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2360 proje ile 
Büyükşehir 
bütün şehirde

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir yatırım-
larının geniş bir yel-
pazede Bütünşehir’e 

yayılışının 2. yılını değerlendir-
diği basın toplantısında, kentin 
son 7 yılında Büyükşehir’in 20 
yıllık tarihinde yapılanlardan 
daha fazla hizmetle buluştuğunu 
belirterek Yıldırım metrosunun 
müjdesini verdi. 
‘Yeryüzünün cennet köşesi’ de-

diği Bursa’nın her alanda sağlıklı 
ve modern bir geleceğe emin 
adımlarla ilerlediğini söyleyen 
Başkan Altepe, “Bursa’yı tüm 
değerleriyle geleceğe taşıyalım, 
dünyaya duyuralım istiyoruz. 
Bursa için çalışıyoruz. Bur-
sa kazansın istiyoruz. Benim 
bütçem onun bütçesi yok, hedef 
Bursa’nın gelişmesi ve kazan-
masıdır. Her konuda Bursa’nın 
geleceği için çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Anafartalar Bulvarı hizmete alındı

Baharın tüm renkleri 
Bursa’yı sardı

B üyükşehir Belediyesi 
tarafından projelendiri-
len ve Görükle’nin İzmir 
Yolu’yla bağlantısını 
sağlayan Anafartalar Bul-
varı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
tarafından hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilerek Mudanya’nın kültürel 
yaşamına kazandırılan Tahir Ağa Kül-
tür Merkezi, usta fotoğraf sanatçısı Ara 
Güler’in ‘Şehir, Deniz ve İnsan’ temalı 
fotoğraf sergisiyle açıldı.
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Görükle’nin İzmir Yolu’yla bağlantısını sağlayan Anafartalar Bulvarı, hizmete açıldı.
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Tahir Ağa Kültür Merkezi 
fotoğraf sergisiyle açıldı
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Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Görükle’nin İzmir 
Yolu’yla bağlantısını sağlayan Anafartalar Bulvarı, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe tarafından hizmete alındı. 

Yeni yol açma ve yol 
genişletme, köprü ve 
kavşak düzenlemeleri ve 
raylı sistem yatırımlarıyla 

Bursa’da ulaşım sorununa köklü 
çözümler üreten Büyükşehir Bele-
diyesi, Görükle’nin İzmir Yolu’yla 
bağlantısını sağlayacak yeni bir 
ana arteri daha hizmete soktu. Çift 
taraflı 2.5 kilometre uzunluğuna 
sahip, 1.5 milyon TL’ye mal olan 
Anafartalar Bulvarı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından trafiğe açıldı.
Yol için 1 yılda  
770 milyon TL
Bundan önce İl Genel Meclisi 
döneminde yol için çıkartılan son 
bütçenin 8 milyon TL olduğunu 
belirten Başkan Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi olarak son 1 
yıl içerisinde asfaltlama ve yol 
açma giderleri için 770 milyon TL 
harcadıklarını ifade etti. Bütçedeki 
en önemli yatırım kalemini yolun 
oluşturduğunu, 10 ilçede kurulan 
şantiyelerle köy yolları dahil tüm 
ulaşım noktalarının sıcak asfaltla 
kaplandığını söyleyen Başkan Al-
tepe, “İnşallah önümüzdeki 1.5 yıl 
içerisinde tüm yol çalışmalarımız 
tamamlanmış olacak. Bu alanda 
yüzlerce milyon TL’yi ulaşım 
çalışmaları için sarf etmiş olaca-
ğız. Bunlar büyük rakamlar. İşte 
Büyükşehir bu demek! Onlarca 
yıldır konuşulup da yapılamayan 

yatırımların yapılması demek. 
Halkımız desteklediği müddetçe 
bizler de yatırımlarımıza devam 
edeceğiz” dedi.
Görükle’ye metro müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkan Re-
cep Altepe, yol açılışında Görükle 
sakinlerine bir de müjde verdi. 

Kestel’den üniversiteye kadar 
gelen metro hattının bundan 
sonra Görükle kent merkezine 
kadar uzatılacağını, bu konudaki 
çalışmaların hızla sürdüğünü kay-
deden Başkan Altepe, “Bursa’nın 
erişilebilirliği bu dönemde başla-
dı. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, 
deniz otobüslerimiz çalışıyor. Raylı 
sistemler yapılıyor. Bursa, ulaşım-
da ayrı bir vizyon ortaya koyuyor. 
Metro Görükle’den Kestel’e kadar 
31 kilometre boyunca yolcu taşı-
yor. İnşallah önümüzdeki günlerde 
üniversiteden Görükle merkezine 
de aynı projemizi uygulayacağız. 
Onu da en kısa sürede hayata 
geçireceğiz” diye konuştu.

Görükle’ye yeni bulvarKarapınar - Değirmenönü 
arasına ‘Dostluk Köprüsü’
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Yıldırım İlçesi’nde Deliçay 
üzerinde yaptırılan ve Değirmenönü 
ile Karapınar mahallelerini birbirine 
bağlayan ‘Dostluk Köprüsü’ törenle 
hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘Ka-
rapınar Değirmenönü Dostluk Köprüsü’nün 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın 
tüm ilçelerine hizmetlerinin ulaştırıldığını 

söyledi. Kentin her köşesinde rahat ulaşımı önemse-
diklerini vurgulayan Başkan Altepe, “Büyükşehir Bele-
diyesi olarak, uzun yıllardır beklenen bir hizmeti daha 
Yıldırım’a kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Değirme-
nönü ile Karapınar mahallelerinin birbirine bağlayan 
ve bölgeyi ulaşılabilir kılan köprü, sağlıklı şehirleşme 
yolunda da önemli bir adımdı. Söz verdiğimiz gibi 
tamamlandı” dedi.
Bursa’da hava, deniz ve raylı sistem ulaşımının 
yanında yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarını da 
sürdürdüklerini ve yerli üretim çalışmalarını anlatan 
Başkan Altepe, “Yıldırım’a hizmetlerimize devam edi-
yoruz. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini bağla-
yan dostluk köprüsünün devamında yapılacak çalış-
malarla Erikli’den Kaplıkaya’ya, Otosansit üzerinden 
de Kestel’e bağlanarak güzel bir bulvar oluşturacağız. 
Bu yol üzerindeki kamulaştırmalara da başlıyoruz. Bu 
sayede burası Ankara Yolu için de önemli bir alternatif 
güzergah olacak. Dönüşümün en güzel adımını atıyo-
ruz. Yıldırım, Kestel ve Gürsu ile buluşuyor. Büyükşe-
hir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi çalışıyor. Bursa’ya 
ne yapsak az, sonuna kadar hizmete devam edeceğiz” 
diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de 
Karapınar ve Değirmenönü mahallelerinde yaklaşık 
45 bin insanın yaşadığını belirterek, bölgede beklenen 
hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti. Edebali, bölgenin imar 
sorunuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, 
“Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yıldırım değiş-
tikçe Bursa da gelişecek” dedi.

Kirmastı’ya üçüncü köprü
Bursa’da olduğu kadar ilçe-

lerde de şehir içi trafiği ra-
hatlatacak çözümleri bir bir 
uygulamaya koyan Büyükşe-

hir Belediyesi, Mustafakemalpaşa’da 
bulunan Kirmastı Çayı’na üçüncü 
köprüyü inşa etmek için düğmeye 
bastı. 
Başkan Altepe, Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve 
Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte 
Kirmastı Çayı’na yapılacak köprü 
alanında incelemelerde bulundu. Çay 
üzerindeki üçüncü köprü özelliğini 
taşıyacak yatırımın proje safhasının 
tamamlandığını belirten Başkan 
Altepe, yapılacak ihalenin ardından 
inşaat çalışmalarının başlayacağını 
ifade etti. Yaz aylarında tamamlan-
ması planlanan köprünün kent içi 

trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını 
ifade eden Başkan Altepe, “Üçüncü 
köprü, Dere Mahallesi’yle Fevzi Dede 
Mahallesi’ni birbirine bağlayan, 
Mustafakemalpaşa’nın önemli bir 
arteri olacak. Köprünün projeleri şu 
anda tamamlandı. Çevre Yolu bağlan-
tısıyla birlikte son şeklini alıyor. He-
men ardından ihalesi yapılıp inşaat 

gerçekleşecek. İnşallah bu yaz köprü 
kullanıma açılmış olacak” dedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başka-
nı Sadi Kurtulan ise, ilçenin hayal 
edilen hizmetlere Bütünşehir uygu-
lamaları kapsamında kavuştuğunu 
belirterek yapılan yatırımların ağır-
lıklı olarak alt yapı ve ulaşım olarak 
gerçekleştiğini vurguladı.
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Köprü tamamlandığında; 
Siteler ve Bağlaraltı ma-
halleleri birbirine bağ-
lanacak olup ulaşım, bu 

alternatif yol ile daha da rahatla-
mış olacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, köprünün 
temel atma töreninde, Bursa’nın 

tüm ilçelerine hizmetlerinin 
ulaştırıldığını söyledi. Kentin her 
köşesinde, rahat ulaşımı önem-
sediklerini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak, önemli bir hizmeti daha 
Yıldırım’a kazandırmaktan 
dolayı mutluyuz. Bağlarbaşı ve 

Siteler mahallelerini birbirine 
bağlayan ve bölgeyi daha ulaşı-
labilir kılan köprünün temelini 
atıyoruz. Sağlıklı şehirleşme 
yolunda önemli bir adım olan 
köprüyü, yaz aylarında hizmete 
açmayı hedefliyoruz” dedi.
Başkan Altepe, ulaşımda ciddi 

adımlar atıldığını anlattığı 
konuşmasında, önümüzdeki 
günlerde Yıldırım’ın raylı sis-
temde daha da öne çıkacağını 
vurgulayarak, “Şehrimiz hızla 
gelişiyor. Bursa’da yapılacak çok 
iş var, bize de çalışmak düşüyor. 
Bursa’ya ve Yıldırım’a ne yapsak 

az. Yıldırım İlçesi’ndeki Haci-
vat deresi üzerinde, Kaplıkaya 
Köprüsü’nün yapımına başlı-
yoruz. Köprü bölgedeki ulaşımı 
daha da rahatlatacak. Temmuz 
başında açılmasını istediği-
miz bu köprüyü, yaz aylarında 
kullanacağız. Dostluk köprüsü 
tamamlandığında Siteler ve 
Bağlaraltı mahalleleri birbirine 
bağlayacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Kaplıkaya Köp-
rüsü ve bağlantı yolları projesi 
kapsamında bölünmüş yol 
olarak tasarlanan köprünün üç 
açıklıklı, 78 metre uzunluğunda 
ve 21,5 metre genişliğinde yapı-
lacağını da sözlerine ekledi.
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Vatan ve Zafer’de ulaşıma Büyükşehir imzası
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Daha ulaşılabilir Bursa’ hedefiyle Yıldırım İlçesi’nde projelendirilen Gökdere üzeri ‘Va-
tan – Zafer Köprüsü’ ve yol bağlantısı, törenle hizmete açıldı.

Bursa’yı daha rahat 
ulaşılabilir bir kent ha-
line getirmek amacıyla 
çalışmalarını sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, Yıldı-
rım İlçesi’nin ulaşımına nefes 
aldıracak adımlar atmaya devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Gökdere üzerinde 
projelendirilen ‘Vatan – Za-
fer Köprüsü’ ve bağlantı yolu, 
vatandaşların hizmetine açıldı. 
Bursa’ya eserleriyle değer katan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Zafer Mahallesi 
Hipodrom yanındaki Vatanspor 
Tesisleri üzerindeki bölgede 
gerçekleştirilen törende, kentin 
ulaşımda nefes alması hedefiyle 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Yıldırım’da uzun yıllardır bek-
lenen hizmetleri bir bir gerçek-
leştirdiklerini hatırlatan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak Bursa’da hava, deniz ve 
raylı sistem ulaşımının yanında 
yeni yollar, köprü ve kavşak ya-
tırımlarımızı da hızla sürdürü-
yoruz. Yıldırım’a hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Dün tamamı 

yeraltından yapılacak olan 
Yıldırım Metrosu’nun müjdesini 
verdik. Bugün de Zafer ve Vatan 
mahallelerini birbirine bağlayan 
‘Vatan – Zafer Köprüsü’ ve bağ-
lantı yolunun açılışını yapıyor 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” 
diye konuştu.
“Yıldırım’a değer katacak”
Bursa’daki gelişimin Türkiye’nin 
gelişimine katkı sağladığı-
nı hatırlatan Başkan Altepe, 
“Bursa, her alanda örnek oluyor. 

