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Pandemi sonrasında turizm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan İznik’te 3,5 kilometrelik kıyı bandı 
boyunca yaklaşık 135 bin metrekare 
alanda yaptırılan Tarihî Kıyı Bandı Rek-
reasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi 
hizmete açıldı.

Şampiyonlar 
bu havuzda  
yetişecek1515Büyükşehir çok 

çalıştı, yollar 
Bursa’ya yakıştı07072000 yıllık yapı 

eski ihtişamına 
kavuşuyor0404
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İznik sahili 
nakış gibi işlendi

Iki yaka köprüyle bağlandı
..
İlçe trafiğine nefes aldıracak Kirmasti Çayı üzerindeki 3'üncü köprü törenle trafiğe açıldı.

Sayfa 6

#MaskeMesafeTemizlik ile

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, hala ciddi bir 
tehlike olarak devam eden 
pandemi sürecinde gerek 

dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar 
gerekse de ulaşım ve altyapı gibi 
rutin belediyecilik hizmetlerinde 
başarılı bir performans sergiledi. 
Pandemiyle mücadele kesintisiz 

devam ederken, Kestel’de 
yaşanan ve 6 kişinin yaşamını 
yitirdiği sel felaketinde ilk 
andan itibaren bölgede sefer-
berlik başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, sel bölgesinde 
hayatın normalleşmesi için 
büyük çaba harcadı. 

Korona virüsle etkin mücadele 
sergileyen, Kestel'i vuran sel 
felaketine anında müdaha-
le edip yaraları saran Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, normal-
leşme yolundaki adımları da 
bir bir atıyor. Sayfa 3-8-9

Sayfa 5

Bursa’da büyük dönüşüm başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-

taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve bakanlıklar düzeyinde yaptığı görüş-
melerin meyvelerini kamuoyu ile paylaştı. 

Başkan Aktaş, T2 tramvay hattından Çelik Palas ek 
binalarının yıkımına, Millet Bahçelerinden Hanlar 
Bölgesi’ndeki yıkımlara kadar 7 önemli konuyu tek 
tek tarih vererek açıkladı.
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Bursa, turizmde pandemi sonrasına hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, pande-
miyi turizmde fır-
sata çevirmek için 
‘sağlıklı turizm’ 
ilkesiyle doğayla 
iç içe, kalabalıklar-
dan uzak alternatif 
turizm politikaları 
geliştiriyor.

Sanayi kenti kimliği öne 
çıkan Bursa’nın tarihi, 
kültürel, doğal ve turistik 
değerleriyle turizmden 

aldığı payı daha da artırmayı 
hedefleyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, turizm stratejisini 
pandemi sonrasına göre yeniden 
güncelledi. Korona virüs salgını 
öncesinde turizmde özellikle 
Uzak Doğu pazarına yönelen 
Büyükşehir Belediyesi, pandemi 
sonrası değişen turizm anlayışı-
na alternatif turizm yatırımları-
na yöneldi.
Önce sağlık
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
korona virüs salgını yüzünden 
yurt içi ve yurt dışında uzun 
süren karantinalar ve sokağa 
çıkma yasakları insanların 
tatil anlayışlarını da tümden 
değiştirdi. Alışılagelmiş tatil 
anlayışının yerini hijyen ve 
temizliğin öne çıktığı, kalabalık 
ortamlardan uzak, doğada daha 

fazla vakit geçirme gibi aktivi-
teler aldı. Hem fiziksel hem de 
psikolojik olarak rahat edilebi-
lecek ortamlar daha fazla önem 
kazanırken, Uludağ’ı, gölleri, 
şelaleleri, denizi, yayları ile 
Bursa, tatilcilere eşsiz tatil fır-
satları sunuyor. İstanbul başta 
olmak üzere tüm büyük kentle-
re yakınlığı ile bireysel ulaşım 
imkanlarıyla rahatlıkla ulaşıla-
bilecek bir kent olan Bursa, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin insan 
sağlığını öne çıkaran turizm 
politikalarıyla sağlık ve güvenli 
tatilin önemli adreslerinden 
biri oluyor.

Doğa turizmi öne çıkıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yeni normal yaşam koşullarına 
uygun olarak planladığı turizm 
politikasının başında, traking, 
kamp ve karavan turizmi geli-
yor. Uludağ’ı, yaylaları, gölleri ve 
denizinin yanı sıra tüm doğa-
severlere hitap eden coğrafi 
yapısıyla Bursa’nın, sağlıklı tatil 
anlayışının en önemli uğrak 
noktalarından biri olması yolun-
da adımlar atılıyor. Doğaseverle-
rin, Bursa’nın yeşili ve doğasını 
keşfederken, modern yaşama 
yakın ama şehirden uzak sağlıklı 
alanlarda tatillerini geçirebilme-
leri için hazırlıklarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, bu 
bağlamda özellikle popüler olan 

İznik, Uludağ, Şuuçtu Şelalesi 
gibi bölgelerde kamp ve karavan 
alanları belirliyor. 
Arınma turizmi
Tüm dünyada pandemi sonrası 
popüler olan Arınma Turizminin 
de önünü açacak bu çalışmalar 
devam ederken, doğa sporları 
tutkunları da unutulmuyor. 
Şehrin en gizemli noktalarına 
ulaşan yürüyüş rotalarını ha-
zırlayan Büyükşehir Belediyesi, 
adrenalin parklar, rafting, kaya 
tırmanışı, mağaracılık, bisikletli 
doğa turları gibi doğa sporları-
nın yapılabileceği alanları hazır-
lıyor. Öte yandan su sporları ve 
deniz tutkunları için Gölyazı’da 
kayık turları, İznik Gölü’nde de 
su sporlarını öne çıkaracak fark-
lı aktivite alanları oluşturuyor.
Tatilin en sağlıklı hali
Öte yandan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın öncülüğünde, 
Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlıklarının katkı-
ları ve tüm sektör paydaşlarının 

iş birliğiyle hazırlanan ‘Sağlıklı 
Turizm Belgesi’ ile ilgili süreç 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
da yakından takip ediliyor. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilen kuruluşlarca yapı-
lan belgelendirme ile söz konusu 
tesisin çalışan, müşteri ve diğer 
ilgili taraflar için güvenli olduğu 
tescillenmiş oluyor. 
Sağlıklı tatilin adresi
 Turizm odaklı yatırımlara 
ağırlık verdiklerini dile geti-
ren Başkan Aktaş, “Osmanlı 
şehriyiz, farklı medeniyetlerin 
izlerini hala taşıyan şehiriz. 
Yemek kültürü, sosyal kültü-
rel yapı, tarihsel özelliklerin 
tamamını turizm çatısı altında 
bütün dünya ile buluşturmanın 
derdindeyiz. Özellikle pandemi 
süreciyle daha da önem kazanan 
doğa turizmi için eşsiz değerlere 
sahibiz. Oluşturacağımız özel 
aktivite alanları ile pandemi 
sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrı-
calıklı tatilin adresi olacak” dedi.

Eko-turizmde kapasite artıyor
Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde yaptırı-
lan konferans salonu, 6 bungalov ev, bir çamaşırhane ve bir umumi 
tuvaletle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediyesi, pande-
mi sonrası daha da önem kaza-
nan eko-turizmden daha fazla 
pay alabilmek amacıyla Har-
mancık ilçesindeki tesislerin 
kapasitesini artırdı. BEBKA’dan 
2015 yılında sağlanan 1,5 
milyon TL’lik hibe ile Har-
mancık Belediyesi tarafından 
yaptırılan 3,5 milyon TL bütçeli 
Eko Turizm Sosyal Tesisleri 
bünyesinde 14 adet bungalov 

ev, 250 metrekare restoran, 
macera parkı, paintball, dağ 
bisikletleri, yürüyüş parkurları 
ve ATV gezi motorları aktivite 
alanları bulunuyor. Vatandaş-
lara doğa ile iç içe muhteşem 
bir tatil imkanı sunan tesislere 
ilgi gün geçtikçe artarken, 
artan talebin karşılanması için 
Büyükşehir Belediyesi devreye 
girdi. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Harmancık Beledi-

yesi Eko Turizm Sosyal Tesis-
leri bünyesine 350 metrekare 
taban alanına sahip toplamda 
900 metrekare alanlı konferans 
salonu binası kazandırıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilave 
3 milyon liralık yatırımıyla aynı 
alana 3 adet 35 metrekarelik 
ve 3 adet 45 metrekarelik 2 
katlı bungalov ahşap ev, 1 adet 
çamaşırhane ile 1 adet umumi 
tuvalet yapıldı. 
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Sel bölgesinde büyük seferberlik
Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarıl-
ması için adeta seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının 
hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.

Kestel’de 21 Haziran 
akşamı meydana 
gelen sel felaketinde 6 
kişi yaşamını yitirir-

ken, selden en büyük zararı 
gören Dudaklı Mahallesi’nde 
yaraların sarılması için adete 
seferberlik başlatıldı. Olayın 
yaşandığı ilk andan itibaren 
200’den fazla personel, BUSKİ 
ve Fen İşleri bünyesindeki iş 
makineleriyle bölgeye adeta 
çıkarma yapan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, köy meyda-
nındaki enkazı kısa sürede 
kaldırırken, şimdi de tek tek 
selden zarar gören evlerde 
temizlik çalışması başlattı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarına ilçe belediyeleri 
ve ilgili kamu kurumları da 
destek verirken, hayatın bir 
an önce normale dönmesi için 
Kestel’de gece gündüz deme-
den adeta insanüstü bir çaba 
harcanıyor.
Seferberlik ilan edildi
Sel felaketinin yaşandığı ilk 
andan itibaren bölgedeki 
çalışmaları yakından takip 
eden Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Kestel’in Dudaklı Mahalle-
si’ndeki çalışmaları yerinde 
inceledi. BUSKİ’nin adeta üs 
kurduğu mahalledeki çalışma-
lar hakkında BUSKİ Genel 
Müdürü Güngör Gülenç'ten 
bilgi alan Başkan Aktaş’a, Kes-
tel Belediye Başkanı Önder 
Tanır ve Kestel Kaymakamı 
Ahmet Karakaya da eşlik etti. 
Çalışmaları yerinde gören ve 
mahalle sakinlerine ‘geçmiş 
olsun’ dileklerinde bulunan 
Başkan Aktaş, Kestel’de yaşa-
nanın bir afet olduğunu ve ya-
raların kısa sürede sarılması 
için tüm kurumlarla elbirliği 
içinde canla başla çalıştıkları-
nı söyledi. Devletin Kestel için 
adeta seferberlik ilan ettiğini 
dile getiren Başkan Aktaş, 
“Bakanlarımız bölgeye geldi. 
Milletvekillerimiz geldi ve ilk 
dakikadan itibaren başta Bü-
yükşehir belediyemiz olmak 
üzere Kestel Belediyemiz ve 
ilgili tüm kurumlar harekete 
geçti.” dedi.
Acımız büyük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da bölgeye özel 
ilgi gösterdiğinin altını çizen 
Başkan Aktaş, “Tüm kurum-
larımız harekete geçti. Yol 
güzergahında DSİ çalışmalar 
yapıyor. Büyükşehir Bele-
diyemizin, ilçe belediyemiz 
çalışmaları var. Ailelerimize 
sabırlar diliyorum, büyük 
geçmiş olsun. Bir evladımızı 
da engelli bir evladımızı da 
maalesef kaybettik. Bun-
dan hariç başka bir acının 
olmaması gerçekten bir nebze 
de olsa bizim için teselli 
oldu. Diğer ailemizle alakalı 
söyleyecek söz bulamıyorum, 
kelimelerin bittiği an. Allah 
rahmet eylesin. Ben cenaze-
nin nakil işlemi esnasında 
da aile ile beraber olmaya 

çalıştım. O acıyı bizatihi 
orada gördüm. Acımız 
büyük ama dediğim gibi bu 
süreçten de gerekli dersleri 
çıkarmamız gerekiyor” diye 
konuştu.
Normalleşmeye doğru
Hayatın bir an önce norma-
le dönmesi adına büyük bir 
çalışma ortaya konduğunu 
kaydeden Başkan Aktaş, 
“Tabii burada evlerimizin 
tekrar toparlanması nokta-
sında artık yavaş yavaş ince 
temizliklere doğru geçtik. 
Çamurları kaldırılmaya, 
tahliye etmeye çalışıyoruz. 
Tek tek bireysel olarak ko-
nularla, sıkıntılarla alakalı 
arkadaşımız ilgileniyorlar. 
Büyükşehir Belediyemizin 
200'den fazla personeli ça-
lışıyor. BUSKİ ve belediye-
mizin makine ve ekipman-
ları burada. Devletimizin 
gücüyle işbirliği içinde bu 
sorunu atlatacağız. Kısa bir 
zaman içerisinde mobil-
yasından beyaz eşyasına 
varana kadar tüm evle-
rimiz donatılmış olacak. 
Bursa bu acıyı hep beraber 
bertaraf edecektir ” dedi.

