
Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, 
Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini kapsayan kentsel 
dönüşümün startını verdi. Toplam 6,19 hektar alanı 

kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulundu-
ğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci 
bölgesinde yapılacak 9425 metrekare alanlı birinci etabın-
da vatandaşla görüşmelere başlandı.

Çaresizlik umuda dönüşüyorŞehir Hastanesi hattında imalat başlıyor Nitelikli tarımın yeni başkenti, Bursa11 1404
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Büyükşehir’in yeni markası

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı 
Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, 
Merkez Bankası ve İşkur binalarının 
ardından, Pirinç Han’ın arkasında bulu-
nan yaklaşık 350 yıllık Esir Dede Tür-
besi etrafındaki 15 dükkanın da yıkımı 
tamamlandı.

Herkes için 
her yerde 
kültür sanat1515Doğa turizminin 

yeni rotası; 
Dağyenice0707Kestel 

Kavşağı’na 
akıllı dokunuş0404
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Bursa’da tarih 
değerini buluyor

Büyük dönüşüm başlıyor
Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75.  Yıl Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor.

Sayfa 6

Canla başla geçen 1000 gün

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Büyükşehir’de göreve gelmesinin ardından bugüne 
kadar geçen 1000 günde hayata geçirdikleri pro-
jeleri kamuoyu ile paylaştı. Ulaşımdan altyapıya, 

spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yap-
tıkları çalışmaları anlatan Başkan Aktaş, “Ben inanıyo-
rum ki yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi. Sayfa 8-9
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Bursa’nın sahip olduğu 
tarihi, kültürel ve doğal 
tüm değerleri ön plana 
çıkarıp, kent ekonomisi 

için katma değer sağlayan Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla Uludağ’dan gelen 
pınarlar da şehir ekonomisine 
can suyu oluyor. Kestel’in Gözede 
mevkiinde Uludağ yamaçların-
da 2018 yılında ‘Muradiye Su’ 
markası ile üretime başlayan su 
şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün 
gamıyla kısa zamanda sektörün 
önemli bir markası haline geldi. 
Oluşturduğu istihdamın yanın-
da yıllık 40 milyon TL ciro ile 
kent ekonomisine değer katan 
Muradiye Su, Libya, Almanya, 
Hollanda, Belçika, Suudi Arabis-
tan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 
7 farklı ülke ile Türkiye’de de 26 
farklı kentte tüketiciyle buluştu. 
Uludağ pınarlarının tüketiciyle 
ekonomik ve sağlıklı şekilde 
buluşturulmasını hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Muradiye 
Su’nun yanında yeni markası 
‘Bursa Su’ ile sektördeki gücüne 
güç katacak.
‘Su çeşmeden içilir’
“Bursa’da su çeşmeden içilir” slo-
ganını akıllara kazıyan Büyükşe-
hir Belediyesi neden su fabrikası 
kurdu?” sorusuna cevap veren 
Başkan Aktaş, “Amacımız; Bursa 
özelinde ambalajlı su pazarında, 
BESAŞ örneğinde olduğu gibi 
piyasanın regüle edilerek fiyat 
dengesinin sağlanması, bununla 
birlikte Bursa halkına teknoloji-
nin son imkânlarını kullanarak 
temiz ve sağlıklı içme suyu sun-
ma ihtiyacıdır. Ayrıca bölgemizde 

istihdam ve ekonomik değer 
oluşturmayı hedefledik. Bilme-
nizi isterim ki; “Bursa’da su çeş-
meden içilir” sloganının arkasın-
dayız. BUSKİ marifetiyle, tam bir 
sağlık güvencesine sahip içilebilir 
suyu halkımızın tüketimine su-
nuyoruz. Ancak hâlihazırda evsel 
tüketim dışında birçok alanda da 
ambalajlı su tüketimi tercih edili-
yor. Bu noktada tüketici tercihle-
rine güvenilir bir seçenek suna-
bilmeyi amaçlıyoruz. Ambalajlı 
su; acil durum, doğal afet veya 
mücbir sebep hâllerinde su arzı-
nın kesildiği veya kirlendiği yer-
lerde de hayati önem arz ediyor. 
Deprem, sel, şiddetli kuraklık gibi 
mücbir sebep hâllerinde içilebilir 
musluk suyu kaynakları kesintiye 
uğradığında, ambalajlı su, şehir 
halkına gerekli suyu temin et-
mekte önemli bir rol oynuyor. Su 
fabrikamız, acil durumlarda ve 

doğal afet hâlinde günlük 70 tır 
kapasitesi ile bütün şehre yete-
bilecek alt yapıya sahiptir. Hatır-
lanacağı üzere Elazığ, Malatya ve 
son olarak İzmir’e depremden 
hemen sonra tırlarımızı gönder-
miştik” diye konuştu.
Neden ‘Bursa Su’?
Su fabrikasında önümüzdeki 
birkaç yıl içinde istihdamın 
artacağını ve yıllık 100 milyon 
TL’nin üzerinde ciro hedefle-
diklerini de kaydeden Başkan 
Aktaş, “Bilindiği gibi Bursa’mız 
ambalajlı doğal kaynak suyu 
pazarında; kalitesi ve tüketici-
lerin tercih etme eğilimi nokta-
sında Türkiye’nin en önde gelen 
şehri olmayı başarmış durumda. 
Bursa’nın doğal kaynak suları-
nın pazarda; sağlıklı, lezzetli, 
olumlu ve avantajlı bir algısı var. 
Biz de açıkçası bu avantajı fır-
sata çevirmek istedik ve “Bursa 

Su” markasını Büyükşehir Bele-
diyemizin bünyesine katabilmek 
için kolları sıvadık. Bu noktada 
bugün, ‘Muradiye Su’ya kardeş 
olarak ortaya çıkardığımız ‘Bur-
sa Su’ markamız ile Bursa ismi-
nin sektördeki avantajlarını da 
kullanmış olacağız” dedi.

12 litrelik yeni ürün
Su fabrikasının verimliliğini 
ve üretim kapasitesini artıra-
caklarını, ‘Bursa Su’ markası 
ile yepyeni bir kaynağı ve içimi 
yumuşak bir lezzeti daha tüketi-
ciyle buluşturacaklarını belirten 
Başkan Aktaş, sektörde Bursa 
özelinde, ‘Bursa Su’ markası 
ile birlikte pazar lideri olmayı 
hedeflediklerini vurguladı. Mu-
radiye Su markası ile 19 litre pet 
şişe olarak sunduklarını ürünü, 
damacana olarak da tüketiciyle 
buluşturacaklarını diye getiren 
Başkan Aktaş, Bursa Su ile de 
Bursa’ya yepyeni bir ürünü 12 
litrelik damacana şişeyi kazan-
dıracaklarını müjdeledi. Tüketi-
cilerin 12 litrelik Bursa Su’yu 4 
lira 75 kuruş gibi ekonomik bir 
fiyatla alabileceğine dikkat çeken 
Başkan Aktaş, “Günümüz şartları 
göz önünde bulundurulduğunda 
12 litre damacana ürünleri fiziki 
gereklilikleri karşılamakla birlik-
te, son tüketici açısından kolay, 
ucuz ve ulaşılabilir olması yö-
nüyle oldukça kıymetli. Bu kap-
samda doğrudan dağıtım sistemi 
uygulaması ile başta Bursa halkı 
olmak üzere, tüketicinin temel 
su ihtiyaçlarını günümüz şart-
larına uygun, kaliteli, ekonomik 
ve kolay ulaşılabilir şekilde sağ-
lamaya başlıyoruz. Bir taraftan 
yaygın bir dağıtım ağı oluşumu 
ile Bursalılara en ekonomik 
doğal kaynak suyunu sunarken, 
öte taraftan doğrudan dağıtım 
sistemi ağında oluşturacağımız 
çok sayıda bayimiz ile girişimci-
lerimize de kendi işlerine yatırım 
yapma ve bu değere ortak olma 
fırsatını sunmuş olacağız” dedi.
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Büyükşehir’in yeni markası
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında üretime başlayan, Türkiye’de 26 il ve dünyanın 7 farklı ülkesinde tüketiciyle 
buluşarak, yıllık 40 milyon TL ciro ile kent ekonomisine katkı sağlayan Muradiye Su markasının ardından Bursa Su mar-
kası ile sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

“'Bu şehirde engel yok' diyeceğiz"
Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif 
ayrımcılık uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşların 
hizmete erişimi noktasındaki tüm engelleri kaldırıyor.

Bursa’yı daha sağlıklı 
ve yaşanabilir bir kent 
haline getirmek amacıy-
la ulaşımdan çevreye, 

altyapıdan spora kadar her 
alanda önemli projeleri hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
bu hizmetlere erişimin önünde-
ki engelleri de bir bir kaldırıyor. 
Engelli vatandaşların sosyal 
yaşamın her alanında yer alabil-
mesi amacıyla birbirinden farklı 
etkinliklere imza atan, toplu 
taşıma araçlarını akülü araçlarla 
binilebilecek gibi alçak tabanlıya 
dönüştüren, akülü araç tamir ve 
bakım atölyesinde yılda 500'den 
fazla tamir ve bakım gerçekleşti-
ren, akülü araç dolum istasyonu 
sayısını 12’ye çıkaran Büyükşe-
hir Belediyesi, engelsiz yaşam 
için 1 yıllık hedef belirledi.
Engeller bir bir kalkıyor
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz 
şehir Bursa’ vizyonu doğrul-
tusunda, engelli vatandaşların 
hizmete erişimi noktasındaki 
tüm engellerin kaldırılması için 
kendilerine bir yıllık süreyi hedef 

olarak belirlediklerini söyledi. 
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 
15'inin çeşitli engellilik duru-
muna sahip olduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak engelli vatan-

daşlarımızın karşılaştığı sorun-
lara dikkat çekmek ve çözüm 
üretmek için projeler geliştiri-
yoruz. Bu kapsamda Bursa’mız-
da yaşamı paylaştığımız tüm 
engelli kardeşlerime bir müjde 

vermek istiyorum. Bugün çok 
önemli bir projeyi başlatıyoruz. 
Engelsiz şehir Bursa vizyonu-
muz doğrultusunda ‘Bu şehirde 
engel yok’ diyerek başlattığınız 
proje kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluğunda 
yer alan kaldırım, yol, üst ve alt 
geçit, tarihi ve turistik mekanları 
engelli bireylerin kimseye ihtiyaç 
duymadan kullanabileceği hale 
getireceğiz. 1 yıllık hedefimiz 
doğrultusunda en azından işlek 
ve tarihi bölgelerde engellilerin 
kullanımına yönelik düzenleme 
ve tedbirler hayata geçirile-
cek. Bu konuda Türkiye'nin en 
iddialı belediyesi haline gelmek 
istiyoruz. Engelli bireylerin başta 
şehrin tarihi merkezinde olmak 
üzere her bölgesinde kolaylıkla 
hareket edebilecekleri, işlerini 
rahatlıkla görebilecekleri bir 
yerel yönetim anlayışını ortaya 
koymak istiyoruz” dedi.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Marmara Belediyeler 
Birliği (MBB) tara-
fından sekizincisi 
düzenlenen Altın 

Karınca Ödülleri 2020, Hilton 
İstanbul Bomonti Hotel’de 
sosyal mesafe kuralları çerçe-
vesinde yapılan ödül töreniyle 
sahiplerini buldu. Marmara 
Bölgesi’ndeki belediyelerin 
projeleri Altın Karınca’da; yö-
netişim ve katılımcılık, kent-
sel planlama ve altyapı, çevre 
ve atık yönetimi, mimari ve 
kentsel tasarım, kültür ve 
sanat, sosyal hizmetler, yerel 
kalkınma, ulaşım ve hareket-
lilik, akıllı şehir uygulamaları 
ve afet yönetimi olmak üzere 
10 kategoride ödüllendirildi. 
MBB ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyü-
kakın, törenin açılış konuşma-
sında “Bugün bizleri bir araya 
getiren Altın Karınca Ödülleri 
şehirlerimiz için yaptığımız 
çalışmaların, ürettiğimiz pro-
jelerin bir anlamda taçlandı-
rılması için bir vesile. Daha iyi 
bir geleceğin, yaşam kalitesi 
yüksek şehirlerin inşasında, 
belediyelerimizin çalışmaları 
kritik bir rol oynuyor. Adeta 
birer cazibe merkezi haline 
gelen, yatırım fırsatları sunan 
şehirlerin ortaya çıkardığı her 
zenginlik, ülkelerin hedef-
ledikleri refah seviyesine 
ulaşmaları için zemin hazır-
lıyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin 
lokomotifi olan Marmara 
Bölgesi’ndeki şehirlerimiz 
Türkiye’nin gelişmesinde, kal-
kınmasında büyük bir öneme 
sahiptir” dedi.
Bursa Büyükşehir’e çifte ödül
Toplam 381 projenin 10 ayrı 
kategoride yarıştığı ve 41 
belediyenin 52 projesinin 

ödüle layık görüldüğü Altın 
Karınca’da, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 2 kategoride ödül 
almaya hak kazandı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
“Bursa'da Aeroallerjen Ağları-
nın Kurulması ve Erken Uyarı 
Sistemleri" projesi Çevre ve 
Atık Yönetimi kategorisin-

de, "Hanlar Bölgesi Eylem 
Planı" ise Mimari ve Kentsel 
Tasarım kategorisinde ödüle 
değer görüldü. Törene katılan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Çevre 
ve Atık Yönetimi kategorisin-
deki ödülü Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız 
Odaman Cindoruk’a, Mimari 
ve Kentsel Tasarım katego-
risindeki ödülü ise Deprem 
Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi Başkanı 
Murat Uşun’a verdi.
Prof.Dr. Malyer’e ithaf edildi
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Bursa'da Aeroallerjen 
Ağlarının Kurulması ve Erken 
Uyarı Sistemleri” projesine 
verilen ödülü, aeroallerjen 
ağları konusunun Türkiye’de 
ilerlemesine öncülük eden 

ve yakın zamanda Covid-19 
nedeniyle yaşamını yitiren 
Prof. Dr. Hulusi Malyer’e ithaf 
etti. Başkan Aktaş, “Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
iki farklı kategoride ödül 
aldık. Aslında burada beledi-
yeler değil, projeler ödül-
lendiriliyor. Hanlar Bölgesi 
Eylem Planı projesi daha yeni 
başladı ama ödüle layık görül-
dü. Çünkü çok özel bir proje. 
İkinci olarak da Aeroallerjen 
Ağlarının Kurulması ve Erken 
Uyarı Sistemleri projesi. 
Polenler bahar aylarında her 
şehirde bir problem fakat 
bunların tespit edilmesiyle 
alakalı bir projeydi ve Uludağ 
Üniversitesi ile gerçekleştir-
dik. Çok değerli hocamızı da 
ben burada rahmet ile anmak 
istiyorum. Korona virüsten 
dolayı kaybettik. Kendisine it-
haf ediyorum bu ödülü” dedi.

Bursa’nın altın karıncası; Büyükşehir
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödül-
lendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Altın Karınca 
Ödülleri’nden çifte ödülle döndü.