Yıldırım’a değer katacak olan 
Vatan-Zafer Köprüsü ve yol 
bağlantısı ile Gökdere üzerinde 
konuşlandırılan köprü sayesinde 
Vatan ve Zafer mahalleleri bir-
birine bağlanıyor. Uzun yıllardır 
ihtiyaç duyulan bir çalışmaydı, 
şimdi de güzel bir eser oldu. Bu 
tek açıklıklı olan köprü 23 metre 
uzunluğunda ve 23 metre geniş-
liğinde olup köprünün altyapı-
sında toplam 42 adet 16 metre 
uzunluğunda 1 metre çapında 
fore kazık imalatı yapıldı.  Köprü 
açıklığı, her bir tarafta 21 adet 
fore kazık üzerine oturtulacak 
başlık kirişleri üzerine 90 cm 
yüksekliğinde 23 metre boyun-
da ön germeli prefabrik 28 adet 
köprü kirişleri ile geçilmekte. 
Köprü kirişleri üzerine betonar-
me döşeme yapılmak suretiyle 
köprü yapımı tamamlanmış ve 
yol bağlantıları sağlanmak sure-
tiyle Vatan ile Zafer mahallelerin 
imar yolu ile birbirine bağlan-
masını sağlanmıştır. Ulaşımı 
rahatlatacak olan bu köprü ve 
yolun bölgedeki yaşamı daha da 
kolaylaştıracağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

Yenişehir’in batısına bölünmüş yol
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptı-
rılan ve 5 köyü birbirine bağlamasının 
yanında İnegöl Sanayi Bölgesi’nden çı-
kan ağır tonajlı araçların transit geçişine 
imkan tanıyan bölünmüş yol tamamlan-
ma aşamasına geldi. 

Başkan Altepe, 
Bursa’nın güzi-
de ilçelerinden 
Yenişehir’de asfalt-

lama çalışmalarının artarak 
devam ettiğini ifade etti. İlk 
olarak şehir merkezindeki 
bölgelere yoğunlaştıklarını, 
daha sonra kırsal alanda 
çalışmalara başladıklarını 
kaydeden Başkan Altepe, 
“Alt yapı çalışmaları tamam-
lanan her yerde sıcak asfalt 
çalışması gerçekleştiriyoruz. 
Uzun yıllar zarar görmeye-
cek şekilde, kullanışlı bir 
uygulama yapıyoruz” dedi.
Başkan Altepe, Yenişehir’in 
batısına hitap eden ve 
İnegöl’e kadar uzanan 
bölünmüş yolun tamam-
lanma aşamasına geldiğini 
kaydetti. İlçenin meyve ve 
sebze ambarı konumundaki 
bölgenin ulaşım anlamında 
büyük rahatlama yaşaması-
na neden olacak çalışmada 
sıcak asfaltın döküldüğünü 
vurgulayan Başkan Altepe, 
“Burada da gidiş ve geliş çift 
yönlü, çiftçilerin ihtiyacını 
karşılayacak bir çalışma ger-
çekleştirdik. Yenişehir için 
bir hayal daha Büyükşehir’le 
gerçekleşmiş oluyor. Bölge-
ye, insanımıza hayırlı olsun” 

diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ise, ilçe-
lerine yapılan nitelikli yol 
nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Şehirlerarası 
birçok bölgede bulunma-
yan stabilize kara yolunun 
Bütünşehir uygulamaları 
kapsamında Yenişehir’e 
yapıldığını kaydeden Çelik, 
“Daha önce bu yolla ilgili 
çektiğimiz sıkıntılar had 
safhada idi. Bu nitelikte 
bir yolun mahallelerimize 
yapılması, gerçekten çok 
önemli. Başta Başkan Altepe 
olmak üzere emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Siteler ve Bağlaraltı köprüyle bağlanıyor
Büyükşehir Belediye-
si tarafından proje-
lendirilen Kaplıkaya 
Dostluk Kardeşlik 
Köprüsü’nün temeli 
görkemli bir törenle 
atıldı. 
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Tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarıy-
la Bursa’nın tarihi 
değerlerini UNESCO 

Dünya Mirası Listesi ile 
evrensel değer haline geti-
ren Büyükşehir Belediyesi, 
merkeze yeni dahil olan tüm 
bölgelerdeki tarihi miras 
çalışmalarına ağırlık verdi. 
Tüm ilçelerde tarihi envan-
ter çalışmalarını tamamla-
yan Büyükşehir Belediyesi, 
öncelik sırasına göre resto-
rasyon projelerini de bir bir 
hayata geçiriyor. Çalışmalar 
kapsamında Gemlik’in tarihi 
mahallelerinden Umur-
bey meydanındaki 1899 
yılında yapılan tarihi Çarşı 
Camii’nde de çalışmaları 
başlatan Büyükşehir Beledi-
yesi, minarenin yenilenme-
sinin yanında tarihi camiyi 
bütünüyle elden geçirecek. 
Gemlik Belediyesi tarafından 
yapılan meydan projesiyle 
entegre bir şekilde yapılacak 
proje ile tarihi cami de mey-
dana ayrı bir değer katacak.
Umurbey’in adına yakışacak
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bera-
berindeki Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz ile 
birlikte tarihi Umurbey Çarşı 
Camii’nde incelemelerde 
bulundu. Merkez ve ilçelerde 
tüm anıtsal eserlerin, cami-
lerin çevre düzenleme çalış-
malarının hız kesmeden de-
vam ettiğini belirten Başkan 

Altepe, “Umurbey Gemlik’in 
marka beldelerinden biri. 
Caminin elden geçirilmesi, 
minarenin orijinal olarak 
yapılması, avlunun bütünüyle 
düzenlenmesi, abdest alma 
yerleri ve tuvaletlerin cami-
nin doğu bölgesine alınması 
ve alanda zemin düzenlemeyi 
kapsayan önemli bir çalışma-
yı hayata geçiriyoruz. Burası 
Umurbey’in ismine yakışır 
güzel bir meydan haline 
gelecek. Çalışmalar onaylar 
alındıkça adım adım devam 
ediyor. Bu yaz güzel bir kent-
sel tasarım projesi ortaya 
çıkmış olacak” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da yaz sonuna 
doğru farklı bir Umurbey’i 
ortaya çıkaracak çalışmalara 
verdiği destek nedeniyle Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti.
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Umurbey yaza yeni 
yüzüyle girecek
Gemlik’in tarihi Umurbey Mahallesi’nde 
Gemlik Belediyesi tarafından yapılan 
meydan düzenleme çalışmalarına destek 
veren Büyükşehir Belediyesi, bir asırlık 
tarihi Umurbey Camii’nde başlattığı res-
torasyon ve çevre düzenleme projesiyle 
Umurbey’in yaza yepyeni bir görüntüyle 
çıkmasını sağlayacak. 

Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdürlü-
ğü, hizmet alanının 11 
bin kilometrekareye 

çıkmasıyla birlikte araç filosuna 
yaptığı takviyelere 61 yeni araç 
ve iş makinesini daha ekledi. 
Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçirir-
ken, hizmet ağına yeni eklenen 
tüm ilçelerde de alt yapı başta 
olmak üzere her alanda önemli 
yatırımları başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, hizmette aksamanın 
yaşanmaması için tüm ilçeler-

deki şantiyeleri yeni ekipman 
ve iş makineleri ile donatıyor. 
Bursa ilk Büyükşehir olduğunda 
256 kilometrekare olan hizmet 
alanı Bütünşehir uygulamasıyla 
birlikte yaklaşık 50 kat artıp, 11 
bin kilometrekareye çıkarken, 
tüm yerleşim birimlerine sağlıklı 
içme suyu ve altyapı hizmeti 
ulaştırmayı hedefleyen BUSKİ 
Genel Müdürlüğü de araç filosu-
na 61 yeni hizmet aracı ekledi. 
BUSKİ’nin Acemler’deki makine 
parkında yeni alınan araçların 
hizmete açılması için düzenle-

nen törene katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
hizmette zaman kaybı yaşanma-
ması için 10 ayrı bölgedeki şanti-
yelerin sürekli yeni iş makineleri 
ile donatıldığını vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 17 ilçede 1070 
mahallede kesintisiz hizmet 
verdiklerini belirterek, yeni 
alınan yaklaşık 11 milyon TL’lik 
61 yeni iş makinesi ile Büyük-
şehir Belediyesi’nin gücüne güç 
kattıklarını söyledi. 

Hizmet ağıyla birlikte makine parkı da büyüyor

Balık Pazarı yenilenen yüzüyle hizmette
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemliklilerin önemli buluşma nokta-
larından olan Balık Pazarı’na uygulanan kentsel tasarım projesi ilçeye 
değer kattı. 

Gemlik ilçesinde vatan-
daşların en önemli 
buluşma noktalarından 
biri olan Balık Pazarı’nın 

estetik bir yaşam alanına dönüş-
türülmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
kentsel tasarım projesi tamam-
landı. Çalışmalar kapsamında 
mevcut çelik konstrüksiyon çatı 
sökülürken, zeminden çatıya ve 
çevresine kadar tüm bölgelerde 
yapılan ahşap uygulamalarla 
Balık Pazarı estetik bir görünü-
me kavuşmuş oldu. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, ‘Bütünşehir 
uygulamasına neden geçildiği’ 
sorusunun cevabının ilçe ve 
köylere kadar ulaşan hizmet-
ler olduğunu söyledi. Gemlik 
Belediyesi’nin bile bir köye 
hizmet götürmesine imkan 
yokken, bugün hem Gemlik 
Belediyesi’nin hem Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ulaşımdan 
altyapıya, spordan tarihi mirasa 
kadar her alanda en ücra köşeye 
kadar hizmet götürdüğüne 
dikkat çekti. Daha önce kırsala 
hizmet götüren Özel İdare’nin il 
genelinde ulaşıma 8 milyon TL 
yatırım yapabildiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Biz ise sadece 

yeni bağlanan 10 ilçemizde 1 yıl 
içinde 170 milyon TL’lik ulaşım 
yatırımı yaptık. En az yaptığı-
mız yol yatırımı 11 – 12 milyon 
TL. İşte bunun için Bütünşehir 
uygulamasına geçildi. Gemlik 
körfezinin kirlilikten arınması 
için 1 yılda 400 milyon lira-
lık yatırım yaptık. Yalı Konak 
restorasyonu bitti, zeytincilik 
müzesi ile ilgili kamulaştırma-
ları yapıyoruz. Nerede bir tarihi 
eser varsa hepsini ayağa kaldırı-
yoruz. Yalova yolu kenarındaki 
termal suyu değerlendirmek 
için Gemlik’e güzel bir termal 

tesis kazandırıyoruz. Kumla’dan 
Narlı’ya kadar bütün sahilimizi 
ilmek ilmek işliyoruz. Sadece 
sahillerimize 100’lerce milyon-
luk yatırım yapacağız. Bugün de 
Gemlik’in kalbinin attığı Balık 
Pazarı’nı ilçemize yakışır hale 
getirdik. Eski uygulamadan 
kaynaklı rahatsızlıklar vardı. 
Buranın daha estetik, ferah ve 
sıcak bir ortam haline gelmesi 
isterdi. Ahşap uygulamalarıyla 
güzel bir kentsel tasarım proje-
sini Gemlik’e kazandırmış olduk. 
Hayırlı olsun” diye konuştu.

Altyapıya dev yatırım 
Küçükkumla, Akçalar ve 

Badırga’ya ileri biyolo-
jik atıksu arıtma tesisi 
kurulmasını öngören 

sözleşme, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile İtalyan EMIT 
Group-Alkataş AŞ Ortak Giri-
şimi arasında yapıldı. Yaklaşık 
50 milyon TL’ye mal olması ve 
1 yıl içerisinde tamamlanması 
planlanan sözleşmeye; Büyük-
şehir Belediyesi adına Başkan 
Recep Altepe, müteahhit firma 
adına da Alkataş AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Bayram Albay-
rak imza koydu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın temiz 
çevreye sahip olması için ta-
rihi bir sözleşmenin imzalan-
dığını söyledi. Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin kurucusu 
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Türkiye’deki partneri olan 

Bursa’da çevre yatırımlarına 
büyük önem verdiklerini be-
lirten Başkan Altepe, Gemlik, 
Mudanya, Kurşunlu, Küçük-
kumla, Akçalar ve Badırga’ya 
ileri biyolojik atıksu arıtma 
tesisi kurulmasının da bu 
kapsamda değerlendirilebile-
ceğini ifade etti. 2 kategoride 
planladıkları projelerin ihale 
aşamalarının tamamlandığı-
nı, Küçükkumla, Akçalar ve 
Badırga’ya atıksu arıtma tesisi 

yapılmasını öngören anlaş-
manın da bugün itibariyle im-
zalandığını kaydeden Başkan 
Altepe, “Bu tesislerin tamamı, 
bize 32 milyon Avro’ya mal 
olacak. Bütçenin yüzde 50’si 
BUSKİ’dan, yüzde 50’si de 
uzun vadeli kredi şeklinde Al-
man Kalkınma Bankası’ndan 
temin edilecek. Böylelikle 
Bursa’nın temizliği açısından 
120 milyon TL’lik yatırımın 
startı verilmiş oluyor” dedi. 
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Sahiller sağlıklı altyapıya kavuşuyor
Gemlik ve Mudanya sahillerini vizyonel projelerle öne çıkarma 
çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da 
sağlıklı bir altyapı için bu bölgeleri içme suyu hatlarının ardından 
kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve arıtma tesisleri ile donatıyor. 

