
Türkiye’nin 4’üncü 
büyük, sanayinin 

ise lokomotif kenti 
olan Bursa, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışma-
larıyla 2022 yılında hem 
daha yaşanılabilir bir 
kente dönüşüyor hem 
de Türk Dünyası Kültür 
Başkenti unvanıyla 
dünya vitrinine çıkıyor. 
Alt ve üstyapıda bugüne 
kadar yaptıkları çalışma-
ların meyvesini topla-
mak hedefiyle 2022 yılı 

için performans odaklı 
bir bütçe hazırlayan 
Büyükşehir Belediyesi, 
3 milyar 570 milyon TL 
öngörülen gider bütçesi-
nin yüzde 20’sini ulaşım 
yatırımlarına ayırdı. 
Ulaşım sorun olmak- 
tan çıkarmakta kararlı 
olan Büyükşehir Bele- 
diyesi, 2022 yılında 
sadece ulaşıma en az  
730 milyon liralık  
yatırım yapmayı  
planlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘raylı sistemi ken-
tin kuzeyi ile buluşturacak’ projesi olan T2 tram-
vay hattında çalışmalar hızlandı. 
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KÜLTÜR SANCAĞI 
BURSA’DA DALGALANACAK

Layıkıyla taşıyacağız Kültür sancağı Bursa’da
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 

Osmanlı'ya başkentlik yapmış, 
medeniyetlerin buluşma noktası, 
tarihi ve mimarisiyle büyüleyen, 
doğal güzellikleriyle de kendine 
hayran bırakan Bursa’nın bu un-
vanı layıkıyla taşıyacağını belirtti.  

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy da, “Adeta 

kültür sancağı gibi Türk dünya-
sında elden ele taşınmış olan bu 
emanet bugün artık yılbaşı itiba-
riyle Bursa'da. Bu fırsatı değer-
lendirip Bursa'yı çok iyi anlatmak 
gerekiyor." diye konuştu. s.08

s.08

Osmanlı’nın beylikten cihan devletine dönüşü-
müne ev sahipliği yapan tarih başkenti Bursa, 
‘2022 yılı Türk Dünyası Başkenti’ unvanı ile Türk 
dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan çevreye, 
altyapıdan tarihi ve kültürel mirasa kadar 
her alanda sergilediği yoğun çabanın mey-
velerini 2022 yılında toplamaya başlayacak.

Kırsalda yaşam değer kazanıyor Çiftçiye sulama sistemi ve çilek fidesi Tüm yollar Şehir Hastanesi’ne çıkacak02 05 11

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘raylı sistemi 

kentin kuzeyi ile buluşturacak’ 
projesi olan T2 tramvay hattında 
çalışmalar hızlandı. Hat üzerinde 
balast ayarı, elektrik hatları mon-
tajı, trafoların montajı ve bakım-
onarım merkezi ince işçilikleri gibi 
birçok çalışma eş zamanlı olarak 
yürütülürken; 2022’nin ilk yarı-
sında test sürüşlerine başlanması 
hedefleniyor. s.10

Raylı sistemde T2 mesaisi

Bursa’da değişim 
2022’de hissedilecek

Bursa artık çini ve Bursa artık çini ve 
ipekle de UNESCO’daipekle de UNESCO’da

Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa, Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa, 
şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön 
planda olduğu ‘zanaat ve halk sanat-planda olduğu ‘zanaat ve halk sanat-
ları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler ları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na dahil oldu.Ağı’na dahil oldu.
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Büyükşehir Belediyesi  
5 milyon fide fidan dağı-

tımı hedefine emin adımlar-
la ilerliyor. Özellikle üzümsü 
meyvelerde Bursa’nın mer-
kez olması hedefiyle Tarım 
ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla 
‘kaliteli ahududu yetişti-
riciliği’ ve ‘yaban mersini 
yetiştiriciliği projelerini’ 
başlatarak bugüne kadar 

çiftçilere 650 bin fide fidan 
dağıtan Büyükşehir Bele-
diyesi, Hikmet Şahin Kent 
Hali’nde düzenlenen törenle 
çiftçilere 147 bin 100 adet 
yaban mersini, 150 bin adet 
ahududu, 495 bin adet çilek, 
9 bin 900 adet goji berry, 32 
bin 400 adet lavanta ve 167 
bin 600 adet aronya fidanı 
dağıttı. s.06

Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 1 milyo-
nu aşkın yaban mersini, ahududu, çilek, goji 
berry, lavanta ve aronya fidanını daha çiftçi-
lerle buluşturdu.

Bursa toprağı Büyükşehir’le bereketleniyor

Proje kapsamında 15’i normal, 
33’ü ise acele kamulaştırma kara-

rıyla toplam 48 parselde 37 binanın 
yıkımı tamamlandı. Çalışma kapsa-
mında toplam 5336 metrekare alan 
açığa çıkarılırken; ekipler, bir taraftan 
yıkımı tamamlanan binaların temel 
söküm çalışmalarını diğer taraftan da 
bölgedeki hafriyatın taşınması çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Bölge-
den çekilen hava görüntüleri ortaya 
çıkan alanı gözler önüne serdi. Proje 
alanında kalan alışveriş merkezine 
ait binanın yıkımıyla ilgili sürecin de 
Ocak ayı içerisinde tamamlanması 
hedefleniyor. s.02

Hanlar Bölgesi'nde 
yıkımlar tamam
Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi'nde 37 binanın 
yıkımı tamamlandı.

BÜYÜKŞEHİRDEN 
AMATÖRE DESTEK

KÜLTÜR PARK’TA 
DÖNÜŞÜM ZAMANI s.03 s.15
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Osmanlı'nın ilk başkenti 
olan Bursa'da 14. yüzyılda 

oluşmaya başlayan, 16. yüzyıl-
da han, bedesten ve çarşıların 
oluşumuyla gelişimini tamam-
layan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni eski ihtişamına ka-
vuşturacak projede yıkım çalış-
maları tamamlandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ta-
rafından da’ desteklenen projesi, 
geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kı-
zılay binasının yıkılmasıyla baş-
lamıştı. Çalışmalar kapsamında 
ilk etapta normal kamulaştır-
malarla 15 parseldeki binalarda 
yıkım yapılırken, kamulaştırma 
süreçlerinin uzaması üzerine ni-
san ayında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
bölge için ‘acele kamulaştırma 
kararı’ alınmıştı. Bu kararın 
ardından da hem kamulaştırma 
hem de yıkım çalışmaları hız 
kazanmıştı.

37 bina yıkıldı
Proje kapsamında 15’i normal, 
33’ü ise acele kamulaştırma 
kararıyla toplam 48 parselde 
37 binanın yıkımı tamamlandı. 
Çalışma kapsamında toplam 
5336 metrekare alan açığa çı-
karılırken; ekipler, bir taraftan 
yıkımı tamamlanan binaların 
temel söküm çalışmalarını diğer 
taraftan da bölgedeki hafriyatın 
taşınması çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Bursa’nın gelece-
ğine damga vuracak projede 
alınan mesafe, bölgeden çekilen 
hava görüntüleriyle gözler önü-
ne seriliyor. Projenin ilk başladı-
ğı ağustos ayında çekilen fotoğ-
raf ile yıkımlar sonrası çekilen 
fotoğraf, bölgedeki dönüşümü 
ortaya koyuyor. Bu arada proje 
alanında kalan alışveriş merke-
zine ait binanın yıkımıyla ilgili 
sürecin de Ocak ayı içerisinde 
tamamlanması hedefleniyor.
Bursa'ya yakışacak
Bursa’nın Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
tarafından ‘2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilan edildiğini 
hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıba-
şı Kentsel Tasarım Projesi’nin 
kentin tarihi kimliğini daha da 
öne çıkaracağını söyledi. Yakılan 
binaların hafriyat kaldırma ve 
temel söküm çalışmalarının de-
vam ettiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, önümüzdeki yılsonuna 
kadar projeyi tamamlamayı he-
deflediklerini sözlerine ekledi.
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Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘kentin 
geleceğine damga 
vuracak’ Tarihi Çar-
şı ve Hanlar Bölgesi 
Çarşıbaşı Kentsel 
Tasarım Projesi kap-
samında 37 binanın 
yıkımı tamamlandı. 
Böylelikle Cemal Na-
dir Caddesi ile tarihi 
hanlar arasındaki 
tüm engeller ortadan 
kalkmış oldu.

İki fotoğraf arasındaki 37 farkİki fotoğraf arasındaki 37 fark

Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tara-
fından düzen-
lenen BUSMEK 
Üniversiteye 
Hazırlık Kursla-
rında yüz yüze 
ve online olmak 
üzere 1500’e 
yakın genç, ge-
leceklerine yön 
verecekleri üni-
versite sınavına 
hazırlanıyor.

Üniversiteye hazırlık yolun-
da tüm imkanları gençlere 

sunan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, bu yıl da 4 merkezde yüz 
yüze ve ayrıca dijital platformda 
da uzaktan olmak üzere 1500’e 
yakın öğrenciyi üniversiteye ha-
zırlıyor. Hürriyet Sınava Hazırlık 
Merkezi’nde 400, Naim Süley-
manoğlu Hazırlık Merkezi’nde 
100, Vakıf Hazırlık Merkezi’nde 
100 ve Orhangazi Hazırlık 
Merkezi’nde de 100 öğrenci yüz 
yüze eğitim alırken, online eğitim 
imkanlarından yararlananlarla 
birlikte BUSMEK’in üniversite 
hazırlık kurslarından yararlanan-

ların sayısı 1500’ü buluyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, üniversite sına-
vına BUSMEK Hürriyet Kurs 
Merkezi’nde hazırlanan gençleri 
ziyaret etti. Başkan Aktaş, “Öğren-
cilerimiz uzman kadromuz, YKS 
destek kitaplarımız, eğitime uy-
gun donanıma sahip sınıf koşul-
larımız ve rehberlik anlayışımız 
ile üniversite yoluna hazırlanıyor. 
Yüz yüze eğitime katılamayan, 
çeşitli sebeplerle dijital eğitimi se-
çen öğrencilerimizin, fiziken yan-
larında olamasak da teknolojik 
imkânlarla yanlarında oluyoruz" 
diye konuştu.

Kırsalda yaşam değer kazanıyor

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri 
kararlı adımlarla hayata geçiren Büyük-

şehir Belediyesi, özelikle kırsal mahallelerde 
yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları 
aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırım-
ların neredeyse durma noktasına geldiği 
pandemi sürecine rağmen altyapı ve ulaşım 
hizmetlerinden asla taviz vermeyen Büyük-
şehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal ma-
hallelere sosyal donatı alanları kazandırma-

ya devam ediyor. Bu kapsamda, Yenişehir’in 
Çayırlı Mahallesi için projelendirilen mahalle 
konağı da tamamlanarak hizmete açıldı. 
Toplam ‘5938 metrekare alan üzerinde’ 520 
metrekare inşaat alanı bulunan hizmet bi-
nası, bünyesindeki düğün salonu ve mutfak, 
muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, 
misafir konaklama odası, berber odası ve 
212 metrekarelik teras alanı ile bölge halkı-
na hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’in Çayırlı 
Mahallesi’ne kazandırılan mahalle konağı törenle hizmete 
açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mekanların 
araç yapılan işlerin amaç olduğunu belirterek, yeni hizmet bi-
nasının hayırlı olmasını diledi.
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Bursa’da dönemin Belediye 
Başkanı Reşat Oyal tara-

fından 391 bin metrekare alan 
üzerine yapılan ve 1955 yılında 
hizmete açılan Reşat Oyal Kültür 
Parkı, yılların yorgunluğunu 
üzerinden atmaya hazırlanıyor. 
Zaman içinde ihtiyaçlara göre 
yapılan bazı düzenlemeler parkı 
estetik görüntüden uzaklaştırır-
ken, otopark yetersizliği, park 
içindeki araç trafiği, yaya yolları, 
aydınlatmalar ve yıpranan kent 
mobilyaları gibi sorunlara anlık 
değil, kalıcı ve sürdürülebilir 

çözümler üretilmesi 
amaçlanıyor. Kültür 
Park’ın yeniden 
bir cazibe merkezi 
haline gelmesi, 
vatandaşların 
parkta huzurla 
vakit geçirebilece-
ği nitelikli alanlar 
oluşturulması he-
defiyle Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
master plan hazırlanı-
yor. Kültür Park’ı bütün-
cül bir planla  

