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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, kentin 

geleceğine damga vuracak 
Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel 

Tasarım Projesi'nde,  
Pirinç Han ve yıkılan 
Kızılay binasının arkasın-
daki 4 binanın daha yıkımı 
tamamlandı. 

Üye ülkelerin tek tek 
sunum yaptığı toplan-

tıda, Türkiye’den Bursa ve 
Azerbaycan’dan Gence ile 
Şuşa şehirleri 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti için 

değerlendirildi. Üç şehrin 
de ayrı ayrı sunum yaptığı 
toplantıda Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş daimi üyelere Bursa 
hakkında sunum yaptı. 

GENÇ DOSTU 
ŞEHİR; BURSA

Gençlerimiz geleceğimiz
Türkiye Belediyeler Birliği ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığının 

ev sahipliğinde  düzenlenen Genç 
Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara 
ATO Congresium Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde yapıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Büyükşehir Gençlik Kulübü 
uygulamasıyla ‘Genç Dostu Şehir 
Ödülü’ne layık görüldü. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Bursa’nın ödülünü Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
verdi.

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak 
yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye 

hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için 
gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir 
çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraatha-
neleri gibi projelere önem veren Büyükşehir 
Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri 
halkasına Gemlik Ana Kucağını da ekledi. Dar 
gelirli ailelerinin çocuklarının da okul önce-
si eğitimden yararlanması amacıyla 4-6 yaş 
grubu miniklere eğitim vermek için projelen-
dirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısı 
16’ya çıkarken, 2021 – 2022 eğitim öğretim 
sezonunda yaklaşık 1200 öğrenci eğitim haya-
tına Büyükşehirle başladı. s.13

s.13

s.10

Hanlar Bölgesi gerçek 
kimliğini buluyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, (TÜRKSOY) 
Özbekistan’ın Hive şehrinde gerçekleştirdiği 
38. Dönem Toplantısında Bursa’yı ‘2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etti.

Pirinç Han’ın arka tarafındaki 4 bina-
nın da yıkımı tamamlandı.

Tarihî yalı, Ana Kucağı oldu
Gemlik sahilinde harabe görüntüsüyle her an çökme tehlikesi bulunan Yalı 
Konak’ı 2017 yılında restore ederek ilk günkü orijinal haline getiren Büyükşe-
hir Belediyesi, tarihi yalıyı Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmete açtı.

Bursa Festivali 59. kez Bursa Festivali 59. kez 
sanatseverlerle buluştusanatseverlerle buluştu

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali Türkiye’nin en uzun soluklu festivali 
Uluslararası Bursa Festivali pandemi Uluslararası Bursa Festivali pandemi 
nedeniyle verdiği bir yıllık aranın nedeniyle verdiği bir yıllık aranın 
ardından 59. kez sanatseverlerle ardından 59. kez sanatseverlerle 
buluştu.buluştu.
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Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, gençleri merkeze 
alan projeleri ve gençlik 
kulübü uygulamasıyla 
Türkiye Belediyeler Birli-
ği tarafından ‘Genç Dos-
tu Şehirler Kongresi’nde 
ödüle değer görüldü. 

‘2022 Türk Dünyası ‘2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’ BursaKültür Başkenti’ Bursa
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Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa 
Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, 

vatandaşlar ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, 
Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösterisiyle beğeni top-
ladı. Kortejin ardından Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, 
Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasının ardından da tören, Bursa 
protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Bursa Kent 
Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Büyükşehir Beledi-
yesi Tiyatrosu’nun Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro 
gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili yayınladığı 
mesaj okundu.

Puşide-i Siyah
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
konuşmasında 11 Eylül 1922 Bursa’nın düşman işga-
linden kurtuluşunun tarihini detaylıca anlattı. Başkan 
Aktaş, “Her işgal yürekleri dağladı lakin Bursa’nın iş-
gali bütün ülkeyi derinden etkiledi. Milli mücadelenin 
merkezi olan Ankara’da durum büyük üzüntüye sebep 
oldu. Bursa’nın işgali, 10 Temmuz 1920’de TBMM’de 
gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla Mec-
lis kürsüsüne ‘Pûşide-i Siyah’ olarak bilinen siyah bir 
örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa düşman işgalinden kurtu-
lana kadar orada kaldı. Tam 2 yıl, 2 ay, 2 gün. 11 Eylül 
1922 sabahı, Üçüncü Kolordu Komutanı Şükrü Nailli 
(Gökberk) Paşa, karargâhı ile birlikte Bursa’ya gelerek 
komuta yerini belediyede kurdu. Bursa’nın kurtuluşu 
bütün ülkeye Ankara’dan çekilen şu kısacık ama çok 
anlamlı telgrafla duyurulmuştu. ‘11 Eylül 1922, yeşil 
Bursa al sancağına kavuştu!'” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, düzenlendiği basın toplantısı 

ile Büyükşehir bünyesinde uygulanan Yalın 
Belediyecilik projesinin kazanımlarını ka-
muoyu ile paylaştı. Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bursa 
Milletvekili Atilla Ödünç ile İznik, Yenişehir, 
Orhangazi, Büyükorhan, Harmancık ve Keles 
Belediye Başkanları da katıldı.
Sınırsız bütçemiz yok
Ulaşımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden 
kültür sanata kadar her alanda üretilen hiz-
metler için bir kaynak gerektiğini dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
sınırsız bir bütçeye sahip olmadıklarını, bu 
nedenle kaynakları en verimli şekilde kul-
lanmak amacıyla özel sektörde yoğun olarak 
kullanılan ‘Yalın Yönetim Sistemini’ beledi-
yeye uyarladıklarını vurguladı. Yaptıkları 
plan doğrultusunda sınırlı kaynakları doğru 
yönetimle, şehrin öncelikli ihtiyaçları için 
kullandıklarını dile getiren Başkan Aktaş, 
“Göreve başladığımızda mali disiplin çerçe-
vesinde bazı projelerde revizyona gittik. Atıl, 
işe yaramayan, bu şehre faydası dokunmaya-
cak, kullanılmaya başladığında ciddi zararlar 
oluşturacak projelerle ciddi revizyonlar yap-
tık. Her şeyi kar çerçevesinde kıyaslayan bir 
anlayışımız olmaz. Belediyelerin kar amaçlı 
kuruluşlar olmadığını herkes biliyor. Ancak 
gerekse hizmetlerde gerekse kaynak kulla-
nımında her kalemi yalın yönetimle tek tek 
sorguladık” dedi.
1 yılda 72 milyonluk tasarruf
Bursa’nın ‘yalın yönetim’ felsefesine hiç de 
yabancı olmadığını özellikle otomotiv sana-
yiinde yoğun olarak kullanıldığını kaydeden 
Başkan Aktaş, “Vatandaşlara yönelik değer 
üretmeyen, gereksiz kaynak tüketimine 
sebep olan işlemleri yok ediyoruz. İyi iş mo-
dellerini yaygınlaştırıyoruz. Uygulamanın ilk 
yıkında 72 milyon liralık tasarruf elde ettik. 

Buna sadece ekonomik olarak bakmamak 
gerek. Aynı zamanda iş gücünü doğru kulla-
nıp, zamandan tasarruf sağladık ve hizmet 
birimlerimizle yeni alanlar kazandık. Vatan-
daşa sunulan hiçbir hizmeti iptal etmedik. 
Çalışmalarla elde ettiğimiz kaynakları yeni 
projelerimize aktarıyoruz. Beni tasarruf veya 
makine, kaynak kullanımı noktasında eleştir-
mek isteyenler bilsinler ki her gün çok daha 
tasarruflu olmak adına daha neler yapabiliriz 
diye kendimizi sorguluyoruz” diye konuştu.
Iyileştirmenin sonu yok
Yalınlaştırma çalışmalarının önemli kaza-
nımları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
olası yangınlara daha erken müdahale için 
araçların patinaj yapmasının nedenlerinin 
bile incelendiğini vurguladı. İyileştirmenin 
sonunun olmadığını, kaliteli yönetimin sürek-
li iyileştirmeden geçtiğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Doğumdan ölüme kadar 7 gün 24 
saat hizmet veren ir kurumuz. Sistemi A’dan 
Z’ye sorgulayıp, güncellememiz gerekiyor. 
Tüm iş ve işlemleri yalınlaştırıp vatandaşın 
memnuniyetini arttırmamız gerekiyor. Ku-
rum giderlerinden yapacağımız her tasarruf 
ve iyileştirme vatandaş için yeni hizmetler 
ve yaşam kalitesindeki artış demektir. Bize 
emanet edilen bu işi babamızdan miras dev-
ralmadık. Birilerine miras olarak da bırakma-
yacağız. Görevi gönül huzuruyla bırakmanın 
hazzı içinde olmak istiyoruz. İnancımızın 
gereği, israf haramdır. Elinizdeki kaynakları 
maksimum verimlilikle kullanmamız gereki-
yor” dedi.
Başkan Aktaş, uyguladıkları projenin 
Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk oldu-
ğunu ve Gaziantep başta olmak üzere farklı 
belediyelerin uygulamayı model olarak alıp, 
çalışmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de elde edi-
len kazanımların özellikle vatandaşa hizmet 
olarak dönmesini sağlayan proje nedeniyle 
Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.
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Yalın yönetimle yıllık 
72 milyonluk tasarruf
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yıl içinde uygu-
lanan Yalın Belediyecilik modeli ile personel, ekip, ekipman ve 
kaynak yönetimindeki iyileştirmelerle son 1 yılda 72 milyon 
TL’lik tasarruf sağlandı.

Bursa'da 
kurtuluş 
coşkusu

Bursa’nın düşman işgalinden kurtu-
luşunun 99. yıldönümü, şehirde bü-
yük bir coşkuyla kutlandı. 
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Genç dostu şehir; Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri merkeze alan projeleri ve gençlik kulübü uy-
gulamasıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehirler Kongresi’nde 
ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde  

düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre 
ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO 
Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şehirler 
Fikir ve Proje Yarışması'na katılan be-
lediyelerden dereceye giren 22 beledi-
yeye ödülleri verildi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de gençleri merkeze alan 
projeleri başta olmak Büyükşehir Gençlik 
Kulübü uygulamasıyla ‘Genç Dostu Şehir 
Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın ödülü-
nü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a verdi.
Gençlerimiz geleceğimiz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, göreve geldikleri ilk günden 
itibaren gençlere yönelik yapılabilecekler 
noktasında araştırmalar yaptıklarını ve 
yoğun mesailer harcadıklarını söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğ-
rultuda gençlik modeli ve faaliyetleri 
hakkında projeler geliştirdiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Gençlik merkez-
lerimiz başta olmak üzere farklı merkez-
lerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel 
etkinliklerden kurslara kadar birçok 
alanda etkinlikler düzenliyoruz. Görükle 
Gençlik Merkezimizi, ardından Hüsnü 
Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’ni 
hizmete açtık. Önümüzdeki günlerde 
merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini 
verdiğimiz bir Gençlik Merkezi’nin açı-
lışını daha gerçekleştireceğiz. Gençlik 
merkezlerimizin yanı sıra Yıldırım ve Gö-
rükle Millet Kıraathanelerimiz de gençle-
rimizin hizmetinde.  Gençlik merkezleri 
ve millet kıraathanelerimizde gençle-
rimiz derslerini çalışabiliyor, ücretsiz 
internet imkânı ve kütüphanelerimizden 
faydalanabiliyorlar. Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz. Güçlü Türkiye’nin gelecekte-
ki yöneticileri olacak gençlerimiz için her 
türlü imkanı kullanıyoruz” dedi.
51 bin genç, Gençlik Kulübü’nde
Gençlere yönelik kamplar, eğitim, kültür 
sanatsal faaliyetler, e-spor turnuvaları 
gibi pek çok projeye imza attıklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, "Gençlikle il-
gili tüm çalışmaları Bursa Büyükşehir 
Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleş-
tiriyoruz. Mobil uygulamayı indiren genç 
kardeşlerimiz, operatör fark etmeksizin 
4 GB ücretsiz internet paketine sahip 
oluyor. Bunun yanı sıra gençlerimiz haya-

tınıza dokunan onlarca markadan sürekli 
olarak avantajlar kazanıyor. Ücretsiz 
yolculuk biletleri, ücretsiz otopark kulla-
nımları, sosyal tesislerde indirimler, fark-
lı kurumlardan alacakları eğitimlerde 
indirim gibi çeşitli avantajlardan yararla-
nıyorlar. Bursa’da ikamet eden 15-29 yaş 
arasındaki herkesin yararlanabileceği, 
Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulama-

mızdan halen 51 bin 115 gencimiz isti-
fade ediyor. Bursa’yı tam anlamıyla genç 
dostu şehir haline getirmek için yoğun 
bir mesai harcıyoruz. Yaptığımız çalış-
maların ödüle değer görülmesi ve ödülü 
de bizzat Cumhurbaşkanımızın elinden 
almak da bizim için çok büyük bir onur” 
diye konuştu.

BursAR mobil 
uygulaması yayında

Bursa'nın UNESCO Dünya Miras 
Listesi'nde yer alan Ulu Cami, 

Emir Han, Kapalı Çarşı, Koza Han ve 
Fidan Han arasında beş haftalık bir 
sürede tamamlanan rota, kullanıcılara 
Google Play ve Apple Store'dan indi-
rilebilen BursAR mobil uygulaması 
aracılığıyla Bursa'nın farklı kültürel 
değerlerini görme ve öğrenme ko-
nusunda oyun tadında bir deneyim 
sunuyor.
Bursa'nın köklü geçmişine dayanan, 
kullanıcılardan eski bir ticaret yolu 
üzerinde farklı noktalara yerleştiril-
miş AR hazine sandıklarını bulma-
larının istendiği BursAR’ın eşsiz bir 
hikayesi var. Her sandık, Bursa'nın 
bıçakları, Bursa ipeği, hat sanatı, Türk 
kahvesi ve İznik çinileri hakkında 
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 
detaylı bilgi veren hikayeler içeriyor.
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi 
Sir Dominick Chilcott, BursAR mobil 
uygulaması için şunları söyledi:
“Bu Türk-İngiliz ortak teknoloji girişi-
minin tarihi Bursa kentinde turizmin 
canlanmasını desteklediğini görmek-
ten çok memnuniyet duymaktayım. 
Birleşik Krallık 'ın Daresbury kentinde 
ilk kez ihracatçı olan Gazooky Stu-
dios, "sürükleyici" bir akıllı telefon 
uygulaması üretmek için PwC Türkiye 
ile ortaklık kurmuştu. Bu uygulama, 
turistlerin ekranlarındaki sanal ha-
zine sandıklarına gizlenmiş kültürel 
görüntüleri bulmalarına ve tarihi 
yerleri dolaşırken hikayelerini oku-
malarına olanak tanıyor. Bu heyecan 
verici projedeki çalışmaları için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ekibine min-
nettarım. Gelecekteki diğer ortaklar, 
Birleşik Krallık’ın sürükleyici tekno-
lojideki yetenekleri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek isterlerse, onlara 
İstanbul'daki Birleşik Krallık Başkon-
solosluğu'ndaki Uluslararası Ticaret 
ekibiyle temasa geçmelerini öneririm."

