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GENÇ DOSTU ŞEHiR:
BURSA

ALiNUR AKTAŞ*

1Bursa’mızın şu anki nüfusu 3.101.833, bu nüfu-
sun 2.070.000’i 45 yaşın altında, yani çok genç bir 
nüfusumuz var. Bu da şehrimizin bugünü ve yarını 
için büyük bir avantaj sağlıyor.

Biz göreve geldiğimiz günden bu yana “Genç-
lerimiz için ne yapabiliriz?” noktasında araştır-
malar yaptık, yoğun mesailer harcadık. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda gençlik 
modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdik.

Öncelikle gençliğe vermiş olduğumuz 
önemin somut göstergesi olarak Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı kurarak, gençlerle 
sürekli ve kurumsal iletişim içerisinde olduğumuz 
bir yönetim modelini ortaya koyduk. Bu doğrultu-
da Gençlik Şûrası yaparak gençleri dinleyip ken-
dilerinin beklentilerine ve görüşlerine göre bir yol 
haritası çıkarmayı amaçladık. 

Gençlerimizi kendi aralarında belli yaş grupla-
rına ayırarak her yaş grubu için ayrı odak çalışma-
ları yaptık. Alt yaş grupları, lise gençliği, üniversite 
gençliği ve çalışan gençlik için ayrı iletişim model-
leri geliştirmeye gayret gösterdik.

Gençlik Merkezleri’miz başta olmak üzere farklı 
merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel et-
kinliklerden kurslara kadar birçok alanda faaliyet 
düzenliyoruz. Önce Görükle Gençlik Merkezi’mizi 
gençlerimizin hizmetine sunduk, ardından Hüs-
nü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’ni hizmete 
1 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

açtık. Geçtiğimiz günlerde merhum Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz bir Gençlik Merke-
zi’nin daha açılışını gerçekleştirerek gençlerimizin 
istifadesine sunduk. Gençlik Merkezleri’mizin yanı 
sıra Yıldırım ve Görükle Millet Kıraathaneleri’miz de 
gençlerimizin yararlandığı yerler. 

Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathaneleri’miz-
de gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet 
imkânından ve kütüphanelerimizden faydala-
nabiliyor. Karacaali Deniz Kampı, Kestel Alaçam 
İzcilik Kampı ve Keles Kocayayla Doğa Kampı ile 
gençlerimizin ve öğrencilerimizin yaz tatillerinde 
nitelikli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz.

Gençlerimize yönelik sportif faaliyetlere de 
önem veriyoruz. Büyükşehir okul spor etkinliklerinin 
yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor faaliye-
tine de destek veriyoruz. 

Gençlerimiz için Türkiye’nin en kapsamlı e-spor 
turnuvalarından birini de Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olarak düzenledik. Spora ilgi duyan gençleri-
miz için şehrimize yeni spor alanları kazandırıyor, 
mevcut tesislerimizi yeniliyoruz.

Çağın şartlarını düşünerek sosyal ve dijital 
medya mecralarını da ihmâl etmiyoruz. Bu 
alanlarda da gençlerimizi besleyecek ve doğru 
yönlendirecek projeler ürettik ve üretiyoruz. Vlog-
ger Akademi, Vlogger Workshop, Yazılım Geliştir-
me gibi önemli faaliyetlerle yeni neslin ihtiyaçla-
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rına yönelik çalışmalar yaptık. Ayrıca bu alanda 
yeni çalışmalarımız da olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak başlattı-
ğımız Mahalle Gönüllüleri hareketiyle, gençlerin; 
evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, 
zabıta, Bursa’yı güzelleştirme, temizlik faaliyetle-
ri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler, sokak 
hayvanları bakımı gibi farklı konularda gönüllü 
olabilmesine imkân sağlıyoruz. Mesela erzak 
dağıtımı, sokak hayvanlarının beslenmesi, sınava 
hazırlanan gençlere yönelik soru kitapçığı dağı-
tımı, yaşlıların evlerinde ziyaret edilmesi, eğitim 
kurumlarının boyanması, ibadethanelerimizin te-
mizlenmesi gibi birçok alanda gönüllülerimiz faa-
liyet gösteriyor. Şu an Mahalle Gönüllüsü sayımız 
ise 1.600’ü aşmış durumda.