Bakanlar Kestel'de

Bakan Soylu, “Dün gece bu-
radaki mahalle sakinleri ile 
konuştuklarımızda hayatları 
boyunca böyle bir şey gör-

mediklerini söylediler. Bu konuda 
elbette gerekli tedbir alınacak. 
Kanalizasyon, altyapı, gerekli hiz-
metler bölgede var. Çok şiddetli bir 
yağış olunca bazen taşıyamıyor ve 
böyle hem maliyeti yüksek hem acı 
kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. 
Tarım ve Orman Bakanlığı meteo-
roloji uyarıları çok önceden yapıyor, 
uyarılara dikkat etmek gerekir. 
Gerekli tedbirleri almak gerekir. 
Umuyoruz bir daha böyle bir afetle 
karşılaşmayız” diye konuştu.
Tarımsal hasar tespit
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de “Bugün itibariyle 50 
kişi, tarımsal hasarın çıkartılmasıyla 
ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. 
Şu anda 5 ilçe 43 köy ve 25 bin 650 
dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 
17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı 
telef oldu. Ağırlıklı hasarın daha 
çok tarım arazilerinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle meteorolojik 
uyarıların dikkate alınması gereki-
yor. Memleketin dört yanında dere 
yataklarında riskli bölgelerde yerler 
var. Bunun sonucu üzücü olabiliyor. 
Dere yataklarına asla ev yapmamak 
gerekiyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli 
de felaketin ardından 
bölgede incelemelerde 
bulundu.
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İznik sahili nakış 
gibi işlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te 3,5 kilometrelik kıyı ban-
dı boyunca yaklaşık 135 bin metrekare alanda yaptırılan Tarihi Kıyı Bandı 
Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi hizmete açıldı.

Bitinya, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerinin izlerini 
hala taşıyan, 1’inci ve 

7’nci Ekümenik Konsüllere ev 
sahipliği yapması nedeniyle Hris-
tiyan âlemi için de büyük önem 
taşıyan Bursa’nın İznik ilçesinde 
tarihi kıyı bandı Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından sil 
baştan düzenlendi. Milattan önce 
2500 yıllarına kadar uzanan bir 
yerleşim tarihine sahip olan Aya-
sofya Camisi, yer altı mezarları, 
bazilikaları, imaretleri, hanları, 
hamamları, medreseleri, türbe-
leri, Roma tiyatrosu ve surları 
ile Bursa’nın en değerli hazine-
lerinden olan İznik’in sahili de 
bu görkemli tarihe yakışır hale 
getirildi. Çalışmalar kapsamında 
3,5 kilometrelik kıyı bandında 
135 bin metrekare alan yeniden 
düzenlendi. Yaklaşık 19 milyon 
liraya mal olan projede doğal 
zemine uygun yürüyüş yolu, 
dekoratif aydınlatmalar, taşıt 
yolu, kaldırım, bisiklet, koşu ve 
yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca; 
11 adet çocuk oyun alanı, peyzaj 
düzenlemesi, 3 adet tuvalet ve 
1 adet mescit yapılırken, kıyı 
bandına paralel yapılan taşıt 
yolu ana yola bağlandı. Peyzaj 
düzenlemeleri ve spor alanları ile 
bölgenin turistik değerine değer 
katan Tarihi Kıyı Bandı Rekre-
asyon ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldı-
ğı törenle hizmete açıldı.
İznik evrensel miras
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, İznik’in sadece 
Türkiye’ye değil bütün insan-
lığa kalmış evrensel bir miras 
olduğunu söyledi. Bu amaçla 
2014 yılında başlatılan çalışma-
lar sonucu bu eşsiz değerdeki 
kentin UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alındığını ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Aslında 
İznik, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından desteklenen kazı 
ve restorasyon çalışmaları ile 
tamamlanan altyapı ve üstyapı 
çalışmalarının ardından UNESCO 
Dünya Miras Listesine girmeye 
hazırdır. İznik’in UNESCO dünya 
mirası olarak tescil edilmesi için 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle İznik Alan Başkanlı-

ğı tarafından hazırlanan dosya-
nın 2021’de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na teslim edilmesi 
planlanıyor ” dedi.
116 milyonluk yatırım
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan İznik’e yaptıkları yatırımlar 
hakkında da bilgi veren Başkan, 
ulaşımdan kırsal kalkınmaya, 
tarihi mirastan altyapıya kadar 
İznik’te önemli yatırımların 
hayata geçirildiğini vurguladı. 
İznik’in aynı zamanda tarım 
potansiyeli yüksek bir ilçe oldu-
ğunun altını çizen Başkan Aktaş, 
“Çiftçimize verdiğimiz destekler 
aralıksız devam ediyor. Bunun 
yanında BUSKİ marifetiyle 63 
kilometre içme suyu hattı, 12 
kilometre kanalizasyon hattı, 
1.500 metre yağmursuyu hattı, 4 
adet içme suyu deposu, 1 arıtma 
tesisi ve bir gölet ile sulama 
tesisi yatırımlarını tamamladık.  
Ulaşım, fen işleri, park bahçe dü-
zenlemeleri ve BUSKİ marifetiyle 

İznik bugüne kadar bizden 116 
milyon liralık yatırım aldı. Bugün 
hizmete açtığımız sahil düzenle-
me projesi de 19 milyon liralık 
bir proje. İlçemize hayırlı olsun” 
diye konuştu.
Özgün kimlik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy da Bakanlık olarak 
gerek kültür gerek turizm başlığı 
altında olsun kentlerin mar-
kalaşmasını sağlamak ve bunu 
özgün kimliği koruyarak gerçek-
leştirmeye öncelik verdiklerini 
söyledi. Ersoy, “İznik tarihi kıyı 
bandı restorasyon ve çevre dü-
zenlemesi projesini bu bağlamda 
değerlendiriyor ve çok önemli 
buluyorum. Başarılı bir çalışma 
gerçekleştiğini görüyoruz. Hal-
kımıza fiziki imkanları ile önemi 
bir yaşam alanı kazandırmış 
olduk. Başta Büyükşehir Bele-
diyesi olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

2000 yıllık tarihî yapı 
eski ihtişamına kavuşuyor
Anadolu’nun 4 büyük medeniyetine 
ev sahipliği yapmış, İslam ve Hristi-
yan alemi için önemli eserleri bün-
yesinde barındıran İznik’teki 2000 
yıllık İstanbul Kapısı’nın restorasyon 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Toplam 4 bin 970 metre ile Türkiye’nin en 
uzun ikinci suru olan 12 tali kapısı ve 10 
-15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi 
bulunan İznik surlarının en gösterişli kapısı 

olan İstanbul Kapısı'nda 2017 yılında başlatılan 
restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yer teslimi 
yapılmasından sonra İznik Müze Müdürlüğü deneti-
minde arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının 
tamamlandığı İstanbul Kapısı’nda dış sur ve iç su-
run belli bir kısmında derz çalışması ile dondurma 
imalatları yapıldı. Bugüne kadar tarihin farklı izle-
rini taşıyan Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı 
imparatorluğu dönemine ait yollar tespit edildi. 
Güncel röleve çizimleri ile beraber restorasyon 
projesi revizyonu, çıkan bulgulara göre yapılarak 
restorasyon çalışmalarına yönelik imalatlar devam 
ediyor.
“Turizm ve tarım”
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, İznik denilince tarım ve 
turizmin ön plana çıktığını belirtip, ana gayelerinin 
bu iki konuda zirve yaparak ilçeye değer katmak 
olduğunu vurguladı. Tarihi İznik surlarının İstanbul 
Kapısı’nda 2017 yılında başlatılan çalışmaların ha-
len sürdüğünü ifade eden Başkan Alinur Aktaş, her 
adımın kurul onaylı olmasından dolayı işlerin uzun 
süreli devam ettiğini dile getirdi. İstanbul Kapısı’nın 
etrafında çevre düzenlemesinin de planladığını 
anlatan Başkan Aktaş, “Birçok imalatımız bitti. Çevre 
düzenleme projesi 2018 yılından beri kurul onayın-
da bekliyor. Sur etrafında bulunan bazı atölyelerle 
ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Beraberinde 
üst kaplamayla ilgili projemiz sürüyor. Kısa süre 
içerisinde çalışmaları bitirerek önemli değerlere, 
doğal ortamlara sahip İznik’i turizm noktasında 
daha işlevsel hale getirmek ve ekonomik aktivitesini 
arttırmak istiyoruz. Özellikle turizm noktasında 
tarihi İstanbul Kapısı restorasyonunu bitirmeyi ar-
zuluyoruz. Gelen misafirlerin de araçlarıyla ve yaya 
olarak rahat şekilde ulaşıp gezebilmelerini istiyoruz. 
Bu manada çevre düzenlenmesinin değerli olduğu-
nu ifade etmek istiyorum” dedi.
İznik Belediyesi’nin de destek ve katkılarıyla süreci 
tamamlayıp bu güzelliği çevresiyle beraber orta-
ya çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, 
“İznik’e ve Bursa’ya hayırlı olsun. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Yeter ki kurul onayları kısmı 
çabuk bitsin. Kalan kısımları biz en kısa zamanda 
halledeceğiz. Ayrıca Valilikten de destek aldığımız 
için Valimiz Yakup Canbolat ve ekibine de teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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Bursa’da büyük dönüşüm başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklar düzeyinde yaptığı 
görüşmelerin meyvelerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Aktaş, T2 tramvay hattından Çelik Palas ek binalarının yıkımına, 
Millet Bahçelerinden Hanlar Bölgesi’ndeki yıkımlara kadar 7 önemli konuyu tek tek tarih vererek açıkladı.

Bursa’yı her alanda daha 
yaşanabilir kent haline 
getirmek amacıyla özel-
likle bu dönem kentin 

merkezi bütçeden daha fazla 
kaynak alabilmesi için Bursa-
Ankara arasında adeta mekik 
dokuyan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, ça-
balarının meyvelerini toplamaya 
başladı. En son geçtiğimiz hafta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile İstanbul’da bir araya 
gelip, yaklaşık 1,5 saat boyunca 
Bursa’yı konuşan Başkan Aktaş, 
yine hem geçtiğimiz hafta hem 
de bu hafta Ankara’da bazı ba-
kanlarla bir araya gelip, Bursa-
lıların yıllardır beklediği önemli 
yatırımlara onay aldı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’da önemli bir 
dönüşüme yol açacak 7 konuyu 
düzenlediği basın toplantında 
kamuoyu ile paşlaştı. Gölpark’ta 
düzenlenen toplantıya Bursa 
Milletvekilleri Vildan Yılmaz 
Gürel, Atilla Ödünç, Emine Yavuz 
Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman da katıldı.
Millet Bahçesi büyüyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Ankara 
ve İstanbul temaslarına ilişkin 
ilk müjdesi geçtiğimiz haftalar-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
telekonferansla katılımıyla 
hizmete açılan eski stadyum 
alanındaki millet bahçesi ile 
ilgili oldu. Millet Bahçesinin 
hemen yanında bulunan spor 
salonu ve yüzme havuzunun da 
yıkılarak, bu alanın millet bah-
çesine ilave edileceğini belirten 
Başkan Aktaş, “Açılış töreninde 
Cumhurbaşkanımız da Bakanı-
mız Murat Kurum’a ‘burası biraz 
küçük olmuş’ gibir bir söylemi 
olmuştu. Konuyu Cumhurbaş-
kanımıza ifade ettim. İnşallah 
spor salonu ve yüzme havuzunu 
31 Temmuz’a kadar yıkıp, 42 
dönüm olan millet bahçesine 
18 dönüm alan daha katıyoruz. 
Tabii Bursaspor’umuzla beraber 
oradaki spor salonundaki 
hatıraların yaşatılması için de 
bir çalışmamız olacak. Burayla 
alakalı süreci seri şekile başlata-
cağız” dedi.
Yıkım başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyon 
projelerinden biri olan ve geç-
tiğimiz yıl Kasım ayında Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Bursa ziyaretinde 
müjdelenen Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi çevresinin açıl-
masıyla ilgili proje için de tarih 

verildi. Hanlar Bölgesi projesi-
nin konuyla ilgili ilgisiz herkesi 
çok heyecanlandırdığını ifade 
eden Başkan Aktaş, “İnşallah 31 
Ağustos 2020 tarihine kadar ilk 
binalarımızın yıkımını gerçek-
leştireceğiz. İlk binalar diyorum 
çünkü bu sayı 5 olabilir, 7-8 
olabilir. Yıkım 18 – 22 Ağus-
tos olabilir ama 31 Ağustos’u 
geçmeyecek. Görüşmelerimiz 
sürüyor.  Kamu binalarıyla ilgili 
anlaşmalar yapıldı, özel binalar-
la ilgili anlaşma yaptıklarımız 
var. Bu projeden Cumhurbaşka-
nımız da ciddi heyecan duydu. 
Bu konunun orayı tarih adasına 
çevirecek bir konu olduğu-
nu kendisi de ifade etti” diye 
konuştu.
T2’de ihaleye doğru
Başkan Aktaş, genel seçimler, 
ardından yaşanan döviz tür-
bilansı ve müteahhit firmanın 
Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi 
yüzünden son 2,5 yıldır fazla 
mesafe alamadıkları T2 tram-
vay hattında da sürecin hızla-
nacağını söyledi. Bu süreçte 
cadde sakinlerinin sorunları-
nın giderilmesi, üst geçitlerin 
tamamlanması noktasında bazı 
çalışmalarının olduğunu hatır-

