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İNEGÖLSPOR TESİSLE- 
Rİ'NDE GERİ SAYIM

KENT MEYDANI'NIN  
ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR s.02 s.15

T2’DE YOLCULU 
SEFERLER BAŞLADI

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin raylı sistemi 

kentin kuzeyiyle buluşturduğu 
‘Kent Meydanı-Terminal tram-
vay hattı, düzenlenen törenle 
hizmete girdi. İstasyon isimleri 
Kent Meydanı, Genç Osman, 
Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge 
Adliye-Müftülük, Otokop-Or-
man Bölge, BUTTİM, Panayır, 
Yeniceabat, Meslek Yüksek 
Okulu ve Terminal olarak belir-
lenen hatla beraber, Heykel’den 
tramvaya binecek Bursalılar 
kesintisiz şekilde Terminal’e 
ulaşma imkanına kavuştu.  47 
kilometre olan Bursa’daki raylı 
sistem hattı böylelikle 56,5 kilo-
metreye çıktı.

Bursa’nın raylı sistem ağını 56,5 kilometreye çıkaran Kent Meydanı – Termi-
nal Tramvay Hattı’nda yolculu seferler, AK Parti Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı törenle başladı.

Bursa Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü’nün 

talebi doğrultusunda Bü-
yükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan projede 

yıkım çalışmalarına baş-
lanırken, Havuzlu Park’ın 
bulunduğu yaklaşık 30 bin 
metrekare alan sil baştan 
yenilenecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin iklim 

değişikliği ile mücadele 
çalışmaları kapsamında 
hayata geçirdiği projeler 
arasında yer alan Doğu Böl-
gesi Entegre Katı Atık Tesisi 

sayesinde Bursa’nın evsel 
atıkları elektrik enerjisine 
dönüşüyor. Bu proje ile hem 
elektrik enerjisi üretiliyor 
hem de sahaya giden atık 
miktarı yarı yarıya düşürü-
lüyor.

Bursalıların merakla 
beklediği projede, ilk fidanı 

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum 
dikti. Bakan Kurum, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve beraberindeki 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
milletvekilleri, ilçe belediye 
başkanları ve parti temsilci-
leriyle birlikte Çekirge Teras 
Sosyal Kültürel Tesis ve Millet 
Bahçesi’nin yapılacağı alanda 
incelemelerde bulundu. s.04

s.11

s.08-09

Havuzlu Park’ta büyük 
dönüşüm başladı

Doğu Bölgesi Entegre 
Katı Atık Tesisi, Çev-
re, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Mu-
rat Kurum’un da katıldığı 
törenle hizmete açıldı.

Bursalıların en önemli buluşma nokta-
larından Çekirge’deki Havuzlu Park’ta 
dönüşüm başladı. 

'Teras'ta ilk fidan dikildi
Büyükşehir Belediyesi’nin 30 yılı aşkın süredir atıl halde duran Çelik Palas Ote-
li ek binalarının bulunduğu alanda hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi’nde 
ilk fidan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dikildi.

60 yıllık gelenek 60 yıllık gelenek 
yaza damga vurduyaza damga vurdu

‘60. Uluslararası Bursa Festivali’, ‘60. Uluslararası Bursa Festivali’, 
yine en sevilen sanatçıları Bursa’da yine en sevilen sanatçıları Bursa’da 
hayranlarıyla buluşturdu.hayranlarıyla buluşturdu.

1212

Atıklar ışık saçıyorAtıklar ışık saçıyor

s.08
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Bursa’nın yeniden yeşille anılan, es-
tetik bir kent olması amacıyla yoğun 
çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, 
cadde ve sokaklardaki görüntü kirlili-
ğinin önüne geçmek için Kent Estetiği 
Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanat-
çılarla her geçen gün farklı uygulama-
lara imza atıyor. Trafo binaları, istinat 
duvarları ve köprülü kavşakları tuval 
gibi kullanıp, cadde ve sokakları sa-
natla buluşturan Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü’nün alanında ressamları, 
şimdi de Bursa'yı 3 boyutlu sanatla 
buluşturuyor. Türkiye'de pek yaygın 
olmayan Avrupa’daki örneklerinde ise 
daha çok tebeşir gibi geçici boyalarla 
yapılan 3D uygulamalar, Bursa'da 
vatandaşların uzun süre etkileşim ha-
linde fotoğraflar çekebilmesi amacıyla 
dayanıklı özel boyalarla resmediliyor. 
3D sokak boyama sanatı çalışmaları 
belli bir açıdan bakıldığında vatan-
daşlarda şaşkınlığa yol açıyor.

Mudanya İskelesi'nde betondan fır-
layan köpek balığı, Gemlik'te yarılan 
zemine düşmüş dev çapa, Heykel 
Nalbantoğlu Çarşısı'ndaki küp, Hüda-
vendigar Kent Parkındaki çukur üze-
rindeki yaya geçidi ve Kültürpark'taki 
havada duran yaya geçidi uygulamala-
rı görenleri şaşkına çeviriyor.
Vatandaşlardan da olumlu tepkiler 
alan 3 boyutlu resim uygulamaları 
özellikle yaya hareketliliğinin yoğun 
olduğu bölgelerde yaygınlaştırılacak.
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Kent Meydanı'nın çehresi değişiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, zemin yenilenmesi ve düzenlemesinden aydınlatma 
sistemlerine, altyapı iyileştirmesinden peyzaj uygulamalarına kadar geniş kap-
samlı bir çalışma ile kent meydanını daha modern ve konforlu hale getiriyor.

Ulaşımdan alt ve üst yapılara, 
spordan tarihi mirasa kadar her 

alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan saman-
la yıpranan ve bozulan kent dokularını 
daha modern ve estetik bir görünüme 
kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. 
Daha önce kent meydanının doğu-
sunda bulunan ve Uygulama İmar 
Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen 
alan üzerindeki 67 plansız yapıyı yı-
karak kaldıran Büyükşehir Belediyesi, 
bölgeyi estetik bir görüntüye kavuş-
turacak çalışmaların da startını verdi. 
Kent Meydanı - Terminal tramvay 
hattıyla ilgili imalatların da tamamlan-
masıyla şimdi bölgede geniş çaplı bir 
sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.

Sil baştan yenileniyor
Bölgenin zeminini ve siluetini tama-
men değiştirecek çalışmalar, toplam 
17 bin metrekarelik alanı kapsıyor. 
Çalışmalar kapsamında ilk olarak yağ-
mur suyu kanalı ve drenaj sistemleri 
imalatları yapılacak. Bu çalışmanın 
ardından da 13 bin metrekare alanı 
kaplayan sert zeminler tamamen 
yenilecek. Modern aydınlatma ele-
manlarıyla donatılacak olan meydan, 
hem gece hem gündüz yayalar için 
daha konforlu hale getirilecek. Bunun 
yanında mevcut yeşil doku korunup, 
daha da artırılacak ve yaklaşık 3 bin 
metrekare alanı kapsayan peyzaj dü-
zenlemeleri ile kent meydanının gri 
görüntüsü, yeşile bezenecek.

Büyükşehir sanatta 3. boyuta geçti
Bursa'da görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü 
kavşakları bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Beledi-
yesi ressamları, şimdi de cadde ve sokakları 3 boyutlu resimlerle buluşturuyor.

Çarşıda çifte 
bayram
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kurban Bayramı 
öncesi ihtiyaç sahibi 25 bin 
aileye dağıtılan ve sadece 
ilgili odalara kayıtlı küçük 
esnafta geçerli olan Kart16 
destek çekleri, bayram sevin-
cini hem esnafa hem ihtiyaç 
sahibi çocuklara yaşattı.

Pandemi ile mücadele kapsamında geç-
tiğimiz iki yıl boyunca Bursa’da sosyal 

belediyeciliğin en güzel örneklerini sergi-
leyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan 
esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine 
çeşitli destekler sağladı. Bu zaman zarfında 
200 milyon TL’yi bulan destek paketlerini 
devreye alan Büyükşehir Belediyesi, süreç-
ten olumsuz etkilenen küçük esnafa katkı 
sağlayacak projeleri de peş peşe uygula-
maya aldı. Ramazan ayında sadece mahalle 
bakkallarında geçerli olan destek çekleri ile 
hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bakkalların 
yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, 
Kurban Bayramı’nda ayakkabıcı ve hazır 
giyim esnafı için, eğitim dönemi başında da 
kırtasiyeci esnafı için benzer uygulamaları 
devreye almıştı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde 300’er 
TL’lik Kart 16 Bayram Destek Çeki’ni uygu-
lamaya sokan Büyükşehir Belediyesi, yine 
hem esnafa hem ihtiyaç sahiplerine bayram 
yaşattı. Belediyeden aldıkları destek çekleri 
ile kampanyaya katılan işyerlerine giden 
ihtiyaç sahipleri, gönüllerince alışveriş yap-
ma imkanı buldu. Esnafın da bayram öncesi 
işleri ikiye katlanmış oldu.

Yüzler gülsün
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da kampanyaya katılan bir çocuk gi-
yim mağazasını ziyaret edip, ihtiyaç sahibi 
bir çocuğun bayram alışverişini Kart 16 
Destek Çeki ile yaptı. Son iki yılda pandemi 
sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak 
farklı desteklerle sürecin en hafif hasarla 
atlatılması için gayret gösterdiklerini ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Sosyal belediyecilik 
kapsamında doğumdan ölüme kadar haya-
tın her alanına temas etmeye çalışıyoruz. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban 
Bayramı’nda yaptığımız destek çekleri 
uygulamamız devam ediyor. Bayramlar, 
özellikle çocuklarımız için çok kıymetli ve 
değerli. Çocuklarımız gerçekten bayramı 
ziyadesiyle hissediyorlar. Biz de çocukları-
mızın her daim yüzü gülsün ve mutlu olsun-
lar istiyoruz. Hem evlatlarımızı sevindirmek 
hem de esnafımıza destek olmak adına, Kart 
16 uygulaması haricinde 25 bin adet bay-
ram destek çeki dağıtmıştık. Eğer bir nebze 
de olsa yüzleri güldürebildiysek, esnafımıza 
can suyu verebildiysek ne mutlu bize” diye 
konuştu.
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Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olması nedeniyle bu temaya 

uygun birbirinden farklı etkinliklere 
imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Türk Dünyası Çocuk Şenliği’nde 
farklı coğrafyalardan gelen Türk çocukla-
rı buluşturdu. Botanik Park’taki etkinliğe 
Bursalılar da yoğun ilgi gösterirken, 
alanda tam bir şenlik havası esti. Büyük-
şehir Belediye Bandosunun konseriyle 
alanda coşku doruğa çıkarken, çizgi film 
karakteri Emiray’ın müzikal tiyatrosu da 
özellikle çocuklar tarafından ilgiyle iz-
lendi. Daha sonra ise sahnede adeta Türk 
dünyası rüzgarı esti. Yöresel kıyafetle-
riyle sahneye çıkan Azeri, Uygur, Kırgız, 
Gagavuz ve Türkmen çocuklar folklor 
gösterilerinin yanı sıra söyledikleri şarkı 
ve şiirlerle büyük beğeni topladı. Etkin-
liği izlemek için gelen Bursalı minikler 
de yüz boya, resim yapma, ok atma, canlı 
langırt ve çuval yarışı gibi etkinliklerle 
keyifli bir gün geçirdi. Çocukların beğe-
nerek izledikleri çizgi filmlerin platola-
rının da kurulduğu alanda, çocuklar bu 
platolarda bol bol fotoğraf çektirdi.
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilim şo-
vunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, 
Elif ’in Düşleri ve Keloğlan müzikal tiyat-
rolarını da ilgiyle takip etti. Etkinlik Meh-
ter Konseri ve Kılıç Kalkan gösterisiyle 
tamamlandı.
Dansları ve şarkılarıyla etkinliğe renk 
katan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve 
Türkmen çocuklar etkinliğin sonunda 
hep birlikte sahneye çıkarak, Bursalıları 
selamladı. Bu arada Türksoy Temsilcisi 
Dr. Cavid Mövsümlü, böylesi önemli bir 
etkinliğe imza attıkları için Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş 
Akhan’a plaket ve Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’a 
da teşekkür belgesi verdi. Mövsümlü, 
etkinliğe sağladıkları katkı nedeniyle 
konuk ülkelerin koordinatörlerine de 
teşekkür plaketi verdi.
Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olması nedeniyle yılsonuna kadar bu tarz 
etkinliklerin devam edeceğini belirten 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-

teri Ulaş Akhan, yapılan etkinliklerin Bur-
salılardan karşılık bulmasının çok önemli 
olduğunu hatırlatarak, çocuk şenliğinde 
alanı dolduran bütün vatandaşlara ve 
konuk ülke çocuklarına teşekkür etti.
Türk dünyasının birliği açısından bu 
etkinliklerin büyük önem taşıdığını dile 
getiren Türksoy Temsilcisi Dr. Cavid Möv-
sümlü, yoğun katılımlı muhteşem etkin-
lik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne 

teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Bayhan da yoğun katılımın mut-
luluk verici olduğunu belirterek, “Hem 
Bursalıların çocuklarıyla güzel bir hafta 
geçirmesini hem de konuk ülkelerden 
gelen çocuklarımızın Bursa’mızı tanıma-
sını amaçladık. Katılan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Türk dünyası çocukları şenlikte buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şenliği, fark-
lı coğrafyalardan gelen Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocukların da katı-
lımıyla adeta kültür harmanına döndü.

