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Bursa Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi

Tarihi rivayet hayat buldu Şehir Hastanesi ufukta göründü Kadınlar, günlerini üreterek kutladı02 05 11

BÜYÜKŞEHİR'DEN 
AMATÖRE DESTEK

TBB BAŞKANI ŞAHİN’DEN 
‘TARİHÎ DÖNÜŞÜME’ ÖVGÜ s.02 s.15

TÜRK DÜNYASI
BURSA'DA

"Vakit Bursa vaktidir!"
Türk dünyasının sesinin Bursa 
semalarından yükseldiği ge-

cede, görsel bir şölenin yaşandığı 
törenin açılış konuşmasını yapan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, “İnşallah önümüz-
deki dönem bizden sonraki nesil-

lere bırakacağımız en iftihar verici 
eserimiz ‘dilde, fikirde, eylemde 
birlik’ olacaktır. Ne köklerimizden 
kopacağız, ne de gözlerimizi bir 
an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit 
birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit 
Bursa vaktidir” dedi. s.12

Bursa'nın 2022 Türk 
Dünyası Başkenti seçil-
mesi nedeniyle yıl boyu 
yapılacak etkinliklerin 
resmi açılış töreni, 20'ye 
yakın ülkeden 700 sa-
natçının katılımıyla  
adeta şölene dönüştü.

Tesiste ilk biyogaz 
tankının devreye 

alınmasıyla enerji üretimi 
başlarken, yılsonuna kadar 
yaklaşık 75 bin konutun 
tüketimine eş değer 12 
megavat enerji üretimi 
sağlanacak. Çevreye değer, 

ekonomiye güç katan 
tesisi basın mensuplarına 
gezdiren Başkan Aktaş, 
hamasi nutuklarla çevreci 
olunamayacağını, daha 
sağlıklı bir gelecek için 
bu tür yatırımlara ihtiyaç 
olduğunu söyledi.

Yeni adliye binasının 
da taşınmasıyla birlikte 

Yakın Doğu Çevre Yolunun 
İstanbul Caddesi’ne bağlantı 
noktasındaki trafik yükü 
her geçen gün artarken, 

Büyükşehir Belediyesi bu 
sorunu iki luplu kavşak ile 
çözüme kavuşturacak. Proje 
kapsamında, iki köprü ile 3 
bin 500 metre bağlantı yolu 
yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Çelik Palas Oteli’nin 30 

yıldır atıl duran ek binalarını 
yıkarak, bölgeyi Bursalıların ve 
gençlerin kullanabileceği sos-
yo- kültürel buluşma merkezi 
haline getiriyor. Çevre Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlı-
ğı işbirliğiyle hayata geçirilecek 
olan Çekirge Teras Projesi kap-

samında yıkım kararı verilen 6 
blok, 36 daire, 250 oda ve daha 
birçok müştemilatı bulunan ya-
pının A Blok’unun çatı katı ile 
açığa çıkan bodrum katlar da-
hil olmak üzere, 12 katın yıkımı 
geçtiğimiz aylarda tamamlandı. 
Yıkım çalışmalarında toplam 
31 bin 740 metrekarelik inşaat 
alanı yok edildi. s.08

s.07

s.04

Çöplük enerji üretiyor

Yeni adliye binası, BTM, fuar merkezi, GUHEM 
ve inşaatı devam eden emniyet müdürlüğü bi-
nasının bulunduğu lokasyondaki trafik yoğun-
luğu köprülü kavşakla ortadan kaldırılacak.

Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Ber- 
taraf Tesisinde enerji üretimi başladı.

30 yıldır atıl olan bölge 
Bursa'ya kazandırılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Tower Plaza ve Hanlar Bölgesi’nin ardından 30 yıldır 
atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarını da yıkarak, bölgeyi sosyo-kül-
türel buluşma mekanına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yıldırım’da kentsel Yıldırım’da kentsel 
dönüşüm hamlesidönüşüm hamlesi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe 
taşımak için kentsel dönüşüm proje-taşımak için kentsel dönüşüm proje-
lerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir lerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki 
dönüşümün ardından Yıldırım ilçe-dönüşümün ardından Yıldırım ilçe-
sinde de büyük dönüşüm projesine sinde de büyük dönüşüm projesine 
start verdi.start verdi.
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Adliye Kavşağı Adliye Kavşağı 
bölgeye nefes aldıracakbölgeye nefes aldıracak
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Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Türkiye Evde 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Derneği işbirliğiyle düzenledi-
ği 6. Uluslararası Evde Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Kongresi 
Ankara’da yapıldı. Cumhur-
başkanlığı Sosyal Politikalar 
Kurulu ile ilgili bakanlık yöne-
ticilerinin de katıldığı kongreye 
online bağlanan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, evde sağlık hizmetlerine 
yönelik Bursa’da hayata geçi-
rilen çalışmalar hakkında bilgi 

verdi. Başkan Aktaş, Büyükşe-
hir çatısı altında bugüne kadar 
65.000 hastaya 1 milyon 200 
bin sağlık ve bakım hizmeti 
verildiğini söyledi.
Kongre kapsamında Türkiye 
ve dünyanın farklı ülkele-
rinde uygulanan evde sağlık 
hizmetleri katılımcılara an-
latırken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin evde sağlık 
hizmetleri 6. Uluslararası Evde 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Kongresi’nde Türkiye’deki en 
iyi uygulama olarak gösterildi.

Tarihi ve kültürel miras 
yatırımları ile Bursa'nın 

ecdat emanetlerine sahip çı-
kan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Osmanlı'nın 3'üncü padi-
şahı Sultan 1. Murat'la ilgili bir 
rivayeti, gerçeğe dönüştürdü. 
Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın 
kapılarını açan ilk padişah 
olan, padişahlığı süresince gir-
diği tüm savaşları kazanan 1. 
Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan 
sonra savaş meydanını gezer-
ken Sırp asker Miloş Obiliç ta-
rafından hançerlenerek şehit 
edilmişti. İç organları Priştine 
Mazgit köyüne gömülen 1. 
Murat için buraya Padişah 
Yıldırım Bayezid tarafından 
14'üncü yüzyılda türbe inşa 
ettirilirken, naaşı ise Bursa'ya 
getirilip, halen türbesinin ol-
duğu yere defnedilmişti. Riva-
yetlere göre; Kosova’da şehit 
olan Murat Hüdavendigar’ın 
orada dayandığı bir nar ağacı, 
toprağı ile birlikte Bursa’ya 
getirip türbenin yanına di-
kilmiş. Meyveleri iri ve ekşi 
olan bu ağaç zamanla kuruyup 
gitmiş.  Çok sonraları Bursa 
Müftülerinden

Uşakizade Hacı İbrahim Efen-
di, Molla Fenari’nin torunu 
Ahmet Efendiye bu nar ağa-
cından bahsetmiş ve araştır-
malar sonucunda bu ağacın 
ufak bir dalı bulunmuş.
Rivayet gerçek oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
de Osmanlı'nın 3'üncü padişa-
hı Sultan 1. Murat'la ilgili bu 
rivayeti gerçeğe dönüştürdü. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş'ın da 
katıldığı törende 1. Murat'ın 
türbesinin yanına sembolik 
olarak bir nar ağacı dikildi. 
Önce türbeyi ziyaret edip, 
padişahın ruhuna dua eden  
Başkan Aktaş, daha sonra 
nar ağacını da kendi elleri ile 
dikip, can suyunu da kendisi 
verdi. Başkan Aktaş, "Her bir 
karışı ecdat kanıyla sulanmış, 
şehit kanlarıyla sulanmış, yine 
manevi büyüklerimizin her 
bir karışına imza attığı Bur-
sa'mızda onların huzurunda 
olmak bizler için büyük bir 
şeref ve onur. Bu vesileyle de 
rabbim şefaatlerine bizleri de 
nail eylesin inşallah" dedi.
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TBB Başkanı Şahin’den ‘tarihi dönüşüme’ övgü
Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki Gaziantep Valisi  
Davut Gür ve işadamlarıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gür, 
Türkiye Belediyeler Birliği 

ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin, 
Gaziantep Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Hilmi Teymur 
ve Gaziantep Ticaret Odası Baş-
kanı Mehmet Tuncay Yıldırım, 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. 
Heykel’deki tarihi binada ger-
çekleşen ziyarette her iki kent-
te de hayata geçirilen örnek 
projeler konuşuldu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’nın geleceğine damga 
vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Ta-
sarım Projesi’ni konuklarına 
bizzat yerinde gösterdi. Proje 
kapsamında şu ana kadar 37 
binanın yıkıldığını ve kalan son 
binanın da önümüzdeki gün-
lerde ortadan kaldırılacağını 
belirten Başkan Aktaş, projenin 
tarih başkenti Bursa’ya büyük 
değer katacağını söyledi.
Örnek çalışma
Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
de başkanı olduğunu, bu ne-
denle de ülke genelindeki güzel 
projeleri yerinde inceledik-
lerini dile getiren Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin ise tarihi bölgede 
gerçekleştirilen örnek proje ne-
deniyle Başkan Aktaş ve ekibini 
kutladı. Bursa ile Gaziantep’in 
ortak birçok noktası olduğunu 
dile getiren Şahin, “Birbirini 
tamamlayan bir sanayi altyapı-
mız var. Birbirini tamamlayan 
bir kültürel mirasımız var. 
Hanlar-hamamlar memleke-
tinde biz de İpek Yolu’ndayız. 
Hanlarımız, hamamlarımız var 
ve ortak gerçekleştireceğimiz 
çok proje bulunuyor. Başkanı-
mı ve ekibini tebrik ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
1994 yılında İstanbul’da attığı 
tohumun Bursa’da nasıl yüksel-
diğini, kocaman fidanın ormana 
dönüştüğünü görüyoruz. Bu 
yüzden her şehrin birbirinden 
öğreneceği şeyler var. Artık 
altyapı belediyeciliği bitmiştir. 
Artık kültürel belediyecilik 
yükselen değerdir. Artık şehir 
ekonomisi, belediye başkanları-
mızın en önemli işi ve gücüdür. 
Ve yerel diplomasi, dünyanın 
yükselen değeridir. Yerel dip-
lomaside şehirler birleştikçe, 
milletler birleşiyor. Bir taraftan 
hayırda yarışıp, bir taraftan da 
güçbirliği yapıp, destinasyona 

yeni mekanlar oluşturmamız 
ve daha çok insanı buraya 
getirmemiz, daha çok insana 
buraları tanıtmamız gerekiyor. 
Bu coğrafyada güçlü olmamız 
gerekiyor, onun için buradayız” 
diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül de 
Bursa’da tarihi hanlar bölgesini 
gün yüzüne çıkaran projenin 
olağanüstü çalışma olduğunu, 
restorasyonların Türkiye’ye ör-
nek nitelik taşıdığını belirterek, 
Başkan Aktaş’ı tebrik etti.

Başkan Aktaş ve konukları, 
daha sonra Tophane’deki 
Osman Gazi ve Orhan Gazi 
türbelerini ziyaret ederek, alp-
lerin nöbet değişimini izledi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restore edildikten sonra 
müze ve güncel sanat galerisine 
dönüştürülen Zindan Kapı’yı 
da ziyaret eden konuk heyet, 
Umurbey İpek Üretim ve Tasa-
rım Merkezi’nde de geleneksel 
yöntemlerle kozadan ipek üre-
timini inceledi.

Tarihi rivayet 
hayat buldu
Osmanlı'nın savaş meydanında şehit olan 
tek padişahı Sultan 1. Murat'ın Bursa'daki 
türbesinin önüne nar ağacı dikildi.

Bursa evde sağlıkta Türkiye’ye örnek
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin Evde Has-
ta Bakım Hizmetleri, 

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın, Türkiye 
Evde Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Derneği iş-

birliğiyle düzenlediği 6. 
Uluslararası Evde Sağ-
lık ve Sosyal Hizmetler 

Kongresi’nde Türkiye’de-
ki en iyi uygulama olarak 

gösterildi.
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Bursa turizminin röntgeni çekildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Turizm Acenteleri Memnuniyet 
Araştırması, acentelerin gözündeki ‘Bursa’ algısını ortaya koydu.

