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Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturan  
 Bursa Göç Tarihi Müzesi Başbakan  
  Ahmet Davutoğlu tarafından ziyarete açıldı.

Göç tarihine tanıklık edin

BTM’ye ‘Uzay ve Havacılık’ bölümü Çevre katliamına uydudan takipBayazid Paşa Medresesi02 1005

Postası

Demirtaş Köprülü Kavşağı Bursa’ya nefes aldıracak

B ursa’yı vizyon projeleriyle 
geleceğe taşırken ‘daha 
ulaşılabilir bir kent’ hede-
fine yönelik çalışmalarını 
da sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, yıllardır çözüm 
bekleyen trafik problemle-
rini kökten çözecek adımla-
rı atıyor. 

Ulaşımda yaptığı yatırımlarla kent 
içi trafiği önemli ölçüde rahatlatan 
Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın 
güney yamaçlarında yer alan mahalle-
lerin ulaşım sıkıntısını teleferik ağıyla 
giderecek. 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Ulaşılabilir Bursa’ hedefiyle projelendirilen  
Demirtaş Köprülü Kavşağı’nın temeli törenle atıldı.

Sayfa 9

Şehir içi ulaşımda 
teleferik dönemi

Başbakan Ahmet Davutoğlu; 
Bursa Valiliği, Büyükşehir, 
Yıldırım ve Osmangazi bele-
diyeleri ile Sağlık Bakanlığı ve 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

Bursa’da yaptırılan ve 720 milyon TL’ye 
mal olan 21 yatırımın hizmete açılış töre-
ni için Bursa’ya geldi. Merinos Parkı’nda 
yapılan törene, Başbakan Davutoğlu’nun 
yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Or-
man ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Bursa 
milletvekilleri de katıldı. Törenin açılış 
konuşmasını Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe yaptı. Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin kente 
değer katan çalışmaları hakkında kısa bir 
bilgi verdi. 

Bursa’yı bütün dünya tanıyacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin girişimleriyle Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girmesine atıfta bulunarak, 
“Bursa’da 2003’e kadar 10 tarihi eser restore edilir-
ken, 2003’ten bugüne 180 eser restorasyonla ihya 
edildi. Bu sayede Bursa, UNESCO dünya mirası liste-
sine girdi. Bursa’yı artık bütün dünya tanıyacak” dedi. Sayfa 3
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Bursa’da geleceğin bilim 
insanlarını yetiştirme 
hedefi ve ‘Başımıza İcat 
Çıkarın’ düşüncesinden 

hareketle çalışmalarını sürdüren 
BTM, mevcut yapıya yeni eklene-
cek olan ‘Uzay ve Havacılık’ bölü-
mü için çalışmalarını hızlandırdı. 
2013 yılında 12 bin metrekarelik 
alanda hizmete açılan BTM, mo-
düler olarak büyümeye devam 
ediyor. Şu anki haliyle açıldığı 
günden itibaren 85 bin kişiyi 
ağırlayan BTM’de yeni yapılacak 
bölüm için TÜBİTAK yetkilileri ve 
yeni bölümünü içerik çalışmasını 
ve iç tasarımını yapacak olan 
Kanadalı Aldrichpears Associates 
firması yetkilileri, Bursa’da bir 
araya geldi.
Tasarım Kanadalı firmadan
TÜBİTAK ve Kanadalı firma 
yetkilileri, Bursa ziyaretlerinde 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Seyfettin Avşar ile Acem-
ler’deki makamında görüştü. 
Avşar, Büyükşehir Belediyesi’nin 
kentte eğitimi destekleyen 

önemli çalışmalara imza attığını 
BTM’nin de bu adımlardan biri 
olduğunu söyledi. BTM’nin 
teknik donanımı ve işleyişi hak-
kında Bursa Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat Bakan’ın bilgi 

verdiği görüşmede, TÜBİTAK 
yetkilileri de BTM’de ‘Uzay ve 
Havacılık’ ana temasıyla çalışma-
lar yapacak olmanın sevincini ya-
şadıklarını ve Kanadalı firmanın 
da ihale usulüyle belirlendiğini 
söylediler.
BTSO'nun da dikkatini çeken 
projede yeni bölümün içerik ça-
lışmasını ve iç tasarımını yapa-
cak olan Kanadalı Aldrichpears 
Associates firması, daha önce 
de her kıtada bilim merkezi iç 
tasarımı yapan bir firma olması 
yönüyle dikkat çekiyor. Projeye 
göre, alanda bulunacak biyoloji, 
tıp, kimya, matematik, geometri, 
çocuk alanı, gözlem kulesi gibi 
diğer disiplinler ana temaya 
uygun olarak işlenecek. Tama-
men interaktif düzeneklerden 
oluşması beklenen ‘Uzay ve 
Havacılık’ alanının, yerçekimsiz 
ortamın deneyimleneceği ve ço-
cuklarda astronot olma isteğini 
uyandıracak bir eğitim istasyo-
nu kurulması hedefleniyor.
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BTM’ye ‘Uzay ve Havacılık’ bölümü kurulacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), her geçen gün yenilikler 
zincirine yepyeni halkalar eklemeye devam ediyor. BTM, TÜBİTAK ve Kanadalı firma yetkilileri, BTM’de yeni yapılacak olan 
‘Uzay ve Havacılık’ bölümünün detaylarını Bursa’da görüştü.

Bulgaristan’da 
Bursa bayramı
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 
Bulgaristan’da bir gün içinde bir cami ibadete 
açıldı, bir caminin temeli atıldı ve 400 çocuk 
sünnet şöleni ile erkekliğe ilk adımı attı.

Bursa’daki tarihi ve kültü-
rel miras çalışmalarının 
yanı sıra tüm Osmanlı 
coğrafyasındaki ecdat ya-

digarı eserlerin ayağa kaldırılma-
sına yönelik önemli çalışmaları 
hayata geçiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, sınır aşan hizmet-
lerine Bulgaristan’da devam 
etti. Bulgaristan’da Müslüman 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
bölgelere hayırsever işadamları-
nın destekleriyle hizmet götüren 
Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki 
Müslümanlara bayram coşkusu-
nu erken yaşattı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve beraberindeki 
heyetin Varna’daki ilk dura-
ğı Provadya Belediyesi oldu. 
Provadya Belediye Başkanı Filko 
Filev’i makamında ziyaret eden 
Başkan Altepe, iki ülke arasın-
daki komşuluk ilişkilerinin daha 
da sıcak hale gelmesi için gerekli 
desteği vermeye her zaman hazır 
olduklarını söyledi. Provadya 
Belediye Başkanı Filev ise Bursa 

heyetini ağırlamaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti.
Belediye ziyaretinin ardından 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde Bursalı işadamla-
rının katkılarıyla restore edilen 
Provadya Meydanı’ndaki Yusuf 
Bey Camii ilk günkü orijinal 
hali ile yeniden ibadete açıldı. 
Provadya’daki 5 camiden ayakta 
kalmayı başarabilen tek cami 
olan ve 1623 yılında yapılan Yu-
suf Bey Camii’nin açılış törenine 
Bursa heyetinin yanı sıra Türkiye 
Cumhuriyeti Burgaz Başkonso-
losu Evren Akyol, DPS İl Başkanı 
Ercan Sebahattin, Provadya 
Müftüsü Taner Veli ile çok sayıda 
soydaş katıldı.

Mobil turizm 
başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 dilde Iphone-
Ipad tabanlı olarak hazırlanan mobil uygulama 
‘Enjoy Bursa’ ile Bursa’nın tarihi ve turistik mekan-
larını keşfetmek artık çok daha kolay.