Bursa’da ‘Mavi Tur’la deniz sefası
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiy-
le düzenlediği ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın katıldığı törenle start aldı.

Bursa’nın ovasından dağına, tarihi 
ve kültürel mirasından denizine 

kadar tüm değerlerinin vatan-
daşlar tarafından hissedilmesi 
amacıyla çalışmalar yürüten Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mari-
fetiyle organize ettiği ücretsiz ‘Mavi 
Tur’ seferlerini başlattı. Kadınlara ve 
çocuklara yönelik düzenlenen turlar 
kapsamında Mudanya sahilinden baş-
lanarak Bursa’nın koyları ziyaret edile-
cek. Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe 
günleri yapılacak olan seferler, hava 
durumu elverdiği sürece Ekim sonuna 
kadar devam edecek.

Mudanya iskelesinde 
düzenlenen törene, 

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, AK Parti Mu-

danya İlçe Başkanı 
İnci Söğütlü, meclis 

üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 
Mavi turlara katılanların keyifli bir gün 
geçirmesini dileyen Başkan Aktaş, her 
şehrin kendine has bir özelliği oldu-
ğunu, Bursa’da ise birçok özelliğin bir 
araya geldiğini söyledi. Doğa, deniz, 
tarım, turizm, kaplıca gibi birçok ko-
nuda eşsiz bir şehir olduğunu belirten 
Başkan Aktaş, “Özellikle deniz özelli-

ğimiz tartışılmaz bir gerçek. Gemlik, 
Mudanya ve Karacabey ilçelerimizde 
Marmara Denizi’ne sahilimiz yaklaşık 
125 kilometre civarında. Şehir için-
deki yoğun iş hayatından dolayı yıl 
içerisinde denizi belki görmeyen veya 
göremeyen birçok insan var. Bunu 
gözeterek meşhur ‘Mavi Tur’larımızı 
tekrar başlattık. Bu organizasyonu 
hanımefendilere yönelik yapıyoruz. 
Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Ha-
nımlar Lokali ile irtibatlı olarak projeyi 
başlattık. Mahalle muhtarlarımızla 
işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. Hava 
durumu elverdiği sürece Ekim sonuna 
kadar  seferlerimiz olacak" dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediye-
si Ulaşım Daire Başkanlığı 

ekipleri, sorumluluk alanında 
bulunan 8 bin kilometre karayolu 
ağında iyileştirme çalışmalarını 
kesintisiz sürdürüyor. 17 ilçede 
de asfalt kaplama, asfalt bakım 
onarım, V kanal ile kazı dolgu ça-
lışmalarına ara vermeden devam 
eden Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, önceki hafta Nilüfer, Gürsu, 
Mustafakemalpaşa, Karacabey, 
İznik ve İnegöl'ün kırsal mahalle-

lerinde toplam 44 bin 100 metre 
sathi kaplama çalışması yapmıştı. 
Kış bastırmadan yol çalışmalarını 

tamamlamak için yoğun çaba 
harcayan ekipler, geçtiğimiz hafta 
da Mustafakemalpaşa Yenice - Gü-
vem - Soğucak hattı, Büyükorhan 
Karaçukur yol ayrımı Ericek - 
Mazlumlar devamı Dursunbey 
sınırı arası ile Karaçukur mahalle-
si, İnegöl Edebey mahallesi, Or-
haneli Eskidanışment mahallesi 
ve Keles Bıyıkalan - Harmanlan - 
Dağdemirciler bağlantı yollarında 
34 bin 400 metre sathi kaplama 
gerçekleştirdi.

Bursa’nın sahil kenti 
kimliğini öne çıkarmak 

ve yaz turizminden de hak 
ettiği payı almasını sağla-
mak amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Orhangazi Kıyı 
bandını da sil baştan yeni-
leyerek göl çehresini her 
geçen gün güzelleştiriyor. 
Sahil Planlama ve Yapım 
Şube Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında toplam 280 
bin metrekarelik alan ye-
niden düzenlendi. Yaklaşık 
165 bin metrekarelik alanı 
kaplayan çamlık alanın 
doğal yapısına ise herhangi 
bir müdahalede bulunul-
madı. Proje alanında 2600 
metre yürüyüş yolu ve bi-
siklet yolu, 2 adet tuvalet, 1 
adet mescit, 2 adet çeşme, 
3 adet çocuk oyun grubu, 
14000 metrekare büyük-
lüğünde otopark, piknik 
masaları, banklar, 1 adet 
açık hava spor aletleri ve 
sahil yolunun aydınlatması 
yapıldı. Kıyı bandı boyunca 
yapılan düzenlemeler ile 
birlikte bölgenin turistik 
değeri artmış oldu. 
Yatırımlara devam
Orhangazi sahiline değer 
katan projenin açılış töre-
ninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, 1 Temmuz itibariyle 

normalleşme sürecinin 
başlamasıyla sosyal mekan-
ların tekrar önem kazan-
maya başladığını söyledi. 
Bursa’nın her bir köşesinde 
yatırımların hızla sürdüğü-
nü belirten Başkan Aktaş, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan her ça-
lışmanın altında bir ekono-

mik aktivite de olduğunu 
söyledi.  Başkan Aktaş, “Bir 
şehri ne kadar çekim mer-
kezi haline getiriyorsanız o 
kadar değerli olur. Büyük-
şehir Belediyesi her yerde. 
Şehrin her bir köşesini gü-
zelleştirmenin derdi ve he-
yecanı içerisindeyiz. Bursa 
ezberleri bozan bir şehirdir. 
Şehrimize dair heyecanımız 
var. Birileri dedikodu yapar, 
ama biz hizmetimizi ya-
parız. Önemli olan yapılan 
hizmetin tüm bireyler ta-
rafından korunarak uygun 
bir şekilde kullanılmasıdır.
İznik sahiline 19 milyon 
TL, Orhangazi sahiline de 9 
milyon TL harcadık. Hayırlı, 
olsun" dedi.
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Acemler’e bir neşter daha
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltmak için projelendirilen ve Hay-
ran Cadde ile Oulu Caddesi’ni yer altından birbirine bağlayan geçitte çalışmalar tamamlandı. Gece yarısı kendi 
kullandığı araçla geçidi ilk kullanan kişi olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmanın Bursa’ya 
hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'da günlük ortalama 
yoğunluğunun 180 bin araç 

civarında olduğu 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-
12 daha fazla yoğunluğun olduğu 
Acemler Kavşağı’nı rahatlatmak 
için Büyükşehir Belediyesi’nce 
yapılan bir çalışma daha ta-
mamlandı. Daha önce kavşağın 
çevre yolu ve İzmir yolu bağlantı 
kollarına ilave şerit uygulama-
ları gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediyesi, D-200 karayolunun 
yüklerini farklı bölgelere dağıt-
mak amacıyla Hayran Caddesi 
ve D-200 karayolundan gelen 
araçların yoğunluk oluşturmadan 
kavşağı kullanabilmeleri amacıyla 
başlattığı tüp geçit projesini de 
tamamlandı. Acemler Emniyet 
Müdürlüğü binası önündeki kav-
şak lupunda başlayan çalışma 
ile Hayran Caddesi’nden gelen 
araçlar artık tüp geçit ile Oulu 
Caddesi’ne bağlanıyor. Araçlar 
bağlantı yollarını kullanarak 
Zübeyde Hanım Caddesi’ne yön-
lendirilerek kavşak köprüsünü 
kullanabiliyor. Altgeçit uzunluğu 
200 metre ve yer altı geçit kesimi 
45 metre uzunluğunda olan geçit 
iki şeritli olarak tasarlandı. Trafi-
ğe açılan tüp geçit, inşaatı devam 
eden Ali Osman Sönmez Hasta-
nesi ve Stadyum kaynaklı yoğun-
luğun dağıtılmasında büyük rol 
oynayacak.
Ilk sürüş gece yarısı
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, tüp geçit bölgesinde gün 
boyu hummalı bir çalışma sergi-
ledi. Tüm çalışmaların tamam-
landığı güzergahta yol çizgileri de 
gün bitmeden tamamlandı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da gece yarısı tüp geçitte 
inceleme yaptı. Ulaşım Daire 
Başkanı Rüştü Şanlı’dan bilgi alan 
Başkan Aktaş, geçitteki ilk sürü-

şü de otomobilin direksiyonuna 
geçerek kendisi yaptı.
Bütüncül planlama
Acemler’in Bursa trafiğinin kilit 
noktası olduğunu ve günlük araç 
geçişinin İstanbul 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nden bile faz-
la olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, bölgeyi bütüncül bir plan-
lama ile ele aldıklarını, şerit ge-
nişletmeleri, çevredeki bağlantı 
yolları ve tüp geçitle yoğunluğu 
azaltmayı hedeflediklerini söy-
ledi. Tüp geçit, aktarma merkezi, 
otopark, sinyalize kavşak, yol 
ve aydınlatmalar kapsamında 
yapılan çalışmalar için toplam-
da 25 milyon TL’den fazla para 
harcandığını dile getiren Başkan 
Aktaş, tüp geçit ve bölgedeki 
düzenlemelerin Bursa’ya hayırlı 
olmasını diledi.

Orhangazi sahili 
yeni yüzüyle açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Orhangazi’de yaklaşık 280 bin 
metrekarelik alanda yaptırılan ‘Kıyı 
Bandı Kentsel Tasarım Uygulama ve 
Çevre Düzenlemesi Projesi’ açıldı.

Ulaşım yatırımları hız kesmiyor
Bursa'nın 17 ilçesinde de özellikle kırsal mahalle yollarının sağlıklaştı-
rılması için yoğun çaba harcayan ve önce hafta 44 bin 100 metre sathi 
kaplama çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haf-
ta da 5 ilçede toplam 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi.
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Bursa'da turizmin teşvik 
edilmesi ve her yıl bir değe-

rin daha da ön plana çıkarılması 
hedefiyle 2021 yılını ‘Hanlar 
Bölgesi ve İpek Yılı’ ilan eden 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
bu değerleri ön plana çıkarmak 
için bir dizi etkinliğe imza atıyor. 
Tema yılı kapsamında daha önce 
“Bursa’nın Hanları Hikâye Yarış-
ması”, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık 
Atölyesi ile “Çocukların Kalemin-
den Bursa’nın Hanları” kitabı 
hazırlanması, yine bu değerlere 
has Ulusal Bursa Fotoğrafçılar 
Maratonu’na imza atan Büyükşe-
hir Belediyesi, şimdi de Bursalı-
ları zamanda yolculuğa çıkardı.
Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid 
tarafından yaptırılan, Osmanlı 
döneminde ipek ticaretinin 
merkezi olan ve burada satılan 
kozalardan üretilen ipeğin dün-
ya saraylarını süslediği Koza 
Han, etkinlikler kapsamında 

tarihi koza mezadına ev sahipli-
ği yaptı. Yaklaşık 6 asırlık hanın 
kapısından deve, eşek ve atlarıy-
la giren tüccar, o dönemin kıya-
fetlerini giyen tiyatrocular ve 
mezadın canlandırması, vatan-
daşları asırlar öncesine götürdü. 
Yaş ve kuru koza fiyatlarının 
ilan edilmesinin ardından mezat 
başlarken, vatandaşlara gele-
neğe uygun olarak koza şekeri 
ikram edildi. Başkan Aktaş da 
töreni izleyen vatandaşlara koza 
şekeri dağıttı.

Şed kuşanma
Etkinlikler kapsamında Ertuğrul 
Bey Meydanı’nda da ahilik gele-
neğinin önemli bir parçası olan 
ve ustalıktan kalfalığa geçişte 
yapılan ‘Şed kuşanma’ töreni 
yapıldı. Töreni vatandaşlar da 
büyük bir ilgiyle izlerken, et-
kinlik alanındaki kozadan ipek 
üretimi ve kozadan hediyelik 
eşya yapımı atölyeleri de büyük 
ilgi gördü.
Törende konuşan Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, tarih başkenti Bursa’nın 
her köşesinin tarihi eserlerle 
dolu olduğunu ancak UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde de 
yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin ise bu anlamda tam 
bir altın olduğunu söyledi. Altı-
nın saklanmaması, aksine etra-
fının açılması gerektiğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Cumhur-
başkanımız ile Çevre Şehircilik 
Bakanımızın da bilgisi dahilinde 
yıkımlara başladık ve devam 
ediyoruz. Bu bölgede sadece 
kamulaştırmalara 200 milyon 

lira harcanacak. Buraya güzel 
bir meydan kazandırılacak. Gör-
sel çirkinliklerin hepsi kalkacak. 
Gerek Osmangazi Belediyemizin 
gerekse Büyükşehir Belediyesi 
olarak bizim hanlar bazında 
farklı çalışmalarımız olacak. Tek 
arzumuz bu bölgenin daha çok 
bilinmesi ve tanınması" diye 
konuştu.
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Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenme-
sine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın temeli atıldı.

