi aldı.
Ecdada yakışır hale geldi
Bursa'nın Osmanlı'yı doğuran ve ilk 
6 padişaha ev sahipliği yapan, tarihi 
ve kültürel değerleriyle UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'nde olan bir 
kent olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, Bursa'nın tarihi kimliğini öne 
çıkaran çalışmaları titizlikle sürdür-
düklerini söyledi. Yıldırım Külliyesi 
bünyesindeki Yıldırım Bayezid 
türbesindeki çalışmaların artık son 
aşamaya geldiğini dile getiren Baş-

kan Aktaş, "Yıldırım Bayezid öldüğü 
zaman ilk önce Akşehir’de gömül-
müş, daha sonra oğlu Musa Çelebi 
naaşını Bursa’ya getirtmiştir. Türbe, 
önündeki revakıyla, daha sonra 
yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin 
öncüsü olmuştur. Bu türbe Osmanlı 
mimari tarihine, ilk revaklı türbe 
olarak geçmiştir. Proje kapsamında 
türbe duvarları onarılarak güçlendi-
rildi. Çatı kurşun kaplaması ve revak 

kısmı zemin kaplaması yenilendi. 
Türbe içinde ve revakta yer alan 
kalem işi süslemelerin ihyası ya-
pıldı. Kapı ve pencere doğramaları 
aslına uygun olarak onarıldı. Uzun 
süre kapalı olması nedeniyle bazı 
serzenişler oluyordu. Ancak artık 
çalışmaları tamamladık. Yakında 
ziyarete açıyoruz. Türbe, Bursa'mıza 
ve ecdadımıza yakışır hale getirildi" 
diye konuştu.

Bursa’da ‘Dede 
Korkut’ buluşması
Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüs-
hasını ortaya çıkartan ve Türk kültür 
dünyasına kazandıran İranlı Kütüpha-
neci Veli Muhammet Hoca, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin düzenlediği prog-
ramda Bursalılarla bir araya geldi.

Bursalılar, Türk kültürü açısından tarihi bir gün 
yaşadı. Oğuz boylarının kahramanlıklarından 
bahseden Dede Korkut Destanı’nın üçün-
cü nüshasını bulan İranlı Kütüphaneci Veli 

Muhammet Hoca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenle-
diği etkinlikte Bursalıların misafiri oldu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşma yaptığı, 
Veli Muhammet Hoca ile Erciyes Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Atabey Kılıç’ın 
da Dede Korkut Destanı’na ve yeni nüshaya yönelik 
sunumlar yaptığı ‘Veli Muhammet Hoca’ya Saygı ve 
Teşekkür Beratı Takdimi Programı’, Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) arşivinde yer alan ‘Dede 
Korkut Minyatürleri Sergisi’ ile Dede Korkut Destanı 
üzerine yazılmış kitaplar da katılımcıların izlenimine 
sunuldu. 

“Dede Korkut, Türk dünyasının  
ortak hafızası ve eşsiz hazine”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dede 
Korkut Destanı’nın Türk dünyasının ortak hafızası 
ve eşsiz hazinesi olduğunu söyledi. Dede Korkut 
Destanı’nın Vatikan ve Dresden’de ortaya çıkan iki 
nüshasının ardından üçüncü nüshasının İran’ın Türk-
men Sahra Bölgesi’nde bulunduğu haberini aldıkla-
rını ifade eden Başkan Aktaş, “Veli Muhammet Hoca 
tarafından sahafta bulunan üçüncü nüsha, herkesi 
heyecanlandırdı” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu önemli ve sevindirici gelişmeye kayıtsız kalma-
dıklarını, Dede Korkut Destanı’nın herkesin ortak 
mirası olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bu vesiley-
le yeni bulunan 13. Hikaye’nin yani Salur Kazan’ın 
Yedi Başlı Ejderha’yı öldürdüğü masalın minyatür 
çizimini hazırlattık. Sonra da bu minyatürü poster 
olarak bastırarak, Türk dünyasının her tarafına, Tarih 
Dergisi’nin Ekim sayısı aracılığıyla ulaştırmaya gayret 
ettik” diye konuştu. Veli Muhammet Hoca’ya teşek-
kür etmek ve Dede Korkut’u yad etmek için geceyi 
düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu önemli 
etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Veli Muhammet Hoca’ya Türk kültürüne emsalsiz 
bir eser kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Türk 
dünyasının aksakallı bilgesi Dede Korkut’un öğütleri, 
hepimiz için rehber olsun. Dedem Korkut, her daim 
boy boylayıp soy soylasın” şeklinde konuştu. 
Veli Muhammet Hoca ise Dede Korkut Destanı’nın 
üçüncü nüshasının nasıl bulunduğuna ilişkin dinle-
yicilere bilgiler verdi. Nüshayı bir sahaftan 2 dolara 
satın aldığını ve eserin orjinalliğini Türkiye’de tespit 
ettirdiğini belirten Hoca, başta Başkan Aktaş olmak 
üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 
‘eserin sahiplenilmesi ve yayınlaştırılması yönünde’ 
gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. 
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Bursa için müjdeler peş peşe geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hanlar Bölgesi’nin etrafının açılmasından yeni kentsel dönüşümlere kadar bir 
dizi projeyi Bursalılara müjdeleyerek, çalışmalara hemen başlanacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı 

makamında ziyaret etti. Vali Yakup 
Canbolat, milletvekilleri ve ilçe belediye 
başkanlarının da katıldığı ziyaretin so-
nunda Başkan Aktaş, günün anısına Bakan 
Kurum’a kılıç hediye etti. Bakan Kurum 
daha sonra Büyükşehir Belediye Binası 
Encümen Salonu’nda Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile 
bakanlık ve belediye bürokratlarının da 
hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 
saati aşkın süren toplantı-
da Bursa’nın önceliklerini 
anlatıp, bazı projeler için 
bakanlıktan destek istedi. 
Gerek Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş 
gerekse ilçe belediye baş-
kanlarını tek tek dinleyen 
Bakan Kurum, toplantının 
ardından Cuma namazını 
Ulu Cami’de kıldı. Namaz-
dan sonra beraberindeki 
protokolle birlikte tarihi 
belediye binasına gelen 
Bakan Kurum, burada 
yaptığı basın toplantısın-
da Bursa için planladıkla-
rı projeleri peş peşe sıraladı.
Hanlar Bölgesi açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ve 
onun belirlemiş olduğu manifesto çerçeve-
sinde şehirlere giderek gerekli çalışmaları 
yaptıklarını belirten Bakan Kurum, kadim 
şehir Bursa’yı daha yukarılara çekmek, 
ecdat emaneti olan değerleri koruyarak 
gelecek nesillere bırakmak için çalıştık-
larını kaydetti. Bursa için planladıkları 
projelerden birinin Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin çevresinin açılması olduğunu 
ifade eden Bakan Kurum, “Ulu Cami ve 
etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesinde tarihi 
silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştır-
ma sürecini başlatacağız. Tarihi Hanlar 
Bölgesi’nden başlayarak etaplar halinde, 
430 bin metrekarelik alanımızı yenileyip, 
restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün 
yüzüne çıkaracağız. Proje kapsamında 20 
bin metrekarelik meydan oluşturarak, o 
tarihi, kültürel aksa gireceğiz. Çarşıbaşı 
Meydan Projesi dediğimiz proje kapsa-
mında, İpek Han’ın içindeki iyileştirmeler, 
Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç 
avlu düzenlemesi ve cephe sağlıklaştırma, 
aydınlatma projeleri, kaldırımları, yolları, 
hülasa tüm iyileştirmelerin yapılacağı pro-
jeyi başlatmış oluruz. Şuan için 150 milyon 
liralık bir maliyet ön görünüyoruz. Bunun 
yarısını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 
yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 
tarafından yine Bakanlığımız tarafından 
hibe kalan kısmının finansmanını da 
Bakanlığımız bünyesinde çözmek suretiyle 
2020 yılında başlayıp, 2021 yılı içeresinde 

tamamlayacağımız çok önemli bir proje. Bu 
noktada Büyükşehir Belediyemiz Bakanlı-
ğımızla ortak bir çalışma yürütecek ve bu 
çalışma çerçevesinde ecdadın bize bırak-
tığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok 
önemli bir projeyi Bursa’mıza kazandırmış 
olacağız” diye konuştu.
Yeni kentsel dönüşümler
Doğanbey’de Toplu Konut İdarisi ve İller 
Bankası Genel Müdürlüne ait 18 bin 
metrekare alanı altı kapalı otopark olacak 
şekilde bir meydan olarak bölgeye kazan-
dıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, bu 
projenin de TOKİ marifetiyle hayata geçi-
rileceğini vurguladı. Beşyol Kavşağı dönüş 
lupları içinde kalan binalarla ilgili de açık-

lama yapan Bakan Kurum, 
“Beşyol Kavşağı olarak 
bildiğimiz kavşak içinde 
yapıların bulunması hem 
görüntü kirliğine neden 
oluyor hem de oradaki va-
tandaşlarımız için can ve 
mal riski taşıyor. Burada 
11 bin metrekare alan var. 
TOKİ Mart’ta başlayarak 
burada 250 rezerv konut 
üretecek. Kavşak kolların-
daki yapıların dönüşümü 
de hızlı şekilde yapılacak” 
dedi. Eski stadın olduğu 
alandaki Millet Bahçesi 

projesinin devam ettiğini 
dile getiren Bakan Kurum, Gökdere’de-
ki 200 bin metrekarelik alanı da içinde 
yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraatha-
neleri, çocukların ve gençlerin rahatlıkla 
vakitlerini geçirebileceği alanların buluna-
cağı millet bahçesi haline getireceklerini 
ve inşaatın 2020 yılında başlayacağını 
söyledi.
Nilüfer’de dönüşümün  
önü açılacak
Ağırlıklı olarak Nilüfer ilçesindeki kentsel 
dönüşüm projelerinde yaşanan sıkıntılara 
da değinen Bakan Kurum, bu sıkıntıları 
aşmak üzere gerekli plan hazırlıklarını 
hemen yapıp, planı Aralık ayında onay-
lamak ve vatandaşların önünü açmak 
istediklerini vurguladı. Soğanlı’da 110 
bin metrekarelik alanı millet bahçesi-
ne çevireceklerini, 70 bin metrekarelik 
alanda kentsel dönüşümün 7’nci etabını 
başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, 
“TOKİ burada 500 konut rezerv ürete-
cek. Hak sahipleri için hızlı, yerinde ve 
gönüllü dönüşüm anlayışla Soğanlı’daki 
projeyi tamamlamış olacağız. Yine Yıldırım 
Mevlana Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 
devam ediyor. Burada da 500 konut rezerv 
yapmak suretiyle dönüşümü hızlandırmak 
istiyoruz. 2020 yılı içinde TOKİ burada 500 
konut yapımına başlayacak” dedi.
Mollaarap Mahallesi’ndeki heyelanlı bölge 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ku-
rum, 120 bina ve 320 hak sahibinin olduğu 
alanla ilgili etüt ve incelemenin devam 
ettiğini kaydetti. 