Bursa’yı açık hava mü-
zesi haline getirmek 
amacıyla 8500 yıllık 
arkeolojik bölgelerden 

2300 yıllık Bitinya surlarına, 
700 yıllık Osmanlı eserlerinden 
Cumhuriyet dönemi sivil mi-
mari örneği yapılara kadar her 
alanda yoğun bir çaba harcayan 
Büyükşehir Belediyesi, kentin 
turizm pastasından aldığı payı 
artırmak amacıyla tanıtım 
çalışmalarına da ağırlık verdi. 
Dijital devrimin yaşandığı 
günümüzde harita, broşür, ka-
talog gibi argümanların yerini 
cep telefonu ve tablet uyumlu 
programlar alırken, Büyükşehir 
Belediyesi de Bursa’nın tarihi 
ve turistik mekanlarını dijital 
mecraya taşıdı. Bursa’nın tarihi 
ve kültürel mirasına ışık tut-
mak, yerli ve yabancı turistlere 
Bursa ile ilgili detaylı bilgi sun-
mak amacıyla Türkçe, İngilizce 
ve Arapça olmak üzere 3 dilde 
iphone -ipad tabanlı hazırlanan 
‘Enjoy Bursa’ adlı mobil uygula-
ma ile Bursa’yı keşfetmek artık 
çok daha kolay hale geldi. 
Bursa’yı yeniden keşfedin
Uygulama; ‘keşfet’ özelliği ile 
şehirdeki mekanları bulundu-
ğunuz konuma olan uzaklık-
larına göre keşfetme imkanı 
sunarken, birbirinden güzel 
fotoğrafları incelemeye imkan 

sağlıyor. Bunun yanında ‘dinle’ 
özelliği ile mekanlar hakkın-
daki bilgileri dinleyerek de 
bilgi sahibi olmak mümkün. 
‘Rotalar’ başlığından size uygun 
olan rotalardan birini seçebilir, 
bulunduğunuz konumdan diğer 
mekanlara nasıl gideceğinizi 
gösteren yol haritasıyla gezi 
planınızı rahatça belirleyebilir, 
‘Eski Bursa’ başlığında ise me-
kanların eski fotoğraflarını ve 
harita üzerindeki konumlarını 
görüntüleyebilirsiniz. ‘Zaman 
tüneli’ özelliği ile Bursa´nın 
geçmişten günümüze geçirdi-
ği değişimi inceleme imkanı 
bulurken, ‘Bursa Şehir Rehberi’ 

sayesinde yeşil Bursa’nın tari-
hi, lezzet durakları ve konakla-
ma seçenekleri hakkında bilgi 
sahibi olabilirsiniz. 
Beğendiğiniz mekanları 
Facebook, Twitter gibi sosyal 
ağlarda veya elektronik posta 
yoluyla sevdiklerinizle paylaş-
ma imkanın sunan uygulama, 
şehirdeki hava durumunu 
güncel olarak takip etme 
olanağı da sağlıyor. Karekod 
uygulaması ile tarihi mekan-
lardaki kare kodları okutarak 
hızlıca ilgili mekanın bilgileri-
ne ulaşmak da mümkün. IPAD 
ve iphone akıllı cihazlara sahip 
kullanıcılar Appstore´dan 
‘Enjoy Bursa’ uygulamasını 
yükleyebilirler.
Öte yandan android mobil 
cihazlar için ´3 Boyutlu Mobil 
Turizm Atlası´ mobil uygula-
masına da Google Play Store’da 
yayınlandı. Uygulama saye-
sinde kullanıcılar mekanlara 
ait fotoğraf, video, 3 boyutlu 
model, konum bilgisi ve 360 
derece panoramik fotoğraflarla 
zenginleştirilmiş içeriğe andro-
id tabanlı mobil cihazlarından 
da ulaşabiliyorlar.
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Mobil uygulamaları ile 
Bursa´nın turizm pastasından 
aldığı payın daha da artırılması 
amaçlanıyor.
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Bursa Valiliği, Büyükşehir, 
Yıldırım ve Osmangazi 
Belediyeleri ile Sağlık 
Bakanlığı ve Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından Bursa’da 
yaptırılan ve 720 milyon TL’ye 
mal olan 21 yatırımın hizmete 
açılış töreni için Bursa’ya gelen 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Va-
lilik ziyaretinin ardından Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi önün-
deki tören alanına geldi. Bakan 
Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Orman ve Su 
işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu 
ve Bursa Milletvekillerinin de 
katıldığı törenin açılış konuşma-
sını yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, hayata 
geçirdikleri çalışmalar hakkında 
kısa bir bilgi verdi. Bursa’nın 
tarihi günlerden birini yaşadığını 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin 8 
tesisinin de aralarında bulundu-
ğu 720 milyon TL’lik 21 tesisin 
Başbakan Davutoğlu tarafından 
hizmete açılmasının gurur verici 
olduğunu kaydeden Başkan Alte-
pe, Türkiye ile birlikte kentlerin 
de hızlı bir şekilde kabuk değiştir-
diğini hatırlattı.
Engeller kalktı,  
hizmet başladı
Güçle bir Türkiye’nin ancak güçlü 
yerel yönetimlerle oluşabileceği-
ne dikkati çeken Başkan Altepe, 
eskiden belediyelerin okullar, dini 
tesisleri gibi bir çok alana hizmet 
götürmesinin yasak olduğunu, 
ancak bu engellerin AK Parti 
iktidarıyla kalkmasının ardından 
ihtiyaç olan her noktaya hizmet 
götürmeye başladıklarını ifade 
etti. Raylı sistemlere yaptıkları 
büyük yatırımlarla Bursa’nın 49 
kilometre raylı sistem hattına 
kavuştuğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “3500’ü aşan binayı yı-
karak, kentimizi yeni yollar, spor 
tesisleri kazandırdık. Bursa’nın 
en önemli kimliği olan ‘tarih 

başkenti’ kimliğini yeniden öne 
çıkarmak için yer üstünde imar 
edilmedik ecdat yadigarı eser 
bırakmadık. Bu çalışmalarımız 
sonucunda Bursa 7 setle birlikte 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girdi. İznik başta olmak üzere tüm 
ilçelerimde tarihi miras çalışma-
larımız aralıksız devam ediyor. 
Valiliğimiz öncülüğünde ilçe 
belediyelerimizle birlikte uyum 
içinde hizmet ediyoruz. Bursa için 
ne yapsak azdır” diye konuştu.
“Bursa huzuruna  
gelene sahip çıkar”
Alanı dolduran vatandaşların 
yoğun tezahüratları ile kürsüye 
gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ise, geçen Mart ayında Bursa’ya 
geldiğinde, Bursa’ya ‘Ulu şehir’ 

dediğini hatırlatarak, bu sloganın 
tutmasının kendisini mutlu etti-
ğini söyledi. Toplu açılış töreninin 
yanı sıra AK Parti yönetimindeki 
18 Büyükşehir Belediye Başkanını 
da Bursa’da buluşturduklarınız 
hatırlatan Davutoğlu, “Bütün 
Büyükşehir Belediye Başkanları-
nın Bursa’dan istifade etmesini, 
Bursa’nın huzuruna gelmesini 
arzu ettik. 18 Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız ve 9 bakanımızla 
birlikte Bursa’nın huzurundayız. 
Sizin huzurunuza geldik. Ulu şeh-
re selam vermeye, ‘hazır ol’ deme-
ye geldik. Çünkü Bursa, huzuruna 
gelene sahip çıkar” dedi.
Merkezi hükümet tarafından 
Bursa’ya yapılan yatırımlara 
da dikkat çeken Davutoğlu, 
yeşil Bursa’ya 48 milyon fidan 
diktiklerini, Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından da öğrencilere 54 
milyon ücretsiz kitap dağıtıldığını 
vurguladı. Bursa’ya her türlü 
hizmetin yakıştığını, ancak en çok 
yakışan hizmetin ise restorasyon-
lar olduğunu dile getiren Davu-
toğlu, “Çünkü Bursa bir kültür 
şehri. Bursa’da 2003’e kadar 
sadece 10 tarihi eser restore edil-
di. Bizim dönemimizde 2003’ten 
bugüne 180 eser restore edildi, 
ihya edildi. Aradaki fark bu. Bursa 
artık UNESCO kültür mirasına 
girdi. Bursa’yı artık bütün dünya 
tanıyacak” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
da 2011 seçimleri öncesinde 100 
proje duyurduklarını hatırlatarak, 
“Bugün 750 trilyonluk açılışları 
yapıyoruz. Çok büyük yatırımları 
süratle bitirdik. Şu sözü vermiştik, 
2011 seçimlerinden önce Bursa-
lıların karşısına çıkıp 100 projeyi 
duyurduk, çılgın değil ayakları 
yere basıyordu. Yüzde 90’u 
tamamlanmış, Bursa çalışıyor, 
kazanıyor, iftihar ediyor. Bursa’ya 
hizmet etmek ibadet etmek gibi-
dir. AK Parti hükümetleri olarak 
en iyi oyları aldık. Bursa tarihinde 
ilk defa Altepe Başkanımız rekor 
kırdı, ikinci defa Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığını kazandık” dedi.
Konuşmaların ardından okul 
yaptıran hayırseverlere plaket 
veren Başbakan Davutoğlu, daha 
sonra yaklaşık 720 milyonluk 21 
tesisin açılış kurdelesini keserek 
hizmete açtı.