Bursa’da trafik ve ulaşımın 
sorun olmaktan çıkması için 

yeni yollar, köprü ve kavşaklar, 
raylı sistemler, toplu taşımanın 
yaygınlaştırılması gibi pek çok 
projeyi hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, trafik 
kurallarını iyi bilen, donanımlı 
bir nesil yetişmesi için ayrıca-
lıklı bir projenin daha startını 
verdi. Nilüfer İlçesi Odunluk 
Mahallesi’nde Nilüfer Çayı ke-
narındaki 6065 metrekare alan 
üzerinde hayata geçirilecek pro-
jenin inşaat alanı 530 metrekare 
olacak. Tamamen eğitim amaçlı 
olarak tasarlanan proje, prefab-
rik, betonarme ve çelik yapılar-
dan oluşacak. Yaklaşık olarak 
300 metre bisiklet yolu ve yürü-
yüş yolu bulunan projede 1 adet 
idari yönetim binası, 1 adet min-
yatür oto deposu, 126 kişi kapa-
siteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet 
geçit tüneli ve 1 adet yaya üst 
geçidi bulunuyor. Yaklaşık 2,5 
milyon TL’ye mal olacak proje-
nin temeli, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra 
Vali Yakup Canbolat, Bursa Mil-
letvekili Atilla Ödünç, Emniyet 

Müdürü Tacettin Aslan ve AK 
Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın 
da katıldığı törenle atıldı.
“Projeyi çok önemsiyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş,  İl Emni-
yet Müdürlüğü ile imzalanan 
protokol kapsamında hazırlanan 
projenin geleceğe büyük katkı-
lar sağlayacağını söyledi. Trafik 
konusunda çok hassas davran-
dıklarına değinen Başkan Aktaş, 
“Bursa olarak trafik konusunu 
çok sık konuşuyoruz. Bu yüzden 
projeyi çok önemsedik. Gelece-
ğimiz olan çocuklarımızın bu 

konuda bilinçlenmesini istiyo-
ruz. Trafiğin bir kültür olduğuna 
inanıyoruz. Çocuklarımız burada 
İl Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan görevlendirilen polislerimiz 
ile birlikte araç kullanacaklar. 
Şu anda Acemler’i de toparlı-
yoruz. 20 güne kadar tüneli ve 
bağlantı yollarını açacağız. Ağaç 
yaşken eğilir sözüne inanıyoruz 
ve çocuklarımıza bu eğitimi en 
iyi şekilde vereceğiz. Proje tra-
fiğimize ve ulaşımımıza hayırlı 
olsun” dedi.
“Trafik bir kültürdür”
Vali Yakup Canbolat da, parkın 

hem Bursa hem de çocuklar için 
hayırlı olmasını diledi. Trafiğin 
bir kültür olduğunu hatırlatan 
Canbolat, “Trafik kazaları ülke-
mizin en önemli sorunlarından 
biri. Trafik bir tehdit unsuru ol-
maya devam ediyor. Bu konuda 
herkesin eğitilmesi çok önemli. 
Trafik kazalarından korunma-
nın en önemli yöntemi eğitim 
ve trafik kurallarına uymaktır. 
Bu yüzden çocuklarımıza trafik 
kurallarını öğretmememiz ge-

rekiyor. Özellikle küçük yaştaki 
çocuklar için trafik eğitimi çok 
daha önemli. Bugün temeli atı-
lan parkımızda çocuklarımız 
eğitim görecekler. Çocuklarımız 
trafik kurallarını davranış haline 
getirecekler. Kendilerinin ve 
çevresinin hayatını düşünecek-
ler. Kendilerinin ve başkalarının 
hayatına saygı gösterecekler. 
Park hepimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.
“Çocuklarımız bizim geleceği-
miz”
Trafik kurallarının erken yaşta 
öğretilmesi gerektiğini dile 
getiren Bursa Milletvekili Atilla 
Ödünç, “Her geçen gün güzel 
işler yapılıyor. Eğitim her şeyin 
başında geliyor. Kurallara uyma-
ya gayret ediyoruz ama bunun 
altında da eğitim yatıyor. Çocuk-
larımız bizim geleceğimiz. Bu-
gün de burada ortaya güzel bir 
eser koyuyoruz. Çocuklarımız 
okulda ders aldıktan sonra bura-
da pratik yapacaklar” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan 
Aktaş ve protokol üyeleri butona 
basarak, projenin temelini attı.

6 asırlık handa develi koza mezadı
Bursa’da 2021 yılını 
‘Hanlar Bölgesi ve 
Ipek Yılı’ ilan eden 
Büyükşehir Beledi-
yesi, UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer 
alan tarihi bölgenin 
tanıtım çalışmaları-
na hız verdi.
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Çöp sorunu tarih oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırı-
lan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma Istasyonu hizmete açıldı.

Bursa’da altyapı ve çevre 
yatırımlarına öncelik vererek 

daha yaşanılabilir bir kent oluş-
turmayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerdeki vahşi 
çöp depolama alanlarının ıslahı 
konusunda önemli mesafe kat 
etti. Bursa genelindeki 29 vahşi 
çöp depolama alanından 25’ini 
kapatarak ilçelerdeki önemli bir 
çevre sonunu ortadan kaldıran 
Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, 
Keles, Harmancık ve Büyükor-
han ilçelerindeki evsel katı atık 
sorununa da köklü çözüm üretti. 
Evsel nitelikli katı atıkların sağ-
lıklı bir şekilde düzenli depola-
ma alanına taşınması amacıyla 
Orhaneli ilçesine yaptırılan ve 
yaklaşık 1,5 aydır faaliyette olan 
Güney Bölgesi Evsel Katı Atık 
Aktarma İstasyonu'nun resmi 
açılışı törenle yapıldı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, hedefleri iyi 
koymak için her bölgenin avan-
tajlarını ve dezavantajlarını çok 
iyi bilmek gerektiğini belirterek,  
dağ ilçelerinde de tarım, hayvan-
cılık ve eko turizm anlamında 
önemli bir potansiyele sahip 

olduğunu söyledi. Bu potansiyeli 
en iyi şekilde değerlendirmek 
amacıyla ulaşım ana konu olmak 
üzere, altyapı ve çevre yatırım-
ları başta olmak üzere daha 
yaşanabilir alanlar oluşturmak 
için bütün imkanları seferber 
ettiklerini söyledi. Çöp konusu-
nun da sadece Orhaneli'nin değil 
dünyanın bir gerçeği olduğunu 
dile getiren Başkan Aktaş, "3 
milyon 100 bin nüfuslu Bur-
sa'mızda her gün 3 bin 500 ton 
çöp çıkıyor. Bu kadar çöple dağ-
lar taşlar dolar. Doğa bize ba-
balarımızdan miras kalmadı.En 
iyi şekilde muhafaza etmek ve 
geleceğe aktarmak boynumuzun 
borcu.  Biz doğamıza elbirliğiyle 
sahip çıkıyoruz. Bunu da hamasi 
nutuklarla değil, icraatlarla yapı-

yoruz. Sadece arıtma tesislerine 
5 yılda 400 milyon lira harcadık. 
Bugün hizmete açtığımız tesis de 
doğaya verdiğimiz önemin bir 
göstergesi. Dağ ilçelerinden top-
lanan evsel atıklar bu aktarma 
istasyonunda daha büyük araç-
lara alınacak ve Yenikent düzenli 
depolama sahasına taşınacak. Bu 
atıklar orada elektrik enerjine 
dönüştürülerek, ekonomiye ka-
zandırılacak. Tüm bu işlemlerin 
yere tek bir çöp bile değmeden 
yapılacağı tesisimizin hayırlı ol-
masını diliyorum" diye konuştu.
Kabus sona erdi
Orhaneli Belediye Başkanı Ali 
Aykurt, bu tesis yapılmadan önce 
atıkların toplandığı vahşi depo-
lama sahalarında özellikle yaz 
aylarında sık sık yangınlar çık-
tığını hatırlatarak, "Buralardaki 
yangınlara itfaiyemiz müdahale 
eder, söndükten sonra ilçemizin 
üstünü kara bir duman bulutu 
kaplar, etrafa pis bir koku yayılır-
dı. Bu yüzden halkımız günlerce 
camlarını bile açamazdı. Tesis 
hizmet vermeye başlayalı 1,5 ay 
oldu ve tek bir koku şikayeti bile 
gelmedi" dedi.

Karavan tutkunları 
Bursa'da buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli 
Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Ta-
nıtma Birliği’nin girişimleri ile Orhaneli 
Karagöz Mesire Alanı’nda düzenlenen 
Bursa Kamp ve Karavan Festivali, kamp 
ve karavan tutkunlarını buluşturdu.

Türkiye’nin farklı bölge-
lerinden Bursa'nın Orha-

neli İlçesi'ne gelen kamp ve 
karavancılar, Uludağ'ın güney 
yamaçlarındaki çam ormanı 
içindeki alana yerleşti. Kamp 
ve karavancılar eşsiz Uludağ 
manzarasının keyfini yaşar-
ken, etkinlik kapsamındaki 
Yöresel Ürünler Şenliği saye-
sinde bölgede organik olarak 
üretilen ürünlerde damaklara 
ayrı bir lezzet sundu. Organik 
Ürünler Şenliği kapsamında 
Bursa’da gıda üretimi ya-
pan kadın kooperatifleri ile 
Orhaneli, Harmancık, Büyü-
korhan ve Keles bölgelerinde 
yetiştirilen tarım ürünlerinin 
de tanıtımı yapıldı. Festival 
kapsamında oluşturulan gıda 
alanında festivale katılan 
kamp ve karavancılar yemek 
ve içecek ihtiyaçlarını organik 
ürünlerle temin etme imkanı 
buldu. Şenliğin açılış törende 
ise Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu'nun Yok 
Yere Temaşa ekibi gösterile-
riyle doğa tutkunlarına keyifli 
anlar yaşattı. 
Doğa turizmi için  
büyük hazine
Bursa Kamp ve Karavan 
Festivali'nin açılışında ko-
nuşan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, Bursa nüfusunun sadece 
yüzde 1,5'unu oluşturan dağ 

ilçelerinin doğa turizmi için 
büyük bir hazine olduğunu 
belirterek, bu alanda önemli 
yatırımlar yaptıklarını söyle-
di. Büyükşehir Belediyesi'nin 
katkılarıyla Orhaneli Beledi-
yesi tarafından Türkiye'nin en 
önemli rafting parkurlarından 
birinin Orhaneli'ye kazandı-
rıldığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, kamp ve karavan tut-
kunlarını Bursa'da ağırlamak-
tan mutluluk duyduklarını 
vurguladı. Özellikle pandemi 
süreci ile birlikte insanların 
artık tatillerini otellerde de-
ğerlendirmek yerine doğaya 
yöneldiğini dile getiren Baş-
kan Aktaş, "Kamp karavan 
festivaline bu yıl Orhaneli'de 
başladık, önümüzdeki yıl 
Harmancık'ta olacak" dedi.

Eğitime “Tekno” destek
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, çocukların gele-
ceğin dili olarak göste-
rilen robotik kodlama 
ve yazılım alanlarında 
daha sağlıklı eğitim 
alabilmeleri için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okullarda ha-
zırladığı ‘Bilişim 
Atölyeleri’nin ilkini, 
Nezir Gencer Imam 
Hatip Ortaokulu’nda 
hizmete açtı.

Bursa’da çocukların ve genç-
lerin eğitim alanlarının iyileş-

tirilmesine yönelik birçok çalışma 
yürüten Büyükşehir Belediyesi, tü-
keten değil üreten bir nesil olarak 
yetiştirilmeleri amacıyla eğitim 
hayatına katkı sunmaya devam 
ediyor. Milli Eğitime bağlı okullar-
da öğrencilerin robotik kodlama 
ve yazılım başta olmak üzere 
teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim 
Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir 
Belediyesi, bu kapsamdaki ilk 
atölyeyi Nezir Gencer İmam Hatip 
Ortaokulu’nda hizmete aldı. 
“Geleceğin dili"
Yeni eğitim öğretim yılının öğren-
cilere ve eğitim camiasına hayırlı 
olmasını dileyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, çocuk-
ların bir buçuk yıldır ayrı kaldık-

ların okullarını özlediğini söyledi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitime çok yakın durduğunu ve 
ciddi destekler verdiğini belirten 
Başkan Aktaş, “Okullarımıza bi-
lişim atölyeleri adınız verdiğimiz 
sınıflar oluşturdu. Okullarımızın 
robotik kodlama ve yazılım başta 
olmak üzere teknoloji üretme-
lerini hedefliyoruz. İlkini Nezir 
Gencer İmam Hatip Ortaokulu’nda 
hizmete açtık. Yaklaşık 400 öğ-
rencimiz yazılım ve kodlama 
dilini öğrenerek kendi projelerini 
üretecekler. Bu yıl 5 okulumuza 
bu atölyelerden kurmuş olacağız. 
Gelecek yıldan itibaren her yıl 
10 okulumuza ‘Bilişim Atölyesi’ 
kuracağız. Geleceğimiz olan yav-
rularımızın teknolojiyle doğru 
manada tanışmaları için mücadele 
ediyoruz. Fiziki altyapıyı oluşturu-
yoruz" dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yıllardır yapılaşma olmasına rağ-

men, imar dışındaki bölgelerde kalan 
konutların bulunduğu alanlarla ilgili 
planlama çalışmalarını sürdürürken, 
bu bölgelerin en önemli sorunu olan 
doğal gaz konusundaki tüm engeller 
de ortadan kalktı. Büyükşehir Be-
lediyesi, ilçe belediyeleri ve Bursa 
milletvekillerinin yoğun gayretleri 
sonucunda EPDK’da alınan kararla 
bu bölgelere doğal gaz verilmesinin 
önü açıldı. 2021 programlarını yap-
mış olmalarına rağmen Sokar da bu 
bölgeleri yatırım programına aldı ve 
Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçele-
rindeki yaklaşık 15 bin haneyi ilgilen-
diren doğalgaz alt yapı çalışmalarının 
startı verildi. 
Arı gibi çalışacağız
Bölge halkının yıllardır büyük bir öz-
lemle beklediği doğal gaz için Yıldırım 
ilçesi Vakıf Mahallesi’nde düzenlenen 
törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, gerek seçim ön-
cesi gerek seçim sonrası bu bölgelere 
yaptıkları tüm ziyaretlerde kendile-
rinden istenen ilk konunun doğal gaz 
olduğunu söyledi. Bu bölgelere her ne 
kadar imar dışı bölgeler dense de bu 
bölgelerin imar hinterlandı içinde ol-
duğunu ancak plan yapılmamış bölge-
ler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“25 yıldır, 30 yıldır insanların burada 
ikametgahları var. Bu bölgelerden 
de doğal gazla alakalı bir talep var. 
Ama bu Bursagaz’ın ‘ben yaptım oldu’ 
demesiyle halledilecek bir iş değildi. 
Milletvekillerimizin hepsine çok te-