 
 
 
ele almayı hedefleyen Büyük-
şehir Belediyesi, ortak aklı 
devreye alarak konunun tüm 
taraflarını bir araya getirdi. 
Parkta yaşanan sorunları ve 
kullanıcı ihtiyaçlarını tespit et-
mek ve “Reşat Oyal Kültür Parkı 
Master Plan” çalışmalarına veri 
toplamak amacıyla atölye çalış-
maları planlanırken, ilk olarak 
paydaş beklentilerinin belir-
lenmesi amacıyla bir toplantı 
düzenlendi. Kültür Park Açık 
Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen 
toplantıya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili 
birim ve şirket 
yöneticileri ile 
Kültür Park’ta 
faaliyet gösteren 
işletme yetkilileri 
katıldı.
Bursalılar  

şekil verecek
Paydaş beklentilerinin 

belirlenmesi amacıyla 
düzenlenen toplantıda 

konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
parkta yapılacak iyileştirme 
çalışmaları ve tasarımların tüm 
Bursalı taraflarca belirlenece-
ğini söyledi. Bursa’da şehrin 
genelini ilgilendiren sorunların 
tamamını istişareyle çözmeye 
çalıştıklarını dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Bursa’nın ilk parkı 
olan Reşat Oyal Kültür Parkı ile 
ilgili bir master plan hazırlığı 
içerisindeyiz. Kültür park farklı 
işletmeleri, farklı farklı birimleri 
bünyesinde barındırıyor.  Açık-
çası herkesin bir beklentisi var 
ancak bu beklentiler de birbiriy-
le uyuşmuyor. Herkesin parkla 
alakalı bir öngörüsü, arzusu 

ve beklentisi var.  Özellikle bu 
konuda uzman isimler, teknik 
arkadaşlarımız nezaretinde, mi-
marlar ve şehir plancılarımızla 
birlikte esnafımız, akademisyen-
ler, gençler, kadın konuyu farklı 
atölye çalışmalarıyla beş ayrı 
grup halinde tartışacaklar, konu-
şacaklar. Sonunda master pla-
nımızı hazırlayıp parkla alakalı 
gerçek değişim ve dönüşümü 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
İmalat başlıyor
Birçok sanatsal aktiviteye 
ev sahipliği yapan Açık Hava 
Tiyatrosu’nun da yeniden inşa 
edileceğinin müjdesini veren 
Başkan Aktaş, “Yazın çok yoğun 
bir şekilde kullandığımız amfi ti-
yatromuzun yıkılıp, yeni bir amfi 
tiyatronun konuşlandırılmasıyla 
alakalı bir sürecimizin de olaca-
ğını ifade etmek istiyorum. Ni-
hayetinde bu projeyi Bursa’nın 
dinamikleri belirleyecek. Kişisel 
bir mimarın tasarımından ziya-
de ya da bizlerin görüşlerinden 
ziyade bütün Bursalı tarafların 
katkı ve destekleriyle projeyi 
şekillendirmiş olacağız ve bu 
yıl da inşallah imalatıyla alakalı 
çalışmamızı hayata geçirmiş 
olacağız” diye konuştu.

Kültür Park’ta 
dönüşüm zamanı

40 bin öğretmene 40 bin fidan
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında eski Demir-
taş çöplüğünün bulunduğu alanı ‘Öğretmenler Korusu’na dönüştürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 
Kasım Öğretmen Günü’nü etkinlikleri 

kapsamında, her öğretmen için bir fidanı 
toprakla buluşturdu. 
Etkinlikler kapsamında öğleden sonra da 
fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 
öğretmenlere kalıcı bir hediye vermeyi 
planladıklarını ve her bir öğretmen adına 
fidan dikmeyi düşündüklerini dile geti-
ren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’da görev yapan 40 
bin öğretmen ve Bursa’daki 1901 okul 
adına toplam 41 bin 901 adet fidanın 
toprakla buluşturulduğunu kaydetti. 
Eski Demirtaş çöplüğü olarak kullanılan 
alanda 2400 fidanı öğretmenlerle bir-
likte toprakla buluşturan Başkan Aktaş, 
öğretmenlere seslenerek, “Sizler çok 
fidanlar yetiştiriyorsunuz. İnsanların 

hayatına değer katıyorsunuz. Ama biz 
sizlerin görünen birer fidanlarımız olsun 
istedik. Eskiden çöplük olarak kullanılan 
bu alanı ağaçlandırmak da öğretmenleri-
mize yakışırdı. Burada bir koruluk oluş-
turacağız ve halkımız burada keyifli vakit 
geçirecek. Şehri yeşile bezemek adına 
da önemli bir çalışmayı gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Sizler değerli ve kıymetlisiniz. 

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Rab-
bim azminizi artırsın” dedi.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da 
katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürü Serkan Gür de “Bu anlamlı hedi-
ye için Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Her günümüzün Öğretmenler Günü ta-
dında geçmesini diliyorum” dedi.
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Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alacahırka ve Hamitler’den son-
ra Osmangazi ilçesindeki üçüncü Ana Kucağı Çocuk Eğitim 
Merkezi’ni Mollafenari Mahallesi’nde eğitime açtı. 7 ilçedeki 16 
Ana Kucağı’nda yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim görüyor.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 2019-2020 

eğitim döneminde 6 merkez ile 
eğitime başlayan Ana Kucağı 
eğitim merkezleri zincirine yeni 
halkalar eklenmeye devam edi-
yor. Osmangazi, Yıldırım, Gem-
lik, Gürsu, Karacabey, Orhanga-
zi ve Yenişehir ilçelerindeki Ana 
Kucaklarına Osmangazi Molla-
fenari Ana Kucağı da eklendi. 
Bu kadar kısa zamanda 7 ilçede, 
16 merkezde, 112 öğretmen ve 
3 bin öğrenci ile dev bir eğitim 
ordusuna dönüşen Ana Kucak-
ları, artık Mollafenarili çocukla-
rı da kucaklıyor. Dönem başında 
eğitime başlayan ve halen 35 
öğrencinin eğitim gördüğü 
Mollafenari Ana Kucağı Çocuk 
Eğitim Merkezi’nde de çocukla-
rın tüm kırtasiye malzemeleri 
ile miniklerin sabah ve ikindi 
öğünü de Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanıyor.
Çocuklarınızı takip edin
Mollafenari Ana Kucağı’nın 
bölgeye kazandırılması ne-
deniyle düzenlenen törende 
konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
17 ilçedeki 1058 mahalleye 
altyapıdan üstyapıya kadar her 
türlü hizmeti götürürken, özel-
likle çocukların sosyal, kültürel 
ve sportif anlamda gelişimine 
de büyük önem verdiklerini 
söyledi. Çocuklara yönelik en 
önemli projelerinden birinin 
Ana Kucakları olduğunu dile 

getiren Başkan Aktaş, çocuk 
gelişiminde okul öncesi eğiti-
min taşıdığı önemin uzmanlar 
tarafından sık sık vurgulan-
dığını kaydetti. Milli manevi 
değerlere bağlı donanımlı bir 
nesil yetişmesi için Büyükşehir 
Belediyesi olarak ellerinden 
geleni yaptıklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, anne babalara da 
çocuklarını takip etmeleri ko-
nusunda uyardı. Başkan Aktaş, 
“Karnını doyururum. Çantasını, 
kitabını, kalemini, kıyafetini 

alırım. Cebine da harçlığını 
koyarım. Okursa okur, okumaz-
sa da gider çalışır’ gibi bir anla-
yıştan uzak duralım. Dışarıdaki 
tehlikeleri hepimiz görüyoruz. 
Çocuklarımızın A'dan Z'ye her 
şeyiyle ilgilenmek zorundayız. 
Arkadaşları kimlerdir, dönem 
dönem gelin burada öğret-
menlerine sorun, araştırın. 
Çocukların ahlakını, alışkan-
lıklarını, zevklerini ve rahatsız 
edici özellikleri olup olmadığını 
takip etmek zorundayız. Takip 
ederseniz ilgiyle, sevgiyle büyü-
türseniz çocuklarınız gerçekten 
hayata iyi hazırlanırlar. Siz de 
iyi evlat, hayırlı evlat yetiştir-
menin mutluluğuyla hayatınıza 
devam edersiniz” diye konuştu.
Açılış töreninin ardından sınıf-
ları gezen Başkan Aktaş, eğitim 
alan çocuklarla sohbet etti.

Özel çocuklar 
bowlingle eğlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Et-
kinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleş-
tirilen ‘Özel Çocuklar Spor Şenlikleri’, 17 
ilçeden 24 özel eğitim kurumundan 270 
öğrenciye eğlenceli bir gün yaşattı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü ile yapılan protokol 
kapsamında Büyükşehir Okul 
Sporları Etkinlikleri (BOSE) 
ile bu yıl da binlerce öğrenciyi 
sporla buluşturdu. Aynı prog-
ram kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçeden 10-18 
yaş aralığındaki 270 özel 
öğrenciyi bowling şenliğinde 
buluşturdu. Çocukların fizik-
sel ve ruhsal olarak geleceğe 
hazırlanabilmesini ve sosyal-
leşmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan bowling şenliği, 
Korupark Bowling Salonu’nda 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Çocukların problem çöz-
me becerilerini geliştirmesine 
ve sporu yaşam biçimi haline 
getirmelerine katkı sağlayan 
turnuva, özel çocukların ke-
yifli dakikalar geçirmelerini 
sağladı. Bir yandan keyifle 
bowling oynayan ve takım ol-
manın mutluluğunu yaşayan 
çocuklar, bir yandan da müzik 
eşliğinde dans etti.
Çocukları mutlu gününde yal-
nız bırakmayan Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Fethi 
Yıldız, turnuvaya katılan genç-

lere günün anısına madalya 
dağıttı. Güzel bir günde özel 
çocuklarla birlikte olmaktan 
mutluluk duyduğunu söyle-
yen Fethi Yıldız, Büyükşehir 
Okul Sporları Etkinlikleri 
kapsamında yapılan bowling 
turnuvasının çok anlamlı ol-
duğunu belirtti. Çocukların ve 
ailelerin mutluluğunun görül-
meye değer olduğunu ifade 
eden Yıldız, “Bursa Büyükşehir 
Belediyesi her zaman ve her 
yerde sporcuların ve özel eği-
timli çocuklarımızın yanındadır. 
Organizasyonda emeği geçenle-
re teşekkür ediyorum” dedi.

Teleferikte ‘Muhteşem Cuma’ başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ 
Oteller Bölgesi’ne uzatılan teleferikte ‘halk günü’ uygulaması başlattı.

Türkiye’nin ilk teleferik 
hattı olarak 1963 yılında 

çalışmaya başlayan ve ya-
rım asır boyunca kentin en 
önemli simgelerinden biri 
olarak milyonlarca yerli ve 
yabancı turiste hizmet veren 
teleferik hattı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sil 
baştan yenilenip ‘Oteller 
Bölgesi’ne kadar uzatılarak’ 
2014 yılında yenilenen yü-
züyle kullanıma sunulmuştu. 
Yaklaşık 9 kilometre ile 
Türkiye’nin en uzun hatla-
rından biri olan teleferik; 

Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan 
ve Oteller Bölgesi istasyonla-
rından oluşuyor.

