
Büyükşehir Belediyesi, 
kırsal mahallelerde de 

yaşam kalitesini yükselte-
cek yatırımları sürdürüyor. 
Mustafakemalpaşa, Yenişe-

hir, Mudanya ve Gürsu’nun 
kırsal mahallelerine 
kazandırdığı mahalle ko-
nuklarında inşaatlar büyük 
ölçüde tamamlandı.

Gürsu ilçesi Yenidoğan 
Mahallesi’nde yapılan 

anket çalışmalarında en 
önemli 3 sorun arasında 
gösterilen kapalı otopark 
ve pazar yeri sorunu da Bü-

yükşehir Belediyesi tarafın-
dan çözüme kavuşturuldu. 
Yenidoğan Mahallesi’nde 
8235 metrekare inşaat alı-
nana sahip Katlı Otopark ve 
Pazaryeri kazandırıldı. 

Gökdere’de ilk fidan dikildi Büyükşehir'den esnafa vergi kolaylığı Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık
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Yeniden "Yeşil Bursa"Yeşil alanlar artıyor Ayrıcalıklı bir proje
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, törende 

yaptığı konuşmada, bakanlıkla 
yaptıkları görüşmelerde sürekli 
Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine 
kavuşması, kentsel dönüşüm, 
sağlıklı bir altyapı ve çevre ile 
Osmanlı'yı kuran şehrin tarihi do-
kusunun korunması olmak üzere 
4 konuyu hep ön planda tuttukla-
rını vurguladı. 

Altyapıdan ulaşıma, eğitim-
den tarihi ve kültürel mirasın 

ayağa kaldırılmasına kadar her 
alanda hayata geçirdiği yatırımlar-
la Bursa’yı geleceğe taşıyan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, şehrin 
yeniden ‘yeşille’ anılması için çev-
re yatırımlarında da hız kesmiyor. 
Büyükşehir Belediyesi bu dönem 
1,5 milyon metrekare olan yeni ye-
şil alan hedefini 3 milyona çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum’da açılışı 

yapılan projenin sadece basit bir 
park projesi olarak görülmemesi 
gerektiğini belirterek, 53 milyon 
TL yatırım değeri olan içinde spor 
tesislerinin de bulunduğu ayrıca-
lıklı bir proje olduğunu belirterek 
bu projeyi kente kazandıran Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı kutladı.

Mart ayının ikinci haftasında 
görülmeye başlayan ve kısa 

sürede tüm Marmara’yı saran, denizi 
açık kahverengine boyayan müsilajla 
bugüne kadar lokal olarak yapılan 
mücadele çalışmaları bölgesel eylem 
planına dönüştü. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz 
Pazar Günü Kocaeli’de yaptığı ve 7 
ilin valileri, belediye başkanları ve 
ilgili kurum müdürlüğünün katıldığı 
toplantıda hazırlanan 22 maddelik acil 
eylem planının ardından, bugün de 
tüm Marmara kıyılarında eş zamanlı 
müsilaj seferberliği başlatıldı. 

BÜYÜKŞEHIR’IN PERILERI
ŞAMPIYON OLDU

ORHANELI'YE
RAFTING PARKURU s.09

s.11

s.14

s.04

s.14

Kırsala değer katan 
yeni yaşam alanları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Gürsu Ilçesi’ne kazandırılan Yenidoğan 
Katlı Otoparkı ve Pazaryeri hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala değer 
katacak konaklarında sona gelindi.

Müsilaj seferberliği başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gönderilen 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın 
uygulanmasına ilişkin genelgenin ardından Marmara Denizine kıyısı olan 
tüm illerde olduğu gibi Bursa sahillerinde de müsilaj seferberliği başladı.

Bursa müziğe doyduBursa müziğe doydu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ve üç gün süren So-dan düzenlenen ve üç gün süren So-
kak Sanatçıları Festivali, Kültürpark kak Sanatçıları Festivali, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen 
final konseriyle tamamlandı.final konseriyle tamamlandı.
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253 dönümlük Vakıf Kent 
Parkı’nın resmi açılışı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
da katıldığı törenle yapıldı.

Gürsu'da açılış veGürsu'da açılış ve
doğalgaz müjdesidoğalgaz müjdesi
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Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin 
sınırını belirleyen Gökdere’nin 

her iki yakasını kaplayan yaklaşık 257 
bin metrekare alan üzerinde hayata 
geçirilecek Gökdere Millet Bahçesi’nin 
sadece 2 bin 800 metrekaresinde 
sosyal donatılar, kalan alanda ise 
rekreasyon alanları bulunacak. Gök-
dere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 
metrekare alanda çocuk oyun köyü, 
yöresel bitkilerin mevsimsel renklen-
dirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin 
metrekarelik bitki gösteri alanları ve 
2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet 
bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda 
bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu 
yolunun ve 4 bin metre gezinti yolu-
nun olacağı projede, 16 kameriye, 3 
mangal pişirme birimi ve 31 piknik 
masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal 
tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve 
mescidin de olacağı projede bin 25 
metrekarelik alanda millet kıraatha-
nesi yapılacak. Bursa’ya büyük değer 
katacak Gökdere Millet Bahçesi’nde ilk 
fidan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum'un da katıldığı törende toprak-
la buluştu.
Bursa’ya yeşil yakışır
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, göreve geldikten sonra Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ile yaptığı görüşmede dile getirdiği 
4 önemli konu başlığıyla ilgili olarak 
bugüne kadar çok önemli mesafeler 
aldıklarını söyledi. Kent siluetini bo-
zan Tower Plazanın yıkıldığını, Çelik 
Palas’ın arkasındaki binalarda yıkı-

mın başlandığını hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Hanlar Bölgesi'nin etrafı da 
açılıyor. Surların arkası, Üftade bölgesi 
Osmangazi Belediyemiz tarafından 
düzenleniyor. Beraberinde Sıcaksu’da 
da Akpınar'da da, 150 konutlarda da 
ha keza Mevlana'da yaptığımız 7 ve 
8’inci etap kentsel dönüşümlerle de bu 
süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. 
Dünyada yeşil her yere yakışır, her 
şehre yakışır, herkesin hayalidir. Ama 
bu şehir yeşil ile özdeşleşmiş ve Yeşil 
Bursa diye anılır. Herkes ‘Yeşil Bursa’ 
diye bahseder. Bu nedenle yeşil en 
çok Bursa’ya yakışır. Ve bu konuda da 
önemli çalışmalara imza attık. Sabah 
belediyemiz tarafından yapılan Vakıf 
Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Şim-
di de yıllardır konuşulan ancak çeşitli 
nedenlerle hayata geçirilemeyen Gök-
dere Millet Bahçesi’nde ilk fidanı top-
rakla buluşturuyoruz. Ben inanıyorum 
ki bir tarafı Osmangazi, bir tarafı Yıl-
dırım olan bu proje Bursa’mıza büyük 
değer katacak. Bu projeye verdikleri 
destek nedeniyle Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’mız Murat Kurum’a şükranları-
mı sunuyorum” dedi.

Çevre ve altyapı konusunda örnek yatı-
rımları Bursa’ya kazandıran Büyükşehir 

Belediyesi, çevre konusunda farkındalık 
oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artır-
mak amacıyla, bir dizi etkinliğe imza attı. 
Dünya Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen 
ilk etkinlik Mudanya sahilinde gerçekleşti. 
Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 
etkinlikte Çevre Mühendisliği Öğrenci Top-
luluğu (UÇET) öğrencileri ve vatandaşlar 
sahildeki atıkları toplayıp, çöp torbalarına 
doldururken, Uludağ Üniversitesi Sualtı 
Topluluğu’nun (USAT) balıkadamları da de-
niz yüzeyindeki atıkları gün yüzüne çıkardı. 
Denizden çıkarılan şişeler, maske, eldiven 
gibi atıklar, çevre konusunda farkındalık 
oluşturulması için sahilde sergilendi.

Atıklardan ahtapot 
Dünya Çevre Haftası’nın ikinci etkinliği de 
Gemlik’te gerçekleştirildi. USAT tarafından 
gerçekleştirilen dalış sonucunda deniz 
dibinden çıkarılan atıklar, Büyükşehir Bele-
diyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tara-
fından tasarlanan ahtapot heykeliyle sergi-
lendi. Teneke kutular, plastik ve cam şişeler, 
ağlar, bilgisayar ekranı, cep telefonları ve 
araba lastikleri gibi atıklarla doldurulan 
ahtapot heykeli, çevrenin insan eliyle nasıl 
kirletildiği bir kez daha gözler önüne serdi.
Çevre işi gönül işi
Çevre temizliği çalışmaları kent mer-
kezinden geçen Gökdere’nin yatağında 
devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
çalışmasına Bursa Mahalle Gönüllüsü olan 
çevreci vatandaşlar da büyük destek verdi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
da farkındalık oluşturulması amacıyla gö-
nüllü vatandaşlarla birlikte dere kenarında 
çöp topladı. Bursa’nın 3 milyon 100 bin 
nüfusuyla hızla büyüyen bir şehir olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle çevre 
konusunda herkesin üzerine düşen sorum-
luluklar olduğunu vurguladı.
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Gökdere’de ilk fidan dikildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle bu dö-
nem kente kazandırmayı planladığı yeşil alanlar arasında yer alan Gökdere Mil-
let Bahçesi’nde ilk fidan toprakla buluştu.

Dalgıçlar denizde 
çevreciler sahilde
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dünya Çevre 
Haftası kapsamında Ulu-
dağ Üniversitesi işbirliğiyle 
Mudanya’da düzenlediği et-
kinlikte dalgıçlar denizi, çev-
reciler ise sahili temizledi

Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
Bursa’da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca kaderine 
terk edilen alanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden doğaya kazandırıyor.

Özellikle dere ke-
narları ve verimli 

tarım alanlarına kaçak 
olarak dökülen hafri-
yatların önüne geçmek 
için il genelinde 28 
adet hafriyat depolama 
sahası oluşturulurken, 
Bursa’da inşaat sektörünün ürettiği 
aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat 
atığı bu alanlarda düzenli olarak de-
polanıyor.
Bursa’daki bu atıkların kontrolsüz 
dökülmesi ile yaşanacak çevre ve gö-
rüntü kirliliğini önlemek amacıyla vas-
fını yitirmiş ve kullanılmayan maden 
alanları da rehabilite edilerek yeniden 

kente kazandırılıyor. Bu alanlar doğal 
topografyaya uygun şekilde hafriyat 
toprağı ile doldurulduktan sonra ağaç-
landırma çalışmaları ile doğal yaşama 
geri kazandırılıyor.
Doğal denge korunuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden BURKENT A.Ş. yapılan dolgu 
işlemleri sayesinde yemyeşil ağaçlar 
arasında kanserli hücre gibi görünen 

maden ocağı alanları, 
hafriyat toprağı ile 
doldurulup, yeniden 
ağaçlandırılıyor. Bu 
çalışmalar kapsamında 
2014 yılında Orman 
Bölge Müdürlüğü’nden 
Büyükşehir’e tahsis 

edilen Akçalar sahasındaki 92 bin 344 
metrekarelik alan yaklaşık 950 bin 
metreküp hafriyat toprağı dökülerek 
yeniden ağaçlandırıldı. Doğal dengesi-
ne kavuşan alan 2019 yılında Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne geri teslim edildi. 
Yine Mudanya ilçesi Altıntaş Mahalle-
si’ndeki maden ocağı alanı da yaklaşık 
21 bin kamyon hafriyat toprağı dökü-
lerek dolduruldu. 
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Vakıf Bera Kent Parkı açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan 253 dönüm-
lük Vakıf Kent Parkı’nın resmi açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
da katıldığı törenle yapıldı.

Bursa’ya 1,5 milyon metrekare 
ekstra yeşil alan kazandırmayı he-

defleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı 
olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine 
hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı’na 
benzer bir projeyi Yıldırım’da hayata 
geçirdi. Bünyesinde boks ve güreş sa-
lonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami 
futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, 
kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, 
tematik parklar ve 300 araçlık otopark 
da bulunan 253 dönüm alana kurulu Va-
kıf Kent Parkı, Yıldırım’ın yanı sıra Kestel 
ve Gürsu ilçelerine de taze bir nefes 
olacak. Bölge halkı tarafından bir süredir 
kullanılan parkın resmi açılışı Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da 
katıldığı törenle yapıldı.
Projeler hayata geçiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, törende yaptığı 
konuşmada, Bursa’nın ken-
dine has dokusuyla her daim 
adından söz ettiren bir şehir 
olmanın yanı sıra; tarımdan 
sanayiye, ulaşımdan turizme, 
çağın gerektirdiği şartları 
yakalayarak, eski ile yeniyi 
harmanlayabilen bir kent 
olduğunu söyledi. Başkan Ak-
taş, bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde 
sürekli Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine 
kavuşması, kentsel dönüşüm, sağlıklı bir 
altyapı ve çevre ile Osmanlı'yı kuran şeh-
rin tarihi dokusunun korunması olmak 
üzere 4 konuyu hep ön planda tuttukla-
rını vurguladı. Bu konu başlıkları altında 
17 ilçede de devam eden çok önemli 
projeler olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Büyükşehir’imizin yaptığı projeyi 
bizatihi TOKİ'ye uygulatarak eski stadyu-
mun olduğu bölgede Bursa Millet bahçe-
sini hayata geçirdik. Doğanbey TOKİ'nin 
oralarda Doğanbey Millet bahçesi dedik. 
Çok değerli bir arazi olmasına rağmen 
İller Bankası'nın alanını da araziye kata-
rak altına da otoparklar yaparak yaklaşık 
20 dönümlük alanda millet bahçesi yapı-
mına başladık” dedi.
Güçlü altyapı
Tüm bunların yanında şehrin en ücra 
köşelerinde bile bakanlık, İller Bankası 
ve Avrupa Yatırım Bankası marifetiyle 
altyapı yatırımlarının hızla devam etti-