latan Başkan Aktaş, “Toplamda 
8100 metre uzunluğunda ve 700 
metresi yer altında olan bir hat. 
Bu hattın tamamlanarak, T1 hat-
tı ile entegre edilmesi için süreci 
hızlandırdık. İkmal ihalesi en 
geç 31 Ağustos 2020’ye kadar 
bitecek. 2021 sonu itibariyle de 
hiçbir eksiği, aksağı kalmaksızın 
T1’e entegre ederek hizmete 
açmak istiyoruz” dedi.
3 yeni Millet Bahçesi
Başkan Aktaş, konuşmasında 
3 yeni millet bahçesinin daha 
müjdesini verdi. Özellikle Çelik 
Palas Otelinin arkasındaki 39 
dönüm alan üzerine yaklaşık 
30 yıl önce yapılan ve atıl halde 
kalan ek binaların kaldırılaca-
ğını dile getiren Başkan Aktaş, 
binaların 30 Eylül 2020’ye kadar 
yıkılacağını vurguladı. Bölgede 
ticari rantın yüksek olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, hiçbir 
ticari ranta yol açmadan alanı 
millet bahçesi olarak Bursa’ya 
kazandıracaklarını açıkladı.
Yine Doğanbey TOKİ konutları-
nın bulunduğu alana kazandırı-
lacak millet bahçesi yapım iha-
lesinin en geç 31 Ekim 2020’ye 
kadar gerçekleştirileceğini ifade 
eden Başkan Aktaş, hem Yıldı-
rım hem de Osmangazi ilçesini 
yakından ilgilendiren Gökdere 
Millet bahçesi ile ilgili projenin 
20 güne kadar bitirileceğini, 31 
Aralık 2020’ye kadar da ihalesi-
nin yapılacağını vurguladı.
Bey Sarayı gün yüzüne 
çıkıyor
Osmanlı’nın ilk sarayı olan ve 
halen üzerinde Orduevi bulu-
nan Bey Sarayı’nın günyüzüne 
çıkarılması ile ilgili çalışmalarda 
da sona geldiklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Osmanlı’nın ilk 
başkenti Bursa. Osmanlı’nın 
ilk sarayı da Bey Sarayı. Şuan 
orduevinin olduğu alanda. 
Bununla alakalı süreç de başladı. 
Bu konudaki destekleri nede-
niyle Cumhurbaşkanımıza, Milli  
Savunma Bakanımıza, Genel-
kurmay Başkanımıza ve kuvvet 
komutanlarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum. Orduevi 
buradan taşınacak ve şehir 
adına önemli bir adım atılacak. 
Bununla ilgili tarih vermedim, 
ancak süreç başladı” dedi.
Başkan Aktaş, Bursa’ya dair 
müjdelerinin bunlarla sınırlı ol-
madığını kültür, sanat, turizm ve 
kentsel dönüşüme dair önemli 
önemli bazı gelişmeler olduğu-
nu ve bunları da yakın zamanda 
kamuoyu ile paylaşacaklarını 
açıkladı. Bursa’nın Türkiye’nin 
en güzel şehirlerinden biri 
olduğunu, şiirlere şarkılara konu 
olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bu ruhaniyetli şehre 
bir iz bırakmaktan başka bir 
derdimiz ve heyecanımız yok. 
Bunun için fitne fesat yapma-
dan, farklı mahfillere sapmadan 
hedefimize odaklandık ve canla 
başla çalışıyoruz. Baki kalan şu 
kubbede hoş bir seda bırakmak-
tan başka hiçbir niyetimiz yok” 
diye konuştu.
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Bursa'da ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması ama-
cıyla mevcut yol-
larda kalitenin 

artırılması, yeni 
yollar açılması, 
köprü ve kavşak 
çalışmalarına 
aralıksız devam 
eden Büyük-
şehir Beledi-
yesi, 17 ilçeye 
kazandırdığı 
ulaşım eserle-
rine Mustafake-
malpaşa ilçesindeki 
3'üncü köprüyü de 
ekledi. Mustafakemalpa-
şa ilçesini ikiye ayıran Kirmasti 
Çayı'nın iki yakasında bulunan 
Fevzidede ve Yenidere Mahalle-
lerini birbirine bağlayan 3'üncü 
köprü, aynı zamanda alterna-
tif bir güzergah oluşturması 
nedeniyle ilçe trafiğine nefes al-
dıracak. Yedi açıklıklı olarak 175 
metre uzunluğunda ve 13,75 
metre genişliğinde tasarlanan 
yeni köprü aynı zamanda Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
bugüne kadar yapılan en uzun 
köprü olma özelliği taşıyor. Köp-
rü bağlantıları için 800 metre 
yol imalatının da yapıldığı proje 

yaklaşık 8,5 milyon TL'ye mal 
olurken, ilçe halkının yıllardır 
özlemle beklediği köprü, törenle 
hizmete açıldı.
Müjdeler peş peşe geldi

Başkan Aktaş, açılış töreninde 
törende Mustafakemalpaşa ilçe-
sinin yıllardır özlemle beklediği 
projelerle ilgili müjdeleri de 
tarih vererek sıraladı. Avru-

pa Yatırım Bankası kredisiyle 
yapılacak 8 kilometrelik isale 
hattı ve 318 kilometrelik şehir 
şebekesi hattıyla ilgili ihaleye 
itiraz nedeniyle biraz gecikme 

yaşandığını ifade eden Başkan 
Aktaş, ilçeyi sağlıklı içme suyuna 
kavuşturacak projede ilk kazma-
yı 20 Temmuz'da vuracaklarını 
kaydetti. Altyapı çalışmalarının 
biraz sıkıntılı olabileceğini ifade 
eden Başkan Aktaş, etap etap 
yaparak, projeyi sorunsuz bir 
şekilde 2-2,5 yıl içinde tamam-
lamayı hedeflediklerini kaydetti. 
Başkan Aktaş yine ilçede sosyal 
yaşama renk katacak, bünye-
sinde spor salonları, gençlik 
merkezi, çocuklar ve özellikle 
hanımların kendilerini geliş-
tirebilecekleri özel alanların 
bulunacağı Gençlik Merkezinin 
de ihalenin ardından etap etap 
bütün üniteleriyle hizmete açıla-
cağını açıkladı. 
Lala Şahin Paşa Köprüsü 
Törene katılan Bursa Mil-
letvekili Mustafga Esgin, 
Mustafakemalpaşa'da türbe 
ve külliyesi bulunan, Sultan 1. 
Murat'ın Lalası, Beylerbeyliği ya-
pan, Edirne, Filibe ve Zağra'nın 
Osmanlı topraklarına katılması-
nı sağlayan Lala Şahin Paşa'nın 
isminin köprüye verilmesini 
önerdi. Esgin'in bu önerisi 
hem protokol üyeleri, hem de 
vatandaşlar tarafından alkışlarla 
kabul edildi.
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Mustafakemalpaşa’nın iki yakası köprüyle bağlandı

Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa trafiğine nefes 
aldıracak iki önemli protokole imza attı.

Bakanlar Kurulu’nun, 
“Şehir içi Raylı Ulaşım 
Sistemleri, Metro-
lar ve Bunlarla İlgili 

Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, 
Devralınması ve Tamamlan-
masını Müteakip Devri ile İlgili 
Şartların Belirlenmesine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kararına”, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’nın 
Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzat-
ma Hattı da eklenmişti. Bu kara-
rın 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan imzalanarak Resmi Gazete-
de yayımlanmasının ardından 
Bursa - Ankara arasındaki trafik 
de hızlandı. Son olarak Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı imzalanan protokolle, 
Emek-Şehir Hastanesi Hafif Ray-
lı Sistem Hattı, imalat işlemleri 
için Bakanlığa devredilmiş oldu. 
İmzalanan protokole göre Altya-
pı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 
projenin ihaleye çıkabilmesi için 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı’ndan ödene-
ğini temin ederek yetki alacak. 
İhalenin yapılıp, tüm imalat 
süreci tamamlandıktan sonra 
hattı Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredecek olan Altyapı Yatı-
rımları Genel Müdürlüğü, raylı 
sistem araçlarının teminini de 
sağlayacak.
Süreç hızlandı
Bünyesindeki 6 farklı hasta-
nede toplam bin 355 yatak 
kapasitesi bulunan Bursa Şehir 
Hastanesi’nin açıldığı günden 
bu yana çok güzel hizmetler 
verdiğini hatırlatan Başkan Ak-
taş, hastaneye alternatif ulaşım 
yolları konusunda çalıştıklarını 

söyledi. Bursa’nın hızla geli-
şen bir şehir olduğunu ve bu 
gelişmeyle ortaya çıkan trafik ve 
ulaşım başta olmak üzere çeşitli 
problemleri bertaraf etmek için 
hem Büyükşehir Belediyemi-
zin hem de devletimizin, farklı 
bakanlıklarımızın imkanlarını 
kullanmaya çalışıyoruz. Emet 
– Şehir Hastanesi Raylı Sistem 
Hattı da bu projelerden biri. 
İnşallah kısa zamanda ihalesi 
gerçekleşecek. Yaptığımız bu 
protokol da bununla alakalı. Bu 
devir protokolüyle Bakanlığımız 
tüm iş ve işlemleri gerçekleşti-
recek. Nasip olursa da Bursa’da 
ilk kez Bakanlık marifetiyle 
yapılmış bir raylı sistem hattı 
olacak” dedi.
DOSAB bağlantısı 
Karayolları’nda

Başkan Aktaş, Bursa trafiğine 
nefes aldıracak ikinci önemli 
protokolü ise Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ile imzalandıkları-
nı söyledi. Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nin çok aktif 
bir OSB olduğunu, ancak trafik 
anlamında şehre verdiği bir yük 
bulunduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Daha önce ifade ettiği-
miz Demirtaş OSB’nin Çevre 
Yoluna bağlantısıyla alakalı 
bir hat üzerinde çalışıyorduk. 
Bu hatla ilgili de Karayolları 
Bölge Müdürlüğümüzle bir 
protokol yaptık. Biz kamulaş-
tırma ve peyzaj çalışmalarını 
yapacağız. Yapımla alakalı diğer 
tüm konular Karayolları Bölge 
Müdürlüğümüze ait olacak.  
İnşallah bu iki çalışma bittiğin-
de Bursa trafiğindeki yükün 
azaltılması adına iki farklı konu 
gibi gözükse iki önemli hamle 
olacak. Bu imzaların Bursa’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum. 
Destek ve katkıları nedeniyle 
Ulaştırma Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu’na, milletvekil-
lerimize ve beraberinde ekip 
arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Ulaşımdaki konfor 
köprülere de yansıdı
Bursa'da sokağa çıkma yasağı uygulama-
larında yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 
80 bin ton asfalt dökerek ana arterleri sil 
baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de köprülü kavşaklardaki köprü birle-
şim noktalarının bakımını yapıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 
Büyükşehir ve Zonguldak’ı 
kapsayan illerde 11 
Nisan'dan itibaren hafta 

sonları uyguladığı sokağa 
çıkma yasaklarını tarihi bir 
fırsata dönüştüren Büyükşehir 
Belediyesi, normal zamanda 
trafik yükü nedeniyle mü-
dahale etmenin mümkün 
olmadığı tüm ana arterlerde 
başlattığı asfaltlama çalışma-
larıyla yolları daha konforlu 
hale getirdi. Çalışmalar kap-
samında Mudanya yolu, T1, 
T3 tramvay hatları, Setbaşı, 
Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile 
Gökdere - Acemler arasında 
yıllardır bakımları yapılama-
yan yollar sil baştan yenilendi. 
Sadece sokağa çıkma yasak-
larında yapılan çalışmalarla 
bugüne kadar 28 kilometrelik 
güzergah, yaklaşık 80 bin ton 
asfalt dökülerek sil baştan 
yenilendi.

Sıra köprülü kavşaklarda
Türkiye genelinde kontrollü 
normalleşme sürecine geçilir-
ken, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi şimdi de trafiği aksat-
mayacak küçük dokunuşlarara 
hız verdi. Ana arterlerdeki 
köprülü kavşaklarda zaman 
içinde yıpranan köprü bağlan-
tı noktaları yapılan çalışma ile 
daha konforlu hale getirildi. 
Hizmete açıldığı 2006 yılından 
bu yana yoğun olarak kullanı-
lan Fatih Sultan Mehmet Bul-
varı köprülü kavşağında köprü 
birleşim derz detayları yıllar 
içerisinde araç kullanımına 
bağlı olarak deformasyona 
uğrarken, malzeme yapı yor-
gunluğuna bağlı olarak asfalt 
çökmeleri oluşmuştu. Sürüş 
konforu ve emniyet açısından 
ciddi riskler taşıyan bu durum 
yapılan çalışmalarla ortadan 
kaldırıldı.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 7

Büyükşehir çok çalıştı, 
yollar Bursa’ya yakıştı
Bursa'da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, so-
kağa çıkma yasakları sayesinde konfora kavuştu.