Başbakan’a Bursa kılıcı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, toplu 
açılış töreni öncesinde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
Tarihi Büyükşehir Belediye 
Binası’nda ziyaret etti. Burada 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe tarafından karşı-
lanan Davutoğlu’na, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çevre gönüllüleri ta-
rafından çiçek verildi. Daha sonra 
beraberindeki Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Orman ve Su işleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı İdris Güllüce ile birlikte 
Başkan Altepe’yi makamında 
ziyaret eden Başbakan Davutoğlu, 
Bursa’da hayata geçirilen yatırım-
lar hakkında Başkan Altepe’den 
bilgi aldı. Basına kapalı yapılan ve 
yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin 
sonunda Başkan Altepe, günün 
anısına Başbakan Davutoğlu’na 
el yapımı bir kılıç hediye etti. El 
yapımı kılıcı dikkatle inceleyen 
Başbakan Davutoğlu, kendisinin 
kılıç ve kama koleksiyonu oldu-
ğunu belirterek, bu kılıcı da kendi 
özel koleksiyonunda saklayacağını 
söyledi. Başbakan Davutoğlu, Bü-
yükşehir Belediyesi anı defterini 
imzaladıktan sonra yürüyerek 
Valilik binasına geçti. Bursalıların 
yoğun ilgisiyle karşılaşan Baş-
bakan Davutoğlu, el sallayarak 
vatandaşları selamladı.
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“Bursa’yı bütün dünya tanıyacak”
Başbakan Ah-
met Davutoğ-
lu, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
girişimleriyle 
Bursa’nın UNES-
CO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesi-
ne atıfta bulunarak, 
“Bursa’da 2003’e 
kadar 10 tarihi 
eser restore edi-
lirken, 2003’ten 
bugüne dek 180 
eser restore edildi. 
Bu sayede Bursa 
UNESCO dünya 
mirası listesine 
girdi. Bursa’yı artık 
bütün dünya tanı-
yacak” dedi.
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Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını sa-
dece Bursa’da değil Osmanlı 
coğrafyasındaki tüm ülke-

lerde sürdüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te bulunan bir önemli eseri 
daha ilk günkü ihtişamına kavuştur-
du. Üsküp’teki eski Osmanlı çarşısı-
nın kuzey batı kısmında bulunan ve 
komünizm döneminde ibadete ka-
patılan, ardından 1963 depreminde 
tamamına yakını yıkılan 15. yüzyıl 
eseri Arasta Camii, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından restore 
ettirilerek ibadete açıldı. Sadece 
giriş kemeri ile kısmen bir duvarı 
ayakta kalarak günümüze ulaşan 
ve kümes olarak kullanılan tarihi 
cami, hayırsever işadamları Rafet 
Kahraman ve Feridun Kahraman’ın 
destekleriyle ilk günkü ihtişamına 
kavuştu. Çarşının tam merkezinde 
bulunan ve komünizm dönemiyle 
birlikte faaliyeti durdurulan tarihi 
camiden yaklaşık 70 yıl sonra yeni-
den ezan okunması, açılışa katılan 
Müslümanların duygulu anlar yaşa-
masına neden oldu.
“Üsküp iyi olursa  
Bursa iyi olur”
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Makedonya ve 
Türkiye’nin kardeş ülkeler, Bursa 
ile Üsküp’ün de kardeş şehirler 
olduğunu söyledi. Bursa olarak 
Makedonya ile Türkiye arasında 
kardeşlik ve dostluk köprülerinin 
kurulması için ellerinden gelen gay-
reti gösterdiklerini, Arasta Camii 
gibi çalışmaların iki ülke arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarının 
gerektirdiği faaliyetler olduğunu 
ifade eden Başkan Altepe, “Çünkü 
bu topraklarda yaşayan insanlar-
la aynı kaderi paylaşıyoruz. Dost 
ve kardeşiz, akrabalıklarımız var. 
Üsküp iyi olursa Bursa da iyi olur. 
Buradaki insanımız mutluysa biz de 
mutlu oluruz. İstiyoruz ki buradaki 
insanımız kendi kültürünü, dinini, 
dilini yaşasın. Bağımsızlık yüzyıllar 
boyunca devam etsin. Bunun için 
buradayız” dedi. 
Makedonya İslam Birliği Başka-

nı Süleyman Recebi ise, Arasta 
Camii’nin yeniden ibadete açılması 
nedeniyle duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Arasta Camii’nin yarım 
asır süren komünizm döneminde 
çöplüğe dönüştürülmek istendiğini 
fakat Yüce Allah’ın caminin yeniden 
ibadete açılmasını yıllar sonra ken-
dilerine gösterdiğini vurgulayan 
Recebi, bu nedenle şükrettiğini 
ifade etti. 
Üsküp’e bağlı Çayır bölgesinin 
belediye başkanı İzzet Mecid de, 
Balkanların en köklü çarşısında 
Osmanlı’nın en önemli eserle-
rinden biri olan Arasta Camii’nin 
tekrar ibadete açılmasına sağladığı 
katkılar nedeniyle Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür etti. 

İshak Bey Türbesi açıldı, 
Paşa Yiğit Bey Türbesi de 
restore ediliyor
Başkan Altepe, Arasta 
Camii’nin açılışı ve Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından bas-
tırılan Üsküp hatırası isimli kitabın 
tanıtımı için geldiği Üsküp’te, İshak 
Bey Türbesi’ni de ziyarete açtı. 
Ardından Paşa Yiğit Bey Türbesi’ne 
geçen ve burada başlatılacak res-
torasyon çalışmaları hakkında 
yetkililerden bilgiler alan Başkan 
Altepe’ye, Bursa’nın ilçe belediye 
başkanları ve Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı 
Remzi Topuk da eşlik etti. Türbe 
ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 
Balkanların Bursa’dan gidilerek 
fethedilen topraklar olduğunu ve 
Üsküp başta olmak üzere bu coğ-
rafyada çok sayıda Osmanlı eseri 
bulunduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, Paşa Yiğit Bey Türbesi’nin 
de en kısa zamanda şanlı Osmanlı 
tarihine yakışır bir hale getirilece-
ğini ve ziyaretlere açılacağını söyle-
di. Osmanlı döneminde Üsküp’ü ve 
gönülleri fetheden Paşa Yiğit Bey’in 
türbesinin bulunduğu Meddah Paşa 
Külliyesi çevresindeki 4 binanın 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonuyla ENKA Holding 
tarafından kamulaştırıldığını vur-
gulayan Başkan Altepe, “İnşallah 
en kısa zamanda yıkım işlemleri 
başlatılacak ve şanlı tarihimizin en 
önemli eserlerinden biri daha gün 
yüzüne çıkmış olacak” dedi.

Tarihi Arasta Camii 
70 yıl sonra yeniden hizmette
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan ve sadece bir duvarı günümüze 
ulaşan Osmanlı Çarşısı’ndaki Tarihi Arasta Camii, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla restore edilerek 70 yıl sonra dua ve tekbirlerle 
yeniden ibadete açıldı. 

Reyhan Paşa 
Hamamı özgün 
kimliğine  
kavuşuyor
Bursa’daki tarihi yapıları res-
tore ederek kente değer katan 
Büyükşehir Belediyesi, şeh-
rin kalbindeki Reyhan Paşa 
Hamamı’nın da orijinal kimli-
ğine kavuşturulması için resto-
rasyon çalışmalarını başlattı.