Cumaları Halk Günü
20 saniyede bir gelen 8 ki-
şilik modern kabinleri ve 
şehir merkezinden zirveye 
kadar süren 30 dakikalık 
yolculukta sunduğu eşsiz 
manzara ile yerli ve yabancı 
turistlerin en önemli nokta-
larından biri olan teleferikte, 
Bursalılara özel halk günü 
uygulaması başlatıldı. Tefer-
rüç İstasyonu’nda Teleferik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Cumbul ile bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, halk 
günü uygulamasını kamuoyu 
ile paylaştı. Resmi tatiller ve 
sömestr tatili hariç her cuma 
günü Bursa’da ikamet eden 
vatandaşların teleferikten 
yüzde 50 indirimli yarar-
lanacağını belirten Başkan 
Aktaş, vatandaşlara keyifli 
yolculuklar diledi.
Uygulama sayesinde; halen 
75 TL olan tam bilet fiyatı 
‘cuma günleri kampanya kap-
samında’ 37,5 TL, 45 TL olan 
öğrenci bilet fiyatı da 22,5 TL 
bedel ile satın alınabilecek.
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Bursa’da kırsaldan kent merke-
zine olan göçün önüne geçmek 
için tarımsal kalkınmanın sağ-
lanması amacıyla çiftçilere her 
türlü desteği sağlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan kırsal bölgelerde yaşam 
kalitesini yükseltecek yatırım-
ları da hız kesmeden sürdürü-
yor. Tüm dünyada yatırımların 
neredeyse durma noktasına 
geldiği pandemi sürecine rağ-
men özellikle altyapı ve ulaşım 
yatırımlarından asla taviz ver-
meyen Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyaç duyulan kırsal mahal-
lelere de sosyal donatı alanları 
kazandırmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Mustafakemalpaşa 
İlçesi’ne bağlı Yamanlı Mahallesi 
için projelendirilen 840 met-
rekare alanda 323 metrekare 
inşaat alanına sahip içinde, 
düğün salonu, mutfak, depo ve 
tuvaletlerin bulunduğu hizmet 
binası inşaatı tamamlandı. Yine 
Mustafakemalpaşa İlçesi’nin 
Doğancı Mahallesi’ne de toplam 
860 metrekare alan üzerine 
içinde, düğün salonu kahvehane, 
işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve 
tuvaletlerin yanı sıra 181 met-
rekare alanlı terası bulunan 2 
katlı hizmet binası kazandırıldı. 
Her iki mahallede de önemli 
bir sosyal ihtiyacı karşılayacak 
olan hizmet binaları Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar, Bursa 

Milletvekili Mustafa Esgin, AK 
Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 
meclis üyeleri, mahalle muhtar-
ları ve vatandaşların katıldığı 
törenlerle hizmete açıldı.
Bizim derdimiz hizmet
Yamanlı ve Doğancı Mahal-
lesi Hizmet Binalarının açılış 
törenlerinde konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, taş üstüne bir 
taş daha koymak, var olan bir 
sorunu daha ortadan kaldırmak 
için mücadele etmekten başka 
hiçbir hesaplarının olmadığı-
nın altını çizdi. Büyükşehir’de 
göreve geldiği günden bu yana 
Mustafakemalpaşa ilçesini 
önemli hizmetlerle buluşturduk-
larını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Bugüne kadar 31,5 kilometre 
sıcak asfalt, 215 kilometre sathi 

kaplama, 198 kilometre içme 
suyu hattı, 85,5 kilometre kana-
lizasyon hattı, 8 kilometre yağ-
mur suyu hattı imalatı yaptık. 
Paket içme suyu arıtma tesisleri, 
atık su arıtma tesisi, atık su terfi 
merkezlerini ilçeye kazandır-

dık. Çiftçilerimize yönelik fide, 
fidan ve teknik desteklerimiz 
devam ediyor. Yapımını tamam-
ladığımız Yamanlı ve Doğancı 
Hizmet binalarımızı açıyoruz. 
Sincansarnıç ve Kosova hizmet 
binaları da tamamlanma aşa-
masına geldi. Onları da yakında 
hizmete açacağız. Bakmayın siz 
birilerinin konuştuğuna. Birileri 
konuşacak, iftiralar atacak. An-
cak biz ısrarla hizmet üretmeye 
devam edeceğiz. Hizmet binala-
rımız mahallelerimize, ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Birlik beraberlik vurgusu
Bursa Milletvekili Mustafa Es-
gin de katıldığı her iki törende 
de birlik beraberlik mesajları 
verdi. Birlik ve beraberlikle il-
gili bir sorun olmadığı takdirde 
her türlü sorunun üstesinden 

gelinebileceğini dile getiren 
Esgin, “Biz siyasetten sadece 
halka hizmet etmeyi anlıyoruz. 
Mustafakemalpaşa’ya kazan-
dırılan hizmetler nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza teşekkür ediyorum. 
Mustafakemalpaşa’da Büyükşe-
hir Belediyesi’nin sorumluluğun-
da 1600 kilometre yol ağı var ve 
ulaşım konusunda ciddi yatırım-
lar yapılıyor. Eksiklerimiz tabii ki 
var ancak bunları da kısa sürede 
tamamlayacağız. Yalıntaş Kavşağı 
yapılıyor. Gençlik, Spor ve Yaşam 
Merkezi projesinde çalışmalar 
hızlandı. Birlik ve beraberlik 
içinde tüm sorunların üstesinden 
geleceğiz” diye konuştu.
Konuşanlar değil  
koşturanlarız
Mustafakemalpaşa Belediye Baş-
kanı Mehmet Kanar da son iki 
yılda Mustafakemalpaşa’ya 500 
milyon liralık yatırım geldiğini 
belirterek, “Konuşanların değil, 
koşturanların partisinde olmak-
tan gurur duyuyorum. Allah taş 
üstüne taş koyanlardan razı ol-
sun. Tüm kırsal mahallelerimiz-
de yaşam kalitesini yükseltmek 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Pandemiye rağmen 500 milyon-
luk yatırım geldi. Pandemi olma-
saydı gerisini siz düşünün. Ben 
de ilçemize yaptığı yatırımlar 
nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın 
sağlanması ve nitelikli tarımın 

geliştirilmesi hedefiyle kaliteli fide, 
fidan ve tohumluk dağıtımı başta 
olmak çiftçilerin yanında olan 
Büyükşehir Belediyesi, üreticileri 
desteklemeye devam ediyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL 
tarafından Gemlik Tarım Orman 
Müdürlüğü işbirliğiyle zeytin üre-
ticilerinin talepleri doğrultusunda 
281 üreticiye toplam 1100 dekar 
alanda damlama sulama yapmak 
üzere 400 metre uzunluğunda 550 
top sulama borusu törende çiftçile-
re verildi. Törende ayrıca 7 üretici-
nin faydalanacağı 35 bin adet çilek 
fidesi ve Fındıcak Mahallesi’nde 
kullanılmak üzere bir adet fındık 
ayıklama makinesi de üreticilere 
teslim edildi. Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, 
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Süleyman Çelik, siyasi parti temsil-
cileri, meclis üyeleri, ziraat odası 
başkanları, belediye yöneticileri ve 
üreticiler katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Süleyman Çelik, Gemlik’in başta 
zeytin olmak üzere diğer meyve 
ve sebze yetiştiriciliğine elverişli 
olduğunu söyledi. Dünya markası 
olan Gemlik zeytininin ilçe ve ülke 
ekonomisine katkı sağladığını 

belirten Süleyman Çelik, tarımsal 
bölgelerin su kaynaklarının daha 
verimli kullanılmasının da önemli 
olduğuna değindi. Tarımsal üretim-
de tekniğine uygun yapılacak sula-
mayla toprak ve su kaynaklarının 

devamlı olmasının sağlanabileceği-
ni anlatan Çelik, “Büyükşehir Bele-
diyesi, HAGEL ve İlçe Tarım Orman 
Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 
damla sulama projesi, çiftçilerin 
tarımsal sulama suyunu daha etkin 
kullanmalarını, sistemin daha geniş 
alanlara yayılmasını sağlayacaktır. 
Toplam 1100 dekar alanda damla-
ma sulama yapmak üzere 281 çift-
çimize destek, üretime katkı verildi. 
Muhtelif 7 üreticinin faydalanacağı 
35 bin adet çilek fidesi, yine Fın-
dıcak Mahallesi’nde kullanılmak 
üzere bir adet fındık ayıklama ma-
kinesi de temin edildi. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan 
Ceylan, üretime ve tasarrufa destek 
veren Büyükşehir Belediyesi ve 
HAGEL’e teşekkür etti. Üretimin ve 
üretmenin zor bir süreç olduğunu 
anlatan Ceylan, küresel ısınma se-
bebiyle yaşanan iklim değişikliğinin 
çiftçilere sıkıntılı süreçler yaşattı-
ğını dile getirdi. Üreticiye verilen 
desteğin her anlamda önemli ol-
duğunu anlatan Ceylan, damlama 
sulamanın günümüz için en verimli 
sistem olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Kaymakam 
Göç, Başkanvekili Çelik ve yetkililer 
tarafından çiftçilere damlama sula-
ma sistemi, fide ve fındık ayıklama 
makinesi teslim edildi.

05

Çiftçiye damlalık sulama sistemi 
ve çilek fidesi desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ta-
rafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ‘Damla 
sulama projesi’ kapsamında toplam 1.100 dekar alanda kullanılmak üzere 
550 top sulama borusu, 35 bin adet çilek fidesi ve bir adet fındık ayıklama 
makinesi, Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıtıldı.

Mustafakemalpaşa’da çifte açılış
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinin 
kırsal Yamanlı ve Doğancı Mahallelerine kazandıran hizmet binaları 
törenle hizmete açıldı.

Gücümüz, birliğimiz
Bursa’da engelli bireylerin hayatın her alanında yer 
alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında birbirinden farklı programlara imza 
atmaya devam ediyor. Engellilerin toplumsal fırsat-
lardan ve şehrin imkanlarından daha fazla yarar-
lanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, engelli 
bireyler ile engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerini ‘Gücümüz Birliğimiz Paneli’nde buluş-
turdu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki panele, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 
muhtarlar, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Gün bo-
yunca süren panelde, kurum temsilcileri tek tek söz 
alarak engelli bireylere yönelik bilgilendirme yaptı.
Ciddi çalışmalar yapılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli 
bireylerin yılın belirli dönemlerinde değil 365 gün 
hatırlanması ve sıkıntılarının konuşularak çözül-
mesi gerektiğini söyledi. Engelliler Günü’nde ne-
lerin yapılacağının konuşulmasının da bir yandan 
iyi olduğunu belirten Başkan Aktaş, herkesin özel 
günlerde hissiyatının arttığını ancak kısa süre son-

ra kaybolduğunu 
ifade etti. Herkesin 
birer engelli adayı 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Bu 
durumu anne ve ba-
balar her gün bunu 
hissediyorlar" dedi.
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Bursa toprağı Büyükşehir’le bereketleniyor
Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon,  dönem sonuna kadar da 5 milyon fide, fidan dağıtmayı hedefleyen Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 1 milyonu aşkın yaban mersini, ahududu, çilek, goji berry, lavanta ve aronya 
fidanını daha çiftçilerle buluşturdu.

Bursa’da kırsal kalkınmanın 
sağlanması hedefiyle fire fidan 

temininden kaliteli üretimin sağlan-
masına, ekipman desteğinden ürünle-
rin satış ve pazarlamasına kadar her 
alanda aktif rol oynayan Büyükşehir 
Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 
milyon fide fidan dağıtımı hedefine 
emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir 
Belediyesi, özellikle üzümsü meyve-
lerde Bursa’nın merkez olması hede-
fiyle Tarım ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla 
2018 yılında ‘kaliteli ahududu yetiş-
tiriciliği’ ve ‘yaban mersini yetiştirici-
liği projelerini’ başlatmış ve bugüne 
kadar çiftçilere 650 bin fide fidan 
dağıtmıştı. Büyükşehir Belediyesi 
şimdi de Hikmet Şahin Kent Hali’nde 
düzenlenen törenle çiftçilere 147 bin 
100 adet yaban mersini, 150 bin adet 
ahududu, 495 bin adet çilek, 9 bin 
900 adet goji berry, 32 bin 400 adet 
lavanta ve 167 bin 600 adet aronya 
fidanı dağıttı.
Yüzde 50 hibe desteği
Fidan dağıtım töreninde konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, fidan dağıtımlarının 
tamamen toprak analiz sonuçlarına 
göre yapıldığını, amaçlarının birileri-
ni mutlu etmek değil, bilinçli üretimle 
en yüksek verimin sağlanması oldu-
ğunu söyledi. Fidan dağıtımlarında 
çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağ-
ladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, 
çiftçilerin kalan yüzde 50’yi ise Kasım 
2022 ve Kasım 2023’te iki taksitte 
ödeyebileceklerini kaydetti. Bursa’da 
tarımla alakalı ciddi hedefleri oldu-
ğunu ve bu hedefe ulaşmak için ziraat 
odaları, tarım il müdürlüğü ve Uludağ 
İhracatçı Birlikleri ile uyum içinde ça-
lıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bizim Bursa'da tarımla alakalı bir 
derdimiz var. Yaptığımız çalışmalar, 
ihracata yansısın, ekonomiye yansı-
sın istiyoruz. Biz çocuklara oyuncak 
falan dağıtmıyoruz. Birileri alsın, 
mutlu edelim de evlerine götürsünler 
eksikler, olursa olur olmazsa olmaz 
gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Önce 

toprak analizleri yapılıyor. Analiz 
sonuçlarına göre fidan dağıtımlarını 
yapıyoruz” dedi.
Hayal değil
Bursa’da tarıma yapılan yatırımların 
ihracat rakamlarına da yansıdığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “2019’da 
270 milyon dolar olan ihracat, 
2020’de 350 milyon doları geçti. Ve 
biz hamdolsun ayçiçeği dışında hiçbir 
ürüne sübvansiyon yapmadık çünkü 
ürünler piyasada değer buldu. Bu 

rakamı çok daha yukarılara çekmek 
milyar doları görmek hayal değil. 
Buna yürekten inanıyorum” diye 
konuştu. 
Konuşmasında Tarım AŞ’nin peyzaj 
alanındaki çalışmalarına da deği-
nen Başkan Aktaş, yeşillendirme 
çalışmalarının Tarım A.Ş. aracılığıyla 
yapılması sayesinde yıllık 20 milyon 
TL’den fazla kaldığın tasarruf edildi-
ğini ve bu kaynağında da kırsal kal-
kınma için kullanılacağını sözlerine 
ekledi.

