
Yıllardır konuşulan 
ancak somut bir 

adım atılamayan İstanbul 
Caddesi’nde kentsel dönü-
şüm için düğmeye basıl-

dı. İstanbul Caddesi’nin 
modern bir görünüm 
kazanması amacıyla örnek 
bir dönüşüm projesi hazır-
landı.

Bursa’yı yeniden yeşille 
anılan bir kent haline 

getirmek amacıyla eski 
stadyum alanına yapılan 
Millet Bahçesi, Vakıf Kent 
Parkı, Bağlaraltı Parkı 

gibi projelerle kente nefes 
aldıran Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente değer 
katacak Gökdere Millet Bah-
çesi projesi TOKİ işbirliğiyle 
hayata geçiriliyor. 

Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi Çekirge Teras yıkımlarla şekilleniyor Bursa’ya Karanlık Gökyüzü Parkı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi

METRO
HASTANE
YOLUNDA

İnşaat başladı 62 km'lik raylı sistem
Bünyesindeki 6 farklı hasta-
nede toplam bin 355 yatak 

kapasitesi ile özellikle pandemi 
sürecinde Bursa’nın sağlık hizmet-
leri yükünü önemli ölçüde çeken 
Bursa Şehir Hastanesi’ne kesinti-
siz ulaşımın sağlanması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
projelendirilen Emek – Şehir 
Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda 
imalat resmen başladı.

6,1 kilometre uzunluğundaki 
Emek-Şehir Hastanesi Hattı 

ve 9 kilometrelik Kent Meydanı-
Terminal Hattının eklenmesi ile 
birlikte toplam raylı sistem hattı 
62 kilometreye çıkacak. Bu hat 
ile şehir içi raylı sistem hattı hem 
Bursa Şehir Hastanesi’ne hem de 
Balat’a yapılması planlanan Bursa-
Ankara Hızlı Tren Hattı istasyonu-
na bağlanmış olacak.

Bursa’nın daha yaşanılabilir bir 
şehir olması adına sağlıktan eğiti-

me kadar birçok alanda yatırımlarını 
sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye-
si, şehrin en önemli konularından biri 
olan trafik ve ulaşımda çalışmalarını 
hızlandırdı. Bütçesinin büyük bir 
kısmını bu iki konuya ayıran Büyük-
şehir Belediyesi, araç sirkülasyonuyla 
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü bile 
geride bırakan Acemler Kavşağı’na 
köklü çözümler getiriyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkan Aktaş, 
Acemler bölgesinde devam eden 
çalışmaları yerinde inceledi. 
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İstanbul Caddesi’nde 
dönüşüm başladı

Bursa'ya kazandırılacak olan 1,5 milyon 
metrekare yeşil alan arasında yer alan 
Gökdere Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı.

İstanbul Caddesi’nin çehresini değiş-
tirecek dönüşüm projesi başladı.

Acemler'de büyük dönüşüm
Bursa trafiğinin kalbi konumundaki Acemler Kavşağı’nda birkaç farklı kol-
dan önemli çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisin-
de projelerin büyük kısmını bitirmeyi hedefliyor.

2021; Hanlar Bölgesi 
ve İpek yılı

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve 
her yıl bir değerin daha da ön plana her yıl bir değerin daha da ön plana 
çıkarılması hedefiyle Büyükşehir çıkarılması hedefiyle Büyükşehir 
Belediyesi tarafından başlatılan Belediyesi tarafından başlatılan 
tema belirleme çalışmaları soncunda tema belirleme çalışmaları soncunda 
'2021 yılının Hanlar Bölgesi ve İpek '2021 yılının Hanlar Bölgesi ve İpek 
yılı' olması Büyükşehir Belediye yılı' olması Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
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Bursa Büyükşehir  
Belediyesi tarafından 
Şehir Hastanesi'ne 
kesintisiz ulaşımın 
sağlanabilmesi ama-
cıyla projelendirilen, 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı'nca yap-
tırılacak Emek - Şe-
hir Hastanesi Raylı 
Sistem Hattı’nın 
temeli, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun 
katıldığı törenle atıldı.

Gökdere, Bursa’ya Gökdere, Bursa’ya 
değer katacakdeğer katacak
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Birinci Dünya Savaşı’nın en 
kritik mücadelelerinden 

birinin yaşandığı Çanakkale 
savaşlarında en fazla şehit veren 
şehir olan Bursa’da, ecdadın 
hatıraları yaşatılıyor. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, Orman Böl-
ge Müdürlüğü işbirliğiyle 4092 
şehidin ismini ölümsüzleştirmek 
adına zaferin 106. yıl dönümün-
de Mudanya ilçesindeki Balaban 
Köyü yakınlarında hatıra ormanı 
oluşturdu. Hatıra ormanına fi-
dan dikimi için düzenlenen töre-
ne, Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya 
Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK 
Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 
emniyet ve komuta kademesi, il 
ve ilçe yöneticileri ile köylüler 
katıldı.
“Allah birliğimizi 
bozmasın”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, zaferin 
106’ıncı yılında Park ve Bahçe-
ler Daire Başkanlığı marifetiyle 
Çanakkale’de en fazla şehit ve-
ren Bursa’ya yaraşır şekilde bir 
hatıra ormanı oluşturduklarını 
söyledi. 4092 şehit anısına 4092 
fidanın toprakla buluşturuldu-
ğunu belirten Başkan Aktaş, 
‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ 
diyerek nice seferlere çıkan ve 
zaferler elde eden bir ecdadın 
torunları olmaktan gurur duy-
duklarını ifade etti. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk başta olmak 
üzere tüm şehitleri ve gazileri 
rahmetle anan Başkan Aktaş, 
“Bizler askerine, polisine, em-
niyet teşkilatına, güvenlik güç-
lerine her zaman sahip çıkmış 
bir milletiz. Saygıda ve hürmette 
kusur etmeyiz. Küçük yaşlardan 
itibaren askere gidip şehit ya da 
gazi olma düsturuyla yetiştirilen 
insanlarız. Bu duyguyu bizden 
başka hiçbir millette göremez-
siniz. Bu yüzden birlik ve be-
raberliğimizi taçlandırmak ve 
ebedi devam ettirmek en önemli 
görevimizdir. Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın. Zor 
sürece rağmen devletimiz hızını 
kesmeden yoluna devam ediyor. 
Geçmişte ve son dönemde te-
rörle mücadelede şehit olanlara 
Allah’tan rahmet, gazilerimize 

de sağlık diliyorum. 4092 şehi-
dimiz için bir almanak oluştur-
mayı planlıyoruz. En kısa sürede 
hayata geçireceğiz” dedi.
Bursa Orman Bölge Müdürü 
Yalçın Akın ise, Çanakkale 
Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümün-
de anlamlı bir çalışma yapan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Genç yaşlarında 
şehit olan 4092 Bursalı askerin 
anısını yaşatmak için fidanla-
rın toprakla buluşturulduğunu 
anlatan Akın, projenin paydaşı 
olmaktan dolayı büyük mutluluk 
yaşadıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bursa 
Valisi Canpolat ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
beraberindekilerle birlikte fidan 
dikti.
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Kahramanlara Bursalı torunlarından vefa
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 

savaşlarında en fazla şehit veren Bursa’da 
4092 şehidin hatırasını yaşatmak adına 

zaferin 106. yıl dönümünde hatıra ormanı 
oluşturdu.

Gemlik Mezarlığı’na 
düzenleme
Bursa Büyükşehir Belediyesi eğimli ara-
zi yüzünden çevre yolu ve yamaçlardan 
gelen sular nedeniyle zarar gören Gem-
lik Merkez Mezarlığı’nda yaşanan bu 
sorunu ortadan kaldırdı.

Altyapı, ulaşım, çevre, tarihi miras, spor tesisleri gibi ya-
tırımlarla geleceğin Bursa’sını inşa etmek için yoğun bir 

mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 
en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya devam 
ediyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen 
hizmetlerle zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylığı 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 1300 mezar-
lığın bakım, onarım ve temizliğini de düzenli olarak yapıyor. 
Bu çalışmalar kapsamında Gemlik Merkez Mezarlığı’nda 
yaşanan çevre yolu ve yamaçlardan gelen su sorunu da or-
tadan kaldırıldı. Eğimli topoğrafya yüzünden çevre yolu ve 
yamaçlardan gelen suların önüne geçmek için bordür, duvar, 
korkuluk, şevtaşı ve drenaj imalatları tamamlandı. Bölge 
halkından gelen talepler doğrultusunda uygulamanın yapıl-
dığı alana bir de merdiven ilave edilecek.
Belediyecilik hizmetlerinin doğumdan ölüme kadar hayatın 
her alanını kapsadığını dile getiren Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, “Sadece kent merkezi değil tüm 
ilçelerimizde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hayata 
geçiriyoruz. Ancak her ilçemizin kendilerine göre bazı ön-
celikleri oluyor. Bazen çok küçük gibi görülen bir iş bile o 
bölge insanımız için çok büyük önem taşıyor. Gemlik Merkez 
Mezarlığı’nda yaşanan bu sorunu da ekiplerimiz kısa sürede 
çözdü. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi
İklim değişikliği ile 

mücadele konusunda 
Avrupa Belediye Baş-
kanları Sözleşmesine 

(Convenant of Ma-
yor) katılım sağlayıp, 

Bursa’nın iklim deği-
şikliğine daha dirençli 

hale getirilmesine yö-
nelik stratejiler geliş-

tiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kükürtlü 

Caddesi’ni Türkiye’nin 
ilk ‘İklim Sokağı’na dö-

nüştürecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, 
Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da 

da örnekleri bulunan ‘İklim Sokağı’ proje-
sini Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye 
oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik 
Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başla-
tan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik 
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 
Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bi-
lecik Kalkınma Ajansı, Çevre Mühendis-
leri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, DO-
ĞADER, Limak Uludağ Elektrik ve Şehir 
Plancıları Odası da destek veriyor.
Çevreci dönüşüm
Bursa’nın sürdürülebilir ve akıllı 
bir şehre dönüşümü yolculuğunda 
önemli bir adım olan ve 2 faz-

dan oluşan ‘İklim Sokağı Hızlı Kazanım 
Projesi’nin birinci fazının ikinci çalış-
tayı Büyükşehir Belediyesi Encümen 
Salonu’nda yapıldı. İlk çalıştayda önerilen 
Cumhuriyet Caddesi’nden Ünlü Cadde’ye, 
Özlüce’den FSM Bulvarı’na kadar 28 cad-
de veya sokak projenin uygulanabilirliği 
açısından tek tek ele alındı. Yapılan değer-
lendirmede hızlı kazanım projelerinin uy-
gulanabileceği alan olarak Kükürtlü Cad-
desi belirlendi. Konut ve ticaret alanlarıyla 
Avrupa’daki örneklere benzerlik gösteren 
Kükürtlü Caddesi’nin, Dünya Göz Hastane-
si ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 
metrelik bölümünde proje hayata geçirile-
cek. Toplantıda hızlı kazanım projelerinin 
hangilerinin Kükürtlü Caddesi’nde en hızlı 
şekilde uygulanabileceği ele aldı. 
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Bünyesindeki 6 farklı 
hastanede toplam bin 355 

yatak kapasitesi ile özellikle 
pandemi sürecinde Bursa’nın 
sağlık hizmetleri yükünü 
önemli ölçüde çeken Bursa 
Şehir Hastanesi’nde kesintisiz 
ulaşımın sağlanması ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından projelendirilen 
Emek – Şehir Hastanesi Raylı 
Sistem Hattı’nda imalat res-
men başladı. Bakanlar Kurulu 
kararı ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı'na devredilen 6.1 
kilometrelik 4 istasyonlu 
hattın temeli, Şehir Hastanesi 
arkasındaki alanda düzenle-
nen törenle atıldı. 
Ağ genişliyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, sadece 
ulaşım alanında değil, Bur-
sa-Ankara arasında adeta 
mekik dokuyarak spor pro-
jelerinden kentsel dönüşüm 
uygulamalarına varıncaya 
kadar birçok alanda devletin 
gücünü Bursa’da hissettir-
diklerini söyledi. Şehir Has-
tanesi Hattı’nın da Ankara 
temaslarının meyvelerini 
toplamak adına önemli bir 
gelişme olduğunu ifade eden 
Başkan Aktaş, “Biz yaklaşık 2 
yıl önce Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımızda bazı görüşme-
ler yaptık. Projelerimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımıza sunuldu 
ve nihayetinde bugün Emek – 
Şehir Hastanesi Hattı’nın te-
melini atıyoruz. Bu vesileyle, 
Bursa’ya ilgilerini esirgeme-
yen Sayın Cumhurbaşkanımı-
za, Ulaştırma Bakanlığı’mızın 
değerli çalışanlarına, süreci 
yakından takip eden milletve-
killerimize özellikle teşekkür 
ediyorum. Şu anda Bursa’mı-
zın mevcut raylı sistem hattı 
tramvay hatlarıyla birlikte 
toplam 47,2 kilometredir. 
6,1 kilometre uzunluğundaki 
Emek-Şehir Hastanesi Hattı ve 
9 kilometrelik Kent Meydanı-
Terminal Hattının eklenmesi 
ile birlikte toplam raylı sistem 
hattımız 62 kilometreye çıka-
cak. Bu hat ile şehir içi raylı 
sistem hattımız hem Bursa 

Şehir Hastanesi’ne hem de 
Balat’a yapılması planlanan 
Bursa-Ankara Hızlı Tren Hattı 
istasyonuna bağlanmış ola-
cak” dedi. 
Başkan Aktaş, konuşma-
sında Üniversite Hattı’nı 
Görükle’ye uzatacak 4,5 ki-
lometrelik hat için de Bakan 
Karaismailoğlu’ndan destek 
istedi.
27 milyarlık yatırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu da son 
19 yılda Bursa’nın sadece 
ulaşım ve iletişim altyapısına 
12 milyar 830 milyon lirası 
Yap-İşlet-Devret kapsamında 
olmak üzere yaklaşık 27 mil-
yar 485 milyon liralık yatırım 
aldığını söyledi. Bursa’nın 
2003’te 194 kilometre olan 

bölünmüş yolunu 598 kilo-
metreye çıkardıklarını ifade 
eden Karaismailoğlu, İstanbul 
-Gebze-Orhangazi-İzmir Oto-
yolu, Bursa Çevre Otoyolu, 
Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara 
Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey 
Yolu, Bursa-Mudanya gibi 
nice yolu, bölünmüş yol ha-
line getirdiklerini hatırlattı. 
Bursa’yı demiryolu konforu ve 
hızı ile yeniden buluşturmak 
için çalıştıklarını kaydeden 
Karaismailoğlu, “Ankara-İs-
tanbul YHT hattına bağlantılı 
olarak Bursa-Yenişehir-Os-
maneli arasında hızlı tren 
hattı inşa ediyoruz. Şu anda, 
106 kilometre uzunluğundaki 
Bursa-Yenişehir-Osmaneli 
arasında iki kesim halinde 
yapım çalışmalarımız devam 
ediyor. 56 kilometre uzunlu-