ğini belirten Başkan Aktaş, 70, 80 yıldır 
içme suyu olmayan kırsal mahalleleri 
bile sağlıklı içme suyuna kavuşturduk-
larını hatırlattı. Bursa'yı gerçekten yeşil 
kimliğine kavuşturmak için 1,5 milyon 
metrekare yeni yeşil alan hedefi koyduk-
larını vurgulamayan Başkan Aktaş, “Rek-
reasyon alanları, çocuklar için lunapark 
ve beraberinde göletleri, kafeteryaları ve 
spor tesisleri ile yaklaşık 253 dönümlük 
yeni bir alanı daha şehrimize kazandı-
rıyoruz. Tabii istiyoruz ki gençlerimiz 
daha güvenli ve daha kaliteli ortamlarda 
yetişsinler. Yıldırım yüzölçümü olarak 
Bursa'nın yüzde biri ama nüfus olarak 
yüzde 21, 22’ye tekabül ediyor. O yüzden 
Yıldırım'a dair yeni yeşil alanlarımız ar-
tarak devam edecek. Yaklaşık 55 milyon 
300 bin liraya mal olan 253 dönümlük 
vakıf Kent Parkımızın hem Yıldırım'a 
hem Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.
Bakan hedef büyüttü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’da açılışı yapılan projenin sadece 

basit bir park projesi olarak görülmeme-
si gerektiğini belirterek, 53 milyon TL 
yatırım değeri olan içinde spor tesisleri-
nin de bulunduğu ayrıcalıklı bir projenin 
Bursa’ya kazandırıldığını söyledi. Böylesi 
nitelikli bir projeyi kente kazandıran 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş’ı kutlayan Bakan Kurum, bu 
parkın aynı zamanda AK Parti’nin çevre 
ve doğa hassasiyetinin bir göstergesi 
olduğunu ifade etti. Son 20 yıldır Türkiye 
genelinde hayata geçirilen çevre yatırım-
ları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, 
“Ben bu alana baktığımda 20 yıllık AK 
Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa 
hassasiyetini görüyorum. Kendilerince 
bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik 
ve doğa dersi vermeye çalışanlara şun-
ları söylemek istiyorum. Bakın AK Parti 
iktidarları öncesinde Türkiye'de bir tane 

millet bahçesi yoktu. Bugün 
57 millet bahçesini hizme-
te açtık ve 264 tane millet 
bahçesi için de Bakanlığımız 
belediyelerimiz çalışıyor. He-
defimiz 81 ilimizde 81 milyon 
metrekare millet bahçesi 
yapmak. Bugün İstanbul'umuz 
da yaklaşık 6 milyon metreka-
re, başkentimiz Ankara'da 4 

milyon metrekare büyüklüğünde millet 
bahçesi yapıyoruz. Yine Osmanlı Başken-
ti Bursa'mız da hedefimiz 1,5 milyondu. 
Ama ben bu hedefi başkanım da uygun 
görürse 3 milyon metrekareye çıkarmak 
istiyorum. Bursa’mıza yakışan budur. 
İnşallah 3 milyon metrekare yeşil alan 
hedefiyle Bursa'mızda da bahçelerimizi, 
parklarımızı yapacağız ve yeşil alan mik-
tarını arttıracağız” dedi.
20 yılda büyük dönüşüm
20 yılda çevre, şehircilik ve altyapı anla-
mında büyük bir dönüşüm yaşandığına 
dikkat çeken Bakan Kurum, “Sıfır atık 
projesi ile sadece 3 yılda 315 milyon 
kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp 
su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf 
ettik. 17 milyon ton kullanılabilir değerli 
atığı geri dönüşüme tabi tuttuk ve bu 
anlamda binlerce kişiye istihdam oluş-
turduk. Ekonomimize de bu kapsamda 
17 milyar lira kaynak sağladık ve bu 
çalışmalarımızda tam 209 milyon ağacın 
kesilmesini engellemiş olduk” dedi.

Başkan Aktaş'a 
uluslararası görev
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Dünya Sağlık Örgütü Av-
rupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
Politik Kurulu'na seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belediye-
lerle birlikte yürüttüğü, şehirlerde 

yaşayan ve çalışan insanların fiziki, 
psikolojik ve çevresel refahlarını ge-
liştirmeyi amaçlayan uzun dönemli 
bir kalkınma girişimi olan DSÖ Avrupa 
Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kurulu 
oluşturuldu. Sağlıklı Şehirlerin DSÖ 
Avrupa Bölgesi'ndeki çalışmalarında 
politik önemi olan ve yeni ortaya çı-
kan konularda DSÖ Avrupa’ya danış-
manlık ve liderlik sunacak olan kurul, 
belediye başkanlarından ve meclis 
üyelerinden oluşuyor. Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kurucuları arasında 
olduğu ve Başkanlığını Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği, üye olduğu tarihten bu yana 
içerisinde Avrupa’dan 100 civarında 
belediyenin yer aldığı ağ içerisinde 
önemli bir rol üstleniyor. Türkiye Sağ-
lıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 
şehrin belediye başkanı, meclis üyesi 
ve ulusal ağ başkanlarından oluşan 
Politik Kurula seçildi.
Başvuru kabul edildi
Bu arada Türkiye genelinde 75 üye 
belediyesi bulanan Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 2019–2025 yıllarını kap-
sayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 
Ağı VII Faza yaptığı üyelik başvurusu 
kabul edildi. Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin yanı sıra Hırvatistan, Dani-
marka, Yunanistan, Almanya, Finlan-
diya, İsrail ve Norveç’in başvurusu da 
kabul edilerek bu ülkeler DSÖ Avrupa 
Sağlıklı Şehirler Ağı VII Fazın resmi 
olarak üyesi oldu. Kurulduğu 2005 
yılından itibaren kriterleri yerine 
getirerek üyelik başvuruları kabul 
edilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
böylelikle 7.Faz üyeliği de kabul edil-
miş oldu. 
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Gürsu’ya bir açılış bir müjde
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Ilçesi’ne kazandırılan  
Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazaryeri törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel 
dönüşümden spora kadar her 

alanda Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe 
hazırlayan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, diğer taraftan 17 ilçede de ya-
şam kalitesini yükseltecek yatırım-
ları hız kesmeden sürdürüyor. Gürsu 
ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 
yapılan anket çalışmalarında en 
önemli 3 sorun arasında gösterilen 
kapalı otopark ve pazar yeri sorunu 
da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çözüme kavuşturuldu. Yenidoğan 
Mahallesi’nde 2745 metrekare 
taban alanı ve 8235 metrekare 
inşaat alınana sahip Katlı Otopark 
ve Pazaryeri kazandırıldı. Bordum 
katı otopark zemin ve çatı katı hem 
pazar alanı hem de otopark olarak 
kullanılacak Yenidoğan Katkı Oto-
parkı ve Pazaryeri törenle hizmete 
açıldı. Yaklaşık 11 milyon 600 bin 
TL’ye mal olan eserin açılışına Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı 
Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye 
Başkanı Önder Tanır, Orhangazi 
Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok 
sayıda davetli katıldı.
Hizmetlere devam
Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı 
Alinur Aktaş törende yaptığı ko-
nuşmada, Mustafakemalpaşa’dan 
İnegöl’e, Orhaneli’den İznik’e kadar 
Bursa’nın 17 ilçesinde de yoğun bir 
çalışma içinde olduklarını söyledi. 
Pandemi sürecine rağmen Gürsu 
ilçesine 11 milyon TL’lik bir hiz-
meti kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Bizim bir taş üstüne bir taş 
daha koymaktan başka bir derdimiz 
yok. Başımızda Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakan-
larımız ve milletvekillerimizin de 
destekleriyle hizmetten başka bir 
gayemiz yok. Bakın 4 ilçe belediye 
başkanımız da burada. Çünkü hal-
kımıza bir hizçmet kazandırmanın 
heyecanı hepimizin ortak heyecanı. 
Evet pandemi nedeniyle gelirlerimiz 
düştü ama hamdolsun yatırımları-
mız durmadı” dedi.
Doğalgaz müjdesi
Törende Yenidoğan Mahallesi sa-
kinlerinin en önemli sorunların biri 
olan doğalgaz konusunun çözümü 

noktasında da gerekli çalışmaları 
yaptıklarını dile getiren Başkan 
Aktaş, “Bu konuda Gürsu ve Yıldırım 
Belediye Başkanlarımızla toplantı 
yaptık. Sadece Yenidoğan’ı değil 
Yıldırım ve Osmangazi’yi de ilgilen-
diren bir konu. İnşallah önümüzdeki 
ay doğalgazla ilgili çalışmalar da 
başlıyor. Belki bir miktar Ağustos’a 
da kalabilir ancak bizim nihai hede-
fimiz önümüzdeki kışı doğalgazla 
geçirmeniz. Ancak bunun için sizle-
rin de şimdiden ev tesisatlarıyla il-
gili çalışmaları yapmanız gerekiyor” 
diye konuştu. Başkan Aktaş, Yenido-
ğan Katkı Otoparkı ve Pazaryeri’nin 
hayırlı olmasını diledi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık 
da seçim öncesi verdikleri sözlerin 
yüzde 60’ını tamamladıklarını, bu 
yılsonuna kadar da yüzde 75’ini 
tamamlamış olacaklarını vurguladı. 
Seçim öncesi yaptırdıkları anketler-
de Yenidoğan’ın en önemli sorunla-
rından birinin otopark ve Pazar yeri 
olduğunu hatırlatan Başkan Işık, 
Yenidoğan’a böyle bir hizmeti ka-

zandırdıkları için Başkan Aktaş ve 
ekibine teşekkür etti.
Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz da 
yaklaşık 1 yıl önce Gürsu’da göreve 
başladığını hatırlatarak, bölgenin 
en önemli sorunlarından birini 
çözüme kavuşturan Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kurdele 
keserek açılışı yapan Başkan Aktaş 
ve protokol üyeleri daha sonra Katkı 
Otopark ve Pazaryerini gezdi.

Kestel otopark ve 
pazar alanında 
son rötuşlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Kestel’e kazandırılan 
katlı otopark ve pazar alanı artık 
açılış için gün saymaya başladı.

Bursa’yı sağlıklı 
bir geleceğe ha-

zırlarken, 17 ilçede 
de yaşam kalitesini 
yükseltecek yatı-
rımlara hız veren 
Büyükşehir Beledi-
yesi, Kestel ilçesine 
de modern bir katlı 
otopark ve pazar 
alanı kazandırıyor. 
Kestel Ahmet Vefik 
Paşa Mahallesi’nde 
toplam 15 bin 792 
metrekare inşaat 
alanına sahip 4 
katlı, 264 araç kapa-
siteli otopark, yaklaşık 5 bin metrekarelik pazar 
alanı ve Bursa Caddesi’ne cepheli 1900 metreka-
relik kapalı dükkan alanını da bünyesinde barın-
dıran katlı otopark ve pazar alanında çalışmalar 
tamamlanma aşamasına geldi. İlçe merkezindeki 
parklanma sorununa çözüm üretmenin yanında, 
pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortam-
da alışveriş imkanı sunacak olan proje, kısa süre 
sonra Kestellilere hizmet vermeye başlayacak.
Kestel’e değer katacak
Kestel’in her ne kadar Bursa’nın dış ilçesi gibi 
görünse de Bursa ile birleşmiş, bütünleşmiş, 
hızla gelişen bir ilçe olduğunu belirten Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in 
nüfus ve ekonomik olarak daha da büyüyeceğini 
ve bu büyüme potansiyelini karşılayacak projele-
ri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Makro 
düzeydeki projeleri ilçe belediyesi ile istişare 
ederek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Otopark ve Pazar alanı projemizde artık 
sona geldik. Ben bu yatırımın hem ilçe merkezine 
hem de bölgeye ciddi bir değer katacağını düşü-
nüyorum. Kestel otopark ve pazar alanı projemiz 
şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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Pandemi boyunca genelgeler kapsamında iş 
yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan 

kira ve işgaliye bedeli almayan, kapalı işyeri sa-
hiplerinin konut su faturalarına yüzde 50 indirim 
uygulayan Büyükşehir Belediyesi, yolcu sayıları 
düşen halk otobüsü esnafına sübvansiyon, pazarcı 
esnafına ücretsiz maske ve siperlik dağıtımları ile 
sürekli esnafın yanında oldu. Son olarak Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerine yapılacak gıda desteği 
için uygulanan Sosyal Destek Çeklerini sadece 
mahalle bakkallarında geçecek şekilde organize 
eden Büyükşehir Belediyesi, 130 bin hediye çeki-
nin bakkallara yönlendirilmesiyle esnafa adeta can 
suyu oldu.

Vergi borçlarına erteleme
Hayata geçirdiği uygulamalarla esnafa desteklerini 
kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de son meclis toplantısında alınan kararla, 
esnafa vergi ödemelerinde büyük bir kolaylık 
sağlıyor. Bu uygulama ile son ödeme tarihi 31 Ma-
yıs olan ilan ve reklam vergilerinin 1’inci dönem 
ödemeleri gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağus-
tos tarihine kadar uzatıldı. Yaklaşık 23 bin ilan 
ve reklam vergisi mükellefi bulunan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu uygulamasından ödemelerini 
henüz yapmayan 17 bin 910 vergi mükellefi yarar-
lanabilecek.
1 Haziran itibariyle kısıtlamaları kalkan restoran, 
lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmeler, uzun 
aranın ardından işbaşı yaparak normalleşme sü-
recinin mutluluğunu yaşayan esnafı ziyaret eden 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
bu sıkıntılı sürecin en kısa zamanda tamamen 
atlatılmasını diledi.