Bursa’nın sahip olduğu 
en önemli değerler-
den biri olmasına 
rağmen bugüne kadar 

özellikle turizmde yeteri 
kadar öne çıkamayan sahiller, 
Büyükşehir Belediye tara-
fından uygulanan vizyonel 
projelerle nakış gibi işleniyor. 
Gemlik ve Mudanya sahille-
rinde uygulanan sahil düzen-
leme projeleri hızla devam 
ederken, bu bölgeler de yıllar 
sonra sağlıklı bir altyapıya ka-
vuşuyor. Gemlik’in Gemsaz ve 
Kumsaz bölgesi sağlıklı içme 
suyuna kavuşurken, şimdi de 
kanalizasyon ve yağmur suyu 
hatları ile Kumsaz’a yapılacak 
arıtma tesisi çalışmalarına hız 
verildi.
Sahiller pırıl pırıl olacak
Kumsaz’da devam eden 
altyapı çalışmalarını yerin-
de inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç’ten 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Sahillerdeki üst yapı çalışma-
ları devam 
ederken, 
altyapının 
da sağlıklı 

hale getirilmesi için büyük bir 
çaba harcadıklarını belirten 
Başkan Altepe, 17 ilçede 1070 
mahallede çalışmaları hız 
kesmeden sürdürdüklerini 
vurguladı. Sahil projesi kap-
samında Gemlik’in Kurşunlu, 
Kumsaz ve Gemsaz bölgele-
rinin yerleşim alanı olarak 
plana işlendiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Planlamanın 
ardından bu bölgelerin sağlık-
lı altyapıya kavuşturulmasına 
çalışmalarına da hız verdik. 
Gemsaz bölgesinde içme suyu 
ve kanalizasyon hatları bitti, 
yağmur ve sel suyu hatları 
döşeniyor. Kumsaz’da da içme 

suyu hatları bitti, kanalizas-
yon ve yağmur suyu hatları ile 
ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Bu bölgeye özel dış ortamdan 
etkilenmeyecek poliüretan 
malzemeler kullanıyor. Böyle-
likle altyapıda yıllarca hiçbir 
sorun yaşanmayacak. Ayrıca 
atıkların doğrudan denize de-
şarjını önlemek için kolektör 
çalışmaları yapılıyordu. Şimdi 
yine Kumsaz bölgesine bir de 
arıtma tesisi yapıyoruz. Böy-
lelikle tüm sahillerimiz artık 
pırıl pırıl olacak. Bölge halkı-
nın 10’larca yıldır beklediği 
sağlıklı altyapı da tamamlan-
mış olacak” diye konuştu.

Kentin doğusu da sağlıklı altyapıya kavuştu

Samanlı kolektörü ile 
Yıldırım’ın en eski mahal-
lelerinin bile atıkları daha 
yeni Doğu Atıksu Arıtma 

Tesisine dahil eden Büyükşehir 
Belediyesi, Gürsu, Kestel ve 
Barakfakih bölgelerine yapılan 
26 milyon liralık yatırımla bu 
bölgelerin atık sularını da Yeşil 
Çevre Atıksu Arıtma Tesisine 
bağladı. Çalışmalar kapsamında 
Barakfakih bölgesinde 1 adet 
atık su terfi merkezi, 20 kilo-
metre atık su ve yağmursuyu 
hattı, 3 kilometre cenup kanalı 
taban düzenlemesi ve 0,5 kilo-
metre kutu kesit yağmursuyu 
hattı imalatı yapıldı. Yine Gürsu 
TOKİ bölgesine 1 adet atık su 

paket terfi merkezi, 10 kilomet-
re atık su ve yağmursuyu hattı 
ve Serme  Bölgesine de1 adet 
atık su paket terfi merkezi,3,5 
kilometre atıksu ve yağmursuyu 
hattı imalatı yapıldı.
En ileri sistemler
Kentin doğu bölgesindeki de-
relerin kanalizasyon atıklardan 

arındırılması amacıyla bölgeye 
kazandırılan tesisler, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Kestel Belediye Başkanı 
Yener Acar ve Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık’ın da katıl-
dığı törenle hizmete açıldı. Uzun 
yıllardır bölgenin en önemli 
beklentisi olan, gecikmiş bir 
yatırımı yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’mızın doğusunda 
Kestel, Gürsu ve Barakfakih’in 
10’larca yıldır beklediği bir 
yatırımı nihayet tamamladık. Bu 
bölgede derelerin temiz akması 
ve kanalizasyon atıklarının 
arıtma sistemine yönlendirilme-
si için yaklaşık 26 milyon liralık 

önemli bir yatırımı tamamlamış 
bulunuyoruz. İşte Bütünşehir 
bunun için var, böyle büyük 
bütçeli yatırımların yapılması 
için Bütünşehir uygulamasına 
geçildi. Daha önce bu bölge-
lerdeki atıklar Cenup kanalına 
oradan da Deliçay’a akıyordu. 
Yağmur ve kanalizasyon hatları 
birbirinden bağımsız olmadığı 
için en ufak yağmurlarda bile 
Barakfakih Organize Sanayi 
Bölgesi içinde kanalizasyonla 

karışık göletler oluşurdu. En 
ileri kentlerde bulunan ileri sis-
temleri bu bölgeye kazandırdık. 
Hayırlı olsun” dedi.
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar, Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, Barakfakih Organi-
ze Sanayi Bölgesi Müdürü Mah-
mut Boz ve Barakfakih Muhtarı 
Ahmet Akbulut da bölge için 
hayati önem taşıyan yatırım için 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, bünyesinde 3 adet paket terfi 
merkezi, 33,5 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı ve 3 kilo-
metre kanal taban düzenlemesini barındıran yaklaşık 26 milyon liralık 
yatırımla Barakfakih, Serme ve Dışkaya TOKİ bölgelerine ait atık sular, 
yeşil çevre atık su arıtma tesislerine bağlandı. 

Fidyekızık Meydanı’na 
modern düzenleme
Bursa’nın 7 ‘Kızık’ yerleşim yerinden biri 
olan Fidyekızık’ın meydanı, Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlattığı düzenleme çalışmala-
rıyla sil baştan yenileniyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın tüm bölgeleriyle 
birlikte daha yaşanabilir hal al-
ması için sürdürdüğü faaliyetler, 
Yıldırım’da da yoğunluğunu ar-
tırıyor. İlçede yapılan hemen her 
projeye tüm imkanlarıyla destek 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
Fidyekızık Meydanı’nın yeni-
lenmesi çalışmalarına da startı 
verdi. Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali ve AK Parti 
İlçe Başkanı Hüdai Yazıcı’yla 
birlikte Fidyekızık Mahallesi’nde 
yürütülen çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, uzun yıl-
lar beklenen bir yatırımın daha 
Büyükşehir’le birlikte hayata 

geçeceğini vurguladı. İçerisinde 
yıpranmış köy kahvehanele-
rinin bulunduğu meydanı sil 
baştan yenileme çalışmalarının 
başladığını belirten Başkan 
Altepe, “Yaklaşık 1.5 dönümlük 
alanda çalışma yürütüyoruz. 
Yerin altındaki otoparkı, yeni 
kahvehaneleri, cami çevresiyle 
birlikte Yıldırım’a, bölgeye değer 
katacak” dedi. Meydanın en kısa 
sürede düzenlenerek hizmete 
alınacağı müjdesini veren Baş-
kan Altepe, “Tamamlandığında, 
uzun yılların beklentisi güzel bir 
yatırım daha kendisini bulacak. 
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.
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Büyükşehir kırsal kalkınma için arı gibi çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, daha kaliteli üretim ve pazarlama imkanlarıyla çiftçinin daha çok kazan-
ması amacıyla yaptığı destekleme çalışmaları kapsamında 154 arı yetiştiricisine 3 bin tane daha plastik kovan altlığı dağıttı.

Bursa’da arıcılığın da geliş-
mesi ve üreticilerin daha 
çok kazanması amacıyla 
daha önce de arı kovanı 

ve kovan altlığı dağıtımı yapan 
Büyükşehir Belediyesi, yine 
154 üreticiye 3 bin adet plastik 
kovan altlığı dağıttı. Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Arabayatağı 
yerleşkesindeki dağıtım törenine 
katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, her alanda 
olduğu gibi bal üretiminde de 
kaliteyi artırmayı amaçladıklarını 
söyledi.
Hedef; kaliteli üretim
Bursa’nın sahip olduğu tarım 
potansiyelinin de en iyi şekilde 
değerlendirilmesi amacıyla gerek 
tarımsal gerekse hayvan üretimi 
desteklemeye devam ettikleri-
ni dile getiren Başkan Altepe, 
“Kurduğumuz Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı ve Tarım A.Ş. ile 
artık tarımsal üretimin olduğu 
her yerde Büyükşehir Belediyesi 
var. Nerede, nasıl üretim yapılı-
yor, hangi alanlarda destekleme 
gerekli tüm bu konular üzerinde 
çalışıyoruz. Bugün de 154 arı 
yetiştiricisine 3 bin kovan altlığı 
dağıtıyoruz. Arıcılık tarım içinde 

önemli sektörlerden biri. Tek 
hedefimiz daha kaliteli üretimin 
yapılması ve üretilen balın yurt 
içi ve yurt dışı pazarlarda değer-
lendirilmesi. Bu konuda proje 
çalışmalarını tamamladığımız 
bal evi ile pazarlamaya da destek 
sağlamış olacağız” dedi.
Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Selami Sezgin de, Baş-
kan Altepe sayesinde Bursa’da 
arıcılığın güçlendiğini kaydetti. 
Bursa’da 950 üye ve 90 bin arılı 
kovan ile hizmet veren bir birlik 
olduklarını dile getiren Sezgin, 
bal dolum, mum eritme ve petek 
tesislerinin kurulması, arıcılık 
serbest bölgesinin oluşturulması 
konularında da yardım istediği 
Başkan Altepe’ye bugüne kadar 
verdikleri destekler nedeniyle 
teşekkür etti.

BESAŞ’tan, günlük süt
Keles’teki süt ve süt ürünleri tesislerinde üretilen ürün yelpaze-
sine bir yenisini daha ekleyen BESAŞ, 1 litrelik günlük sütü de 
tüketicilerle buluşturmaya başladı.

Kırsal kalkınma an-
lamında Türkiye’ye 
örnek tesisleri bir 
bir Bursa’ya kazan-

dıran Büyükşehir Belediyesi 
tarafından dağ ilçelerinin 
kalkınmasına yönelik olarak 
kurulan Keles Süt ve Süt 
Ürünleri tesisi, bölge üreticisi 
için adeta can simidi oldu. 
Günlük 10 ton üretim kapa-
sitesiyle bölge çiftçilerinden 
topladığı sütleri, ayran, lor, 
yoğurt, kaşar, peyaz peynir 
gibi süt ürünlerine dönüştü-
ren tesis, ürün yelpazesine 
yeni eklenen günlük süt ile 
günlük kapasitesini de 20 
tona çıkardı. Böylelikle bölge 
çiftçisinden alınan süt mikta-
rı da ikiye katlanmış oldu.
Günlük süt daha sağlıklı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kırsal kalkınma 
hedeflerine emin adımlarla 
ilerlediklerini belirterek, 
bir taraftan ürün yelpazesi 
genişlerken aynı zamanda 
bölge çiftçisine sağlanan 
ekonomik desteğin de sürekli 
arttığını hatırlattı. Dağ ilçele-
rindeki kalkınmanın sağlan-
masıyla amacıyla kurdukları 
Süt ve Süt Ürünleri Tesisinde 
de kapasitenin her geçen gün 
arttığını dile getiren Baş-
kan Altepe, “Karbonhidrat, 
protein ve yağları dengeli bir 

biçimde içinde barındıran 
tek besin kaynağı olan sütte 
ihtiyacımız olan vitaminleri, 
kalsiyum, potasyum, demir, 
fosfor gibi yararlı birçok mi-

neral bulunuyor.  Çok faydalı 
bir besin kaynağı olan süte 
yüksek ısı (UHT) uygulandı-
ğında, içerisindeki hastalık 
yapan mikroorganizmalar 
yok edilirken vücudumuza 
yararlı bakteriler, vitamin 
ve bazı bileşikler de zarar 
görüyor. Ama BESAŞ Günlük 
Süt 72 derecede 15 saniyede 
tutularak üretildiği için bu 
tür yararlı maddeler daha 
az zarar görüyor. Bunun için 
BESAŞ Günlük Süt’ün tüke-
tilmesi sağlık açısından daha 
yararlı. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın sağlık açısın-
dan bu kadar çok yararı olan 
kaliteli, sağlıklı ve güvenilir 
BESAŞ Günlük Süt tüketmele-
rini sağlayalım” diye konuştu.