ğundaki ilk kesim olan Bursa-
Gölbaşı-Yenişehir hattında 
altyapı çalışmalarında yüzde 
74,8 fiziki ilerleme sağladık. 
50 kilometre uzunluğundaki 
Yenişehir-Osmaneli’nin ara-
sında da çalışmalara başlıyo-
ruz” diye konuştu.
Metro konforu
Büyükşehirlerde vatandaşla-
rın metro konforundan yarar-
lanması için bakanlık olarak 
önemli yatırımlar yaptıklarını 
dile getiren Karaismailoğlu, 
İstanbul, Kayseri ve Kocaeli’de 
Şehir Hastanelerine raylı 
sistemi ulaştırdıklarını vurgu-
ladı. Bursa Şehir Hastanesine 
vatandaşların konforlu ulaşı-
mını sağlayacak 6 kilometre-
lik metroyu inşa etmenin de 
kendilerine nasip olduğunu 
ifade eden Karaismailoğlu, 
“Bugün Emek-YHT Gar-Şehir 
Hastanesi Metro Hattı ile bu 
dev ulaşım yatırımlarına bir 
yenisini daha ekliyoruz. Bur-
sa’mızda 4 İstasyonla hizmet 
verecek, 6 kilometre uzunlu-
ğundaki Emek-YHT Gar-Şehir 
Hastanesi Metro Hattı ile 
yeni bir başlangıç daha ya-
pıyoruz. Mevcutta işletmede 
olan Emek-Arabayatağı Metro 
hattı; yapacağımız uzatma ile 
Mudanya Bulvarını kat ederek 
YHT Gar ve nihayetinde Şe-
hir Hastanesi’ne ulaşacak ve 
Bursalı vatandaşlarımızın bu 
istikametlere ulaşmaları ko-
laylaştıracaktır. Hattımız aç-
kapa yöntemiyle inşa edilecek, 
bittiğinde caddelerin altından 
geçen ve yüzeyde alan işgal 
etmeyen bir sistem olarak 
çalışacaktır" diye konuştu. 
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Bursa demir ağlarla örülüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağla-
nabilmesi amacıyla projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yaptırılacak 
Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenle atıldı.

Eğitimin gönüllü 
neferleri
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmetle-
rine ‘mahalle gönüllüsü’ 
olarak katılan vatandaş-
lar, 10 okula mini spor 
salonları kazandırılması 
projesinde boya badana 
yaparak büyük bir katkı 
sağladı.

Gönüllülük kavramının toplumda 
daha geniş kitlelere yayılması, 

günlük hayatın doğal bir parçası hali-
ne gelmesi, gönüllü çalışmaların yerel, 
ulusal ve global platformlarda tanıtıl-
ması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan Bursa Mahalle 
Gönüllüleri hareketi çığ gibi büyüyor. 
Kısa bir sürede 1000 kişiyi aşan bir 
hizmet ordusuna dönüşen mahalle 
gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine erzak 
dağıtımı, sahipsiz sokak hayvanlarının 
beslenmesi, 65 yaş üstü vatandaş-
ların tek tek evde ziyaret edilmesi 
gibi projelerin ardından şimdi de 
eğitim için seferber oldu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin spor salonu bulunma-
yan okullara mini spor salonları ka-
zandırılması projesinde de gönüllüler 
aktif olarak görev aldı.
Boya badana gönüllülerden
Proje kapsamında spor salonuna 
dönüştürülecek alanlarda gerekli 
tadilatlar Kent Estetiği Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından yapılırken, 
mahalle gönüllüleri de salonların 
boya badana işlemlerini yaptı. Proje 
kapsamında Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Gürsu, Orhaneli ve Yenişehir 
ilçelerindeki 10 okula toplamda 1100 
metrekare spor alanı kazandırılmış 
oldu. Kamu hizmetlerinde gönüllü 
olarak görev alan vatandaşlar, daya-
nışma ve işbirliği konusunda herkese 
örnek olurken, öğrenciler de daha 
sağlıklı ortamlarda spor yapma imka-
nına kavuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Derneği’ne üye olarak akıllı 
şehircilik konusuna ne kadar 
önem verdiğini bir kez daha 
gösterdi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Akıllı 
Ulaşım Sistemlerine üyelik 
sertifikasını derneğin Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Yanar ve 
Genel Sekreter Erol Aydın’ın 
elinden aldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Derneği’nin 47’inci 
üyesi olduklarını belirterek, 
çalışmanın Bursa’ya hayırlar 
getirmesini temenni etti. Artan 
trafik yoğunluklarının olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak 
ve bir sisteme bağlamak adına 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
önemli çalışmaları hayata geçir-
diklerini belirten Başkan Aktaş, 
akıllı ulaşım sistemlerinin ama-

cının yol güvenliğini, yol kapasi-
tesini, hareket kabiliyetini, seya-
hat konforu ve hızını arttırmak 
olduğunun altını çizdi. Bunların 
yanında enerji maliyetleri ve 
çevreye olan etkilerini mini-

mum düzeye indirmenin amaç-
ladığını anlatan Başkan Aktaş, 
“Yeni Trafik Denetim Sistemi’nin 
hayata geçmesiyle birlikte 
sürecin Bursa için bir kazanç 
olacağına inanıyorum. İçinde 
bulunduğumuz pandemi süreci-
nin olumsuz etkileri oldu. Ancak 
normalleşmeyi sürdürüyoruz. 
Yapacağımız bu çalışmalarla 
ulaşım konusunda daha iyi nok-
taya geleceğiz. Özellikle dernek 
üyeliğimizden alacağımız güçle 
Türkiye’deki ve Avrupa’daki 
örnek belediyelerden biri olmak 
istiyoruz. Bu süreçle ilgili ciddi 
yatırımlarımız var” dedi.

Bursa'da turizmin teş-
vik edilmesi ve her yıl 
bir değerin daha da ön 
plana çıkarılması hede-
fiyle Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından baş-
latılan tema belirleme 
çalışmaları soncunda 
'2021 yılının Hanlar Böl-
gesi ve İpek yılı' olması 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde oy birliğiy-
le kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2021 yılı özelin-

de bir değerin öne çıkarılması 
amacıyla ‘tema’ belirlenmesi için 
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 
üniversite, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve turizm sek-
tör temsilcilerinin de katılımıyla 
çalışma başlatılmıştı. Uludağ'dan 
İznik'e, Oylat Kaplıcalarından 
Hanlar Bölgesi ve İpek'e kadar pek 
çok özellik bu konuda değerlendir-
meye alınmıştı. Konu Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin Şubat ayı 
Olağan Toplantısı'nda da gündeme 
geldi. Bursa özelinde 2021 yılının 
'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ol-
ması için verilen önergeye ilişkin 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu'nun hazırladığı rapor 
okundu. Komisyon raporunda; 
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 
de yer alan Hanlar Bölgesi'nin 
Bursa'nın önemli zenginliklerin-
den biri olduğu, Bursa İpeği'nin de 
bir dönem yoğun olarak ticaretinin 
yapıldığı İpek Han ve Koza Han'a 
isim olduğu, Evliya Çelebi'nin de 
Bursa'dan 'İpek diyarı' olarak 

bahsettiği vurgulandı. Bu iki kültür 
mirasının genç kuşaklara aktarıl-
ması, yaşatılması, yerli ve yabancı 
turistin de ilgisinin çekilmesi ama-
cıyla 2021 yılının Hanlar Bölgesi 
ve İpek Yılı olmasının uygun olaca-
ğı belirtildi.
Oybirliğiyle  
meclisten geçti
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu'nun 2021 yılının Han-
lar Bölgesi ve İpek Yılı olmasının 
uygun olacağı yönünde verdiği 
rapor, oybirliğiyle kabul edildi. 
Tema yılı belirleme çalışmaları 
ve mecliste alınan kararı değer-
lendiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, "TBMM'de 
partilerin ortak önergesiyle 2021 

yılı ‘İstiklal Marşı’ yılı ilan edildi. 
Ancak bu genel konunun yanında 
Bursa’ya özgü bir değeri de 2021 
yılı teması olarak belirlemek 
istedik. Belirlenen konu özelinde 
yapılacak etkinliklerle Bursa’yı 
ulusal ve uluslararası platform-
larda tanıtmak istiyoruz. Bursa 
olarak çok farklı ve çok sayıda 
özelliği bünyemizde barındırıyo-

ruz. Bu kadar fazla özelliği aynı 
anda bulundurmamızdan ötürü 
hepsini azar azar sahiplenmek 
zorunda kaldık. Amacımız tarihe 
yön veren, Osmanlı’yı kuran, uy-
garlıkların kesişme noktası olan 
Bursa’nın taşıdığı değerleri yeni 
değerlerle harmanlayıp bir dünya 
kenti yapmaktır. Bu doğrultuda 
Hanlar Bölgesi ve İpek, gerçekten 
Bursa'mızı dünya genelinde öne 
çıkaracak iki önemli değer. Han-
lar Bölgesi zaten UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'nde. Bu yıl Hanlar 
Bölgesi ve ipeği daha da ön plana 
çıkaracak, daha da parlatacak 
etkinlik ve programlar yapacağız. 
Kararın hayırlı olmasını diliyo-
rum" dedi.
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2021; Hanlar Bölgesi ve İpek YılıÇekirge Teras  
yıkımlarla şekilleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle ha-
yata geçireceği Çekirge Teras Projesi 
kapsamında 20 yıldır atıl halde duran 
Çelik Palas Oteli ek binalarında başla-
tılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın daha sağlıklı 
bir kent olması hedefiy-

le bir taraftan kentsel dönü-
şüm projeleriyle riskli yapı 
stoğunu eritmeye çalışan 
Bursa Büyükşehir Belediye-
si, diğer taraftan kent silu-
etini bozan yapıları da bir 
bir ortadan kaldırıyor. Daha 
önce Stadyum Caddesi’nde 
38 bin metrekare alan üze-
rine yapılan ve açılışıdan 
kısa süre sonra içindeki 
işyerlerinin ruhsatının iptal 
edilmesi nedeniyle atıl hal-
de kalan Tower Plaza’nın 
yıkımını tamamlayan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi 
de Çelik Palas Oteli’nin 
yaklaşık 20 yıldır boş duran 
ek binalarının yıkım çalış-
malarına başladı. Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Çevre ve 
Şehir Bakanlığı işbirliğiyle 
hayata geçireceği Çekirge 
Teras Projesi kapsamında 
yıkım kararı verilen 6 blok, 
36 daire, 250 oda ve daha 
birçok müştemilatı bulunan 
yapıda, yüklenici firma 
tarafından 22 kişilik ekiple 
yıkım çalışmaları sürdü-
rülüyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yapı Kontrol 
Şube Müdürlüğü kontrolün-
de yapılan çalışmada A Blok 
çatı kontrüksiyonu kaldırı-
lırken, çatı katı ve 8’inci kat 
olmak üzere 2 katta yıkım 
tamamlandı. Binanın 7’nci 
katındaki yıkım çalışmaları 
devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
gerek Tower Plaza gerekse 
de Çelik Palas Oteli ek bi-
nalarının kaldırılmasının 
yıllardır gündemde oldu-
ğunu hatırlatarak, hayalleri 
gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. 
Çekirge’de kent silüetini 
bozan otel ek binalarının 
yıkım çalışmalarının hızla 
devam ettiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Bu binalar 
tamamlanamadığı için yıl-
lardır atıl halde duruyordu. 
Bursa’mızın siluetini bozan 
binaların kaldırılması ve 
bölgenin halkımıza açılması 
için önemli bir adım atıldı. 
Çekirge Teras Projesi’ne 
verdikleri destek nedeniyle 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımıza teşekkür ediyorum. 
Yıkımlar tamamlandığında 
bünyesinde otopark, millet 
kıraathanesi, kültüphane, 
seyir terası ve sosyal tesis-
ler bulunan ayrıcalıklı bir 
millet bahçesini Bursa’mıza 
kazandırmış olacağız” dedi.

