
 
 

 
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

 
 
● EMİRSULTAN KENTSEL TASARIM VE MEYDAN DÜZENLEME YAPIM RESTORASYON UYGULAMA İŞİ 

Projeye 11.06.2008 tarihinde başlanmıştır. Proje 
kapsamında Emirsultan Cami güneyinde yer alan 
taşıt yolunun kotu düşürülerek trafik yolu aşağı 
kottan, meydan ve Cami arası ulaşım 
sağlanacaktır. İnşaat taban alanı 4095 m² olup, 
toplam inşaat alanı 20420 m²’dir. Zemin altı; 2 
katlı 170 araçlık otopark ile sığınak ve depolardan 
oluşmaktadır. Zemin katta; 13 adet dükkan ve 5 
adet daire girişi ile meydan düzenlemesi oturma 
grupları, havuzlar ve yeşil alanlardan  

      oluşmaktadır. Zemin üstünde 50 konutun  
bulunduğu 5 adet yapı blokları yer almaktadır. 
 Projenin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.  
 
 

• MERİNOS ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ RESTORASYON İKMAL İNŞAATI İŞİ 
Projeye 23.10.2007 tarihinde başlanmıştır. Toplam 55.525 m²’lik Kongre Kültür Merkezinde 1800-
800 ve 300 kişilik konferans salonu, 24 adet sanatçı odası, 21 adet kongre salonu ve 800 kişilik balo 
salonundan oluşmaktadır. İmalatlar 21.04.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

• ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ İÇ DEKORASYON-SAHNE MEKANİĞİ-IŞIK-SES-İNDİKSİYON 
LOOP-KONFERANS-SİMULTANE VE AKUSTİK DUVAR DÖŞEME KAPLAMA İNŞAATI İŞİ 
Projeye 16.10.2008 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında yapımı tasarlanan iç dekorasyon, 
duvar kaplama, tavan kaplama ve döşeme kaplama imalatlarının yapımı, sahne mekaniği 
kapsamında 800-1800 kişilik salonlarda hareketli sahne sistemi olarak hidrolik ve spralift hareketli 
sahne yapımları, ışık köprüleri, sofita platformu ile sahne portal ağzı yapımı, akustik duvar, tavan ve 
döşeme kaplama imalatları tamamlanmıştır. Kullanım sırasında yapımlarının gerekliliği ortaya çıkan 
imalatlar için ek süre verilmiştir. 

 

 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 

 
 
 
 
 
 

Emirsultan Kentsel Tasarım Meydan Düz. 



 
●   KAYHAN HAMAMI RESTORASYON İNŞAATI İŞİ 

Projeye 09.06.2010 tarihinde başlanmıştır. Kayhan hamamının toplam bina taban alanı 1320m² 
olup, binada farklı boyutlarda 12 adet kubbe bulunmaktadır. Restorasyon projesinde işlev olarak 
farklı boyutlarda 6 adet dükkan olarak tasarlanmıştır. Hamamın kuzey cephesindeki 2,3,4,5,6,7,8 
parsellerdeki dükkanlar kamulaştırılıp, alan imar planına göre yeşil alan olarak düzenlenecektir. 
Batı cephesinde bulunan 4 adet dükkan tarihi dokuya uygun olarak restore edilecektir. Restorasyon 
çalışmalarında tüm cephelerde sıva raspası yapılarak özgün doku ortaya çıkarılacaktır. Projenin 
2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.  

 
 

                                                                 Kayhan Hamamı 

 
●   KÜTAHYA HAN RESTORASYON İNŞAATI İŞİ 

Projeye 04.08.2010 tarihinde başlanmıştır. Kütahya Han restorasyonunda 1490m²’lik toplam inşaat 
alanı ve hanı çevreleyen 9 adet dükkanın cephe sağlıklaştırması yapılacaktır. Hanın batısındaki ahır 
bölümünün, metruk olmasından dolayı yıkılarak önerilen rekostrüksiyonu yapılacaktır. Bu bölümde 
enerji odası makine dairesi, wc, yangın su deposu ve 4 adet dükkan oluşturulacaktır. Ayrıca handa 
aslına uygun restore edilerek, dönemine ve yapı izlerine göre zemin ve 1. kattaki kemerler açığa 
çıkarılacak olup, hanın dükkan bölümleri yeniden düzenlenerek restorasyon projesine uygun şekilde 
tüm cephelerde sıva raspası yapılarak özgün doku ortaya çıkarılıp tekrar sıvanacaktır. Han 
çevresindeki dükkanlarda cephe sağlıklaştırması kapsamında, mevcut tabelalar, doğramalar, 
yağmur iniş boruları vb. gibi cephelerdeki bozulan eskiyen imalatların sökülüp yerine projesine göre 
her türlü yeni imalat yapılacaktır. Projenin 03.08.2011 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. 
 