Bursa'da turizmin teşvik edil-
mesi ve her yıl bir değerin daha 

da ön plana çıkarılması hedefiyle 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan çalışmalar sonucu 2021 
yılının ‘Hanlar Bölgesi ve İpek 
yılı' olması Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde oy birliğiyle kabul 
edilmişti. İki kültür mirasının genç 
kuşaklara aktarılması, yaşatılması, 
yerli ve yabancı turistin de ilgisi-
nin çekilmesi amacıyla belirlenen 
temanın istişare toplantısı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra toplantıya, Genel Sekreter 
Ulaş Akhan, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Şevket Orhan, ilçe beledi-
yeleri ve siyasi parti temsilcileri, 
kamu kurumları, sivil toplum kuru-
luşları, ticaret odaları yöneticileri, 
meclis üyeleri, belediye bürokrat-
ları katıldı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılmak istenen çalış-
malarla ilgili sunumun gösterimiyle 
başlayan toplantıda, katılımcılar 
Hanlar Bölgesi ve ipek konuların-
daki görüşlerini ve projelerini dile 
getirdi. Dijital çağa ayak uydurul-
ması, ahilik kültürünün yaşatılması, 
tarihi mirasın gelecek nesillere 
sağlıklı bir şekilde aktarılması gibi 
konuların ön plana çıktığı toplantı-
da, Bursa’da üretilecek olan ilk yerli 
otomobil TOGG’da bir materyalin 
de Bursa ipeğinden üretilerek dün-
yaya sunulması ele alındı.
“Bursalılar kazanacak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 2021 yılının ‘Hanlar 
Bölgesi ve İpek yılı' ilan edilmesinin 
ardından yapılan istişare toplantı-
sını önemsediklerini söyledi. “Bir 
siyasi partinin veya seçimle göreve 

gelmiş belediye başkanının hedefleri 
ötesinde Bursalılar olarak hepimizin 
sahiplenmesi gereken çok özel bir 
konu” olduğunu belirten Başkan Ak-
taş, Bursa özelinde Hanlar bölgesi-
nin ve çarşının çok özel olduğunu ve 
buna göre yol haritası belirlendiğini 
ifade etti. Çok kıymetli olan bölgede 
yürütülen çalışmalar olduğunu an-
latan Başkan Aktaş, “Ana düşünce-
mizin ötesinde mülahazalar oluyor. 
Hangi binaların yıkılıp, hangilerinin 
kalacağı konuşuluyor. Bir kez daha 
söylüyorum. Boyner binası da yıkıla-
cak. Kalması söz konusu değil. Ba-
şından beri her ortamda ifade ediyo-
rum. Proje yarışmasıyla yola çıktık. 
Farklı akademik odalarla istişareler 
yapıyoruz. Bursalıların kazanacağı 
bir alanın ortaya çıkmasını istiyo-
ruz. Bu alan çok kıymetli ve değerli. 
Zaman içerisinde etrafı örülmüş. Bu 
örülmenin kaldırılması, yeni düzen-
lemeler yapılması gerekir” dedi.
Çarşılara kaçış
Hanlar Bölgesi’nin içerisinde yapı-

lacak çok iş olduğunu belirten Baş-
kan Aktaş, şehrin bu konuda çok 
fırın ekmek yemesi gerektiğini dile 
getirdi. İkram edilen çaydan yeme-
ğine ve diğer organizasyonlarına 
kadar yapılması gereken çalışmalar 
olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 
“Çok uzun soluklu bir yol haritası 
oluşturuluyor. Madem bu alan 
UNESCO Dünya Mirası Listesinde 
bütün insanlık tarafından bilinsin 
istiyoruz. Hangi dilden, dinden, 
ırktan olursa olsun herkese hitap 
eden bir şeyler var. Bölgedeki güzel 
gelişmeler şehrin ekonomisine, tu-
rizm değerlerine, çekiciliğine yan-
sıyacaktır. Devasa markaların yarış-
tığı günümüzde, Hanlar Bölgesi’nde 
ahilik kültürünün devam etmesini 
önemsiyoruz. Pandemi süreciyle 
aslında geriye dönüş de başladı. 
İnsanlar artık kapalı alanlardan 
çarşılara kaçıyor, daha cazip hale 
geliyor. İnsanlar açık havada vakit 
geçirmek istiyor. Bursa’da da bu-
nun altyapısı var. Bu süreç fırsata 
dönüştürülebilir” dedi.
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Hanlar Bölgesi ve ipeği 
herkes sahiplenmeli
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin değerlerini dünya-
ya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için belirlenen ‘2021 yılı Hanlar Bölgesi 
ve Ipek yılı' temasının Bursa’da yaşayan herkesin sahiplenmesi gereken 
çok özel bir konu olduğunu ifade etti.

Esnafa vergi 
kolaylığı
Pandemiden en fazla etkilenen 
esnafa her türlü desteği sağlayan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şim-
di de son ödeme tarihi 31 Mayıs 
olan ilan ve reklam vergilerinin 
1’inci dönem ödemelerini gecik-
me faizi uygulanmaksızın  
31 Ağustos tarihine kadar uzattı.
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Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bünyesindeki 10 adet 

kütüphaneyle toplumun her 
kesimine kitap okuma alış-
kanlığı kazandırmak amacıyla 
yoğun kütüphanecilik hizmeti 
yürütüyor. Çeşitli kurum ve 
kuruluşların düzenlediği kitap 
toplama kampanyalarına her 
dönem destek olan Büyükşehir 
Belediyesi, cezaevindeki tu-
tuklu ve hükümlülerin okuma 
alışkanlığı kazanmasına destek 
olmak amacıyla başlatılan ‘Bir 
kitap bir umut’ kampanyası-
na katkı sundu. Uluyol Adliye 
Binası’nda devam eden kitap 
toplama kampanyasına kamu 
kurumları, kitapevleri, sivil 
toplum kuruluşları ve adliye ça-
lışanları büyük ilgi gösterirken, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi de 
basımını yaptığı kültür yayınları 
ile kişisel gelişime katkı sağla-
yacak güncel yayınları bağışladı. 
Bursa’dan yaklaşık 10 bin kitap 
bağışının olduğu kampanyaya, 
Büyükşehir Belediyesi adına 
Başkanvekili Halide Serpil Şahin 
ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Hüseyin Buran kitapla-

rı teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Halide Serpil Şahin, baş-
latılan kampanyanın önemine 
dikkat çekerek desteklediklerini 
söyledi. Bursa’da kitap okuma 
alışkanlığının yaygınlaştırılması 
için Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmaları olduğunu be-
lirten Şahin, “Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 10 kütüpha-
neyle vatandaşlara hizmet veri-
yoruz. Tutuklu ve hükümlülerin 
de okuma alışkanlığının art-
ması noktasında kampanyaya 
severek katılıyoruz. Kitaplarla 
birlikte tarihimiz, kültürümüz 

ve geleneklerimiz gelecek nesil-
lere en iyi şekilde aktarılacaktır. 
Kampanyaya toplam 1700 kitap 
teslim ettik. Kampanyanın ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 
Vekili Hasan Yalçın, Adalet 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından başlatılan 
‘Bir kitap bir umut’ projesinin 
kamu ve sivil toplum kuruluşla-
rının yoğun destekleriyle devam 
ettiğini ifade etti. Yalçın, cezae-
vindeki hükümlü ve tutuklulara 
okuma alışkanlığı kazandırmak 
ve kitaba erişimlerini kolaylaş-
tırmayı amaçladıklarını söyledi.
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Anaokulundan üniversiteye Büyükşehir sizinle
Bursa’da Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezlerinden üniversiteye hazırlık kurslarına kadar eğitimin her kademe-
sinde örnek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik 4 yeni projeyi daha devreye alıyor.

Ana Kucağı Okul Öncesi Eği-
tim Merkezlerinden üniver-

siteye hazırlığa kadar eğitimin 
her kademesindeki öğrencilere 
yönelik birçok projeyi gerçek-
leştiren Büyükşehir Belediyesi, 
Minik Salonlar Dev Sporcular, 
Online Hazırlık Modülü, YKS 
Deneme Sınavı ve 1. Ulusal Mü-
nazara Turnuvası projelerinin 
de startını verdi. Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığı’nın 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbir-
liğiyle hayata geçireceği proje-
lerin tanıtım toplantısı Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger ve AK Parti 
Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk 
Cömez’in de katıldığı toplantıda 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 
pandemi sürecinde öğrencilerin 
eğitimden uzak kalmaması adı-
na yaptıkları çalışmaları anlattı.
Minik Salonlar Dev Sporcular
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, hayata geçirilecek 
4 yeni projenin de tanıtımını 
yaptı. Örnek uygulamaları bir 
süredir devam eden Minik Sa-
lonlar Dev Sporcular projesi ile 
Milli Eğitim İl Müdürlüğü tara-
fından belirlenen eğitim kurum-
larındaki atıl alanları modern 
spor salonlarına dönüştürdük-
lerini ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bugüne kadar 7 ilçede belirle-
nen 11 okulumuzda toplamda 
1.500 metrekare spor aktivite 

alanları oluşturulduk. Bu sayede 
öncelikle bu okullarda eğitim 
gören çocuklarımızın beden 
eğitimi ve spor aktivitelerinin 
gerçekleştirilmesi sağlanmış 
olacak. Proje kapsamında okul-
larımıza 100 spor alanı kazan-
dırmak” dedi.
Özel destek
Üniversite sınavına hazırlanan 
gençlere yönelik hayata geçiri-
len yeni uygulamalar hakkında 
da bilgi veren Başkan Aktaş, 
şu ana kadar 40 bin üyeye ula-
şan ‘Bursa Büyükşehir Gençlik 
Kulübü’ mobil uygulamasında 
da yenilikler eklemeye devam 

ettiklerini açıkladı. Uygulamaya 
YKS deneme sınavına online 
hazırlık modülü programı ek-
lendiğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “İçerisinde 300.000 soru, 
10 yayınevi, 800’den fazla test 
kitabı, canlı deneme sınavları, 
plan yapabilme, yapay zeka 
koçluğu ve sürpriz hediyelerin 
bulunduğu pakodemy uygula-
masını Bursa Büyükşehir Genç-
lik Kulübü mobil uygulaması 
ve Busmek üzerinden ücretsiz 
olarak gençlerimize sunuyoruz. 
Bunun yanında Türkiye’de bir 
i1.Ulusal Münazara Turnuvası
Geçen yıl pandemi nedeniyle 

ertelenen münazara yarışması-
nı bu yıl “Bursa 1. Ulusal Lise-
lerarası Münazara Turnuvası” 
adıyla online olarak yapacak-
larını kaydeden Başkan Aktaş, 
“Öğrencilerimizde yapıcı tar-
tışma kültürü, toplum önünde 
konuşabilme, hızlı düşünme ve 
cevap verebilme, düşünceleri-
ni uygun argümanlarla tutarlı 
ve düzgün bir anlatımla ifade 
edebilme, güncel konularla ve 
dünya sorunlarıyla ilgilenme-
lerini sağlama gibi niteliklerini 
geliştirmek istiyoruz. 19 – 20 
Haziran tarihlerinde gerçekle-
şecek turnuvaya 120 takımın 
katılacak. Online olarak alınan 
başvurular 15 Haziran tarihin-
de son bulacak. Turnuvanın 
final müsabakası 21 Haziran 
tarihinde gerçekleşecek” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Saba-
hattin Dülger de Minik Salonlar 
Dev Sporcular projesinin ço-
cukların bedensel gelişimine, 
münazara turnuvasının sosyal 
gelişimine ve YKS desteklerinin 
de akademik gelişimine katkı 
vereceğini belirterek, eğitime 
sağladığı katkılar nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Kitapla umut yolculuğuna 
Büyükşehir desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin okuma 
alışkanlığı kazanmaları ve bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri ama-
cıyla başlattığı kitap toplama kampanyasına toplam 1700 kitap ba-
ğışlayarak destek oldu.

Köy okulunda bayram havası
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Halkla İlişkiler Şube Müdür-
lüğü tarafından kurumda 
görevli personelin katılımıyla 
düzenlenen kampanyada 
toplanan kitaplar, umut olma-
ya devam ediyor. Personelin 
yoğun katılımıyla kısa sürede 
toplanan yaklaşık 7 bin kita-
bın bir bölümü, sosyal medya 
üzerinden talepte bulunan 
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi 
Şehit Doğan Acar Cumhuriyet 

İlkokulu’na gönderilmişti. 
Pandemi nedeniyle uzun süre 
kapalı kalan okulların yeni-
den açılmasının ardından, 
Büyükşehir ailesinin topladığı 
kitaplar bu kez Bursa’nın 
Kestel ilçesine bağlı kırsal 
Derekızık Mahallesi İlkokulu 
öğrencileri için umut oldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Derekızık’lı öğrencilere sürp-
rizi kitapla da sınırlı kalmadı. 
Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından okulun dış 
cephesi boyandı ve adeta bir 
tuval gibi resimlerle süslendi.
Okulu birlikte boyadılar
Bağışlanan kitapları öğrenci-
lerle birlikte kitaplığa dizen 
Başkan Alinur Aktaş, daha 
sonra önlük giyip, yine öğren-
cilerle birlikte okul duvarını 
boyadı, çevre haftası için pas-
ta kesti.
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Mustafakemalpaşa ilçesinde 
temeli 1991 yılında atılan 

ancak hiç kullanılmadan kaderi-
ne terk edilen yüzme havuzunun 
bulunduğu alanı sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif aktivitelerin 
merkezi haline getirecek dev 
projede ikinci etap çalışmaları 
hızla devam ediyor. İlçe girişin-
deki Etibank’ın karşısında bulu-
nan yaklaşık 37 dönümlük alanı 
ilçeye kazandırmak devreye 
giren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, içinde yüzme havuzu, tenis 
kortları, spor salonları, sahalar, 
bisiklet ve yürüyüş parkurları, 
konferans ve sergi salonları-
nın bulunacağı dev kompleks 
için Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Bakanlığı’na bağlı Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine 
gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 

30 milyon TL harcanan projenin 
kaba inşaatları tamamlanmıştı. 
İlçe halkının yıllardır özlemle 
beklediği tesislerin ikinci etap 
ihalesi geçtiğimiz yıl Ağustos 
ayında yapılmış ve yer tesliminin 
ardından yüklenici firma çalış-
malara başlamıştı.
Dış cephe kaplamaları devam 
eden projede mekanik tesisat 

imalatlarına da başlanırken, 
proje tamamlandığında Musta-
fakemalpaşa ilçesi kadınların, 
çocukların ve gençlerin sanatsal, 
kültürel anlamda güzel etkinlik-
ler yapabilecekleri, sinema salo-
nu, toplantı ve konferans salon-
ları ile ciddi organizasyonların 
gerçekleştirilebileceği ayrıcalıklı 
bir mekan kazanmış olacak.