Bursa’yı hizmetleriyle geleceğe taşıyan 
ve kentin ziynetlerini bir bir ayağa 
kaldıran Büyükşehir Belediyesi, 
tarihi Reyhan Paşa Hamamı’nı da 

orijinaline uygun olarak kente kazandırıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Reyhan Mahallesi’nde bulunan 600 yıllık 
Reyhan Paşa Hamamı’nda devam eden resto-
rasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıdıklarını 
söyleyen Başkan Altepe, “Büyükşehir Beledi-
yesi olarak tarih başkenti Bursa’da kültür ve 
medeniyetlerin tüm izlerini ortaya çıkarıyo-
ruz. Bursa merkezinde restore edilmemiş 
tarihi eser kalmaması için yoğun bir çalışma 
içindeyiz. Bu kapsamda onlarca yıldır harabe 
halinde bekleyen tarihi eserleri ayağa kaldırı-
yoruz. Reyhan Paşa Hamamı da Bursa’nın 
kalbinde, çarşı içinde bulunan ilk dönem Os-
manlı eserlerinden, ilk yapılan hamamlardan 
biri. Bursa’da bir eser daha pırıl pırıl ortaya 
çıkmış oluyor” diye konuştu. 

Tarihe ışık tutacak 
yeni bir eser
Bursa’nın 

tarihi ve 
kültürel 
mirasını 

ayağa kaldır-
ma çalışmaları 
kapsamında 2300 
yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık arkeolojik bölgelere, 
Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi 
sivil mimari örneği yapılara her alanda yo-
ğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, 
soyut olmayan kültürel miras çalışmaları 
kapsamında da Bursa belgeliğine yeni bir 
eser daha kazandırdı. Sadece Bursa için 
değil Osmanlı tarihine de ışık tutan toplam 8 
ciltlik ‘1830 Bursa Nüfus Kütüğü’ adlı eserin 
basılan ilk iki cildi düzenlenen törenle ka-
muoyuna tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kayhan Döner Sofrası Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra 
kitabın yazarı Prof.Dr. Muammer Demirel ile 
akademisyenler ve davetliler katıldı.
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Bursa’da tarihi mirası ve kültürel de-
ğerleri gün yüzüne çıkaran Büyük-
şehir Belediyesi, merkez ilçelerdeki 
ecdat yadigarı eserleri de restore 

edip geleceğe taşımaya hızla devam ediyor. 
Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi tara-
fından, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirli-
ğiyle restore edilerek yenilenen Mudanya 
Mütareke Evi Müzesi, törenle ziyarete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
törende yaptığı konuşmada, Mudanya 
Mütarekesi’nin Türk Devleti’nin siyasi 
alandaki üstünlüğünü tanıtan ilk belge ol-
duğunu da belirterek, “Mütarekenin izleri-
ni 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşıyan 
ve müze olarak hizmet veren ‘Beyaz Yalı’da 
görmek mümkündür. 11 Ekim 1922’de 
Mudanya, özgürlük bilincinin merkezi 
olmuştur. O gün Mudanya’da elde edilen 
başarı Türkiye’nin başarısı sayılmaktadır” 
dedi. 
Mütareke Evi baştan başa yenilendi
Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye’nin ilk 
siyasi başarısına ev sahipliği yapan, 
1937’den sonra müze olarak kullanılmaya 
başlanan Mütareke Evi’nin, restorasyon 
çalışmalarının ardından yine müze olarak 
hizmete açıldığını söyleyen Başkan Altepe, 
“Mütareke Evi, 19. yüzyıl başlarında Rus 
Asılı Tüccar Aleksandr Ganyanof tarafın-
dan yapılmıştır. Restorasyon kapsamın-
da çürümüş durumda olan tüm ahşap 
imalatlar aslına uygun olarak yenilendi. 
Projede ve raporlarda belirtilen özgün kapı 
ve pencereler ilaçlanıp bakımı yapılarak 
korundu, bina etrafında çevre düzenleme 
imalatları yapıldı,  yapıda sağlam durumda 
olan tüm ahşap elemanlar ilaçlandı, yeni 
yapılan tüm ahşap imalatlar emprenye 
edildi. Sıvaların raspa işlemleri yapılarak 
taşıyıcı elemanlarda görülen bütün çatlak-
lar uygun dikiş ve enjeksiyon yöntemiyle 

onarıldı. Yapı genelinde baca imalatları 
tekniğine uygun malzeme ile yapıldı, dış 
cephede çürüyen yağmur iniş boruları ve 
oluk, dere imalatları çinko malzemeden 
yapıldı. Bina giriş tabelası, ofis mahalle-
rinde duvar koruma bantları ve ferforje 
imalatları yapıldı. Çatının ahşap taşıyıcıla-
rından çürüyenler 1. sınıf çamdan yapılmış 
yenileri ile değiştirilerek çatı güçlendirildi 
ve çatı arasına ısı yalıtım malzemesi seril-
di” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
işbirliğiyle restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulan Mudan-
ya Mütareke Evi Müzesi, Mudanya Mütarekesi’nin 92. yıldönümü 
kutlamaları haftasında yeni yüzüyle ziyarete açıldı.

Tarihin yorgun tanığı 
eski ihtişamına 

kavuştu

Bayazid Paşa Medresesi gün yüzüne çıkıyor
Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 
‘kültür mer-
kezi’ olarak 
kente kazan-
dırılacak olan 
Bayazid Paşa 
Medresesi’nde 
rekonstrüksi-
yon çalışmaları 
törenle başladı.

Bursa’yı çağdaş bir 
geleceğe taşırken 
kentin kültürel 
değerlerini de gün 

yüzüne çıkaran Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
Hoca Taşkın Mahallesi’ne 
kültür merkezi olarak 
kazandırılacak Bayazid 
Paşa Medresesi’nde 
rekonstrüksiyon 
çalışmaları ilk harcın 
koyulmasıyla başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın ecdat ema-
netlerinin bir bir öne 

çıkarıldığını vurgulayarak, yer 
üstündeki eserlere olduğu gibi 
yer altında kalmış ve zamanla 
yok olmuş tarihi değerlerin de 
kentte yeniden işlevsel olarak 
boy gösterdiğini söyledi.
Başkan Altepe, “Medeniyetin 
başkenti Bursa’da 6 asırlık ta-

rihi bir eser olan Bayazid Paşa 
Medresesi’ni orijinal haliyle 
gün yüzüne çıkaracak çalış-
malarımıza ilk harcı koyarak 
başlıyoruz. Bu eser yok olmuş 
ve yerine binalar yapılmıştı. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu değeri ortaya çıkarmak 
için 6 binayı kamulaştırdık. 
“Bayazid Paşa Medresesi artık 
yok oldu” sayılırken yapı, 
yeniden canlanacak. Bayazid 
Paşa Medresesi de kültür 
merkezi olarak Hoca Taşkın ve 
Yeşil bölgesine daha da değer 
katacak. Bursalıların buluşma 
merkezi olacak” dedi.

Yalı Konak’ta 
restorasyon 
başladı
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından orijinal kimli-
ğiyle yenilenerek Gemlik 
İlçesi’ne sosyal tesis 
olarak kazandırılacak 
Gemlik Yalı Konağı’nda 
restorasyon başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’yı tüm değerle-
riyle geleceğe taşırken 
ilçelerdeki tarihi yapıları 

da yeniden özgün kimliklerine ka-
vuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yenilenerek sosyal tesis 
olarak Gemlik’e kazandırılacak 
olan Gemlik Yalı Konağı restoras-
yon çalışmaları ilk harcın koyul-
masıyla başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, kentin tüm 
ilçelerindeki köklü tarihi ve kül-
türel mirasının yenilenerek özgün 
kimliklerine kavuşturulduğunu 
söyledi. 

Umurbey 
İpek Fabrikası’nda 
hummalı çalışma
Tarihi eser restorasyo-
nu konusunda dünya-
ya örnek olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
30 yıl öncesine kadar 
üretim yapan ve şu anda 
harabe halde bulunan 
Tarihi Umurbey İpek 
Fabrikası’nın yenileme 
çalışmalarını başlattı.

