
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Bursa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yapılan son 
yatırımla birlikte 1050 

Konutlar ile Organize 
Sanayi Bölgesi’nde sabah 
ve akşam saatlerinde zirve 
yapan trafiğin rahatlayaca-
ğını söyledi.

Osmanlı’nın ilk baş-
kenti olan Bursa’da 

14. yüzyılda oluşmaya 
başlayan, 16. yüzyılda 
han, bedesten ve çarşıla-
rın oluşumuyla gelişimini 

tamamlayan Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’ni etrafını 
çevreleyen binalardan 
arındırarak yeniden gün 
yüzüne çıkaracak projede 
bir etap daha aşıldı.

Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı Büyükşehir’in hizmet filosu güçleniyor Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar
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HAYALLER 
GERÇEK
OLUYOR
Başkan Aktaş, 2020 
yılının Büyükşehir 
Belediyesi adına ula-
şımdan altyapıya, 
çevreden tarihi kültü-
rel mirasa kadar her 
alanda önemli yatırım-
la dolu dolu geçtiğini, 
2021 yılının da aynı 
tempoda devam ede-
ceğini söyledi.

Yatırımlar sürüyorHayalden hayata
Atatürk Stadı'nın bulunduğu 
alana yapılan Millet Bahçesi, 

eski spor salonunun yıkımı, 225 
dönümlük Vakıf Kent Parkı, T2 hat-
tında ikmal inşaatına başlanması, 
Emek Şehir Hastanesi raylı sistem 
hattının ihalesinin yapılması, raylı 
sistem sinyalizasyon optimizasyo-
nunun birinci fazının tamamlanma-
sı gibi daha pek çok hizmet 2020 
yılı içerisinde tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın gayretleriyle 

2020 yılında merkezi hükümetin 
de desteğini yoğun şekilde alan 
Bursa’da, yıllardır hayal olan 
projeler de bir bir hayata geçi-
yor. Çelik Palas Oteli arkasındaki 
binaların yıkımına başlanırken, 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
etrafının açılması hayali de gerçek 
olmaya başladı.

Kuraklığa karşı şehrin risklerini 
minimize etmekte kararlı olduk-

larını belirten BaşkanAktaş, “Şu anda 
barajlarımızdaki su miktarı ortalama-
sı yüzde 14 olup, hiç yağış almadan 
72 günlük su stoğumuz bulunmakta-
dır. Ayrıca isale hattı projesine start 
verdiğimiz ve 2023 yılında Çınarcık 
Barajı’ndan aktararak Bursa ile 
buluşturacağımız su miktarı, mevcut 
iki barajımızın toplam kapasitesinin 
2 katına denk gelmekte olup yaklaşık 
30 yıl boyunca susuzluk tehdidini 
kentimizden uzak tutmayı sağlaya-
caktır” dedi.

E-SPOR TURNUVASINDA 
FİNAL HEYECANI

VATAN MAHALLESİ’NDE  
ANA KUCAĞI SEVİNCİ s.05
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Çarşıbaşı'nın
kazananları

Büyükşehir çalışıyor, 
trafik rahatlıyor

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kent-
sel Tasarım Projesi’nin belirlenmesi 
için düzenlediği yarışma sonuçlandı. 

Hancı ile Kavaklı caddelerinin  
kesiştiği noktada düzenleme yapıldı.

Çınarcık’ın suyu 2023’te Bursa’da
Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ve Başkan Alinur Aktaş’ın da 
katıldığı toplantıda bir araya gelen STK temsilcileri, Bursa’nın susuzluk teh-
likesine karşı alması gereken önlemleri tartıştı. 

Batık Bazilika’ya 
Göbeklitepe modeli

‘Dünyadaki En Önemli 10 Arkeolojik 
Keşif’ arasında gösterilen İznik Gölü 
içindeki 1500 yıllık batık bazilikanın 
Göbeklitepe modeli ile tarihe ve do-
ğaya zarar vermeyecek bir yaklaşımla 
ziyarete açılması planlanıyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığına bağlı Genç-
lik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
bir süre önce gönüllülük kavra-
mının toplumda daha geniş kit-
lelere yayılması hedefiyle ‘Bursa 
Gönüllü Hareketi’ni başlatmıştı. 
Gönüllülerin, evde bakım, gezici 
sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, 
zabıta, kenti güzelleştirme, 
temizlik faaliyetleri, akademik 
danışmanlık ve sosyal hizmetler 
gibi alanlarda gönüllü olarak 
hizmet etmesine imkan sağla-
yacak proje kısa sürede büyük 
ilgi gördü. Projeye katılmak için 
üniversite öğrencilerinden ev 
hanımlarına ve farklı meslek 
gruplarına kadar 400’e yakın 
vatandaş başvuruda bulunur-
ken, gönüllüler kervanının 35 

kişilik ilk grubu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal yardımları 
için sahaya indi. Korona virüsle 
mücadele kapsamında İçişleri 
Bakanlığı genelgesiyle iş yer-
lerini kapatan esnaf ile ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yönelik 
yapılan gıda yardımı kolilerinin 
hazırlanmasında gönüllüler 
aktif görev aldı. Özenle hazırla-
dıkları kolileri araçlara yükle-
yen gönüllüler, kolileri ihtiyaç 
sahiplerinin adreslerine kadar 
teslim etti.  

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş da yardım 
kolilerinin hazırlanmasında 
görev alan gönüllüleri, ziyaret 
etti. Gönüllülerle sohbet edip, 
onlarla birlikte erzak kolileyen 
Başkan Aktaş, teknoloji çağının 
yaşandığı günümüzde maalesef 
beraberce iş yapma, gönüllü iş 
yapma gibi hasletlerin giderek 
kaybolduğunu belirterek, bu 
çalışmanın işbirliği ve dayanış-
maya güzel bir örnek olduğunu 
söyledi.

Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de Kasım 

ayından itibaren korona virüs 
vakalarında görülen artışla 
birlikte, mücadele tedbirleri 
kapsamında işyerlerini kapat-
mak zorunda kalan esnafın 
imdadına Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetişti. Peş peşe 
açıklanan destek paketleriyle, 
belediye alacaklarının ertelen-
mesinden, esnafın mesken su 
faturalarında yüzde 50 indirime 
kadar çeşitli alanlarda destek 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
işyerini kapatmak zorunda ka-
lan esnaflar için de 70 bin gıda 
kolisi dağıtımına başladı.
Çift yönlü destek
Gıda kolileriyle esnafın temel 

gıda ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlayan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu yardımları çift 
yönlü kazanca dönüştürdü. 
Bursa merkez ve ilçelerdeki ka-
dın kalkınma kooperatifleri ile 
kadın dayanışma derneklerinin 
üretimde daha aktif rol alması 
amacıyla yaklaşık iki aydır kadın 
derneklerine ziyaretler yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın talimatıyla üreti-

ci kadınlar da sürece dâhil edil-
di. Üretici kadınların el emeği 
olan erişte, salça ve tarhana gibi 
ürünler de yardım kolilerinde 
yer aldı. Tüm gıda ürünlerinin 
alımlarında ürün kalitesi ve halk 
sağlığı dikkate alınarak ham-
madde, üretim alanı ve üretim 
aşamalarında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştiraki BESAŞ’ın 
yetkilileri görev aldı.
Doğancı, Kumyaka, Dağkadı, 
Yenişehir, Umurbey, Orhaneli, 
Misi, Saitabat, Oylat, Cumalıkı-
zık, Yolçatı, Atlas Köyü, Gölyazı, 
Örnekköy, Büyükkumla, Aksu, 
Çamlıca, Ürünlü, Kayapa ve 
Tirilye Kadın Kooperatifleri 
ve Dayanışma Derneklerinden 
22 bin 863 paket ürün alımı 
yapıldı. 
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Yardımlarda anne eli
Bursa Büyükşehir Belediyesi, genelge kapsamında işyerini kapat-
mak zorunda kalan esnafa yönelik yaptığı gıda yardımlarında 
örnek bir çalışmaya imza attı.

Can dostlara  
hem yem hem yuva
Bursa’da kar yağışı ile birlikte kış etki-
sini iyice hissettirirken, yiyecek bulma 
sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının 
imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık İşleri Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
ekipleri, yıl boyu aralıksız süren 
sahipsiz sokak hayvanlarına yö-
nelik besleme faaliyetlerini kışın 
bastırmasıyla birlikte daha geniş 
bir alanda sürdürüyor. Özellikle 
soğuk havaların etkisini göster-
diği kış günlerinde barınma ve 
besin maddesi ihtiyacı, sokak 
hayvanları için hayati önem arz 
ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mamamatik-
lerin yanı sıra doğada yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyacı 
da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Soğuk 
hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları ve kuşlar için tonlarca mama ve buğday 
belirli bölgelere bırakılıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle 
sokağa çıkma yasaklarının olduğu ve piknik alanlarının 
da kullanılamadığı bu günlerde; 120 personel ve hayvan 
severlerin de katılımıyla yapılan çalışmalarda 17 ilçenin 
tamamında sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmeleri için 
gün boyunca 200 ayrı noktada mama dağıtımı yapıldı. Ay-
rıca doğal yaşam ortamlarında sağlıklı bir şekilde yaşam-
larını devam ettirmeleri için belirlenen yerlere Veteriner 
Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kulübeler yerleştirildi.

İmece geleneğiyle gönüller bir
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa Gönüllü Hareketi’, 
günümüzde unutulmaya yüz tutan imece geleneğine hayat verdi. 

Bursa’ya ‘klipli’ tanıtım
Karacabey Longozu, Mustafakemalpa-
şa Suuçtu Şelalesi, Bursa Göç Müzesi 
ve Karagöz Müzesi gibi değerler, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından birer 
klip haline getirildi.

Bursa’nın tarihi ve kül-
türel değerleri, Büyük-

şehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla Daire Başkanlığı 
tarafından ‘anonim şarkı ve 
türkülerle harmanlanmış’ 
birer prodüksiyon haline 
getirildi. Orkestra Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı hocalar 
ile sanatçıların da rol aldığı, 
orijinal Bursa bestelerinin 
kullanıldığı çalışmaların 
çekimleri, ilk etapta Kara-
cabey Longozu, Mustafa-
kemalpaşa Suuçtu Şelalesi, 
Bursa Göç Müzesi ve Kara-
göz Müzesi gibi mekanlarda 
gerçekleştirildi. Kentin 

tarihi ve kültürel mirasının 
gözler önüne serildiği ‘göz 
kamaştırıcı’ prodüksiyonlar, 
Başkan Alinur Aktaş’tan da 
tam not aldı. Görüntüleri 
izleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, çeki-
len kliplerin kent turizmine 
büyük katkı sağlayacağını 
söyledi. Türkiye’nin turizm 
potansiyeli en yüksek 
illerinden biri olduklarını 
belirten Başkan Aktaş, 
“Bursa’nın her köşesi ayrı 
değer. Bu değerlerin tanıtı-
mı noktasında hazırlanan 
klipte emeği herkese çok 
teşekkür ederim" dedi.



www.bursa.bel.tr Sehir Postası. 03

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Alinur Aktaş

Yayın Koordinatörü
Ahmet Akhan

Editörler:
Sefer Göltekin

İbrahim Büyükfuran
M. Sedat Sert

Haber Merkezi:
Nilay İlçebay
Ekrem Şahin

Ömer Kır
Ömer Erhan Bakan

Adem Akçora
Tufan Küçükaslan

Emre Vardar
Gürkan Baydar

Grafik:
Burak Taşkın

Mehmet Sezer

Baskı: 
Turkuvaz Haberleşme ve 
Yayıncılık A.Ş. Güzeltepe 
Mahallesi, Mareşal Fevzi 
Çakmak Caddesi,  
B Blok, No: 29/11  
Eyüpsultan-İstanbul  
Tel: 0212 354 30 00

Yayıncı:BURFAŞ
İletişim:
Zafer Mah. Ankara 
yolu Caddesi. No: 1 
P.K.16270  
Osmangazi/BURSA
Tel: 444 16 00 
Faks:0224 716 15 51
E-Posta:  
basin@bursa.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Ahmet Bayhan

www.bursa.bel.tr

Sehir Postası
.

.
AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ortak aklı devreye alarak’ TMMOB Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi ile birlikte ‘Altıparmak’taki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni projesinin 
belirlenmesi amacıyla’ açtığı yarışmada derece ve mansiyon alanlar, Başkan Alinur 
Aktaş tarafından kamuoyuna açıklandı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun 
yeni projesi belli oldu. Büyükşehir 

Belediyesi’nin ‘Bursa için en iyi çalış-
manın ortaya çıkartılması amacıyla’ 
TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 
işbirliğiyle açtığı yarışmada, kazanan 
projeler belli oldu. Yarışmada birinciliği, 
Mimar Hakan Evkaya ve ekibi elde etti. 
İkinciliği Mimar Regaip Adem, üçüncü-
lüğü de Yüksek Mimar Can Tamirci ile ça-
lıştıkları ekipler aldı. Mansiyon ödülleri 
ise Mimar Semih Özer, Mimar Ramazan 
Avcı, Mimar Emrah Akpınar, Mimar Ziya 
İmren ve Mimar Ayhan Usta’nın oldu. 
Yarışmanın birincisine 80 bin TL, ikinci-
sine 60 bin TL, üçüncüsüne de 40 bin TL 
ödül verildi. Mansiyon projeleri de 25’er 
bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada 
jüri heyetinin seçimiyle 5 proje için de 
toplam 30 bin TL’lik satın alma yapıldı. 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni 
projesinin belirlenmesi için düzenlenen 
yarışmada, toplam 335 bin TL’lik ödül 
verilmiş oldu.
İhale Haziran ayında
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yarışmada dereceye girenleri 
Heykel’deki tarihi başkanlık binasında 
kamuoyuna açıkladı. AK Parti Bursa 
Milletvekili Ahmet Kılıç ve TMMOB 
Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı 
Şirin Rodoplu Şimşek’in de katıldığı 
toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ortak 
akılla birlikte en iyi projenin belirlendi-
ğini, nihayetinde Bursa’nın kazandığını 
ifade etti. Aynı mantığı Koza Han’da da 
sürdürmek istediklerini belirten Başkan 
Aktaş, Atatürk Kapalı Spor Salonu’yla 
ilgili Haziran ayı gibi ihaleye çıkmaya 
hazırlandıklarını belirterek, inşaatı da en 
kısa zamanda tamamlayacaklarını söyle-
di. Yeni projenin Bursa’ya hayırlı olması 
dileğinde bulunan Başkan Aktaş, Millet 
Bahçesi ile diğer alanların bütünleştiril-
diği bir çalışmanın kazanmış olmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

En doğru projenin ortaya çıkartılması 
için TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şu-
besi ile protokol imzaladıklarını vurgula-
yan Başkan Aktaş, “Ekim 2020 tarihinde 
yarışma ilan edildi. Aralık ayının sonun-
da jüri değerlendirmesi yapıldı. Yarışma 
alanı 17 bin metrekare. Yarışmacılardan 
3 bin 500 metrekare spor salonu, 2 bin 
800 metrekare yüzme havuzu, 7 bin 700 

metrekare de otopark ve genel teknik 
mahaller olmak üzere toplamda 14 bin 
metrekarelik yapı projelendirilmesi 
istendi” dedi. Başkan Aktaş, “Yarışmayı 
kazanan projede; Millet Bahçesi’nin yeşil 
alan yüzeyinin artırılması ve Kültürpark 
ile Stadyum Caddesi arasında geçiş 
kurgulanması, ödül almada rol oynadı” 
diye konuştu.

