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Bursa, geleceği için bütünleşiyor

13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Bursa Gemlik'te üretileceği müjdelenen yerli ve milli 
otomobil, yaklaşık 20 bin kişiye gelir kapısı olacak.

Destan Bursa’da yazılıyor

Timsah kafaya kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan yaptırılan 400 bin metrekare 
proje alanı ve 190 bin metrekarelik 
inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük 

anıtsal yapılarından biri olan, takımın simge-
siyle özdeş olarak timsah görünümünde inşa 
edilen stadyumda, timsah kafasını oluşturan 
bölümün inşaatı yeniden başladı. 

Bursa’da günlük ortalama araç geçi-
şinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acem-
ler Kavşağı’nın yükünü azaltacak Mu-
danya Kavşağı İzmir yolu bağlantı kolu 
tamamlanarak trafiğe açıldı.

GUHEM’le 
havamız 
yerinde1414Bağımlılıkla 

mücadelede 
yalnız değilsiniz0909Diyetisyen 

annelerle 
sağlıklı nesiller0808
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Büyükşehir Stadyumu'nun yarım kalan kafa bölümünde çalışmalar yeniden başladı.

Sayfa 4

Acemler’in 
yükü hafifliyor

Gölyazı'da muhteşem dönüşüm

Başkan Aktaş, "Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en 
önemli sulak alanlarından biri olan, Uluslararası Sulak Alanların 
Korunması Sözleşmesi (RAMSAR)  kapsamında bulunan, yaklaşık 

2700 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Bursa'nın ve Türkiye'nin 
en önemli turistik bölgelerinden biri olan Gölyazı, Büyükşehir 
Belediyesi'nin yatırımlarıyla hak ettiği değere kavuşuyor" dedi

Sayfa 6-7

2001 yılından itibaren 
Uluslararası Yaşayan 
Göller Ağı’na dahil olan 
Uluabat Gölü’nün adeta 
gerdanlığı olan Gölyazı, 
bu yaz güçlenen altyapısı 
ve yenilenen yüzüyle mi-
safirlerini ağırlayacak.

Sayfa 7
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gürsu'nun merkez 
ve kırsal mahalle muhtarlarıyla 
buluştu. Gürsu Belediye Başkanı  

Mustafa Işık'ın da katıldığını toplantıda 
konuşan Başkan Aktaş, Bursa'nın bulun-
duğu konum itibariyle önemine dikkat 
çeken Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ise Bursa'nın bir ticaret 
merkezi, ihracat ve üretim merkezi ve ta-
rım şehri olduğunu belirterek, "Bundan 
sonraki süreçte ise Bursa kesinlikle ve 
kesinlikle bulunduğu lokasyon itibariyle 
önemli bir lojistik üssü oluyor. Hızlı tren 
biraz gecikti ama inşallah hedeflenen 
tarih 2021. Bitirildiğinde göreceksiniz, 
Bursa tam bir üretim üssü, tam bir çekim 
merkezi olacak. Biz bu sürece Bursa'yı 
nasıl daha sağlıklı hazırlarız onun planla-
masını yapıyoruz" diye konuştu.
Gürsu hızla gelişiyor
Gürsu'nun da hızla büyüyen ve gelişen, 
nüfusu 100 binlere dayanan bir ilçe ol-
duğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim 
nüfusu 100 bini geçen 6 ilçemiz var. Gür-
su bunlara çok yaklaşanlardan biri. Tabir 

yerinde ise Gürsu bu manada skala at-
layacak. Dolayısıyla otomatikman bizim 
planlamayı daha sağlıklı yapmamız ge-
rekiyor. Bunun için kafa yoruyoruz. Her 
ne kadar bazı işler programımızda olsa 
da muhtarlarımızla yaptığımız karşılıklı 
istişarelerle konularımızı detaylandır-
mak istiyoruz. Bu görevler hiçbirimizin 
babasından miras kalmadı. Nihayetinde 
bunlar birer emanettir. Önemli olan bu 
emanetleri en iyi şekilde temsil etmek. 
İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi 
ile diyalog halinde olursanız bunun ka-
zançlısı hem sizler hem de mahalleleri-
niz olur, bundan şüpheniz olmasın" dedi.
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Bursa'nın geleceği şura ile şekilleniyor
Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’nın yaşadığı tüm problemlerin giderilmesi yönünde ‘şehirde politika bütünlüğünü sağla-
maya yönelik’ hazırladığı çalışmaların üçüncü ve son aşaması olan Bursa Şehir Şurası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Ata-
türk Kongre ve Kültür 
Merkezi (Merinos 

AKKM) Orhangazi Salonu’nda 
yapılan Bursa Şehir Politikaları 
Analizi Şehir Şurası’na; Başkan 
Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Cumhurbaş-
kanlığı Yerel Yönetim Politikalar 
Kurulu üyeleri Prof.Dr. Tarkan 
Oktay ve Dr. Hayri Baraçlı, AK 
Parti İl Başkanı Ayhan Salman 
ve ilgili kuruluşların temsilcileri 
katıldı. Program başlangıcında, 
Bursa Şehir Politikaları Analizi 
Proje Yöneticisi Dr. Ayhan Yasan 
tarafından katılımcılara yöne-
lik bir sunum gerçekleştirildi. 
Dr. Yasan, sunumunda, onlarca 
kurumla yüz yüze görüşülerek, 
belli kurullarda değerlendirile-
rek elde edilen verilerin vatan-
daş öncelikli olduğunu vurgu-
ladı. Şehir şurasında, protokol 
konuşmalarının ardından açık 
oturum yapıldı. Kocaeli Bü-
yükşehir eski Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun yönetimin-
de gerçekleşen oturumda; BTSO 
Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 
Bursa Ticaret Borsası Başka-
nı Özer Matlı, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz ve Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Bursa’yla ilgili kendile-
rine sorulan soruları cevapladı. 
Büyük ilgi çeken program; ‘Alt 
yapı ve Mobilizasyon’, ‘Şehir 
Ekonomisi ve İstihdam’, ‘Çevre 
ve Şehircilik’, ‘Sosyal ve Kültürel 
Gelişim’, ‘Şehir Yönetimi ve Va-
tandaşla İletişim’ konu başlıklı 
tema çalışmalarının ardından 
sona erdi. 
Kamuoyuna açıklanıyor 
Büyükşehir Belediyesi’nce 

Bursa Şehir Politikaları Analizi 
için 90 gün süren 3 aşamalı 
plan uygulandı. 11 Kasım 2019 
tarihinde başlayan ve mülakat-
ları temel alan birinci aşamada; 
250 civarında kamu kurumu, 
STK, birlik ve siyasi partinin 
birinci derecede yöneticileriyle 
yüz yüze görüşmeler yapıldı. 
Bu arada Bursa; Dağ Yöresi 
(Keles, Orhaneli, Harmancık ve 
Büyükorhan), Doğu (Yenişehir, 
İnegöl), Merkez (Nilüfer, Osman-
gazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu) 
Sahil (Mudanya, Gemlik, İznik ve 
Orhangazi) ve Batı (Mustafake-
malpaşa ve Karacabey) şeklinde 
5 bölgeye ayrıldı. Görüşmeler 
sonucunda elde edilen veriler, 
analiz edilerek ikinci aşama 
olan bölge istişare toplantılarına 
taşındı. Delfi Metodu kullanıla-
rak 5 bölge için çeşitli tavsiye-
lere dönüştürülen çalışmalar, 

üçüncü aşama olan Bursa Şehir 
Şurası’nda tekrar değerlendir-
meye alındı. Şehir şurasının 
ardından, ortaya çıkan tüm ha-
zırlıklar yeniden değerlendirile-
rek, ‘Bursa Şehir Strateji Belgesi’ 
adıyla Şubat ayının başında 
kamuoyuna açıklanacak. Strateji 
belgesinde, vatandaşın talep-
lerinin karşılanması yönünde 
tüm kurumların birlikte hareket 

etmesini sağlayacak doneler yer 
alacak. 
Vatandaşla istişare  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, şehir şuranın 
açılışında yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın gelecek tasavvuruna 
katkıda bulunmak üzere bir 
araya geldiklerini ve bu süreç-
te önemli bir aşamayı geride 

bıraktıklarını söyledi. Şimdiye 
kadar Bursalılarla birlikte 
belirledikleri hedefler doğrul-
tusunda yola devam ettiklerini, 
vatandaşlarla istişare ettikleri 
hiçbir konuda pişman olmadık-
larını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Şehirler, tarih boyunca üç temel 
olgu etrafında şekillenmiştir. 
Mekân, cemiyet ve siyaset... 
Bu bakımdan şehrin kalıbını 
mekân, şahsiyetini insan, gele-
ceğini ise siyaset belirlemiştir. 
Hiç şüphesiz bu hususta en 
kritik konu; şehri doğuran ve 
yoğuran olguların aynı eksende 
buluşabilmesidir. Bu da ancak 
bütün paydaşların katkısı ile 
oluşacak bir gelecek tasavvu-
ruyla mümkündür. Bizim temel 
önceliğimiz, mekânla uzlaşan ve 
vatandaşa dokunan bir siyaset 
yaklaşımını kökleştirmek oldu" 
diye konuştu.

“Telefonum da gönlüm de 24 saat açık”
Gemlikli muhtarlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, 
Bursa’nın menfaatleri için telefonunun, gönlünün ve 
ajandasının 24 saat herkese açık olduğunu söyledi.

Zaman zaman toplumun farklı 
kesimleriyle bir araya gelip, 
istişare toplantıları yapan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl 
ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen 
‘Muhtarlar Buluşmaları’ kapsamında 
Orhangazi’nin ardından Gemlikli muh-
tarlarla bir araya geldi. Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde ilçenin merkez ve 
kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan 
Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun 
ve taleplerini tek tek dinledi.  Ellerinde 
sınırsız bir bütçe olmadığını, öncelik-
lerinin yol ve altyapı olduğunu hatır-
latan Başkan Aktaş, diğer konuların 
da imkanlar ölçüsünde bir bir çözüme 
kavuşturulacağını kaydetti.
Gönlüm 24 saat açık
Bursa’nın menfaatleri doğrultusunda 
siyasi görüş ayrımı yapmadan tüm 
ilçelerde yaşam kalitesini yükseltmek 
için çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Şehirler hepimizin şehri lakin 
takdir edersiniz ki ayrı siyasi partilerde 
hareket ediyoruz. Şehrin menfaatleri 
noktasında telefonum da gönlüm de 
ajandam da 24 saat açık. Kendisine de 

bunu söyledim. Dönem dönem gece 
12’de 1’de beni arar dilimin döndüğün-
ce de anlatmaya çalışırım. Ama takdir 
edersiniz ki yaptığımız siyaset gereği de 
eğer bir muhalefet yapmak, bir şeyleri 
tartışmak, bağrışmak gerekirse bunu 
da yapacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın” dedi
Öncelik şehrin menfaatleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
tahsisli GADEM binalarının Gemlik 
Belediyesi’ne iade edilmesini örnek 
olarak gösteren Başkan Aktaş, “Bize 
tahsisli olmasına rağmen, kendisi ‘biz 
işletmek istiyoruz, biz özelleştirmek 
istiyoruz’ dedi. Biz istişare ettik ve ‘doğ-
rudur’ deyip, kendisine iade ettik" dedi.

Gürsu sınıf atlayacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 
100 binlere yaklaşan Gürsu'nun yakında skala atlayacağı-
nı ve planlamaları buna göre yaptıklarını söyledi.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler 
Kongre ve Sergisi’nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da 
hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımlarını hakkında bilgi verdi.

Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından 
düzenlenen ‘Akıllı 
Şehirler ve Belediye-

ler Kongre ve Sergisi’ Ankara 
ATO Congresium’da yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı açılış 
töreninin ardından yapılan 
oturumda Büyükşehir Bele-
diye Başkanları kentlerinde 
uyguladıkları akıllı yatırımlar-
dan örnekler verdi. Mode-
ratörlüğünü Gazeteci Okan 
Müderrisoğlu’nun yaptığı 
“Yenilikçi Yerel Politikalar-
la Dönüşen Şehirlerimiz” 
konulu oturuma, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve TBB Başkanı Fatma Şahin, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem Yüce ve Denizli Büyük-
şehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan katıldı.
Ortak bir vizyon
Panelde ilk sözü alan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi olarak; hizmet 
odaklı yaklaşımlarını, ulusal 
politikalar ışığında çağın 
gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde geliştirerek vatan-
daşlara sunulan hizmetlerde 
öncü olmaya devam ettiklerini 
söyledi. Bu bağlamda Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak önemli bir 
projeye imza attıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Kaynak-
ların etkin yönetildiği, yaşam 
kalitesine odaklı, toplumun 
tüm kesimlerinden katılımın 
olduğu sürdürülebilir kalkın-
ma hedefiyle “Bursa’nın Akıllı 
Şehre Dönüşüm Projesi”ni 
2019 yılı Eylül ayı itibariyle 
başlatmış bulunuyoruz. 
İki yıl sürecek projemizde 
paydaş ihtiyaçlarına cevap 
veren, uluslararası uygulama-
ları değerlendiren bütüncül 
bir strateji oluşturarak, ortak 
bir vizyon ve yol haritası 
hazırlayacağız. Proje kap-
samında şehrimizi Avrupa 

Komisyonu’nun öngördüğü 
gibi Ulaşım, Çevre, Yaşam, 
Yönetişim, Ekonomi ve İnsan 
olmak üzere 6 fonksiyonel 
alanda irdeleyeceğiz. Tüm bu 
çalışmalar gerçekleştirilirken 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız tarafından açıklanan ‘Ulu-
sal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı’ çerçevesinde 
hareket edeceğiz. Bakanlığı-
mız tarafından Ulusal ölçekte 
hazırlanan bir stratejimizin 
olması bu süreçte en büyük 
gücümüz olacaktır” dedi.
Bursa’nın sanayiyle birlikte 
çok hızlı büyüyen şehirler-
den biri olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, kırsaldan 

şehre göçün devam ettiğini 
ve bunun avantajları yanın-
da dezavantajları olduğunu 
vurguladı. Başkan Aktaş, 
“Ulaşımda yaşanan sorunlar, 
altyapının yetersiz kalması, 
enerji kullanımındaki artış 
dezavantaj olarak karşımıza 
çıkıyor. Böyle bir ortamda 
akıllı şehircilik lütuftan 
ziyade zorunluluk. Kaçınıl-
maz bir gerçek. Çünkü eldeki 
imkanları verimli kullanmak 
zorundayız. Akıllı Şehircilik 
ve İnovasyon Daire Başkanlı-
ğımızı kurduk. Belediyelerde 
çok şey yapabilirsiniz ama bu 
projelerin maliyet başlıklarıy-
la beraber sürdürülebilirliği 
çok önemli. Bu konuların 
tamamını Akıllı Şehircilik 
ve İnovasyon Dairesinde ele 
alıyoruz. Yeni kaynakları 
inceleyip bünyemize katmay-
la alakalı çalışıyoruz” diye 
konuştu.
Başkan Aktaş, kalkınma 
ajansından aldıkları fonla 
akıllı şehir stratejisini hatır-
ladıklarını, Birleşik Krallık 
Fonlarından 3.2 milyon paund 
hibe aldıklarını da hatırlata-
rak, akıllı yatırımlardan birine 
örnek olarak raylı sistem 
sinyalizasyon optimizasyonu-
nu verdi. 