Bursa'ya yatırım yağmuru
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son haftalarda Bakanlıklar tarafından Bursa’ya müjdelenen yatı-
rımlar ve üzerinde çalıştıkları projeleri düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi Muradiye Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya 
basın mensupları yoğun ilgi 

gösterdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 
gücü olan etkin bir kuruluş olduğunu, 
göreve geldiklerinden bu yana ciddi 
mesafeler aldıklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, Bursa’da 
yaşayan herkesin ken-
tin sorunlarına vakıf 
olduğunu ancak 
bazı sorunları kısa 
vadede çözmenin 
mümkün olma-
dığına değindi. 
Kentin önce-
likli konularını 
Ankara’daki her 
görüşme- 
de dilinin döndüğünce ifade 
ettiğini kaydeden Başkan 
Aktaş, şehrin geneli ile ilgili 
derdini ve heyecanını 
ortaya koyduğunu ve 
bu noktada önemli 
geri dönüşler almaya 
başladıklarını da 
hatırlattı. Geçen 
hafta Bursa millet-
vekilleri ve basın 
mensuplarının da 
katılımıyla Spor Bakanlığı’nda Bursa’ya 
kazandırılacak tesislerle ilgili protokol 
imzaladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bu öyle ayaküstü oluşmuş bir protokol 
değil. Toplamda 85 milyon lirayı bulan 
yatırımlar için hem Büyükşehir hem de 
ilçe belediyelerimizle tek tek protokoller 
yapıldı. Bunların içinde Merinos Stad-
yumu zemin yenilemesi, Atıcılar futbol 
sahasının zemin yenilemesi, Vakıf Kent 
Parkı içindeki spor tesisleri, inşaatının 
tamamlanması, Kestel Alaçam Gençlik 
Kampı, Nilüfer Akçalar sentetik yüzeyli 
futbol sahası ve Mustafakemalpaşa Genç-
lik Ve Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı gibi 
bizim de vatandaşlarımıza yapımı için söz 
verdiğimiz projeler var” diye konuştu.
“İmar durduruldu”
Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Bursa ziyareti ve Bakanlık ta-
rafından kente kazandırılacak yatırımlar 
hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Kent-
sel dönüşüm, yenileme, hanlar bölgesiyle 
ilgili ifade ettiğimiz konular vardı. Bakan-
lık desteğini almak istediğimiz, Bursa'nın 

hayali olan konuları ele aldık. İki 
yeni Millet bahçesi, hanlar böl-
gesi projesi, kentsel dönüşümle 
ilgili bazı konut yapımları, 
Doğanbey'deki yoğun konut 
yapılaşmasıyla ilgili bazı sorun-
lar vardı. Bu arada meclis top-

lantısında Hanlar Bölgesi'nde 
imarın durdurulması  

 
 

kararını aldık. Yine kamulaştırmasıyla 
alakalı konuştuğumuz iki üç tane konu 
var. Buradaki çalışmanın uzun soluklu 
süreç olduğunu kimsenin unutmaması la-
zım. Rahmetli Hikmet Başkanın da Recep 
Altepe'nin de Erdem Saker ve Erdoğan 
Bilenser'in hayaliydi. Hanlar Bölgesi bu 
şehrin ciddi turizm ve ekonomik değeri. 
Bana göre vitrini ve yüzü. Bunun sağlıklı 
şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Mey-
dan oluşturulması, yolların ıslahı, cephe 
sağlıklaştırılmasına kadar bir rakam 
ortaya koyduk ama devamının geleceğini 
ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
“Özel hassasiyet gösterdim”
Soğanlı, Yıldırım ve Beşyol olmak üzere 3 
ayrı noktada kentsel dönüşümün Bakan 
Murat Kurum ile konuşulduğunu hatır-
latan Başkan Aktaş, "Kentsel dönüşümle 
alakalı nihai hedefimizin bu olmadığını, 
Merinos altında 7 mahalle, Soğanlı'da kıs-
men çalışmalar var. Asıl hayalimizin bu-
raları taşımakla beraber burada oluşacak 
yerlerin ikinci etap kentsel dönüşümde 
kullanılacağını ifade etmek 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursaray Emek Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne kadar 
ulaşmasını sağlayacak projenin Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılacağını söyledi.
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Ankara kesenin ağzını Bursa için açtı
Bursa kent merkezi ve ilçelere yeni spor tesisleri kazandırılmasını öngören protokol Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları arasında imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın des-
teğiyle Bursa’nın 36 noktasındaki 
spor projelerinin; tamamlanması, 
yenilenmesi ve yeni tesislerin ka-

zandırılmasını öngören protokol Ankara’da 
düzenlenen törenle imzalandı. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya 
Bursa protokolü adeta çıkarma yaptı. Bur-
sa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletve-
killeri, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve 
ilçe belediye başkanlarının da katıldığı top-
lantıda Bursa’ya 70 milyon TL’nin üzerinde 
bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde Bakanlık desteği ile yapılacak 
olması imza altına alındı. Merinos Stadyu-
mu zemin yenilemesi, Atıcılar Futbol sa-
hasının zemin yenilemesi, Vakıf Kent Parkı 
içindeki spor tesisleri, spor salonu ve kamp 
merkezi inşaatının tamamlanması, Kestel 
Alaçam Gençlik Kampı, Akçalar Sentetik 
Yüzeyli Futbol Sahası, Mustafakemalpaşa 
Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı 
gibi projeleri kapsayan protokol Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye baş-
kanları arasında imzalandı.
Bugün günlerden Bursa
Protokol imza töreninde konuşan Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, sözlerine “Bugün günlerden 
Bursa” diye başladı. Bursa’nın spordaki 
gücü ve etki alanını dünya çapında kendini 
ispat eden sporcular yetiştirmesinden 
de görülebileceğini belirten Kasapoğlu, 
“Sportif hamlelerde Bursa mevzubahis 
olunca bizlerin de daha hassas ve gay-
retkar olmamız söz konusu. Geçtiğimiz 
ay yeşil Bursa’mızı ziyaret etmiş ve Naim 
Süleymanoğlu adına tesis ettiğimiz güzel 
bir salonumuzu açmıştık. Vatandaşlarımı-
zın halkımızın gösterdiği ilgiden ayrıca çok 
mutluluk duydum. Orada gerek gençlerimi-
zin, sporcularımızın özellikle de kadınla-
rımızın varlığı kayda değerdi. Bursa spor 
potansiyelinin ne kadar güçlü, ne kadar 
muazzam olduğunu göstermiş oldu. Efsane 
sporcumuzun ismini taşıyan bu tesiste, 
ülkemizi gururla temsil edecek sporcular 
çıkacağına inanıyorum” dedi.
Bursa ziyareti sırasında hem Büyükşehir 

Belediyesi hem de ilçe belediyelerinin 
sıkıntılarını dinlediğini ifade eden Bakan 
Kasapoğlu, “Bursa’nın değerleri insanları 
için neler yapabiliriz tek tek mütalaa etme 
imkanı bulduk. Şahsen Bursa’nın hem 
yerel yönetimler açısından hem de gazi 
meclisimizdeki temsiliyeti açısından şanslı 
bir şehir olduğunu belirtmek istiyorum. 
Bursa’nın yarınları için her daim heyecan-
la gayretle çalışan arkadaşlarımız görev 
başında. Biz de bu samimiyete bakanlık 
olarak ülkemizin diğer illerinde beldelerin-
de olduğu gibi aynı samimiyetle yaklaşma 
sorumluluğundayız. Tüm imkanlarımızla 
Bursa’nın ve değerli halkının emrinde 
olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Bugün imzaladığımız protokollerle  
çok önemli gençlik yatırımları ve sportif 
tesisleri halkımızın hizmetine sunacağız. 
Halkımızın bu tesislere erişimini kolaylaş-
tırmak için her türlü politikayı üreteceğiz. 
Sporu tabana yayma politikamız var ve her 
insanımızı sporla buluşturmanın gayreti 
içindeyiz. Özellikle yerel yönetimlerimiz 
bizler için önemli bir partner konumunda. 
Bu anlamda tüm başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Yatırımlarımızın Bursa’ya hayır-
lı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yatırımlar bir bir geliyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ise gerek Büyükşehir gerekse ilçe 
belediyeleri tarafından hazırlanan projele-
rin hayata geçmesi noktasında Ankara’dan 
önemli destekler aldıklarını söyledi. 
Yaklaşık 10 gün önce Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un Bursa için önemli 
müjdeler verdiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bugün de gençlik merkezlerinden 
spor salonlarına, yüzme havuzlarından halı 
sahalara kadar çok çeşitli gençlik projele-
rinin Bursa’ya kazandırılması noktasında 
işbirlikleri yapıyoruz. Bakanımıza Bursa 
ziyaretinde derdimizi heyecanımızı anlat-
tık. O da sağ olsun isteklerimizin hiçbirini 
geri çevirmedi. İnşallah Türk Milli Takımı 
düzeyinde ülkemizi temsil eden, İstiklal 
Marşımızı okutan, bayrağımızın göndere 
çekilmesini sağlayan sporcular yetişmesi 
için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. 
Sporu tabana yaymayla alakalı, her bir fer-
din sporla buluşmasını temin etmek adına 
özel gayret sarf edeceğimizi özellikle ifade 
etmek istiyorum” dedi.