Bursa’da turizmin çeşit-
lenmesinden, kentin sahip 

olduğu değerlerin ulusal ve 
uluslararası arenada tanıtı-
mına kadar pek çok alanda 
faaliyet gösteren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, turizmde 
‘Bursa algısını’ ortaya koyan 
önemli bir anket çalışmasına 
imza attı. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırılan 
ve İstanbul merkezli 506 
turizm acentesinin katılımıyla 
yaptırılan Turizm Acenteleri 
Memnuniyet Araştırması 
tamamlandı. Seyahat acen-
telerinin Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin turizm alanın-
da sunduğu hizmetlerle ilgili 
kanaatlerini belirlemek ve 
Bursa’nın turizm kapasitesini 
artırmaya yönelik stratejik 
öngörülere ulaşılacak analiz-
lerin saptanması için yapılan 
çalışmanın sonuçları, turizm 
profesyonellerinin katıldığı 
toplantıda masaya yatırıldı. 
Rakamlarla  
Bursa turizmi
Toplantıda, araştırmayı yapan 
firmanın sahibi Onur Kara-
duman elde ettikleri verileri 
katılımcılarla paylaştı. Ankete 
katılan acenteler Türkiye’de 
yerli turistler için turizm des-
tinasyonlarında yüzde 15.6 
ile Kapadokya’nın ilk sırada 
yer aldığını, onu yüzde 13.2 
ile Bursa’nın takip ettiğini 
belirtti. Yabancı turistler için 
turizm destinasyonlarında ise 
Bursa yüzde 19,6 ile İstanbul, 
Kapadokya ve Antalya’nın 
ardından dördüncü sırada 
yer aldı. Bursa’ya tercih 
edilen turlar sıralamasında 
yüzde 76,5 ile kültür turiz-
mi ilk sırada, yüzde 49,7 ile 

kış turizmi ikinci sırada ve 
yüzde 15,8 ile doğa turizmi 
üçüncü sırada yer aldı. Tu-
rizm ölçütleri indeksinde ise 
en fazla puanı tarihi kültürel 
çekicilik, güvenli destinasyon 
ve rehber bilgisinin yeterli-
liği aldı. Bursa bu konudaki 
en düşük puanı ise tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerinin 
yetersizliği, gece hayatı ve 

eğlence olanaklarının kısıtlı 
olmasından aldı. Araştırmaya 
Bursa’yı en çok tercih eden 
ülkeler yüzde 23.8 ile Katar, 
yüzde 19.8 Kuveyt, yüzde 
14.1 Suudi Arabistan ve yüzde 
10,1 ile Ürdün oldu. Acenteler, 
Bursa’nın orta ve uzak doğu 
ile Rusya ve Almanya’dan 
daha fazla turist çekebilecek 
potansiyeli olduğunu vurgula-

dı. Araştırmaya göre, Bursa’ya 
gelen turistlerin yüzde 89,9’u 
kentten memnun ayrılıyor.
Kartopu misali büyüyecek
Bursa’da turizmin çeşitlendi-
rilmesi ve turizm gelirlerinin 
artırılması yönünde önemli 
çalışmaları hayata geçirdik-
lerini hatırlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, hizmet alanları içinde 
turizmin sadece bir konu 
başlığı olduğunu, bu konunun 
asıl sahibinin ise turizm pro-
fesyonelleri olduğunun altını 
çizdi. Başkan Aktaş, “Acente-
lerin gözündeki Bursa algısını 
görmek için böyle bir çalışma 
yapıldı. Sonuçlara katılırsınız, 
katılmazsınız ama ortada böy-
le bir tablo. Gerek Valiliğimiz 
gerekse Büyükşehir Belediye-
si olarak turizmin gelişmesi 
noktasında önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Bizim Bursa olarak 
bu noktada daha dinamik 
daha inovatif düşünmemiz 
lazım" dedi.

BURFAŞ kalitesi 'zirve'de
Geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den BURFAŞ, hizmet halkalarına Uludağ 2. Oteller Bölgesi'ndeki yeni tesisi de ekledi. 

Kalite, Bursa'da 
520 yıllık gelenek
Büyükşehir Belediyesi, II. Bayezid 
tarafından 1502 yılında hazırlanan 
ve dünyanın ilk kalite standartı 
olma özelliği taşıyan Kanun name-i 
İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediye Ka-
nunu) ile bu işin başlangıç noktası 
olan Bursa’da kalite standartlarını 
daha da yukarıya çıkarmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı-
dan üst yapıya kadar birçok alanda 
projeler geliştirerek şehri geleceğe 
taşıyan Büyükşehir Belediyesi, sü-
rekli iyileştirdiği kaynak tüketimi 
ve hizmet standartlarını ‘Entegre 
Yönetim Sistemi’ adı altında topla-
yarak belgelendirdi. Kalite Yönetim 
Sistemi (ISO-9001), Çevre Yönetim 
Sistemi (ISO-14001), İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO-
45001), Enerji Yönetim Sistemi 
(ISO-50001), Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi (ISO 10002) ve 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
(ISO-27001) belgelerine sahip olan 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de 
6 yönetim sistemini entegre şekilde 
kullanan ilk ve tek Büyükşehir Be-
lediyesi olmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, uzun süredir yürütülen 
önemli çalışmaların neticelerini 
gördüklerini ve belgesini aldıklarını 
söyledi. Standartlar çağında yaşa-
dıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bi-
rilerini taklit eden değil öncü olmak 
durumundayız. Çünkü biz Bursayız 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesiyiz. 
Herkesten önce yapmak ve en gü-
zel şekilde uygulamak zorundayız. 
Otomotiv, tekstil, ahşap sanayi ve 
turizm potansiyeli olan Bursa, çok 
özellikli bir şehir" diye konuştu.

Bursa'yı geleceğe taşı-
yacak yatırımları hayata 

geçiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan 
sosyal hizmet ve tesisler nok-
tasında da önemli çalışmaları 
hayata geçiriyor. İştirakle-
rinden BURFAŞ marifetiyle 
kentin 9 farklı noktasındaki 
sosyal tesislerde Bursalılara 
hizmet veren ve geçtiğimiz 
yıl 1 milyon 350 bin kişiyi bu 
tesislerde ağırlayan Büyükşe-
hir Belediyesi, Türkiye'nin en 
önemli kış turizm merkezle-
rinden Uludağ'a da bir sosyal 
tesis kazandırdı. Teleferiğin 
2. Oteller Bölgesi'ndeki son 

istasyonu olan Kurbağakaya 
İstasyonunun üst katını kafe 
ve restoran olarak dizayn 
eden Büyükşehir Belediyesi, 
Bursalıları Uludağ'da da BUR-
FAŞ kalitesiyle buluşturacak 
tesisi törenle hizmete açtı. 
4 mevsim hizmet
Uludağ Sosyal Tesisleri'nin 

açılış töreninde konuşan 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
Uludağ’a gelen misafirlerin 
gönül rahatlığıyla yararlana-
bileceği, nitelikli bir hizmetin 
sunulacağı tesisleri açmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Hizmete açılan tesisin 
sadece kışın değil, yılın 12 ayı 

hizmet vereceğini dile getiren 
Başkan Aktaş, "Çalışmaların 
haziran ayında başladığı te-
sisimizi yaklaşık 2,5 milyon 
liralık yatırımla tamamladık. 
Misafirlerimiz bu tesislerde 
deneyimli personelin güler 
yüzlü ve özenli hizmetini bu-
lacak" diye konuştu.
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Adliye Kavşağı nefes aldıracak
Bursa Büyükşehir Belediyesi; yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve in-
şaatı devam eden emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu lokasyondaki trafik yoğunluğunu kortadan kaldıracak.

Bursa’da ulaşım sorununun 
ortadan kaldırılması amacıyla 

yol genişletme ve yeni yollar, akıllı 
kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı 
sistem yatırımları gibi çalışmaları 
aralıksız sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, trafiğin tıkanan damarlarını 
köprülü yeni kavşaklarla açıyor. Yeni 
adliye binasının da taşınmasıyla 
birlikte Yakın Doğu Çevre Yolunun 
İstanbul Caddesi’ne bağlantı nok-
tasındaki trafik yükü her geçen gün 
artarken, Büyükşehir Belediyesi bu 
sorunu iki luplu kavşak ile çözüme 
kavuşturacak. Proje kapsamında, 3 
açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 
2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki 
köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı 
yolu yapılacak. 
“Arı gibi çalışıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, dünya genelinde 
tüm yatırımların durma noktasına 
geldiği, Ukrayna–Rusya savaşının 
dünyayı etkilediği bir dönemde, arı 
gibi çalıştıklarını ve şehri geleceğe 
taşıyacak hamleleri kesintisiz yaptık-
larını söyledi. Nüfusu 3 milyon 200 
bine yaklaşan ve her yıl 50-60 bin 
artan Bursa’da öncelikle ulaşımın 
konuşulduğunu dile getiren Başkan 
Aktaş, “Aslında bu manada çok şey-
ler yaptık. Öncelikle 2030 master 
planımızı çıkardık ve bu doğrultuda 
çalışmaya başladık. Burulaş’a 271 
yeni otobüs kazandırıp, özel halk 
otobüsü filomuzu yüzde 75 yenile-
dik. Filomuzun yaş ortalaması 5.4 
ve inanın Avrupa'da birçok ülkede 
bu yaş ortalaması yok. T2 hattında 
çeşitli nedenle çok zaman kaybettik 
ancak mayıs ayında test sürüşüne 
başlıyoruz. Haziran'da inşallah tam 

teşekküllü çalışmaya başlayacak. 
Yine Emek Şehir Hastanesi hattında 
çalışmalar hızlandı. Sinyalizasyon 
optimizasyonu ile kapasitemizi 
yüzde 66 artırdık. Halen 56 noktada 
yolla alakalı şantiyemiz var. Samanlı 
ve Cenup köprüleriyle ilgili çalışmayı 

başlattık. Yakın bir zaman içerisinde 
Yunuseli ve Balıklıdere köprülerinin 
de ihalesi yapılacak” dedi.
5,5 ayda bitecek
Temeli atılan Adliye Kavşağı ile ilgili 
bilgiler veren Başkan Aktaş, yeni ad-
liye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, 
Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi 
ve inşaatı devam eden emniyet mü-
dürlüğü binasıyla birlikte bölgedeki 
trafik yoğunluğunun giderek arttı-
ğını vurguladı. Bölgeye kavşak yap-
manın zorunluluk haline geldiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Yaklaşık 
75 milyon liraya mal olacak kavşağı 
5,5 ay gibi kısa sürede bitirmeyi 
hedefliyoruz. Başta adliye mensupla-
rı olmak üzere buradan hizmet alan 
vatandaşlarımızı rahatlatacak önem-
li bir proje. Bölge trafiği önemli 
ölçüde rahatlamış olacak. Rabbim en 
kısa zamanda bitirip, açmayı nasip 
etsin” diye konuştu.

Öğrenciler toplu 
taşımaya yöneldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yılbaşında 90 TL olan aylık öğ-
renci abonman kart fiyatını 70 
TL’ye indirmesiyle, abonman 
kartlara talep yüzde 62 arttı. 

Bursa'da vatandaşların toplu ulaşıma yö-
nelmesi amacıyla araçları modernize eden 

ve ekonomik fiyat tarifesi uygulayan Büyükşe-
hir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olacak yeni tarifede de öğrenci dostu 
ulaşım politikasından taviz vermedi. Toplu taşı-
ma araçlarını yoğun kullanan öğrencilerin aylık 
abonman kartlarında fiyat indirimine gidildi. 
2016 yılında 1,5 TL olan öğrenci metro biniş 
fiyatı, 2018 yılında 1,35 TL'ye indirilmişti. İki 
yıl boyunca hiçbir artışa sahne olmayan öğrenci 
metro biniş tarifesi, geçen yıl yapılan düzenle-
me ile 5 yıl önceki fiyat olan 1,5 TL'ye çıkartıl-
mıştı. Son 6 yılda yakıt, personel ve bakım mali-
yetlerinde yüzde 70'lere varan artışlara rağmen 
Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu ulaşım 
politikasını kararlılıkla devam ettirdi. 1 Ocak 
2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
90 TL olan aylık öğrenci abonman kartının fiya-
tı ‘yüzde 22’lik indimle’ 70 TL'ye düşürüldü.