Tarladan sofraya  
BESAŞ kırmızı toz biber
Mustafakemalpaşa’daki 

biber kurutma tesisi 
ile bölge çiftçisine 
önemli bir destek sağ-

layan Büyükşehir Belediyesi, bu 
tesislerde el değmeden üretilen 
kırmızı toz biberi de BESAŞ mar-
kasıyla tüketici ile buluşturmaya 
başladı. 
Ekmek ve unlu mamuller üreti-
mindeki tecrübesini süt ürünle-
rinde de göstererek bu alanda 
da önemli bir marka olan BESAŞ, 
şimdi de kırmızı toz biber ile 
Mustafakemalpaşalı çiftçilerin 
ürünlerine değer katıyor. Bölgede 
yeni istihdam alanları oluştur-
mak ve bölge çiftçisinin gelirleri-
nin artırılması amacıyla kurulan 
tam otomatik tesislerde işlenen 
biberler BESAŞ Kırmızı Toz Biber 
adıyla BESAŞ Satış Noktalarında-
ki raflarda yerini aldı.
Yoğun C vitamini içermesi nede-
niyle sağlık açısından birçok fay-
dası bulunan kırmızı toz biberin, 
kalp krizi riskini azalttığı, grip 

ve soğuk algınlığına iyi geldiği, 
mide usaresini kamçılayarak 
hazmı kolaylaştırıldığı, zihni 
olumlu etkilediği, kan dolaşımını 
hızlandırıldığı, iştah açtığı, idrarı 
artırdığı, böbrek, dalak ve pank-
reası olumlu etkilediği yapılan 
araştırmalarla belirlenmiştir.

Çakırca’ya modern hizmet binası
Merkeze yeni bağlanan 10 ilçede ulaşımdan çevreye, kırsal kal-
kınmadan spora kadar her alanda önemli yatırımları bir bir hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, İznik’in Çakırca Mahallesi’ne de 
modern bir hizmet binası kazandırıyor.

Kent merkezinde olduğu gibi merke-
ze yeni bağlanan 10 ilçeyi de daha 
yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek 
amacıyla her alanda farklı projeleri 

uygulamaya geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 
yeni mahalleleri de sosyal donatı alanları ile 
buluşturuyor. İznik’in Çakırca Mahallesi’ne 
hizmet binası yapılması yönündeki talepler 
üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 
bölgeye yeni bir hizmet binası kazandırıyor. 
Modern mimarisiyle dikkat çeken proje iki kat-
lı olarak inşa edilecek ve alt katında muhtarlık, 
sağlık evi ve mesleki kursların düzenleneceği 
bölümler, üst katta ise düğün başta olmak üze-
re her türlü etkinliğin yapılabileceği çok amaçlı 
bir salon olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki AK Parti İl Başkanı Cemalettin 
Torun ile birlikte hizmet binasının yapıla-
cağı alanda incelemelerde bulundu. Hizmet 
binasının yapılacağı alanda deplase işlemleri-
nin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde 
temeli atıp, kısa sürede de binayı tamamlamayı 
amaçladıklarını dile getiren Başkan Altepe, 

halkın beklentilerini kısa sürede karşılamayı 
hedeflediklerini söyledi. Kent merkezinde ol-
duğu gibi ilçelerde de yaşam kalitesini yüksel-
tecek projeleri bir bir uygulamaya başladıkla-
rını ifade eden Başkan Altepe, “Bölge halkının 
bizden hizmet binası talebi vardı. Güzel bir 
proje hazırladık. İki katlı binamızda çok amaçlı 
salon, muhtarlık, sağlık birimi ve meslek kurs-
larının verileceği birimler olacak. Amacımız 
binayı kısa sürede tamamlayıp, hizmete açmak. 
Hizmet binamız şimdiden Çakırca’ya hayırlı 
olsun” diye konuştu.
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Büyükşehir’in çiftçiye desteği sürüyor
Kırsal kesimde üretimin ve refahın artması için desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 17 ilçede 80 mahalleye daha hilti ile jeneratör hibe etti.

Bütünşehir Yasası 
kapsamında’ 17 
ilçenin tamamına 
farklı hizmetler 

götüren Büyükşehir Beledi-
yesi, muhtarlarından gelen 
jeneratör ve hilti taleplerini 
karşılamaya devam ediyor. 
Bugüne kadar arı kovanı, 
koyun ve yem dağıtımı, sera 
naylonu, çatı malzemesi, 
buzağı kulübesi gibi destek-
lerle her zaman üreticinin 

yanında olan Büyükşehir 
Belediyesi, bu sefer 80 jene-
ratör ile 80 delici iş makine-
sini (hilti) daha muhtarlarla 
buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
Arabayatağı Yerleşkesi’nde 
düzenlenen ekipman teslim 
töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, verdikleri 
desteklerle kırsal kesimden 
Bursa merkeze olan göçü 

durdurmak istediklerini 
söyledi. 17 ilçenin tama-
mında, bölgelerin farklı 
özelliklerine göre üreticinin 
yanında olduklarını ifade 
eden Başkan Altepe, daha 
fazla üretim ve daha fazla 
gelişimi hedeflediklerini 
ifade etti. Konuşmasında 
‘Bütünşehir’ uygulamasına 
değinen ve bugüne kadar 
yapılamayan yollar, alt yapı 
ve göletlerin bu yasa kapsa-

mında sıfırdan ele alındığını 
vurgulayan Başkan Altepe, 
“Yenişehir’den İnegöl’e, 
sahil kesiminden Mustafa-
kemalpaşa ve Karacabey’e 
kadar her bölgede farklı açı-
lımlara giriyoruz. Hedefimiz 
hayatınızı kolaylaştırmak ve 
göçün önüne geçmek. Daha 
fazla üretim ve daha fazla 
satışla her geçen gün daha 
fazla mesafe alacağımıza 
inanıyorum” dedi.

Büyükorhanlı çiftçilere kepenek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmanın sağlan-

ması amacıyla yapılan destekleme çalışmaları kapsamında 
Büyükorhan’da çiftçilere kepenek, koyun kırpma makinesi ve 
yonca tohumu dağıtıldı.

Her alanda olduğu gibi tarımsal hizmetlerini de tüm ilçelere ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükorhan’da hayvancılığın daha da 
gelişmesini sağlamak amacıyla vatandaşlara kepenek, koyun kırpma ma-
kinesi ve yonca tohumu dağıtıldı. Başkan Altepe, Büyükorhan’da yaptığı 
konuşmada, “Bursa’nın merkezinde olduğu gibi her zaman dağ ilçelerinin 
de yanındayız. Dağ ilçelerinden göçün önlenmesi, kentlerde yaşayanların 
yeniden köylerine dönerek kendi topraklarını ekip biçmeleri ve istihda-
mın bu bölgelerde yeniden artması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çelebi Köyü’ne modern kompleks
Yenişehir’de çıkan bir yangında küle dönen Çelebi Köy Konağı, iki adet kahve, kooperatif 
binası, berber ve misafirhane, muhtarlık ve sağlık merkezi olarak modern kompleks şek-
linde yeniden bölgeye kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Yenişehir temasları 
kapsamında Çelebi 

Köyü Konağı’nı da ziyaret etti. 
Kaba inşaatı biten ve ince 
işçilikleri başlayan kompleks-
te Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik’le beraber 
incelemelerde bulunan Baş-
kan Altepe, Çelebi Köyü’nün 
ihtiyacı olan muhtarlık binası, 
köy kahvesi, düğün salonu 
ve çeşitli hizmet birimlerini 
bünyesinde tutan çok amaçlı 
salonun en kısa sürede 
hizmete alınacağını söyledi. 
300 metrekare taban alana 
sahip 2 katlı konağın kaba 

inşaatının tamamlandığını 
ve ince işçiliklerinin başladı-
ğını belirten Başkan Altepe, 
“Yapılacak çevre düzenleme-
siyle birlikte bölgeye hizmet 

etmiş olacak. İnşallah en kısa 
sürede açılışını gerçekleşti-
receğiz. Katkılarından dolayı 
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ve ekibini 

teşekkür ediyorum” dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ise ilçenin bir 
ihtiyacının daha karşılanması 
nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Bu tür çalışma-
ların bölge insanı açısından 
önemli olduğunu, Çelebi 
Köyü’ne yapılan konağın da 
halkın birçok ihtiyacının kar-
şılanması noktasında aracılık 
edeceğini vurgulayan Çelik, 
”Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, her türlü yatı-
rımı yerinde inceleyerek bize 
adeta çalışma azmi veriyor. 
Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olur 
inşallah” diye konuştu.

Orhangazi’ye 
hizmet yağmuru
Büyükşehir Belediyesi 
merkeze yeni bağlanan 
ilçelerdeki hizmet kervanı-
na Orhangazi ilçesinde de 
ileri biyolojik atıksu arıtma 
tesisi, futbol sahası ve ha-
nımlar lokalini ekledi.

Orhangazi’nin evsel ve endüst-
riyel kaynaklı atık sularının 
arıtılmasını sağlayacak olan 
ileri biyolojik atıksu arıtma 

tesisi Japonya Uluslararası İşbirliği 
Ajansı kredisi ile gerçekleştirildi. 
Günde 19 bin 200 metreküp atıksu 
arıtma kapasitesine sahip olan tesisin 
birinci kademesi 80 bin nüfusa hizmet 
verecek. İhale çalışmalarına başlanan 
ikinci kademe ile birlikte de 120 bin 
kişiye hizmet vermesi öngörülüyor. Bu 
tesisle eş güdümlü olarak BUSKİ tara-
fından bölgede hayata geçirilen altyapı 
çalışmaları hakkında bilgi veren Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Orhangazi’de 119 bin metre içme suyu 
şebeke hattı, 18 bin 732 metre içme-
suyu isale hattı, 78 kilometre kanali-
zasyon hattı, 16 kilometre yağmursuyu 
hattı ve 43 bin ton asfalt yapımı gerçek-
leştirildiğini söyledi. BUSKİ tarafından 
yapılan altyapı çalışmaları kapsamında 
Orhangazi’ye yaklaşık 51 milyon liralık 
yatırım yapıldığını dile getiren Başkan 
Altepe, “İşte Büyükşehir bunun için 
var. Bu kadar büyük bütçeli yatırımlar 
ancak Büyükşehir eliyle olur. Bunun ya-
nında Orhangazi’de halkımızın yaşam 
kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması 
için Kale Sosyal tesislerinden, göl sahil 
düzenlemesine, kent meydanından tari-
hi eserlerin ayağa kaldırılmasına kadar 
her alan projelerimiz hazır. Bunları da 
bir bir uygulamaya geçireceğiz” diye 
konuştu.

Hanımlar Lokali ve futbol sahası
Büyükşehir Belediyesi Orhangazispor’a 
da FİFA standartlarında bir futbol 
sahası kazandırdı. Orhangazispor 
Kulübü’nün İznik Gölü kenarındaki 
tesisleri içine yapılan 70x93 metre 
ebatlarındaki sentetik çim saha da 
törenle hizmete açıldı. Açılış kurdele-
sini kesen Başkan Altepe ve protokol 
üyeleri, sahayı gezerek Orhangazispor-
lu futbolcularla sohbet etti.
Orhangazi’ye kazandırılan bir diğer 
tesis ise Hanımlar Lokali oldu. 
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2360 proje ile Büyükşehir bütün şehirde
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir yatırımla-
rının geniş bir yelpazede Bütünşehir’e yayılışının 2. yılını değer-
lendirdiği basın toplantısında, kentin son 7 yılında Büyükşehir’in 
20 yıllık tarihinde yapılanlardan daha fazla hizmetle buluştuğu-
nu belirterek Yıldırım metrosunun müjdesini verdi.

Başkan Altepe, 7 yılda raylı 
sistemde 31 km, hedeflenen 450 
tarihi ve kültürel miras proje-
lerinden 258 proje, 232 spor 
tesisi, 916 km yol çalışmalarının 
tamamlandığını ve 472 milyon 
TL (472 trilyon) kamulaştırma 
yapıldığını örnekledi.
Unesco Dünya Mirası Listesi’ne 
giren Bursa’nın ‘Dünya Kenti’ 
olduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, tarihi ve kültürel miras 
yatırımlarından sosyal hizmetle-
re kadar her konuda çalışmalar 
yaptıklarını söyledi.