GADEM, sokak hayvanları için seferber
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sayesinde mad-
de bağımlılığından kurtulmaya çalışan danışanlar, sahipsiz sokak hayvanları için se-
ferber oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bağımlılıkla mücadele etmek 

amacıyla 2015 yılında kurulan, 17 ilçe-
de alkol ve madde bağımlılığına karşı 
topyekûn mücadele eden GADEM, Ulus-
lararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçak-
çılığı ile Mücadele Günü’nde ayrıcalıklı 
çalışmaya imza attı. Kurulduğundan beri 
2 bin 221 bağımlı ile 14 bin 924 görüş-
me, bağımlı yakınları ile de 10 bin 46 
bireysel görüşme gerçekleştiren GADEM 
danışanları, sahipsiz sokak hayvanları 
için birlik oldu. Danışanlar, atık haldeki 
otomobil lastiklerini kullanarak 50 adet 
kedi evi yaptı. Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan 
GADEM’den destek alırken diğer taraftan 
önemli bir sosyal sorumluluğa imza atan 
danışanlarla bir araya geldi. GADEM top-
lantı salonunda danışanlarla sohbet eden 
Başkan Aktaş, bağımlı ve bağımlı yakın-
larının taleplerini dinledi. Başkan Aktaş, 
daha sonra kedi evlerinin yapımında 
emeği geçen tüm danışanlara teşekkür 
belgelerini verdi.
Toplumsal duyarlılık
Madde bağımlılığı ile mücadeleyi çok 
önemsedikleri ve bu konuda hem ba-

ğımlılara hem de bağımlı yakınlarına 
yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Çağımızın en büyük vebası olan 
uyuşturucuya karşı hep birlikte mücade-
le ederek, özellikle çocuklarımızı bu illet-
ten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut 
Cansever’in dediği gibi, ‘Şehri imar eder-
ken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, 
ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri 
tahrip eder’ Unutmayın; madde bağım-
lılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz, 

Büyükşehir yanınızda. Danışanlarımız 
sokak hayvanları için önemli çalışmayı 
hayata geçirdi. Öncelikle birimimizden 
hizmet alan danışanlarımıza iş güvenliği 
eğitimi verildi. Daha sonra kesimi yapıl-
mış olan yaklaşık 50 adet lastik ve sun-
tanın montaj ile boyaları danışanlarımız 
tarafından yapıldı. Hem danışanlarımızın 
dinamiklerini harekete geçirmeyi hem de 
toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artır-
mayı hedefledik. Emeği geçen tüm danı-
şanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

En tatlı atölye
Sergilenen eserler için 
yaklaşık 8 ton çikolata 
kullanılan Bursa Çikolata 
Müzesi’ndeki atölye ça-
lışmasına katılan çocuk-
lar, ünlü çikolata şefi Me-
sut Kırımlı’dan çikolata 
yapmayı öğrendi.

Düzenlediği birbirinden farklı 
etkinliklerle çocukları daha dona-

nımlı bir şekilde hazırlamaya çalışan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu 
kez minikleri en sevdikleri şey olan 
çikolata ile buluşturdu. Uzun yıllar 
Belçika’da bulunan ve çikolata ima-
latı konusunda akademik eğitim alan 
ünlü çikolata şefi Mesut Kırımlı’nın 
da aralarında olduğu 4 girişimci tara-
fından geçtiğimiz yıl hizmete açılan 
Bursa Çikolata Müzesi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte 
geleceğin çikolata şeflerini ağırladı. 
Yaklaşık 8 ton çikolata kullanılarak 
yapılan tarihi han, hamam, medrese, 
köprü ve cami gibi sembol eserlerin 
yanında devlet büyüklerinin portre-
lerinin de bulunduğu müzeyi bugüne 
kadar gezmek için gelen çocuklar, bu 
kez önlüklerini takıp, tezgah başına 
geçti. Ünlü Şef Mesut Kırımlı’dan 
çikolata yapmanın püf noktalarını 
öğrenen küçük şefler, kendi ürettikleri 
çikolataları kendi istedikleri gibi şe-
kerlemelerle süslediler. Bugüne kadar 
keyifle yedikleri çikolatanın yapımını 
da öğrenen küçük şefler, gönüllerince 
bir gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Fethi Yıldız da küçük şeflerin 
çikolata yapma heyecanına ortak oldu. 
Çocuklarla birlikte çikolata yapımına 
da eşlik eden Yıldız, “Çocuklar çok 
güzel bir gün yaşadılar bugün. Kendi 
diplomalarını aldılar. Hem çikolata 
yediler hem de çikolatayı kendileri 
imal ettiler” dedi.
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Çekirge Teras’ta ilk fidan toprakla buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 yılı aşkın süredir atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarının bulunduğu alan-
da hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi’nde ilk fidan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dikildi.

İtalyan mimar Giulio Mongeri 
tarafından projesi 1930’da ha-

zırlanan ve 1935 yılında hizmet ver-
meye başlayan Çelik Palas Oteli’nin 
kapasitesinin artırılması amacıyla 
1988 yılında yapımına başlanan, 
tamamlanamayınca da yıllardır 
görüntü kirliliğine yol açan ek bi-
naların bulunduğu alan, ayrıcalıklı 
bir proje ile kente kazandırılıyor. 
Yıllardır kentin en prestijli caddesin-
de harabe halinde bir beton yığını 
olarak duran ek binaların bulunduğu 
alanın kente kazandırılması için 
2019 yılında Büyükşehir Belediyesi 
devreye girdi. Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın des-
teğiyle hayata geçirilen proje kap-
samında 2020 yılı ağustos ayında 
Bakan Murat Kurum’un da katıldığı 
törenle başlayan yıkımlar tamamlan-
dı. Sosyal ve kültürel olarak bölgenin 
tekrar eski günlerine kavuşması 
amacıyla bölgeye ayrıcalıklı bir proje 
hazırlandı. Hazırlanan projede 86 
bin 150 metrekare olan inşaat ala-
nı yüzde 55’lik azalışla 39 bin 157 
metrekareye indirildi. Mevcut 22 bin 
170 metrekare olan peyzaj alanı ise 
yüzde 41’lik artışla 31 bin 370 met-
rekareye çıkarıldı.
Sosyal yaşam alanı
Yıkımlar sonrası kalan yapıların, 
Bursa’da ihtiyaç duyulan günün tek-
nolojik gelişmelerine uyum sağlaya-
bilecek sosyal ve kültürel tesis olarak 
hizmet etmesi planlandı. Projede 
özellikle 15- 30 yaş arası gençlerin 
kullanımına imkan sağlayan, yetişkin, 
gençler ve çocuklar için kütüphane, 
modern sanat merkezi, paylaşımlı 
ofisler, e-spor müsabakalarının yapı-
lacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı, 
genç youtuberlar için dijital stüdyo-
lar ile akıllı şehircilik ve inovasyon 
merkezinin de olacağı dijital gençlik 
merkezi yer alacak. Sanatsal ve kül-
türel faaliyetlerin hem atölye hem 
de sahne bazında sergilenebileceği 
alanların da bulunduğu projede 
bayanlar için hayat boyu sağlık mer-
kezi, çok amaçlı salonlar ve sinema 
salonu, restoran ve kafeler, 215 araç-
lık kapalı otopark ile yürüyüş yolları, 
terasları ve çocuk oyun alanları da 
olacak. Tam bir sosyal yaşam alanı 
olarak tasarlanan projede, yapı dışın-
da kalan 31 bin 370 metrekare alan 
ise içi yollar ve millet bahçesi olarak 
Bursalılara hizmet verecek.

İlk fidan dikildi
Bursalıların merakla beklediği pro-
jede, ilk fidanı ise Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum dikti. Bakan Kurum, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ve beraberindeki Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, milletvekilleri, ilçe 
belediye başkanları ve parti temsil-
cileriyle birlikte Çekirge Teras Sosyal 
Kültürel Tesis ve Millet Bahçesi’nin 
yapılacağı alanda incelemelerde 
bulundu. Yetkililerden bilgiler alan 
Bakan Kurum, daha sonra basın 
mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. İki yıl önce kendisinin de katıldı-
ğı törende yıkımları başlattıklarını 
hatırlatan Bakan Kurum, “Kaba 
inşaatı yüzde 70 oranında azalttık. 

Betonlaşmayı ortadan kaldırdık. 
Buradaki 15 bin metrekarelik yapıda 
215 araçlık kapalı otoparkımız ola-
cak. Üstünde ise gençlerimizin her 
türlü faaliyetlerini yapabilecekleri 
kütüphaneler, kıraathaneler, stüdyo-
lar, çalışma alanları, sanat merkezi 
olacak. Sanatseverler burada eser-
lerini sergileyecek. Vatandaşlarımız 
bu alanda hoş vakit geçirecek. Genç-
lerimiz, sosyal medya için her türlü 
çekimi stüdyolarda yapabilecek. 
Bursa’yı, tarihimizi ve kültürümüzü 
anlatacaklar. Yeşil Bursa’yı, inşallah 
Bursa’nın göbeğinde insanlarımızla 
buluşturmuş olacağız. Çalışmaları 
Bursa Büyükşehir Belediyemizle bir-
likte yürütüyoruz. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımıza, milletvekillerimize, 
Valimize teşekkür ediyorum. Projeyi, 
yılsonuna kadar büyük ölçüde ta-
mamlayıp 2023 yılında vatandaşları-
mızın hizmetine sunacağız” dedi.
Ekolojik koridor
Yapılan millet bahçesiyle birlikte 
Bursa’nın merkezinde bir ekolojik 
koridoru da hayata geçirmiş ola-
caklarını ifade eden Bakan Kurum, 
“Kültürpark’taki Millet Bahçesiyle 
başlayıp Çekirge Teras Projesi’yle 
devam eden; aslında Uludağ’ın esin-
tisini şehre alabileceğimiz bir eko-
lojik koridoru oluşturmuş olacağız. 
Bursa’nın 2023’ünü hayal ediyorum. 
Buradan Ulu Camii güzergahına doğ-
ru gittiğimizde solumuza baktığı-
mızda Selçuklu’dan kalma bir eseri, 
sağımıza baktığımızda Osmanlı’dan 
kalma bir eseri, hanlarımızı, hamam-
larımızı göreceğiz" diye konuştu.

Doğaseverlerin 
Karacabey’i keşfi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ‘Tarihten Doğaya 
Bursa’ temasıyla düzenlenen 
doğa yürüyüşünün yeni rotası, 
Karacabey ilçesi oldu.

Bursa’da turizmin çeşitlenmesi ve turizm 
gelirlerinin artırılması amacıyla kentin sa-

hip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya 
çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarihten Doğa-
ya Bursa’ projesiyle kentin gizli kalmış değerle-
rini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Proje 
kapsamında daha önce Eşkel–Tirilye, Mustafa-
kemalpaşa Suuçtu Şelalesi, İznik ve İnegöl’de 
doğa ile iç içe bir gün geçiren doğaseverler, bu 
kez Karacabey’in doğal güzelliklerini keşfetti.

