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Nisan sayımızla yeniden merhaba demenin 
heyecanını yaşıyoruz.
Bu sayı yine sizlere birbirinden renkli konuları 
sayfalarımıza taşıdık.
Ramazan Ayı’nın bereketi Bursa’nın üzerine 
yağmur gibi yağdı desek yerinde olacak.
Çünkü;
Bursa, neredeyse günde bir siyasi lideri ağırladı.
Başta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 
olmak üzere, DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı 
Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı 
Ümit Özdağ , partilileriyle iftar yemeğinde bir 
araya geldi.  
Liderlere ev sahipliği yapan Bursa aynı zamanda 
hükümet kanadından da ziyaretçi akınına uğradı.
Yedi ayrı bakan Bursa’da yatırımları yerinde 
inceledi, açılışlar yaptı, sivil toplum örgütleri ile 
buluştu. İş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Dergimizin bu sayısında siyasi konularımızın 
yanı sıra yerel yönetimlerin çalışmalarını da 
sayfalarımıza yansıttık.
Birbirinden güzel ve renkli konularla gelecek ay 
yeniden görüşmek üzere, iyi okumalar dileriz...
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Dergide yazılan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilir. Makalelerin sorumluluğu yazarına,

reklamların sorumluluğu reklam veren firmalara aittir.
EA Medya basın ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin 

Nebati Bursa’da, TOGG’un direksiyonuna 

geçerek deneme sürüşü yaptı. TOGG Ceo’su 

Gürcan Karakaş’ın da eşlik ettiği test sürüşünde, 

bakanlar pistin tozunu attırdı. Doğuştan elektrikli 

olan TOGG Gemlik’teki fabrikanın yanında 

kurulan pistte 100 kilometre hıza 4 saniyede 

ulaşarak müthiş bir görüntü sergiledi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR
İki bakan, TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim 

Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG 

heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta 

incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 

personelin çalıştığı TOGG’un Gemlik tesislerinin 

makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının 

tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı 

bilgisini verdi. İncelemelerinin ardından iki 

bakan, TOGG’un ilk üretilecek SUV modelinin 

en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test 

aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak TOGG’un 

koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, 

Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan 

TOGGSUV modelinin en üst versiyonunda genel 

müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. 

Bu müthiş bir duygu” dedi.

YIL SONUNDA ENFEKSİYONUN 
MAKUL BİR SEVİYEDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 

BTSO’da iş dünyası temsilcileriyle de buluştu. 

Bakan Nebati, “Bursa tam bir küçük Türkiye 

modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bursa işsizlik 

Bakanlar
TOGG’u test etti.

Bursa siyasi parti genel başkanlarının yanı sıra nisan 
ayında bakanları da ağırladı.
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oranında Türkiye ortalamasının altındadır.” dedi. 

Enflasyona rakamlarını değerlendiren Bakan 

Nebati, “Yıl sonunda enfeksiyonun makul bir 

seviyede olduğunu hep birlikte göreceğiz. “ 

ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin 

Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının 

iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör 

temsilcileriyle yürüttüğü toplantılar kapsamında, 

Bursa iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan 

Nebati’nin yaptığı görüşmede Bursa ve ülke 

gündemine dair ekonomik konular ele alındı. 

Toplantıda, iş dünyası temsilcileri de talep ve 

önerilerini dile getirdi.

BURSA İŞSİZLİK ORANINDA 
TÜRKİYE ORTALAMASININ 
ALTINDADIR

“Ekonomimizin can damarı bel kemiği 

Bursa’mızdayız. Bursa köklü sanayi geçmişiyle 

203 milyar katkısı ile ülkemizin üreten gücü 

konumundadır” diyen Bakan Nebati, “Bizler 

ülkemize katkı sağlayarak Bursalı yatırımcılarımızın 

da yanında olduk. Gerekli yatırımları hayata 

geçirdik.  Bursa tam bir küçük Türkiye modeli 

olarak karşımıza çıkıyor. Bursa işsizlik oranında 

Türkiye ortalamasının altındadır. Dünya’nın 

birçok ülkesi enfeksiyonla karşı karşıya. Dünya 

ekonomilerinin son dönemde artan sorunu 

enflasyon. Dünya en büyük enflasyon dalgasıyla 

mücadele etmek zorunda. Bizler mart ayı 

itibariyle enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve 

kararlı adımlar atmaktayız. Enflasyon üzerindeki 

kur baskısını azalttık. 23 Mart için spekülatif 

söylemler vardı. Döviz kurlarında stabilizasyon 

devam ediyor. Bu ülkedeki hiçbir yatırımcı 

enflasyonun üzerinde bir faiz ile işlem yapmıyor. 

Yıl sonunda enfeksiyonun makul bir seviyede 

olduğunu hep birlikte göreceğiz.  Zor bir süreç, 

zorluğun farkındayız ama bunun üstesinden nasıl 

geleceğimizi biliyoruz. İnanç, kararlılık ve güven.  

Hayat pahallılığı karşısında milletimizi korumaya 

devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA 
ZİYARET

İş dünyası ile bir araya gelmek için Bursa’ya 

gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. 

Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

AK Partili vekiller ve teşkilat üyeleri katıldı.
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TARIM VAZGEÇİLMEZ BİR SEKTÖR
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa’da 

tarım sektörü temsilcileriyle görüştü. Bakan 

Kirişçi, “Anlaşıldı ki, tarım vazgeçilmez bir sektör. 

Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek 

sözü yoktur ki bu süreçte hiçbir ürünün eksikliği 

çekilmedi. Bize yetecek miktarda ürünlerimiz de 

stoklarımız da mevcuttur. “ dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, 

Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Merinos 

AKKM’de düzenlenen programda Bakan Kirişçi, 

Bursa’nın gerek ülkemiz gerek dünya tarımı için 

önemli bir yeri olduğunu söyledi.

‘BURSA HER ZAMAN FARKLIDIR’
Bakan Kirişçi “Bursa her zaman farklıdır. 

Bugün sektör paydaşlarımızla bir araya gelip 

paydaşlarımızın bu konuda değerlendirmelerini alıp 

nasıl bir yol yürüyeceğimizi konuşacağız. Hukuk 

devletlerinde aslolan mevzuatlardır.  Yaklaşık 14 

kanun Meclis’te yasalaştı. Türkiye’nin tarım mevzuat 

konusunda eksikliği yok. Ormanla ilgili atmış 

olduğumuz adımlar ise ormana, yeşile bakış açımızı 

ortaya koymuştur. “ ifadesini kullandı.

Ürün stoklarına değinen Bakan Kirişçi, 

“Hepimizi son günlerde ilgilendiren gıda arzı 

güvenliği konusu. Raflara büyük bir hücum 

başladı. Devamında Rusya Ukrayna savaşıyla pik 

yaptı. Anlaşıldı ki tarım vazgeçilmez bir sektör. 

Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek 

sözü yoktur ki bu süreçte hiçbir ürünün eksikliği 

çekilmedi. Ayçiçek konusu gündeme geldi ama 

birkaç gün içinde konu kapandı. Bize yetecek 

miktarda ürünlerimiz de stoklarımız da mevcut.” 

dedi.

ÜRETİCİLERİMİZİ DE MEMNUN 
EDECEĞİZ

Üreticilere mesaj gönderen Kirişçi, “Biz yeni 

dönemde alınması gereken politikalarla yolumuza 

devam edeceğiz. Temel hususlarından bugün 

bahsedeceğim. Biz yerli üretime yer vereceğiz. 