Orhaneli’de 
altyapıya neşter
Bursa Büyükşehir Belediye-
si BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Orhaneli’nin Belenoluk, Koçu, 
Sadağı ve Çeki mahallelerin-
de atık su sorununu, mahal-
lelerin uzak noktalarına yapı-
lan fosseptiklerle çözdü.

Mayıs-Aralık 2021 döneminde ger-
çekleştirilen çalışmalar ile Belenoluk 

Mahallesi’nin şebeke ve evsel bağlantıları 
yenilendi. Mahalleliyi rahatsız eden atık sula-
rı fosseptiklere deşarj eden BUSKİ, insan ve 
çevre sağlığını tehdit eden büyük bir çevre 
sorununu da gidermiş oldu.
Belenoluk Mahallesi’nin içme suyu hattının 
yenilenmesi ile sudaki kayıp kaçak oranı da 
minimize edildi. Bununla birlikte yıllardır 
kanalizasyon ağı olmayan Belenoluk yeni bir 
kanalizasyon hattına kavuştu. Koçu, Sadağı 
ve Çeki mahallelerinin kanalizasyon hattı 
yenilemesini de gerçekleştiren BUSKİ, evsel 
atıkların çevre dostu beton borularla mahalle 
fosseptiğine deşarjını da sağlamış oldu.
Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşması 
için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Orhaneli bizim için en az diğer ilçeler 
kadar önemli. Bunu da yaptığımız alt yapı 
yatırımlarıyla kanıtladık. Belenoluk’ta yıllar-
dır kanayan bir yara olan kanalizasyon hattı 
sıkıntısı giderildi. Öz kaynaklarımızla kana-
lizasyon hattı yapıldı. Tüm çabamız Bursa 
halkına daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre 
vermek için. Bunun için de gece-gündüz, 
yağmur-çamur demeden çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Harmancık ayva ile markalaşacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle imzaladığı 
protokol kapsamında HAGEL’in destekleriyle Harmancıklı çiftçilere 6 bin adet 
ayva fidanı dağıtılırken, tam verim sağlandığında bu projeyle ilçeye yıllık 2,5 
milyon TL katkı sağlanması öngörülüyor.

Sanayi kenti olarak öne çıkan 
Bursa'nın turizm ve tarım gelir-

lerini artırmak amacıyla peş peşe 
hamleler yapan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçede de kırsal kalkın-
manın sağlanması için çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. Özellikle ken-
te çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, 
Harmancık ve Büyükorhan'da göçün 
önüne geçmek amacıyla bölge eko-
nomisine değer katacak yatırımları 
devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 
Harmancık'ı tarımda ayva markalaş-
tırmayı hedefliyor. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'yle imzalanan protokol 
kapsamında daha önce bölge çiftçi-
sine 9 bin adet ayva fidanı dağıtılan 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hay-
vancılığı Geliştirme Birliği’nin (HA-
GEL) katkılarıyla Harmancık’ın 25 
mahallesindeki 66 üreticiye toplam 
6 bin adet ayva fidanı daha dağıttı. 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Süleyman Çelik, 2006 yılında 3 bin 

ve geçtiğimiz yıl 6 bin ayva fidanının 
dağıtıldığı Harmarcık’ta son yapılan 
dağıtımla birlikte toplam 15 bin ayva 
fidanının toprakla buluşturulduğunu 
hatırlattı. Özellikle son yıllarda Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen kırsal kalkınma yatırımları 
ile yaban mersini, goji berry, lavanta 

gibi katma değeri yüksek ürünlerin 
Bursa tarımı ile buluşturulduğunu 
hatırlatan Çelik, “Özellikle Harmancık 
ilçemizin ayva ile daha da öne çıkaca-
ğına inanıyorum. Desteğimiz sadece 
fidan dağıtımıyla sınırlı kalmayacak. 
Desteklerimiz farklı kalemlerde de-
vam edecek" diye konuştu.
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Bursa'nın tarımsal gelirlerini artır-
mak amacıyla ‘kaliteli fide, fidan, 

ekipman ve yüksek verimli hayvan 
ırklarının temini başta olmak üzere’ 
her alanda üreticinin yanında olan 
Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal 
kalkınma yatırımlarına devam ediyor. 
Özellikle çok fazla göç veren Orhaneli, 
Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da 
göçün önüne geçmek amacıyla bölge 
ekonomisine değer katacak yatırımları 
devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 
Keles ilçesinde fidan dağıtımı gerçek-
leştirdi. Keles’te 102 çiftçiye, 7045 adet 
badem, 1335 adet ceviz ve 225 adet 
Trabzon hurması fidanı verildi. 

Desteğe devam
Fidan dağıtım töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Murat Demir, son yıllarda Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarım politikaları saye-
sinde yaban mersini, ahududu, aronya 
gibi yüksek katma değerli ürünlerin 
Bursa tarımına kazandırıldığını söyledi. 
Dağ yöresinde istihdamı artırmak, böl-
gede kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı 
desteklemek amacıyla Keles’e kurulan 
BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi’nin bölge 
üreticisine can suyu olmaya devam 
ettiğini kaydeden Demir, “Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da çiftçileri-
mize destek vermeye devam edeceğiz. 
2023 yılı sonuna kadar toplamda 5 mil-
yon fidanı üreticimizle buluşturma he-
defimiz var. Fidan teminin yanında çift-
çilerimize gübre desteği de veriyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol 
kapsamında HAGEL’in de destekleriyle 
Harmancık ilçemizde ayva fidanı dağıt-
mıştık. Bugün de yine Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığımız ve HAGEL işbirli-
ğinde Keles ilçemizdeki üreticilerimize 
fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tüm 
çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül 
de Bursa’nın toplam 20 bin tonluk ceviz 
üretiminin yüzde 20’sinin Keles’te ger-
çekleştiğini vurguladı. 

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal 
zenginlikleri ve turizm potansiyeli 

ile Bursa’nın turizmden aldığı payı artır-
mak için yoğun çaba harcayan Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, kentin uluslararası 
alanda tanıtımı için yaptığı çalışmaların 
meyvesini toplamaya başladı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyo-
nunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 
ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri 
ve Cumalıkızık’ı evrensel miras haline 
getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olabilmek 
için yaptığı çalışmalarda hedefe ulaştı. 
‘Gelenekselden Evrensele’ sloganıyla 
Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan, 
BEBKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü tarafından da desteklenen çalışma-
ların ardından ‘zanaat ve halk sanatları’ 
dalında hazırlanan başvurusu dosyası, 
Sivas’ın dosyası ile birlikte UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu tarafından 
UNESCO’nun Paris’teki merkezine gön-
derilmişti.

Türkiye’den sadece Bursa
UNESCO’nun kültürel çeşitlilik idealleri-
ni destekleyen UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na 2021 yılında dahil olacak kent-
lerin belirlendiği toplantı önceki gün 
UNESCO’nun Paris’teki merkezinde ya-
pıldı. Dünya genelinde 49 şehrin Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dahil edildiği toplantıda, 
Türkiye’den Bursa’nın da ‘zanaat ve 
halk sanatları’ dalında üye olması ka-
rarlaştırıldı. Bu kararla UNESCO Yaratıcı 
Şehir Ağı’ndaki 295 şehir arasına giren 
Bursa, Türkiye’den de Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve 
Kırşehir’in ardından Ağ’a dahil olan olan 
7’inci şehir oldu.
Yazılı bir açıklama ile 2021 yılında 49 
şehrin UNESCO Yaratıcı Şehri ilan edil-
diğini duyuran UNESCO Genel Direktörü 
Audrey Azoulay, “Herkesi; UNESCO'nun 
teşvik etmeyi amaçladığı şehirler arasın-
daki uluslararası işbirliğini güçlendir-
mek için devletlerle birlikte çalışmaya 
davet ediyoruz” dedi.
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu da sü-
reci başarıyla yürüten Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Bursa artık çini ve 
ipekle de UNESCO’da
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 
2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bur-
sa, şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu 
‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şe-
hirler Ağı’na dahil oldu.

Dağ yöresi 
meyvecilikle 
kalkınacak
Dağ ilçelerinde kırsal 
kalkınmanın sağlanması 
hedefiyle iki hafta önce 
Harmancık’ta çiftçilere 
ayva fidanı dağıtan Büyük-
şehir Belediyesi, şimdi de 
Keles ilçesinde toplam 8 
bin 605 adet ceviz, badem 
ve Trabzon hurması fidanı-
nı üreticilerle buluşturdu.

Tarımda 
makineleşmeye 

destek
Büyükşehir Belediyesi, 
‘Bursa’da üretim kalitesi-
nin artırılması amacıyla’ 
HAGEL işbirliğinde 10 il-
çedeki yüzlerce çiftçinin 
yararlanması için ceviz 
kırma, ceviz silkeleme, 
salça, çilek sırt, dal par-
çalama, gübre atar çizel, 
traktör arkası pistonlu 
çayır ve ot biçme, helezon 
yem ezme, yem kırma ve 
taş kırma makine ekip-
manları dağıttı.

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve 
çiftçinin daha yüksek kazanç elde 

etmesi için nitelikli tarım ve hayvancı-
lığı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, 
fide ve fidan dağıtımından ürün top-
lama merkezlerine kadar her alanda 
çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve 
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği 
(HAGEL) tarafından alınan ekipmanlar, 
düzenlenen törenle Osmangazi, Nilüfer, 
Mustafakemalpaşa, Harmancık, Orhan-
gazi, Yenişehir, Büyükorhan, Mudanya, 
Orhaneli ve İznik ilçelerinde ihtiyaç du-
yulan bölgelere dağıtıldı. Destek kap-
samında 8 adet ceviz kırma makinesi, 4 
adet ceviz silkeleme makinesi, 13 adet 
salça makinesi, çilek sırt makinesi, dal 
parçalama makinesi, gübre atar çizel 
makinesi, traktör arkası pistonlu çayır 
ve ot biçme makinesi, helezon yem 
ezme makinesi, yem kırma makinesi 
ve taş kırma makinesi çiftçilere teslim 
edildi. Ayrıca İnegöl ilçesinde Deydin-
ler Mahallesi mera alanının tel çitle 
çevrilmesi ile Mustafakemalpasa ilçesi 
Karaoğlanlar, Camandar, Yenibalcık, 
Keltas ve İlyasçılar mahallelerine mera 
karışımı tohum desteği verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, gıda ile tarımın hassas ve önem 
verilmesi gereken konular olduğunu 
söyledi. Tarım ve çiftçiye destek olarak 
doğru bir iş yaptıklarını belirten Baş-
kan Alinur Aktaş, insanların tarımdan 
kaçtığı ve ziraatın tercih edilmez bir 
unsur gibi algılandığı dönemde tarıma 
daha fazla yatırım yaptıklarını ifade 
etti. Bursa’nın tarım konusunda avan-
tajlar barındırdığını dile getiren Başkan 
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve 
Tarım AŞ marifetiyle birçok çalışma 
yaptığını söyledi. Başkan Aktaş, he-
defleri olan 2024 seçimine kadar 5,5 
milyon fide-fidan dağıtımını da gerçek-
leştireceklerini hatırlattı.
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Bugüne kadar TÜRKSOY ile yap-
tıkları iş birliği çerçevesinde ata 
sporları, sergiler, TÜRKSOY kül-
tür sanat faaliyetleri, sempoz-
yum ve yayınlar, Türk dünyası 
müzeler buluşması gibi birçok 
faaliyet gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan Başkan Aktaş, 2022 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 
kapsamında hayata geçirmeyi 
planladıkları bazı projelerden 
de örnekler verdi. Türk dünyası 
temalı mimari eserler, park ve 
meydan düzenlemeleri, Türk 
dünyasından getirilen sembol 
ağaçlarla hatıra ormanı, resto-
rasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası 
Kültür Merkezi, Türk mimarisi 
sempozyumu, Türk mimarları 

buluşması, farklı coğrafyalarda 
Türk mimarisi temalı çalışma-
larla Türk dünyasına yeni kalıcı 
eserler kazandırmayı hedef-
lediklerini vurguladı. Başkan 
Aktaş, Türk dünyası temalı kitap 
fuarı, uluslararası müzik festi-
vali, Türk dünyası dergileri ve 
edebiyatçıları buluşması, Türk 
ozanları buluşması, Altaylar’dan 
Uludağ’a şairler buluşması 
gibi zengin içerikler üzerinde 
çalıştıklarını ifade etti. Sinema 
ve sahne sanatları alanında 
Türk dünyasına katkı sağlamayı 
amaçlarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Türk dünyası temalı kısa 
film yarışması, belgeseller, 2. 
Korkut Ata Türk Dünyası Film 