SKB’den sağlıklı 
şehir projelerine 
para ödülü 

Sağlıklı Şehirler En İyi Uy-
gulama Yarışması, 74 üyesi 
bulunan SKB tarafından her 
yıl düzenleniyor. Sağlıklı şehir 

projelerinin üretilmesini özendir-
mek hedefiyle organize edilen ya-
rışmada; sosyal sorumluluk, sağlıklı 
yaşam, sağlıklı şehir planlaması ve 
sağlıklı çevre kategorilerinde proje-
ler sunan belediyeler bu yıl ilk kez 
para ile ödüllendirilecek. Yarışmada 
projeler; Büyükşehir, Büyükşehir 
ilçeleri, il ve ilçe belediyeleri olarak 
ayrı ayrı değerlendirilecek. 
Başkan Aktaş’tan davet 
SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açık-
lamada, “2019’un seçim yılı olması 
nedeniyle, yarışma en son 2018 
yılında yapıldı. Bu yıl üye belediyeler 
arasındaki rekabeti artırmak için 
yarışmaya yeni bir uygulama daha 
getirdik. Büyükşehir belediyeleri 
haricindeki Büyükşehir ilçe beledi-
yeleri, il belediyeleri ve ilçe beledi-
yelerine her kategoride elde ettikleri 
başarılar için para ödülü vereceğiz. 
Tüm üyelerimizi 11.’si düzenlenecek 
yarışmaya katılmaya davet ediyo-
rum” diye konuştu. 
SKB’ye üye belediyeler, 2020 Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 
için başvurularını 8 Mayıs tarihine 
kadar yapabilecek. Sonuçlar, 16 Hazi-
ran tarihinde jüri üyeleri tarafından 
belirlenecek. Birinci olan projelere 
ödülleri, SKB’nin Ekim ayında yapı-
lacak 34. olağan meclis toplantısında 
ilgili belediye temsilcilerine takdim 
edilecek. 

Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği (SKB), 2020 Sağ-
lıklı Şehirler En İyi Uygu-
lama Yarışması başvuru-
larını almaya başladı.

Bu kez Başkan sordu, gazeteciler cevapladı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebe-
tiyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursa’da görev yapan ulusal ve 
yerel medya temsilcileri, Büyük-
şehir Belediyesi’nin düzenlediği 
organizasyonda bir araya geldi. 

Rollerin değiştiği, bu kez Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sorup, 
gazetecilerin cevapladığı etkinlik, Me-
rinos Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd 
Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Aktaş, 
kurulan platformda Ekohaber Gazetesi 
Sahibi Tahsin Ardıç, İnternet Gazetecileri 
Derneği Başkanı Mesut Demir, Line TV 
Program Yapımcısı Kübra Ulutaş ve Yeni 
Dönem Gazetesi Köşe Yazarı Huriye Gül 
Kolaylı’ya ‘moderatör olarak’ çeşitli soru-
lar yöneltti. Gazetecilerin ekonomi, Bur-
sa, internet gazeteciliği ve sosyal medya 

hakkındaki görüşlerini alan Başkan 
Aktaş, etkinliğe katılan medya mensupla-
rını temsilen her masadan bir gazeteciye 
de söz vererek düşüncelerini aldı. 
16 yıllık birliktelik 
Başkan Aktaş, 16 yıldır gazetecilerle 

mesai birlikteliği olduğunu hatırlatarak, 
“Dilini ve sürecini çok iyi anlamadığım 
bir mesleği icra ediyorsunuz. Görevim 
gereği basın mensuplarıyla sürekli bir 
araya geldiğim için bu akşam hem misa-
firimiz oldunuz hem de sizlere soru sor-
mak istedik” diye konuştu. Başkan Aktaş, 
haber için toplanan bilgilerin süzgeçten 
geçirilmesinin ve bu bilgilerin doğru bir 
şekilde kamuoyuna aktarılmasının zorlu-
ğuna değindi. Olaylara tarafsızca bakan, 
Bursa’nın ve insanların menfaati doğrul-
tusunda yayın yapan meslek mensup-
larını tebrik eden Başkan Aktaş, “Azami 
dikkat gerektiren bir meslek. Gazetecilik; 
aynı zamanda gönül kazanmak adına da 
güzel bir uğraş alanı. Sizlere sağlık ve 
afiyetle, daha yıllar diliyorum” dedi.
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Bursa’da ulaşım sorununun or-
tadan kaldırılması amacıyla yol 
genişletme ve yeni yollar, toplu 
ulaşımı teşvik, raylı sistem sinya-

lizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları 
aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, özellikle akıllı kavşak uygula-
malarıyla trafiğe nefes aldırmaya devam 
ediyor. Kentin doğu yakasında özellikle 
Ankara gidiş istikametinde günün belirli 
saatlerinde trafiğin durma noktasına 
geldiği Gürsu Kavşağı’ndaki sorunda 
da farklı bir akıllı kavşak uygulamasıy-
la ortadan kaldırıldı. Kavşak üzerinde 
Gürsu’ya dönüş istikametine üç şeritlik 
bir yol ilave edilirken, böylelikle depo-
lama alanı artırıldı ve Gürsu’ya dönecek 
araçların Ankara istikametine gidecek 
araçları engellemesi sorunu ortadan 
kaldırıldı.
Zaman ve para kazandırdı
Gürsu Kavşağı’nda düzenleme öncesi 
yapılan araç ölçümleri ise projenin sürü-
cülere zaman kazandırdığını, yakıttan ta-
sarruf sağlandığını ve bekleme süresinin 
azalmasıyla da karbondioksit salınımının 
önümle ölçüde azaltıldığını rakamlarla 
ortaya koydu. Düzenleme öncesi kavşağı 
kullanan araçlar için ortalama kırmızı 
ışık bekleme süresi 125 saniye iken 
yeni sistemde ortalama kırmızı ışıkta 
bekleme süresi 25 saniye olarak ölçüldü. 
Kavşağı günlük 50 bin aracın kullandı-
ğı düşünüldüğünde, araçların günlük 
olarak 1389 saat rölantide beklemesi 
engellendi ve böylelikle günlük 1250 TL, 

yıllık yaklaşık 450 bin TL yakıt tasarrufu 
sağlanmış oldu. Bunun yanında rölantide 
bekleme süresinin azalmasına paralel 
olarak araçların haftalık 4 ton daha az 
CO2 salınımı yapması sağlanmış oldu.
Tüm kavşaklar sorgulanıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’nın Kestel’den 
Nilüfer’in en batısına kadar uzanan 
30-35 kilometrelik hat üzerinde sağlı 
sollu toplanan bir şehir olduğunu, hızlı 
büyümeden kaynaklı olarak da ulaşım 
ve trafikle alakalı sorunların yaşandığını 
hatırlattı. Özellikle ilçe giriş noktala-
rındaki kavşakların da trafik akışına 
olumsuz etkiler yaptığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Gürsu, Kestel, Osmangazi, 

Yıldırım, Nilüfer hatta batıda Karacabey 
ve Mustafakemalpaşa’ya kadar tüm ilçe 
giriş noktaları ve kavşakları sorgulu-
yoruz. Bu manada Gürsu Kavşağımız, 
içinde Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’ni 
de barındırması nedeniyle en yoğun 
kavşaklarımızdan bir tanesi. Biz bura-
da yaptığımız çalışmalarla kavşaktaki 
zaman aralığını çok kısalttık. Burada sa-
dece zaman tasarrufu değil aynı zaman-
da bir yakıt tasarrufunu da sağladık ve 
aynı zamanda hava kirliliğini önlemeye 
yönelik bir fayda üretmiş olduk. Yapı-
lan bu çalışmayla beraber yaklaşık 20 
gündür, 1 aydır Gürsu Kavşağıyla alakalı 
ciddi memnuniyetler alıyoruz. Acemler 
başta olmak üzere bütün kavşaklarımız 
bu manada sorgulanacak” diye konuştu.
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Adliye kavşağı için düğmeye basıldı
Yeni adliye binası, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Fuar Merkezi, inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü Binası ve tamam-
lanma aşamasındaki Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi’nin bulunduğu lokasyonda trafik yoğunluğu Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılacak Adliye Kavşağı ile ortadan kaldırılacak.

Bursa’da ulaşım sorununun or-
tadan kaldırılması amacıyla yol 
genişletme ve yeni yollar, akıllı 
kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, 

raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu 
gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da 
trafiğin tıkanan damarlarını yeni köprülü 
kavşaklarla aşmayı planlıyor. Yeni adliye 
binasının da taşınmasıyla birlikte yakın 
doğu çevre yolunun İstanbul Caddesi’ne 
bağlantı noktasındaki trafik yükü her ge-
çen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi 
bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme 
kavuşturacak. 
Proje çalışmaları başladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hem Adliye Kavşağı’nın 
yapılacağı alanda hem de Fen İşleri 
sahası içindeki yeni ek hizmet binası-
nın inşaatında incelemelerde bulundu. 
Acemler’deki BUSKİ içinde Ulaşım Daire 
Başkanlığı,  Fen İşleri Daire Başkanlığı ve 
Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı 
Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün bulun-
duğunu dile getiren Başkan Aktaş, orada 
bulunan 400’e yakın Büyükşehir per-
sonelinin de ciddi bir yoğunluğa neden 
olduğunu hatırlattı. Hizmet binalarının 
yüzde 60’lık bölümünün tamamlandığını 
ve Nisan, Mayıs gibi çalışmaları tamam-
lamak istediklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bu bölge lokasyon olarak adliye 
sarayının da faaliyete geçmesiyle önem 
kazandı. Biz bir otopark düzenlemesi 
hayata geçirdik ama emniyet binaları 
yükseliyor. Hemen arkada bizim de pay-

daş olduğumuz Gökmen Uzay ve Havacı-
lık Merkezi var. Yine Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’miz var. Fuar alanı da düşünül-
düğünde Yalova yoluna yeni kestirme yol 
yapılması, beraberinde adliye kavşağının 
yerinde tasarlanmasıyla alakalı bir süreci 
başlattık. Kavşağın bir lupu belediyemize 

ait 14 dönüm alan üzerinde olacak. Diğer 
lup içinse kamulaştırma yapılacak. Proje 
ve planlama çalışmalarına başladık. 
Yeni yılla birlikte çalışmalara başlamak 
istiyoruz. Ciddi tıkanıklığa neden olan bu 
bölgeyi tamamen rahatlatmış olacağız” 
diye konuştu.

Kavşakta zaman, para ve sağlık kazandıran dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Kavşağı’nda yapılan yeni düzenleme ile 
kırmızı ışıkta bekleme süresi 5 kat azaldı, 1389 saatlik rölantide beklemenin önlen-
mesiyle günlük 1250 TL yakıt tasarrufu ve haftalık 4 ton daha az karbondioksit salınımı 
yapılması sağlandı.

İtfaiye ile güvendesiniz
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi itfaiyesi 2019 yılın-
da il genelinde 9353’ü 
yangın, 7474’ü arama 
kurtarma ve 278’i sel-
su baskını olmak üzere 
toplam 17 bin 300 olaya 
müdahale etti.

Vatandaşın can ve mal güven-
liğinin korunması bakımın-
dan belediyelerin en hayati 
önem taşıyan hizmet alanını 

oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle 
Bursalılara güven vermeye devam 
ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ekip ve ekipman anlamın-
da ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli 
güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı 
Bursa’da toplam 558 personelle hiz-
met veriyor. Bütünşehir uygulaması-
nın ardından merkeze uzak bölgeler-
de gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 
758 gönüllüyü de alev savaşçıları 
arasına katan İtfaiye Dairesi Başkan-
lığı ekipleri, 2018 yılında 12 bin 996 
olaya müdahale ederken, bu sayı 
2019 yılında 17 bin 300’e çıktı.

Günde 47 olay
Bünyesindeki 112 itfaiye aracının 
yanında 64 gönüllü istasyonda 50 
traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla 
hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 
2019 yılında 9353 yangın, 7474 ara-
ma kurtarma, 278 sel-su baskını ve 
195 de farklı olaylara müdahale etti. 
Yine 2019 yılında 139 bin 59 kişiye 
temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 
998 yangın denetimi yapılarak rapor 
hazırlandı. Geçen yılın verileriyle 
günde en az 47 olaya müdahale eden 
itfaiye ekipleri, sadece yangınlar-
da değil, can kurtarma hizmetiyle 
denizlerde de önemli bir perfor-
mans gösterdi. Bursa sahillerinde 
15 noktada 60 personelle verilen 
can kurtarma hizmeti sayesinde yaz 
sezonunda 249 vatandaş boğulmak-
tan kurtuldu.
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Acemler’in yükü hafifliyor
Bursa’da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı’nın yükünü azaltacak Mudanya 
Kavşağı İzmir yolu bağlantı kolu tamamlanarak trafiğe açıldı.

Bursa’da ulaşım sorununun 
ortadan kaldırılması amacıyla 
yol genişletme ve yeni yollar, 
toplu ulaşımı teşvik, raylı sis-

tem sinyalizasyon optimizasyonu gibi 
çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği-
nin düğüm noktalarından biri olan 
Acemler’in yükünü azaltacak bir ça-
lışmayı daha hayata geçirdi. Orhaneli 
Kavşağı, Dikkaldırım ve Hüdaven-
digar Mahalleleri, Akademik Odalar 
Yerleşkesi ve bölgedeki AVM’lerden 
çıkan araçların Acemler Kavşağı’nı 
kullanmadan İzmir yoluna bağlantı-
larını sağlayacak, Mudanya Kavşağı 
dönüş kolu inşaatı tamamlandı. Bu 
kolun hizmete açılması ile İzmir 
yoluna bağlanmak için tek alternatif 
olarak Acemler Kavşağı’nı kullanmak 
zorunda kalan araçlar, artık kolaylıkla 
Mudanya Kavşağı üzerinden yeni 
açılan kolu kullanarak İzmir yoluna 
bağlanabiliyor.
Acemler’e nefes
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 
günlük ortalama yoğunluğunun 180 
bin araç civarında olduğunu hatırla-
tan Başkan, Acemler Kavşağı’nı kul-

lanan araç sayısının 210 bini aştığını, 
bu yoğunluğu önlemek için farklı uy-
gulamaları hayata geçirdiklerini söy-
ledi. Özellikle Orhaneli Kavşağı’ndan 
sonraki bölgeden gelip, İzmir yoluna 
bağlanmak isteyen araçların Acemler 
Kavşağı’nda önemli bir yoğunluğa 
neden olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Mudanya Kavşağı’na ekle-

diğimiz yol ile bu yoğunluğu azaltı-
yoruz. Toplam 100 metre uzunluk 
ve 7 metre genişliğe sahip bu yol ile 
araçlar Acemler Kavşağı’na gelme-
den, Mudanya Kavşağı üzerinden 
İzmir yoluna dönebilecek. Böylelikle 
de Acemler Kavşağı biraz daha nefes 
almış olacak” dedi.

Kırsalda
sorunsuz ulaşım
İnegöl’ün Deydinler ile Dipsizgöl 
mahalleleri arasında yer alan ve 
asfaltlama çalışmaları tamamla-
nan 3 kilometre uzunluğundaki 
kara yolu hizmete alındı.