Akıllı şehir Bursa için önemli adım
Bursa’yı daha iyi bir 
geleceğe taşıyacak 
projelerde ‘akıllı şe-
hircilik’ yatırımlarına 
ağırlık veren Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si, Türkiye’de akıllı 
ulaşım sistemleri 
alanında çalışan tüm 
kesimleri bir araya 
getirerek bilgi ve tec-
rübe paylaşımı sağ-
layan Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Derneği’ne 
üye oldu.
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Bursa’nın daha yaşanılabilir 
bir şehir olması adına sağ-

lıktan eğitime kadar birçok alan-
da yatırımlarını sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, şehrin en 
önemli konularından biri olan 
trafik ve ulaşımda çalışmalarını 
hızlandırdı. Bütçesinin büyük 
bir kısmını bu iki konuya ayıran 
Büyükşehir Belediyesi, araç 
sirkülasyonuyla 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsünü bile geride 
bırakan Acemler Kavşağı’na 
köklü çözümler getiriyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki Bur-
sa Milletvekilleri Mustafa Esgin, 
Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer 
Işık, AK Parti İl Başkanı Davut 
Gürkan, parti ve belediye yöne-
ticileriyle birlikte Acemler böl-
gesinde devam eden çalışmaları 
yerinde inceledi. Öncelikle Ali 
Osman Sönmez Hastanesi’nin 
inşaat alanına uğrayan Başkan 
Alinur Aktaş ve beraberindeki-
ler, çalışmalar hakkında firma 
yöneticilerinden bilgi aldı. Daha 
sonra Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Stadyumu yanında yapılan 
‘Otopark ve Burulaş Aktarma 
İstasyonu’ alanına geçen Baş-
kan Aktaş ve beraberindekiler, 
belediye yöneticileri tarafından 
proje ve çalışmalar hakkında 
bilgilendirildi. Son olarak ‘Hay-
ran Caddesi ve Oulu Caddesi 
Tüp Geçit bağlantı’ 
çalışmalarını incele-
yen Başkan Aktaş ve 
beraberindekiler, pro-
jenin son hali hakkında 
bilgi aldı.
Kurumsal  
adımlar
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, devletin birçok 
konuda devrim niteliğinde 
çalışmalar yürüttüğünü, 
bunlardan en önemlisinin 

ise sağlık alanı olduğunu söyle-
di. Bursa’da da sağlık alanında 
yatırımların hızlı bir şekilde 
devam ettiğini belirten Başkan 
Alinur Aktaş, farklı sebeplerden 
ötürü bir süredir inşaat çalış-
maları duran Ali Osman Sönmez 
Hastanesi’nde çalışmaların baş-
ladığını ve Mart 2023 gibi hiz-
mete açılacağını ifade etti. Has-
tanelerin 365 gün, 7/24 yaşayan 
bölgeler olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Elbette hastane 
yapıldıktan sonra o böl-
geyle 

alakalı düzenlemeler de yap-
mak gerekiyor. Yeni hastane, 
Çekirge’deki hastanenin tüm 
fonksiyonlarını Acemler’e 
çekecek. Yanı başında otobüs-
lerin park yerini düşünmek 
gerekiyor. Beraberinde Batı 
Garajını da buraya çekiyoruz. 
Bursaspor-Acemler Metro 
İstasyonu’nun burada olması 
da hastaneyi kullanacak-
lar için büyük bir avantaj. 
Dolayısıyla toplu taşımayla 
hastaneye ulaşım noktasında 
kurumsal adımlar atmaya 
çalıştık. Bursa'nın dört bir 
tarafından metro ve otobüs-
lerle hastaneye ulaşma ve 
hemen hastanenin yanında 
konuşlanma imkânına 
sahip olacaklar. 2 binden 
fazla kapalı ve açık olmak 
üzere mevcut hastanenin 
otoparkı var. Bizim oluş-
turduğumuz bu alanda 
hem bahsedilen fonksi-
yonları buraya çektiği-
miz gibi 274 araçlık da 
bir otopark teşekkül 
edeceğiz” dedi.

Yerimiz yoktu
Cadde üzerinde de düzenleme-
ler yapılması gerektiğini hatırla-
tan Başkan Aktaş, “Bizim burada 
1 metrekare yerimiz yoktu. Ka-
mulaştırma yaparak bir taraftan 
halletmeye çalışıyoruz. Hayran 
Caddesi iki gidiş iki geliş olacak. 
Öte yandan stadyumun arka-
sındaki köprü inşaatımız bitti. 
Kamulaştırma yapıldı. Hayran 
Caddesi ile bağlantı kuracak yol 
da açılıyor” diye konuştu.
Sürpriz proje
Stadyumun her ne kadar iki haf-
tada bir sefer, yılda 18-20 sefer 
kullanılan bir mekân olsa da 
yakın zamanda bu konuda sürp-
riz bir proje açıklayacaklarını 
anlatan Başkan Aktaş, “Stadyu-
mu yılın 365 günü kullanmak 
istiyoruz. Stadyumun da 1100 
kapasiteli otoparkı var. Stad-
yumun alt kısmında ve diğer 
müştemilatında da önemli çalış-
malar var. Bursa'daki insanları 
ve gençleri ilgilendiren önemli 
çalışmalar olacak. Aynı otopark-
ların buraya da hizmet eden bir 
fonksiyona bürünmesini arzu 
ediyoruz” dedi.

Yüzde 17’lik artış
Bu arada Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Gazali 
Şen, bölgede yapılan çalışma-
larla ilgili kısa bir sunum yaptı. 
Hayran Caddesi’nden gelen tra-
fiğin Acemler Kavşağı’na değil 
de tüp geçit ile Oulu Caddesi’ne 
aktarılmasıyla Acemler’de 
yüzde 17’lik kapasite artışı 
sağlanacağını dile getiren 
Şen, tüp geçidin 2-3 ay içinde 
tamamlanacağını vurguladı. 
İkinci etapta yapılacak, Ankara 
istikametinden gelen araçların 
Acemler Kavşağı’na gelmeden 
tüp geçit ve yan yolla Mudan-
ya Kavşağı’na bağlanması, 
Mudanya’dan gelip, Dikkaldırım’ 
bağlantı, Dikkaldırım’dan Mu-
danya istikametine doğrudan 
bağlantı ve Dikkaldırım trafiği-
nin Soğukkuyu ve 11 Eylül Bul-
varına bağlantısı gibi projelerle 
Acemler Kavşağı yüklerinden 
büyük ölçüde arınmış olacak.

Yüzde 27 rahatlama 
Yapıların birbirine senkronize 
olarak çalıştığını anlatan Başkan 
Aktaş, Bursa’nın daha yaşanı-
labilir bir şehir olması adına 
sağlıkta, eğitimde ve diğer alan-
larda yatırımların sürdüğünü 
söyledi. Trafik ve ulaşımla alakalı 
yatırımların ise çok daha fazla 
değer ifade ettiğini belirten Baş-
kan Aktaş, “Yatırım bütçemizin 
birçoğunu toplu taşıma, trafik 
ve ulaşımla alakalı yatırımlara 
yönlendiriyoruz. İnşallah bunu 
zaman içerisinde çok net bir 
şekilde göreceğiz. Çalışmaların 
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum. Otopark ve tüp geçit alanın-
da 3-4 ayda çalışmalar bitirile-
cek. BUSKİ tarafında yan yollar 
var. O da yılsonuna kadar biter 
diye düşünüyoruz. 2022 sonuna 
kadar çalışmaların tamamı biti-
rilmiş olur. Büyük bir kısmını ise 
bu yılsonunda bitirmiş olacağız. 
Yaptığımız simülasyonlardaki 
sayımlar neticesinde trafikte 
yaklaşık yüzde 27 gibi bir rahat-
lama sağlanacak” dedi.

05

Bursa’nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa trafiğinin kalbi konumundaki Acemler Kavşağı’nda birkaç farklı koldan önemli çalışmaları başlatan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde projelerin büyük kısmını bitirmeyi hedefliyor.
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Can dostlarına modern 
rehabilitasyon merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak 
bir yuvada buluşturacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 
projesinin ihalesi yapıldı.

Özellikle pandemi sürecinde 
7’den 70’e toplumun tüm 

kesimlerini kucaklayan sosyal 
destek paketlerini devreye alan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu 
süreçte beslenme ve barınma 
noktasında sorun yaşayan sokak 
hayvanlarını da ihmal etmedi. 
Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları 
Tedavi Merkezi’nde 6398 tedavi, 
2900 parazit uygulaması, 1836 
kısırlaştırma, 1576 aşılama, 500 
acil müdahale ve 115 farklı ope-
rasyonla sokak hayvanları sağlı-
ğına kavuşturuldu. Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı Veteriner Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan son bir yıl içinde sokak hay-
vanları için 120 ton mama dağıtı-
mı yapıldı. Yine 350 adet kulübe, 
150 adet suluk ve 70 adet büyük 
mamamatik ve 950 ayrı noktada 
da besleme çalışmaları yapıldı. 
Modern merkez
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer 
İlçesi sınırlarındaki orman arazi-
sine kurulacak Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili 
proje çalışmalarını tamamladı. 
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
tahsis edilen yaklaşık 31 bin 
metrekare alan üzerinde hayata 
geçirilecek projede, aynı zaman-
da proje maliyetinin yüzde 40’ı 
oranında Bakanlıktan hibe deste-
ği de alınacak. Bünyesinde ameli-
yathane binası, kuduz müşahade 
binası, bahçeli yaşam ünitesi, 
tedavi ünitesi, yavrulu anne te-

davi ünitesi, personel binası, su 
deposu ve LNG tesisi bulunacak 
projenin ikinci etabında ise hay-
van çeşitliliği ve büyüklüğüne 
göre merkez alanı 200 dönüme 
kadar yayılabilecek. Orman ara-
zisindeki tek bir ağaca bile zarar 
vermeyecek şekilde tasarlanan 
projede yeşil varlığı öne çıkarı-
lacak ve can dostları için doğal 
bir yaşam alanı oluşturulacak. 
İhalesi yapılan proje ile sokak 

hayvanları için örnek bir tesis 
kente kazandırılmış olacak.
Soruna kalıcı çözüm
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da 
sokak hayvanları ile ilgili olarak 
başta Osmangazi Belediyesi 
olmak üzere önemli çalışmalar 
yapıldığını hatırlatarak, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak çok modern 
ve çok büyük bir rehabilitasyon 
merkezini kente kazandırma 
çalışmalarında artık sona geldik-
lerini söyledi. Büyükşehir olarak 
sokak hayvanları için de gerekli 
her çalışmayı bugüne kadar 
yaptıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Projemizle ilgili ihale 2 
Mart’ta yapılacak. İnşallah inşa 
sürecine de hemen başlayıp, bu 
soruna kalıcı bir çözüm üretmek 
istiyoruz” dedi.

Altyapıya köklü çözüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinin gelecek 50 yıllık ihtiyacı-
nı karşılayacak altyapı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İnegöl ilçesinin gelecek 50 
yıllık altyapı ihtiyacını karşı-

layacak çalışmaları ara vermeden 
sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların daha 
temiz ve sağlıklı içme suyuna 
kavuşmasını amaçlıyor. Şebeke 
rehabilitasyonu kapsamında 
Mesudiye, Yenice, Edebey ve Çift-
likköy mahallelerinin tamamı ile 
Süleymaniye, Burhaniye, Kemal-
paşa, Turgutlap, Mahmudiye ve 
Hamidiye mahallerinin bir kısmı-
nı içine alan bölge ile Edebey ve 
Çiftlikköy mahalleri içi toplamda 
202 kilometre uzunluğunda şe-
beke hattı ve 112 kilometre evsel 
içme suyu hattı yapılacak. İsale 
hattı kapsamında ise Ulupınar ve 
Kırkpınar kaynaklarından itiba-
ren şehir merkezine ve Yenice 
mahallesine içmesuyu sağlayacak 
olan 30 kilometre uzunluğunda 
isale hatları yenilenecek.
Yüzde 40’lık kısmı bitirildi
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl 
ilçesinde devam eden içme suyu 
ve altyapı çalışmalarını İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban 
ile birlikte yerinde inceledi. 
İnegöl’de yıllardır beklenen 
altyapı çalışmasına Haziran 

2020’de başladıklarını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, altyapı çalışmala-
rının biraz sıkıntılı olabileceğini, 
ancak İnegöl’ün gelecek 50 yılına 
yapılan bir yatırım olduğunu 
söyledi. Toplamda 202 kilometre 
uzunluğunda şebeke hattı ve 112 
kilometre evsel hat bulunduğu-
nu belirten Başkan Aktaş, “Şu 

ana kadar yüzde 40’lık kısmını 
bitirdik. Evsel abone hatlarına 
başlandı. İmalatlar devam ediyor. 
Toplamda 165 kilometre kalan 
imalatımız var. Normalde bir 
buçuk yıl süremiz var. Çarşamba 
günü Hastane Caddesi’ni de açıp, 
akabinde asfalt yama çalışmala-
rına başlıyoruz. İsale hattı çalış-
malarında ise 18.80 kilometre 
hat imalatı tamamlandı ve 10,50 
kilometre kaldı. İsale işinin iler-
lemesi yüzde 64’lere ulaştık” 
dedi.
Başkan Aktaş, depo kapsamında 
ilçe merkez mahalleleri, Cerrah, 
Edebey ve Yenice mahallelerine 
ait 9 adet ve toplamda 27.200 
ton su kapasiteli içme suyu depo-
ları yapılacağını da hatırlattı.

Akademili çiftçilerle  
katma değerli üretim
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağ-
lanması için fide ve fidan dağıtımı 
yaptığı çiftçileri, Büyükşehir Çiftçi 
Akademisi’nde doğru üretim teknikle-
ri konusunda bilgilendiren Büyükşehir 
Belediyesi, artık fidan talebinde bulu-
nan çiftçilere önce eğitim, sonra fidan 
verecek.

Tarımsal kalkınma hedefiyle yüksek verimli hayvan 
ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk da-

ğıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda 
çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. 
aracılığıyla çiftçi eğitimleri konusunda da önemli bir adım 
attı. Bursa’nın üzümsü meyveler alanında lider konuma 
gelmesi ve çiftçilerin katma değeri yüksek ürün üretimi 
konusunda desteklenmesi amacıyla Tarım A.Ş. tarafından 
2018 yılında başlatılan “Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği 
Projesi” ve “Yaban Mersini Yetiştiriciliği Projesi” kapsamın-
da bugüne kadar çiftçilere 650 bin adet fide ve fidan deste-
ği sağlandı. Bu desteği artırarak her yıl 1,5 milyon fide ve 
fidan desteği sağlamayı hedefleyen Tarım A.Ş., elde edilen 
ürün miktarı ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla çiftçi-
lerin eğitimi için de önemli bir projeyi başlattı.
Çiftçi Akademisi
Fide ve fidan desteğinin yanında eğitim ve örnek uygula-
malarla çiftçileri en doğru şekilde yönlendirmeyi amaçla-
yan Tarım A.Ş., “Büyükşehir Çiftçi Akademisi” çatısı altında 
eğitim faaliyetlerine başladı. İlk aşamada önceki dönem-
lerde Tarım A.Ş.’den  fide ve fidan desteği alan tüm çiftçiler 
eğitimden geçiriliyor. Fidanın özellikleri, toprağın besin 
değerleri, doğru gübreleme ve ilaçlama gibi üretimin her 
alanında bilgilendirilen çiftçilere, eğitim sonunda katılım 
belgesi veriliyor. Önümüzdeki süreçte ise eğitimler, daha 
fidanlar dağıtılmadan yapılacak. Fidan talebinde bulunan 
çiftçiler, önce eğitilecek, ardından da fidan desteği sağla-
nacak. Bu süreçte çiftçilere yaban mersini yetiştiriciliğinin 
yanı sıra ahududu, çilek, lavanta, gojiberry yetiştiriciliği 
konusunda da eğitimler verilecek.
Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çiftçilere katılım 
belgelerini dağıtılan Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah 
Bingül, “Verimli tarım arazilerine sahip olan kentimizin 
kıymetini biliyoruz ve ona hak ettiği değeri verebilmek 
için canla başla çalışıyoruz. Fidan temininden, eğitimlerin 
verilmesine ve oradan ürünün pazarlanmasına kadar tüm 
süreçlerde çiftçimizin yanındayız. Gerek eğitim faaliyetleri, 
gerekse de fidan destekleri konusunda çiftçilerimiz bizim-
le kolaylıklı temasa geçebilirler” dedi.
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Bugüne kadar Hamitler ve 
İnegöl Katı Atık Depolama 