Umurbey Mahallesi’nde 
yer alan fabrika alanında 
incelemelerde bulunan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Kültür ve Turizm Da-
ire Başkanı Aziz Elbas’tan yapılacak 
restorasyon ve rekonstrüksiyon 
çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

200 bin insana hitap edecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Umurbey Mahallesi’nde bu-
lunan 5000 metrekare alana sahip 
tarihi ipek fabrikasının her türlü 
sosyal ve kültürel faaliyetin yürütü-
lebileceği, sporun yapılabileceği bir 
alan olarak yeniden düzenlenece-
ğini söyledi. Bursa’nın yaşanabilir 
sağlıklı bir kent olması için yoğun 
çaba sarf ettiklerini, bu kapsamda 
şehirde ne kadar tarihi eser varsa 
bir bir ayağa kaldırdıklarını belirten 
Başkan Altepe, şimdi de harabe 
halde bulunan ipek fabrikasına el 
attıklarını söyledi. Tarihi işletmenin 
Bursa’nın en gözde mahallelerinden 
Umurbey’de bulunduğunu, etrafının 
Mollaarap ve Yenimahalle ile çevrili 
olduğunu belirten Başkan Altepe, 
yakın zamanda tamamlanacak 
yenileme çalışmalarının ardından 
fabrikanın yaklaşık 200 bin insanın 
ulaşabileceği önemli bir merkez 
haline geleceğini ifade etti.
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Bursa’nın değerlerinin UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne 
girmesi ile ilgili tanıtım ve 
basın toplantısı Kayıhan Ha-

mamı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleş-
tirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarih başkenti ve me-
deniyetlerin kenti Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alması-
nın heyecanını yaşadığını söyleyerek, 
“Bursa’da tarihi bir dönem yaşıyoruz. 
Bursa’da yaşam bir şans, bu kente 
hizmet etmek de bizler için onurdur. 
Bursa’nın dünya gündemine taşın-
ması, ecdadımızın emaneti olan bu 
kentin güzelliklerinin ve değerlerinin 
tüm dünya tarafından kabul edilmesi 
çok önemli. Bursa, evrensel değerde 
bir şehirdir. Bursa’nın değerlerinin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
dünyada 998., Türkiye’de 12. sırada 
yer alması kentimizin güzelliklerinin 
dünya çapında tanınması açısından 
büyük değer taşıyor” dedi.
“14 yıllık hayal gerçek oldu”
Çalışma sürecini detaylarıyla anlatan 
Başkan Altepe, yönetim planının 6 
Haziran 2013 tarihinde eşgüdüm ve 
denetleme kurulu tarafından onay-
landığını hatırlatarak, “Adaylık dosya-
mız ile yönetim planı 2012 yılı eylül 
ayında ön değerlendirme için, 

2013 yılında komite tarafından de-
ğerlendirilmek için UNESCO Dünya 

Miras Merkezi’ne iletildi. UNESCO 
Dünya Miras Merkezi tarafından 
adaylık dosyamızın teknik gerekli-
likleri sağlayarak tam bulunduğu ve 
incelenmek üzere ICOMOS uzmanla-
rına iletildiği bildirildi. Böylece Bur-
sa, ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu’ adlı dos-
yası ile 2014 yılı için UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne adını yazdırmaya 
resmen aday oldu. ICOMOS sürecinin 
ardından 2014 yılı 15-25 haziran 
tarihleri arasında Katar’ın başkenti 
Doha’da gerçekleştirilen ‘38. Unesco 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda 
görüşülerek, Bursa’da 14 yıl önce 
başlayan dünya mirası listesi hayali, 
komite kararıyla gerçeğe döndü” 
dedi.

Bursa artık dünya vitrininde
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesiyle Bursa’nın de-
ğerlerinin evrensel olarak tescillendiğini söyledi.

Bursa’nın değerleri
Bursa’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
giren alanlar ise ‘Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ Dünya 
Miras Alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresi-
ni içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar 
(I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) 
Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliyesi, Mu-
radiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık 
Köyü olmak üzere altı bileşenden oluşuyor.

Türkan bebeğin anısı Bursa’da da yaşatılıyor
Bulgaristan’daki Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı direnişin simgesi olan ve 1984 yılında henüz 18 
aylıkken annesinin sırtında komünist rejimin askerleri tarafından vurularak şehit edilen Türkan bebeğin anısı adına Büyük-
şehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da yaptırılan çeşme, hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
bu milletin sadece 
Balkanlar’da değil, 

Anadolu’da da yok edilmek is-
tendiğini ancak bu amaca kim-
senin ulaşamayacağını söyledi. 
Türk Bayrağı’nın hiçbir zaman 
inmeyeceğini, ezanların hiçbir 
zaman susmayacağını kayde-
den Başkan Altepe, “Biz bunun 
için 10 yıldır Balkanlar’da ça-
lışıyoruz. Ecdadımızın bundan 
625 yıl önce Türk ve Müslüman 
toprağı yaptığı Balkanlar bizim 
için ecdat emaneti. Bu emanete 

sahip çıkmak için elimizden 
gelini yapıyoruz, yapmaya da 
devam edeceğiz” dedi. Başkan 
Altepe, açılışı yapılan Türkan 
Çeşmesi’nin hayırlı olması 
dileğinde bulundu.
Bulgaristan’da Türk direni-
şinin simgesi olan Türkan 
bebeğin abisi Turhan Öztürk 
de, Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin 1980’li yıllarda 
büyük acılar çektiğini hatır-
latarak, “Türk ve Bulgar halkı 
neredeyse kardeş denilecek 
kadar yakın, sorunsuz bir 
şekilde birbiriyle yaşıyordu. 

Ancak dönemin rejimi tarafın-
dan Türkler üzerinde baskılar 
başladı. Kimliğimizi yok etmek 
istediler. Yaşananlar karşısın-
da sessiz kalmayan Killi köy-
lüleri kadın erken çoluk çocuk 
26 Aralık 1984’te belediyeye 
yürüyüşe geçti. Tamamen 
savunmaz halkın üzerine as-
kerler tarafından yaylım ateşi 
açıldı. Annemin sırtında henüz 
18 aylık dünyadan bi haber 
olan kardeşim de başından 
vurularak oracıkta şehit oldu. 
Ancak bu yaşananlar hiçbir 
millete zorla benliğinin unut-

turulamayacağını gösterdi. Bu-
rada yaptırılan çeşmenin neyi 
temsil ettiği, gelecek nesiller 
tarafından iyi bilinmeli” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından proto-
kol üyeleri, açılışı yapılan çeş-
meden su içti. Türkan bebek 
ve bölgedeki direnişi anlatan 
şiirleri dinleyen bazı vatandaş-
lar göz yaşlarına hakim olama-
dı. Killi Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Mümin Kaşmer, günün anısına 
Başkan Altepe’ye teşekkür 
plaketi takdim etti.
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Bursa’daki toplu açılış törenin 
ardından Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılan ve 
Bursa’nın göç tarihinin anla-

tıldığı Göç Müzesi’nin açılış törenine 
katılan Başbakan Davutoğlu, kurdeleyi 
kestikten sonra beraberindeki Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile birlikte müzeyi gezdi. Bursa’nın göç 
tarihini anlatan belgesel filmi izleyen 
Davutoğlu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta 
Doğu ve Kırım göçlerinin anlatıldığı 
canlandırma ve animasyonları dik-
katle izledi. Müzedeki canlandırma 
kurgusu ve bilgilendirmelerin doğru 
bir disiplin altında hazırlandığını 
ifade eden Davutoğlu, böyle bir eseri 
Bursa’ya kazandırdıkları için Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti. Başkan 
Altepe de günün anısına Başbakan 
Davutoğlu’na göçü anlatan tablo hedi-
ye etti.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki 
Göç Müzesi, göç tarihine tanıklık et-
mek isteyenleri bekliyor.

Göç tarihine tanıklık edin
Bursa’yı müzeleri ile anılan bir kent haline getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından oluşturan Bursa Göç Tarihi Müzesi Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
ziyarete açıldı.

Bursa Göç Tarihi Müzesi
Ahmet Erdönmez

Osmanlı İmparator-
luğu’nu kuran ilk baş-
kent Bursa, her dönem-
de cazip bir yerleşim 
merkezi olmuştur. Özel-
likle 1326’dan sonra Bal-
kanlara açılan Osmanlı-
lar, oralara yurt tutmak 
için gitmişler, bu arada 

Bursa Anadolu’dan gelen insanlara kucak 
açmıştır. Her dönemin cazip yerleşim bölgesi 
olan Bursa’nın göç tarihini inceledik. 8500 
yıl önce Akçalar, 7500 yıl önce Orhangazi 
Ilıpınar ve 7500 yıl önce Barçın Höyük’te 
insan yaşam izleri olduğunu gördük. Sizlere, 
göçlere geçmeden önce niçin Bursa Göç 
Tarihi Müzesi yapma ihtiyacı duyduk onu an-
latmak istiyorum. Çünkü küçük bir Osmanlı 
yaşamını anlatan Bursa’da Osmanlı toprakla-
rından göç ile gelen birçok insan vardı. Onlar 
Bursa’ya yerleştikten sonra şehre önemli 
katkılarda bulundular. Bursa’nın bereketin-
de ve zenginliğinde onların da payı var. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin müzelere ne kadar çok meraklı 
olduğunu yalnız Bursa bilmez. Türkiye ve 
uluslararası kültür kuruluşları da bilir. 2013 
yılında “Göç Müzesi yapalım” demesi ile biz 
işe başladık. Önce müzenin senaryosu yazıl-
dı. Sonra kurgu ve canlandırmalar planlandı. 
Koleksiyon oluşturma hemen arkasından 
gerçekleştirildi. 