Vlogger akademide sertifika heyecanı
Türkiye’de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vlogger Workshop 
Akademi’de eğitim gören 15 kursiyer, sertifikalarını Başkan Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Gençlerin teknolojiyi 
doğru ve verimli 
kullanabilmelerine 
imkan sağlamak için 

geçtiğimiz yıl Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek 
Hayrettin, Kafalar, Danilo 
Zanna, Taklitman ve Gezi-
manya gibi ‘takipçi sayıları 
milyonları aşan’ ünlü vlog-
gerları gençlerle buluştu-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Türkiye’de ilk kez 
kurumsal Vlogger Workshop 
Akademi’yi hayata geçirdi. 
Sosyal medyada video içeriği 
üretmek isteyenlerin daha 
donanımlı hale getirilmesi 
ve bunun yanında üretilen 
içeriklerle Bursa’nın tanıtı-
mının sağlanması hedefiyle 
düzenlenen Vlogger Work-
shop Akademi, ilk mezunla-
rını verdi. Vlogger Workshop 
Akademi’yi başarıyla tamam-

layan kursiyerler, sertifika-
larını ve hediye paketlerini 
‘Heykel’deki tarihi başkanlık 
binasında düzenlenen prog-
ramla’ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın 
elinden aldı.
1 aylık yoğun eğitim
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, akademinin 
sosyal medyada video içeriği 
üreten ya da üretmeyi plan-
layan video blogger adayla-

rına yönelik düzenlendiğini 
söyledi. Akademi sayesinde 
Bursa’da yaşayan youtube ve 
vlog iletişimine meraklı, ek-
ran uyumu yüksek, vizyoner 
adayların bir aylık eğitim et-
kinliğiyle vlogger olarak yetiş-
tirilmesine destek verildiğini 
kaydeden Başkan Aktaş, “Tüm 
dünyada artan bant genişli-
ğinin sonucu olarak video ve 
blogları birleştiren vloglar, 
kişi ve kurumların kendi-

lerini daha iyi ifade etme 
imkanı buldukları yepyeni bir 
iletişim yolu haline gelmeye 
başladı” diye konuştu.  
Hem teorik hem pratik destek
Eğitim programının 4 hafta 
sonunu kapsayacak şekilde, 
her biri 4 saat süreli 8 ders 
gününden oluştuğunu belir-
ten Başkan Aktaş, bu süreçte 
toplam 15 öğrenciye eğitim 
verildiğini ifade etti. 

Suriye’ye ‘kardeşlik 
üşümesin’ konvoyu

Suriyeli mazlumlara destek 
olmak amacıyla savaşın ilk 
günlerinden itibaren Bursa’da 
başlatılan yardım seferberliği, 

devam ediyor. İHH İnsani Yardım 
Vakfı öncülüğünde hazırlanan ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de 
3 Tırla destek verdiği 25 Tır dolusu 
insani yardım malzemesi, BUTTİM 
Fuar Alanı’nda düzenlenen törenle 
Suriye’ye uğurlandı. 
Mazlumların gözü bizde
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tüm dünyanın Covid 19 
salgını nedeniyle zorlu bir süreçten 
geçtiğini, ancak bazı coğrafyaların 
pademinin yanında yıllardır başka 
başka sorunlarla mücadele ettiğini 
hatırlattı. Türkiye ile tarihsel bağları 
bulunan Suriye’de de savaş yüzünden 
milyonlarca mazlumun yaşam müca-
delesi vermeye çalıştığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “İHH kurulduğu gün-
den beri mazlum coğrafyalara destek 
veren organizasyonlara imza atıyor. 
Ülke olarak biz de pandemi nedeniyle 
zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süre-
ci Cumhurbaşkanımızdan, esnafımıza 
kadar toplum olarak el birliğiyle 
aşmaya çalışıyoruz. Ancak unutulma-
malıdır ki tüm mazlum coğrafyaların 
gözü bizde. Bizler de ülke olarak tüm 
mazlumlara yetişmeye çalışıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak böyle 
bir organizasyonda yer almak izim 
için de gurur verilesi. Katkı veren 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da 
savaşın başladığı ilk günden bu yana 
Bursa’dan Suriye’ye 934 Tır gönderil-
diğini söyledi.
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Şehir Hastanesi hattında imalat başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağ-
lanabilmesi amacıyla projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ihalesi ta-
mamlanan Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda saha çalışmaları başlıyor.

Bünyesindeki 6 farklı has-
tanede toplam bin 355 
yatak kapasitesi ile özel-
likle pandemi sürecinde 

Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü 
önemli ölçüde çeken Bursa Şehir 
Hastanesi’nde kesintisizin ulaşımın 
sağlanması amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından projelendi-
rilen Emek – Şehir Hastanesi Raylı 
Sistem Hattı için artık sahaya inildi. 
Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 
6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın 
ihalesi 27 Ekim’de yapılmış ve ihaleyi 
Söğüt İnşaat – Taşyapı İnşaat ortaklı-
ğı kazanmıştı. Bursalıların heyecanla 
beklediği proje öncesinde Ulaştırma 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürü Yalçın Eyigün, beraberindeki 
heyetle birlikte, proje alanını incele-
mek için Bursa’ya geldi. Genel Müdür 
Eyigün ve beraberindeki heyet, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile birlikte Bursaray Emek 
Hattı’ndan Şehir Hastanesi’ne kadar 
uzatılacak yeni hattın güzergâhında 
incelemelerde bulundu.
Bursa’mız için çok önemli
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, açıldığı günden beri 
özellikle pandemi sürecinde önemli 
hizmetler veren Şehir Hastanesi’ne 
kesintisiz ulaşımın büyük önem 
taşıdığını söyledi. Hastaneye lastik 
tekerlekli araçla ulaşım noktasında 
ilk günden itibaren çalışmaları baş-
lattıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, 
bunun yanında çevre yoluna çıkma-
dan doğrudan hastaneye bağlanan 
karayolu ile ilgili çalışmaları da 
Büyükşehir olarak sürdürdüklerini 
söyledi. Şehir Hastanesi Raylı Sistem 
Hattı’nın, Bursa’da Bakanlık bütçesi 
ile yapılacak ilk hat olduğunu dile 

getiren Başkan Aktaş, “Bugün Alt-
yapı Yatırımları Genel Müdürümüz 
Yalçın Eyigün ve ekibini Bursa’da 
ağırladık. Bursalılar olarak heye-
canla beklediğimiz Şehir Hastanesi 
Hattı’nın ihalesi yapılmıştı. Şimdi 
haritalandırma işlemleri yapılıyor. 
Diğer taraftan zemin sondajları ile 
alakalı çalışmalar başlayacak. Genel 
Müdürümüz kısa sürede inşaat 
faaliyetinin başlayacağını duyurdu. 
4 istasyondan oluşan bu hat aynı 
zamanda batı noktasını toparlama 
adına da önemli bir işlev üstlenecek. 
Tabi bu çalışmalar esnasında bir 
miktar çevreye rahatsızlık verecek 
ancak bunları da minimize ede-
ceğiz. İşin süresi için 42 aylık bir 
öngörü var ancak ben inanıyorum ki 
gösterilecek gayretle süreç daha öne 
çekilecek. Ulaştırma Bakanlığı’mızın 
tecrübesi, bilgi birikimi ve bizim de 
işin takibi noktasında vereceğimiz 
destekle hemşehrilerimizin heyecan-
la beklediği bu çalışmayı tamamlaya-
cağız. Ben Cumhurbaşkanımıza, çok 
değerli bakanımıza ve ekibine Bur-
sa’mıza verdikleri destek nedeniyle 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Acemler’de bir düğüm daha çözüldü
Acemler Kavşağı’nda trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uy-
gulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yolu’ndan İzmir yolu-
na bağlantı kolundaki şerit sayısını da ikiye çıkardı.

Bursa’da ulaşım sorununun 
ortadan kaldırılması amacıyla 
yol genişletme ve yeni yollar, 
toplu ulaşımı teşvik, raylı sis-

tem sinyalizasyon optimizasyonu gibi 
çalışmaları aralıksız sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, özellikle kent trafi-
ğinin düğüm noktalarından biri olan 
Acemler’e nefes aldıracak bir projeyi 
daha devreye aldı. 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 İzmir Yolundan Çevre yoluna 
dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan 
Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dö-
nüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş 
kapasitesi artışı sağlamıştı. Şimdi de 
özellikle sabah ve akşam pik saat-
lerde Çevre Yolu’ndan İzmir yoluna 
bağlantıda yaşanan uzun araç kuy-
ruklarının önüne geçmek için yapılan 
çalışma kapsamında Çevreyolu İzmir 
gidiş istikameti 1 şeritten 2 şeride 
çıkarıldı. Böylelikle Avrupa Konseyi 
Bulvarı üzerindeki araç kuyrukları-
nın önüne geçilirken, yol üzerindeki 
BUSKİ girişi de kapatılarak, çapraz-
lama problemi ortadan kaldırılarak 

akışkanlık sağlandı. Kavşak kolundaki 
kuyruklanmadan kaynaklanan bek-
leme süresi minimize edilerek, Çevre 
Yolunu kullanan sürücülerin seyahat 
süreleri de kısalmış oldu.
Yatırımlar hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tüm dünyanın ekono-
mik anlamda zorlandığı pandemi 
sürecine rağmen, özellikle ulaşım 
yatırımlarından hiçbir taviz verme-
diklerini söyledi. ‘Yol medeniyettir’ 

diyerek son 3 yılda ulaşım yatırım-
larına büyük önem verdiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Acemlerdeki 
trafik yoğunluğunu ortadan kal-
dırmak amacıyla bölgede hummalı 
bir çalışma var. BUSKİ tarafındaki 
lupta genişletme çalışmalarını da 
tamamladık. Yolun iki şeride çıkarıl-
masıyla Çevre Yolundan İzmir Yolu’na 
bağlanmak için bekleyen araçların 
oluşturduğu yoğunluk önemli ölçüde 
kalktı” dedi.

Kesintisiz ulaşıma 
yeni hamle
Çelebi Mehmet Bulvarı’nda 
başlatılan akıllı kavşak uygu-
lamasıyla yüzde 25 oranında 
kapasite artışı sağlanırken, bek-
leme süresi yüzde 50 oranında 
azalacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
trafik meselesini bitirmek ve daha 
konforlu ulaşım amacıyla başlatılan 
akıllı kavşak uygulama çalışmaları, 

şehrin kilit noktalarında devam ediyor. Top-
lam 28 kavşakta düzenleme yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 21 kavşakta daha çalışma planla-
masını sürdürüyor. Ata Bulvarı Sahil Sokak, 
Bülent Ecevit Nilüfer Cadde Çetin Emeç girişi, 
Derya Caddesi çıkışı, Acemler bağlantı yolları, 
Esentepe yan yol düzenlemesi, Gürsu Cüneyt 
Yıldız Caddesi, Kemer ve Barbaros Caddeleri, 
Demirtaş Osmangazi Caddesi ve Hürriyet 
Caddesi’nde asfalt ve kaldırım imalatlarını 
tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, FSM 
Acıbadem önü U dönüşü, Namazgah Caddesi 
ve Kestel Uludağ Caddesi’nde ise çalışmaları 
sürdürüyor.

Ulaşım için pratik çözümler üreten Büyükşe-
hir Belediyesi, Ankara ve İzmir yollarına alter-
natif olan Çelebi Mehmet Bulvarı’nda da akıllı 
kavşak uygulamasını başlattı. 2. Kanal Caddesi 
kesişiminde yapılan kavşak düzenlemesi ile 
orta ada kaldırılıp, dört yön sola dönüş cep-
leriyle birlikte 3’er şeride çıkarılacak. Kavşak 
ve bağlantı yolları düzenleme yapım işinde 
700 metre bordür, 900 metrekare parke, 110 
metreküp beton, 180 metreküp kazı, 210 
metreküp dolgu, 400 ton pmt ve 350 ton asfalt 
yapılacak
“21 kavşakta düzenleme planlanıyor”
Çelebi Mehmet Bulvarı’ndaki asfaltlama 
çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden 
bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Baş-
kan Aktaş, çalışmaların bitirilmesiyle bölge 
trafiğinin rahatlayacağını söyledi. Bursa’da 
ulaşımın en çok konuşulan konulardan biri 
olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, göreve 
geldikleri günden itibaren özellikle ulaşımla 
alakalı önemli hamleler yaptıklarını ifade etti. 
Bugünden sonra da hamlelerin artarak devam 
edeceğinin müjdesini veren Başkan Aktaş, 
kavşaklarda yapılan akıllı dokunuşlar, yeni yol 
çalışmaları, köprü yapımlarının yanında toplu 
taşımada da hamleler yapıldığını dile getirdi. 
Bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Başkan Aktaş, “450 kilometre sıcak 
asfalt çalışması yaptık. Kavşaklarda yaptığımız 
çalışmalar da ciddi karşılık buldu. Bir süre 
ara vermiş gibiydik ama bugünden itibaren 
daha da hızlanacağız. Toplam 28 kavşakta 
düzenleme yaptık. 21 kavşakta yapacağımız 
düzenleme çalışmalarının planlaması devam 
ediyor” dedi.
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Kestel Kavşağı’na akıllı dokunuş
Bursa Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve rahat ulaşım amacıyla başlattığı akıllı 
kavşak uygulamalarına şehrin girişindeki Kestel Kavşağı’nı da ekledi. Uygulamayla 
birlikte Kestel çıkış kolunun araç yükü yüzde 40 oranında azalacak.

Bursa’da en çok konuşulan 
konu olan trafiği sorun ol-
maktan çıkarmak, vatandaşı 
daha konforlu ve rahat ula-

şıma kavuşturmak için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, şehrin önemli noktalarındaki 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Şehrin doğu yönünden giriş noktasın-
daki Kestel Kavşağı’nda yaşanan tra-
fik sıkışıklığını sona erdirmek üzere 
harekete geçen Büyükşehir Beledi-
yesi, akıllı kavşak düzenlemesini en 
kısa sürede bitirerek özellikle sabah 
işe gidiş ve akşam iş dönüşü yaşanan 
ulaşım sorununu ortadan kaldırmayı 
hedefliyor. Kestel kavşağında yapılan 
düzenlemeyle Uludağ Caddesi'nden 
Ankara ve Bursa istikametine doğru 
gitmek isteyen yaklaşık 700 araç, 
kavşağın en yoğun kolu olan Kestel çı-
kışından izale edilmiş olacak. Kavşak 
çalışmaları kapsamında 1350 metre-
kare parke, 1550 metre bordür, 150 
metreküp beton, 550 metreküp kazı, 
450 metreküp alt temel, 750 ton PMT, 
850 ton asfalt imalatı yapılacak.
Kestel’e Büyükşehir desteği
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe 
Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte Kestel 
Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde 
inceledi. Şehrin doğu yakasında 

Kestel girişinde hummalı bir çalış-
ma yürütüldüğünü söyleyen Başkan 
Aktaş, şehrin ulaşımı, ulaşım araç-
larını, yolları, köprüleri, kavşakları 
konuştuğunu dile getirdi. Büyük-
şehir Belediyesi’nin insanları daha 
ulaşılabilir bir Bursa’da yaşatmak 
için gayret ettiğini belirten Başkan 
Aktaş, Kestel’in şehrin doğu yaka-
sında Gürsu ile beraber hızla gelişen 
ilçelerden olduğunu ifade etti. Kestel 
Belediyesi’nin merkezde yaptığı 
çalışmalara Büyükşehir Belediyesi 
olarak destek olduğunu dile getiren 

Başkan Aktaş, “Hem Kestel Organize 
Sanayi Bölgesi, hem de Barakfakih 
Organize Sanayi Bölgesi’nin şehre 
verdiği yükler var. Şehrin girişindeki 
Kestel Kavşağı’nda ciddi sorunlar ya-
şanıyordu. Kestel halkının bu konuda 
istek ve talepleri oldu. Nihayetinde 
projelendirme çalışmamızı yaptık ve 
çalışmalara başladık. Öncelikle Orga-
nize Sanayi Bölgesi'ne ait olmasına 
rağmen Uludağ Caddesi’nde Büyük-
şehir Belediyesi olarak çalışmaları 
yürütüyoruz” dedi.