Başkan Alinur Aktaş, İnegöl’deki temasla-
rı kapsamında, 3 kilometre uzunluğa 7.5 
metre genişliğe sahip olan ve yaklaşık 3 
milyon TL’lik maliyetle inşa edilen Dey-

dinler-Dipsizgöl yolunu hizmete açtı. Ardından 
Alanyurt bölgesinde sürdürülen ve yaklaşık 
7.5 milyon TL’ye mal olan 10 kilometrelik kara 
yolunda incelemelerde bulunan Başkan Aktaş’a 
temaslarında, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz 
Gürel ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa 
Ersan da eşlik etti.

Alanyurt’ta 7.5 milyon TL’lik hizmet
Başkan Aktaş, ilk olarak Alanyurt bölgesinde 
gerçekleştirilen, 1 mahalle, 6 cadde ve 1 sokağı 
kapsayan, yaklaşık 10 kilometrelik alandaki 
asfalt çalışmalarını inceledi. İnegöl-Yenişehir 
yolu arasında yer alması ve ikinci organize 
sanayi bölgesi nedeniyle Alanyurt’ta çok ciddi 
bir yoğunluğun yaşandığını belirten Başkan 
Aktaş, var olan sıkıntıların giderilmesi adına 
yoğun çaba gösterdiklerini, havaların açmasıyla 
birlikte faaliyetlerin de ivme kazanacağını ifade 
etti. Başkan Aktaş, “İlçe belediyesiyle koordineli 
olarak buradaki projelerimizi bir bir hayata 
geçiriyoruz. Ana arterlerle ilgili sıkıntıları bir 
an önce gidermek istiyoruz” dedi. Atatürk 
Caddesi’nde sürdürülen çalışmaların kısa süre-
de tamamlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu 
kapsamda; 1670 metrelik Esenler, 470 metrelik 
Albayrak, 360 metrelik Kazım Karabekir, 760 
metrelik Kanarya ve 260 metrelik Menekşe cad-
deleri ile 250 metrelik Sena Sokak ve 6 kilomet-
relik Kıran Mahallesi ile ilgili çalışmalarımız ara 
vermeden devam ediyor” diye konuştu.
Deydinler-Dipsizgöl arasındaki mevcut yo-
lun genişliği de 5.50 metreden 7.50 metreye 
çıkartıldı. Trafik, araç ve yaya güvenliği olarak 
emniyete alındı. Bununla beraber, yol boyunca 
yolun her iki kenarına ve gerekli olan kısımla-
rına beton ‘v’ kanal imalatları yapılarak, yola 
gelecek olan yüzeysel suların deşarjı ve buna 
bağlı olarak da yol ekonomik ömrünün daha 
uzun olması sağlandı. 

BTM’de eğitim boyut değiştirdi
Büyükşehir Belediyesi’nin, bilim 

ve teknolojiyi erişilmez ol-
maktan çıkarıp, toplumun tüm 
kesimlerine yaymak amacıyla 

hayata geçirdiği Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi, 3D Sanal Sınıf Uygulaması 
ile eğitimi farklı bir boyuta taşıdı. 
Öğrencilerin derslerinde gördükleri 
konuları bizzat deneyerek öğrenme 
imkanı bulduğu ve geçtiğimiz yıl 
150 bine yakın ziyaretçiyi ağırla-
yan BTM’de şimdi de 3D Sanal Sınıf 
Uygulamasına geçildi. 3D sanal sınıf 
uygulaması ile öğrenciler okullarında 
gördükleri kazanımları 3D video ve 
simülasyonlar ile öğrenme imkanı 
buluyor. Örneğin çocuklar kan dola-

şımını bugüne kadar kitaplarındaki 
tek boyutlu bir fotoğrafla anlamaya 
çalışırken, 3D sanal sınıfta taktıkları 3 
boyutlu gözlüklerle, damarların içini, 
kanın nasıl dolaştığını ayrıntılarıyla 
görebiliyor. 
Dersi Başkan da dinledi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da sanal sınıf uygula-
masından yararlanan Nizam Karasu 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle 
birlikte derse katıldı. Öğrencilerle 
birlikte 3 boyutlu gözlüğünü takan 
Başkan Aktaş, nanoteknoloji ile kanser 
tedavisinin nasıl yapıldığını ve kaldı-
raç sisteminin nasıl işlediğini anlatan 
videoları izledi. 
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Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci 

Altıparmak Meydanı’nda ‘güvenlik’ düzenlemesi
Altıparmak’taki eski SGK binalarının kaldırılmasının ardından Büyükşehir 
Belediyesi’nin BTSO işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında yamaca yapılan 
yapay şelale, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, eski SGK 
binalarının kaldırıl-
masının ardından 

ortaya çıkan alanın kente 
kazandırılması için 2012 
yılında Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile işbirliğine 
gitmiş ve bölgeye bir mey-
dan kazandırılmıştı. Proje 
kapsamında meydana diki-
len yüzen taşlar heykelinin 
arkasında kalan yamaca da 
estetik bir görüntü kazan-
dırmak amacıyla yapay şe-
lale yapılmıştı. Ancak yapay 
şelalenin çelik konstrüksi-
yon kısımları, dış etkenler 
ve iklimsel şartlar nedeniyle 
yıpranmaya başlayınca, can 
ve mal kaybına yönelik risk 
oluşturmaya başladı. Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından yapılan incele-
mede, şelalenin iskeletini 
oluşturan çelik konstrük-

siyonda yer yer çürüme ve 
kopmaların meydana geldiği 
ve her an çökme riski bulun-
duğu tespit edildi.
Şelale kaldırıldı
Bölgede yaya trafiğinin 
yoğun olması nedeniyle he-
men harekete geçen Büyük-
şehir Belediyesi, herhangi 
bir can ve mal kaybına yol 

açılmaması için yapay şela-
leyi sökmeye başladı. Çalış-
ma ‘yüzen taşlar’ heykelini 
kapsamazken, çelik kons-
trüksiyonun kaldırılmasının 
ardından ortaya çıkan doğal 
doku, peyzaj çalışmaları 
ve aydınlatma ile yeniden 
bölgeye değer katan bir 
meydana dönüşecek.

Spekülasyonlar yersiz
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, konunun bazı 
yayın organları ve sosyal 
medyada, ‘yüzen taşlar hey-
keline yeniden para harcanı-
yor’ şeklinde yer almasının 
tamamen spekülatif oldu-
ğunu söyledi. Konuyla ilgili 
olarak kendi sosyal medya 
hesaplarından açıklama 
yapan Başkan Aktaş, “Hey-
kele herhangi bir müdahale 
yapılmamaktadır. Ekipleri-
miz meydan düzenlemesi 
kapsamında şelalenin tehli-
keli kısımlarının yıkımlarını 
yaparak doğal dokuyu ortaya 
çıkaracak çalışmaları tamam-
ladıktan sonra aydınlatma 
ve peyzaj çalışmalarını da 
hayata geçirecek, ardından 
Altıparmak Meydanı yüzen 
taşlar heykeli ile birlikte hal-
kımızın kullanımına tekrar 
açılacaktır” dedi.

Yenişehir’e bağlı 7 mahalleyi yılın 12 ayı boyunca sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 
tesislerin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından gerçekleştirildi.

Alt ve üst yapı yatı-
rımlarını hızlan-
dırarak Bursa’da 
hayatı kolaylaştı-

ran, şehri daha da yaşanabi-
lir hale getiren Büyükşehir 
Belediyesi, Yenişehir’e bağlı 
Karaköy, Dereköy, Kavak-
lı, Süleymaniye, Yıldırım, 
Reşadiye ve Kirazlıyayla ma-
hallelerini de sağlıklı içme 
suyuna kavuşturdu. Özel-
likle yaz aylarında büyük 
sıkıntıya neden olan, sık sık 
su kesintilerinin yaşandığı 
7 mahalle, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yaklaşık 
8.5 milyon TL maliyetle inşa 
edilen su deposu ve terfi 
istasyonları sayesinde ya-
şadıkları dertlerden arındı. 
Karaköy’de yaptırılan ve 
sözkonusu mahallelere yıl 
boyunca sağlıklı içme suyu 
temin edecek depo törenle 
devreye alındı.
10 bin kişiyi  
ilgilendiriyor 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, tesislerin 
açılışında yaptığı konuşma-
da, yaklaşık 10 bin kişinin 
içme suyu ihtiyacını karşı-
layacak 5 adet su deposu, 
4 adet terfi istasyonu ve 4 
adet su kuyusunu hizmete 
almaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Yatı-
rım maliyetinin BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün öz bütçesiy-
le karşılandığını vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Proje kapsa-
mında Karaköy sınırlarında 
yer alan ve 3 tanesi genel 
müdürlüğümüz marifetiyle 
açılan 4 adet derin kuyu bu-
lunmaktadır. Bu 4 kuyudan 
sağlanan içme suyu, arıtma 
işleminin ardından Karaköy, 
Dereköy, Kavaklı, Yıldırım 

ve Kirazlıyayla’da inşa 
edilen toplama depolarına 
iletilmektedir. Terfi işlemi, 
25 kilometrelik hat üzerin-
de yer alan 4 adet istasyon 
sayesinde gerçekleşmekte-
dir” diye konuştu. Projenin 
tamamlanmasıyla birlikte 
Süleymaniye, Yıldırım, Reşa-
diye ve Kirazlıyayla mahal-
lelerinde yaşanan tankerle 
su taşıma döneminin sona 
erdiğini ifade eden Başkan 
Aktaş, sözkonusu bölgelerde 
içme suyu güvenliğinin de 
‘scada sistemi kullanılarak’ 
24 saat boyunca kesintisiz 
sağlanacağını vurguladı. 

“Yenişehir’in geleceğini 
şekillendiriyoruz” 
Başkan Alinur Aktaş, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 
ilçelerde de alt yapıdan 
tarihi mirasa, sosyal ve kül-
türel projelerden çiftçilere 
desteğe kadar birçok projeyi 
hayata geçirdiklerini söyle-
di. Yenişehir’in ihtiyaçlarını 
karşılarken ilçenin geleceği-
ni şekillendirecek yatırımlar 
yaptıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Hemşerilerimizin 
öncelikli ihtiyaçlarının 
başında yol çalışmaları 
geliyordu. 2017 yılından bu 

yana; 36.5 kilometre sıcak 
asfalt, 52.5 kilometre sathi 
kaplama, 19 bin metreka-
re bordür-tretuar, 36 bin 
500 metrekare parke ve 
4 adet köprü çalışmasını 
gerçekleştirdik. Tüm bu 
işlemler için 44 milyon 600 
bin TL harcandı. Cihadiye, 
Çayırlı, Dereköy, Gündo-
ğan, Karaamca, Yenigün ve 
Çayır mahallelerinde; taksi 
durağı-otopark yapımından 
hizmet binasına, kültür evle-
rinden hazire bakımlarına, 
park düzenlemelerinden 
cephe sağlıklaştırmaya, 
katlı otopark yapımından 
cami restorasyonuna kadar 
‘12 milyon TL’ye mal olan 
çalışmalar yürütüyoruz. 
İçme suyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, depo yapımı 
ve sulama çalışmaları için 
altyapı yatırımlarına 18 mil-
yon TL harcadık” şeklinde 
konuştu. 
Başkan Aktaş’a  
teşekkür 
Yenişehir Kaymakamı Suat 
Seyitoğlu ise ‘Yenişehir 
büyürse, Bursa büyür’ 
anlayışını benimsedikle-
rini dile getirdi. Son 3 yıl 
içerisinde ilçeye değeri 
milyon TL’lerle ifade edilen 
büyük yatırımların yapıldı-
ğını söyleyen Seyitoğlu, “7 
mahalleye temiz su taşınma-
sı işlemi bile başlı başına bir 
olay. En yüksek rakımdaki 
Kirazlıyayla’ya bile dip nok-
tadan su götürülebiliyorsa, 
bu önemli teknolojidir. Tüm 
bunlar, Yenişehir’e verilen 
değerin bir göstergesi. 
Projede emeği geçen sayın 
başkanımıza ve ekip arka-
daşlarına teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Mudanya’da sorunlar 
çözümün arifesinde

Mudanya’da görev yapan muhtar-
ların tamamının katıldığı top-
lantı, Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait sosyal tesislerde gerçekleşti. 

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi mec-
lis üyeleri Kadir Kahraman ve Arif Bayrak, 
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ercan 
Kırcalı ve Mudanya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Levent Aşçı ile birlikte muhtarların 
yaşadığı sıkıntıları dinledi. 
Bursa’nın 17 ilçesinde muhtarlarla bir 
araya gelmeye devam ettiklerini, 12. buluş-
manın Mudanya’da gerçekleştiğini belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
toplantıya gösterilen ilgiden dolayı duydu-
ğu mutluluğu dile getirdi. Muhtarlarla olan 
buluşmaların hedefinin Bursa’nın 1058 
mahallesinde yaşanan sıkıntıların belirlen-
mesi ve çözümü noktasında irade ortaya 
koymak olduğunu belirten Başkan Aktaş, 
“Bugün burada, hem meclis üyelerimiz hem 
de bürokratlarımız ile birlikte Mudanya’yı 
masaya yatırdık. 2019 yılında neler yaptık, 
2020’de neler yapacağız, sıkıntılı konular 
nelerdir, bunları tartıştık. Yaklaşık 2,5 saat 
süren toplantı, keyifli ve verimli oldu. Ka-
tılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Ortak akıl ve istişare kültürü 
Ortak akıl ve istişare kültürüyle Bursa’nın 
tüm mahallelerini öngörerek hareket 
ettiklerini, bu nedenle muhtar buluşma-
larının devam edeceğini söyleyen Başkan 
Aktaş, “Yerel seçimlerin ardından İstanbul 
seçimlerini atlattık. Sonrasında Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde kendi iç yapılan-
mamızı tamamladık. Eylül ayı itibariyle 
de muhtarlarla olan organizasyonlara 
başladık. Mudanya’nın ardından Nilüfer, 
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Osmangazi 
ve Yıldırım kaldı. Ocak ayı sonuna kadar 
ilçelerin tamamını bitirmiş olacağız” diye 
konuştu. Muhtarların görüş ve tavsiyeleri-
nin kendisi için önemli olduğunu, özellikle 
Mudanya’da buna özel ihtiyaç duyduklarını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Burası, deniz 
kıyısı olması ve temiz havası nedeniyle 
insanların yaşamayı tercih etmesi nokta-
sında çekim merkezine dönüştü. Dolayısıy-
la sürekli nüfus, 100 binlere dayandı. Nüfus 
artışıyla paralel olarak sıkıntılar da arttı” 
şeklinde konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ulaşım ve imar 
başta olmak üzere yaşanan 
sıkıntıların çözülmesi nokta-
sında kararlı olduklarını söy-
ledi.
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Gölyazı'da muhteşem dönüşümGölyazı'da muhteşem dönüşüm
Türkiye’de Uluslararası 
Sulak Alanların Korun-
ması Sözleşmesi (RAM-
SAR)  kapsamındaki 14 
gölden biri olan ve 2001 
yılından itibaren Ulus-
lararası Yaşayan Göller 
Ağı’na dahil olan Uluabat 
Gölü’nün adeta gerdan-
lığı olan Gölyazı, bu yaz 
güçlenen altyapısı ve 
yenilenen yüzüyle misa-
firlerini ağırlayacak.