Üniversite adaylarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri sebebiyle yüz yüze eğitimden 
mahrum kalan üniversite adayı gençlere 17 ilçede ücretsiz YKS soru bankası kitapçı-
ğı dağıtımına başladı.

Bursa’nın kültür, sanat, turizm, eko-
nomi ve tarih alanlarında marka kent 

olması için çalışmalarını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla 
yüz yüze eğitimden mahrum kalarak 
üniversite sınavına hazırlanan gençler 
için farklı projeler geliştiriyor. Üniversite 
adaylarının sınava hazırlanmaların-
dan sınav sonrası tercih yapmalarına 
kadar her alanda desteklerini sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 
17 ilçede belirlenen noktalarda ücretsiz 
YKS soru bankası kitapçığı dağıttı.
Yıldırım Belediye binası önü Bayrak 
Alanı’nda kurulan standı ziyaret eden 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, sınav kitapçığı almak için alana gelen 
öğrencilerle sohbet etti. Soru Bankası 
dağıtımına yoğun ilgi gösteren gençler 
uzun kuyruklar oluştururken, uzman 
rehberler üniversite adayları süreç hak-

kında bilgilendirdi. Türkiye’nin geleceği 
olan gençlere yönelik farklı projeleri 
hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan 
Alinur Aktaş, gençlerin eğitimli ve dona-
nımlı olmalarını teşvik edici hamlelerde 
bulunduklarını belirtti. 

Bursa’nın hedefi,  

UNESCO
Bursa, 4 Nisan tarihin-
de taleplerin alınacağı 
ve Türkiye’den 2 şehrin 
kabul edileceği UNES-
CO Yaratıcı Şehirler Ağı 
için başvuru konusunu 
belirledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı 
2004 yılında kurulan UNESCO 

Yaratıcı Şehirler Ağı listesine dahil 
etmek için konu başlığını belirleme 
ve kesin kararı alma adına kent 
dinamiklerini bir araya getirdi. 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
yapılan istişare toplantısına; Baş-
kan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ve milletvekilleri, 
STK temsilcileri katıldı. Vali Canbo-
lat tarafından yönetilen oturumda 
UNESCO’nun belirlediği 7 başvu-
ru alanını tek tek değerlendiren 
katılımcılar, hangi noktada sonuç 
alınabileceğine dair fikirlerini 
beyan etti. ‘Gastronomi’ ile ‘zanaat 
ve halk sanatları’ alanlarının öne 
çıktığı toplantı sonunda, Bursa’nın 
UNESCO’ya zanaat ve halk sanat-
ları konusunda başvuru yapması 
kararlaştırıldı.

Bu işi başaracağız
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı değerlendir-
mede, istişare sonucu çıkan kararın 
hayırlı olması dileğinde bulundu. 
Bursa’nın gastronomi konusunda 
büyük değerlerinin bulunduğu-
nu fakat zanaat ve halk sanatları 
konusunda şehrin dünyayı etkile-
yebilecek potansiyel barındırdığını 
kaydeden Başkan Aktaş, “Hedef-
lenen alanda; şehrin yaratıcılığı, 
kültürü ve geçmişten gelerek 
geleceğe matuf, sürdürülebilir bir 
hikayesinin olması, listeye girme-
nin önünü açan kritik konulardır. 
Zanaat ve halk sanatları konusunda 
çok zengin bir alt yapıya sahibiz. 
Sadece İznik Çinisi’nin bile bizi bu 
alanda sürükleyebilecek potansiyeli 
var" dedi.
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‘Trafik ve ulaşım’, ‘şehir gelenekleri 
ve kentlilik bilinci’, ‘ekonomi’ ile 

‘şehir ve iletişim’ konularında hazırla-
dıkları ve Bursa’nın 2026 yılını hedef 
alan Şehir Tasavvuru kapsamında 2020 
yılına hızlı bir giriş yaptıklarını hatırla-
tan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, tüm insanlığın üzerine kabus 
gibi çöken korona virüs salgını nede-
niyle enerjilerinin büyük bir bölümünü 
pandemi ile mücadele ve süreçten 
olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal 
desteklere ayırdıklarını kaydetti. Tüm 
dünyanın pandemi nedeniyle ekonomik 
krizi konuştuğu bir dönemde Büyük-
şehir Belediyesi olarak özellikle altyapı 
ve ulaşım gibi alanlarda yatırımdan 
taviz vermediklerini dile getiren Başkan 
Aktaş, gerek pandemi ile mücadele 
gerekse de diğer belediyecilik hizmetleri 
anlamında 2020 yılında iyi bir sınav 
verdiklerini söyledi.
Pandemiyle  
mücadelede örnek
Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' 
salgınıyla mücadele kapsamında 
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 
Mart’tan itibaren adeta alarm durumu-
na geçen Büyükşehir Belediyesi Alo 153, 
Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini 
vatandaşların çağrılarına açarak, evden 
çıkma kısıtlaması bulunan vatandaş-
ların her türlü talebine koştu. Market 
alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtım-
larına, gıda ve hijyen kolilerinden pazar 
filelerine kadar her alanda destek olan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi-
nin pik yaptığı Kasım ayından itiba-
ren ise yeni sosyal destek paketlerini 
devreye aldı. Karantinadaki vatandaş-
lardan, sağlıkçılara ve postacılara kadar 
farklı gruplar için hazırlanan C vitamini 
destek paketleri ile bağışıklık sistemine 
katkı sunulurken, genelge ile işyerlerini 
kapatan esnaflara da mesken su fatura-
larında yüzde 50 indirimden belediye 
alacaklarının ertelenmesine kadar bir 
dizi destek programı devreye alındı.
Kötü gün dostu
Bursa Büyükşehir Belediye-
si, pandemi sürecinde ‘kötü 
gün dostu’ olduğunu yaptığı 
desteklerle gözler önüne 
serdi. Süreç boyunca, 70 bin 

gıda kolisi, 31 bin koli hijyen mal-
zemesi, 30 bin 500 Pazar filesi, 
95 bin öğün sıcak yemek, 5 bin 
C vitamini destek kolisi dağıtıldı. 
Bunun yanında belediye kiracıla-
rına 16 milyon TL’lik kira desteği, 
özel halk otobüslerine yaklaşık 40 
milyon TL’lik sübvansiyon sağ-
landı. Günlük 2500 sağlık perso-
nelinin toplu ulaşımdan ücretsiz 
yararlan-

ması sağlanırken, 75 araç ve 150 şoförle 
filyasyon ekiplerine destek verildi. Toplu 
taşıma araçlarından, vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, 
Pazar alanı, tarihi mekanlar başta olmak 
üzere 50 milyon metrekare alanda de-
zenfeksiyon çalışması yapıldı. BUSMEK 
bünyesinde kurulan tesiste bugüne ka-
dar 

üretilen 450 bin maske toplu taşıma 
araçları ve Pazar yerlerinde vatandaş-
lara ücretsiz dağıtılırken, EBA destek 
noktaları, online kurslar, 3 bin tablet ve 
100 laptop dağıtımı ile eğitime de büyük 
destek verildi.
Güçlü altyapı,  
sağlıklı Bursa
Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir alt-
yapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğiy-
le hareket eden Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılında alt yapı yatırımlarını ke-
sintisiz şekilde sürdürdü. BUSKİ Genel 
Müdürlüğü marifetiyle yapılan çalış-
malarla 1 yıl içinde 192 kilometre içme 
suyu hattı, 112 kilometre kanalizasyon 

hattı ve 16 kilometre yağmur suyu 
hattı imalatı gerçekleştirildi. Yine 
BUSKİ tarafından 6 bin 900 metre 
dere temizliği ve 70 metre dere 
ıslahı yapılırken, Bursa’ya 17 adet 
yeni su deposu, 5 adet paket atıksu 
arıtma tesisi ve 4 adet paket içme 
suyu arıtma tesisi kazandırıldı.
2021 umut yılı
‘Yeşili ve görseli daha zenginleşmiş, 
estetik kaygıların öne çıktığı, kenti 
temsil eden yapıların ortaya çıktığı 
ve en önemlisi de trafiği rahat-
lamış bir Bursa’ hedefiyle 2021 
yılında da çalışmalarının kesinti-
siz devam edeceğini dile getiren 
Başkan Aktaş, “2020 zorluklarla 
geçti. Ama biz umudumuzu 
hiçbir zaman kaybetmedik. Bizi 
derinden üzen şeylere rağmen 
kenetlendik, birlikte mücade-
le ettik. Yardım elini herkese 
uzattık, zor günde zorluk çeken 
herkesin yanında olduk. Bu zor 
günler geçecek inşallah. Umut 
ediyoruz yarınlar bugünün 
derin izlerini silip götürecek 
kadar güzel olacak. Umudu-
muzu kaybetmeden mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Koro-
na virüs süreci tamamen sona 
erene kadar halkımıza yönelik 
desteklerimiz 2021 yılında da 
devam edecek. Bunun yanında 
hiçbir mazerete sığınmadan 
ulaşımdan kentsel dönüşüme, 
tarihi mirastan çevreye kadar 
her alandaki yatırımlarımıza 
da devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Başkan Aktaş, 2020 yılının Büyükşehir Belediyesi adına ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa ka-
dar her alanda önemli yatırımla dolu dolu geçtiğini, 2021 yılının da aynı tempoda devam edeceğini söyledi.

Hayaller gerçek oluyor
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Dünyada 247 milyon kişi, 
AB ülkelerinde 88 milyon 

kişi ve Türkiye’de de 1.3 milyon 
kişinin hayatında en az 1 kez 
uyuşturucu madde denediği 
şeklindeki veriler, çağın vebası 
olan bağımlılıkla mücadelenin 
ne kadar önemli olduğunu göz-
ler önüne seriyor. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi de 2015 yılında 
örnek bir adım atarak, Gençlik 
ve Aile Destek Merkezi’ni 
(GADEM) hizmete açmıştı. Do-
ğanbey Mahallesi’ndeki sivil mi-
marlık örneği yapılarda hizmet 
veren GADEM’in çalışmalarına 
büyük önem veren Büyükşehir 

Belediyesi, bünyesinde uzman 
ofisleri, aile eğitim salonu ve 
sosyal etkinlik alanlarının da 
bulunduğu ek binalarını da 
geçtiğimiz Ocak ayında hizmete 
açarak, bağımlılıkla mücade-
ledeki kararlığı gözler önüne 
sermişti.
GADEM’de pandemi sürecine 

rağmen çalışmalar hız kes-
meden devam etti. Geçtiğimiz 
yıl düzenlenen 32 seminer ve 
eğitim programıyla 1835 kişiye 
ulaşıldı. Bunun yanında son bir 
yıl içinde 980 bağımlı danışan 
ve danışan yakını ile toplam 4 
bin 100 bireysel danışmanlık 
hizmeti gerçekleştirildi.

Yeni neslin daha donanımlı 
bireyler olarak yetişmesi 

amacıyla, lise ve üniversiteye 
hazırlık kursları, üniversite 
öğrencileri için gençlik merkez-
leri, gençleri kitap ve rahat bir 
çalışma ortamıyla buluşturan 
millet kıraathaneleri gibi pro-
jelere önem veren Büyükşehir 
Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim 
Merkezleri halkasına Vatan Ana 
Kucağını da ekledi. Dar gelirli 
ailelerinin çocuklarının da okul 
öncesi eğitimden yararlanması 
amacıyla 4-6 yaş grubu minikle-
re eğitim vermek için projelen-
dirilen Ana Kucağı Eğitim Mer-
kezleri daha önce Osmangazi’de 
Hamitler, Yıldırım’da Arabaya-
tağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf 
ve Demetevler ile son olarak 
Gürsu’da açılmıştı. Vatandaş-
lardan gelen yoğun ilgi üze-
rine bir Ana Kucağı da Vatan 
Mahallesi’ne kazandırıldı. Daha 
önce Vatan Aile Sağlığı Merkezi 
olarak kullanılan ancak Aile 
Sağlığı Merkezi’nin yeni binaya 
taşınmasının ardından boşa 
çıkan bina yapılan tadilat ve 
düzenlemelerle modern bir 
eğitim kurumuna dönüştü. Ço-
cukların aile sıcaklığında eğitim 
alabileceği şekilde dizayn edilen 
6 derslikli Vatan Ana Kucağı 
Eğitim Merkezi eğitime açıldı. 

Akan sular durur
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, yol, alt-
yapı, spor tesisleri ve parkların 
yapımı gibi, yeni nesli geleceğe 
hazırlamak için proje geliştir-
menin de belediyelerin önemli 

bir görevi olduğunu söyledi. 
Çocukların özellikle eğitim 
noktasında ihmal edilmemesi 
için Ana Kucakları ile ailelere 
destek olmaya çalıştıklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Çocuk 
deyince bizim için akan sular 
durur. Onların geleceğe en iyi 
şekilde hazırlanması için bugün 
8’inci Ana Kucağımızı açıyoruz. 
Yıl sonuna kadar bu sayı 15’i 
bulacak. Bizim bütün gayemiz, 
iyi ahlaklı, vatanını, milletini, 
şehrini, devletini seven, büyük-
lerine saygı, küçüklerine sevgi 
gösteren bireyleri topluma 
kazandırmak" dedi.
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Ana Kucağı zincirine 
bir halka daha
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin ço-
cuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi 
amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sekizin-
cisi Vatan Mahallesi’nde açıldı.

Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından madde bağımlılığı ile mü-
cadele amacıyla kurulan GADEM, 2020 yılında toplam 980 bağımlı 
ve bağımlı yakını ile 4 bin 100 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Karlı yollar 
şifa için açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en 
önemli sosyal sorumluluk projelerin-
den olan Evde Hasta Bakım Merkezi, 
ağır kış şartlarına rağmen hizmetlerini 
aksatmadan sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde 143 personel, 46 araç ve 25 

ambulansla tam bir sağlık ordusu olarak görev yapan Evde 
Hasta Bakım Merkezi, kar yağışı nedeniyle kapanan yollara 
rağmen evlerinde bekleyen hastaları ulaşmak için her türlü 
engeli aşıyor. Bursa’nın 17 ilçesini kapsayan evde sağlık 
hizmetleri kapsamında geçtiğimiz yıl 15 bin 592 doktor 
muayenesi, 21 bin 524 fizik tedavi ve rehabilitasyon hiz-
meti, 59 bin 634 hemşirelik hizmeti, 32 
bin 346 bakım ve refakat hizmeti, 
2536 sosyal inceleme ve 4654 
psikolojik destek hizmeti ve-
rildi. Bunun yanında 1876 
hastanın evine temizlik 
hizmeti verilirken, 106’sı 
şehir dışı olmak üzere 
toplam 31 bin 780 hasta-

nın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı. Sisteme kayıtlı 
8500’e yakın hasta muayene takvimine göre düzenli olarak 
evlerinde ziyaret edilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle 
kapanan yollar bile hizmete engel olmadı.
Yol açıldı hastaya ulaşıldı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı merkeze 13 
kilometre uzaklıktaki Sünlük Mahallesi’nde oturan ve felç 
nedeniyle yatağa bağımlı olan 72 yaşındaki Zülkifil Gün’ün 
evde bakım hizmeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi adeta 
seferber oldu. Sağlık ekiplerinin kar kalınlığının yer yer 
1 metreyi bulduğu Sünlük Mahallesi’ne ulaşmakta zorluk 
çekmesi üzerine devreye Ulaşım Dairesi Başkanlığı girdi. 
İlçeye bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sünlük 
Mahallesi için de acil olarak bir ekibi görevlendirdi. Kar 
küreme aracı sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu ambulan-
sın önünden yolu açarken, ekipler yaklaşık yarım saatlik 
zorlu yolculuğun ardından mahalle meydanına ulaştı. 
Sağlık görevlileri diz boyu karda yürüyerek yaşlı adamın 
evine ulaştı.
Yolun kardan kapandığını bildiği için sağlık ekiplerinden 
ümidini kesen 65 yaşındaki Fatma Gün ise kocasının sağlık 
kontrolü için gelen görevlileri kapıda görünce hem şaşırdı, 
hem mutlu oldu. Konuşma güçlüğü çeken yaşlı adamın 
gerekli sağlık kontrolü yapılırken, eşi Fatma Gün, “Allah 
Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Bu karda kışta 
gelmelerini hiç beklemiyordum. Allah razı olsun bizi unut-
madılar geldiler. Ben tek başıma eşimi kaldırıp, bakımını 
yapamıyorum. Bize bu hizmeti ulaştıran herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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Nüfusu 3 milyonu aşan 
Bursa’da akıllı kavşak 

uygulamaları, raylı sistem 
sinyalizasyon optimizasyonu, 
yeni yollar, köprü ve kavşak 
gibi fiziki yatırımlara ağır-
lık vererek ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmak isteyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
belediyecilik hizmetlerinin 
aksatılmadan yürütülmesi 
hedefiyle araç filosunu da 
güçlendiriyor. Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerinden 
BİNTED tarafından alınan 19 
adet tek-çift kabin kamyonet, 
13 adet çift kabin pickup 
kamyonet, 1 adet panelvan, 8 
adet damperli kamyon, 4 adet 
mıcır serici kamyon, 1 adet 
asfalt robotu, 1 adet ekskava-
törden oluşan toplam 47 araç 
ve yol makineleri, düzenlenen 
törenle hizmete alındı. 
Yeni yatırımlar
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa’yı geleceğe hazırlamak 
adına altyapıdan üst yapıya, 
sanayiden ticarete, kültürden 
sanata, spordan tarihi de-
ğerlere kadar birçok alanda 
çalışma yaptıklarını söyledi. 
Bursa Milletvekillerinden 
güç alarak Bursa’yı ilgilen-
diren konuları Ankara’da 
ve yerelde takip ettiklerini 
belirten Başkan Aktaş, 2021 
ve 2022’de yapılacak proje-
lerin altyapısını oluşturmak 
adına 7-8 ayrı Bakanlıkta 
önemli görüşmeler yaptıkla-
rını ifade etti. Bursa’ya daha 
güzel hizmetler yapabilmek 
için araçları yenilemeye ve 
envantere yeni araçlar kat-
maya devam ettiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
ekip arkadaşlarımızla en ücra 
kırsal mahalle ve köylere ka-
dar çalışmalar yürütüyoruz. 
Köprüler ve kavşaklar yapıyo-
ruz. Pandemi döneminde zor 
bir süreç geçirdik ama yine 
durmadık. Yasaklı ve kısıtlı 
günleri fırsat bildik ve özel-
likle ana arterlerde ve farklı 
güzergahlarda çalışmalar 
yürüttük. Özellikle 2021 ve 
2022’de çok önemli ihaleler 
ve yapımlar başlayacak. Toplu 

taşımadan uzaklaşıldığı ve bi-
reysel araç kullanımının art-
tığı dönemdeyiz. Ama kısa bir 
zaman sonra tekrar normale 
dönülecektir. Emek Şehir 
Hastanesi hattı çalışmaları 
başladı. T2 tramvay hattıyla 
alakalı İnşaat çalışmaları baş-
ladı. Sinyalizasyon çalışmaları 
ihalesi Şubat ayı içerisinde 
yapılacak. Süreç normalleş-
tiğinde çok daha hızlı bir 
seyrüseferin Bursa’da gerçek-
leştiğini göreceğiz” dedi.
Filo yenileniyor
Karla mücadele noktasında 
da tüm ekiplerin kesintisiz 
hizmet verdiğini belirten 
Başkan Aktaş, "Kar küreme 
araçları, tuzlama kamyonları, 
grayderler, kepçe gibi diğer 
gerekli tüm araç ve ekipman-
lar şehrin 4 ayrı bölgesinde 
yoğun bir çalışma gerçekleş-
tirdik. Büyükşehir Belediyesi 
17 ilçede ve 1058 mahallede 
kesintisiz çalışıyor. Buna 
paralel olarak araçlar eskiyor. 
Bir taraftan da bu yenilemeyi 
sağlıyoruz. 2020 yılında 13 
adet cenaze nakil aracı, 8 
adet damperli kamyon, 1 adet 
çift kabin kamyonet, 4 adet 
mıcır sericili kamyon, 1 adet 
asfalt tamir ve bakım aracı 
parkımıza dahil oldu. Şu anda 
881 araçlık araç parkımız 
var. Bugün de 17 milyon TL 
değerindeki 47 aracı hizmete 
alıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bursa’da trafik, Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştir-

diği yatırımlarla nefes alıyor. Bir 
yandan mevcut köprülü kavşak-
larda genişleme faaliyetlerini 
sürdüren, diğer yandan ise al-
ternatif yollarla araç yoğunluğu-
nu eriten Büyükşehir Belediyesi, 
kısıtlama günlerini fırsat bilerek 
akıllı kavşak ve asfalt içi sensör 
uygulamalarını yoğunlaştırdı. 
Hayran Caddesi’ne inşa edilecek 
tünel için ihale aşamasına gelen 
Büyükşehir Belediyesi, Hancı 
Caddesi ile Kavaklı Caddesi 
birleşimi için planlanan yatı-
rımda da sona geldi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Ulaşım Daire Başkanlığı ekip-
lerince sürdürülen çalışmaları 
yerinde inceleyerek, Bursalıları 
ailelerine güvenle ve hızlı bir 
şekilde ulaştıracak yatırımla 
ilgili açıklamalar yaptı.

Kapasite yüzde 30 artıyor
Başkan Alinur Aktaş, Hancı 
Caddesi ile Kavaklı Caddesi 
birleşimindeki kavşak alanın-
da gerçekleştirilen faaliyet ile 
birlikte adanın kaldırıldığını ve 
kavşak çıkış kollarının genişle-
tildiğini söyledi. Akıllı kavşak 
uygulamasında asfalt altına 
döşenen sensörler yardımıyla 
yeşil sürelerinin araç yoğunlu-
ğuna göre değişkenlik kazandı-

ğını ifade eden Başkan Aktaş, 
“Böylelikle kavşağın kapasitesi 
yüzde 30 oranında artacak. Zir-
ve saatlerde bölgede meydana 
gelen trafik yoğunluğu problemi 
bu sayede giderilmiş olacak” 
dedi. Başkan Aktaş, çalışmalar 
kapsamında bin 328 ton asfalt, 
4 bin metreküp kazı-dolgu ve 
trafik sinyalize imalatlarının 
tamamlandığını ifade etti. 
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Büyükşehir çalışıyor, 
trafik rahatlıyor
Bursa’nın trafik problemini gidermek için şehrin pik noktalarında 
akıllı kavşak ve yer altı sensör uygulamalarını sıklaştıran Büyük-
şehir Belediyesi, Hancı ile Kavaklı caddelerinin kesiştiği noktada 
yaptığı düzenlemelerde sona geldi.

Araçlar yenileniyor, 
ulaşımda konfor artıyor
86 yeni aracı Burulaş bünyesine katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
124 Nolu Barakfakih Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ardından şimdi de 
94 Nolu Kumla Taşıyıcılar Kooperatifi’ne 16 adet 8,5 metrelik otobüs 
kazandırılmasına destek sağladı.
Bursa’da ulaşım sorununu 
en aza indirmek amacıyla yol 
genişletme, yeni yollar, köprü 
ve kavşaklar ile raylı sistem 
optimizasyonu gibi çalışmaları 
aralıksız sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan toplu 
taşıma araçlarındaki konforu en 
üst seviyeye çıkarmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz ay 85 adet 12 
metrelik klimalı, engelli rampalı 
sıfır araç ve hediye alınan 1 adet 
8 metrelik aracı Burulaş otobüs 
filosuna dâhil eden Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerdeki toplu 
taşıma araçlarının da yenilen-
mesine öncülük ediyor. Bir süre 
önce Büyükşehir Belediyesi ve 
Burulaş’ın katkılarıyla 124 Nolu 
Barakfakih Taşıyıcılar Koope-
ratifi tarafından alınan 26 adet 
mikrobüs hizmete alınırken, 
şimdi de 94 Nolu Kumla Taşıyı-
cılar Kooperatifi tarafından alı-
nan 16 adet 8,5 metrelik klimalı, 
alçak tabanlı, engelli rampalı 

sıfır araç filoya dâhil edildi.
Gemlik, Kumla, Narlı, Karacaali, 
Haydariye arasında sefer yapan 
otobüslerin yenilenmesiyle 
vatandaşlara daha konforlu bir 
ulaşım imkanı sunduklarını be-
lirten 94 Nolu Kumla Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Mehmet 
Yıldız, araçların yenilenmesi 
sürecinde verdikleri katkılar 
nedeniyle Burulaş yönetimi ile 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Büyükşehir’in hizmet 
filosu güçleniyor
Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çık-
ması için fiziki yatırımlara ağırlık veren, 
konforlu ulaşımı vatandaşlarla buluştu-
racak çalışmaları ara vermeden sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 17 
milyon TL’lik yatırımla hizmet filosuna 
47 yeni aracı daha kattı.
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Batık Bazilika’ya Göbeklitepe modeli
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
kültürel miras çalışma-
ları kapsamında yaptı-
ğı hava çekimlerinde 
ortaya çıkan ve 2014 
yılında Amerika Arke-
oloji Enstitüsü tara-
fından ‘Dünyadaki 
En Önemli 10 Arkeo-
lojik Keşif’ arasında 
gösterilen İznik 
Gölü içindeki 1500 
yıllık batık bazi-
likanın Göbekli-
tepe modeli ile 
tarihe ve doğaya 
zarar vermeye-
cek bir yakla-
şımla ziyarete 
açılması plan-
lanıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel miras çalışma-
ları kapsamında 2014 
yılında yapılan hava 
çekimlerinde ortaya 
çıkan ve aynı yıl bu alan-
da otorite olarak kabul 
edilen Amerika Arkeoloji 
Enstitüsü’nce ‘Dünyadaki 
En Önemli 10 Arkeolojik 
Keşif’ arasında gösterilen 
İznik gölündeki batık 
bazilika turizme kazan-
dırılıyor. İznik’te göl kıyı-
sının 20 metre açığında 
1,5-2 metre derinlikte 
bulunan ve 1500 yıl önce 
Aziz Neophytos adına 
inşa edildiği belirlenen 
bazilikanın nasıl ziyarete 
açılacağı konusu geniş 
katılımlı bir toplantıda 
ele alındı.
Ziyarete açılmamış 
olmasına rağmen tarih 
ve arkeoloji meraklıla-
rı tarafından merakla 

takip edilen bazilika 
için Göbeklitepe’de 
uygulanan model 
öne çıktı. İznik Gö-
lü’ndeki Bazilika’nın 
Göbeklitepe’de uygu-
lanan modele benzer 
bir yaklaşımla tarihe 
ve doğaya zarar verme-
yecek bir yüzer iskele 
ve destekleyici tanıtım 
mekanlarıyla ziyarete 
açılabileceği konusunda 
fikir birliğine varıldı. 
Farklı kurumların yetki 
alanı içerisinde kalması 
sebebiyle proje oluştur-
ma ve ilgili kurumlardan 
gerekli izinlerin alınması 
için gerçekleştirilecek 
sürecin Bursa Büyük-
şehir Belediyesi öncü-
lüğünde başlatılmasına 
karar verildi. Çalışmalar 
belli bir noktaya getiril-
diğinde konu hakkındaki 
detaylar kamuoyuyla 
paylaşılacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin gelece-
ğe damga vurmaya 
hazırlandığı Bursa 
Hanlar Bölgesi Çarşı-
başı Kentsel Tasarım 
Projesi’nin belirlen-
mesi için düzenlediği 
yarışma sonuçlandı.