Bursalıların yaz aylarında 
serinlemek için en önemli du-

rağı olan Bursa’nın simgelerinden 
Havuzlupark, uzun süre atıl du-
rumda kaldıktan sonra Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından Bü-
yükşehir Belediyesi’ne devredil-
mişti. Bursalıların burayı sadece 
3 ay değil, yıl boyu kullanabilmesi 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından üzeri balon sistemi 
ile kapatılan Havuzlupark, 2011 
yılında da ek gelir getirmesi ama-
cıyla Bursaspor’a devredilmişti. 
Bursaspor tarafından da verimli 
bir şekilde işletilemeyen, gerekli 
bakım ve onarımları yapılamayan 
Havuzlupark, yeniden Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’ne devre-
dilmişti. Son 4 yıldır da kaderine 
terk edilen tesislerin yeniden 
kente kazandırılması için devre-
ye Bursa Büyükşehir Belediyesi 
girdi. Bursa’nın en önemli değer-
lerinden biri olan Havuzlupark’ın 
yeniden ihya edilmesi için Büyük-
şehir Belediyesi tarafından hazır-
lanan proje, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Bakanlığı’na sunuldu. 
Proje’nin Bakanlık desteğiyle bir 

an önce kente kazandırılması 
amaçlanıyor.
Sil baştan yenileniyor
Bursa Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’nün talebi doğrul-
tusunda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan projede, 
Havuzlupark’ın bulunduğu yak-
laşık 30 bin metrekare alan sil 
baştan yenilenecek. Mevcut ya-
pının yerine daha modern tek-
niklerle, fonksiyonel olarak daha 

uygun, kullanıcı kapasitesi arttı-
rılmış, ulusal müsabakaların da 
düzenlenebileceği standartlarda 
bir proje tasarlandı. Proje inşaat 
alanı 8 bin 500 metrekare olan 
yapı iki blok olarak kurgulandı. 
Tesisin girişi, mevcuttaki yapı 
gibi parselin güney tarafından 
olacak. Ana blok; idari birimler, 
danışma, bekleme-sergi ve fuaye 
alanı, spor faaliyetlerinin yürü-
tüleceği idari birimler, seminer 
odası, otopark ile parka ve tesise 
hizmet edecek restoran ve servis 
birimlerinden oluşacak. Diğer 
blok olan spor bloğunun alt ka-
tında soyunma odaları, duşlar, 
hamam ve sıcak su havuzları ile 
açık havuzların teknik birimleri 
yer alacak. Havuz katında ise; 
FINA standartlara uygun tam 
olimpik açık bir yüzme havuzu 
ile yarı olimpik açık bir yüzme 
havuzu bulunacak. Yarı olimpik 
havuzun bir kısmının derinliği 
arttırılarak atlama havuzu ola-
rak da kullanılabilecek. Mevcut 
atlama kulesinin yerine FINA 
standartlara uygun 10 metrelik 
bir atlama platformu planlandı. 
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Havuzlupark için 
Büyükşehir devrede
Bursa’nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna 
önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli 
buluşma noktalarından Çekirge’deki Havuzlupark’ın yeniden ihya 
edilmesi için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Minimum enerji 
maksimum tasarruf
Enerjinin daha verimli kullanılıp, ener-
ji israfının önüne geçilmesi için ha-
zırlanan ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Enerji Yönetim Birimi Yönergesi’, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre 
yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel 

bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konu-
sunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, çevreci adımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha 
önce dünyada 50’den fazla ülkede 250 binden fazla binanın 
sahip olduğu, ‘Yeşil Bina’ projesine dahil olan ve doğal kay-
nakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağ-
lanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası 
için ‘Yeşil Bina’ sertifikası almaya hak kazanan Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de ‘Enerji Yönetim Birimi Yönergesini 
hazırladı. Söz konusu yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Maksimum tasarruf
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Ulusal Enerji Verimliği 
Eylem Planı (2017-2023) içerisinde 2023 yılına kadar 
binalarda yüzde 15 seviyesinde enerji tüketiminin azaltıl-
ması gerektiği vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, hazırlanan yönerge ile bu hedefe adım adım ilerliyor. 
Hazırlanan yönerge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Binası, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Binaları 
ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi binasında enerji etüt-
leri gerçekleştirildi. Bu sayede, söz konusu binalarda enerji 
kayıplarının ve kaçaklarının tespitleri yapıldı, yapılacak 
olan önleyici faaliyetler ve alınacak tedbirler ile enerjinin 
daha etkin kullanılmasıyla birlikte enerji verimliliği sağla-
nacak. Bu üç binanın çatılarına güneş enerji panelleri yer-
leştirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılma-
sının sağlanması bakımından, bu uygulamalara ait güneş 
enerji projeleri hazırlanarak, elektrik dağıtım hizmeti ve-
ren şirkete onay için sunuldu. Projelerin onayını müteakip 
bağlantı anlaşmaları imzalanacak, ardından uygun ihale 
yöntemiyle güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu aşama-
sına geçilecek. Böylece, binalarda elektrik enerji ihtiyaç-
larının büyük bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilerek, büyük anlamda enerji tasarrufu sağlanacak.
Daha yeşil bir gelecek
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışmaların koordine 
edilerek yürütülmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kont-
rol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan Enerji Yönetim 
Birimi’ne ait ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetim 
Birimi Yönergesinin’ Bakanlık tarafından onaylanmasıyla 
bu alanda artık somut adımlar atılacak. Söz konusu yöner-
genin yürürlüğe girmesiyle enerjinin daha verimli ve etkin 
bir şekilde kullanılması sağlanacak. Enerjide yaşanılan 
israfın önüne geçilecek, enerji maliyetlerinin düşürül-
mesiyle enerjide büyük oranda tasarruf sağlanacak. Bu 
çalışmaların en büyük getirisi de çevrenin korunmasıyla 
birlikte daha yaşanabilir bir çevre ve daha yeşil bir gelecek 
sağlanması olacak. 

Mustafakemalpaşa’ya değer katacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların 
özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci 
etabında çalışmaları hızlandırdı.
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Mudanya caddeleri artık pırıl pırıl
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tam kapanma döneminde şehrin dört 
bir yanında başlattığı asfaltlama hamlesi sayesinde Mudanya ilçesinin 
ana caddeleri artık pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu.

Bursa’da hem kent merkezi 
hem de 17 ilçede mevcut yol-

ları sağlıklaştırma çalışmalarını 
hızla sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tam kapanma döne-
minde şehrin sahile açılan en 
önemli kapısı olan ve özellikle yaz 
aylarında yoğun trafiğin yaşandığı 
Mudanya ilçesinin ana caddelerini 
sil baştan yeniledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Karayolları Bölge 
Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı 
çalışmalar kapsamında Karayolla-
rı tarafından BUDO İskelesinden 
Yıldız Tepe mevkiine kadar olan 
Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa 
Caddelerini kapsayan 1250 met-
relik güzergah asfaltlandı.
Bu etabın asfaltlanmasının ta-
mamlanmasının ardından dev-

reye Büyükşehir Belediyesi girdi. 
Yıldız Tepe’den BUDO iskelesine 
geliş istikameti olan Değirmen-
dere Caddesi, Aslanbaba Caddesi, 
İpar Caddesi ve Deniz Caddesi de 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
asfaltlandı. Ulaşım Dairesi Baş-
kanlığı tarafından 32 araç ve 42 
Büyükşehir Belediyesi personeliy-
le 1850 metrelik güzergahta freze 
ve asfalt kaplama işlemi yapıldı. 
Ekiplerin gece gündüz demeden 
mesai harcadığı bölgede, toplam 
2800 ton asfalt dökülerek ana 
caddeler modern görünüme ka-
vuştu. Her iki kurumun toplam 6 
caddeyi kapsayan çalışmasında 
toplam 4600 ton asfalt dökü-
lürken, şerit çizgileri ve yaya 
geçitlerinin işaret çizgileri de 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

çizildi. Bu çalışmalarla Mudanya 
ilçesi, yaza pırıl pırıl caddelerle 
girmiş oldu.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
pandemi yasaklarını her zaman 
fırsata dönüştürmeye çalıştıkla-
rını belirten Başkan Alinur Aktaş, 
“Özellikle ulaşım yatırımlarını 
hayata geçirmek trafiğin sekteye 
uğraması yüzünden sıkıntılı yatı-
rımlar. Mudanya’da çalışma yaptı-
ğı güzergah da ilçenin can damarı 
olan iki önemli aks. Bu nedenle 
Karayolları ile işbirliğine gittik ve 
tam kapanma döneminde gece 
gündüz çalışılarak çalışmaları ta-
mamladık. Özveriyle çalışan tüm 
personelimize ve çalışmalar süre-
since sabır gösteren ilçe halkına 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Acemler’in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler Kavşağı’nın yüklerini azaltmak için projelendirdiği K5 Şehitlik Köprüsü, 
Acemler ve Odunluk Köprülerine önemli bir alternatif olurken, köprünün Hayran Caddesi’ne bağlantısıyla ilgili ça-
lışmalar hızla sürüyor.

İstanbul'da günlük ortalama 
yoğunluğunun 180 bin araç 

civarında olduğu 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-
12 daha fazla yoğunluğun olduğu 
Acemler'de daha önce kavşak 
dönüş kollarına ilave şehit uygu-
lamaları gerçekleştiren, Mudanya 
Kavşağı’nda projelendirilen ve 
her iki yönden gelen araçların 
da Acemler’e gelmeden Hayran 
Caddesi, Bursa Ali Osman Sön-
mez Hastanesi ve Hüdavendigar 
Mahallesi istikametine gitmele-
rine imkan sağlayacak köprü ve 
bağlantı yollarını hizmete açan 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer 
Deresi üzerine yeni bir köprü 
kazandırdı.

Önemli bir alternatif
Osmangazi ve Nilüfer İlçelerini 
birbirinden ayıran Nilüfer Deresi 
üzerinde, İzmir Yolu Caddesi ile 
Dikkaldırım Caddesi arasında, 
Bursa Büyükşehir Stadyumunun 
Batı kesiminde konumlandırılan 
köprü 2 x 3 şerit olarak inşa edil-

di. Taşıt yolunun yanı sıra gidiş 
dönüş bisiklet yolu ve geniş yaya 
kaldırımları da bölgeler arası yaya 
ve bisiklet trafiğini güvenli hale 
getirmek üzere proje kapsamında 
hayata geçirildi. Hayran Caddesi 
ile Şehitlik ve Akademi Caddele-
ri arasında mevcut koridorlara 
alternatif yeni bir geçiş imkanı 
sağlayacak olan K5 Şehitlik Köp-
rüsü, ayrıca Acemler Köprüsü ile 
Odunluk Köprüsüne önemli bir 
alternatif olarak, Osmangazi ve 
Nilüfer İlçelerinin önemli çekim 
noktalarını birbirlerine doğrudan 
bağlayacak. Bu sayede Acemler 
Kavşağı ve Orhaneli Kavşağı üze-
rindeki trafik yükü hafifleyecek.

Profesör Tezok Caddesi yenilendi
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaya ve 
araç trafiği bakımından yoğun bir 
şekilde kullanılan ve yıllar içinde de-
forme olan Profesör Tezok Caddesi, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılan çalışmalarla baştan sona 
yenilendi.

Bursa’da ulaşım ve 
trafikten kaynaklı so-

runları en aza indirmek 
amacıyla yatırımlarını bir 
bir hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut yolların iyileştir-
me çalışmalarını da hızla 
sürdürüyor. Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı ekipleri, Yıldı-
rım ilçesinde yaya ve araç 
trafiği bakımından yoğun 
bir şekilde kullanılan Pro-
fesör Tezok Caddesi’nde 
freze ve yol genişliği çalış-
malarının ardından asfalt-
lama çalışmalarına da ara 
vermeden başladı. Toplam 
18 araçla 26 Büyükşehir 
Belediyesi personelinin 
yoğun mesai harcadığını 
bölge, 2250 ton asfalt 
dökülerek modern görü-
nüme kavuştu. Tüm altyapı 

kurumlarının eş zamanlı 
çalışmalarını başlatarak 
bitirdiği cadde, yıllardır 
yoğun kullanımdan dolayı 
oluşan deformeden kurta-
rılarak baştan sona yeni-
lenmiş oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da 
Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz ile birlikte 
Profesör Tezok Caddesi'ne 
gelerek çalışmaları yerinde 
inceledi. Tam kapanma 
döneminde Bursa'nın farklı 
bölgelerinde yatırımların 
aralıksız sürdürüldüğünü 
belirten Başkan Alinur 
Aktaş, Profesör Tezok Cad-
desi'ndeki yılların yorgun-
luğunun da bu çalışma ile 
tamamen ortadan kaldırıl-
dığını söyledi.
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Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi Mayıs ayı ikinci toplan-

tısı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın başkanlığında 
yapıldı. Toplantı öncesinde ko-
nuşan Başkan Alinur Aktaş, son 
günlerde hem Bursa’da hem de 
ülke genelinde pandemi rakam-
larının düşüşe geçtiğini ancak 
tedbirlerin elden bırakılmaması 
gerektiğini söyledi. Gerek şehir 
içi toplu taşımda, gerekse toplu 
hareket edilen yerlerde maske 
ile alakalı uygulamaların sürdü-
rüleceğini belirten Başkan Aktaş, 
“BUDO ile yolculuklarda, BBBus 
ile yeni havalimanı ve Sabiha Gök-
çen yolculuklarında, kısa bir süre 
önce başlayan 80 numaralı hatla 
Yenişehir Havalimanı uygulama-
sında mesafe kurallarına dikkat 
ediyoruz. 24 Mayıs tarihinde 
Pazartesi günü tekrar Erzurum, 

Muş ve Trabzon illerimize karşılık 
uçuşlar başladı. Haftada 3 kez 
olmak kaydıyla. Tabii Muş ile ala-
kalı ilave hatlar da kondu. Üç ilin 
belediye başkanına da görselleri 
ulaştırdık. Kendi şehirlerinden 
Bursa’ya dönüşlerin olduğunun da 
duyurulması gerekiyor. Gidişlerde 
uçaklar tamamen dolu gidiyor 

ama dönüşlerle alakalı doluluk da 
sağlanacaktır. Temmuz ayında da 
Gaziantep ve Diyarbakır seferleri 
devreye girecek” dedi.
Toplantıda ayrıca Mayıs ayının 
‘Ayın Personeli’ seçilen Strateji 
Geliştirme Şube Müdürlüğü’nden 
Gülçin Torun, Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı Turizm ve Tanıtım 

Şube Müdürlüğü’nden Anıl Bayık, 
Burkent’ten Oğuzhan Gür, Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Engel-
liler Şube Müdürlüğü’nden İbra-
him Sarı, Sosyal Hizmet Daire Baş-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü’nden Aslan Şahin, 
Başkan Alinur Aktaş tarafından 
çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
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Marmara’nın rafting Marmara’nın rafting 
parkuru Orhaneli’de açıldıparkuru Orhaneli’de açıldı
Marmara Bölgesi’nin ilk rafting parkuru, Orhaneli ilçesindeki Koca-
su Çayı üzerinde 8,5 kilometre uzunluğundaki alanda oluşturuldu.