Bursa'ya yatırım yağmuru
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son haftalarda Bakanlıklar tarafından Bursa’ya müjdelenen yatı-
rımlar ve üzerinde çalıştıkları projeleri düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

istiyorum. Küçük bir noktada bir kentsel 
dönüşümden ziyade 5-6 mahalleyi içine 
alan etap etap farklı noktalara taşıyaca-
ğımız dönüşümü hedefliyoruz. Nilüfer'de 
0,50 emsal iptali dolayısıyla yaşanan 
sıkıntıların çözümü için adım atılacağını 
da Bakanımız belirtti. Bu konunun emsal 
artışı mağdurlarına mahsus bir düzenle-
meyle halledilmesi konusunda bakanlıkla 
çalışıyoruz. Bu konuda bana çok kızdılar, 
benim kişisel kararım gibi ifade ettiler. 
Ben bu konuda hiç siyaset yapmadım. İyi 
niyetli fakat kanununun uygun görmediği 
uygulamaydı. Ekim 2017’de mahkeme 

kararıyla iptal oldu. Var olan mağdur-
ların mağduriyetinin giderilmesi 

için özel gayretim olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Kimsenin çayını 
içmedim, tanıdığım akrabam yok. 
Bursalıların belediyeye güvenerek 
mağdur oldukları konu vardı. Özel 
hassasiyet gösterdik. Bakanımız da 
bununla alakalı talimatları verdi. 

Arkadaşlarımız çalışıyorlar. 
Bizim şehir plancıları ile tek 
tek konuşarak ilçe belediye 
başkanı arkadaşları çağıra-
rak bu problemin hallolması 
için elimden gelen özel 
gayreti gösterdim. Birileri 
benimle alakalı “Nilüfer'deki 
kentsel dönüşüm mağdurları 

sizin yüzünüzden mağdur oldu” diyerek 
propaganda yaptılar. Hiç önemli değil 
şehri yönetiyoruz. Sayıca mağdur aile 
ortada. 200 civarında siteydi. 120 civarı 
halloldu. 80-90 site kaldı. Bu sorunun 
da kısa sürede hallolacağını düşünüyo-
ruz” dedi. Ulaşımla alakalı eksiklerin ne 
olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a fırsat buldukça ifade ettiği-
ni hatırlatan 
Başkan 
Aktaş, 
Emek hat-
tının Şehir 

Hastanesi’ne uzatılması, T2 hattı ve 
Acemler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
malumatı olduğunu açıkladı. Emek 
hattının Şehir Hastanesi'ne bağlanma-
sıyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Ulaştırma Bakanına talimat verdiğini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Emek Şehir Has-
tanesi hattımız bizim için çok çok önemli. 
Hattın Şehir Hastanesi’ne ulaştırılması 
hem hızlı tren hem de Şehir Hastanesi'ne 
ulaşmak bizim için değerli. Kilit konular-
dan birisi yine Acemler. Stadyumla ilgili 
bir viyadüğü bağladık. İkinci viyadüğü 
Mart Nisan ayında bağlayacağız. Acemler 
direksiyonel kol uygulaması, yan yolların 
genişletilmesi konusunu da 2020 başında 
yapacağımız ihaleyle bu sorunu da orta-
dan kaldırmış olacağız. Aynı şekilde T2 
hattının feshi bitmedi. Son 5-10 gün. Gel-
diğimden beri sağı, solu, yolu toparladık. 
Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. 
Adam 1,5 senedir çivi çakmıyor. Süreci 
başlattık. Yasal süreler var. Bunları takip 
etmek zorundayız” diye konuştu.
Azim ve gayretle çalışıyoruz
Konuşmasında son iki yıl içinde ulaşım-
dan altyapıya, kamulaştırmadan çevre 
düzenlemelerine kadar bazı kalemlerde 
yapılan yatırımlardan örnekler veren 
Başkan Aktaş, azim gayretle çalışmaları-
na devam ettiklerini vurguladı. Hafif raylı 
sistem araçları temininden kavşaklara,  
köprülerden yol yapım çalışmalarına 

kadar ulaşıma 606 milyon 700 
bin liralık yaptıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “İçme 
suyu, kanalizasyon, yağmur 
suyu hatları, depo yapımı 
gibi altyapı çalışmalarına 
288       milyon TL, yapı iş-
leri, tarihi  kültürel miras 
etüt proje  gibi alanlarda 
245 milyon  TL’lik yatı-
rım yaptık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursaray Emek Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne kadar 
ulaşmasını sağlayacak projenin Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılacağını söyledi.
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Büyükşehir’den eğitime bir imza daha
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Yıldırım İlçesi’nde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan ‘Şerif – Rabia 
Kutlucan Ortaokulu’ ile ‘Özgür Kavaklı Anaokulunda eğitim törenle başladı.

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
Şerif – Rabia Kutlucan 
Ortaokulu ve Özgür 

Kavaklı Anaokulu’nun açılış 
töreninde yaptığı konuşma-
da, Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitime verdiği öneme dikkati 
çekti. Başkan Aktaş, kentin 
geleceğine değer katan Büyük-
şehir Belediyesi’nin eğitimi ve 
eğitim kurumlarını her zaman 
desteklediğini belirterek, 
“Eğitim olmazsa olmazımızdır. 
Bir ülkenin geleceği o ülkenin 
insanlarının eğitimine bağlıdır. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızı 
ve gençlerimizi en iyi şekilde 
hayata hazırlamalıyız” dedi.
Başkan Aktaş, öğrencilerin iyi 
eğitilmeleri ve eğitim kalitesinin 
artmasında öğretmenlerin rolü 
olduğuna değinerek, kaliteli 
eğitimin geleceği etkileyeceğini 
söyledi.
Eğitime tam destek
Bugünün çocuklarının aydınlık 
bir geleceğe ulaşmasını önem-
seyen Başkan Aktaş, Bursa’da 
öğrencilerin en iyi şekilde ve 
modern koşullarda eğitim 
alabilmeleri hedefiyle Büyükşe-
hir Belediyesi ve Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü’nce yapılan proto-
koller kapsamında okulların 
eksiklerinin giderilmeye çalışıl-
dığını kaydetti.
Başkan Aktaş, eğitim faaliyet-
lerini anlatarak “Büyükşehir 
Belediyesi olarak hayırsever 
iş insanlarının da katkılarıyla, 
bazen yeni bir okul inşasında, 
bazen spor salonu veya çevre 
düzenlemeleri gibi farklı çalış-
malarla eğitime desteğimizi sür-
dürüyoruz. Okulların ihtiyaçları 
imkanlar ölçüsünde gideriliyor 
veya bir hayırsever vatandaşın 
okulların yapımına destek ol-
masına öncülük ediyoruz” diye 
konuştu.
Eski okulun yerine  
modern bina
Başkan Aktaş, Şerif – Rabia 
Kutlucan Ortaokulu ve Özgür 
Kavaklı Anaokulu’nun yapımı-
nı gerçekleştiren Kutlucan ve 
Kavaklı ailelerini, gösterdikleri 
özveri ve eğitime desteklerin-
den dolayı tebrik etti. Okulların 
temelinin yaklaşık 2 yıl önce 
atıldığını ve yapılan çalışmalarla 
özel okul ayarına geldiğini belir-
ten Başkan Aktaş, “Okullarımız 
yeni eğitim öğretim döneminde 
hizmet vermeye başladı. Burada 
daha önce var olan Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulu ile Adile 
Naşit Anaokulu ihtiyaçlara 
cevap veremiyordu. Bu binala-
rın yıkılarak, yerine günümüz 
koşullarına uygun modern bir 
bina inşa edildi. İnşaat alanı 
7700 metrekare olan okul 
binası bodrum, zemin + 3 kat ve 
çatı katı olarak inşa edildi. Şu an 
32 derslikli ortaokul, 4 derslikli 
anaokulu, laboratuvar, ofis ve 
teknik mahallerle, bodrum katta 
beden eğitimi salonu ve çatı 
katında konferans salonu yer 
alıyor” şeklinde konuştu.
Hayırsever desteği  
çok değerli
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
eğitime desteklerinden dolayı 

Başkan Aktaş’ı tebrik ederek, 
hayırseverlerin eğitime katkıla-
rının herkese örnek olduğunu 
söyledi. Vali Canbolat, Bursa’da-
ki pek çok okulun özel okulları 
geride bırakacak nitelikte oldu-
ğunu ve öğrencilerin iyi eğitim 
almalarının önemini vurguladı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü 

Sabahattin Dülger de Bursa’da 
bu yıl 6 okulda 120 dersli-
ğin hayırseverler tarafından 
yapılarak eğitime başladığını; 
halen 8 okulda 148 derslikte de 
çalışmaların sürdüğünü belirtti. 
Dülger, hayırseverlerin deste-
ğiyle bir okul yapılması hayali-
nin olduğunu söyledi.
Törene, İl Emniyet Müdürü Ta-
cettin Aslan ile ilçe kaymakamı 
ile Yıldırım ve Nilüfer Belediye 
başkanları, muhtarlar, öğret-
menler ve öğrenciler de katıldı. 
Öğrencilerin şiir okuyarak renk 
kattığı törende, hayırsever iş 
insanlarına teşekkür plaketi 
verildi. Vali Canbolat ve Başkan 
Aktaş ile tüm konuklar, kurdele 
kesilerek açılışı yapılan okulda 
sınıfları gezdi, öğrencilerle bol 
bol sohbet etti.