Yıldırım’a metro müjdesi
Başkan Altepe, Bursa’yı daha 
ulaşılabilir bir kent haline getir-
mek için ulaşıma önem verdik-
lerini ifade ederek, mevcut raylı 
sistem hatlarına yenilerinin ek-
leneceğini, Bursa’nın İstanbul’a 
açılan kapısı olan Yalova Yolu 
üzerinde T2 adlı raylı sistem 
hattında çalışmaların başladığını 
söyledi. Başkan Altepe, telefe-
riğin de şehir içi hatlarla raylı 
sistemle bağlantısının sağlanaca-
ğını, hem vatandaşların hem de 
turistlerin Mudanya’da denizle 
Uludağ’da da kayakla buluşması-
nın sağlanacağına dikkati çekti. 
Ulaşımda çağ atladıklarını söy-
lediği konuşmasında Yıldırım İl-
çesi’ndeki trafiğe nefes aldıracak 
‘Yıldırım Metrosu’nun müjdesini 
veren Başkan Altepe, “Bursa’nın 
Yalova Yolu’nun önümüzdeki 1 – 
1,5 yılda çehresini değiştirecek 
olan T2 hattında çalışmalarımızı 
sürdürürken aynı zamanda 
Yıldırım’a da nefes aldıracak 
‘Yıldırım Metrosu’na başlıyoruz. 
Bu da bugünün sürprizi olsun. 
Yıldırım’da tamamen yeraltın-
dan ulaşım sağlayacak olan 6 
kilometrelik ‘Yıldırım Metrosu’ 

Gökdere’den Şevket Yılmaz’a ka-
dar uzanacak. Gökdere, Beyazıt 
Caddesi, Davutkadı, Baruthane, 
Siteler, Değirmenlikızık ve Prof. 
Tezok Caddesi gibi istasyonları 
da bulunacak olan hattı tama-
men yeraltından sisteme alaca-
ğız” diye konuştu.

“Bursa’nın kördüğümlerini 
çözüyoruz”
Bursa’yı demir ağlarla örmeye 
devam ettiklerini vurgulayan 
Başkan Altepe, Görükle’nin 
merkezine ilave bir hat daha 
yapılacağını kaydederek, “Bursa 
hızla gelişiyor, ekonomi büyüyor. 
Bursa’nın kördüğümlerini çözü-

yoruz” dedi.
Başkan Altepe, Demirtaş ve But-
tim kavşaklarının kente değer 
kattığını belirtirken, Beşyol, 
Panayır kavşakları ile Kaplıka-
ya köprüsü gibi çalışmalarıyla 
ilçelerdeki yol çalışmalarının 
sürdüğüne vurgu yaptı. Başkan 
Altepe, 30 metrelik yolda 2. 
Etap çalışmalarının başladığını 
ifade ederek, Çelebi Mehmet 
Bulvarı’nın ardından Yavuz 
Selim ve Ulus üzerinden Kestel 
ve Gürsu’ya kadar uzanacak 
olan etabına da Yunus Emre 
Bulvarı adı verileceğini belirtti. 
Bursa’nın BUDO ile deniz yoluyla 
İstanbul’a daha da yaklaştığını 

kaydeden Altepe, BUDO’nun 
Büyükçekmece’ye de sefer yapa-
cağını sözlerine ekledi.

“Bursa havacılık sektörü-
nün merkezi olacak”
Büyükşehir Belediyesi’nin araç 
filosunun da her geçen güç 
kazandığını kaydeden Başkan 
Altepe, “Yenişehir Havaalanı’nın 
potansiyeli, her geçen gün 
artıyor. Bu noktada Büyükşehir 

Belediyesi’nin 6 ayla başlayan 
ve 14 aya ulaşan ücretsiz toplu 
taşıma hizmeti verişi önem 
taşıyor. Yakında 2 – 3 TL gibi 
cüzi bir şehir içi ücretlendirme-
siyle bu taşıma hizmetine devam 
edeceğiz. Yunuseli Havaalanı ile 
ilgili de çalışmalarımız sürüyor. 
Aynı zamanda Bursa’yı havacılık 
anlamında dünya ülkeleriyle bu-
luşturan bir hizmete daha adım 
atarak, Almanya’daki bir uçak 
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2360 proje ile Büyükşehir bütün şehirde
‘Yeryüzünün cennet köşesi’ dediği Bursa’nın her alanda sağlıklı ve modern bir gelece-
ğe emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Başkan Altepe, “Bursa’yı tüm değerleriyle ge-
leceğe taşıyalım, dünyaya duyuralım istiyoruz. Bursa için çalışıyoruz. Bursa kazansın 
istiyoruz. Benim bütçem onun bütçesi yok, hedef Bursa’nın gelişmesi ve kazanmasıdır. 
Her konuda Bursa’nın geleceği için çalışıyoruz” diye konuştu.

fabrikasını Bursa’ya kazandır-
dık. Bursa’nın havacılıkla ilgili 
daha da ilerlemesi için Uludağ 
Üniversitesi’nde havacılık bö-
lümü oluşturulmasını sağladık. 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merke-
zi’ndeki faaliyetlerimiz ve kent 
dinamiklerinin de çabalarıyla 
Bursa’nın havacılıkta da örnek 
olacağını gözler önüne seriyo-
ruz” şeklinde konuştu.

 “Termal kent  
kimliği öne çıkacak”
Eskiden ‘kaplıca kenti’ olan 
Bursa’nın bugün sanayiyle öne 
çıktığını anlatan Başkan Altepe, 
“Bursa’da eski değerini kaybe-
den termal turizmi canlandır-
mak için de çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Sadece merkezde 
değil, tüm ilçelerimizde nerede 
bir sıcak su varsa orada termali 

canlandırmayı hedefliyoruz. 
Kent merkezinde de Çekirge’den 
Sıcaksu’ya uzanan bölgeyi termal 
bölge olarak düşünüyoruz. Mev-
cut 200 bin metrekare alanda, bu 
oran büyüyebilir, termal tesisler 
kazandırmak çok önemli. Öte 
yandan Gemlik’e de bir termal 
tesis kazandıracağız. Orhaneli’de-
ki devlet hastanesini de termal 
bir tıbbi merkez olarak ilçeye 
kazandıracağız” dedi.
Bursa’da dağ yöresinin gelişme-
sini çok önemsediklerini ifade 
eden Başkan Altepe, hem dağ 
yöresinin hem de kentin diğer 
ilçelerinin tarihi, turistik ve doğal 
güzellikleriyle geleceğe taşınması 

için çabaladıklarını kaydetti.
Karacabey Longozu’ndan Nilüfer 
Çayı’nın temiz akması için 
yapılan çalışmalara, İznik’teki 
bazilikanın keşfinden ve antik 
tiyatronun restorasyonuna kadar 
tüm bölgelerde önemli adımlar 
atıldığını belirten Başkan Altepe, 
henüz onay aşamasında olan 
bazı projeleri anlatamadığını da 
söyledi.

“Bursa kazansın”
‘Yeryüzünün cennet köşesi’ dedi-
ği Bursa’nın her alanda sağlıklı ve 
modern bir geleceğe emin adım-
larla ilerlediğini söyleyen Başkan 
Altepe, “Bursa’yı tüm değerleriyle 
geleceğe taşıyalım, dünyaya du-
yuralım istiyoruz. Bursa için çalı-
şıyoruz. Bursa kazansın istiyoruz. 
Benim bütçem onun bütçesi 
yok, hedef Bursa’nın gelişmesi 
ve kazanmasıdır. Arkeopark’ın 
açıkhava müzesi oluşundan 
Uludağ’daki dağcı sığınağına, 
Kültürpark’taki Açıkhava tiyatro-
sunun yenilenmesinden bilim ve 
teknoloji merkezi ve Büyükşehir 
Stadyumu ile her semte kazan-
dırılan spor tesislerine kadar 
her konuda Bursa’nın geleceği 
için çalışıyoruz. Eğitim kurum-
larının eksikleri ve okulların 
yenilenmesinden, sosyal beledi-
yecilik hizmetlerimize kadar tüm 
konularda elimizi taşın altına 
koyuyoruz. Sadece Bursa’da 
değil, Balkanlarda da Sudan’da 
da Suriye’de de ihtiyaç sahipleri-
ne hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 
Balkanlar’da Tuna Nehri’nin te-
miz olmayışı Karadeniz’i oradan 
da Marmara’yı etkiliyor. Bizler 
Bursa’nın yanı sıra Marmara 
için de sorumluluk duyuyor ve 
önlemlerimizi alıyoruz” diye 
konuştu.
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Tarihi ve kültürel 
miras yatırımlarıyla 
bir taraftan Bursa’yı 
adeta açık hava müze-

sine dönüştüren Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan da 
ticari hayatın yoğun olduğu 
çarşı ve hanlar bölgesindeki 
alışverişe kalite getiriyor. 
Böylelikle hem 600 yılı aşkın 
tarih ilk günkü ihtişamıyla 
yaşatılırken hem de bölgede-
ki ticari hareketliliğin kalitesi 
artıyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi tamamına yakını ile 
Kapalı Çarşı’da yapılan çalış-
maların ardından bölgede el 
değmedik ender yerlerden 
olan İvaz Paşa Çarşısı ile 
Yorgancılar Çarşısı arasındaki 
bölüm çıkan yangının ardın-
dan restorasyon kapsamına 
alırken, çalışmaları devam 
eden Gelinlikçiler Çarşı da 
bölgenin tarihi dokusuna 
uygun hale getiriliyor. Kapalı 
Çarşıdaki restorasyonun 
tamamlanmasının ardından 
bölgede başlayan çalışmalar 
sona yaklaşırken, Ulucami’nin 
batıya bakan avlusunun 
hemen yanında derme çatma 
çatılarıyla görüntü kirliliği-
ne neden olan Gelinlikçiler 
Çarşısı da tamamen elden 
geçiriliyor.
Bölgeye değer katacak
Beraberindeki Kültür ve 
Turizm Daire Başkanı Aziz 
Elbas ile birlikte Gelinlikçi-
ler Çarşısı’nda devam eden 
restorasyon çalışmalarını 
yerinde inceleyen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yüklenici firmanın 
sorumlularından çalışmalar 

hakkından bilgi aldı. Bölge 
esnafıyla da sohbet eden 
Başkan Altepe, Bursa’nın 
atardamarı olan tarihi çarşı 
ve hanlar bölgesinin bu çalış-
maların da tamamlanmasıyla 
tarih başkentine yakışır hale 
geleceğini söyledi. UNESCO 
ile evrensel değer haline 
gelen tarihi çarşı ve hanlar 
bölgesinde artık el değmedik 
yer kalmadığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Osmanlı’nın 
ilk kurduğu çarşı 600 yıl 
önceki ilk günkü orijinalli-
ğine kavuşuyor. Burada en 
sıkıntılı bölgelerden biri de 
Ulucami avlusunun batıya 
bakan bölümündeki Gelinlik-
çiler Çarşı’ydı. Artık burada 
da cephelerden zeminlere ve 
çatılara kadar gerçekleştirdi-
ğimiz restorasyon tamamlan-
ma aşamasına geldi. Çarşıya 
ve Ulucami civarına değer 
katan bir yer halini almaya 
başladı. Şimdiden Bursa’mıza 
ve bölge esnafımıza hayırlı 
olsun” dedi.

10

Tahir Ağa Kültür Merkezi 
fotoğraf sergisiyle açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Mudanya’nın 
kültürel yaşamına kazandırılan Tahir Ağa Kültür Merkezi, usta fo-
toğraf sanatçısı Ara Güler’in ‘Şehir, Deniz ve İnsan’ temalı fotoğraf 
sergisiyle açıldı.

Bursa’yı eserleriyle çağdaş bir gele-
ceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Mudanya’da restorasyonu 
tamamlanan Tahirağa (Nur) Hamamı, 

‘Kültür Merkezi’ olarak ilçenin kültürel ve sos-
yal yaşamına kazandırıldı. Tahir Ağa Kültür 
Merkezi’nin açılışına usta fotoğraf sanatçısı 
Ara Güler’in ‘Şehir, Deniz ve İnsan’ temalı 
fotoğraf sergisi renk kattı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kenti tüm ilçeleriyle 
kalkındırıp geleceğe taşıdıklarını 

söyledi. Mudanya’nın Bursa için çok önemli 
bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
“Güzel ilçemiz, sahil kentimiz ve vitrinimiz 
olan Mudanya’nın kalbinde, 1800’lü yıllar-
da yapılmış olan ve Nur Hamamı olarak da 
bilinen Tahir Ağa Hamamı’nda restorasyon 
tamamlandı. Mekan, ‘Kültür Merkezi’ olarak 
Mudanya halkının buluşma noktası olacak. 
İlçenin nabzının atacağı güzel bir eser haline 
gelen merkez, kültürel, sanatsal ve sosyal 
aktivitelere de mekan olarak Mudanya’ya renk 
katacak” dedi.