Bursa’nın Orhaneli ilçe-
sinde Orhaneli Belediyesi 

tarafından yaptırılan 8,5 
kilometrelik rafting parkuru 
törenle hizmete açıldı. Özel-
likle bölgeye ulaşımın kolay 
sağlanması amacıyla yol yapım 
çalışmalarında Büyükşehir 
Belediyesi’nin de desteklediği 
parkurun açılış törenine Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa 
Milletvekilleri Osman Mesten, 
Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, 
Orhaneli Belediye Başkanı Ali 
Aykurt, Orhaneli Kaymakamı 
Emir Osman Bulgurlu, Türkiye 
Rafting Federasyonu Başkanı 
Fikret Yardımcı, AK Parti İl Baş-
kanı Davut Gürkan, çevre ilçe 
kaymakamları belediye baş-
kanları ve sporseverler katıldı.
Büyük potansiyel
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Or-
haneli, Keles, Harmancık ve 
Büyükorhan’dan oluşan dağ 
yöresinin doğa sporları ve eko-
turizm anlamında müthiş bir 
potansiyele sahip olduğunu 
söyledi. Genel yerel yönetimle-
rin gerekse de Bursa milletve-
killerinin Ankara’da verdikleri 
mücadele ile bölgeye önemli 
hizmetlerin geldiğini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Yapılan 
yatırımlar meyvelerini ver-
meye başladı. Bir kere yol işi 
olmazsa olmaz konulardan biri. 
Ulaştırma Bakanlığımız marife-
tiyle yapılan çok önemli çalış-
malar var. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığımızın desteğiyle Gölcük 
Yaylası'na yapacağımız Gençlik 
Merkezi ve Gençlik Kampları 
Türkiye açısından bir çekim 
merkezi olacak.  Farklı şehir-
lerden buraya gençlerimiz, 
çocuklarımız kamp yapmaya 
gelecek. Bu çalışmanın tamamı-

na yakınını Bakanlığımız tara-
fından bir kısmını da Büyük-
şehir Belediyemiz marifetiyle 
yapacağız. Yine Karagöz Mesire 
Alanı’nda çalışmalarımız var. 
Büyükorhan Belediyemizin 
yayla turizmi ile alakalı yeni 
hazırladığı bir proje var. Har-
mancık eko-turizm ile alakalı 
yatırımlar devam ediyor. Keles 
Kocayayla’daki çalışmalarda 
artık son aşamaya geldik. Do-
layısıyla bugün burada yapılan 
açılış sadece Orhaneli özelinde 
bir konu değil, bana göre bu 
yatırım bütün Bursa'yı hatta 
bütün Türkiye'yi rafting spo-
ru anlamında ilgilendiren bir 
konu. Bursa’nın 3 milyon 100 
bin nüfusu var ve 20 milyonluk 
bir hinterlant içerisindeyiz. 
Hemen yanı başımızda İstanbul 
gibi 15 milyonluk bir değer 
var. Allah'ın izniyle bu turizm 
yatırımlarının şehirde ne kadar 
maddi ve manevi bir karşılık 
bulacağını şimdiden hayal 
edebiliyorum, görebiliyorum. 
Bu tesis nedeniyle de Orhaneli 
Belediye Başkanımıza çok te-
şekkür ediyorum” dedi.
2 yıllık emek
Orhaneli Belediye Başkanı Ali 
Aykurt da 7’den 70’e bölge hal-

kının yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla yaptıkları proje-
leri anlattı. Doğa sporlarından, 
termal zenginlikler ve yöresel 
ürünlere kadar her alanda eko-
turizm adına önemli projeleri 
hayata geçirdiklerini dile ge-
tiren Aykurt, 2 yıldır üzerinde 
çalıştıkları rafting parkurunu 
ülke sporuna kazandırmanın 
gururu yaşadıklarını söyledi. 
Rafting Federasyonu’ndan Bü-
yükşehir Belediyesi’ne kadar 
projeye katkı sunan herkese 
teşekkür eden Aykurt, “Bu 
projeye 2 yıl önce göreve gelir 
gelmez başladık. Bu yoldan 
gelirken araçlarımız yarıya 
kadar çamura giriyordu. Bugün 
ise Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızın destekleriyle sadece 
bu yola 780 kamyon malzeme 
çekerek bu hale getirdik. Biz 
burayı Bursa’mıza ve tüm 
Marmara Bölgesi'ne bir hizmet 
olarak sunmak amacıyla yola 
çıktık. Orhaneli'nin tanıtımı an-
lamında gerçekten çok büyük 
katkı sağlayacağına inanmakta-
yız. Bizler kendimize insana ve 
insanlığa hizmeti hedef olarak 
koyduk. Rafting parkurumuzun 
bölge ekonomisine önemli bir 
katkı sağlayacağına inanıyo-
rum" diye konuştu.

Güzelyalı’da 
altyapı güçleniyor

Atık sular ile yağmur 
sularının ayrı ayrı kanal-

larda toplanarak yerleşim 
bölgelerinden uzaklaştırıl-
ması esasına dayanan altyapı 
ağı sistemini BUSKİ Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla başa-
rıyla uygulayan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, aynı başarılı 
uygulamaları ilçelerde de 
gerçekleştiriyor. Koronavirüs 
salgınıyla mücadele kapsa-
mında ülke genelinde uygula-
nan “tam kapanma” sürecine 
rağmen bütün birimleriyle 
vatandaşın hizmetinde ol-
duklarını belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu kapsamda 
altyapı çalışmalarını da ara-
lıksız sürdürdüklerini vurgu-
ladı. Kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatlarını kent merke-
zinde olduğu gibi ilçelerde de 
birbirinden ayırmaya yönelik 
çalışmalara hız verdiklerini 
dile getiren Başkan Aktaş, 

“Aynı hat üzerinde ilerleyen 
yağmur suyu ve atık suları, 
her yoğun yağış sonrası, hat-
tın taşıyabileceği yük potan-
siyelinin üzerine çıkarak, su 
taşkınlarına neden olabiliyor. 
Bunun önüne geçebilmek için 
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz 
marifetiyle gerçekleştirdiği-
miz çalışmalar neticesinde, 
yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatlarını birbirinden ayırdık. 
Bursa merkezdeki bu uygula-
mamızın aynısını ilçelerimiz-
de de gerçekleştiriyoruz” diye 
konuştu.
Bu kapsamda, Mudanya’nın 
Güzelyalı Eğitim ve Burgaz 
mahallelerindeki Kazım Ka-
rabekir Caddesi’nin parke 
taşlarıyla döşeli bölümünde 
gerçekleştirilecek asfalt 
çalışması öncesinde, BUSKİ 
ekipleri tarafından yağmur 
suyu ve kanalizasyon hattının 
yapımına başlandı.

BUSKI Genel Müdürlüğü aracılığıyla il-
çelere yönelik gerçekleştirdiği altyapı 
çalışmalarına hız veren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Mudanya’nın Güzelyalı 
Eğitim ve Burgaz mahallelerinde yağmur 
suyu ve kanalizasyon hattı çalışması 
başlattı.

Hava ulaşımında rota genişliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, geç-
tiğimiz günlerde 
Yenişehir Hava-
limanı üzerinden 
Bursa ile Erzurum, 
Muş ve Trabzon’a 
karşılık uçak se-
ferlerinin başladı-
ğını, doluluk oran-
larının da gayet 
iyi olduğunu be-
lirterek Temmuz 
ayında da Gazi-
antep ve Diyar-
bakır seferlerinin 
devreye gireceğini 
açıkladı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’a özel sosyal destek paketleri ile Ramazan’ın bereketi tüm Bursa’yı sardı. Pande-
mi nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma uygulamalarıyla geçen Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetleri giderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
pandeminin gölgesinde geçen 

Ramazan ayında paylaşma ve daya-
nışmanın ön plana çıkması amacıy-
la Kart16 Ramazan Sosyal Destek 
Çeki uygulamasını devreye almıştı. 
Sadece mahalle bakkallarında ge-
çerli olacak bu alışveriş çekleri ile 
ihtiyaç sahiplerine destek sağlanır-
ken, bakkal esnafının da bu süreçte 
ayakta durmasına katkı verilmiş 
oldu. Bursa’da yaşayan ve sosyal 
desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların 
gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi 
temel ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında devreye alınan Kart16 uygu-
lamasından halen 7 binin üzerinde 
aile yaralanırken, Ramazan’a özel 
hazırlanan Kart16 Sosyal Destek 
Çekleri ise 130 bin ihtiyaç sahibi 
aileye ulaştırıldı.
50 milyonluk ilave destek
29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri ara-
sını kapsayan tam kapanma uy-
gulamasına yönelik olarak Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 
50 milyon liralık ekstra destek pa-
ketini devreye aldı. Ramazan ayı 
için 100 bin aileye verilen Kart16 
Ramazan çeki uygulamasına tam 
kapanma nedeniyle 30 bin aile 
daha ilave edildi. Bunun yanında 
pandemiden ekonomik anlamda 
olumsuz etkilenen ve faturalarını 
ödeyemediği için elektriği kesilme 
durumuna gelen 20 bin ailenin 
elektrik faturası, yine aynı durum-
daki 20 bin ailenin de su faturası da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ödendi. Öğrencilerin uzaktan eği-
timden mahrum kalmaması için 
de ödenmemiş faturalar yüzünden 
interneti kesilme noktasına gelen 
20 bin ailenin faturası ödenerek 
hiçbir çocuğun eğitimden uzak kal-
maması sağlandı. Son ödeme günü 
geçen ve kesilme aşamasına gelen 
faturalarla ilgili ödemeler, hizmet 
sağlayıcı kurumlardan temin edilen 
liste üzerinden yapıldı.
Esnafa kira desteği
Pandemi sürecinde sağladığı eko-
nomik desteklerle esnafa büyük 
kolaylıklar sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, tüm belediye kiracıla-
rının kira ücretlerinde yüzde 50 
indirime gitmişti. Bunun yanında 
genelge kapsamında işyerini ka-
patmak zorunda kalan esnafların 
meskenlerinde kullandıkları su 
faturalarında da yüzde 50 indirime 
gidilmişti. Tam kapanma uygulama-
sında genelge kapsamında iş yerini 
kapatmak zorunda kalan esnafa 
Büyükşehir’den yine kira desteği 
geldi. Büyükşehir Belediyesi, genel-
ge kapsamında işyerini kapatmak 

zorunda kalan kiracılarından kapalı 
oldukları süre boyunca kira alma-
yacak. Bu sayede yaklaşık iştirak-
lerle birlikte 660 kiracısı bulunan 
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 
milyon TL kira desteği sağlamış 
olacak.
Bunun yanında toplu taşımayı kul-
lanım oranlarının zaman zaman 
yüzde 70-80’lere kadar düştüğü 
pandemi sürecinde yakıt desteği, 
kişi başı biniş destekleri gibi uygu-
lamalarla bugüne kadar otobüsçü 
esnafına yaklaşık 40 milyon TL’lik 
destek sağlayan Büyükşehir Bele-
diyesi tam kapanma döneminde de 
otobüsçü esnafını sübvanse etmeye 
devam edecek.
Bu yıl yardımlarını erzak paketi 
olarak değil de Kart16 uygulaması 
üzerinden yapan Büyükşehir Bele-
diyesi, bunun yanında hayırseverler 
tarafından bağışlanan 10 bin erzak 
kolisini de tam kapanma sürecinde 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.
Büyükşehir Belediyesi, sadece 29 
Nisan – 17 Mayıs tarihlerini kap-
sayan tam kapanma döneminde 
30 bin aileye Kart16 ramazan çeki, 
toplam 60 bin ailenin su, elektrik 
veya internet faturasının ödenmesi, 
660 kiracıdan kira alınmaması, halk 
otobüsçülerinin desteklenmesi gibi 
uygulamalarla halen devam eden 
yardımlara ilave olarak 100 bin 
aileye daha ulaşacak ve yaklaşık 50 
milyon TL’lik ilave yardım yapılmış 
olacak.
'Glütensiz' destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
buğday unu ihtiva eden gıdaları 
yemeleri durumunda sağlık soru-
nu yaşayan Çölyak hastalarını da 
unutmadı. Ramazan ayı boyunca 
460 kişiye özel hazırlanmış gıda 
paketlerini ulaştırıldı. Engelliler 

Şube Müdürlüğü bünyesinde oluş-
turulan ekipler, pandemi ve tam 
kapanma tedbirleri doğrultusunda 
özel gereksinimi olan, glutensiz acil 
gıda ile glütensiz ve düşük proteinli 
gıdaya ihtiyaç duyan çölyak hastala-
rına Ramazan paketlerini ve günlük 
tüketim gıda paketlerini ulaştırdı. 
Hazırlanan glütensiz gıda kolisinde, 
ekmek ve hamur yapmak üzere 
glütensiz un, çikolata, çubuk kraker, 
baton ekmek, kek, kurabiye, makar-
na çeşitleri, arpa şehriye, mısır unu, 
mısır nişastası, galeta unu, pirinç 
unu, puding yer alıyor. Düşük pro-
teinli gıda kolisinde ise yumurta, 
et, tavuk ve pirinç ikameleri, gofret, 
çubuk kraker, sürülebilir çikolata, 
tel şehriye, arpa şehriye, makarna 
çeşitleri, mik un bulunuyor. Hizmet-
ten duydukların memnuniyeti dile 
getiren aileler, özel gereksinimle 
beslenen çocuklarına bu zor süreç-
te destek olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.
Alışveriş zabıtadan
Ramazan Sosyal Destek çekini 
teslim alan ancak evlerinden çıka-
mayan vatandaşların yardımına 
da Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
ekipleri koşuyor. Alo 153’ü arayan 
70 yaşındaki Hikmet Ünver, rahat-
sızlığından ötürü sokağa çıkama-
dığını belirterek kendisine Sosyal 
Destek Çekini kullanarak alışveriş 
yapılması konusunda yardım istedi. 
Hikmet Ünver’i evinde ziyaret eden 
zabıta ekipleri, evin ihtiyaçlarını 
tek tek not aldı. Daha sonra Kart16 
anlaşmalı mahalle bakkalına geçen 
ekipler, alışveriş yaptıktan sonra 
karşılığında destek çekini teslim 
etti. Ekipler, daha sonra alışveriş 
malzemelerini zabıta aracına yük-
leyerek Hikmet Teyze’ye kapıdan 
teslim etti.