Eşsiz manzara
Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihten 
Doğaya Bursa’ projesi, yaklaşık 60 kişinin katı-
lımıyla Merinos Park’taki buluşma noktasından 
başladı. Otobüslerle Boğazköy Ormanı kenarı-
na kadar gelen katılımcıların yürüyüşü, orman 
içerisinde 8 kilometrelik parkurda devam etti. 
Orman içerisinde kuş sesleri arasında zorlu 
yürüyüşün ardından Boğazköy Mahalle merke-
zine gelen vatandaşlar, burada yemek molası 
verdi. Daha sonra otobüslerle Türkiye’nin en 
büyük longoz ormanına gelen doğaseverler, 
250’den fazla kuş türü, yaban atları, sığırlar ve 
mandalara ev sahipliği yapan ormanın tüm gü-
zelliklerini görme imkanı buldu. Dalyan göleti 
üzerindeki nilüfer çiçeklerini yakından gören 
katılımcılar, doğa ile iç içe bir gün geçirmenin 
keyfini yaşadı.
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Sağlıklı altyapı ağının oluşumunda örnek çalışmalara 
imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mudanya İlçesi Mir-

zaoba, İpekyayla ve Yörükali mahallelerinin atık sularını 
toplayarak Hançerli Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktaracak kana-
lizasyon hattının çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında 
İpekyayla Mahallesi'ne 3.2 kilometre, Mirzaoba Mahallesi'ne 
3.4 kilometre ve Yörükali Mahallesi'ne de 1 kilometre olmak 
üzere toplam 7.6 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapı-
lacak.
İlçeleri de sağlıklı altyapıya kavuşturmakta kararlı oldukla-
rını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Mudanya ilçemizde Mirzaoba, İpekyayla ve Yörükali 
mahallelerinin atık sularını kolektörlerle Hançerli Arıtma 
Tesisi’ne aktaracağız. Böylelikle bölgedeki atık sularının 
doğaya zarar vermesinin de önüne geçmiş olacağız'' dedi.
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“Çöplük değil, tesis yapıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenikent Düzenleme 
Depolama Sahası’nın ekonomik ömrünün dolmak üzere olması nede-
niyle planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinin yeri ile ilgili 
tartışmalara son noktayı koydu. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Temmuz ayı 

oturumunda, kente kazandırıl-
ması planlanan Batı Bölgesi Katı 
Atık Entegre Tesisinin yeri ile 
ilgili plan değişikliği ele alındı. 
İlgili gündem maddelerine ge-
çilmeden önce Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Yıldız Odaman 
Cindoruk, hem yapılması plan-
lanan tesis hem de Büyükşehir 
Belediyesi’nin atık yönetimi 
hakkında bir sunum yaptı.
Hamitler dolmak üzere
Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanı Yıldız Odaman Cindoruk, 
Bursa’da her gün kişi başı 1,2 
kilogram, toplamda da 3700 ton 
evsel atık üretildiğini, 1995 yı-
lından 2020’ye kadar bu atıkla-
rın yüzde 87’sinin Hamitler’deki 
Yenikent Düzenli Depolama 
Sahası’na getirildiğini hatırlattı. 
Etrafında 7 mahalle ve dolaylı 
olarak 400 bin nüfus bulunan 
Yenikent Sahası’nın ekonomik 
ömrünü doldurmaya başladı-
ğını dile getiren Cindoruk, bu 
nedenle yeni bir saha arayışının 
şart olduğunu kaydetti. Bu ko-
nudaki çalışmalara 2014 yılında 
başladıklarını, doğru yer seçimi 
konusunda alanında uzman 
akademisyenlerin de katılımıyla 
bilimsel iki ayrı çalışma yapıldı-
ğını belirten Cindoruk, hazırla-
nan her iki raporda da Kayapa 
Kuruçeşme mevkiinin en uygun 
alan olarak belirlendiğini açık-
ladı. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili 
bu alanla ilgili ÇED raporunun 
da olduğunu hatırlatan Cindo-
ruk, bu çalışmanın bir an önce 
başlamaması halinde sürecin 4 
yıl daha gecikeceğini hatırlattı. 
Çöplük yapmıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da süreçle 
ilgili olarak bölge halkının yan-
lış bilgilendirildiğini söyledi. 

Kesinlikle bir çöplük veya yak-
ma tesisi yapmadıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Biz katı 
atık entegre tesisi yapıyoruz. Bu 
projeye onay vermeyebilirsiniz 
ancak lütfen bölgedeki insan-
lara doğru rakamları verelim. 
Aktarma istasyonuna ‘hayır’ 
diyen zihniyetten ‘evet’ bek-
lemiyorum. Sanki oturmuşuz, 
3 günde hazırlamışız gibi bir 
algıyla konunun anlatılmasını 
asla kabul etmiyorum. Sunum-
da gördüğünüz bütün arazileri 
tek tek gezdim. Süreç 2014’te 
başlatıldı ama son 4 – 4,5 yıldır 
çok detaylı çalışıyoruz. Hamitler 
SOS veriyor. Çevresinde 11-12 
mahalle ve 400 bin civarı nüfus 
var. Söylenecek sözleri harfiyen 
seçmek lazım. Türkiye’deki en 
iddialı projelerden biri. Bitti-
ğinde bölgedeki insanlar da 
dahil herkes ‘Allah razı olsun’ 
diyecek. Bölgedeki 6-7 taş 
ocağına ses çıkarmayanların 
bu yaklaşımları abesle iştigal. 
Herkes hür idaresiyle düşün-
cesini söyleyebilir ama toplu-

mu doğru bilgilendirmemiz 
gerekli. Los Angeles’te şehrin 
göbeğinde yapmışlar, uzay üssü 
gibi duruyor. Avrupa’da şehir 
merkezinde entegre tesisler 
var. Yaptığımız tüm inceleme ve 
araştırmalarda tüm uzmanların 
ortak kanaati burası. Bir ilçeye 
yapılmış tesis olarak düşünme-
yin, bu Bursa’nın tesisidir. Ayrı-
ca bu çöp değil, hammaddedir. 
Burada değerlendirip, ekono-
miye kazandırılacak. Yeşilden, 
çevreden, geri dönüşümden 
bahsediyorsak altını doldura-
cak hamleler yapmak lazım. Bu 
vizyon bir projedir, bir ufuktur.  
Hamasi nutuklarla çevrecilik 
olmaz. Böyle vizyon projeler 
yapacaksınız" diye konuştu.

Çevreye duyarlı 
altyapı hamlesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, Mudanya İlçesi'nde baş-
lattığı altyapı hamlesiyle atık suların 
doğaya deşarjının önüne geçiyor.

Tankerle su taşıma dönemi tarih oluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde özellikle yaz aylarında yaşanan tankerle 
içme suyu taşıma dönemine son veriyor. Daha önce Geynik, Ericek, Mazlumlar ve Osmanlar mahallelerindeki içme 
suyu sorunlarını çözüme kavuşturan BUSKİ, son olarak Büyükorhan’ın Piribeyler Mahallesi’ndeki içme suyu sorunu-
nu da çözüme kavuşturacak.

Özellikle yaz aylarında 
kendini hissettiren su sıkın-

tısına çare oluşturabilmek için 
tankerlerle içme suyu sevkiyatı 
yaptıklarını hatırlatan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, bunun da ek bir maliyet 
ve zaman kaybına yol açtığını 
vurguladı. Su sorunu yaşayan 
mahallelerin sürekli ve kesinti-
siz içme suyuna kavuşması için 
gerekli tüm yatırımları yapmaya 
çalıştıklarını dile getiren Aktaş, 
“Ericek, Geynik, Mazlumlar, Os-
manlar mahallelerinin ardından, 
ilçe merkezine en uzak mesafe-
deki mahalle olan Piribeyler’in 
su çilesine de son vermiş olaca-
ğız. Piribeyler Mahallesi'nin su 
sorununu çözmek için Osmanlar 
Mahallesi'nden yaklaşık 3 bin 
500 metre yeni isale hattı yapı-

lacak. Kurban bayramına kadar 
bitirilmesi planlanan çalışma ile 
inşallah burada yaşayan vatan-
daşlarımıza çifte bayram yaşata-
cağız'' dedi.
Stratejik planlama doğrultusun-

da ilçeleri mercek altına aldıkla-
rını dile getiren Aktaş, doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güne-
yine bütün Bursa’yı, sorunsuz 
altyapı ağına kavuşturmak için 
yoğun bir çaba harcadıklarını 
da sözlerine ekledi.
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Büyükşehir filosuna 
16 araçlık takviye
Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz cadde ve sokaklar hedefi doğ-
rultusunda hizmet filosunu 16 yeni araç ile güçlendirdi

Park ve Bahçeler Dairesi Baş-
kanlığı aracılığıyla ‘yıpranan 

şehir dokularının yenilenmesi 
için’ yoğun gayret sarf eden Bü-
yükşehir Belediyesi, 45 araca 
ilave olarak özel olarak tasarlan-
mış 6 adet koza ekibi aracı, 8 adet 
kaldırım ve yol süpürme aracı, bir 
adet kamyon ve bir adet kontrol 
aracıyla toplam 16 araçlık yatırım 
yaptı. Yapılan takviyelerle araç 
parkı 61’e çıkartılırken, ekipler 
‘yeni araçlarla birlikte’ yaşanan 
olumsuzluklara en kısa sürede 
müdahalede bulunmak, ana arter-
leri daha düzenli ve estetik hale 
getirmek konusunda daha etkin 
hale gelmiş oldu.
Koza ekipleri, tecrübeli teknik 
personel ve ustalardan oluştu-
ruldu. Bakım onarım yapmakla 
mükellef 46 kişilik koza ekibi için 
özel olarak tasarlanan araçlarda; 
jeneratör, kompresör, çekmece-
ler, raflar, su deposu ve malzeme 
depoları yer alıyor. Böylece, 
personelin daha etkin çalışması 
sağlanırken; ekipmana kolay ula-
şım sayesinde zamandan tasarruf 
ediyor. Koza ekibiyle olumsuzluk-
lara en kısa sürede müdahalede 
bulunularak, şehrin ana arter ve 
merkezi noktaları düzenli ve este-
tik hale getirilecek.
Ana arterlerin temizliğini sağla-
yan temizlik ekibi ise alanında en 
üst düzey özelliklere sahip yeni 
yol süpürme araçlarıyla daha 
güçlü hale getirildi. Bu sayede ana 
arterlerdeki temizlik çalışmaları, 
ikili vardiya sistemiyle aralıksız 
olarak özenle ve titizlikle devam 
edecek.
Trafik akışını engelleyen kaza 
ve olumsuzluklara ani müdaha-

lede bulunan 153 Ani Müdahale 
Ekibi’nin aracı da ‘Koza’ ekibi 
araçları gibi özel donanımlarla 
tasarlanarak yenilendi. Bu sayede 
trafik kazalarında dökülen motor 
yağı, mazot ve benzeri atıklara, 
özel donanımlı yeni araçla müda-
hale edilerek, tıkanan yollar hızlı 
bir şekilde tekrar trafiğe açılmış 
olacak.
Büyükşehir Belediyesi ek hizmet 
binası bahçesinde düzenlenen 
törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
her geçen sene büyüyerek gelişen 
Bursa’da yaşanabilecek olumsuz-
lukları ortadan kaldırmak ve daha 
yaşanabilir şehir oluşturmak adı-
na gayret sarf ettiklerini söyledi. 

Bu noktada ciddi mesafe kat ettik-
lerini belirten Başkan Alinur Ak-
taş, yetkili oldukları meydanlarda 
ve 798 kilometre uzunluğundaki 
ana arterlerde sanat, bakım, ona-
rım ve temizlik çalışmalarının 
yapıldığını ifade etti. Sürekli göç 
alarak nüfusu artan Bursa’da Bü-
yükşehir Belediyesi’nin de araç 
sayısını devamlı artırarak kendi-
sini geliştirdiğini dile getiren Baş-
kan Alinur Aktaş, “Son bir yılda 
115 kişiden oluşan Kent Estetiği 
Şube Müdürlüğü’nün personel 
sayısını 195’e çıkardık. Personel 
artışıyla birlikte mevcut 45 araca 
ilave olarak 6 adet özel olarak ta-
sarlanmış koza ekibi aracı, 8 adet 
kaldırım ve yol süpürme aracı, bir 
adet kamyon ve bir adet kontrol 
aracı ile toplam 16 araçlık yatırım 
yaptık. Böylece, en son 2015 yılın-
da yapılan araç yatırımlarına ilave 
olarak 2021 senesinde gerçek-
leştirilen çalışmalarımızla, araç 
sayımızı 61’e çıkmış olduk. Bu-
günkü piyasa değeri ile yaklaşık 
29 milyon TL’lik yatırım yapmış 
olduk” dedi.

Bursa caddelerine 
kadın eli değiyor
Bursa’nın daha temiz ve estetik bir 
kent olması amacıyla yoğun çaba 
harcayan Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle yaya hareketliliğinin yo-
ğun olduğu tarihi bölgelerdeki te-
mizliği kadınlara emanet etti. Hiz-
met filosuna dahil edilen altı adet 
elektrikli vakumlu elektrik süpür-
gesi ile çalışan kadınlar, kendi ev-
lerini temizledikleri gibi büyük bir 
titizlikle tarihi bölgeleri temizliyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mi-
rasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak 

projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, estetik 
dokunuşlarla da kentin görselliğine değer katıyor. 
Yıpranan kent dokularının yenilenmesi için yoğun 
gayret saf eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 
Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, daha temiz 
bir kent için de ön saflarda görev yapıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin kadın istihdamını destekleyen çalış-
maları kapsamında büyük araçların gidemediği tarihi 
bölgelerin temizliğinde de kadınlar görev yapıyor.
Yeşil Türbe, Heykel, Tophane Meydanı, Ulucami, Or-
hangazi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Kent Mey-
danı gibi yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeler, 
elektrik vakumlu temizlik makineleri ile kadınlar tara-
fından titizlikle temizleniyor.