Yenişehir’de çifte açılışYenişehir’de çifte açılış
Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Yenişehir’e kazandırılan, 
Söylemiş, Yolören, Çeltikçi, Karasıl 
ve Çardakköy mahalleleriyle bağ-
lantıyı sağlayan Söylemiş Köp-
rüsü ile çevre düzenleme çalış-
maları tamamlanan Baba Sultan 
Parkı, törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi kültürel 
mirastan çevreye kadar her alanda 
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri 
kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam ka-
litesini yükseltecek yatırımları bir bir hizmete 
açıyor. Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma 
köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak 
uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşı-
ma araçlarında kalitenin yükseltilmesi, raylı 
sistem optimizasyonu gibi çalışmalara ağırlık 
veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçeler-
deki ulaşım yatırımlarını da hız kesmeden 
sürdürüyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı 
Söylemiş Mahallesi’nde 1973 yılında yapılan, 
ortasında meydana gelen çökmeler yüzünden 
Büyükşehir Belediyesi tarafından önce trafiğe 
kapatılıp, ardından yıkılan köprünün yerine 12 
metre genişliğinde ve 45 metre uzunluğunda 
yeni bir köprü yapıldı. Yolören, Çeltikçi, Karasıl 
ve Çardakköy Mahallelerinin Yenişehir - İnegöl 
yoluna, Söylemiş, Subaşı, Orhaniye,  Osmaniye, 
Akçapınar, Çayırlı, Ayaz, Akbıyık ve Karacaah-
met Mahallerinin de Yenişehir - Bursa yoluna 
alternatif bir güzergâh oluşturması nedeniyle 
bölge için hayati önem taşıyan Söylemiş Köp-
rüsü, törenle hizmete açıldı. 
Baba Sultan Parkı açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’e 
kazandıran çalışmalardan bir diğeri ise Baba 
Sultan Parkı çevre düzenlemesi oldu. İlçe 
halkının en önemli buluşma noktalarından 
olan, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin fetihle-
rine adamlarıyla birlikte katıldığı için Orhan 
Gazi tarafından yaptırılan Pustinpuş Baba 

Zaviyesi’nin de içinde bulunduğu Baba Sultan 
Parkı, sil baştan yenilendi. Yaklaşık 26 bin 
metrekare alanlı parkı çevreleyen taş duvar 
yenilendi, parkın en üst kotunda bulunan Pos-
tumpost Camii çevresinde 3250 metrekarelik 
meydan yapıldı. Yürüyüş parkurları, su yolu 
ve çevre düzenlemeleriyle Baba Sultan Parkı 
ilçeye değer kattı. Açılış kurdelesini birlikte 
kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha 
sonra park gezdi.
Yenişehir’e 161 milyonluk yatırım
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, son 3 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak 
Yenişehir’e 161 milyon 500 TL’lik yatırım yap-
tıklarını söyledi. Yenişehir yatırımlarında aslan 
payını 80 milyon TL ile ulaşım yatırımlarının 
aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Ulaşım ve 
altyapının yanında park ve yeşil alan düzen-
lemeleri, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kap-
samındaki restorasyonlarla Yenişehir’e değer 
katmaya devam ediyoruz. Bugün hizmete açtığı-
mız Söylemiş Köprüsü ve Baba Sultan Parkı’nın 
Yenişehir’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ulaşım filosu gençleşerek büyüyor
Bursa’da ulaşımı mesele 

olmaktan çıkarmak amacıyla 
akıllı kavşak uygulamaların-
dan yeni köprü ve yolların 

açılışına kadar her alanda yatırım-
larını sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, toplu taşıma araçlarını 
da yenileyerek vatandaşın konforlu 
ve rahat seyahat etmesini sağlıyor. 3 
yıllık süreçte şehir içinde ve ilçelerde 
Bursa toplu taşıma filosunda 391’i 
sıfır olmak üzere 773 aracı yenileyen 
Büyükşehir Belediyesi, 2020 Kasım 
itibariyle yeni araçlar, yeni ulaşım 
hatları ve ulaşım kooperatifleriyle 
yapılan anlaşmalarla birlikte hizmet 
veren araç sayısını 2363’a yüksel-
terek kapasiteyi 2 katına çıkardı. 
Burulaş Genel Müdürlüğü sahasında 

düzenlenen törenle, 112 milyon TL’ye 
tamamlanan ihale sonucunda 85 adet 
12 metrelik klimalı, engelli rampalı 
sıfır araç ve hediye alınan 1 adet 8 
metrelik araç da Burulaş otobüs filo-
suna katıldı. Böylelikle 478 olan araç 
sayısı 564’e çıkartılmış oldu.

Bursa’da insanların sabahları işine, 
akşamları ise evine ve ailesine sağlıklı 
bir şekilde kavuşmasını amaçladıkla-
rını söyleyen Başkan Aktaş, 85 aracın 
daha Burulaş sarı otobüs filosuna 
katılmasıyla araç sayısının 564’e 
ulaştığını belirtti. 
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Büyük dönüşüm Büyükşehir’le başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilkesiyle hazırladığı kent-
sel dönüşüm modelini, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerinde uygulamaya başlıyor.

Ulaşımdan altyapıya ka-
dar her alanda Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak 
projeleri hayata geçiren 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
son yaşanan İzmir depreminin 
ardından ülkenin en önemli gün-
dem maddelerinden biri olan 
kentsel dönüşüm için düğmeye 
bastı. Zaman içinde yıpranan 
fiziksel ve sosyal çöküntü alan-
larının iyileştirerek, depreme 
dayanıklı konutlarla Bursalılara 
güvenli yaşam alanları oluştur-
mayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, 
Esenevler ve 75. Yıl Mahallele-
rini kapsayan kentsel dönüşü-
mün startını verdi. Toplam 6,19 
hektar alanı kapsayan üzerinde 
184 yapı ve 350 hak sahibinin 
bulunduğu 3 bölgeden oluşan 
kentsel dönüşüm projesinin 
birinci bölgesinde yapılacak 
9425 metrekare alanlı birinci 
etabında vatandaşla görüşmele-
re başlandı. Projenin uygulana-
cağı alanda halen 22 adet yapı 
ve toplam 62 hak sahibi bulu-
nurken, zemin artı 7 kat olarak 
planlanan 3 blokluk projede 
toplam 133 daire yapılacak.
Yerinde dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘vatandaşların gönlünü alarak, 
yaşadıkları yerlerde ve hızlı dö-
nüşüm’ temel ilkesi ile örnek bir 
projeyi Bursa’ya kazandıracak. 
Proje kapsamında hak sahipleri, 
hakedişlerinin en çok yüzde 
30’una tekabül eden metreka-
reye kadar borçlanabilecekler. 
Projede hak sahiplerine 3 farklı 
ödeme seçeneği sunulacak. 
Ortalama 24 ay içinde tamam-
lanması planlan projede, hak sa-
hipleri, nihai sözleşmenin imza 
tarihini takip eden 30 gün içinde 
tek seferde peşin ödemede yüz-

de 10 indirim hakkı kazanacak. 
Bunun yanında ödemeler nihai 
sözleşmenin imza tarihini takip 
eden ilk aydan itibaren en fazla 
24 ay kesintisiz taksitler halinde 
veya tapu devri sırasında güncel 
bedeli tek seferde ödeyebilecek.
Öte yandan proje alanı içindeki ta-
şınmaz sahiplerinin talebi üzerine 
idarenin uygun bulması durumun-
da 6306 sayılı kanun kapsamında 
riskli yapı tespiti yaptırılabilecek. 
Riskli bulunan yapı sahipleri, 
kanun kapsamında kira yardımın-
dan da yararlanabilecek.

Yenişehir modern 
yaşam alanına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan ve bünyesinde 154 araçlık 
otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, 
fuaye alanı ve bir de dükkan bulunan Yeni-
şehir Pazar Yeri, Otopark ve Sosyal Yaşam 
Alanı projesinin temeli törenle atıldı.

Ulaşımdan altyapıya, 
çevreden tarihi kül-
türel mirasa kadar 
her alanda Bursa’yı 

geleceğe taşıyacak projeleri 
bir bir hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan ilçelerdeki yaşam 
kalitesini artıracak yatırımları 
da hız kesmeden sürdürüyor. 
Kestel ve Gürsu’da yapımı ta-
mamlanma aşamasına gelen 
Kapalı Pazar Alanı ve Oto-
park projelerinin bir benzeri 
Yenişehir İlçesi’nde de hayata 
geçiriliyor. İlçenin farklı 
sokaklarına yayılan semt 
pazarlarını tek çatı altında 
toplayıp daha düzenli, çağdaş 
ve denetlenebilir bir yapıya 
kavuşturulması için tasarla-
nan projenin temeli törenle 
atıldı. İlçe merkezindeki Çayır 
Mahallesi’nde toplam 7 bin 
400 metrekare alan üzerine 
inşa edilen projenin 6 bin 
200 metrekare alanlı zemin 
katında, 328 tezgahtan oluşan 
pazar alanı, zabıta noktası ve 
bir dükkan bulunacak. Zemin 
kat ayrıca 154 araç kapasiteli 
bir otopark olarak da ilçe hal-
kına hizmet verecek. Projenin 
845 metrekare alanlı birinci 
katında ise düğün salonu 
ve idari birimler yer alacak. 
Yenişehirlilere yaz kış sağlıklı 
ortamda alışveriş imkanı su-
nacak projenin temeli, törenle 
atıldı.

Yakışmıyor
Yenişehir Kapalı Pazar Alanı 
projesinin seçim öncesi gün-
deme geldiğini, ancak seçim 
sonrasına bıraktıklarını dile 
getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Yeni 
dönemle birlikte hemen 
çalışmalarımızı başlattık. 
Sokak pazarları artık modern 
şehirlere yakışmıyor. Daha 
güzel, bir market havasındaki 
ortamıyla halkımızın yağ-
murdan, çamurdan, güneşten 
etkilenmeden rahatlıkla 
alışverişlerini yapabilecekleri 
güzel bir ortamı Yenişehir’e 
kazandırıyoruz. Aynı zaman-
da Pazar alışverişinin dışında 
burası farklı etkinlikler için 
de kullanılabilecek. Şimdiden 
ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Can dostlarına modern yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal bele-
diyecilik faaliyetleri kapsamında sahip-
siz sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. 
Bugüne kadar özellikle kış aylarında 

doğal ortama yem bırakarak, sahipsiz hayvan-
ların beslenmesine yardımcı olan Büyükşehir 
Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Sokak 
Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 6398 tedavi, 
2900 parazit uygulaması, 1836 kısırlaştırma, 
1576 aşılama, 500 acil müdahale ve 115 farklı 
operasyon gerçekleştirerek, sokak hayvanlarını 
sağlığına kavuşturdu. Son olarak İzmir dep-
reminin ardından bölgede yiyecek bulmakta 
zorluk çeken sokak hayvanları için 7 ton mama 
göndererek, bu konudaki hassasiyetini gösteren 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi sınırların-
daki orman arazisine kurulacak Sahipsiz Sokak 
Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 
ilgili proje çalışmalarını tamamladı.
Bakanlıktan hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 31 bin 
metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek pro-
jede, aynı zamanda proje maliyetinin yüzde 40’ı 
oranında Bakanlıktan hibe desteği de alınacak. 
Bünyesinde ameliyathane binası, kuduz müşaha-

de binası, bahçeli yaşam ünitesi, tedavi ünitesi, 
yavrulu anne tedavi ünitesi, personel binası, 
su deposu ve LNG tesisi bulunacak projenin 
ikinci etabında ise hayvan çeşitliliği ve büyük-
lüğüne göre merkez alanı 60 bin metrekareye 
kadar yayılabilecek. Orman arazisindeki tek bir 
ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarla-
nan projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve can 
dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturula-
cak. Projeleri tamamlanan ve ihale hazırlarına 
başlanan Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde inşaata 2021 yılının 
ilk aylarında başlanması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’ya modern bir Sahipsiz Sokak 
Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor.
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Doğa turizminin 
yeni rotası; Dağyenice

Bursa’nın turizmden 
hak ettiği payı alması 
amacıyla Uludağ, 
sahiller, göller, şe-

laleler gibi doğal değerleri 
vitrine çıkaracak projeleri 
bir bir hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Dağyenice’yi doğa turizminin 
yeni merkezi haline getirecek 
projesi hızla ilerliyor. Kent 
merkezine yakın olmasıyla 
birlikte bir o kadar şehrin gü-
rültüsünden uzak olan, hafta 
sonları piknikçilerin akınına 
uğrayan ve özellikle kampçıla-
rın tercih ettiği Dağyenice’nin 
turizme kazandırılması için 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararıyla BURFAŞ’a devredi-
len yaklaşık 300 dönümlük 
alanla ilgili ihaleyi kazanan 
Rota 16 firması, kısa sürede 
bölgenin çehresini değiştirdi. 
Yap-işlet-devret modeliyle 
hayata geçirilen Dağyenice A 
Tipi Mesire Yeri Projesi’nde, 
kır lokantaları, kır kahveleri, 
kır evleri, büfeler, kameriyeler, 
piknik üniteleri, pergolalar, 

karavan kamp alanları, çadırlı 
kamp üniteleri, açık ve ka-
palı manej alanı, 35 metrelik 
gözlem kulesi, su sporları 
alanı, bir çok farklı aktivite 
bulunduran macera parkı, 
orman okulu, gençlik merkezi, 
ibadethaneler, fauna alanları, 
flora alanları ve hizmet birim-
leri bulunuyor.
Doğa dostu proje
Turizmin önemli önceliklerin-
den biri olduğunu ve turizmin 
çeşitlendirilmesi için farklı 
projeleri hayata geçirecek-

lerini daha önce söylediğini 
hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Dağyenice ile alakalı proje-
miz devam ediyor. Özelikle şu 
son 7-8 aylık pandemi süreci 
ile beraber doğaya, kırsala 
olan yakınlık ve yatkınlık 
insanlar tarafından çok daha 
fazla artmakta. Burası hem 
Bursa halkının günübirlik 
olarak kullanabileceği hem 
de yurtiçi ve yurt dışından 
gelecek misafirlerimizin de 
ihtiyacını karşılayacak bir 
cazibe merkezine dönüşüyor" 
dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yap-
tırılan, kır evlerinden macera parkına, karavan kamp alanlarından 
gençlik merkezine kadar doğada yapılabilecek tüm aktivite alanla-
rını bünyesinde barındıran Dağyenice Projesi şekilleniyor.