sahalarında biriken metan gazın-
dan elektrik üretimi, BUSKİ’nin 
ana isale hatlarına kurulan tri-
bünlerle suyun akış gücünden 
elektrik üretimi gibi projelere 
imza atan Büyükşehir Belediyesi, 
BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve 
su depolarının üzerinde hayata 
geçirdiği Güneş Enerji Santrali 
(GES) projelerine şimdi de kent 
içindeki metro duraklarını ekle-
di. Toplam 30 metro istasyonu-
nun çatı ve üst örtülerini kapsa-
yan proje kapsamında Acemler 
Bursaspor İstasyonu ile Organize 
Sanayi İstasyonlarındaki uygu-
lamalar tamamlanırken, kalan 
istasyonlar da kısa sürede enerji 
istasyonuna dönüşecek.
Güneşten enerji
Güneş enerjisinin daha etkin 
kullanımı amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi ve TEK Enerji işbirli-
ğinde 30 Bursaray istasyonunun 
çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat 
kapasiteli santral kurulacak. 
Santrallerin kurulumu, devreye 
alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık 

bakım-onarımı, sigortalanması, 
garantisi, sistem işletim bedeli, 
proje bedeli, başvuru bedelleri 
gibi ek masrafların ödenmesi 
yüklenici firma tarafından ya-
pılacak ve sistem 10 yıl sonra 
tamamen Burulaş’a devredilecek. 
Burulaş’a sözleşme gereğince, 10 
sene boyunca yapılan üretimden 
gelir paylaşımı modeli uygulana-
cak. Bu modelde elektrik üreti-
minde ulusal tarifedeki maliyet-
ten minimum yüzde 16,8 tasar-
ruf sağlanacak. Böylece 10 yılda 

toplam 1 milyon 394 bin TL’lik 
enerji bedelinden net tasarruf 
yapılırken, 17 milyon TL’lik tesis 
de ücretsiz olarak Burulaş’ın 
işletmesine geçecek. Bu sayede 
projeden kazanım 18.4 milyon 
TL’ye çıkarken, toplam 30 istas-
yonda güneşten elde edilecek 
elektrik enerjisiyle istasyon iç 
ihtiyaçlarının yüzde 47’si güneş 
enerjisinden karşılanacak. 10 
yıllık süre baz alındığında istas-
yonların 45 milyon kilovatsaat 
olan enerji ihtiyacının 21 milyon 
kilovatsaati güneşten karşılana-
cak ve böylelikle 17 milyon TL’lik 
tasarruf sağlanacak.
Önemli adımlar atıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Büyükşehir Bele-
diyesi olarak güneş enerjisi, hid-
roelektrik ve rüzgar santralleri 
gibi farklı alternatifleri şehrimize 
uygulayıp,  yenilenebilir enerji 
noktasında kurumsal adımlar atı-
yoruz. Metro istasyonlarına uy-
guladığımız güneş enerji santral-
leri ile istasyonlarda kullanılan iç 
tüketimin yüzde 47’sini güneşten 
karşılamış olacağız" dedi.
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Metro durakları enerji 
istasyonuna dönüyor
Bursa’da yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji 
verimliliğini sağlamak için birbirinden farklı yatırımları devreye alan 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de metro istasyonlarının çatısını Güneş 
Enerji Santraline dönüştürüyor.

İznik’te tanıtım atağı
Bursa’nın turizmden daha fazla pay 
alabilmesi amacıyla özellikle tanıtım 
çalışmalarına ağırlık veren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, ilçelerdeki tarihi 
mekânların da bilinirliliğini artırıyor.

M.Ö. 316'da kurulan, 
Bitinya, Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı mede-
niyetinin izlerini bugün bile 
hala belirgin olarak taşıyan 
Bursa’nın İznik İlçesi’ndeki 
çalışmalar, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, Bursa 
Kültür Turizm ve Tanıtma 
Birliği, İznik Belediyesi ve 
İznik Alan Başkanlığı or-
taklığında gerçekleştirildi.  
Birinci ve 7’nci Ekümenik 
konsüle ev sahipliği yapma-
sı ve İncil’in 4’e indirildiği 
yer olması nedeniyle Hı-
ristiyan dünyası açısından 
da büyük önem taşıyan 
İznik’teki önemli anıtsal 
eserlere tanıtım panoları 
yerleştirildi.
İlçenin önemli tarihi yapı-
ları olan Obelisk (Dikilitaş), 
Yeşil Cami, İsmail Bey 
Hamamı, İstanbul Kapı, 
Yenişehir Kapı, Aziz Ne-
ophytos Bazilikası, Roma 
Tiyatrosu, Böcek Ayazma, 

Koimesis Tes Theotokos 
Kilisesi, Ayasofya Kilisesi-
Orhan Camii, Su Kemerleri, 
Hacı Özbek Camii, 1. Murad 
Hamamı, Çini Fırınları Ka-
zısı Alanı ve Süleyman Paşa 
Medresesi’nin bulunduğu 
15 farklı anıtsal yapı için 
tanıtım panoları hazırlandı. 
Tabelaların montajı Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından 
belirlenen yerlere yapıldı. 
Tarihi mekânların Türkçe 
ve İngilizce olarak tanıtı-
mının yapıldığı çalışma ile 
İznik’e gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin mekânlar 
hakkında daha detaylı bilgi 
edinebilmeleri hedefleniyor.

Bursa yerli otomobile 
hazırlanıyor

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu tarafından yayınlanan genelge 

ile Türkiye’de kullanılan elektrikli araç sayısının art-
tırılması hedeflenirken, halen yaklaşık 3 bin adet olan 
elektrikli araç sayısının da 2023 yılına kadar 10 bini 
bulması öngörülüyor. Bursa’nın Gemlik ilçesindeki üre-
tim tesislerinde inşaatı hızla devam eden Türkiye’nin 
ilk yerli otomobili TOGG’un da seni üretime geçmesiyle 
yılda 100 bin elektrikli aracın kullanıma katılması bek-
leniyor. Elektrikli araç kullanımının bu denli yaygınla-
şacak olması elektrikli şarj istasyonlarına olan ihtiyacı 
da artıracak. Alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’yı 
geleceğe hazırlarken, teknolojik gelişmeleri de yakın-
dan takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, elektrikli 
otomobil kullanımının yaygınlaşmasına yönelik altyapı 
yatırımlarına da hız verdi.
Yer tespitleri yapılıyor
Bursa’yı geleceğin teknolojisine hazırlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
resi Başkanlığı marifetiyle elektrikli araç kullanımına 
yönelik altyapı çalışmalarına başladı. Saha çalışmaları 
neticesinde kent merkezinde 25 ayrı noktada kurulma-
sı planlanan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yer 
tespiti çalışmaları yapıldı. İstasyon yerleri,  ana arterle-
re ve merkez bölgelere yakınlık,  araçla kolay giriş-çıkış 
yapılabilmesi, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların 
araç bataryaları şarj edilirken dinlenebilecekleri ve 
yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 
mekânların bulunması gibi kriterlere göre seçildi.

Huzurevinin 'Ehil Elleri'
Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin, pandemi yasakları 
boyunca ürettiği yüzlerce el emeği üründen oluşan ‘Ehil Eller Sergisi’, 
Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunuldu.

Korona virüs salgınının baş-
ladığı ilk günden itibaren 

huzurevi sakinlerinin sağlığı için 
en üst düzeyde tedbirleri devre-
ye alan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, bir yıl boyunca vakitlerini 
verimli ve huzurlu geçirebilmele-
ri için gerekli desteği vermeyi de 
ihmal etmedi. Bu süre boyunca 
huzurevi sakinleri tarafından 
hazırlanan 1500 el emeği ürün, 
Yaşlılara Saygı Haftası kapsamın-
da Tayyare Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle ziyarete 
açıldı. Ahşap, cam boyama, bon-
cuk dizme, takı, rölyef tablo, deri 
çanta, el örgüleri gibi eserlerin 
yer aldığı ‘Ehil Eller Sergisi’, bü-
yük ilgi gördü.
Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
geçmişte unutulan yaşlı, engelli, 
kadın ve çocukların artık devlet-

te istihdam edildiğini, finanse 
edildiğini, sahip çıkıldığını dile 
getirdi. Sosyal devlet anlayışıyla 
birçok güzel işin yapıldığını ve 
daha iyilerinin yapılacağını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Bursa’da 
gerek Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı, gerekse Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
huzurevlerinde binlerce büyüğü-
müze hizmet ediliyor, bakımları 
yapılıyor ve destek veriliyor. Bir 
yıldır pandemi sebebiyle BUS-
MEK öğretmenlerini huzurevine 

gönderemiyorduk. Geçen hafta 
Bakanlıktan gelen talimatla o 
engel kalktı. Bundan sonraki 
süreçte eğitmenlerimiz huzu-
revine gidecek. Yollar, köprüler, 
kavşaklar, kültür merkezleri gibi 
birçok yatırım Bursa’nın dört 
bir tarafında sürüyor. Bunun 
yanında değerli büyüklerimize, 
gençlerimize, çocuklarımıza, 
kadınlarımıza da sahip çıkıyoruz. 
Desteğimiz devam edecek” dedi.
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Uluslararası Yenişehir Havaalanı’nın 
daha aktif kullanılması amacıyla 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Par-
ti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl 
Başkanlığı'nın temasları sonuç vermiş 
ve Türk Hava Yolları Bursa’dan Ankara, 
Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyar-
bakır ve Muş seferlerini neredeyse 
yüzde 100 dolulukla başlatmıştı. Ancak 
geçtiğimiz yıl Mart ayında tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs salgını 
yüzünden THY iç hatlardaki çapraz 
uçuşları durdurmuştu. THY, yeni normal 
diye adlandırılan 1 Haziran 2020’den 
itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, 
Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas 
havaalanlarına uçuşları başlatırken, 
Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş progra-
mı dışında tutulmuştu.
Bayram müjdesi
Bursa’nın da yeniden uçuş progra-
mına alınması için Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK 
Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl 

Başkanlığı'nın temasları olumlu sonuç 
verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa 
Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gür-
kan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Aycı’yı ziyaret etti. Yenişe-
hir Havaalanı’nın yeniden uçuş progra-
mına alınmasının ele alındığı ziyarette 
THY Bölgesel Uçuşlar ve Anadolu Jet 
Başkanı Şamil Karakaş da hazır bulun-
du. Toplantı sonunda Bursa için müjdeli 
haber geldi ve Ramazan Bayramı önce-
sinde Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan 
Erzurum, Muş ve Trabzon’a uçak sefer-
lerinin başlatılacağı açıkladı.
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Gökdere, Bursa’ya 
değer katacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem kente 
kazandırmayı planladığı 1,5 milyon metrekare 
düzenlenmiş yeşil alanlar arasında yer alan Gökdere 
Millet Bahçesi Bursa'ya büyük değer katacak.

Bursa’yı yeniden yeşille anılan 
bir kent haline getirmek amacıyla 

eski stadyum alanına yapılan Millet 
Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı 
Parkı gibi projelerle kente nefes aldı-
ran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
kente değer katacak Gökdere Millet 
Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle 
hayata geçiriliyor. Yıldırım ve Osman-
gazi ilçelerinin sınırını belirleyen 
Gökdere’nin her iki yakasını kapla-
yan yaklaşık 200 bin metrekare alan 
üzerinde hayata geçirilecek projenin 
sadece 2 bin 800 metrekaresinde 
sosyal donatılar, kalan alanda ise 
rekreasyon alanları bulunacak. Gök-
dere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 
metrekare alanda çocuk oyun köyü, 
yöresel bitkilerin mevsimsel renklen-
dirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin 
metrekarelik bitki gösteri alanları ve 
2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet 
bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda 
bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu 
yolunun ve 4 bin metre gezinti yolu-
nun olacağı projede, 16 kameriye, 3 
mangal pişirme birimi ve 31 piknik 
masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal 
tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve 
mescidin de olacağı projede bin 25 
metrekarelik alanda millet kıraatha-
nesi yapılacak.
Yeniden ‘Yeşil Bursa’
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hızlı sanayileşme, göç 
ve kontrolsüz yapılaşma yüzünden 
yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa’yı 
yeniden yeşille anılan bir kent haline 
getirmek için yoğun çaba harcadıkla-
rını söyledi. Gerek altyapının güçlen-
dirilmesi, gerekse çevre kirliliğine yol 
açan unsurların ortadan kaldırılması 
noktasında önemli yatırımları hayata 
geçirdiklerini ifade eden Başkan Ak-
taş, “Tüm bunların yanında Bursa’mı-
za nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar 
kazandırmak için gayret sarf ediyo-
ruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel 

bir örnek. Yıllardır konuşulan ancak 
bugüne kadar somut bir adım atıla-
mayan Gökdere Millet Bahçesi’nin de 
projelerini hatırladık. TOKİ tarafın-
dan ihalesi yapılacak ve kısa zamanda 
çalışmalar başlayacak. Gökdere Millet 
Bahçesi, yapılaşmanın yoğun olduğu 
Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimize 
büyük değer katacak” diye konuştu.

THY’den Bursa’ya  
‘bayram hediyesi’
Pandemi nedeniyle Bursa’dan uçuşlara ara veren Türk 
Hava Yolları, Ramazan Bayramı öncesinde Bursa’dan 
Erzurum, Muş ve Trabzon’a seferleri yeniden başlatıyor.

Büyükşehir’de hizmet 
bir işarete bakar
Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimle-
rine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili ileti-
şim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili 
eğitimi veriyor.