Kadın kooperatifleri teknolojiyle buluşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görev üst-
lenen kadın kooperatiflerine teknolojik destek sağlıyor. 

Son iki yıldır Kırsal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü’nün de için-

de yer aldığı teknik ekiple 40’a 
yakın kadın kooperatifi ve üreten 
kadın derneğini gezen Büyükşe-
hir Belediyesi, üreten kadınların 
taleplerini bir bir yerine getiriyor. 
Son yıllarda geleneksel ürünlere 
olan talep ile birlikte hem ürün 
çeşitliğini hem de miktarını artı-
ran üreten kadınlar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriyle ta-
leplere artık daha rahat karşılık 
veriyor.
Daha önce Zeyniler Çalıkuşu Ka-
dınlar Kooperatifi ve Doğancı Köyü 

Kadın Dayanışma Derneği’ne gıda 
kurutma cihazı temin eden Büyük-
şehir Belediyesi, şimdi de talep 

üzerine Mudanya Güzelyalı Kadın-
ları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ve Tirilyeli Kadınlar Kooperatifi’ni 
gıda kurutma cihazlarına kavuş-
turdu. Erişte, tarhana, kuskus, 
meyve ve sebze gibi ürünlerini 
bugüne kadar geleneksel yöntem-
lerle yapan, bu nedenle de ürün 
kayıpları yaşayan üreten kadınlara 
gıda kurutma cihazları teslim edil-
di. Cihazların doğru kullanılması 
ve ürün kayıplarının en aza indiril-
mesi amacıyla ‘hamur işi ürünler, 
yaş sebze ve meyvelerin kurutma 
teknikleri ile ürün saklama koşul-
ları hakkında’ eğitim verildi.
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Bursa’yı yeniden ‘yeşille’ anı-
lan bir kent haline getirmek 

amacıyla Bursa Millet Bahçesi, 
Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı 
Parkı gibi büyük ölçekli parkları 
kente kazandıran, Gökdere Millet 
Bahçesi, Doğanbey Millet Bahçesi, 
Çekirge Teras gibi yatırımlara 
devam eden Büyükşehir Belediye-
si, Görükle Göçmen Konutlarına 
da bölgeye nefes olacak bir park 
kazandırıyor. Toplam 16 bin met-
rekarelik alanın 12 bin metreka-
resi tamamen yeşil alan olacak. 
Bölgedeki sosyal donatı alanı 
eksikliğini büyük ölçüde gidere-
cek olan parkta, 350 metre bisik-
let yolu, 385 metre yürüyüş yolu, 
basketbol sahası, fitness alanı, 
çocuk oyun alanı ve 1 kafeterya 
bulunacak. 3 adet pergolanın da 
konuşlandırılacağı park alanının 
hemen yanında bulunan 80 adet 
zeytin ağacı da park alanına dahil 
edilerek koruma altına alınacak.
Önceliğimiz çevre
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, gelecek nesillere 

daha yaşanabilir bir Bursa bıraka-
bilmek amacıyla çevre yatırımla-
rına öncelik verdiklerini söyledi. 
Alt yapı yatırımlarının yanı sıra 
büyük ölçekli park ve meydanları 
kente kazandırmak için yoğun 
çaba harcadıklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Özellikle evlerde 
kaldığımız pandemi sürecinde 
doğanın, çevrenin hatta bir ağa-
cın bile ne kadar büyük önem 
taşıdığını hep birlikte gördük. Bu 

nedenle büyük ölçekli parkların 
yanı sıra mahallelerimize de hal-
kımız nefes alacağı, çocuklarıyla 
birlikte gelip, keyifli vakit geçire-
bileceği parklar kazandırıyoruz. 
Bu kapsamda projelendirdiğimiz 
Göçmen Konutları’ndaki parkımı-
zı da kısa zamanda tamamlayıp, 
halkımızın hizmetine sunmak 
istiyoruz” dedi.
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Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi-
ne hızla ilerliyor. Bu kapsamda Görükle Göçmen Konutlarına da ayrıca-
lıklı bir park kazandırılıyor.

Büyükşehir’de 
‘tırtıl’ seferberliği
Trakya’da binlerce dekar ekili ayçiçeği 
tarlasına büyük zarar veren ve başta 
Bursa olmak üzere Güney Marmara’da 
da etkisini gösteren çayır tırtılı ile mü-
cadeleye Bursa Büyükşehir Belediyesi de 
katıldı.

Bursa'nın 17 ilçesinde 
231 ilaçlama personeli, 

343 araç ve ekipman ile si-
nekle mücadele çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, çayır tırtılı 
ile mücadele için de devreye 
girdi. Bursa’da 170 bin dekar 
alanda ayçiçeği üretimi yapı-
lırken, çayır tırtılı popülasyo-
nunun 6 bin dekarlık alanda 
görüldüğü tespit edildi. Tarım 
İl Müdürlüğü ve ilçe belediye-

lerinin desteğiyle sürdürülen 
ilaçlama çalışmalarına, Bü-
yükşehir Belediyesi de Tarım 
A.Ş. bünyesindeki ilaçlama 
araçlarıyla katılım sağlıyor.
Ağırlıklı olarak Yenişehir 
ilçesindeki ilaçlama faaliyet-
lerine destek veren Tarım 
A.Ş. ekipleri, Tarım İlçe Mü-
dürlüğü tarafından verilen 
zirai ilaçlarla mücadeleyi 
zararlı ortadan kalkana kadar 
sürdürecek.

Sinemanın yeni yıldızları
Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akade-
misi, Öğrenci Performansı Gala Gecesi ile sona erdi.

Oyunculuk, senaristlik veya 
kamera arkası gibi alanlarda 
kendisini göstermek isteyen 

her yaştan vatandaşın yoğun ilgi-
sine neden olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Birol Güven Sinema 
ve Televizyon Akademisi, 4 aylık 
eğitimin ardından tamamlandı. 
Ön elemeleri geçen 150 kişi, Birol 
Güven'in yanı sıra Aşkın Şenol, 
Nazım Kerkez ve Emre Kavuk 
gibi usta isimlerin yer aldığı Mint 
Akademi eğitmenleri ile alanın-
da uzman isimlerden ‘yeni nesil 
oyunculuk, senaristlik ve yazarlık, 
kısa film atölyesi, sinema kültürü 
ve kurgu-ses-miksaj-renk’ başlık-
ları altında eğitimler aldı. Sinema 
ve televizyon dünyasının yeni 
oyuncuları, senarist ve yönetmen-
leri olmaya aday gençler, metaver-
se eğitimleri ile geleceğin dünya-
sına daha donanımlı hazırlandı. 
Türkiye’de tek olan Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi Dijital Tasarım 
ve Eğitim Merkezi’nde yeni nesil 
sinema uygulamalarını da dene-

yimleyen sinema ve televizyon 
dünyasının yeni yıldızları, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen gala gecesinde hüner-
lerini sergiledi.
Hisseli Harikalar Kumpanyası 
Müzikalinden şarkılarla sahneye 

çıkan kursiyerlere, programın su-
nuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu 
Şoray Uzun da Ümit Besen’in 
Okul Yolu şarkısını söyleyerek 
eşlik etti. Belediyelerin yol, su ve 
kanalizasyon dışında en önemli 
hizmet alanının kültürel faaliyet-
ler olduğunu dile getiren Şoray 
Uzun, “Gençlerimizi dünyaya 
entegre etme noktasında, kültürel 
anlamda yetişmelerine faydalı 
olmak çok önemli. Bu da son de-
rece kıymetli bir aktiviteydi. Bu 
ülkenin bir sanatçısı olarak Bursa 
Büyükşehir Belediyesine çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Çocukların  
gözünden Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenle-
diği ‘Çocukların Gözünden Bursa’ proje-
sine katılan 100 çocuğun, ‘tarihi 100 me-
kanda ve şehrin farklı bölgelerindeki 100 
Türk bayrağında’ çektiği fotoğraflardan 
oluşan sergi, Unesco Meydanı’nda Bursa-
lıların beğenisine sunuldu.

2022 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti unvanına sahip olan 
Bursa’da birbirinden farklı 
kültürel etkinliklere imza 
atan Büyükşehir Belediyesi, 
geleceğimiz olan çocukların 
yaşadıkları şehri daha iyi 
tanıması ve sahip olunan 
değerleri yakından görmesi 
amacıyla geçtiğimiz aylarda 
‘Çocukların Gözünden Bursa’ 
projesini başlatmıştı. Projeye 
katılan 100 minik, aileleriyle 
birlikte şehrin sahip olduğu 
tarihi mekanları gezerek, 
hem bilgilendi hem de kendi 
bakış açılarıyla fotoğraflar 
çekti. Toplam 100 tarihi 
mekanı ve şehrin farklı böl-
gelerindeki Türk bayraklarını 
çeken miniklerin fotoğrafları, 

Unesco Meydanı’nda hazır-
lanan sergiyle Bursalıların 
izlenimine sunuldu. Vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği 
serginin açılışına katılan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, projede 
yer alan çocuklarla tek tek 
sohbet ederek onlara çeşitli 
hediyeler verdi. Çocuklara 
fotoğrafladıkları mekanlar 
hakkında çeşitli sorular so-
ran Başkan Aktaş, projenin 
minikler üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu söyledi. 
100 çocuk tarafından çekilen 
fotoğraflar, Bursa Kültür AŞ 
tarafından kitaplaştırıldı ve 
böylelikle çalışmanın güzel 
bir anı olarak yaşatılmasına 
imkan sağlandı.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin iklim 

değişikliği ile mücadele ça-
lışmaları kapsamında hayata 
geçirdiği projeler arasında 
yer alan Doğu Bölgesi Enteg-
re Katı Atık Tesisi sayesinde 
Bursa’nın evsel atıkları elekt-
rik enerjisine dönüşüyor. Bu 
proje ile hem elektrik enerjisi 
üretiliyor hem de sahaya 
giden atık miktarı yarı yarıya 
düşürülüyor. Tesise gelen 
karışık belediye atıkları ‘cins-
lerine göre’ mekanik ayırma 
tesisinde tasnif edildikten 
sonra, organik atıklar biyogaz 
tesisine alınarak metan ga-
zından elektrik üretiliyor. Ba-
kiye atıklar düzenli depolama 
alanına, kalorifik değeri olan 
atıklar ‘atıktan türetilmiş’ 
yakıt hazırlama tesisine, geri 
kazanımı mümkün atıklar ise 
lisanslı firmalara gönderili-
yor. Bu işlemler sayesinde, 
sahaya giden atık miktarında 
yüzde 50’lik azalma meydana 
geliyor. Biyogaz tesisinde iki 
tankın devreye alınmasıyla, 
halen saatte yaklaşık 6 mega-
watt enerji üretilirken, yılso-
nuna kadar devreye alınacak 
3 tankla birlikte kapasitesi 
12 megawatt/saate ulaşacak. 
Yatırım tamamlandığında 
yaklaşık 75 bin konutun 
enerji ihtiyacı karşılayacak 
tesis, Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’un da katıldığı törenle 
hizmete açıldı.
Önceliğimiz çevre
Tesisin açılış töreninde ko-

nuşan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’nın her zaman tertemiz 
ve daha yeşil olmasını arzu-
ladıklarını söyledi. Bursa’nın 
daha sağlıklı bir kent olması 
hedefiyle çevre yatırımlarına 
önem verdiklerini anlatan 
Başkan Aktaş, “Arıtma tesis-
leri, dere ıslah çalışmaları, 
şehre yeni yeşil alan ka-
zandırma çalışmaları, park 
alanları oluşturma, cadde ve 
sokakların yeniden düzenlen-
mesi, meydan düzenlemeleri, 
entegre atık yönetimi, sanayi 
envanteri, hafriyat ve inşaat 
yıkıntı atıklarının denetimi 
gibi birçok projeyi hayata 
geçirirken çevreye duyarlı 
bir yönetim anlayışı sergili-
yoruz. Bursalılara 1,5 milyon 
metrekarelik yeşil alan sözü 
vermiştik. Bu hedefimizi Ba-
kanlığımızın da katkılarıyla 
3 milyon metrekare olarak 
güncelledik. Geldiğimiz 
noktada 1 milyon 421 bin 
metrekare rakamına ulaştık. 
Devam eden ve planladığımız 
çalışmalarla birlikte dönem 
sonuna kadar 3 milyon met-
rekareyi de aşan bir yeşil alan 
Bursa’ya kazandırılmış olaca-
ğız” dedi.
40 milyon dolarlık 
yatırım
İklim değişikliğine neden 
olan sera gazı emisyonlarına 
etki eden faktörler arasında 
katı atık sektörünün de yer 
aldığını anlatan Başkan Ak-
taş, atıktan enerji üretimi ve 
hammadde geri kazanımını 
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T2’de yolculu seferler başladı
Bursa’nın raylı sistem ağını 56,5 kilometreye 
çıkaran Kent Meydanı – Terminal Tramvay 
Hattı’nda yolculu seferler, AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da 
katıldığı törenle başladı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin raylı sistemi 

kentin kuzeyiyle buluşturduğu 
‘Kent Meydanı-Terminal tramvay 
hattı, düzenlenen törenle hizmete 
girdi. Test sürüşlerinin Mayıs ayı 
sonunda başladığı, 9 bin 445 met-
re uzunluğa ve 11 istasyona sahip 
T2 hattı, T1 hattı ile entegre edilip 
Heykel–Terminal arası raylarla 
birbirine bağlanmıştı. İstasyon 
isimleri Kent Meydanı, Genç Os-
man, Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge 
Adliye-Müftülük, Otokop-Orman 
Bölge, BUTTİM, Panayır, Yeni-
ceabat, Meslek Yüksek Okulu ve 
Terminal olarak belirlenen hatla 
beraber, Heykel’den tramvaya 
binecek Bursalılar kesintisiz şe-
kilde Terminal’e ulaşma imkanına 
kavuştu.  47 kilometre olan Bur-
sa’daki raylı sistem hattı böylelik-
le 56,5 kilometreye çıktı.