Festivali, tiyatro festivali gibi 
etkinliklerle sanat severlere 
güzel anlar yaşatmak istiyoruz. 
Ulutav’dan Uludağ’a Türk müzi-
ği festivali, Türk dünyası temalı 
konserler, sanatçılar buluşması, 
Türk dünyası marşı yarışması, 
destan yarışması gibi etkinlik-
lerle Türk müzik dünyasının 
sesini tüm dünyaya duyurmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Büyük açılış nevruzda
Her yıl 21 Mart'ta büyük 
coşkuyla kutlanan Nevruz 
Bayramı'nı Türk dünyası ülke-
leri ile birlikte Bursa’da çeşitli 
etkinliklerle kutlayacaklarını 
ve büyük açılış programını ya-
pacaklarını kaydeden Başkan 
Aktaş, “Türk dünyası spor müsa-
bakaları şöleni, 4. Dünya Göçebe 
Oyunları, at yarışları ile Türk 

kültürü ve spor alanında geli-
şime ve ortak hafızamıza katkı 
sunacağız. Türk görsel sanatları 
ve sergilerini tüm dünyaya ta-
nıtmak için, Türk dünyası kadın 
ressamlar buluşması, dünyanın 
farklı yerlerinde düzenleyeceği-
miz Türk kültürüyle ilgili fotoğ-
raf sergileri, Türk Fotoğrafçılar 
Türk Dünyasını Fotoğraflıyor 
projesini, Türk dünyası müzeler 
ve sergiler buluşmaları gerçek-
leştireceğiz. Her türlü Türk kül-
türünü gelecek nesillere aktara-
rak, gelenek ve göreneklerimizin 
unutulmamasını arzuluyoruz. 
Bursa için bundan sonraki hede-
fimiz; şehrimizi dünya çapında 
markalaştırmak ve Avrupa kül-
tür başkentleri arasında yerini 
almasını sağlamak. Bursa için 
hayallerimiz var" dedi.
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Türk’ün 
Kültür Sancağı 

Bursa’da dalgalanacak
Osmanlı’nın beylikten cihan devletine dönüşümüne 

ev sahipliği yapan tarih başkenti Bursa, ‘2022 yılı 
Türk Dünyası Başkenti’ unvanı ile Türk dünyasını 

ağırlamaya hazırlanıyor.  

Türk dili konuşan 
halklar ve ülkeler 

arasında dostane ilişki-
ler kurarak, ortak Türk 
kültürünü, dilini, tarihini, 
sanatını, gelenek ve göre-
neklerini gelecek kuşak-
lara aktarmak amacıyla 
çalışan Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı’nın 
(TÜRKSOY) Kültür Ba-
kanları Daimî Konseyi 38. 
Dönem Toplantısı’nda Bursa, “2022 
Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçil-
mişti. Aynı zamanda ‘zanaat ve halk 
sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dahil olan Bursa, Türk 
dünyasını, Osmanlı başkentinde ağır-
layacak olmanın heyecanını yaşıyor. 
Türk Dünyası Kültür Başkenti unvan 
ile yapılacak olan çalışmalar Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen toplantı ile kamuoyuna duyu-
ruldu. Toplantıya Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Yakup 
Canbolat, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş ile Bursa milletvekille-
ri, ilçe belediye başkanları, akademis-
yenler ve turizmciler katıldı.
Unvanı layıkıyla taşıyacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, törende yaptığı 
konuşmada, uzun soluklu bir yolu 
aştıklarını, 2018 yılından bu yana 
sürdürdükleri çalışmaların sonucunda 
Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı 
almanın haklı gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Başkan Aktaş, Bursa’nın bu 
unvanı layıkıyla taşıyacağını belirte-
rek, “Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür 

Başkenti seçilmesini çok 
kıymetli buluyoruz. Olduk-
ça büyük bir yabancı turist 
potansiyelimiz mevcut. 
Bursa’ya ağırlıklı olarak 
Ortadoğu, Avrupa ve Uzak 
Asya’dan turistler gelmek-
le birlikte son dönemde 
Özbekistan, Kazakistan Ve 
Tataristan’dan da ziyaret-
çilerimiz oldu. Pandemi 
öncesi verilere göre her 

sene yaklaşık olarak 1.5 milyonu aşkın 
turist ağırlayan şehrimizin küresel 
turizmi de derinden etkileyen mevcut 
koşullar çerçevesinde hedefi, dönem 
sonunda ziyaretçi sayısını iki katı-
na çıkarmaktır. 2022, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Bursa için şehrin 
tanıtımı, değerlerinin dünyaya anla-
tılması, turizm ve hizmet sektörünün 
canlanması ve yapılacak etkinlik ve 
faaliyetlerin kent ekonomisine ciddi 
katkı sunması bakımından son derece 
önemsediğimiz bir yıl” diye konuştu.

‘Türk’ temalı etkinlikler
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Türkiye’nin 4’üncü büyük, 
sanayinin ise lokomotif 

kenti olan Bursa, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
2022 yılında hem daha yaşanı-
labilir bir kente dönüşüyor hem 
de Türk Dünyası Kültür Başkenti 
unvanıyla dünya vitrinine çı-
kıyor. Alt ve üstyapıda bugüne 
kadar yaptıkları çalışmaların 
meyvesini toplamak hedefiyle 
2022 yılı için performans odaklı 
bir bütçe hazırlayan Büyükşehir 
Belediyesi, 3 milyar 570 milyon 
TL öngörülen gider bütçesinin 
yüzde 20’sini ulaşım yatırım-
larına ayırdı. Ulaşım sorun ol-
maktan çıkarmakta kararlı olan 
Büyükşehir Belediyesi, 2022 
yılında sadece ulaşıma en az 730 
milyon liralık yatırım yapmayı 
planlıyor.
Tarihi dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi’nin ken-
tin geleceğine damga vuracak 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 
Çarşıbaşı Kentsel Tasarım 
Projesi’nin yılsonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor. 
Osmanlı'nın ilk başkenti olan 
Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya 
başlayan, 16. yüzyılda han, be-
desten ve çarşıların oluşumuyla 
gelişimini tamamlayan Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski 
ihtişamına kavuşturacak pro-
jede 16 ay gibi kısa sürede 37 
binanın yıkımı tamamlanmıştı. 
Sadece mevcut binaların yıkıl-
ması bile beton yığınları arka-
sına gizlenen Ulu Cami ve tarihi 
hanları gün yüzüne çıkarmaya 

yeterken, uygulanacak tasa-
rım projesiyle kent merkezi 
yerli ve yabancı turistlerin en 
önemli buluşma mekanı olacak.
Ulaşımda tam yol ileri
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 2022 yılında ulaşım alanın-
da 730 milyon liralık bütçe ile 
74 faaliyetin gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. Raylı sistemlerde 
Emek - Şehir Hastanesi imalatı 
devam etmesi ve Kent Meydanı 
Terminal hattının tamamlan-
ması planlanıyor. Üniversite 
Görükle Metro Hattının yüzde 
10’unun tamamlanması öngörü-
lürken, Adliye Kavşağı ile Çelebi 
Mehmet Bulvarı Avrupa Konseyi 
Bulvarı bağlantı kavşağının ta-
mamlanması, Durmazlar ve Sarı 
Cadde kavşaklarının da yüzde 
10 gerçekleşme planlanıyor. 
Mudanya yolu Geçit Bademli 
bağlantı Köprüsü, Mudanya yolu 
Yeni Karaman bağlantı Köprüsü, 
Nilüferköy Geçit bağlantı Köp-
rüsü ve Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi köprüsü ile Samanlı 
köprülerinin tamamlaması, 
Stadyum Soğukkuyu bağlantı 
Köprüsü’nün de yüzde 10 ora-
nında tamamlanması bekleniyor. 
Yine ulaşım alanında şehrin 
muhtelif yerlerindeki mevcut 
yolların kalitesinin geliştirilmesi 
ve yeni yolların açılmasıyla il-
gili olarak 240 kilometre asfalt 
dökümü, 300 kilometre sathi 
kaplama ve 200 kilometreka-
relik parke temini yapılması 
hedeflendi.

Yeşil hasreti bitiyor
‘Yeşil Bursa’ olarak anılan ancak 
özellikle sanayileşme ile birlikte 
1980’li yıllardan itibaren kaçak 
ve çarpık yapılaşmanın kurbanı 
olan Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ 
kimliğine kavuşması için Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
2022 yılında yeşil alan ve çevre 
yatırımlarına da 346 milyon TL 
yatırım yapılması öngörülüyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın dönem sonuna 
kadar 3 milyon metrekare yeşil 
alan hedefi doğrultusunda çalış-
malarını aralıksız sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, hizmete açı-
lan Bursa Millet Bahçesi ve Vakıf 
Bera Kent Parkı’nın ardından 
çalışmaları devam eden Gökdere 
Millet Bahçesi ile Demirtaş Me-
sire alanını da 2022 yılı içinde 
tamamlamayı hedefliyor.
Bursa nefes alacak
Yıldırım ve Osmangazi ilçe-
lerinin sınırını belirleyen 
Gökdere’nin her iki yakasını 
kaplayan yaklaşık 200 bin 
metrekare alan üzerinde ha-
yata geçirilen Gökdere Millet 
Bahçesi’nin sadece 2 bin 800 
metrekaresinde sosyal donatı-
lar, kalan alanda ise rekreasyon 
alanları bulunacak. Projede 10 

bin 887 metrekare alanda çocuk 
oyun köyü, yöresel bitkilerin 
mevsimsel renklendirme göste-
rilerinin yapılacağı 4 bin metre-
karelik bitki gösteri alanları ve 
2 bin 750 metrekarelik biyolojik 
gölet bulunacak. 2 bin metre 
uzunluğunda bisiklet parkuru-
nun, 2 bin metre koşu yolunun 
ve 4 bin metre gezinti yolunun 
olacağı projede, 16 kameriye, 
3 mangal pişirme birimi ve 31 
piknik masası, piknik alanı yer 
alacak. Sosyal tesisin, yöresel 
satış ünitelerinin ve mescidin de 
olacağı projede bin 25 metreka-
relik alanda millet kıraathanesi 
yapılacak.
Yine 1987 yılında DSİ tarafından 
Demirtaş Barajı’nın bulunduğu 

alana yaptırılan ve son 15 yıl-
dır adeta kaderine terk edilen 
Çim Kayağı Tesisleri, farklı bir 
konseptle yeniden Bursalıların 
hizmetine sunulacak. Türki-
ye, Almanya, İsviçre ve Çek 
Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 
1991 yılında Çim Kayağı Dünya 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapan alan için Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından ayrıcalıklı 
bir proje hazırlandı. Hazırlanan 
proje kapsamında Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden 35 bin 200 
metrekarelik alanın tahsisini 
alan Büyükşehir Belediyesi, Or-
man Bölge Müdürlüğü ile yapıla-
cak işbirlikleri ile alanı ilerleyen 
süreçte 250 bin metrekareye 
kadar çıkaracak.