Bursa’yı daha sağ-
lıklı ve yaşanabilir 

bir kent haline getirmek 
amacıyla ulaşımdan çev-
reye, altyapıdan spora 
kadar her alanda önemli 
projeleri hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
bu hizmetlere erişimin 
önündeki engelleri de 
bir bir kaldırıyor. Engelli 
vatandaşların hayatın 
her alanında yer alabil-
mesi için toplu taşıma 
araçlarını akülü araçla 
binilebilecek gibi alçak 
tabanlıya dönüştüren, 
akülü araç tamir ve bakım 
atölyesinde yılda 500'den 
fazla tamir ve bakım ger-
çekleştiren, akülü araç 
dolum istasyonu sayısını 
12’ye çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi, işitme engelli 
vatandaşlarla sağlıklı 
iletişim için de önemli 

bir adım attı. Büyükşehir 
Belediyesi hizmet birim-
lerine gelen işitme engelli 
vatandaşlara daha etkili 
hizmet verilebilmesi ama-
cıyla İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi Başkan-
lığına bağlı Eğitim Şube 
Müdürlüğü tarafından 
güvenlik personeline 
yönelik işaret dili eğitimi 
düzenlendi. BUSMEK 

Türk İşaret Dili Eğitmeni 
Emel Camfener tarafın-
dan verilen eğitimlere 41 
güvenlik personeli katı-
lıyor. Her hafta Pazartesi 
ve Salı günleri yapılan 
toplam 120 saatlik eğitim 
3,5 ay sürecek.
Eğitim sonunda işaret 
dilini öğrenen güvenlik 
personeli, hizmet birim-
lerine gelen işitme engelli 
vatandaşlarla sağlıklı 
iletişim kurup, onların da 
hizmetlerden etkili biçim-
de yararlanmasına katkı 
sunacak.
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Nilüfer İlçesi Çaylı 
Mahallesi’nde atıksu kolek-

törlerini tamamlayarak  bölgenin 
kanalizasyon hattına kalıcı çö-
zümler sunmayı planlayan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Çaylı, Konaklı, 
Büyükbalıklı, İrfaniye, Gökçeköy, 
Görükle Balkan, Kızılcıklı, Ha-
sanağa, Kayapa ve 30 Ağustos 
Zafer mahallelerinin atık sularını 
ana kolektör hattında toplayarak 
buradan Nilüfer Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktarıyor. BUSKİ bu sa-
yede hem bölgenin alt yapısına 
işlerlik kazandırmış hem de atık 
suların derelere akmasının önüne 
geçmiş oluyor.
3 milyonluk yatırım
Bursa’nın altyapı ağını sorunsuz 
hale getirmek için yoğun çaba 
harcadıklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bunu yaparken de çevreci 
bir tutum sergilemekten asla geri 
durmuyoruz. Toplam maliyeti 
3 milyon TL olan projeyle eksik 
kalan ve kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan dört noktada 300 
metre atıksu kolektörü yapımı 
hedefliyoruz. Proje tamamlan-
dığında yaklaşık 80 bin hanenin 
atık suyu Nilüfer Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne alınacak. Bu sayede 
hem bölgenin alt yapısına işlerlik 
kazandırmış hem de atık suların 
dereye akmasının önüne geçmiş 
olacağız. BUSKİ ekipleri, yoğun 
bir mesai harcayarak daha yaşa-
nılabilir bir Bursa için çalışıyor '' 
dedi.
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Bursa’ya Karanlık Gökyüzü Parkı
Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’ne üyelik için çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 
ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’da kuracak.

Gelişen teknoloji, nüfus 
artışı, tüketim gibi 

faktörler dış aydınlatmanın 
elektrik tüketimindeki payını 
her geçen gün artırırken, 
son yıllarda ışık kirliliği de 
önemli bir çevre sorunu 
olarak öne çıkmaya başladı. 
Kullanılmayan alanların 
aydınlatılması, kullanılan 
alanlarda gereğinden fazla 
aydınlatma yapılması tüm 
dünyada enerji tüketim 
maliyetlerini artırırken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi,  Bursa 
Amatör Astronomi Derneği 
ve Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği işbirliğiyle Bursa’da 
ışık kirliliği ölçümleri yapıldı. 
Kent nüfusunun yüzde 
90’ının yaşadığı 1021 farklı 
noktada yapılan ışık kirliliği 
ölçümlerinin sonucunda ışık 
kirliliği haritası oluşturuldu. 
Haritada yeşil renkler ışık 
kirliliği yoğunluğunun en fazla 
olduğu yerleri, mavi renkler 
ışık kirliliği yoğunluğunun 
azalmaya başladığı noktalar 

olarak öne çıktı.
Işık Kirliliği Araştırma Projesi 
Sonuç Raporunda; 2016 
yılında güncellenen ABD 
Hava Kuvvetleri Savunma 
Meteoroloji Uydusu Programı 
ile yeryüzünün uzaydan 
elde edilen gece görüntüleri 
kullanılarak elde edilen 
bilimsel verilere de yer verildi. 
Bu verilere göre, Türkiye 
nüfusunun yüzde 97,8’i 
ışık kirliliği altında yaşıyor 
ve nüfusun yüzde 49,9’u 
Samanyolunu hiç görmüyor.
Karanlık Gökyüzü Parkı
Bir taraftan ışık kirliliğine yol 
açan etkilerin belirlenmesi 
ve kirliliğin öne geçilmesi 

için çalışmaları başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan Işık Kirliliği 
Haritası’na göre Bursa’da 
kirliliğin en az olduğu bölgeye 
Karanlık Gökyüzü Parkı 
kazandırmak için çalışmalara 
başladı. Uluslararası Karanlık 
Gökyüzü Birliği’nin belirlediği 
standartlara uygun olarak 
Türkiye’nin ilk Karanlık 
Gökyüzü Parkı’nın Bursa’ya 
kazandırılması amaçlanıyor. 
Dünyada sadece 92 örneği 
bulunan Karanlık Gökyüzü 
Parkı projesinin ışık 
kirliliğinden en az 
etkilenen İnegöl ilçesi 
Başalan Yaylası’na 
kazandırılması 

hedefleniyor. Karanlık 
Gökyüzü Parkı ile turizmin 
çeşitlendirilmesi ve macera 
turizmine yönelik çalışmalar 
için tematik bir gözlem 
parkı oluşturulacak. Başalan 
Yaylası’nın doğal dokusu 
korunarak uygulanması 
öngörülen proje kapsamında 
park kamu erişimine açık 
olarak hizmet verecek ve 
bu parkta çeşitli gökyüzü 
gözlemi etkinlikleri, eğitim 
çalışmaları ve spor 
etkinlikleri yapılacak.

Meclisten onay çıktı
Bu arada Türkiye’nin ilk 
Karanlık Gökyüzü Parkı’nın 
Bursa’ya kazandırılmasına 
yönelik atılacak adımlar 
Büyükşehir Belediyesi’nin Mart 
ayı meclis toplantısı ikinci 
oturumunda gündeme geldi. 
Bursa’nın Uluslararası Karanlık 
Gökyüzü Birliği’ne üye 
olmasına yönelik çalışmalara 
başlanması mecliste oy 
birliğiyle kabul edildi. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Işık kirliliği 
konusunda bir farkındalık 
oluşturmayı hedeflediğimiz 
bu proje aynı zamanda turizm 
açısında da kentimize çeşitlilik 
kazandıracak” dedi.

Nilüfer altyapısına dev yatırım
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde 
10 mahallenin atıksularını ana kollekter hattında toplayıp, Atıksu Arıt-
ma Tesisine aktaracak yaklaşık 3 milyon liralık yatırıma start verdi.

Taşıma suya son
Büyükşehir Belediye-
si, Yenişehir’in Terziler 
Mahallesi’nde yaşanan 
içme suyu sorununa da 
köklü çözüm üretiyor. İçme 
suyu şebekesi 2017 yılın-
da yenilenen 792 nüfuslu 
Terziler Mahallesi’nde 452 
içme suyu abonesi bulunan 
BUSKİ, kuraklık nedeniyle 
mahalleyi besleyen kay-
naklardaki su miktarının 
azalmasıyla zaman zaman 
tankerlerle su temini yapı-
lan mahallenin su sorununu 
ortadan kaldırıyor. Terzi-
ler ve çevre mahallelerde 
sondaj çalışmaları yapan 
BUSKİ, Akdere Mahallesi 
sınırları içindeki arazide 
yapılan sondajda 144 met-
rede yeterli suya ulaştı. Kul-
lanılabilir raporları alınan 
suyun Terziler Mahallesi’ne 
ulaştırılması için planlanan 
12 kilometrelik terfi hattı 
imalatına da başlandı. Hat-
tın yarısının imalatı ta-
mamlanırken, kalan kısmın 

da bitirilmesi ile Terziler 
Mahallesi’nin içme suyu 
sorunu kalıcı olarak çözül-
müş olacak. 
Tüm kırsal mahallelerinin 
sağlıklı içme suyu ve alt 
yapıya kavuşması için BUS-
Kİ ekiplerinin yoğun bir 
mesai harcadıklarını ifade 
eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Yenişehir ilçemizde 
de geçtiğimiz yılın Ocak 
ayında 6 mahallemizin içme 
suyu sorununu çözmüştük. 
Aydoğdu ve Terziler Mahal-
lelerimizle ilgili çalışmaları 
da hemen başlatmıştık. 
Terziler Mahallemizde sü-
reç biraz uzadı. Yeterli suyu 
bulmak zaman aldı. Şimdi 
yeterli suyumuz var ve bu 
suyu Terziler’e getirmek 
için de çalışmalar hızla de-
vam ediyor. İnşallah çalış-
malar bittiğinde Terziler’de 
içme suyu sorunu yaşanma-
yacak” diye konuştu.
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Bursa’da kırsaldan kent 
merkezine olan göçün önüne 

geçmek için tarımsal kalkınma-
nın sağlanması amacıyla çiftçi-
lere her türlü desteği sağlayan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan kırsal bölgelerde 
yaşam kalitesini yükseltecek ya-
tırımları da hız kesmeden sürdü-
rüyor. Tüm dünyada yatırımların 
neredeyse durma noktasına gel-
diği pandemi sürecine rağmen 
özellikle altyapı ve ulaşım yatı-
rımlarından asla taviz vermeyen 
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç 
duyulan kırsal mahallelere de 
sosyal donatı alanları kazandır-
maya devam ediyor. Bu kapsam-
da Mustafakemalpaşa İlçesi’ne 
bağlı Yamanlı Mahallesi için pro-
jelendirilen Mahalle Konağı’nda 
çalışmalar hızla ilerliyor. Top-
lam 840 metrekare alanda 323 
metrekare inşaat alanına sahip 
projede düğün salonu, mutfak, 
depo ve tuvaletler bulunuyor. 
Çatı kaplama çalışmaları devam 
eden proje tamamlandığı ma-

halle halkının özel günlerine ev 
sahipliği yapacak.
Öncelik halkın talebi
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, özellikle kırsal 
mahallelerde ihtiyaçların doğru 
tespit edilmesi ve yaşam kalitesi-
ni yükseltecek yatırımların va-
tandaşlarla buluşturulması adı-
na tüm ilçelerde zaman zaman 
mahalle muhtarlarıyla bir araya 
geldiklerini hatırlattı. Sorunları 
birinci ağızdan dinleyip çözüm 
üretmeye çalıştıklarını kaydeden 

Başkan Aktaş, “Ulaşım ve altyapı 
bizim olmazsa olmazımız. Bu-
nun yanında her mahallemizin 
kendine göre bazı öncelikleri 
var. İmkanlarımız ölçüsünde 
gerek muhtarlarımızdan gerekse 
de bölge halkından gelen talep-
leri değerlendiriyoruz. Musta-
fakemalpaşa ilçemizin Yamanlı 
Mahallemize de çok amaçlı ola-
rak kullanılabilecek bir mahalle 
konağı kazandırıyoruz. Çalışma-
lar hızla ilerliyor. Şimdiden hal-
kımıza hayırlı olsun” dedi.
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Hayat Bursa'daki gençlere güzel
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal tüm faaliyetleri 
Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında topladı. 

Gençlere yönelik etkinlik ve 
hizmetlerin tek çatı altında 

toplanacağı Gençlik Kulübü’nün 
tanıtım toplantısı Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Sunuculuğunu Bursalı oyuncu 
Eser Yenenler’in yaptığı prog-
ram toplantıdan ziyade sohbet 
havasında geçti. Eser Yenenler’in 
okul yıllarının video gösterisiyle 
başlayan etkinlikte ünlü oyuncu, 
Gençlik Kulübü’nün tanıtımı için 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı sahneye davet etti. 
Karşılıklı esprilerle başlayan 
programda Eser Yenenler, genç-
liğe yönelik yapılan çalışmalar, 
Gençlik Kulübü’nün kuruluş 
amacı ve gençlere sağlayacağı 
avantajlarla ilgili sorular sordu, 
Başkan Aktaş da merak edilen 
soruları tek tek cevapladı.
Gençlik tek çatıda
Türkiye’ye örnek olacak Büyük-
şehir Gençlik Kulübü’nü hayata 
geçirdiklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Gençliğe yönelik tüm ça-
lışmalarımızı bundan böyle Bur-
sa Büyükşehir Gençlik Kulübü 
çatısı altında gerçekleştireceğiz. 
Tabi bu oluşumun gençlerimize 
sağlayacağı bir takım avantajlar 
da olacak. Gençlik Kulübü mobil 
uygulamasını indiren genç kar-
deşlerimiz, 4 GB ücretsiz inter-
net data paketine sahip olacak-
lar.Bunun yanı sıra gençlerimiz 
onlarca işyeri ve mağazadan 
indirimli alışveriş yapma imka-
nına kavuşacak. Teleferikten 1 
bilet alana 1 bilet gençlerimize 
bedava olacak. Yine BUDO’dan 3 
bilet alınca 1 bileti ücretsiz elde 
edecekler. Gençlerimiz ayda bir 
kez ücretsiz otopark kullanım 
hakkına sahip olacak. BURFAŞ 
tesislerimizde de kasada yüzde 
15 indirim kazanacaklar. Gençle-
rimize indirim sunun mağazala-
rıma her gün yenileri eklenecek. 
Bu avantajlardan Bursa’da ika-

met eden 15-29 yaş arası genç-
lerimiz yararlanabilecek. Boşuna 
demiyoruz ‘Hayat Bursa’da yaşa-
yan gençlere güzel’ diye” dedi.
Gençler yönetimde
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Kulübü’nün gençlere 

sağladığı en önemli avantajın ise 
görüş ve önerileriyle yönetimde 
söz sahibi olmak olduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, “İşin en 
önemli kısımlarından biri de 
genç arkadaşlarımın şehirle 
ilgili, yapılacak çalışmalar nok-
tasında ne düşündüğü. Neyi arzu 
ettiği ve bizden neler beklediği. 
An itibariyle proje ve hizmetle-
rimizi genç arkadaşlarıma bu 
uygulamadan soracağım. Sevgili 
gençlerimizin düşünceleri bizim 
için çok değerli ve önemli. Yani 
bu projeyle genç kardeşlerimizi 
yönetimin içine dahil etmiş olu-
yoruz. İşin bu kısmını çok önem-
siyorum" diye konuştu.