 ●   ESKİŞEHİR HAN RESTORASYON İNŞAATI İŞİ 
Projeye 24.09.2010 tarihinde başlanmıştır. Tarihi Eskişehir hanın aslına uygun bir şekilde özgün 
işlevi korunarak ticaret ve konaklama amaçlı kullanımı planlanmıştır. 1440m²’lik taban alanı, 
2180m² toplam inşaat alanında bodrum katı otopark ve sığınak olarak, zemin katı dükkan, 
kafeterya ve otel girişi olarak, 1. katı 16 adet konaklama birimi olarak restore edilerek kullanıma 
açılması planlanmıştır. Projenin 24.09.2011 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.  

 
 



●   MAHKEME HAMAMI RESTORASYON İNŞAATI İŞİ 
Projeye 25.11.2009 tarihinde başlanmıştır. Tarihi mahkeme hamamında erkekler bölümü yine bay 
ve  bayan kullanımlı hamam olarak restore edilmekte olup, diğer bayanlar bölümü kültür merkezi 
olarak tasarlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir. Projenin 03.06.2011 tarihinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 

 
●   ULUCAMİ ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ 

Projeye 07.12.2009 tarihinde başlanmıştır. Ulu caminin doğu ve kuzey cephelerinde bozuk zemin 
kaplama malzemeleri değiştirilerek mucartalı mermer döşeme kaplaması yapılmıştır. Ayrıca 60 adet 
abdest alma ünitesi, doğu giriş kapıları düzenlemesi, tarihi 2 adet çeşme onarımı yapılmıştır. Ulu 
caminin tüm cepheleri yıkanmış,  derz dolguları açılmış, eksik derzler ve mataj yapılarak rahat bir 
dolaşım ağıdüzenlenmiştir.Proje 09.08.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

...  
Ulucami Çevre Düzenleme 
 

●   ESKİ HAL ALANI KENT PARKI DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ 
 
Projeye 25.01.2010 tarihinde başlanmıştır. Eski hal alanı kent parkı projesi kapsamında Çifte 
havuzlar spor kompleksi, Gürsu sosyal tesisleri, Sosyal Güvenlik Kurumu çevre düzenlemesi, 
MOBESE çevre düzenlemesi, Osmangazi Kaymakamlığı çevre düzenlemesi, adli tıp kurumu prefabrik 
bina imalatları yapılmıştır. Proje 29.11.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

 
 
Çifte Havuzlar Spor Kompleksi                                                               Osmangazi Kaymakamlığı Çevre Düzenleme 

 
 
 
●   ÜFTADE CAMİ VE TEKKESİ RESTORASYON İNŞAATI İŞİ 



Projeye 16.03.2010 tarihinde başlanmıştır. Üftade tekkesi bölümü müze olarak, cami bölümünün 
ise ibadethane olarak kullanılması planlanmıştır. Projenin 10.07.2011 tarihinde tamamlanması 
planlanmıştır. 

 
●   İSMAİL HAKKI CAMİ WC-ABDESHANE YAPIM İŞİ 
     Projeye 17.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Mevcut wc yıkılmış olup,73m² taban alanlı wc  
    ve  abdeshane yapılmıştır. 
 
●   ŞAHADET CAMİ ÇEVRE DÜZENLEME VE WC ABDESHANE İNŞAATI İŞİ 

Projeye 28.07.2010 Tarihinde başlamıştır. Mevcut olan wc ve abdeshane yıkılarak yeniden 
düzenlenmiş ve kullanıma açılmıştır. 

 
●   MUDANYA TAHİRAĞA HAMAMI ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM RESTORASYON  
     UYGULAMA İNŞAATI İŞİ 
     Projeye 26.12.2010 tarihinde başlanmıştır.27 adet dükkandan oluşan Mudanya Tahirağa   
     Hamamı çevresi (eski zeytin hali) Kentsel Tasarım Restorasyon Uygulama inşaatı işinde 
     bölgenin alış-veriş- ticaret ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. İnşaat genelinde 
    yaklaşık 660m² alanda 27 adet dükkan yeniden yapılacak olup, 1350m² çevre düzenlemesi 
     ile meydan yeniden düzenlenecektir. Projenin 22.06.2011 tarihinde tamamlanması 
     planlanmaktadır. 