Kuş varlığı açısından Avrupa 
ve Ortadoğu’nun en önemli 
sulak alanlarından biri 
olan, Uluslararası Sulak 

Alanların Korunması Sözleşmesi 
(RAMSAR)  kapsamında bulunan, 
yaklaşık 2700 yıl öncesine ait 
kalıntıların bulunduğu Bursa'nın 
ve Türkiye'nin en önemli turistik 
bölgelerinden biri olan Gölyazı, 
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım-
larıyla hak ettiği değere kavuşuyor.  
Japon Seyahat Acentaları Birliği’nin 
(JATA) 2017 yılında Avrupa’da 
görülebilecek 30 bölgeden biri 
olarak gösterdiği Gölyazı'da adanın 
tamamında altyapıdan üstyapıya 
önemli çalışmalar yapıldı. 
Gölyazı'nın çehresi değişti
Çalışmalar kapsamında; 7043 
metrekare tamburlanmış bergama 
doğal granit ile döşeme kaplama-
sı, 30 bin 698 metrekare, 8 cm 
yüksekliğinde her renk ve ebatta 
mikronlu beton parke taşı ile döşe-
me kaplaması yapıldı. Beton bordür, 
beton parke döşemeleriyle toplam 
47 bin 000 metrekare alan yeniden 
düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tüm bu çalışmalar için 
toplam 5,5 milyon TL harcanırken, 
yaz aylarına kadar meydan çevre-
lerine ferforje korkuluk imalatları, 
yeşil alan düzenlemeleri ve park 
bahçelere oturma grupları yerleş-
tirilmesi çalışmaları da tamamla-
nacak.
Altyapıya 19 milyon TL
Göl içindeki canlı yaşamının korun-
ması amacıyla altyapı çalışmalarına 
da büyük önem veren Büyükşehir 
Belediyesi, gölü evsel ve sanayi atık-
larından kurtarabilmek amacıyla 
da toplamda 19 milyon 275 bin 
TL'lik altyapı yatırımı gerçekleş-
tirdi. Çalışmalar kapsamında 8880 
metre içme suyu ve isale hattı, 1000 
tonluk içme suyu deposu, 17 kilo-
metrelik kanalizasyon hattı imalatı 
ve 4 adet atıksu terfi merkezi ve 
ekipmanları çalışmaları gerçekleş-
tirildi.
Algı değil hizmet yapıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa 
Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte 
çalışmaların tamamlanma aşama-
sına geldiği Gölyazı'yı ziyaret etti. 
Gölyazı girişinde aracından inen ve 
yürüyerek hem esnafı ziyaret eden 
hem de gezi için gelen vatandaşlar-

la sohbet eden 
Başkan Aktaş, ça-
lışmalar hakkında 
vatandaşların da 
görüşlerini dinledi. Hizmetler nede-
niyle vatandaşlardan ve bölge esna-
fından bol bol  teşekkür alan Başkan 
Aktaş, bu yaz Gölyazı'nın çok daha 

canlı olacağını söyledi. Bursa'nın tu-
rizm anlamında en önemli değerle-
rinden bir tanesinin de Gölyazı oldu-
ğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ocak 
ayına rağmen burada eşsiz bir ortam 
var. Bütünüyle sit alanı olan bu bölge 
tarihi mirasın önemli izlerini bağ-
rında barındırıyor. Biz Büyükşehir 
Belediyesi olarak önemli işlere  

 
imza attık. 

Birileri gibi algı yapmıyo-
ruz, bizatihi hizmet ediyoruz ve 
bu hizmetimizin karşılığını sahada 
görüyoruz. Alt ve üst yapıda şuana 
kadar yaklaşık 25 milyon TL'lik 
yatırım yaptık" dedi.
Yaptık, gururluyuz
Ufak tefek eksikleri de yerinde 
görüp, gerekli notları aldıklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, "Gölyazı, bu 
yazdan itibaren müthiş hareketlene-
cek. Esnaf arkadaşlarımız şimdiden 
hazırlıklı olsun. Allah'a hamdolsun 
yaptık, gururluyuz. Gölyazı'daki hem 
esnaf arkadaşlarımızdan hem de 
Gölyazı sakinlerden bu çalışmalara 
sahip çıkmasını özellikle istirham 
ediyorum. Turizmle alakalı derdi-
miz, heyecanımız var. Gölyazı da 

önemli nirengi noktalarından biri. 
Siz güzel bir şey yaparsanız, bunun 
görülmesi kaçınılmaz bir gerçek. 
Girişten itibaren balıkçı haline kadar 
vatandaşlarla sohbet ettik. Kesinlik-
le ciddi bir memnuniyet var. Ciddi 
para harcayarak, bir şeyler yapmış 
olmanın ve ortaya eser çıkarma-
nın gururunu yaşıyoruz. Üzerine 
basarak söylüyorum. Biz birileri gibi, 
başkalarının yaptığı çalışmaların 
üzerine tabela takarak algı yönetme-
ye çalışmıyoruz. Gerçekten şehrimizi 
seviyoruz ve hizmet ediyoruz. Onun 
karşılığını da bu milletimiz bize 31 
Mart'ta verdi, inanıyorum ki bundan 
sonra da verecektir. Gölyazı'yı bu yaz 
çok hareketli günler bekliyor. Çünkü 
bundan sonra tanıtımına ağırlık 
vereceğiz. Bu güzelliklerden başta 
Gölyazılılar olmak üzere hepimiz 
istifade edeceğiz" diye konuştu.

Örnek projeyle 
görüntü kirliliğine son
Bursa Yediemin Otoparkçılar 
ve Çekiciler Derneği’nin, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi katkıla-
rıyla hayata geçireceği proje 
ile kentin farklı noktalarında 
bulunan yediemin depoları ve 
otoparkları şehir dışında tek 
bir merkezde toplanacak ve 
böylelikle Bursa kent merkezi 
görüntü kirliğinden kurtulacak.

Bursa kent merkezinde faaliyet göste-
ren 50 yediemini bünyesinde barın-
dıran Bursa Yediemin Otoparkçılar 
ve Çekiciler Derneği, tüm yediemin 

depoları ve otoparkları tek merkezde topla-
mak için harekete geçti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim vaatleri ara-
sında da yer alan konu için projeleri için yer 
arayışına giren Dernek yönetimine en önem-
li destek Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. 
Projenin bir an önce hayata geçmesi için 
Başköy mevkiindeki yaklaşık 100 dönüm 
alan derneğe kiralandı. Büyükşehir Beledi-
yesi sayesinde yer sorununa çözüm bulan 
Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler 
Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız ve dernek 
yöneticileri, teşekkür etmek için Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

154 milyonluk kayıp
Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler 
Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız, 5 bin met-
rekaresi kapalı depo alanı ve 100 bin araç 
kapasiteli de otoparkı bünyesinde barındıra-
cak projelenin detaylarını Başkan Aktaş ile 
paylaştı. Halen Bursa merkezde 50 ayrı nok-
tada faaliyet gösteren 10 bin araç kapasiteli 
yediemin otoparkı bulunduğunu ifade eden 
Yıldız, icra edildikten sona takipsizlik ve il-
gisizlik nedeniyle çürümeye terk edilen araç 
ve eşyalar yüzünden yıllık 154 milyon liralık 
maddi kayıp olduğunu söyledi. Hazırlaya-
cakları projede emniyet, maliye veznesi ve 
haczedilen malların takibini yapan katipler 
için de ofisler bulunacağını hatırlatan Yıldız, 
“Artık tüm işlemler tek bir noktada yapıla-
cak. Borcunu kapatıp, aracını alacak olan 
vatandaş hemen işlemini yapacak. Araçların 
satış için takipleri de hızlandırılacak böylece 
araç ve malzemelerin, çürüyüp heba olması-
nın önüne geçilecek" dedi.
Bursa’ya değer katacak
Özellikle icra edildikten sonra otoparka çe-
kilen ve sahibi tarafından da geri alınmadığı 
için hurdaya dönen araçların görüntü kirli-
liğine yol açtığını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Artık merkezdeki otoparklarda böyle bir 
hurdalık görüntüsü olmayacak. İşlemlerin 
tek merkezde ve hızlı bir şekilde yapılmasıy-
la ekonomik kaybın önüne geçilecek" dedi.
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Karacabey’e 
büyük müjde 
Karacabey ve Mustafakemal-
paşa için yaklaşık 400 milyon 
TL’lik yatırım yapmaya hazır-
landıklarını belirten Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, bölgedeki altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının Nisan 
ayının ilk haftasında başlaya-
cağını açıkladı.

Karacabeyli muhtarlarla Atatürk Kül-
tür Parkı’ndaki toplantıda bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hem muhtarları din-

ledi hem de bölgeye yapacakları yatırımları 
anlattı.
Başkan Aktaş, Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa’ya yaklaşık 400 milyon 
TL’lik alt ve üst yapı yatırımı yapacaklarını 
söyledi. Avrupa Yatırım Bankası’ndan bu 
yönde talep ettikleri kredinin birkaç gün 
önce onaylandığını belirten Başkan Aktaş, 
“Nisan ayı başı gibi ilk kazmayı vuruyoruz, 
inşallah. Birkaç yıl zahmet çekeceğiz fakat 
bittiğinde, Karacabey tabir yerinde ise çağ 
atlayacak. Hayatını burada devam ettiren, 
farkı yaşayacak” diye konuştu. Bundan 2 
gün önce Yenişehir’de 7 mahalleyi sağlıklı 
suya kavuşturan, yaklaşık 18 milyon TL’ye 
mal olan su depolarının açılışını gerçekleş-
tirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Burada 
da inşallah başlayacağız ve sonuçlarını hep 
birlikte göreceğiz. Aldığımız bu emaneti 17 
ilçede her bir köşeye yansıtmak için heye-
canlı, gayretli ve kararlıyız. Yol haritamızı, 
ne yapacağımızı biliyoruz. Kimsenin şüphesi 
olmasın. Neyin sözünü verdiysek, hayata 
geçireceğiz” şeklinde konuştu. 
3T kuralı ve aynı anda gelişim 
Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, 
Karacabey’in tarım, turizm ve teknoloji 
ekseninde büyümesi gerektiğini ifade etti. 
Bursa’ya kurulacak yerli ve milli elektrikli 
otomobil fabrikasından sadece Bursa’nın 

değil Güney Marmara’nın tamamının olumlu 
etkileneceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Ka-
racabey, özellikli bir ilçemiz. Sanayi bölgele-
rine çok yakın. Denize, göle kıyısı var. Şehrin 
batısında, hem otoyol hem de hızlı tren 
lokasyonunda yer alması hasebiyle gelişimin 
hemen yanı başında. Bu zenginlikleri birlikte 
değerlendirmemiz gerekiyor. Alt yapı, su-
kanalizasyon, üst yapı, asfalt, tretuar, arazi 
yolları… Bunlar önceliklerimiz fakat 3T 
kuralı Karacabey için çok önemli. Teknoloji, 
turizm ve tarım. Bu üçünü hep birlikte geliş-
tirmeliyiz. Niyetliyiz. Her birinizin desteğiyle 
tüm sıkıntıları aşacağız” ifadelerini kullandı. 

Diyetisyen annelerle 
sağlıklı nesiller

Bursa’da çalışan anneler, başta obezite olmak üzere çocuklarının muhtemel sağ-
lık problemlerine karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay boyunca beslenme 
eğitimine tabi tutulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
BESAŞ aracılığıyla planladığı 
‘Diyetisyen Annem’ isimli 
projenin lansmanı gerçekleş-

tirildi. Büyükşehir Belediyesi Encü-
men Salonu’nda yapılan toplantıya; 
Başkan Alinur Aktaş ve Türk Metal 
Sendikası Kadın Kolları Başkanı 
Selda Tekman ile basın mensupları 
katıldı. Başkan Aktaş, toplantıya katı-
lan çocuklara hediyeler verdi, onlara 
şiirler okuttu. Toplantıda ayrıca, 
Diyetisyen Fatih Bıçaklar tarafından 
proje ve işleyişi hakkında kısa bir 
bilgilendirme yapıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ‘Diyetisyen Annem’ projesinin 
Bursa’da faaliyet gösteren şirketler-
de çalışan bayanlara yönelik oldu-
ğunu ifade etti. Projenin ‘talep eden 
firmalar doğrultusunda’ hemen start 
alacağını, başta Türk Metal Sendi-
kası olmak üzere gelen taleplere 
göre Bursa’nın farklı kurumlarında 
peyderpey devam edeceğini belirten 
Başkan Aktaş, Mayıs ayına kadar 
yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmayı 
hedeflediklerini söyledi. Başkan 
Aktaş, eğitimlerin BESAŞ’ın kurduğu 
uzman diyetisyen kadrosu tarafından 
verileceğini kaydetti. 
“Anneler doğal diyetisyen”   
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuş-

mada, annelerin birer doğal diyetis-
yen olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 
özellikle çocukların doğru ve sağlıklı 
yetişmelerini sağlamak amacıyla 
‘Diyetisyen Annem’ projesini uygu-
lamaya almayı kararlaştırdıklarını 
vurgulayan Başkan Aktaş, “Projemiz-
de, özellikle geleceğin teminatı olan 
çocuklarımızın beslenme ve geliş-
mesinde önemli rol oynayan annele-
rimizin ‘doğru beslenme teknikleri 
ile’ sağlıklı bireyler yetiştirmesini 
hedefliyoruz. Diyetisyen arkadaşları-
mızla, Bursa’ya katma değer sağlayan 
firmalarımız, eğitim kurumlarımız 
ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
katılımlarıyla bu etkinliği yürütece-
ğiz” dedi. 

Başkan Aktaş, hastanelere gitmeden 
önce sağlıklı kalmayı öğrenmek 
gerektiğini kaydetti. ‘Diyetisyen 
Annem’ projesinin gelişmekte 
olan çocukların yeterli ve dengeli 
beslenmelerini, sağlıklı kalmala-
rını sağlamak üzere planlandığını 
anlatan Başkan Aktaş, “Geleceğimiz 
olan çocuklarımızın sağlıklı olmaları 
ve iyi eğitilmeleri öncelikli konu-
muzdur. Annelerimiz ise doğdukları 
andan itibaren çocuklarımızın en 
büyük destekçileri. Babalar da öyle 
fakat özellikle annelerimizin eğitim 
öncesi ve sonrasında daha ilgili 
olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla 
bu çalışmamızın şehrimize değer 
katacağını, farkındalık oluşturacağını 
düşünüyoruz” diye konuştu.

Mahkumlar üretiyor, çocuklar seviniyor
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu’nda üretilen ahşap oyuncaklar, 
Büyükşehir Belediyesi sayesinde çocuk-
larla buluşuyor. Son yıllarda özellikle 

plastik ve kimyasal madde içeren oyuncakların 
çocuklar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluş-
turduğu bilimsel olarak da ortaya konulurken, 
Büyükşehir Belediyesi çocukları artık sağlıklı, 
ahşap oyuncaklarla buluşturacak. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan sonra 
çocuklara cezaevinde üretilen ahşap araba ve 
helikopter oyuncaklardan hediye edecek. Çocuk-
lar bu ahşap oyuncakları kendileri boyayarak, 
hem hayal güçlerini hem de el becerilerini ge-
liştirecek. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından siparişi verilen oyuncakların üretildi-
ği ahşap atölyesindeki mahkumlarla sohbet etti, 
üretilen birbirinden farklı oyuncak ve hediyelik 
eşyaları da yakından inceledi. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa H Tipi Ka-
palı Ceza İnfaz 
Kurumu işbir-
liğinde hayata 
geçirdiği proje 
ile mahkum-
ların el emeği, 
göz nuru ile 
yaptıkları ahşap 
oyuncaklar, ço-
cuklara hediye 
ediliyor.
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“Tek derdimiz 
fayda üretmek”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, ‘Muh-
tarlar Buluşmaları’ programı 
kapsamında Kelesli muhtarlar-
la bir araya geldi ve tek dert-
lerinin 17 ilçe, 1058 mahalle 
için fayda üretmek olduğunu 
söyledi.