Keles’te yaşam 
kalitesi yükseliyor
Büyükşehir Belediyesi'nce Keles’e kazandırılan 
ve bünyesinde otopark, restoran, düğün salonu, 
konferans salonu ve fuaye alanı da bulunan 
Sosyal Hizmet Binası’nda inşaat tamamlanma 
aşamasına geldi.

Ulaşımdan altyapıya, 
spordan tarihi kültü-
rel mirasa kadar her 
alanda Bursa’yı gele-

ceğe taşıyacak projeleri kararlı 
adımlarla hayata geçiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, merkeze 
sonradan bağlanan ilçelerdeki 
yaşam standartları yükseltmek 
için de yoğun mesai harcıyor. 
Tüm ilçelerde ulaşım ve altyapı-
yı öncelikli konu olarak ele alan 
Büyükşehir Belediyesi, bunun 
yanında her ilçeye, bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
hizmet binaları kazandırmaya 
devam ediyor. Bu çalışmalar 
kapsamında Keles ilçesine 
kazandırılacak olan Sosyal 
Hizmet Binası’nda da artı son 
rötuşlar yapılıyor. Keles’in Cuma 
Mahallesi’nde bodrum, zemin, 
artı 2 kat olarak toplam 2970 
metrekare inşaat alanı bulu-
nan projenin bodrum katında 
15 araçlık bir otopark alanı ve 
teknik odalar, zemin katında 3 
adet dükkan, 60 kişilik restoran 
ve mutfak, birinci katında 250 
kişilik düğün salonu ve ikinci 
katında da 185 kişilik konferans 
salonu ile fuaye alanı bulunuyor.

Keles’e değer katacak
Pandemi nedeniyle sadece 
Türkiye’nin değil, tüm dünya-
nın zorlu bir süreçten geçtiğini 
belirten Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, bir 
taraftan pandemi ile mücadele 
ederken, diğer taraftan da ya-
tırımları hız kesmeden sürdür-
düklerini söyledi. Bursa’nın 17 
ilçesinde de ulaşımdan altyapıya 
kadar her alanda önemli proje-
leri hayata geçirdiklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, “Merkeze 
göçün önlenmesi açısından 
özellikle dağ ilçelerimize büyük 
önem veriyoruz. Bir taraftan 
bu bölgelerde kırsal kalkınma 
hamleleri gerçekleştirirken, 
diğer taraftan halkımızın yaşam 
kalitesini yükseltecek hizmetleri 
de bir bir devreye alıyoruz. Bün-
yesinde konferans salonu ve dü-
ğün salonunu da barındıran bu 
hizmet binası halkımızın önemli 
bir talebiydi. Artık çalışmala-
rı tamamlamak üzereyiz. En 
kısa zamanda hizmete açarak, 
halkımızın bu alandaki ihtiyacı-
nı gidermiş olacağız. Şimdiden 
Keles’e hayırlı olsun” dedi.

Orhaneli’de eko-turizm atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eko-tu-
rizm yatırımları kapsamında Orhaneli’ye 
kazandırılacak olan, bünyesinde restoran, 
kır evi ve kıl çadırların da bulunacağı 
Karagöz Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi 
projesinde imalatlar hızla sürüyor.

Bursa’nın gelecek vizyonu-
nu turizm olarak belirle-
yen, Uludağ, sahil, göller, 
şelaleler, longoz gibi 

kentin tüm doğal değerlerini ön 
plana çıkaracak projeler hazırla-
yan Büyükşehir Belediyesi, dağ 
ilçeleri Orhaneli, Keles, Harman-
cık ve Büyükorhan’da da eko-tu-
rizm yatırımlarına hız verdi. Daha 
önce Harmancık Belediyesi Eko 
Turizm Sosyal Tesisleri bünye-
sine toplamda 900 metrekare 
alanlı konferans salonu binası, 3 
adet 35 metrekarelik ve 3 adet 
45 metrekarelik 2 katlı bungalov 
ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 

1 adet umumi tuvalet kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, benzer 
bir projeyi Orhaneli’de de hayata 
geçiriyor. Orhaneli’nin turizme 
kazandırılması amacıyla hazırla-
nan proje kapsamında Karagöz 
Mesire Alanı’na ilk etapta 3 katlı 
bir restoran, 2 katlı bir kır evi, 
32 metrekarelik 10 adet kıl çadır, 
45 metrekarelik 5 adet prefabrik 

yapı yapılacak. Vatandaşlara doğa 
ile iç içe bir ortamda tatil imkanı 
sunacak proje kapsamında çevre 
düzenlemeleri ile Karagöz Mesire 
Alanı tam bir cazibe merkezi 
haline gelecek. Hızla devam eden 
imalatlarla birlikte proje şekil-
lenmeye başlarken, çalışmaların 
önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 
tamamlanması hedefleniyor.
Doğa turizmi öne çıktı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ancak pandeminin 
özellikle doğa turizmi anlamında 
yeni fırsatlar doğurduğunu, Bursa 
olarak bu fırsatları değerlendir-
mek istediklerini söyledi.
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Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen toplantıda, Bü-
yükşehir Belediye Başkan-
lığı’ndaki 1000 gününü 
değerlendirdi. AK Parti 
il ve ilçe yöneticileri, 
ilçe belediye başkan-
ları, meclis üyeleri ve 
Büyükşehir Belediyesi 
kurmaylarının da katıl-
dığı toplantıda konuşan 
Başkan Aktaş, vefatının 
82’inci yılı nedeniyle Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
rahmet ve minnetle anarak 
sözlerine başladı. Bugün vefatı-
nın 11’inci yılı olan eski Büyük-
şehir Belediye Başkanlarından 
Hikmet Şahin’i de rahmetle 
anan Başkan Aktaş, bugüne 
kadar Bursa’ya hizmet eden, 
taş üstene taş koyan herkese 
teşekkür etti.
Canla başla yola çıktık
Osmanlı’ya payitaht olan 
Bursa’nın geçmişten aldığı 
ilhamla geleceğe ışık tutmaya 
devam ettiğini dile getiren 
Başkan Aktaş, Bursa’nın sana-
yiden tarıma, spordan turizme 
kadar çok geniş bir yelpazede 
lokomotif şehir olma özelliği 
ile Türkiye’nin kalkınmasına 
güç verdiğini hatırlattı. Bursa 
gibi böylesi bir kente hizmet 
etmenin kendisine nasip oldu-
ğu için mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan Aktaş, “1000 
gün önce Bursa’ya, Bursalıla-
ra hizmet etmek üzere ‘canla 
başla’ diyerek yola çıktık. Ağır 
bir sorumluluk aldığımızın 
bilinciyle çıktığımız bu yolda 
Bursa’nın geleneksel dokusunu 
bozmadan, onu içinde yaşayan-
ların huzur bulduğu bir şehir 
olarak geleceğe taşımak için 
bütün gayretimizi ortaya koya-
cağımızın sözünü verdik. Söz 
verdiğimiz gibi bir taraftan bu 
nadide şehrin var olan değer-
lerini korurken, diğer yandan 
da yeni değerlerle zenginleştir-
meye çalıştık. Bursa’nın yarın-
larını inşa etmek için ortak akıl 
doğrultusunda ürettiğimiz pro-
jelerimizi bir bir hayata geçir-
dik. 1000 gün yerel yönetimler 

tarihinde kısa 
bir zaman gibi görünebilir an-
cak biz bu 1000 güne çok şeyler 
sığdırdık. Bu süreçte Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere 
kabinedeki tüm bakanlarımız, 
milletvekillerimiz il ve ilçe teş-
kilatlarımız, ilçe belediye baş-
kanlarımız Bursa’mızın gelişimi 
için gücümüze güç kattılar” 
dedi.
Ankara’ya  
mekik dokuduk
Bu süreçte Bursa 
Ankara arasında 
adeta mekik doku-
duklarını ve bunla-
rın sonuçlarını da 
kısa sürede aldıkları-
nı ifade eden Başkan 
Aktaş, ulaşım, kentsel 
dönüşüm, çevre, spor, 
sanayi ve teknoloji 
alanlarında 
ilgili ba-
kanlık-
larımı-
zın  
 

desteklerini Bursalılarla pay-
laştıklarını vurguladı. Hanlar 
Bölgesi gibi Bursalıların uzun 
yıllardır konuştuğu bir projenin 
bu görüşmeler sayede hayata 
geçtiğini dile getiren Başkan 
Aktaş, gençlerin daha konforlu 
ortamlarda spor yapmaları-
na imkan sağlayan tesislerin, 
devlet eliyle ilk kez Bursa’da 
yapılacak raylı sistem hattının 
bu görüşmeler sayesinde hayat 

bulduğunu açıkladı. Baş-
kan Aktaş, destekleriyle 

Bursa’ya güç veren başta 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, ilgili bakanlara, 
milletvekillerine, ilçe 
belediye başkanlarına, 
partinin il ve ilçe baş-
kanları ile tüm yöne-

tim kademelerine 
de teşekkür 

etti.

Yol medeniyettir
‘Yol medeniyettir’ diyerek geride 
kalan 1000 günde ulaşım yatı-
rımlarına büyük önem verdik-
lerini dile getiren Başkan Aktaş, 
bugüne kadar 450 kilometre 
asfalt, 951 kilometre sathi kap-
lama, 13 tane köprü yapımını 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Toplu ulaşımın daha sağlıklı hale 
gelmesi amacıyla Burulaş bünye-
sine 271 yeni otobüs kazandır-
dıklarını kaydeden Başkan Ak-
taş, Özel Halk Otobüsü filosunun 
da yüzde 75›inin yenilenmesini 
sağladıklarını açıkladı. BUDO’da 
39 liralık tek fiyat uygulaması ile 
büyük bir indirim yaptıklarını, 
toplu taşımada 3 yıldır öğren-

Bursa’nın canla başla geçen 1000 günü  “Yarınlarımız çok daha güzel olacak”
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir’de göreve gelmesinin ardından bugüne kadar geçen 1000 
günde hayata geçirdikleri projeleri kamuoyu ile paylaştı. Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her 
alanda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Aktaş, “Ben inanıyorum ki yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi.

Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları kapsa-
mında “Yeşil Bursa’ 
her şeyin en iyisine 

layıktır” diyerek nitelikli ye-
şil alan çalışmaları ve devasa 
dönüşüm projelerini günde-
me aldıklarını vurgulayan 
Başkan Aktaş, “Kent Meydanı 
kentsel dönüşümü, Çekirge 
Teras projesi, tarihi eserlerin 
restorasyonu, pazar yerleri 
ve otopark düzenlemeleri, 
sahil çalışmaları, meydan 
düzenlemeleri gibi projeleri 
uygulamaya aldık. Böylece 
şehrimizin layık olduğu çev-
reci uygulamalar yanında 
hemşehrilerimizin yaşamını 
kolaylaştıracak çalışmalara 
da imza atmış olduk. Hem-
şehrilerimizin daha sağlıklı 
bir Bursa’da yaşaması için 
üstyapı yatırımlarının yanın-
da alt yapıya da büyük önem 
verdik. 17 ilçemizde toplam 
2 milyar liranın üzerinde 
yatırım yaptık. İçme suyun-

dan kanalizasyon hattına, 
yağmur suyu hattından arıt-
ma tesislerine kadar pek çok 
çalışmaya imza attık. Bugüne 
kadar 1.466.389 metre içme 
suyu hattı, 907.800 metre 
kanalizasyon hattı, 383.809 
metre yağmur suyu hattı 
imalatı gerçekleştirdik. Yine 
73 adet su deposu ve 10 
adet arıtma tesisini Bursa’ya 
kazandırıldık. Su faturaların-
dan katı atık bedelini çıkar-
dık ve halkımız bu uygula-
madan çok memnun kaldı” 
diye konuştu.
Başkan Aktaş, yeşili daha 
da arttırmak için 1,5 milyon 
metrekare nitelikli yeşil alan 
hedefine emin adımlarla iler-
lediklerini belirterek, Vakıf-
köy Kent Parkı, millet bahçe-
leri, rekreasyon alanları ve 
rehabilite edilen alanlardaki 
ağaçlandırma çalışmaları ile 
Bursa’ya nefes aldırdıklarını 
da sözlerine ekledi.

Dönüşüm başladı

"Bugüne kadar 450 kilometre asfalt, 951 kilo-
metre sathi kaplama, 13 tane köprü yapımını 
gerçekleştirdik. Toplu ulaşımın daha sağlıklı hale 
gelmesi amacıyla Burulaş bünyesine 271 yeni 
otobüs kazandırdık. Özel Halk Otobüsü filosunun 
da yüzde 75'inin yenilenmesini sağladık"
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cilere hiç zam yapmadıklarını 
vurgulayan Başkan Aktaş, akar-
yakıt, işçilik, bakım giderleri gibi 
sürekli artan masraflara rağmen 
toplu ulaşımdaki fiyat artışının 
3 yıl boyunca yüzde 14 ile sınırlı 
tutulduğunu da sözlerine ekledi.
Her yıl 1,5 milyon fidan
Kırsal kalkınmanın sağlan-
ması amacıyla yatırımlara hız 
kesmeden devam ettiklerini 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Fide 
ve fidan desteği ile çiftçimizin 
yanında olduk. Mevcut marka 
olmuş tarım ürünlerinin yanında 
özellikle Bursa’mızın yaban mer-
sini ve ahududu üretimine de 
merkez olması için özel bir çaba 
sarf ediyoruz. Çiftçimize her yıl 
ortalama 1,5 milyon fide fidan 
dağıtıyoruz. Çiftçimizin ürettiği 
ürünleri dünya pazarları ile bu-

luşturuyoruz. Hayvancılığı teşvik 
eden uygulamaları devreye 
alıyoruz. Kısacası Bursa’da uy-
gulanan birçok proje sayesinde 
üreten Bursa olarak ülkemizin 
kalkınmasına destek veriyoruz” 
diye konuştu.
Yaşama değer katan  
hizmetler
Bursalıların bu şehirde keyifle 
yaşamaları için çok önemli sos-
yal projelere de imza attıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, ana 
kucağından meslek edindirme 
kurslarına, hasta bakımdan 
sokak hayvanlarının beslenme 
ve bakımına, gençler için ha-
yata geçirdikleri kütüphaneler, 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
aktivitelerden hayata doku-
nan daha pek çok çalışmayı 
hizmete sunduklarını söyledi. 