 
●   TARİHİ BURSA SURLARI RESTORASYONU İNŞAATI İŞİ 

Projeye 12.11.2010 tarihinde başlanmıştır. Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan Bursa 
surları  Balibey hanından Orduevine kadar yaklaşık 400mt.’lik sur duvarlarının aslına uygun bir 
şekilde restore edilerek ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.Yerkapı ve Zindankapı surlarıda bu 
kapsamda ortaya çıkarılacaktır.Projenin 09.02.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

 
●   BURSA ATATÜRK CADDESİ CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA İNŞAATI İŞİ 

Projeye 22.01.2010 tarihinde başlanmıştır. Atatürk caddesinde bulunan bina cephelerini  
güzelleştirmek, sağlıklaştırmak amacıyla klima ve tabelalara belli standartlar getirilerek daha 
modern yapılar ve silüetler meydana çıkarılıp görüntü kirliliğinin minumum seviyeye  indirilmesi 
amaçlanmıştır. Projenin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
 
 

●   HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI BAKIM-ONARIM İŞİ 
     Projeye 10.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Mevcut tüm binaların bakım-onarım, boya-  
     badana işleri,çevre sınır çiti, betonarme perde duvar ve su altı yaşam müzesi yapılmıştır. 
     Ayrıca hayvanat  bahçesinin yeniden yapılandırılması ve hayvan barınaklarının 
     iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

 
●   HAYVANAT BAHÇESİ AFRİKA KAFE İNŞAATI İŞİ 

Projeye 25.08.2010 tarihinde başlanmıştır. Afrika kafe inşaatı tek kat üzerine kurulu 120m²  
betonarme yapısı ile 420m² ahşap pergoleli kafe yapısından oluşmaktadır. İçerisinde mutfak, bay-
bayan wc, ofis, depo ve personel birimlerini de kapsamaktadır. 
 

●   HAYVANAT BAHÇESİ BİLGİ VE YÖNLENDİRME PANOLARININ TASARIM VE  
     UYGULAMA İLE GRAFİK ÇALIŞMALARINA AİT MAL ALIMIVE MONTAJI İŞİ 

Projeye 19.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Hayvanat bahçesinde ki yönlendirme ile ilgili sorunları 
ortadan kaldırmak amacı ile yapılmıştır. 
 
 
 
 



 
●   HAYVANAT BAHÇESİ BİLGİ VE YÖNLENDİRME PANOLARININ AHŞAP VE DİJİTAL  
     PANO ÜRETİM ÇALIŞMALARINA AİT MAL VE HİZMET ALIMI 

Projeye 13.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Park içinde ziyaretçilerin yönlendirme ile ilgili sorun 
yaşanmasından dolayı bilgi ve yönlendirme tabelalarına ihtiyaç duyulmuştur. 
 

●   ATICILAR MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİ 
Projeye 05.08.2010 tarihinde başlanmıştır. Projenin amacı mahalle halkına yerinde daha iyi hizmet 
vermektir. Proje 16.01.2011 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   GASİLHANE VE MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI 
Projeye 15.09.2009 tarihinde başlanmıştır. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü binasının yetersiz olduğu 
düşünüldüğünden yeni bir hizmet binası ve gasilhane yapılmıştır. Proje 11.03.2010 tarihinde 
tamamlanmıştır. 
 

●   GÜZELYALI İTFAİYE BİNASI İNŞAATI İŞİ 
Projeye 13.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Çıkması muhtemel yangın ve afetlerde zamanında 
müdahale yapılarak can ve mal kaybını en aza indirmek amaçlanmıştır. Proje tamamlanmıştır. 
 

●   KÜÇÜK SANAYİ İTFAİYE BİNASI İNŞAATI İŞİ 
Projeye 26.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Küçük Sanayi bölgesindeki çıkması muhtemel yangın ve 
afetlere karşı can ve mal kaybını en aza indirmek amacı ile yapılmıştır. Proje 06.11.2010 tarihinde 
tamamlanmıştır. 
 

●   GÜRSU KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞAATI 
Projeye 24.07.2009 tarihinde başlanmıştır. Gürsu Köprülü Kavşak işi kapsamında Gürsu Organize 
Sanayi üst geçidi yapılmıştır. Proje 12.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   GENÇOSMAN ÜST GEÇİDİ YAPIM İŞİ 
Projeye 20.01.2010 tarihinde başlanmıştır. Yayaların güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamak amacı 
ile yapılmıştır. Proje 26.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   GIDA TOPTANCILARI HALİ ÖNÜ YAYA ÜST GEÇİDİ YAPIM İŞİ 
Projeye 27.10.2010 tarihinde başlanmıştır. Yayaların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadan güvenli 
bir şekilde geçişlerini sağlamak amacı ile yapılmıştır. Proje 14.01.2011 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   BESAŞ KAVŞAĞI PROFİL ÜST GEÇİDİ YAPIM İŞİ 
Projeye 09.12.2010 tarihinde başlanmıştır. Yayaların güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamak amacı 
ile yapılmıştır. Proje 12.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

●   JAPON OTO ÖNÜ ÜSTGEÇİT BAKIM-ONARIM VE CEPHE GİYDİRME MALZEME 
     TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ 

Projeye 03.12.2009 tarihinde başlanmıştır. Yanan üst geçit basamakları değiştirilmiş kompozit 
kaplama ve çelik imalatlar yapılmıştır. Proje 04.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   BURSA-ANKARA YOLU ET BALIK VE ÇEVİK KUVVET ÖNÜ ÜST GEÇİDİ YAPIM İŞİ 
Projeye 29.11.2010 tarihinde başlanmıştır. Bursa-Ankara karayolu üzerinde Et-Balık, Değirmenönü, 
Çevikkuvvet ve Arabayatağı önü çelik yaya üst geçitleri sökülüp yeni imalatların yapılması 
amaçlanmıştır. Projenin 28.05.2011 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. 
 