Çarşıbaşı’nın kazananları belirlendi

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

oluşmaya başlayan, 16. yüzyıl-
da han, bedesten ve çarşıların 
oluşumuyla gelişimini tamam-
layan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni etrafını çevreleyen 
binalardan arındırarak yeniden 
gün yüzüne çıkaracak projede 
bir etap daha aşıldı.  Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından da 
desteklenen projesinde, çalış-
malar kapsamında Kızılay, İşkur, 
Merkez Bankası ve Pirinç Han’ın 
hemen arkasındaki Bursalı Esiri 
Mehmet Efendi olarak bilinen 
40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına 
ait türbenin etrafını saran 15 
dükkanın yıkımı tamamlanmıştı. 
Bölgeye uygulanacak projenin 
belirlenmesi amacıyla düzenle-
nen yarışma da tamamlandı.
Geleceğe  
damga vuracak
Bursa’nın geleceğine damga 
vurması beklenen tarihi proje 
için açılan yarışmaya Amasya, İs-
tanbul, Kahramanmaraş, Ankara, 
Bursa, Kayseri, Sakarya, Kocaeli 
ve Van’dan 35 proje katılmıştı. 
Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu’nun yaptığı ve Mimar 
Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ah-
met Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin 
Derman, Mimar Ömer Selçuk 
Baz, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel 
Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir 
ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi 
alanında uzman isimlerden olu-
şan jürinin değerlendirme süreci 

tamamlandı. Jüri heyeti, Top-
hane yamaçları ile tarihi hanlar 
bölgesini bir bütün olarak ele 
alan ve bölgeyi tamamen yaya-
laştıracak Mimar Ece Avcı’nın 
ekip başı olduğu 10 numaralı 
projeyi birinci seçti. Yarışmada 
Mimar Osman Can Bagatır’ın 
ekip başı olduğu 22 numaralı 
proje ikinci ve Yüksek Mimar 
Fatih Yavuz’un ekip başı olduğu 
35 numaralı proje de üçüncü 
oldu. Yarışmada ayrıca 3 proje 
de mansiyona değer görüldü.
Cazibe merkezi
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin çok önemli ve değer-
li bir alan olduğunu hatırlatarak, 
yarışmaya katılan tüm mimarlar 
ve süreci başından beri takip 

eden jüri üyelerine emekleri 
için teşekkür etti. Bursa’nın 
cazibe merkezi olan bu bölge 
için uygulanacak projede ortak 
aklı devreye alıp, ülke genelin-
de bir yarışma açtıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Sadece bir 
alanı yıkıp, bir yerleri açmak 
değil, gerçekten bir alanı gerçek 
manada gün yüzüne çıkarmak 
istiyoruz. Payitaht Bursa’da 
tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor 
derken gerçekten işin tüm 
boyutlarını, ekonomik boyutla-
rında oradaki esnafı da ulaşımı 
da yaya sirkülasyonunu da ve 
diğer tüm unsurları da düşüne-
rek hareket ediyoruz. Yarışma 
sürecimiz tamamlandı. İnşallah 
bölgedeki kamulaştırma ve 
yıkım çalışmalarımız da devam 
edecek. İnşallah bu yılsonunda 
bölgedeki değişimi hep birlikte 
göreceğiz” diye konuştu.

Bursa’nın değeri 
ortak akılla belirleniyor
Bursa’da turizmi teşvik amacıyla şehrin 
tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla ‘2021 yılı temasının belirlen-
mesi’  istişare toplantısı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 2021 yılı 

özelinde ‘tema’ belirlenmesi 
istişare toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda, erguvan, 
leylek, koza, Osman Gazi’yi 
anma törenlerinin devlet 
töreni haline getirilmesi, 
Bursa’da zaman ve saat kül-
türü, Uludağ, İznik, Gölyazı, 
Aktopraklık, su, Emir Sultan, 
Hanlar Bölgesi, Zeyniler 
Köyü, Mudanya Myrlea antik 
kenti, zeytin, Çelebi Mehmed, 
Yeşil Külliyesi, Ahmet Vefik 
Paşa, çini, ipekçilik, ipek, 
sağlık, yöresel lezzetler, eko-
turizm ve Oylat Kaplıcaları 
başlıkları gündeme getirildi. 
Hanlar Bölgesi, ‘Yeşil Bursa’, 
İznik ve ipekçilik konuları ise 
öne çıktı.
Hedef Bursa’yı ön 
plana çıkartmak”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa’ya özgü 

bir değeri de 2021 yılı tema-
sı olarak belirlemeyi amaçla-
dıklarını söyledi. Belirlenen 
konu özelinde yapılacak 
etkinliklerle Bursa’yı ulusal 
ve uluslararası platformlarda 
tanıtmak istediklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “Bursa 
olarak çok farklı ve çok 
sayıda özelliği bünyemizde 
barındırıyoruz. Bu kadar faz-
la özelliği aynı anda bulun-
durmamızdan ötürü hep-
sini azar azar sahiplenmek 
zorunda kaldık. Amacımız 
tarihe yön veren, Osmanlı’yı 
kuran, uygarlıkların kesişme 
noktası olan Bursa’nın taşı-
dığı değerleri yeni değerlerle 
harmanlayıp bir dünya kenti 
yapmaktır. Bu vizyona sahip 
ve aynı zamanda modern 
yüzüyle de gelişen Bursa'nın 
bir özelliğini ön plana çıkart-
mak istiyoruz. 2021’i ona 
dair etkinliklerle dolu dolu 
geçirmek istiyoruz" dedi.
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Birinci derece deprem kuşağı üze-
rinde yer alan Bursa’daki depreme 

dayanıksız yapı stoğunun belirlenmesi 
çalışmalarını hızla sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 
hakkında riskli yapı raporu verilen 
kendi mülkiyetindeki binaların yıkımı-
na da başladı. Büyükşehir Belediyesi 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi Başkanlığınca 
yürütülen çalışmalar kapsamında, Mu-
danya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde 
bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçen iki katlı binadaki 
incelemeler tamamlandı. Hazırlanan 
Riskli Yapı Raporu Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından da onaylanan 

binanın yıkımına başlandı.
Modern eğitim yuvası
Özel İdare’den Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç 
kullanılmayan binanın yıkılmasının 
ardından yerine 370 metrekare alan 
üzerine modern bir eğitim binası 
kazandırılacak. Böylelikle olası bir 
deprem anında çökme ihtimali bu-
lunan bir bina ortadan kaldırılırken, 
Mudanya ilçesi bünyesinde bayanlar 
için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi 
ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de 
bulunduğu zemin artı 3 katlı modern 
bir eğitim yuvasına kavuşmuş olacak.
Yatırımlara devam
Mudanyalıların da yoğun ilgi göster-

diği Busmek kurslarının daha sağlıklı 
mekanlarda yapılabilmesi için yer 
arayışı içinde olduklarını belirten 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Özel İdare’den belediye-
mize geçen bu binayı Busmek merkezi 
olarak kullanmayı düşündük. Ancak 
yaptığımız incelemede binanın depre-
me dayanıksız olduğunu belirledik. Bi-
nanın yıkım çalışmaları bitmek üzere. 
Yıkımın ardından Mudanyalıların yo-
ğun olarak kullanacağına inandığımız 
modern bir binayı ilçemize kazandıra-
cağız. Yapacağımız bina Busmek Kurs 
Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi 
olarak hizmet verecek. Şimdiden Mu-
danyalılara hayırlı olsun” dedi.
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Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ bölgesi yatırımları kapsamında planlanan 
Büyükorhan Meydanı, Başkan Alinur Aktaş tarafından törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 17 
ilçenin tümünde eş zamanlı 

sürdürdüğü yatırım ve hizmetler, hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kap-
samda Büyükorhan için planlanan 
meydan projesi de tamamlanarak 
hayat buldu. Sosyal tesis çalışmaları 
ile çevre düzenlemelerinin de yapıldı-
ğı, içerisinde 15 Temmuz demokrasi 
şehitleri anısına inşa edilen çeşmenin 
de yer aldığı 2 dönümlük meydan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Büyükorhan Kaymakamı Kadir 
Kılıç ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet 
Korkmaz halkın istifadesine sunuldu. 
Açılış nedeniyle düzenlenen törene, 
vatandaşlar da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa’nın 
her noktasına dokunmaya çalıştıkları-
nı söyledi. Büyükorhan’da vatandaşla-
rın 35 yıldır asbestli borulardan su iç-
tiğini ve bu sıkıntının giderilmesinde, 
daha sağlıklı ve kaliteli su tüketimiyle 
ilgili yatırımlarda sona geldiklerini be-
lirten Başkan Aktaş, “Altyapı çalışma-
ları tamamlandı, üst yapı çalışmaları 
sürüyor. İnşallah çok kısa zamanda bu 
çalışmalar da bitecek. Pırıl pırıl sokak-
larda hep beraber gezeceğiz” dedi.
Bölgenin ekonomik olarak kalkın-
masını istediklerini ve çalışmaları 
bu doğrultuda sürdürdüklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, “İyi niyet ve 
samimiyetle tüm imkanları sefer-
ber ediyoruz. Dünyada yatırımların 
durdurduğu bir ortamda, Cumhur-
başkanımızdan aldığımız güçle, yeni 
çalışmaları hayata geçiriyoruz. 17 
ilçemizde 600 civarında şantiyemiz 
var. BUSKİ altyapıda, Büyükşehir üst-
yapıda canla, başla ve heyecanla çalı-
şıyor. Söz verdiğimiz hizmetleri bir bir 
yerine getiriyoruz. Yapılan meydan ve 
tesisin ilçeye hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş’a teşekkür  
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet 
Korkmaz ise salgının etkisini artırdığı 
günlerde bile Büyükşehir Belediyesi 
yatırımlarının hız kesmeden sürdü-
ğünü ifade etti. Son olarak ilçenin 
Başkan Aktaş sayesinde harika 
bir meydan kazandığını söyleyen 
Korkmaz, “Büyükorhan Belediyesi 
olarak hükümetimizin ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla yorulma-
dan hizmetlerimize devam ediyoruz. 
2020 yılı itibarı ile altyapısı tamam-
lanan 15 mahallemizde üstyapı çalış-
malarında da sona gelindi. İnşallah 10 
gün içerisinde doğalgazı da vererek, 
bölgemize bir hizmeti daha kazandır-
mış olacağız. Desteklerinden dolayı 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üye-
leri, meydanın açılışını gerçekleştirdi.

Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor
Büyükşehir Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu bulunan Mudanya’daki bina-
yı yıkarak, yerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi 
ve Ana Kucağı eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir bina kazandıracak.

Çevre katliamına 
5,8 milyon TL ceza
Hafriyat ve inşaat atığı ta-
şıyan bine yakın kamyonu 
uydu araç takip sistemine 
uyumlu, damper hareket-
lerine duyarlı GPS cihazı 
ile takip altına alan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 2020 
yılında atıkları kaçak ola-
rak doğal ortama bırakan 
kişi ve firmalara toplam 5 
milyon 873 bin 214 TL idari 
para cezası uygulandı.

Bursa’nın daha 
sağlıklı ve 

yaşanılabilir bir 
kent olması için 
çevre yatırımlarına 
ağırlık veren, su, 
kanalizasyon, yağ-
mur suyu hatları ve 
dere ıslah çalış-
malarının yanında 
büyük ölçekli yeni 
yeşil alanları kente 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı 
da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle 
dere kenarları ve verimli tarım alanlarına 
kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne 
geçmek için Büyükşehir Belediyesi’nce 
il genelinde 28 adet hafriyat depolama 
sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını 
kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 
2020 yılında ton başına 5,50 TL ücret 
alınırken, bu kadar az parayı ödememek 
için kaçak dökümle çevre katliamına yol 
açanlar da hem havadan hem de kara-
dan takip altına alındı. UKOME kararıyla 
hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip 
sistemine uyumlu, damper hareketlerine 
duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunlulu-
ğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın 
kamyon GPS’le takibe alındı. 2020 yılında 
gerek uydu takibi gerekse saha denetim-
lerinde kaçak olarak hafriyat dökümü 
yaptığı tespit edilen 17 şahıs ve 13 firma-
ya toplam 5 milyon 873 bin 214 TL idari 
para cezası uygulandı.
Çevre hassasiyeti
Başkan Aktaş, “Vatandaşlar olarak, 
sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan 
her bir birey olarak hepimizin bu konuda 
yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği 
içerisinde havadan ve karadan denetimler 
yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur 
olmaması için çok küçük bedellerle bu işi 
halletmek varken, sırf ‘bedava yapayım’ 
diye hem çevreye zarar verildiğini hem 
de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu 
hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm ya-
pan şirketlere 265 bin 497 TL ve kişilere 
ise 88 bin 499 TL bu işin cezası var. 2020 
yılında biz 5 milyon 873 bin 214 TL idari 
para cezası uyguladık. Günde ortalama 
250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza 
gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. 
Eğer buralara izinli döküm yaparsanız 
tonu 5,5 TL. Böyle küçük bedellerle bu işi 
halletmek varken, çok yüksek bedellerle 
ceza ödemenin hem insani hem de mali 
olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimi-
zin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilir-
liği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. 
Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi daha 
dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.
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Büyük dönüşümde 
imzalar atıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan depremlerin ardından 
önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm için düğmeye bas-
tı. ‘Vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ 
temel ilkesiyle Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerinde hazır-
lanan dönüşüm modeli için anlaşmaya varılan hak sahipleriyle ilk 
imzalar atıldı.

Ulaşımdan altyapıya kadar 
her alanda projelerini haya-

ta geçiren Büyükşehir Belediye-
si, daha sağlıklı, ferah ve modern 
bina ve mekanlar için başlattığı 
kentsel dönüşüm çalışmalarına 
start verdi. Zaman içinde yıpra-
nan alanları iyileştirerek, depre-
me dayanıklı konutlarla güvenli 
yaşam alanları oluşturmayı 
amaçlayan Büyükşehir Belediye-
si, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler 
ve 75. Yıl mahallelerini kapsa-
yan bölgede halk sahipleriyle 
anlaşmaya başladı. Toplam 6,19 
hektar alanı kapsayan üzerinde 
184 yapı ve 350 hak sahibinin 
bulunduğu 3 bölgeden oluşan 
kentsel dönüşüm projesinin bi-
rinci bölgesinde, 9425 metreka-
re alanlı birinci etap yapılacak. 
Projenin uygulanacağı alanda 
halen 22 adet yapı ve toplam 62 
hak sahibi bulunurken, zemin 
artı 7 kat olarak planlanan 3 
blokluk projede toplam 133 
daire yapılacak.
Proje kapsamında hak sahipleri, 
hak edişlerinin 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 
taşınmaz sahiplerinin talebi 
üzerine idarenin uygun bulması 
durumunda 6306 sayılı kanun 
kapsamında riskli yapı tespiti 
yaptırılabilecek. Riskli bulunan 
yapı sahipleri, kanun kapsamın-
da kira yardımından da yararla-
nabilecek.
Hedef;  
sağlıklı dönüşüm
Anlaşmaya varılan hak sahiple-
riyle imza töreninde bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, 
alınan kararların 
herkese hayırlı 
olmasını diledi. 
Başkan Aktaş ve 
hak sahipleri 
ilk imzaları 
attı. Atılan 
imzaların 
diğer hak 
sahiplerine de 
örnek olmasını dileyen 
Başkan Alinur Aktaş, 
herkesin ailesiyle 
güzel mekanlarda ve 
ortamlarda yaşama-
yı istediğini ve hak 
ettiğini belirtti. 
Kendisinin de 
arzularının bu 
yönde oldu-
ğunu ifade 
eden Başkan 
Aktaş, “En 
son İzmir dep-
reminde ülke olarak 
büyük acı yaşadık. Sağlam 
bina, sağlıklı ortamlar gibi konu-
ları bazen ihmal ediyoruz. Ama 
bu ihmaller sonra hayatımıza 
mal olabiliyor. İzmir’de sağlam 
denilen binaların nasıl yıkıldı-
ğını gördük. İnşallah bu anlaş-
malar güzel neticeler verecek. 
Bundan şüpheniz olmasın. Çev-
renizdekileri bu yönde teşvik 

ede-
bilirsi-
niz. Küçük 
hesaplar peşinde 
olmamalıyız. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak bu ko-
nuda para kazanmanın derdinde 
değiliz" dedi.