şekkür ederim ancak özelde de Genel 
Başkan Yardımcımız Efkan Bey’e, 
önceki dönem bakanımız Hakan Bey'e 
ve bölge ile iyi irtibatları olması hase-
biyle de Müfit Aydın vekilimize ayrıca 
teşekkür ederim. EPDK’ya defalarca 
gittik, süreç gerçekten zordu. Açıkçası 
Türkiye'de olmayan bir şey gerçek-
leştirildi. Evet bir taraftan planlama 
çalışmaları devam ediyor. Doğal gazla 
ilgili çalışmaya da başladık. 2 yıl süre-
cek, tabii bu süreçte 2021 ve 22’de arı 
gibi çalışacağız ve inşallah bu süreci 
tamamlayacağız” dedi.
40 bin insanı ilgilendiriyor
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, da Bursa'nın en yoğun ilçesi 
olan Yıldırım’daki hızlı ve çarpık kent-
leşmenin ortaya çıkardığı güçlükleri 
elbirliği ile aşmaya devam ettiklerini 
kaydetti. Yılmaz, "Yıldırım'da 10 bin 
hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren 
bir hizmetin fiili adımını atıyoruz" 
dedi.
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Doğal gaz 
hasreti bitiyor
Bursa’da elektrik, tele-
fon ve su gibi hizmetleri 
kullanmalarına rağmen 
imar sorunu yüzünden 
yıllardır doğalgaza eri-
şemeyen Osmangazi, 
Yıldırım ve Gürsu ilçe-
lerindeki yaklaşık 2500 
hane bu kışı doğalgaz 
ile geçirecek.

BUSKİ  
32 yaşında
Büyükşehir Belediyesi BUS-
KI Genel Müdürlüğü, kuru-
luşunun 32. yılını kutluyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu te-
mininden, atık suların arıtılmasına; 

derelerin ıslahından, yağmur suyu ve 
kanalizasyon hatlarının birbirinden ay-
rıştırılmasına kadar, şehrin altyapı ağının 
oluşumunda başarılı çalışmalara imza 
atan BUSKİ, kuruluşunun 32. yılını kut-
luyor.
1905 yılında dönemin Valisi Reşit Müm-
taz Paşa tarafından Bursa’nın içme suyu 
ihtiyacını Gökdere’den karşılayacak 
şekilde yaptırdığı içme suyu projesi 
ile başlayan resmi çalışmalarla Bursa, 
2000 abonelik modern bir su şebekesine 
kavuştu. 01 Ekim 1917 tarihinde Ulu-
dağ’daki membaların da belediyeye devri 
ile beraber Belediye Başkanlığı’na bağlı 
bağımsız bütçeli “Su İdaresi Umumiyesi” 
teşkilatı kuruldu.
01 Haziran 1940 tarihinde ise Belediye 

Sular İşletmesi’ne (BSİ) dönüşen Ku-
rum, 1987 yılında Bursa’nın Büyükşehir 
Belediyesi’ne dönüşmesiyle, Bursa Su 
Kanalizasyon İdaresi adını aldı. Ardından 
2560 sayılı Kanuna bağlı olarak 08 Eylül 
1989 tarihinde alınan 89/14524 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile BUSKİ (Bursa 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü) olarak yapılandırıldı.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma 
Komisyonu’nun yapacağı inceleme ön-
cesinde Gemlik ilçesindeki İleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi’ne gelen Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve 
kurum yöneticilerinin 32’inci kuruluş 
yılını kutladı. BUSKİ’nin, Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğüyle gerçekleş-
tirilen çalışmalar kapsamında, şehrin 
altyapı ağının yenilenmesinde önemli 
çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten 
Başkan Aktaş, “BUSKİ’nin altyapı hizmet-
leri, şehrin günümüzde modern altyapı 
ağına kavuşmasını sağladı. Büyükşehir 
Belediye sınırlarının, 2014 yılında bütün 
şehir sınırlarına dönüşmesiyle, merkezde 
elde ettiğimiz bu başarıyı, ilçelerimizin 
tamamına yaymanın gayreti içerisinde 
çalışmalarımızı hız kesmeden devam 
ettiriyoruz. Büyükşehir’in lokomotif gücü 
BUSKİ, yapmış olduğu projelerle Bursa’da 
ve Türkiye’de kurumlar arasında öncü bir 
roldedir” diye konuştu.

Yenice mesire 
alanı yenilendi
Büyükşehir Belediyesi, ya-
pımına 2019 yılı sonlarında 
başladığı Yenice Göleti Me-
sire Alanı’ndaki düzenleme 
çalışmalarını tamamlaya-
rak şehre yeni bir piknik 
alanı daha kazandırdı.
Bursa’nın 17 ilçesinde altyapıdan kültür 
sanata kadar birçok çalışmaları ara ver-
meden sürdüren Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, vatandaşların konforlu ve keyifli 
vakit geçirebilecekleri yeni mekanları 
da şehre kazandırıyor. Sahil Planlama ve 
Yapım Şube Müdürlüğü marifetiyle 2019 
Kasım ayında yapımına başlanan İnegöl 
ilçesindeki Yeniceköy Göleti kıyı düzenle-
me çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir 
Belediyesi, şehre yeni bir mesire alanı 
daha kazandırmış oldu.

Yenice Göleti Mesire Alanı’ndaki çalışma-
ları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, berabe-
rindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta-
ban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa 
Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte alanı 
gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Park ve 
Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammet Ali 
Akaç'tan son durum hakkında bilgi alan 
Başkanı Alinur Aktaş, eksiklerin hızlıca 
giderilmesiyle Bursalıların mesire alanın-
dan daha fazla istifade edeceğini söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede alt-
yapıdan üstyapıya kadar birçok alanda 
yatırımları hayata geçirdiğini belirten 
Başkan Aktaş, Yenice Göleti’nin de önemli 
bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Piknik 
alanlarının ve yürüyüş yollarının özel-
likle hafta sonları büyük ilgi gördüğünü 
dile getiren Başkan Aktaş, “Yenice Mesire 
Alanı’nda özellikle bahar ve yaz ayla-
rında Bursalılar aileleriyle hoşça vakit 
geçirebiliyor. Göletin etrafına bir buçuk 
kilometre yürüyüş yolu, yürüyüş yolu 
üzerinde aydınlatma, kamelyalar, piknik 
masaları, banklar ve çeşmeler yapıldı. 
Piknik alanları çevresine istinat duvarı ve 
panel çit yapılarak piknik alanı korunaklı 
hale getirildi. Bölge için 1 milyon 650 
bin TL’lik bir bedel harcandı. Hemşeri-
lerimizin bölgeyi kullanırken temizlik 
kurallarına dikkat etmesini istiyoruz. 
Sahip çıkmalarını arzuluyoruz. Sağlıklı 
bir şekilde kullanmak için iyi bir şekilde 
bakmak gerekir. Bursa’ya ve İnegöl’e 
hayırlı olsun” dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan 
Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etabında çalışmaları hız-
landırdı. 

Böylesi ancak büyük şehirlerde olur

Mustafakemalpaşa 
ilçesinde temeli 1991 

yılında atılan ancak hiç kul-
lanılmadan kaderine terk 
edilen yüzme havuzunun 
bulunduğu alanı sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif 
aktivitelerin merkezi haline 
getirecek dev projede ikinci 
etap çalışmaları hızla de-
vam ediyor. İlçe girişindeki 
Etibank’ın karşısında bulu-
nan yaklaşık 37 dönümlük 
alanı ilçeye kazandırmak 
için devreye giren Büyükşe-
hir Belediyesi, içinde yüzme 
havuzu, tenis kortları, spor 
salonları, sahalar, bisiklet 
ve yürüyüş parkurları, kon-
ferans ve sergi salonları ile 
belediye hizmet birimlerinin 
bulunacağı dev kompleks 
için Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Bakanlığı’na bağlı Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı ile 
işbirliğine gitmişti. Projenin 
ikinci etap ihalesi kapsa-
mında çalışmalar hızla iler-
lerken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bera-
berindeki Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar ile birlikte çalışmaları 

yerinde inceledi.
Muazzam bir tesis
Yapımı aslında uzun yıllara 
dayanan tesisin, 100 bin 
nüfuslu bir ilçe için çok 
ama çok iddialı olduğunu 
dile getiren Başkan Aktaş, 
projenin hem Büyükşehir 
hem de Mustafakemalpaşa 
Belediyesi'nin yüz akı ola-
cağını kaydetti. İlçe halkına 
7/24 hizmet edecek bir 
mekan hazırlandığını ifade 
eden Başkan Aktaş, "Spor 
salonlarıyla, yüzme havuzla-
rıyla, etkinlik merkezleriyle, 
kültür merkezleriyle, bele-
diyenin irtibat ofisleriyle, 
yine konferans salonlarıyla 
muazzam, büyük şehirlerde 
bile az bulunur tesislerden 
bir tanesi burada hayat bu-
luyor. Çalışmalar hummalı 
bir şekilde devam ediyor. 
Hedef tarihimiz 2023 Ekim 
ayı olmasına rağmen 2022 
sonunda inşallah bu çalış-
mayı toparlayıp, kademeli 
olarak Mustafakemalpaşalı 
hemşehrilerimizin hizme-
tine sunmak istiyoruz" diye 
konuştu.

Ağaköy’e yeni yaşam alanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’ne kazandı-
rılan hizmet binası törenle kullanıma açıldı.

Bursa’yı geleceğe taşı-
yacak projeleri kararlı 

adımlarla hayata geçiren 
Bursa Büyükşehir Belediye-
si, 17 ilçede de özelikle kır-
sal mahallelerde yaşam ka-
litesini yükseltecek çalışma-
ları da aralıksız sürdürüyor. 
Tüm dünyada yatırımların 
neredeyse durma noktasına 
geldiği pandemi sürecine 
rağmen özellikle altyapı ve 
ulaşım yatırımlarından asla 
taviz vermeyen Büyükşehir 
Belediyesi, ihtiyaç duyulan 
kırsal mahallelere de sosyal 
donatı alanları kazandırma-
ya devam ediyor. Bu kap-
samda Gürsu’nun Ağaköy 
Mahallesi için projelendiri-
len hizmet binası, hizmete 
açıldı.

Yoğun kullanılacak
Toplam 336 metrekare alan 
üzerine inşa edilen, bün-
yesinde çok amaçlı salon, 
düğün salonu ve hizmet 
birimlerinin bulunduğu iki 
katlı binanın açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Alinur Aktaş, 
bölge halkının en önemli 
taleplerinden birinin hayata 
geçirilmiş olduğunu vur-
guladı. Pandemi nedeniyle 
ülkenin çok zor günlerden 
geçtiğini, ancak normalleş-
me süreciyle birlikte Ağaköy 

Hizmet Binası’nın düğün, 
nişan, konferans gibi fark-
lı etkinliklerle dolu dolu 
kullanılacağını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Gürsu nüfusu 
100 bine dayanan ve hızla 
gelişen ilçelerimizden biri. O 
nedenle ulaşımdan altyapı-
ya, spor tesislerinden hizmet 
binalarına kadar her alanda 
önemli yatırımları hayata 
geçiriyoruz. Özellikle kırsal 
mahallelerimizde yaşam ka-
litesini artıracak yatırımlara 
önem veriyoruz. Bu hizmet 
binalarını sadece Gürsu’ya 
değil, Mustafakemalpaşa’ya 
da Yenişehir’e de, İnegöl’e 
de kazandırıyoruz. Hizmet 
binamızın hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Besiciye 
yem desteği
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Bursa Ili Damızlık 
Koyun-Keçi Yetiştiricileri 
Birliği ve HAGEL işbirliğiy-
le besicilere destek olmak 
için Büyükorhan’da arpa 
dağıtımı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üreti-
cinin yüzünü güldürmek için kırsal 

alanlarda çalışmalarına hızla devam edi-
yor. Bursa’da kırsal kalkınma ve köyden 
kente göçün önlenmesi amacıyla yatı-
rımlarına hızla devam eden Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi 
Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle 
Büyükorhanlı 100 küçükbaş hayvan ye-
tiştiricisine arpa dağıttı. Bugüne kadar 
toplam 350 üreticinin yararlandığı pro-
jeden isteyen herkes istifade edebiliyor. 
Arpa dağıtımına, Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanı Düşünsel Şentürk ve Bursa Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Yıldırım Oran’da katıldı.
Üreticilere her anlamda destek olmaya 
çalıştıklarını belirten Büyükşehir Bele-
diyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Düşünsel Şentürk, kırsalda kalkınmayı 
sağlamak amacıyla önemli adımlar at-
tıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve 
Tarım AŞ tarafından yürütülen projelerle 
çiftçilere ekipman, fide ve fidan gibi des-
teklerin düzenli olarak yapıldığını ifade 
eden Şentürk, şimdi de besicilere yönelik 
yem desteklemesi yaptıklarını kaydetti.