Stratejik ürünlere daha önem vereceğiz. 

Üreticilerimizi de memnun edeceğiz.” diye 

konuştu. Bakan Kirişçi, “Ekilmeyen alanların boş 

kalmamasını sağlayacağız. Gıda güvenliği milli 

güvenlik meselesidir bu hareketle ekilmedik, 

dikilmedik, işlenmedik yer bırakmayacağız. 
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Üreticilerimize buradan sesleniyorum.Bu ülkenin 

eli öpülesi üreticilerimiz sadece 75 milyonu 

doyurmakla kalmıyor . Son olarak şunu söylüyoruz, 

‘Sen üret yeter” ifadesini kullandı.

BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA KATKI 
KOYUYORUZ 

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Öğrenci Topluluğunun 

davetlisi olarak Bursa’ya gelen Milli Savunma 

Bakanı Hulusi Akar, ‘Krizde Savunma ve Güvenlik’ 

konulu konferansa katıldı. Bakan Hulusi Akar’a, 

Uludağ Üniversitesi tarafından fahri profesörlük 

unvanı verildi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür 

Merkezi Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan 

Salonu’nda öğrencilere seslenen Bakan Hulusi 

Akar, “Malumunuz Pençe Kilit Operasyonu’nda 

dün bir üsteğmenimiz şehit düştü. Acımız büyük, 

üzüntülüyüz. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş’a 

Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize 

başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 

Şahsıma tevdi edilen fahri profesörlük payesini de 

kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarım adına alıyor, 

tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum” dedi.

YEDİ İKLİM ÜÇ KITAYA BARIŞ, 
HUZUR VE ADALET

Türkiye’nin, dünyanın en saygın ülkeleri 

arasındaki konumunu daha da pekiştireceğini 

belirten Akar, “Küresel ve bölgesel düzeyde 

risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, krize, hatta 

savaşa evrildiği bu dönemde, güvenlik ortamı 

yeniden şekillenmekte; güç dengeleri, aktörler 

ve roller sürekli değişmektedir. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, uluslararası 

ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı 

her geçen gün genişleyen Türkiye’de, tüm 

bu gelişmeleri yakından takip etmekte; köklü 

tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu 

yeni dönemin şartlarına kendini hazırlamaktadır. 

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun 

operasyon ve tatbikatlarını yürüten Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin de, bu kriz ortamında doğal olarak 

görev ve sorumlulukları artmaktadır. Egemenlik, 

bağımsızlık ve bekamız için yurt içi ve sınır 

ötesinde terörle mücadeleye; denizlerimizde ve 

semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi 

korumaya, azim ve kararlılıkla devam etmektedir. 
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Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur 

ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, 

bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de 

her türlü gayreti göstermektedir” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA, BURSA’DAKİ 
SAĞLIK YATIRIMLARINI ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da bir dizi ziyaret 

için Bursa’ya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı 

ziyaret eden ve Bakan Koca, Bursa’nın sağlık 

yatırımlarını değerlendirdi, Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’daki sağlık 

hizmetleri ve yatırımlarını değerlendirerek, “ 

3 yıl önce hizmete giren bin 355 yataklı Şehir 

Hastanesi sağladığı kapasite artışı ve kalite, sağlık 

hizmetlerimize büyük katkı sağladı. Pandemi 

döneminde önemli derecece yük aldı. Bursa’da 

hali hazırda Şehir Hastanemizle birlikte bin 

520 yataklı Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim 

Hastanesi, 900 yataklı Uludağ Üniversitesi 

Hastanesi ve devlet hastanelerimizle ileri seviye 

sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an yapımı 

devam eden ikisi hastane olmak üzere toplam 

18 inşaatımız mevcuttur. Bunların arasında aile 

sağlığı merkezlerimiz, 112 acil istasyonlarımız da 

var. Çekirge Devlet Hastanemizi ve Harmancık 

İlçe Entegre Hastanemizi 2023 yılında hizmete 

açacağız. Ayrıca dördü hastane binası olmak üzere 

toplam 42 sağlık yatırımımız proje aşamasındadır. 

Bu önemli projeler arasında 100 yataklı spastik 

çocuklar hastanesi, 600 yataklı merkez devlet 

hastanesi ve 150 ünitlik ağız ve diş sağlığı 

hastanesi de bulunuyor. “ dedi.

BURSA’NIN SAĞLIK ORDUSU 
“Bursa’da sağlık ordumuz bu yıl itibariyle, 6 bin 

433’ü hekim ve diş hekimi olmak üzere, toplam da 

28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında 2 bin 

562’si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 

bin 781’di. Yani nitelikli insan kaynağımız 20 yılda 

dört kattan fazla arttı” diyen Koca, “Acil sağlık 

hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 

2002 yılında 14 olan acil istasyon sayımızı geçen 

ay itibariyle 92’ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 

7 kart artış ile 145’e yükselttik. Dünya gündemini 

2 yıldır esir alan korona virüs salgını hala 

gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkartma 

zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu 

tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı 

sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz, artık aşımız 

ve ilacımız var. “ dedi. 
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TIP ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA 
GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle de 

bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına uygulanan 

şiddetten, özlük haklarından, ücretlere kadar 

birçok konuyu ele alan Koca, “Temel sorunlarımız 

5 başlık altında toplanıyor: Mesleğin saygınlık 

kaybı, şiddet, Malpraktis; ücret başta olmak 

üzere özlük hakları ve çalışma ortamı kaynaklı 

olumsuzluklar. Soruların önünü açmak ve 

atılan adımları anlatmak için bunları kısa kısa 

ele alacağım: Mesleğimizdeki saygınlık kaybı, 

saydığım diğer sorunlarla iç içe olan bir sorun. 

Fakat onlarla sınırlı değil. Bu konuda arkadaşlarım 

beni bir sosyoloji doktorası çalışmasından 

haberdar ettiler. Çalışmanın özetinde, yakın 

dönemlerde üç mesleğin saygınlık kaybına 

uğradığı söyleniyor: Mimarlık, avukatlık ve 

hekimlik. Hekimlikteki saygınlık kaybı, son 

birkaç yılın meselesi değil diyor araştırmacı. 

Çalışmada doğrusu düşündürücü bulduğum bir 

ana tez var; bugünün genç hekimleri diyor, bu 

araştırmacı, tıbbiyeye eski kuşaklardan hekimlerin 

sahip olduğu saygınlık beklentisi, maddi imkan 

öngörüleri ile girdiler. Fakat geçmişin bugüne bu 

projeksiyonu hayal kırıklığına yol açıyor. Görüşte 

bir gerçeklik payı varsa da, ben sizin adınıza tüm 

taleplerde idealistim” dedi.

HAİN SALDIRI SONRASI BAKANLAR 
BURSA’DA 

Bursa’da sabah saatlerinde ceza infaz 

memurlarını taşıyan servise yapılan bombalı 

saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa’ya geldi. 

İlk olarak olay yerini inceleyen ve ardından Şehir 

Hastanesi’nde bulunan yaralıları ziyaret eden 

bakanlar, kısa bir basın açıklaması yaptı. Bakan 

Soylu, “Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili 

savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet 

teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. 