İhtiyaç nerede Büyükşehir orada
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa’nın Yamanlı 
Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Çok özel şeflerden 
çok güzel pizza
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart 
Dünya Down Sendromu Farkında-
lık Günü etkinlikleri kapsamında, 
Bursa’nın en özel şeflerini pizza yapma 
etkinliğinde buluşturdu.
Bursa’da yaşayan tüm engelli bireylerin, sosyal yaşamın 
her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi amacıyla 
birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık 
Günü’nde de çok özel bir etkinliğe imza attı. Bursa Down 
Kardeşliği Derneği ve Gastro Akademi işbirliğinde düzen-
lenen pizza yapma etkinliği 12 down sendromlu çocuk ve 
ailelerinin katılımıyla Gastro Akademi mutfağında gerçek-
leştirildi. Etkinlik için özel olarak hazırlanan şef önlüklerini 
giyip, şapkalarını takan özel şefler, tezgahın başına geçip, 
İtalyan mutfağı şefi İrfan Yalçın’ın tariflerine göre kendi 
pizzalarını yaptı. Açtıkları hamurun üzerine malzemeleri 
büyük bir dikkatle yerleştiren özel şefler, kendi eserleri 
olan pizzaların fırından çıkmasını da sabırsızlıkla bekledi. 
Etkinlikte özel şefleri yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da önlük giyip, pizza 
yapımında özel şeflere yardımcı oldu. Özel şefler, fırından 
çıkan ve tamamen kendi el emekleri olan pizzaları afiyetle 
yedikten sonra, hareketli müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, 
gönüllerince bir gün geçirdi. Güzel pizzaların özel şefle-
rinden Nefise Kahraman, Melih Bor ve Beyazıt İbiloğlu, bu 
lezzetli pizzaların tarifini ve nasıl hazırladıklarını da büyük 
bir heyecanla anlattı. 

Her zaman yanlarındayız
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, bu 
çocukların birer melek olduğunu, ancak bu sürecin görün-
meyen kahramanlarının anne babalar olduğunu söyledi. 
Bu kahraman ailelerin yanında duyarlı bir belediye baş-
kanı, duyarlı bir hükümet ve duyarlı bir Cumhurbaşkanı 
olduğunu hatırlatan Yıldız, “Ailelerin en büyük kaygısı ‘biz 
öldükten sonra bu çocuklarımıza ne olacak.’ Biz bu kaygıyı 
ortadan kaldırmak için her zaman yanlarındayız. Bu çocuk-
larımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bu tür etkinlikleri 
önemsiyorum. Onların gözlerindeki ışıltıyı görünce ne ka-
dar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz” dedi.
Gastro Akademi Kurucusu Recep Hakan Ziya da “Bizim on-
ları topluma daha güzel, daha sağlıklı nasıl kazandırabiliriz, 
onun derdine düşmemiz gerekli” dedi.
Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay İbiloğlu da 
down sendromlu çocukların evlere kapatılmaması gerekti-
ğini ve toplumun onları bir birey olarak görmesi gerektiğini 
vurguladı. 
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Dağ yöresinde yaşam kalitesi artıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’e kazandırılan ve bünyesinde otopark, restoran, düğün salonu, konfe-
rans salonu ve fuaye alanı da bulunan Keles Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Her alanda Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri hayata 

geçiren Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, 17 ilçede de yaşam stan-
dartları yükseltmek için yoğun 
mesai harcıyor. Tüm ilçelerde 
ulaşım ve altyapıyı öncelikli 
konu olarak ele alan Büyükşehir 
Belediyesi, bölgelere ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni hizmet bina-
ları da kazandırmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda Keles ilçesine 
kazandırılan Kültür Merkezi, 
düzenlenen törenle hizmete açıl-
dı. Keles’in Cuma Mahallesi’nde 
bodrum, zemin, artı 2 kat olarak 
toplam 2970 metrekare inşaat 
alanı bulunan projenin bodrum 
katında 15 araçlık bir otopark 
alanı ve teknik odalar, zemin 
katında 3 adet dükkan, 60 kişilik 
restoran ve mutfak, birinci ka-
tında 250 kişilik düğün salonu 
ve ikinci katında da 185 kişilik 
konferans salonu ile fuaye alanı 
bulunuyor.
Herkes istifade etsin
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra 
törene, Bursa Milletvekilleri 
Osman Mesten ve Refik Özen, 
Keles Belediye Başkanı Mehmet 
Keskin, Keles Kaymakamı Kübra 
Teymur, AK Parti İl Başkanvekili 
Mustafa Yavuz, il ve ilçe teşkilatı 
yöneticileri, belediye bürokratla-
rı ve geçmiş dönem ilçe belediye 
başkanları katıldı. Salgın sebe-
biyle dünyanın ve Türkiye’nin 
zor bir süreçten geçtiğini 
söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, devletin 
tüm kademeleriyle yoğun çaba 
sarf ederek sürecin en hasarsız 
şekilde atlatılması için mücadele 
ettiğini belirtti. Keles’in kültür, 
sosyal ve sanat hayatına, genç-
lerine ve halkına hizmet edecek 
bir merkezi hizmete açtıklarını 
ifade eden Başkan Alinur Aktaş, 
17 ilçesi ve 3 milyon nüfusuyla 

Bursa’nın her geçen sene büyü-
düğünü dile getirdi. Dağ yöre-
sindeki 4 ilçenin nüfus olarak en 
küçük olmasına rağmen merkez-
de dağ yöresiyle bağlantılı bin-
lerce vatandaşın olduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bu böl-
gelerin geliştirilmesi gerekiyor. 

Yoluyla, doğalgazıyla ve diğer 
çalışmalarla bunun için gayret 
ediyoruz. Daha yapacağımız ça-
lışmalar da var. Burada yaşayan 
herkesin bu hizmetlerden istifa-
de etmesini istiyoruz. Bizler bu 
düşünceyle yatıp kalkıyoruz. Bu 
işin projelendirmesinde emeği 

geçen geçmiş dönem ilçe beledi-
ye başkanı Mehmet Teke ve eski 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür edi-
yorum. Bizde eski yeni yok. Hep 
beraber hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Altyapıyla alakalı çok 
ciddi rakamlı projeler hayata ge-
çiriliyor. Bunun için farklı kredi-
ler, farklı avantajlar kullanılmaya 
çalışılıyor. Keles Kültür Merkezi 
hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan 
mekanların içini doldurmaktır. 
Emeği geçen herkesi tebrik edi-
yorum” dedi.
“Araç sayısı azaldı”
Milletvekillerinden yerel yö-
neticilere kadar bütün halinde 
Bursa’ya hizmet etmek için mü-
cadele ederken birilerinin iftira 
atmanın, yalanla milleti derdi 
içerisinde olduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, “Muhalefetten bir 

il başkanı 157 tane daha araç 
kiralamışsınız’ diye açıklama 
yapmış. Bursalıların gönlü müs-
terih olsun. Her bir kuruşta ha-
ramı helali gözeterek, daha fazla 
hizmet götürmek gayesiyle hare-
ket ediyoruz. Göreve başladığım 
Kasım 2017'deki araç sayısın-
dan 107 araç daha azalmışız. Bu 
iftiraların, tenkitlerin ardı arkası 
kesilmiyor. Bundan rahatsız de-
ğiliz. Doğrusu söyledikten sonra 
hatamız varsa bunu çıkıp rahat-
lıkla paylaşırız. Bu şehrin her bir 
sorununu çözmek, Bursalıların 
reyleriyle göreve gelmiş biz 
yöneticilerin ana görevidir. Dün 
böyleydik, bugünde böyleyiz. 
Yarın da aynı anlayışla hareket 
edeceğiz” diye konuştu.
Keles Belediye Başkanı Mehmet 
Keskin, Keles Kültür Merkezi’nin 
ilçeye kazandırılmasında emeği 
geçen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’a, geçmiş dö-
nem Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’ye ve geçmiş 
dönem Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Teke’ye teşekkür etti.

600 yıllık değer eski ihtişamına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel 
Tasarım projesi kapsamında Kızılay, Merkez Bankası, İşkur binaları ile 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 
dükkânın yıkımının ardından Pirinç Han’ın arka tarafındaki bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

Osmanlı'nın ilk başkenti 
olan Bursa'da 14. yüzyılda 

oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda 
han, bedesten ve çarşıların olu-
şumuyla gelişimini tamamlayan 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni 
eski ihtişamına kavuşturacak 
proje etap etap ilerliyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan da desteklenen projesinde, 
Kızılay, İşkur, Merkez Bankası 
binalarının yıkımıyla 600 yıllık 
Ulu Cami’nin, Cemal Nadir Cad-
desi üzerinden de görünmesi 
sağlanmıştı. Ardından Pirinç 
Han’ın arkasındaki Bursalı Esiri 
Mehmet Efendi olarak bilinen 
40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına 
ait türbenin etrafını saran 15 
dükkânın yıkımı da tamamlan-
mıştı. Böylece Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi, etrafını çevre-
leyen binalardan arındırılarak 
yeniden gün yüzüne çıkmaya 
başladı.

Bir bina daha yıkıldı
Bölgede etap etap devam eden 
çalışmalar kapsamında, Pirinç 
Han ve yıkılan Kızılay binasının 
arkasındaki bir binanın daha 
yıkımı Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerince tamamlandı. Çevre 
güvenliğinin alındığı çalışmada, 
ekipler kısa sürede yıkımı bitirdi.

“Tarihi doku, şehir ile 
bütünleşecek”
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, “Çarşıbaşı, 
tam anlamıyla bir açık hava mü-
zesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin girişidir. Bölgede 14 
han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 
üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 

4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil 
mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 
3 türbe bulunuyor. Sultan kül-
liyeleri ve Cumalıkızık ile bir-
likte Bursa’nın UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yer almasını 
sağlayan bu alan, korunması ve 
gelecek nesillere taşınması ge-
reken evrensel bir miras. Proje 
kapsamında, Cemal Nadir Cad-

desi üzerinde ve Zafer Plaza’dan 
başlayıp Ulucami’ye kadar uza-
yan bölgede yer alan ‘sonradan 
yapılmış’ binaların kaldırılarak, 
tarihi alanın açığa çıkması sağla-
nacak. Bu sayede hem şehrimize 
bir meydan kazandırılacak hem 
de tarihi kimliğimiz gün yüzüne 
çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile 
bütünleşecek” dedi.
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Sadece Bursa kent merkezin-
de değil, 17 ilçede de ulaşım 

yatırımlarını kesintisiz sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Orhangazi ilçesinde de caddeleri 
yayalar için daha güvenli hale 
getiriyor. Orhangazi Arkaltı Cad-
desinde 800 metrelik güzergahta 
yapılan çalışmalar kapsamında 
2 bin 500 metrekare parke taşı, 
1500 metre bordür 1250 metre-
küp kazı-dolgu imalatı gerçekleş-
tiriliyor. Trafiği aksatmayacak şe-
kilde gerçekleştirilen çalışmalarla 
yaya kaldırımları hem modern bir 
görünüm kazanıyor hem de daha 
güvenli hale geliyor.
Pandemi süreci nedeniyle tüm 
dünyada yatırımların durma nok-
tasına geldiği bir dönemde özel-
likle ulaşım ve altyapı konusunda 
yatırımlarını kesintisiz sürdür-
düklerini belirten Başkan Aktaş, 
Orhangazi ilçesindeki kaldırım 
düzenleme çalışmalarının da kısa 
süre süre içinde tamamlanacağını 
söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım 
A.Ş., UFUK2020-PRIMA 2019 çağrı başlığı altında 
‘Akdeniz Bölgesi Narenciye Ürünleri: Sürdürülebi-
lir, Besin Değeri Arttırılmış Tarımsal Olarak Geliş-
tirilmiş Geleneksel Ürünlerin Eldesi İçin Yenilikçi 
ve Soft Proses Üretim Teknikleri Çözümleri (ME-
DISMART)’ isimli projeye start verdi. Ulusal ortağı 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
olan projenin uluslararası ortakları ise İtalya, Por-
tekiz, Mısır ve İspanya. Haziran 2020’de başlayan 
proje 36 ay süresince devam edecek.
MEDISMART Projesi ile Akdeniz ve diğer AB ül-
kelerindeki tarımsal gıda sektöründe ‘Sıfır Atık’ 
kültürünün uygulanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla atık ve yan ürünlerin yeniden kullanı-
mına yönelik yenilikçi stratejiler oluşturulması 
amaçlanıyor. Proje kapsamında hem taze hem de 
konserve ürün pazarları için yüksek basınç işle-
me ve ultrasound gibi soft, yenilikçi teknolojiler 
kullanarak besin değerleri ve duyusal özelliklerin 
değişmeden korunabildiği yeni narenciye ürün 
çeşitleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Projede atıkların yeniden değerlendirilmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarla narenciye atıkları 
artık kirletici bir tarımsal sanayi atığı olarak değil, 
değerli bir doğal hammadde ve katma değerli ürün 
olarak görülebilecek. Atıklardan elde edilen fonk-
siyonel/doğal özler kullanılarak gelişmiş konserve 
ürünler, içecekler, jöleler, düşük kalorili reçeller ve 
diğer gıda ürünleri elde edilebilecek. Ayrıca en-
düstriyel işleme atıklarından biyoaktif ve fonksiyo-
nel biyomoleküllerin geri kazanımı ile insan vücu-
du tarafından doğrudan sentezlenemeyen ancak 
antioksidan aktivite özellikleri ile sağlık üzerine 
olumlu etkileri olan yeni bir bileşen yelpazesinin 
elde edilmesi planlanıyor. Bu atıklardan ayrıca 
kumlu toprakların su tutma ve/veya besin tutma 
kapasitesini arttırması yolu ile toprak özelliklerini 
geliştirici olarak tarımda başarılı bir şekilde kulla-
nılan süper emici hidrojellerin eldesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile tarım-
sal gıda atıklarının sebep olduğu çevre kirliliğini 
azaltmayı ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedef-
leniyor.
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Toprak bereketleniyor, Bursa kazanıyor
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla bugüne kadar yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli 
fide fidan dağıtımı, ekipman ve eğitim desteği gibi konularla sürekli çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 
tarımda hedef büyüttü.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ta-
rım A.Ş. aracılığıyla yapılacak ‘5 