Bursa’da değişim 
2022’de hissedilecek
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Raylı sistemde T2 mesaisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluş-
turacak’ projesi olan T2 tramvay hattında çalışmalar hızlandı. Hat üze-
rinde balast ayarı, elektrik hatları montajı, trafoların montajı ve bakım-
onarım merkezi ince işçilikleri gibi birçok çalışma eş zamanlı olarak 
yürütülürken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022’nin ilk 
yarısında test sürüşlerine başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
kenti demir ağlarla örme 

hedefi doğrultusunda projelendir-
diği Kent Meydanı-Terminal tram-
vay hattında eksik imalatların 
tamamlanması için yapılan ihale 
kapsamındaki çalışmalar hızla 
devam ediyor. Toplam 9 bin 445 
metre uzunluğuna ve 11 istasyona 
sahip T2 hattının T1 hattına olan 
entegrasyon süreci ise daha önce 
tamamlanmıştı. Bünyesinde 3 
adet demiryolu köprüsü, 2 adet 
karayolu köprüsü, 6 adet trafo, 
depo alanı hizmet binası, depo 
bağlantı hattı ve bekleme hatla-
rının bulunduğu projede bugüne 
kadar önemli mesafeler kat edildi. 
Güzergah üzerindeki istasyon ve 
çevrelerindeki muhtelif işler kap-
samında 300 bin metreküp kazı, 
100 bin metreküp dolgu,  27 bin 
metre bordür ve 7 bin metrekare 
parke imalatı yapıldı. Betonarme 
perde duvar ve muhtelif beto-
narme işler için yaklaşık 60 bin 
metreküp beton döküldü. Hat 
üstyapısı kapsamında 29 bin 900 
metreküp balast serilirken, devam 
eden ikinci tabaka balast serimi-
nin tamamlanmasıyla hat üze-
rinde yaklaşık 38 bin metreküp 
balast imalatı gerçekleştirilmiş 
olacak. Balastlı hat yolunda buraj 
makinesi ile buraj yapımı devam 
ederken, raylı sistem araçlarına 
enerji temin edecek havai hat 
katener sistemi için toplamda 472 
ton galvanizli çelik direk imalatı 
tamamlandı. Havai hatların mon-
tajı devam ederken, hat boyunca 
yer alan toplam 6 adet trafo bina-
larının iç ekipmanlarının montajı-
na da başlandı. 9 adet istasyonda 
toplam 25 adet yürüyen merdi-
ven ve 16 adet asansör montajı 
tamamlanırken, hat sonunda 
bulunan bakım-onarım merkezi 
binasının cephe kaplama imalat-
ları, köprülü gezer vinç kaldırma 
sistemi ve araç yıkama ünitesinin 
montajları gerçekleştirildi.
Test sürüşleri Mayıs’ta
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, hat boyunca 

hummalı şekilde devam eden 
çalışmaları yerinde inceledi. Genel 
Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, 
BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet 
Kürşat Çapar ve yüklenici firma-
nın sorumlularından çalışmalar 
hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, 
farklı farklı sebeplerden dolayı 
inşaatında gecikmelerin yaşandığı 
Kent Meydanı-Terminal tramvay 
hattının Bursalılar tarafından 
merak ve heyecanla beklendiğini 
hatırlattı. Bugüne kadar çalışma-
larda ciddi mesafe kat edildiğini 
dile getiren Başkan Aktaş, “Termi-
nal ile Kent Meydanı arasındaki 

bölge eğitim kurumları, alışveriş 
merkezleri, emniyet, müftülük, 
adliye, fuar alanı, BUTTİM ve Gök-
men Uzay ve Havacılık Merkezi 
ile destinasyon haline geldi. Allah 
nasip kısmet ederse, önümüzdeki 
yıl Nisan ve Mayıs ayları gibi test 
sürüşlerine başlamayı planlıyo-
ruz. T1 hattı ile de entengrasyon 
sağlandı. Bir tava gibi düşünebilir-
siniz. İnşallah şehrin kuzey aksına 
gidişleri tamamen raylı sistemle 
gerçekleştirmiş olacağız. Biraz 
gecikti, sorunlar oldu ama artık 
sonuna yaklaştığımızı söyleyebili-
rim” diye konuştu.

Büyükşehir’den 
trafiğe nefes 
aldıracak hamle
Büyükşehir Belediyesi, yoğun 
konutlaşmanın olduğu Yunuse-
li bölgesinde ulaşımı rahatla-
tacak olan Dereçavuş-Yunuseli 
Bağlantı Yolu’nda çalışmaları 
tamamlayarak hizmete açtı.

Bursa’nın en çok konuştuğu trafiği so-
rununun çözümü için çalışmalarını tüm 

hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şeh-
rin önemli noktalarında alternatif yol çalışma-
ları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak 
yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşe-
hir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü 
Şankaya Anadolu Lisesi’nin yakınında bulunan 
bağlantı köprüsünden Armutköy’e dönen yol-
da çalışmalara geçtiğimiz aylarda start vermiş-
ti. Ekiplerin yoğun gayretiyle çalışmaları hızla 
tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Dereçavuş-
Yunuseli Bağlantı Yolu’nu Bursalıların hizme-
tine açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hizmete açılan bağlantı yolunda-
ki son durumu yerinde inceledi. Yetkililerden 
bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, açılan alternatif 
yolun bölgeye nefes aldıracağını söyledi.

"Bizi izlemeye devam edin”
Yunuseli-Dereçavuş bağlantı yolunda çalış-
maların tamamlandığını söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen ve hızla 
büyüyen Bursa’ya yönelik ulaşım yatırımla-
rının toplu taşımada, raylı sistemlerde. köp-
rülü kavşaklarda ve bağlantı yollarında hızla 
devam ettiğini belirtti. 140 milyon TL’ye mal 
olan optimizasyon çalışmalarının tamamlan-
dığını ve yoğunluğun yaşandığı saatlerde sefer 
aralığının 2 dakikaya indirildiğini ifade eden 
Başkan Alinur Aktaş, otobüs filosunda yüzde 
33’lük bir büyüme olduğunu, yüzde 75'inin 
yenilendiğini anlattı. T1 hattının T2 ile enteg-
rasyonu için çalışmaların sürdüğünü dile geti-
ren Başkan Aktaş, Emek Şehir Hastanesi hat-
tında da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 
Kavşak, akıllı kavşak, yol ve bağlantı çalışma-
larının da sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, 
“Kamulaştırmalarda hız kesmiyoruz. Acemler 
Kavşağı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Son 
olarak yoğunlaşan Yunuseli bölgesini rahatla-
tacak projelerden bir tanesini hayata geçirdik. 
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçu-
oğlu Caddesi’ni Bursa Çevre Yolu’na ve Bursa 
Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne bağlamak-
tadır. Bağlantı yolu Mudanya ilçesiyle Bursa 
Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bu-
lunan yerleşim alanları için alternatif ulaşım 
sağlıyor. 8 metre genişliğinde ve 3400 metre 
uzunluğunda bir yolumuz. Yaklaşık 3 milyon 
400 bin gibi maliyete mal oldu. Hayırlı uğurlu 
olsun. Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam 
ediyor. Bizi izlemeye devam edin" dedi.
Başkan Alinur Aktaş, bağlantı yolundaki ilk 
sürüşü de otomobilin direksiyonuna geçerek 
kendisi yaptı.
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Bursa merkezde alt ve üst 
yapıdan kültürel faaliyetlere 

kadar birçok alanda hizmetle-
rine ara vermeden devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, daha 
konforlu şehir hedefiyle 17 il-
çede faaliyet gösteriyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, AK Parti 
İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Dur-
muş ve meclis üyeleriyle birlikte 
İnegöl’de yapımı devam eden 
hizmetleri yerinde inceledi. 
Parke taşı çalışmalarının yapıl-

dığı Huzur Mahallesi’ni ziyaret 
eden Başkan Aktaş, proje hak-
kında yetkililerden bilgi aldı. 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından Huzur Mahallesi yan 
yolda 500 metre kaplama, Vali 
Caddesi’nde 400 metre kapla-
ma, Cumhuriyet Caddesi’nde 
300 metre kaplama, FSM Cad-
desi, Papatya Caddesi ve Gül 
Caddesi’nde de yama çalışma-
ları yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 
600 ton asfalt döküldü, 2 bin 
200 ton da PMT kullanıldı. FSM 

Caddesi’nde kaldırım imalatları 
ise daha önce tamamlanmıştı. 
Atatürk Caddesi’nde ise kaldı-
rım ve parke yol çalışmaları de-
vam ediyor. Papatya Caddesi ve 
Gül Caddesi kaldırım imalatları 
da planlama kapsamına alındı.
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2017 Kasım ayın-
dan bu yana İnegöl genelinde 67 
kilometre sıcak asfalt, 117 kilo-
metre sathi kaplama, 426 bin ton 
ocak malzemesi, 78 bin metreka-
re bordür-tretuar, 31.6 kilometre 

oto korkuluk, 1 adet köprü ve 61 
bin 500 metrekare de parke temi-
ni gerçekleştirdiğini söyledi. Bu 
yıl içerisinde yapılan çalışmaları 
da anlatan Başkan Aktaş, “2021 
yılı içerisinde 2 kilometre sıcak 
asfalt, 14,1 kilometre sathi kap-
lama, 93 bin ton ocak malzemesi, 
23 bin metrekare bordür-tretuar, 
3 bin 795 metrekare parke temi-
ni yapıldı. Huzur Mahallesi’nde 
özellikle ana akstaki çalışmaları 
vatandaşlar istiyordu. Buradaki 
tretuar-bordür çalışmaları hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Yan 
yol ile alakalı çalışmaları yaptık. 
Kamulaştırmalar halledildiğinde, 
hem mobilya alışveriş mekanla-
rına hem de Huzur Mahallesi’ne 
giriş çıkışlar daha güzel hale 
getirilecek” dedi. Başkan Aktaş, 
“Yeni İnegöl’de altyapıyla alakalı 
çok işimiz var. Büyükşehir ve İne-
göl belediyeleri olarak hızlı bir 
şekilde adımlar atacağız. Altyapı 
olarak buna hazırız. Çalışmalara 
destek olan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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Tüm yollar Şehir Hastanesi’ne çıkacak

Şehir Hastanesi ile 
İzmir Yolu arasında-
ki 6,5 kilometrelik 
yolun ikinci etabın-
da çalışmalara hız 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, Mudan-
ya Yolu ile hastane 
arasındaki bağlantı 
için de düğmeye 
bastı.

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan 
çıkarmak amacıyla yeni yollar, 

yol genişletme, raylı sistem, köprü ve 
kavşak çalışmalarını hız kesmeden 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bün-
yesinde 6 farklı hastanede toplam bin 
355 yatak kapasitesi bulunan Bursa 
Şehir Hastanesi’ne karayolu ile ulaşı-
mın önündeki engelleri de bir bir kal-
dırıyor. İzmir Yolu ile Şehir Hastanesi 
arasında projelendirilen yolun ilk 
etabı olan 3 bin 500 metrelik bölümü 
daha önce tamamlayan Büyükşehir 
Belediyesi, yolun ikinci etabı olan Ce-
viz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin 
metrelik bölümde kamulaştırmaların 
ardından imalat çalışmalarına başla-
mıştı. Hava şartlarının uygun olması 
halinde 2-3 ay içerisinde bu yolu 

tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de hastane ile Mu-
danya Yolu arasındaki alternatif yol 
çalışmasına başladı.
Bademli–Hastane bağlantısı
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Bademli–Şehir 
Hastanesi arasında alternatif gü-
zergah olarak oluşturulan 8 metre 
genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre 
uzunluğundaki yolda incelemelerde 
bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa genelinde 600’den fazla şan-
tiyede yoğun çalışma içerisinde 
olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“Otoyolun doğu kısmındaki Şehir 
Hastanesi bağlantısıyla ilgili çalış-
maları geçtiğimiz hafta incelemiştik. 
Şimdi de otoyolun batı kısmında 
Bademli–Şehir Hastanesi arasında 
oluşturduğumuz alternatif güzergah-
taki çalışmaları inceliyoruz. Bu çalış-
ma aynı zamanda Balat Kavşağı’nda 
oluşan yoğunluğu bertaraf etmek 
adına da önemli. Bademli'nin otoyola 
ve Şehir Hastanesi’ne sirkülasyonu 
ile alakalı alternatif yollar açıyoruz. 
İnşallah 8 metre genişliğindeki bu 
yol, uzunca bir süre hizmet edecek ve 
zamanla iyileştirmeler de yapılacak. 
Bu alternatif yol, yoğun konutlaşma-
nın olduğunu bölgeyi ciddi şekilde 
rahatlatacak” dedi.

Büyükşehir’den İnegöl’e yatırım atağı
Bursa’nın daha ya-
şanılabilir şehir ol-
ması hedefiyle 17 
ilçede onlarca projeyi 
hayata geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, 
İnegöl ilçesinin Huzur 
Mahallesi’nde üst yapı 
çalışmalarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor.