Yakın bir zamanda failler ele geçecektir” dedi. 

Bakan Bozdağ ise, terör örgütü ve bazı siyasi 

partilerin cezaevlerinde işkence olduğuna yönelik 

iftiralarının arttığını dile getirdi.



10 en dergi  -  nisan 2022  -  sayı: 12

Bazı programlara katılmak üzere Bursa’ya 

gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Gemlik ilçesinde de incelemelerde 

bulundu. İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğince 

restore edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu evi gezen 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkılıp yeniden 

yapım aşamasında olan Celal Bayar Müzesi’nde 

de incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle Celal Bayar’ın anıt mezarında 

dua eden Süleyman Soylu, ardından Umurbey 

Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Gemlik 

programında, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK 

Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile 

Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan 

eşlik etti. Bir süre Gemlik’te mola veren Bakan 

Süleyman Soylu, Ankara’ya dönüş yaptı.

Süleyman Soylu’nun
Bursa ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını ziyaret etti.
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Genç başkandan 3 yılda 100 yıla 
damgasını vuran hizmetler 

Geride kalan 3 yılda Mustafakemalpaşa’da her anlamda 
büyük bir değişim, gelişim ve dönüşüm gerçekleştiren Başkan 
Mehmet Kanar ‘’Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, 
Mustafakemalpaşa’mız için birçok projeye birlikte imza attık, 
atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ Artık icraat zamanı, artık iş zamanı” 

diyerek 3 yıl önce görevine başlayan 

Mustafakemalpaşa’nın genç belediye 

başkanı Mehmet Kanar, başta “Ben vebalimi 

biliyorum ben boynumun borcunu biliyorum” 

diyerek startını verdiği ilçe tarihinin en önemli 

sorunu ve en büyük yatırımı olan içme suyu, 

alt yapı çalışmalarının yanı sıra ulaşım, tarım, 

turizm, spor, eğitim ve sosyal belediyecilik 

anlamında büyük bir değişime imza attı.

Mustafakemalpaşa’nın en büyük 

sorunlarından biri olan altyapı sorununa 

hançer vurarak Mustafakemalpaşa’ya 

milyonluk yatırımlarla iz bırakmaya başlayan 

Mehmet Kanar, göreve geldiği ilk günden 

beri tek isteği daha sağlıklı su, daha sağlıklı 

altyapı, daha sağlıklı bir Mustafakemalpaşa.

Sosyal Belediyecilik kapsamında 

tamamlanan ve yapımı devam eden yüzü 

aşkın projeye imza atan Mehmet Kanar 

“Mustafakemalpaşa’mız için durmadan 

çalıştığımız 3. yılımız. Biz büyük bir aileyiz. 

Büyük ve kıymetli Mustafakemalpaşa ailemizin 

her ferdinin mutluluğu ve huzuru için 

çalışmaya devam edeceğiz. Birçok ilklere imza 

attık, nice projeler tamamlayıp nice gönüllere 

dokunduk. Rabbim nicelerini daha nasip etsin 

inşallah.” şeklinde konuştu.
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Bursa’ya
lider yağmuru

Nisan ayında siyasi liderlerin gözdesi 

haline gelen Bursa’ya ilk olarak DEVA 

Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi. 

İki günlük programları kapsamında partisinin 

düzenlediği iftar programında katılan DEVA 

Partisi’nin lideri Babacan bir sonraki gün ise ‘Yerel 

Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı’nın açıklandığı 

programa katılarak Bursa programını tamamladı. 

Babacan’ın, Yerel Yönetimler ve Şehircilik 

Eylem Planı’nın açıklandığı gün ise İYİ Parti Genel 

Başkanı Meral Akşener’de Bursa’da bir dizi ziyaret 

gerçekleştirdi.  

Partisinin İnegöl ve Yenişehir’de düzenlediği 

etkinliklere katılan Akşener, aynı günün akşamı 

Merinos AKKM’de düzenlediği iftar programına 

katıldı. Akşener’in burada yaptığı konuşmada ise 

güne damga vuran sözü “13. Cumhurbaşkanı 

Millet İttifakı’nın adayı olacak” sözleri oldu.

Bursa, Nisan ayı ile birlikte ramazanı karşılarken sadece 
ramazan bereketiyle değil siyasi liderler ve bakanların 
ziyaretleriyle de dikkatleri üzerine çekti. 
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Nisan Ayında Bursa’ya gelen parti liderlerinin 

arasında Memleket Partisi Genel Başkanı 

Muharrem İnce de oldu. İnce de diğer siyasi 

liderler gibi partisinin düzenlediği iftar programına 

katıldı. İftar sonrası açıklama yapan Muharrem 

İnce, “Erdoğan hepimizi eşitledi, hepimizi 

fakirleştirdi. Nereye gitsem herkes bana domates 

biberin pahalılığından bahsediyor” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da 

Bursa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Uysal’a Demokrat 

Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt eşlik etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 

partisinin İl Başkanlığı’nın düzenlediği çeşitli 

programlara katılacak. Osmangazi İlçe Başkanlığı 

açılış törenine katılan Ümit Özdağ, yine Bursa’da 

iftar programına katıldı.
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LÖSEV Bursa 
yine yüzleri güldürdü

LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya, LÖSEV’in 
Bursa’daki ramazan ayı çalışmalarını enBursa.com’a anlattı.

1998 yılından bu yana ülkemizdeki lösemili 
çocuklar son yıllarda ise yetişkin ve erişkin 
kanser hastalarını kayıt altına alarak 

maddi manevi ve sosyal destekleri ulaştırmaya 
devam eden LÖSEV, ramazan ayı ile birlikte 
faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. LÖSEV 
Bursa olarak kapılarını enBursa.com’a açarak 
çalışmalarını bizlerle paylaşan LÖSEV Bursa 
İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya, 
“24 yıldır bu ülkede lösemili çocuklarımız ve 
yetişkin kanser hastalarımıza destek götürmeye 
devam ediyoruz. Bu desteklerimiz ramazan 
ayında artarak devam ediyor. Ramazan ayı 
çalışmalarımız kapsamında biz yine bu süreçte 
hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz. Balıkesir, 
Çanakkale, Yalova ve Bursa olmak üzere 
tüm Güney Marmara Bölgesi’yle ilgileniyor 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ramazan ayı içerisinde düzenledikleri 

iftar organizasyonları ile hastalarla bir 
araya geldiklerini söyleyen LÖSEV Bursa İl 

Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya 
ramazan faaliyetlerini anlattı. Sakarya, “Onlarla 
beraber çok büyük bir aile olduğumuzu, bu 
zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirdik. 
Bursa ve Çanakkale iftarımızı gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki hafta da Yalova iftarımızla iftar 
programlarımızı tamamlıyor olacağız. Vakfımıza 
kayıtlı hasta ailelerimizin sofralarına konuk 
olduk. İftariyeliklerimizi alarak onları ziyaret 
edip aynı sofranın etrafında mutluluğu, sevinci, 
hüznü bir arada paylaşmış olduk. Bunların yanı 
sıra hastalarımıza ulaştırdığımız gıda kolilerimiz 
oldu. Ramazan ayı boyunca sofralarının 
bereketli geçmesi açısından bağışçılarımızın 
yaptığı bağışları, onlara ulaştırdık. Maddi ve 
ayni desteklerimiz bu süreçte hastalarımıza 
devam etti. Bayrama da az kaldı. Bayramda 
ailelerimizle beraber bayramlaşma 
programlarımız olacak. Bu tarz etkinliklerle de 
bu yıl ki ramazan çalışmalarımızı tamamlamış 
olacağız.” diye ifade etti.
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Bayramların yeni lezzeti: 
Soğuk Baklava…

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, milyonlarca vatandaş 
bayram için baklava tarifi araştırıyor. Son zamanların en popüler tatlı 
tariflerinden birisi olan soğuk baklavayı bizde enBursa.com ekibi 
olarak sizler için araştırdık. 