Milyon Fidan Projesi ve Online Çiftçi 
Destek Sistemi’ düzenlenen toplantı 
ile kamuoyuna tanıtıldı. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıya Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra 
Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz 
Gözgeç, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, 
Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Tica-
ret Borsası Başkanı Özer Matlı, AK 
Parti İl Başkanı Davut Gürkan, aka-
demisyenler ve çiftçiler katıldı.
1,5 milyon fide - fidan
Toplantıda Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarımda 2023 vizyo-
nunu değerlendiren Başkan Alinur 
Aktaş, göreve geldikleri ilk günden 
beri katma değeri yüksek ürün üre-
timine katkı verdiklerini hatırlattı. 
Bursa’yı özellikle üzümsü meyveler 
konusunda lider konuma getirmek 
amacıyla başlattıkları ‘kaliteli ahu-
dudu yetiştiriciliği’ ve ‘yaban mersini 
yetiştiriciliği’ projeleriyle çiftçilerin 
yüzünü güldürdüklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 650 
bin fidanı üreticimiz ile buluşturduk. 
2021 yılı itibariyle yaban mersini ve 

ahududu yetiştiriciliği projelerimize 
ek olarak aronya, böğürtlen, goji-
berry, çilek ve lavanta yetiştiriciliği 
projelerimizi de uygulamaya koyuyo-
ruz. Bu kapsamda üreticimize her yıl 
1.5 milyon fide ve fidan desteği ve-
receğiz. Böylece 2023 sonu itibariyle 
750 futbol sahası büyüklüğünde 
alanda 5 milyonu aşkın fide ve fidan 
kentimizin tarımına kazandırılmış 
olacak” dedi.
250 milyonluk katkı
Bursa tarımına kazandırılacak 
5 milyon fidan için yapılacak 25 
milyon liralık yatırımın yarısının 

Büyükşehir tarafından sübvanse 
edileceğini kaydeden Başkan Aktaş, 
kalan yarısının ise ürününe göre 
çiftçilerden hasattan hasada birkaç 
vade ile alınacağını vurguladı. 5000 
dekarı aşkın alanda yapılacak ihra-
cata uygun nitelikte 7500 ton yeni 
ürün üretiminin Bursa tarımına 
kazandırılacağını dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Her yıl artarak devam 
edecek üretim ile 2023 yılı itibariyle 
sadece direkt ürün bazlı gelirler ile 
şehrimizin ve ülkemizin, tarım-gı-
da ekonomisine yıllık 250 milyon 
liralık katkı koyuyoruz. Fidanların 
verimli ömürlerinde ekonomimize 
toplamda 10 milyar liralık katkı ko-
yuyoruz. Desteklerimiz ile oluşacak 
üretim alanlarının dolaylı gelir ve 
iş imkânları da göz önünde bulun-
durulduğunda tarım, gıda sanayi, 
işleme, ambalaj, gübre, yakıt, sarf 
malzemeleri, istihdam, tarım tekno-
lojileri ve diğer ilgili sektörlerde, ilk 
10 yılda yaklaşık 5 milyar, verimli 
ömürde ise yaklaşık 30 milyarlık bir 
ekonomik döngü ortaya çıkacağını 
öngörüyoruz. Yaklaşık 1.600 ailenin 
daha aile işletmeciliği modeli içeri-
sinde tarımsal üretime katkı koyma-
sını sağlıyoruz" diye konuştu.

Orhangazi’de kaldırımlara çeki düzen
Orhangazi ilçesinde trafik sirkülasyon planı doğrultusunda kaldırım bordür 
düzenleme çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.

Tarımda da 
atıklar 
sıfırlanıyor
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağ-
lanması hedefiyle örnek projeleri 
hayata geçiren Tarım A.Ş., ‘sıfır 
atık’ kültürünün tarımsal gıda 
sektöründe de uygulanmasına 
yönelik uluslararası bir projeyi 
daha hayata geçiriyor.
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Hayat kaynağı olan su-
yun doğru kullanımına 

dikkat çekmek amacıyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve BUSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından 22 Mart Dünya Su 
Günü etkinlikleri kapsamında 
kortej yürüyüşü düzenlendi. 
Tophane’deki Saltanat Kapı 
önünden başlayan yürüyüşe 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 

Milletvekili Atilla Ödünç, BE-
SOB Başkanı Arif Tak, BUSKİ 
Genel Müdürü Güngör Gülenç, 
BUSKİ bürokratları, Bursa 
Mahalle Gönüllüleri ile va-
tandaşlar katıldı. Büyükşehir 
Belediye Bandosu eşliğinde 
gerçekleşen yürüyüşte, Ma-
halle Gönüllüleri ellerindeki 
dövizlerle suyun tasarruflu 
kullanımına dikkat çekti. Yü-
rüyüşün ardından Orhangazi 

Parkı’nda düzenlenen törene 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Bursa Millet-
vekili Ahmet Kılıç ile AK Parti 
İl Başkanı Davut Gürkan da 
katıldı.
Tasarruf vurgusu
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, burada 
yaptığı konuşmada su tasar-
rufunun önemine dikkat çekti. 
‘Türkiye ve Bursa su zengini’ 
algısının çok yanlış olduğunu 
ifade eden Başkan Aktaş, gele-
cek nesillere daha yaşanabilir 
bir Bursa bırakmak için her 
bir bireyin suyu tasarruflu 
kullanması gerektiğini vurgu-
ladı. Özellikle son 2-3 yıldır 
bütün dünyanın büyük bir 

kuraklık yaşadığını açıklayan 
Başkan Aktaş, “Bu kurak-
lık nedeniyle geleceğe dair 
endişelerimiz, kaygılarımız 
var. Ama biz kaygılanmakla 
kalmayıp, BUSKİ olarak ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Ancak 
unutulmamalı ki yatırımların 
yanında tasarruf da büyük 
önem taşıyor. Bursa olarak 3 
milyon 100 bin nüfusumuz 
var. Her birey günlük 1 litre su 
tasarruf etse 3 milyon 100 bin 
litre su tasarrufu sağlanmış 
olacak. Büyüklerimiz daha 
iyi bilirler, 80’li, 90’lı yıllarda 
su ile alakalı ciddi sıkıntılar 
varken, son 30 yılın en kurak 
mevsimini yaşadığımız bu 
sene, bir gün bile su kesintisi 
yapmadık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi En-
gelliler Şube Müdürlüğü tarafından 

Bursa Kent Konseyi ve Bursa Down 
Kardeşliği Derneği ortaklığında ‘Bir ev 
bir dünya’ projesi başlatıldı. Pandemi 
sürecindeki yaşanan kısıtlamalardan 
daha fazla etkilenen görme, işitme, 
ortopedik, otizm, down sendromu, 
cerebral palsi, ağır kronik hastalık gibi 
özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, 
projeyle birlikte karşılaştıkları zorluk-
larla baş edebilme konusunda uzman-
lar tarafından destekleniyor. Danış-
manlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek 
hizmetlerine erişimleri de kolaylaşır-
ken, çocukların gelişiminin takibi de 
yapılıyor. Projeye, Bursa’da ikamet 
eden ve özel gereksinimi bulunan 0-3 
yaş aralığındaki çocukların aileleri 
0224 716 21 82 nolu telefondan veya 
engellilersbmd@bursa.bel.tr adresine 
mail atarak başvuru yapabiliyor.

Birebir görüşme
Ailelerle birebir görüşmeler gerçek-
leştiren Psikolog Oya Berber, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube 
Müdürlüğü tarafından covid döne-
minde 0-3 yaş arasındaki çocukların 
sağlık hizmetlerinden daha rahat 
yararlanması ve eğitimlerinin aksama-
ması için aileleri destekleyici program 
hazırlandığını dile getirdi. Çalışmanın 
sürdürülebilir olduğunun altını çizen 
Berber, “Sürekli ailelerle irtibat halin-
deyiz. Proje kapsamında ailelerle görü-
şüyoruz. Daha sonra aile danışmanlığı, 
eğitim hizmeti, fizyoterapi desteğiyle 
ailelere pandemi sürecinde eksik kal-
dıkları ara destekleri sağlıyoruz. 30 
aileyle belirli periyotlarla görüşmeler 
yaptık. Yeni kayıtlar almaya devam 
ediyoruz” dedi.
Proje paydaşlarından Bursa Down 
Kardeşliği Derneği’nin Başkanı Gülay 
İbiloğlu, 2015 yılında birkaç down 
sendromlu çocuğun aileleri tarafından 
kurulan dernekte hak savunuculuğu ve 
aile danışmanlığıyla ilgili ailelere des-
tek verdiklerini söyledi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ile ‘Bir ev bir dünya’ 
projesini gerçekleştirdiklerini belirten 
İbiloğlu, 0-3 yaş çocukların eğitimi ve 
ailelerin bilgilendirilmesiyle ilgili güzel 
çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Fizyoterapist Sevnur Mustafa ise, proje 
kapsamında çocukların değerlendir-
mesinin yapıldığını, ev programları 
şeklinde ödevler verildiğini ve takibi-
nin yapıldığını ifade etti.
Projeye katılan aileler ise verilen deste-
ğin çocukları ve kendileri için çok önem-
li olduğunu belirterek, çalışmanın uzun 
soluklu olmasını istediklerini söyledi.
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İstanbul Caddesi’nde dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’nin çehresini değiştirecek çalışma-
lara örnek oluşturması beklenen dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları başladı.

Ulaşımdan altyapıya, 
spordan tarihi ve kültü-

rel mirasa kadar her alanda 
Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
yatırımlara devam eden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, yıllar-
dır konuşulan ancak somut 
bir adım atılamayan İstanbul 
Caddesi’nde kentsel dönüşüm 
için düğmeye bastı. Bursa’nın 
İstanbul’a açılan kapısı olan 
ancak plansız yapılar, düzen-
siz tamirhanelerle görüntü 
kirliliğinin yaşandığı İstanbul 
Caddesi’nin modern bir gö-
rünüm kazanması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi mülki-
yetindeki Yeşilova Mahallesi 
11514 ada 1 nolu parselde 
örnek bir dönüşüm projesi 
hazırlandı. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından ‘kat karşılığı’ 
olarak yaptırılacak projede, 
ihaleyi kazanan firma yapı 
ruhsatlarının da alınmasının 
ardından inşaata başladı.
Örnek olacak
İstanbul Caddesi’ni gerçek bir 
vitrin haline getirecek çalış-
malara emsal teşkil etmesi 
beklenen, 11 bin 269 metre-
kare alanda gerçekleştirilecek 
projede hafriyat ve zemin iyi-
leştirme çalışmalarına başlan-
dı. Örnek bir karma kullanım 
ilkesi gözetilerek hazırlanan 
projede 193 adet konut, 118 
adet ofis ve 30 adet dükkan 
bulunuyor. Konukların 26’sı 
1+1, 76’sı 2+1 ve 91 adedi 
de 3+1 olarak tasarlandı. 
Tüm inşaat işinin 24 ayda 
tamamlanması hedeflenirken, 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan inşaat sahasının yanına 
İstanbul Caddesi’nde yapı-
lacak tüm kentsel dönüşüm 
çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme ve görüşmelerin yapıla-
cağı Kentsel Dönüşüm İrtibat 
Ofisi kuruldu.

Bursa’nın vitrini
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, İstan-
bul ile karayolu bağlantısının 
sağlandığı tek yol olan İstan-
bul Caddesi’nin kentin vitrini 
olduğunu ancak çarpık yapı-
laşma ve tamirhanelerin yol 
açtığı görüntü kirliliği yüzün-
den caddenin Bursa’ya ya-
kışmadığını söyledi. İstanbul 
Caddesi’nin modern bir görü-

nüm kazanması amacıyla ha-
zırladıkları kentsel dönüşüm 
projesinde artık imalatların 

başladığını ifade eden Baş-
kan Aktaş, “Bu proje bundan 
sonra İstanbul Caddesi’nde 
yapılacak çalışmalar için de 
örnek oluşturacak. Bu nedenle 
projenin üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Yine bu caddemize 
hem ulaşım anlamında hem 
de estetik görüntü anlamıyla 
değer katacak T2 tramvay 
hattımızla ilgili çalışmalar da 
hızla devam ediyor. İstanbul 
Caddesi bu dönüşüm çalışma-
larıyla Bursa’nın gerçek vitrini 
haline gelecek” dedi.

Minik melekler 
daha çok gülecek
Özel gereksinimli çocuk-
lar ve aileleri, sürecin 
sıkıntılarını Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
sosyal ve psikolojik des-
tekleriyle aşıyor.

Su Günü’nde tasarruf uyarısıSu Günü’nde tasarruf uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya 
Su etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
kortej yürüyüşü ve törende su tasarrufu-
nun önemine dikkat çekildi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kentin kültür, sanat ve turizm unsurla-
rının tanıtılması amacıyla geliştirilen 
www.bursa.com.tr web sitesi yeni ara 
yüzü, yeni içerikleri ve daha erişilebilir 
fonksiyonları ile güncellendi.