Talep yüzde 62 arttı
Abonman kartları ile aylık 160 biniş hakkı bu-
lunan öğrencilerin ulaşım ücreti, yaklaşık 44 
kuruşa denk gelmeye başladı. Bu fiyatla Türkiye 
genelinde öğrencileri en ucuza taşıyan beledi-
ye, Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Öğrenci 
abonman kartlara yapılan indirim, taleplere de 
olumlu yansıdı. 2019 yılında 10 bin 767 olan 
aylık öğrenci abonman kart kullanımı, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 62’lik artışla 17 bin 
392’ye çıktı. Abonman kartlardaki fiyat indiri-
mi, en çok üniversite öğrencilerini mutlu etti. 
Ulaşım masraflarının ‘gider kalemleri içinde’ 
önemli paya sahip olduğunu belirten üniversi-
teli gençler, bu indirimle toplu taşımanın çok 
avantajlı hale geldiğini belirtti.
Geleceğe yatırım
Öğrencilerin masraflarının azaltılmasının aile 
ekonomilerine de büyük katkı sağladığını ifa-
de eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Ulaşım masrafları da öğrencilerimizin 
gider kalemlerinde önemli bir yük oluşturuyor. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana, toplu taşı-
ma araçlarında öğrenci dostu politika izliyoruz" 
diye konuştu.
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Raylı sistem yatırımları, 
yeni yollar, köprü ve kavşak 

imalatları ile Bursa’da ulaşım 
sorununa köklü çözümler 
üreten Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut yollarda yenileme ça-
lışmalarına devam ediyor. Bu 
kapsamda son yıllarda yapılaş-
manın artmasına bağlı olarak 
yoğun kullanım nedeniyle yıp-
ranan Yıldırım ilçesindeki Bur-
sa Caddesi’nde asfalt yenileme 
çalışmaları başladı. Ocak ayının 

ikinci haftası start alan ancak 
yoğun kar yağışı nedeniyle ara 
verilen çalışmalar tamamla-
narak, yol daha konforlu hale 
getirildi. Çalışmalar kapsamın-
da; 1400 metre uzunluğa ve 8 
metre genişliğe sahip cadde, 
2 bin 200 ton sıcak asfalt ile 
kaplandı.
Yatırımlar devam edecek
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, her yıl 

olduğu gibi 2022 yılı için de 
yatırım bütçesinde aslan payını 
ulaşıma ayırdıklarını söyledi. 
Bir yandan İzmir ve Mudanya 
yolları üzerinden Bursa Şehir 
Hastanesi'ne bağlantıyı sağla-
yacak yeni yolları kente kazan-
dırırken diğer yandan mevcut 
yolların daha sağlıklı hale ge-
tirilmesi için gayret gösterdik-
lerini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Asfalt yenileme çalışmalarımız 
belirli program dahilinde 

devam ediyor. Bursa Caddesi 
de özellikle Yıldırım ilçesinde 
yoğun şekilde kullanılan bir gü-
zergah. Bu yolun yenilenmesi-
ne yönelik vatandaşlarımızdan 
yoğun talep vardı. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla birlikte Bur-
sa Caddesi çok daha konforlu 
hale geldi. Yıldırım ilçemiz için 
hayırlı olsun” dedi.
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Mudanya yolunda 
ray mesaisi başladı
Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi’ne 
ulaştıracak projenin Mudanya karayolu 
üzerinde yapılacak çalışmaları, ana yol 
üzerindeki trafiğin yan yola aktarılma-
sı ile başlamış oldu. 

Bünyesindeki 6 fark-
lı hastanede toplam 

bin 355 yatak kapasitesi 
ile özellikle pandemi sü-
recinde Bursa’nın sağlık 
hizmetleri yükünü önemli 
ölçüde çeken Bursa Şehir 
Hastanesi’ne kesintisiz 
ulaşımın sağlanması ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından projelendirilen 
Emek–Şehir Hastanesi Raylı 
Sistem Hattı’nda imalat 
devam ediyor. Bakanlar 
Kurulu kararı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı'na dev-
redilen 6.1 kilometrelik 4 
istasyonlu hattın Mudanya 
karayolu üzerindeki çalış-

malarına da start veriliyor. 
Çalışmalar kapsamında ana 
yolun kapatılması nedeniyle 
trafikte sorun yaşanmaması 
için her türlü tedbiri alan 
Büyükşehir Belediyesi, 
etap etap ilerleyecek proje 
kapsamında trafiği yeniden 
düzenlenen yan yola ak-
taracak. Projenin ilk etap 
uygulaması da gerçekleş-
tirildi. Bursaray’ın Emek 
istasyonunu geçtikten sonra 
ana yol kapatılarak, trafik 4 
şeritli olarak hazırlanan yan 
yola aktarıldı. Bu çalışma 
ile trafik akışında herhangi 
bir sorunun yaşanmadığı 
gözlendi.

Şehir Hastanesi 
ufukta göründü
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz 
ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane 
arasındaki 6,5 kilometrelik yoldaki kazı dolgu çalışmaları hız kazandı.

Bünyesinde genel, kadın 
doğum, çocuk, kalp da-

mar, onkoloji, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon (FTR) ile yüksek 
güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) 
olmak üzere 6 farklı hastanede 
toplam bin 355 yatak kapasitesi 
bulunan Bursa Şehir Hastane-
si, Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla daha ulaşılabilir 
hale geliyor. İzmir yolu ile Şehir 
Hastanesi arasında projelendi-
rilen yolun ilk etabı olan 3 bin 
500 metrelik bölüm daha önce 
tamamlanmıştı. Yolun ikinci 
etabı olan Ceviz Cadde ile has-
tane arasındaki 3 bin metrelik 
bölümde kamulaştırma çalışma-
ları sona ererken, yolda altyapı 
çalışmalarına geçtiğimiz kasım 
ayında başlanmıştı. Kar yağış-
ları ve yağmurlar yüzünden 
zaman zaman aksayan çalış-
malar, soğuğa rağmen yeniden 
hız kazandı. Toplam 6 bin 500 
metre uzunluğundaki yolun 5 
bin 300 metrelik kısmında kazı 
dolgu çalışmaları tamamlandı. 
Şu ana kadar 100 bin ton dolgu 
malzemesi kullanılırken, kazı 
dolgu işlemlerinin ardından 
güzergahta BUSKİ’nin altyapı 
çalışmaları gerçekleştirilecek.  
Alternatifler artıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, artan trafik yü-
künü kaldırmakta zorlanan 
mevcut yollara yeni alternatifler 
oluşturmaya çalıştıklarını söyle-
di. Bursa Şehir Hastanesi ve üni-
versite gibi hareketliliğin yoğun 
olduğu bölgelere raylı sistemin 

yanı sıra karayoluyla ulaşım 
noktasında da alternatifler 
ürettiklerini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Şehir Hastanesi’ne İzmir 
yolundan bağlantıyı sağlayacak 
olan bu alternatif yolda da çalış-
malarımız aralıksız devam edi-
yor. Bu yolun 3,5 kilometrelik 
kısmını daha önce bitirmiştik. 
Kalan 3 kilometrelik bölümde 

de başlattığımız altyapı çalışma-
ları hızla devam ediyor. Kar ve 
yağmur takvimimizde aksama-
ya yol açsa da artık çalışmalarda 
sona gelindi. Tamamlandığında 
Şehir Hastanesi’ne ulaşımda 
trafiğin önemli bir yükünü ola-
cak olan bu yolun hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Mevcut yollar konforlu hale geliyor

Bursa’da mevcut yolları 
daha sağlıklı hale ge-
tirmek amacıyla yoğun 
mesai harcayan Büyük-
şehir Belediyesi ekipleri, 
Kaplıkaya Köprüsü ile 
Fidyekızık İlkokulu ara-
sındaki 1400 metrelik 
Bursa Caddesi’ndeki 
sıcak asfalt kaplama ça-
lışmasını tamamladı.
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Özlenen iftar sofraları binlerce 
kişiyi ağırladı, Ramazan’a özel 

sergi, konser ve söyleşi programları 
ile Ramazan ayı huşu içerisinde 
geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından 17 ilçede de iftar 
programı düzenlendi. Harmancık 
ilçesi ile start alan iftar buluşma-
ları, Mudanya ilçesi ile noktalandı. 
Harmancık’ta 2500, Büyükorhan’da 
2500, Orhaneli’de 3000, Keles’te 
2000, Gürsu’da 2500, Kestel’de 
2500, Osmangazi Demirtaş’ta 
1000, İnegöl’de 2500, Yenişehir’de 
2000, İznik’te 2500, Karacabey’de 
2500, Mustafakemalpaşa’da 
5000, Gemlik’te 2500, Osmangazi 
Uzunçarşı’da 10000, Orhangazi’de 
2500 ve Yıldırım’da 2500 ve 
Mudanya’da 3500 olmak üzere 
50 bini aşkın vatandaş, oruçlarını 
Büyükşehir’in iftar sofralarında açtı.
Gönül coğrafyası
Büyükşehir 
Belediyesi’nin gö-
nül coğrafyasında 
düzenlendiği 
geleneksel iftar 
programları da 
iki yılık pandemi 
arasının ardından 
bu yıl devam etti. 
Sırbistan Tutin, ve 
Novipazar’da, Yuna-
nistan Gümülcine’de, 
Bulgaristan Kırcaali’de, 
Makedonya Üsküp’te ve 
Kosova Mamuşa’da düzenlenen iftar 
yemeklerinde 5 bini aşkın soydaş 
katıldı.
Esnaf unutulmadı
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 
yıl uyguladığı ve sadece mahalle 
bakkallarında geçerli olan Kart 16 
Ramazan Destek Çeki uygulamasını 
bu yıl da devreye aldı. İhtiyaç sahibi 

25 bin aileye 400’er TL’lik Kart16 
Ramazan Destek Çeki dağıtıldı. Sa-
dece mahalle bakkallarında geçerli 
olan bu uygulama ile bakkallar için 
10 milyon liralık ilave bir kaynak 
oluşturulmuş oldu.
Ramazanın ruhu
Ramazan ayının manevi atmosferi-
ne uygun olarak birlik beraberliği 
artıracak iftar programlarının ya-
nında Tayyare Kültür Merkezi’ndeki 
'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' 
adlı konser ve söyleşi programları 
da vatandaşlardan ilgi gördü. Baha-
dır Yenişehirlioğlu ve Hayati İnanç 
sohbetleri ile Mustafa Demirci, Re-
sul Aydemir ve Ömer Karaoğlu kon-
serleri beğeniyle takip edildi.
Hayal perdesi
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Rama-
zan ayı boyunca Bursalıları hayal 
perdesinde buluşturdu. Yüzlerce yıl-

lık geçmişe sahip olan gölge 
oyununu yaşatmak için 

özveriyle çalışan ve 
Küşteri Meydanı 

için yeni oyunlar 
icat eden Büyük-
şehir Belediyesi 
Karagöz Müzesi; 

bu yıl Ramazan’a özel gösterilerle 
Bursalıları ağırladı. Ramazan ayı 
boyunca cuma, cumartesi ve pazar 
akşamları sahnelenen oyunlar bü-
yük ilgi gördü.

Teknolojik altyapısını sürekli iyileştiren 
BUSKİ, sayaçların eski olmasından kaynaklı 

ölçüm hatalarının önüne geçmek için eskiyen su 
sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor. Abonele-
rine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli 
hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ, 
Bursa genelinde 2018 yılında 122 bin 537, 2019 
yılında 84 bin 668, 2020 yılında 95 bin 643 ve 
2021 yılında da 55 bin 147 adet ömrünü ta-
mamlamış sayacı yenisi ile değiştirdi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılından bu yana 
toplamda 357 bin 995 adet sayacı yenilerken, 
71 milyon TL değerindeki sayacı abonelerinden 
hiçbir bedel talep etmeksizin ücretsiz değiştirdi. 
Alanında örnek olan ve abone memnuniyetine 
yönelik örnek çalışmalara imza atan BUSKİ, önü-
müzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenileri 
ile değiştirmeye devam edecek.
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Balat altyapısına 
köklü çözüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yapılaşma yoğunluğunun 
giderek arttığı Balat'ı da 
sağlıklı bir altyapıya kavuş-
turuyor.

Bursa'yı geleceğe sağlıklı bir şekilde 
taşımak amacıyla çevre ve altyapı pro-

jelerine önem veren Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, Balat’ın altyapı sorununa da köklü 
çözüm üretiyor. Yapılaşma yoğunluğunun 
giderek arttığı bölgedeki atık suların arıtma 
tesisine ulaştırılması hedefiyle yoğun mesai 
harcayan BUSKİ ekipleri, proje kapsamın-
da Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi Bey 
Sokak üzerinde 90 metre uzunluğunda 
1600’lük kolektör imalatını tamamlandı. 
Böylelikle bugüne kadar derelere akan atık 
sular kolektörde toplanırken, Balat altın-
daki dere geçişinin de tamamlanmasının 
ardından bölgenin tüm atık suları Hançer-
li’deki arıtma tesisine ulaştırılacak.
Bu arada yaklaşık 2,5 ay süren imalat sı-
rasında stabilize yolda meydana gelen ve 
zaman zaman sürücülerin şikayetlerine 
neden olan yoldaki çukur soruları da sıcak 
asfalt kaplama ile ortadan kaldırıldı.

Eskiyen sayaçlara 
ücretsiz değişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, va-
tandaşlara hizmetin en iyisini 
sunabilmek adına ekonomik 
ömrünü tamamlayan eski sa-
yaçları yenileri ile ücretsiz de-
ğiştiriyor.