2 bin ton arpa tahsisi
Bursa’nın hayvancılıkta daha da kal-
kınmasını sağlamak amacıyla birçok 
projeye ortak olduklarını ifade eden 
Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Yıldırım Oran, “Bizim 
sektörümüz koyun ve keçi yetiştiriciliği. 
Dolayısıyla bizim için en önemli harcama 
kalemlerinden birisi de yemdir. Allah 
devletimizden, milletimizden, bakanlı-
ğımızdan ve belediyemizden razı olsun. 
Bizlere Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ar-
paların tahsisini sağladılar. Fakat bu tah-
sis esnasında sıkıntıyla karşılaştık. Bun-
lar dökme olarak veriliyor. Bunların bir 
merkeze gidip çuvallanması gerekiyor. 
Oradan tekrar nakledilmesi gerekiyor. 
Tabii bunların hepsi masraf demek. Bu 
konuda Büyükşehir Belediyesi’nden des-
tek geldi. Nakliye ve çuvallama maliyet-
lerinde Büyükşehir destek oldu. Yaklaşık 
olarak 2 bin ton civarında arpa tahsisi 
yapıldı. Bundan 300 ile 350 arası üretici 
yararlanacak. Bu sayı her geçen gün de 
artıyor. Çiftçilerimiz hayvanlarını, Büyük-
şehir Belediyesi’nin ve devletimizin des-
tekleri sayesinde uygun şekilde aldıkları 
arpalarla besleyecek” diye konuştu.
Büyükorhanlı küçükbaş hayvan yetiştiri-
cileri ise kendilerine sağlanan destekler 
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkür etti.
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Mudanya’ya Aile Destek MerkeziMudanya’ya Aile Destek Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’da hakkında riskli yapı raporu ol-
duğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, 
Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile 
Destek Merkezi kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 
Mudanya İlçesi Ömerbey 

Mahallesi’nde bulunan ve Özel 
İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne 
geçen iki katlı binayı, depreme 
karşı dayanıksız olduğu gerek-
çesiyle yıkmıştı. Özel İdare’den 
Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten 
sonra hiç kullanılmayan binanın 
yıkılmasının ardından yerine 370 
metrekare alan üzerine modern bir 
eğitim kompleksi projelendirildi. 
Bünyesinde bayanlar için spor 
salonu, Busmek Kurs Merkezi ve 
Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem 
ve diyetisyen hizmetlerinin de 
verileceği Mudanya Aile Destek 
Merkezi’nin temeli törenle atıldı. 
Yaklaşık 4,3 milyon TL’ye mal olan 
ve 1 yıl içinde bitirilmesi öngörü-
len Aile Destek Merkezi’nin temel 
atma törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mil-
letvekili Muhammet Müfit Aydın, 
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay 
Sözer, AK Parti İl Başkanvekili Mus-
tafa Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı 
İnci Söğütlü ile çok sayıda davetli 
katıldı.
Arı gibi çalışıyoruz
Törende konuşan Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
belediyelerin insanların hayatına 
dokunması, çocuklarının gelişi-
minden evdeki huzurun teminine 
kadar her alanda fayda üretmesi 
gerektiğini vurguladı. Bu amaç-
la Mudanya’ya kazandıracakları 
örnek bir aile destek merkezinin 
temelini attıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Altyapı çalışmaları kapsa-
mında da Mudanya'da çok önemli 
çalışmalara imza attık. Bakmayın 
birilerinin Mudanya'da bizim bir 
şey yapmadığımıza dair tabir ye-
rindeyse borozancılık yaptığına. 
Allah'a şükürler olsun karıncalar 
gibi, arı gibi çalışıyoruz. Daha fazla 
daha ne yapabilirizin hesabı ve 
derdi içerisindeyiz” dedi.
Çalışmaktan başka  
derdimiz yok
Ana kucağı, BUSMEK, Badem ve 

diyetisyen desteği gibi hizmetlerin 
bir çok ilçede uygulandığını ancak 
tek çatı altında komplike olarak 
Aile Destek Merkezi adı altında 
uygulandığı ilk ilçenin Mudanya 
olduğunu hatırlatan Başkan, Mu-
danyalıların burada verilecek tüm 
hizmetlerden ücretsiz yararlana-
cağını hatırlattı. Tören sırasında, 
projenin önümüzdeki Ağustos 
ayına yetiştirilmesi için müteahhit 
firmadan söz alan Başkan Aktaş, 
“İnşallah biz Mudanya’da insan-
ların hayatına dokunmaya devam 
edeceğiz. Biliyorsunuz Mudanya’da 
bir yüzme havuzu yapmıştık. 
Görüyorum ki yüzme havuzu Mu-
danya Belediyesi'ne geçtiğinden 

çalışmıyor. Biz yine imdada yetiştik 
ve çocuklarımız için ilkokul bah-
çemizde çok güzel bir havuz açtık. 
Eylül Ekim'den itibaren trafikle 
alakalı düzenlemeler de geliyor. 
Daha yeni yeni çalışmalar da var 
sürpriz çalışmalar. Yine sahillerle 
ilgili şikayetler alıyoruz, temizlikle-
rin yapılmadığı ile ilgili. Verdiğimiz 
süre 2022 Nisan ayında doluyor. 
Süre bitince tekrar değerlendirece-
ğiz. Bizim çalışmaktan başka hiçbir 
derdimiz yok. Biz sadece çalışı-
yoruz, üretiyoruz. Biz dedikodu 
bilmeyiz, iftara bilmeyiz, arkadan 
konuşmayı bilmeyiz, sosyal med-
yada belediyecilik yapmayı bil-
meyiz. Biz 7/24 çalışırız. Temelini 
attığımız Aile Destek Merkezi’nin 
şimdiden ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Muhammet Mü-
fit Aydın da konuşmasında genel 
gündeme değinerek, birlik bera-
berlik mesajları verdi.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay 
Sözer ise ilçeye yapılan yatırımlar 
nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür 
etti.
Konuşmaların ardından butona ba-
san Başkan Aktaş ve beraberindeki 
Mudanya Aile Destek Merkezi’nin 
temelini attı.

Bursa’da Zafer coşkusu 
uçurtmalarla yaşandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları kapsamında hazırla-
nan ‘Bursa Uçurtma Şenliği’, Yunu-
seli Havaalanı’nda yüzlerce uçurt-
manın gökyüzüyle buluşmasıyla 
başladı.

Bursa’nın festival 
ve şenlik şehri hale 

gelmesi için renkli 
çalışmaları hayata geçi-
ren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kapsa-
mında ‘Uçurtma Şenliği’ 
düzenledi. Yunuseli 
Havaalanı’ndaki şen-
liğe Bursalılar yoğun 
ilgi gösterdi. Katılan 
herkese uçurtma mal-
zemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocukla-
rıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce 
uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço 
gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı 
gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyası-
ya eğlendi.
Birnefestival sanatçılarının da sahne aldığı şenlikte, 
canlı DJ performansıyla da Bursalılar unutulmaz bir 
gün geçirdi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını 
uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cüm-
büşüne de ortak oldu. Hazırlanan alanda eğlenceli 
bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve baba-
larıyla uçurtmaların keyfini de çıkardı.
Şenlik kapsamında yapılan atölye çalışmalarında 
çocuklarla biraraya gelerek kendi elleriyle uçurtma 
yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanat-
çısı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa 
uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yu-
nuseli Havaalanı’ndaki ‘Uçurtma Şenliği’ne katılarak 
çocukların mutluluğuna ortak oldu. Oyun alanların-
da ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenen çocuk-
larla sohbet eden Başkan Aktaş, uçurtma uçurarak 
ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurt-
ma ustası Zahit Mungan’ı da ziyaret eden Başkan 
Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
Mungan’ın özel olarak hazırladığı uçurtmalardan 
birini uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyla çalışmaları 
hakkında sohbet etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılını büyük 
coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Ak-
taş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri 
rahmet ve minnetle andı. 
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TÜRKSOY tarafından 2020 
Türk Dünyası Kültür Baş-

kenti ilan edilen Özbekistan 
Hive şehrinde kutlamalar tüm 
hızıyla devam ederken, TÜRK-
SOY Daimi Konseyi 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti’ni ve 
öne çıkarılacak olan şahsiyeti 
belirlemek için bir araya geldi. 
Özbekistan Kültür Bakanı Ozod-
bek Nazarbekov’un yönettiği 
oturuma, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Özbekistan Başbakan 
Yardımcısı Aziz Abduhakimov, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri 
Bagdad Amreyev, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Kasei-
nov, Macaristan Dışişleri ve Dış 
Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 
Türk-Pa Genel Sekreteri Altın-
bek Mamayusupov, Azerbaycan 
Kültür Bakanı Anar Karimov, 
Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve 
Gençlik Bakanı Kairat Imanaliev, 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakan 
Yardımcısı Nurkıssa Duayes-
hov katıldı. Toplantıya ayrıca 
Türkmenistan Kültür Bakanı 
Yardımcısı Nursakhet Shirimov, 
Gagavuz Yeni Kültür ve Turizm 
Baş İdaresi Başkanı Marina Se-
mionova ve KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu 
da online katılım sağladı.
Bakan açıkladı
Üye ülkelerin tek tek sunum 
yaptığı toplantıda, Türkiye’den 
Bursa ve Azerbaycan’dan Gence 
ile Şuşa şehirleri 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti için 
değerlendirildi. Üç şehrinde ayrı 
ayrı sunum yaptığı toplantıda 
konuşan Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 

Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak Anadolu Selçuklu'ya ve 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik 
yapmış, tarihi ve mimari doku-
suyla büyüleyen, yeşili ve doğal 
güzellikleriyle de ziyaret eden-
leri hayran bırakan Bursa’nın 
adaylığını büyük bir memnu-
niyetle açıklıyorum. Bursa’nın 
Kültür Başkenti seçilmesi için 
desteklerinizi bekliyoruz. Hive 
gibi layıkıyla bu payeyi taşıyan 
Eskişehir ve Kastamonu gibi 
Bursa’mızın da aynı bilinç ve 
özveriyle çalışarak Türk Dünyası 
Kültür Başkentleri arasında yeri-
ni alacağına inanıyorum” dedi.
Süleyman Çelebi Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Türk coğrafyasında 
yapılan ve devam eden projeler 
hakkında da bilgi veren Bakan 
Ersoy, 2021 yılının Cumhurbaş-
kanlığı tarafından ‘Yunus Emre 
ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi-
ğini ve UNESCO tarafından anma 
programlarına dahil edildiğini 
belirten Bakan Ersoy, “2022 yılı 
Türk İslam dünyasında Vesilet-
ün-Necat eserinden ötürü 

Mevlit şairi olarak da tanınan 
Süleyman Çelebi’nin vefatının 
600. yılına denk gelmektedir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 
yaptığımız istişare üzere vefatı-
nın 600. yıldönümü vesilesiyle 
2022 yılının ‘Süleyman Çelebi 
Anma Yılı’ olarak ilan edilmesini 
de teklif ediyoruz. TÜRKSOY’a 
özverisi ve katkılarından dola-
yı teşekkür ediyorum. Kardeş 
cumhuriyet arasındaki işbirliği-
nin ileri seviyelere taşınması ve 
bölgesel işbirliği mekanizması 
güçlendirilmesi amacıyla hep 
birlikte ortak ruhla hareket 

edeceğimize inanıyorum” diye 
konuştu.
Bursa anlatıldı
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş daha 
sonra TÜRKSOY 38. Dönem 
Toplantısı’nda daimi üyelere 
Bursa hakkında sunum yaptı. 
Bursa  ‘2022 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti’
Sunumun ardından yapılan 
değerlendirmelerin sonucu ise 
Özbekistan Kültür Bakanı Ozod-
bek Nazarbekov tarafından açık-
landı. Nazarbekov, kendisinin de 
Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’ olmasını canı 
gönülden istediğini dile getirdi. 
Yapılan oylama sonucunda Bur-
sa  ‘2022 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti’ olarak ilan edildi.
Toplantının ardından yapılan 
devir teslim töreninde, Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 
Özbekistan Kültür Bakanı Ozod-
bek Nazarbekov başta olmak 
üzere üye ülkelerin bakanları ve 
temsilcileri hazır bulundu. Pro-
tokol anlaşmalarının yapıldığı 
toplantıda, Bakan Nazarbekov 
tarafından Bakan Ersoy’a ‘Türk 
Dünyası Kültür Başkenti’ unva-
nını temsilen kupa ve TÜRSOY 
Bayrağı hediye edildi. Ardından 
2020 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olan Hive şehrinin Bele-
diye Başkanı Temur Davletov 
tarafından ‘2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti kabul edilen 
Bursa adına Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş’a unva-
nı temsilen kupa takdim edildi. 
Toplantıda ayrıca üyelere Yunus 
Emre tablosu ve günün anısına 
plaket verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, kardeş şehir ilişkilerinin 

kağıt üzerindeki protokollerde 
kalmadığının en güzel göster-
gesi olacak bir yatırımı Muş’ta 
hayata geçiriyor. Muş Belediyesi 
ile kardeş şehir ilişkileri kap-
samında bugüne kadar bölgeye 
altyapı yatırımları kapsamında 
çeşitli destekler sağlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
Muş’a üç katlı bir gençlik mer-
kezi kazandırıyor. Bursa – Muş 
Kardeşliği Gençlik Merkezi adıy-
la inşa edilecek yaklaşık 2500 
metrekare alanlı tesiste yüzme 
havuzları, fuaye alanları, yöne-
tim odaları, eğitmen odaları, duş 
odaları, revir, kütüphane, kitap 
okuma salonu, bilgisayar salonu, 
teras-açık teras, balkon ve se-
miner salonu bulunacak. Muşlu 
gençlerin kendilerini geliştirebi-
lecek sosyal, kültürel ve sportif 
her türlü etkinliği yapmalarına 
imkan sağlayacak tesisin temel 
atma törenine Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Muş Valisi Doç.Dr. 
İlker Gündüzöz, Muş Belediye 
Başkanı Feyat Asya, AK Parti 
Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 
Bursa’dan gelen işadamları ile 

Muşlu bürokratlar da katıldı.
En kıymetli yatırım
“Osmanlı’nın başkenti 
Bursa’dan, Sultan Alparslan’ın 
diyarına bol bol selam getirdim” 
diyerek sözlerine başlayan Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, büyük zaferin 
950’nci yıldönümü kutlamaları 
için geldikleri kentte, geleceğin 
inşası adına önemli bir hizme-
tin temelini attıklarını söyledi. 
Bursa'da birçok noktada hayata 
geçirdikleri gençlik merkezleri-

nin bir örneğini de Muş’a kazan-
dıracaklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Yerel yöneticiler olarak 
yollar yapacağız, altyapılar ya-
pacağız, şehir ekonomisine kat-
kıda bulunacak çalışmalar yapa-
cağız. Ancak hiçbir zaman ihmal 

etmememiz gereken bir konu 
var ki o da gençlerimiz.  Gele-
ceğimiz olan bu yavrularımızın, 
gençlerimizin sporla, kültürle, 
sanatla hemhal olması adına Fe-
yat Başkanımızın bize bir teklif 
olmuştu. Yaptığımız protokol 
çerçevesinde bugün hep beraber 
temeli atıyoruz. İnşallah kazasız 
belasız tamamlanır ve açılışında 
da birlikte oluruz” dedi.
Muş Valisi Doç.Dr. İlker Gündü-
zöz ve Muş Belediye Başkanı 
Feyat Asya da kardeş şehir iliş-
kileri kapsamında hiçbir zaman 
desteklerini esirgemeyen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a ve Muş’a çeşitli 
yatırımlarda bulunan Bursa’daki 
Muşlu işadamlarına teşekkür 
etti.
Konuşmaların ardından butona 
basan Başkan Aktaş ve protokol 
üyeleri, Bursa Muş Kardeşliği 
Gençlik Merkezi’nin temelini 
attı.
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Muş ziyareti 
kapsamında ildeki 33 amatör 
spor kulübüne de malzeme des-
teğinde bulundu.
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Bursa’dan Muş’a gençlik merkezi
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 
kardeş şehir Muş’ta 
yaptırılacak ‘Bursa 
Muş Kardeşliği Genç-
lik Merkezi’nin teme-
li atıldı.

Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, (TÜRKSOY) Özbekistan’ın Hiva şehrinde gerçekleştirdiği 38. Dönem Toplantısın-
da Bursa’yı ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etti.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire Baş-

kanlığı koordinesinde yürütülen 
proje kapsamında hayırseverler, 
BESAŞ internet sitesi üzerinden 
2’li ekmek, 1 litre süt, 1 kilogram 
yoğurt, 15’li viyol yumurta ürün-
lerine istediği miktarda ödeme 
yaparak bağışta bulunabiliyor. 
Bağışın karşılığı olan kuponlar 
da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.  
Proje kapsamında binlerce ihti-
yaç sahibinin ekmek,  yumurta, 
süt ve süt ürünlerinden oluşan 
temel gıda maddelerine ulaşma-
sı sağlandı.  
Bursa ‘hayırda’ yarışıyor
BESAŞ Genel Müdürü Hakkı 
Gülşen, “Geleneksel askıda ek-
mek uygulamasında olduğu gibi 
hayırseverler ile ihtiyaç sahip-
leri arasında köprü kuruyoruz.  
Yardım yapacak vatandaşlar 
internet sitemizden bağışta 
bulunabileceği gibi, dilerlerse 
firmamıza gelerek bedeli kar-
şılığında kuponları teslim alıp 
ihtiyaç sahiplerine kendileri de 

dağıtabiliyor.  Yapılan bağışların 
karşılığı olan kuponlar, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı 
aracılığıyla belediyemizce belir-
lenen ihtiyaç sahiplerine teslim 
ediliyor. 2013 yılında faaliyete 
başlayan Keles Süt Ürünleri 
Tesisimiz ile birlikte projemize 
ürettiğimiz süt ürünlerinden yo-
ğurt, süt ve yumurta kuponunu 
da ekleyerek yardım kuponları 
sayısını dörde çıkardık. Bu sa-
yede aslında askıda ekmek gibi, 
temel gıda olan süt, yumurta ve 
yoğurdu da ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz” dedi.
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Yıldırım’a modern 
aile sağlığı merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlık hizmetle-
rine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği ‘Kara-
pınar Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı.

Ulaşımdan altyapıya, 
eğitimden spora kadar 

her alanda Bursa’yı gele-
ceğe taşıyacak projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, sağlık yatırım-
larında da hız kesmiyor. Bu 
çalışmalar kapsamında Yıl-
dırım Karapınar Aile Sağlığı 
Merkezi’nin temeli atıldı. 
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilecek 
olan merkez, 480 metrekare 
taban alanı üzerine toplam 2 
kat olarak Yıldırım Belediyesi 
tarafından projelendirildi. 
Aile Sağlığı Merkezinde, 7 
adet doktor muayene odası, 
2 adet tıbbi müdahale odası, 
3 adet gebe izleme ve aile 
planlama odası, 2 adet aşı ve 
çocuk izleme odası, eğitim ve 
toplantı salonu, laboratuvar 
ve mutfak, tıbbi atık, kazan 
dairesi gibi gerekli diğer tüm 
mekânları bulunacak.    3 
milyon TL’ye mal olacak olan 
merkezin, 7 ay içerisinde hiz-
mete açılması hedefleniyor.
Karapınar Mahallesi’ndeki 
temel atma töreninde, konu-
şan Başkanvekili Ahmet Yıl-
dız, sağlıklı şehirlerin, sağlık 
ve sağlığı ilgilendiren tüm 
kentsel ve çevresel konularda 
eşitsizliklerin azaltıldığı yer-
ler olduğunu söyledi. Kentte 
yaşayanların beslenme, su, 
barınak, iş, güvenliği gibi 
temel gereksinimlerin kar-

şılandığı, herkese ulaşabilen, 
optimum düzeyde halk sağlığı 
ve sağlık bakımı ile herkese 
sağlık sunan yerlerin sağlıklı 
şehirler olabildiğini belirten 
Başkanvekili Yıldız, “Sağlık 
söz konusu olduğunda hepi-
mizin aklına Kanuni Sultan 
Süleyman’ın meşhur dizeleri 
geliyor. Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi, 
olmaya devlet cihanda bir 
nefes sıhhat gibi. Bursa’nın da 
sağlıklı şehir imajını güçlen-
dirmek ve halkımızın içinde 
yaşamaktan mutluluk duya-
cağı bir şehir inşa etmek için 
birçok projeyi hayata geçiri-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak kent sağlığı konusunda 
olduğu kadar hizmet sun-
duğumuz vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetlerine erişimi 
konusunda da çözümler üre-
tiyoruz. Bu kapsamda Karapı-
nar Mahallesi’nde önemli bir 
eksikliği giderecek 
olan Aile 

Sağlığı Merkezi’nin teme-
lini atıyoruz. Aile sağlığı 
merkezleri bireylerin sağlık 
sistemine ilk giriş kapısıdır. 
Merkezin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Ah-
met Kılıç, Karapınar 
Mahallesi’ne destek olan 
ve her türlü hizmetin gel-

mesini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Yıldırım 
Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Bursa Milletvekili Atilla 
Ödünç, projenin hayata geçi-
rilmesinde emeği olan Büyük-
şehir Belediyesi’ne ve Yıldırım 
Belediyesi’ne teşekkür eder-
ken, bundan sonraki süreçte 
Karapınar Mahallesi başta 
olmak üzere tüm mahallelere 
gerekli hizmetlerin götürüle-
ceğini ifade etti.
Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, sadece binaları 
yenilemeyi değil, geleceğe gü-
venle bakan huzurlu bir nesil 
inşa etmeyi hedeflediklerini 
belirtti. İnsanların günlük ya-
şamını kolaylaştıran projeleri 
hayata geçirdiklerini anlatan 
Yılmaz, merkezin hayırlı uğur-
lu olmasını diledi.

Bursa’da artık her işin ‘BİKO’layı var
Bursa Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlarla personel arayan işletmeleri daha sağlıklı ve kurumsal çatı altında buluştur-
mak hedefiyle Türkiye’deki en kapsamlı istihdam projesi olan Bursa Istihdam ve Kariyer Ofisi’ni (BIKO) hizmete aldı.

Bursa’nın 17 ilçesinde alt-
yapıdan ulaşıma, kültürden 

spor faaliyetlerine kadar birçok 
alanda çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, iş dünya-
sına ve iş arayanlara ekonomik 
anlamda destek olabilecek pro-
jeleri de hayata geçiriyor. Milli 
istihdam seferberliği doğrultu-
sunda her sene iş arayanlarla 
işverenleri ‘İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Günleri’nde bir araya 
getiren Büyükşehir Belediye-
si, Türkiye’deki en kapsamlı 
istihdam projesi olan BİKO’yu 
hizmete sunmaya başladı. İh-
tiyaçlar çerçevesinde eğitim 
fırsatı da sunacak olan BİKO, 

birebir yapılan iş görüşmeleri 
ile iş arayan kişileri doğru iş-
yerlerine ve doğru işlere yerleş-
tirmeyi hedefliyor. Başta lise ve 
üniversite öğrencilerinin, doğru 
meslek ve staj yerleri seçmesine 
destek olacak ofisler, meslekle-
rini belirlemelerinde rehberlik 
edecek ve seçtikleri mesleklerin 
ihtiyaç duyduğu nitelik, yeterli-
lik ve yetkinliklere ulaşmasını 
sağlayacak. BİKO fırsatlarından 
yararlanmak isteyenler Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi Batı gi-
rişi kısmındaki ofise uğrayabilir, 
ya da biko.bursa.bel.tr adresin-
den bilgi edinebilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 
BİKO projesinin tanıtım top-
lantısı, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. 
“Potansiyelimiz var”
BİKO tanıtım filmi gösterimiy-
le başlayan törende konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’nın kadim 
bir şehir olduğunu ve farklı me-
deniyetlere ev sahipliği yaptığını 
hatırlattı. Geçmişten günümü-
ze Bursa’nın ticaretin önemli 
merkezlerinden biri olduğunu 
söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 
bugün de sanayi ve teknoloji 
uyumunu başaran dünyanın sa-
yılı şehirlerinden biri olduğunu 

belirtti. Türkiye’nin büyümesin-
de Bursa’nın öncü rol üstlendi-
ğini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
her konuda ekonomi başlığını 
düşünüyoruz. eni hazırlanacak 
sanayi bölgeleriyle beraber 
potansiyelimiz daha da artacak. 
İhracat fazlası veren şehiriz. 
Sahip olduğu güçlü ekonomik 
dinamizmi geliştirmenin ama-
cındayız. Yükselişimizi nitelikli 
iş gücüyle sağlayabiliriz. Şehir 
olarak 3.1 milyonu aşan bir nü-
fusumuz var. Şehrin yüzde 65’i 3 
merkez ilçede yaşıyor. Nüfusun 
yüzde 30’u ise 20-39 yaş aralı-
ğında bulunuyor. İstihdam için 
müthiş potansiyelimiz var” dedi.
Bu nüfus yoğunluğu içeri-
sinde birilerinin iş aradığını, 
birilerinin de istediği nitelikle 
eleman aradığını dile getiren 
Başkan Aktaş, bu ihtiyaçlardan 
hareketle Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarafları sağlıklı 
ve kurumsal çatı altında buluş-
turmayı hedeflediğini anlattı. 

BESAŞ’la ‘paylaşmak güzeldir’
BESAŞ,  geleneksel askıda ekmek uygulama-
sının teknolojiyle uyarlanmış hali olan “Pay-
laşmak Güzeldir” projesiyle yardım yapmak 
isteyenlerle, ihtiyaç sahipleri arasında gönül 
köprüleri kuruyor.
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Tankerle su taşıma dönemi tarih oldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 30,5 milyon TL’lik yatı-
rımla Karacabey’in 8 mahallesi, sağlıklı ve kesintisiz şebeke suyuna kavuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 
ilçeye de ulaşım ve altyapı başta 
olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm 

hizmetleri kazandırmaya devam 
ediyor. Özellikle kırsal mahalleler 
BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlar-
la sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna 
kavuşuyor. Son olarak Karacabey 
ilçesinde içme suyu ihtiyacı özellikle 
yaz aylarında tankerlerle taşınarak 
veya arsenikli kuyulardan karşılanan 
8 mahallenin içme suyu sorunu da 
tamamen çözüme kavuşmuş oldu. 
Yaklaşık 30,5 milyon liralık yatırımla 
İkizce, Orhaniye, Muratlı, Hürriyet, 
Taşpınar, Subaşı, Canbaz ve Karakoca 
mahalleleri 54 bin 600 metrelik içme 
suyu isale hattı ve 5.000, 2.500 ve 
1000 metreküplük 3 su deposu ile 
sağlıklı şebeke suyuna kavuştu. Bu 
çalışmalara ek olarak 2022 yılında 
yapılacak yaklaşık 15 kilometrelik 
içme suyu hattı ile Eskikaraağaç, Ye-
nikaraağaç, Gölkıyı, Seyran ve İnkaya 
mahallelerine de Doğancı Barajı’ndan 
su verilecek.
Canla başla çalışıyoruz
Karacabey’de 8 kırsal mahallenin sağ-
lıklı içme suyuna kavuşması nedeniy-
le Subaşı Mahallesi’nde düzenlenen 
törende konuşan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, pandeminin 
yol açtığı ekonomik darboğaza rağ-
men Bursa’nın 17 ilçesinde 600’den 
fazla şantiyede canla başla çalıştık-
larını söyledi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey 
ilçesinde de özellikle altyapı anlamın-
da tarihi yatırımların gerçekleştiğini 
söyledi. Avrupa Yatırım Bankası kre-
disiyle inşaatına başlanan içme suyu 
hatlarında yüzde 40’lar seviyesine 
ulaştıklarını ifade eden Başkan Ak-
taş, “Bu proje için Ekim 2022’yi söz 
vermiştik ancak daha öncesinde biti-
receğiz. Bir aksilik olmazsa 1 ay içeri-
sinde kanalizasyon ve yağmur suyuna 
başlıyoruz. Biraz sıkıntı çekilecek 
ama bittiğinde Karacabey’in değeri 
artacak. İnşallah yine yakında başla-
yacağım Yeniköy ve merkez arıtma 

tesislerimiz olacak. Bugün de altyapı 
seferberliğimizin en önemli sonuç-
larından biri olan içme suyu hattının 
açılışını yapıyoruz. 8 mahallemizi 
ilgilendiren bu projeye yaklaşık 30,5 
milyon lira harcandı. İçme suyu fa-
turalarıyla bunu 50 yılda 100 yılda 
tahsil etmem mümkün değil ama biz 
Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, 
milletimize güvenerek bu çalışmaları 
yapıyoruz. Birileri dedikodu yapacak, 
birileri iftira atacak, birileri algı oluş-
turmaya çalışacak, birileri yalanla 
yanlışla, asılsız haberlerle süreci sap-
tırmaya çalışacak. Ama biz Allah’ın 
izniyle inandığımız, güvendiğimiz ve 
her şeyden öte canımız bildiğimiz bu 
şehrimize ve ülkemize hizmet etmek 
adına bütün bu iftiraları göz önüne 
almadan var gücümüzle çalışacağız” 
diye konuştu.
En şanslı dönem
Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan ise gerek merkezi hükümetin 
gerekse de Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla Karacabey’in en şanslı 
dönemlerden birini yaşadığını söyle-
di. İstanbul-İzmir otobanı, inşaatı de-
vam eden Yeşildere ve Gölecik Barajı 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı 
seferberliği ile yıllardır kangren olan 
sorunların bir bir çözüldüğünü ifade 
eden Özkan, ilçeye destekleri nede-
niyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e kazandırılan katlı otopark ve 
pazar alanı törenle hizmete açıldı.