Kısacası biz, Büyükşehir Belediyesi olarak; bütün 
birimlerimizle gençlerimizin yanında olmaya, 
onların geleceğine katkı sunmaya çalışıyoruz. 
Gençlikle ilgili bütün çalışmaları Bursa Büyükşehir 
Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

Mesela Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil 
Uygulaması’nı indiren yaklaşık 55 bin genç karde-
şimiz, operatör fark etmeksizin 4 gb ücretsiz inter-
net paketine sahip oluyor. Bunun yanı sıra gençle-
rimiz onlarca markadan sürekli olarak avantajlar 
kazanıyor.

Gençlerimiz; giyim, kitap, kırtasiye, market, 
kafe, eğitim, müzik, eğlence gibi alanlarda an-
laşmalı olduğumuz yerlerden indirimli alışveriş 
yapabiliyorlar. Ayrıca Teleferik’ten 1 bilet alana 
1 bileti de gençlerimize biz hediye ediyoruz. Yine 
BUDO’dan 3 bilet alınca 1 bileti ücretsiz elde ede-
biliyorlar. Ayda bir kez ücretsiz otopark kullanım 
hakkından yararlanabiliyorlar. BURFAŞ tesisleri-
mizde de kasada %15 indirim yapılıyor. Tabii ayrı-
calıklar ve avantajlar bunlarla sınırlı değil, her gün 
aramıza yeni markalar dâhil oluyor. 15-29 yaş ara-
sı, Bursa’da ikamet eden bütün gençlerimiz uygu-
lamadan yararlanabiliyor. 

Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü’nde yaptığı-
mız gençlik çalışmalarının, etkinliklerin ve genç-
lerimizin kazanacağı benzersiz ayrıcalıkların yanı 
sıra aslında işin en önemli kısımlarından biri de 
genç arkadaşlarımın, şehirle ilgili yapılacak çalış-
malar noktasında ne düşündüğü, neyi arzu ettiği 
ve bizden neler beklediği...

Bursa’mızla ilgili gerçekleştireceğimiz faali-
yet ve projelerimizi yine bu uygulama üzerinden 
gençlerimize soruyoruz, onların fikirlerini önemsi-
yoruz, kararlarımızı bu şekilde alıyoruz. 

Gençlerimizin düşünceleri bizim için çok de-
ğerli ve önemli. Yani bu projeyle genç kardeşleri-
mizi yönetimin içine dâhil etmiş oluyoruz. Ayrıca 
bunların yanı sıra, bu platformdan, çalışma hayatı 
öncesindeki staj imkânlarından da haberdar ol-
malarını sağlıyoruz.

Bu uygulama sayesinde Büyükşehir’e ait Genç-
lik Merkezleri’mize, Millet Kıraathaneleri’mize, 
kütüphanelerimize, havuzlara, halı sahalara, spor 
tesislerine rahatlıkla erişebiliyorlar.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç 
Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Ankara’da yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şehirler 
Fikir ve Proje Yarışması’na katılan belediyelerden 
dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gençleri mer-
keze alan projelerimiz başta olmak üzere Bursa 
Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızla “Genç 
Dostu Şehir Ödülü”ne layık görüldük. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
ödülü almak nasip oldu.

Şehrimize ve ülkemize dair mesuliyet hissimiz 
ve sevdamız doğrultusunda; yarınlarımızı inşa 
edecek gençlerimizin eğitimli, kültürlü, sağlıklı ve 
donanımlı olmaları için canla başla çalışmaya 
devam edeceğiz.