Ramazan’da gönüller bir oldu
Son iki yıldır Ramazan ayının pandeminin gölgesinde geçmesinin ardından Bü-
yükşehir Belediyesi bu yıl Ramazan ayının manevi iklimini tüm kente yaşattı.
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Küresel ölçekte en önemi 
çevre sorunlarının başında 

gelen iklim değişikliğiyle mü-
cadele konusunda yerel ölçekte 
önemli adımlar atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, yenile-
nebilir enerji kaynaklarına bir 
yenisini daha ekledi. Bursaray 
istasyonları ile hizmet binaları-
nın çatısını birer güneş enerjisi 
santraline dönüştürmeye başla-
yan, Yenikent Katı Atık Depola-
ma sahasında metan gazından, 
BUSKİ su depolarının girişlerine 
kurulan HES’ler vasıtasıyla da 
sudan enerji üreten Büyükşehir 
Belediyesi, Doğu Bölgesi Enteg-
re Katı Bertaraf Tesisinde de 
enerji üretimine başladı. Yap-
işlet-devret yöntemiyle hayata 
geçirilen ve yılsonuna kadar 
toplamda 40 milyon dolarlık ya-
tırımın yapılacağı Doğu Bölgesi 
Entegre Katı Bertaraf Tesisinde 
ilk biyogaz tankının devreye 
alınmasıyla enerji üretimi baş-
larken, yılsonuna kadar yaklaşık 
75 bin konutun tüketimine eş 
değer 12 megavat enerji üretimi 
sağlanacak.
Çevreye değer
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, depolama sa-
hasına gidecek atıkları yüzde 75 
oranında azaltarak çevreye de-
ğer katacak ve enerji üretimiyle 
de ekonomiye güç kazandıracak 
tesisleri, basın mensuplarına 
gezdirdi. İnceleme gezisine 
Başkan Aktaş yanı sıra İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban 
ile yatırımı üstlenen Doğanlar 
Holding bünyesindeki Biotrend 
Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Doğan da katıldı. Bursa’da gün-
lük kişi başına 1.1 kilogram 
evsel atık oluştuğunu ve her gün 
ortaya çıkan 3500 ton atığın 
bertaraf edilmesinin çok ciddi 
bir iş olduğunu ifade eden Baş-
kan Aktaş, bu atıkları çöp olarak 
değil, hammadde olarak gördük-
lerini söyledi. İnegöl Belediye 
Başkanlığı döneminde vahşi 
depolama sahasından düzenli 
depolama sahasına geçiş süre-
cinde yaşadığı zorlukları anlatan 
Başkan Aktaş, ilçe belediyesinin 
sorumluluğunda olmamasına 
rağmen 2011 yılında başlattıkla-

rı süreçte yatırımın yüzde 45’lik 
kısmını Çevre Bakanlığı’ndan 
sağlayarak bu düzenli depolama 
sahasını İnegöl’e kazandırdıkla-
rını açıkladı.
Hamasi nutukla olmaz
“İklim değişikliği, küresel ısın-
ma, çevreyi korumalıyız” gibi 
sadece hamasi nutuklarla çev-
reci olunamayacağını ifade eden 
Başkan Aktaş, kentlerin gelece-
ğe sağlıklı bir şekilde taşınması 
için bu tür yatırımlara ihtiyaç ol-
duğunu söyledi. Yap-işlet-devret 
modeliyle hayata geçirilen 
projeye yılsonuna kadar top-
lamda 40 milyon dolarlık ciddi 
bir yatırım yapılacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Proje ta-
mamlandığında 75 bin hanenin 
ihtiyacı olan elektrik üretimini 
karşılamış olacağız. Benzer bir 
tesisi batı bölgesi için de planlı-
yoruz. O konuyla ilgili detayları 
da kamuoyu ile paylaşacağız. 
İddia ediyorum; Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi 81 il arasında bu 
konuda örnek yatırımları yapan 
belediyelerden bir tanesi olacak. 
Günlük 1200 ton çöpü işleyecek 
kapasitedeki tesisimizin çevre-
sinde 1 dönümlük alanda orkide 
ve manolya bahçeleri kuracağız. 
Yine gübre üretimiyle alakalı 
burada bir altyapı oluşturacağız. 
Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, 
Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve 
İznik’ten getirilen hammaddeyi 
burada değerlendireceğiz. İlk 
etapta sahaya giden atık miktarı 
yüzde 50, yatırım tamamlan-
dığında da yüzde 75 oranında 
azalmış olacak. Şu an bir tankı-
mız devrede. Yılsonuna kadar 5 
tankımız devreye girmiş olacak 
ve organik atıktan enerji üretim 
kapasitesi yaklaşık 12 megavat 
saate ulaşacak. Bu 75 bin konuta 
eşdeğer enerji üretimi demek. 
Çevreye duyarlı bir belediye 
olmak bizim önceliğimiz” diye 
konuştu.
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Çöplük enerji santraline döndü
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinde ilk bi-
yogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine 
eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak. 

Orhaneli altyapısına neşter
İlçeleri BUSKİ marifetiyle şantiyeye dö-
nüştüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı 

yatırımlarına aralık vermeden devam ediyor. 
Bu kapsamda Orhaneli Dündar Mahallesi'nde 
eskiyen içme suyu şebeke hatları yenileri ile 
değiştiriliyor. İçme suyu yatırımı ile su şebeke-
sindeki kayıp ve kaçakların önüne geçilirken, 
Dağ yöresi sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme 
suyuna kavuşuyor.
Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşması için 
önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belir-
ten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“İmalatlar kapsamında 8 kilometrelik hat 
yapılacak. Orhaneli bizim için en az diğer ilçe-
ler kadar önemli. Bunu da yaptığımız alt yapı 
yatırımlarıyla kanıtladık. Dündar Mahallesi'nin 
altyapısını bu çalışmalarla rehabilite ediyoruz. 
Tüm çabamız Bursa halkına daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir şehir sunmak'' dedi.

İnegöl altyapısı 
baştan sona yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde de içmesuyu şe-
bekesi ve iletim hatları inşaat çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ‘BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü marifetiyle’ yapımı sürdürülen çalışmaları Mahmut 
Esatbey Caddesi’nde inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, İnegöl içmesu-
yu şebekesi ve iletim hatları inşaatı çalışmaları kapsamında 
şu ana kadar 170 kilometre şebeke ve 19 kilometre de isale 
hattı imalatının tamamlandığını söyledi. Yenice Mahallesi’nde 
2000 metreküplük 2 adet su deposu imalatının son aşamaya 
geldiğini ve 7 adet deponun inşaatına kısa süre içerisinde 
başlanacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Yapılan işler yüz-
de 75 mertebeye ulaştı. Bu imalatlar neticesinde Yenice ve 
Mesudiye mahalleleri ile Hamidiye, Mahmudiye, Turgut Alp, 
Kemalpaşa, Süleymaniye ve Burhaniye mahallelerinin bir 
kısmının içmesuyu şebeke hatları yenilenmiş olacak. Kayıp 
kaçak oranı yüzde 70 civarında. Bunu yüzde 20’lerin altına 
düşürmeyi hedefliyoruz. İnegöllüler, çalışmalar bittiğinde 
hem suyun kalitesiyle hem de suyun tazyikiyle bunun karşılı-
ğını güzel şekilde alacak” dedi.

Bursa'nın 17 ilçesinin de güçlü bir altyapıya kavuşması 
için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Bele-

diyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları için yeni bir yatırımın startını verdi. Av-
rupa Yatırım Bankası kredisiyle Karacabey'de 226 kilometre 
ve Mustafakemalpaşa'da 326 kilometre içme suyu hattının sil 
baştan yenilendiği projelerde imalatlar hızla sürerken, şimdi 
de her iki ilçenin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili 
çalışmaya başlandı. Yine Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle 
hayata geçirilecek iki projede de ihalelerin ardından ilgili 
firmalara yer teslimi yapıldı. Çalışma kapsamında Karacabey 
ilçesinde 46,21 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve 
evsel bağlantı hattı ile 20,50 kilometre  yağmursuyu kolektör, 
şebeke ve ızgara imalatı yapılacak. Mustafakemalpaşa ilçe-
sinde de 33,15 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve 
evsel bağlantı hattı ile 24,60 kilometre yağmursuyu kolektör, 
şebeke ve ızgara imalatı gerçekleştirilecek. Karacabey ilçesin-
de yüklenici firma tarafından imalata başlanırken, yer teslimi 
yapılan Mustafakemalpaşa ilçesinde de kısa süre içinde çalış-
malara start verilecek.

Ova ilçelerinde 
dev altyapı hamlesi
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30 yıllık atıl bölge Bursa’ya kazandırılıyor
Bursa’yı sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, Tower Plaza ve Hanlar Bölgesi’nin 
ardından 30 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarını da yıkarak, bölgeyi sosyo- kültürel buluşma meka-
nına dönüştürmeye ve vatandaşların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.

Bursa’nın daha sağlıklı kent 
olması hedefiyle bir taraftan 

riskli yapı stokunu eritmeye çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraf-
tan kentin siluetini bozan yapıları 
bir bir ortadan kaldırıyor. Büyükşe-
hir Belediyesi, daha önce Stadyum 
Caddesi’nde 38 bin metrekare alan 
üzerine yapılan ve açılıştan kısa süre 
sonra bünyesindeki işyerlerinin ruh-
satının iptal edilmesi nedeniyle atıl 
halde kalan Tower Plaza’nın yıkımı-
nı tamamlamıştı. Büyükşehir Bele-
diyesi, ayrıca Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım 
Projesi kapsamında 37 binanın yı-
kımını daha tamamlayarak, Hanlar 
Bölgesi ile Hisar Bölgesi arasındaki 
tüm engelleri ortadan kaldırdı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de Çelik Palas Oteli’nin 30 yıldır atıl 
duran ek binalarını yıkarak, bölgeyi 
Bursalıların ve gençlerin kullana-
bileceği sosyo- kültürel buluşma 
merkezi haline getiriyor. Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
işbirliğiyle hayata geçirilecek olan 
Çekirge Teras Projesi kapsamında 
yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 
250 oda ve daha birçok müştemilatı 
bulunan yapının A Blok’unun çatı 
katı ile açığa çıkan bodrum katlar 
dahil olmak üzere, 12 katın yıkımı 
geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Yı-
kım çalışmalarında toplam 31 bin 
740 metrekarelik inşaat alanı yok 
edildi. Böylelikle; Uludağ etekleri-
ni perde gibi kapatan beton kütle 
kalkarken, alandan yaklaşık 1000 
kamyon moloz nakli yapıldı. Yıkım 
çalışmalarının tamamlanmasıyla, 
bölgeye nefes aldıracak Çekirge Te-
ras Projesi uygulamasına geçilecek. 
Böylelikle; 20 yıldır atıl kalan bölge, 
yapılacak çalışmalarla tekrar Bursa-
lıların hizmetine sunulacak. 

Yeni sosyal yaşam alanı
Çelik Palas Oteli ek binalarının 
bulunduğu bölgede incelemelerde 
bulunan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, yıkım çalışmaları 
ve yürütülen proje hakkında yet-
kililerden bilgi aldı. Başkan Alinur 
Aktaş, Bursa’yı olumsuz görüntü 
ve yapılardan bir bir kurtardıkla-
rını söyledi. Daha önce açıklanan 
ve Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum’un 

katılımıyla ‘Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bilgileri dahilin-
de’ gerçekleştirilen Çekirge Teras 
Projesi’nde yıkım işlemlerinin son 
aşamaya geldiğini belirten Başkan 
Aktaş, çalışmaların hummalı şekilde 
devam ettiğini ifade etti. Başkan 
Aktaş ,”Proje bir miktar gecikti ama 
şubat sonunda projenin lansmanını 
yapacağız. Bursamız çok güzel bir 
mekanı daha kazanmış olacak. Kötü 
görüntüden de kurtulmuş olacağız. 
Burada 30 senedir kullanılmayan, 
atıl ve inşaat aşamasında bir bina 
söz konusuydu. Şimdi Çekirge Teras 
Projesi içerisinde özellikle gençlerin 
doya doya istifade edeceği mekan-
lar oluşturulacak. Proje bittiğinde, 
bölge Bursa’ya hayat verecek. Genç-
ler başta olmak üzere, Bursalılara 
sosyal yaşam alanı olarak hizmet 
verecek. Mart başı gibi projeyi 
netleştirdikten sonra, hemen iha-
lesini gerçekleştirip 1 yıl içerisinde 
tamamlamayı düşünüyoruz. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Hayır-
lı olsun” dedi. 

"Deprem gerçeğini 
unutmamalıyız"

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer 
alan Bursa’da bugüne kadar zemin etütlerin-

den deprem risk yönetimine ve deprem master 
planının hazırlanmasına kadar önemli çalışmaları 
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalıştaya 
imza attı. Büyükşehir Belediyesi ile AFAD işbirli-
ğinde düzenlenen Deprem Zararlarının Azaltılması 
Ortak Akıl Çalıştayı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri ile alanında uzman akademisyenlerin 
katılımıyla başladı. 
“Bu mantıkla olmaz”
Çalıştayın açılış töreninde konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanan her 
depremden sonra birçok telefon aldığını ve herke-
sin kendi mahallesindeki kentsel dönüşümü sordu-
ğunu söyledi. Bu konuda mantık hatası olduğunu 
dile getiren Başkan 
Aktaş, “Arabamızda 
ufak çizik olsa, içimiz 
ah ediyor. Beyaz eş-
yamızı, evimizdeki 
mobilyamızı, araba-
mızı değiştirmek için 
devlete başvurmuyo-
ruz. Maalesef deprem 
güvenliği olmayan 
evlerle ilgili her zaman devleti akla getiriyoruz. 
Dönüşüm için bırakın para vermeyi, ‘Üste ne kadar 
para alabilirim?’ düşüncesinde hareket ediyoruz. 
Üzülerek söylüyorum ama bu mantıkla depremle 
alakalı kentsel dönüşüm içerisinde olmamız müm-
kün değil. Deprem de trafik ve çevre gibi bir kül-
türdür. Deprem gerçeğini hatırlamak değil varlığını 
bilerek, her bireyin bu gerçeği kabul ederek, ken-
dince tedbirleri alma noktasındaki sorumluluğunu 
yerine getirmesi gerek” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın sahip 
olduğu kültürel mirası ortak akılla geleceğe güven-
le taşımak istediklerini söyledi. Canbolat, “Tarihsel 
olarak bakıldığında, en büyük tehlikelerden biri 
olan depremin zararlarını son derece önemsiyor ve 
bu tür çalıştayları büyük fırsat olarak görüyoruz" 
dedi.