Müzenin kurgusunun ilk kısmını yazımın 
girişinde sizlere anlattım. Yani 8500 yıl önce 
Bursa’ya gelen insanlardan başlayıp, Türk-
lerin Anadolu’ya göçü, Bursa’nın alınması, 
Balkanlara doğru Osmanlı’nın yurt tutması 
anlatılıyor. Daha sonra anavatana geri dönüş 
hikayesi yani; Balkanlardan göç, Kafkaslar-
dan göç ve Kırım ve civarından göç.
Balkanlardan göç tren canlandırması, 
Kafkaslardan göç kağnı ve at arabası ile, 
Kırım’dan göç vapur canlandırması ile ya-
pıldı. Koleksiyonların büyük bölümü Şinasi 
Çelikkol’dan temin edildi. Bursa Göç Tarihi 
Müzesi’ni Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi 
imkanları ile yaptı. Müze mimarisi, müze kü-
ratörlüğü, müze uygulaması, planlaması her 
şey Bursa üretimi. Bu konu Bursa gibi bir 
şehir için önemli çünkü şehrin kültür sanat-
ta geldiği seviyeyi gösteriyor. Müzenin geçici 
sergi salonları var ve bu salonlar sürekli 
etkinlik yapılabilecek kapasitede. Bursalıla-
rın büyük ilgi göstereceğine inandığımız Göç 
Tarihi Müzesi önümüzdeki yıllarda çok daha 
iyi koleksiyonlara sahip olacaktır. Bizlerin 
tarihini anlatan müzeye hepinizi bekliyoruz. 
Emeği geçen herkes sağ olsun.
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Şehir içi ulaşımda 
teleferik dönemi
Ulaşımda yaptığı yatırımlarla kent içi trafiği önemli ölçüde rahatlatan 
Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın güney yamaçlarında yer alan mahalle-
lerin ulaşım sıkıntısını teleferik ağıyla giderecek. 

BursaRay Kültürpark 
İstasyonu’ndan Pı-
narbaşına, oradan da 
Kuştepe’ye teleferik 

ağı kurmak için tüm hazırlık-
ları tamamladıklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Kuştepe’den de 
3 bölgeye, Alacahırka, Yiğitali 
ve İvazpaşa’ya bağlantı sağlaya-
cağız. Böylelikle dar sokaklara 
sahip bu mahallelerde oturan-
lar, şehir merkezine havadan 
rahatlıkla gidip gelebilecekler. 
Bursalılar da aynı hattı kulla-
narak Uludağ’ın 600-700 metre 
yüksekliğindeki eşsiz yaylalarını 
keşfedebilecek” dedi. 
2015’te başlayıp  
aynı yıl bitecek 
Başkan Altepe, ulaşımda 
Uludağ’ın yamaç bölgelerine 
derin nefes aldıracak BursaRay 
Kültürpark İstasyonu-Pınar-
başı-Kuştepe-Yiğitali Teleferik 
Hattı’nın 2015 yılı içerisinde 
hizmete gireceğini söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın 
ve Burulaş Genel Müdürü Levent 
Fidansoy ile birlikte hazırlanan 
projeyi inceleyen Başkan Altepe, 
hazırlıkların Büyükşehir’in 
ulaşım şirketi BURULAŞ kanalıyla 
sürdüğünü ve 2015 yılı içerisinde 
başlayacakları yatırımı yine aynı 
yılda tamamlayacaklarını bildirdi. 
Yapılacak çalışmayla Kuştepe ve 
Pınarbaşı bölgelerinin teleferik 
ağıyla Kültürpark’a ve ardından 
da Kültürpark İstasyonu’na bağ-
lanacağını belirten Başkan 
Altepe, Kuştepe’den de 
dağ eteklerinde yer alan 

Alacahırka, Yiğitali ve İvazpaşa 
bölgelerine seferlerin düzenle-
neceğini ifade etti. Düzenleme-
nin dar yolları nedeniyle trafik 
sıkıntısı yaşayan bölgeye derin 
nefes aldıracağını, hayat vereceği-
ni vurgulayan Başkan Altepe, “Bir 
yandan 
normal 
teleferi-
ği Gök-
dere ve 
Zafer 
Par-

kı kanalıyla şehir merkezine 
indirirken, diğer yandan kent 
içi trafiği çözecek, hareketliliği 
artıracak önemli bir alternatif 
proje üretmiş bulunuyoruz. 
Belediyemizin ulaşım şirketi 
BURULAŞ’la birlikte bu projeyi en 
kısa zamanda hayata geçirmek en 
büyük hedefimiz” dedi.
Bursalılar, yaylaları  
keşfedecek 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, hizmete alınan te-
leferik hattıyla sadece trafik yo-
ğunluğunun azaltılmayacağını, 
aynı zamanda bu hattı kullanan 
Bursalıların Uludağ’ın 600-700 
metre yüksekliğe sahip bakir 
yaylalarını kullanabileceğini 
ifade etti. Mesire, rekreasyon 
ve spor alanları için yaylalarda 
ayrıca bir düzenlemeye gide-
ceklerini, buraları doğallıklarını 
bozmadan halkın rahatlıkla 
kullanabileceği alanlar haline 
getireceklerini söyleyen Başkan 
Altepe, “Her açıdan Bursa’mıza 
büyük nefes aldıracak, vizyonel 
bir proje. Halkımız bir yandan 
teleferik hattını kullanarak sı-
kıntı çekmeden şehir merkezine, 
şehrin tarihi ve kültürel mirası-
na ulaşmış olacak diğer yandan 
da güzel bir yaylaya kavuşacak. 
Orada sporlarını, pikniklerini 
yapabilecek. Bu hattı BURU-

LAŞ sisteminden otobüse 
biner gibi kullanabilecek. 
Bu konuda çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Hedefimiz 
önümüzdeki yıl içinde 
başlayıp bitirmek. 2015’in 
sonuna yetiştirmek” diye 
konuştu.

Ulaşımın düğümleri 
dikey yollarla çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma açtığı 
Dobruca Caddesi – İnkaya bağlantı 
yolunun ardından şimdi de 38 binanın 
yıkılmasıyla genişletilen Davutkadı 
Dağyolu Caddesi’ni yenilenen yüzüyle 
Yıldırım’a kazandırdı. 

Geçtiğimiz dönem 
yaklaşık 540 kilo-
metrelik yeni yol 
ve yol genişletme 

çalışması ile Büyükşe-
hir tarihinde önemli bir 
rekora imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, bu 
döneme de hızlı başladı. 
Yatırım bütçesinin 3’te 
2’sini ulaşıma ayıran 
Büyükşehir Belediyesi, 
Çekirge Caddesi’ni trafik 
yüklerinden arındıracak 
alternatif Uludağ yolu olan 
Dobruca Caddesi – İnkaya 
bağlantı yolunun ardın-

dan şimdi de Yıldırım’da 
yılların çilesini sona 
erdirdi. Mevcut genişliği 
bazı noktalarda 6 metre-
ye kadar düşen yaklaşık 
600 metre uzunluğundaki 
cadde, kamulaştırma çalış-
malarıyla birlikte 7 milyon 
liralık yatırımla 38 binanın 
yıkılmasının ardından 15 
metre genişliğe kavuşmuş 
oldu. Yenilenen asfaltı, 
aydınlatma çalışmaları, 
parklanma cepleri ve yaya 
kaldırımları ile Davutkadı 
Dağyolu Caddesi bölgeye 
prestij kattı. 