 
 
 
 



●   ÖZEL NİLÜFER OKULLARI ÖNÜ YAYA ÜST GEÇİDİ YAPIM İŞİ 
Projeye 21.09.2010 tarihinde başlanmıştır. Bursa İli Nilüfer İlçesi Bursa-Mudanya karayolu 
üzerinde, Özel Nilüfer okulları önünde çelik yaya üst geçit yapılarak, öğrenci ve bölge insanının söz 
konusu karayolundan güvenli geçişlerini sağlamak amaçlanmıştır. Projenin 28.03.2011 tarihinde 
tamamlanması planlanmıştır. 

 
●   ÖZLÜCE CAMİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ – WC ABDEST ALMA VE KAFETERYA   
     YAPIM İŞİ 
      Projeye 04.10.2010 tarihinde başlanmıştır.Projenin amacı hızla gelişen semtte kafeterya 
     ve rekreasyon gereksinimini gidermek, Özlüce cami bahçesinde dinlenmek ve yürüyüş 
     yapmak amacı ile çevre düzenlemesi yapmak, yetersiz kalan wc-abdest alma ünitelerini 
     arttırmak ve su deposu ile sulama sorununu gidermektir. Projenin 31.01.2011 tarihinde 
     tamamlanması planlanmaktadır. 

 
●   ERİKLİ YÜZME HAVUZU İNŞAATI   
     Projeye 03.01.2011 tarihinde başlanmıştır. Yarı olimpik yüzme havuzu 355m²   
     oturumlu,bodrum ve zemin kattan ibaret teras çatılı betonarme bina, açık otopark ve çevre 
     düzenlemesi yapılmaktadır. Vatandaşların spor ve sosyal aktivite yapmaları amaçlanmıştır. 
     Projenin 22.07.2011 tarihinde  tamamlanması planlanmaktadır. 

 
●   GÜZELYALI  HAVUZU İNŞAATI   

Projeye 25.08.2010 tarihinde başlanmıştır. Yarı olimpik yüzme havuzu ve havuza hizmet eden 
birimleri içeren 350m² oturumlu bodrum ve zemin kattan ibaret betonarme bina ve açık otopark, 
çevre düzenlemesi ile havuz üzeri geçici üst yapı imalatları yapılmaktadır.Projenin12.03.2011 
tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 
 

●   HAVUZLUPARK BAKIM VE ONARIM  İNŞAATI   
Projeye 07.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Hava destekli yapı ile olimpik havuz üzerinin kapatılarak 
tesislerin yılın 365 günü kullanılması amaçlanmıştır. Proje tamamlanmıştır. 
 

●   BURSA KARATE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ İNŞAATI İŞİ 
Projeye 06.10.2010 tarihinde başlanmıştır.Prefabrik betonarme olarak projelendirilen iki katlı 
yapıda toplam 163 m² karate salonu, 160m² fitness salonu, 14 m² sauna olacak şekilde vatandaşları 
yararlanması amaçlanmıştır. Projenin 05.03.2011 tarihinde tamamlanması amaçlanmıştır. 

 
●  KOÇ İLKÖĞRETİM OKULU SPOR   
    SALONU İNŞAATI İŞİ 
 

Projeye 14.05.2010 tarihinde 
başlanmıştır. Koç İlköğretim Okulu 
öğrencilerine spor aktivetileri amaçlı 
yapılmış 1460m² oturumlu tek katlı 
oyun alanı (basketbol-voleybol-
hentbol vb.) , soyunma odaları, teknik 
ve idari kısımlardan ibarettir.456 adet 
seyirci koltuğu kapasiteli olup, 
1250m² uzay sistem çatı örtüsü 
yapılmıştır. Proje kapsamında oyun 
alanı 700m² alanda her türlü spor 
aktivitelerini gerçekleştirmeye müsait 
teknik ölçü ve malzeme 
standartlarındadır.Proje 
tamamlanmıştır.                                 Koç İlköğretim Okulu Spor Salonu 



 
 
 