Özellikle pandemi sürecinde 
‘Bursa için omuz omuza’ diyerek 
Türkiye’nin en kapsamlı sosyal 
destek paketini hazırladıklarını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Bu 
süreçte binlerce ihtiyaç sahibi 
hemşehrimizi dolaştık. Hiç kim-
se kimsesiz hissetmesin diye 
kapı kapı dolaştık, canla başla 
çalıştık. Erzak kolyeleri, pazar 
fileleri, ekmek dağıtımları, hijyen 
paketleri, sıcak yemekler, evde 
bakım hizmetleri, 65 yaş üstüne 
özel hizmetler, Kart 16 ile alış-
veriş desteği, dezenfektan çalış-
maları gibi sosyal hizmetlerimizi 
ivedilikle ve kesintisiz hayata 
geçirerek sürecin kolay satılması 
için var gücümüzle çalıştık. Yine 
pandemiyi fırsat bilerek ana ar-
terlerimizi 80 bin ton asfaltlama 
ile sil baştan yeniledik” dedi.

Bu süreçte Elazığ, Malatya ve son 
olarak İzmir’de can kayıpları ve 
ciddi hasarlara yol açan deprem-
lerin meydana geldiğini hatırla-
tan Başkan Aktaş, Bursa olarak 
bu gibi durumlarda Türkiye’nin 
her yanında ihtiyaç durumunda 
vatandaşların yanında oldukları-
nı da hatırlattı.
“Yarınlar  
çok daha güzel olacak”
Bütün bu projelerin yanında 
devam eden çok önemli çalış-
malarının olduğunu da kay-
deden Başkan Aktaş, “İnşallah 
tamamlandıkça hep birlikte 
açılışını gerçekleştireceğiz ve 
bu eserlerin Bursa’ya kattıkları 
canlılığa hep beraber şahit ola-
cağız. Sözün özü 1000 günde 
Bursa’mız için pek çok önemli 
hizmete imza attık. Bundan 

sonra da yine aşkla Bursa için 
canla başla çalışmaya devam 
edeceğiz. Bursa’nın yarınları bu 
günlerinden daha güzel olacak 
hiç şüpheniz olmasın. Bu inançla 
kadim şehir Bursa’yı değer-
leri ile yaşatmak vizyonumuz 
doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Yarınların bugün-
den daha güzel olması için el 
birliği ile bize verilmiş bu yetki 
ve sorumluluk dahilinde gece 
demeden gündüz demeden hafta 
sonu, tatil, bayram demeden, 
yorulmadan, bıkmadan, usan-
madan ekip arkadaşlarımızla 
birlikte koşturacağımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 
Amacımız baki kalan bu kub-
bede, bu kutlu şehirde hoş bir 
seda bırakmaktır” diyerek söz-
lerini tamamladı.

Bursa’nın canla başla geçen 1000 günü  “Yarınlarımız çok daha güzel olacak”
9

Bursa’nın turizm pas-
tasından hak ettiği 
payı alması için rotaya 
turizme çevirdiklerini 

ve pandemi sürecinde yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen 
turizm hedefinden şaşma-
dıklarını açıklayan Başkan 
Aktaş, “Pandemi sürecinde 
olduğumuz için turizmle ala-

kalı heyecanımızı yitirdiğimizi 
hiç kimse düşünmesin. Hatta 
biz turizmi müstakil bir daire 
başkanlığına dönüştürdük. 
İnşallah normal sürece geçti-
ğimizde bu pastadan çok daha 
fazla pay alabilmek için elimiz-
den gelen bütün gayreti ortaya 
koyacağız. Hanlar Bölgesinde 
yapılan yıkım çalışmaları, 

Gölyazı’ya yapılan yatırımlar, 
Bey Sarayı’nın ortaya çıkarıl-
ması, restorasyon çalışmaları, 
gastronomi çalışmaları, doğa 
turizmi tanıtım çalışmaları gibi 
projelerle Bursa’mızın turizm 
pastasından aldığı payı daha 
da artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Turizm hedefinden şaşmadık
Başkan Aktaş, “Pandemi sürecinde olduğumuz için turizmle alakalı 
heyecanımızı yitirdiğimizi hiç kimse düşünmesin. Hatta biz turizmi 
müstakil bir daire başkanlığına dönüştürdük. 
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Mustafakemalpaşa’da yılların hasreti bitiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Mustafakemalpaşa İlçesi’nin içme 
suyunu sil baştan yenileyecek 326 kilometrelik hattın temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle atıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı 
ve yaşanabilir bir kent 
olması için ulaşımdan 
altyapıya,  spordan 

çevreye kadar her alanda 
farklı projeleri hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan da tüm ilçelerde 
yaşam kalitesini yükseltecek 
yatırımlara devam ediyor. 
Avrupa Yatırım Bankası’ndan 
sağlanan ve Mustafakemal-
paşa, İnegöl ve Karacabey 
ilçelerini kapsayan 50 milyon 
Euro’luk krediyle BUSKİ Genel 
Müdürlüğü marifetiyle yapı-
lacak dev altyapı yatırımına 
İnegöl ve Karacabey’in ardın-
dan Mustafakemalpaşa’da da 
start verildi. 
50 yıllık altyapı  
yenileniyor
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
Mustafakemalpaşa’nın 100 
bini aşan nüfusuyla Bursa’nın 
batıdaki gelişmeye en açık il-
çelerinden biri olduğunu söy-
ledi. Mustafakemalpaşa’nın 
ticaret, sanayi, tarım, 
hayvancılık ve turizmle öne 
çıkan bir ilçe olduğunu ifade 
eden Başkan Aktaş, “Birçok 
ilçemizde olduğu gibi Mus-
tafakemalpaşa ilçemizde de 
yatırımlar devam ediyor. Ben 
Kasım 2017'de göreve başla-
mıştım. O tarihten bu zamana 
31 kilometre sıcak asfalt, 
160 kilometre sathi kaplama, 
7600 metre oto korkuluk, 32 

bin metre bordür, tretuvar, 
53 bin metrekare parke temi-
ni, köprüler ve diğer düzenle-
melerle beraber yaklaşık 191 
milyonluk bir bedeli buraya 
harcadık. Yine en ücra ma-
hallelere varana kadar 121 
kilometre içme suyu hattı, 52 
kilometre kanalizasyon hattı, 
4.7 kilometre yağmur suyu 
hattı imalatı, dere temizliği,  
3 tane içme suyu deposu, 

arıtma tesisi, gölet ve sulama 
tesisini hayata geçirdik. Bu 
ilçemizin altyapısı 1970'li 
yıllarda yapılmış. Yüzde 60 
mertebesinde kayıp kaçak 
var. Sık sık arızalar meydana 
geliyor. Avrupa Yatırım Ban-
kası kredimizle başlattığımız 
bu proje ile bu manada ihti-
yaç kalmayacak. Proje kapsa-
mında 8 kilometre içme suyu 
arıtma tesisi ile su deposu 

arası isale hatları, 208 kilo-
metre içme suyu şebeke hattı, 
110 kilometre evsel bağlan-
tılar olmak üzere toplamda 
326 kilometrelik bir çalışma 
yapılacak. İnşallah çok kısa 
bir zaman içerisinde kana-
lizasyon ve yağmursuyu ile 
alakalı da ihaleyi yapıp, ilçe 
halkımızla buluşturacağız. Bu 
proje Mustafakemalpaşa’da 
yaşayan her bir bireyin haya-
liydi. Bir şehrin gelişmişliğin 
önemli göstergelerinden bir 
tanesi. Bu ana tanıklık etmek 
bizim için son derece büyük 
bir mutluluk. Mustafake-
malpaşalıhemşehrilerimize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Bakan Varank ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ilk borunun döşene-
ceği kanala kürekle zemin 
malzemesi atarak, çalışmayı 
resmen başlatmış oldu.

Küresel iklim değişikliği 
nedeniyle 2019 yılından 
beri Türkiye genelinde 
yoğun olarak hissedilen 
kuraklık, Bursa’nın da 
içme suyu rezervlerini 
olumsuz yönde etkiliyor. 

Kuraklık Bursa’nın 
suyunu tehdit ediyor

Meteoroloji verilerine 
göre Bursa’da son 100 
yılın en kurak 5’inci yılı 
geride kalırken, beklenen 

yağışların gerçekleşmemiş olması 
endişe veriyor. Bursa’nın su ihtiya-
cını karşılayan Doğancı ve Nilüfer 
barajlarında incelemelerde bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, barajlardaki su seviyesine 
dikkat çekerek vatandaşları su 
tasarrufu konusunda duyarlı olmaya 
davet etti. Nilüfer Barajı’nda yüzde 5, 
Doğancı Barajı’nda ise yüzde 40 se-
viyesine düşen su miktarı, Bursa’nın 
bir su krizi ile yüzleşmek zorunda 
kalabilme ihtimali noktasında alarm 
veriyor.
Susuzluğu önledik
Alınan tedbirler konusunda bilgi ve-
ren Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak BUSKİ marifetiyle 
2019 yılı Eylül ayından itibaren de-
rin su kuyuları ile şebekeye takviye-
de bulunduklarını hatırlattı. Kurak-
lığı çok önceden öngörüp, gerekli 
tedbirleri almasaydılar Bursa’nın 
suyunun 2020 Ocak ayı itibariyle 
bitmiş olacağını dile getiren Başkan 
Aktaş, “İklim değişikliği ve bunun 
bölgemize yansıyan etkilerini çok ya-
kından takip ederek olumsuz senar-
yolara karşı geliştirmiş olduğumuz 
kriz eylem planımız ile Bursa’nın 
bugüne kadar susuz kalmasını 
önlemeyi başardık. Ancak beklenen 
yağışların halen alınamamış olması, 
pandemi nedeniyle artan su tüketimi 
ve kuraklığın halen devam etmesi 
bizleri, vatandaşlarımızın çok da 
hoşuna gitmeyecek tedbirleri almak 
zorunda bırakabilir. Dileğimiz bir an 
önce mevsimsel yağışların başlaya-
rak hiçbir sıkıntı yaşamadan vatan-
daşların hayatını normal akışında 
sürdürmesini sağlamak.” dedi.
Her zaman tasarruf
İklim değişikliği ve yağış rejimin-
deki olumsuz gelişmeler nedeniyle 
Bursa’nın 30 yıllık su ihtiyacını 
karşılayacak olan Çınarcık Barajı 
isale hattı projesi çalışmalarını 
hızlandırdıklarını ifade eden Başkan 
Aktaş, “Özellikle önümüzdeki 2 yılda 
ve aslında genel olarak bundan sonra 
her zaman suyu bilinçli ve tasarruflu 
kullanmak büyük önem taşıyor. Zira 
dünya için su yıldan yıla daha önemli 
ve kıt bir kaynak haline geliyor. Başta 
evsel kullanım amaçlı sular ile tarım-
sal sulamada kullanılan suları çok 
daha bilinçli ve tasarruflu tüketme-
liyiz. Altyapı yatırımları ile su kayıp 
kaçak oranını yüzde 20’lere kadar 
indirdik. Bursa olarak su yönetimi 
konusunda başarılı bir performans 
sergilesek de nihayetinde suyun te-
mel kaynağının kar ve yağmur oldu-
ğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Faturayı SMS’le alın bir ağaç da siz kurtarın
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan SMS fatura uygulaması ile 
645 bin aboneye kağıt fatura gönderilmemesi sayesinde önemli bir tasarrufu sağlandı.

Bursa’da yaklaşık 1 
milyon 400 bin abo-
nesi bulunan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 

2019 yılında başlatılan SMS 
fatura uygulaması ile bugü-
ne kadar 645 bin aboneye 
faturalarını SMS olarak gön-
dermeye başladı. Halen kağıt 
fatura uygulaması fiilen de-
vam ederken, BUSKİ 2021 yılı 
sonuna kadar tüm aboneleri-
nin kağıt faturayı sonlandıra-
rak SMS faturaya geçmelerini 
sağlamayı hedefliyor. 
Büyük tasarruf 
SMS fatura uygulaması 
hakkında bilgi veren Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, günümüzde 
neredeyse herkesin mobil te-

lefon kullandığını belirterek 
abonelerin hızlı, kaybolma 
riski olmayan ve çevreci bir 
seçenek olan SMS faturayı 
tercih etmesi gerektiğini 
söyledi. Yaklaşık 1 milyon 
400 bin abonesi bulunan 
BUSKİ’nin her yıl kağıt fatu-

ralar nedeniyle 17,5 ton kağıt 
kullanıldığına dikkat çeken 
Başkan Aktaş, “Kağıt faturalar 
yılda ortalama 300 ağacın ke-
silmesine sebep oluyor. Yeşili 
korumak için vatandaşları-
mızı SMS faturaya geçmeye 
davet ediyorum. Kağıt fatura 

üretimi için BUSKİ bütçe-
sinden ayrılan yıllık tutar 
ortalama 250 bin lira civarın-
da. SMS faturaya geçiş ile bu 
gider kaleminden sağlanacak 
tasarrufun kurumun hizmet 
ve yatırımlarına aktarılması 
imkanı olacak” dedi.  
Hedef daha yeşil Bursa
Hızla artan nüfus ve kent-
leşmenin, kıt olan dünya 
kaynaklarının tükenmesine 
neden olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Bursa’mızın 
yeşil kalması ve geleceğin 
en kıymetli kaynağı olacak 
suyun gelecek nesillere akta-
rılması için çevreye duyarlı 
ve sürdürülebilir politikalar 
üretmek önceliğimizdir" diye 
konuştu.
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BUSKİ'den derelerde taşkın önlemi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 
kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek taşkın-
ların önüne geçmek amacıyla dere temizliği ve taşkın 
koruma çalışmalarına hız verdi.