Geleceğe bir nefes de 
Büyükşehir’den
Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğe Nefes’ 
kampanyası ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ne-
deniyle Bursa’nın 12 farklı bölgesinde  
15 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 11 
Kasım tarihini Milli 
Ağaçlandırma Günü 

olarak ilan etmesinin ardın-
dan harekete geçen Büyük-
şehir Belediyesi, Yıldırım 
ilçesine bağlı Kentsel Dönü-
şüm Ağaçlandırma Alanı ve 
Aşık Reyhani Parkı, Osmanga-
zi ilçesine bağlı Botanik Park, 
Hamitler Yenikent Döküm 
Sahası, Hamitler Katı Atık 
Döküm Sahası ve Terminal 
Kavşağı, Mudanya ilçesine 
bağlı Altıntaş Döküm Sahası, 
Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar 
Döküm Sahası, Yaylacık Dö-
küm Sahası, Doğancı Döküm 
Sahası ve Hasköy Döküm 
Sahası ile İnegöl ilçesine bağlı 
Köprülü Kavşağı alanlarında 
fidan dikimi gerçekleştirdi. 
Çalışma kapsamında Büyük-
şehir Belediyesi Park Bahçeler 
Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 
saat gibi bir zamanda 15 bin 
fidan toprakla buluşturularak, 
Orman Genel Müdürlüğü’nce 
81 ilde gerçekleştirilen ‘Ge-
leceğe Nefes’ kampanyasına 
destek verildi.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, etkinlikler 
çerçevesinde aynı anda 
12 farklı bölgede yapılan 
çalışmalardan; Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı 
2020-2024 Stratejik Plan’a 
görüşleriyle destek veren 5 
bin 300 Bursalı adına oluştu-
rulan ‘Ortak Akıl Ormanı’nda 
düzenlenen fidan dikim töre-
nine katıldı.
Başkan Alinur Aktaş, Hamitler 
Yenikent Döküm Sahası’nda 
organize edilen fidan dikim tö-
reninde yaptığı konuşmada, 11 
Kasım’ın Türkiye çapında Milli 
Ağaçlandırma Günü olarak ilan 
edildiğini ve bugün 11 milyon 
fidanın toprakla buluştuğunu 
söyledi. Büyükşehir Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı marifetiyle kendile-
rinin de 15 bin fidanı toprağa 
diktiklerini belirten Başkan 
Aktaş, “Stratejik planı hazır-
larken ‘Sen de Katıl’ sloganı 
ile gerçekleştirdiğimiz ankete 
katılanlara söz vermiştik. 
İsimlerine özel ağaç dikeceği-
miz konusunda. Bugün onu da 
gerçekleştiriyoruz” dedi.
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Gemlikli heyelan mağdurlarının konut sevinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Gemlik’te yaptırılan 224 ko-
nut ve 12 dükkan inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, hak sahiplerinin 
daireleri kura çekimiyle belirlendi.

Gemlik ilçesi Kayhan 
Mahallesi’nde 2010 yılında 
meydana gelen heyelan so-
nucu, istinat duvarı kaymış 

ve binalarda çatlaklar meydana 
gelmişti. Alanda yaşayan vatan-
daşların can ve mal güvenliğinin 
sağlanması amacıyla, bölgedeki bi-
nalar önce iskana kapatıldı ve alan 
kentsel dönüşüm proje alanı olarak 
ilan edildi. Daha sonra tehlike arz 
eden 79 adet daire ve dükkandan 
oluşan 9 adet riskli bina yıkıldı. 
Evleri yıkılan vatandaşların konut 
sorununun çözülmesi amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş-
birliğinde Cihatlı Bölgesi’nde konut 
inşaatlarına başlanırken, evleri 
yıkılan vatandaşlara da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2010 yılı 
Kasım ayından bu yılın Temmuz 
ayına kadar kira yardımları yapıldı. 
Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 
milyon TL harcama yaptığı proje 
kapsamındaki konutlardan hiçbir 
hak talep etmezken, önceliği vatan-
daşların mağduriyetinin giderilme-
sine verdi.
Projede yer alan R, S, T, U, ve V 
bloklarından, 44 adet dairenin hak 

sahiplerinin belirlenmesi için yapı-
lan kura çekimi töreni Büyükşehir 
Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisle-
rinde gerçekleştirildi.
Realiteye uygun dönüşüm
Kura çekilişinde vatandaşların 
heyecanına ortak olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
1. derece deprem bölgesindeki 
Bursa’nın en önemli konularından 
birinin de kentsel dönüşüm oldu-
ğunu vurguladı. Kentsel dönüşüm 
denince akla ilk olarak eski bina-
ları yıkıp yerine yeni bina yapmak 
geldiğini kaydeden Başkan Aktaş, 
“Sadece bina inşa etmek, kentsel 
dönüşümü tam anlamıyla ifade 
etmiyor. Geçmişte yaşanan acı tec-
rübeler ışığında geleceğe yön ver-
mek istiyorsak, bugünden sağlıklı, 
güvenli ve yaşanılabilir şehirler 
inşa etmek zorundayız. Yaşanabilir 
modern şehirler inşa etmenin yolu 
da bilinçli bir kentsel dönüşüm-
den geçmektedir. Yatay mimariyle 
ada ve mahalle bazındaki kentsel 
dönüşümden yana hassasiyet 
göstereceğimizi ifade ediyoruz. 
Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı 
realiteye uygun olarak sürdürece-

ğimizi belirtiyoruz. Çünkü Bursa 
gibi, tarihi ve doğal zenginlikleri 
barındıran, aynı zamanda sanayisi 
sürekli gelişen bir şehirde kentsel 
dönüşüm uygulamaları yapmak 
özen isteyen bir konudur. Sadece 
merkezde değil, ilçelerimizin ta-
mamında bu hassasiyetle planlama 
yapıyoruz. Gemlik’te inşa edilen 
konutlar bu hassasiyetin güzel ör-
neklerinden biridir” dedi. Başkan 
Aktaş, konutların hak sahiplerine 
teslim edilmesiyle, vatandaşların 
mağduriyetinin tamamen ortadan 
kalkacağını söyledi.
3 mahalleye ruhsat müjdesi
Başkan Aktaş, toplantıda Gemlik’in 
3 mahallesinde yaklaşık 20 bin 
nüfusu yakından ilgilendiren bir de 
müjde verdi. Balıkpazarı, Osmaniye 
ve Hamidiye mahallelerinde 58 
hektar alanda toplam 8 bölgenin 
işletme ruhsatı sıkıntısı bulun-
duğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“İmar planlarında ticaret alanında 
kalan fakat mevcutta zemin katla-
rın ticarethane, üst katların ise ko-
nut olarak kullanıldığı bölgelerde 
işletme ruhsatı alamama mağduri-
yeti giderildi. Hayırlı olsun” dedi.

Kaçak villa yıkıldı
Bursa’nın Hasanağa Mahallesi’nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir 
süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin yıkım 
ve para cezası kararı doğrultusunda tamamen yıkıldı.

Bursa’nın Hasanağa 
Mahallesi’nde Hasanağa 
Göleti manzaralı Mümin 
Terzioğlu adına kayıtlı 

kaçak villa bir süredir kamuo-
yunda tartışma konusu olurken, 
Büyükşehir Belediyesi hemen 
inceleme başlattı. Bina ile ilgili 
gerekli yasal işlemlerin yapılması 
için 30 Temmuz 2019’da Nilüfer 
Belediyesi’ne resmi yazı gönderildi. 
Nilüfer Belediyesi’nden 07 Ağustos 
2019’da gelen cevapta ise binanın 
Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
gelecek görüş doğrultusunda 
adım atılacağı belirtildi. Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
Büyükşehir Belediyesi’ne gelen 
10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, 
uydu fotoğraflarından elde edilen 
verilere göre binanın 31 Aralık 
2017’den sonra yapıldığının tespit 
edildiği, bunun için Yapı Kayıt 
Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi. 
Bu arada 11 Eylül 2019’da Valilik-
ten Büyükşehir ve Nilüfer Bele-
diyelerine gönderilen yazıda, 15 
gün içinde Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda yıkım işleminin 
tesis edilmesi gerektiği bildiril-
di. Büyükşehir Belediyesi yapı 
kayıt belgesinin iptaline istinaden 

konunun gereğinin yapılması için 
12 Eylül 2019’da tekrar Nilüfer 
Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi. 
Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019’da 
gönderdiği cevapta, yapı kayıt 
belgesi iptaline ilişkin kararın hu-
kuka aykırılık gerekçesiyle açılan 
yürütmeyi durdurma ve iptali da-
vası nedeniyle herhangi bir işlem 
uygulanamayacağı ve dava işlemi 

sürecinin bekleneceği bildirildi.  
Tamamen yıkıldı
Kaçak olduğu tespit edilen bina 
ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması 
üzerine harekete geçen Büyükşe-
hir Belediyesi, 31 Ekim 2019’da 
binayı mühürlerken, binanın mal-
dan ve nüfustan tahliyesi için bina 
sahiplerine 13 Kasım 2019’a kadar 
süre verdi. Tahliye için verilen sü-
renin tamamlanmasının ardından 
Belediye Encümeni’nin 05 Kasım 
2019 tarihli yıkım ve para cezasını 
içeren kararı doğrultusunda, ‘Su 
Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mut-
lak Tarımsal Niteliği Korunacak 
Tarım Alanı” içerisinde bulunan 
kaçak bina tamamen yıkıldı.

‘Sağlıklı Kentler’de hedef 
‘Sürdürülebilir Kalkınma’
Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘32. Ola-
ğan Meclis Toplantısı ve Sandıklı 
Konferansı’nda ‘2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’ gündeme taşındı.