Bursa’nın hafızası yeni eserlerle tazeleniyor

Bursa’nın tarihi ve 
kültürel mirasını ayağa 
kaldırma çalışmaları 
kapsamında 2300 yıllık 

Bitinya surlarından 8500 yıllık 
arkeolojik bölgelere, Osmanlı 
eserlerinden Cumhuriyet döne-
mi sivil mimari örneği yapılara 
kadar restorasyon çalışmalarıyla 
tarihi ayağa kaldıran Büyükşehir 
Belediyesi, yayınladığı eserlerle 
de kentin hafızasını tazelemeye 
devam ediyor. Somut olmayan 
kültürel miras çalışmaları kapsa-
mında Bursa belgeliğine yeni ka-
zandırılan Bursalı Nakkaş Safi ve 
Divanı, Muhammed Emin Paşa, 
O´nun Güzel Ahlakı-40 Hadis-i 
Şerif Şerhi ile Türk Dünyası´nın 
Kültürel Mirası ve Müzeler Bil-
diriler adlı 4 eser, İbrahim Paşa 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. 
Toplantıya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, İl Müftüsü 
Prof.Dr. Mehmet Emin Ay, ki-
tapların yazarları ile çok sayıda 
kitapsever katıldı.
Kitaplar pusulamız
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın yaşayan 
canlı bir tarih başkenti haline 
getirmek amacıyla yaptıkları res-
torasyonların yanı sıra somut ol-
mayan kültürel mirası da gelecek 
kuşaklara aktarmak için çalışma-
ların hız kesmeden sürdüğünü 
söyledi. Kitapların; geleceği 
şekillendiren, hayata yön veren 
bilgi birikiminin yansımaları 
olduğunu dile getiren Başkan 

Altepe, “Kitaplar, hayatımızın pu-
sulaları, haritalarıdır… Bir şehrin 
en büyük zenginliklerinden biri, 
o şehri tüm kalbiyle hissedip ka-
ğıda dökebilen kalem erbabının 
varlığıdır. Bursa’mız bu açıdan 
diğer şehirlere göre oldukça 
şanslıdır. Medeniyetlerin beşiği 
olan Bursa’mız, Osmanlı’yı kuran 
şehir olması hasebiyle söyleye-
cek çok sözü olan bir şehirdir. 
Çünkü Bursa bir dönem Osman-
lının ilim ve kültür merkeziydi. 
Yüzlerce alim burada yetişti. 
Tarihin akışını değiştiren şehir 
olarak Bursa, bağrında taşıdığı 
sosyal, kültürel, ve mimari miras 
ile geçmişte olduğu gibi bugün 
de geleceğe yön verme misyonu-
nu sürdürmektedir” dedi.

Büyükşehir eliyle 
muhteşem dönüşüm
Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesi ile Kapalı 
Çarşıyı restorasyon çalışmalarıyla ilk günkü 
orijinal haline dönüştüren Büyükşehir Bele-
diyesi, bölgedeki el değmedik tek yer olan ve 
derme çatma çatılarıyla görüntü kirliliğine 
yol açan gelinlikçiler çarşısında da restoras-
yonu tamamlanma aşamasına getirdi.

Bursa klibine özel ödül
Bursa Gazeteciler 

Cemiyeti (BGC) 
tarafından gelenek-
sel olarak organize 

edilen BGC Başarı Ödülleri 
Yarışması’nın ödülleri Bursa 
Suare’de düzenlenen törenle 
sahiplerine ulaştı. Ödüller, bu 
yıl, kısa süre önce yaşamını 
yitiren gazeteciler Alican 
Tarakçıoğlu ile Atilla İşçi’ye 
ithaf edildi. Jürinin titiz de-

ğerlendirmeleri neticesinde 
yarışmaya katılan 172 eser 
arasından 18 dalda 15 başarı, 
19 mansiyon ödülü verdi. 
BGC jürisi, Bursa’nın tarihi ve 
turistik değerlerini, kültürel 
mirasını ve doğal güzellikleri-
ni gözler önüne seren ‘Elimde 
Sazım Bursa’da Gözüm’ adlı 
video klibine imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Jüri 
Özel Ödülü’nü verdi.
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Büyükşehir’den vefa örneği
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşıyan çalışmaları 
kapsamında yeniden düzenlenen ve kentin önemli değerlerinden biri olan Mu-
hammed Emin Paşa’nın kabrinin bulunduğu Armutköy Camii ve haziresi, vatan-
daşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi ve kül-
türel mirası ayağa kaldıran 

çalışmalarının hızla sürdüğünü anla-
tarak, “Ecdat yadigarı eserlerimizi ye-
niden ayağa kaldırıyoruz. Nerede bir 
değer varsa sahip çıkıyoruz. Anıtsal 
yapılar, camiler, camilerimizin çevre 
düzenlemeleri, türbeler ve hazireleri 
yeniden kültürel mirasımıza kazan-
dırıyoruz. Tarihi yapıların yeniden 
restore edilmesi çalışmalarımız kap-
samında Bursa’da 450 eser yenilen-
di” dedi. Armutköy Camii ve hazi-
resinin tarihine de değinen Başkan 
Altepe, “Armutköy Camii ve haziresi 
çalışmaları, tarihi değer taşıyan yapı 
ve mezarlıkların bakım ve onarım-
ları kapsamında gerçekleştirildi. 
Osmangazi’de güzel bir eser daha 
ortaya çıkarıldı. Kültürel mirasımızın 
yeniden öne çıkarılmasıyla tarihi 
değerlere olan vefa borcumuzu da en 
güzel şekilde yerine getiriyoruz” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, Armutköy’ün İmam 
Şamil’in naibi Muhammed Emin 
Paşa’nın yerleştiği köy olması ne-
deniyle Kafkas kökenliler için ayrı 
bir önem taşıdığını ifade ederek, 
“Muhammed Emin Paşa ile birlikte 
Osmanlı dönemine ait 40 kabir Ar-
mutköy Camii haziresinde bulunuyor. 
Muhammed Emin Paşa 1818 yılında 
Dağıstan’da Gunip’e bağlı Honodo’da 

doğmuş. Ailesi tarafından İslami 
terbiye ile yetiştirilen Emin Paşa, 17 
yaşında iken Dağıstan’ın bağımsızlığı 
ve İslam’ın bekası için İmam Şamil’in 

hizmetine girmiş. 1848 yılında İmam 
Şamil tarafından Batı Kafkasya 
Naibliği’ne atanan Emin Paşa, yöre 
halkı tarafından devlet reisi seçilmiş-
tir. Gayretli çalışmalarından dolayı 
Osmanlı Sultanı Abdülmecid, kendi-
sine paşa unvanı vermiş. 1859 yılın-
da İmam Şamil’in Gunip kalesinde 
teslim olmak zorunda kalmasından 
sonra, Emin Paşa da savaşı bırakmış 
ve 1860 senesinde ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye gelmiş. 1901 yılında vefat 
eden Emin Paşa bugün kabrinin bu-
lunduğu alana defnedilmiş” şeklinde 
konuştu.

Başkan Altepe’ye ‘Türk Dünyası Hizmet Nişanı’
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk Dünyası’na desteklerinden dola-
yı ‘Türk Dünyası Hizmet Nişanı’ ile ödüllendirildi.

Dünya Karapa-
pak Türkleri 
Birliği’nin ‘Türk 
Dünyası Bursa’da 

buluşuyor’ temasıyla 
düzenlenen Nevruz 
Bayramı kutlamaları, 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Ülkede 
yaşananların gölgesinde 
buruk kutlanan program-
da, Bursa’dan dünyaya 
birlik ve beraberlik 
mesajları verildi. Dün-
ya Karapapak Türkleri 
Birliği’nin üyeleri ile Yörük ve 
Türkmen derneklerinin de katılım 
sağladığı programda, şiirler ve 
marşlar okundu, yöresel gösteriler 
sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Türk Dünyası’na 
desteklerinden dolayı ‘Türk Dünyası 
Hizmet Nişanı’ ile ödüllendirildi. 
Dünya Karapapak Türkleri Birliği 
Başkanı Seyfullah Türksoy, Başkan 

Altepe’ye ödülünü gece-
nin finalinde takdim etti. 
Başkan Altepe’ye ayrıca 
kaftan ve kalpak ile Ka-
rapapak sazı da hediye 
edildi.
Bursa’ya değer katan 
yatırımlarının yanı sıra 
Balkanlardan Kafkaslara 
kadar yapılan hizmetlere 
de öncülük eden Başkan 
Altepe, ödül sevincini 
paylaştığı konuşmasın-
da, “Bursa’da tarihi bir 
buluşma gerçekleşti. 
Birlik ve beraberliğe en 
çok ihtiyaç duyduğumuz 

bu günlerde bizler bir aradayız. Müs-
lüman Türkler olarak bir ve beraber 
olduğumuzu en güzel şekilde göste-
riyoruz. Bu konuda Bursa önemli bir 
merkez” dedi.

Büyükşehir’den Dayı 
Karacabey’e vefa
Fatih Sultan Mehmet Han’ın dayısı 
Karacabey tarafından 570 yıl önce 
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 
yaptırılan İmaret Camii, Büyükşehir 
Belediyesi’nin girişimleriyle restore 
ediliyor. 

Başkan Altepe, Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan ve belediye bürokratlarıyla bir-
likte Tarihi İmaret Camii’nde incelemelerde 
bulundu. Camiye gelişinde Karacabey’in 

avluda bulunan kabrinde dua eden Başkan Altepe, 
çalışma yürütülecek alanlar hakkında Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı 
Aziz Elbas’tan bilgiler aldı. Restorasyona ilişkin 
açıklamalarda bulunan Başkan Altepe, ilçelerdeki 
başta anıtsal yapılar olmak üzere tüm eserlerin 
Büyükşehir desteğiyle ayağa kaldırıldığını söyledi. 
Bunlardan birinin de Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
dayısı olan Karacabey tarafından 1456 yılında yap-
tırılan İmaret Camii olduğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Bu güzide eserin inşaatı, yaklaşık 570 yıl 
önce Karacabey tarafından başlatılmış. Daha sonra 
Balkanlar’da Belgrad’da şehit düştükten sonra 
naaşı yine buraya getirilip defnedilmiş. Ailesi tara-
fından da cami inşaatı tamamlanmış. Şimdi bu eser 
yüzyıllar sonra tekrar orijinal haliyle ortaya çıkmış 
olacak” dedi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Tari-
hi İmaret Camii’nin onarılmasında büyük katkı 
sağlayan Başkan Altepe’nin sadece tarihi ve kül-
türel mirasta değil sporda ve sanatta, her alanda 
Karacabey’e destek olduğunu vurguladı. Gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür 
eden Özkan, İmaret Camii’nin vakfiyesinin de yine 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle aşevi olarak 
Esentepe Mahallesi’nde kurulacağını duyurdu.

Keramet’e termal yatırım

Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla 
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesini sağlayan turizmde önemli bir 
adım atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 

kentin doğal değerlerini öne çıkarma projelerine 
ağırlık veriyor. Uludağ’dan göllere, şelalelerden 
termal alanlara kadar kentin tüm zenginliklerini 
ayrıcalıklı projelerle vitrine çıkarmaya hazırlanan 
Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesindeki Kera-
met kaplıcalarını da turizme kazandırıyor. Bugüne 
kadar şifalı suyun çıktığı doğal göletin bulunduğu 
alan dışında her hangi bir yatırım yapılmayan böl-
ge, Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan proje ile 
sadece yöre halkına değil, yerli ve yabancı turistle-
re de ev sahipliği yapacak.
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Uludağ Üniversitesi’ne Mimarlık Fakültesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, UÜ Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk ve Mimar Murat Tabanlıoğlu’nun Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası En-
cümen Salonu’nda bir araya geldiği lansmanda, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne kazandırılacak binanın proje 
sunumu da yapıldı.

Bursa’ya eserleriyle değer katan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kentte eğitime 
ve eğitim kurumlarına destek 

verdiklerini belirterek tüm kurumlarla 
işbirliği halinde olduklarını vurguladı. 
Başkan Altepe, Mimarlık Fakültesi’ne 
yeni fakülte binası yapılması ve mevcut 
binaların tadilatına ilişkin protokolün 
daha önce imzalandığını hatırlatarak, 
“Büyüyen ve gelişen Bursa’da tüm 
kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 
yapıyoruz. Bursa’yı geleceğe taşıyan her 
adımda, Uludağ Üniversitesi ile bağla-
rımızı artıran projelere imza atıyor, ek-
siklerin giderilmesine çalışmaya devam 
ediyoruz. Mimarlık Fakültesi’nin talebi 
üzerine bu projeyi hayata geçirmek, 
Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için 
önemliydi. Üniversitenin güç kazanması 
için Mimarlık Fakültesi’ne yeni bina 
kazandırılmasını gerekli ve önemli 
buluyoruz” diye konuştu.
Proje çalışmalarının uzun zamandır 
sürdüğünü ifade eden Başkan Altepe, 
sürecin en hızlı şekilde ilerleyeceğini, 
en kısa sürede inşaatın başlayacağını 
ve yaklaşık 2 yıl içinde de Mimarlık 
Fakültesi’nin yeni binasında eğitime 
başlamasını hedeflediklerini anlattı.
Üniversiteden destek teşekkürü
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, üniversiteye desteklerin-
den dolayı Başkan Altepe’ye teşekkür 
ederek, “Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğüm 
görevimde, Uludağ Üniversitesi’nin 
25 yılını planlamayı hedefleyerek 
çalışmalarımıza başladık. Üniversi-
te olarak kentin ihtiyaçlarına cevap 
verme hedefiyle eksikleri araştırdık. 
Mimarlık Fakültesi’nin Mühendislik 
Fakültesi’nden ayrılarak kendi binasın-
da eğitim öğretimlerine devam edecek 
olmasından dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, 
hem Mimarlık Fakültesi hem de diğer 
alanlardaki çalışmalarla 3 yıl süresince 
şantiye görünümünde olacak ancak bu 
3 yılın sonrasında daha güzel bir nokta-
ya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

UÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk, 23 yıl önce kağıt 
üzerinde kurulan, 1 Nisan 1994’te 
adımları atılan ve halen 1990’lı yıllarda 
yapılan 20 yıllık binalarda eğitim veren 

Mimarlık Fakültesi’nin artık yetersiz 
kaldığını anlattı. Prof. Dr. Akıncıtürk, 
Mimarlık Fakültesi’nde zaman içinde 
öğrenci sayısının arttığını, yeni bölüm-
ler açıldığını ve mimarlık bölümüne 
ilginin artmasıyla ihtiyaçların da ortaya 
çıktığını söyleyerek, “Üniversitemizin 
başarılı bir bölümüyüz. Ülke çapın-
da 138 mimarlık bölümü arasında 
ilk 10’a giriyoruz. Bu da bizi daha iyi 
olmaya yönlendiriyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle yeni bina-
mızda eğitimlerimize maksimum 2 yıl 
içinde başlayacağız. Bugün mimarlık 
camiası adına bir kırılma noktası. 
Çok mutlu ve gururluyum” şeklinde 
konuştu.