Binali Yıldırım vatman oldu
T2 hattının hizmete açılması için 
düzenlenen törene katılmak için 
Bursa’ya gelen AK Parti Genel 
Başkanvekili ve eski Başbakan 
Binali Yıldırım, Otokop-Orman 
Bölge istasyonundan bindiği 

tramvayda 
vatman 
koltuğuna 
geçti. Kent 
Meydanı’na kadar 
tramvayı süren Binali 
Yıldırım’ın yanı sıra burada dü-
zenlenen törene, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK 
Parti Kadın Kolları Genel Başkanı 
Ayşe Keşir, Bursa Milletvekilleri 
ve çok sayıda Bursalı katıldı.
“Hayırlı olsun”
Mehter Takımı'nın konseriyle 
başlayan törende konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’ya hizmet 
etmenin, verdikleri sözleri yerine 
getirmenin ve şehre eserler ka-
zandırmanın onurunu ve mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. Raylı 
sistemi şehrin kuzeyiyle buluştu-
ran T2 Tramvay Hattı’nı hizmete 
almanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirten Başkan Alinur Aktaş, 
Kent Meydanı- Terminal arasında 
hizmet verecek olan hattın toplam 
uzunluğunun 9 bin 445 metre ve 
11 istasyona sahip olduğunu ifade 
etti. Başkan Aktaş, “Raylı sistemi-
miz 46 buçuk kilometreden 56 
kilometreye çıkmış oldu. Devam 
eden Emek-Şehir Hastanesi ve 
akabinde Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde-
lerine mazhar olacak yeni hatla 
beraber 70 kilometreyi bulmuş 
olacak. T2 hattının T1 hattıyla 
entegrasyonu sayesinde de şehir 
merkezi ile Terminali raylarla bir-
birine bağlamış oluyoruz. Adliye, 
müftülük, emniyet ve belediyenin 
şantiye binaları, GUHEM, TÜYAP 

Fuar Merkezi, Bilim Teknoloji 
Merkezi, BUTTİM ve çeşitli alışve-
riş merkezlerinin güzergâh üstün-
de olduğunu bilmeliyiz” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım, ulaşımda yeni 
imkanlar sağlayacak ve insanların 
hayatlarını kolaylaştıracak olan 
şehir merkezi ile Terminal ara-
sındaki tramvay hattının hayırlı 
olmasını diledi. Açılış önceki test 
ederek denediklerini söyleyen 
Binali Yıldırım, konforlu ulaşımın 
Bursa’ya kazandırıldığını ifade 
etti. Bursa’da raylı sistemde yeni 
hatla beraber 55 kilometrenin 
geçildiğini belirtti. Devam eden 
projelerle birlikte 65 kilometreye 
ulaşılacağını anlatan Binali Yıldı-
rım, “Başlangıçta yeni hat 30 bin 
Bursalıya her gün hizmet edecek.  
Bu sayı günden güne artarak 50 
bini bulacak. Bursa’da raylı sis-
temi kullanan hemşerilerimizin 
sayısı 350 bine ulaşmış olacak. 
350 bin kişi sadece yollarda özel 
araçlarla ve otobüslerle gitmeye 
kalksa trafikle ilgili sıkıntıları olan 
şehrin trafiği içinden çıkılmaz bir 
hale gelir. Bir yandan yeni raylı 
sistemleri hayata geçirirken diğer 
yandan demir yollarımızı ayağa 
kaldırdık. Son 20 sene içerisinde 
‘demir ağlarla ördük ana yurdu 
dört baştan’ dizelerini gerçeğe 
dönüştürdük” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan, halen saatte 6 megavat ener-
ji üreten ve yılsonuna kadar 12 megavat/
saat üretime ulaşacak Doğu Bölgesi Enteg-
re Katı Atık Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da 
katıldığı törenle hizmete açıldı.

AtıklarAtıklar  ışık saçıyorışık saçıyor
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Bursa’da KPSS’ye hazırlanan 
memur adaylarına 2018 yılın-

dan beri ücretsiz eğitim desteği 
sağlayan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bu yıl da Birlik Vakfı ve Pegem 
Akademi işbirliğiyle Türkiye’nin en 
büyük ve en kapsamlı Genel Tekrar 
Kampı’na (KPSS Fest) ev sahipliği 
yaptı. Tayyare Kültür Merkezi’nde 
14 Temmuz’da 'Eğitim Bilimleri' 
alanıyla başlayan program, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 
'Genel Kültür / Genel Yetenek' alanı 
eğitimleriyle sona erdi. Toplamda 
2500’e yakın memur adayının takip 
ettiği eğitimlerin son gününde Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da gençlerle bir araya geldi. 
Eğitimin yapıldığı salona gençlerin 
cep telefonu ışıklarıyla yaptığı gös-
teri eşliğinde giren Başkan Aktaş’a 
programda Birlik Vakfı Bursa Şube 
Başkanı Mustafa Bayraktar da eşlik 
etti.
Kendinize inanın
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Türkiye’nin, akıllı, 
vizyonu olan, geleceğe kararlı bir 
şekilde bakan devlet memurlarına 

ihtiyacı olduğunu belirterek, sınava 
hazırlanan tüm memur adaylarına 
başarılar diledi. Bu programın tek 
gayesinin gençlerin hayallerine 

ulaşması olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Sizler memurluğu 
kendinize hedef edinmişsiniz. Nüfus 
artıyor, Türkiye gelişiyor. Bir taraf-
tan var olanlar yaşlanıp, emekliye 
ayrılırken, yeni idarecilerin, yeni 
memurların devreye girmesi ge-
rekiyor. Geleceğinize bir ışık yaka-
bildiysek ne mutlu bize. Kendinize 
inanıyor ve güveniyorsanız, ben bu 
işi yapacağım diyorsanız başarılı 
olmamanız için hiçbir gerekçe yok. 
Başarılı hayatları inceleyin hepsinin 
altında yoğun emek ve gayret vardır. 
Hepinize başarılar diliyorum, Allah 
yardımcınız olsun” dedi.

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 
yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni 
adliye binasının da taşınmasıyla 
birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu’nun 
İstanbul Caddesi’ne bağlantı nok-
tasındaki trafik yükü her geçen gün 
artarken, Büyükşehir Belediyesi bu 
sorunu iki luplu kavşak ile çözüme 
kavuşturuyor. Nisan ayında temeli 
atılan proje kapsamında, 3 açıklıklı 
117 metre uzunluğunda ve 2 açıklık-
lı 54 metre uzunluğunda iki köprü 
ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu 
yapılacak.
Yaklaşık 75 milyon liraya mal olacak 
kavşağın 5,5 ay gibi kısa sürede biti-
rilmesi hedeflenirken, bölgede hum-
malı çalışma sürüyor. Yakın Doğu 
Çevre Yolu’ndan Fuar Caddesi girişi-

ne sinyalize olmadan giriş yapılacak 
şekilde alternatif güzergah oluştura-
bilmek için yapılan köprünün kiriş 
montajlarının ardından bölgedeki 
çalışmalara hız verildi. Kavşak bağ-
lantı kollarında zemin dolgu, fore 
kazık ve perde duvar başlık kirişi 
imalatları devam ediyor.

sağlayacak entegre tesislerini 
şehre kazandırmaya çalıştık-
larını belirtti. Bursa’da artık 
vahşi depolama yapılma-
dığının altını çizen Başkan 
Aktaş, şehirde oluşan günlük 
3700 ton evsel nitelikli atığı 
doğu ve batı havzası olarak 
ikiye ayırdıklarını dile getirdi. 
Doğu bölgesinde hâlihazırda 
düzenli depolama sahası 
olarak 2012 yılından beri hiz-
met veren alanın, yaklaşık 25 
milyon dolarlık bir yatırımla 
entegre katı atık bertaraf 
tesisine dönüştürüldüğünü 
ifade eden Başkan Aktaş, 
“Tesis tamamlandığında top-
lamda 40 milyon dolarlık bir 
yatırım yapılmış olacak. Mev-
cut durumda tesis Bursa’nın 
doğu bölgesinde bulunan 583 
bin 586 kişilik nüfusa sahip 
5 ilçeye hitap etmektedir. 
Bursa’nın toplam belediye 
atığının yüzde 12’si bu tesiste 
değerlendirilmektedir. Sene 
sonunda tesis tam kapasiteye 
ulaştığında ise 1 milyon 408 
bin 660 kişilik nüfusa sahip 
8 ilçeye hitap edecek tesiste, 
Bursa’nın toplam atığının 
yüzde 40’ı değerlendirecek” 
diye konuştu.
Yatırım yağmuru
Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum da bugün Bursa’ya 
toplam yatırım bedeli 2 mil-
yar liraya ulaşan; 3.689 konut 
ve 541 dükkânın yer aldığı 
6 proje ile 15 altyapı proje-
sini armağan edeceklerini 
söyledi. Dünyanın en büyük 
çevre sorunlarının başında 
hiç şüphesiz iklim değişik-
liğinin geldiğini dile getiren 
Bakan Kurum, bir Akdeniz 
ülkesi olan Türkiye’nin de 
iklim değişikliğinden en çok 
etkilenen ülkeler arasında 
yer aldığını hatırlattı. Çevre 
konusundaki en özel çalış-
malarının başında, Türkiye’yi 
kuşatan Sıfır Atık Seferberliği 
geldiğini hatırlatan Kurum, 

“Bütün dünyada örnek alınan 
bu küresel çevre hareketiyle 
Bursa’nın Gölyazı, Uludağ, 
İznik Gölü, Longoz Ormanları, 
İnkaya’da bulunan asırlık çı-
nar gibi birbirinden kıymetli 
doğal zenginliklerimizi ko-
ruyoruz. Atıklarımızı dönüş-
türerek ekonomimize katkı 
sağlıyor, evlatlarımıza yeni 
istihdam alanları oluşturuyor, 
onlara güzel bir gelecek su-
nuyoruz. Açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı 
Atık Entegre Tesisimiz bu 
yatırımlarımızın en başarılı 
örneklerinden biridir” dedi.
Başarı hikayesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Uludağ Üniversitesi’nin de 
büyük katkılar sunduğu İklim 
Şûrasında, geri dönüşüme 
dair çok önemli bir hedef 
ortaya koyduklarını dile 
getiren Kurum, “2035 yılına 
kadar geri kazanım oranımızı 
yüzde 60’a çıkaracak, 2053 
yılı itibariyle ön işleme tabi 
olmayan atıkları düzenli 
depolamaya kabul etmeyece-
ğiz. Bu kararlılık neden çok 
önemli? Bakın bugün Sıfır 
Atık Hareketiyle yüzde 13 
olan geri kazanım oranımızı 
yüzde 28’ler seviyesine çı-
kardık. Bu 98 milyar liralık 
ekonomik kazanç demek. 
Milyonlarca ağacı kurtarmak 
demek, temiz hava, temiz su, 
temiz denizler demek. Bu bir 
başarı hikayesi. Doğu Bölgesi 
Entegre Katı Atık Tesisimiz 
hedefimize giden yolun taş-
larını döşememize yardımcı 
olacak. Bursa’nın doğu böl-
gesinde bulunan 5 ilçeye hiz-
met veren bu tesisimiz sene 
sonunda inşallah tam kapa-
siteye ulaşacak. Bursa’nın 
toplam atığının yüzde 40’ını 
dönüştürecek, atığı ekonomik 
değere dönüştürecek. Aynı 
zamanda buradan elde edile-
cek enerji, 75 bin konutumu-
zun enerji ihtiyacı karşılana-
cak" dedi.
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Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayında temeli atılan Adliye 
Kavşağı'nda çalışmalar hızlandı. 