Korona virüs salgınının yayı-
lımını önlemek için dezen-
feksiyon çalışmaları başta 
olmak üzere salgından 

etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, 
erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini 
noktasında yoğun bir çaba harca-
yan Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan da salgını fırsata dönüştü-
rüp, yıllardır bakımı yapılamayan 
ana caddelere adeta hayat verdi. 
İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir 
ve Zonguldak’ı kapsayan illerde 11 
Nisan'dan itibaren hafta sonları 
uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını 
tarihi bir fırsata dönüştüren Büyük-
şehir Belediyesi, normal zamanda 
trafik yükü nedeniyle müdahale 
etmenin mümkün olmadığı tüm 
ana arterlerde başlattığı asfaltlama 
çalışmalarını arife ve Bayram günle-
rinde de sürdürdü. Bu süreçte Mu-
danya yolu, T1, T3 tramvay hatları, 
Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik 
ile Gökdere - Acemler arasında yıl-
lardır bakımları yapılamayan yollar 
sil baştan yenilendi. Geçtiğimiz 
hafta sonu Merinos - Gökdere arası 
geliş istikameti yenilenen Ankara 
yolunun aynı güzergahdaki gidiş 
istikameti de bayram tatili boyunca 
devam eden çalışmalarla Bursa’ya 
yakışır bir hale getirildi. Arife gecesi 
yasağın başladığı ilk dakikalarda 
sahaya inen ekipler tarafından yeni-
lendi. Sadece sokağa çıkma yasak-
larında yapılan çalışmalarla bugüne 
kadar 28 kilometrelik güzergah, 
yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek 
sil baştan yenilendi.
Emeğimize değdi
Belediyecilik hizmetleri açısın-
dan Mart ayının ikinci haftasında 
başlayan pandemi sürecini değer-
lendiren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, hem sosyal 
hizmetler hem de rutin belediyecilik 
anlamında iyi bir sınav verdiklerini 
söyledi. Büyükşehir olarak salgının 
yayılımını önlemek için dezenfeksi-
yon ve süreçten olumsuz etkilenen 
vatandaşlara sosyal yardım konula-

rına büyük önem verdiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, "Ancak sağlık 
açısından alınan tüm tedbirlere 
rağmen hayat tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu nedenle özellikle hafta 
sonları uygulanan sokağa çıkma 
yasaklarını çok iyi değerlendirip, 
yıllardır müdahale edilemeyen ana 
arterleri sil baştan yeniledik. Bu 

süreçte normalde aylarca sürecek 
çalışmaları gece gündüz çalışarak 
kısa sürede tamamladık. Ekiple-
rimiz büyük emek harcadı ancak 
emeklerimize değdi. Ben bu süreçte 
özveriyle çalışan tüm ekip arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kestel’de vitrin 
yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi, Kestel’de 
de yaya ve araç trafiğinin en 
yoğun olduğu Bursa Caddesi ve 
Fevzi Çakmak Caddesi’ni modern 
bir görünüme kavuşturuyor.

Pandemi sürecinde ana arterleri daha 
konforlu hale getiren Büyükşehir Bele-
diyesi, Kestel İlçesi’nde yıllardır bakımı 
yapılmayan Bursa Caddesi ile Fevzi 

Çakmak Caddesi, kaldırım düzenleme çalışma-
larına hız verdi. Aynı zamanda bir ulaşım pro-
jesi olarak ele alınan çalışmada Fevzi Çakmak 
Caddesi üzerinden Kestel Belediyesi’ne ulaşan 
ve akabinde Namık Kemal Caddesi ile TOKİ'nin 
alt bölgesine devam eden güzergah tek yöne 
dönmüş olacak. Kestelliler, metrodan girdikleri 
zaman metro istikametinden TOKİ'ye tek yön 
olarak devam edecekler.
Kestel’e yakışacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır ile birlikte Fevzi Çakmak Cadde-
si üzerinde devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. Başkan Aktaş, “Kestel de her geçen 
gün gelişen bir ilçemiz. Yoğun yapılaşmayla 
birlikte trafik yoğunluğunun önüne geçmek 
için burada bazı düzenlemeler yapıldı. Bu 
düzenleme kapsamında da tretuvar çalışmaları 
yapılıyor. 1 kilometrelik Bursa Caddesi’nde 
2000 metrekare mikronlu parke, 500 metreka-
re bordür, 200 metreküp dolgu 175 metreküp 
beton ve 400 metre kazı çalışması yapıldı ve 
bu çalışmalar 300 bin TL’ye muayene oldu. 
Yine cadde üzerinde 4000 metrekare mikronlu 
parke, 1500 metrekare bordür, 550 metreküp 

dolgu, 425 metreküp beton, 800 metre kazı ve 
600 metre de bisiklet yolu yapılacak. Bu çalışma 
da yaklaşık 650 bin TL'yi bulacak ve sadece bu 
caddeye yapılan toplam yatırım da 1 milyon 
lirayı bulacak” diye konuştu.
Yaklaşık 450 metre uzunluğundaki Fevzi Çak-
mak Caddesi’nde de çalışmaların hızla devam 
ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Burada da 
3200 metrekare mikronlu parke, 1000 metreka-
re bordür, 500 metreküp dolgu, 400 metreküp 
beton, 700 metreküp kazı çalışması gerçekleş-
tirdi. Yine 450 metre de bisiklet yolu yapılmış 
olacak ve bu caddeye de 575 bin TL’lik yatırım 
yapılmış olacak. İlçe belediyemizle istişare 
halinde yürüttüğümüz çalışmaların Kestel’e 
hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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Pandemiyle mücadelede Büyükşehir'e tam not
Tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmiş batı ülkelerini bile hem ekonomik hem de sosyal anlamda çıkmaza sokan pande-
mi sürecinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir mücadele sergiledi. Sıcak yemekten erzak yardımına, sağlık hizmet-
lerinden günlük ihtiyaçların temimine kadar her alanda vatandaşın yanında olundu.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, ‘Covid 19’ salgını 
yüzünden uzun süre 
sokağa çıkma kısıtlaması 

olan yaşlılar, risk grubundaki 
kronik hastalığı bulunanlar, 
engelliler ve ihtiyaç sahiplerini 
her gün 2 öğün sıcak yemekle 
buluşturdu. Bizzat Büyükşehir 
personeli tarafından özenle ha-
zırlanan yemekler, vatandaşların 
evlerine kadar götürüldü. 
Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden Burfaş’ın tesislerinde 
usta aşçılar tarafından hazırla-
nan yemekler, hijyen kurallarına 
dikkat edilerek paketlenip, 
bizzat vatandaşların evlerine 
kadar ulaştırıldı.
Birlik beraberlik zamanı
Sadece Türkiye’nin değil, tüm 
insanlığın zor bir süreçten 
geçtiğini dile getiren Bursa 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, “Şimdi birlik 
ve beraberlik zamanı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da dediği 
gibi biz bize yeteriz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak da hastalığın 
etkilerini olanca hissettirdiği bu 
süreçte, 65 yaş üstü vatandaşla-
rımız başta olmak üzere, kronik 
hastalığı bulunan engelliler ve 

evde bakıma ihtiyacı olan vatan-
daşlarımızla alakalı oldukça titiz 
davrandık. Özellikle sıcak yemek 
konusunda yoğun talepler aldık. 
Mart ayı başından yeni normal 
dediğimiz 1 Haziran'a kadar her 
gün yaklaşık 2500 vatandaşımı-
za iki öğün sıcak yemek ulaş-
tırdık. Bu birlik, beraberlik ve 

dayanışma gerektiren günlerde 
yerel yönetimimizin gücünü 
daha da hissettirmeye çalışı-
yoruz. Bu süreci en az hasarla 
atlatmayı temenni ediyorum. Bu 
süreçte cansiperane çalışan ve 
sürece destek veren tüm ekip 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hocalara 
Geldik Bursa Başarı Merkezi işbirliğinde üniversite adaylarına yönelik 
hazırlanan Temel Yeterlilik Testi Türkiye Geneli Deneme Kitapçığı, 7 ilçe-
deki 30 farklı noktada gençlere dağıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan 
korona virüs salgını 
nedeniyle BUSMEK 
marifetiyle üniversite 

adaylarına verilen eğitimi dijital 
ortama taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi, üniversite yolunda 
gençlerle olmaya devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi, korona 
virüsle mücadele kapsamında 
4 Nisan’dan beri sokağa çıkma 
kısıtlaması bulunan 20 yaş 
altına tanınan 4 saatlik izinde 
üniversite adaylarına sürpriz 

yaptı. Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel 
ve Gürsu ilçelerinde gençlerin 
yürüme mesafede ulaşabilecek-
leri noktalara kurulan stantlarda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hoca-
lara Geldik Bursa Başarı Merkezi 
işbirliğinde hazırlanan 10 bin 
adet Temel Yeterlilik Testi Tür-
kiye Geneli Deneme Kitapçığı 
ile kalem, silgi ve kalem tıraştan 
oluşan 10 bin adet sınav seti 
ücretsiz dağıtıldı.

Eğitim uzaktan, destek gönülden

Covid 19’ salgınının 
Türkiye’de de görülme-
siyle birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlar 

ile üniversitelerde uzaktan eğitim 
modeline geçilirken, BUSMEK 
de lise ve üniversite sınavlarına 
hazırlık sürecinde uzaktan eğitim 
sürecini başlatmıştı. BUSMEK 
Sınava Hazırlık Merkezi ve Mus-
tafakemalpaşa Kurs Merkezi’nde, 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS) hazırlık kurslarındaki 1100 
öğrenci, sınavlara uzaktan eğitimle 
hazırlandı.  

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK marifetiyle 
uzaktan eğitim modeliyle internetten canlı olarak düzenlenen lise ve 
üniversite hazırlık kurslarına katılarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Tiyatrocular tanıttı, 
okurlar kitap kazandı

Vatandaşların evlerin-
den çıkmadan bir çok 
hizmete ulaşabilmesi 
için bir çok etkinliği 

dijital ortama taşıyan Bü-
yükşehir Belediyesi, salgının 
yayılımının önüne geçmek 
için 17 Mart'ta okurlara 
kapanan kütüphaneleri dijital 
ortama taşımış ve 22 bin 
e-kitabı online olarak hizmete 
sunmuştu. Online üyelik mo-
dülünün devreye alınmasıyla 
Türkiye'nin her yerinden 816 
online yeni üyelik gerçekleş-
tirilirken, evden çıkmalarına 
kısıtlama getirilen 20 yaş altı 
ve 65 yaş üstü vatandaşlar-
dan talep edenlere ise Vefa 
Sosyal Destek Grubu ekipleri 

tarafından 3 bin 54 adet 
kitap hediye edildi. Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkan-
lığı bünyesinde yürütülen 
“EvdeKalKitaplaKal” projesi-
ne  tiyatro sanatçıları da dahil 
oldu. Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu sanatçıları, 
evlerinde kendilerinin çektik-
leri videolarla Türk ve dünya 
klasikleri içerisinde yer alan 
başyapıt eserlerden bir çocuk 
ve bir yetişkin kitabının 
tanıtımını yaptı. Bu videoları 
#EvdeKalKitaplaKal etiketiyle 
paylaşım yapan katılımcılar 
tanıtımı yapılan kitapları he-
diye olarak kazanma imkanı 
buldu.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde 
sosyal medya üzerinden yaptığı yarışmalar-
la kitap kurtlarını da kitapla buluşturdu.

Hastanelere su takviyesi
Bursa’da bir taraftan korona virüs salgınıyla 
etkin mücadele sürdüren, diğer taraftan da 
sağlık çalışanlarına konaklama ve ücret-
siz ulaşım gibi desteklerde bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan 4 
hastaneye 16 bin 632 şişe Muradiye Su 
gönderdi.

Korona virüs salgınının 
Bursa’da da en az ha-
sarla atlatılması için 
her türlü çalışmayı 

hayata geçiren, virüsle müca-
delede bünyesindeki iştirak-
lerini de etkin bir şekilde kul-
lanan Büyükşehir Belediyesi, 
Jeotermal A.Ş. aracılığıyla da 
hastanelere su takviyesi yaptı. 

Çalışma kapsamında sağlık 
çalışanları ve tedavi gören 
hastalar için Yüksek İhtisas 
Hastanesi’ne 9 bin 240, Bursa 
Şehir Hastanesi’ne 3 bin 696, 
Ali Osman Sönmez Onkoloji 
Hastanesi ve İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne bin 848’er adet 
yarım litrelik pet şişe Muradi-
ye su gönderildi.
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Büyükşehir Evlad-ı Fatihan'ı unutmadı
Her yıl Ramazan ayında Balkanlarda kurduğu iftar sofralarında Evlad-ı Fatihan ile aynı sofra-
da buluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Kuzey Make-
donya'daki ihtiyaç sahiplerine iftar kolileri ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Ramazan 
aylarında Bursa'nın 
17 ilçesi ve Balkan 

coğrafyasındaki ecdat emaneti 
ülkelerde düzenlendiği iftar ge-
leneği bu yıl korona virüs enge-
line takıldı. İftar geleneği bu yıl 
sıcak yemek ve iftarlık koli da-
ğıtımı ile sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Balkan coğrafyasın-
daki Evlad-ı Fatihan'ı da unut-
madı. Kuzey Makedonya'daki El 
Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile 
işbirliği yapan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, içinde en az 
5 kişilik bir ailenin iftarını 
karşılayacak toplam 250 iftar 

kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. 
El Hilal yöneticileri tarafından 
Üsküp'te hazırlanan koliler, ku-
ruluşun aktivistleri tarafından 
Üsküp’te 130, Kumanova’da 
30, Debre’de 50, Köprülü ve 
Gostivar'da 20’şer koli olarak 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 
El Hilal Yardımlaşma Kuruluşu 
Başkanı Behicüddin Şehabi, 
Kuzey Makedonya'daki Osmanlı 
eserlerinin restorasyonundan 
kültürel değerlerin yaşatılma-
sına kadar bugüne kadar Bursa 

Büyükşehir Belediyesi'nden 
sürekli destek aldıklarını be-
lirterek, korona virüs salgınına 
rağmen Balkanlardaki ihtiyaç 
sahiplerini unutmayan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş'a teşekkür etti.