Sağlıklı Şehirler bilinciyle faaliyetlerini sürdüren, 
‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ve ‘Sürdürülebilir 
Şehirler Oluşturmak’ sloganıyla çalışmalarını ger-
çekleştiren Sağlıklı Kentler Birliği’nin 32. olağan 

meclis toplantısı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi 
ev sahipliğinde, Sandıklı Park Otel’de gerçekleştirildi. 
Meclis toplantısında, ayrıca, Adnan Menderes Üniversi-
tesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine 
Didem Evci Kiraz’ın düzenleme kurulu başkanlığında 
‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ konferansı da 
gerçekleştirildi.
“Şehirlerimizi yakından tanıyoruz”
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 
75 üyesi bulunan birliğin önemine değinerek, “Birlik bu-
luşmalarımızı her yıl farklı şehirlerde gerçekleştiriyoruz. 
Bu sayede bu şehirleri ve ilçeleri daha yakından tanımayı 
ve üye belediyelerimizin sağlıklı şehir çalışmalarını ya-
kından görme fırsatını elde ediyoruz” dedi.
Bursa’da yapılan toplantıda, birliğin 4. başkanlığına se-
çildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, sağlıklı şehir hareke-
tinin, Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılması ve daha da 
anlaşılması için çalıştıklarını ifade etti.

‘Sağlıklı Şehirler’ bilinci 
Birliğin 2020-2024 yıllarını 
kapsayacak stratejik planını tüm 
paydaşları sürece dahil ederek 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Başkan Aktaş, “Birliğimiz, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından başlatı-
lan ‘Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin 
ülkemizde gelişebilmesi ve uy-
gulanabilmesi amacıyla kuruldu. 
Kuruluşundan bugüne ele aldığı 
konu ve çalışmalarla “Sağlıklı 
Şehirler” kavramını benimsetmek 

üzerine faaliyetlerini sürdürüyor. “Sürdürülebilir Kal-
kınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloga-
nıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel 
konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konfe-
ranslar, uluslararası kongreler, araştırmalar, yarışmalar, 
ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek 
üye belediyeleri bir araya getiriyoruz. Hazırladığımız 
stratejik planda birliğin durum analizi üzerinde çalıştık. 
Stratejik amaçları ve hedefleri tanımladık. Birliğimizin 
misyonunu ve vizyonunu belirledik” diye konuştu.
‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’
Başkan Aktaş, ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ temalı 
çalışma hakkında da bilgiler vererek, “Şehir içi ulaşımın-
da bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin 
etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisik-
let kullanımını teşvik etmek amacıyla “Haydi Çocuklar 
Bisikletle Okula” sloganıyla geçtiğimiz yıllarda başlattı-
ğımız çalışmamıza bu yıl da devam ettik. İstanbul, İzmir, 
Denizli, Kahramanmaraş, Bilecik, Osmaniye, Adalar, 
Bandırma, Dinar, Merkezefendi, Süleymanpaşa ve Ürgüp 
belediyelerinin desteğiyle öğrencilerin okullarına bisik-
let ile gitmelerini sağlayacak etkinlikler yapıldı” diyerek 
projeyi destekleyenlere teşekkkür etti.
Birlik bünyesinde hazırlanan Kentli dergisi gibi tüm 
yayınlarda kent ve belediyecilik temalarının incelendi-
ğini söyleyen Başkan Aktaş, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz 
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışmamızın 2017 
yılı projelerini derleyerek kitap haline getirdik. Önü-
müzdeki yıl 11. defa yapacağımız Sağlıklı Şehirler En 
İyi Uygulama yarışmamızın duyurusuna önümüzdeki 
aylarda çıkacağız. Sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, 
sağlıklı çevre ve sağlıklı şehir planlama kategorilerinde 
yaptığımız bu yarışmada üye belediyelerimizin iyi uygu-
lama örneklerini görme imkânımız oluyor” dedi.
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İmzalar kültürel işbirliği için
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ 
Üniversitesi arasında eğitim, kültür, sanat 
ve benzeri alanlarda işbirliğini geliştirmek 
amacıyla protokol imzalandı.

Bursa’nın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması hedefiyle 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile farklı 
alanlarda işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, Ulu-
dağ Üniversitesi ile de eğitim, kültür, sanat ve benzeri 

alanlarda işbirliğine gidiyor. İki kurum arasındaki işbirliğini 
öngören protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Saim Kılavuz 
arasında imzalanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Şeref Kalaycı da imza töreninde hazır bulundu. Uludağ 
Üniversitesi’nin 1987 mezunu olan Bakan Yardımcısı Şeref 
Kalaycı ile 1993 mezunu olan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, imza töreni öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen ‘Üniversitene Hoş Geldin Şöleni’ 
kapsamında kurulan stantları gezdi. Stantlarda görevli öğren-
cilerle sohbet eden protokol üyeleri, çini standında boyama 
uygulaması yaptı, mini golf alanında atış yaparak golf sporun-
daki hünerlerini sergiledi.
“Şehrimize ve ülkemize güvenelim”
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında 
işbirliğini ön gören protokol de şölen alanında açık havada 
imzalandı. Üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği imza 
töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
1993 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi ile böyle bir 
protokol imzalamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Ülkemiz dört bir taraftan tehdit altında tutulmaya çalışılıyor. 
Bugüne kadar kimse bize pranga vuramadı, bundan sonra 
da vuramayacak. Ancak tüm öğrenci arkadaşlarımızdan rica 
ediyorum. Herkesin şehrimize ve ülkemize güvenmesi gerekir. 
Yaptığımız tüm faaliyetlerde de şehrimizi ve ülkemizi ön plan-
da tutmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İmzaladığımız 
protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Hedef; daha ileriye  
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Saim Kılavuz, ise 
Bursa’yı daha ileri noktalara götürmekteki kararlılıklarının 
altını çizdi. Öğrenci dostu üniversite, kentle bütünleşmiş bir 
üniversite amaçladıklarını hatırlatan Kılavuz, “Üniversitelerin 
bir görevi de ürettiklerini toplumun her kesimiyle paylaşma-
sıdır. Sağ olsun başkanımız bize destek veriyor. Üniversite 
olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bursa’yı 
daha ileri noktaya götürme kararlılığındayız" dedi.

Gençler üniversiteye Büyükşehir’le hazırlanıyor 
Büyükşehir Belediyesi’nce Soğukkuyu Mahallesi’nde kurulan ve lise öğ-
rencilerini üniversiteye hazırlayan BUSMEK Hürriyet Sınava Hazırlık Mer-
kezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı.

Başta ev hanımları olmak 
üzere verdiği kurslarla 
gençleri hayata hazırla-
yan BUSMEK, bir kurs 

merkezini daha vatandaşların 
istifadesine sundu. Soğuk-
kuyu Mahallesi Hürriyet İş 
Merkezi’nde 35 derslikli olarak 
planlanan ve lise öğrencileri 
ile mezunlarına hafta içi ve 
hafta sonu üniversiteye hazırlık 
kursları verecek olan BUSMEK 
Hürriyet Sınava Hazırlık Merke-
zi, düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Merkezden lise mezun-
larının hafta içi, okula devam 
edenlerin ise hafta sonu olmak 
üzere toplamda bin 500 öğrenci 
yararlanacak.
Hizmette 14 yıl 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, Bursalılara 
hizmette 14 yılı geride bırakan 
BUSMEK’in yetişkin eğitiminde 
öncü kurum kimliğine sahip 
olduğunu söyledi. ‘Hayat boyu 
öğrenme’ anlayışıyla nitelikli 
eğitimlerine hız kesmeden 
devam eden BUSMEK’in yılda 
ortalama 30 bin kursiyere 
eğitim verdiğini kaydeden 
Başkan Aktaş, “2006’dan bu 
yana ücretsiz ve kaliteli eğiti-
min adresi olan BUSMEK, 30 
farklı mekânda, eğitim ve sosyal 

faaliyetler yürütmeye devam 
etmektedir. Bursalıların artan 
ilgisi sayesinde hizmet çıtasını 
dikkat çekici düzeyde yükselten 
BUSMEK, adeta bir ‘halk üniver-
sitesi’ konumundadır. Mesleki 
ve teknik eğitimden geleneksel 
sanatlara, gösteri sanatlarından 
kişisel gelişime kadar pek çok 
branşta Bursalıların yoğun ilgi-
sini gören BUSMEK kurslarında, 
alanında uzman usta öğreticiler 
eğitim vermektedir. sanat ve 
meslek eğitimlerinin yanı sıra, 
eğitim sürecini destekleyici ve 

tamamlayıcı nitelikteki hizmet-
ler de kurumun önemli faaliyet-
lerindendir. Ücretsiz verilen bu 
hizmetler; sergi ve fuarlar, semi-
nerler, yayınlar, kursiyer eser-
lerinin satışı, atölye faaliyetleri, 
yarışmalar ve sempozyumlar 
gibi etkinliklerdir. BUSMEK’in 
faaliyet alanı olan eğitimlerin 
dışındaki bu tür çalışmalar da 
yetişkin eğitimi kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Böylelik-
le Bursa’nın kültürel dokusuna 
da önemli katkıda bulunulmak-
tadır” dedi. 

Bursa, akıllı yatırımları ile Güney Kore’de
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Kore’de düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi’nde, Bursa’da 
hayata geçirdikleri akıllı belediyecilik uygulamalarını anlattı.