Mudanya yolundan ulaşım
Şehir Hastanesi ile Mudanya yolu arasında da 2,5 
kilometrelik bir yol projesinin bulunduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bu hatta da Emek – Şehir 
Hastanesi raylı sistem çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından imalatlara başlayacağız. 
İzmir yolundan başlayıp Şehir Hastanesi, hızlı 
tren istasyonu ve Mudanya yoluna bağlantısının 
yapılması ile bölgeye 3 şeritli gidiş ve dönüş sağ-
layacak alternatif bir yol güzergahı oluşturulacak. 
Bursa ulaşımı ve trafiği konuşuyor ancak biz de 
bu konuda ulaşım yatırımlarıma hız kesmeden 
devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde bugüne 
kadar 155 bin ton sıcak asfalt kaplama çalışması 
yapıldı. 17 ilçede toplamda; 350 km sathi kapla-
ma çalışması tamamlandı. 36 güzergahta; 114 bin 
250 metre yol genişletme ve yol yapım çalışması 
devam ediyor. 17 ilçede 70 noktada çalışmaları-
mız devam ediyor” diye konuştu.
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Nilüfer ilçesi sınırlarındaki orman 
arazisine kurulacak Sokak Hay-

vanları Rehabilitasyon Merkezi, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’ndan Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 31 
bin metrekare alan üzerinde hayata 
geçirilecek. Bünyesinde ameliyathane 
binası, kuduz müşahade binası, bahçe-
li yaşam ünitesi, tedavi ünitesi, yavrulu 
anne tedavi ünitesi, personel binası, 
su deposu ve LNG tesisi bulunacak 
projenin ikinci etabında ise hayvan 
çeşitliliği ve büyüklüğüne göre merkez 
alanı 200 dönüme kadar yayılabilecek. 
Orman arazisindeki tek bir ağaca bile 
zarar vermeyecek şekilde tasarlanan 
projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve 
can dostları için doğal bir yaşam alanı 
oluşturulacak. Çevre duvarı ve tel-çit 
imalatlarının başladığı proje alanını 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, projeyi önümüzdeki 
yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı 
hedeflediklerini kaydetti.
Daha hijyenik ve modern
Özellikle dükkanların kapalı olduğu, 
sokaklarda hayatın durma noktasına 
geldiği pandeminin ilk dönemlerinde 
sokak hayvanlarının da büyük sıkın-
tıya düştüğünü hatırlatan Başkan Ak-
taş, Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
dönemde de can dostlarının imdadına 
yetiştiklerini hatırlattı. Mahalle gönül-
lüleri ile düzenli besleme faaliyetleri, 
sivil topum kuruluşlarıyla işbirliği 

içinde ciddi çalışmalar yaptıklarını ifa-
de eden Başkan Aktaş, “Ama biz baştan 
beri çok daha kurumsal bir merkezde, 
çok daha hijyenik ve modern şartlarda 
can dostlarımıza hizmet vermeyi iste-
diğimizi söylemiştik. Şimdi Orman’dan 
aldığımız tahsisatla da Gümüştepe 
Mahallesi'nde yaklaşık 31 bin met-
rekare alanda çalışmalara başladık. 
İnşallah zaman içerisinde etap etap bu 
proje genişleyecek” dedi.
“Hayvan sevgisini artıracağız”
Hayvan sağlığına yönelik birimlerin 
yanı sıra proje dahilinde yürüyüş 
yolları, pergolalar, etkinlik ve çocuk 
oyun alanlarının da yapılacağını dile 

getiren Başkan Aktaş, “Amacımız gelen 
vatandaşlarımızı burada ağırlamak, 
hayvan sahiplenmelerini sağlamak ve 
özellikle okullarımızı burada misafir 
ederek çocuklarımızdaki hayvan sev-
gisini artırmak. Yine araçla gelenlerin 
sorun yaşamaması için otoparklarımız 
bulunacak. Çevre duvarı ve tel-çit ima-
latlarında başladık. Mümkün olduğu 
kadar ağaç nakli yaparak, ağaç kesi-
mi yapmadan doğaya uygun şekilde 
çalışıyoruz. Yine Misi mahallemizin 
ihtiyaçlarını düşünerek, bir Hıdrellez 
etkinlik alanı oluşturuyoruz. İnşallah 
nasip olursa 2022 sonunda da bu 
imalatı bitirip, Bursa'ya kazandırmış 
olacağız” diye konuştu.

Can dostları için modern tesis
Bursa’da düzenli besleme faaliyetleri ile ve doğal ortamlara yerleştirilen barı-
naklarla sürekli can dostlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
kente modern bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor.

Büyükşehir’den Kızılay’a anlamlı bağış
Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri hayata geçirmeye 

devam eden Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, diğer taraftan 
her türlü sosyal sorumluluk 
projelerinde de başı çekmeye 
devam ediyor. Son olarak Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
Türk Kızılay’ı Bursa Şubesi’ne 
iki adet otobüs bağışladı. Mobil 
kan alımlarında kullanılacak 
otobüslerden biri de Tarım AŞ 
tarafından kan alımına gerekli 
cihazlarla donatıldı. İkinci oto-
büsün donanımını Kestel Bele-
diyesi üstlenirken, araçlar dü-
zenlenen törenle Kızılay’a tes-

lim edildi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da şuan da 
bile hastanelerde şifa bekleyen, 
kan bekleyen insanlar olduğunu 
hatırlatarak, Kızılay’ın yıllardır 
bu konuda önemli bir işlevi 
yerine getirdiğini kaydetti. 
Başkan Aktaş, “Şu an belki kana 
ihtiyacımız olmayabilir ama bir 
gün hepimizin Kızılay'la yolu 
kesişebilir, ihtiyacımız olabilir. 
Bu kendimiz de olabiliriz ve ya 
Allah göstermesin bir yakınımız 
da olabilir. Dolayısıyla da böyle 
bir organizasyona destek ver-
mek bizim için büyük bir onur-
dur" dedi.

Büyükşehir’le 
bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli 
çocuklar ve aileleri için ‘Bir Ev Bir Dünya’ 
projesini başlattı. Koronavirüs salgını 
sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali 
hazırda özel gereksinimli olan çocuklar, 
‘pandemi tedbirleri kapsamında’ eğitim, 
sağlık ve sosyal destek hizmetlerine eri-
şimleri ile ilgili birçok beklenmeyen sıkın-
tıyla karşılaştı. Engelli sağlık heyet raporu 
alamamış aileler ‘çocukları için tanınmış’ 
sosyal destek mekanizmalarına dahil ola-
mazken, özel eğitim sürecinde de herhan-
gi bir psikososyal destek de alamıyorlar. 
Sağlık heyet raporu almış çocuklarda ise 
okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve 
hastanelerin çalışma şekillerindeki de-
ğişikliklerden dolayı almak zorunda ol-
dukları hizmetlerde istemeyen aksamalar 
meydana geliyor.
Büyükşehir devrede
Özellikle 2019-2020 yılları itibariyle özel 
gereksinimli ve gelişim geriliği ile doğan, 
tanı almış veya henüz alamamış 0-3 yaş 
aralığındaki çocuklar ile ailelerinin yaşa-
dığı dezavantajlı durumu ortadan kaldır-
mak için Büyükşehir Belediyesi devreye 
girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, engelli çocuklar ve ailelerin yaşa-
dığı sıkıntıların aşılması için hazırlanan 
‘Bir Ev Bir Dünya’ projesini ‘trizomi has-
tası olarak dünyaya gelen 13 aylık Feriza 
Almina Alyanak’ı ziyaretinde’ kamuoyuna 
duyurdu. Başkan Aktaş, özel gereksinimli 
olan 0-3 yaş arası çocuklar ile ailelerinin 
yaşanılan zorluklarla baş edebilmesi nok-
tasında destek verileceğini söyledi. Da-
nışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek 
hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması 
gibi çalışmalarla aile destek gruplarının 
oluşturulması ve çocuğun gelişim ile taki-
binin yapılabilmesinin hedeflendiğini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Proje faaliyetleri 
kapsamında; aile danışmanlığı, haklar ile 
ilgili hizmetler hakkında danışmanlık ve 
yönlendirme, sosyal destek hizmetleri, 
sağlık hizmetlerine erişim desteği, fizyote-
rapi-ergoterapi değerlendirmeleri ve yön-
lendirme hizmetleri yapacağız" dedi.
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350 bin okur kitapla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap 
fuarı, 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, 200’ye yakın imza etkinliği, 
30 söyleşi, 2 panel ve 1 sergi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya 

Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedilen Büyük-
şehir Belediyesi Kitap Fuarı, Bursalıların yoğun 
ilgisiyle tamamlandı. Fuaye alanındaki stantlarda 
oluşan yoğunluğun yanı sıra söyleşilerde büyük 
katılım, kitap imzalatmak için de uzun kuyruklar 
oluştu. Bursalıları 10 gün boyunca kitap ve önemli 
yazarlarla buluşturan fuarı 350 bini aşkın kitapse-
ver ziyaret etti. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı 
yazar ve şairin katıldığı fuarda, Ahmet Mümtaz 
Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Bahadır 
Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Em-
rah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal 
Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, 
Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa 
Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer 
ve Turan Karataş gibi birçok önemli isim okurla-
rıyla buluştu.
Fuar kapsamında 200’ye yakın imza etkinliği, 30 
söyleşi programı, 2 panel ve 1 sergi de yoğun katı-
lımla gerçekleştirildi.

Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor
Bursa’da eğitim dönemi başında Nezir Gen-
cer İmam Hatip Ortaokulu’na Bilişim Atölye-
si kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de Ahmet Çabuk Ortaokulu’na Fen Bilimleri 
Laboratuvarı yaptı.

Bursa’da çocukların ve 
gençlerin eğitim alanlarının 

iyileştirilmesine yönelik birçok 
çalışma yürüten Büyükşehir Be-
lediyesi, tüketen değil üreten bir 
nesil yetişmesi amacıyla eğitim 
hayatına katkı sunmaya devam 
ediyor. Milli Eğitime bağlı okul-
larda öğrencilerin robotik kodla-
ma ve yazılım başta olmak üzere 
teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim 
Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir 
Belediyesi, ilk atölyeyi eğitim 
dönemi başında Nezir Gencer 
İmam Hatip Ortaokulu’nda 
hizmete açmıştı. Okulların ih-
tiyaçları doğrultusunda yeni 
eğitim alanları oluşturan Büyük-
şehir Belediyesi, Ahmet Çabuk 
Ortaokulu’na da Fen Bilimleri 
Laboratuvarı kazandırdı. Öğren-
cilerin teorik olarak derslerde 
gördükleri konuları uygulamalı 
olarak işlemelerine olanak 
sağlayacak laboratuvarın açılışı 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Serkan Gür’ün de katıl-
dığı törenle yapıldı.
İlk deneyi Aktaş’la yaptılar
Laboratuvarın açılış kurdelesi-
ni öğrencilerle birlikte yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, daha sonra eldiven 
giyip, gözlük taktıktan sonra 
öğrencilerle birlikte kimya 

deneyi yaptı. Daha sonra okul 
idaresinin bölge esnafı ve iş 
adamlarının katkılarıyla oluştur-
duğu kütüphanenin de açılışını 
yapan Başkan Aktaş, öğrenci ve 
öğretmenlerle sohbet etti. Her 
çocuğun etkilendiği, esinlendi-
ği öğretmenleri olduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, daha do-
natımlı bir nesil için ellerinden 
geleni yapacaklarını söyledi.

Başkanlık konutu yerinde 
Süleyman Çelebi 
külliyesi yükselecek

Bursa’da altyapıdan üstyapıya kadar birçok alan-
da çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, 

şehre yeni yaşam alanları kazandırmak için de kolları 
sıvadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada 1960 yılından 
bugüne Bursa’da görev yapmış Büyükşehir Belediye 
Başkanları tarafından kullanılan ve şuanda da kendi-
sinin ailesiyle yaşadığı ‘Başkanlık Konutu’nun yıkıla-
rak bölgeye ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’ yapılacağını 
söyledi. Ulu Camii’nin ilk imam-hatibi ve Mevlid-i 
Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin adını gelecek nesil-
lere taşımayı amaçladıklarını belirten Başkan Aktaş, 
2022 yılının Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl-
dönümü olduğunu ve Vesilatün Necat (Mevlid-i Şerif) 
adlı eserinin yazılışının da 600. yıldönümü olacağını 
hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılının vefatı-
nın 600. yılı vesileyle Süleyman Çelebi yılı olarak 
UNESCO'nun programına alındığını açıklayan Başkan 
Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
sıkça Süleyman Çelebi’nin Bursa bağlantısına vurgu 
yaptığını, 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı ilan edile-
bileceğini ifade etti.
Süleyman Çelebi türbesinin de olduğu 10 dönümlük 
alanda yapılacak olan külliye ile Bursa’ya yeni bir 
kültür ve sosyal alan kazandırılmış olacağını söyleyen 
Başkan Aktaş, külliyenin yapımı için hazırlıkların 
başladığını dile getirdi. 6-7 ay içerisinde başkanlık 
konutunu boşaltarak kendi yaptırdığı yeni evine yer-
leşeceğini de açıklayan Başkan Aktaş, Bursalıların da 
yeni bir kültür eserine kavuşacağını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye-
si Başkanları tarafından kullanılan 
‘Başkanlık Konutu’ ile etrafını kapsa-
yan alanın yıkılarak Süleyman Çelebi 
türbesinin de olduğu bölgeye yeni 
bir külliye yapılacağını açıkladı.
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Bu proje, Demirtaş’a 
nefes aldıracak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ancak son 15 yıldır atıl vaziyette 
duran Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri’nin bulunduğu alanı ayrıcalıklı bir 
proje ile yeniden kente kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanlarından Erdem 

Saker’in 1987 yılında DSİ 1. Bölge 
Müdürü olduğu dönemde DSİ 
tarafından Demirtaş Barajının bu-
lunduğu alana yaptırılan Çim Ka-
yağı Tesisleri, farklı bir konseptle 
yeniden Bursalıların hizmetine 
sunulacak. Türkiye, Almanya, 
İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin 
de katılımıyla 1991 yılında Çim 
Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev 
sahipliği yapan alan hem bakım-
sızlık hem de çevrede açılan taş 
ocakları yüzünden son yıllarda 
adeta kaderine terk edilmişti. 
Bursa’yı yeniden yeşille anılan 
bir haline getirmek için dönem 
sonuna kadar 3 milyon metrekare 
yeni yeşil alan hedefi koyan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Demir-
taş’taki alanı da ayrıcalıklı bir 
mesire alanı olarak kente kazan-
dırmak için düğmeye bastı. Hazır-
lanan proje kapsamında Orman 
Bölge Müdürlüğü’nden 35 bin 
200 metrekarelik alanın tahsisini 
alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Orman Bölge Müdürlüğü ile yapı-
lacak işbirlikleri ile alanı ilerleyen 
süreçte 250 bin metrekareye ka-
dar çıkaracak.
Hayal gerçekleşiyor
Demirtaş mesire alanında başlatı-
lan çalışmaları yerinde inceleyen 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, ‘şehrin batısında 
ne varsa doğusunda da aynıları 
olsun’ gibi bir hayalinin olduğunu 
hatırlatarak, bu hayali gerçekleş-
tirmek için yoğun çaba harcadık-
larını söyledi. Gerek Osmangazi 
gerekse de Yıldırım sınırlarında, 
farklı fonksiyonları da bünyesinde 
barındıran büyük, kullanılabilir 
yeşil alanları kente kazandırmaya 
çalıştıklarını vurgulayan Başkan 
Aktaş, Demirtaş sınırları içerisin-
de yıllar önce çim kayağı tesisleri 
olarak kullanılan alanın yaklaşık 
15 yıldır atıl vaziyette beklediğini 
kaydetti. Taş ocaklarından dolayı 
da bölgenin hiçbir şekilde kullanı-
lamadığını ifade eden Başkan Ak-
taş, “Öncelikle buranın Büyükşe-
hir Belediyemize kazandırılması 
ile alakalı süreci gerçekleştirdik. 