Merinos Lokali’nde sona doğru

Cumhuriyet dönemi sanayisi-
nin sembol kuruluşlarından 

olan Merinos Fabrikası’nda ‘alın 
terleriyle’ ülke ekonomisine değer 
katan çalışanların talebi üzerine 
projelendirilen lokalin temeli, yak-
laşık 5 ay önce atılmıştı. Merinos 
Parkı içerisinde 250 metrekarelik 
alana inşa edilen, bünyesinde 
tuvaletler, abdesthaneler, bebek 

bakım odası, bay bayan mescitler, 
lokal ve mutfağın bulunacağı lokal 
binasında kaba inşaat tamamlanır-
ken, ince işçilikler ile elektrik ve 
mekanik imalatlarda da artık sona 
gelindi.
Merinos’tan emekli olanların bu-
luşma noktası haline gelecek tesis, 
aynı zamanda Türkiye’nin sanayi-
leşme tarihine de ışık tutacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk sanayileşme atı-
lımlarından olan Merinos Fabrikası’nın ruhunun yaşatılması amacıyla 
yaptırılan ‘Merinos Lokali’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
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Ulaşımdan altyapıya kadar 
her alanda Bursa’yı geleceğe 

taşıyacak projeleri hayata geçiren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, birin-
ci derece deprem kuşağında olan 
Bursa'nın depreme karşı daha gü-
venli kent haline gelmesi için kent-
sel dönüşüm projelerine hız verdi. 
Zaman içinde yıpranan fiziksel ve 
sosyal çöküntü alanlarının iyileşti-
rerek, depreme dayanıklı konutlar-
la Bursalılara güvenli yaşam alan-
ları oluşturmayı amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, 
Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini 
kapsayan kentsel dönüşümün pro-
jesinde yıkımlara devam ediyor. 
Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan 
üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahi-
binin bulunduğu 3 bölgeden oluşan 
kentsel dönüşüm projesinin birinci 
bölgesinde yapılacak 9425 metre-
kare alanlı birinci etapta vatandaş 
görüşmeleri tamamlandı. Alanda 
22 adet yapı ve toplam 62 hak 
sahibi bulunurken, hak sahipleri 
ile yapılan görüşmelerde uzlaşma 
sağlanan vatandaşlara ait 9 adet 
binanın yıkımı tamamlanırken, 13 
adet binanın yıkım çalışmaları da 
devam ediyor. Bu arada proje alanı 
içindeki binası yıkılan taşınmaz 
sahiplerinin hepsi kira yardımların-
dan yararlanıyor.
Yerinde dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘va-
tandaşların gönlünü alarak, yaşa-
dıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilke-
siyle hazırladığı kentsel dönüşüm 
modeli ile çarpık yapılaşmadan 
arındırılacak bölgeye çağdaş bir gö-
rünüm kazandıracak. Zemin artı 7 
kat olarak, 4 bloktan oluşan toplam 
104 daire ve 17 dükkanın yapıla-
cağı 1. Etap Yapım İhalesi 27 Nisan 
2022 Çarşamba gerçekleştirilecek 
ve inşaatın 540 günde tamamlan-
ması planlanıyor. Birinci etapta 
ihale projesi kapsamında hak sahibi 
vatandaşlara toplam 65 daire ve 2 
dükkan verilecek. Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Proje Alanında 2. Etap 
proje alanı ile ilgili olarak kıymet 
takdir uzlaşma ve uygulama çalış-
maları da devam ediyor.

Yarınların daha aydınlık, güvenli 
ve güzel olması için ‘Dönüşüm 
Büyükşehirle Başlar’ diyerek yola 
çıktıklarını ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Bu süreci, vatandaş odaklı bir 
anlayışla, kar amacı gütmeyen, 
karşılıklı güven ilişkisine dayalı 
bir model ile başlattık. Kentsel 
dönüşümü fırsata çevirmek artık 
vatandaşlarımızın elinde. Depreme 
karşı, başta hak sahipleri olmak 
üzere, aile fertleri, mahallede ya-
şayan akraba ve komşularının da 
yaşamlarını dikkate alarak sürecin 
hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi 
için vatandaşlarımızın olumlu geri 
dönüşlerini alabilmek bizim için 
çok değerli. 
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Yıldırım’da kentsel dönüşüm hamlesi
Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projele-
rine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler Mahalle-
si'ndeki dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir’den kırsala 
yeni yaşam alanı
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi’ne 
kazandırılan hizmet binası tören-
le hizmete açıldı.

Bursa’yı geleceğe en iyi şekilde taşımak adına 
merkezden kırsala her bölgede çalışmalarını 

sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere 
sosyal donatı alanları oluşturma projeleri kapsa-
mında İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi’ne yeni hizmet 
binası kazandırdı. 458 metrekarelik inşaat alanına 
sahip yapının bodrum katında çok amaçlı salon, 
zemin katında muhtarlık, kahvehanesi, wc’ler ve 
mutfak, birinci katında okuma salonu, sergi salonu, 
muayene odası ve teras yer alıyor. Törene, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İnegöl 
Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve 
vatandaşlar katıldı.

Bursa’nın çok güzel ve özel bir şehir olduğunu söy-
leyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
her köşesi ayrı değer olan şehre hizmet için daha 
çok çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını be-
lirtti. 17 ilçe ve 1058 mahallenin tamamına hizmet 
götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Ali-
nur Aktaş, Gündüzlü Mahallesi’nin sulama suyuna 
ihtiyaç duyduğunu bildiklerini, bu sıkıntıyı çözecek 
paket projeyi 2023 yılında başlatacaklarını dile 
getirdi. Yapılan hizmet binasının mahalle halkına 
hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, gençlerin, 
çocukların ve kadınların buluşup kaynaşabilecekleri 
yeni mekanı halka kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat yolu üze-
rindeki Gündüzlü Mahallesi’nin önemli bir yerleşim 
olduğunu, bölge için önemli hedeflerinin bulunduğu-
nu belirtti. Hizmete alınan eserin gelecek nesillerin 
yetişmesinde büyük fayda sağlayacağını anlatan 
Taban, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
İnegöl Kaymakam Eren Arslan, güzel eseri mahalle ve 
ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.
Gündüzlü Mahalle Muhtarı Cahit Özdemir de ya-
tırım nedeniyle Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür 
ederek, diğer eksiklerin giderilmesi için destek bek-
lediklerini söyledi.

Beşyol’a değer katacak yıkımlar sürüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’ne değer katacak kent-
sel dönüşüm projesi kapsamında, Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 
240 bin metrekarelik alanın ilk etabındaki yıkımlar devam ediyor.

Bir taraftan kentsel dönüşüm 
projeleriyle olası depremde 

yıkılma tehlikesi bulunan riskli 
yapı stokunu ortadan kaldırırken 
diğer taraftan kente modern gö-
rünüm kazandırmayı hedefleyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İs-
tanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde çalışmalara hızla devam 
ediyor. Bursa’nın İstanbul’a açılan 
kapısı olan ancak plansız yapılar 
ve düzensiz tamirhanelerle görün-
tü kirliliğinin yaşandığı İstanbul 
Caddesi’nin modern görünüm ka-
zanması amacıyla başlatılan Beşyol 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşa-
atlar yükselmeye başladı. İstanbul 
Caddesi’ni gerçek vitrin haline geti-
recek çalışmalara emsal teşkil et-
mesi beklenen ve 11 bin 269 metre-
kare alanda gerçekleştirilen projede 
inşaatlar devam ederken, Beşyol 
Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 
bin metrekarelik alanın dönüşümü 
kapsamında yıkımlar sürüyor.

Anlaşmalı yıkım
İnşaatların devam ettiği projeden 
elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis 
ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. 
Etap Dönüşüm Alanı için rezerv 
konut ve dükkan olarak kullanan 
Büyükşehir Belediyesi, 1. etabın ilk 
kısmını oluşturan 137 parselden 
58’i ile anlaşma sağlamıştı. Hak sa-

hipleriyle varılan anlaşma sonucu 
geçtiğimiz ay boşaltılan 4 binanın 
yıkımını gerçekleştiren Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri, boşatılan 2 
dükkan ile 2 binanın daha yıkımına 
başladı. Bir taraftan inşaatların de-
vam ettiği proje ile, bölgedeki riskli 
yapıların ortadan kaldırılması ve 
İstanbul Caddesi’nin daha modern 
görünüme kavuşması hedefleniyor.
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Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile okul öncesi eği-
timden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar 

eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata 
geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da bir 
ilki hayata geçirerek, Türkiye’ye model olabilecek bir 
projeye daha imza attı. Ücretsiz üniversite hazırlık 
kursları, tercih danışmanlık hizmetleri, barınma soru-
nuna çözüm, su ve ulaşım fiyatlarında indirim, gençlik 
merkezleri ve millet kıraathaneleri ile özellikle üni-
versite öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de burs vererek üniversite 
öğrencileri ve ailelerini ekonomik olarak destekliyor. 
Bu konudaki hukuki her türlü çalışmayı tamamlayan 
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 yıl süren hazır-
lıkların ardından kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı 
Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni 
kurdu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bursa Ticaret Sicil 
İl Müdürlüğü’ne tescil ettirilen BURSKOOP, bu aydan 
itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500’er 
TL burs verecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık 
bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta proje-
den 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs 
desteğinden Bursa’da ikamet eden ailelerin çocukları 
yararlanabiliyor. 
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Karapınar Aile Sağlığı 
Merkezi’nde sona doğru
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlık hizmetlerine 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı 
Merkezi inşaatında çalışmalar sona yaklaştı. Kaba inşaatı büyük öl-
çüde tamamlanan ve küçük dokunuşların kaldığı merkezin, mart ayı 
sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Ulaşımdan altyapıya, eğitim-
den spora kadar her alanda 

Bursa’yı marka kent yapma 
yolunda çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, sağlık 
yatırımlarında hız kesmiyor. 
Vatandaşların sağlık hizmetle-
rine daha kolay erişimini sağ-
lamak amacıyla Yıldırım ilçesi 
Karapınar Mahallesi’nde temeli 
ağustos ayında atılan Aile Sağlığı 
Merkezi’nin inşaat çalışmaların-
da sona gelindi. Yıldırım Beledi-
yesi tarafından projelendirilen 
ve inşaatı Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan merkez, 
480 metrekare taban alanı üze-

rine toplam 2 kat olarak tasar-
landı. Aile sağlığı merkezinde; 
7 adet doktor muayene odası, 
2 adet tıbbi müdahale odası, 3 
adet gebe izleme ve aile plan-
lama odası, 2 adet aşı ve çocuk 
izleme odası, eğitim ve toplantı 
salonu, laboratuvar ve mutfak, 
tıbbi atık ve kazan dairesi gibi 
gerekli tüm mekânlar buluna-
cak. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal 
olacak merkezin kaba inşaatı 
büyük ölçüde tamamlanırken, 
şap atma ve seramik kaplama 
çalışmaları devam ediyor. Çalış-
maların mart ayı sonuna kadar 
bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, sağlığı 
öncelikli konular arasında ele 
aldıklarını, özellikle evde hasta 
bakım hizmetleriyle her yıl on 
binlerce vatandaşa evlerinde 
sağlık hizmeti verdiklerini dile 
getirdi. Bursa’nın sağlıklı şehir 
imajını güçlendirmek ve halkın 
yaşamaktan mutluluk duyacağı 
ortam inşa etmek için birçok 
projeyi hayata geçirdiklerini be-
lirten Başkan Aktaş, Karapınar 
Aile Sağlığı Merkezi’nin de bu 
kapsamda değerlendirilebilece-
ğini ifade etti.

Öğrencilere 
burs desteği
Bursa’da bir ilki gerçekleştiren Bü-
yükşehir Belediyesi kurduğu koope-
ratifle üniversite öğrencilerine aylık 
500 TL burs vermeye başladı.

Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
‘Gönül Bağı’ projesiyle, yalnız yaşayan ve temel yaşam fonksiyonları an-
lık takip edilen hastalar artık kendilerini daha güvende hissediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
BEBKA’nın Sosyal Gelişme-

yi Destekleme Programı’ndan 
(SOGEP) hibe alan Gönül Bağı 
projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve 
hasta vatandaşları adeta hayata 
bağlıyor. Tümüyle yerli yazılımların 
kullanıldığı, donanımsal entegras-
yonları ile dünyada ilk olan proje 
sayesinde ciddi sağlık sorunu ya-
şayan yaşlı vatandaşlar, numara 
çevirme derdi olmadan, sadece 
butona basarak sağlık birimine 
bağlanabiliyor. Evlere kurulan akıllı 
paneller, güvenlik sensörleri, nabız 
ölçer bileklikler ve kablosuz acil 
durum butonu ile hasta ve yaşlılar, 
7/24 takip altına alınıyor. Panel 
üzerindeki yeşil butona basan 
kullanıcılar, numara çevirmeden, 
santralde kuyruk beklemeden, 
doğrudan Evde Bakım Merkezi’ne 
ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebi-
liyor. Zehirlenme, kırık, nefes zor-
luğu çekme, şiddetli yaralanma ve 
benzer acil durumlarda ise kırmızı 
butona basılması halinde adrese 
doğrudan ambulans yönlendirili-

yor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı 
vatandaşların sağlık durumları, 
anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların 
anlık takibi için ‘geliştirilen akıllı 
bileklik ile’ 6 dakikada bir nabız 
ölçümü yapılıp, belirlenen değerler 
evde bakım merkezine aktarılıyor. 
Her hastaya özel belirlenen yüksek 
veya düşük nabız değerleri saptan-
dığında, sistem alarm veriyor ve 
sağlık ekibi devreye gidiyor. Bunun 
yanında; akıllı panel üzerindeki 
yangın ve karbonmonoksit sensör-
leri ile muhtemel yangın veya soba 
zehirlenmelerinde, ev içerisinde 
çalan alarm ile hastalar uyarılarak 
merkeze sinyal gönderiliyor.

“Güvende hissediyorum”
Bursa’da yalnız yaşayan 65 ya-
şındaki Süreyya Beleda, ‘geçirdiği 
sağlık sorunlarının ardından’ 
yatağa bağımlı sürdürdüğü haya-
tında, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Evde Bakım Hizmetleri’yle adeta 
yeni bir sayfa açtı. Büyükşehir 
Belediyesi’nden 3 yıldır fizyoterapi, 
fizik tedavi ve akupunktur hizmeti 
alarak yeniden ayağa kalkmayı ba-
şaran Beleda, ‘Gönül Bağı’ projesini 
aktif olarak kullanıyor. Bir taraftan 
hastalıklarla mücadele ederken, 
diğer taraftan yalnız yaşamanın 
verdiği tedirginlikle her gece korku 
içerisinde yatağa gittiğini belirten 
Beleda, “Ama bu proje ile artık ken-
dimi güvende hissediyorum. Çünkü 
biliyorum ki bana bir şey olursa, 
düğmeye bastığımda Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağlık ekipleri he-
men gelecek. Bu projeyi anlattı-
ğımda, arkadaşlarım bana gıpta ile 
bakıyor. Bu hizmetler için Büyük-
şehir Belediyesi’ne çok teşekkür 
ediyorum" diye konuştu.

Soğuk algınlığına 1 doz masal
‘Türkiye’de bir ilk olarak’ geçen yıl Bursa Şehir Hastanesi’nde başlatılan 
Kitap Eczanesi uygulamasına Medicana Bursa Hastanesi de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ki-
tap Eczanesi projesi  büyük ilgi 
görüyor. Hedef kitlesi 0-12 yaş 

grubu olan ve ilk olarak geçtiğimiz 
yıl Bursa Şehir Hastanesi’nde haya-
ta geçirilen Kitap Eczanesi, Gürsu 
Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nin 
ardından şimdi de Medicana Bursa 
Hastanesi’nde açıldı. Proje kapsa-
mında tedavi için hastaneye gelen 
çocuklar, doktorlar tarafından 
tedavinin ardından kitap okumaya 
yönlendiriliyor. Çocuklara teda-
vileri için gerekli ilaçları yazan 
doktorlar, ilave olarak da çocuk 
adına düzenlenen bir kitap reçetesi 
veriyor. Bu reçete ile hastane içe-
risindeki Kitap Eczanesi’ne gelen 

çocuklar, kendi yaş gruplarına göre 
istedikleri hikaye kitaplarını ücret-
siz alıyor.
1 doz masal iyi gelir
Medicana Bursa Hastanesi’nde 
yeni başlayan uygulamanın tanıtı-

mı; Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Medicana Bursa 
Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi 
Karşı, hastanede görevli doktorlar, 
hasta çocuklar ve ailelerinin katıl-
dığı törenle yapıldı. Geçen yıl baş-
lattıkları projeyle ilgili olarak çok 
olumlu geri dönüşler aldıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Gele-
ceğimiz olan çocukların sanatla, 
sporla ve özellikle de kitapla iç içe 
büyümesini istiyoruz. Bu projede 
amacımız, çocuklara bedava kitap 
vermek değil çocukların doktorlar 
tarafından kitap okumaya yönlen-
dirilmesidir. Çocuk, böylece kitabın 
en az ilaçlar kadar önemli olduğu-
nu anlayacak. 
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Bursa'da engelli bireyler ve 
ailelerinin sosyal yaşamın her 

alanında rahatlıkla yer alabilmesi 
amacıyla birbirinden farklı projele-
ri hayata geçiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de özel gereksi-
nimli çocukların ailelerine büyük 
katkı sağlayacak özel bir projeyi 
devreye aldı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Bursa Engelliler Federasyonu ve 
Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle engelli ailelerine yönelik 
örnek bir proje hayata geçirildi. 
Özel gereksinimli çocuklarını eği-
tim için Mustafa Çağlar Özel Eğitim 

Uygulama Okulu'na getiren ve ders 
süresi boyunca çocuklarını okulda 
beklemek zorunda olan anneler 
için okul içerisinde dikiş atölyesi 
kuruldu. Kullanılacak malzemelerin 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılandığı atölyede, Halk Eğitim 
Merkezi eğitmenleri tarafından 
annelere dikiş eğitimi veriliyor. 
Sabahları okula getirdikleri çocuk-
larını sınıflarına bırakan anneler, 
daha sonra iş önlüklerini giyip 
atölyede makine başına geçiyor. 
Anneler böylelikle hem çocuklarını 
yalnız bırakmıyor hem de meslek 
sahibi oluyor.
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Trafik Eğitim Parkı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından pro-
jelendirilen ve çocukların trafik kurallarını 
eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak 
Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemele-
rin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.

Bursa’da trafik ve ulaşımın 
sorun olmaktan çıkması için 

yeni yollar, köprü ve kavşaklar, 
raylı sistemler, toplu taşımanın 
yaygınlaştırılması gibi pek çok 
projeyi hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, trafik kurallarını 
iyi bilen, donanımlı nesil yetiş-
mesi için ayrıcalıklı bir projeyi 
kente kazandırıyor. Nilüfer 
İlçesi Odunluk Mahallesi’nde 
Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 
metrekare alan üzerinde hayata 
geçirilen ve inşaat alanı 530 
metrekare olan projede ima-
latlar tamamlandı. Tamamen 
eğitim amaçlı olarak tasarlanan 
proje; prefabrik, betonarme ve 
çelik yapılardan oluşuyor. Yak-
laşık 300 metre bisiklet yolu ve 
yürüyüş yolu yer alan projede; 1 

adet idari yönetim binası, 1 adet 
minyatür oto deposu, 126 kişi 
kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 
adet geçit tüneli ve 1 adet yaya 
üst geçidi bulunuyor. Açılış için 
son düzenlemelerin yapıldığı 
park, özellikle eğitim kurumları 
için önemli bir uygulamalı ders 
alanı haline gelecek ve çocuklar 
trafik kurallarını bizzat yaşaya-
rak öğrenecek.

Kadınlar, günlerini 
üreterek kutladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel düzenlenen workshop etkinliğine katılan kadın-
lar, günlerini atölye çalışmalarında üreterek kutladı.

Bursa’yı geleceğe taşı-
yacak projeleri kararlı 

adımlarla hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan çocuklar, engelliler 
ve kadınlara yönelik pozitif 
ayrımcılık politikasıyla 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
workshop etkinliği düzenledi. 
Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi Hüdavendigar Salonu’nda 
düzenlenen etkinlikteki atöl-
ye çalışmalarında BUSMEK 
eğitmenleri makrome, resim, 
punchnakışı ve kanvas tablo 
boyama konusunda kursiyer-
lere eğitim verdi. Psiko drama 
ve dans atölye çalışmaları da 
kadınlardan büyük ilgi gö-
rürken, BUSMEK, Ana Kucağı 
Eğitim Merkezi, BADEM, ŞÖ-
NİM (Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezi) ile KADES (Kadın 
Acil Destek İhbar Sistemi) ta-
nım stantlarında da kadınlara 
yönelik bilgilendirme faaliyet-

leri gerçekleştirildi. Etkinliğe 
katılmak için Merinos Park’a 
gelen Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, 
ilk olarak parkta çiçek bakımı 
yapan TARIM A.Ş’nin kadın 
personelleri ile bir araya 
geldi. Bursa’nın yeniden yeşil 
kimliği kazanması için büyük 
bir özveriyle çalışan persone-

lin kadınlar gününü kutlayan 
Başkan Aktaş, fular ve çiçek 
hediye etti.
Kadının gücü
Daha sonra eşi Sevinç Aktaş 
ile birlikte salondaki Kadın-
lar Günü etkinliğine katılan 
Başkan Aktaş, tüm kadınların 
bu özel gününü kutladı. Böyle 
özel bir günde düzenlenen 
etkinliğe gösterilen yoğun ka-
tılımla kadının gücünü bir kez 
daha gördüğünü dile getiren 
Başkan Aktaş, “İnancımızda, 
kültürümüzde, örf ve adeti-
mizde kadın çok özel bir yere 
sahip. Büyükşehir olarak biz 
de kadınlarımızı merkeze alan 
çok sayıda faaliyet gerçekleşti-
riyoruz. Hayat boyu öğrenme 
felsefesi ile BUSMEK çatısı 
altında bu güne kadar 300 
binden fazla Bursalıyı ağırla-
mışız ve bunların yüzde 85’ini 
kadınlar oluşturuyor" dedi.

Çocuklar sınıfta, 
anneler iş başında
Bursa'da zamanlarının neredeyse tamamını özel 
gereksinimli çocuklarının bakımına ayıran bu 
nedenle de sosyal veya ekonomik hiçbir aktivite-
ye katılamayan anneler, artık çocuklarını getir-
dikleri okulda meslek sahibi oluyorlar.

Bu yol yardım, gönüllere dokunuyor
Hayata geçirdiği tüm projelerde engelli vatandaşlara pozitif ay-
rımcılık politikası yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye 
aldığı Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) proje-
siyle engelli vatandaşların ayağına gidip, tekerlekli sandalyele-
rin tamir ve bakımlarını yapıyor.

Ulaşımdan altyapıya, 
tarihi mirastan çevreye 

kadar her alanda Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak projeleri 
bir bir hayata geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan sosyal belediyeciliğin 
en güzel örneklerini sergile-
meye devam ediyor. Engelli 
vatandaşların sosyal yaşamın 
her alanında yer alabilmesi 
amacıyla toplu taşıma araçla-
rını akülü araçlarla binilebi-
lecek şekilde alçak tabanlıya 
dönüştüren, akülü araç şarj 
noktalarının sayısını artırıp 
araç bakım ve tamir atölyesi 
ile akülü araç kullanan vatan-
daşların omuzlarındaki yükü 
kaldıran Büyükşehir Belediye-
si, şimdi de SEYYAH projesini 
devreye aldı. Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) içerisindeki 
Akülü Araç Tamir ve Bakım 
Atölyesi’nde 2021 yılı içinde 
885 vatandaşın tekerlekli 
sandalye tamir ve bakımını 
gerçekleştiren Büyükşehir 

Belediyesi, artık bu hizmeti 
yol yardım olarak vatan-
daşların ayağına götürüyor. 
Engelli vatandaşlar, Bursa’nın 
17 ilçesinden de 716 21 82 
numaralı telefon hattını ara-
yıp, yol yardım hizmetinden 
yararlanabiliyor. Başvuru 
üzerine belirtilen adrese kısa 
sürede ulaşan SEYYAH ekip-
leri, araçtaki tamir ve bakımı 
yerinde yapabildikleri gibi 
giderilemeyecek hasar var ise 
tekerlekli sandalyeyi atölyeye 
getirip gerekli çalışmaları 
yapıyor.
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Türk Dünyası'nın sesi 
Bursa semalarından yükseldi