Büyükşehir, tedbiri 
elden bırakmıyor

Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Dairesi ekip-
leri, Ramazan Bayramı 
öncesinde koronavirü-

se karşı Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nde adeta karargah kurdu. 
Çarşının muhtelif lokasyonlarına 
konuşlanan ekipler, maskesiz 
vatandaşların istisnasız hepsine 
ücretsiz koruyucu yüz maskesi 
dağıttı. Yaklaşık 10 bin vatandaş, 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu hiz-
metinden faydalandı. Yine çarşının 
6 farklı bölgesinde, Bursalılar için 
dezenfeksiyon üniteleri kuruldu. 
Ünite başına gelen Bursalılar, 
ellerini dezenfekte ederek, salgına 
karşı daha güvenli hale geldi.Büyükşehir’den ilçelere dezenfektan desteği

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine ’20 tonluk’ dezenfektan desteğinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19’la 
mücadele çalışmaları, 
Bursa’da Büyükşehir 

Belediyesi’nin katkısıyla ‘etkin 
bir şekilde’ sürüyor. Kent mer-
kezi ile ilçelerdeki açık ve kapalı 
tüm alanları düzenli olarak ilaç-
layan, ihtiyaç sahiplerinin her 
türlü isteğine cevap vermeye 
çalışan Büyükşehir Belediyesi, 

hizmet yelpazesinde ilçe beledi-
yelerini de ihmal etmiyor. Salgı-
na karşı temin edilen 20 tonluk 
dezenfektan malzemesi, ilçe 
belediyelerine teslim edilmeye 
başlandı. Yıldırım Belediyesi 
yetkililerine yapılan ilk teslimat, 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait De-
mirtaş’taki Veteriner Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü yerleşkesinde 
gerçekleşti.

Bursa, kendi maskesini üretiyor
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK bünyesinde kurulan tesiste, günlük 10 bin 
kapasiteli maske üretimine başlandı.

BUSMEK koordinas-
yonunda planlanan 
Büyükşehir Belediyesi 
Önlük ve Maske Üretim 

Atölyesi, faaliyetine başladı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Atıcılar Mahalle-
si’ndeki Büyükşehir Belediyesi 
Evde Bakım ve Ambulansla Na-
kil Hizmet Binası’nın ikinci ka-
tında oluşturulan tesisi gezdi. 
Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın 
da eşlik ettiği ziyarette, BUS-
MEK Genel Koordinatörü Eyüp 
Arda’dan atölyenin işleyişi 
hakkında bilgiler alan Başkan 
Aktaş, çift vardiyada 26 kişinin 
görev yaptığı tesiste banttan 
çıkan ürünleri de inceledi.
Salgınla 7/24 mücadele
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, koronavirüsle 
mücadele noktasında Bursa 
olarak ilk günden beri yoğun 
bir çaba sarf ettiklerini söyledi. 
Salgın kendini gösterir göster-
mez şehrin dört bir tarafında 
dezenfeksiyon çalışmaları-
na başladıklarını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Gerek kamu 
binaları gerekse toplu alanlar, 
camiler, metro ve otobüsler 
seri şekilde sürekli olarak 
dezenfeksiyon işlemlerine tabi 
tutuldu. Hala bu çalışmalara 
devam ediyoruz. Sokağa çıkma 
yasağına istinaden, 65 yaş üstü 

vatandaşlarımızın evlerine 
sıcak yemek ulaştırılması, 
onların ihtiyaçlarının gideril-
mesi ve daha birçok noktada 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
üzerimize düşen görevi eksik-
siz yerine getiriyoruz” dedi.
Kapasite: 10 bin adet
İlk etapta ‘satın alma yoluy-
la’ temin ettikleri maskeleri, 
toplu taşıma araçlarında de-
ğerlendirdiklerini, daha sonra 
değişen şartlara bağlı olarak 
bir üretim tesisi kurulması ka-
rarı aldıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Hemen arkadaşları-
mızla birlikte, bir sanayici ağa-
beyimizin de desteğiyle lazer 
kesim makinesi satın aldık. 
BUSMEK’teki öğretmenlerimiz, 
çalışanlarımız elini taşın altına 
koydu. Günlük 10 bin adet 
olarak üretime başladık” diye 
konuştu.

Pandemi sürecinin 
yıldızı ‘Orkestra’!

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdür-
lüğü tüm dünyayı saran 
Covid-19 ile mücadele 

kapsamında evde kalanlar için 
sosyal medya ve şehrin dört 
bir yanında birbirinden renkli 
müzikal etkinlikler düzenle-
di. Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’na bağlı Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği, Bando Şefliği ve 
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası 
sanatçıları koronavirüs salgını 
süresince "Evde Kal Müziksiz Kal-
ma"  projesiyle, ‘@bursaorkestra’ 
sosyal medya hesaplarından evde 
kalanlar için gerçekleştirdikleri 
mini konserlerle müzik ziyafeti 
verdiler. Sokağa çıkma kısıtlama-
larının olduğu günlerde Bursa’nın 
tüm ilçelerinde ve kent merkez-
lerinde gerçekleştirilen konserler 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ve kandil gecelerine 
özel tasavvuf müziği konserleri ve 
ilahilerin seslendirildiği etkinlik-
lerle 11 ayın sultanı Ramazan’ın 
manevi atmosferini sosyal medya 
hesapları üzerinden evlere taşı-
yan Büyükşehir Belediyesi Orkest-
ra Şube Müdürlüğü sanatçıları, 
ramazan boyunca eğlence TIR’ı ile 
şehri turladı, vatandaşlar moral 
depoladı. Tasavvuf Müziği sanatçı-
ları her cuma sosyal medya he-
saplarından evlere konuk olurken, 
Berat Kandili ve Kadir Gecesi özel 
programları da ilgiyle izlendi.

Park ve bahçeler düzenli
olarak dezenfekte edildi

Bursa şehir merkezinde bulunan park alanlarındaki 
çocuk oyun grupları ile spor aletleri, Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri tarafından virüs tehlikesine 
karşı ‘kapsamlı olarak’ dezenfekte edildi. Pandemi 

sonrasına hazırlık niteliğindeki çalışmanın 17 ilçenin yeşil 
alanlarında da periyodik olarak sürdürüleceği açıklandı.
Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Park ve Hüdavendi-
gar Kent Parkı’nın muhtelif alanları, Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından ‘dezenfeksiyon malzemeleri kullanıla-
rak’ baştan sona hijyenik hale getirildi. Park ve Bahçeler 
Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan ve 5’er kişiden 
oluşan 3 ekip, sırt tulumbalarıyla birlikte parklardaki spor 
aletleri ile çocuk oyun grupları üzerinde detaylı bir ilaçla-
ma mesaisinde bulundu.
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Büyükşehir’den ‘Normalleşme Eylem Planı’

Alınan önlemler ve karar-
lı uygulamalar saye-
sinde Bursa’daki vaka 
sayıları ve ölüm oranları 

Türkiye ortalamasının altında 
seyrederken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, normalleşme süreci-
ne yönelik adımları da en erken 
atan belediyelerden biri oldu. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
1 Haziran’da başlayan kontrollü 
normalleşme süreciyle ilgili 4 
ayı kapsayan bir eylem planı 
hazırlandı. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
sosyal medya üzerinden yaptığı 
basın toplantısında ulaşımdan 
sosyal hayata, ekonomiden kırsal 
kalkınmaya kadar 188 alt başlığı 
bulunan eylem planını kamuoyu-
na duyurdu.
Sürdürülebilir istihdam
Türkiye’nin artık yeni bir sürece 
girdiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Biz bu sürecin vatandaş-
larımız için daha da kolay atlatıl-
ması noktasında bir eylem planı 
hazırladık. Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınladığı rehberler doğrultu-
sunda birimlerimizce hazırlanan 
planda 188 eylem bulunuyor. 
Eylem planı kapsamında; covid-
19'un yerel ekonomik etkisini 
yumuşatmaya yönelik olarak 
Yerel Ekonomik Gelişim Şube 
Müdürlüğü kurulmasını sağlaya-
cağız. Bu birim marifeti ile kenti-
mizde istihdamın sürdürülebilir 
olmasını destekleyeceğiz. BESOB, 
BTSO ve BEBKA gibi konunun 
asıl muhatapları ile yeni istih-
dam alanlarının oluşturulması ve 
covid-19 süreci gibi durumlarda 
esnafın daha dirençli olmasına 
yönelik faaliyetler yürüteceğiz. 
Örneğin esnafımızın e-ticaret ile 

faaliyet yürütmesi için altyapı 
desteğinde bulunacağız” diye 
konuştu.
Mesafeli hayat
Bugünden sonra atılacak her 
adımda maske, mesafe ve 
temizlik kuralının ön planda 
tutulacağını hatırlatan Başkan 
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi 
olarak hayata geçirecekleri tüm 
uygulamalarda da buna azami 
özen göstereceklerini vurguladı. 
Bursa’nın en önemli uluslararası 
markalarından biri haline gelen 
Fotofest’in bu yol online yapıla-
cağını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Sanatçıların ulaşım problemi 

ve ortamdaki pandemi riski 
nedeni ile festivalimiz bu yıl 
online olarak gerçekleştirilecek. 
Yine eylem planı kapsamında 
yoğun olarak kullanılan yaya 
koridorlarında kameralar kana-
lıyla yoğunluk ölçümleri yapıp, 
sosyal mesafenin korunması ile 
ilgili tedbirler alıp uygulayacağız. 
Gölyazı, Mudanya kordon boyu 
gibi noktalar başta olmak üzere 
farklı noktalarda bisiklet kullanı-
mını öne çıkaracak uygulamaları 
hayata geçireceğiz" dedi. 
2020 tecrübeler yılı
Başkan Aktaş, “Pandemi süre-
cindeki bu eylem planı ile Bursa, 
kontrollü normalleşme ile "yeni 
normale" hazırlanmış olacak. 
2020 yılı hayatımızın akışının 
bambaşka bir hale büründüğü 
bir tecrübeler yılı olacak gibi. 
Ama birlik ve beraberliğimizden 
ödün vermeyeceğiz. Kardeşlik ve 
dayanışma duygularımızı güçlü 
tutacağız. İnanıyoruz ki aydınlık 
bir gelecek bizleri bekliyor” diye 
konuştu.

Türkiye’de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde bugüne kadar gerek dezenfeksiyon 
gerekse de sosyal desteklerle örnek bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayan 
kontrollü normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladı.

Hayvanat Bahçesi yeni sosyal hayata hazır
'Covid 19' salgını yüzünden 24 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere kapatan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kontrollü sosyal hayata 
göre alınan önlemlerin ardından ziyaretçi kabulüne başladı.

Salgının yayılımının önlen-
mesi amacıyla Mart ayının 
son haftasında ziyaretçi 
kabulünün sonlandırıl-

dığı Büyükşehir Belediyesi, bu 
süreçte hayvanlar alemini dijital 
ortamda evlere taşımıştı. Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı tara-
fından Hayvanat Bahçesi'nde 4 
ayrı noktaya yerleştirilen kamera 
ile çocuklar evlerinden Afrika 
savana, Habeş maymunu, su kuş-
ları ve penguenlerin bulunduğu 
bölümü izleme imkanı bulmuş-
tu. Büyükşehir Belediyesi’nin 
https://www.bursabuyuksehir.
tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi 
adresinden veya bursa cepte 
(Android, IOS) uygulamasından 
da anlık olarak canlı izlenebilen 

uygulama büyük ilgi gördü ve bu-
güne kadar 71 bin 898 kullanıcı 
hayvanat bahçesini online izledi.
Tüm önlemler alındı
Türkiye genelinde 1 Haziran’dan 
itibaren yeni kontrollü sosyal 

hayata geçiş yapılırken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’nde de ziyaretçi kabulü-
ne başlandı. Bahçede ‘covid 19’a 
karşı tüm tedbirler alındı. Giriş 
kapılarında yığılma oluşmasına 
engel olmak için 1,5 metrelik 
sosyal mesafe aralıklara yere 
işaretlendi. Yine izleme ve din-
lenme alanlarında da işaretleme-
ler yapıldı, belirli noktalara el de-
zenfektan üniteleri yerleştirildi. 
Yılda ortalama 1 milyon ziyaret-
çiyi ağırlayan Bursa Hayvanat 
Bahçesi’ne aynı anda 1000 kişi-
den fazla ziyaretçi alınmayacak 
ve alandaki güvenlik görevlileri, 
sosyal mesafe konusunda sürekli 
ziyaretçileri uyaracak.

Bu ekip alkışı hak ediyor
Normal zamanlarda günde en fazla 600 
çağrıya cevap verirken, pandemi sürecinde 
günlük 11 binin üzerinde çağrıya yetişen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 ve 
Beyaz Masa ekibi, korona virüsle mücade-
lede aktif bir rol üstlendi.