Bayramda gelecek misafirlerine hem 
lezzetli, hem de farklı bir tatlı sunmak 
isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 

trend olan tatlı tariflerini araştırmaya başladı.
Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala 

bayram hazırlıkları yapan vatandaşlar, yaz ayının 
en popüler tatlısı ve son birkaç yıldır sevilerek 
tüketilen soğuk baklavayı tercihleri arasına alıyor.

Baklavanın baklavacıdan alınmasını 
gerektiğinin altını çizen Hacı Hasan Oğulları 
işletme sahibi Yüksel Aktaş, mesleğinin 
başarılarını anlattı:

‘’Bu iş bilenlerin işidir. Bilmeyene bu işte 
ekmek yok. İşimizi sevip, sahip çıkacağız. Bu işte 
17-18 saat çalışmıyorsan senin işinin başarıya 
gitme şansı yok. Bizler işkolik bir insanlarız. İşimizi 
çok seviyoruz. Baklava baklavacıdan alınır.’’

‘’Baklava milletimizin milli takımıdır’’ ifadesini 
kullanan Aktaş, ‘’Gaziantep’te baklava yemeden 

geçilmiyor. Bunun yemesini bileceksin. Sen öğle 
akşam yersen elbette kilo yapar. İki, üç dilim 
ye, kilo alma. Baklava her yerde yeniyor. Bu 
baklavadan vazgeçemeyiz. Baklava milletimizin 
milli takımıdır. Bu milli takımımıza ve Türkiye’nin 
yemek kültürüne sahip çıkalım’’ dedi.

Pişen soğuk baklava hakkında şerbetleme 
konusunda önemli noktalara değinen pasta ve 
baklava ustası Engin Güçlü, ‘’Soğuk baklavamız 
piştikten sonra sütlü şerbet aşamasına gidiliyor. 
Genelde yaz günlerinde hafif tatlı olarak tercih 
ediliyor. Tatlımıza soğuk şerbet veriyoruz. 
Şerbetlerken sütünün çok soğuk olmaması 
aynı şekilde baklavanın da çok sıcak olmaması 
önemlidir. İkisi de ılık olacak. Çok soğuk olursa 
şerbetini çekmez, çok sıcak olursa da tatlı hamur 
olur. Şerbetlenen tatlı biraz dinlendikten sonra, 
üzerine çikolata ve fıstık atarak sizin beğeninize 
sunuyoruz’’ ifadelerine yer verdi.
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Osmangazi’nin ilim yuvaları

Osmangazi Belediyesi bünyesinde bulunan 
kütüphanelere vatandaşlar ve öğrencilerin 
ilgisi oldukça fazla. Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Pınarbaşı 
Nilüfer Hatun Kütüphanesi, Hüdavendigar 
Sosyal Gelişim Merkezi Kütüphanesi, Emek 
Bilgi Evi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi 
Kütüphanesi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi 
Kütüphanesi ve Şadırvanlı Han Kütüphanesi’nden 
Osmangazi dışında diğer ilçelerden de her 
gün yüzlerce kişi faydalanıyor. Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın eğitim ve 
kültüre yönelik direktifleriyle kurum bünyesinde 
yer alan kütüphanelerdeki kitap sayısı da her 
geçen gün artırılıyor. Osmangazi Belediyesi 
bünyesindeki 7 kütüphane, şuanda 28 bin 848 
kitap kapasitesine sahip. 7 bin 490 kişinin üye 
olduğu kütüphanelerden haftalık ortalama 500 kişi 
kitap alarak okuyor. Türkiye’de örnek çalışmalara 
imza atan kütüphanelerde yıl boyunca söyleşi, 

sempozyum, kitap şenliği gibi birçok etkinlik de 
gerçekleştiriliyor. 

DERS ÇALIŞMAK KEYİFLİ HALE 
DÖNÜŞÜYOR

Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphaneler, 
oturma ve ders çalışma alanları, grup çalışma 
odaları, çocuk ve genç bölümleri, dinlenme 
alanları ve bireysel çalışma alanları ile kitap 
okumanın yanı sıra öğrenciler için ders çalışmayı 
ve ödev yapmayı oldukça zevkli ve keyifli bir 
hale dönüştürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, “Toplum olarak bir yere 
varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim 
vardır. Türkiye’yi çok daha ileri seviyelere taşımak 
istiyorsak ülke olarak kitap okumalıyız. Bilimde, 
sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek 
adına mutlaka çocuklarımıza kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmalıyız.

Osmangazi Belediyesi, bünyesindeki 7 kütüphane ile 
binlerce kişiyi kitapla buluştururken, öğrencilere de 
konforlu ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.
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Osmangazi Belediyesi, ilçedeki bozuk cadde 
ve sokaklardaki yenileme çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. Fen işleri 

Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen 
çalışmada, freze yapılıp bozuk zemini kaldırılan 
Adalet Mahallesi Koç sokak, sıcak asfalt ile 
kaplanarak yenilendi. 

İlçede rahat ve güvenli ulaşım için hem araç 
hem de yaya trafiğine ciddi yatırım yapan 
Osmangazi Belediyesi, bir yandan yeni yollar 
açarken, bir yandan da mevcut yolları yenilemeye 
devam ediyor. Bursa’nın en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Adalet Mahallesi Koç 
Sokak’ta yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranıp 
bozulan zemin ilk olarak freze makinası ile 
kazındı. Bozuk asfaltı sökülen sokak daha sonra 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 
önce zemin dolgusu, ardından da sıcak asfalt ile 
kaplanarak yenilendi. 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Osmangazi Belediyesi olarak trafiğe kalıcı 
çözümler sunacak yeni imar yolu çalışmaları 
dışında, mevcut yollarda da yılın 12 ayı 
iyileştirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. 
Havaların ısınması ile birlikte zemini bozulan 
cadde ve sokakları bire birer yenilediklerini 
beliren Başkan Dündar, “Hava şartlarının uygun 
olduğu her gün arkadaşlarımız ekipler halinde 
yama ve kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Yapılan planlama dahilinde Adalet Mahallesi 
Koç Sokak, baştan aşağı yenilendi. Yaklaşık 
5 gün süren çalışmalarda 150 metre 
uzunluğundaki sokağın mevcut zemini freze 
makinası ile sökülerek kaldırıldı. Ardından 
dolgu malzemesi serilen yola 150 ton sıcak 
asfalt serildi. Çalışmalarımız, yapılan planlama 
doğrultusunda yıl boyu devam edecek” diye 
konuştu.

Osmangazi yollarına 
yazlık bakım
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Gençlik için 
‘Yıldırım’ yatırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile 
birlikte Yıldırım Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Açılışa gün sayan Yıldırım Gençlik Merkezi’nin 

ilçeye değer katacağını belirten Belediye 

Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye’nin en modern 

gençlik merkezlerinden birisini Yıldırım’a kazandırıyoruz.  