●   ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU İNŞAATI İŞİ 
Projeye 17.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Okulu öğrencilerine spor 
aktiviteleri amaçlı yapılmış tek katlı oyun alanı (basketbol-voleybol-hentbol vb.), soyunma odaları, 
teknik ve idari kısımlardan ibarettir. Gençlerin spor yapma imkanlarının genişletilmesi 
amaçlanmıştır. Proje 23.10.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
●   ŞEHİT PİYADE ER NEZİR AKGÜL İLKÖĞRETİM OKULU SPOR SALONU İNŞAATI  

Projeye 02.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Okul öğrencilerine spor aktiviteleri amaçlı yapılmış 
720m² oturumlu tek katlı oyun alanı, soyunma odaları ve idari kısımlardan oluşmaktadır. Proje 
kapsamında oyun alanı 426m² olup, 72 adet seyirci koltuğu kapasitelidir. Proje tamamlanmıştır. 
 

●   FİDYEKIZIK SPOR TESİSLERİ İLAVE YAPI VE MEVCUT YAPIM – BAKIM- 
     ONARIM İŞİ  
     Projeye 20.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Fidyekızık spor tesisleri mevcut sosyal ünitesi  
     revize edilerek bakım onarımı yapılmış ve ilave sosyal ünite yapılarak gençlerin sportif 
     faaliyetlerini daha iyi koşullarda yapmaları amaçlanmıştır. Proje tamamlanmıştır. 
 
●   ATICILAR SPOR TESİSLERİ İNŞAATI  

Projeye 20.09.2010 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında oyun sahaları, atletizm antreman 
alanı, atletizm koşu parkuru, yürüyüş yollarının yapılması amaçlanmıştır. Projenin 19.09.2011 
tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 
 

●   VALİ ORHAN TAŞANLAR SPOR SALONU İNŞAATI  
Projeye 08.03.2010 tarihinde başlanmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Vali 
Orhan Taşanlar İlköğretim Okulu bünyesinde Kentimizdeki spor alanlarının arttırılarak, spor yapma 
imkanlarının genişletilmesi ve buna bağlı olarak genç nüfusun sağlıklı yaşam olanaklarına 
kavuşturulması ile gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacı  öngörülmüştür. Proje 
tamamlanmıştır. 

 
●   SÜLEYMAN ÇELEBİ LİSESİ SPOR SALONU İNŞAATI  

Projeye 07.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Gençlerin spor yapma imkanlarının genişletilmesi ve 
buna bağlı olarak genç nüfusun sağlıklı yaşam olanaklarına kavuşturulması ile gençlerimizin kötü 
alışkanlıklardan uzak tutulması amacı öngörülmüştür. Projenin 31.03.2011 tarihinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 
 

●   YILDIRIM KAPLIKAYA PARKI SKATE PARK MAL ALIM İŞİ  
Projeye 08.03.2010 tarihinde başlanmıştır. Kentimizdeki spor alanlarının arttırılarak, spor yapma 
imkanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Proje 06.06.2010 yılında tamamlanmıştır. 
 

●   YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI GÜREŞ SALONU BOYA-BADANA-BAKIM-ONARIM MAL  
     ALIMI VE MONTAJI İŞİ 

Projeye 15.02.2010 tarihinde başlanmıştır.Yıldırım Kaymakamlığı güreş salonunun bakım-onarım ve 
boya badana işleri yapılarak kullanılabilir duruma getirilmiştir.Proje 30.04.2010 tarihinde 
tamamlanmıştır. 
 

●   YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI SPOR KOMPLEKSİ BAKIM-ONARIM MAL ALIMI İŞİ 
Projeye 17.12.2010 tarihinde başlanmıştır.Yıldırım Kaymakamlığı spor komleksinin bakım onarım 
işleri yapılmıştır. Proje 02.03.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 
 



 
 

●   ULUCAMİ ÇEVRE AYDINLATMAVE ŞADIRVAN İNŞAATI İŞİ 
      
Projeye 05.08.2010 tarihinde başlanmıştır. 
Ulucami çevre aydınlatma işi tamamlanmış 
olup, şadırvan yapımı devam 
etmektedir.Projenin 2011 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ulucami Çevre Aydınlatma 

 
 

●   ORTABAĞLAR CADDESİ VE BAĞLARALTI  2. CADDE YOL KALDIRIM VE  
     AYDINLATMA YAPIM İŞİ 

Projeye 07.09.2009 tarihinde başlanmıştır. Ortabağlar caddesinde yapımı tasarlanan yaya yolları, 
engelli rampaları, yaya geçişleri, aydınlatma direkleri , çevre düzenlemeleri ve Bağlaraltı 2. cadde 
orta refüj ile çevre duvarı imalatları 07.04.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   ACEMLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI İZMİR-MUDANYA YOLLARI İYİLEŞTİRME İNŞAATI 
      İŞİ 