Memur adaylarına tam destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Birlik Vakfı ve Bursa Pegem Akademi işbirli-
ğiyle düzenlendiği ‘KPSS Fest’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle tamamlandı.

AtıklarAtıklar  ışık saçıyorışık saçıyor
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Gökdere şekilleniyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Çevre 
ve Şehircilik Bakan-
lığı işbirliğiyle kente 
kazandırmaya çalış-
tığı Gökdere Millet 
Bahçesi, yavaş yavaş 
şekillenmeye başladı. 

Bursa’yı yeniden yeşille anı-
lır hale getirmek amacıyla 

eski stadyum alanına yapılan 
Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent 
Parkı ve Bağlaraltı Parkı gibi 
projelerle kente nefes aldıran 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Gökdere Millet Bahçesi projesi, 
TOKİ işbirliğiyle hayata geçi-
riliyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım 
ile Osmangazi ilçelerinin sınırını 
belirleyen Gökdere’nin her iki 
yakasını kaplayan, yaklaşık 200 
bin metrekare alan üzerinde 
hayata geçirilen projeyi yerinde 
inceledi. Dönem başında hedef 
koydukları 1,5 milyon metreka-
relik yeşil alan hedefini 3 milyon 
metrekareye çıkardıklarını 
söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’yı 
yeşile bezemek adına özel gay-
retleri olduğunu belirtti. 
Ayrıcalıklı bir park
Yıldırım ve Osmangazi sınırları 

arasında kalan millet bahçesi-
nin her yönden birçok özelliği 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Bursa’yı yeşiliyle ye-
niden anılır hale getirmek 
istiyoruz. Bunun için özel gay-
retimiz var. Yıllardır konuşulan 
ama mesafe alamadığımız atıl 
durumdaki Gökdere’yi, Yıldırım 
ve Osmangazi sınırları arasında 
olan yaklaşık 270 dönümlük 

alanı Bursa’ya kazandırıyoruz. 
Park içerisindeki 10 bin 887 
metrekare alanda; çocuk oyun 
köyü, yöresel bitkilerin mevsim-
sel renklendirme gösterilerinin 
yapılacağı 4 bin metrekarelik 

bitki gösteri alanları ve 2 bin 
750 metrekarelik biyolojik 
gölet bulunacak. 2 bin metre 
uzunluğunda bisiklet parku-
ru, 2 bin metrelik koşu yolu 
ve 4 bin metre uzunluğunda 

gezi yolunun olacağı projede; 
16 kameriye, 3 mangal pişirme 
birimi, 31 piknik masası ve pik-
nik alanı yer alacak. Sosyal tesis, 
yöresel satış üniteleri ve mesci-

din de bulunacağı projede, bin 
25 metrekarelik alanda Millet 
Kıraathanesi yapılacak” dedi.
Pazar alanı müjdesi
Millet Bahçesi’nde ihtiyaç duyu-
lacak elektrik ve sulama altyapı-
larının tamamlandığını belirten 
Başkan Aktaş, vatandaşın ihtiyaç 
duyduğu yeni bir pazar yerinin 
aynı alan üzerinde hizmete su-
nulacağının müjdesini verdi. 

Selin yaralarını BUSKİ sardı
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketlerinin ardından Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesinde yaşamın normale dönmesi için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yıl ara-
dan sonda yine aynı amaçla Bozkurt ilçesine gitti.

Yangın, sel, deprem ve heye-
lan gibi doğal afetlerde gerek 

müdahale ekipleri gerekse de 
sosyal desteklerle yardıma koşan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mar-
maris’teki yangınlara müdahale 
eden ekibin ardından şimdi de sel 
felaketiyle mücadele için BUSKİ 
ekiplerini Kastamonu’ya gönderdi. 
Afet ve Durum Yönetimi Başkan-
lığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından ‘kırmızı 
kod’ uyarısı yapılan Bozkurt’ta ön-
lemler üst seviyeye çıkarıldı. Ezine 
Çayı’nın taşmasıyla biriken sel 
suları, ilçe merkezini tehdit eder 
konuma ulaştı. Geçtiğimiz yıl ağus-
tos ayında yaşanan sel felaketinin 

ardından bölgede hayatın normale 
dönmesi için görev alan BUSKİ 
ekipleri, yine Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesinde vatandaşların 
yardımına koştu. Vidanjör, inşaat 
bakım onarım aracı, motopomp 
ve dalgıç pompalar ile yola çıkan 6 
BUSKİ personeli, su tahliye işlemi 
bitene kadar Bozkurt ilçesinde 
görev yaptı.
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Uluslararası müsabaka yapı-
labilecek şekilde 1935 yılında 

Bursa’ya kazandırılan, Bursalıların 
yaz aylarında serinlemek için en 
önemli durağı olan şehrin simgele-
rinden Havuzlu Park, uzun süre atıl 
durumda kaldıktan sonra Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bü-
yükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. 
Bursalıların burayı sadece 3 ay değil 
yıl boyu kullanabilmesi amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
üzeri balon sistemi ile kapatılan Ha-
vuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir 
getirmesi amacıyla Bursaspor’a dev-
redilmişti. Bursaspor tarafından da 
verimli şekilde işletilemeyen, gerekli 
bakım ve onarımları yapılamayan Ha-
vuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü’ne devredilmişti. Son 4 
yıldır da kaderine terk edilen tesisle-
rin yeniden kente kazandırılması için 
devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. 
Bursa’nın en önemli değerlerinden 
olan Havuzlu Park’ın yeniden ihya 
edilmesi için Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan proje, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle 
hayat buluyor.
Çalışmalar başladı
Bursa Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan projede yıkım çalışma-
larına başlanırken, Havuzlu Park’ın 
bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare 
alan sil baştan yenilenecek. Mevcut 

yapının yerine daha modern teknik-
lerle, fonksiyonel olarak daha uygun, 
kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal 
müsabakaların da düzenlenebileceği 
standartlarda proje tasarlandı. Proje 
inşaat alanı 8 bin 500 metrekare 
olan yapı, iki blok olarak kurgulandı. 
Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi 
parselin güney tarafından olacak. 
Ana blok; idari birimler, danışma, 
bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor fa-
aliyetlerinin yürütüleceği idari birim-
ler, seminer odası, otopark ile parka 
ve tesise hizmet edecek restoran ile 
servis birimlerinden oluşacak. Diğer 
blok olan spor bloğunun alt katında 
soyunma odaları, duşlar, hamam ve 
sıcak su havuzları ile açık havuzların 
teknik birimleri yer alacak. Havuz 
katında ise; FINA standartlara uy-
gun tam olimpik açık yüzme havuzu 
ile yarı olimpik açık yüzme havuzu 
bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir 
kısmının derinliği artırılarak, atlama 
havuzu olarak da kullanılabilecek. 
Mevcut atlama kulesinin yerine FINA 
standartlara uygun 10 metrelik bir 
atlama platformu planlandı. Açık ha-

vuzların kotunda hizmet verecek şe-
kilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı 
bir salon ve kafeterya tasarlandı.
Bursa’nın değeri
Bursa’nın sporda da marka bir kent 
olması hedefiyle kente yeni tesisler 
kazandırmanın yanında amatör spor 
kulüplerine de her türlü desteği 
verdiklerini hatırlatan Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, 
Havuzlu Park’ın sadece bir spor 
tesisi olmadığını, Bursalıların hatı-
ralarında da önemli yer edindiğini 
söyledi. Bursa’nın önemli değeri olan 
bu tesislerin içler acısı halinin kente 
yakışmadığını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Havuzlu Park’ın yeniden 
Bursa’ya kazandırılması için gerekli 
çalışmaları başlattık. Gerçekten ken-
tin göbeğinde önemli bir tesis. Bura-
nın yeniden ayağa kaldırılması için 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz 
bizden proje hazırlamamızı talep etti. 
Gerçekten modern ve ayrıcalıklı bir 
proje hazırladık. Bakanlık desteğiyle 
Havuzlu Park’ı yeniden Bursa’mıza 
kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın sporda da marka kent olması, 
sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herke-

sin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin 
boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için 
farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir 
Belediyesi, yaz döneminde çocuklar için ör-
nek bir projeyi devreye aldı. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyo-
nunda hayata geçirilen ‘Neşeli Havuzlar Mutlu 
Çocuklar’ projesi kapsamında; Osmangazi’de 
İnönü Ortaokulu, Nilüfer’de Ahmet Uyar İlko-
kulu, Yıldırım’da Gülhanım Karasu İlkokulu, 
Mudanya’da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu 
Ortaokulu ve Gemlik’te Şehit Mehmet Koray 
Pınar Ortaokulu bahçesine portatif yüzme 
havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuz-
larına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında 
ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı 
sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli 
atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor 
alanları oluşturuldu. Ağustos ayı sonuna ka-
dar devam edecek proje kapsamında, uzman 
eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara 
ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Tam bir tatil
Proje kapsamında yaklaşık 6 bin çocuğun 
yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, 
Yıldırım ilçesindeki Gülhanım Karasu İlko-
kulu bahçesi ise tam bir aquaparkı andırıyor. 
Yüzme eğitime katılmak istemeyen çocuklar, 
kaydıraklı havuzlarda gönüllerince eğleniyor. 
Eğitim dönemi boyunca zaman zaman isteksiz 
geldikleri okullarına bu kez büyük bir istek 
ve heyecanla koşan çocuklar, okul bahçesinde 
tatilin tadını çıkarıyor.
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Havuzlu Park’ta 
büyük dönüşüm başladı
Bursa’nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli spor-
cular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktaların-
dan Çekirge’deki Havuzlu Park’ta dönüşüm başladı. 

Tatil köyü değil, 
okul bahçesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuk-
lar’ projesi kapsamında kur-
duğu portatif yüzme havuzları 
ile okul bahçelerini adeta tatil 
köyüne dönüştürdü.

Yaralı leyleğe Büyükşehir şefkati
Bursa’nın Dereçavuş Mahallesi’nde yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek, 
Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ndeki tedavisinin ar-
dından gerekli bakımlarının yapılması için Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Bursa’nın Dereçavuş Mahalle-
si’ndeki cami kubbesine yap-

tıkları yuvada anneleri ile birlikte 
yaşayan dört yavru leylekten biri, 
yuvadan cami avlusuna düştü. Yaralı 
haldeki yavru leyleği gören vatan-
daşlar, durumu hemen Büyükşehir 
Belediyesi’ne bildirdi. Büyükşehir 
Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi 

Merkezi’nden bir ekip, kısa sürede 
olay yerine gelerek, bitkin halde şa-
dırvanın içinde duran yavru leyleği 
tedavi için merkeze getirdi. Vete-
riner hekimler, strese bağlı sıkıntı 
yaşandığı, vitamin ve besin eksikliği 
olduğu belirlenen yavru leylek için 
gerekli müdahaleyi yaptı. Tedavi-
sinin bir süre daha devam etmesi 

gereken yavru leylek, daha iyi bakıl-
ması için Bursa Hayvanat Bahçesi’ne 
götürüldü. Hayvanat Bahçesi Şube 
Müdürlüğü’nde görevli Veteriner 
Hekim Özlem Kartal, leyleğin herhan-
gi bir kırığı bulunmadığını belirterek, 
gerekli bakım ve tedavinin ardından 
yavru leyleğin doğal yaşam alanına 
bırakılacağını söyledi.
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60 yıllık gelenek 
yaza damga vurdu
Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma özelliği taşıyan ve bu yıl 60. 
kez hayat bulan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, kentte coşkulu ve eğlence-
li anlara adını yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
adına Bursa Kültür Sanat ve 

Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından-
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
destekleriyle Atış Şirketler Grubu 
ana sponsorluğunda gerçekleş-
tirilen gerçekleştirilen ‘60. Ulus-
lararası Bursa Festivali’, yine en 
sevilen sanatçıları Bursa’da hay-
ranlarıyla buluşturdu.
Ünlü piyanist, besteci ve yorumcu 
Fahir Atakoğlu’nun Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğin-
deki muhteşem konseriyle start 
alan festival, kültür ve sanatın 
merkezi olan Bursa’da, sanatse-
verler tarafından yoğun ilgiyle 
izlendi. Bu yıl, yine ünlü sanatçıla-
rı ağırlayan festivalde Fatih Erkoç 
& Selen Beytekin, Hadise,  Mark 
Eliyahu, Nil Karaibrahimgil, Sibel 
Can, Simge Sağın &Mehmet Er-
dem, Musa Eroğlu &Sevcan Orhan, 
Selami Şahin &Burcu Güneş ve 
"Yüzyüzeyken Konuşuruz”, Kül-
türpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilen konserlerinde 
şarkılarını sevenleri için seslendir-
di. ‘Türk Sanat Müziği Gecesi’ ile 
eşsiz bir müzik ziyafetinin tadını 
çıkaran sanatseverler, Marika’nın 
keyifli konserini ise Bursa Kent 
Müzesi amfi tiyatroda izleme şansı 
buldu.
Barcelona Gipsy Balkan 
Orchestra’nın eğlenceli müzikle-
riyle şenlenen Konserin sürpriz 
ismi Suzan Kardeş oldu. Kardeş, 

orkestra ile birlikte sevilen balkan 
ezgilerini seslendirdi. Birbirinden 
ünlü sanatçıları Bursalı hayranla-
rıyla buluşturan festivalde, bu yıl 
bir ilk daha yaşandı. Özbekistan’ın 
Harezm yöresine özgü geleneksel 
“Lazgi” dansı, SoulAndLove  “Ru-
hun ve Aşkın Dansı” gösterisi ile 
festivalde ilk kez sahne aldı.2019 
yılında UNESCO İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 
dahil edilen Lazgi Dansı, Alisher-
Navoi Devlet Akademik Bolşoy 
Tiyatrosu’nun bale topluluğu 
tarafından Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi (AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda sahnelendi.Kadının 
sesini Bursa'dan tüm dünyaya du-
yuran Bursa Nilüfer Kadın Korosu 
da Festival Özel Konseri ile Kül-
türpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 
sanatseverlere muhteşem bir gece 
yaşattı.