Tirilye’de hayat 
normale döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı 
Tirilye Mahallesi'nde çok sayıda 
ev, iş yeri ve bir okulun sular al-
tında kalmasına, kaldırım taşları 
yerinden sökülmesine yol açan 
sağanak yağışın ardından Bursu 
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKI 
ekiplerinin çalışmalarıyla bölgede 
hayat kısa sürede normale döndü.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde gök gürültülü 
sağanak yağış özellikle Mudanya ilçesi Tirilye 

Mahallesi’nde sele dönüşmüş, Tirilye’de maddi ha-
sara yol açan yağış nedeniyle caddeler adeta göle 
dönerken, azgın sular kaldırım taşlarını yerinden 
sökülmüştü. Bazı ev ve işyerleri sular altında kalır-
ken, bir okul sel sularına teslim olmuştu.
Olayın ardından sabah saatlerinde Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire-
si Başkanlığı, BUSKİ ve AFAD ekipleri, bölgede hum-
malı bir çalışma başlatılmıştı. BUSKİ’nin 24 perso-
nel ve 12 iş makinesi, Büyükşehir Belediyesi’nin de 
14 personel ve 11 iş makinesi ile yaptığı çalışmalar-
da ev ve iş yerlerine dolan sular vidanjörlerle tah-
liye edilirken, çamurla kaplanan yollar temizlendi, 
zarar gören yolların da onarımı yapıldı. Böylelikle 
Tirilye’nin yaralı bir gün gibi kısa bir sürede sarıl-
mış oldu.
Bursa Genel Müdürü Güngör Gülenç de Büyükşehir 
Belediyesi Meclis üyeleri Kadir Kahraman ve Arif 
Bayrak ile Mudanya Belediyesi Meclis üyesi Volkan 
Biçer ile birlikte hayatın normale döndüğü Tirilye’yi 
ziyaret edip, hem yapılan çalışmaları inceledi hem 
de esnafın sorunlarını dinledi.

Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadık
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Marmara Denizi’nin İstanbul 
kıyılarında Mart ayının ikinci 

haftasında görülmeye başlayan ve 
kısa sürede tüm Marmara’yı saran, 
denizi açık kahverengine boyayan 
müsilajla bugüne kadar lokal ola-
rak yapılan mücadele çalışmaları 
bölgesel eylem planına dönüştü. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un geçtiğimiz Pazar Günü 
Kocaeli’de yaptığı ve 7 ilin valileri, 
belediye başkanları ve ilgili kurum 
müdürlüğünün katıldığı toplantıda 
hazırlanan 22 maddelik acil eylem 
planının ardından, bugün de tüm 
Marmara kıyılarında eş zamanlı 
müsilaj seferberliği başlatıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un İstanbul’dan başlattığı 
çalışmaların Bursa ayağı ise Gem-
lik sahillerinde start aldı. Müsilaj 
temizleme etkinliğine Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, AK Parti İl Başkanı Da-
vut Gürkan ve ilgili kurum yöneti-
cileri katıldı.
Marmara hepimizin
Bursa’nın, Gemlik, Mudanya ve 
Karacabey ilçelerinde Marmara 
Denizi’ne 125 kilometre kıyısı oldu-
ğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu 
güzellik Bursa'nın güzelliği, bu gü-
zellik Türkiye'nin güzelliği. Küresel 
ısınma zaten malumunuz. İklim de-
ğişikliği ile alakalı yaptığımız çalış-
malar var. Konuyu sadece bir mad-
deye bağlamadan evsel atıklardan 
tutun da termal atıklar, zirai atıklar, 
sanayi atıklarına kadar bu işi etki-
leyen, tetikleyen bir sürü boyut var. 
Bu üzerinden siyaset yapacak bir 
konu değil. Marmara Denizi hepi-
mizin bir değeri. İstanbul belki bu 
noktada nüfusu ve ölçeği itibariyle 
en fazla deşarj yapan illerden bir 
tanesi. Ama her bir şehrimizin kü-
çük veya büyük hepimizin üzerine 
düşen sorumlulukları var. Biz evsel 
atıklar konusunda iddia ediyorum 
Marmara Denizine kıyısı olan iller 
arasında en iyilerden bir tanesiyiz. 
Endüstriyel ile alakalı kat etmemiz 
gereken mesafeler var. Eksik oldu-
ğumuz bazı konular da muhakkak 
vardır” diye konuştu.
Yapılan çalışmanın sadece yüzey 
temizliği olarak algılanmaması 
gerektiğini vurgulayan Başkan 

Aktaş, “Biz bugün bir temizlik 
hamlesi başlattık. Ama bu işin de-
nizin altında etkileyen boyutlarını 
da unutmamak lazım. Zaten 22 
maddelik acil eylem planı, sadece 
bugünleri değil, gelecek 3 yıl açı-
sından öngörülen bir proje. Ben 
duyarlılık gösteren herkese teşek-
kür ediyorum. Hepimizin derdi 
ve heyecanı aynı. Marmara Denizi 
temiz olsun, güzel olsun, insanla-
rımız rahat rahat denize girebilsin, 
rahatlıkla balık tutabilsin. Bunun 

yanında bizim Bursa Teknik Üni-
versitesi ile Uludağ Üniversitesi 
ortak çalışmalarımız var. Müsilajı 
hem gübre olarak kullanmak hem 
de oluşumunu engellemeye yö-
nelik çalışmalarımız var. Allah bir 
daha inşallah böyle sıkıntılarla bizi 
karşı karşıya bırakmasın. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 
gerçekleşen bu organizasyon için 
Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve 
ekibine yürekten teşekkür ederim” 
diye konuştu.
7/24 temizlik
Bursa Valisi Yakup Canbolat da 
Marmara Denizi’ni müsilajdan 
arındıracak ve 7/24 esasına dayalı 
yapılacak bir çalışmanın startını 
verdiklerini söyledi. Canbolat, 
“Ümit ediyoruz ki bu çalışma 
Marmara’yı eski doğal haline geti-
recektir" dedi.
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Müsilaj seferberliği başladı
'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve 
belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına 
gönderilen genelgenin ardından Marmara Denizine kıyısı olan tüm illerde 
olduğu gibi Bursa sahillerinde de müsilaj seferberliği başladı.

Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor
Büyükşehir Belediyesi, 
cadde ve meydanlarda 

yoğun kullanım nedeniyle eski-
yen, kırılan, bakım gerektiren, 
görüntü kirliliği oluşturan kal-
dırımları, bordürleri, duvarları, 
panelleri, kısaca kullanımdaki 
tüm ortak alan unsurlarını 
yoğun bir mesai harcayarak 
onarıyor, yeniliyor. Kent Este-
tiği Şube Müdürlüğü ekipleri, 
pandemi nedeniyle kaldırım 
ve meydanların seyrek kulla-
nılması, insan ve araç sayısının 
azalmasını fırsata çevirdi. 
Ekipler, tüm merkezi nokta-
larda, ana arterlerde, meydan-
larda, kapalı çarşıda ve toplu 

kullanım alanlarında, bordür 
tretuvar bakım onarımı, beton 
zemin imalatı, bariyer, mantar 
onarımları, kaldırım onarımı ve 
imalatı, beton engelli rampası 
imalatı, duvar boyama, panel 
ve çim çit yenileme işleri gibi 
bakım-onarım çalışmaları plan-
ladı. Gündüz uzman ekiplerle 
dönüşümlü olarak yapılan ça-

lışmalar etap etap planlanarak 
kapanma sürecinin verimli 
geçmesi hedeflendi.
İnşaat ustaları, boya ustaları 
ve kaynak ustalarından oluşan 
ve mobil olarak ani müdahale 
yetkinliğine de sahip olan 24 
kişilik toplam 6 mobil ekip, sa-
hada tespit yapan kontrol mü-
hendisleri tarafından koordine 
edilerek hızlı, etkin ve planlı 
çalışma sağlanıyor. Ayrıca 
parkların bakım çalışmalarına 
da destek veren Kent Estetiği 
ekipleri, planlanan tüm bakım 
onarım çalışmalarını kısa süre-
de tamamlamayı hedefliyor.

Metro ile her gün 
bir dünya turu
Bursa’da pandemi öncesi günlük 
400 bine ulaşan yolcu kapasitesi 
ile toplu ulaşımın bel kemiğini 
oluşturan BursaRay, günlük 478 
seferde 48 bin 600 kilometre me-
safe kat ederek, adeta her gün bir 
dünya turu atıyor.

Bursa’da 2002 yılında Küçük Sanayi – Şehreküs-
tü ve Organize Sanayi – Şehreküstü hatları ile 

toplu taşıma sistemine dahil olan Bursaray, bugün 
Üniversiteden Kestel’e ve kentin kuzeyinde Emek’e 
kadar uzanan 39 kilometrelik bir ağa ulaştı. İşletme-
ye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu ta-
şırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 
400 bin kişiye kadar ulaştıran Bursaray, Bursa’da 
toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor.
Her gün bir devri alem
Her gün sabah 06.00 ile gece 23.59 arasında Bursalı-
ları evlerine, işlerine ve ailelerine ulaştıran Bursaray, 
Kestel – Üniversite ve Kestel – Emek arasında gidiş 
geliş olmak üzere günde 478 sefer gerçekleştiriyor. 
Kestel – Üniversite arasının 31 kilometre, Kestel 
– Emek arasının 25.7 kilometre olduğunu düşünül-
düğünde Bursaray, her gün 48 bin 600 kilometre yol 
kat ediyor. Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre 
olduğu göz önüne alındığında Bursaray her gün bir 
dünya turundan daha fazla yol alıyor.
Kapasite artıyor
Bu arada Raylı Sistem Sinyalizasyon Sistemi Reviz-
yonu projesi hızla ilerliyor. Projenin birinci fazını 
oluşturan Arabayağı – Paşa Çiftliği arası geçtiğimiz 
yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. Raylı sistemde va-
tandaşlara zamandan kazandıracak projenin Paşa 
Çiftliği – Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazı da 
21 Mart’ta tamamlandı. Küçük Sanayi  - Üniversite 
arasını kapsayan üçüncü fazın ise Ağustos ayında 
devreye alınması planlanırken, sadece iki fazın 
tamamlanmasıyla bile önemli bir kapasite artışı 
sağlandı. Faz 1 ve Faz 2 devreye alınmadan önce, 
07:43 – 09:00 saatleri arasında, Acemler’den Üni-
versite istikametine gecikmeli olarak 16 adet sefer 
yapılırken, bu iki faz devreye alındıktan sonra 07:43 
– 09:00 saatleri arasında Şehreküstü - Küçük Sanayi 
arasında işletilen ek seferlerle Acemler’den Üniver-
site istikametine 21 sefer yapılmaya başlandı. 



www.bursa.bel.tr Sehir Postası.

Bursa’da altyapı ve çevre ya-
tırımlarına öncelik vererek 

daha yaşanılabilir bir kent oluş-
turmayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerdeki vahşi çöp 
depolama alanlarının ıslahı ko-
nusunda önemli mesafe kat etti. 
Bursa genelindeki 29 vahşi çöp 
depolama alanından 25’ini kapa-
tarak ilçelerdeki önemli bir çevre 
sonunu ortadan kaldıran Büyükşe-
hir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde 
evsel katı atık sorununun çözümü 
için başlattığı çalışmalarda artık 
sona geldi. Evsel nitelikli katı atık-
ların sağlıklı bir şekilde düzenli 
depolama alanına taşınması ama-
cıyla Orhaneli ilçesine yaptırılan 
‘Güney Bölgesi Evsel Katı Atık 
Aktarma İstasyonu’nda inşaat ta-
mamlanırken, Ulaşım Dairesi Baş-
kanlığı ekipleri tarafından alanda 
asfaltlama çalışmalarına başlandı. 
Son rötuşların da tamamlanması 
ile birlikte tesislerin önümüzdeki 
haftalarda kullanılmaya başlaması 
planlanıyor.
Atık bertarafı çok önemli
Bir şehrin gelişmişliğinin önemli 
göstergelerinden bir tanesinin de 
atıkların sağlıklı bir şekilde berta-
rafı olduğunu belirten Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Bursa ölçeğinde her gün 
yaklaşık 3 bin 500 ton evsel nite-
likli katı atık oluşuyor. Kişi başına 
günlük yaklaşık 1 kilogram atık 

oluşturduğumuz şehrimizde, ilçe 
belediyeleri tarafından toplanan 
atıklar düzenli depolama alanla-
rında bertaraf ediliyor. Batı bölge-
sindeki ilçelerimizin evsel atıkla-
rının düzenli sahalara getirilmesi 
için Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından Mustafakemalpaşa ilçesine 
2016 yılında Batı Bölgesi Katı Atık 
Aktarma İstasyonu yapılmıştı. Dağ 
ilçelerimiz için planlanan Güney 
Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma 
İstasyonunu da kısa süre içinde 
hizmete açmış olacağız. Böylelikle 
dağ ilçelerindeki vahşi çöp depo-
lama sahaları da rehabilite edile-
cek ve bu sorun tamamen ortadan 
kalkmış olacak. Keles ilçemizdeki 
aktarma istasyonun da tamamlan-
masıyla ile dağ ilçelerimizin tama-
mında atık sorunu tarih olacak” 
diye konuştu.
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Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle 
mücadele çalışmalarının startını Kestel ilçesinde verdi.

Amfibik aracı kullanarak Man-
dıras Deresi’ne inip, bizzat 

ilaçlama faaliyetine katılan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’nın her anlamda so-
runsuz bir yaz geçirmesi için canla 
başla çalıştıklarını söyledi.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak proje-
leri hayata geçirirken, temiz hava, 
temiz su ve temiz toprak prensibi 
ile gelecek nesle daha sağlıklı bir 
çevreyi miras olarak bırakmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan halk sağlığını doğru-
dan ya da dolaylı olarak etkileyen 
unsurlarla mücadele çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. Özel-
likle yaz aylarında önemli bir halk 
sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan 
sinekle mücadele çalışmalarını da 
17 ilçede tek elden yürüten Büyük-
şehir Belediyesi, bu sayede salgın 
hastalıklara sebep olabilecek sıtma 
hastalığı, kırım kongo kanamalı 
ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü 
gibi hastalıklara karşı koruyucu 
tedbirleri de almış oluyor. Bursa 
genelinde 48 bin 540 adet sivrisi-
nek üreme kaynağı ve 96 bin 736 
çöp konteyneri, 2194 ağır, gübrelik, 
hayvan pazarı, Pazar alanı, kesim-
hane ve çöp depolama alanı gibi 
karasinek üreme kaynağı, 3 bin 
603 çocuk oyun alanı, mesire alanı 
ve dinlenme alanı düzenli olarak 
ilaçlanıyor. Mart ayı başından iti-
baren 337 adet araç ve ilaçlama 
ekipmanı ve 231 personelle yoğun 
bir şekilde sürdürülen yaz dönemi 
ilaçlama faaliyeti Kestel Açık Hava 
Tiyatrosu önünde düzenlenen tö-
renle kamuoyuna tanıtıldı.