5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik 

Merkezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, spor 

salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin yeni 

buluşma noktası olacak. Gençlik merkezimizi kısa zaman 

içerisinde bakanlığımızın desteğiyle birlikte Yıldırımlı 

gençlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Merkezimiz 

tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve 

sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” dedi.

GENÇLERİN MEKÂNI OLACAK
Yıldırım’ın imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan 

park bahçelere, kültür merkezlerinden spor tesislerine 

kadar her alanda büyük bir dönüşüm içinde olduğunun 

altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 

“Yıldırım’da göreve geldiğimizden bu yana ilçemize 

kalıcı eserler kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Kısa sürede hizmete açacağımız 5 bin 

metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Yıldırım 

Gençlik Merkezi’mizin bünyesinde çok amaçlı salon, 

bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu 

ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları 

dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, 

açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı 

bulunacak. Yıldırım Gençlik Merkezi açıldığında 

öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının 

yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları 

geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli 

bir boşluğu dolduracak. Gençlerimizin keyifle vakit 

geçirebileceği, gönüllerince ders çalışabileceği bu tesisi 

ilçemize kazandırdığı için Gençlik ve Spor Bakanımız 

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür 

ediyorum” diye konuştu.



19en dergi  -  nisan 2022  -  sayı: 12

Yıldırım’da 
sıfır atık seferberliği

Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında, atık yönetim sistemini daha 
çevreci bir hale getirebilmek amacıyla 

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık 
Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi 
atıkların geri dönüşümü için bir ilke imza atarak 
‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulamasını hayata 
geçirdi. ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulaması ile 
sağlık sigortaları ve düzenli gelirleri olmayan sokak 
toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence 
altına alan Yıldırım Belediyesi, uygulama ile 18 yaş 
altı çocuk gruplarının çalıştırılmasının önüne geçti 
ve sokak toplayıcılarını tek elden kontrol altına alıp 
denetimlerini kolaylaştırdı. Sokak toplayıcılarından 

kaynaklı güvenlik sorunlarının da ortadan 
kaldırılmasının amaçlandığı projenin ilk etabında 
70 sokak toplayıcısı istihdam edildi. Yıldırım 
Belediyesi ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ ile düzensiz 
sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların lisansı 
olmayan uygunsuz alanlarda depolanmasından 
dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne geçecek. 
Atıkların geri dönüşümü konusunda birçok yeniliğe 
imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık 
noktasında kalıcı adımlar atıyoruz. Yıldırım’da atık 
dönüşümde bir ilk olan ‘Yıldırım Atık Dönüşüm 
Timi’ uygulaması ile ‘çek çek’ diye tabir edilen el 
arabaları ile atık toplanmasının önüne geçiyoruz. 
Bu iş ile geçimini sağlayan vatandaşlarımızı da 
‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ bünyesine alıyoruz.” 
dedi.

Yıldırım Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan 
sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt 
altına almak amacı ile Bursa’da bir ilke imza attı.
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 

31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 

3. yılın değerlendirmesini yaptı. İftar 

yemeğinde basın mensuplarıyla buluşan Başkan 

Turgay Erdem, hem çalışmalarını anlattı, hem de 

soruları yanıtladı. Çok sayıda basın mensubunun 

katıldığı toplantıda; CHP Bursa Milletvekili Orhan 

Sarıbal, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer 

Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı Faruk 

Baykal, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan 

yardımcıları ile bürokratlar da yer aldı. 

Konuşmasının başında Bursa’daki cezaevi 

aracına yönelik saldırıyı kınayan Başkan Erdem, 

tarihin akışı içinde şanssız bir dönemde göreve 

geldiklerini vurguladı. Pandemi, yangın ve 

sel felaketleri, ekonomik kriz gibi zorluklarla 

karşılaştıkları bir dönem yaşadıklarını belirten 

Başkan Erdem, “Zor zamanlarda doğal olarak 

sosyal belediyecilik çalışmaları ön plana çıkıyor. 

Pandemi başladığından beri gerek maske üretim 

ve dağıtımı, gerek dezenfeksiyon hizmetleri ile 

sağlık alanında toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalıştığımız gibi, bu dönem birinci basamak sağlık 

hizmetlerinden mahrum olan mahallelerimize aile 

sağlığı merkezleri kazandırdık. Ekonomik krizin 

Başkan Erdem Nilüfer’deki 
3 yılını anlattı

Belediye Başkanlığı görevinde üç yılı geride bırakan 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, icraatlarını anlattı.
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ağırlığı altında ezilen vatandaşlarımız için çeşitli 

yardım faaliyetleri yürüttük. Ancak bizim sosyal 

belediyeciliğe bakışımız erzak dağıtmaktan ibaret 

değil elbette. Biz hayatın her alanında ihtiyaç 

duyulan eğitimleri vererek toplumun her kesimini 

üretime yönlendirmeyi esas alıyoruz” dedi. 

İŞSİZLİĞİN TOPLUMUN KANAYAN 
YARASI

İşsizliğin toplumun kanayan yarası haline 

geldiği bir dönemde yenilikçi girişimcilere 

destek olduklarını söyleyen Başkan Erdem, 

“Sosyal Girişimcilik Merkezi kurduk. Bu merkez 

25 sosyal girişim ile toplamda 49 sosyal 

girişimciye destek verdi. Nilüfer Mesleki Eğitim 

Merkezi verdiği eğitimlerle pekçok kişiyi yeni 

geçim kaynaklarına ulaştırdı. Kırsal nitelikli 

mahallelerimizde Kadın ve Çocuk Akademileri 

kurmamızın altında da bu yaklaşım var. Sayısını 

7’ye çıkardığımız akademilerde kadın ve 

çocuklara ihtiyaç duyulan her alanda eğitimler 

veriliyor. Teknoloji çağındayız ve çocuklarımızı 

da ona göre geleceğe hazırlamamız gerek. 

Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği olduğunu 

söylemek mümkün değil. O nedenle özellikle 

kırsaldaki çocuklara yönelik yapay zeka eğitim 

seferberliği başlattık. 2 adet kodlama atölyesi 

kurduk ve burada çocuklara 3 boyutlu yazıcı, 

kodlama ve ahşap modelleme eğitimleri verdik. 

Bizim her yıl bir tema belirleyerek “Tarım Yılı”, 

“Gıda Yılı” ve son olarak “İklim Yılı” temasını 

gündeme getirmemiz de sosyal belediyecilik 

anlayışımızın bir uzantısıdır. 3 yıl önce biz tarımla 

ilgili çalışmalar yaparken, ‘Bu iş ilçe belediyesinin 

işi midir’ diye bizi eleştirenler oldu. Ama bugün 

geldiğimiz noktada herkes üretimin önemini 

anladı ve insanlar artık balkonlarında sebze 

yetiştirmeye başladı. Bu ülkeyi yeniden kendine 

yetebilen bir tarım cennetine dönüştürebiliriz. 