BUSKİ'ye Bakanlık'tan teşvik
BUSKİ, yıllık enerji bedellerinin yüz-
de 50’sini geri almaya hak kazanarak 
Bursa’ya değer katmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ Genel 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı'nın 'Atıksu 
Arıtma Tesislerinin Teşvik 
Tedbirlerinden Faydalan-
masında Uyulacak Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmelik' 
gereğince ilgili yükümlülük-
leri yerine getirmesinden 
dolayı bakanlık tarafından 
geçtiğimiz yıllarda ödenen 
elektrik bedellerinin yarısını 
geri aldı. Böylelikle kurum, 
9.1 milyon TL tutarında aldığı 
teşvik ile enerji maliyetlerini 
yarı yarıya azaltmayı başar-

mış oldu. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, BUSKİ'nin aldığı teşvik ile 
işletme maliyetlerinde sağla-
mış olduğu tasarrufa dikkat 
çekerken, 2021 yılı için enerji 
teşvik ödemelerinden fayda-
lanabilmek adına geri ödeme 
belgesinin süresi dolan 
Doğu ve Batı Atıksu Arıtma 
Tesisleri'nin, belge yenileme 
başvurusunu güncellediğine 
de vurgu yaptı. Başkan Aktaş 
“Sağlıklı içmesuyu sağlama-
nın yanı sıra çevre sağlığı 
için de yatırımlarımız devam 
ediyor" dedi.

Yılların doğalgaz özlemi sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programında olmayan 
bazı mahallelerdeki imarı dışı bölgelerin de bu yılki yatırım progra-
mına alınması için girişimlere başladı.

Bursa’nın Osmangazi, 
Yıldırım, Kestel ve Gürsu 

ilçelerindeki bazı bölgelerde 
doğalgaz kullanımının 2021 
yatırım planına alınması konu-
sunun görüşülmesi amacıyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde istişare toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar, 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, Kestel Belediye 
Başkanı Önder Tanır, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş 
Akhan, Bursagaz Tarife Yatırım 
ve Paydaş Yönetimi Direktörü 
Ertan Yıldız katıldı.
Doğalgaz müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, şehirde doğalgaz 
kullanımını bekleyen vatandaş-
ları çok yakından ilgilendiren 
gaz dağıtımı konusunu hem 
Bursagaz hem de ilçe beledi-
ye başkanlarının katılımıyla 
istişare ettiklerini söyledi. 
2019 ve 2020 yıllarında toplam 
nüfusu 50 bini dahi bulmayan 

4 dağ ilçesinin 150 milyon TL’yi 
bulan bir yatırımla doğalgaza 
kavuşturulduğunu hatırlatan 
Başkan Aktaş, “2021 yılı yatırım 
programı da belliydi. Başta 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer 
olmak üzere Bursagaz’ın yetkisi 
dahilindeki Gürsu, Mudanya, 
İznik ve Kestel'de yeni yatırım-
lar planlanmıştı. Fakat milletve-
killerinin takipleri sonucunda 
su, kanalizasyon, yağmur suyu, 
elektrik gibi bütün hizmetlerin 
gittiği Bursa’da imar dışı bölge-
lerin de doğalgaza kavuşturul-
ması düşünüldü. Mevcut yatırım 
programına ilave olarak yeni 
bir yatırım programı oluşturma 
noktasında öngörülerimizi orta-
ya koyduk” dedi.

Gaz dağıtım şirketi Bursagaz’ın 
2021 yatırım programını yaptı-
ğını, 2022 ve sonraki yıllar için 
bunu yapmak istediğini dile 
getirdiğini açıklayan Başkan 
Aktaş, “Ancak Bursagaz tekrar 
EPDK ve üst yönetimle görü-
şüleceğini bildirdi. Osmangazi, 
Yıldırım, Kestel ve Gürsu’da 
özellikle doğalgazı bekleyen 
bazı mahallelerin 2021 yatırım 
programına alınmasını çok arzu 
ediyoruz. Yakın bir zaman içeri-
sinde hangi mahallelerle alakalı 
çalışmalar yapılacaksa bunları 
ilan edeceğiz. 2021 yazında bu 
çalışmaların başlamasını, 2021 
Eylül’den itibaren de bu mahal-
lelerin doğalgaza kavuşmasını 
istiyoruz" diye konuştu.
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Bursa’da altyapı ve 
çevre yatırımlarına 

öncelik vererek daha ya-
şanılabilir bir kent oluş-
turmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerdeki vahşi çöp 
depolama alanlarının 
ıslahı konusunda 
önemli mesafe kat 
etti. Bursa genelin-
deki 29 vahşi çöp 
depolama alanın-
dan 25’ini kapa-
tarak ilçelerdeki 
önemli bir çevre 
sonunu ortadan 

kaldıran Büyükşehir Beledi-
yesi, Orhaneli, Harmancık, 
Büyükorhan ve Keles ilçele-
rinde de meselenin çözümü 
için başlattığı çalışmalarda 
sona doğru geldi. 
Bursa'nın 17 ilçesinde 
altyapı ve üstyapıda önemli 
çalışmalara imza attıklarını 
söyleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, Or-
haneli Belediyesi ile işbirliği 
içerisinde ‘Katı Atık Aktarma 
İstasyonu’nun çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtti. Bir 
şehrin gelişmişliğinin önemli 
göstergelerinden bir tanesi-

nin de atıkların sağlıklı bir 
şekilde bertarafı olduğunun 
altını çizen Başkan Aktaş, 
çöplerin ayrıştırılarak eko-
nomiye de kazandırılmasının 
aktarma istasyonuyla daha 
kolaylaşacağını dile getirdi. 
Başkan Aktaş, “Orhaneli'deki 
bu alan yaklaşık 11 dönüm. 
Orhaneli katı atık aktarma 
istasyonundaki imalatlar, in-
şaatları devam ediyor. Saha 
düzenleme çalışmaları ve 
kantar binası imalatları de-
vam ediyor. İnşallah bölge-
deki atık sorununu ortadan 
kaldırmış olacağız" dedi.

BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün Doğancı Bara-

jı’ndan Dobruca Arıtma 
Tesisleri’ne kadar olan hatta 
yer alan D0, D13 ve D12 su 
depolarında hizmete aldığı 
HES santralleri, Türkiye’ye 
örnek oldu. 2016 yılında 
yenilenebilir enerji alanında 
projeler geliştiren BUSKİ, 
kente Doğancı Barajı’ndan 
su getiren ana isale hatları 
içerisinde akan suyun gü-
cünden faydalanarak elekt-
rik enerjisi üretmek için 
kolları sıvadı. HES yatırım-
ları, kurulan hedef doğrul-
tusunda bu hatta planlandı. 
Sırasıyla D0, D13 ve D12 su 
depoları üzerinde santraller 
kuruldu. Bu santrallerde 
hizmete alındığı tarihten 
bugüne kadar 52.934.000 
kWh’lık elektrik enerjisi üre-
tildi. BUSKİ, ana isale hatları 
üzerinde konumlandırdığı 3 
HES yatırımıyla yıllık enerji 
ihtiyacının yüzde 15’ini kar-
şılar hale geldi. BUSKİ’nin 
attığı bu adımlar, DSİ tara-
fından tüm Türkiye’ye örnek 
gösterildi.

Kendi kendine  
yeten bir Bursa
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, durağan 
tüm varlıklarının aktif hale 
getirildiği, daha yaşana-
bilir bir Bursa yolunda 
emin adımlarla yola devam 
ettiklerini söyledi. Belir-
ledikleri hedefler doğrul-
tusunda atılması gereken 
tüm adımları tereddütsüz 
yerine getirdiklerini belirten 
Başkan Aktaş, BUSKİ’nin ana 
su hatları üzerindeki HES 
uygulamasının da bu anlam-
da bir gösterge olduğunu 
kaydetti. Enerji üretiminde 
doğal süreçten faydalanmak 
için HES’lerin yanı sıra GES 
ve RES’ler konusunda da 
benzer yatırımları hizmete 
aldıklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, “Göreve gelir gelmez 
hazırladığımız 5 yıllık strate-
jik plan doğrultusunda, her 
anlamda daha yaşanabilir 
bir Bursa’nın temellerini hep 
birlikte oluşturacağız. Enerji 
üretimiyle de kendi kendine 
yeten bir Büyükşehir Beledi-
yesi arzuluyoruz” dedi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, milli ekonomi-
ye katkı sağlamak ve artan enerji mali-
yetlerini düşürmek için içme suyu ana 
isale hatları üzerine kurduğu 3 HES ya-
tırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 
15’ini karşılar hale geldi. BUSKİ’nin attı-
ğı bu adım, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’ye 
örnek gösterildi.
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Güçlü altyapı için 
temiz çevre yatırımı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon 500 bin TL harca-
narak yaptırılacak ve Emet çayı ile mevcut Deveci Konağı Barajı’nın 
su kalitesinde iyileşme sağlayacak olan Harmancık Atık Su Arıtma 
Tesisi’nin temeli törenle atıldı.

Bursa’nın geleceğe daha 
sağlıklı bir şekilde taşınması 

hedefiyle yeraltı ve yer üstü ya-
tırımlarını tüm hızıyla sürdüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şehre kazandırdığı 10 adet 
atıksu arıtma tesisinin ardından 
yaklaşık 14 milyon 500 bin TL’ye 
mal olacak Harmancık Atık Su 
Arıtma Tesisinin çalışmalarına 
törenle start verdi. Harmancık 
merkez, Ballısaray, Bekdemirler, 
Ece ve Kepekdere mahallelerine 
hizmet vermesi planlanan tesis, 
yaklaşık 10 dönüm alan üzerine 
konuşlandırıldı. Tesis, günlük 
ortalama 3 bin 109 metreküp 
kapasiteli azot ve fosfor gide-
riminin sağlandığı, ilave olarak 
kum filtreleri ve UV dezenfeksi-
yon sistemine sahip ileri biyolo-
jik arıtma prosesine sahip. Proje 
tamamlandığında, bölgedeki 
atık sular toplanarak arıtıldık-
tan sonra alıcı ortama deşarjı 
kontrollü bir şekilde yapılacak. 
Emet Çayı ve mevcut olan Deveci 
Konağı Barajı su kalitesinde 
iyileşme sağlanacak.
Dağ yöresine destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
köyden kente göçün önüne 
geçebilmek, ilçelerin kendi 
değerleriyle ve zenginlikleriyle 
gelişmesine ön ayak olmak için 
projeler üretip hayata geçir-
diğini söyleyen Başkan Aktaş, 

her bölgenin ihtiyacına yönelik 
projeleri geliştirip özellikle 
üretim kapasitesinin artırılması-
na özen gösterdiklerini belirtti. 
Harmancık’ta ulaşım, altyapı, 
tarihi mirası koruma, çevre 
düzenlemeleri gibi konularda 
Büyükşehir Belediyesi’nin ya-
tırımları olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Harmancık’a 
BUSKİ marifetiyle yapılan 43 
bin 112 metre içme suyu hattı, 
31 bin metre kanalizasyon hattı, 
11 bin 300 metre yağmursuyu 
hattı, 7 adet depo, asfalt ve yama 
çalışmalarıyla birlikte toplam 
33 milyon 200 bin TL harcandı. 
Ulaşım çalışmaları kapsamında 
6 bin 500 metre sıcak asfalt, 34 
bin metre sathi kaplama, 33 bin 
200 ton ocak malzemesi, 29 bin 
800 metrekare parke temini, 
2 bin 112 metre oto korkuluk 
çalışması gerçekleştirdik. Bu 
çalışmaların toplam maliyeti ise 

14 milyon 120 bin TL. İlçemize 
bağlı mahallelerin mezarlıkla-
rında, okullarında, cami ve çev-
relerinde düzenleme çalışmaları 
yaptık. Kent mobilyaları üretim 
merkezinden eko turizm tesisi 
yapımına kadar farklı çalışmala-
rı hayata geçirdik” dedi.
17 ilçede çalışma
Gerçek manada gelişmişliğin 
ve çağ atlamanın gereği olan 
önemli bir altyapı yatırımını 
hayata geçirdiklerini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Proje, yaklaşık 
10 dönüm alan üzerine konuş-
landırıldı. Projenin finansmanı, 
su kanalizasyon ve altyapı proje-
leri (SUKAP) kapsamında genel 
bütçeden tutarın yüzde 50’si 
hibe olarak İller Bankası tara-
fından ihale edildi. Kalan kısmı 
öz kaynaklardan karşılanacak. 
Tesisin, 540 günde Mart 2022’de 
tamamlanmasın planlanıyor. 
Ama bizim hayalimiz inşallah 
2021 sonunda projeyi bitir-
mek. Birileri konuşur, dedikodu 
yapar ama bizler şehirlerimizde 
ne yapabileceğimizin derdi ve 
heyecanı içerisindeyiz. Pandemi 
sürecinde bile yatırımlarımızı 
kesmiyoruz. Devletin ve Büyük-
şehir Belediyesi’nin imkanlarını 
ilçelerimize kullandırıyoruz. 
İnsanlarımızın pırıl pırıl şehir-
lerde yaşamasını istiyoruz" diye 
konuştu.