Alzheimer hastaları artık daha güvende
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-

cep Altepe, Bursa ve Türkiye’de 
ilk kez hayata geçirilecek ‘Sevgi 
Çipi’ uygulamasının, alzheimer 

ve zihinsel rahatsızlık yaşayan vatan-
daşların, yakınlarıyla rahatça ve güvenli 
bir şekilde bağlantı kurabilmelerini 
destekleyeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı 
daha yaşanabilir hale getirmek ama-
cıyla sürdürdüğü çalışmalar sosyal 
alanlarda da aralıksız devam ediyor. 
Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıma 
hedefiyle çalışmalarına yön veren Tür-
kiye Sağlıklı 
Kentler Bir-
liği ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Re-
cep Altepe, 
Bursa’da ve 
Türkiye’de 
ilk kez 
hayata geçi-
rilecek olan 
‘Sevgi Çipi’ 

uygulamasını tanıttı.
Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal projelerinde yeni 
bir adım daha atıldığını belirterek, 
“Bursa’da toplumsal yaşama katkı 
sağlayacak önemli bir çalışmayı gerçek-
leştiriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nden alınan kayıtlarla, Bur-
sa’daki alzheimer hastaları ile zihinsel 
engelli vatandaşlarımızın toplum içine 
daha güvenli girmelerinin önü açılmış 
oluyor. Bu vatandaşlarımızın yakınları-
nın ALO 153 ile Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 

başvurusu ve 
yapılacak de-
ğerlendirme-
nin ardından 
kendilerine 
verilecek olan 
cihazlarla 
yakınlarını ha-
rita üzerinden 
gerçek zamanlı 
olarak takip 
edebilecekler” 
diye konuştu.

İnegöl’e  
yeni mezarlık
Yaşanan yoğunluk nedeniyle 
mezarlık sıkıntısı yaşayan İne-
göl Belediyesi’nin imdadına 
Büyükşehir Belediyesi yetişti. 

İnegöl’de vatandaşların en önemli ihti-
yaçlarından biri olan mezarlık sıkıntısı, 
Büyükşehir Belediyesi’nin olaya müda-
hil olmasıyla aşılıyor. Merkezle birlikte 

bağlı ilçelerin sorunlarıyla da yakından 
ilgilenen Büyükşehir Belediyesi, Hamza-
bey Mahallesi Alanyurt bölgesindeki 100 
dönümlük alanda başlattığı mezarlık yapım 
çalışmalarıyla İnegöl’ün bir sıkıntısının 
daha giderilmesine aracılık ediyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
alt yapı, çevre duvarları, yolları ve defin 
alanlarıyla Alanyurt mezarlığının hızlı bir 
şekilde inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 
ay sonra çalışmaların tamamlanacağını ve 
defin için uygun zeminin oluşacağını kay-
deden Başkan Altepe, “Burası İnegöl’ün bu 
alandaki yükünü önemli ölçüde azaltacak” 
dedi. Şu anda 100 dönümlük alanda çalış-
maların yürütüldüğünü, ihtiyaç dahilinde 
yeni mezarlığın büyütülebileceği belirten 
Başkan Altepe, “Büyükşehir desteğiyle 
İnegöl inşallah bu konudaki sıkıntısını 
aşmış olacak. Hamzabey Alanyurt mezar-
lığımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu. 
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Görükle, gençlik merkezine kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.5 dönüm alan üzerinde projelendiri-
len ve bünyesinde yurt, konferans merkezi, derslikler, kütüphane ve sos-
yal mekanlar barındıran Görükle Gençlik Merkezi’nin temeli, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından törenle atıldı. 

Eğitimde kalite kent Bursa 
adına öncelikli yatırımları 
kararlı adımlarla ger-
çekleştiren Büyükşehir 

Belediyesi, Nilüfer ilçesinde bir 
prestij yatırıma daha imza atıyor. 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan nüfusunun 4’te 3’ü üniversi-
te öğrencisi olan Görükle’de 7.5 
dönümlük alanda projelendirilen 
gençlik merkezi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
AK Parti İl Başkanı Cemalettin 
Torun, AK Parti Nilüfer İlçe 
Başkanı Celil Çolak ve vatan-
daşların katıldığı temel atma 
töreniyle start almış oldu. Eğitim 
ile Kamelya caddelerinin kesişim 
noktasında yer alan ve bünyesin-
de 96 yataklık yurt binası, konfe-
rans merkezi, 45 araçlık otopark, 
derslikler, kütüphane ve sosyal 
mekanlar barındıran merkezin 1 
yılda tamamlanarak öğrencilerin 
hizmetine sunulacağı açıklandı.
Her şey gençler için
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türkiye’nin 2023 
hedeflerine daha hızlı koşması 
için güçlü bir Bursa oluşturmak 
istediklerini söyledi. Kalkınan 
büyüyen bir Bursa’yla birlikte 
büyük Türkiye’yi hayal ettikleri-
ni, Bursa’nın hedef yolunda ör-
nek olması için her türlü yatırım 
ve hizmeti vakit kaybetmeden 
hayata geçirdiklerini belirten 
Başkan Altepe, sorumluluk duy-

gusu olan, zeki ve ahlaklı, iyi eği-
timli gençlerin bu yolda gönüllü 
neferler olacağını kaydetti. Onun 
için bu tür yatırımlara girdikleri-
ni ve Türkiye’nin geleceği adına 
hiçbir masraftan kaçınmadık-
larını söyleyen Başkan Altepe, 
“Bu anlamda; gençlerimizin 
toplanacağı, barınacağı, her 
türlü kültürel, sanatsal ve sportif 
aktivitelerini gerçekleştirebile-
ceği, bölgeye değer katacak güzel 
bir tesisi daha hizmete almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Görükle’ye raylı sistem
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konuşmasında 
Görükle’de oturanlara raylı sis-
tem müjdesi de verdi. Kestel’den 
üniversiteye kadar yolcu taşıyan 
raylı sistemin üniversiteden Gö-

rükle kent merkezine çekilmesi 
yönünde hazırlıkların sürdüğünü 
belirten Başkan Altepe, proje ça-
lışmaları tamamlanır tamamlan-
maz temel atacaklarını belirtti. 
Başkan Altepe, “İnşallah onun da 
temeli en kısa zamanda atılacak. 
Bursalılar raylı sistemle direkt 
Görükle’ye ulaşmanın ayrıcalığı-
nı yaşayacak” şeklinde konuştu.
Görükle Mahalle Muhtarı Harun 
Kızıl ise yapılan yatırım nedeniy-
le Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 
Görükle’nin sahip olduğu genç 
nüfus oranıyla Bursa’nın yıldızı 
olduğunu kaydeden Kızıl, tespit 
ettikleri eksiklikleri kürsüden 
Başkan Altepe’ye aktardı.
Konuşmaların ardından gençlik 
merkezinin temeli, protokol 
üyeleri tarafından atıldı.

Huzurevi sakinlerinden el sanatları sergisi
Bursa Büyükşehir Bele-

diyesi Huzurevi Şube 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ‘El Sanatları’ 

sergisi, Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Şükrü Köse’nin 
katılımıyla izlenime açıldı. 
Huzurevi sakinlerinin yoğun el 
emeği ve göz nurunu ortaya ko-
yan eserler arasında dikiş, deri, 
ahşap ve rölyef atölyelerinde 
yapılan özel ürünler yer aldı.
Sergiyi ilgiyle gezen ve eserlerin 
sahiplerinden çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler alan Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Şükrü 
Köse, tüm büyüklerin ‘Yaşlılar 
Haftası’nı kutladı. Köse, büyükle-

re saygının önemine değinerek, 
“Huzurevinde yaşayan büyük-
lerimizin ürünlerinden oluşan 
sergiyi gezdik. Çok özel ve 
değerli çalışmalar yer alıyor. Yaş-
lılarımızın zamanlarını değer-
lendirirken BUSMEK eğitmenleri 

eşliğinde muhteşem el ürünleri 
yapmaları da çok önemli. Bugün 
teknolojinin dahi zor üretebile-
ceği eserlerin yaşlılarımız tara-
fından üretildiğini gördük. Güzel 
el sanatlarının yer aldığı sergiyi 
çok beğendim” dedi.

Eğitimde dev işbirliği 
Bursa’da eğitim hayatına verilen destek-
lerin yaygınlaştırılarak artırılmasına he-
defleyen ‘çatı’ protokol, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe ile İl Milli Eğitim 
Müdürü Veli Sarıkaya arasında imzalandı. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
eğitim ve öğretim 
hayatına sağladığı 

katkılar, imzalanan yeni 
protokolle birlikte farklı bir 
boyut kazandı. Belediyenin 
bugüne kadar İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle gerçekleş-
tirdiği her türlü protokolün 
koordine edilmesini, mevcut 
projeleri etkinleştirmenin 
yanında yeni çalışmalara da 
yelken açmayı hedefleyen 
‘çatı’ protokole, Büyükşehir 
Belediyesi adına Başkan 
Recep Altepe, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü adına da Müdür 
Veli Sarıkaya imza koydu. 
Hedef:  
Seviyeyi yükseltmek 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, imzalanan 
çatı protokolün ana okul-
dan ilkokula, ortaokuldan 
liseye kadar 600 bin öğren-
ciyi, ailelerini, öğretmenleri 
ve vatandaşları ilgilendir-
diğini ifade etti. Protokol 
çerçevesinde gerçekleştiri-
lecek çalışmalarla topyekün 
Bursa’nın bilgi ve kültür 
seviyesini yükseltmek, 
eğitim ve öğretim hayatına 
yeni heyecanlar getirmek 

istediklerini belirten Baş-
kan Altepe, “Bugüne kadar 
Milli Eğitim’le birlikte ortak 
birçok protokole imza 
attık fakat bu farklı olacak. 
Daha önce lokal anlamda 
çalışmalar sergiledik, şimdi 
genele geçiyoruz. Mevcut 
anlaşmaların hepsinin 
önüne geçen yeni proto-
kolle birlikte gençlerimi-
zin eğitim hayatında her 
şekilde desteklenmesini 
hedefliyoruz. Vatandaşı 
da ilgilendiren sosyal ve 
kültürel, sportif aktiviteler, 
yarışma, müsabaka, çalıştay 
ve kamplar düzenlemeyi 
arzu ediyoruz. Bursa’nın 
eğitim ve kültür seviyesini 
yükseltmek ve büyük başa-
rılara imza atmak istiyoruz” 
dedi. 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Veli Sarıkaya ise, okulların 
yapımından eğitim faaliyet-
lerine, materyal temininden 
tesisleşmeye kadar her alan-
da Büyükşehir’in desteğini 
gördüklerini hatırlatarak, 
verilen desteklerin yaygın-
laştırılarak artırılmasını 
hedefleyen yeni protokol 
nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

60 bin kişi Mars’a yolculuk yaptı
Kanada’da bulunan Ontario Bilim Mer-
kezi tarafından geliştirilen dünyaca ünlü 
Mars’a Yolculuk Sergisi, Bursalılardan da 
büyük ilgi gördü. 

Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi’nde  on  
ay açık kalan sergi 
uzay meraklılarının 

yoğun ilgisini çekti. 100 yılık 
Mars tecrübesini interaktif 
düzeneklerle test edebilme 
imkanı sunan sergiyi toplam 
60   bin  ziyaretçi gezdi. 
Kanada’da bulunan Ontario 
Bilim Merkezi tarafından 
geliştirilen ve Kızıl Gezegen 
Mars’ı Bursalıların ayağına 
getiren sergi, onlarca yıldır 
gezegen hakkında yapılan 
tüm çalışmalar ışında ortaya 
çıkan bilgi ve bulguları uzay 
meraklıları ile buluşturdu. 
Gerçekte uzay yolculuğuna 
çıkan bir astronotun ne tür 
problemlerle karşılaşabi-
leceğini ve bu sorunlara 

dair çözüm yollarının neler 
olabileceğinin sorularına 
deneysel yanıtlar veren 
Facing Mars’ta sergilenen 
ilginç bir de ‘’gök cismi’’ var. 
Mars yüzeyinden koptuğu 
tahmin edilen ve atmosferde 
yandıktan sonra dünyaya 
düşen “ Mars Taşı”  sergide 
en çok ilgi gören stantlardan 
sadece biri oldu.
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Okullar sporla şenleniyor
Bursa’ya hizmetleriyle değer ka-

tan Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor 
Kenti Bursa’ hedefiyle kentin 
tüm ilçelerinde sosyal ve sportif 

faaliyetleri gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 

hayata geçirilen ‘Okullar Hayat Ol-
sun’ projesi kapsamında Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü koordinasyo-
nunda organize edilen ‘Büyükşe-
hir Fiziksel Etkinlik ve Oyun 
Günleri’, Gemlik, 
Gürsu, 

İnegöl, Karacabey, Mus-
tafakemalpaşa, Orhangazi 
ilçelerinin yanı sıra Nilüfer 
Özel Eğitim İş Uygulama 
Okulu’nda eğitim alan en-
gelli öğrencilere sporla iç içe 
keyifli anlar yaşattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, çocukları ve 
gençleri spora teşvik etmek 
amacıyla çalışmalar yaptıkları-

nı söyledi. Bursa’nın spor 
kenti kimliğiyle de 

öne çıkmasını hedeflediklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Gençlerle coşkulu bir 
spor programında bir araya geldik. Bu 
ortam aynı zamanda kardeşliğimizi ve 
dostluğumuzu da pekiştiriyor. Gele-
ceğimizin teminatı olan gençlerimizin 
vizyon sahibi nesiller olarak yetişmeleri 
için sporu önemsiyoruz. Gençlerimiz 
gözbebeğimizdir. Gençlerimizi sağlıklı 
bir gelecek için daha bilgili, birikimli 
ve daha sağlıklı, idealist bireyler olarak 
yetiştirelim istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Büyükşehir Okul 
Spor Etkinlikleri’ kapsamında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği ‘Büyükşehir 
Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri’ tüm ilçelerde öğ-
rencileri sporla buluşturuyor.
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4 mevsim kayak keyfi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Atatürk Kent Ormanı’na 12 ay kullanılabilecek bir ‘Suni Kayak Pisti’ 
yaptırılacağını söyledi.

Bursa’yı değerleriyle 
modern bir geleceğe 
taşıyan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarıyla birlikte incele-
melerde bulunduğu Atatürk Kent 
Ormanı’na 12 ay kullanılabilecek 
bir ‘Suni Kayak Pisti’ yaptırıla-
cağını belirtti. Suni Kayak Pisti 
Uzmanı Wolfgang Schmidt de 
Başkan Altepe’ye incelemede eş-
lik etti. Başkan Altepe, Bursa’da 
her branştan spora destek ver-
diklerini hatırlatarak, “Büyükşe-
hir Belediyesi olarak Bursa’nın 
marka bir spor ve turizm kenti 
olması yolundaki çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz. Bu nedenle 
dünyanın neresinde marka te-
sisler varsa yerinde inceliyoruz. 
Kentimizi gerçek anlamda can-
landıracak tesisleri de birer birer 
Bursa’ya kazandırıyoruz” dedi.
Her mevsim kayak keyfi
Başkan Altepe, Bursa’da her 
yere spor tesisleri yapıldığını 
belirterek, “Spor kenti Bursa 
için kente değer katan yatı-

rımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Turizm ve spor turizmini de 
büyük ölçüde destekleyecek olan 
önemli projelerden birini daha 
hayata geçiriyoruz. Onaylarını 
aldığımız ve ön çalışmalarını 
yaptığımız suni kayak pistini, 
Odunluk Bölgesi’ndeki Atatürk 
Kent Ormanı’nda inşa edeceğiz. 
Böylece Kent Ormanı, önemli bir 
aktivite ve spor merkezi olacak. 
Bursalılar bu güzel doğada spor 
yapacaklar” diye konuştu.

İnegölspor’a modern tesis
Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de spor kulüplerine her türlü des-
teği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl takım otobüsü hediye 
ettiği İnegölspor’a şimdi de modern bir spor kompleksi hediye ediyor. 

Bursa’yı sporda da marka 
kent haline getirmek 
amacıyla eğitim ku-
rumlarına spor salon-

ları, mahallelere spor tesisleri, 
amatör kulüplerine futbol 
sahası ve farklı semtlere yüzme 
havuzları kazandıran Büyükşe-
hir Belediyesi, Spor Toto 2. Lig 
Kırmızı Grup’ta mücadele eden 
İnegölspor’a da modern bir tesis 
kazandırmak için düğmeye bastı. 
Geçtiğimiz sezon talepler üzeri-
ne kulübe son model bir kafile 
otobüsü hediye eden Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de İnegölspor 
için Bursa – Ankara yolunun 
hemen kuzeyindeki Baykoca 
Mahallesi sınırları içindeki 40 
bin metrekare alana modern bir 
tesis kazandırıyor.
İnegölspor’un  
marka değeri artacak
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent merkezin-
de olduğu gibi ilçelerde de 
spor yatırımlarını hız kesme-
den sürdürdüklerini söyledi. 

“Bursaspor’dan sonra en önemli 
takımımız İnegölspor” diyen 
Başkan Altepe, “İnegölspor’un 
marka değerinin artması ve daha 
büyük başarılara imza atması 
için biz de elimizden geldiğince 
gayret gösteriyoruz. Geçen sezon 
bir otobüs hediye etmiştik. Şimdi 
de yeni tesisler hediye ediyo-
ruz. Bursa’ya, İnegöl’e yakışan 

güzel bir tesis olacak. Baykoca 
Mahallesi’nde 40 bin metrekare 
alan üzerine kurulacak tesisler-
de 2 adet 68x105 ebatlarında 
futbol sahası, tribünleri, bir halı 
saha, kafeterya ve sosyal tesisler 
bulunacak. Önümüzdeki ihaleyi 
yapıp, bir an önce bu tesisleri 
İnegöl’e kazandırmak istiyoruz” 
diye konuştu.

Silahlar spor 
için ateşleniyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptı-
rılan Bursa Olimpik Trap, Double Trap ve 
Skeet Atış Poligonu, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Be-
lediyesi, karate, 
güreş, masa tenisi, 
tenis, yüzme gibi 

branşlara özel tesislere 
atıcılığı da ekledi. Ulusla-
rarası müsabakalara da ev 
sahipliği yapacak şekilde 
yaklaşık 59 bin metrekare 
alan üzerine projelendirilen 
Bursa Olimpik Trap, Double 
Trap ve Skeet Atış Poligonu, 
törenle hizmete açıldı. Proje 
kapsamında 5 adet trap 
çukuru, 5 adet büyük skeet 
kulesi, 5 adet küçük skeet 
kulesi, seyirci tribünü, 400 
metrekare alanlı tek katlı 
bir sosyal tesis, otopark, 77 
adet olimpik trap için sabit 
220 v makine ve 11 adet 
olimpik skeet için sabit 220 
v makine montajı yapılır-
ken, tesis yaklaşık 4 milyon 
TL’ye mal oldu.

Hedef sporda da dünya 
kenti olmak
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
Acemler’e yapılan yeni 
stadyum alanında bulunan 
tesisleri, daha modern ve 
uluslararası müsabakalara 
da ev sahipliği yapacak şe-
kilde Görükle Kent Hali’nin 
yanındaki alana taşıdıklarını 
söyledi. Bursa’da belirledik-
leri hedeflerden birinin de 
‘spor kenti’ kimliği oldu-
ğunu ve bu hedef doğrul-
tusunda kendi başkanlığı 

dönemlerinde yapılan tesis 
sayısının 230’u aştığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 
“Amacımız 7’den 70’e tüm 
halkımız spor tesislerine 
yürüme mesafede ulaşabil-
mesi. Tüm semtlere spor 
sahalarının yanında masa 
tenisi, karate, güreş, tenis, 
yüzme gibi branşlara özel 
tesisler yapıyoruz. Bugün 
hizmete açtığımız tesisler de 
atıcılık sporumuza kazan-
dırıldı. Hizmete açtığımız 
atıcılık tesislerimizin de 
Bursa’mıza hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
Çukur açan başkanlara 
örnek olsun 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe başta 
olmak üzere halka hizmet 
için mücadele veren tüm 
başkanları kutlayan İçişleri 
Bakanı Ala, “Türkiye’nin sı-
cak gündemi içerisinde be-
lediye başkanlığının nasıl 
yapılacağını, Türkiye’nin 
bazı köşelerinde çocuklara 
spor tesisi yapmak yerine, 
çukur kazıp onları arkasına 
gönderen, milletten san-
dıkta hizmet için oy almış 
ama aldığı oyu hezimete, 
eziyete dönüştüren bazı 
kamu görevlilerine ve bele-
diye başkanlarına da bura-
dan örnek olsun, buradan 
selam olsun. Buradan bir 
hedef olsun diye, hizmet 
hedefi olsun diye altını 
çizerek belirtmek istiyo-
rum. Belediye başkanları 
bu görevi halkın yollarına 
çukur kazmak için değil, 
yol yapmak için alıyor. 
En güzel örneği, Bursa 
Büyükşehir Belediyemiz ve 
Belediye Başkanı’dır, bütün 
şehirdeki diğer ilçe bele-
diye başkanlarıdır. Bugün 
Bursa’nın her köşesinde 
bir faaliyet yürütülmek-
tedir. 
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Büyükşehir Belediyesi bir taraftan alt ve üst 
yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyacak 
projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan 
park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı 
peyzaj çalışmalarıyla da Bursa’yı baharın 
tüm renkleriyle donattı.

Baharın tüm renkleri 
Bursa’yı sardı

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir kent haline getirmek amacıyla kişi 
başına düşen yeşil alan miktarının 
artırılmasından altyapıya kadar her 
alanda önemli çevre yatırımlarını 
hayata geçiren Büyükşehir Belediye, 
cadde, sokak ve kavşakları da adeta 
çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park 
ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan çalışmalarla renga-
renk yazlık ve kışlık çiçekler parkları, 
refüj ve kavşakları süslüyor.
19 milyon adet çiçek edildi
Bursa’ya görsel olarak baharı getiren 
çalışmalar kapsamında geçtiğimiz 3 
ay içinde 4 milyon adet lale, 120 bin 
adet Nergis, 330 bin adet Sümbül, 25 
bin adet Çiğdem, 20 bin adet Muskari, 
63 bin 400 adet Gül, 7 milyon 988 
bin adet yazlık çiçek ve 6 milyon 386 
bin adet de kışlık çiçek olmak üzere 
toplam 18 milyon 932 bin 400 adet 
çiçek ekimi yapıldı.

Mağaradan yaralı kurtarma tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi, Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi ve Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları Spor 
Topluluğu’nun organizasyonu ile Ayvaini mağarasında düzenlenen yaralı kurtarma tatbikatı nefes kesti. 

Senaryo gereği su akışının 
da olduğu mağaradaki 
yaralı, halatlara bağlanan 
sedye ile uzun uğraşlar 

sonucu mağaradan çıkarıldı.
Bursa’nın sahip olduğu tüm de-
ğerlerin turizme kazandırılması 
amacıyla her türlü faaliyet ve or-
ganizasyona destek veren Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin, Ma-
ğara Araştırma Derneği Bursa 
Şubesi ve Uludağ Üniversitesi 
Mağara Araştırmaları Spor Top-
luluğu işbirliğinde düzenlendiği 
Mağaracılık Çalıştayı’nın en 
dikkat çeken bölümü mağara-
dan yaralı kurtarma tatbikatı 
oluşturdu. Mağaraların, mağa-

racılık, ekonomi, sağlık, spor 
ve doğal ortamları bakımından 
tüm yönleriyle ele alındığı 
çalıştay, Türkiye’nin en uzun 
mağaralarından biri olan Musta-
fakemalpaşa ilçesi sınırlarında-
ki Ayvaini mağarasında yapıldı. 
Mağaranın Doğanalan Mahallesi 
sınırları içindeki ağzına gelen 

mağaracılar; senaryo gereği 
su akışının da olduğu mağara 
içindeki bir yaralıyı çıkarmaya 
çalıştı.
Sarp kayaları aşarak halatlar 
yardımıyla mağaraya inen 
profesyonel sporcular, yaklaşık 
3 saat süren tatbikatta hem 
zeminde su akışının olması 

hem de sarp kayalar yüzünden 
zaman zaman zorlandı. Halatla 
bağlanan yaralının bulunduğu 
sedyeyi önce 14 metrelik yük-
sekliğe çıkaran ekip, daha sonra 
sedyeyi yine halatlar yardımıyla 
mağara girişinden dışarıya 
sorunsuz bir şekilde çıkarmayı 
başardı.