Büyükşehir her yerde
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, sinekle mücadele 
çalışmalarında görev alan perso-
nelle tek tek selamlaştı. Personele 

seslenen Başkan Aktaş, Büyük-
şehir Belediyesi’nin doğumdan 
ölüme kadar hayatın her anında 
hizmet verdiğini hatırlatarak, 
personelden görevlerini itina ile 
yapmalarını istedi. Sinekle mü-
cadele çalışmalarının 17 ilçede 
de kesintisiz bir şekilde devam 
ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, 
özellikle pandemi boyunca gece 
gündüz demeden büyük bir özve-
riyle çalışan ilaçlama personeline 
teşekkür etti.
Daha sonra amfibik araca bi-
nen Başkan Aktaş, Mandıras 
Deresi’nde ilaçlama yaptı.

Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan 
‘Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma Istasyonu’nda çalışmalar ta-
mamlanma aşamasına geldi.

İlk adımını 
17 yıl sonra attı
Bursa’da doğuştan miyopati rahat-
sızlığı nedeniyle hiç yürüyemeyen 17 
yaşındaki Sevgi Bayat, 4 aydır Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Ba-
kım Hizmetleri’nden aldığı fizik tedavi 
hizmeti sayesinde evin içinde baston-
la da olsa yürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Hasta Bakım 

ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi, vatandaşların hayatına 
dokunmaya, dokunduğu hayatları da güzelleştirmeye 
devam ediyor. Ekipler, son olarak doğuştan kas dokularını 
etkileyen bir hastalık olan miyopati rahatsızlığı bulunan 
ve 5’inci sınıftan sonra da omur eğriliği hastalığı başlayan 
17 yaşındaki Sevgi Bayat’ın hüzün gözyaşlarını mutlu-
luk gözyaşlarına çevirdi. Yaklaşık 4 aydır Fizyoterapist 
Mehmet Yakup Sürer ve Fizik Tedavi Uzmanı Erol Ünal 
tarafından özenle takibi yapılan Sevgi Bayat, hayata karşı 
olan umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti. Fizyo-
terapist Sürer eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Sev-
gi, artık evin içinde bastonla da olsa yürümeye başladı.
“Azimle büyük aşama kat edildi”
Fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer, yaklaşık 4 ay önce 
Sevgi Bayat’ın bu hizmet için Evde Hasta Bakım ve Has-
ta Nakil Hizmetleri birimine başvurduğunu söyledi. 
Sevgi’nin 5’inci sınıftayken skolyoz ameliyatı geçirdiğini 
belirten Sürer, “Sevgi’nin ümidi doktorlar tarafından 
kırılmış. Fakat şuan belli bir aşama kat ederek destekli 
yürümeyi sağlayabildik. 40 derece üzerinde bir eğrilmesi 
söz konusuydu. Bizim tedavide amacımız, bel, sırt ve alt 
bölgelerdeki kaslarını kuvvetlendirip Sevgi’yi ayağa kal-
dırmaktı. Bu amaca yüzde 80 ulaştık. Tedavi devam edi-
yor. Sevgi’nin de azmiyle büyük bir aşama kat ettik” dedi.
“Umutlarımız yeşerdi”
5’inci sınıfa kadar tekerlekli sandalye ile okula gittiğini 
ancak geçirdiği ağır ameliyatın ardından bir daha hiç 
yürüyemediğini anlatan Sevgi Bayat, tedavi için gittiği 
yerlerde uzmanların kendisine ‘yürüyemezsin’ demesiyle 
bütün ümidinin kırıldığını söyledi. O süreçten sonra fizik 
tedaviye gitmesine rağmen çabalamayı da bıraktığını 
belirten Sevgi, “Beni yeniden hayata bağlayan Büyükşenir 
Belediyesi'ne teyekkür ediyorum" dedi.
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Altyapı, ulaşım, çev-
re, tarihi miras, spor 

tesisleri gibi yatırımlarla 
Bursa’yı geleceğe taşıya-
cak yatırımlarını hayata 
geçiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraf-
tan en acı günlerinde de 
vatandaşların yanında 
olmaya devam ediyor. 
Mezarlıklar Şube Müdür-
lüğü bünyesinde verilen 
hizmetlerle zor günlerinde 
vatandaşlara her türlü 
kolaylığı sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, il genelin-
deki 1300 mezarlığın ba-
kım, onarım ve temizliğini 
de düzenli olarak yapıyor. 
Bu çalışmalar kapsamında 
Yenişehir Barcın ve Bur-
cun, Orhangazi Heceler, 
Gemlik Büyükkumla ve 
Kestel Ümitalan Mahalle 
mezarlıklarının duvar ve 
tel çit imalatları hızla de-
vam ediyor.
Belediyecilik hizmetle-
rinin doğumdan ölüme 
kadar hayatın her alanını 

kapsadığını hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Sadece kent merkezi değil 
tüm ilçelerimizde yaşam 

kalitesini yükseltecek 
yatırımları hayata geçiri-
yoruz. Ancak her ilçemizin 
kendilerine göre bazı 
öncelikleri oluyor. Bazen 
çok küçük gibi görülen bir 
iş o bölge insanı için çok 
büyük önem taşıyor. Bu 
manada özellikle kırsal 
mahallelerimizden de 
mezarlık duvarlarıyla ilgili 
yoğun talepler geliyor. Bir 
program dahilinde tüm 
ilçelerimizdeki mezarlıkla-
rımızda gerekli çalışmaları 
yapıyoruz” dedi.

Bursa’da kaliteli ve 
ücretsiz eğitimlerle 

adından söz ettiren BUS-
MEK, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından bu yıl ilk defa 
Haziran ayının ilk haftası 
kutlanan ‘Hayat Boyu Öğ-
renme Haftası’ nedeniyle 
örnek bir çalışmaya imza 
attı. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı bünye-
sindeki BUSMEK tarafın-
dan 1-4 Haziran tarihleri 
arasında ‘Hayat boyu öğ-
renme festivali’ düzenlendi. 
Festivalde, ahşap boyama, 
cam boyama vitray, çini ta-
bak yapımı, drapaj eğitimi, 
elde aplike, elde stilistlik, 
ipek koza aksesuar, kumaş 
çanta boyama, kupa boya-
ma (porselen), makrome, 
punch nakışı, resim tablo 
yapımı, resimsel kumaş 
boyama ve takı yapımı ol-
mak üzere toplam 14 farklı 
branşta atölye çalışmaları 
yapıldı. Alanında uzman 
usta öğreticilerin rehberlik 
ettiği çalışmalardan toplam 
500 kişi istifade ederken, 
tüm malzemeler ücretsiz 
karşılandı.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da 
eşi Sevinç Aktaş ile birlik-
te Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’ndeki festival ala-
nını ziyaret etti. Eşi Sevinç 
Aktaş ile birlikte kursi-
yerlere katılım belgelerini 
takdim eden Başkan Aktaş, 
önlük giyerek ebru çalış-
ması da yaptı.
Başkan Aktaş, 1 Hazi-
ran’dan itibaren geçerli 
olan yeni kararlarla hayatın 

biraz daha normal hale gel-
diğini söyledi. Bu dönemi 
fırsat bilerek uzun süredir 
çalışmalara katılamayan 
kadınlara yönelik güzel 
bir program hazırlandığını 
belirten Başkan Aktaş, 
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ilan ettiği ‘Hayat Boyu Öğ-
renme Haftası’na istinaden 

Büyükşehir Belediyesi ola-
rak ‘Hayat Boyu Öğrenme 
Festivali’ düzenledik. Bir-
birinden farklı 14 branşta 
atölye çalışmaları yürütül-
dü. 4 gün boyunca 32 grup 
olmak üzere toplam 500 
kişi bu eğitimden istifade 
etti. Pandemi nedeniyle 
kontenjan sınırlı tutuldu. 
Uygulamayı maske, mesafe, 
hijyen tedbirlerine dikkat 
ederek hayata geçirdik. 
Pandemi nedeniyle uzun 
süredir sosyalleşemeyen 
vatandaşımız bir nebze de 
olsa nefes alabildi” dedi.
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Bursa müziğe doydu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
ve üç gün süren Sokak Sanatçıları Festivali, Kültür-
park Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen final kon-
seriyle tamamlandı.

Geçimini sokak 
müzisyenliği ile 

sağlayan, kentin farklı 
cadde ve sokaklarında 
sağlıksız ortamlarda 
sanatlarını icra ederken 
zaman zaman bölge 
esnafından tepki gören, 
pandemi yüzünden de 
sokaklardan uzak kalan 
sokak müzisyenleri, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, 
“Bursa'nın Her Sokağı 
Ayrı bir şarkı” projesiy-
le sağlıklı ortamlarda 
sanatlarını icra etme 
imkanına kavuşmuştu. 
Bu proje ile bir taraftan 
sokak müzisyenlerini 
destekleyen diğer taraf-
tan da gürültü kirliliği-
nin önüne geçen Büyük-
şehir Belediyesi, sokak 
müzisyenlerine rahat bir 
nefes aldıran bu projeyi 
Bursa Sokak Sanatçıları 
Festivali ile taçlandırdı. 
Festivale katılan 20 grup 
ve 50 bireysel olmak 
üzere 100'e yakın sokak 
sanatçısı üç gün boyunca 
Bursa'nın cadde ve so-
kaklarını açık sahnesine 
dönüştürdü. Kentin 10 
ayrı noktasında iki gün 
boyunca saat 16.00 - 
18.00 arasında perfor-
manslarını sergileyen 
müzisyenler, vatandaşlar 
tarafından ilgiyle din-
lendi. Bursalıların yoğun 
ilgi gösterdiği Sokak 
Sanatçıları Festivali, 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda yapılan 
final konseriyle tamam-
landı. Projede yer alan 
müzisyenlerin sahne 
performanslarıyla müzik 
dolu dakikalar yaşanır-
ken, gecenin sonunda 
ise dünyaca ünlü pan 
flüt sanatçısı Constantin 
Moscovici ve ekibi sah-

ne aldı. Ağırlıklı olarak 
Balkan müziklerini ses-
lendiren Moscovici, re-
pertuarında, 'Hey 15'li', 
'Sen gelmez oldun', 'Cad-
delerde rüzgar akımda 
aşk var' ve 'Helvacı hel-
va' gibi beğenilen Türkçe 
eserlere de yer verdi.
Bu günlerin acısı-
nı çıkaracağız
Final konserini izleyen 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa'nın adına 
şiirler yazılan, resimler 
çizilen çok özellikli bir 
şehir olduğunu hatırlattı. 
Bir kentin gelişmişlik 
göstergesinin, sadece 
ekonomi, sanayi, ticaret 
olamayacağını, kültü-
rel birikimin de çok 
önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Aktaş, "Bu 
saydıklarımın hepsi 
Bursa'mızda var. Ancak 
malum son 15 aydır pan-
demi, şehrimizi, ülkemizi 
hatta dünyayı çok yordu. 
Ben de yaşadığımız için 
söylüyorum. Zor bir 
hastalık, hiç şakası yok. 
Ama artık sonlara geldik, 
aşılanma artıyor. Süreç 
normalleşiyor. Bursa 
özelinde Kasım'da 5 
binleri gören vaka sayı-
mız çok şükür 200'lere 
indi. Ama maske, mesafe 

konusunda taviz verme-
yelim. Bu süreçten eko-
nomimiz, esnafımız gibi 
sokak sanatçılarımız çok 
etkilendi. Orkestra Şube 
Müdürlüğümüzle sokak 
sanatçılarıyla alakalı 
güzel bir çalışma yaptık. 
Şimdi farklı şehirlerde 
yeniymiş gibi uygulan-
dığını görüyoruz. Taklit 
edilmek güzel şey ancak 
takdir edilmek daha da 
güzel. Sanatçılarımız bu 
projeyle bir plan dahilin-
de şehrin belirli bölge-
lerinde sanatlarını icra 
ediyorlar. İnşallah bu-
günlerin acısını Temmuz, 
Ağustos gibi ziyadesiyle 
çıkaracağız" dedi.
Başkan Aktaş, sokak 
sanatçıları adına teşek-
kür için kendisine çiçek 
veren Mutlu Turan'ın, bu 
festivalin her yıl devam 
etmesini istemesi üze-
rine, "Siz yeter ki böyle 
güzel işler yapın, biz ba-
harda başka yazın başka 
festival yaparız" dedi.
Bursa'nın üç gün boyun-
ca müziğe doyduğu So-
kak Sanatçıları Festivali, 
Başkan Aktaş ve tüm 
sokak sanatçılarının sah-
nede birlikte seslendir-
diği 'Hayat bayram olsa' 
şarkısı ile sona erdi.

Hayat boyu öğrenenlere 

özel festival
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorum-
luluk projelerinden olan BUSMEK, 14 farklı branşta atöl-
ye çalışmalarının yapıldığı ‘Hayat boyu öğrenme festiva-
li’ düzenledi.