Projeye 14.05.2009 tarihinde başlanmıştır. İzmir-Mudanya yolları arası iyileştirme çalışmaları  
yapılmıştır. Proje 23.03.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLE VE ANAARTELERDE   
     YOL-KALDIRIM YAPIM VE BAKIM-ONARIM İNŞAATI İŞİ 
      Projeye 08.12.2009 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında Eski Yalova yolu 

Yeşilşehir- Demirtaş Beldesi arası yolun sol kenar bordür-tretuvar imalatları, Mudanya İlçesi 
Güzelyalı Fatih caddesi ve Dörtçelik caddeleri bordür-tretuvar düzenlemeleri, Nilüfer İlçesi 
Esentepe mahallesi Gaye sokak bordür-tretuvar düzenlemesi, Vakıfköy futbol sahası çevre duvarı-
hasır çelik korkuluk ve boya imalatları, Nilüfer Köy mezarlık duvarı, Karıncalı deresi istinat perde 
duvar imalatları, BUSKİ yanı Belediye hizmet birimleri çevre düzenleme imalatları ve muhtelif 
bordür-tretuvar bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır. Proje 11.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 

●   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNALARI VE SOSYAL TESİSLER MUHTELİF TARİHİ 
     ESERLERİN BAKIM ONARIM İŞİ  

Projeye 25.11.2009 tarihinde başlanmıştır.Proje kapsamında Yeşil Türbe altyapı- drenaj,-sulama-
elektrik- granit plaklarla zemin kaplama işi, Hamamlıkızık restorasyonu, Çelebi Mehmet Lisesi tarihi 
görüş kapısı restorasyonu- basketbol sahası çevre korkuluğu- mevcut perde duvar önü taş kaplama 
işi, Parlementerler birliği binası yenileme işi, Mudanya üst geçidi, Narlı spor tesisleri bina yenileme 
işi, Esentepe kavşağı 3 ana perde imalatı işi, Hamitler parkı sosyal tesisi çatı yenileme işi ve FSM 
cami çevre düzenleme işleri yapılmıştır. Proje 23.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 
 
 
 



 
 

● BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNALARI VE SOSYAL TESİSLER MUHTELİF TARİHİ 
    ESERLERİN BAKIM ONARIM İŞİ  

 Projeye 10.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Belediye sınırları içerisinde bulunan Belediye hizmet  
binası, sosyal tesislerin yapımı, bakımı, boya-badana ve onarımları yapılmıştır.Bu işin kapsamında 
Kurşunlu ve Karacaali de iskele yapımı, Narlı sosyal tesislerinin yenilenmesi ve çevre düzenlemesi, 
Fidyekızık spor tesisleri uzay çatı tribün yapılması, Mudanya yolu üst geçit kaplama işleri 
yapılmıştır. İmalatlar tamamlanmıştır. 

 
●   BİNA TESİSLERİ BAKIM-ONARIM VE TARİHİ ESERLER İNŞAATI İŞİ  

Projeye 18.12.2009 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmet 
binasının tamamen yenilenmesi ve ilave binanın yapılması, Vakıfköy Bursaspor tesisleri alt yapı- A 
takımı ve İdari binanın ısıtma sisteminin doğalgaza çevrilmesi, odaların yenilenmesi ve boya-badana 
işleri yapılmıştır. Proje 21.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
●   YİĞİTLER MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI İNŞAATI İŞİ  

Projeye 12.08.2009 tarihinde başlanmıştır. Yıldırım İlçesi Yiğitler mahallesinde bölge halkının 
Muhtarlık hizmetlerini daha sağlıklı, kolay ve hızlı bir şekilde alabilmeleri amaçlanmıştır. Proje 
10.11.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

  
●   BUSKİ TENİS KORTLARI İŞİ MEKANİK TESİSATI İŞİ 

Projeye 05.04.2010 tarihinde başlanmıştır. Bursa İli Osmangazi İlçesi Buski Acemler kampüsünde 
mevcut tenis kortlarının üzeri kapatılmış ve eğitim amaçlı olarak 1450m² oturumlu spor tesisi 
yapılmış, ayrıca kaba ve ince imalatların elektrik, mekanik tesisatları yapılmıştır. İmalatlar 
13.08.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
●   KENT MÜZESİ VRF KLİMA TESİSATI YAPIM İŞİ 

Projeye 20.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Kent Müzesindeki arızalı olan eski 7 dış ünite ve 120 iç 
üniteli klima sistemi sökülerek yerine 7 dış üniteli ve 53 iç üniteli yeni VRF  (merkezi) klima sistemi 
montajı yapılmıştır. Ayrıca eski sitemin elektrik tesisatı yenilenerek tüm iç ve dış ünitelerin elektrik 
beslemeleri değiştirilmiş, dış ünitelerin yanına pano montajı yapılmıştır. Proje 18.10.2010 tarihinde 
bitirilmiştir. 