Onun için ata tohumlarımıza gözümüz gibi 

bakıyoruz. O en değerli mirası geleceğe 

aktarmak için uğraşıyoruz.” diye konuştu. 
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BİZİM GELİRLERİMİZ DE HER GEÇEN 
GÜN DAHA FAZLA BUDANIYOR

Nilüfer’in Türkiye’nin en gelişmiş 8. ilçesi 

konumunda olduğuna dikkati çeken Başkan 

Turgay Erdem, “Bu duruma gelmemizde Nilüfer’e 

35 yıllık geçmişinde emeği geçen herkesin 

payı var. O nedenle önceki dönem belediye 

başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Nilüfer’e 

yeni değerler katarak yolumuza devam edeceğiz. 

Ama bir sitemim var, ne yazık ki ülkemizdeki 

siyaset anlayışının sıkıntılarını yaşıyoruz. Ekonomik 

kriz herkes gibi yerel yönetimleri de etkiledi, 

maliyetler iki katına çıktı ama bütçemiz 2 katına 

çıkmadığı gibi özellikle biz bu dönem büyük bütçe 

kayıplarına uğradık. Bursa’nın sanayi yükünü en 

çok çeken ilçesi Nilüfer’de sanayi bölgelerinden 

gelen emlak vergisi konusundaki kayıplarımıza bu 

dönem katı atık bedellerinde yaşadığımız kayıp 

da eklendi. Sanayi bölgelerinden yıllık 50 milyon, 

katı atık bedellerinden de yıllık 45-50 milyon lira 

civarında kaybımız var. Son olarak bölgemizdeki 

hazine arazilerinin satışlarından bize gelen pay da 

çeşitli yöntemlerle kesildi. Geçtiğimiz günlerde 

yapılan sadece 2 satıştan 90 milyon civarında bir 

kaybımız oldu. Bu paralar Nilüferliler’in parası, 

sahip çıkmak zorundayız. Nilüfer bölgesinde 

doğru dürüst bir devlet yatırımı yapılmadığını 

herhalde hepiniz görüyorsunuzdur. Devlet yatırım 

yapmadığı gibi bizim gelirlerimiz de her geçen 

gün daha fazla budanıyor, adeta kolumuzu 

kanadımızı koparıyorlar. Daha önce de dile 

getirdim ama sesimizi duyan yok. Ben Nilüfer 

halkı adına bu ülkede, vicdanın siyasete üstün 

gelmesini diliyorum” şeklinde konuştu. 

HIZLI BÜYÜMEYE KARŞIYIZ
Nilüfer’in Türkiye’nin en gelişen 8. İlçesi 

olduğunun hatırlatılması üzerine de Başkan 

Erdem, ilçenin nüfusunun artmasından yana 

olmadıklarını vurgulayarak, “Hızlı büyümeden 

yana değiliz. Yavaş büyümeyi tercih ediyoruz. İlk 

defa bu yıl Nilüfer bölgesi 35 bine yakın nüfus 

aldı. Her yıl 12-15 bin arası artış alıyorduk. Biz 

de endişelendik ‘hizmetlerde aksama olur mu’ 

diye. Büyükşehir Belediyesi’nin 2035 yılı ulaşım 

master planında Nilüfer’i gösteren projeksiyon 

975 bindir. Bu şekilde hızlı büyüme olursa 

Nilüfer’de hizmetlerde geriye düşme yaşanabilir. 

Büyüme çok hızlı devam ediyor. Bizde 9 sanayi 

bölgesi var. Bunların büyük kısmı organize 

sanayi bölgesidir. Hiç bir ilçenin bu denli büyük 

sanayi alanı sahip olduğunu göremezsiniz. Bu 

da bizi korkutuyor. Keşke bu bölgeleri kentin 

içerisinden çıkartabilsek. Büyükşehir ile beraber 

bu çalışmaların içinde yer almak istiyoruz ama çok 

fazla gelişme yok” diyerek kaygısını dile getirdi.
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Yıldıztepe Yaşam Merkezi’nin 
2. etabına son şekli verildi

Yıldıztepe Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
tamamlanan 
1’inci etabının 
ardından 2’nci etap 
projesine de son 
şekli verildi.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli 

mimar ve mühendisler tarafından tasarlanan 

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2’nci Etap Projesi 

ihale sürecine hazırlanıyor. 1000 kişilik amfi tiyatro – açık 

hava sahnesi, Yıldıztepe Gençlik Merkezi, kulisler, sergi 

ve çalışma alanları, seyir ve rekreasyon bölümleri ile açık 

otoparkın bulunacağı Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2’nci 

Etap Projesi’nin son hali, Mudanya Belediye Başkanı Hayri 

Türkyılmaz’a tanıtıldı. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine 

teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 

“Tamamen engelsiz, gençlerin sosyalleşebileceği, her yaştan 

insanın vaktini dolu dolu geçireceği bir kültür merkezini 

Mudanyamıza kazandırıyoruz. Mudanya ve Bursa’nın yeni 

kültür sanat merkezi Yıldıztepe olacak. Bursa, herkesin mutlu 

olacağı bir yaşam alanına kavuşuyor” diye konuştu.
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Başkan Sertaslan Halk 
Büfeleri Ankara’da anlattı

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik 

Belediyesi’nin Halk Büfe başta olmak 

üzere sosyal çalışmaları hakkında 

Kılıçdaroğlu’na ayrıntılı bilgi verdi. Sertaslan’a 

GEMTAR Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz 

ile CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve 

Yüksel Özkan da eşlik etti. Gemlik Belediyesi, 

sosyal destek hizmetlerini insanlık onuruna 

yakışır ve çağın gereklerine uygun hale 

getirmek için Halk Market’i hizmete açtıktan 

sonra Halk Büfe’ler ile kaliteli temel gıda 

ürünlerini Gemliklilere uygun fiyata ulaştırmaya 

başlamıştı. Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Gemlik Belediye 

Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, peynir, süt, 

yumurta ekmek gibi ürünlerin piyasa fiyatlarının 

altında satıldığı Halk Büfe’ler hakkında ayrıntılı 

bilgi verdi. Başkan Sertaslan ziyaretle ilgili 

şöyle konuştu: “Ülkemiz ekonomik olarak 

çalkantılı bir dönemden geçiyor. Enflasyon, 

hemşerilerimizin temel gıda maddelerine 

ulaşmalarını zorlaştırıyor. Biz de Gemlik’te bu 

sorunu bir nebze olsun hafifletebilmek adına 

Halk Büfe’leri kurduk. Ziyaretimizde Genel 

Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bu 

çalışmamız hakkında bilgi verdik. Halk Büfe’leri 

takdirle karşılayan Genel Başkanımız’ın bizlere, 

hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimize 

destek olmak adına bir takım önerileri oldu. 

İlçemizdeki büyükbaş hayvan envanterini 

çıkardık. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimize 

de destek çalışmalarımız gerçekleşecek.”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 
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Gemlik’te 
deniz ulaşımı başlıyor

Gemlik ve Kumla arasında yolcu taşıyacak 

olan “Albatros” teknesinin test sürüşünü 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 

Sertaslan gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 yıl önce 

Gemlik’te deniz ulaşımı olduğunu söyleyen Başkan 

Sertaslan “Denizden Gemlik’e bakmak ayrı güzel” 

dedi.

SEFERLER HAZİRAN’DA
Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Teknemizin 

bakımlarını gerçekleştirdik. Gereken belgeleri aldık. 