Mezarlıklarda yoğun çalışma
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa Bak-

kallar Odası işbirliğiyle hayata 
geçirdiği proje kapsamında, 
toplam 130 bin aileye dağıtılan 
Kart16 Ramazan Sosyal Destek 
Çeki, sadece Bursa Bakkallar 
Odası’na üye mahalle bakkal-
larında geçerli oldu. Bursa 
genelindeki 5 binin üzerindeki 
mahalle bakkalından 726'sı 
projeye katılırken, pandemi 
nedeniyle uygulanan saat sı-
nırlamaları ve sokağa çıkma 
yasakları yüzünden işleri durma 
noktasına gelen mahalle bakkal-
ları bu projeyle adeta derin bir 
nefes aldı. Vatandaşlar Ramazan 

Sosyal Destek Çekleri ile tekel 
ürünleri dışındaki tüm ihtiyaçla-
rını mahalle bakkalından temin 
ederken, isteyen vatandaşlar bu 
çekler ile bakkala olan veresiye 
borçlarını da kapatabildi. Ha-
yırseverlerin de katkı sağladığı 
proje ile sadece Ramazan Sosyal 
Destek Çekleriyle Ramazan ayın-
da mahalle bakkallarına 5 mil-
yon TL’nin üzerinde ekstra bir 
girdi sağlanmış oldu. Ramazan 
Sosyal Destek Çeklerinin yanı 
sıra, Büyükşehir’in ihtiyaç sahip-
lerine her ay düzenli olarak da-
ğıttığı 10 bine yakın Kart16’nın 
da banka altyapısı bulunan 
bakkallarda geçerli olmaya baş-

lamasıyla küçük esnafın yüzü 
gülmeye devam ediyor.
Örnek uygulama
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, başta İstanbul 
olmak üzere farklı belediyeler 
tarafından örnek alınan sadece 
bakkallarda geçerli sosyal des-
tek çeki uygulamasından yarar-
lanan Kestel ilçesindeki bir mar-
keti ziyaret etti. Beraberindeki 
Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır ile birlikte gelen Başkan 
Aktaş, market sahibi Hasan Çelik 
ile sohbet etti. Pandemi nede-
niyle son iki yıldır Ramazan’ın 
istenildiği şekilde geçirilemedi-
ğini ancak sosyal desteklerden 
hiçbir taviz vermediklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Biz yıl 
yeni bir uygulama yaptık. Yak-
laşık 8 aydır uyguladığımız Kart 
16 uygulamasını yani karta para 
yükleyerek yapılan uygulamaya 
Ramazan destek çeklerini ekle-
dik. Sadece bakkallarda geçerli 
olan bu uygulamadan Orhangazi 
hariç 16 ilçemizdeki bakkal es-
nafı yararlandı. Burada 3 tane 
fayda çıktı. Birincisi Ramazan'ın 
ruhuna uygun olarak destek-
lerimizi, katkılarımızı verdik. 
İkincisi özellikle sosyal mesafeyi 
muhafaza etmek adına fiziksel 
teması en aza indirdik. Eskiden 
erzaklar bir yerden alınıp, koli-

lere konup, ekiplerimiz tarafın-
dan evlere dağıtılıyordu. Bunu 
ortadan kaldırdık, vatandaşımız 
sadece çekleri bizden aldı. Üçün-
cüsü de bu projenin ana gayele-
rinden bir tanesi malum pande-
mi süreci esnafımızı ve mahalle 
bakkallarımızı etkiledi. Bu işten 
mahalle bakkallarımız istifade 
etsin istedik. Hem vatandaşları-
mızdan hem esnafımızdan çok 
güzel geri dönüşler aldık. Farklı 
sektörlerle alakalı da inşallah 
önümüzdeki günlerde farklı 
açılımlar yapacağız. Belediyeci-
liğin sosyal boyutunu dolu dolu 
uygulamaya çalışan bir beledi-
yeyiz. Ayrıca projemizin örnek 

olduğunu da görüyoruz. En son 
İstanbul belediyemizin bu uygu-
lamayı hayata geçirme noktasın-
da yaptığı çalışmalar bizleri de 
sevindirdi” diye konuştu.
Belediye hızır gibi yetişti
Bursa’nın Kestel ilçesinde 11 
yıldır market işleten Hasan Çelik 
ise pandemi nedeniyle özellikle 
de tam kapanma dönemine işle-
rinin çok düştüğünü belirterek, 
“Bu sosyal destek çeki uygu-
laması tabiri caizse Hızır gibi 
yetişti.  Günlük 6-7 bin liralara 
kadar düşen ciromuz, bu sayede 
20 bin liraları gördü. Hem vatan-
daşlar hem biz çok memnunuz" 
dedi.
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Kırsala değer katan yeni yaşam alanları
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Mudanya ve Gürsu’nun kırsal mahallelerine kazan-
dırdığı mahalle konuklarında inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri kararlı adımlarla 

hayata geçiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçede de özelikle 
kırsal mahallelerde yaşam kali-
tesini yükseltecek çalışmaları da 
aralıksız sürdürüyor. Tüm dünya-
da yatırımların neredeyse durma 
noktasına geldiği pandemi süre-
cine rağmen özellikle altyapı ve 
ulaşım yatırımlarından asla taviz 
vermeyen Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyaç duyulan kırsal mahal-
lelere de sosyal donatı alanları 
kazandırmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Gürsu’nun Ağaköy 
Mahallesi için projelendirilen 
Mahalle Konağı’nda çalışmalar 
tamamlandı. Çevre düzenleme-
leri de tamamlanan bünyesinde 
düğün salonunu da barındıran 
Ağaköy Mahalle konağı açılış için 
sayıyor.
Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı 
Doğancı Mahallesi için proje-
lendirilen Mahalle Konağı’nda 
da çalışmalar artık son aşamaya 
geldi. Toplam 860 metrekare 

alan üzerine inşa edilen iki katlı 
binada, düğün salonu kahvehane, 
işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve 
tuvaletlerin yanı sıra 181 met-
rekare alanlı teras bulunuyor. 
Mekanik, elektrik tesisatı, boya 
ve seramik imalatlarının devam 
ettiği Doğancı Köy Konağı’nda 
çalışmaların Temmuz ayı içinde 
tamamlanması planlanıyor.
Yine Mustafakemalpaşa’nın 
Yamanlı Mahallesi için projelen-
dirilen Mahalle Konağı’nda da 
çalışmalar hızla ilerliyor. Top-
lam 840 metrekare alanda 323 
metrekare inşaat alanına sahip 
projede düğün salonu, mutfak, 
depo ve tuvaletler bulunuyor. 
Mekanik, elektrik tesisatı, boya 
ve seramik imalatlarının devam 
ettiği proje tamamlandığı ma-
halle halkının özel günlerine ev 
sahipliği yapacak.
Çepni konağı hazır
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Mudanya’nın Çepni 
Mahallesi’ne kazandırılan Mahal-
le Konağı ve Meydan Düzenleme 

çalışmaları da tamamlandı. 150 
metrekare istinat duvarı, 150 
metrekarelik çay ocağı, tuvalet 
ve misafirhanenin bulunduğu 
mahalle konağı projesinde 200 
metrekarelik alanda da mey-
dan düzenlemesi yapıldı. Çepni 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
tarafından işletilecek Mahalle 

Konağı’nın önümüzdeki günlerde 
hizmete açılması planlanıyor.
Yine Yenişehir’in Çayırlı Mahal-
lesi için projelendirilen Mahalle 
Konağı’nda çalışmalar hızla iler-
liyor. Proje 5938 metrekare alan 
üzerinde hayata geçirdi. Toplam 
520 metrekare alan üzerine inşa 
edilen projede, düğün salonu 

ve mutfak, muhtarlık ofisi, ko-
operatif yönetim odası, misafir 
konaklama odası, berber odası 
ile 212 metrekarelik teras alanı 
bulunuyor.
Büyükşehir her yerde
Büyükşehir Belediyesi olarak 
17 ilçedeki kırsal mahallelerde 
de yaşam kalitesini yükseltecek 
yatırımları hızla sürdürdükle-
rini belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
ihtiyaç duyulan her noktaya 
ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 
Bölge ayırt etmeksizin ulaşım 
ve altyapı noktasında önemli bir 
çalışma sergilediklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Tabi hizmet-
lerin yanında her mahallemizin 
kendine göre öncelikleri var. Bu 
bazen bir futbol sahası, bazen 
mahalle konağı bazen de meydan 
düzenlemesi oluyor. Belli bir plan 
dahilinde yaptığımız projeleri 
bir bir tamamlanıyor. Halkımızın 
özel günlerine ev sahipliği yapa-
cak mahalle konuklarının hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşa destek, esnafa can suyu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak uyguladığı ve farklı belediyelere de örnek olan sadece ma-
halle bakkallarında geçerli Ramazan Destek Çekleri ile sosyal yardım projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü 
güldürdü, esnafa can suyu oldu.
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Büyükşehir Belediyesi, 17 
ilçede mevut olan tesisleri 

modernize ediyor. Bu çalışmalar 
kapsamında Mudanya ilçesinde 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nin yanında bulunan 
ve ilçe gençlerinin yıllardır yo-
ğun olarak kullandığı basketbol 
sahasında yenileme çalışmaları 
başlatılmıştı. Yoğun kullanımdan 
dolayı zemininden tel örgülerine 
ve izleyici oturma alanlarına 
kadar her açıdan kullanılamaz 
hale gelen saha yaklaşık 2,5 ay-
lık çalışmanın ardından komple 
yenilendi.
Renkleri gençler seçti
Çalışmalar kapsamında 615 
metrekare alanlı saha zemininin 
asfalt kaplaması yapıldı, saha 
etrafındaki tel örgüler ile potalar 
yenilendi ve saha kenarına 100 
kişi kapasiteli tribün oluşturul-
du. Aydınlatma sisteminin de 
yenilendiği sahanın zemin ren-
gine ise Mudanyalı gençler karar 
verdi. Zemin için belirlenen 3 

ayrı uygulama, anket çalışması 
ile Mudanyalı gençlere soruldu. 
Toplam 5 bin 783 kişinin katıl-
dığı ankette en fazla oyu alan 
üçüncü seçenek sahaya uygulan-
dı. Mudanyalı gençlerin yıllardır 
basketbol için bir araya geldiği 

saha çalışmaların tamamlanma-
sının hemen ardından çekişmeli 
maçlarını yapmaya başladı.
Ne yapsak azdır
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, “Yeter ki gençlerimiz 
zararlı alışkanlıklar yerine spor 
ve sanatla ilgilensinler. Onlar 
için ne yapsak azdır. Yenilenen 
sahamızın Mudanya’mıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
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Bizim kızlar ŞampiyonBizim kızlar Şampiyon

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde bitime haftalar kala şampiyonlu-
ğunu ilan eden Büyükşehir’in perileri, Istanbul Üniversitesi ile oyna-
dığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde bu sezon sergilediği 

muhteşem performansın ardın-
dan bitime haftalar kala şampi-
yonluğunu ilan eden ve Kadınlar 
Basketbol Süper Ligi’ne yükselen 
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kadın basketbol Takımı, ligdeki 
son maçına çıkarken, müsabaka 
sonrasında başarısını taçlan-
dırdı. Geçtiğimiz sezonlarda 
kapısından döndüğü Süper Ligi 
bu kez kaçırmayan ve Bursa’ya 
15 yıl sonra Kadınlar Basketbol 
Süper Ligi heyecanı yaşatmaya 
hazırlanan Bursa ekibi, İstanbul 
Üniversitesi ile oynadığı karşı-
laşmanın ardından şampiyonluk 
kupasına da kavuştu.
Ligin son maçında TOFAŞ Spor 
Salonu’nda karşılaştığı İstanbul 
Üniversitesi’ni 112-53 mağlup 
eden ve ligi de mutlu bitiren 
potanın perileri mücadele son-
rasında kupa coşkusunun yanı 
sıra elde edilen önemli başarının 
mutluluğu yaşandı. Bursa’nın 
İncileri, İstanbul Üniversitesi 

karşısında aldığı sonuçla ligde 
oynadığı 28. maçında 27. galibi-
yetini alırken, elde edilmesi güç 
bir başarıya da imza attı. TOFAŞ 
Spor Salonu’nda oynanan kar-
şılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 
önde tamamlayan Büyükşehir 
ekibi, mücadelenin ikinci yarısı-
na ise 56-32 üstün girdi. Karşı-
laşmada üçüncü periyodunu 85-
45 önde kapatan periler, maçtan 
da 112-53 galip ayrılarak sezonu 

da galibiyetle kapattı.
Elde edilen şampiyonluk nede-
niyle oldukça mutlu olduğunu 
belirten Kulüp Başkanı Gökhan 
Dinçer, “Öncelikle bizleri sürekli 
destekleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a 
teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Şampiyonluk yolunda idari kad-
romuz, teknik ekibimiz ve oyun-
cularımız takım olmanın ruhunu 
bize yaşattılar" dedi.

Amatör spora 
profesyonel destek
Pandemi yüzünden bir yılı aş-
kın süredir amatör müsabaka-
ların oynanmaması nedeniyle 
gelirleri önemli ölçüde düşen 
Bursa Amatör spor Kulüpleri 
Federasyonu’nu ziyaret eden Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, sürecin sağlıklı şe-
kilde işletilebilmesi için gerekli 
destekleri vereceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyes-

por Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah 
Yıldız ile birlikte Bursa Amatör spor Kulüpleri 
Federasyonu’nu ziyaret etti. Pandemi nedeniyle 
son 1 yıldır maçların oynanmaması yüzünden 
amatör kulüplerin yaşadığı sıkıntıların ele alın-
dığı toplantıda sürecin en az hasarla atlatılabil-
mesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. 
Bursa Amatör spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Osman Kılıç, Bursa’da yılda 9 binden 
fazla amatör müsabaka oynandığını, sahalar ve 
altyapı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin her 
zaman yanlarında olduklarını söyledi. Pandemi 
sürecinin amatör spora da büyük zarar verdiğini 
dile getiren Kılıç, “Başkanımız destekleriyle her 
zaman yanımızda oldu. Bundan sonda da yanı-
mızda olacağını biliyoruz. Spor kenti Bursa’da 
organizasyon yapmak gerçekten kolay değil. Bu 
konudaki destekleri nedeniyle Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Amatör maçları özledik
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerle kıyaslan-
dığında Bursa’daki müsabaka sayısının çok fazla 
olduğunu, yılda 9 binden fazla müsabakanın 3 
bin 200’ünün Büyükşehir Belediyesi’ne ait sa-
halarda gerçekleştiğini hatırlattı. Bu sahalarda 
farklı kulüplerin yılda 16 bin 600 saatten fazla 
idman yaptığını ifade eden Başkan Aktaş, “An-
cak bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi 
birçok organizasyonu olduğu gibi amatör sporu 
da vurdu. Bu nedenle federasyonun Bursa şu-
besinin gelirleri ortadan kalktı. İnşallah süreci 
kolaylaştırmak amacıyla destekler noktasında 
gerekli notları aldık. Amatör maçları tüm Bursa 
olarak özledik. Temennimiz 2021 - 2022 sezo-
nuyla birlikte sürecin tekrar başlaması. Bu güne 
kadar amatör futbolunun gelişmesine adına 
katkı verenlere teşekkür ediyorum. Spor Bakan-
lığı ile yaptığımız birinci protokolün çalışmaları 
devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 
Bakanımızı Bursa’da ağırlayıp, ikinci protokolü 
de yapacağız. Amatör spor için yapılabilecekler 
konusunda da Bakanımızdan destek isteyeceğiz” 
diye konuştu.

Mudanyalı gençlere modern saha
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri’nin yanında 
bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol saha-
sını sil baştan yeniledi.
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