Küresel ısınma ve değişim iklim 
koşullarına bağlı olarak ani 
yağışlar yüzünden yaşanan sel 
felaketleri son yıllarda dünya 

genelinde önemli bir sorun haline 
gelirken Bursa Büyükşehir Belediyesi 
gerek merkezde gerekse de 17 ilçedeki 
derelerde olası taşkınların önüne 
geçmek için dere yataklarında temizlik 
ve ıslah çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor. Bu yıl içinde yapılan 
çalışmalarla İnegöl Akıncılar Köy 
Deresi, İznik Müşküle Mahalle Deresi, 
İznik Merkez Kıran Deresi,  Mustafa-
kemalpaşa Güllüce Köy Deresi, Nilüfer 
Hasanağa ve Akçalar Köy içi Deresi ve 
Nilüfer Altınşehir kurutma kanalını 
kapsayan toplam 64 kilometrelik dere 
temizliği yapan BUSKİ ekipleri Nilüfer 
ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nden geçen 
Ayafatma Deresi'nde de dere yatağı 
genişletme çalışmalarına başladı.
Sağlıklı altyapı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, sağlıklı bir şehrin ancak 
güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebi-
leceğini belirterek, bu nedenle sadece 
kent merkezinde değil 17 ilçede de 
altyapı çalışmalarından taviz verme-
diklerini söyledi. İçme suyu, yağmur 
suyu ve kanalizasyon hatlarının 

iyileştirilmesinin yanında dere ıslah 
çalışmalarının da çok büyük önem 
taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, 
"Son yıllarda ani ve yoğun yağışların 
nasıl felaketlere yol açabildiğini Kestel 
ilçemizde yaşanan sel felaketinde 
de gördük. Bu nedenle dere yatakla-
rının temizliği büyük önem taşıyor. 
Kış aylarında olası taşkınların önüne 
geçmek için BUSKİ ekiplerimiz yoğun 
bir mesai harcıyor. Tek amacımız kış 
aylarını altyapı anlamında da sorunsuz 
bir şekilde geçirmek" dedi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu 
hattı imalatlarının tamamlandığı Ağaç İşleri Küçük Sa-
nayi Sitesi’nde asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

İnegöl sanayiinde sorunsuz altyapı

Bursa’da hayata geçirdiği yatı-
rımlarla kentin yaşam kalitesini 
her geçen yıl daha da yukarılara 
taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 

17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan 
kırsal kalkınmaya kadar her alanda 
önemli yatırımları yapmaya devam edi-
yor. Tüm ilçelerde olduğu gibi İnegöl’de 
de önceliği ulaşım ve altyapıya veren 
Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marife-
tiyle Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri 
Küçük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan 
kanalizasyon ve yağmur suyu çalışma-
larının ardından asfaltlama çalışmala-
rına başladı. Yenilenen altyapı ve asfalt 
çalışmaları ile sanayi bölgesi daha hem 
bölge esnafı hem de vatandaşlar için 
daha konforlu bir hale geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’yı 17 ilçesi ile bir 
bütün olarak ele aldıklarını belirterek, 
ulaşım ve altyapıyı öncelikle konu-
lar olarak ele alıp, ilçelerdeki yaşam 
kalitesini de en üst seviyeye çıkarmaya 
çalıştıklarını kaydetti. Başkan Aktaş, 

Ocak ayından bu yana BUSKİ tara-
fından Bursa genelinde 45 bin 700 
ton asfalt yama, 6 bin 500 ton asfalt 
kaplama ve 425 bin metrekare de 
sathi kaplama çalışması yaptıklarını da 
sözlerine ekledi.

Büyükşehir destekliyor, 
çiftçi kazanıyor

Bursa’da kırsal kalkınmanın 
sağlanması hedefiyle yüksek 
verimli hayvan ırklarının 
temini, kaliteli fide, fidan ve 

tohumluk dağıtımı, ekipman destek-
leri başta olmak üzere her alanda 
çiftçilerin yanında olan Büyükşehir 
Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürme-
ye devam ediyor. İklim ve bitki örtüsü 
bakımından arıcılığa oldukça elverişli 
olan Bursa'da arıcılığın gelişmesi için 
de her türlü desteği sağlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 
'Yüzde 25 çiftçi katkılı kovan desteği 
projesi' ile 277 üreticiye 2 bin adet 
arı kovanı dağıtmıştı. Tüm tarımsal 
faaliyetlerde olduğu gibi arıcılara olan 
desteğini sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi bu yıl da 300 adet arıcılık destek 
ekipmanını üreticilere dağıttı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Süleyman Çelik'in de katıldığı törende 
arıcılar, arıcılık kıyafeti, arı fırçası, 
petek tutacağı, deri eldiven ve körük 
gibi ekipmanlarına kavuştu.
Çiftçinin yanındayız
İklim ve bitki örtüsü bakımından arı-
cılığa oldukça elverişli olan Bursa'nın 
birçok noktasında arıcılık yapıldığını 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Süleyman Çelik, "Arıcılık 
toprağa bağımlı olmayıp, topraksız 
veya az topraklı aileler için tek başına 
bir geçim kaynağı olabilmektedir. Aynı 
zamanda en ucuz ve en kolay istih-
dam oluşturan tek tarımsal faaliyettir. 
Çevreye ve doğaya doğrudan veya 
dolaylı hiçbir zararlı etkisi yoktur. 
Daha da önemlisi doğal denge için 
mutlak surette arılara ve dolayısıyla 
arıcılığa ihtiyaç vardır. Arıcılık projesi 
ile hem bölgemizde hem ülkemizde 
Bursa’nın üretimdeki payının arttırıl-
ması, Bursa’nın bu konuda söz sahibi 
olmasının sağlanması, iş gücünün 
alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine 
yönlendirilmesi ve buna bağlı olarak 
da üreticilerimize ekonomik katkı sağ-
lanmasını amaçlıyoruz. Bu projenin; 
arıcılar için, Bursa’mız için ve ülkemiz 
için hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını 
temenni ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl 'Yüzde 25 
çiftçi katkılı kovan desteği 
projesi' ile 277 üreticiye 2 
bin adet arı kovanı dağıtan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, şimdi de arıcılara 
300 adet arıcılık kıyafeti, 
arı fırçası, petek tutaca-
ğı, deri eldiven ve körük 
gibi malzeme yardımında 
bulundu.

Nitelikli tarımın 
yeni başkenti, Bursa
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, katma değeri yüksek 
ve üzümsü meyveler nok-
tasında Bursa’yı merkez 
haline getirmek için çalış-
malarını sürdürüyor. 

Bursa’nın otomotiv, ahşap sana-
yi, tekstil ve makine sanayinde 
olduğu gibi katma değeri 
yüksek tarımda da bir marka 

haline gelmesini amaçlayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye olan 
desteğini hız kesmeden sürdürüyor. 
Bugüne kadar 100 binin üzerinde ya-
ban mersini fidanını üreticiyle buluş-
turan Büyükşehir Belediyesi, 150 bin 
fidanı daha törenle çiftçilere teslim 
etti. Fidan bedellerinin yüzde 50’si 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
finanse edilirken, kalan yüzde 50’lik 
kısım ise 2 taksit halinde üreticiden 
temin edilecek.

5,5 milyon fide ve fidan desteği
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, tarım noktasında 
nitelikli üretim için gerekli altyapı 
çalışmalarına devem ettiklerini söy-
ledi. Üretimin doğru yerde yapılması 
ve kaynak israfını önlemek adına 
toprak analizi istediklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, analizlerde olumsuz 
sonuçlar çıkması halinde çiftçileri 
başka ürünlere yönlendirdiklerini 
ifade etti. Fidan bedellerinin yarısını 
Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığı-
nı anlatan Başkan Aktaş, “Verdiğimiz 
bu fidanların doğru yerlere ulaştı-
rılması bizim en büyük hayalimiz. 
Kentimizi katma değerli ürünler ve 
üzümsü meyveler alanında başkent 
haline getirmek istiyoruz. Bugüne 
kadar yaklaşık 650 bin meyve fidanını 
Bursa’ya kazandırdık. Şimdi hızımızı 
daha da artırıyoruz. Tarım ve gıda 
alanında katma değeri yüksek ürünler 
ve üzümsü meyveler ile özdeşleşmiş 
bir kent haline getirmek için destek-
lerimizi artırıyoruz. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde her yıl en az 1,5 milyon 
adet fide ve fidan desteği sağlamayı 
hedefliyoruz. Bu yılki desteklerimizle 
birlikte 2023 yılına kadar toplamda 
5,5 milyon fide ve fidanı üretime 
kazandırmış olacağız" dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi ve 
kültürel miras yatırımları 
ile UNESCO Dünya Mirası 

Listesi'ne alınan sultan külliyele-
rinden biri olan Yıldırım Külliyesi 
bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 
4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e 
ait türbedeki restorasyon tamam-
landı. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir 
Süleyman tarafından 1406 yılında 
yaptırılan ve Osmanlı mimari tari-
hine, ilk revaklı türbe olarak geçen 
eser,  çatısından zeminine, duvar 
süslemelerinden kapı ve pencere 
doğramalarının yenilenmesine 
kadar tüm çalışmalarla ilk günkü 
ihtişamına kavuşturuldu.
İlham veren şehir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş törende yaptığı konuş-
mada, Osmanlı’ya başkentlik yapan, 
ilk 6 padişahı ve onlarca evliyayı 
bağrında barındıran Bursa’nın, 
Türkiye’nin en özel şehirlerinden 
biri olduğunu söyledi. Bursa’nın, 
bağrında taşıdığı değerleri yeni 
değerlerle harmanlayıp bir dünya 
kenti olma yolunda ilerleyen bir 
şehir olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, “Bursa, geleceğini şekillen-
dirmek üzere yola çıkanlara ilham 
veren bir şehirdir. Burası, 8500 yıl-

lık şehircilik birikimiyle, kentlerin 
vizyonuna değer katan bir şehirdir. 
Her karesiyle bir tarih hazine-
si olan şehrimizde; Bitinya’dan 
Bizans’a, Osmanlı'dan Cumhuriyete 
kadar her dönemden izler bulmak 
mümkün. Bursa’nın tarihsel varlığı-
nı sadece anıtsal yapılarla sınırla-
mak da mümkün değil tabi. Ticari 
geleneği ve geleneğin yansıması 
çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü, 
edebiyat, sanat, musiki gibi birçok 
özelliği var” dedi.
Beylikten devlete geçişin
Bütün bu özellik ve güzellikle-
rin korunması noktasında ciddi 
çalışmalar yaptıklarını belirten 
Başkan Aktaş, “Osmanlı Devleti’nin 
mimarlık ve yapı alanında bir üslup 
bütünlüğünü simgeleyen Yıldırım 
Külliyesi, Yıldırım Bayezid tarafın-
dan 1390’lı yıllarda yaptırılmıştır. 
Yıldırım külliyesi içinde yer alan ya-
pılardaki mimari, sanatsal unsurlar 
‘beylikten devlete’ geçişin de bir 
göstergesi gibidir. Çatısından zemi-
nine, duvar işlemelerinden ahşap 
doğramalarına yaptığımız kapsamlı 
bir tadilat ve restorasyonla tarihi 
yapı ilk günkü görkemli halini aldı. 
Yıldırım ilçemize, Bursa’mıza hayır-
lı olsun” diye konuştu.
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Bursa’da tarih değerini buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve 
İşkur binalarının ardından, Pirinç Han’ın arkasında bulunan yaklaşık 350 yıllık Esir 
Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkanın da yıkımı tamamlandı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan 
Bursa'da 14. yüzyılda oluş-
maya başlayan, 16. yüzyılda 
han, bedesten ve çarşıların 

oluşumuyla gelişimini tamamlayan 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni 
etrafını çevreleyen binalardan arın-
dırarak yeniden gün yüzüne çıkara-
cak proje etap etap ilerliyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından da 
desteklenen projesinde, çalışmalar 
kapsamında Kızılay, İşkur ve Mer-
kez Bankası binalarının yıkımı daha 
önce tamamlanmıştı. Bu çalışma ile 
Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım 
Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin 
adağı olarak yaptırılan, İslam 
âleminin en yüksek mertebedeki 
5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 
yıllık Ulu Cami’nin, artık Cemal Nadir 
Caddesi üzerinden de görünmesi 
sağlanmıştı. Yıkımı yapılan binala-
rın bulunduğu alana yapılan yaya 
yürüyüş yolları ile vatandaşlar, Cemal 
Nadir Caddesi üzerinden doğrudan 
Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami’ye ulaşma 
imkanı buldu.
Türbenin etrafı açıldı
Bölgede etap etap devam eden 
çalışmalar kapsamında, Pirinç Han’ın 
hemen arkasındaki Bursalı Esiri 
Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı 
Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin 
etrafını saran 15 dükkanın yıkımı da 
tamamlandı. Türbe etrafında toplam 
290 metrekarelik alan açılırken, proje 
kapsamında açılan alan da 1740 met-
rekareye ulaştı. Son yapılan yıkımlar 
ile 1681 yılında yaşamını yitiren Esiri 
Mehmet Efendi’nin ölmeden önce 

yaptırdığı yaklaşık 350 yıllık türbe de 
gün yüzüne çıkmış oldu.
Tarihe damga vuracak
Yıkımların tamamlanmasının ardın-
dan bölgede uygulanacak projenin 

belirlenmesi için Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından başlatılan proje 
yarışmasıyla ilgili süreç de devam 
ediyor. Yarışma ile Bursa tarihine 
damga vuracak bir projenin ortaya 
çıkmasını ümit ettiklerini belirten 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Bu alan, korunması ve 
gelecek nesillere taşınması gereken 
evrensel bir miras. Çalışmalarımıza 
bu hassasiyetle devam ediyruz" dedi.

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 614 yıllık 
Yıldırım Bayezid Türbesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
Tophane yamaçlarında başlat-
tığı kapsamlı temizlik çalışma-
sında ikinci etap başladı.

Yamaçlar Tophane’ye değer katıyor

Bursa'nın tarih başkenti kimliğini öne 
çıkaracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölge-
si, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbe-
leri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve 

Hisar Bölgesi'ni de içine alan 'Tarih Adası' 
çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan kent siluetine değer katan Top-
hane yamaçlarındaki temizlik çalışmasına de-
vam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkan-
lığı tarafından 25 kişilik bir ekiple yapılan ve 
pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, karton 
kutulardan oluşan 30 kamyon atığın toplan-
dığı birinci etap çalışmalarında kuruyan ot 
ve dal parçaları kaldırıldı, yamaçtaki yürüyüş 
yollarının zemini temizlendi, kör noktalardaki 
aydınlatma sistemleri yenilendi. Yamaçlara 
çok sayıda renkli çalı bitkisi ve erguvan dikildi. 
Çalışmaların tamamlandığı bölge, yenilenen 
estetik görüntüsüyle Bursa’ya değer katarken, 
çalışmalarda ikinci etaba geçildi. Yamaçların 
Altıparmak Caddesi’ne cepheli bölümünde 
başlatılan ikinci etap çalışmalarında da dik 
eğitimli yamaçlarda bellerine bağladıkları 
halatlarla temizlik yapan ekipler, hem bölge-
ye atılan atıkları temizliyor hem de kuru dal 
parçaları ve çalıları ortadan kaldırıyor.
Başkan’dan temizlik uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, "Yamaçlarda yıllardır ihmal edilen temiz-
lik çalışmaları hızla devam ediyor. Bu vesileyle 
hemşerilerimizden istirham ediyorum. Lütfen 
çerçöp atarak kirliliğe meydan vermeyelim. 
Gerçekten temizliği çok zor ve bu güzelliği hep 
beraber şehir olarak yaşayalım” dedi.

Bursa’ya kardeşlik anıtı
Dünyaca ünlü Güney Koreli Sanat-
çı Young-ho Yoo’nun Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağışladığı Dünya 
Aynası – Ayna Adam Heykeli, Bursa 
Millet Bahçesi’ne dikildi.