Keles Kömür İşletmeleri Lokali’nde 
ilçenin merkez ve kırsal mahalle 
muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, 
tüm muhtarların sorun ve taleple-

rini tek tek dinledi.  Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Keskin’in de katıldığı toplantıda 
konuşan Başkan Aktaş, önceliklerinin ulaşım 
ve altyapı olduğunu hatırlatarak, imkanlar 
ölçüsünde Keles’te de yaşam kalitesini yük-
seltmek için ellerinden geleni yapacaklarını 
vurguladı.
Güçlü olmak zorundayız
Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada bulun-
duğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Çünkü 
bizim komşularımız kişi başı gayri safi 
hasılası 35-40 bin dolar olan Almanya ve 

Hollanda değil. Bir tane bile normal komşu-
muz yok. Suriye, Irak, İran, Bulgaristan hatta 
çok şaşaalı dönemler yaşayan Yunanistan 
bile karışık. Bir elimiz Ortadoğu’da bir eli-
miz Kafkaslarda, Balkanlarda, üstte Rusya… 
Bu konjonktürde 7 düvele karşı mücadele 
vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabir 
yerinde ise ağzımızın içine bakan ülkeler, 
insanlar var. Bizim geçmişten, ecdadımız-
dan aldığımız o güçlü Osmanlı’nın, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin onlara karşı gösterdiği ha-
miliği kendilerine koz olarak düşünen toplu-
luklar var. O yüzden biz güçlü olmak zorun-
dayız. Avrupa’nın ikinci büyük nüfusuna ve 
altıncı büyük ekonomisine sahibiz. Sıradan 
bir ülke değiliz. Önümüze konan prangalara 
rağmen son 15-20 yılda sağlıkta, eğitimde ve 
ulaşımda birçok hamle var” dedi.
Önemli gelişmeler olacak
Başkan Aktaş, 2019’un son günlerinde yerli 
otomobilin Bursa’da üretileceği müjdesi-
nin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından verildiğini hatırlata-
rak, bu yıl da Bursa için önemli gelişmeler 
yaşanacağını vurguladı. Dünya Göçebe 
Oyunları’nın Eylül Ekim aylarında İznik’te 
yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu 
konuyla ilgili ciddi harcamalar yapılacak. 
Bursa 5 tane Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacak. 
İlk gün 250 bin kişi bekleniyor. Yine Keles’te 
yapılan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile 
ilgili bazı hamlelerimiz olacak. Şehrimizi bu 
manada da tabir yerinde ise pazarlayıp, daha 
aktif hale getirmeliyiz” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mü-
cadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bünyesinde 
uzman ofisleri, aile eğitim salonu ve sosyal etkinlik alanlarının da bulunduğu ek 
binaların hizmete girmesiyle, hizmet alanını daha da genişletti.

Dünyada 247 milyon kişi, AB 
ülkelerinde 88 milyon kişi 
ve Türkiye’de de 1.3 milyon 
kişinin hayatında en az 1 

kez uyuşturucu madde denediği 
şeklindeki veriler, çağın vebası olan 
bağımlılıkla mücadelenin ne kadar 
önemli olduğunu gözler önüne seri-
yor. Uyuşturucu madde ile mücadele 
noktasında toplumun tüm kesimleri-
ne önemli görevler düşerken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında 
örnek bir adım atarak, Gençlik ve Aile 
Destek Merkezi’ni (GADEM) hizmete 
açmıştı. Doğanbey Mahallesi’nde-
ki sivil mimarlık örneği yapılarda 
hizmet veren GADEM, kurulduğu 
günden bu yana 1500 bağımlı ile 
8275 görüşme, bağımlı yakını ile de 
6230 bireysel görüşme gerçekleştirdi. 
Bunun yanında 1081 bağımlı yakı-
nına aile eğitimi verildi, bağımlılıkla 
mücadele eden gençlerimizi sosyal 
hayata adapte olmaları için 101 genç 
sanatsal ve sosyal etkinliklere yönlen-
dirildi. Ayrıca 1263 bağımlı, AMATEM 
ve ÇEMATEM’e tıbbi tedavileri için 
yönlendirilirken, koruyucu ve önle-
yici çalışmalar kapsamında şehrin 
genelinde 183 ayrı noktada seminer 
verilerek, 18 bin 500 kişiye ulaşıldı.
Büyükşehir yanınızda
GADEM’in yüklendiği sosyal sorumlu-
luk her geçen gün daha da artarken, 
hizmet binalarının yetersiz kalmasıy-
la devreye Büyükşehir girdi. Büyük-
şehir Belediyesi tarafından GADEM’in 
bahçesine iki ek bina kazandırıldı. 
Bünyesinde uzman ofisleri, aile eğitim 
salonu ve sosyal etkinlik alanlarının 
da bulunduğu ek binalar, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
madde bağımlısı bireyler ve aileleriy-
le bir araya geldiği etkinlikle hizmete 
açılmış oldu. Bağımlılığın sadece 

kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, 
mahalleyi kısacası tüm toplumu 
maddi ve manevi kayıplar oluştura-
rak etkilediğini ifade eden Başkan 
Aktaş, toplumsal olan bu soruna karşı 
herkese görevler düştüğünü vurgula-
dı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde 2015 yılında kurulan 
GADEM ile 17 ilçede alkol ve madde 
bağımlılığı ile topyekûn mücadele 
edildiğini hatırlattı.
Mücadelede yalnız değilsiniz
Hizmete alınan ek binalar ile hizmet 

kalitesinin daha da artacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Bize başvuru-
da bulunan bağımlı ve ailelerimize 
bireysel görüşme ve grup danışman-
lığı hizmeti vererek sosyal iyileştirme 
sürecini destekliyoruz. Danışan ve 
ailelerine ayaktan iyileştirme süre-
cinde vermiş olduğumuz danışmalık 
hizmetlerimiz ve sosyal yaşama uyum 
çalışmalarımızı tamamen ücretsiz 
olarak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunuyoruz. Çağımızın en büyük veba-
sından olan uyuşturucuya karşı hep 
birlikte mücadele ederek özellikle 
çocuklarımızı bu illetten uzak tut-
malıyız. Belediyemizin asli görevleri 
içerisinde yer almayan madde bağım-
lılığı ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. 
Unutmayalım, bir şehri imar ederken 
nesli ihmal edersek, o nesil gün gelir 
o şehri imha eder. Bu yüzden diyoruz 
ki, madde bağımlılığı ile mücadelede 
yalnız değilsiniz, Büyükşehir yanınız-
da” diye konuştu.

İnegöl altyapısına büyük yatırım
İnegöl Esentepe Cami’nde öğle namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapacakları yatırımlarla ilçenin güçlü bir altyapı-
ya kavuşacağını söyledi.

Başkan Aktaş, Esentepe 
Camii’nde kıldığı öğle namazı 
sonrası vatandaşlarla sohbet 
toplantısında buluştu. Sıcak bir 

atmosferde geçen toplantıda Baş-
kan Aktaş, İnegöl’e ve diğer ilçelere 
yapılacak muhtemel yatırımlar ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
400 milyon TL’lik dev yatırım 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı açıklamada, İnegöl’deki 
alt yapı ihalesinin tamamlandığını ve 
çalışmaların Ocak ayı sonu itibariyle 
başlayacağını söyledi. Çalışmalar kap-
samında ilçedeki alt yapının komple 
değiştirileceğini söyleyen Başkan 
Aktaş, “101 milyon TL’lik ilk ihalemizi 
gerçekleştirdik. Parça parça, ikinci ve 
üçüncü ihalelerimiz yapılacak. Top-
lamda, ‘sadece at yapı çalışmaları için’ 
400 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz. 
Su hatları, gereken yerlerde tamamen 
değiştirilecek. Asbestli boru kalmaya-
cak. 2 sene belki sıkıntılı geçecek ama 
sonrasında herkesin duasını almış 
olacağız” diye konuştu.  
Müjde üzerine müjde 
Başkan Alinur Aktaş, ilçedeki ulaşım 
hatlarını peyderpey yenilediklerini, 

süreç sonunda asfaltı bulunmayan köy 
yolunun kalmayacağını ifade etti. İne-
göllü vatandaşlar için yapılan yüzme 
havuzunun Ocak ayı sonu itibariyle 
hizmete gireceğini, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı bütçesiyle inşa edilecek gençlik 
merkezinin de yine çok yakın bir 
zamanda ilçeye kazandırılacağını vur-
gulayan Başkan Aktaş, “İnegölspor’a 

verilecek tesislerin ikinci etap ikmal 
ihalesine hazırlanıyoruz. Sulama gölet-
leri ile ilgili planlamalarımız sürüyor. 
Aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde 
yerine getirme ve insanımızın duasını 
alma noktasında kararlıyız” şeklinde 
konuştu. 
17 ilçeye farklı yatırımlar 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, merkezi hükümetten sağlanan 
ve Büyükşehir Belediyesi eliyle planla-
nan yatırımlardan kentin 17 ilçesinin 
eşit miktarlarda yararlanacağını ifade 
etti. Türkiye’nin adını uluslararası pi-
yasalarda gururla dalgalandıracak yer-
li otomobilin üretim kararının Gemlik 
olarak alındığını, yine önümüzdeki yıl 
gerçekleştirilecek olan ve 5 cumhur-
başkanını ağırlaması beklenen Dünya 
Göçebe Oyunları etkinliğinin yerinin 
İznik olarak belirlendiğini kaydeden 
Başkan Aktaş, “Sadece bu oyunlar için 
İznik-Orhangazi-İnegöl arasına duble 
yollar yapılacak. Sadece oyun alanı için 
80 milyon TL’lik bir hazırlık sözkonu-
su. İnşallah, ilerleyen günler ve aylarda 
diğer ilçelerimiz için de farklı çok 
güzel gelişmeler yaşanacak” ifadelerini 
kullandı. 
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
‘Muhtarlar Buluşması’ programı kapsamında 
Kestelli muhtarlarla bir araya geldi.

Kestel Belediyesi Sosyal 
Tesislerinde ilçenin 
merkez ve kırsal mahalle 
muhtarlarıyla buluşan 

Başkan Aktaş, tüm muhtarların 
sorun ve taleplerini tek tek dinle-
di. Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır’ın da katıldığı toplantıda 
konuşan Başkan Aktaş, üstlen-
dikleri görevi bir emanet olarak 
gördüklerini ve bu emaneti şeh-
rin menfaatleri doğrultusunda 
kullanmak zorunda olduklarını 
hatırlattı.
Aşkla, şevkle…
Kestel’deki 35 muhtardan 
19’unun yeni seçildiğini, 16’sının 
ise tekraren bu görevi üstlen-
diğini ifade eden Başkan Aktaş, 
tüm muhtarlara görevlerinde 
başarılar diledi. Muhtarların, 
bütçe, ekip, ekipman gibi hiçbir 
imkan olmadan zor bir görev ifa 
ettiklerini hatırlatan Başkan Ak-
taş, istişarelerle muhtarların işini 
kolaylaştırmaya çalışacaklarının 
sözünü verdi. Aldıkları görevi 
emanet olarak gördüklerini ve 
bir gün başkasına devredecek-
lerini dile getiren Başkan Aktaş, 

“Emanet olarak gördüğüm bu 
görevi en güzel şekilde yap-
mak adına aşkla, şevkle, canla, 
başla çalışacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Evet ihtiyaçlar 
sınırsız, buna karşın kaynakla-
rımız sınırlı. Bir plan dahilinde, 
öncelikleri belirleyerek ilçe 
belediye başkanımızla, meclis 
üyelerimizle, muhtarlarımızla 
işbirliği içinde çalışacağız. Yol, 
altyapı, kilit parke benzeri düzen-
lemeler birinci önceliğimiz. Köy 
konağı, düğün salonu, halı saha 
gibi konuları ise daha sonra ele 
alacağız. Bursa’mızın 1058 ma-
hallesinin, 700’ü kırsal mahalle. 
Kırsal mahallelerle ilgili hedefi-
miz, kırsaldaki nüfusun muhafa-
za edilmesi ve insanların kırsalda 
yaşamaya teşvik edilmesi. Ancak 
bunun için yollar güzel, altyapı 
sağlam olmalı. Öncelikleri yap-
mak için gayret içinde olacağız. 
Kestel’de yol ve altyapıyı dönem 
sonuna kadar bitirmek istiyoruz” 
diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır da ilçeye gösterdiği ilgi 
nedeniyle Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, Kestelli 
muhtarları dinledi

‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’
Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, ‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ konulu program kapsamında 
Balıkesir’de bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen buluşmaya katılarak, Bursa’nın ekonomik potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa 
Ticaret Borsası Başkanı 
Özer Matlı, BTSO Başkan 
Yardımcısı Cüneyt Şener, 

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket 
Orhan, sanayiciler ve Büyükşehir 
bürokratlarıyla birlikte Balıkesir’e 
çıkarma yaptı. Bursa ile Balıkesir 
arasındaki yatırım imkanlarını 
hayata geçirmek üzere kurgula-

nan ‘‘Şehirler buluşuyor, ekonomi 
konuşuyor’ isimli program kapsa-
mında gerçekleşen ziyaret, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’yle başladı. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Aktaş 
ve beraberindekileri makamında 
ağırladı. İlk toplantısını Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’nde gerçek-
leştiren Bursa ve Balıkesirli sana-

yiciler, daha sonra organize 
sanayi bölgesine geçerek, 
BEST AŞ ve Yarış Kabin isimli 
fabrikalar ile bölge yönetimi-
ni ziyaret etti. Son olarak Ba-
lıkesir Sanayi Odası Başkanı 
Hasan Ali Eğinlioğlu tarafın-
dan ağırlanan Başkan Aktaş 
ve Bursalı sanayiciler, burada 
da Balıkesirli meslektaşları 
ile birlikte ticari ilişkilerin 
geliştirilmesini öngören ikin-
ci bir toplantıya katıldı. 
“Birlikte güzel işlere 
imza atacağız” 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Alinur Aktaş, yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin önünün 
açık olduğunu ifade ederek, 
Bursa ve Balıkesir olarak 
birlikte kat edecekleri daha 
çok mesafe bulunduğunu 
söyledi. Tecrübe paylaşımı ve 
elde edinilmiş kazanımların 
geliştirilmesi adına bu tür 
buluşmaların çok ciddi bir 
güç birliğini ortaya çıkarta-
cağına inandığını belirten 
Başkan Aktaş, “Bugün bura-
ya, Bursa ve Balıkesir adına 
kazanımları temin etmek 
adına heyecanla geldik” 
dedi. Yapılan yatırımlarla 
İstanbul’la bütünleşen, yerli 
ve milli otomobil yatırım 
kararı ile tüm dikkatleri üze-
rine çeken Bursa’nın, İstan-
bul-İzmir karayolu ve alt yapı 
hazırlıkları süren Teknosab 

ile adeta Balıkesir ile bütün-
leşeceğini kaydeden Başkan 
Aktaş, “Özellikle yerli ve milli 
otomobil kararı, bölgeye ışık 
saçacak, Türkiye’nin gururu 

olacak bir organizasyon. 
Komşumuz Balıkesir’in de bu 
işten ziyadesi ile nasiplene-
ceğine inanıyorum. İyi bir alt 
yapı oluşturmak gerekiyor. 
İnşallah beraberce düşüne-
rek, bundan sonraki süreçte 
çok daha güzel işlere imza 
atacağız” diye konuştu. 
Balıkesir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz ise dev ku-
rumlara ev sahipliği yapan 
Bursa’nın sanayileşme 
tecrübesinden yararlan-
mak istediklerini ifade etti. 
Balıkesir’de 36 çeşit maden 
ve 90 çeşit maden yatağının 
bulunduğunu, insan kay-
nağının nitelikli olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, “Uzaktan 
baktığımızda, ışığı en çok 
artan şehirlerin başında 
Bursa geliyor. Bizim size 
verebileceğimiz; samimiye-
timiz, güçlü arazilerimiz ve 
insan kaynağımız var. Sizden 
de sanayi tesisleriniz ve iş 
tecrübeniz hakkında destek 
talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Büyükşehir’le daha sağlıklı ve eğitimli bir nesil