Küçük Kumla’ya taşımacılık yapan arkadaşlarımıza 

devredeceğiz. Hem deniz hem karayolu ayağını 

arkadaşlarımız takip edecekler. Kışın eziyetini 

onlar çekiyorlar. Yazın tam para kazanacakları 

dönemde bir alternatif ortaya çıkarıp onları zorda 

bırakmayalım düşüncesiyle bu hizmeti de onlara 

bırakacağız. Gemlik Kumla arasında, 40 yıl önce 

bu hizmet vardı. Hem turistik tarafı var hem de 

ulaşım ihtiyacına seçenek olacak. Örnek bir çalışma 

olsun istiyoruz. Teknemizin ismi “Albatros”. Hafif 

raylı sistemde “Martı” adını kullanacağımız için 

teknemize de “Albatros” dedik. Haziran ayında 

seferlere başlayacağız.

Gemlik İskelesi’nden Kumla İskelesi’ne yaklaşık 15 

dakikada giden tekne, 36 yolcu kapasiteli. Teknenin 

ücreti ise önümüzdeki günlerde yakıt fiyatlarındaki 

duruma göre en alt sınırdan belirlenecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın 
seçim döneminde önemli projelerinden olan deniz 
ulaşımı Haziran ayında başlıyor.
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Bursa onu iyilikle “Tanır”

İ lçedeki market ve bakkalları gezen Kestel 

Belediye Başkanı Önder Tanır, toplamda 250 

bin TL’lik veresiye defterini topladı. İlçedeki 

2 bin 493 hanenin ise toplamda 652 bin TL 

elektrik ve su borcu ödendi.

İlçedeki sosyal yardım seferberliğiyle 

öne çıkan Kestel Belediyesi, yine Ramazan 

Bayramı öncesindeki on binlerce vatandaşın 

yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl vatandaşların 

bakkallardaki veresiye, elektrik ve su borçlarını 

ödeyen Kestel Belediyesi, bu yılda geleneği 

bozmadı. İlçedeki market ile bakkalları gezen 

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, toplamda 

250 bin TL olan veresiye defterlerini topladı. 

Veresiye defterleri toplanan esnaf, dükkanlarının 

camlarına ‘’Bu işletmedeki veresiye borçları 

Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir’’ yazılı 

kağıtları yapıştırdı. Bakkallara gelen ihtiyaç 

sahibi vatandaşlar ise, bu yazıyı gördüklerinde 

büyük mutluluk yaşadı.

Market ve bakkallardaki veresiye defterlerinin 

ardından kampanyayı sürdüren Kestel 

Belediyesi, ilçede elektrik ve su borçları 

bulunan 2 bin 493 hanenin toplamda 625 

bin TL değerindeki faturalarını da ödedi. 

Faturaları ödenen vatandaşlar, cep telefonlarına 

gelen ‘Faturanız Kestel Belediyesi tarafından 

ödenmiştir, İyi bayramlar’ mesajıyla büyük 

mutluluk yaşadı.

Öte yandan, Kestel Belediyesi, Ramazan ayı 

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin 
bakkallardaki veresiye borçları ile elektrik-su faturası borçlarını ödeyen 
Kestel Belediyesi bu bayramda geleneği bozmadı. 
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boyunca her gün 15 bin kişilik sıcak yemeği 

ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaştırdı. 250 

haneye 225 TL değerinde yardım kartı, 1000 

haneye erzak kolisi ve 22 bin ekmek ulaştırıldı. 

Ayrıca 13 bin 500 kişilik sokak iftarıyla Ramazan 

ayının bereketi paylaşılırken 90 çocuğa ise 

bayramlık kıyafet satın alındı.

Bayram öncesi vatandaşlara müjdeli 

haberleri vererek gönüllerine taht kuran Kestel 

Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Geçtiğimiz 

yıl, pandemi koşullarında olumsuz etkilenen 

hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için bir 

yardım kampanyası başlatmıştık. Bu sene de 

pandeminin etkisinden kurtulsak da geleneği 

bozmayarak hemşehrilerimizin ve esnafımızın 

yanında oluyoruz. Bizler, ‘komşusu aç iken tok 

yatan bizden değildir’ sözünü temel düstur 

edinmiş anlayışın temsilcileriyiz. İnsanlara 

hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, 

gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır. 

Biz Kestel olarak büyük bir aileyiz, biriz, 

beraberiz. Bu sebeple nerede bir ihtiyaç sahibi 

vatandaşımız varsa, ekibimiz ile birlikte yanında 

oluyoruz, olmaya devam edeceğiz‘’diye konuştu.
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Adım adım engelsiz şehir 
İnegöl’e

İnegöl Belediyesi, 10 engelli vatandaşı akülü engelli 
aracı sahibi yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban, Engelsiz Tamir Atölyesi, Engelli Şarj İstasyonu, 
Akıllı Baston uygulaması ve Engelsiz Yaşam Merkezi 
projelerini hatırlatarak; “Adım adım şehrimizi engelsiz 
bir şehre dönüştürmek üzere çalışmalarımızı yapmaya 
devam ediyoruz” dedi.

Engelsiz şehir İnegöl hedefiyle bu alanda 

çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, bir 

yandan da ihtiyaç sahibi engelli bireyleri 

akülü engelli aracı sahibi yapmaya devam ediyor. 

Bugün 10 engelli vatandaşa engelli akülü araçları 

düzenlenen mini törenle teslim edildi. 6 engelli 

vatandaşa araçları burada teslim edilirken, alana 

gelemeyen 4 vatandaşın ise araçları evlerine 

teslim edildi.

10 ENGELLİ ARACI TESLİM EDİLDİ
Akülü araçların teslim töreninde açıklama yapan 

Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün akülü 

engelli araçlarımızı teslim etmek için bir aradayız. 

Daha önce de benzer çalışmalarımız olmuştu. 

Şehrimizin engelsiz bir şehir olması için gerçekten 

çok çalışmalıyız. Problemlerimiz var, aşmamız 

gereken, düzeltmemiz gereken engellerimiz 
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var. Bunun için gayret edip çalışacağız. Bugün 

6 engelli aracını teslim ediyoruz ancak bu ay 

toplamda 10 aracı vatandaşlarımıza ulaştırmış 

olduk. Buraya gelemeyen vatandaşlarımızın 

adreslerine araçlarını teslim etmiş olduk” dedi.

ADIM ADIM ENGELSİZ ŞEHİRE
İnegöl Belediyesi’nin engellilerle ilgili 

çalışmalarından da söz eden Başkan Taban, 

“İnegöl Belediyesi olarak engelli bireylerimiz için 

sunduğumuz hizmetler var. Engelli araçlarının 

ücretsiz olarak bakım ve onarımı ile ilgili bir 

çalışma başlattık. Engelsiz Tamir Atölyesi kurduk. 

Engelli bireylerin araçlarını evlerinden alıyor, 

yerine yedek araç bırakarak tamir ve bakım 

bitince de yine evlerine teslim ediyoruz. Bu da 

kıymetli bir çalışma. Bu hizmetten faydalanmak 

için 153 hattımızın aranması yeterli. Yine akülü 

araçlarla ilgili engelli vatandaşlarımız şarj sorunu 

yaşıyorlardı. Şehrimizin 3 ayrı noktasında şarj 

istasyonları oluşturduk ve sayısını arttırmak 

istiyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizde de 

yaptığımız çalışmalar var. Onların hayatını 

kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Görme engelli 

bireylerimiz için de Akıllı Baston uygulamasını 

başlattık. Adım adım şehrimizi engelsiz bir şehre 

dönüştürmek üzere çalışmalarımızı yapmaya 

devam ediyoruz. Ancak burada en büyük engel 

farkında olmayan bireyler. Buradan bir çağrı 

da yapmış olalım, bu konuda daha duyarlı 

olmalıyız. Bu araçların kaldırımlara çıkabilmesi 

için önüne araç park edilmemiş olması lazım. 