İnegöl’ün sorununu 
Büyükşehir çözdü
Bursa’da halkın hu-

zuru ve mutluluğu 
için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, 
‘bütünşehir’ uygulaması 
ile Büyükşehir sınırların-
da gerçekleştirilen tüm 
hizmetleri ilçelere de ulaş-
tırmaya devam ediyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi bürokratlarıyla 
birlikte İnegöl İlçesi’ne 
bağlı Cerrah Mahallesi’nde 
devam eden asfalt çalış-
malarını yerinde inceledi.
Bursa’nın her köşesinde 
vatandaşların yüzünü 

güldürdüklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın daha yaşanabilir 
ve sağlıklı bir kent olması 
için tüm ilçelerde altya-
pıdan yol çalışmalarına 
kadar her alanda faaliyet-
lerimizi sürdürüyoruz. 
İnegöl de en güçlü ilçele-
rimizden biri. Büyükşehir 
Belediyesi olarak ilçe 
belediyesiyle ortaklaşa 
yürüttüğümüz çalışmalar-
la İnegöl’ün merkezine, 
mahallelerine ve tarla yol-
larına kadar yol yapımı ve 
düzenlemeleri yapılıyor” 
diye konuştu.
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Demirtaş Köprülü Kavşağı 
Bursa’ya nefes aldıracak

Bursa’yı vizyon projeleriyle gele-
ceğe taşırken ‘daha ulaşılabilir 
bir kent’ hedefine yönelik çalış-
malarını da sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi, yıllardır çözüm bekleyen trafik 
problemlerini kökten çözecek adımları 
atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılacak olan Demirtaş 
Köprülü Kavşağı’nın temeli törenle atıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın daha ulaşılabilir bir kent 
olması için raylı sistemlerden yeni açılan 
alternatif yollara kadar her alanda ulaşım 
faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Şehrin sıkıntılı olan tüm yollarına kav-
şaklar yaptıklarını anlatan Başkan Altepe, 
“İzmir Yolu’nu kavşaklarla rahatlattık, 
şimdi sıra Yalova Yolu’nda… Uzun yılla-
rın beklentisi olan Demirtaş’ta köprülü 
kavşak çalışmasına bugün başlıyoruz, 
çalışmaların en çok 6 ay sürmesi planlanı-
yor ancak bizler bu kavşağı 4,5 ay gibi bir 
sürede açmayı ve bahar aylarında ulaşıma 
nefes aldırmayı istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Altepe, konuşmasında Demir-
taş Köprülü Kavşağı hakkında bilgiler 
vererek, “Yakın Doğu Çevre Yolu ile İnönü 
Caddesi kesişiminde inşa edilen kavşak 
toplam 96 bin metrekare alan konuş-
landırıldı. Bursa - Ankara istikametinde 
kesintisiz ulaşıma imkan sağlayacak olan 
kavşakla aynı zamanda Gülbahçe ve De-
mirtaş mahalleleri arasındaki ulaşım da 
44 kirişli, çift açıklıklı 30 metre genişliğin-
deki kesintisiz köprü üzerinden sağlana-
cak. Kavşak dört kollu yani yonca kavşak 
olarak inşa ediliyor” dedi.
Köprülü kavşak inşası kapsamında toprak 
işleri, sanat yapıları, köprü işleri, üst yapı 
işleri, altyapı işleri, çevre düzenleme çalış-
maları, trafik yönlendirme ve asfalt işleri 
yapılacağını da anlatan Başkan Altepe, 
“Kamulaştırmalarla birlikte Demirtaş Köp-
rülü Kavşağı yaklaşık 30 milyon TL’ye mal 
oluyor. Alsa İnşaat tarafından yapılacak 
olan kavşak 2015 yılı bahar aylarında açı-
lacak. Demirtaş Köprülü Kavşağı ile trafik 
rahatlayacak, Bursa nefes alacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Ulaşılabilir Bursa’ hedefiyle pro-
jelendirilen Demirtaş Köprülü Kavşağı’nın temeli törenle atıldı.

Asfalt 
seferberliği 
Büyükşehir Bele-
diyesi, ilçelerdeki 
bozuk yolların dü-
zenlenerek asfaltlan-
ması çalışmalarına 
Mustafakemalpaşa’da 
da start verdi.  

2014 yerel seçimleriyle 
birlikte yürürlüğe giren 
Büyükşehir Yasası’ndan 
aldığı güçle ilçelerde 

yatırım atağına geçen Büyük-
şehir Belediyesi, bozuk yolların 
düzenlenerek asfaltlanması 
çalışmalarını da aralıksız sür-
dürüyor. İlçelerdeki asfaltlama 
çalışmalarını ilk olarak İznik’te 
gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediyesi, sırasıyla Yenişe-
hir ve Mustafakemalpaşa’da 
da asfaltlama çalışmalarına 
başladı. Mustafakemalpaşa’nın 
Tümbüldek Kaplıcaları ile 
Suuçtu Şelalesi arasındaki 
karayolunun asfalt çalışmaları, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de katılımıyla 
yapıldı. 

Yaklaşık 15 yıl öncesine 
kadar aktif olan kulla-
nılan ancak Yenişehir 
Havaalanı’nın hizmete açıl-

masının ardından atıl halde kalan 
Yunuseli Havaalanı’nın yeniden 
ulaşıma açılması için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 5 yıldır ısrar-
la sürdürülen çalışmalar meyvesini 
verdi. En son 2011 yılında Yunu-
seli Havaalanı’nın hava ulaşımına 
açılması için imzalanan protokol, 
bölgeye yapılması planlanan sağlık 
kompleksi nedeniyle askıya alın-
mıştı. Sağlık kompleksi için başka 
bir yer bulunmasının ardından 
Yunuseli Havaalanı’nı yeniden 
gündemine alan Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa’nın marka değerine 
önemli bir katkı sağlayacak sonuca 
ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Türk Hava Kuvvetleri ile yapılan 
görüşmeler sonucunda Yunuseli 
Havaalanı’nın ‘görerek yaklaşma’ 
usulüne uygun uçuşlara açılması 
kararlaştırıldı. Yıllardır atıl halde 
bekleyen havaalanında hem Işıklar 
Askeri Hava Lisesi öğrencilerine 
eğitim verilecek hem de sivil uçuş-
lar gerçekleştirilecek.

Yunuseli havaalanı 
uçuşlara açılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Türk Hava Kuvvetleri ile 
yaptığı görüşmeler olum-
lu sonuçlanınca, Yunuseli 
Havaalanı’nın uçuşlara açıl-
ması için düğmeye basıldı. 

Dünyanın en uzun teleferiği yılbaşında hizmette
‘Daha yaşanabilir ve daha ulaşılabilir Bursa’ hedefiyle hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, kente değer katan teleferiğin yılbaşından itibaren Oteller Bölgesi’ne ulaşacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardım-

cısı Mustafa Altın ile birlikte 
yeni teleferiğin 2. etabında 
devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. Bursa Teleferik A.Ş. 
Genel Müdürü İlker Cumbul’dan 
çalışmalarla ilgili son durum 
hakkında bilgi alan Başkan Al-
tepe, Bursalılara müjdeli haberi 
verdi. Yeni teleferiğin büyük 
ilgi gördüğünü anlatan Başkan 

Altepe, “Bursa’nın simgesi olan 
teleferiğin yenileme çalışma-
ları hızla sürüyordu. İlk etapta 
Teferrüç ile Sarıalan arasında 
çalışan hattımızı bu yıl içinde 
açmıştık. Teleferik ilk etabın-
da, 4 ay içinde 450 bin kişiyi 
taşıdı. Şimdi, esas hedefimiz 
olan Oteller Bölgesi’ne ulaşma 
konusunda Sarıalan ile Oteller 
Bölgesi arasındaki hatta devam 
eden çalışmalarımızın da artık 
sonuna doğru geliyoruz” diye 
konuştu.