BUSKİ’nin  
HES yatırımları 
Türkiye’ye örnek

Dağ ilçelerinde atık sorunu tarih oluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Orhaneli ilçesinde vatandaş-
ların yaklaşık 30 senedir 
beklediği ‘Orhaneli ve 
Keles Katı Atık Aktarma 
Merkezi’ni 2021 Mart ayın-
da hizmete açmaya hazır-
lanıyor. Orhaneli ilçesinin 
güçlü turizm ve tarım po-
tansiyeline sahip olduğunu 
söyleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu 
projenin Orhaneli’ye güç kata-
cağına inanıyorum” dedi.
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Tüm dünyada pandemi 
dolayısıyla yatırımların 

yavaşladığı bir dönemde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
17 ilçede altyapıdan ulaşıma, 
spordan kırsal kalkınmaya 
kadar her alanda yatırımları-
nı ara vermeden sürdürüyor. 
İnegöl ilçesinde daha sağlıklı 
bir yaşam için altyapı ve 
çevre yatırımlarına devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, 
Süleymaniye, Osmaniye, 
Burhaniye, Turgutalp ve 
Kemalpaşa mahallelerini ya-
kından ilgilendiren ve yoğun 
yağışlarda su baskınlarına 
sebep olan konunun kesin 
çözümü için harekete geçti.
Sel baskınlarının 
önüne geçilecek
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ 
marifetiyle yürütülen çalış-
maları İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban, AK Parti 
İnegöl İlçe Başkanı Mustafa 
Durmuş, BUSKİ Genel Müdü-
rü Güngör Gülenç ile birlikte 
inceleyerek bilgi aldı. ‘Dere 
ötesi’ diye tabir edilen sanayi 
sitesinde sadece 3 sokağın 
kaldığını, 15-20 güne kadar 
işin bitirileceğini söyleyen 
Başkan Alinur Aktaş, ilçede 
peyderpey asfaltlama çalış-
malarının da yapıldığını be-
lirtti. Şehir genelinde Avrupa 
Yatırım Bankası marifetiyle 
yapılan altyapı çalışmala-
rının da bulunduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, Çeltik-
çi-Cerrah arasındaki çalışma-
ların da yüzde 28 seviyesine 
ulaştığını dile getirdi. Bunun 
isale hatlarının tamamının 
ve su şehir şebekesinin yak-
laşık yüzde 40’lık kısmıyla 
alakalı olduğunun altını 
çizen Başkan Aktaş, yaklaşık 
100 milyonu aşan bir ihale 
olduğunu hatırlattı. Hem 
yağmur suyu hem de kana-
lizasyon hatlarını kapsayan 
ikinci etapla alakalı yeni bir 
kredi limitinin daha gelece-
ğini açıklayan Başkan Aktaş, 
“Gelen krediyle beraber 
2021 yılı içerisinde ihaleyi 
yaptığımızda İnegöl'de alt-
yapıyla alakalı sorunu genel 
anlamda tamamen bitirmiş 
olacağız. Bu arada kendi öz 
kaynaklarımızla kırsalda 
farklı çalışmalar yapıyoruz. 
Özellikle şehrin en düşük 
kotundaki Süleymaniye ve 
Osmaniye mahallelerinde 

su baskınlarını engellemek 
adına yapılan bu çalışmayı 
önemli buluyoruz. İş bünye-
sinde 750 metre baks ve 900 
metre prefabrik baks olmak 
üzere toplam 1650 metre 
yağmursuyu ana toplayıcı 
baks imalatı yapılacak. Bu 
imalat neticesinde Süleyma-
niye altgeçidinde yaşanılan 
su baskınları engellenmiş 
olacak. Süleymaniye, Osma-
niye, Burhaniye, Turgutalp 
ve Kemalpaşa mahallelerin-
deki sel baskınlarının önüne 
geçilecek” dedi.

Daha sağlıklı  
bir İnegöl
Birinci etap çalışmanın ön-
ceki dönem belediye başkanı 
Recep Altepe döneminde 
yapıldığını ancak o hatta 
bağlanmadığını hatırlatan 
Başkan Aktaş, ikinci etap 
çalışmayla birlikte süreci 
tamamen bitireceklerini 
anlattı. 2021 yazında çalış-
mayı tamamlamayı planla-
dıklarını söyleyen Başkan 
Aktaş, “Çalışmalar bittiğinde 
tüm mahallelerimiz rahat-
ladığı gibi özellikle Avrupa 
Yatırım Bankası marifetiyle 
yapılan altyapı çalışmaları 
tamamlandığında tüm İnegöl 
rahatlamış olacak. Daha 
sağlıklı, kaliteli içme suyu ve 
beraberinde kayıp ve kaçak-
ların ciddi oranda azaldığı, 
kanalizasyon ve yağmursuyu 
hatlarıyla beraber de rahat-
sız edici kokunun oluşmadığı 
güzel bir ortamı yaşaya-
cağız. Çalışmaların hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyo-
rum. Dünyanın pandemiyi 
konuştuğu ve yatırımların 
durdurulduğu bir dönemde, 
Allah'a hamd olsun bizlerin 
çalışmaları devam ediyor” 
diye konuştu.

11

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Karacabey’de 

başlattığı ilçe tarihinin en büyük 
yatırımında çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. İlçenin içme 
suyu ve iletim hatlarının baştan 
aşağıya değiştirilmesini, kayıp-
kaçak oranını azaltmayı ve su 
kalitesini artırmayı hedefleyen 
projenin, 600 günde bitirilmesi 
planlanırken yüzde 16’lık kısmı 
tamamlandı.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan, AK Parti Karacabey İlçe 
Başkanı Erdem İşcan ile birlikte 
çalışmaları inceleyen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, iş makinesini kullanarak 
içme suyu hattı borusunu yuva-
sına yerleştirdi. Karacabey'de 
altyapı çalışmalarının yoğun bir 
şekilde devam ettiğini söyleyen 
Başkan Aktaş, yaklaşık 5 ay önce 
yapılan törende 800 günlük 
çalışmayı 600 günde bitirme 
sözü verdiklerini hatırlattı. İçme 

suyu hattı çalışmalarının yüzde 
16 civarına ulaştığını belirten 
Başkan Aktaş, “Çalışmalar ara 
vermeden tüm hızıyla devam 
ediyor. Destek ve katkılarından 
dolayı Karacabey Belediye Baş-
kanı Ali Özkan’a, sabırlarından 
ötürü vatandaşımıza teşekkür 
ediyorum. Öte yandan altyapı 
çalışmalarını tamamen bitirecek 
olan kanalizasyon ve yağmur-

suyu ihalesi artık gün sayıyor. 
75-80 milyondan daha büyük 
bir çalışma olacak. Hem Yeniköy 
hem de Karacabey merkezde 
arıtma tesisi var. Topladığı-
mız bu kanalizasyon sularını 
arıtmamız, Karacabey derelerini 
asla kirletmememiz ve pırıl pırıl 
suları ortaya çıkarmamız gereki-
yor" diye konuştu.

Karacabey’de altyapı hamlesi
Karacabey'de 226 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi ve su 
kalitesini arttırmayı hedefleyen projede çalışma tüm hızıyla sürüyor. 

İnegöl’ün altyapısı 
yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerdeki 
yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkar-
mak için yatırımlarını ara vermeden 
sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin altyapıdan üst 

yapıya kadar hizmette pozitif 
ayrımcılık yaptığı Keles, Orha-
neli, Büyükorhan ve Harmancık 
ilçeleri her geçen gün bölgede 
konforlu yaşama imkan sağla-
yan hizmetlerle tanışıyor. Dağ 
ilçelerinde yaşayan vatandaş-
ların doğalgaza kavuşma hayali 
ilk olarak geçtiğimiz yıl Kasım 
ayında Keles ilçesinde gerçek-
leşmişti. Keles ilçesine doğalgaz 
verme töreninde verilen, kalan 3 
dağ ilçesinin de 2020 yılı içinde 
doğalgaza kavuşacağı sözü 
gerçekleşti. Proje kapsamında 
Bursagaz tarafından üç ilçeye 
yaklaşık 150 milyon TL’lik yatı-
rımla 200 kilometrenin üzerin-
de hat döşendi. 110 kilometre 
yüksek basınç çelik bağlantı 
hattı döşenerek Keles’ten 
sonra Orhaneli, Büyükorhan ve 
Harmancık’a doğalgaz ulaştırıl-
dı. 3 ilçeye gaz arzını sağlayabil-
mek için toplamda 10 kilometre 
çelik ve 90 kilometre polietilen 
hat döşendi. Geçtiğimiz yıl do-

ğalgaz verilen Keles’te de binin 
üzerinde aboneye ulaşıldı. Dört 
dağ ilçesinde toplam 20 bin kişi-
ye ulaşılması hedefleniyor. Dağ 
ilçelerinin doğalgaza kavuşması 
nedeniyle sırasıyla Orhaneli, 
Büyükorhan ve Harmancık’ta 
gaz verme törenleri düzenlendi. 
Çıta yükseliyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli 
ilçesinde düzenlenen doğalgaz 
verme töreninde yaptığı konuş-
mada dağ ilçelerinde konforlu 
yaşam için daha önce ektikleri 
tohumların meyvelerini top-
lamaya başladıklarını söyledi. 
Bütün dünyanın pandemiyi, 
ekonomik krizleri konuştuğu bir 
dönemde Türkiye’de yatırımla-
rın hız kesmeden devam ettiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Allah'a 
hamdolsun birlik ve beraberlik 
içerisinde daha güzel bir Bursa 
oluşturmak için gayretle çalışı-
yoruz. Dağ ilçelerinde kalkınma-
nın sağlanması için Büyükşehir 
Belediyesi olarak elimizden 

geleni yapıyoruz. Nitelikli tarım 
ürünlerinin yetiştirilmesinden 
kırsal turizme, altyapı hizmetle-
rinden ulaşım ve çevre yatırım-
larına kadar her alanda canla 
başla çalışıyoruz. İnşallah birkaç 
yıl içerisinde bu değişimi ve 
dönüşümü hep beraber görece-
ğiz. Bu bölgede hizmet çıtasını 
her geçen gün daha yükseltme-
nin derdi ve heyecanı içindeyiz. 
Sadece doğalgaz ölçeğinde 
değerlendirdiğimizde az önce 
bahsedildi 150 milyon TL’lik bir 
yatırım yapıldı. Bu öyle 30-40 
yılda kendini ikame edebilecek 
bir yatırım değil. Ama mille-
timize hizmet etmek, yaşam 
standartlarını yükseltmek Bizim 
olmazsa olmazımız. Dolayısıyla 
yatırımların her biri sizlere helal 
olsun” dedi.

Dağ ilçelerinde 
doğalgaz sevinci
Dağ ilçelerinden Keles’e geçtiğimiz yıl doğal-
gaz veren Bursagaz, Orhaneli, Büyükorhan 
ve Harmancık’ı da doğalgazla buluşturdu.
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Karacabey’in sosyal hizmet üssü açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’e kazandırılan Aşevi ve Misafirhane törenle hizmete açıldı. Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğü’nün de buraya taşınmasıyla adeta bir sosyal hizmet üssü olarak hizmet verecek olan bina, 
ihtiyaç sahiplerine aş ulaştıracak, evsizlere sıcak yuva olacak.

Büyükşehir Belediyesi, 
ulaşımdan kültürel faaliyet-

lere, spordan kentsel tasarıma 
kadar her alanda çalışmalarını 
sürdürürken, sosyal belediye-
ciliğin en güzel örnekleriyle de 
vatandaşların yanında oluyor. 
Evde hasta bakımıyla sağlık hiz-
metini 17 ilçede vatandaşların 
ayağına götüren, Gönül Ağı Yaşlı 
Destek Projesi ile kırsalda yalnız 
yaşayan yaşlıları takibe alan, 
barınma evi, kadın sığınma evi, 
gıda ve giyecek yardımlarıyla 
ihtiyaç sahiplerinin sürekli ya-
nında olan Büyükşehir Belediye-
si, Karacabey İlçesi’ne de ihtiyaç 
sahipleri için aşevi ve misafir-
hane kazandırdı. Karacabey’in 
Esentepe Mahallesi’ne yaptırı-
lan, toplam 6 katta 1044 metre-
kare kapalı alanı bulunan tesis-
te, teknik birimler, soğuk hava 
depoları, yemekhane, mutfak ile 
yardıma muhtaç vatandaşların 
yararlanacağı odalar bulunu-
yor. İlçedeki Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü’nün de taşınmasıyla 
tam anlamıyla sosyal hizmet 
üssü olarak hizmet verecek 
olan tesis, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Karaca-
bey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 

Karacabey Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu, AK Parti, MHP 
ve CHP ilçe başkanları, meclis 
üyeleri ve muhtarların katıldığı 
törenle hizmete açıldı.
Sosyal belediyeciliğin sınırı yok
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, törende 
yaptığı konuşmada belediye-
ler olarak, kültürden sanata, 
spordan alt ve üst yapıya kadar 
farklı farklı çalışmaları hayata 
geçirdiğini ancak en fazla önem 
verdikleri konunun sosyal 
projeler olduğunu söyledi. 
Son yıllarda çok gelişen sosyal 
belediyeciliğin bir sınırı olma-
dığını hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Özellikle pandemi sürecinde 
sosyal belediyeciliğin ne kadar 
önemli ve değerli olduğunu 
gördük. Kaymakamlıklarımız 
başta olmak üzere valiliklerimiz, 
belediyelerimiz, hayırseverleri-
miz, hasılı millet olarak kenet-
lendik ve şükürler olsun çok 
güzel hizmetlere çok farklı ve 
çeşitli hizmetlere hep beraber 
imza attık. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak da biliyorsunuz evde 
bakım hizmetleri veriyoruz. Ben 
her hafta bu hizmetten yararla-
nan birkaç ailemizi bu manada 

ziyaret ediyorum. İnanın onların 
dualarını almak, onların güzel 
temennilerine mazhar olmak 
çok büyük bir keyif. Nihayetinde 
biz bu milletin emanetini bu mil-
letin menfaatleri doğrultusunda 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Bugün de Karacabey’deki ba-
rınma evimiz hem de aş evimizi 
açıyoruz” dedi.
Yaşatmak önemli
Karacabey’in nüfusu 100 
binlere dayanan, otoyol, hızlı 
tren, Teknosab gibi projelerle 
gelişime çok açık bir ilçe oldu-
ğunu ifade eden Başkan Aktaş, 
“Karacabey’imizin böyle güzel 
bir mekana ihtiyacı vardı. Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü’nün bura-
ya taşınması ve bu tip planlama-
ların tamamının bu merkezden 
yapılıyor olması da çok değerli 
ve anlamlı. Tabii bir şey yapmak 
aslında belediyecilikte sorun 
değil. Önemli olan onu yaşatmak 
ve ilerletmek. Aslında bura-
yı yaşatmak, yapmaktan çok 
daha önemli. İşadamlarımızın, 
hayırseverlerin sahip çıktığını 
biliyorum ama ben de burada 
bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum. Özellikle bu mekana sahip 
çıkılsın" dedi.

Yangın mağduru esnafın yaraları sarıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
geçtiğimiz ay çıkan yangında birçok işlet-
mesi zarar gören ve hasarın kısa sürede 
giderildiği alışveriş merkezini ziyaret etti.

Bursa’nın Kayhan Ma-
hallesi’ndeki bir alışveriş 

merkezinde yangın çıkmış, 
Büyükşehir Belediyesi itfaiye 
ekipleri tarafından olaya kısa 
sürede müdahale edilmişti. 90 
işletmenin büyük zarar gördüğü 
olayın hemen ardından alışveriş 
merkezini ziyaret eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, ‘geçmiş olsun’ dileklerin-
de bulunmuştu. Esnafa destek 
sözü veren Başkan Aktaş’ın tali-
matı üzerine harekete geçen Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 
yangında elektrik altyapısı zarar 
gören binada çalışma başlattı. 
Çalışma kapsamında ana pano, 
tali pano besleme kabloları, 

jeneratör besleme kablosu, 
mekanik havalandırmaya giden 
kablolar, dükkanların besleme 
kabloları yenilendi. Aynı sıkıntı-
nın yaşanmaması için yangının 
çıkış noktası olan depoya yangın 
alarm sistemi kuruldu.
Elektrikle ilgili testlerin tamam-
lanıp normal çalışma sistemine 
geçilmesinin ardından Başkan 

Alinur Aktaş, alışveriş merke-
zini bir kez daha ziyaret ederek 
esnafla sohbet etti. Yapılan 
çalışmaları ve alışveriş merke-
zinin son halini yerinde gören 
Başkan Aktaş, aynı sorunların 
yaşanmaması için gerekli tedbir-
lerin alındığını ifade etti. Esnafın 
normal faaliyetlerine başladığını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Tüm 
esnafımıza büyük geçmiş olsun. 
Bursalıların şehir için önemli 
hatırası olan Meridyen Alışveriş 
Merkezi’ni ziyaret etmelerini 
ve sahip çıkmalarını istiyorum. 
Bursalıların bu çarşıya gidip gel-
mesiyle beraber sıkıntılar çabuk 
atlatılacaktır" dedi.