Uluslararası Türk Kültü-
rü Teşkilatı’nın (TÜRK-

SOY) Kültür Bakanları 
Daimî Konseyi 38. Dönem 
Toplantısı’nda 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti 
seçilen Bursa’da etkinlik-
lerin resmi açılış töreni 
Tofaş Spor Salonu’nda 
yapıldı. Açılış törenine, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Türk Devletleri Teşkilatı Aksa-
kallılar Konseyi Başkanı Binali 
Yıldırım, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Türk Devletleri Teşkilatı Genel 
Sekreteri Bagdat Amreyev, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
Türksoy Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Türk 
Devletlerinden gelen bakanlar 
ve büyükelçiler ile vatandaşlar 
katıldı. Tören öncesinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar, salo-
nun bahçesinde Başkan Aktaş 
ile birlikte demir dövdü, Kül-
tür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ise ateş üzerinden 
atladı.
Gururlu ve mutluyuz
Sahne dekoru ve ışık oyunları 
ile görsel bir şölenin yaşandığı 
törenin açılış konuşmasını 
yapan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, 
farklı medeniyetlerin buluş-
ma noktası olan, Türk şehri, 
Osmanlı payitahtı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dördüncü 
büyük kenti Bursa’nın 2022 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olmasının haklı gurur ve mut-
luluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 
seçilen Bursa’yı, bu unvana 
layık ayrıcalıklı etkinliklerle 

 
dünya vitrinine çıkartmanın 
gayreti içinde olduklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Yıl bo-
yunca gerçekleşecek, kongre 
ve seminerden, konser ve fes-
tivale, sinema, tiyatro ve ser-
giden söyleşiye dek geniş bir 
yelpaze de çok sayıda ulusal ve 
uluslararası etkinliklerle Bur-
sa’mızın marka değerini artır-
manın gayreti içinde olacağız. 
Yine Türk Dil Kurumu Türkiye 
Bilimler Akademisi ve Uludağ 
Üniversitemiz iş birliğinde Sü-
leyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif 
Sempozyumu düzenleyeceğiz. 
4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. 
Korkut Ata Türk Dünyası Film 
Festivali ve daha pek çok ulu-
sal ve uluslararası etkinliğe ev 
sahipliği yapacağız” dedi.
Vakit Bursa vaktidir
Bursa’nın sadece Osmanlı ha-
kanlarının değil, aynı zamanda 
gönül sultanlarının da şehri 
olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bu şehir Orhan Gazi ve 
Murad Hüdavendigar kadar, 
Emir Sultan’ı, Niyaz-i Mısri’yi, 
Eşrefoğlu Rumi’yi, Süleyman 
Çelebi’yi, Üftade Hazretlerini 
ve diğer gönül sultanların 
da mührünü taşır. Tabii bu 
güzelliklere sahip olmak ka-

dar onun kıymetini bilmek, 
korumak, üzerine eklemek, 
geleceğe daha büyük zengin-
lik bırakmak da önemlidir. 
Edebiyatından mimarisine, 
insani, dini ve fikri değerle-
rinden coğrafi varlıklarına 
kadar tüm unsurlarıyla 

medeniyetimize sahip çıka-
cağız. Gönüller arasına sınır 
çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir 
olanlar için mesafelerin hiçbir 
anlamı yoktur. Bizim inancı-
mızda, bizim geleneğimizde 
kardeşlik en kıymetli hazine-
dir. İnşallah önümüzdeki dö-
nem bizden sonraki nesillere 
bırakacağımız en iftihar verici 
eserimiz ‘dilde, fikirde, eylem-
de birlik’ olacaktır. Ne kökleri-
mizden kopacağız, ne de göz-
lerimizi bir an olsun ufuktan 
ayıracağız. Vakit birlik vakti, 
vakit dirlik vakti, vakit bursa 
vaktidir. Birliğimizin, dirliği-
mizin kavi ve daim olmasını 
diliyorum” diye konuştu.
Yüreğimiz bir,  
kaderimiz bir
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, tüm Türklerin yüreğinin 
bir, kaderinin bir, gönlünün 
bir, soyunun bir olduğunu 
belirtti. Kendisini programa 
davet eden herkese teşekkür 
eden Ersin Tatar, Bursa’nın 
Türk tarihinde çok önemli bir 
yere sahip olduğunu ifade etti. 
Osmanlı'ya başkentlik yapan 
Bursa’nın tarihi, ticareti, sa-
nayisi, turizmi ve kültürüyle 
müstesna bir şehir olduğu-
nu dile getiren Ersin Tatar, 
“TÜRKSOY’un Bursa’yı Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan 
etmesi çok yerinde ve isabetli 
karardır. Kendilerini tebrik 
ediyorum" diye konuştu.



www.bursa.bel.tr Sehir Postası.

Bursa’da çeşitli kültürel, sa-
natsal ve sosyal etkinliklere ev 

sahipliği yapan Büyükşehir Beledi-
yesi, dijital medya üzerine de özel 
bir çalışmaya imza attı. Günümüz-
de iletişim için en değerli ve yaygın 
araç olan dijital medyanın gençler 
tarafından doğru ve verimli kulla-
nılabilmesini amaçlayan Büyükşe-
hir Belediyesi, Nişantaşı Üniversi-
tesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeni 
Nesil Dijital Medya Buluşmaları’ 
programında sosyal medyanın 
tanınmış isimlerini Bursalılar’la 
buluşturdu. Merinos Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde 'sosyal 
medya' temasıyla yapılan progra-
ma, sosyal medyadaki yenilikleri 
bilinçli kullanmayı öğrenmek ve 
kariyer planını dijital-sosyal med-
ya alanında yapmak isteyenler 
ile kurumsal iletişim, pazarlama, 
e-ticaret, üretim, ajans hizmetleri, 
medya gibi alanlarda çalışan genç-
ler yoğun ilgi gösterdi.
Programa dinleyici olarak katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, gençlerin arasına otura-
rak sosyal medya fenomenlerinin 
sunumlarını dinledi. Başkan Aktaş 
ile sohbet eden gençler, merak 
ettikleri soruları sorarak bol bol 
fotoğraf çektirdi.

Program, Nişantaşı Üniversitesi 
Yeni Medya ve İletişim Bölüm 
Başkanı ve Acunmedya Akademi 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. 

Özlem Tuğçe Keleş'in ‘Sosyal med-
ya içeriği yönetimi’ sunumuyla 
başladı. Sosyal medyada vakitleri-
nin büyük bölümünü geçiren genç-
leri içerik yönetimi konusunda 
bilgilendiren Özlem Tuğçe Keleş, 
izlenmesi gereken yolların incelik-
lerini anlattı.
Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik 
ve Kariyer Danışmanlığı Uzmanı 
ve Eğitim Koçu Mehmet Muslu’nun 
sunuculuğunu yaptığı Yeni Nesil 
Dijital Medya Buluşmaları prog-
ramında, daha sonra Acunmedya 
Akademi Dijital Satış Direktörü ve 
YouTube Onaylı Kanal Geliştirme 
Koçu Afgan Rasulov sahne aldı.
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Sosyal medya fenomenleri 
Bursalılar’la buluştu
‘Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları’ programı, sosyal medyanın tanın-
mış isimlerini Bursalılar’la buluşturdu.

Mevlevihanede 
çalışmalar hızlandı
Rekonstrüksiyon çalışmaları 
sürdürülen 4 asırlık Bursa Mevle-
vihanesi’nin son yapısı olan Ha-
remlik–Selamlık binasında imalat 
devam ederken, Semahane bölü-
münde ahşap montaj işçilikleri hız 
kazandı.

Bursa’da 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık 
Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden 

Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara 
kadar her alanda hayata geçirilen restorasyon-rekons-
trüksiyon projeleri ile kenti adeta açık hava müzesine 
dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa 
Mevlevihanesi’ndeki çalışmalarda da sona yaklaştı. 
Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edildikten bir 
süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık 
mevlevihaneyi yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Pınar-
başı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda 
Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede 
tarafından kurulan, dönemin en büyüklerinden Bursa 
Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle ayağa kaldırılıyor.
Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, 
bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kal-
mıştı. 1970’li yıllarda mevlevihanenin önemli kısmını 
kaplayan ve o dönemde şehrin büyük bölümüne su 
temini sağlayan su deposu, günümüzde başka alan-
da konumlandırıldı. ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı 
Şerif ve Matbah-ı Şerif ’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Se-
lamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden 
oluşan yapı, özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor. 
Mevlevihane’nin son yapısı olan ve günümüzde bulun-
mayan Haremlik-Selamlık bölümünün olduğu alanda, 
Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapıldı. 
Kazı çalışmalarının ardından başlayan imalatta, bod-
rum ve birinci kat inşaatı tamamlanırken; ikinci kat 
imalatı önümüzdeki günlerde start alacak. Yoğun kar 
yağışı nedeniyle kapalı alandaki çalışmalara ağırlık 
verilirken; ahşap ustaları, semahanenin merdiven 
korkuluğu ile zemin döşeme çalışmalarına hız verdi.

“Bölgeye değer katacak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
1615 yılında inşa edilen tarihi yapının ‘rekonstrük-
siyon çalışmalarının ardından’ aslına uygun olarak 
mevlevihane olarak kullanılacağını söyledi. Pandemi 
süreci nedeniyle çalışmalarda bir miktar gecikme 
yaşandığını ancak son yapının da artık ayağa kalkma-
ya başladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Hanlar Böl-
gesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile yine Bey 
Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesinde Osmangazi 
Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzen-
lemelerle birlikte bu alanı bütünleyen mevlevihane, 
tamamlandığında mükemmel bir eser olacak. Buranın 
hem Bursa içinden hem de dışından tam bir ziyaret 
alanına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

Sinemanın yıldızları Bursa’dan çıkacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akade-
misi’nin seçmelerine, 7’den 70’e her yaştan Bursalı büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür AŞ öncülüğünde ve ‘Türk 

Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ 
teması kapsamında, ‘Sinema ve 
Televizyon Akademisi’ projesi ha-
yata geçirildi. Ünlü yapımcı Birol 
Güven yönetiminde hazırlanan 
akademinin seçmelerine Bursalılar 
yoğun ilgi gösterdi. Oyunculuk, 
senaristlik veya kamera arkası gibi 
alanlarda kendini göstermek iste-
yen her yaştan vatandaş, Merinos 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ne 
(Merinos AKKM) akın etti. 16 yaş 
ve üzeri herkesin kayıt yaptırabil-
diği ön elemelere 1026 kişi katıldı. 
Birol Güven'in yanı sıra Aşkın Şe-
nol, Nazım Kerkez ve Emre Kavuk 
gibi usta isimlerin yer aldığı Mint 
Akademi eğitmenleri, katılımcıları 
yüz yüze ve gruplar halinde izle-
di. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın da takip ettiği ön 
elemelerde, canlandırma yapma-
ları, şiir veya şarkı seslendirmeleri 
istenen katılımcılar heyecanlı an-
lar yaşadı. Ön elemeleri geçerek 
seçilecek 150 kişi, alanında uzman 
eğitimcilerden ‘yeni nesil oyun-

culuk, senaristlik ve yazarlık, kısa 
film atölyesi, sinema kültürü ve 
kurgu-ses-miksaj-renk’ başlıkları 
altında eğitimler alacak. Hafta son-
ları günlük 4 saat olmak üzere top-
lam 96 saat planlanan eğitimlerin 
sonunda katılımcılara Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikalar verile-
cek. Program dâhilinde set ziyaret-

leri ve setlerde atölye çalışmaları 
da yapılacak. Birol Güven Sinema 
ve Televizyon Akademisi’nde Birol 
Güven'in yanı sıra Zeyno Günenç, 
Tamer Karadağlı, Şoray Uzun gibi 
ünlü oyuncuların yer aldığı Mint 
Akademi eğitimcileri yer alacak.
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Barajlarda kar bereketi
Bursa’da bu yıl özellikle ocak ve mart aylarında kent merkezinde de 
etkisini iyice hissettiren kar yağışı, kentin içme suyu ihtiyacını karşı-
layan barajlara yaradı.

Küresel ısınma ve iklim deği-
şikliğine bağlı olarak kurak-

lık, son yılların en önemli gün-
dem maddelerinden biri olurken; 
Bursa’da bu yılın başından iti-
baren etkili olan kar yağışı yü-
reklere su serpti. Bu yıl peş peşe 
gelen kar yağışları, Bursa’nın 

içme suyu ihtiyacını karşılayan 
barajlardaki doluluk oranına 
olumlu yansıdı. Geçtiğimiz yıl bu 
günlerde yüzde 38 olan Doğancı 
Barajı’nda doluluk oranı bu yıl 
yüzde 51 seviyesine çıktı. Doğan-
cı ve Nilüfer barajlarının geçtiği-
miz yıl bugünlerde yüzde 36 olan 

ortalama doluluk oranı da bu yıl 
yüzde 42’ye ulaştı.
Nisan yağmurları ve karların 
erimesiyle birlikte Bursa’nın 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazı 
da susuzluk sorunu yaşamadan 
geçirmesi bekleniyor.

Sokak hayvanları Bursa’da sahipsiz değil
Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış 
şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. 