Engelli bireylerimizin de her zaman yanlarında 

olduğumuzu bilmelerini istiyorum” diye konuştu. 

Konuşma sonrası araçlar vatandaşlara teslim 

edildi. Akülü araçlara kavuşunca büyük mutluluk 

yaşayan engelli bireyler, Başkan Taban’a 

teşekkürlerini iletti.
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Köyleriyle birlikte 54 bin nüfusa sahip Yenişehir’de 
kent merkezine projelendirilen 14 bin metrekarelik 
devasa Osman Gazi Meydanı Projesi’ne ilk kazma 

vuruldu.
Beton hiçbir yapının yer almayacağı, ilçenin akciğeri 

olacak meydan projesi hakkında bilgi veren Yenişehir 
Belediye Başkanı Davut Aydın “Bu yılın ikinci yarısında 
tamamlandığında Osman Gazi Meydanı, 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın imaj ve kimliğini de 
yansıtacak” dedi. Yol haritasını MHP Genel Başkanı Dr. 
Devlet Bahçeli’nin çizdiği “Üretken Belediyecilik” anlayışıyla 
2022’yi yatırım yılı ilan ettiklerini anlatan Yenişehir Belediye 
Başkanı Davut Aydın, Osmanlı Devleti’nin ilk başşehri 
ilçesinin Yenigün Mahallesi’nde yıkılan eski lisenin de 
bulunduğu 14 bin metrekarelik alana planlanan meydanla 
ilgili yurtdışındaki birçok projenin incelendiğini bildirdi.

PRESTİJ ALANI
Başkan Davut Aydın, İnegöl-İznik, Bursa-Bilecik 

güzergahının kesiştiği kentin tam merkezine planlanan 
meydanın, ilçenin akciğeri olacağını belirterek, “İmaj ve 

Dev meydana 
ilk kazma vuruldu

Osmanlı Devleti’nin ilk 
başkenti Yenişehir’e 
projelendirilen 14 bin 
metrekarelik devasa 
Osman Gazi Meydanı’na 
ilk kazma vuruldu. 
Belediye Başkanı 
Davut Aydın, 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti 
Bursa’nın imaj ve kimliğini 
yansıtacak meydanın 
bu yılın ikinci yarısında 
tamamlanacağını açıkladı.



31en dergi  -  nisan 2022  -  sayı: 12

kimlik, çekim ve güzergah, rekreasyon, esnek 
tasarım, mevsimsel strateji, erişilebilirlik, iç ve dış 
çember ve kuşatan konumu gibi birçok faktörü 
dikkate alarak Osmanlı Devleti’nin banisi Osman 
Gazi’nin adını taşıyacak olan projenin ihalesini 
tamamlamıştık. Ardından yüklenici firmaya 
yer teslimini yaptık ve bugün şükürler olsun ki 
bu anlamlı projeye ilk kazmayı vurduk” dedi. 
Projenin kuzey bitişiğindeki Ömer Halisdemir 
Kültür Merkezi’yle bütünlük arz edeceğini belirten 
Başkan Aydın, ayrıca Osman Gazi’nin adına sikke 
basıp hutbe okuttuğu Kumluk Cami ve çevresi, 
Süleyman Paşa Türbesi ve eski karakol binasının 
bulunduğu parsel ile Atatürk Anıtı ve çevresinin 
de meydana entegre edileceğini açıkladı.

ORHUN ABİDELERİ
“Böylelikle tarih şehri Yenişehir’in tam kalbine, 

4 etap halinde 30 bin metrekarelik bir prestij 
alanı kazandıracağız” diyen Başkan Aydın, şunları 
kaydetti:

“İlk etapta Osman Gazi Meydanı’nı bu yılın 
ikinci yarısında bitirmiş olacağız. Alanda beton 
hiçbir yapı bulunmayacak ve tamamlandığında; 
yürüyüş yolları, bankları, kamelyaları, havuzu, 
otoparkı, 400 kök ağaçlandırması, 4 bin adet 
gül fidanı, bin kişilik miting alanı, 300 kişilik 
amfiteatrı, aynı anda 200 evladımızın keyifle 
vakit geçirebileceği oyun grupları ve çeşmesiyle 
vatandaşın nefes alabileceği, hepsinden önemlisi 
olası depremlerde güvenle toplanabileceğimiz bir 
meydana kavuşacağız.”

Işıklandırmadan yer döşemelerine, 
çeşmesinden havuzuna, asma ve germe 
çadırlarına varana kadar projede, Osmanlı ve 
Selçuklu mimarisinin esas alındığını bildiren 
Başkan Davut Aydın, “Yine meydana Orhun 
Abidelerinin bir replikası ile Türk büyüklerinin 
büstlerini yerleştireceğiz. Ayrıca alanda 
Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 Türk Devleti 
ile birlikte devasa bir Ay-Yıldızlı Bayrak birlikte 
dalgalanacak. Yenişehir ve Bursa’mıza şimdiden 
hayırlı olsun” diye konuştu.
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Üreten çocuklar 
Gürsu’da yetişiyor

Gürsu Belediyesi’nin “Üreten Çocuklar Bilim Teknoloji 
Merkezi” geleceğin çocuklarını yetiştiriyor.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
tarafından düzenlenen Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri 2020 kapsamında, 

sosyal belediyecilik kategorisinde ödül kazanan 
“Üreten Çocuklar- Steam Yaklaşımıyla Çocuklar 
Okullaşıyor” Projesi ile oluşturulan “Üreten 
Çocuklar Bilim Teknoloji Merkezi”’nde, bugüne 
kadar, 2 bin 350 öğrenciye eğitim verildi. Merkez 
bünyesinde verilen eğitimlerle; çeşitli sosyal 
sebeplerle başarısızlık hissine kapılan, yaşadığı 
uyum sorunları sebebiyle öz yeteneklerinin 
farkına varamayan, örgün eğitimlerini yarıda 
bırakma riski bulunan, 7-13 yaş aralığındaki 
Suriyeli ve Türk çocukların; sosyal, psikolojik ve 
bireysel kapasitelerinin geliştirilmesi, bilim ve 
teknolojiye ilgilerinin artırılması ve okula gitme 
motivasyonlarının arttırılması amaçlanmakta.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Aktif, 
üretken, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi faydalı 
kullanabilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine 
destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar 
yetiştirmek hedefiyle, dezavantajlı çocuklarımızın 
eğitimlerine destek olmak amacıyla çıktığımız 
yolda bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışığı 
görmek bizlere yetiyor. İlçemize bu ödüllü Merkez’i 
kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu Merkez’imiz de bu çabalarımızın en güzel 
meyvelerinden biri oldu. Merkez’imiz sayesinde 
geleceğin çocuklarını keşfederek onları çağın 
gerekleriyle donatıyoruz. Merkez’in oluşumunda 
büyük emekleri olan Ar-Ge Müdürlüğü’müzdeki 
personel arkadaşlarıma, bu projemizi hayata 
geçirmemizde emeği geçen değerli proje 
ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.