Bursa’da 0-14 yaş arası 
çocuklara ücretsiz 
süt dağıtılmasını ve 
4-6 yaş arası çocuk-

lara yarı zamanlı anaokulu 
eğitimi verilmesini kapsayan 
‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ 
isimli projelerin lansmanı, 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’ın katıldığı 
toplantıyla yapıldı. Projeler 
çerçevesinde ilk olarak 1500 
aileye her hafta düzenli ola-
rak süt yardımı yapılacağını, 
600 çocuğa da yine kesintisiz 
şekilde anaokulu eğitiminin 
verileceğini belirten Başkan 
Aktaş, “Süt dağıtımı hemen, 
anaokulu uygulaması da 3 
Şubat 2020 tarihi itibariyle 
başlayacak. Sistem otur-
dukça, kapasite artırımına 
gideceğiz. Hedefimiz, sokak-
ları daha canlı ve mutlu bir 
Bursa” dedi. 

Başkan Aktaş, sosyal hayat 
ve eğitim projelerini uygula-
manın seçim sözleri arasında 
yer aldığını hatırlatarak, 
vaatler kapsamında bugün 
2 farklı projenin startını 
vermekten büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Süt Ku-
ponu Projesi ile 0-14 yaş ara-
sı çocuklu ailelere ücretsiz 
süt dağıtımı yapacaklarını, 
Ana Kucağı Pojesi’yle de ilk 
etapta 600 çocuğa ücretsiz 

anaokulu eğitiminin verilece-
ğini kaydeden Başkan Aktaş, 
“Süt yardımları, ihtiyaç sahibi 
ve 0-14 yaş arası çocuklu 
ailelere, çocuklarımızın daha 
sağlıklı büyüyebilmeleri için 
yapılacak. Proje kapsamında 
belirlenecek 1500 aileye 
haftada 3’er adet litrelik 
BESAŞ günlük pastörize süt 
dağıtımı gerçekleştireceğiz. 
Dağıtımlar, yardım kuponları 
vasıtasıyla yapılacak” dedi. 
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Mustafakemalpaşa’nın gelecek 50 yılını güven-
ceye alacak alt ve üst yapı çalışmaları Nisan 
ayında yapılacak ihaleyle başlayacak.

Başkan Aktaş, 
Mustafakemalpaşa’da 
muhtarlarla istişare 
toplantısında bir ara-

ya geldi. Belediyeye ait düğün 
salonunda gerçekleşen muhtarlar 
buluşmasına, AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman ile İlçe Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar da katıl-
dı. Toplantıda, 2019 yılının genel 
muhasebesi yapılırken, 2020 yı-
lında hizmete girmesi muhtemel 
yatırımlar da ele alındı. 
Büyük yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 
nisan ayı itibariyle Mustafake-
malpaşa ve Karacabey’de çok 
büyük bir yatırım silsilesine 
gireceklerini söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak asıl işlerinin alt 
yapı, su ve kanalizasyon, ulaşım 
olduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, bu minvalde Mustafake-
malpaşa için 300-350 milyon 
TL’lik harcama öngördüklerini 
ifade etti. Göreve geldikten sonra 
ilçedeki su depoları ve arıtma 
tesisleri için yaptıkları 150-200 
milyon TL’lik harcamanın başlan-
gıç olduğunu dile getiren Başkan 

Aktaş, “Asıl çalışmamızı ‘kısmet 
olursa’ nisan ayı başında ihale 
ediyoruz. İnegöl, ihale edildi ve 
önümüzdeki ay start alıyor. Mus-
tafakemalpaşa ve Karacaey’de 
de aynı anda kazmayı vuracağız. 
Birkaç sene zahmet çekeceğiz 
fakat çalışmalar tamamlandı-
ğında, tabir yerinde ise ilçenin 
50 yılını kotarmış olacağız” diye 
konuştu. Mustafakemalpaşa’nın 
Bursa’nın en batısında yer 
aldığını, dolayısıyla hızlı tren-
otoyol-teknosab-yerli ve milli 
otomobil yatırımlarından azami 
derecede etkileneceğini söyleyen 
Başkan Aktaş, “Özellikle bura-
daki sanayi bölgemiz gelişime 
çok açık. İnşallah göreceksiniz; 
Mustafakemalpaşa’yı sağlıklı 
şekilde büyütürken, ekonomi-
sini de hep birlikte geliştirmiş 
olacağız. Alt yapı iyiyse, şehirde 
ekonomi varsa, eğitim-sağlık-ula-
şım imkanları ihtiyacı karşılıyor-
sa, oranın kırsalı da merkezi de 
verimli olur” şeklinde konuştu. 
Muhtarlar buluşmasına katılan 
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar ise, ilçeye 
destekleri nedeniyle Başkan 
Aktaş'a teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa’ya 
Başkan Aktaş sözü 

Barınma evinde yeni bir hayat projesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim’de kapılarını açan er-
kek barınma evi, bu kış da parçalanmış hayat hikâyelerinin baş aktörü olan evsiz vatandaşları ağırlıyor.

Kimileri yıllarca baktıkla-
rı çocukları tarafından 
sokağa terk edilmiş, 
kimileri ise iflas ederek 

işini kaybetmiş. Her biri farklı 
hayatların kahramanları olsa da 
onları bir araya getiren tek özel-
lik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin en 
önemli sosyal sorumluluk pro-
jelerinden biri olan Ürünlü’deki 
barınma evi her yıl olduğu gibi 
bu yıl da parçalanmış hayatları 
sıcak bir yuvada buluşturdu. 
Kapılarını 10 Ekim’de açan 
barınma evinin konuklarına, 
üç öğün yemek, 24 saat sıcak 
su, sürekli sağlık kontrolü gibi 
imkânlar sunuluyor. Toplam 320 
yatak kapasitesi bulunan barın-
ma evinde halen 303 kişi kalıyor 
ve sayı sürekli değişiyor.
12 ay hizmet
Barınma evini ziyaret eden 
Başkan Aktaş, çay salonu ve 
yatakhaneleri gezdi, Büyükşe-
hir Belediyesi sayesinde sıcak 

bir yuvaya kavuşma imkanı 
bulan vatandaşlarla sohbet etti. 
Ekim ayında başlayan faaliyetin 
havaların ısınmaya başladığı 
Mayıs ayında sonlandırıldığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, "Arzu 
ediyoruz ki herkes ailesiyle, 
sevdikleriyle, çoluk çocuğuy-
la beraber yaşlansın, onlarla 
birlikte hayat sürsün. Ama 
maalesef hayatın cilveleri. Farklı 
sebeplerle insanlar bir şekilde 
evsiz kalabiliyorlar, sokaklarda 
kalabiliyorlar. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak biz bu hizmeti 
çok kaliteli bir şekilde her sene 
veriyoruz. İnşallah bu yıl yeni 
uygulamamız olacak. Ben onu 

da buradan ilan etmek istiyo-
rum. Biz burayı 12 ay faal hale 
getirmeyi düşünüyoruz. Burada 
seracılıkla, tavuk yetiştiriciliği, 
fidancılık gibi farklı iş ve konu-
larla iştigal ederek kendilerine 
kazanç temin etmeleri nokta-
sında da bir alt yapı oluşturmak 
istiyoruz.  Arzu ediyoruz ki 
insanlar burada kalırken bir 
şeyler öğretmenin ve üretmenin 
hazzını yaşasınlar. Tekrar söylü-

yorum kimse sokakta kalmasın, 
kimse barınma evine muhtaç 
olmasın ama eğer bu konuda bir 
muhtaçlık söz konusu ise Bü-
yükşehir Belediyesi her zaman 
burada" diye konuştu.
Barınma evinin en yaşlı sakini 
olan ve 6 yıldır barınma evinde 
kalan 91 yaşındaki Akif Vatan, 
"Bize bu imkanı sunan Büyük-
şehir Belediyesi'ne teşekkürler" 
dedi.

Mudanya’nın kalbinde büyük dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki stadyumu başka bir yere 
taşıyıp, bu alana yer altına iki katlı otopark, üst kısma ise ayrıcalıklı 
bir yaşam alanı kazandıracak.

Bursa’nın sa-
hile açılan en 
önemli kapısı 
olan ve özel-

likle hafta sonlarında 
tatilcilerin akını ile 
trafiğin kilitlenme 
noktasında geldiği 
Mudanya’da otopark 
yetersizliği en önemli 
konu olarak öne 
çıkarken, Büyükşe-
hir Belediyesi soruna köklü 
çözüm üretmek için hareke-
te geçti. Mudanya’nın kalbi 
olan Halitpaşa Mahallesi’nde 
bulunan ve görüntüsüyle 
ilçeye yakışmayan stadyumun 
bulunduğu alanın yer altı oto-
parkı ve ayrıcalıklı bir yaşam 
alanı olarak ilçeye kazandırıl-
ması için proje çalışmalarına 
başlandı. Proje kapsamında 
merkez dışındaki bir alana 
modern bir stadyumun yapıl-
ması öngörülürken, merkez-
deki stadyumun bulunduğu 
12 bin metrekarelik alana da 

yer altına 2 katlı ve yaklaşık 
800 araç kapasiteli otopark 
yapılması öngörülüyor. Yer 
üstünde hiçbir yapılaşmaya 
müsaade etmeyecek olan Bü-
yükşehir Belediyesi, bu alanı 
vatandaşlar için dinlenme 
alanları, yürüyüş yolları, koşu 
parkuru ve peyzaj düzenle-
meleri ile ayrıcalıklı bir yaşan 
alanına dönüştürecek.
Bakanla görüşeceğiz
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’ndan sağlanan 
85 milyon liralık kaynak ile 
merkez ve ilçelerde spor 

yatırımlarının hız 
kazanacağını ifade 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bakan 
Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nu 
Bursa’da bir kez daha 
ağırlayacaklarını 
ve gündemlerinden 
birinin de Mudanya 
Stadyumu olacağını 

söyledi. Spor Bakanlığı’ndan 
destek isteyecekleri yeni pro-
jelerinin olacağını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Mudanya'da 
ciddi bir otopark ihtiyacı var. 
Yine merkezde çok kötü bir 
futbol sahası var. Bu konu 
seçim taahhütlerimizden bir 
tanesiydi. Futbol sahasının 
şehrin dışına çıkarılıp, yeni-
lenmesi, oranın da katlı oto-
park ve meydan düzenleme-
siyle alakalı özel bir projemiz 
olacak. Bakanlıktan sağlayaca-
ğımız kaynakla takip ettiğimiz 
projelerden biri” dedi.
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Büyükşehir ve 
muhtarlar el ele
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ‘başta Nilüfer 
ilçesi olmak üzere’ Bursa’nın 
problemlerini ‘siyasi görüşü 
ne olursa olsun’ muhtarlarla 
birlikte çalışarak çözüme ka-
vuşturacaklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde 
görev yapan mahalle muhtarla-
rıyla bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait Beşevler Sosyal 

Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmaya, Baş-
kan Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Nilüfer İlçe 
Başkanı Ufuk Ay ile belediye meclis üyeleri 
de katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
yaptığı konuşmada, şehrin menfaatlerine 
yönelik çalışmalarda muhtarlarla birlikte 
hareket edeceklerini ifade etti. İhtiyaçların 
sınırsız, imkanların ise sınırlı olduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, “Önemli olan, doğru 
adımı atabilmek. İhtiyaçların eksiksiz karşı-
landığı tek yer yok. Bursa gibi hızlı büyüyen 
bir şehir, Nilüfer gibi hızlı büyüyen bir ilçede 
sıkıntıların tamamen sona ermesi müm-
kün değil. Acil, öncelikli konularda birlikte 
hareket edebilirsek, bazı şeylerin üstesinden 
gelmiş olacağız” dedi. 

Başkan Aktaş, Nilüfer ilçesinde öncelikli 
konuların ulaşım, alt yapı, su, kanalizasyon 
ve içme suyu olduğunu belirtti. Beraberin-
de turizm ve şehir ekonomisiyle alakalı bir 
takım düşüncelerinin bulunduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, “Süreci sizlerle sağlıklı şekilde 
götürmek durumundayız. Gönlünüzde 
herhangi bir siyasi parti olabilir fakat burada 
Bursa’nın, Nilüfer’in menfaatine çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Yeşilden gittikçe uzak-
laşan ve adeta yeşili özleyen bir Bursa ile 
karşı karşıyayız. Ciddi bir konut yapılanma-
sı var. 0.50 emsal uygulaması ile ciddi bir 
yoğunlaşma ve bunun getirdiği trafik yükü 
mevcut. Her gün ulaşımı konuşan bir şehir… 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyesinin 
yapması gerekenler nelerdir. Tasnifleyerek, 
birlikte hareket etmek önemli. İnşallah elbir-
liğiyle hizmet edeceğiz” diye konuştu. 