Saatte 1 yangın,  
1 kurtarma olayı
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020 yı-
lında il genelinde 8916’sı yangın, 8785’i 
arama kurtarma ve 117’si diğer itfaiye 
olayları olmak üzere toplam 17 bin 818 
olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından ekip ve 

ekipman anlamında ihtiyaç-
lar doğrultusunda sürekli 
güçlenen İtfaiye Daire Baş-
kanlığı Bursa’da toplam 530 
personelle hizmet veriyor. 
Bütünşehir uygulamasının 
ardından merkeze uzak böl-
gelerde gönüllü itfaiyecilik 
uygulamasıyla 757 gönüllüyü 
de alev savaşçıları arasına 
katan İtfaiye Dairesi Başkan-
lığı ekipleri, 2019 yılında 
17 bin 300 olaya müdahale 
ederken, bu sayı 2020 yılın-
da 17 bin 818’e çıktı.
Saatte bir yangın çıkıyor
Bünyesindeki 118 itfaiye 
aracının yanında 83 gönüllü 
istasyonda 70 traktör tankeri 
ve 13 itfaiye aracıyla hizmet-
lerini yürüten Bursa itfaiyesi, 
2020 yılında 8916 yangın, 
8785 arama kurtarma ve 117 
de farklı olaylara müdahale 
etti. Bu verilere göre 2020 
yılında günde 24.4, saatte 
ise ortalama 1 yangın çıktı. 
Yine trafik kazaları, insan ve 
hayvan kurtarma faaliyetleri 
kapsamında günde 24, saatte 
1 arama kurtarma çalışması 
yapıldı. En çok itfaiye olayı 
4619 ile Osmangazi’de yaşa-
nırken, onu 2838 ile Yıldırım, 

2376 olayla Nilüfer, 1922 
olayla İnegöl ve 1219 olayla 
Gemlik takip etti. En fazla 
yangın 5266 ile zirai alanlarda 
çıkarken, 1633 konut yangını, 
667 taşıt yangını, 585 de iş 
yeri yangını yaşandı. 2020 
yılında 550 trafik kazasına 
müdahale edilirken, 5201 
hayvan kurtarma ve 3034 in-
san kurtarma faaliyeti yapıldı.
Yine 2020 yılında 626 ku-
rumda 155 bin 670 kişiye te-
mel yangın eğitimi verilirken, 
2 bin 835 işyerine itfaiye ra-
poru verildi ve 292 işyerinde 
de yangın denetimi yapıldı. 
Geçen yılın verileriyle günde 
en az 48 olaya müdahale 
eden itfaiye ekipleri, sadece 
yangınlarda değil, can kur-
tarma hizmetiyle denizlerde 
de önemli bir performans 
gösterdi. Bursa sahillerinde 
11 noktada 30 personelle 
verilen can kurtarma hizmeti 
sayesinde yaz sezonunda 
39 vatandaş boğulmaktan 
kurtuldu.
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Büyükşehir’in ihracat Büyükşehir’in ihracat 
hedefi 1 milyon dolarhedefi 1 milyon dolar

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağ-
lanması hedefiyle yüksek verimli 

hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, 
fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman 
destekleri başta olmak üzere her 
alanda çiftçilerin yanında olan Büyük-
şehir Belediyesi, Tarım A.Ş. marifetiyle 
sürdürdüğü çalışmaların meyvelerini 
toplamaya başladı. Kurulduğu günden 
beri çiftçilerin ihtiyaçlarını belirleyip, 
kalkınmalarına katkı sunacak örnek 
uygulamaları devreye alan Tarım A.Ş., 
Bursa’nın katma değeri yüksek tarım-
sal ürünlerini yerelde ve uluslararası 
platformlarda tanıtılmaya devam edi-
yor. Tarım ve Gıda alanında çok uluslu 
5 Avrupa Birliği projesini halen sürdü-
ren Tarım A.Ş., özellikle yaban mersini, 
ahududu, aronya, gojiberry ve lavanta 
gibi katma değeri yüksek ürünleri Bur-
salı çiftçilerle buluşturuyor. Üreticilere 
yüksek verimli fide ve fidan temini 
yapan Tarım A.Ş., fidan maliyetlerinin 
yarısını sübvanse ederken, çiftçilere 
kalan yarısını ise bir yıl ödemesiz 3 
yıl vade ile hasattan hasada ödeme 
imkanı tanıyor.
Toprak bereketleniyor
Tarım A.Ş.’nin geliştirdiği projelerle 
Bursa tarımı her geçen gün katma 
değeri yüksek marka ürünler kazanı-
yor. Tarım A.Ş’nin 2018’den bu yana 
verdiği desteklerle yaklaşık 160 futbol 

sahası büyüklüğündeki 
1100 dekar alan katma 
değerli üretime 
kazandırıldı. Çıtayı 
sürekli yükselten 
Tarım A.Ş., 2023 
yılı hedefini ise 
700 futbol sa-
hası büyüklü-
ğünde 5.000 
dekar alanı 
katma 
değerli 
üretime 
kazan-
dırmayı 
amaçlıyor.
Desteğe devam
Tarım A.Ş.’nin kırsal kalkın-
ma hedefiyle yaptığı çalışmaları 
değerlendiren Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım AŞ’yi 
çiftçilerin üretim çeşitliliğine katkı 
sağlayan, onları eğiten, donanımlı ve 
bilimsel tarım yapılması noktasında 
çalışmalar yapan bir kurum haline ge-
tirdiklerini söyledi. Bursa’nın tarımsal 
üretimde ciddi potansiyelinin bulun-
duğunu, yaban mersini başta olmak 
üzere birçok üründe iklim, coğrafya 
ve flora gibi birçok avantaja sahip 
olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, 
“Şehrimizde katma değerli ürünlerin 

üre-
timini 
artırmak ve 
özellikle belli stratejik 
ürünlerde ön plana çıkmak, 
üreticimize bu alanda farkındalık 
kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilir 
ve izlenebilir projelerin peşindeyiz. 
Çiftçilerimizi yeni çeşitler ve farklı kat-
ma değerli ürünler ile geliştirmeye ve 
desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa’da kaliteli üretimden ürünlerin pazarlan-
masına kadar her alanda çiftçiye destek sağ-
layan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Tarım A.Ş., 2020 yılında 350 bin dolarlık ihra-
cat gerçekleştirdi.

Çiftçiye ‘siyez’ desteği
Bursa’nın dağ ilçeleriyle birlikte kalkınmasını öncelikleri arasına alan Büyükşe-
hir Belediyesi, 43 çiftçiye ‘Dağ Yöreleri Organik Siyez Yetiştiriciliği Projesi’ kap-
samında ücretsiz organik siyez buğday tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dağ 
Yöreleri Organik Siyez Yetiştiricili-

ği Projesi’ çerçevesinde 18 mahalleden 
43 çiftçiye, organik siyez buğday tohu-
mu hibe edildi. Tohumları Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elin-
den alan çiftçiler, yapılan yönlendirme 
ve verilen destek nedeniyle başta 
Başkan Aktaş olmak üzere projede 
emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük-
şehir Belediyesi’nin siyez desteğinden 
Büyükorhan’ın Pınar, Osmanlar, De-
recik, Geynik, Balaban, Yenice Kara-
lar, Gedikler, Çeribaşı, Merle, Yenice, 
Perçin ve İsmetiye, Keles’in Yazıbaşı 
ve Orhaneli’nin Kadıköy, Yakuplar, 
Emir ve Akalan mahallelerinde tarımla 
uğraşan vatandaşlar yararlandı.
 BESAŞ alıp satacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa olarak ‘Sanayileşen top-
lumlar tarımdan uzaklaşıyor’ algısını 
kıracaklarını söyledi. Bu konuda çok 
mesafe kat ettiklerini belirten Başkan 
Aktaş, “Yaklaşık yüzde 20 civarında 
büyüme bekliyoruz. İnşallah çok daha 
yüksek rakamlara ulaşacağız” diye 
konuştu. Dağ Yöresi’nin Osmanlı’nın 

hayat bulduğu topraklar olduğunu 
hatırlatan Başkan Aktaş, salt tohum 
dağıtma derdinde olmadıklarını ifade 
etti. Bir yandan Bursa’nın dört bir 
tarafında çiftçilere fidan ve tohum des-
teğinde bulunurken diğer yandan ka-
liteli ve maksimum üretim için çiftçiye 
eğitimler verdiklerini, garantili alımlar 
yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 
“Siyez buğdayla alakalı da BESAŞ ma-
rifetiyle bunları çiftçiden alıp, ürüne 
dönüştürerek satıyoruz. Organik bir 
ürün. Sağlık açısından da çok faydalı 
olduğu biliniyor. Attığımız adımların 
arkası gelecek. Yürüttüğümüz projeyle 
hem ekonomik fayda sağlamış olacağız 
hem de sağlıklı beslenme noktasında 
insanımıza hizmet edeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

Tarım AŞ’de toplu 
sözleşme sevinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Tarım AŞ’de 
çalışan 98 personeli kapsa-
yan toplu iş sözleşmeleri 
imzalandı.

Bursa’da ihtiyaç duyulan her alanda ça-
lışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, çalışanlarının haklarını da ko-
ruyor. Bu kapsamda 98 personeli kapsayan 
toplu iş sözleşmeleri, Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Tarım AŞ ile Türk-İş’e bağlı 
Tarım İş Sendikası ve Güvenlik İş Sendika-
sı arasında imzalandı. 2021- 2023 yılları 
arasındaki 36 aylık dönemi kapsayan ve 
Tarım İş Sendikası için 2. dönem, Güvenlik 
İş Sendikası için 1. dönem toplu iş sözleş-
mesiyle personelin mesai ücretlerinde ve 
sosyal haklarında yüz güldüren iyileştirme-
ler yapıldı. Güvenlik İş Sendikası ile yapılan 
anlaşma sonucu, 2020 yılında yılda 10 
günlük olan ikramiye ücreti, 2021 yılında 
84 gün, 2022 yılında ise 96 güne çıkartıl-
dı. Tarım İş sendikası ile yapılan anlaşma 
sonucu ise 2019 yılında yılda 72 gün olan 
ikramiye ücreti, 2020 yılında yılda 84 güne, 
2021 yılında ise 108 güne, 2022 yılında 
da 120 güne çıkartıldı. İkramiye haricinde 
7 farklı alanda verilen sosyal yardımlarda 
yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen 
iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca bu yıl sosyal 
yardımlara erzak ve eğitim alanında olmak 
üzere daha önce verilmeyen 2 farklı yardım 
kalemi daha ilave edildi.
Büyükşehir Belediyesi Ana Binası’nda 
düzenlenen imza törenine, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım 
İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, 
Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Durcuk,  Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Tarım AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım 
AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Tarım 
AŞ çalışanları katıldı. İlhami Polat ve Ahmet 
Durcuk tarafından sözleşmeye katkıların-
dan dolayı Başkan Alinur Aktaş’a çiçek ve 
çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Yüzde 27.28’lik artış”
Başkan Aktaş, yapılan toplu iş sözleşme-
sinin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. 
İkramiye ücretlerinde yapılan iyileştirme-
lerle birlikte çalışanlara 4 maaş ikramiye 
vermiş olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, 
2019 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
ile 2022 yılı personel ikramiyeleri kıyaslan-
dığında 48 günlük ikramiye artışı olacağını 
belirtti. Bazı sosyal haklarda da iyileştirme-
lere gidildiğini dile getiren Başkan Aktaş, 
“Bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük per-
sonel maaşında yüzde 27,28’lik artış oldu. 
2020 yılında en düşük maaş alan bekar bir 
personelimiz yıl ortalamasına göre aylık 
3.069 TL alırken, bu rakam 2021 yılında net 
3.906 TL’ye çıkartıldı. Tarım AŞ aracılığıyla 
tüm şehre dokunan, tarım ve hayvancılık 
sektörlerini geliştiren işler yapıyoruz. Ta-
rım AŞ bu milletin ortak değeridir. Gayretle 
ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. 
Alın terinin karşılığı olan bu ücretler size ve 
ailenize bereket olarak dönsün” dedi.
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Orhangazi’de yatırımlar hız kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi’de yapımı devam eden kültür merkezi, 
yağmur suyu hatları, su deposu imalatları ve arıtma tesisinin güçlendirilmesi 
gibi projelere hız verdi. 

Bursa’nın 17 ilçesinde de ulaşım-
dan altyapıya, çevreden tarihi kül-

türel mirasa kadar her alanda önemli 
yatırımları hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Orhangazi’de yapımı devam 
eden çalışmalara hız verdi. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı 
Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer 
Işık ve meclis üyelerinin de katıldığı 
koordinasyon toplantısında ilçede 
devam eden yatırımları değerlendir-
di. Toplantı sonunda açıklama yapan 
Başkan Aktaş, “Orhangazi'de yaptığı-
mız ve yapacağımız çalışmalarla alakalı 
genel bir değerlendirme yaptık. Altyapı 
ile alakalı eksik konularımız 
vardı. Yağmur suyu hattı 
çalışmamıza ilave 
olarak 

taşkın olan bölgelerle alakalı 
takviyeler olacak. Yine kültür 
merkezimiz ile alakalı süreç 
biraz uzadı. Ama artık ciddi 
hız verdik. Nasip olursa Mayıs 
Haziran gibi meydanın ve 
dükkanları olduğumu bölümü 
tamamlayacağız. Bu arada 
arıtma tesisinin yetersizliği 
ile alakalı Orhangazi'de 
beklenti var. Özellikle zeytin 
sezonu olması hasebiyle de 
dönem dönem sıkıntılara 
sebep olabiliyor. Arıtma 
tesisi ile alakalı arıtma-
nın tevzi ile alakalı çok 

külliyatlı, çok büyük bir ihaleye 
olacak. İnşallah nasip olursa 
birkaç ay içerisinde yapmış 
olacağız” dedi.
Fitneye yer yok
Orhangazi Belediyesi’nin 
de gerek merkeze gerekse 
kırsala yönelik devam 
eden çalışmaları oldu-
ğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Özellikle TOKİ 
yolu ile alakalı beklenti 

var. Bizde özellikle önce burada 
kademeyi güçlendirerek bu yaz 2021 

ve 2022 sürecinde yol çalışmaları ve 
altyapı çalışmalarını makine-ekipma-
nı artırarak yoğunlaştırmış olaca-
ğız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Biz gerek Büyükşehir Belediyesi ve 
Orhangazi Belediyesi gerekse de 
milletvekillerimizle insanımıza arzu 
edilen bir Orhangazi'yi yaşatabilmek 
için elimizden gelen gayreti ortaya 
koyuyoruz. El birliği içerisinde hiçbir 
fitne ve fesada fırsat vermeden canla 
başla Orhangazi’yi, Bursa’yı daha ileri 
noktaya taşımak için gayret edeceği-
mizden kimsenin şüphesi olmasın” 
diye konuştu.
Büyükşehir’den ciddi destek
Bursa Milletvekili Zafer Işık da Büyük-
şehir Belediyesi’nin 17 ilçeye olduğu 
gibi Orhangazi’ye önemli yatırımlar 
yaptığını belirterek, Başkan Aktaş'a 
teşekkür etti.