 
●   YILDIRIM BAYEZİD CAMİ MİNARELERİ VE DIŞ AYDINLATMA ELEKTRİK İŞİ 

Projeye 12.10.2010 tarihinde başlanmıştır. Aslına uygun olmayan minarenin yıkılarak cami 
kubbesinde bulunan daha önceden yıkılmış olan minarelerin tekrar yapılarak hizmete açılması ve 
dış cephe aydınlatmalarının yapılması amaçlanmıştır. Projenin 2011 yılı sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.  

 
●   KENT GİRİŞLERİ AYDINLATMA YAPIM İŞİ 

Projeye 26.02.2010 tarihinde başlanmıştır. Mudanya yolu aydınlatma işi ve mevcut aydınlatma 
sistemlerinin bakım-onarımları yapılmıştır. İmalatlar 23.10.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
●   BURSARAY MUDANYA YOL AYDINLATMA MAL ALIM-MONTAJ İŞİ 
     Projeye 18.01.2010 tarihinde başlanmıştır. Proje vatandaşların can ve mal güvenliği    
    açısından yapılmıştır. İmalatlar 25.05.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
 
●   ACEMLER ÜST GEÇİDİ ÖZÜRLÜ ASANSÖRÜ ALIM VE MONTAJI İŞİ 

Projeye 10.05.2010 tarihinde başlanmıştır. Projenin amacı engelli vatandaşların üst geçidi rahat  
kullanmalarını sağlamaktır.İmalat 08.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
 



 
 
 
 

2- Performans Sonuçları Tablosu 
 

Stratejik Amaç : 1.4 Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Uygun Hizmet    
Binalarının Oluşturulması 

Stratejik Hedef : 1.4.1 Fiziksek yapıyı güçlendirmek 

Performans Hedefi  : 1.4.1.1 Yeni hizmet binası yapmak 
1.4.1.2 Toplu taşıma hizmet binası yapmak 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı 

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 İşin tamamlanma miktarı %100 _ _ 

 
 

 
 
 
 

 

Stratejik Amaç : 

3.1 Bir Tarih Kenti Olan Bursa’nın Tarihsel Kimliğinin 
Algılanabilirliğini Arttırmak, Kentin Sahip Olduğu Tarihi Ve 
Kültürel Mirası Çağdaş Yaşamla Buluşturularak Gelecek 
Kuşaklara Aktarılmasını Sağlamak  

Stratejik Hedef : 3.1.3 2010 yılı sonuna kadar tarihi değerlerin yaşatılması 
amacıyla projeler hazırlamak 

Performans Hedefi  : 

-Tarihi hamamların restorasyonunun yapılması             
(Mahkeme hamamı) 
-Üftade cami tekkesi ve restorasyonu 
-Emirsultan kentsel dönüşüm ve meydan düzenleme  
çalışmasını tamamlamak. 
- Ulucami çevre düzenlemesi. 
- Yerkapı surları restorasyonunun yapılması. 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı 

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 İşin tamamlanma miktarı 
(Mahkeme hamamı) %100 %70 %70 

2 Üftade cami ve tekkesi 
restorasyonu 

 
%100 %40 %40 

3 
Emirsultan kentsel dönüşüm 
ve meydan düzenleme 
çalışması 

 
%100 %80 %80 



4 Ulucami çevre düzenlemesi 
 

%100 %80 %80 

5 Yerkapı surları restorasyonu %100 %10 %10 

 
 

Stratejik Amaç : 
6.1  Kentimizin kültür, sanat  ve turizm alanındaki gelişimine 
katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline gelmesini 
sağlanması 

Stratejik Hedef : 6.1.1 2010 yılında ihtiyaç duyulan yeni kültür tesislerin 
hizmete açılması 

Performans Hedefi  :  Merinos kongre kültür merkezini tamamlamak 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı 

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 İşin tamamlanma miktarı %100 %100 %100 

 
 
 
 
 

Stratejik Amaç : 
10.1 Kent halkının çevrelerinden zevk alarak yararlanmalarını 
ve serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmelerini 
sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak 

Stratejik Hedef : 

10.1.3 Mevcut park alanlarını rehabilite etmek 
10.1.4 İhtiyaç duyulan bölgelerin spor alanlarının arttırılması 
10.1.5 Stadyumu yerinde yeniden yapılması 
10.1.6 İlçelere sosyal tesis oluşturmak 

Performans Hedefi  : 

- 2010 yılında mevcut park alanlarını rehabilite etmek 
- Okullara ve semtlere spor sahaları yapmak 
- Her İlçeye yüzme havuzu yapmak 
- Havuzlu park revizyonu 
- 2010 yılında stadyumun yeniden yapılması 
- İlçelere sosyal tesis oluşturmak 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı  

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 
4 adet caddenin 
sağlıklaştırma işinin 
tamamlanması 

%100 %25 %25 

2 Okullara ve semtlere spor 
sahalarını tamamlamak 

 
%35 %35 %35 

3 Her İlçeye yüzme havuzu 
yapmak 

 
%35 %35 %35 



4 Havuzlu park revizyonu  
%100 %100 %100 

5 Stadyum yapılması  
%50 _ _ 

6 İlçelere sosyal tesis yapmak  
%50 %50 %50 

 
 
 

2010 Yılı Performans Programında Yer Almayan Faaliyetler 
Açıklama: 2010 yılı performans programında ön görülmemiş, ancak yapılması zaruri 
olduğundan Başkanlık Makamı OLUR’u ile programa alınmıştır. 