Kestel, otopark ve pazar alanına kavuştu

Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe 
hazırlarken, 17 ilçede de yaşam 

kalitesini yükseltecek yatırımlara hız 
veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel 
ilçesine de modern bir katlı otopark 
ve pazar alanı kazandırdı. Kestel 
Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde 
toplam 15 bin 792 metrekare inşaat 
alanına sahip 4 katlı kompleks, 264 
araç kapasiteli otopark, yaklaşık 5 
bin metrekarelik pazar alanı ve Bursa 
Caddesi’ne cepheli 1900 metrekarelik 
kapalı dükkan alanını da bünyesinde 
barındırıyor. İlçe merkezindeki park-
lanma sorununa çözüm üretmenin 
yanında, pazar alanıyla vatandaşlara 
daha sağlıklı ortamda alışveriş imka-
nı sunacak olan tesis, törenle hizmete 
açıldı.
Yatırımlara devam
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, törende yaptığı konuş-
mada pandemi nedeniyle 16-17 aydır 
çok zorlu günler geçirildiğini ancak 
hayatın devam ettiğini hatırlatarak, 
hayatın normal şekilde seyrini sağla-
mak için yoğun çaba harcadıklarını 
söyledi. Sağlıktan ulaşıma, altyapıdan 

spora, restorasyonlardan sosyal kül-
türel hizmetlere kadar her alanda 
önemli yatırımlar yaptıklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 
yatırımların açılışını bir bir yapaca-
ğız. Çok yakında Kestel başta olmak 

üzere tüm ilçelerimizdeki değişim 
ve dönüşümü hep birlikte göreceğiz. 
Kestel’de Lise Caddesi, Bursa Caddesi, 
Namık Kemal Caddesi ve Fevzi Çak-
mak Caddesi’nde tretuvar çalışma-
larını tamamladık. Bir hafta 10 gün 
içerisinde asfaltlama çalışmalarına da 
başlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde 
devam eden çalışmalarımız var. Bizim 
şehrimizi daha ileriye taşıma nokta-
sında heyecanımız var. Bugün de 16,5 
milyon liraya mal olan otopark ve 
kapalı Pazar alanını hizmete açıyoruz. 
Daha nicelerini yapacağız. Otopark ve 
Pazar alanımız Kestel’e hayırlı olsun” 
dedi.
Parklanma derdine son
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır 
da hazırladıkları ulaşım master planı 
kapsamında otoparkların olmazsa 
olmaz bir konu olduğunu belirterek, 
hizmete açılan otoparkın yanı sıra 
Kent Meydanı projesi kapsamında 
yapılacak yeraltı otoparkı ile toplam-
da 1000 araçlık kapalı otoparka sahip 
olacaklarını hatırlattı. Tanır, tesisi 
Kestel’e kazandıran Başkan Aktaş 
ekibine teşekkür etti.

Engeller, hayvan 
sevgisiyle aşılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa Kanarya Sevenler Ye-
tiştirenler Derneği işbirliğiyle 
engelli çocuklara kanarya da-
ğıtıldı.

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, Bursa Kanarya Sevenler Yetiş-
tirenler Derneği işbirliğiyle engelli çocuklara 
hayvan sevgisini aşılamak ve onların gelişimi-
ne katkı sağlamak amacıyla kanarya dağıtımı 
gerçekleştirildi.
Çekiliş ile yapılan dağıtımda 40 engelli bireye 
40 adet kanarya verildi. Düzenlenen etkinliğe 
engelli bireylerin aileleri ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de 
katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sü-
leyman Çelik, düzenlenen etkinliğe katıldıkları 
için ailelere teşekkür etti. Engelli çocukların 
birer melek olduğunu ve gelişimlerinin her 
şeyden önemli olduğunu dile getiren Çelik, 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube 
Müdürlüğü ve Bursa Kanarya Sevenler Yetiş-
tirenler Derneği engelli evlatlarımızla ilgili 
onları hayata nasıl bağlayacağımızla ilgili yola 
çıktığımız böyle güzel bir çalışmada 40’a yakın 
evladımız kuşlarına kavuştu. Bizler bu evlatla-
rımızın bulunduğu konum itibariyle hayatları-
nı nasıl güzelleştirebiliriz düşüncesinin hesa-
bını hep birlikte yaptık. Bundan sonraki proje-
lerde de bu tür çalışmalarımız devam edecek. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu projede yer 
almamız çok doğru bir karar. Bizim bütün 
amacımız evlatlarımızın hayata tutunmalarını 
sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak. 
Ben emeği, katkısı geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman 
bu tür projeleri gerçekleştirmek istediğini dile 
getiren Bursa Kanarya Sevenler Yetiştirenler 
Derneği Başkanı Halil Kelebek, bu tarz hobile-
rin çocukların gelişiminde çok önemli olduğu-
nu vurguladı.
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Yeni neslin daha donanımlı bi-
reyler olarak yetişmesi amacıyla, 

lise ve üniversiteye hazırlık kursları, 
üniversite öğrencileri için gençlik 
merkezleri, gençleri kitap ve rahat 
bir çalışma ortamıyla buluşturan 
millet kıraathaneleri gibi projelere 
önem veren Büyükşehir Belediyesi, 
Ana Kucağı Eğitim Merkezleri halka-
sına Gemlik Ana Kucağını da ekledi. 
Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da 
okul öncesi eğitimden yararlanması 
amacıyla 4-6 yaş grubu miniklere 
eğitim vermek için projelendirilen 
Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin 
sayısı 16’ya çıkarken, 2021 – 2022 
eğitim öğretim sezonunda yakla-
şık 1200 öğrenci eğitim hayatına 
Büyükşehirle başladı. Çocukların 
aile sıcaklığında eğitim alabileceği 
şekilde tasarlanan tarihi yalıda 6 
eğitim sınıfı, 2 etkinlik sınıfı ve 2 ye-
mekhane bulunuyor. Sabah ve öğlen 
ikili eğitimin verileceği merkezde, 
kahvaltı, öğle yemeği ve tüm eğitim 
malzemeleri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanıyor. 
Hedef 50 Ana Kucağı
Gemlik Ana Kucağı Eğitim 
Merkezi'nin açılış töreninde, yeni 
eğitim öğretim döneminin öğren-
ciler, öğretmenler ve veliler için 

hayırlı olmasını dileyerek konuş-
masına başlayan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
altyapı, ulaşım gibi yatırımlar kadar 
eğitim yatırımlarına da büyük önem 
verdiklerini söyledi. Türkiye’nin 
geleceği olan yeni neslin sanat-
la, kültürle, sporla yoğrulmasını 
istediklerini dile getiren Başkan 
Aktaş, “Gençlerimize yönelik millet 
kıraathaneleri, gençlik merkezleri 
oluştururken, özellikle de okul 

öncesi eğitimle alakalı bu imkana 
ulaşamayanlara yönelik başlattığı-
mız Ana Kucağı projemizde bugün 
16’ncı merkezi açıyoruz. Dönem 
sonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkar-
mayı hedefliyoruz. Ana Kucakları-
mızda milli eğitim müfredatına ilave 
olarak Şehrim Bursa ve Değerler 
eğitimi veriliyoruz. Çünkü çocukla-
rımızın Bursa’nın değerlerine sahip 
çıkan bireyler olarak yetişmesini 
arzuluyoruz” dedi.

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. Daha sonra Pirinç Han’ın 
arka kısmında bulunan bir bina 
daha geçtiğimiz aylarda yıkılmış-
tı. Böylece Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, etrafını çevreleyen bina-

lardan arındırılarak yeniden gün 
yüzüne çıkmaya başladı.
4 bina daha yıkıldı
Bölgede etap etap devam eden 
çalışmalar kapsamında, Pirinç 
Han ve yıkılan Kızılay binasının 
arkasındaki 4 binanın daha 
yıkımı Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerince tamamlandı. Çevre 
güvenliğinin alındığı çalışmada, 
ekipler kısa sürede yıkımı bitir-
di. Yıkım çalışmaları önümüzde-
ki günlerde de devam edecek.

“Tarihi doku,  
şehir ile bütünleşecek”
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Çarşıbaşı’nın 
tam anlamıyla açık hava müzesi 
olan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin girişi olduğunu 
hatırlattı. 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 bulunduğunu söyleyen 
Başkan Aktaş, “Sultan külliye-
leri ve Cumalıkızık ile birlikte 
Bursa’nın UNESCO Dünya Miras 

Listesi’nde yer almasını sağ-
layan 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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Bursa’nın Gemlik sa-
hilinde harabe görün-
tüsüyle her an çökme 
tehlikesi bulunan sivil 
mimarlık örneği Yalı 
Konak’ı 2017 yılında res-
tore ederek ilk günkü 
orijinal haline getiren 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, tarihi yalıyı Ana 
Kucağı Eğitim Merkezi 
olarak hizmete açtı.

Tarihî yalı, Ana Kucağı Tarihî yalı, Ana Kucağı 
olarak hizmetteolarak hizmette

Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kent-
sel Tasarım projesi kapsamında Kızılay, Merkez Bankası, Işkur binaları, 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 
dükkân ve Pirinç Han’ın arka tarafındaki bir binanın yıkımından sonra yine Pirinç Han’ın arka tarafındaki 4 bina-
nın da yıkımını tamamlandı.

Kuzey Makedonya’da 
sünnet şöleni

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma 
çalışmaları kapsamında Osmanlı coğrafyasın-

daki ülkelerde ecdat yadigârı eserleri tek tek aya-
ğa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp 
Kurşunlu Han’da sünnet şöleni düzenledi. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 
Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Ahmet 
Kılıç, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi 
ve beraberindekiler, Üsküp Büyükelçiği ziyareti 
sonrasında törenin yapıldığı alana geçerek sün-
net çocukları ve aileleriyle bir araya geldi.
“Birliğimiz daim olsun”
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, 
Doç. Dr. Abbas Yahya tarafından Türk tasavvuf 
musikisinden seçkin örnekler seslendirildi. Tö-
rende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, sözlerine Üsküp doğumlu olan Yahya 
Kemal Beyatlı’nın ‘Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han 
diyarıdır, Evlad-ı Fatihan'a onun yadigârıdır. Firu-
ze kubbelerle bizim şehrimizdi o, yalnız bizimdi, 
çehre ve ruhiyle bizdi o. Üsküp ki Şardağı’nda 
devamıydı Bursa'nın. Bir lale bahçesiydi dökül-
müş temiz kanın’ dizelerini okuyarak başladı. 
Üsküp’ün Bursa’dan, Bursa’nın Sarayevo’dan, 
Sarayevo’nun Batı Trakya’dan, Balkan coğraf-
yasını da birbirinden ayırmanın mümkün ola-
mayacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Peygamber 
efendimizin sünnetini icra etmek adına geçen 
yılki aradan sonra tekrar bir aradayız. Pandemi 
dolayısıyla Kuzey Makedonya’da, Türkiye’de ve 
tüm dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. İki yıl 
önce ailemle bu törenlere gelmiştim. Bugün de 
toplamda 300 yavrumuzun sünnet işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Allah, çocuklarımızın cemiye-
tini bizlere gösterdiği gibi diğer mürüvvetlerini 
de göstersin. Bu işe öncülük eden, Üsküp’te ha-
yırlı hizmetlere aracılık eden El Hilal Derneği’ne 
ve başkanına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları'nda 57 kiloda 
bronz madalya kazanarak bir 

ilki başaran Bursa Büyükşehir 
Belediyespor’un milli taekwon-
docusu Hatice Kübra İlgün, yurda 
döndü. İstanbul Havalimanı’nda 
başta ailesi olmak üzere Bü-
yükşehir Belediyespor Başkanı 
Gökhan Dinçer, Bursa Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Salih Başparmak,  
İstanbul Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Burhanettin Hacıcaferoğlu 
ve kulüp yöneticileriyle birlikte 
kalabalık bir grup tarafından 
karşılanan Milli Sporcu, çiçek-
ler, meşaleler ve tezahüratlar 
eşliğinde çıkışa geldi. Büyük bir 
coşkunun yaşandığı karşılamada, 
Bursa’ya ilk Olimpiyat madalyası-
nı kazandıran Hatice Kübra İlgün 
sevincini ailesi ve karşılamaya 
gelen kalabalıkla paylaştı.
“Gururluyum”
Havalimanında duygularını dile 
getiren Milli Sporcu Hatice Küb-
ra İlgün, Türkiye’ye böyle bir 
başarıyı armağan ettiği için çok 
mutlu ve gururlu olduğunu söy-
ledi. İlgün, “Altın madalyaya çok 
yaklaşmıştım ama nasip buymuş. 
Olimpiyatlara giderken hep Türk 
bayrağıyla ringde tur atmayı ha-
yal ediyordum. Bu da bronz maçı-
na nasipmiş. Bu başarıyı ülkeme 

armağan ettim. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Spor 
Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na, 
Federasyon Başkanımıza, teknik 
direktörümüze, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Alinur 
Aktaş’a, kulüp yöneticilerine, 
antrenörlerimize, aileme, beni 
destekleyerek dua eden herkese 
armağan olsun. Bu başarının asıl 
mimarı ailemdir. Annemin ve sev-
diklerimin dualarıyla ayaktayım. 
Mutluyum ve gururluyum” dedi.
Başarı ödüllendirildi
Daha sonra Bursa'ya geçen Hatice 
Kübra İlgün, Tarihi Belediye Bi-
nası önünde kendisini bekleyen 
genç sporcuların alkışları arasın-
da araçtan inerek Bursa Büyükşe-
hir belediye Başkanı Alinur Aktaş 
tarafından karşılandı. Başarılı 
sporcuyu Büyük Salon’da kabul 
eden Başkan Alinur Aktaş, özel 
bir başarı elde eden Hatice Kübra 
İlgün’ü yönetmelikle daha önce-
den belirlenen para ödülü yerine 

daire hediye ederek taltif edecek-
lerini belirtti.
“Arzuladığımız  
heyecan"
Bursa olarak ayrı heyecan ve 
bir ilki yaşadıklarını belirten 
Başkan Alinur Aktaş, bu sonucu 
daha önceden tahmin ettiklerini,  
buna dair heyecan taşıdıklarını 
ifade etti. Hatice Kübra İlgün’ün 
bu yöndeki isteğinin farkında 
olduklarını anlatan Başkan Ak-
taş, “Hatice Kübra İlgün, Tokyo 
Olimpiyatları’nda üçüncü ola-
rak bizim göğsümüzü kabarttı. 
Bursa’ya bir ilki yaşattı. Bursa’da 