Dünyayı etkisi altına 
alan korona virüs 
salgınıyla mücadele 
kapsamında tüm 

birimleriyle teyakkuza geçen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
zor ve kritik süreçte Beyaz 
Masa, Alo 153 ve kurum sant-
rali 7/24 vatandaşın yanında 
oldu. Pandemi süreci önce-
sinde 17 personelle günde 
en fazla 600 çağrıya cevap 
verilen birimlerde, bu rakam 
pandemi sürecinde yaklaşık 
20 kat artarak 11 bin civa-
rına ulaştı. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve 
Santral olmak üzere farklı 
birimlerden 100 personelin 
görevlendirildiği Alo 153, 
Beyaz Masa ve kurum sant-
ralinde bugüne kadar toplam 
239 bin 313 çağrıya cevap 
verildi. En yoğun dönemde 
gelen çağrılara maksimum 
2,5 dakikada cevap verilirken, 
Büyükşehir Belediyesi bu 
alanda Türkiye’deki kurumlar 
arasında ilk sıraya yükselme 
başarısı gösterdi.
“Hepimizin borcu var”
Pandemi sürecinde büyük 
fedakarlık gösteren ve Bur-
salıların taleplerine cevap 
verme noktasında çağrı 
merkezinde önemli görev-
ler üstlenen personelle bir 
araya gelen Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, 13-14 Mart tarihinde 
başlayıp 2,5 ay süren korona 
virüs sürecinde Türkiye’nin 
birçok ilklerle tanıştığını dile 
getirdi. Devletin sağlık alanın-
daki yatırımlarının ve alınan 
tedbirlerin ne kadar doğru 
olduğunu herkesin gördü-
ğünü belirten Başkan Aktaş, 
Bursa’daki hasta sayısının 
Türkiye ortalamasının altında 
olduğunu hatırlatarak, yoğun 
bakımlarda da hiçbir sıkıntı-
nın yaşanmadığını vurguladı. 
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 

emniyet, jandarma ve diğer 
kurumların süreçte büyük 
gayret gösterdiğini aktaran 
Başkan Aktaş, “Bu süreci ko-
laylaştırmak için hep beraber 
bir gayret ortaya koyduk. 
Hepinize yürekten teşekkür 
ediyorum. Bu ülkeye, millete 
ve şehre hepimizin borcu var. 
İşimizi o yüzden hakkıyla 
yapmalıyız” dedi.
“Süreç iyi yönetildi”
Zor süreci ekip olarak 
başarıyla atlattıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Ben tek 
başıma bir hiçim. En fazla iki 
kişilik çalışabilirim. Bir elin 
nesi var, iki elin sesi var. Ekip 
uyumlu ve ahenkliyse işler 
daha güzel yapılıyor. Ben sü-
recin gayet iyi idare edildiğini 
biliyorum. Bu konuda gayret 
gösteren tüm arkadaşlarımı-
za yürekten teşekkür ederim. 
Sürekli sahada olan birisiyim. 
İnsanlarla istişare ediyorum. 
Vatandaşların memnuniyetle-
rini çok net bir şekilde saha-
da gördüm” diye konuştu.
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Yaban mersinleri Bursa’da filizleniyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere 75 bin adet yaban mersini fidanı dağıtıldı. 

Uygulamaya aldığı 
projelerle Bursa’nın 
daha yaşanabilir 
bir kent olmasını 

sağlayan, verdiği hizmet-
lerle vatandaşların hayatını 
kolaylaştıran Büyükşehir 
Belediyesi, çiftçileri de sağ-
ladığı desteklerden mahrum 
etmiyor. Bursa’da tarımla 
uğraşan çiftçiler, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kendileri 
için ayırdığı yaban mersini 
fidanlarına kavuştu. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, konuya ilişkin 
açıklamasında, Bursa Tarım 
AŞ’yi ‘çiftçilerin üretim çeşit-
liliğine katkı sağlayan, onları 
eğiten, donanımlı ve bilimsel 
tarım yapılması noktasında 
çalışmalar yapan’ kurum 
haline getirdiklerini söyledi. 
Bursa’nın tarımsal üretimde 
ciddi potansiyelinin bulun-
duğunu, yaban mersini başta 
olmak üzere birçok üründe 
iklim, coğrafya ve flora gibi 
birçok avantaja sahip ol-
duklarını kaydeden Başkan 
Aktaş, “Şehrimizde katma 
değerli ürünlerin üretimini 
artırmak ve özellikle belli 
stratejik ürünlerde ön plana 
çıkmak, üreticimize bu alan-
da farkındalık kazandırmak 

istiyoruz” diye konuştu.
Hedef: Merkez haline 
getirmek
Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’yı yaban mersini 
üretiminde merkez haline 
getirmek istediklerini ifade 
etti. Geçen yıl 10 bin yaban 
mersini fidanını çiftçilere 
ulaştırdıklarını, bu yıl hedefi 
daha da büyülterek 75 bin 
yaban mersini fidanını 
çiftçilerle buluşturdukları-
nı söyleyen Başkan Aktaş, 
“Yılsonuna kadar sayıyı 
150 bine tamamlamayı 
hedefliyoruz. Çiftçilerimiz 
süreçten çok memnunlar. Bu 
fidanlarla şehrimizde 400 

dönüm yeni yabanmersini 
bahçesi tesis edilmiş olacak. 
Üretim kapasitemiz daha da 

artacak. Talep olduğu sürece 
fidan tedarik etmeye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tarımda hedef akıllı üretim
Bursa’nın marka değerini kültür ve turizmde olduğu gibi tarımda da artırmak istedikleri-
ni belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekilebilir alanlarda akıllı üretim ve 
hassas tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Tarım 
ve Orman Bakanlığı 

tarafından ‘online olarak’ dü-
zenlenen ‘Dijital Tarım Pazarı’ 
konulu toplantıda konuştu. 
Moderatörlüğünü Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı 
Akif Özkaldı’nın yaptığı ve 
Batı Anadolu’dan 17 bele-
diye başkanının bir araya 
geldiği buluşmada; kuraklık, 
afetlerin mahsullere etkisi ve 
mevcut tarımsal durum gibi 
konular da masaya yatırıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’da akıllı 
üretim ve hassas tarım uygu-
lamalarını yaygınlaştırmak 
istediklerini ifade etti. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
üretimden pazarlamaya 
kadar tarım ve hayvancılığa 

artı değer sağlayacak birçok 
çalışmanın sahibi oldukları-
nı hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Ar-ge faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Toprağın nemini, 
kalitesini ve hava durumunu 
anlık takip eden cihazlar 
geliştirmekteyiz. Tarımsal 
teknolojide halkımıza örnek 
uygulamalar sunmaktayız. Fa-
aliyetlerimiz ile çiftçilerimiz 
tarafından akıllı üretim ve 
hassas tarım uygulamalarının 
kullanılmasının özendirilme-
sini hedeflemekteyiz” dedi.

İş yükü hafifliyor
Tarımda dijitalleşme ve akıllı 
tarım uygulamalarının saha-
da da yaygınlaşmasına önem 
verdiklerini söyleyen Başkan 
Aktaş, “Bu alandaki çalışma-
larımız ile kaynak israfının 
ve üretimden kaynaklanan 
çevresel kirliliğin önüne 
geçilmesine, çiftçilerimizin 
iş yükünün hafifletilmesine 
ve maliyetlerini azaltarak 
üretimde verimliliğin sağlan-
masına katkıda bulunuyo-
ruz” diye konuştu. Meyvede 

bilgisayar destekli tahmin ve 
erken uyarı istasyonu proje-
sinin bunlardan biri olduğu-
nu kaydeden Başkan Aktaş, 
“Proje ile zararlı popülasyon 
yoğunluğunun değişmesinde 
etkili olan iklim faktörlerini 
değerlendiriyoruz. İlaçla-
manın gerekli olup olma-
dığı, gerekiyorsa en uygun 
ilaçlama zamanına karar 
vererek üreticilerin önceden 
uyarılması, maliyet, enerji ve 
zaman kaybının önlenmesi 
gibi konular üzerinde çalışı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçilere 126 bin çilek fidesi dağıtıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
İli Hayvancılığı Ge-
liştirme Birliği’nin 
(HAGEL) katkılarıyla 
Kelesli çiftçilere 
126 bin adet çilek 
fidesi dağıtıldı.

Yüksek verimli hayvan 
ırklarının temininden 
çiftçi eğitimlerine, 
fide, fidan ve tohum-

luk desteğinden ekipman 
teminine kadar her alanda 
kırsal kalkınmanın sağlan-
ması için çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, Keles’in Kocako-
vacık mahallesindeki çiftçile-
re çilek fidesi dağıttı. Bursa 

İli Hayvancılığı Geliştirme 
Birliği işbirliğinde Keles Be-
lediyesi ile yapılan protokolle 
hayata geçirilen projede 1’er 
dönümlük 6 seraya 126 bin 
adet çilek fidesi dağıtıldı. 
Temin edilen çilek fidelerinin 
maliyetinin yüzde 70’i HA-
GEL ve Büyükşehir Beledi-
yesi, kalan kısmı ise çiftçiler 
tarafından karşılandı.

125 bin ahududu fidanı 
üreticiyle buluştu
Geçtiğimiz yıl çiftçilere  
31 bin adet yüksek verimli 
polka cinsi ahududu fidanı 
ulaştıran Büyükşehir Beledi-
yesi, şimdi ise 125 bin adet 
fidanı; korona virüs salgını 
nedeniyle bizzat çiftçile-
rin evlerine kadar götürüp 
teslim etti.

Türkiye’deki ahududu üretiminin 
yüzde 96’sını gerçekleştiren 
Bursa’nın bu alanda ihracata 
yönelmesini amaçlayan Büyük-

şehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla 
‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ni 
uygulamaya almıştı. Proje kapsamında 
ahududu yetiştiricilerini eğitim için 
Bosna Hersek’e götüren Büyükşehir Be-
lediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti 
ile ihracata en uygun cins olan ‘polka’ 
cinci ahududunu Bosna Hersek’ten ithal 
ederek, doku kültür laboratuvarlarında 
çoğaltarak geçtiğimiz üreticilere yüksek 
verimli 31 bin adet ahududu fidanı da-
ğıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, 
ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim 
alan, ardından Bosna Hersek’e gidip ve-
rimli üretim tekniklerini yerinde gören 
Bursalı çiftçiler, veriminden memnun 
kaldıkları ahududu fidanlarına yoğun 
talep gösterirken, bu yıl ise 125 bin adet 
polka cinsi ahududu fidanı Bursalı üreti-
cilerle buluşturdu. Korona virüs salgını 
nedeniyle çiftçilerin toplu katılımıyla bir 
etkinlik düzenlenmezken, fidanlar bizzat 
TARIM A.Ş. tarafından çiftçilerin evlerine 
götürülerek teslim edildi.

Hasatta bahçede buluşacağız
Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah 
Bingül’den dağıtımı yapılan ahududu 
fidanları hakkında bilgi alan Başkan 
Aktaş, korona virüs salgını nedeniyle 
çiftçilerle bir araya gelip, fidan dağıtımı 
yapamadıklarını ancak inşallah hasatta 
çiftçilerle bahçede buluşacağını söyledi. 
Başkan Aktaş, “Kentimizde kırsal kalkın-
mayı desteklemek ve tarımsal hasıla-
mızı arttırmak amacıyla başlattığımız 
ahududu proje uygulamamız çiftçimizin 
yüzünü güldürüyor. Katma değerli ürün-
ler ile bu potansiyeli daha da arttırmak 
amacıyla iki yıldır sürdürdüğümüz 
“Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ 
ile Bursa’ya polka çeşidini kazandır-
dık. Projemiz ilk meyvelerini geçen yıl 
verdi. Kalitesi, yüksek verimi, dayanımı, 
endüstriye ve taze tüketime uygunluğu 
ile önceliğimiz iç pazarın tüm ihtiyacını 
şehrimizin üreticileriyle karşılayarak 
ithalatın önüne geçmek. Çiftçilerimize 
verdiğimiz fidanların toplam maliyetinin 
yarısını biz karşılıyoruz. Kalan kısmının 
yarısını ilk hasatta diğer yarısını bir 
sonraki seneki hasattan sonra alıyoruz. 
Yani çiftçimizi hem sübvanse ediyor hem 
de finansman olarak da destekliyoruz” 
diye konuştu.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Avrupa Yatırım Bankası 
kredisiyle hayata geçiri-
lecek, Mustafakemalpaşa 
ve Karacabey ilçelerini de 

kapsayan dev altyapı hamlesinin ilk 
adımı İnegöl ilçesinde atıldı. İhalesi 
102 milyon liraya yapılan proje kap-
samında İnegöl ilçesinde 27200 ton 
kapasiteli 9 adet içme suyu deposu, 
32,4 kilometre uzunluğunda isale 
hattı, 314,2 kilometre içme suyu 
şebeke hattı ile evsel içme suyu 
hattı yapılacak. Halen Ulupınar ve 
Kırkpınar su kaynaklarından bes-
lenen, içme suyu şebeke altyapısı 
çoğunlukla asbest, PVC ve döküm 
borulardan oluşan İnegöl, bu 
projeyle daha sağlıklı içme suyuna 
kavuşmuş olacak. İnegöl için hayati 
önem taşıyan projede ilk kaynak, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş tarafından atıldı.