Bursa'dan Elazığ'a gönül köprüsü
Elazığ'da merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardın-
dan adeta seferberlik başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin 
yaralarına merhem oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Elazığ ve Malatya'da can ka-
yıplarına yol açan depremin 
hemen ardından kriz masası 

oluşturmuş ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatla-
rıyla bölgeye hemen ekiplerin sevk 
edilmesi kararlaştırılmıştı. Deprem 
yaşanır yaşanmaz vakit kaybetme-
den Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldı-
rım, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı 
Şahin Şerifoğulları ile ‘ihtiyaçların 
belirlenmesi amacıyla’ irtibata geçen 
Başkan Aktaş, 1 tır içme suyu, 1 tır 
çeşitli gıda maddesi ve 1 tır da te-
mizlik maddesi yüklü araçları zaman 
kaybetmeden dün yola çıkarmıştı.
Çorba dağıtımı başladı
Elazığ’da her gün ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara sıcak çorba ve gıda 
servisi yapacak seyyar bir aşevi de 
bölgeye ulaştırılırken, içerisinde 
gıda, giyim ve hijyen maddeleri bulu-
nan yardım tırlarıyla birlikte itfaiye 
arama kurtarma ekibi ve psiko-des-
tek ekibi de deprem bölgesine ulaşır 
ulaşmaz çalışmalara hemen başladı. 
Elazığ’da depremzedeler için sıcak 
çorba ve yemek servisine başlanır-
ken, BESAŞ’a ait gıda yüklü mobil 
araç da bizzat vatandaşların ayağına 
giderek gıda yardımlarını ulaştırıyor. 
Bunun yanında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bölgeye ulaştı-
rılan psiko-destek ekibi ise özellikle 
çocukların ve enkazda yakınının 
çıkmasını bekleyen vatandaşlara 
moral desteği sağlıyor.
Öte yandan Bursa'da oturup, Elazığ 
veya Malatya'da oturan yakınlarına 
ulaşmak isteyen vatandaşlara da 

Büyükşehir Belediyesi tarafından üc-
retsiz ulaşım desteği sağlıyor. Son iki 
gün içinde Büyükşehir Belediyesi'ne 
başvuran yaklaşık 50 vatandaş kü-
çük otobüslerle Elazığ ve Malatya'ya 
ulaştırıldı. Ulaşım desteğinden 
yararlanmak isteyen vatandaşlar, 
Alo153, 0224 716 1150 ve 444 1600 
numaralı telefonlardan müracaatta 
bulunabilecekler.
Ne gerekiyorsa yapacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, depremin olduğu ilk 
andan itibaren Elazığ ve Malatya 
ile temas halinde olduklarını ve 
herhangi bir karışıklığa yol açma-
mak için gelen talepler doğrultu-
sunda yardım yaptıklarını söyledi. 
Kalplerinin Elazığ ve Malatyalılarla 
birlikte attığını ifade eden Başkan 
Aktaş, "Deprem bölgesinde herhangi 
bir karışıklığa neden olmamak için 
yardım malzemelerini ve bundan 
sonra yapılacak çalışmaları koordine 
etme noktasında yetkililerle birlikte 
çalışıyoruz. Kurtarma faaliyetleri 
sonrasında, alt ve üst yapı bakım-
onarım çalışmaları için mühendis 
ve teknisyenlerimizden oluşan 3 
ekibimiz de deprem bölgesinde 
olacak. Tüm imkanlarımız vatan-
daşlarımız için seferber. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve 
devletimiz, tüm dinamikleri ile çok 
iyi bir şekilde organize oldular. Bize 
Bursalı hemşerilerimizden ‘Ben de 
yardım etmek, bir şeyler yapmak is-
tiyorum’ şeklinde telefonlar geliyor. 
Bu noktada düşüncesi olanlar, lütfen 
bizimle irtibata geçsinler. Bu sıkıntılı 
günler geçene kadar biz Elazığ ve 
Malatya'da olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Bursa’da çok okuyan, çok yol alıyor
Eğitim başta olmak üzere özel-

likle gençlere yönelik projelere 
ağırlık veren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, kitap okuma 

alışkanlığının artırılması hedefiyle 
farklı bir kampanyaya imza attı. ‘Kitap 
her kapıyı açar’ sloganıyla başlatılan 
kampanya kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait kütüphanelerden 
kitap alan okurlara, şehir içi toplu ula-
şım sistemine entegre otobüs, metro 
ve tramvaylarda geçerli iki binişlik 
Bursakart veriliyor. Böylelikle kitap 
almak için kütüphaneye gelen okur-
ların, evlerine dönmesi ve okudukları 
kitabı geri getirmeleri için yapacak-
ları ulaşım masrafı da Büyükşehir 
tarafından karşılanmış oluyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, toplumun tüm kesimlerine 
kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle 
başlattıkları kampanyayı Setbaşı Şehir 
Kütüphanesi’nde tanıttı.
Kitapsız yaşamanın, kör, sağır ve dilsiz 
yaşamak gibi olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Kitaplar, odalarımızı 

süsleyen, kütüphanelerimizi doldu-
ran birer aksesuar olmaktan öte ruh 
gıdamızdır. Bizler de bu gerçeklerden 
hareketle ‘kitap her kapıyı açar’ pro-
jemizi hayata geçiriyoruz. Projemizin 
amacı kitap sevgisinin aşılanması, 
hemşehrilerimizin kitapla daha fazla 
buluşmaları, Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı kütüphanelerin zengin içeriğin-
den daha fazla istifade etmesini sağla-
mak. Uygulama ile kitapların işlevsel-
liğinin genişletilip, kitap okumanın 
cazibesini arttırmayı hedefledik. Yapı-
lan bu çalışma Türkiye’de ilk olacak. 
Bursa’da başlatılan “kitap her kapıyı 
açar” kampanyası sayesinde kitapse-
verlere kolaylık sağlanmış olacağı gibi, 
kütüphane alışkanlığı olmayanlar da 
teşvik edilecek" dedi.
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Başkan Alinur Aktaş, 
Gebze’de yapılan 
yerli ve milli elektrikli 
otomobil lansman 

toplantısının ardından süreci 
değerlendi.
Gemlik Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde basın mensup-
larıyla buluşan Başkan Aktaş, 
tarihi üretim için konum 
olarak Bursa’nın belirlenmesi 
nedeniyle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Tekno-
loji ve Sanayi Bakanı Mustafa 
Varank ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yerli ve milli 
elektrikli otomobil üretiminin 
Bursa olacağını açıkladığını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Gö-
reve geldiğimizden beri iddia 
ettiğimiz bir şey vardı. Bursa, 
sanayi şehri fakat yüksek 
teknolojiyi bünyemizde ba-
rındırmamız lazım. Bu vesile 
ile turizmimizi geliştirebiliriz. 
Bu manada yapılan farklı yatı-
rımlar, çalışmalar var biliyor-
sunuz. Hamdolsun, bunlardan 
bir tanesinin meyvesini bugün 
aldık” diye konuştu.
Bursa için ciddi kazanım
Yerli ve milli, elektrikli oto-
mobilin Bursa’dan çıkacak 
olmasının Türkiye’nin kazanı-
mı olduğunu belirten Başkan 

Aktaş, “Sayın cumhurbaşkanı-
mıza çok teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu. Bundan 
yıllar önce ‘Devrim’ adıyla 
çalışılan otomobilin o gün 
farklı nedenlerle engellendi-
ğini, yine Türkiye’nin geçmiş 
dönemlerde kendi uçağını 
yaptığını fakat o projenin de 
çeşitli nedenlerle uygulana-
madığını hatırlatan Başkan 

Aktaş, “Bugün artık teknoloji 
üreten bir Türkiye var. Yerli ve 
milli otomobilin fabrikası da 
bunun ispatıdır. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası ile birlikte 
yaptığımız Gökmen Uzay Ha-
vacılık Merkezi’nin de, yüksek 
teknoloji bölgesi Teknosab’ın 
da kısa sürede başlayacak 
olması, bizim için avantaj. Bu 
tür yatırımların Bursa adına 
çok ciddi kazanımları olacak-
tır” ifadelerini kullandı.
Başkan Aktaş, kurulacak 
fabrikanın 5 bini direkt, 15 
bini de dolaylı olarak 20 bin 
kişiye ekmek sağlayacağını da 
sözlerine ekledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Orhaneli'nde sadece BUSKİ tarafından bugüne 
kadar 53 milyonluk yatırım yapıldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
‘Muhtarlar Buluşmaları’ programı kapsamında 
bu kez Orhangazi ilçesindeki muhtarlarla bir 
araya geldi.

İlçenin merkez ve kırsal ma-
halle muhtarlarıyla buluşan 
Başkan Aktaş, tüm muhtar-
ların sorun ve taleplerini tek 

tek dinledi.  
Başkan Alinur Aktaş bir taraf-
tan merkez  ve 17 ilçede yaşam 
kalitesini yükseltecek yatırımları 
yaparken diğer taraftan da sık 
sık muhtarlarla bir araya gelip, 
sorunları ilk ağızdan dinlemeye 
özen gösterdiklerini hatırlattı. 
Bugüne kadar tüm ilçelere oldu-
ğu gibi Orhaneli'ye de Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından önemli 
yatırımlar yapıldığını dile getiren 
Başkan Aktaş, "2014 yılına kadar 
Orhaneli de müstakil belediye idi 
ve altyapı yatırımlarını kendiniz 
yapıyordunuz. 2014'ten sonra ise 
devreye Büyükşehir Belediyesi 
girdi. Sadece BUSKİ'nin rakam-

larını vereyim. Orhaneli'ye 2014 
yılından bugüne sadece BUSKİ 
tarafından 53 milyon liralık yatı-
rım yapılmış. Bu süre zarfından 
Orhaneli'den su faturası tahsilatı 
ise yaklaşık 17 milyon TL. Biz bu 
çalışmaları yapmak zorundayız. 
Altyapı, asfalt, yol bizim ana 
konumuz. Ancak takdir edersi-
niz ki sınırsız bir bütçemiz yok. 
Bu nedenle bir plan dahilinde 
ve bütçe gerçekliklerine göre 
hareket etmeliyiz. Görev süremiz 
içerisinde her bir konuyu ana 
konumuz bilip, büyük bir gayret-
le canla başla çalışacağımızdan 
şüpheniz olmasın. Gönülleri 
alacağız, acıda tatlıda, cenazede 
düğünde beraber olacağız. Bera-
berce mahallelerimizi, ilçemizi ve 
kentimizi daha yaşanılabilir hale 
getireceğiz" diye konuştu.

Katılımcı yönetim anlayışı 
kapsamında zaman za-
man toplumun farklı ke-
simleriyle bir araya gelip, 

istişare toplantıları yapan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl 
ile büyüyor” başlığıyla gerçekleş-
tirilen ‘Muhtarlar Buluşmaları’ 
kapsamında ilçe ziyaretlerine 
devam ediyor. Bu kez Orhangazi 
Nadır Sosyal Tesisleri’nde ilçenin 
merkez ve kırsal mahalle muh-
tarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, 
tüm muhtarların sorun ve talep-
lerini tek tek dinledi. Muhtarlar 
tarafından dile getirilen sorun-
ların önemli bir kısmının 2020 
yatırım programında olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Burada 
bir iki saat içinde Orhangazi’nin 
tüm sorunlarını çözmek hem 
maddi olarak hem hukuki olarak 
hem de fiziki olarak mümkün de-
ğil. Biz bir çivi daha fazla çakabi-
lir miyiz? Onun derdi ve heyecanı 

içindeyiz. İhtiyaçlar her ne kadar 
sınırsız olsa da kaynaklarımız 
maalesef kısıtlı. Bu nedenle önce-
likleri belirleyip ona göre hareket 
edeceğiz” dedi.
Önceliklerimiz belli
Her mahallenin taleplerinin bir-
birinden farklı olduğunu hatırla-
tan Başkan Aktaş, “Ancak bizim 
önceliklerimiz belli. Birincisi 
yollar düzgün olacak. İçme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu yani 
altyapı sağlıklı olacak. Mahallenin 
nüfusu ister 100 olsun, ister 300, 
isterse 1300 olsun bunlar kesin-
likle olacak. Bunları sağlayamadı-
ğımızda şehre yığılma oluyor. Biz 
istiyoruz ki halkımız mahallesin-
de, semtinde hayatını sağlıklı bir 
şekilde devam ettirsin, mahalle-
ler arası göç olmasın. İlçe beledi-
ye başkanımızla, muhtarlarımızla 
el ele verecek Orhangazi’yi daha 
yaşanılabilir hale getirmek tek 
gayemiz olacak” diye konuştu.

Hizmette Büyükşehir farkı

Kırsalda yaşam 
standartları yükseliyor

Destan Bursa’da yazılıyor
Başkan Alinur Aktaş, yerli ve milli otomobilin Gemlik'te üretilecek olma-
sının Bursa için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Sıcaksu'da fizibilite başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan Sıcaksu Tabakha-
neler Bölgesi için ilk ciddi adımı attı.

Büyükşehir Belediyesi 
ile Bursa Eskişehir Bi-
lecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) arasında 

hem Sıcaksu Bölgesi hem 
de Bursa Akıllı Şehircilik ve 
İnovasyon Merkezi kurulma-
sına yönelik fizibilite raporu 
hazırlanması için protokol 
imzalandı.
Bursa'ya Akıllı Şehircilik ve 
İnovasyon Merkezi kurulma-
sına ilişkin fizibilite raporu 
hazırlanması ve Sıcaksu 
Bölgesi'nin hem termal kay-
nakları hem de planlanan ya-
tırıma yönelik finansal ve eko-
nomik analizlerin yapılmasına 
yönelik fizibilite raporunun 
hazırlanmasını kapsayan 
protokol, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş ile 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim arasında imzalandı.
Akıllı şehircilikte örnek
Bursa'nın geleceğini yakından 
ilgilendiren iki konuyu kapsa-
yan protokol, Tarihi Belediye 
Binası'nda imzalandı. İmza 
töreninde konuşan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Akıllı Şehircilik ve İno-
vasyon Dairesi Başkanlığı'nı 
kurarak bu konuya verdikleri 
önemi gösterdiklerini söyledi. 
Giderek gelişen ve büyüyen 
bir şehrin akıllı şehircilik ve 
inovasyonla tanıştırılması 
için önemli adımların atılması 
gerektiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, "Kaynakların etkin bir 
şekilde kullanılması ama-

cıyla bu alanda bir ilke imza 
attık. Geçtiğimiz yılın sonla-
rında Birleşik Krallık Refah 
Fonu'ndan geleceğin şehirleri 
programı kapsamında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi'nin 
akıllı şehir ve kentsel dönü-
şüm temalı 2 projesi 3,2 mil-
yon pound destek aldı. Tabii 
akıllı şehircilik projesi kapsa-
mında şehrin mevcut durum 
analizi, vizyonu, stratejisi 
ve yol haritası ile akıllı şehir 
referans mimarisi çalışmaları 
yapılacak. Projenin uygula-
nabilen bir göstergesi olarak 
şehrin belirlenen önemli 
bir aksında akıllı şehircilik 
uygulamaları hayata geçiri-
lecek. Malumunuz geçtiğimiz 
ay Sayın Cumhurbaşkanımız 
yerli otomobilin müjdesini 
verdi. Bu şehrimiz adına her 
şeyden önemlisi ülkemiz adı-
na büyük bir kazanım olacak. 

Yerli otomobilin Bursa'da 
üretilecek olması ve yerli 
otomobilin akıllı teknoloji ile 
donatılacak olması bu işi biraz 
daha ayrıcalıklı kılıyor. BEBKA 
ile imzalandığımız protokolle 
Akıllı Şehircilik ve İnovasyon 
Merkezi kurulmasıyla alakalı 
fizibilite raporunun hazır-
lanması sürecini başlatmış 
olduk" diye konuştu.
Bilimsel yol haritası
Protokolün bir ayağının ise 
yıllardır konuşulan Sıcaksu 
Bölgesi ile ilgili olduğunu 
belirten Başkan Aktaş, "İzle-
necek yol haritası noktasında 
herkesin kafasında farklı farkı 
yöntemler var. İzlenecek yo-
lun da bilimsel araştırmalarla 
tam olarak belirlenmesi ge-
rekiyor. Fizibilite ile bölgenin 
termal kaynaklarının turizm 
yatırımı için yeterli ve uygun 
olup olmadığı belirlenecek. 
Onunla birlikte bölgenin 
turizm yatırımı için uygun 
hale getirilmesi noktasında 
yapılacak çevresel değerlen-
dirmeler, yine ekonomik ve 
sosyal kazançları noktasında 
tüm detaylar incelenecek ve 
gerekli raporlamalar yapıla-
cak" dedi.
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Amatör kulüpler 
Büyükşehir ile güç kazanıyor 
Başkan Alinur Aktaş, inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 
Namık Kemal Spor Kulübü Tesisleri’ni ziyaret etti.