Türkçe, İngilizce ve 
Korece dillerinde yayın-

lanan web sitesi sayesinde, 
Bursa’nın gezi rotaları, tarihi 
mekânları, müzeleri, gele-
neksel el sanatları, festivalle-
ri, kültürel etkinlikleri, kültür 
merkezleri, sinema ve tiyatro 
salonları, yerel lezzetleri ve 
lezzet durakları, doğal gü-
zellikleri ile termal değerleri 
tek bir platformda toplandı. 
Macera sporu aktiviteleri, 
piknik alanları ve parklar ile 
ulaşım imkânları, turizm ha-
ritaları, konaklama, rehberlik 
hizmetleri, turist bilgilendir-
me noktaları, tanıtım video-
ları, sanal tur uygulamaları 
gibi turistin doğrudan bilgi 
sağlayabileceği veriler de 
web sitesine yüklendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Dış İlişkiler Dairesi Başkan-
lığı, Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı ve Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 
girişimi ile yapılan çalışma 
kapsamında web sitesi, ken-
tin tanıtımı ve turizme odak-
landı. Yapılan çalışma ile 660 
sayfa yeni içerik, 2.791 adet 

fotoğraf, 17 farklı tanıtım 
filmi, 2 farklı kategoride 13 
farklı kültür, tarih ve doğa 
rotası, 21 farklı kategoride 
Bursa’nın tarihi, kültürel ve 
doğal alanlarının tanıtımının 
yapıldığı 515 farklı mekân, 
117 farklı içerikten oluşan 
geleneksel el sanatları, yerel 
lezzetler, festivaller ve etkin-
liklerin tanıtımının yapıldığı 
içerikler ile 15 farklı konuda 
doğrudan turistin Bursa’daki 
seyahatini kolaylaştırmaya 
yönelik hazırlanan içerikler 
www.bursa.com.tr web sitesi 
ile kullanımına sunuldu.
Web sitesinin mobil uygula-
masının da geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarını sürdü-
ren Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, web sitesi ve mobil 
uygulamanın farklı dillerde 
de kullanımına olanak sağla-
yacak altyapıyı hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Yenişehir’de oluşturu-

lan ana kucağı eğitim merkezinin 
açılışı, Başkan Alinur Aktaş, AK 
Parti Bursa Milletvekili Vildan 
Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye 
Başkanı Davut Aydın ve vatan-
daşların katıldığı törenle yapıldı. 
Açılışın ardından Başkan Aktaş, 
protokol üyeleriyle birlikte mer-
kezi gezerek, eğitim gören çocuk-
larla sohbet etti.
750 öğrenci
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, insan odak-
lı hizmet anlayışının en güzel 
örneklerini sosyal belediyecilik 
alanındaki çalışmalarla ortaya 
koyduklarını söyledi. Eğitim hiz-
metlerinden yardımlaşma çalış-
malarına, STK’lar ile işbirliğin-
den engelli hizmetlerine, sanat 
ve mesleki eğitim kurslarından 
sınır ötesi desteklere kadar bir-
çok alanda proje üreten Büyük-
şehir Belediyesi’nin daha iyi bir 
hayat için sorumluluk bilinciyle 
hareket ettiğini belirten Başkan 
Aktaş, “Bu kapsamda uygula-
maya aldığımız projelerden biri 
de ana kucağı projemizdir. Ana 
kucağı çocuk eğitim merkezleri-
miz 2020-2021 yılı 1. döneminde 
630 öğrenciye hizmet verdi. 
Bugüne kadar 9 ana kucağını 
Bursa’ya kazandırdık. Bugün bu-
rada açacağımız merkez ile 750 
öğrenciye ulaşmış olacağız. Gem-
lik ve Osmangazi-Alacahırka’da 
açacağımız merkezler ile beraber 
1000 öğrencimiz bu hizmetten 
faydalanmış olacak” diye konuş-
tu.
Hedef, 50 Ana Kucağı
Başkan Aktaş, Mustafakemalpaşa 
ve Karacabey ana kucağı mer-
kezi hazırlıklarının sürdüğünü 
belirterek, 50 merkeze ulaşmayı 
hedeflediklerini kaydetti. Ana 
kucağı eğitim merkezlerinin 
temel amacının okul öncesi eği-
tim hizmeti alamayan çocuklara 
bu imkanın ücretsiz sağlanması 
olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 
“Merkezlerimizde milli eğitim 
müfredatı takip edilerek, 4-6 yaş 
arası çocuklara eğitim veriliyor. 
Sabah ve öğlen olmak üzere ikili 
sistemde eğitim hizmeti sunulu-
yor. Milli eğitim müfredatına ek 
olarak, ‘Şehrim Bursa’ ve ‘Değer-
ler Eğitimi’ müfredatı da işleni-
yor. Her merkezimizde bir, bazı 
merkezlerimizde iki adet yemek-
hane bulunuyor. Her gün sabah 

grubuna kahvaltı ve öğle grubu-
na ikindi öğünü ücretsiz olarak 
veriliyor. Her öğrencimizin çanta, 
kırtasiye malzemeleri ve eğitim 
setleri de belediyemiz tarafından 
tamamen ücretsiz olarak karşıla-
nıyor” şeklinde konuştu.
Ana kucağı merkezlerine psi-
kolojik danışmanların da dahil 
edildiğini ve çocuklara daha iyi 
şartlarda kaliteli eğitim veril-
diğini kaydeden Başkan Aktaş, 
“Yapılan gözlemlerle öğrencilerin 

durumları tespit ediliyor. Yeni 
açılacak merkezlere özel eğitim 
sınıfları oluşturulmasını ve özel 
eğitim öğretmeni, dil terapisti, 
oyun terapisti ve pedagog gibi 
uzmanların da projeye dahil 
edilmesini planlıyoruz. Yenişehir 
şubemizde 3 sınıf, 1 yemekhane, 
1 idare ofisimiz mevcut. Şu an 80 
öğrencimiz eğitime başladı. 6 öğ-
retmen, 2 hizmetli personelimiz 
var. 100 öğrenci kapasitesi olan 
ana kucağımızın hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
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10. Ana Kucağı merkezi Yenişehir’e
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘okul öncesi eğitim hizmeti alamayan miniklere bu imkanı sağlamak için’ projelen-
dirdiği ana kucağı merkezlerinin 10.’su, Başkan Alinur Aktaş tarafından Yenişehir’de hizmete açıldı.

Mudanya caddelerine estetik dokunuş
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, Mu-
danya ilçesi Su 

deposu Caddesi ve 
Engin Adıyaman 
Caddesi’nde yap-
tığı çalışmalarla, 

yaya kaldırımlarını 
hem güvenli hem 
de konforlu hale 

getiriyor.

Sadece Bursa kent merkezin-
de değil, 17 ilçede de ulaşım 

yatırımlarını kesintisiz sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Mudanya ilçesinde de caddeleri 
yayalar için daha güvenli hale 
getiriyor. Su deposu Caddesi ve 
Engin Adıyaman Caddesi’nde 550 
metrelik güzergahta yapılan çalış-
malar kapsamında 3 bin metreka-
re taş, 210 metreküp beton, 1350 
metre bordür 1500 metreküp 
kazı-dolgu imalatı gerçekleştirili-
yor. Trafiği aksatmayacak şekilde 

gerçekleştirilen çalışmalarla yaya 
kaldırımları hem modern bir 
görünüm kazanıyor hem de daha 
güvenli hale geliyor.
Pandemi süreci nedeniyle tüm 
dünyada yatırımların durma nok-
tasına geldiği bir dönemde özel-
likle ulaşım ve altyapı konusunda 
yatırımlarını kesintisiz sürdür-
düklerini belirten Başkan Aktaş, 
Mudanya ilçesindeki kaldırım 
düzenleme çalışmalarının da kısa 
süre süre içinde tamamlanacağını 
söyledi.

Bursa’nın turizm portalı
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Eğitim kurumlarına spor 
salonları, amatör spor ku-

lüplerine sahalar, branşlara özel 
spor tesisleri gibi yatırımların 
yanında Belediyespor Kulübü 
marifetiyle futbol dışındaki 
branşlara verdiği desteklerle 
Bursa’da sporun çıtasını her 
geçen daha da yükselten Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, ilçeler-
deki spor yatırımlarına da ara 
vermeden devam ediyor. Karaca-
bey Belediyesi’nin Öğretmenler 
Parkı'nda oluşturulan tesislerde 
bir süredir yürüttüğü çalışma-
lara futbol antrenman sahası ile 
destek veren Büyükşehir Bele-
diyesi, bölgeye 9750 metrekare 
alanlı doğal çim futbol sahası 
kazandırmıştı. Zemin iyileştirme, 
çevre korkulukları, doğal çim 
futbol zemini ve sulama tesisi 
imalatlarının ardından saha geç-
tiğimiz yıl hizmete açılmıştı.
Saha etrafını çevreleyen 400 
metre uzunluğa sahip sentetik 
çim koşu pisti imalatı ile yan 
tampon ağı imalatları da Büyük-
şehir Belediyesi tarafından ta-

mamlanırken, böylelikle sahanın 
da hiçbir eksiği kalmadı.
Karacabey’in nüfusu 100 binlere 
dayanan, otoyol, hızlı tren, Tek-
nosab gibi projelerle gelişime 
çok açık bir ilçe olduğunu ifade 

eden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, bu gelişim 
sürecine Büyükşehir olarak her 
türlü desteği verdiklerini söyle-
di. Bir taraftan ilçenin içme suyu 
kalitesini artıracak çalışmalar 
devam ederken, bölgede spor 
yatırımlarına da önem verdik-
lerini dile getiren Başkan Aktaş, 
“Antrenman sahamızı geçtiğimiz 
yıl Ağustos ayında hizmete aç-
mıştık. Saha kenarındaki koşu 
pistini de şimdi tamamladık. 
Tüm sporcularımıza hayırlı ol-
sun” dedi.
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Sporun nabzı  
Yıldırım'da atacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf 
Kent Parkı bünyesinde yer alan ve içinde futbol sahaları, basketbol, 
boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının 
bulunduğu Spor Kompleksi'nde çalışmalar hızlandı.

Bursa'nın yeniden yeşille 
anılan bir kent olması hede-

fiyle Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Yıldırım'a kazandırılan 
Vakıf Kent Parkı'nın ikinci etabı 
olan spor tesisleri bölümünde de 
çalışmalar tamamlanma aşama-
sına geldi. Yıldırım'ın Vakıf, İsa-
bey ve Demetevler mahalleleri 
arasında yer alan aynı zamanda 
Kestel ve Gürsu ilçelerine de 
sportif anlamda katkı sağlayacak 
tesislerin bünyesinde yer alan 
ve 1900 kişi kapasiteli tribünü 
de bulunan iki adet nizami suni 
çim futbol sahasında çalışmalar 
tamamlandı. Yaklaşık 3600 met-
rekare alan üzerine inşa edilen 
Spor Salonu ve Eğitim Merkezi 
binasındaki çalışmalara da hız 
verildi. Bünyesinde biri uluslara-

rası standartlara uygun 800 met-
rekare alanlı olmak üzere 2 bas-
ketbol sahası, boks salonu, güreş 
salonu, fitness salonu, kafeterya, 
9 adet derslik, genel amaçlı spor 
salonu, her branş için soyunma 
odaları ve duşların yer aldığı te-
sislerde doğrama, seramik kap-
lama ve boya imalatları devam 
ediyor. Yıldırım ilçesinde spora 
büyük değer katacak tesislerde-
ki çalışmaların Haziran ayında 
tamamlanması planlanıyor.

Spor ve yeşil iç içe
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, gençlik ve 
yeşil Bursa’ya yönelik projelerin 
önemli öncelikleri arasında ol-
duğunu söyledi. Yıldırım ilçesine 
kazandırılan Vakıf Kent Parkı’nın 
da bu iki alana hizmet edeceğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “225 
dönümlük parkımızın yapımını 
tamamlamıştık. Parkla bütün-
leşik olarak projelendirilen ve 
inşaatında bir miktar gecikme 
yaşanan spor tesislerinde de 
çalışmaları hızlandırdık. Kısa 
sürede bu spor tesislerinin de ta-
mamlanmasıyla Vakıf Kent Parkı, 
halkımızın yeşille, gençlerin de 
sporla buluştuğu önemli bir cazi-
be merkezi olacak” dedi.

Karacabey sahasının eksiği kalmadı
Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Karacabey ilçesine kazan-
dırılan doğal çim futbol antrenman sahasının eksik olan koşu parku-
ru ve yan tampon ağı imalatlarını da tamamladı.

Akaryakıt istasyonlarında 

sıkı denetim
Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve 
halk sağlığının korunması amacıyla, 
“bütünşehir” yasasıyla birlikte il sınır-
ları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG 
satış istasyonları denetimlerine ve is-
tasyon yetkililerini bilgilendirme çalış-
malarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa İl sınırları içeri-
sinde 2. Sınıf Gayrisıhhi 

müessese sınıfındaki tüm 
akaryakıt, LPG ve CNG satış 
istasyonları, Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
ekipleri tarafından, çevre 
ve yangın risklerine karşı 
denetleniyor.
Yapılan denetimlerde; in-
san sağlığına zarar verilme-
mesi, çevre kirliliğine yol 
açılmaması, yangın, patla-
ma, genel güvenlik, iş gü-
venliği, işçi sağlığı, trafik ve 
karayolları, imar, kat mülki-
yeti ve doğanın korunması 
hedefleniyor. Bu kapsamda 
patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı 
maddelerin satıldığı ve 
depolandığı işyerleri olan 
akaryakıt, LPG ve CNG satış 
istasyonlarının çevre ve 
insan sağlığına zarar ver-
meden faaliyetlerini sür-
dürebilmeleri için, yangına 
karşı gerekli önlemlerin 
alındığını gösteren itfaiye 
raporlarının alınması gere-

kiyor. Geçmiş tarihte itfaiye 
raporları olan istasyonların 
ise bu rapora uygun itfaiye 
önlemlerinin yeterli olup 
olmadığı tespit edilerek, 
insan can ve mal güvenliği-
ni korumak amacıyla ge-
rekli tedbirler aldırtılmaya 
başlandı.
Karacabey, Mustafake-
malpaşa, Orhangazi, İznik, 
Yenişehir ilçelerindeki 
akaryakıt, LPG ve CNG satış 
istasyonlarının bu kapsam-
daki 1.etap denetim çalış-
ması tamamlandı. Tespit 
edilen eksikliklere ilişkin 
bu istasyonların Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığına mü-
racaat etmeleri ve itfaiye 
raporları almaları sağlanı-
yor. Denetim faaliyetleri ile 
birlikte akaryakıt istasyonu 
yetkilileri çevre ve halk sağ-
lığının korunmasıyla ilgili 
bilgilendirilmekte ve va-
tandaşlara daha sağlıklı ve 
güvenilir hizmet verilmesi 
yönünde gerekli tedbirleri 
almaları sağlanıyor.

Trafik kazaları sonrası 
yola saçılan cam, platik 

ve metal parçaları, devrilen 
reklam ve yön tabelaları, 
seyir halindeki araçların 
kasalarından düşen eşyalar, 
devrilen ağaçlar, köprü alt-
larında oluşan buz parçaları 
gibi unsurlar trafik kazaları-
na davetiye çıkarırken, tüm 
bu tehlikeler Bursa Büyük-

şehir Belediyesi Ani Müda-
hale Ekibi tarafından ber-
taraf ediliyor. Kent Estetiği 
Şube Müdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren Ani Müdahale 
ekibi, trafik polisi, itfaiye ve 
zabıta ile koordineli çalışa-
rak, kısa sürede olay yerine 
geliyor. Ekip  yolu güvenli 
hale getirmek için yoğun 
çaba harcıyor.

Trafik güvenliğinin Trafik güvenliğinin 
gizli kahramanlarıgizli kahramanları
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