Güney Kore’nin ev sa-
hipliğindeki 2019 CICA 
Belediye Başkanları 
Zirvesi, Gwangju ken-

tinde yapıldı. ‘Yenilikçi, yaratıcı, 
akıllı şehirler inşa etmede yerel 
yönetimlerin rolü’ ana temasıyla 
düzenlenen Yaratıcı Şehirler İt-
tifakı zirvesine 15 farklı ülkeden 
belediye başkanları katılırken, 
Türkiye’yi temsilen toplantıda 
hazır bulunan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Türkiye ve Bursa’daki akıllı şe-
hircilik uygulamaları hakkında 
sunum yaptı. 
Yerel yönetimlerin rolü
Birleşmiş Milletler’in yaptığı ça-
lışmalara göre 2050 yılına gelin-
diğinde dünya nüfusunun yüzde 
70’inin şehirlerde yaşayacağının 
öngörüldüğünü hatırlatan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu durumla birlik-
te şehirlerin daha kozmopolit 
olacağını hatırlattı. Yenilikçi bir 
şehir inşa ederken; yenilikçi 
şehir hizmetleri stratejileri-
nin geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Yerel 
yönetimler vatandaşın yaşam 
kalitesini artırarak ‘mutlu insan’ 
mottosunu oluşturmak adına iyi 
bir şehir yönetişim mekanizma-
sı geliştirmek zorundadırlar. İyi 
bir şehir yönetişimi ise yöne-
timde inovasyon, yerel yönetim 
– vatandaş etkileşimi, insan 
kaynağı, hesap verilebilirlik, du-
yarlılık, ağ yapılaşma ve kamu - 
özel ortaklıkları ile mümkündür. 
Türkiye’nin yenilikçi merkezle-
rinden biri olarak kabul edilen 

Bursa’mız; geliştirilen tasarım, 
model, patent, marka sayıların-
da ülkenin ilk sıralarında yer 
almaktadır.  100’den fazla Ar-Ge 
merkezi, 20’den fazla tasarım 
merkezi, Ar-Ge odaklı iki üniver-
sitesi ve genç, dinamik iş gücü 
başarının göstergelerindendir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştirerek Akıllı Şehircilik ve 
İnovasyon Dairesi Başkanlığını 
kurduk. Şehrin problemlerinin 
çözülmesi ve vatandaşın yaşam 
kalitesinin artırılması vizyon 
olarak belirlendi. Şu anda 
Bursa’nın akıllı şehre dönüşü-
mü projesi başlamıştır. Proje 
kapsamında ulaşım, yaşam, 

çevre, yönetişim, ekonomi, insan 
fonksiyonel alanlarında strateji 
ve yol haritası belirlenecektir. 
Akıllı ekonomi başlığı altında; 
verimlilik, yenilikçi hizmetle-
rin sunumu ve iş modelleri ele 
alınacaktır. Aynı zamanda akıllı 
kümelenmeler ve küresel eko 
sistemler kurulacaktır” dedi.
Uluslararası işbirliği
Yerel yöneticiler olarak va-
tandaşların mutluluğu için 
çalışmalar yaptıklarını kay-
deden Başkan Aktaş, kent 
problemlerinin çözümü ve 
ekonomik kalkınma için ulusal 
ve uluslararası işbirliklerine 
gittiklerini dile getirdi. Başkan 
Aktaş, “Yaratıcı çalışmalar insan 
ölçekli sonuçlar üretmekte ve 
kentsel yaşama katma değerler 
getirmektedir. Yaratıcı düşünce 
anlayışı kentin bütününe, sosyal, 
kültürel ve ekonomik yaşama 
ait kent tasarımı çalışmalarımızı 
daha etkin kılmaktadır. Yaratıcı 
düşüncelerden uzak kalan, her 
türlü yapılaşma kentlerimiz için 
fırsat yerine tehdit olabilmekte-
dir" diye konuştu.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 13

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Alinur Aktaş

Yayın Koordinatörü
Ahmet Akhan

Editörler:
Sefer Göltekin

İbrahim Büyükfuran
Tuğba Özmelek

M. Sedat Sert
Haber Merkezi:

Nilay İlçebay
Ekrem Şahin

Ömer Kır
Ömer Erhan Bakan

Selçuk Salih Başhan
Adem Akçora

Tufan Küçükaslan
Emre Vardar

Grafik:
Burak Taşkın

Mehmet Sezer

Baskı: 
Turkuvaz Haberleşme ve 
Yayıncılık A.Ş. Akpınar 
Mah. Hasan Basri Cad. 
No:4 Sancaktepe-İstanbul 
Tel: 0216 585 90 00

Yayıncı:BURFAŞ

İletişim:
Zafer Mah. Ankara 
yolu Caddesi. No: 1 
P.K.16270  
Osmangazi/BURSA

Tel: 444 16 00 
Faks:0224 716 15 51
E-Posta:  
basin@bursa.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Ahmet Bayhan

www.bursa.bel.tr

Sehir Postası
.

.
AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Yenişehir’in öncelikleri 
masaya yatırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan, Harman-
cık, İznik ve Yıldırım’ın ardından Yenişehir'de muhtarlarla buluştu.

Şehit Astsubay Ömer Halis-
demir Kültür Merkezi’nde 
yapılan toplantıya Yenişe-
hir Belediye Başkanı Da-

vut Aydın, Yenişehir Muhtarlar 
Derneği Başkanı Orhan Yıldız, 
AK Parti ve MHP ilçe başkanları 
ile muhtarlar katıldı.
Seçimlerin, 31 Mart’ta bitmiş 
görünmesine rağmen, İstanbul 
seçimlerinin süreci uzattığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, se-
çimlerin ardından göreve gelen 
tüm muhtarlara başarılar diledi. 
Muhtarların demokrasinin 
uçbeyleri olduğunu, ekip, ekip-

man ve bütçeleri olmamasına 
rağmen vatandaşın her sıkın-
tıda önce muhtara koştuğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, zor bir 
göreve talip olan muhtarlarla el 
birliği içinde, öncelik durumu-
na göre tüm sorunları çözüme 
kavuşturacaklarını vurguladı.
Mazeretimiz yok
Sadece Türkiye’nin değil, tüm 
dünya ülkelerinin ekonomik an-
lamda zor bir süreçten geçtiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Seçim 
bitti, millet bize güvendi, oy verdi. 
Bizim artık bu işleri bir bir yoluna 
koymamız gerekiyor. Tabi İmkan-

lar kısıtlı, ihtiyaçlar ise sınırsız. 
Ancak mazeretimiz yok. Öncelik-
lere göre hareket etmemiz gerek. 
Bu nedenle muhtarlarımızla bir 
araya gelip, sorunları ilk ağızdan 
dinliyoruz. Yenişehir’de 61 kırsal 
mahallemiz var. Bu mahallele-
rimizde yol ve altyapı kesinlikle 
tamamlanacak. Karşılıklı anlayış, 
gayret ve takiple tüm sorunların 
üstesinden geleceğimize inanıyo-
rum” diye konuştu.
Toplantıda tek tek söz alan 
mahalle muhtarları, yaşadıkları 
problemleri Başkan Aktaş ile 
paylaştı.

Buğdayın atası Bursa’da üretilecek
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ) ile Bursalıları 37 yıldır 
sağlıklı ve ekonomik ekmekle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
bugün kullanılan modern buğdayın atası olarak kabul edilen siyez buğ-
dayının Bursa’da da üretilmesi için çiftçilere siyez tohumu dağıttı.

Bursa’da 1979 yılında 
kurulan ve 1982 yı-
lında faaliyete geçen 
Türkiye’nin üçüncü, 

Bursa’nın ise en büyük ek-
mek fabrikası olma özelliği-
ni taşıyan BESAŞ, 37 yılı aş-
kın süredir halkın en temel 
gıda maddesi olan ekmek 
ve ekmek çeşitlerini sağlıklı, 
kaliteli ve ekonomik su-
narken, tarımsal yatırım ve 
desteklemelerle çiftçiye can 
suyu oluyor. Geçtiğimiz yıl 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
de destekleriyle şifa kaynağı 
karabuğday üretiminin des-
teklenmesi için 195 çiftçiye 
karabuğday tohumu dağıtan 
BESAŞ, şimdi de buğdayın 
atası olarak kabul edilen 
ve bazı kaynaklara göre 12 
bin yıl önce kültüre alındığı 
sanılan siyez buğdayının 
Bursa’da da üretimi için 
düğmeye bastı. Türkiye’de 
yoğun olarak Kastamonu’da 
yetiştirilen siyez buğdayına 
ilgi genetik yapısının bugü-
ne kadar hiç değişmemiş 

olması nedeniyle giderek 
artıyor. Son yıllarda organik 
ürünlere olan ilginin artma-
sı, fonksiyonel gıda arayışla-
rı, vitamin, mineral ve lif ba-
kımından zengin olan eski 
buğdayları yeniden günde-
me getirdi. BESAŞ tarafın-
dan siyez ekmeği satışına 
devam edilirken, Büyük-
şehir Belediyesi, yaklaşık 
400 dönüm alanda üretim 
yapacak 65 çiftçiye 10 ton 
siyez tohumu dağıttı. Tohum 
bedellerinin sadece yüzde 
25’i çiftçiler tarafından 
karşılanırken, hasat sonrası 
elde edilecek buğday, BESAŞ 
tarafından işlenerek ekmek 
olarak Bursalıların sofrala-
rına ulaştırılacak.
Gluten oranı düşük olan 
siyez buğdayı, modern 
buğdaya göre iki kat daha 
fazla A vitamini içeriyor. 
Daha fazla demir içeriyor ve 
genetik yapısında herhangi 
bir değişim olmadığı için 
de sağlık açısından bir risk 
taşımıyor. 