Güney Kore’ye yönelik başlatılan Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Bursa tanıtımlarına 
bir yenisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi daha önce Bursa Kültür Turizm ve 

Tanıtma Birliği’nin katkılarıyla BEBKA ve TÜRSAB’ın 
da katılımlarıyla Güney Kore’de acenteler buluşması 
yapıp, THY’nin düzenlediği Dünya Golf Kupası’nda 
Bursa’nın tanıtımını yaparak, etkinlik sponsorları 
arasında yer almıştı. Güney Kore’nin ünlü sosyal 
medya fenomenleri ve Güney Kore’nin en büyük 5 
seyahat acentesini Bursa’da ağırlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin tanıtım çalışmalarına bir destek de 
Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo’dan geldi. Sanat-
çı, daha önce Seul’de ve Ekvator’un başkenti Kito’da 
‘Dünya Aynası-Ayna Adam’ heykelini Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağışladı. Millet Bahçesi’ne dikilen 
paslanmaz çelikten üretilen ‘Dünya Aynası-Ayna 
Adam’ heykeli törenle açıldı. 
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Dünyayı etkisi altına alan 
'Covid 19' salgınıyla 
mücadele kapsamında 
Türkiye’de ilk vakanın 

görüldüğü 11 Mart’tan itibaren 
adeta alarm durumuna geçen, 
Alo 153, Beyaz Masa ve Büyük-
şehir Santralini vatandaşların 
çağrılarına açıp, evden çıkma 
kısıtlaması bulunan vatandaş-
ların market alışverişlerinden, 
sıcak yemek dağıtımlarına, gıda 
ve hijyen kolilerinden Pazar 

filelerine kadar her alanda 
destek olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, pandeminin pik 
yaptığı bu günlerde de sosyal 
destek çalışmalarına hız verdi. 
Bir taraftan gerek toplu taşıma 
araçları gerekse de hastaneler 
ve halkın yoğun olduğu bölge-
lerde dezenfekte çalışmalarına 
ağırlık veren Büyükşehir Bele-
diyesi, diğer taraftan evlerinde 
karantinada bulunan vatan-
daşların bağışıklık sistemlerini 

güçlendirmeye yardımcı olmak 
amacıyla C vitamini destek pa-
ketleri devreye aldı. Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmet Daire-
si Başkanlığı’nın kontrolünde, 
TARIM A.Ş ve BURFAŞ’ın da 
destekleriyle hayata geçirilen 
proje kapsamında Hikmet Şahin 
Kent Hali bu organizasyon için 
üs olarak belirlenirken, TARIM 
A.Ş. personelleri tarafından C 
vitamini bakımından zengin 
turşu, limon, portakal, mandali-

na ve narlar özenle seçilip, bez 
poşetlere dolduruluyor. Hazırla-
nan C vitamini destek paketleri, 
talepte bulunan vatandaşların 
evlerine kadar götürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, covid-
19’un neden olduğu 
olumsuz etkilerin 

giderilmesi noktasında önceki 
gün esnaf ve vatandaşa yönelik 
destek paketi açıklamasında 
bulunmuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ardından, salgından 
olumsuz etkilenen esnaf ve 
çalışanlara, vatandaşa ikinci bir 
müjde de Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş’tan 
geldi. Dağ yöresi temasları 
sırasında Büyükorhan’da basın 
açıklaması yapan Başkan Aktaş, 
daha önce 2 kez kamuoyuna 
açıkladıkları esnaf-vatandaş 
destek paketlerinin kapsamını 
genişlettiklerini söyledi.
Kapalı işletmelere kira ve 
işgaliye ücreti yok
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı 
açıklamada, tüm dünyayı etkisi 
altına alan covid-19’un bertaraf 
edilmesi için devletin tüm yetkili 
kurullarıyla birlikte kendilerinin 
de seferber olduğunu söyledi. 
Salgının etkisini artırdığı Aralık 
ayının başı itibariyle esnaf 
destek paketinin ikincisini 
kamuoyuna duyurduklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “İçişleri 
Bakanlığı genelgesi kapsamın-
da işyerleri kapanan işletme 
sahiplerinin mesken su fatu-
ralarına 1 Aralık’tan itibaren, 
süreç bir ay sonra normalleşse 
bile en az 3 ay boyunca yüzde 
50 indirim uygulayacağımızı 
söyledik. ‘Süreç uzarsa, bizler 
de süreyi uzatacağız’ dedik. Yine 
genelge kapsamında işyerlerini 
kapatmak durumunda kalan 
işyeri sahipleri ve bu işyerlerin-
de çalışan vatandaşlarımız için 
70 bin adet gıda destek paketi 
dağıtıyoruz. Aynı kapsamda iş-
yerlerini kapatmak durumunda 
kalan belediye kiracılarımızdan 

kısıtlılık süresi bitene kadar kira 
ve işgaliye ücretlerini almaya-
cağımızı söyledik. Bu süreçte 
işyerlerindeki faaliyetlerini 
durdurmak durumunda kalan 
esnafımıza, önceki dönemdeki 
belediye alacaklarından dolayı 
herhangi bir yasal takip yapıl-
mayacağını da belirtmiştik” diye 
konuştu.
Açık işletmelerin kira üc-
retlerine yüzde 50 indirim
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, alınan yeni karar-

larla birlikte salgın nedeniyle 
esnaf ve vatandaşa yönelik 
olan desteklerin kapsamının da 
genişlediğini ifade etti. Süreçten 
olumsuz etkilenen tüm belediye 
kiracılarının kira ücretlerinde 1 
Aralık tarihi itibariyle yüzde 50 
indirim uygulamaya başlayacak-
larını söyleyen Başkan Aktaş, 
“Bu desteğimiz süreç sona erene 
kadar devam edecek. Açıkladı-
ğımız son iki destek paketimizin 
içinde yer alan, hem belediyemiz 
hem de BURULAŞ ve BURFAŞ 

gibi şirketlerimizin kiracılarımı-
za sağlamış olduğu kira desteği 
15 milyon 700 bin TL’yi buldu” 
şeklinde konuştu.  
Özel halk otobüsü esnafına 
52.5 milyon TL destek
Başkan Alinur Aktaş, üçüncü 
destek paketi kapsamında sağlık 
çalışanlarının yılsonuna kadar 
olan ücretsiz ulaşım kullanımla-
rının da 3 ay süreyle uzatıldığını 
belirtti. Yeni düzenlemede okul 
servislerinin güzergâh izin bel-
gesi bedellerinin bir yıl boyunca 
alınmayacağını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Pandemi döne-
minden olumsuz etkilenen esnaf 
gruplarımızdan olan, kent içi 
toplu taşıma hizmeti veren özel 
halk otobüslerine 2020 yılında 
45 milyon TL destek sağladık. 
Bundan sonra da süreç tamam-
lanana kadar kent içi toplu taşı-
ma araçları için aylık 6 milyon 
TL nakdi destek vermeye devam 
edeceğiz. Bu şekilde BURULAŞ 
şirketimiz aracılığıyla bu esnaf 
grubumuza toplam 52.5 milyon 
TL katkıda bulunmuş olacağız” 
ifadelerini kullandı.  

Ulaşım zammına 3 ay 
erteleme
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 1 Ocak’ta yapılma-
sı gereken ulaşım zammının da 
‘Mart ayında tekrar değerlendi-
rilmek üzere’ 3 ay ertelendiğini 
dile getirdi. Başkan Aktaş, alınan 
bu yeni kararın belediyeye ma-
liyetinin 15 milyon TL olduğunu 
vurguladı.
Kadın kooperatiflerine 
pozitif ayrımcılık
Büyükşehir Belediyesi’nin 
üçüncü esnaf destek paketinden 
kadın kooperatifleri de nasibini 
aldı. Bursa’da faaliyet gösteren 
tüm kadın kooperatifleriyle 
irtibata geçtiklerini ve sosyal 
destek paketlerinde yer alan 
gıda-erzak malzemelerinden uy-
gun olanlarını bu merkezlerden 
satın aldıklarını anlatan Başkan 
Aktaş, “Bu vesileyle kadın 
kooperatiflerimizin de süreci 
yine en az zararla atlatmalarına 
yardımcı oluyoruz” açıklamasın-
da bulundu.
Salgının Büyükşehir’e ma-
liyeti 105 milyon TL
Başkan Alinur Aktaş, salgın bo-
yunca halka ve işletme sahiple-
rine sağlanan katkılar konusun-
da şunları söyledi;
“Açıklanan yeni destek paketi-
mizle beraber vatandaşlarımıza 
ve esnaf gruplarımıza Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
pandemi döneminde yaklaşık 
olarak 105 milyon TL destek 
sağlamış oluyoruz. Her güçlüğü 
birlikte yenen millet olarak, bu 
zor günleri de birlikte geride 
bırakacağımıza olan inancımı 
tekrar belirtmek istiyorum. 
Bugün itibariyle başlattığımız 
sosyal destek paketimizin hayır-
lara vesile olmasını diliyorum”
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Büyükşehir’den esnafa can suyu
 

Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, 

covid-19 nedeniyle 
ayakta kalma savaşı 

veren esnafa yönelik ‘1 
Aralık tarihinden itibaren 

geçerli olacak’ üçün-
cü destek paketini 

açıkladı.

Bağışıklık Büyükşehir'le güçleniyor

Büyükşehir’den plazma bağış seferberliği
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, hastanelerde 

covid-19’dan tedavi 
gören vatandaşların 
hayata tutunmaları 
için plazma bağış 

seferberliği başlattı.

Covid-19 ortaya çıktıktan 
sonra tüm kaynaklarını 
salgınla mücadele için 
kullanan Büyükşehir 

Belediyesi, şimdi de hasta-
nelerde koronavirüs tedavisi 
gören vatandaşlar için hareke-
te geçti. ‘Haydi Bursa, sen de 
plazma bağışla. Herkes hayata 
tutunsun’ sloganıyla planla-
nan kampanya çerçevesinde; 
koronavirüsten iyileşen ve 
hastalığın üzerinden 28 gün 

geçirmiş kişiler kan bağı-
şında bulunarak, hastanede 
tedavi gören korona hastaları 
için umut olacak. Uygulama 
kapsamında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kampanyaya katılan 
vatandaşları kendi ambu-
lanslarıyla evlerinden alacak 
ve Kızılay Kan Merkezi’nde 
bağış yaptıktan sonra tekrar 
aynı ambulanslarla evlerine 
bırakacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da 

yaşayan herkesi kampanyaya 
katılmaya davet etti.
Dünyanın zorlu bir süreçten 
geçtiğini, maske-mesafe-hijyen 
kurallarına uyarak, birlik içe-
risinde özlenen gülere tekrar 
döneceklerini ifade eden Baş-
kan Aktaş, ‘Haydi Bursa, sen de 
plazma bağışla. Herkes hayata 
tutunsun’ sloganıyla covid-19 
ile mücadele eden hastalara 
destek olmak için yeni bir süre-
ci devreye aldıklarını söyledi. 



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 14

Şifa, Büyükşehirle kapınızda

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren 

Evde Hasta Bakım ve Hasta 
Nakil Hizmetleri, vatandaşla-
rın derdine derman olmaya 
devam ediyor. Evde Hasta Bakım 
Merkezi ve Ambulans Servisi 
bünyesinde 67 araç ve 144 per-
sonelle 17 ilçedeki vatandaşlara 
sağlık hizmeti ulaştırılıyor. Evde 
sağlık hizmetleri kapsamında 
doktor, hemşire, bakım destek, 
psikolojik destek, ftr uzman he-
kim ve fizyoterapist ziyaretleri, 
ambulansla hasta nakil hizmeti 
ve kimsesiz hastaların evlerinde 
temizlik hizmeti uygulamaları 
yapılabiliyor. 2010 yılından bu 
yana Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaklaşık 60 bin 
hastaya 1 milyon 100 bin kez 
evde bakım hizmeti verilirken, 
her ay ortalama 2 bin hasta 
hasta nakli sağlandı.

Moral Başkan’dan
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da fırsat 
buldukça evde hasta bakım hiz-
metlerinden yararlanan hastaları 
evlerinde ziyaret edip, onlara 
moral veriyor. Başkan Aktaş, 
son olarak kalça kırığı protezi 
nedeniyle Mart ayından bu yana 
Büyükşehir’den sağlık hizmeti 
alan 78 yaşındaki Asiye Yıldız’ı 
Değirmenönü Mahallesi’ndeki 
evinde ziyaret etti. Yaklaşık 8 
ay süren fizyoterapi hizmeti 
sayesinde desteksiz yürümeye 
başlayabilen Yıldız ile sohbet eden 
Başkan Aktaş, “Sosyal belediyeci-
liğin gereği olarak zor ve sıkıntılı 
zamanlarda halkımıza katkı ver-
meye çalışıyoruz. Bu nedenle evde 
bakım hizmetlerini çok önemsi-
yorum. Evde sağlık hizmetleri 7 
gün 24 saat kesintisiz süren bir 
hizmet. Her yıl 10 binden fazla 
vatandaşımıza bu manada destek 
sağlıyoruz. Ben de fırsat buldukça 

bu hizmetimizden yararlanan va-
tandaşlarımızı ziyaret ediyorum. 
Bu manada Asiye Teyzemizi ziya-
ret ettim. Kendisi de bu hizmetten 
çok memnun kaldığını ifade etti. 
Bu vesileyle tüm hastalarımıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan annesi Asiye Yıldız’a verilen 
sağlık hizmeti ile çok önemli bir 
yükün omuzlarından kalktığını 
belirten Elmas Orhan ise, “Fizik 
tedavi için sürekli hastaneye 
gitmemiz gerekiyordu. Tek başı-
na annemi götürmem mümkün 
değil. Sağ olsun belediyemizin 
bu hizmetinden yararlandık. 
Allah onlardan razı olsun. Tedavi 
sayesinde yerinden kalkamayan 
annem şimdi ev içinde yürüyebi-
liyor” dedi. Büyükşehir Beledi-
yesi sayesinde yeniden ev içinde 
yürümeye başlayan Asiye Yıldız 
da Başkan Aktaş ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağlık ekiplerine 
teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projele-
rinden olan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi ile yılda 8 
bin kayıtlı hastaya aylık yaklaşık 11 bin kez evde bakım hizmeti ve ayda 
yaklaşık 2 bin kişiye de ambulansla nakil hizmeti veriliyor.