şuana kadar hiçbir sporcu olim-
piyatta derece elde etmemişti. 
Hatice Kübra İlgün’ü, hocalarımı-
zı, kulüp yöneticilerini, ailesini 
yürekten kutluyorum. Bundan 
sonraki organizasyonlarda da 
göğsümüzü kabartacak başarılar 
elde edecektir. Yıllardır arzu etti-
ğimiz bu heyecanı Hatice Kübra 
ile beraber yaşamış olduk” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcusu olan Hatice 
Kübra İlgün’den şehir ve kulüp 
olarak daha çok beklentileri oldu-
ğunu dile getiren Başkan Aktaş, 
Hatice Kübra’nın bu başarısının 
genç sporculara da örnek olduğu-

nu söyledi. Başkan Aktaş, “Hatice 
Kübra’yı yürekten kutluyorum. 
Tebrik ediyorum. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün de ne 
kadar hayırlı işler yaptığını gör-
müş olduk. Bir taraftan çocukla-
rımızın sporla uğraşmasını sağ-
larken, diğer taraftan kabiliyetli 
gençlerin ulusal ve uluslararası 
alanda başarı elde etmesi için 
altyapı oluşturuyoruz. 22 ayrı 
branşta hizmet veriliyor. Önemli 
başarıları farklı spor dallarında 
elde etmemiz mümkün. Bunun 
en güzel örneği de Hatice Kübra 
İlgün’dür” diye konuştu.
Hedef altın madalya
Tokyo Olimpiyatları öncesinde 
olimpiyatlara giderek madalya ile 
dönmenin sözünü kendi kendine 
verdiğini anlatan Hatice Kübra 
İlgün, “Altın madalyaya da çok 
yakındım. Ama bazen işler iste-
diğiniz gibi gitmiyor. Bunlardan 
ders çıkartmak gerekiyor. Ülke-
min ve Bursa’nın bu madalyaya 
ihtiyacı vardı. Ülkeme, şehrime ve 
sevdiklerime bu başarıyı kazan-
dırdığım için mutluyum. Destek-
lerinden dolayı Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Alinur Aktaş’a 
ve kulüp yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. İnşallah 2024 Paris 
Olimpiyatları’nda altın madalyayı 
getiririm” dedi.

Bursa’nın sanat hayatına 
1962’den bu yana yön veren 

Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) tarafından Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla bu yıl 59.su ger-
çekleştirilen Uluslararası Bur-
sa Festivali’nin açılışı Ferhan 
Tülmen’in sunumu, Tenor Hakan 
Aysev ile Bursa Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın muhteşem konse-
riyle başladı.
Birbirinden ünlü isimleri ağırla-
yan festivalde alkışlar arasında 
sahne alan ünlü yorumcu Cem 
Adrian, "Sen Benim Şarkılarım-
sın" adlı parçası ile başladığı 
konserinde sahneye Türkiye'nin 
ünlü jaz vokali Melis Sökmen'i 
davet etti.  "Ben Seni Çok Sev-
dim" şarkısında yaptıkları 
muhteşem düet ile seyircilerin 
gönlünde adete taht kuran ikili, 

yorumladıkları yabancı şarkılar-
la da beğeni topladı.
En sevilen Türkçe ve yabancı 
rock parçalarını şef Musa Göç-
men önderliğinde seslendiren 
Senforock Grubu Bursa’da tarihe 
geçecek bir konsere imza attı. 
Konserlerine dünyaca sevilen 
Eye Of The Tiger şarkısını kendi 
senfonik yorumlarını katarak 
seslendiren grupta her şarkıyı 
ayrı bir solist alternatif yoru-
muyla sahneledi. Boşnakların 
Tarkan’ı olarak bilinen Armin 
Muzaferija da festivalde balkan 
rüzgarı estirdi. Yonca Evcimik, 

Mansur Ark, Grup Vitamin, Fer-
da Anıl Yarkın ve pop müziğin 
efsane isimlerinden Burak Kut 
90’lar gecesinde Bursalılara nos-
talji yaşattı. Bursa’ya defalarca 
gelmesine rağmen Açık Hava’da 
ilk kez sahne almanın heyecanını 
yaşadığını belirten pop müziğin 
güçlü sesi Ziynet Sali, şarkıla-
rıyla hem duygulandırdı hem de 

coşturdu. Shakespeare'in Tarla 
Kuşuydu Juliet oyunu da festi-
val kapsamında sanatseverlere 
tiyatro keyfi yaşattı. Türk Halk 
Müziği'nin usta yorumcusu 
Mustafa Keser, muhteşem sesi 
ve sahne performansıyla Bursalı 
müzikseverleri coşturdu.
Amerikalı ünlü şarkıcı Della Mi-
les, hem sahne performansı hem 
de şarkılarıyla adeta rüzgar gibi 
esti. Rap müziğinin Türkiye'deki 
devleşmiş isimlerinden Eypio ile 
yeni nesil postmodern müziğin 
vazgeçilmez ismi Tuğçe Kande-
mir, festivale özel bir proje için 

Bursa'da buluştu. Anadolu Rock 
Müziği'nin günümüzdeki en 
önemli temsilcisi Haluk Levent, 
Kültürpark Açıkhava Tiyatro-
su'ndaki konserinde Bursalıları 
mest etti. 
Anadolu Rock Müziği'nin günü-
müzdeki en önemli temsilcisi 
Haluk Levent, Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu'ndaki konserinde 
Bursalıları mest etti. 
Bursalı ünlü sanatçı, söz yaza-
rı ve besteci Fettah Can ile eşi 
Cansu Kurtçu, birlikte sahne 
alarak Bursalılara özel bir gece 
yaşattılar.
Türkiye'nin en uzun soluklu fes-
tivali unvanına sahip Uluslarara-
sı Bursa Festivali'nin 59’uncusu 
assolist Ebru Gündeş'in sahne 
aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı 
özel konseriyle Bursalılara veda 
etti.
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'lu milli taekwondocu Hatice Kübra Ilgün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kilo-
da üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırarak tarih yazdı.

Hatice Kübra İlgün Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazdı

Bursa Festivali 59. kez sanatseverlerle buluştu
Türkiye’nin en 
uzun soluklu fes-
tivali Uluslarara-
sı Bursa Festivali 
pandemi nede-
niyle verdiği 
bir yıllık aranın 
ardından 59. kez 
sanatseverlerle 
buluştu.
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Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşma-
sı ve yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe 

geçirmesi için birçok projeyi hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kal-
masın projesine de ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuk-
lar’ projesiyle katkı sundu. Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Mudanya 
ve Yenişehir olmak üzere 7 ilçede 8 okul bahçe-
sinde portatif yüzme havuzları kuran Büyükşehir 
Belediyesi, 5 Temmuz-25 Ağustos tarihleri ara-
sında 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığın-
daki yaklaşık 10 bin çocuğa uzman eğitmenler 
eşliğinde yüzme öğretti. Proje kapsamında yüzme 
eğitimlerinin yanı sıra çocuklara ‘Telafide bende 
varım’ projesiyle zekâ oyunları, görsel sanatlar, 
halk oyunları, matematik becerileri, dil ve konuş-
ma, afet eğitimi, bitki ve çiçek yetiştiriciliği ve ilk 
yardım eğitimleri verildi.
Projenin kapanış 
töreni, Osman-
gazi ilçesindeki 
Pilot Sanayi 
İlkokulu’nda 
yapıldı. Clown 
ve illüzyon gös-
terileri ile Irmak 
Şahin konserinin 
verildiği törende, 
katılım sağlayan 
çocuklara serti-
fikaları Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş 
tarafından verildi. Çocukların gelişimi adına birbi-
rinden farklı projeleri hayata geçirdiklerini söy-
leyen Başkan Alinur Aktaş, yüzmenin çok değerli 
bir spor olduğunu belirtti. 
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Spor artık Bursa’da bir yaşam biçimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Belediyespor Kulübü işbirliğiyle 

28 Haziran’da başlattığı ve 4-16 
yaş aralığındaki çocukların, yüzme, 
okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, 
basketbol, cimnastik, satranç, taek-
wondo, masa tenisi ve karate branş-
ları olmak üzere toplam 11 branşta 
eğitimler aldığı yaz spor okulları 
coşkulu bir törenle sona erdi. Yakla-
şık 8 bin çocuk ve genç ile ‘spora en-
gel yok’ sloganıyla 93 engelli çocuk 
ve gencin sporla buluştuğu etkinlik-
lerin sertifika töreni de şenlik hava-
sında geçti. Sporcu gençlerin ailele-
riyle birlikte doldurduğu Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinliğe 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ah-
met Kılıç, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve 
AK Parti Bursa Yerel Yönetimler 
Başkanı Ufuk Ay da katıldı.
Sahnede spor şov
Adeta görsel bir şölene dönüşen ser-
tifika töreninde sporcular eğitimini 
aldıkları branşlara özel gösteriler 
yaptı. Küçük sporcuların gösterileri, 
Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran 
vatandaşlar tarafından alkışlarla 
izlendi. Törene katılan sporcu ve 
ailelerine seslenen Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

Bursa’da göreve geldikleri ilk gün-
den itibaren sporun tabana yayılma-
sı ve her çocuğun en az bir spor dalı 
veya sanat dalı ile uğraşması için 
yoğun çaba harcadıklarını söyledi. 
Spora yaptıkları yatırımlar sayesin-
de erkekler voleybol takının Efeler 
Ligi’nde oynadığını, kadın basket-
bol takımının da 28 maçın 27’sini 
kazanarak yıllar sonra süper 
lige çıktığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “En büyük hedeflerimiz-
den biri de şehrimize olimpiyat 
madalyası getirmekti. Hatice 
Kübra kızımızla onu da başar-
dık. Ancak onun bana altın sözü 
vardı. Talihsizlik sonucu bronz 

madalya aldı. Ancak altın istediğimiz 
devam ediyor inşallah 2024 Paris 
olimpiyatlarında inşallah bize altın 
madalyayı getirecek. Çocuklarımızın 
sporla sanatla yetişmesiyle şehrimiz 
daha huzurlu ve güvenli olur, şehrin 
insanları daha güler yüzlü olur. O 
nedenle tüm ailelerden tek isteğim 
çocuklarını en az bir sporla veya bir 
sanat dalıyla buluşturmaları” diye 
konuştu.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da 
Bursa’da bir kuşağın sadece havuzlu 
parkta yüzme öğrendiğini ancak 
bugün Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımları ile şehrin her köşesinde 
yüzme havuzları ve spor tesisleri 
bulunmasının şehir adına büyük bir 
mutluluk olduğunu söyledi.
Geceyi şarkılarıyla renklendiren 
Oğuzhan Koç ise konser öncesi sah-
neye çıkarak, Bursa’ya olimpiyat 
madalyası kazandıran Hatice Kübra 
İlgün’ü tebrik etti. 

Kente kazandırılan yeni 
spor tesisleri, amatör 
spor kulüplerine destek-
ler, Belediyespor Kulübü 
aracılığıyla binlerce 
çocuk ve gencin sporla 
buluşturulması gibi ça-
lışmalarla Bursa’da spo-
ru adeta yaşam biçimi 
haline getiren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
yaz spor okulları, şölen 
havasındaki sertifika 
töreniyle sona erdi.

Neşeli Havuzlar 
Mutlu Çocuklar

İnegölspor tesislerinde 
çalışmalar hızlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Inegöl’e kazandırılan, 
bünyesinde sporcu kamp eğitim 
merkezinin de bulunduğu spor 
tesislerinde çalışmalar hızlandı.

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

sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor’a da 
toplam 38 dönüm alanda, 2 adet doğal çim saha, 
1 adet sentetik çim saha ve sporcu kamp eğitim 
merkezinin de bulunduğu modern bir tesis kazan-
dırıyor. Proje alanında, bodrum, zemin + 2 kattan 
oluşan sosyal tesis binası, zemin + 1 kattan oluşan 
altyapı sporcu binası ve zemin kattan ibaret olan 
soyunma binası inşa ediliyor. Tesislerde, 476 met-
rekare inşaat alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı 
tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim saha, 1 
adet sentetik çim saha ise yine proje kapsamında 
olacak. Toplam 35 araç kapasiteli otoparkın da 
bulunacağı tesislerde sporcu kamp eğitim merke-
zi binası dış cephe imalatları ve elektrik, mekanik 
ve tesisat imalatları ile iç merdiven ve ıslak hacim 
seramik imalatları tamamlandı. Asma tavanlarla 
ilgili çalışmalar devam ederken, sahanın yapıla-
bilmesi için deplase edilecek orta gerilim elektrik 
hattı için Tedaş’tan onay geldi ve hattın deplasesi 
için çalışmalara başlanıyor.
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