9. Bursa Bilim Şenliği’nde 
meslekler yarışacak
16 farklı kategoride gerçekleştirilecek ya-
rışmada öğrenciler ‘Aranan Eleman’ olmak 
için ter dökecek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Eskişehir Bilecik Kal-
kınma Ajansı (BEB-

KA) işbirliğinde Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı’nın destekle-
ri ile önümüzdeki yıl 9.’su 
gerçekleştirilecek olan Bursa 
Bilim Şenliği’nde meslek liseli 
öğrenciler yine hünerlerini 
sergileyecek. 
Bursa Bilim ve Teknoloji Mer-
kezi ve Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile dü-
zenlenen ‘Meslekler Yarışıyor 
2020’  yürütme kurulu top-
lantısı İbrahim Paşa Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
“Ara Değil Aranan Eleman” 
sloganı ile duyurulan yarış-
maların 16 farklı kategoride 
yapılması kararlaştırıldı. 20 
– 23 Nisan tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek olan 9. Bursa 
Bilim Şenliği’nde meslek lise-
si öğrencileri, alanında en iyi 
olabilmek için ter dökecek. 
‘Bende varım’ demek için 
yarışacaklar 

Mesleki ve teknik eğitimi 
teşvik etmek, meslek seçimi 
ve meslek eğitimi öneminin 
bireysel ve kurumsal destek-
ler sayesinde geniş kitleler 
tarafından fark edilmesini 
sağlamak amacıyla düzenle-
nen yarışmaların ana hedefi 
ise dünya çapında düzenle-
nen WorldSkills ve EuroSkills 
yarışmalarına temsilci gön-
derebilmek. Meslek Liseleri 
öğrencilerinin katılımı ile 
büyük bir çekişmeye sahne 
olacak yarışma, moda tasarım 
ve teknoloji, robotik ve kod-
lama, endüstriyel otomasyon 
teknolojileri, metal, makine, 
tekstil teknolojileri ile yiyecek 
içecek hizmetleri, pastacılık, 
güzellik ve saç bakım hizmet-
leri ile  elektrik ve elektronik, 
motorlu araç teknolojileri,  
mobilya iç mekân tasarım, el 
sanatları, grafik ve fotoğraf, 
çocuk gelişimi ve eğitimi, 
tesisat teknolojisi ve iklim-
lendirme kategorilerinde 
gerçekleştirilecek. “Meslekler 
yarışıyor” da dereceye giren-
ler birbirinden özel ödüllerin 
de sahibi olacak.

Gençler şehre renk katıyor
Bilim Elçileri Kulübü, Gençler Şehrine Renk 
Katıyor Projesi kapsamında şehri renklen-
dirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü destekle-

riyle çalışmalarını sürdüren 
Bilim Elçileri Kulübü, bu kez 
Görükle Mehmet Zahit Kotku 
Öğrenci Yurdu'nu renklendir-
di. Gençlik ve Spor Bursa İl 
Müdürlüğüne bağlı 
650 öğrencinin 
konakladığı  Meh-
met Zahit Kotku 
Öğrenci Yurdu'nun  
duvarları renga-
renk hale getiril-
di.  Bilim Elçileri 
Kulübü'nün gönül-

leri tarafından  gerçekleştiri-
len çalışmada beton duvarlar 
estetik bir görünüme kavuştu. 
Projeyle beton duvarlar içeri-
sinde yaşayan bireylere gör-
sel bir şölen sunmak ve haya-
ta bakış açılarını değiştirmek 
amaçlanıyor. Beton duvarları 
önce düz renge boyayıp daha 

sonra uzak doğu 
sanatlarından biri 
olan mandala ve 
sanatçılar çizen 
gönüllüler, Neşet 
Ertaş ve Barış 
Manço’nun resim-
lerini de duvarlara 
işledi.
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Sporun yıldızları, 
Bursalılarla buluştu 
Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Fatih 
Çintimar ile Atletizm 
Milli Takımı oyuncula-
rı Berke Akçam, Esra 
Yılmaz ve Rümeysa 
Ökdem, Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzen-
lediği etkinlikte Bursalı 
gençlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen ‘Bursa 

Gençliği Sporun Yıldızlarıyla 
Buluşuyor’ isimli etkinlik, Merinos 
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 
(Merinos AKKM) Hüdavendigar 
Salonu’nda gerçekleşti. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın da katıldığı buluşmada, 
Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanı Fatih Çintimar, 2019 Av-
rupa 4x400 Metre Bayrak Şampi-
yonu Berke Akçam, 3 Adım Atlama 
Türkiye Rekortmeni Esra Yılmaz 
ve Yüksek Atlama Türkiye Rekort-
meni RümeysaÖkdem, tecrübe ve 
yaşadıklarını gençlerle paylaştı. 

İnanmak,  başarmanın yarısı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, milli sporcuları genç 
yaşlarına rağmen elde ettikleri 
başarılar nedeniyle kutladı. Berke, 
Esra ve Rümeysa’nın ailelerinin 
Bursalı olduğunu ve genç spor-
cuların milli takımda Bursa’yı 
gururla temsil ettiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Sporda ve farklı 
alanlarda örnek olacaktır, bu 
başarılar. Temennimiz ‘bundan 
sonraki süreçte’ hem şehrimizin 
hem de ülkemizin isminin daha 
sık duyurulması, İstiklal Marşı’nın 
daha sık söylenmesi ve bayrağı-
mızın daha sık dalgalandırılma-
sıdır” dedi. Başkan Aktaş, yaptığı 
konuşmada, genç sporculara ve 
sporcu adaylarına tavsiyelerde 
bulundu. Herkesin istediğine kavu-
şabileceğini, bunun için hedefe 
odaklanmak ve yılmadan çalışmak 
gerektiğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “‘İnanmak, başarmanın 
yarısıdır’ derdi rahmetli annem. 
Eğer bir şeye inanırsanız, kesinlik-
le başarılı olursunuz. Yeter ki bu 
manada inancınız ve heyecanınız 
olsun” diye konuştu. 

BOSE’de hedef, 350 bin öğrenci
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle birlikte’ öğrencilere spor alışkanlığını kazan-
dırmak için organize ettiği Büyükşehir Spor Etkinlikleri’nden 
(BOSE) bu yıl 350 bin öğrenci yararlanacak.

Merinos Atatürk 
Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde 
(Merinos 

AKKM) BOSE’nin tanıtımı 
nedeniyle düzenlenen 
basın toplantısında konu-
şan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
fiziksel aktivite yetersiz-
liği nedeniyle gençlerin 
sağlıklarını kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığını belirterek, “He-
defimiz, Bursa’daki her 
öğrencimize spor yaptır-
mak, sporu yaşam biçimi 
haline getirebilmelerini 
sağlamak” dedi. 
BOSE’nin 5. yılı nedeniyle 
Merinos AKKM Muradiye 
Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya, Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger de katıldı. 
Hedef: Sporcu gençlik 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
yaptığı açıklamada, 
ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerini sporla 
buluşturmak, onlara ‘boş 
zamanlarını değerlendi-
rebilecekleri’ faaliyetleri 
tanıtmak, sporu bir yaşam 
biçimi haline getirebil-
melerine yardımcı olmak 
amacıyla Bursa Okul Spor 
Etkinlikleri’ni (BOSE) 
düzenlediklerini söyledi. 
Projeyle aynı zamanda 
yetenekli çocukları tespit 
ederek sisteme kazandır-
dıklarını, sosyal-ruhsal 
ve fiziksel yönden sağlıklı 
nesillerin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmaya çalış-
tıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Projemizi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ile 
imzaladığımız protokol 
kapsamında gerçekleşti-
riyoruz.Hedefimiz, Bursa 
genelinde öğrenim gören 
çocuk ve gençlerimize 
spor yaptırmak, sporu 

bir yaşam biçimi haline 
getirebilmeleri sağlamak” 
diye konuştu. 

9 farklı dalda etkinlik 
Başkan Alinur Aktaş, 
geçen sene 306 bin 
öğrenciye ücretsiz spor 
ve fiziki etkinlik imkanı 
sağladıklarını hatırlata-
rak, bu yılki hedefin 350 
bin olduğunu kaydetti. 
2019-2020 eğitim ve öğ-
retim döneminde 9 farklı 
dalda planlama yapıldığını 
kaydeden Başkan Aktaş, 
“Bunlar arasında,‘çocuk 
ve gençlerimizin ilgisini 
çeken’yarışma-turnuva ve 
müsabakalar var.Spor ve 
fiziki etkinlikler, çocuklar-
da olumlu davranışların 
geliştirilmesinde, sos-
yalleşmelerinde, fiziksel 
özellik ve yeteneklerinin 
farkına varmalarında, 
alternatif etkinlikleri tanı-
malarında ve en önemlisi 
onları kötü alışkanlıklar-
dan alıkoyacak en önemli 
araç ve etkendir.Büyük-
şehir Belediyesi olarak en 
büyük hazırlığın geleceğe 
yani çocuklara yatırım 
yapmak olduğunun 
bilincindeyiz.2019-2020 
BOSE’nin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” şek-
linde konuştu. 
Başkan Aktaş’a  
teşekkür 
Bursa İl Milli Eğitim Mü-
dürü Sabahattin Dülger 

ise öğrencilerin spor 
yapmasının önemine deği-
nerek, " Eğitim noktasında 
öğrencilerimizin spor 
yapması önemli bir değer. 
Birincisi, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ifadesiyle 
‘Sağlam kafa sağlam vü-
cutta bulunur’ Dolayısıyla 
öğrencilerimizin fiziksel 
gelişimi, zihinsel gelişi-
mine katkı sağlayacak en 
önemli unsurlardan bir 
tanesi. İkincisi, öğrenci-
lerimizin sosyal açıdan 
sosyalleşmeye katkısı 
oluyor. Her öğrencimiz 
yapılan faaliyetlerle yeni 
dostluklar, yeni çevreler, 
yeni arkadaşlar, yeni bakış 
açıları elde ediyorlar ki bu 
da öğrencilerimize büyük 
katkı sağlıyor. Bir diğer 
husus da çocuklarda özgü-
veni geliştiriyor. Başarıyı 
isteyen, başarıyı hedefle-
yen öğrenci gruplarında 
kendine güvenin artacağı 
muhakkak. Buna sağladığı 
katkıda yadsınamaz. Spor 
yapan öğrenci derslerinde 
de daha başarılı oluyor. Bu 
4 faydayı sağlaması açısın-
dan 30 alanda Büyükşehir 
Belediyemizle yaptığımız 
çok büyük bir etkinlik. Bü-
yükşehir Belediye Başka-
nımız Alinur Aktaş'a çok 
teşekkür ediyorum. Her 
zaman bize desteklerini 
esirgemiyorlar. Bu sene 
daha büyük hedeflerle 
daha geniş alanlara ulaş-
ma noktasında istediği-
mizi elde edebileceğimizi 
düşünüyorum”ifadelerini 
kullandı. 
2019-2020 BOSE, futbol, 
‘Şehrin en hızlısı’, mini 
golf, mangala, sokak 
basketbolu, ‘Maceraya 
hazır mısın Bursa?’, ‘Kayak 
öğreniyorum’, ‘Yüzme 
öğreniyorum’ ve özel 
çocuklar spor şenliklerine 
ev sahipliği yapacak. 