Faaliyet/Proje Adı Faaliyet/Proje Adı 

1 Kayhan hamamı restorasyon 
inşaatı 19 Japon oto önü üst geçit bakım-onarım ve cephe 

giydirme malzeme temini ve montajı işi 

2 Kütahya han hamamı 
restorasyon inşaatı 20 Bursa-Ankara yolu et balık ve çevik kuvvet önü 

üst geçidi yapım işi 

3 Eskişehir han restorasyon 
inşaatı 21 Özel Nilüfer okulları önü yaya üst geçidi yapım 

işi 

4 Eski hal alanı kent parkı 
düzenleme inşaatı 22 Özlüce cami çevre düzenleme wc abdest alma 

ve kafeterya yapım işi 

5 İsmail Hakkı cami wc-
abdesthane yapım işi 23 Yıldırım Kaymakamlığı güreş salonu boya-

badana-bakım-onarım mal alımı ve montajı işi 

6 Şahadet cami çevre düzenleme 
ve wc abdesthane inşaatı 24 Ulucami çevre aydınlatma ve şadırvan inşaatı işi 

7 
Mudanya Tahirağa hamamı 
çevresi kentsel tasarım 
restorasyon uygulama inşaatı  

25 Ortabağlar caddesi ve Bağlaraltı 2. cadde yol 
kaldırım ve aydınlatma yapım işi 

8 Tarihi Bursa surları restorasyon 
inşaatı 26 B.B.Ş.B muhtelif mahalle ve ana arterlerde yol-

kaldırım yapım-ve bakım-onarım inşaatı işi 

9 Hayvanat bahçesi ve botanik 
parkı bakım-onarım işi 27 Büyükşehir belediyesi binaları ve sosyal tesisler 

muhtelif tarihi eserlerin bakım-onarım işi 

10 Hayvanat bahçesi Afrika kafe 
inşaatı 28 Bina tesisleri bakım-onarım ve tarihi eserler 

inşaatı 

11 

Hayvanat bahçesi bilgi ve 
yönlendirme panolarının 
tasarım ve uygulama ile grafik 
çalışmalarına ait mal alımı ve 
montajı işi 

29 Yiğitler mahallesi muhtarlık binası işi 

12 

Hayvanat bahçesi bilgi ve 
yönlendirme panolarının ahşap 
ve dijital pano üretim 
çalışmalarına ait mal ve hizmet 
alımı işi 

30 Gasilhane ve mezarlıklar Şb.Md.hizmet binası işi 

13 Atıcılar mahallesi belediye 
hizmet binası inşaatı 31 Kent müzesi VRF klima tesisatı yapım işi 

14 Güzelyalı itfaiye binası inşaatı 32 Yıldırım Bayezid cami minareleri ve dış 
aydınlatma elektrik işi 

15 K.Sanayi itfaiye binası inşaatı 33 Kent girişleri aydınlatma yapım işi 



16 Gençosman üst geçidi yapım işi 34 Bursaray Mudanya yol aydınlatma mal alım-
montajı işi 

17 Gıda toptan.hali önü yaya üst 
geçidi yapım işi 35 Acemler üst geçidi özürlü asansörü alım ve 

montajı işi 

18 Besaş kavşağı profil üst geçidi 
yapım işi  

  

 
 
 
3. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi 
 
• Tarihi eser restorasyon projeleri başlatılmış olup, devam etmektedir. 
• Cadde sağlıklaştırma projeleri başlamıştır. 
• Okullara ve Semtlere spor sahaları, her İlçeye yüzme havuzu ve İlçelere sosyal tesis yapma  

       projeleri gerçekleştirilmiştir. 
• Kavşak ve yol düzenleme projeleri Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

 
 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 
İdarenin performans hedeflerinde olmayıp ancak Başkanlık Makamınca bildirilen işlerle ilgili 
harcamalar yapılmıştır. Ayrıca 2010 yılı performans hedeflerinde gösterilen kavşak düzenlemeleri, 
yeni ulaşım arterleri ve mevcut yollarda düzenleme yapma imalatları 2009 yılsonu itibariyle Yol 
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