Çınarcık’ın suyu 2023’te Bursa’da
Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ve Başkan Alinur Aktaş’ın da 
katıldığı toplantıda bir araya gelen STK temsilcileri, Bursa’nın susuzluk 
tehlikesine karşı alması gereken önlemleri tartıştı.

Büyükşehir Belediyesi, 
‘Türkiye’de kuraklığın tar-

tışıldığı şu günlerde’ Bursa’da 
gerçekleşmesi muhtemel su prob-
leminin önüne geçmek için güçlü 
bir adım attı. Uludağ ve Bursa 
Teknik üniversiteleri ile STK’lar, 
ilgili devlet kurumları ve Bursa 
Kent Konseyi’nden temsilcileri bir 
araya getiren Büyükşehir Beledi-
yesi, iklim değişikliği ve kuraklığa 
karşı alınması gereken tedbirleri 
değerlendirdi. Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda yapılan çalıştaya, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile bürokratlar da katıldı. 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç de toplantı çerçevesinde 
sunum yaparak, konuya ilişkin 
düşüncelerini aktardı.
“Tedbir almak şart”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı açıklama-
da, artan dünya nüfusu, tarım 
ve hayvancılıkta artan üretim, 
gelişen sanayi ve kentleşme ile 
iklim değişikliği gibi nedenlerle 

aralarında Türkiye’nin de yer 
aldığı coğrafyanın adım adım su 
kıtlığına doğru gittiğini söyledi. 
Bugün tedbir alınmadığı takdirde 
ilerleyen ay ve yıllarda susuzluk 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmanın 
kaçınılmaz olduğunu dile geti-
ren Başkan Aktaş, “İsale 
hattı projesine start 
verdiğimiz ve 2023 
yılında Çınarcık 
Barajı’ndan aktara-
rak Bursa ile buluş-
turacağımız su miktarı, 
mevcut iki barajımızın 
toplam kapasi-
tesinin 2 
katına 

denk gelmekte olup yaklaşık 30 yıl 
boyunca susuzluk tehdidini kenti-
mizden uzak tutmayı sağlayacak-
tır” dedi.

Gündem daha çok 
enerji tasarrufu
Kamu binalarının 2023 yılı 
sonuna kadar asgari yüzde 
15 enerji tasarrufu sağlama-
ları hedefiyle hazırlanan Ulu-
sal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı kapsamında çalışma-
larına hız veren Büyükşehir 
Belediyesi’nde eğitimlerini 
tamamlayan 20 teknik per-
sonel enerji yöneticisi ser-
tifikasını Başkan Aktaş’ın 
elinden aldı.

Türkiye’nin ilk enerji verimliliği eylem 
planı olan Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı doğrultusunda, Enerji Kaynak-
larının ve Enerjinin Kullanımında Verimlili-
ğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğin-
ce toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden 
fazla olan kamu yapıları için her 10 bin 
metrekare için 1 Enerji Yöneticisi görev-
lendirilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca 
Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu 
Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile enerji 
yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan 
kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar 
asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamala-
rı hedefleniyor. Bu kapsamda çalışmalarına 
devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi 
enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanın-
da kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 
amacıyla BEBKA 2020 yılı Teknik Destek 
programına Enerji Yöneticisi Eğitimi için 
başvuruda bulundu. Kabul edilen başvuru-
nun ardından sözleşme imzalandı. Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık 
Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyo-
nunda belediyenin ilgili birimlerinden 
belirlenen 20 teknik personel, yetkilendi-
rilmiş kuruluşlardan 10 günlük eğitim aldı. 
Büyükşehir Belediyesi tasarrufu altında 
bulunan hizmet binalarında görevlendiril-
mesi planlanan personel, eğitimin ardından 
katılım sertifikalarını Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Enerji tasarrufu önemli
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ve 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanı Yıldız Odaman Cindoruk ile birlikte 
sertifika almaya hak kazanın personeli 
Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Son 
zamanlarda etkisini iyiden iyiye hissettiren 
iklim değişikliğine karşı yeni nesil yapılarla 
doğal kaynakların korunması, su, enerji ve 
hammadde tasarrufu sağlanması hedefiyle 
çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan 
Alinur Aktaş, enerji yöneticisi olarak görev-
lendirilebilecek söz konusu personelin bina 
enerji verimliliğinin arttırılması hedefleri 
doğrultusunda çalışacağını belirtti. Başkan 
Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
belirlenen yüzde 15 tasarruf oranının çok 
daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Bu 
şehrimizin ve kurumumuzun kazancı anla-
mına gelir. Bu bakımdan enerji tasarrufunu 
çok önemsiyoruz" dedi.
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Bursa’nın sporda öncü şehir 
olması için amatör ve pro-

fesyonel takımlara desteklerini 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
İnegölspor’un ihtiyaç duyduğu 
modern spor tesisleri için çalış-
malarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
İhalesi 12 Mart 2020’de yapılan 
tesislerde, 10 Haziran’da yer tes-
limi gerçekleştirilmişti. Toplam 
38 dönüm olan proje alanında, 
bodrum, zemin + 2 kattan olu-
şan sosyal tesis binası (A Blok) 
inşa edilecek. Ayrıca zemin + 
1 kattan oluşan altyapı sporcu 
binası (B Blok) ve zemin kattan 
ibaret olan soyunma binası (C 
Blok) inşa edilecek. Tesislerde, 
476 metrekare inşaat alanlı 600 
kişi kapasiteli üstü kapalı tribün 
de yer alacak. 2 adet doğal çim 
saha, 1 adet sentetik çim saha 
ise yine proje kapsamında 
olacak. Toplam 35 araç kapasi-
teli otopark yapılacak. Projenin 
ikinci etap ihalesi, 19 milyon 
800 bin TL’ye mal olacak.
Çekim merkezi
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Akhisar 
Mahallesi’nde inşa edilen tesis 
alanını İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe 
Başkanı Mustafa Durmuş, İne-
gölspor Başkanı Kani Ademoğlu 
ile birlikte gezerek yetkililerden 
bilgi aldı. Tesislerdeki çalış-
maların ne aşamada olduğu, 
İnegölspor’un kullandığı tesis-

lerden yeni tesislere geçişi, ener-
ji hatlarının yer altına alınması 
ve yeni trafonun oluşturulmasıy-
la ilgili konuları görüşen Başkan 
Aktaş, 38 dönümlük alanın 8 
bin 500’lük kısmında kapalı 
alanın bulunduğunu belirtti. 
Spor merkezi çalışmalarında B 
Blok zemin kat betonarme ve su 
deposu imalatlarının tamamlan-
dığını söyleyen Başkan Aktaş, 
“Kulüp binasının, soyunma oda-
larının ve beraberinde bir doğal 
sahayı inşallah Haziran ayına 
kadar bitirip İnegölspor'un 
naklini tamamlayacağız. Hemen 
akabinde Ekim ayında da alanın 

tamamen kullanımını sağlayaca-
ğız. ‘Yeni İnegöl’ diye tabir edilen 
bölge de giderek hareketleniyor. 
Yeni spor tesisi de bölgeyi çekim 
merkezi haline getirecek. Şehir 
merkezindeki tesisler ise İnegöl 
Belediyesi’nin öncülüğünde 
halkın kullanımına sunulacak. 
Çalışmaların şehre ve halkımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Al-
per Taban ise, Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde 
yapılan tesislerle birlikte 
İnegölspor’un hedeflerine ulaşa-
cağına inandığını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinatörlüğünde Gençlik 

ve Spor Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı ve Büyükşehir Beledi-
yespor işbirliğinde düzenlenen 
e-spor turnuvasında final heye-
canı yaşandı. 6 bin 336 kişinin 
bin 587 takımla mücadele ettiği 
turnuvada final karşılaşması, 
e-sporcular Mümin Berk Turan 
ile Kenan Arzıman arasında 
gerçekleşti. Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda düzenlenen oyuna, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da ‘online olarak’ 
katıldı. Mümin Berk Turan’ın 
şampiyonluğu aldığı karşılaş-
mada, birinciye 2 bin 500 TL, 
ikinci olan Kenan Arzıman’a da 
bin 500 TL’lik para ödülü verildi. 
Türkiye E-Spor Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan 
Parlakaç ise ‘Büyükşehir Beledi-
yespor Başkanı Gökhan Dinçer 
ve Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız 
ile birlikte’ maçı izleyenler ara-
sında yer aldı.
E-spor branşı 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, final 
karşılaşması olan FIFA 21’de 
ortaya koydukları performans 
nedeniyle e-sporcular Mümin 
Berk Turan ile Kenan Arzıman’ı 

tebrik etti. E-sporun dünyada 
hızla yayılmaya devam ettiğini 
ve Türkiye’de bu spor dalını 4 
milyona yakın taraftar grubunun 
takip ettiğini, binlerce gencin 
ise düzenlenen organizasyon-
lara katıldığını belirten Başkan 
Aktaş, “Turnuva sonrasında 
çalışmalarımızı tamamlayıp, 
Büyükşehir Belediyespor 
bünyesinde bir e-spor branşı 
açacağız. Aynı zamanda Bursa’ya 

bir e-spor merkezi kazandırma 
çalışmalarımızı da sürdürüyo-
ruz” dedi. Geleneksel sporlara 
kıyasla e-sporun ‘kendisine has 
ekosistem ve eğlence anlayışına 
sahip bir alan’ olduğunu dile 
getiren Bakan Aktaş, “Bizler 
de bu alanda gençlerin önünü 
açmak, ailelerin e-spor farkında-
lığı ile doğru bilgilendirilmesini 
sağlamayı amaçlıyoruz" diye 
konuştu.
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Bursa’ya e-spor merkezi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen e-spor turnuvasının final heyecanına ortak olan Başkan Alinur Aktaş, 
Bursa’ya bir e-spor merkezi kazandırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

İnegölspor’a modern tesis
Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcuya verdiği desteği bu 
defa İnegölspor’un ihtiyacı olan modern spor tesislerini ilçeye ka-
zandırarak gösteriyor.

1 milyon çocuk 
sporla buluştu
Uludağ Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen “Bursa’da spor ve egzersiz 
Çalıştayı”na katılan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son 4 
yılda okul sporları etkinlikleriyle 1 mil-
yona yakın çocuğu sporla buluşturduk-
larını söyledi.

Bursa’nın olimpiyatlara 
aday sporcu sayısı-

nı arttırmak, sporla ilgili 
geleceği şekillendirmek 
ve sorunlara ortak akılla 
çözümler sunmak amacıyla 
online olarak düzenlenen 
“Bursa’da spor ve egzersiz 
Çalıştayı” başladı. Alanında 
uzman akademisyenlerin 
sunumlarıyla iki gün sürecek 
çalıştayın açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, günü-
müz dünyasında teknolojinin 
sunduğu imkânlar sebebiyle 
insanlarda hareketliliğin 
her gün biraz daha azaldı-
ğını belirterek, sağlıklı bir 
yaşam için sporun önemine 
değindi. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, daha sağlıklı ve 
sporcu bir nesil yetişmesi 
noktasında önemli adımlar 
attıklarını belirten Başkan 
Aktaş, “Ülkemizin genç nü-
fusu en yoğun şehirlerinden 
biri olan Bursa’mızda sporu 
yaygınlaştırmak, 7’den 70’e 
herkesin spor aktiviteleriyle 
ilgilenmesini sağlamak ama-
cıyla tesislerimizin sayısını 
artırıyoruz. Aynı zamanda bu 
tesislerimizin Türk sporunun 
gelişimine katkı sağlayacak 
şekilde işlevsellik kazandırıl-
masına gayret ediyoruz.  Bü-
yükşehir Belediyespor’umuz 
bünyesinde faaliyet gösteren 
takımlarımızın ulusal ve 
uluslararası başarıları, sporu 
tabana yayma ve altyapıyı 
güçlendirme çalışmalarımız-
da doğru hamleler yaptığımı-
zın işaretidir” dedi.
1 milyon çocuğa spor
Büyükşehir Belediyesi olarak 
120’ye yakın spor tesisini 
Bursa’ya kazandırdıklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, be-
lediyespor kulübünün bugün 
25 spor kompleksinde
21 farklı branşta çalışmaları-

nı gerçekleştirdiğini vurgu-
ladı. Yüzmeden güreşe, at-
letizmden tenise, atıcılıktan 
voleybola, basketboldan ka-
rateye kadar birçok branşta 
51.706 lisanslı sporcu, 1642 
aktif lisanslı sporcu ve 122 
milli sporcularının bulundu-
ğunu ifade eden Başkan Ak-
taş, “Bunların yanında okul 
sporları etkinliklerimizle, 
çocuklarımızı spor etkinlik-
leriyle kaynaştırıyoruz. BOSE 
kapsamında son 4 yılda 1 
milyona yakın çocuğumuzu 
spor etkinlikleri ile buluştur-
duk. Gençlerimizin, teknoloji 
bağımlılığı başta olmak üze-
re zararlı alışkanlıklardan 
uzak kalması, zamanlarını 
daha sağlıklı etkinlikler-
de değerlendirmeleri için 
sürekli farklı etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz. Çocukla-
rımıza özel BUSMEK kurs-
ları, bilim teknoloji merkezi 
bünyesindeki atölye çalış-
maları bu çalışmalarımızdan 
bazılarıdır. Çocuklarımızı 
doğa ile daha çok buluşturan 
gençlik kamplarımız da bu 
projelerden biri. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü tara-
fından her yıl düzenli olarak 
yapılmakta olan yaz ve kış 
spor okulları da sağlıklı ve 
sporcu nesiller yetiştirilme-
si ve çocuklarımızın spora 
yönlendirilmesi noktasında 
önemli bir boşluğu doldur-
maktadır” diye konuştu.
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