En maceracı takımlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol kapsamında Büyükşehir 
Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) 

ile öğrencileri sporla buluşturmaya 
devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin 
sporla buluşturulması hedeflenen BOSE 
kapsamında gerçekleştirilen Maceraya 
Hazır mısın? etkinliği Hüdavendigar Kent 
Parkı’nda yapıldı. Gelişme çağındaki 
çocukların, beceri, 
koordinasyon, sürat, 
çabukluk, iletişim 
kurma ve birlikte 
hareket etme gibi 
yeteneklerini sergile-
me ve geliştirme 
fırsatı buldukları 
etkinliğin ortaokul 
etabı tamamlandı. 
Bursa genelinden 
57 okuldan 520 öğ-
rencinin katıldığı ortaokul müsabakaları 
oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne 
oldu. Parkuru birinci tamamlamak için 
zamanla yarışan öğrenciler, tüm hünerle-
rini sergiledi. Ortaokul etabının erkekler 
kategorisinde Şaypa Ayşe Şaylı Ortaoku-
lu birinci, Nilüfer 22. Yüzyıl Ortaokulu 
ikinci ve Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu da 
üçüncü oldu. Kızlar kategorisinin birincisi 
Ataevler Koleji olurken, Gürsu Hamdi 
Çalış Ortaokulu ikinci ve Zekai Gümüşdiş 
Ortaokulu üçüncü oldu.

Bowlingde engeller kalktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi En-
gelliler Şube Müdürlüğü Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Türkiye Bocce 
Bowling Dart Federasyonu Bursa 

İl Temsilciliği işbirliği ile ‘Engelsiz Bow-
ling’ etkinliği düzenlendi. 

Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle sosyal yaşam içerisin-
de aktif şekilde yer almasını amaçlayan 
Engelsiz Yaşam Merkezi, etkinliklerine hız 
kesmeden devam ediyor. Otizmli ve diğer 
engel gruplarının kaynaşması ve farkın-
dalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 
bowling etkinliğinde çocuklar doyasıya 
eğlendi. Engelleri kaldıran etkinlikte 
hayatlarında ilk defa Bowling oynayan 
çocuklar bowling labutlarını sırayla devi-
rerek keyifli anlar yaşadı.
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Sporda gurur gecesi
Büyükşehir Belediyespor, kuruluşunun 39. yılında 93 antrenör ve 2 bin 458 aktif sporcusu ile muhteşem bir lansman 
gecesi düzenledi. 21 branşın tek tek tanıtıldığı, birbirinden etkileyici gösterilerin yapıldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor, tarihinin 
en özel günlerinden 
birini yaşadı. 39 yıldır 

53 spor tesisinde 21 branşta 
hizmet veren, Bursalı yüzlerce 
genci spor hayatına kazandıran 
kulüp, 2018-2019 sezonunda 
elde ettiği başarıları lansman 
gecesiyle kutladı. Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
renkli organizasyona, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan 
Salman ve AK Parti Bursa mil-
letvekilleri Ahmet Kılıç ile Refik 
Özen de katıldı. Büyükşehir Be-
lediyesporlu yönetici, antrenör 
ve sporcuların gövde gösterisine 
sahne olan etkinlik, Karizma Şov 
ile başladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın salo-
na girmesinin ardından, saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı söylendi. Belediyespor-
lu tüm yöneticileri sahnede 
toplayan Başkan Aktaş, salonda 
bulunan sporcular ile ailelerine 
hitap etti. Başkan Aktaş sahnede 
iken, kulüp bünyesinde faaliyet 
gösteren branşlar tek tek sahaya 
inerek gösteri yaptı. Atletizmde 
engelli atlama, bayrak koşusu, 
tenis, masa tenisi, cirit, gülle, 
çekiç ve disk atma, okçuluk, bi-
siklet ve boks gösterileri büyük 
ilgi gördü. Boks takımının asker 

selamı, salonda bulunanlardan 
yoğun alkış aldı. Başkan Aktaş, 
gösteriler sırasında parmağın-
da top sektirerek, performans 
değerlendirmesinde bulundu. 
Gece, Başkan Aktaş’ın kulüp 
yöneticileri ve sporcularla çek-
tirdiği toplu hatıra fotoğrafının 
ardından son buldu. 

Tek sezonda 741 madalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı 
konuşmada, 21 branş ile 7’den 
70’e herkesi sporla buluşturan 

Büyükşehir Belediyespor’un 
kazandığı kupa ve madalyalarla 
Bursa’nın gururu olmaya devam 
ettiğini söyledi. Özellikle alt 
yapısından yetiştirdiği spor-
cularla, amatör ve profesyonel 
branşlarda faaliyetini sürdüren 
kulübün milli takıma gönderdiği 
sporcularla da övünç kaynağı 
olduğunu ifade eden Başkan Ak-
taş, “Geçen sezon erkek voleybol 
takımının kurulmasıyla Efeler 
Ligi’ne şampiyon olarak yükselen 
Bursa ekibi, Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde mücadele eden basket-
bol takımıyla da son 2 sezondur 
Süper Lig için play-off maçları 
oynuyor. Atletizm, masa tenisi ve 

güreş branşlarında Süper Lig’de 
mücadele eden kulübümüz; 
okçuluk, atıcılık, bocce, tenis, su 
topu, yüzme, snowboard&amp, 
kayak, izcilik,tekvando, karate, 
bisiklet, cimnastik, satranç ve 
kano branşlarında da yer aldığı 
müsabakalardan kupalar ve 
madalyalar toplayarak Bursamızı 
en iyi şekilde temsil ediyor” dedi. 
Aktaş, 2 bin 458’i aktif 51 bin 221 
lisanslı sporcusuyla 2018-2019 
sezonunda 681 müsabakaya çı-
kan Büyükşehir Belediyespor’un 
1 sezonda 270 altın, 213 gü-
müş ve 258 bronz olmak üzere 
toplam 741 madalya kazandığını 
hatırlattı.

Başkan Aktaş, kamp heyecanına ortak oldu
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘gençler arasında birlikteliği sağlamak ve geleceğe hazırlanmalarını temin 
etmek yönünde’ hizmete aldığı Karacaali Gençlik Kampı’nı ziyaret etti.

Çocukların sosyalleşme 
ve hayatla mücadele 
azmini artırma hedefleri 
doğrultusunda hizmete 

alınan etkinliklerden Karaca-
ali Gençlik Kampı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı 
ağırladı. Başkan Aktaş, Gemlik’in 
Karacaali Mahallesi’nde bulu-
nan kamp merkezine giderek, 
incelemelerde bulundu. Orhan-
gazi Erenler Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde okuyan ve 
kampta konaklayan gençlerle 
birlikte şarkı söyleyen, tabldot 
yemek yiyen Başkan Aktaş, 
Eğitmen Leyla Aslan’ın sınav 
psikolojisi ve problem çözme 
etkinliği üzerine verdiği semi-
nere de girdi. Hayata dair duygu 
ve düşüncelerini öğrencilerle 
paylaşan Başkan Aktaş, Sanatçı 
Ayşenur Türkeş Menteşe’nin saz 
eşliğinde seslendirdiği türküler-

le keyif dolu dakikalar geçirdi. 
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı 
açıklamada, Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü marifetiyle dü-
zenlenen Karacaali kış program-
larında geçen hafta Gemlik’ten, 
bu hafta da Orhangazi’den 
öğrencileri ağırladıklarını ifade 
etti. 11 ve 12. sınıflara yönelik 

programların periyodik şekilde 
17 ilçenin tamamını kapsayaca-
ğını belirten Başkan Aktaş, Cu-
martesi günü sabah saatlerinde 
başlayan ve Pazar günü akşam 
saat 17.00’a kadar süren kamp-
larda öğrencilerin hem dinlendi-
ğini hem de edindikleri bilgilerle 
hayata hazırlandığını söyledi. 
Karacaali Gençlik Kampı’nda şu 

anda Orhangazi Erenler Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 
105 öğrencinin misafir edildiği-
ni kaydeden Başkan Aktaş, “İlk 
gün, Uludağ Üniversitesi’nden 
değerli hocamız Akif Hayta 
bizlerle oldu. Öğrencilerimize 
temel gençlik sorunları, kaygı ve 
depresyon, kimlik sorunu, kültür 
ve değer sorunları gibi önemli 

konularda bilgiler verildi. Yine 
çok değerli hocamız Leyla Aslan, 
problem çözme teknikleri, sınav 
kaygısı, motivasyon, zaman 
yönetimi ve etkili ders çalışma 
ile ilgili aktarımlarda bulundu. 
Ayrıca kampa katılan öğrencile-
rimiz, golf, dart, okçuluk, masa 
tenisi, bocce, satranç ve mangala 
gibi farklı aktivitelerden istifade 
ediyor” dedi. Gençlik kampları-
nın 17 ilçenin tamamına hitap 
ettiğini, periyodik olarak farklı 
okulların kampa gireceğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Hedefimiz 
geleceğimiz olan çocukları-
mıza emek vermek, hizmet 
etmek ve onları en iyi şekilde 
hayata hazırlamak. Bu vesile ile 
Orhangazi’den misafir ettiğimiz 
çocuklarımıza ‘Hoş geldiniz’ di-
yorum. Eğitimin faydalı olmasını 
diliyorum” diye konuştu. 