Burada 35 bin 200 metrekarelik 
bir alanı aldık. Fakat Orman’la 
yapacağımız anlaşma gereği ka-
tacağımız yeni alanlarla burayı 
250 bin metrekare çıkarmış ola-
cağız. Bursalıların keyifle geleceği 
alternatif alanlardan bir tanesi 

olacak. İçine farklı fonksiyonları 
da zaman içerisinde katacağız. 
Sert zemin yollar, sosyal tesisler, 
otopark, kamp karavan alanı, yeşil 
alanlar, güvenlik ve bütün müş-
temilatlarımızı Haziran 2022’ye 
kadar da bitirmek istiyoruz. Tabii 
özellikle son yıllarda dağ kızağı 
gibi zipline gibi farklı gelişen ko-
nuları da burada zaman içerisinde 
oluşturmak için yapacağımız bazı 
çalışmalar olacak. Bursalıların 
keyifle kullanabileceği, güvenliği 
ile temizliği ile yeşil alan bakımla-
rıyla 7/24 tarafımızdan kontrolün 
yapılacağı çok güzel bir alan ola-
cak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, özellikle taş ocakla-
rının mevcut yola zarar vermeme-
si adına farklı alternatif yollarla 
ilgili çalışma başlatacaklarını da 
sözlerine ekledi.

Bursa, her mevsimBursa, her mevsim  
başka güzelbaşka güzel
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ‘Tarihten Doğaya Bursa’ tema-
sıyla düzenlenen doğa yürüyüşünün 
yeni rotası Mustafakemalpaşa ilçe-
sindeki Suuçtu Şelalesi oldu.

Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay ala-
bilmesi amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her 

platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Ta-
rihten Doğaya Bursa’ projesiyle kentin gizli kalmış değer-
lerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Proje kapsa-
mında ilk olarak Eşkel - Tirilye arasındaki 13 kilometrelik 
parkur doğaseverlerle kat edilirken, turizmin yeni rotası 
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi oldu.

Eşsiz manzara
Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihten Doğaya 
Bursa’ projesi, yaklaşık 80 kişinin katılımıyla Merinos 
Park’taki buluşma noktasından başladı. Otobüslerle 
Mustafakemalpaşa ilçesine gelen doğaseverlerin yü-
rüyüşü, Uludağ'dan sonra Bursa'nın ikinci büyük yük-
seltisi olan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 
Çataldağ'da bulunan Suuçtu Şelalesinden başladı. Kara-
dere üzerinde yer alan ve fay hattındaki çökme sonucu 
oluşan şelalede 38 metre yükseklikten kaya zemine 
dökülen suyun oluşturduğu eşsiz manzarayı hayranlıkla 
izleyen doğaseverler bol bol fotoğraf çekti. Büyük şelale-
nin bulunduğu alandaki kısa bir molanın ardından yürü-
yüş, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vadi tabanında 
oluşturulan 5 kilometrelik yürüyüş yolunda devam etti. 
Şelalenin vadi tabanındaki çınarlar, yamaçları saran ulu 
kayınlar, sonbaharın yeşilden kızıla dönen tüm renkle-
riyle doğasevere eşsiz bir manzara sundu.
Dökülen yapraklarla kaplı parkurda Karadere boyunca 
yürüyen doğaseverler, bazen bir uçurumun üzerine ku-
rulan ahşap köprüden, bazen de dere üzerine kurulan 
asma köprülerden geçerek, aynı zamanda adrenalin dolu 
bir parkuru aşarak, yürüyüşün bitiş noktası alan Muradi-
yesarnıç mahallesine ulaştı.
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Amatör kulüpler Büyükşehir’le güçleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla yapımını üstlendiği 
Namık Kemal Spor Kulübü hizmet binası, düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı.

Bursa’da sporun tabana yayılması 
ve gençlerin en az bir spor branşıyla 

uğraşması için çalışmalarını sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor 
kulüplerine de desteklerini sürdürüyor. 
Bursa’da spor tesislerine her geçen gün 
bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediye-
si, temeli 2019 yılında atılan Namık Ke-
mal Spor Kulübü hizmet binasını da dü-

zenlenen törenle hizmete aldı. Pandemi 
dolayısıyla açılışı bir sene sarkan hizmet 
binası, kulübe daha nitelikli faaliyetler 
yapma imkanı sunacak. 320 metrekare 
oturum alanına sahip bina, iki kattan olu-
şurken toplam kullanım alanı 640 metre-
kare. Binada, kulüp yönetim odası, lokal, 
soyunma odaları ve duş birimleri, spor 
salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor.

Şölen havasında açılış
Açılış töreni öncesinde Namık Kemal 
Halk Dansları Topluluğu ve Kosova Obi-
lic Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin 
gösterileriyle coşku doruğa çıktı. Törende 
konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, iki sene önce tamamla-
nan binayı pandemi sebebiyle yeni hiz-
mete alabildiklerini söyledi. İdari binanın 
ardından kulübe halı saha yapılacağının 
da müjdesini veren Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’nın Balkanlar’dan Kafkaslar ve 
Anadolu’nun değişik bölgelerinden ge-
len insanların ahenk içerisinde yaşadığı 
özel bir şehir olduğunu belirtti. Özelikle 
Balkan coğrafyasından gelen çok önemli 
isimlerin Bursa’da izi olduğunu ifade 
eden Başkan Aktaş, “Gelenek ve görenek-
ler bir taraftan burada yaşatılıyor, diğer 
taraftan Ay Yıldızlı bayrak altında yaşa-
maktan mutluluk duyuyoruz. Bu şehre 
ve ülkeye değer katmaya çalışıyoruz. 
Önceki dönem Belediye Başkanımız Re-
cep Altepe döneminde kamulaştırılması 
yapılan yerle alakalı kulübümüzün istek 
ve talepleri oldu. Güzel mekanı kulübü-
müze kazandırmak da bize nasip oldu. Bu 

binaları sadece spor için değil, dostların 
buluşabilmesi için de yapıyoruz. Amacına 
ulaşacağına inanıyorum. Mekanın, gelece-
ğimiz olan evlatlarımıza hayırlı hizmetlere 
vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa’nın 
dört bir tarafının başta Büyükşehir Be-
lediyesi olmak üzere tüm belediyeler 
tarafından spor tesisleri ve kent mey-
danlarıyla donatıldığını dile getirdi. 
Amatör sporlardaki başarıların ileriye 
taşınması için spor kulüplerine Büyükşe-
hir Belediyesi’nin önemli destekleri ol-
duğunu söyleyen Kılıç, hizmet binasının 
Namık Kemal Spor Kulübü’ne ve Bursa’ya 
hayırlı olmasını diledi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç 
ise, kendisinin Bulgaristan’dan gelen bir 
babanın ve Kosova’dan gelen bir annenin 
kızı olduğunu hatırlattı. Namık Kemal 
Mahallesi’nin Bursa’nın Balkanlara uza-
nan bir kapısı olduğunu anlatan Gözgeç, 
spora ve gençlere büyük destek veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a teşekkür etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
sporun sadece sağlıklı yaşamayı değil, 
birlikte yaşamayı, çocuklara mücadeleyi 
ve paylaşmayı öğreten önemli bir araç 
olduğunu söyledi. Tesisleri şehre kazan-
dıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
eden Yılmaz, desteklerin devam etmesini 
istediklerini söyledi.
Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat 
Yedikardeş, hizmet binasının yapımında 
emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a ve Recep Altepe’ye teşek-
kür etti.
Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmet-
tin Geniş, yaklaşık yarım asırdır Bursa 
amatör futboluna ve mahalle gençli-
ğine hizmet eden Namık Kemal Spor 
Kulübü’ne hizmet binasını kazandıran 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti.

‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’

Bursa’da gençlerin en az bir spor 
dalıyla meşgul olması ve boş va-

kitlerini spor yaparak geçirebilmeleri 
adına projeler geliştiren Büyükşehir 
Belediyesi, eğitim kurumlarına da kat-
kı sunmaya devam ediyor. Çocukların 
beden eğitimi ve spor aktivitelerini 
rahat ortamlarda yapabilmesi amacıyla 
‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’ projesi-
ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, okul 
saatleri dışında diğer spor kulüplerine 
ve mahalle halkına da salonlardan ya-
rarlanma imkânı sunuyor. Proje kapsa-
mında 13 ilçede belirlenen 50 okulda, 
yaklaşık 34 bin öğrencinin yararlana-
bileceği 6 bin 103 metrekarelik spor 
aktivite alanı oluşturuluyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Alinur Aktaş, çalışma kapsamında 
spor alanı oluşturulan Mustafa Çağlar 
Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziya-
ret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan 
Gür ile birlikte özel çocukların eğitim 
gördüğü sınıfları gezen Başkan Aktaş, 
öğretmenlerle sohbet edip çocukların 
etkinliklerine katıldı. Ardından okul-
daki iki spor salonunu gezen Başkan 
Aktaş, özel öğrencilerin spor gösterisi-
ni izledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin 
daha sağlıklı nesiller olarak yetişme-
sini arzuladıklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
güç alarak öğrencilere yönelik sportif 
faaliyetler düzenlediklerini belirtti. 
Sporla alakalı yatırımları sürdürdükle-
rini ifade eden Başkan Aktaş, “Çocuk-
larımızın beden eğitimi ve spor aktivi-
telerini gerçekleştireceği, okul saatleri 
dışında spor kulüpleri ve mahalle 
halkının da yararlanabileceği ‘Minik 
Salonlar, Dev Sporcular’ projemizi ha-
yata geçiriyoruz. Proje kapsamında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 
ilçede belirlenen 50 okulumuzda top-
lam 6 bin 103 metrekare spor aktivite 
alanları oluşturduk. 50 okulun 24’ünde 
çalışmaları tamamladık. 26 okuldaki 

çalışmalar da kısa sürede tamamlana-
cak” dedi.
Çocukların boş vakitlerinde spor alış-
kanlığı kazanmasını hedeflediklerini 
dile getiren Başkan Aktaş, “Projeyle sa-
dece okul saatlerinde ortalama 34 bin 
öğrencinin ve dolaylı olarak yaklaşık 
50 bin çocuğun bu salonlardan fay-
dalanmasını sağlıyoruz. Proje kapsa-
mında minik salon yapılan okullardan 

3 tanesi özel çocuklara yönelik okul-
lardır. Bu okullarımız, Şerife Bacı Özel 
Eğitim Okulu, Gemlik Cihatlı Engelli İş 
Okulu ve Mustafa Çağlar Özel Eğitim 
Uygulama Okulu. Çocukların heyeca-
nını görünce çok mutlu oldum. Okul 
yönetimi tarafından spor salonu talebi 
için uygun alanı da inceleyeceğiz. O ko-
nuda da çocuklarımıza yardımcı olmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişme-
si amacıyla başlattığı ‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’ projesi kapsamında 13 ilçe-
de toplam 50 okulda spor aktivite alanları oluşturuyor.