Genç kalemler, 
Bursa’nın hikâyesini 
yazacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Bursa’ temalı etkinliklerine bir 
yenisi daha eklendi. Bursa’da ağır-
lanan Türk Edebiyatı’nın genç 
kalemleri, Bursa’nın muhtelif yer-
lerinin mekân olarak kullanıldığı, 
Bursa’yı merkeze alan birer hikâye 
yazacak.

Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirip 
Türk Edebiyatı’nın genç hikâyecilerini Bursa’da 

misafir etti. 16 hikâyecinin katıldığı programda, üç 
gün boyunca, Bursa’nın hem merkezi hem de ilçe-
lerindeki tarihî ve tabii güzellikler gezildi. Gezi so-
nucunda hikâyecilerden; Bursa’da geçen, Bursa’nın 
muhtelif yerlerinin mekân olarak kullanıldığı, 
Bursa’yı merkeze alan birer hikâye yazmaları istendi. 
Yazılan hikâyelerin yıl içerisinde kitap olarak basılıp 
yayınlanacağı ifade edildi.
Programın ilk gününde, padişah türbelerinden Han-
lar Bölgesi’ne, Üftade Hazretleri’nden Emir Sultan’a 
kadar şehir içerisindeki tarihi birçok yer ziyaret 
edildi. Gezi akşamında ise ‘edebiyat ve mekân ilişkisi 
üzerine’ istişare ve sohbet toplantısı düzenlendi. 
Toplantı; Dr. Necmettin Turinay, Ali Ayçil, Güray 
Süngü ve Mukadder Gemici yönetiminde yapıldı. 
Toplantıda; Abdullah Kasay, Ali Güney, Aynur Dilber, 
Elif Hümeyra Aydın, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda, 
Hümeyra Yabar, Hüseyin Ahmet Çelik, Kadir Daniş, 
Kuddusi Demir, M. Fatih Kutlubay, Merve Çakır, Mer-
ve Sevde Selvi, Mustafa Aplay, Samet Çıldan ve Zey-
nep Kahraman Füzün, görüşlerini ve düşüncelerini 
açıkladı. Toplantının verimli geçtiği ve hikâyeciler 
arasında fikir alışverişine zemin oluşturduğu özellik-
le vurgulandı.
Programın ikinci gününde, Bursa’nın önemli yerle-
rinden İnkaya, Misi, Gölyazı, Tirilye ve Mudanya hat-
tındaki tarihî ve tabii güzellikler görüldü. Son gün ise 
tarihî Cumalıkızık Köyü’nün ardından, medeniyetle-
rin buluşma noktası olan İznik’in öne çıkan yapıları 
gezildi. Program boyunca Bursalı şair, yazar, edebiyat 
araştırmacısı, şehir ve kültür tarihçisi Nevzat Çalı-
kuşu, renkli ve derinlikli anlatımıyla edebiyatçılara 
mihmandarlık yaptı.
“Türk Edebiyatının Genç Kalemleri Bursa’nın 
Hikâyesini Yazıyor” adlı programın kitap tanıtım top-
lantısı için sonbaharda tekrar Bursa’ya gelecek olan 
isimler, okullarda tertip edilecek söyleşiler aracılığıy-
la Bursalı öğrencilerle buluşma imkânı bulacak.
Programın faydalı ve diğer şehirlere örnek oluştura-
cak nitelikte olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı 
Hüseyin Buran, katılımcı edebiyatçılara teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda Keles 

Belediyesi işbirliği ile Bursa 
Valiliği, Bursa Kültür Turizm 
ve Tanıtma Birliği, Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Fede-
rasyonu, Dünya Etno Spor Kon-
federasyonu, Türksoy ve Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
katkılarıyla hazırlanan 5. Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği, 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Cumhuriyet Caddesi’ndeki kor-
tej yürüyüşüyle start alan, Türk 
Dünyası Ata Sporları Şenliği, 
tam bir kültür-sanat ve spor 
programı niteliği taşıyor. Orhan 
Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlen-
diği, Murad-ı Hüdavendigar’ın 
savaşa hazırlandığı alandaki 
programa, yurtiçi ve yurtdışın-
dan gelen vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. İki gün süren şenlik 
kapsamında atlı cirit ve kökbörü 
müsabakaları, rahvan binicilik, 
atlı okçuluk, atlı akrobasi göste-
rileri, Bursalı Şüca Okçuluk mü-
sabakası, aba, kuşak, karakucak, 

şalvar ve yağlı güreşler, Alpagut 
savaş sanatları gösterileri ya-
pıldı. 
Oluşturulan Ok meydanında 
ise vatandaşlar ok atma talimi 
yaparken, Türk okçuluğu atış 
teknikleri eğitimi de verildi. 
Geleneksel çocuk oyunları ala-
nında ise aşık atma, körebe, ip 
atlama, yakan top, halat çekme, 
çuval yarışı oynayan çocuklar 
gönüllerince eğlendi. Enerji 
dozu yüksek parkurlardan olu-
şan macera parkurunda engelle-
re karşı mücadele eden minikler, 
unutamayacakları bir gün ge-
çirdi. Mangala ve mas güreşleri 
alanında düzenlenen eğitim ve 
müsabakalara katılan vatandaş-
lar da eğlenceli dakikalar yaşadı. 
Oba alanında yöresel konserler 
ve halk oyunları gösterileri 
düzenlenirken, Orhun Yazıtları 
replika alanında ise sözlü anla-
tım yapıldı. Arasta meydanında 
ise geleneksel el sanatları ve 
unutulmaya yüz tutmuş meslek-
lerin uygulamaları gösterildi. İki 

gün süren ve şenlik havasında 
yapılan etkinlikler, kına alayı ve 
kına ateşinin yakılması, gelin 
alayı, mahalli sanatçıların yöre 
ezgileri, halk oyunları gösteri-
leri, Ömer Faruk Bostan, Uğur 
Önür, Reyhan Ediş ve Ece Seçkin 
konserleriyle gün boyunca de-
vam etti.
“Doğu batı arasında köprüyüz”
Dünya Etnospor Konfederasyo-

nu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da 
katıldığı programın açılışında 
konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“1071’de Anadolu’yu fethederek 
bu toprakları bizlere ebedi vatan 
kılan Sultan Alparslan başta 
olmak üzere Selçuklu’ya ve 
Osmanlı’ya minnettar oldukları-
nı söyledi. Ecdadın verdiği mü-
cadeleler neticesinde dört kıtaya 
kol kanat gerdiklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Biz doğu ile batı 
arasındaki en hayati köprüyüz. 
Ülkemizin geleceğe yön verme 

yeteneğinin sırrı burada yat-
maktadır. Dilimizi, tarihimizi, 
kültürümüzü, gelenek ve göre-
neklerimizi, gittiğimiz her yere 
taşıyıp dünyanın ortak değerleri 
arasına kattık. Bir yandan ortak 
geçmişimizle uygarlığa katkıda 
bulunurken bir yanda da bizi biz 
yapan değerler etrafında buluş-
malarımızı sürdürüyoruz. Bu 
sayede varlığımızı güçlendiriyor, 
cesaretimizi, gururumuzu, şe-
refimizi, misafirperverliğimizi, 
dürüstlük ve merhametimizi 
diri tutuyoruz” dedi.
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Altın Karagöz Gürcistan’ın
Dünyanın 18 farklı ülkesinden Bursa’ya gelen ekiplerin 6 gündür birincilik için kıyasıya yarıştığı 34. Uluslara-
rası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Gürcistan ekibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kül-
tür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ta-

rafından Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle 
Harput Holding ana sponsorluğunda ger-
çekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansla-
rı Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. 18 
farklı ülkeden 575 dansçı, performanslarını 
bu kez birincilik için sergiledi.
Bursa’da 6 gün boyunca hem Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de 
şehrin dört bir yanında en güzel gösterileri-
ni Bursalılar için sergileyen ülke dansçıları, 

aynı zamanda dünyaya barış mesajı verdi. 
Yarışmanın son akşamında 575 dansçı, en 
güzel koreografilerini ülkelerine özgü kos-
tümlerle jüri üyeleri ile izleyenlerin beğe-
nisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık 
şovlarla jüri karşısında ter döktüğü yarış-
manın kazananı ise Gürcistan oldu.
Yarışmanın birincisi 5 bin avro, ikincisi 
3 bin avro, üçüncüsü ise 2 bin avro para 
ödülünün sahibi olurken, mansiyon ve özel 
ödülüne layık görülen iki ülke ekibi ise bin 
avroluk para ödülü aldı.

Ata sporlarında renkli buluşma

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tara-
fından 5’incisi 
organize edilen 
Türk Dünyası Ata 
Sporları Şenliği, 
birçok kültür-sa-
nat ve spor adamı 
ile yüzlerce vatan-
daşın katıldığı tö-
renle Keles-Koca-
yayla’dayapıldı. 
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Büyükşehir Belediyesi'nin 
en önemli sosyal sorumluluk 

projelerinden biri olan BUS-
MEK tarafından bu yıl 16’ncısı 
gerçekleştirilen BUSMEK Genel 
Sergisi, Merinos AKKM Fuar 
Alanı’nda izleyicilerin beğeni-
sine sunuldu. Kursiyerlerin el 
emeği göz nuru eserleri, muh-
teşem bir programla izlenime 
açıldı. Orkestra sanatçıları ve 
mehter takımı ile Çalgıcı Mek-
tebi Roman Orkestrası ile BUS-
MEK Ritim Grubu’nun konseriy-
le başlayan törende, BUSMEK 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Ana Kucaklarından mezun olan 
minikler de protokolü selamladı.
Hayata renk katıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK’i 
kuran merhum Başkan Hikmet 
Şahin’i rahmetle, BUSMEK’in 
gelişimine büyük katkı koyan 
Recep Altepe’yi de şükranla 
anarak sözlerine başladı. Ana 
Kucaklarından üniversite hazır-
lık kurslarına, sanattan mesleki 
eğitimlere kadar BUSMEK çatısı 
altında yapılanların en önemli 
göstergesinin bu sergi olduğunu 
dile getiren Başkan Aktaş, “Ku-
rulduğu dönemde sadece 5 ayrı 
yerde olan BUSMEK, şimdi 27 

farklı mekanda 350 branşta hiz-
met veren bir Halk Üniversitesi 
oldu. Bugüne kadar 300 binden 
fazla kardeşimizin hayatına 
dokunduk. İş bulanlar oldu, işin-

deki pozisyonu artıranlar oldu. 
BUSMEK gerçekten insanların 
hayatına renk katmaya devam 
ediyor” dedi.