Kuraklık uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, törende yaptığı konuş-
mada kuraklık tehlikesine dikkat 
çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre 2019 sonbaharında 
geçen yılın aynı mevsimine göre ya-
ğışların ortalama yüzde 47 azaldığı-
nı hatırlatan Başkan Aktaş, “Mar-
mara Bölgesinin sonbahar mevsimi 
yağış ortalaması normalde 190.0 
mm olması gerekirken 89.6 mm ola-

rak gerçekleşti. Yağışlarda mevsim 
normaline göre yüzde 53 ve geçen 
yıla göre yüzde 55 oranında azalma 
yaşandı. Bölge mevsim yağışı son 15 
yılın en düşük seviyesinde. Bursa 
özelinde son 100 yılın en kurak 
5.yılını yaşadık. Netice olarak suyun 
geleceği ile ilgili yapılan bilimsel 
araştırmalar ve yetkili kurumlar 
tarafından açıklanan bulgular 
durumun vahametini açıkça ortaya 
koymaktadır” dedi.
Altyapıya büyük yatırım
İnegöl’ün altyapısının rehabilite 
edileceği bir projeyi hayata geçir-
diklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 
“İlçemiz mevcutta Ulupınar ve Kırk-
pınar su kaynaklarından besleniyor. 
Bu kaynaklarımızdan mevcutta 
gelen isale hattı 400 mm ve 500 mm 
çapında çelik borularla, içme suyu 
şebeke altyapısı çoğunlukla asbest, 
PVC ve döküm borulardan oluşu-
yor. Hatların işletilebilirliği, basınç 
problemleri ve su kayıp kaçakları 
anlamında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 
Ayrıca mevcut depolar da olduk-
ça eski ve yetersiz. Bu durumda 
yaz aylarında kaynakların verimi 
düştüğünde; 20 adet derin kuyudan 
içme suyu takviye ediliyor. Bunun 
neticesinde ciddi elektrik masrafı 
oluşurken su kalitesi de düşüyor. 
Su kaybı anlamında ise; kurumu-
muz tarafından yapılan ölçümlerde 
İnegöl ilçemizde bu oranın yüzde 60 
seviyesinde olduğunu tespit ettik. 
Avrupa Yatırım Bankası destekli 
bu projemizle ilçemiz daha güçlü 
bir altyapıya kavuşacak. Yatırımın 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. 
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İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl İlçesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve bünyesinde su depoları, isale hattı ve 
şebeke hatları bulunan 102 milyon liralık altyapı yatırımının startını verdi.

Katı atıklar enerjiye dönüşüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl-Yeniyörük’te bulunan düzenli katı atık depolama alanı, 
130 milyon TL’lik yatırımla entegre tesise dönüştürülüyor.

Bursa’nın entegre katı 
atık yönetimi planını 
revize ettiklerini be-
lirten Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Alinur Aktaş, biri 
İnegöl’ün Yeniyörük diğeri de 
Hamitler-Yenikent’te bulunan 
2 adet düzenli katı atık depola-
ma alanına sahip olduklarını 
söyledi. Yenikent depolama 
alanı kapasitesinin dolmak 
üzere olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, burada yeni 
entegre tesis kurma imkanının 

bulunmadığını, dolayısıyla 
kademeli olarak Yenikent’ten 
çekilmeyi planladıklarını an-
lattı. İnegöl katı atık depolama 
alanının entegre tesisler için 
müsait olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Biz de beledi-
yemizin kasasından para çık-
mayacak, aksine kazandıracak 
bir model ile İnegöl depolama 
alanımızı katı atık entegre 
tesisine dönüştüreceğiz” diye 
konuştu.

Kırsala modern altyapı
Mustafakemalpaşa’nın Çektilçi 
Mahallesi’nde yapılan kanalizas-
yon hattı çalışması ile yıllardır sü-
ren foseptik çilesi de sona eriyor.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal 
mahalleleri de modern bir altyapıya 
kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, 
geçtiğimiz yıl bitirdiği Koşuboğazı 

kanalizasyon hattının ardından şimdi de Çeltikçi 
Mahallesi'ni foseptik çilesinden kurtarıyor. İlçenin 
2 bin nüfusuyla büyük mahallelerinden biri olan 
Çeltikçi'de 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattının 
5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan kısımda 
çalışmalar hızla devam ederken, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Musta-
fakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile 
birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 
Çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, çalışmaların 
hız kesmeden devam edeceğini ve 2 ay içinde 
tamamlanacağını söyledi. Bu çalışmanın ardından 
paket arıtma tesisiyle ilgili ihalenin de Ağustos 
sonu itibariyle yapılacağını dile getiren Başkan 
Aktaş, böylelikle Koşuboğası ve Çeltikçi mahallele-
rinin bugüne kadar foseptikle halledilen altyapısı-
nın modern bir sisteme kavuşacağını kaydetti.
Mazeret üretmiyoruz
Mustafakemalpaşa'nın 100 bini aşan nüfusu ile 
önemli ilçelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, "Bir taraftan sosyal belediyeciliğimizi yap-
maya çalışıyoruz, gönüllere dokunmaya, hanelere 
dokunmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde mazeret 
üretmiyoruz. Asfaltlar atılıyor, altyapı çalışmala-
rı yapılıyor.  Özellikle Teknosab, otoyol ve yerli 
otomobilden sonra Mustafakemalpaşa'nın seyri 
çok daha fazla değişecek. Kısa sürede hayata ge-
çireceğimiz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum" diye konuştu.
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Millet Bahçesi artık Bursalıların hizmetinde
Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Bursa Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonfe-
rans yönetimiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Daha önce 13 millet bahçesi-
ni halkın hizmetine sunan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı, yapımı biten ve arala-

rında Bursa’nın da olduğu 10 millet 
bahçesini de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 
açtı. Millet bahçelerinin ülkemize, 
şehirlerimize ve milletimize hayırlı 
olmasını dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eserleri İstanbul, Bursa, 
Batman, Elazığ, Sakarya, Samsun, 
Sivas, Trabzon ve Diyarbakır’da 
yaşayan vatandaşların hizmetine 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
sunmaktan memnuniyet duyduğu-
nu söyledi. Toplam büyüklüğü 550 
bin metrekareye yaklaşan 10 millet 
bahçesinin her birinin yeşil alanları 
ve içlerindeki tesisleri ile iftihar 
verici eserler olduğunu belirten Er-
doğan, “Cumhuriyetimizin 100'üncü 
yılına girerken 81 ilimize 81 milyon 
metrekare millet bahçesi kazandır-
ma hedefimize adım adım yaklaşı-
yoruz. Şehircilik geleneğimizin sem-
bolleri olacak millet bahçelerinden 
13'ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran 
günü hizmete açmıştık. Bugünkü-
lerle birlikte 23 millet bahçesine 
ulaşmış oluyoruz. Hala inşası süren 
millet bahçelerimizi de peyder pey 
hizmete açacağız” dedi.
Konuşmanın ardından telekonfe-
rans yöntemiyle Bursa’ya bağlanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bursa 
millet bahçesi de maşallah yemye-
şil olmuş. Yeşil Bursa’ya bazı yeşil-
likler daha katmış olduk” diyerek 
yapılan çalışmada emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“Bursa’nın nefes alacağı alan”
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa 
Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı 
Ayhan Salman, belediye başkanları 
ve diğer yetkililerinde katıldığı 
törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“2018'in Haziran ayında Bursa’ya 
ziyaretinizde yapılacak düzenle-
meler ile alakalı tek tek izahat-

larınız olmuştu. Özellikle ‘Beton 
yapıları görmek istemiyorum’ 
demiştiniz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu doğrultuda bir proje ha-
zırladık. Bakanımıza bunu sunduk 
ve geçen yıl inşaat başladı. Millet 
kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, 
peyzaj alanları ve yürüyüş alanları 
ile Bursa'nın nefes alacağı bir yer 
oldu. Yine sizin mihmandarlığınız 
da 250 dönümlük Gökdere Millet 
Bahçemiz de geliyor. Aynı zaman-
da buranın bodrum katında 480 
araçlık otoparkın olduğunu ifade 
ediyorum. Sizlere Bursalılar adına 
yürekten teşekkür ederim” diye 
konuştu.
Vali Canbolat ise, eski stadın 
olduğu yerin Millet Bahçesi olarak 
Bursa’da düzenlendiğini hatırlattı. 

Çevre için güç birliği
Bursa’da hafriyat ve inşaat atıklarını 
kaçak olarak doğal ortama bırakan 
kişi ve kurumlar artık Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve 
Burkent A.Ş. işbirliğinde daha kap-
samlı denetlenecek.

Bursa’nın daha 
sağlıklı ve yaşa-
nılabilir bir kent 
olması için çevre 

yatırımlarına ağırlık 
veren, su, kanalizasyon, 
yağmur suyu hatları ve 
dere ıslah çalışmalarının 
yanında büyük ölçekli 
yeni yeşil alanları kente 
kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraf-
tan doğayı kirletici un-
surlara karşı da yoğun 
bir mücadele veriyor. 
Denetimde güç birliği
Bugüne kadar Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı’nca 
yürütülen denetimlerde 
yeni bir döneme geçildi. 
Çevre katliamıyla etkin 

bir mücadele hedefiyle 
denetim noktasın-
da Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi, Zabıta 
Dairesi ve Burkent şir-
keti arasında güç birliği 
sağlandı. Her 3 birimin 
katılımıyla oluşturulan 
ekipler, haftanın 7 günü 
boyunca kesintisiz bir 
şekilde denetim yapa-
cak. Denetimlerde, Taşı-
ma İzin Belgesi olmayan 
hafriyat kamyonları ile 
izinsiz alanlara yapılan 
kaçak hafriyat dökümle-
ri tespit edilerek çevre 
kirliliğine sebebiyet ve-
ren kişilere 88 bin 499 
TL, şirket ve kuruluşlara 
ise 265 bin 497 TL para 
cezası uygulanacak.

Mandıras Deresi, Kestel’in nefesi olacak
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
Kestel’de bu-
lunan Man-
dıras Deresi 
çevresinde 
gerçekleşti-
rilen park ve 
rekreasyon 
çalışmaları 
‘tüm hızıyla’ 
devam ediyor.

Büyükşehir Beledi-
yesi, Kestel’in Kale 
Mahallesi’nde akan 
Mandıras Deresi 

çevresindeki yaklaşık 1.5 ki-
lometrelik hattı da kullanıla-
bilir nitelikli alanlar arasına 
katmaya hazırlanıyor. Başkan 
Alinur Aktaş, beraberindeki 
Kestel Belediye Başkanı Ön-
der Tanır ile birlikte Mandı-
ras Deresi çevresinde yapılan 
çalışmayı yerinde inceledi. 
Başkan Aktaş, Kestel’in 
gelişen nüfusu ve bünyesine 
kattığı yatırımlarla güzelleş-
tiğini dile getirdi. İlçe bele-
diyesiyle birlikte Kestel’in 

sağlıklı nasıl büyütüleceğiyle 
ilgili projeler üzerinde dur-
duklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, Mandıras Deresi 
mesaisinin de bunlardan biri 
olduğunu kaydetti. Kale ve 
Vani Mehmet Efendi mahal-
leleri arasında kalan dere bo-
yunca, yaklaşık 1.5 kilometre 
uzunluğuna sahip hat ile 14 
dönümlük alanda; otopark, 
tretuvar, yeşil alanlar, oturma 
alanları, yürüyüş ve koşu 
parkurlarının yapıldığını 
belirten Başkan Aktaş, “Bu 
kapsamda 9 bin metrekarelik 
bölüm ise yeşillendirilecek. 
Yaklaşık yüzde 35’lik kısım 

tamamlandı. Temmuz ayı 
itibariyle parkı halkımızın 
kullanımına açmayı planlıyo-
ruz” dedi.
Başkan Aktaş, Mandıras 
Deresi’nin karşısında yer 
alan ve imara yeni açılan böl-
geye ulaşımı sağlayan, Gürsu 
ilçesinin eski Başkanı Cüneyt 
Yıldız’ın adının yaşatılacağı 
yol yapım mesaisinin de yo-
ğun şekilde sürdüğünü ifade 
etti. Başkan Aktaş, “Ciddi 
güzelliklerin yaşanmasına 
sebep olacağız. Gerçekleş-
tirdiğimiz bu çalışmaların 
hedefi; daha güzel ve yaşana-
bilir bir Kestel" dedi.
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‘Bursa Denemesi’nin 
kazananları belirlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayını ‘Bursa Günlüğü’nün, kentin tarihî ve 
doğal güzelliklerini içeren mekânları konu alan ödüllü deneme yarışması sonuç-
landı. Birincinin 6 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmada ilk 5 eser sahibine top-
lamda 13 bin TL para ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
hazırlanan ve tarih, kültür, 

edebiyat penceresinden Bursa’ya ayrı 
bir ışık tutan Bursa Günlüğü tarafın-
dan düzenlenen deneme yarışma-
sının kazananları belirlendi. Sadece 
Bursa’dan değil Türkiye’nin pek çok 
ilinden yoğun ilgi gören yarışmaya 
300’e yakın edebiyat gönüllüsü katıl-
dı. Mustafa Özçelik, Akif Durmuş, Dr. 
Mustafa Baki Efe, Mehmet Esen, Sefer 
Göltekin ve M. Sedat Sert’ten oluşan 
Seçici Kurul, tüm eserleri titizlikle 
değerlendirdi. Yapılan değerlendir-
mede “Bursa’da Sarışın Bir İnceliğin 
İkindi Portresi” başlıklı denemesiy-
le Yaşar Bayar birinci, “Köşeler ve 
İzler” başlıklı denemesiyle Kübra 
Çetin ikinci ve “Kalbimin Dal Ucunda 
Bursa” başlıklı denemesiyle İbrahim 
Şaşma üçüncü oldu. “Şehri Görmek 
ve Anlamak Üzerine” başlıklı dene-

mesiyle dördüncü olan Serkan Erden 
ve “Şehr-i Bursa’dan Bursa Şehrine” 
başlıklı denemesiyle beşinci olan 
Sema Dinç de teşvik ödülü almaya 
hak kazandı. Birincinin 6.000, ikinci-
nin 4.000, üçüncünün 2.000, dördün-
cü ve beşincinin 500’er TL kazandığı 
yarışmanın sonucunda, derece giren 
eserlerle birlikte yarışmaya katılan 
bazı eserlerin bir kitapta toplanıp 
yayınlanacağı da ifade edildi.
Yarışmanın sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Şehir kültü-

rüne ve hafızasına katkı sağlamak 
amacıyla yayınladığımız, Türkiye’nin 
her yerinden teveccüh gören Bursa 
Günlüğü dergimizin düzenlemiş 
olduğu Deneme Yarışması’na katılım 
sağlayan her bir yarışmacıya ve de-
ğerlendirmeyi titizlikle yürüten Seçici 
Kurul üyelerine en kalbî teşekkürleri-
mi sunuyorum. Bütün yarışmacıların 
heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği 
an geldi. Meşakkatli ve hassas de-
ğerlendirme neticesinde yarışmanın 
kazananları belirlendi. Eserleriyle de-
receye giren değerli yazarları tebrik 
eder, başarılarının devamını dilerim. 
Ayrıca Seçici Kurul’da yer alan her bir 
üyeye, zorlu değerlendirme sürecinde 
gösterdikleri hassasiyet için ayrıca te-
şekkür ediyorum. Bursa’nın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönü-
mü olan 11 Eylül 2020 tarihinde, 
görkemli bir ödül töreni yapacağız. 
Edebiyatla kalın zira hayat edebiyatla 
güzelleşir” diye konuştu.