Osmangazi ilçesine 
bağlı Namık Kemal 
Mahallesi’nde yer alan 
kulüp binasında gerçekle-

şen ziyarete; Başkan Aktaş’ın yanı 
sıra AK Parti Bursa Milletvekili 
Refik Özen, AK Parti Osmangazi 
İlçe Başkanı Ufuk Cömez, 22. Dö-
nem Milletvekili Niyazi Pakyürek, 
Namık Kemal Spor Kulübü Baş-
kanı Sedat Yedikardeş ve mahalle 
sakinleri katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 
kaba inşaatı tamamlanan, çevre 
düzenlemesi planlanan binanın 
açılışının kısa sürede geçekleşti-
rileceğini ifade etti. Kulüplerinin 
spordan öte birer eğitim merkezi 
olması, bu tür yapılanmalarda bi-
reylere sosyo-kültürel donanımlar 
kazandırılması gerektiğini kayde-
den Başkan Aktaş, “Büyüklerimiz 
gelsin, buralarda sohbet etsin. 
Gençlere trafik eğitimi verelim. 
Bazı spor kulüpleri bunu yapıyor 
ve çok da güzel oluyor. Herkesin 
bir ailesi, çevresi, muhatap olduğu 
insanlar var. Dolayısıyla onlara, bu 
anlamda yatırımlar yapmak lazım” 
dedi. Temeli kendisi tarafından 
atılan ve inşaatı kısa sürede 
tamamlanan Namık Kemal Spor 
Kulübü Tesisleri’nde de her türlü 
imkanın, büyüklü-küçüklü toplantı 
salonlarının bulunduğunu ifade 
eden Başkan Aktaş, “Mahalleye 
öncülük yapanların bu işin mih-
mandarı olması lazım. Böyle bir 
yapılanmada gerçekten kulüplerin 
daha faydalı işler çıkaracağını 

tahmin ediyoruz, örneklerden 
görüyoruz. Bu noktada ihtiyacınız 
olursa, kesinlikle karşılamaya 
hazırız. Temennimiz, Bursa’nın 
standartlarını elbirliğiyle daha da 
yükseltmek. İçinde bulunduğumuz 
bu mekan da işin donelerinden 
sadece biri” diye konuştu. 
Toplantıda söz alan AK Parti Mil-
letvekili Refik Özen ise temeli 11 
ay önce atılan kulüp tesislerinin 
bu kadar kısa sürede tamamlan-
ması nedeniyle Başkan Aktaş ile 

ekibine teşekkür etti. Seçimler-
den önce Namık Kemal Mahal-
lesi sakinlerinin ‘Adam gibi bir 
adamı Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı yapmak’ için söz verdi-
ğini, bunun karşılığına da Başkan 
Aktaş tarafından o akşam mahalle 
sakinlerine bölgeye spor tesisi 
kazandırılacağı yönünde karşı bir 
söz verildiğini kaydeden Başkan 
Aktaş, “Hamdolsun, o akşam 
verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. 
Biz de sözümüzün gereğini yaptık” 
şeklinde konuştu.

GUHEM’le havamız yerinde
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK 
işbirliğinde kente kazandırılan ve 
23 Nisan’da açılması planlanan 
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim 
Merkezi’nde (GUHEM) çalışmalar 
hummalı bir şekilde sürüyor.

Yıllık 150 bine yakın ziyaretçisiyle Bursa’nın 
teknoloji üssü konumuna gelen Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’nin hemen yanına 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret 

ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde yaptırılan 
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, Bursa’yı 
uzay ve havacılık alanında zirveye taşıyacak. Yaklaşık 
13 bin metrekarelik kapalı alanda, 154 adet interak-
tif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi (simüla-
törler), uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgâr tünelini 
içerecek GUHEM, zeplin şeklindeki mimarisiyle 
kente değer katan anıtsal bir eser olacak.

Hummalı çalışma
Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde 
devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in Bursa’nın 
en prestijli projelerinden biri olacağını söyledi. 
Bir aksilik olmazsa merkezin, Science Expo’nun 
kapanış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda GUHEM’in açılacağını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Burası, geleceğimiz olan yavrularımı-
zın, gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri, özellikle 
uzay teknolojileriyle tanışmaları, yüksek teknolojiyi 
tanımaları ve özellikle de havacılıkla alakalı özel 
eğitimler alacakları çok güzel bir mekan olacak. 
Gerçekten hummalı bir çalışma var. Bir taraftan 
ortamlar hazırlanmaya çalışılıyor, diğer taraftan de-
ney düzenekleri yerleştiriliyor. Havacılığın tarihçesi 
burada görsellerle ortaya konuyor. Ama özellikle 
çocukların bu konuda eğitim alabilecekleri ortamlar 
hazırlanıyor. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Bursa 
inşallah pilot yetiştiren, pilot yetiştirme noktasında 
ön ayak olan önemli şehirlerden biri olacak” dedi.
Türkiye Uzay Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 
13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan 
ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay 
Ajansının halka tanıtılması noktasında GUHEM’in 
önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Mimarisiyle zeplin şeklinde olduğu için 
Bursa’mıza ayrı bir değer katacağını düşünüyorum. 
Bilim Teknoloji Merkezi, GUHEM, fuar alanı, yeni 
adliye binası gibi yapılarla bu bölge özel bir mekana 
dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel önem-
sediği bu proje nedeniyle çok heyecanlı olduğumuzu 
ve 23 Nisan 2020’yi büyük bir merakla beklediğimi 
özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Müzelere 1 milyon ziyaretçi
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasa yönelik çalışmaları kap-
samında projelendirilen müzeler, geçtiğimiz yıl ziyaretçi rekoru kırdı.

Bursa Kent Müzesi, müze 
dostlarının en çok ziyaret 
ettiği kültürel mekânların 
başını çekti. Bursa Kent 

Müzesi, geçtiğimiz yıl 128 bin 
755 kişi tarafından ziyaret edildi. 
6 bin 615 yabancı turist tarafın-
dan gezilen müzede, yıl boyunca 
gerçekleştirilen atölyelere 4 bine 
yakın müze meraklısı katıldı.
Karagöz Müzesi 
Karagöz ve Hacivat gölge oyunu 
figürlerinin bulunduğu, hafta içi 
ve Cumartesi günleri çocuklara 
yönelik gölge oyunlarının sergi-
lendiği Karagöz Müzesi, 124 bin 
420 ziyaretçiye ulaşarak kendi 
rekorunu kırdı. Müzede, Karagöz 
ve Hacivat gölge oyunu ‘yıl boyun-
ca’ 22 bin 215 kez perdeye yansıdı. 
63 binin üzerinde çocuk, Karagöz 
Müzesi’nde geleneksel Türk gölge 
oyununu izleme fırsatı buldu.
Türkiye’nin ilk tekstil ve sanayi 
müzesi Merinos Tekstil ve Sanayi 
Müzesi 92 bin 915, Bursa Vakıf 
Kültürü Müzesi ve Göç Tarihi Mü-
zelerinin her biri 92 binin üzerin-
de ziyaretçi sayısına ulaştı. Meri-
nos Enerji Müzesi’ni ise geçtiğimiz 
yıl 64 bin 755 kişi ziyaret etti.

Geçmişe yolculuk
Kültürel mirasın yaşayan merkez-
lerinden Hünkâr Köşkü de müze 
meraklıları tarafından yoğun ilgi 
gördü. Müze, geçtiğimiz yıl 48 bin 
238 ziyaretçi sayısına ulaşırken, 
‘Hünkâr Köşkü’nün Biriktirdiği 
Anılar’ sergisi büyük ilgi gördü. 
Avrupa’nın en büyük tarih öncesi 
parkı unvanına sahip, günümüz-
den 8500 yıl önceki döneme ait 
canlandırmaların bulunduğu Ak-

topraklık Höyük Bursa Arkeopark 
ve Açık Hava Müzesi, Bursa Bıçak 
Müzesi Sağlık Tarihi Müzesi, Bursa 
Yaşam Kültürü Müzesi, Muradiye 
Kur’an ve El Yazmaları Müzesi,  İz-
nik 1. Murat Hamamı Çini Müzesi,  
Bursa El Nakışları Müzesi, en çok 
ziyaret edilen mezüler arasında 
yer aldı. 2019, Bursa müzeleri 
açısından bereketli bir yıl olurken; 
Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü, 1 milyonun üze-
rinde ziyaretçiye hizmet verdi.
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Timsah kafaya kavuşuyorTimsah kafaya kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli anıtsal eser-
lerden biri olan ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım 
kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan 400 bin 
metrekare proje alanı ve 190 
bin metrekarelik inşaat ala-

nıyla Bursa’nın en büyük anıtsal yapı-
larından biri olan, takımın simgesiyle 
özdeş olarak timsah görünümünde 
inşa edilen stadyumda, timsah kafası-
nı oluşturan bölümün inşaatı yeniden 
başladı. Bursa kamuoyunda en fazla 
tartışılan konulardan birinin de stad-
yumdaki timsah kafası bölümünün 
ne zaman tamamlanacağı olduğunu 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yeniden başlayan ça-
lışmaları yerinde inceledi. Fen işleri 
Dairesi Başkanı Feridun Tarım’dan 
çalışmalar hakkında bilgi alan Baş-
kan Aktaş, işin bitiminin 2020 Aralık 
ayı olarak öngörüldüğünü ancak 
çalışmaları daha önce tamamlamayı 
arzuladıklarını söyledi.
Yeniden ihale edildi
Bursa’nın en önemli değerlerinden 
bir tanesinin de Bursaspor olduğunu 
ve maçlardın oynandığı stadyumun 
da şehre değer katan unsurlardan 
bir tanesi olduğunu belirten Başkan 
Aktaş, “Yaklaşık 2 yıldır icra ettiğim 
belediye başkanlığı görevimde en 
fazla muhatap kaldığım sorulardan 
bir tanesi ‘bu timsahın kafası ne za-
man tamamlanacak?’ oldu. Gerçekten 
ben bu soruyu iki yıldır duyuyorum. 
Bildiğiniz gibi biz daha önceki müte-
ahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu 
manada müteahhidimiz tasfiye etmek 
istedi. Uzunca bir süreçten sonra 
biz Temmuz 2019 tarihi itibariyle 
sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihale 
ettik ve 2 Ekim tarihinde, yaklaşık 50 
gün önce çalışmalar başladı. Aralık 
2020’ye kadar 450 günlük süreci-

miz var. Ama biz inşallah öncesinde 
bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 
milyon 541 bin TL” dedi.
Bursaspor için kıymetli alanlar
Çalışma kapsamında eksik kalan 
cephe imalatları ve kafa kısmının ta-
mamlanacağını, kafa kısmında bulu-
nan kiralanabilir alanların kullanıma 
hazır hale getirileceğini ifade eden 
Başkan Aktaş, mekanik ve elektrik 

imalatların entegrasyonu ve otomas-
yon çalışmalarının da yapılacağını 
vurguladı. Güvenlik ile alakalı kapı, 
kepenk ve diğer imalatların yanında 
itfaiyenin talepleri doğrultusunda iyi-
leştirmeler de yapılacağını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Timsah kafası, pro-
jesine uygun şekilde tamamlanacak. 
Burada birinci katta 896 metrekare, 
ikinci katta 436 metrekare, üçünce 
katta 690 metrekare ve çatı katında 
da 843 metrekare büyüklüğünde bir 
alanımız olacak. Halatlı cephe yak-
laşık 1700 metrekare ve burada da 
Bursaspor’umuzu simgeleyen sem-
boller olacak. Böylelikle Bursaspor 
için yeni alanlar da üretilmiş olacak. 
Bursaspor buraları henüz kiraya 
veremedi ama ben inanıyor ve ümit 
ediyorum ki çalışma bittikten sonra 
kiraya verme açısından da kıymetli 
alanlar olacağını ifade etmek istiyo-
rum. Aylardır gecikmiş gibi görünen 
konuyu başlatmış olmanın heyeca-
nını yaşıyorum. Bursaspor’umuza ve 
kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Şampiyonluk sevincini Başkan Aktaş’la paylaştılar
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, GoalBall 
Türkiye Şampiyo-
nu ve Sesi Gö-
renler Futbol Ligi 
ikincisi olan Bursa 
Altı Nokta Körler 
Derneği Futbol 
Kulübü üyelerini 
ağırladı.

Heykel’deki tarihi başkanlık 
binasında gerçekleşen 
ziyarete, Başkan Aktaş’ın 
yanı sıra Bursa Altı Nokta 

Körler Derneği Futbol Kulübü 
Başkanı Tayfun Turgut ile kulüp 
sporcuları da katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, elde edilen başarılar 
nedeniyle dernek üyelerini kutladı. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
sporla alakalı her türlü yatırımı 
yaptıklarını fakat görme engellile-
rin kendilerinde özel bir yeri oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Aktaş, 16 

yıldır başarıyla faaliyet gösteren 
Bursa Altı Nokta Körler Derneği 
Futbol Kulübü’nün en son Sinop’ta 
gerçekleştirilen organizasyonda 
kupa kazandığını hatırlatarak, 
“Bugüne kadar her türlü desteği 
vermeye çalıştık. İnşallah yakın 
zamanda Atıcılar Mahallesi’nde 
onlara özel bir sahanın açılışını 
yapacağız. 2020 yılı ve sonraki 
süreçle alakalı yeni bir projeksiyon 
çizeceğiz” dedi. 
 Kulüp Başkanı Tayfun Turgut ise 
Başkan Aktaş’ın her zaman yanla-
rında olduğunu söyledi.

Minderde 
Büyükşehir farkı
Büyükşehir Belediyespor’un 
güreşçileri, Gürsu’da tamam-
lanan ‘Büyük Minikler Güreş İl 
Müsabakaları’nda 9 birincilik, 3 
ikincilik ve 3 üçüncülük madal-
yası kazandı.

Bursa Güreş İl Temsilciği tarafından 
düzenlenen Büyük Minikler Güreş İl 
Müsabakaları, 28-29 Aralık tarihle-
rinde Gürsu Spor Salonu’nda tamam-

landı. 245 sporcunun derece için mücadele 
ettiği turnuvaya, Büyükşehir Belediyesporlu 
sporcular damgasını vurdu. İlk gün oynanan 
‘Serbest Güreş’ maçlarında 6 birincilik, 1 
ikincilik ve 2 üçüncülük ve 175 puan toplayan 
Büyükşehir Belediyespor, takım halinde şam-
piyon oldu. İkinci gün oynanan ‘Grekoromen’ 
maçlarında da kürsüden inmeyen yeşil-be-
yazlılar, 3 birincilik 2 ikincilik ve 1 üçüncü-
lük elde ederek, takım halinde 110 puanla 
üçüncü sırada yer aldı.
Toplamda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçün-
cülük ile takım halinde 1 şampiyonluk ve 1 
üçüncülük kazanan Büyükşehirli sporcular, 
ödül törenin ardından sevinçlerini antrenörle-
riyle paylaştı.