BUSMEK bünyesinde faaliyet 
gösteren Ana Kucaklarının sa-
yısının 20’ye ulaştığını ve bu yıl 
2000 çocuğun mezun olduğunu 

hatırlatan Başkan Aktaş, “4 - 5 
yaştan başlayıp da 80 küsur 
yaşlarda kursiyerlerimiz var. 
Özellikle hanımefendilere çok 
teşekkür ederim. Onların ilgi ve 
alakaları üst düzeyde. Öğrenme 
istekleri, kendilerini geliştirme 
istekleri üst düzeyde. Dolayısıyla 
her yaş kategorisinde bir şeyler 
üretiminin derdi ve hesabı ile 
hareket ediyoruz. Yabancı dil 
kursları yapıyoruz, üniversiteye 
hazırlanan gençlerimiz için YKS 
kursları düzenliyoruz. Diyetis-
yenlerimizle, psikologlarımızla, 
sosyologlarımızla ailelerimi-
zin, gençlerimizin hayatlarına 
dokunmaya çalışıyoruz. İpek 
üretim merkezimizde çok güzel 
işler yapılıyor. En son aldığımız 
BEBKA desteğiyle ameliyat 
ipliği üretimi ile alakalı çok 
önemli çalışmalar var. Bugüne 
kadar BUSMEK çatısı altında 
hizmet eden tüm çalışanlara ve 
bu ailenin içinde yer alan tüm 
kursiyerlerimize teşekkür ediyo-
rum. BUSMEK Halk Üniversitesi 
gelişerek yoluna devam edecek” 
diye konuştu.
Daha sonra açılış kurdelesini 
kesen Başkan Aktaş ve protokol 
üyeleri, daha sonra tek tek stant-
ları gezip, kursiyerlerin el emeği 
göz nuru eserlerini inceledi.
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BUSMEK’in alın teri, el emeği sergisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından düzenlenen 16. Genel Sergi, Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması 
nedeniyle ‘Türk Dünyası ve Kültürü’ temasıyla organize edilen sergide birbirinden farklı sanat dalında 2000’den faz-
la el emeği, göz nuru eser Bursalılarla buluştu.

Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursalı gençlerin geleceğe 
daha donanımlı bireyler ola-

rak hazırlanması amacıyla onla-
ra daha rahat ve güvenli alanlar-
da ders çalışma imkanları sunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi,  
Yıldırım’ın Vatan Mahallesi’ne 
de bir gençlik merkezi kazan-
dırdı. Toplam 1000 metrekare 
kullanım alınana sahip 3 katlı 
merkezde aynı anda 300 öğ-
renciyi ağırlayabilecek şekilde 
tasarlandı. Ders çalışma ve etüt 
odaları, kitap okuma alanları, 
zengin kütüphanesi, e-spor ala-
nı, rekreatif aktiviteler için amfi 
ile aktivite alanlarının yanında 
ücretsiz psikolog ve diyetisyen 
hizmetleri de sunulacak. Bursalı 
gençler için her şeyin düşünül-
düğü merkezde gençlere ücret-
siz çay, kahve ve benzeri ikram-

lar da Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak. Bölgede 
önemli bir ihtiyacı karşılayacak 
olan Vatan Gençlik Merkezi, Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa 
Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, 
Mustafa Esgin, Refik Özen ve 
Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl 
Başkanı Davut Gürkan ile ma-
halle halkının katıldığı törenle 
hizmete açıldı.
Geleceğe hazırlıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, belirledikleri 
ana konu başlıklarından bir 
tanesinin de gençlik hizmetleri 
olduğunu belirterek, gençleri 

hayata en iyi şekilde hazırlamak 
için uygun altyapıyı sunmaya 
çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz 
yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu 
Şehir’ ödülü aldıklarını da ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Gençlik 
merkezleri, millet kıraathane-
leri, ücretsiz internet imkanları 
sağlıyoruz, yeni kütüphaneler 
açıyoruz. Deniz kampları, iz-
cilik ve doğa kampları, atölye 
çalışmaları, şenlikler, festivaller, 
konserlerle gençlerimizi gele-
ceğe hazırlıyoruz. Üniversiteye 
hazırlanan gençlerimize deneme 
kitapçıkları, soru bankaları ve 
YGS kursları ile destekler veriyo-
ruz. Üniversite öğrencilerimize 
burs veriyoruz. Üniversite kam-
püslerinde sabah çorba çeşme-
leri ile gençlerimizin yanındayız. 
Öğrencilere aylık 70 liralık 
abonman kart ile Türkiye'nin en 
ucuz ulaşım imkanını sağlıyoruz. 
Biz gençlerimizin hayatını ko-
laylaştırmaya çalışıyoruz. Vatan 
Gençlik Merkezi de bölge için 
önemli bir ihtiyaçtı. Geleceğimiz 
olan, ülkemizin geleceği olan 
gençlerimize bir dokunalım, 
onların hayatlarına bir değer 
katalım istiyoruz” dedi.
Başarı hikayeleri  
Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, Osmanlı’nın mayalandığı 
ve gönül coğrafyasının önemli 
şehirlerinden olan Bursa’da 
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Bursa’nın 

eğitimiyle ilgili hiçbir sıkıntı 
kalmadığını belirten Bakan Özer, 
Bursa’nın eğitim alanında başarı 
hikayeleri duymayı, Türkiye’ye 
örnek olacak projeleri duymayı 
beklediklerini ifade etti. Mesleki 
eğitimle ilgili Bursa’dan güzel 
haberler aldıklarını dile getiren 
Özer, “Yeni projelerle Bursa'daki 
yatırımlarımızı desteklemeye 
devam edeceğiz. Gençlerimize 
ne yapsak az. Toplum olarak 
son zamanlarda gençlerimizden 
çok şikayet etmeye başladık. 
Onları X,Y,Z diye bölmeye baş-
ladık. Gençlerimiz, vatanı ve 
milleti için her türlü fedakarlığı 
yapmakta, eğitimden geri kal-
mamakta, işgücü piyasasında 
da fedakarlık yaparak ülkenin 
kalkınmasında destek vermek-
tedir. Bazen canımızı sıkan, bizi 

rahatsız eden görüntüler, prob-
lemler yaşanıyor. Ama bunun 
çok istisnai durum olduğunu 
bilerek, gençlerimize güvenerek 
onlara sunduğumuz imkanları 
sürekli arttırmalıyız. İşte bu 
Gençlik Merkezi de bunlardan 
bir tanesidir. Gençlerimizin eği-
tim dışında vakitlerini geçirebi-
lecekleri kütüphaneler, gençlik 
merkezleri, kültür, sanat, sporla 
ilgili merkezler arttıkça göre-
ceğiz ki iddia edildiğinin aksine 
devletiyle ilgili sorunu olmayan, 
toplumunu seven gençler başarı 
hikayeleri ortaya koyacaktır. 
Yeter ki gençlerimize güvenelim. 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
gençlerimize güveniyoruz ve 
gençlerimizin daha nitelikli 
eğitim alması için imkanlarımızı 
seferber ediyoruz" dedi.
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Bursa’da 7’den 70’e herke-
sin sporla buluşması ve özel-

likle yeni neslin boş zamanlarını 
sporla iç içe geçirmesi için yeni 
projeler hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, yaz döneminde 
de çocuklara sporla dolu tatil 
imkanı sunuyor. Büyükşehir 
Belediyesi koordinasyonunda 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Da-
iresi Başkanlığı ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü tarafından 
yaz tatilinde çocukların hem 
spor yapması hem de keyifli 
zaman geçirmesini sağlamak 
amacıyla her yıl düzenlenen Yaz 
Spor Okulları start aldı. İlk dö-
nemi 27 Haziran 2022 Pazartesi 
günü başlayan Yaz Spor Okulları, 
4 Eylül Pazar günü son bulacak. 
4-16 yaş aralığındaki çocukların 
yer aldığı, 3 haftalık 3’er dönem 
halinde hafta içi ve hafta sonu 
yapılacak olan Yaz Spor Okul-
ları, başta yüzme, okçuluk, kort 
tenisi, boks, voleybol, basketbol, 
cimnastik, satranç, taekwondo, 
masa tenisi, güreş ve karate 
branşları olmak üzere toplam 13 
branşta düzenleniyor.
Yaz Spor Okulları’nda yüzme 
eğitimleri; Fethiye, Şahin Ba-
şol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı 
Kadınlar yüzme havuzlarında 
verilecek. Yaz Spor Okulları’nda 
yüzme çalışmaları, toplamda 3 
dönem sürecek. 3 haftalık peri-
yotlarda salı-perşembe-cumar-
tesi ve çarşamba-cuma-pazar 
günleri olacak şekilde kız erkek 
karışık ve belirlenen seanslarda 
sadece kız grupları olarak dü-
zenlenecek. Diğer branşlar ise 
pazartesi-çarşamba-cuma ve 
salı-perşembe-cumartesi günleri 
3 haftalık periyotlarda toplamda 
3 dönem olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Yaz Spor 
Okulları’na katılan çocukları 

ziyaret ederek sohbet etti. Baş-
kan Aktaş, ziyaret kapsamında 
Cezayir'de düzenlenen 19. Akde-
niz Oyunları'nda bronz madalya 
alma başarısı gösteren Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü sporcu-
ları milli badmintoncular Emre 
Lale ve Özge Bayrak Bağcı ile de 
bir araya geldi. Başarılı sporcu-
ları tebrik eden Başkan Aktaş, 
milli sporculara altın hediye etti.
Haydi çocuklar spora
Daha sonra taekwondo ve 

yüzme kurslarına katılan mi-
niklerle buluşan Başkan Aktaş, 
çocuklara dondurma ikramında 
bulundu. Tatilin başlamasıyla 
çocukların hem gönüllerince 
eğlenmesi hem de en az bir spor 
dalıyla ilgilenmesi için Yaz Spor 
Okulları’nın startını verdiklerini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Yavru-
larımızın spor, kültür ve sanatla 
büyümesi için her türlü gayreti 
gösteriyoruz" dedi.

15

İnegölspor tesislerinde geri sayım
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl’e kazandırılan, bünyesinde sporcu kamp eğitim merkezinin de 
bulunduğu spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Bursa’nın sporda da öncü şehir 
olması için amatör ve profesyonel 

takımlara desteklerini sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, İnegölspor’a da toplam 
38 dönüm alanda 2 adet doğal çim 
saha, 1 adet sentetik çim saha ve sporcu 
kamp eğitim merkezinin de bulunduğu 
modern bir tesis kazandırıyor. Proje 
alanında; bodrum, zemin+2 kattan olu-
şan sosyal tesis binası, zemin+1 kattan 
oluşan altyapı sporcu binası ve zemin 
kattan ibaret soyunma binası inşa edi-
liyor. Tesislerde, 476 metrekare inşaat 
alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı 

tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim 
saha, 1 adet sentetik çim saha ise yine 
proje kapsamında olacak. Toplam 35 
araç kapasiteli otoparkın da bulunacağı 
tesislerde sporcu kamp eğitim merkezi 
binası tamamlandı. Çevre tel imalatları 
tamamlanan sahalarda çimlendirme ça-
lışmaları da yapılırken, çimlerin bakımı 
devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlan-
ma aşamasına gelen altyapı takımının 
kullanacağı B Blok’taki ince işçilik ve te-
sisat çalışmaları da hızla devam ediyor. 
Tesislerin yeni sezonda tam anlamıyla 
kullanıma açılması hedefleniyor.

Spora tam destek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Akhisar Mahallesi’nde inşa 
edilen tesislerin, ‘Yeni İnegöl’ diye tabir 
edilen bölgeye ayrı bir hareket getire-
ceğini vurguladı. Başkan Aktaş, “Spor 
tesisi bölgeyi çekim merkezi haline 
getirecek. Şehir merkezindeki tesisler 
ise İnegöl Belediyesi’nin öncülüğünde 
halkın kullanımına sunulacak. Çalışma-
ların şehre ve halkımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Tatil, Yaz Spor Okulları’yla renkleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzen-
lenen Yaz Spor Okulları başladı. 

Şampiyon kardeşler
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bocce Bowling ve Dart 
Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği et-

kinlikte 19. Akdeniz Oyunlarından altın madalya ile dönen 
İnci Ece ve Buket Öztürk Kardeşler, gösteri maçlarıyla spor-
larını herkese tanıtma imkanı buldu. 15 Temmuz Demokra-
si Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte gün boyu yaklaşık 1000 kişi bocce ve 
dart sporunu deneyerek tanıdı. Bursa’da 7’den 70’e herke-
sin sporla buluşması ve yeni neslin boş zamanlarını sporla 
iç içe geçirmesi için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi yine ayrıcalıklı bir etkinliğe imza attı. 
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbir-
liğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar tarafından fazla 
bilinmeyen ancak son yıllardan ilginin giderek arttığı dart 
ve bocce sporları vatandaşlara tanıtıldı. Engelli ve engelsiz 
tüm sporcuların katılım sağladığı etkinlikte, dart tahtasının 
başına geçen gençler birincilik için yarıştı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuların bocce 
gösterisinin ardından ise aynı zamanda dünya şampiyonu 
da olan ve son Akdeniz Oyunlarından altın madalya ile dö-
nen İnci Ece ve Buket Öztürk Kardeşlerin gösteri maçı da 
ilgiyle izlendi.
Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazanarak Bursa'ya 
büyük bir gurur yaşatan Öztürk Kardeşler, bocce sporunun 
tanıtımı için bu tür organizasyonların çok önemli oldu-
ğunu belirterek, etkinliği düzenleyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne teşekkür etti.