Çaresizlik Büyükşehir’le umuda dönüşüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl kış aylarında evsizler için sıcak bir yuva olarak kapılarını açtığı Barınma Evi, bu 
yıl hayata geçirilen tavukçuluk, mantar ve koyun yetiştiriciliği projeleriyle çaresizliğin umuda dönüştüğü yer oldu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin önem-
li sosyal sorumluluk 
projeleri arasında yer 

alan ve her yıl kış aylarında 
kapılarını açan erkek barın-
ma evi, bu kış da parçalanmış 
hayat hikâyelerinin baş aktörü 
olan evsiz vatandaşları ağırlı-
yor. Kimileri yıllarca baktıkları 
çocukları tarafından sokağa 
terkedilen, kimileri ise iflas ede-
rek işini kaybetmiş halde sıcak 
bir yuva özlemiyle sokaklarda 
yaşayan vatandaşlar, havaların 
soğumasıyla birlikte Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Ürünlü’deki 
Erkek Barınma Evi’ne gelmeye 
başladı. Konuklarına üç öğün 
sıcak yemek, 24 saat sıcak su, 
sürekli sağlık kontrolü gibi 
imkânlar sunan Barınma Evi, bu 
yıl hayata geçirilen ‘Yeni Bir Ha-
yat’ projesi ile çaresiz vatandaş-
lar için yeni bir umut oldu.
Yeni Bir Hayat
Barınma Evi sakinlerinin aktif 
işgücüne katılımlarının sağlan-

ması, tarımsal amaçlı istihdam 
düzeyinin artırılması amacıyla 
Kırsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı tarafından hazırlanan 
mantar üretimi, tavuk ve koyun 
yetiştiriciliği projeleri, ‘Yeni 
Bir Hayat’ adı altında start aldı. 
Yaklaşık 134 bin metrekare 
alan üzerine kurulan, pandemi 
nedeniyle oluşturulan 20 yatak 
kapasiteli İlk Adım Merkezi ile 
toplam 196 yatak kapasitesine 
sahip barınma evinden halen 

44 vatandaş yararlanırken, 
koyunculuk, tavukçuluk ve 
mantar yetiştiriciliği projelerin-
de isteyen barınma evi sakinleri 
yarı zamanlı olarak görev alıyor. 
Koyun ve tavukların beslenmesi, 
yumurtaların ve mantarların 
toplanması gibi faaliyetlerde 
görev alan barınma evi sakinleri, 
böylelikle hem para kazanarak 
cep harçlıklarını çıkarıyor, hem 
de sigortaları ödenmiş oluyor.
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, Barınma 
Evi’ni ziyaret ederek tarımsal 
faaliyetleri yerinde inceledi. 
Mantar üretimi yapılan çadırları 
ve tavukçuluk tesisini gezen 
Başkan Aktaş, koyunculuk 
tesisinde de kuzu sürprizi ile 
karşılaştı. Başkan Aktaş, ziya-
retinden yaklaşık 1 saat önce 
dünyaya gelen ikiz kuzuyu sevip, 
koyunların bakıcısıyla sohbet 
etti. Barınma evi noktasında 
Türkiye’deki iddialı belediyeler-
den biri olduklarını dile getiren 
Başkan Aktaş, “Bu konuda her 
yıl kendimizi daha da geliştiri-
yoruz. Konuklarımızın burada 

sadece konaklama değil, üreti-
min içinde de aktif rol alabilme-
leri ve işgücüne katılımlarının 
sağlanması için mantar üretimi, 
tavukçuluk ve koyunculuk 
projelerini başlattık. Tarım A.Ş., 
Matlı Yem, Bursa Ticaret Borsası 
gibi önemli kurum ve kuruluş-
larımızın destekleriyle hayata 
geçirdiğimiz projede elde edilen 
ürünler, Burfaş ve Tarım A.Ş. 
şirketlerimiz tarafından değer-
lendiriliyor. Proje aynı zamanda 
barınma evi sakinlerimizin 
sosyalleşmelerine de önemli bir 
katkı sağlıyor” diye konuştu.

'Bu şehirde engel yok'

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, 
altyapıdan spora kadar her alanda önemli 
projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 

bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir 
kaldırıyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her 
alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı 
etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü 
araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, 
akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den 
fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum 
istasyonu sayısını 12’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 
engelsiz yaşam için 1 yıllık hedef belirledi.
Engeller bir bir kalkıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
‘Engelsiz şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda, engel-
li vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki tüm 
engellerin kaldırılması için kendilerine bir yıllık süreyi 
hedef olarak belirlediklerini söyledi.  Başkan Aktaş, 
“Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat 
çekmek ve çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. 
Bursa’mızda yaşamı paylaştığımız tüm engelli kardeş-
lerime bir müjde vermek istiyorum. Bugün çok önemli 
bir projeyi başlatıyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyo-
numuz doğrultusunda ‘Bu şehirde engel yok’ diyerek 
başlattığınız proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluğunda yer alan kaldırım, yol, üst ve alt geçit, 
tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin kimseye 
ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale getireceğiz. 
1 yıllık hedefimiz doğrultusunda en azından işlek 
ve tarihi bölgelerde engellilerin kullanımına yönelik 
düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecek. Bu konuda 
Türkiye'nin en iddialı belediyesi haline gelmek istiyo-
ruz. Engelli bireylerin başta şehrin tarihi merkezinde 
olmak üzere her bölgesinde kolaylıkla hareket edebi-
lecekleri, işlerini rahatlıkla görebilecekleri bir yerel 
yönetim anlayışını ortaya koymak istiyoruz” dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2020-
2021 kültür ve sanat 
etkinlikleri sezonun 

tanıtımı, Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde adeta gör-
sel bir şölen eşliğinde yapıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tiyatrodan 
sinemaya, konserlerden 
festivallere, söyleşiler-
den sergilere kadar 
geniş bir yelpazedeki 
kültür sanat faaliyet-
lerini, hazırlanan 
tanıtım videoları 
eşliğinde katılım-
cılarla paylaştı. 
Bursa halkına hak 
ettikleri hizmeti, en 
iyi şekilde, her şartta 
ve zeminde sağlayabilmek 
için yoğun çaba 
harcadıklarını dile 
getiren Başkan 
Aktaş, “Bilhassa 
kültür ve sanat 
faaliyetlerinin, 
bizler için nefes 
almak kadar elzem 
bir ihtiyaç olduğu-
nun farkındayız. Bu 
nedenle kültür ve 
sanat faaliyetlerini 
hiçbir zaman ikinci 
plana atmadık, 
atamayız" dedi.
Pandemi sanata  
engel değil
Dünyayı etkisi altına alan pan-
demi sürecine rağmen kültür 
sanat etkinliklerini kesintisiz 
bir şekilde sürdürdüklerini 
dile getiren Başkan Aktaş, 
“Senenin başında her şey çok 
güzel başlamıştı. Ta ki Mart 
ayında ülkemizde ilk vaka 
görülene kadar. İlk vakanın 
görülmesiyle birlikte kırmızı 
alarm verildi. Her ne kadar 
pandeminin gölgesi altında 
kalsa da bu süreçte değerli 
işler yaptığımızı düşünüyo-

rum.  Bu süreçte halkımızı 
yalnız bırakmamak için birçok 
etkinliği dijitale taşıdık. Her 
gün canlı yayınlar yapıldı. 
Dijital kütüphanemizdeki 
e-kitaplar bütün Türkiye’nin 
kullanımına açıldı, herkesin 
faydalanabilmesine olanak 
sağlandı. Çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz “evde kal 
müziksiz kalma” müzik prog-
ramını halkımız evlerinden 
dinleme fırsatı buldu. Pande-
mi döneminde gerçekleştirdi-
ğimiz sosyal medya yayınları 
ile Bursa’dan dünyaya açıldık. 

Hem yetişkinler hem de 
çocuklar için sosyal medya 
üzerinden canlı yayın ile 
tiyatro etkinlikleri başlat-
tık” diye konuştu.
Sanat mahallemde

Pandemi sürecinde Bursalıla-
rın, her zaman vazgeçilmez bir 

değer olan tiyatrodan uzak 
kalmaması için normalleş-
me süreci ile birlikte Hazi-
ran, Temmuz, Ağustos ayları 
boyunca “sanat mahallem-
de” etkinliğini devreye 
aldıklarını belirten Başkan 
Aktaş, sahneye dönüşen 
tırla tiyatroyu vatandaşla-
rın ayağına götürdüklerini 
kaydetti. Bu dönemde Şehir 
Tiyatrosu’nun 250 temsil 
gerçekleştirdiğini kaydeden 
Başkan Aktaş, “Vatandaşla-
rımız bize gelemiyorsa biz 
sanatı vatandaşlarımızın 

ayağına götürmekten gurur 
duyarız. En az risk ile şükürler 
olsun bu süreci tamamladık" 
diye konuştu. 
Eldekiyle  yetirmedik
Bursa’nın aynı zamanda oku-
manın kıymetini bilen bir şehir 
olduğunu ifade eden Başkan 
Aktaş, bu nedenle konu kütüp-
haneler olunca hiçbir zaman 
ellerindekiyle yetirmediklerini 
kaydetti. Bursa’ya iki yeni 
kütüphane kazandırdıklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Pan-
demi sürecinde kapalı alanları 
kullanmayı tercih etmeyen 

okurlarımız için üç dönümlük 
alanı kaplayan, sosyal me-
safe düzenine göre oturulan 
ve Türkiye’de başka örneği 
olmayan Merinos Açık Hava 
Kütüphanesi’ni kurduk. Bu 
kütüphanede halkımız 4 bin ki-
taba fizikî olarak ulaşabileceği 
gibi istedikleri her yerde 22 bin 
elektronik kitaptan da yarar-
lanabiliyorlar. Altıparmak’taki 
Millet Bahçesi içerisinde 1700 
metrekare alana sahip, 500 ki-
şilik oturma kapasiteli, 20 bin 
kitap, 22 bin e-kitap barındıran 
Millet Kütüphanesi’ni de hiz-
mete açtığımızı söylemekten 
gurur duyuyorum" dedi. 
Festival ve şenlik şehri
Bursa’yı bir festival ve şenlik 
şehri yapmak için çalıştık-
larını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Önümüzdeki dönemde 
pandemi koşulları el verdiğince 
festivaller düzenlemeye devam 
edeceğiz. Festivallerimizden 
en önemlisi önümüzdeki yıl 
59’uncu kez düzenleyeceğimiz 
Uluslararası Bursa Festivali. 
Uluslararası Bursa Lezzetleri 
Festivali ve İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 100’üncü yılı müna-
sebetiyle gerçekleşecek, millî 
bando ekiplerimizle birlikte 
yurt dışından gelecek misafir 
bando ekiplerinin de katılacağı 
1. Uluslararası Bandolar Fes-
tivali de ilerleyen zamanlarda 
hayata geçirmeyi planladığımız 
faaliyetler arasındadır. Bunun 

yanında masalfest, Uluslararası 
Şiir Festivali gibi festivallerimiz 
için de hız kesmeden çalışıyo-
ruz" diye konuştu. 
Buz dağının  
görünen yüzü
Başkan Aktaş, “İnanın anlat-
tıklarım buz dağının görünen 
kısmı. Burada anlatmaya 
vaktimizin yetmeyeceği kadar 
sayısız projemiz var. Bizim 
felsefemiz; nitelikli, ulaşılabilir, 
kalıcı ve kapsayıcı işleri hayata 
geçirmektir. Bu felsefe doğ-
rultusunda oluşturduğumuz 
politika ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bursa’nın her 
karışına ulaşarak toplumun 
bütün kesimine hitap eden 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Bu projelerin devam edebilme-
si için de engel tanımadan, asla 
yorulmadan, işlerimizi günden 
güne ileri taşıyarak çalışıyoruz. 
Koşullar ne olursa olsun kültür 
ve sanattan uzak bir bursa 
düşünülemez. Üstlendiğimiz 
görev ecdadımızdan bize ema-
nettir. Biz attığımız her adımı 
bunun bilinciyle atıyoruz. 
Geçtiğimiz dönemde hayata 
geçirdiğimiz etkinliklerden 
geriye kalan, halkımızın yüzün-
deki tebessüm ve gözlerinde 
gördüğümüz ışık oldu. Biz o 
tebessümü kaybetmemek ve 
o ışığı söndürmemek için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” diyerek sunumunu 
tamamladı.

Herkes için her yerde kültür sanat
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Herkes için her yerde kültür sanat
     Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanat etkinlikleri tanıtım toplantısında, hem geçen yıl hayata      
geçirdikleri kültür sanat faaliyetlerini hem de yeni dönemde yapılacak çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

“Geçtiğimiz dönemde hayata 
geçirdiğimiz etkinliklerden geri-
ye kalan, halkımızın yüzündeki 
tebessüm ve gözlerinde gördü-
ğümüz ışık oldu. Biz o tebessü-

mü kaybetmemek ve o ışığı sön-
dürmemek için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” 

600 yıllık eser meydanla taçlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan 6 asırlık 
İznik Yeşil Camii önündeki yaklaşık 11 bin metrekarelik alan ayrıcalıklı 
bir kentsel tasarım projesiyle İznik’e değer kattı.

Makedonya Kralı 
Büyük İskender'in 
kumandanlarından 
Antigonius Mo-

nophthalmos tarafından M.Ö. 
316'da kurulan, Bitinya, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetinin izlerini bugün 
bile hala belirgin olarak taşıyan 
Bursa’nın İznik ilçesi, Büyük-
şehir Belediyesi’nin yatırımıyla 
bir değere daha kavuştu. Birinci 
ve 7’nci Ekümenik konsüle ev 
sahipliği yapması ve İncil’in 4’e 
indirildiği yer olması nedeniyle 
Hıristiyan dünyası açısından da 
büyük önem taşıyan İznik’te, 
erken Osmanlı mimarisinin en 
önemli yapılarından İznik Yeşil 
Camii, Büyükşehir Belediyesi 

tarafından restore edilmişti. 
Çandarlı Halil Hayrettin Paşa ta-
rafından yapımına başlanan ve 
O ölünce oğlu Ali Paşa tarafın-
dan 1392 yılında tamamlanan 
İznik Yeşil Camii çevresindeki 
yaklaşık 11 bin metrekarelik 
alanda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından uygulanan kentsel 
tasarım projesi tamamlandı. 
Böylelikle mimarisiyle göz ka-

maştıran tarihi camii, çevresiyle 
de İznik’e ayrı bir değer kattı. 
Çalışmalar kapsamında yürü-
yüş yolları yeniden düzenlendi, 
zemin kaplamaları yenilendi. 
Toplamda 100 metrekare alana 
sahip 2 adet kafeterya ve tuvalet 
yapısı tamamlandı ve aydınlat-
ma sistemleri modernize edildi. 
İznik Yeşil Camii çevresi yeşil 
alan düzenlemeleriyle estetik 
bir görünüm kazandı.
Tarih en büyük kozumuz
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, turizmden 
daha fazla pay alabilmek için 
kentin tüm değerlerini en iyi 
şekilde kullanmak istediklerini 
belirterek, turizm açısından 
Bursa’nın en büyük kozunun ise 

tarihi olduğunu söyledi. İznik 
ilçesinin de tarihi açıdan tam 
bir açık hava müzesi olduğunu 
dile getiren Başkan Aktaş, “İznik 
ilçemiz inanç turizmi anlamında 
Hıristiyan alemi için de bü-
yük önem taşıyor. Ev sahipliği 
yaptığı tüm medeniyetlerinin 
izlerini belirgin bir şekilde 
taşıyan ilçemiz, turizm anla-
mında başlı başına bir değer. Bu 
değeri öne çıkarmak için Roma 
tiyatrosundan tarihi surlara, göl 
içindeki batık bazilikadan çini 
fırınlarının restorasyonlarına 

kadar her alanda yoğun bir 
çalışma içindeyiz. İznik Yeşil 
Camii de restorasyonu daha 
önce Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından tamamlanan bir eser. 
Cami önündeki alanın, bölgenin 
tarihi dokusuna uygun, estetik 
bir görünüm kazanması için 
yaptığımız çalımalar da tamam-
landı. Bu alan hem ilçeye gelen 
yerli ve yabancı turistler hem 
de ilçe halkı için önemli bir 
buluşma noktası olacak. İznik’e 
hayırlı olsun” dedi.