Mahallede spor ve sanat var
Maske mesafe ve temizliğin öne çıktığı yeni normalde vatandaşların kalabalık 
ortamlardan uzak kalması için kültür, sanat ve spor etkinlikleri mahalleye taşınıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından düzenlenen 
‘Spor Mahallemde’ etkin-
likleri Beşevler Karafatma 

Meydanı'nda başladı. Mini golften 
tenise kadar çeşitli sporları yapma 
imkanı bulan çocuklar, sosyal mesafe 
kuralı gözetilerek yapılan etkin-
likle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik-
lere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı Müzeler Şube 
Müdürlüğü de atölye çalışmaları ile 
destek verdi. Boyamadan kil atölyesi-
ne ve masal anlatımına kadar birçok 
farklı etkinliğin yapıldığı uygulama 
çocuklar kadar yetişkinler tarafından 
da ilgiyle takip edildi.
Bu arada tiyatro severlere sanatla 
dolu bir yaz yaşatmayı hedefleyen 
Şehir Tiyatrosu da ‘sanat mahallem-
de’ etkinliğine start verdi. Geleneksel 
Türk Tiyatrosunun anonim örnek-
lerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu 
metninden derlenen Eskici adlı oyun, 
Karafatma Meydanı’nda izleyici ile 
buluştu. İzleyicilerin sosyal mesafe 

düzenine göre oturtulduğu oyun, 
yaz akşamlarına ayrı bir renk kattı. 
Günay Yunus Güney’in derleyip, yö-
nettiği ve Hakan Onat, Kutlay Akbal, 
Seçil Girgin Serener, Didem Hun 
Liman, Tuba Bayram, Nihal Türksever 
Erten, Deniz Gürsucu, Seçkin Kaymaz, 
Uğur Serener, Aykan Yılmaz ve Volkan 
Yıldız’ın rol aldığı oyun izleyiciden 
tam not aldı.

Açık Hava Tiyatrosu 
festivale hazırlanıyor
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 
yaşanan korona virüs salgını 
yüzünden yaz sonu yapılması 
düşünülen 59’uncu Uluslararası 
Bursa Festivali’ne hazırlanıyor.

Bir taraftan korona virüs salgınıyla etkin 
mücadele ederken, diğer taraftan da ula-
şımdan altyapıya, spordan kültür sanata 
kadar her alanda hizmetlerini kesintisiz 

sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 
yaz sonu yapılması planlanan 59’uncu Ulusla-
rarası Bursa Festivali’ne ev sahipliği yapacak 
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda tadilat 
çalışmasına başladı. Dönemin Belediye Başkanı 
merhum Ekrem Barışık tarafından 1983 yılında 
yaptırılan ve ilk kez 7 Temmuz 1983’te 22’nci 
Uluslararası Kültür ve Sanat Festivaline ev 
sahipliği yapan Kültürpark Açık Hava Tiyatro-
su, 37 yıldır festivalin vazgeçilmez adresi oldu. 
Her yıl festival öncesi bakıma alınan Açık Hava 
Tiyatrosu, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle 
yaz sonu yapılması düşünülen 59’uncu Uluslara-
rası Bursa Festivaline hazırlanıyor.

Yeni Açıkhava Tiyatrosu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yıllardır Uluslararası Bursa Festivali’nin 
nabzının attığı yer olan, 3500’ü koltuklu ve 
1500’ü ayakta olmak üzere 5000 kişi kapasiteli 
Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan tadilat çalışma-
larını yerinde inceledi. Açık Hava Tiyatrosu’nun 
bugüne kadar yüzlerce yerli ve yabancı misafir 
sanatçıyı ağırladığını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Kulisi gezip, duvardaki fotoğrafları da gördük. 
Açıkçası biraz da duygulandık. Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfımızla da görüştük. Burayı 
yıkıp, tekrar yapmak yerine eksiklerini giderip, 
tadilatını yapmayı uygun gördük. Çünkü bili-
yorsunuz ki biz bu dönem yepyeni bir gösteri 
merkezi, bir Açık Hava tiyatrosunu Bursa’mıza 
kazandırmak istiyoruz. Bursa’mız 3 milyonu 
aşan nüfusuyla, renkli sosyal kültürel yapısı ile 
bunları ziyadesiyle hak ediyor. Dolasıyla o proje 
tamamlanana kadar burası hizmet verecek. On-
dan sonra da burası yoğun olarak kullanılacak. 
Derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın 
çeşitli etkinlik ve aktiviteleri var. Burası onlara 
hizmet verecek” dedi.
Önce sağlık
Yaz sonu yapmayı hedefledikleri festival için 
Açık Hava Tiyatrosu’nda tadilat yaptıklarını, ze-
minden koltuklara kadar bir yenilemenin yapı-
lacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl salgın 
yüzünden uluslararası bağlantısı olduğu için 
Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasını yapma-
yacağız. Ancak festivalimizi yapmak istiyoruz. 
58 yıldır hiçbir kesintiye uğramamış. Ağustos 
sonu Eylül başı Festivali planlıyoruz. Biz isteriz 
ki, kütür sanat faaliyetlerini icra ederken, hiç 
kimsenin sağlığına, hayatına sıkıntı verecek bir 
durum ortaya çıkmasın” diye konuştu.
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Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Bursa'nın sporda da marka 
kent olması hedefiyle 
eğitim kurumlarına spor 
salonları, amatör kulüp-

lere saha ve tesis binaları ile 17 
ilçeye farklı branşlara yönelik 
spor tesisleri kazandıran Büyük-
şehir Belediyesi, İnegöl'e de yarı 
olimpik yüzme havuzu kazandır-
dı. Toplam 1450 metrekare taban 
alanına sahip olan ve bünyesinde 
çok amaçlı salon, yönetim odası, 
soyunma odaları, duş ve tuva-
letler, antrenör odası ve mutfak 
bulunan yüzme havuzunun çatısı, 
açılır-kapanır otomatik hareketli 
mekanik cam sistem olarak tasar-
landı. Böylelikle 12 ay boyunca 
hizmet vermesi sağlanan Mahmu-
diye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 
törenle kullanıma açıldı.
Gümbür gümbür yatırım
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, İnegöl'de biri 
açık, biri ise özel sektörde olmak 
üzere iki yüzme havuz olduğunu 
ancak nüfusu 274 bine ulaşan, 
birçok ilden bile büyük olan 
İnegöl'de yeni bir havuza ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Spor tesisleri 
anlamında kendi başkanlığı dö-
neminde gerek bakanlık gerekse 
de belediye marifetiyle önemli 
spor yatırımları yapıldığını 
hatırlatan Başkan Aktaş, "Şimdi 
de Alper başkanımızın yaptığı 
ve yapacağı yatırımlar var. Yarı 
olimpik yüzme havuzu İnegöl 
için olmazsa olmaz konulardandı. 
İnşallah yakın zamanda ikincisine 
başlayalım. Büyükşehir olarak 
17 ilçede de yatırımlara gümbür 
gümbür devam ediyoruz. Dağ il-
çelerimizdeki yol, kavşak, sportif 
ve kültürel tesisler, Karacabey 
ve Orhangazi'de kültür merkezi, 

yine Mustafakemalpaşa'da genç-
lik merkezi, merkezde devam 
eden yatırımlarımız var. Velhasıl 
bu çalışmaların önemlilerinden 
biri de burası. İnegöl Belediyesi 
marifetiyle, muhtemelen bele-
diyespor bünyesinde işletilecek. 
Sporcular ve kadını, çocuğu, 
erkeğiyle tüm halkımızın yararla-
nacağı tesis,  dönem dönem farklı 
ulusal ve bölgesel müsabakalara 

da ev sahipliği yapacak. İnanıyo-
rum ki burada birçok kişi yüzme 
sporunu geliştirecek veya yüzme 
öğrenecek. Ama temennimiz 
buradan milli sporcular çıkması. 
Biliyorsunuz tekvandoda Hatice 
Kübra kızımız inşallah bizi olim-
piyatlarda temsil edecek. Niçin 
buradan da milli ve şampiyon 
sporcular çıkmasın" diye konuş-
tu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl İlçesi'ne kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı.

Sporcularla millî buluşma
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle’ çeşitli branşlardan 63 
milli sporcu ile video-konferans yöntemiy-
le sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Bursalı olan ve katıl-
dıkları dünya, Avrupa 
ve Balkan şampiyo-
nalarında Türkiye 

adına çeşitli başarılar elde 
eden milli 63 sporcu, Başkan 
Alinur Aktaş’la bir araya 
geldi. Video-konferans şek-
linde gerçekleşen buluşmada 
Başkan Aktaş’a düşünce ve 
isteklerini aktaran, karşılı-
ğında samimi cevaplar alan 
sporcular, 19 Mayıs’a özel 
organize edilen toplantıyı 
‘ellerinde Türk bayraklarıyla’ 
yine anlamlı bir şarkı olan 
Gençlik Marşı’yla sonlandırdı.
Başkan Aktaş’ın milli oyun-
cularla buluşması, 2021 
Tokyo Olimpiyatları’nda 
taekwondo branşında 

Türkiye’yi temsil etme hak-
kını elde eden Büyükşehir 
Belediyespor Kulüp Spor-
cusu Hatice Kübra İlgün’ün 
okuduğu şiir ile başladı. 
Ardından yine atletizmde 
liseler dünya ikinciliği bulu-
nan Büyükşehir Belediyes-
por Kulüp Sporcusu Zeynep 
Kuran, Yemen Türküsü’nü 
seslendirdi. Sonrasında ise 
pentatlon branşında Avru-
pa ikinciliği bulunan Bursa 
Albatros Su Sporları Kulübü 
Sporcusu Yaman Anlaşan, 
Gençlik Marşı’nı okudu. Milli 
sporcuları yaklaşık 1.5 saat 
boyunca dinleyen, taleplerini 
alan Başkan Aktaş, türkü ve 
marşlara eşlik ederek neşeli 
dakikalar yaşadı.

Evde kal, zinde kal Vatandaşların evlerinde kaliteli zaman geçirebilmesi için bazı hizmet-
lerini dijital platforma taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, zumba ve 
pilates derslerinin bir benzerini dijital ortama taşıdı.

Corona virüs salgını süre-
since özellikle uzaktan 
eğitim sürecinin başla-
ması, ardından da kamu 

ve bazı özel sektörlerde de 
uzaktan çalışma uygulamasıyla 
birlikte evlerine hapsolan vatan-
daşların evlerinde daha kaliteli 
zaman geçirmesini hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, online 
tiyatro, dijital ortamda bilgi ya-
rışması ve hayvanat bahçesinin 
kameralarla online olarak evlere 
taşınmasının ardından sporu da 
evlere taşıdı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 

ve Spor Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü bünyesinde düzenlenen ve 
900’e yakın katılımcıyla yoğun 
ilgi gören kadınlara özel ücret-
siz zumba -pilates derslerinin 

benzer bir uygulaması sanal 
aleme taşındı. Uzman eğitmen-
ler, tüm vücudu çalıştıran 40 
ayrı egzersiz hareketini kamera-
ya kaydedip, internet ortamına 

aktardı. Bugüne kadar hiç spor 
yapmamış kişilerin bile kolay-
lıkla yapabileceği hareketler, 
uzmanlar tarafından uygulamalı 
olarak gösterilirken, her hare-

ketin kaç tekrar ve kaç dakika 
yapılacağı gibi bilgiler de ekrana 
yansıtılıyor.
Sağlıklarını korumak için bir 
süre daha evde kalmak sorun-
da olan Bursalılar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu online spor 
uygulamasıyla evlerindeki vakti 
daha da zinde geçirebilecek-
ler. Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Sporla kalın, sağlıklı yaşayın’ 
prensibiyle hayata geçirilen pro-
je, ‘genclikbursada’ uzantılı tüm 
sosyal medya hesaplarından 
takip edilebildi..