Geçtiğimiz yıl Soğukkuyu Sokak 
Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 

14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit 
uygulaması, 5 bin 940 adet kısırlaş-
tırma, 4 bin 992 aşılama ve 329 acil 
müdahale gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediyesi, sahipsiz hayvanları bes-
leme faaliyetleri noktasında örnek 
çalışmaları hayata geçirdi. Pandemi-
nin başından bu yana, ilaçlama per-
sonelleri ve gönüllü hayvan severler 
ile birlikte 160 ton mama dağıtımı 
yapıldı. Ayrıca havaların soğuması ile 
birlikte can dostlarının barınma ve 
beslenmesi için 17 ilçede ormanlık 
alanlar, baraj kenarları, park alanları, 
sahil kenarları gibi yerlere 750 adet 
köpek kulübesi, 250 adet beton-
matik-suluk ile 70 adet büyük ma-
mamatik konuldu ve 1250 noktada 
besleme çalışmaları yapıldı.
Sözde değil özde duyarlılık
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da Doğancı Barajı yakınla-
rındaki karla kaplı alanda yapılan 
besleme faaliyetlerine bizzat katıldı. 

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanla-
rına yönelik örnek duyarlılık gös-
terildiğini kaydeden Başkan Aktaş, 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
hassasiyete sözde değil özde sahip 
olduklarını hatırlattı. Kar yağışının 
ulaşımda aksamaya yok açmaması 
için yoğun mesai harcadıklarını, 
yağışın devam ettiği kentin yüksek 

kesimlerindeki çalışmaların ise sür-
düğünü ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bunun yanında tabii can dostlarımız 
da ağır kış şartlarından olumsuz 
etkilendi. Bu dönemde yiyecek temi-
ninde zorlanan can dostlarımızı yal-
nız bırakmıyoruz. Bu konuda vatan-
daşlarımızdan daha fazla duyarlılık 
bekliyoruz” dedi.

Masa tenisinde özel buluşma
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleş-

tirdiği protokol kapsamında düzenlenen 
Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri 
(BOSE) ile bu yıl da on binlerce öğrenci 
sporla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, 
aynı etkinlik çerçevesinde 80 özel öğren-
ciyi masa tenisi şenliğinde buluşturdu. 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatör-
lüğünde; sporun tabana yayılmasını ve 

her çocuğun oyun, fiziki etkinlik ve sporla 
buluşmasını hedefleyen etkinliklerin en 
anlamlılarından biri olan ‘Özel Çocuklar 
Masa Tenisi Şenliği’, BUSKİ’deki kapalı 
spor salonunda organize edildi. Şenlik, 
renkli görüntülere sahne oldu.
Karşılaşma öncesi birbirlerine başarılar 
dileyerek masanın iki yanına geçen rakip-
ler, çekişmeli maçın ardından kucaklaşa-
rak tebrikleşti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmala-
rı Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Süleyman Çelik de izledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak çocukları geleceğe en iyi 
şekilde hazırlamak için büyük gayret gös-
terdiklerini dile getiren Çelik, “Amacımız 
çocukları yarıştırmak değil, sporu onlar 
için bir yaşam biçimi haline getirmek. Bu 
hedef doğrultusunda sporda da engelleri 
kaldırıyoruz ve özel çocuklarımızı sporla 
buluşturuyoruz” dedi.

Zeka Oyunları 
Süper Ligi başladı
‘Oyun ciddi bir iştir’ sloganıyla 
düzenlenen Zeka Oyunları Süper 
Ligi törenle başladı.

Fiziki yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha sağ-

lıklı ve donanımlı olmasına yönelik etkinliklerine 
bir yenisini daha ekledi. Eğitim kurumlarına spor 
salonları ve bilişim atölyeleri kazandıran, ana 
kucağı projesi ile eğitime verdiği desteği okul 
öncesi yaşlara kadar indiren Büyükşehir Bele-
diyesi, çocukların zekalarını geliştirebilecekleri 
önemli bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Zeka Oyunları 
Süper Ligi düzenlendi. Bu ligde oynanacak oyun-
lar; mantık yürütme, zihinsel egzersiz, strateji 
ve dikkat geliştirme, karar verme yetisi, iletişim, 
centilmence yarışma ve rekabet etme yönleri 
ile çocukların gelişimini ve akademik başarıyı 
sağlama odaklı seçildi. ‘Oyun ciddi bir iştir’ slo-
ganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi’ne, 
Bursa’nın 17 ilçesinden toplam 104 ilk ve orta-
okuldan 10 bin öğrenci katılıyor. Üç ay boyunca 
Dikkat4, Wecode, Aborolle, Reversi, Mangala, 
Mezopotamya ve Quick Math oyunlarının oy-
nanacağı ligde, 180 öğretmen de gönüllü görev 
yapacak. Zeka Oyunları Süper Ligi’nin finali de 
mayıs ayında bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Sci-
ence Expo’da gerçekleştirilecek.

“Oyundan mahrum kalıyorlar”
Zeka Oyunları Süper Ligi, Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan 
Gür’ün de katıldığı törenle başladı. Törende ko-
nuşan Başkan Aktaş, özellikle son yıllarda çocuk-
ların sanal alemde çok fazla zaman harcadığını 
söyledi. Başkan Aktaş, “Oyun bir çocuğun geli-
şimi için çok önemli. Zira oyunlar, çocuklarımız 
için vakit geçirme kaynağı olduğu kadar içinde 
bulunduğu dünyayı tanıma ve öğrendiklerini 
deneyimleme alanı. Oyun aynı zamanda onların 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve kişisel becerilerini 
desteklemekle birlikte duygusal yönden ihtiyaç-
larını karşılayan bir eylem. Çağımız teknoloji 
çağı, maalesef çocuklarımız hızlı gelişiyorlar, 
hızlı büyüyorlar ama oyundan mahrum kalıyor-
lar" diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, kısıtlı imkanlarına 

rağmen önemli görev üstlenen 
amatör futbol kulüplerini des-
teklemeye devam ediyor. 
2018 yılında 177 amatör futbol 
kulübüne toplam 1 milyon 100 
bin TL nakdi yardım, 2018-2019 
ve 2019-2020 futbol sezonları 
için 240 amatör spor kulübünün 
liglere katılım ücreti olarak 298 
bin TL ödeyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, son olarak amatör 
spor kulüplerine toplam 2 mil-
yon 500 bin TL’lik nakdi yardım-
da bulundu. Amatör kulüplere 
saha kazandırılması ve malzeme 
desteği gibi konularda başrolü 
üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’daki spor kulüplerine 
sadece 2021 yılında 1434 adet 
araç tahsisi yaptı. Büyükşehir 
Belediyesi amatör futbol kulüp-
lerine spor malzemesi desteği 
kapsamında bugüne kadar 5.850 
adet maç forması, 6.000 adet 
yağmurluk, 5.850 adet maç şor-
tu, 6.000 adet antrenman yeleği, 

5.850 adet maç tozluğu, 6.000 
adet futbol topu, 6.000 adet ant-
renman tişörtü, 500 çift kaleci 
eldiveni, 6.000 adet antrenman 
şortu, 500 adet malzeme çanta-
sı, 6.000 adet antrenman çorabı, 
6.000 adet tekmelik, 6.000 adet 
antrenman eşofman takımı dağı-
tımı yaptı.
Amatörün yanındayız
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
futbol gibi çok popüler olmayan 
spor branşlarındaki kulüplere 

daha fazla maddi destek sağla-
dıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, 
“2018 yılında amatör kulüpleri-
mize 1 milyon 100 bin TL nakdi 
yardım yapmıştık. 2018-2019 
ve 2019-2020’de de lige katılım 
ücretlerini karşılamıştık. Bur-
sa'daki spor kulüplerine 2021 
yılında 1434 adet araç tahsis 
ettik. Büyükşehir Belediyesi’nin 
futbol sahalarında 1 yılda or-
talama 4000 resmi müsabaka 
oynanıyor. İhtiyaç duyulan 
malzeme yardımlarını da ayrıca 
yapıyoruz” diye konuştu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 
Bursa’ya yatırım yağmuru

Bursa’da sporun ve sporcu-
nun her zaman yanında olan 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ara-
sında imzalanan yeni protokolle, 
Bursa’nın 17 ilçesine 400 milyon 
TL’ye yakın yeni spor tesisleri 
kazandırılıyor. İmzalanan pro-
tokol kapsamında 1000 seyircili 
spor salonu, kültür ve gençlik 
merkezi, kamp merkezi, iki adet 
gençlik kampı, 3 adet yarı olim-
pik yüzme havuzu, okçuluk ha-
zırlık merkezi, atletizm salonu, 
spor kompleksleri, yeni gençlik 
merkezleri, 10 adet butik spor 
salonu, amatör kulüpleri için 
4 nizami futbol sahası, 28 adet 
mahalle spor tesisi, 100 adet 
basketbol alanı, tenis kortları, 
voleybol alanları yapılacak.
“Gençlere yatırım"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’nun 
katıldığı protokol imza törende 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 3 milyon 

nüfusuyla Türkiye’nin birçok 
alanında en önemli şehri olan 
Bursa’nın sporu ve gençleriyle 
deneyimli ve bilinen bir şehir 
olduğunu söyledi. Spor alanında 
yapılan yatırımlarla Bursa’na 
daha birçok Hatice Kübra İlgün 
gibi başarılı sporcuların çıkaca-
ğını belirten Başkan Alinur Ak-
taş, iki buçuk sene önce hizmete 
alınan Naim Süleyman Spor 
Kompleksi’nin her bir metreka-
resinin dolu dolu kullanıldığını 
ifade etti. Yapılan her yatırımın 
Bursa’nın gençleri tarafından en 
iyi şekilde kullanıldığını dile ge-
tiren Başkan Aktaş, “O dönemde 
110-120 milyonluk yatırımı 
farklı ilçelerimize kazandır-
mıştık. Bugün ikinci protokolle 
alakalı bir aradayız. 400 milyon 
TL’lik yatırımlar yine şehrimizin 

birçok noktasına dokunacak. 
Önemli başarıla, Bursalı çocuk-
lardan duyacaksınız. Bursa’da 
devam eden birçok yatırım 
bulunuyor. 800 milyon TL civa-
rında altyapı yatırımı sürüyor. 
Ama bunların hepsinin ötesinde 
gençlerimize ve çocuklarımıza 
ne yapsak azdır. Biten öğrenci 
yurtlarımız var. Yeni yapılan 

öğrenci yurtlarımız var. Gençlik 
merkezleri, millet kıraathanele-
ri, millet kütüphaneleriyle gele-
ceğimiz olan yavrularımızı daha 
nasıl güzelliklerle buluşturabile-
ceğimizin heyecanını taşıyoruz. 
Gençlere yapılan yatırımlar biz-
leri daha çok heyecanlandırıyor” 
dedi.

17 ilçeye yatırım
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu ise 
Bursa’nın gençleri ve sporcula-
rıyla buluşmanın mutluluğunu 
yaşadığını belirtti. Bursa’nın en 
kıymetli şehirlerden birisi oldu-
ğunu ifade eden Bakan Kasapoğ-
lu, spor şehri olan Bursa’da 265 
bin lisanslı sporcu olduğunu dile 
getirdi. Spor tarihinde Bursa'nın 
ayrı yeri olduğunu anlatan 
Bakan Kasapoğlu, “Bursa’dan 
yetişerek göğsümüzü kabartan 
birçok sporcumuz var. Bursa’yı 
yarınlara daha güçlü bir şekilde 
hazırlamak bizlerin boynunun 
borcu. O yüzden el ele verip 
birlikte büyüttüğümüz umutla-
rımızı daha üst noktalara taşıma 
adına yeni bir protokolü imzalı-
yoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye-
si ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı arasında 
imzalanan yeni pro-
tokolle, şehre 400 
milyon liraya yakın 
yatırımla yeni spor te-
sisleri kazandırılacak.

Büyükşehir’den amatöre büyük destek
Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör 
spor kulüplerine hizmetlerini daha sağlıklı verebilmeleri amacıyla 2 milyon 500 bin TL’lik maddi yardımda bulundu.

Mangalada final coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin il Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenle-
diği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlik-
leri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 
‘Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası” 
finali coşkulu bir katılımla yapıldı. 

Mangalada final coşkusu

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile yapılan proto-
kol kapsamında Büyükşehir 
Okul Sporları Etkinlikleri 
(BOSE) ile öğrencileri sporla 
buluşturmaya devam ediyor. 
BOSE kapsamında 17 ilçeden 
52 bin öğrencinin katılımıyla 
başlayan Büyükşehir Mangala 
İl Şampiyonası, 204 finalis-
tin katıldığı final maçları ile 

sona erdi. Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi Zeki Müren 
Salonu’nda yapılan final mü-
sabakalarını Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mustafa Kahya da 
izledi. 17 ilçedeki 91 ilkokul-
dan gelen öğrenciler birin-
cilik için mücadele ederken, 
Başkan Aktaş da küçük fina-
listlerle mangala oynadı.
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