Dünyanın en uzun hattı 
Başkan Altepe, Bursa merke-
zi ile Sarıalan arasındaki ilk 
etabın 4500 metrelik hattan 
oluştuğunu söyleyerek, “İlk 
etabın ardından Sarıalan ile 
Oteller Bölgesi arasındaki 4500 
metrelik hatla birlikte 9 kilo-
metrelik bir teleferik hattımız 
oluyor. Bu sayede dünyanın en 
uzun teleferik hatlarının başın-
da geleni de Bursa’da hizmete 
geçmiş oluyor” dedi. 
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Bursa’da 2010 yılı Ekim ayında yaşanan 
ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan sel 
felaketinin ardından öncelikli olarak 
sel baskının yaşandığı Cilimboz Deresi 

çevresinde sağlıklaştırma çalışmalarını başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, 45 parselde kamulaştır-
ma çalışmalarını tamamlayan, sular altında kalan 
binaları yıkmıştı. Derenin her iki yanında kalan 

Cilimboz’da dönüşüm tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 
yılında yaşanan sel baskınının ardından sular 
altında kalan Cilimboz Deresi çevresinde evlerin 
yıkılmasıyla başlatılan dönüşümün ikinci etabı 
olan Alacahırka Parkı törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kont-
rollü döküm sahalarına 55 TL 
ödemekten kaçıp, hafriyat ve 
inşaat atıklarını kaçak olarak 
dere kenarlarına ve tarım 
alanlarına döken taşıyıcı ve 
yüklenici hafriyat kamyonları-
nı uydudan takibe alıyor. 

Sel baskınlarına 
karşı büyük yatırım
Büyükşehir Beledi-
yesi, iklim değişik-
liklerine bağlı olarak 
yaşanan ani sağanak 
yağışlarla olası sel 
baskınlarının önüne 
geçmek için Demirtaş 
İsmetiye bölgesinin 
altyapısını sil baştan 
güçlendiriyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak pro-
jeleri bir bir hayata geçirirken, 
kentin altyapısını da sil baştan 
elden geçiren Büyükşehir 

Belediyesi, özellikle son yıllarda iklim 
değişikliklerine bağlı olarak yaşanan 
sel baskınlarına karşı da önlem alıyor. 
BUSKİ kanalıyla hayata geçirilen çalış-
malarla son 5 yılda 2 bin 650 kilometre içme suyu hattı, 
1000 kilometrelik kanalizasyon hattı, 500 kilometre 
yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yağmur suyu 
hatları ve kanalizasyon hatlarının ayrım çalışmalarında 
yüzde 95’e varan sonuca ulaşılırken, su ve su baskını 
riskinin yüksel olduğu Demirtaş İsmetiye bölgesi de 
yenilenen yağmur suyu hattı ile baskın tehlikesinde kur-

Yeşil Bursa için bir adım daha atıldı
Yeşil Bursa he-

defiyle çevre hiz-
metlerini sürdüren 

Büyükşehir Bele-
diyesi, İsmetiye ve 
Demirtaş mahalle-
lerinde atık suların 
Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktarımını 

sağladı.

Büyükşehir Belediye-
si’nin sürdürdüğü 
çalışmalar kap-
samında Nilüfer 

Çayı’na nefes aldıracak olan 
önemli bir adım daha atıldı. 
Demirtaş ve İsmetiye mahal-
lelerinde dereye akan atık 
suların Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne bağlantısı yapıldı.
Nilüfer’e bağlanan derelerin 
kirlilikten arınması ve Nilü-
fer Çayı’nın yeniden hayat 
bulması açısından büyük 
önem taşıyan faaliyetlerin 

hızla sürdüğünü anlatan 
Başkan Altepe, “Nilüfer 
Çayı’nın kirliliğini oluşturan 
ana havuzlardan biri de bu 
bölgedeki yerleşim mer-
kezleri ve bölgede bulu-
nan sanayi kuruluşlarıydı. 
Başlattığımız çalışmalarla ve 
tüm ovaya yayılan kollektör 
hatlarıyla bu bölgelerdeki 
giderlerin direk dereye 
bağlanması engelleniyor ve 
atıkların arıtma tesisine ak-
tarılması sağlanmış oluyor” 
diye konuştu.

Bursa’nın 
daha 
sağlıklı ve 
yaşanılabi-

lir bir kent olması 
için çevre yatı-
rımlarına ağırlık 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, atık su-
larını doğal ortama 
bırakan firmalara 
uyguladığı online 
takip sisteminin 
ardından hafriyat 
ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğaya 
dökerek çevre katliamına yol açan kişi ve 
firmaları da takibe almaya başladı. Özellikle 
dere kenarları ve verimli tarım alanlarına 
kaçak olarak dökülen hafriyatların önü-
ne geçmek için Bursa genelinde 18 adet 
kontrollü hafriyat döküm sahası oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi, 5 metreküpe kadar 
olan hafriyatlardan 15 lira, 5-10 metreküp 
hafriyattan 25 lira, 10-20 metreküp hafri-
yattan 35 lira ve 20 metreküpün üzerindeki 
hafriyatlardan ise 55 lira ücret alıyor. 
55 liradan kaçana 126 bin lira ceza
Çevre Şehircilik Bakanlığı Nisan ayından 
itibaren Çevre Kanuna göre idari yaptırım 
için Büyükşehir Belediyesine yetki devri 
yaparken, bu yetki devrinin ardından hafri-
yat dökümü yapan kişi ve firmalar mercek 
altına alındı. Çevre Kanunu’nun 20. mad-
desine göre kaçak olarak hafriyat ve moloz 
dökümüyle çevre katliamına yol açan kişi-
lere 42 bin 232 lira, firmalara ise 126 bin 
296 lira para cezası uygulanırken, Bursa’da 
son iki ayda 2 kişi ve 2 firmaya para cezası 
uygulandı. Kaçak döküm yaptığı belirlenen 
7 firmayla ilgili işlek yapılırken, bu firmalar-
la ilgili encümen kararı bekleniyor.
Sıkı takip
Sorunlara kaynağında ve etkin müdahale 
için hafriyat taşıyan araçların Büyükşehir 
Belediyesi’nden ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ alması 
gerekirken, bu belgeyi almak isteyenlerin 
ise araç takip sistemine girmesi gerekiyor. 
UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, 
uydu araç takip sistemine uyumlu, damper 
hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılma-
sı zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar 
280 adet kamyon GPS’le takibe alındı. Bursa 
genelinde hafriyat taşıyan yaklaşık bin adet 
kamyonun sisteme alınması için çalışma ve 
denetimler de aralıksız sürüyor.

Çevre katliamına 
uydudan takip
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binaların ortadan kaldırılmasıyla Alacahırka ve 
Pınarbaşı Mahalleleri arasındaki çirkin yapılaş-
ma görüntüsü ortadan kalkarken, bölge ayrıca-
lıklı bir rekreasyon alanına kavuşmuştu. Projenin 
ikinci etabı olan yolun alt kısmındaki park çalış-
maları da tamamlandı. İçinde yeşil alan, çocuk 
oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu 
Alacahırka Parkı, törenle hizmete açıldı. 

Cilimboz’da dönüşüm tamamlandı

Bursa’yı daha sağlıklı bir gelece-
ğe taşırken çevre yatırımlarına 
önem veren ve hizmetlerini 
kentin tüm ilçelerine ulaştı-

ran Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’te 
yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı 
park alanı şeklinde düzenleyerek va-
tandaşların hizmetine sundu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı Parklar ve 
Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından 
projesi hazırlanan Gemlik Bölge Par-
kı, Gemlik Eşrefdinçer Mahallesi’nde 
yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 
hayata geçirildi. Yeşil alan, havuz, 
kafeterya, çocuk oyun alanı ve spor 
alanı da bulunan ve peyzaj düzenle-
mesi ile de göz kamaştıran Gemlik 
Bölge Parkı’nda, Gemlik ve Osmanlı 
donanmasında önemli yeri olan Ka-
raca Ali, Barbaros Hayrettin Paşa ve 
Levend’in heykellerinden oluşan üç 
figürlü bir heykel de yer alıyor.
“Vatandaşların yeni  
buluşma noktası”
Büyükşehir Belediyesi’nin, gerçekleş-
tirilen vizyon projeleri ve tüm ilçele-
re ulaştırılan hizmetleriyle Bursa’yı 
dünyanın gündemine çıkardığını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gemlik’in yüzünün de 
Büyükşehir Belediyesi ile güldüğünü 
vurguladı. Başkan Altepe, Gemlik 
Bölge Parkı’nın ilçenin en sıkıntılı 

bölgelerinden olan Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde yapıldığını belirterek, 
“Gemlik Bölge Parkı, Gemlik’e ne-
fes aldıracak. Burası, vatandaşların 
yeni buluşma noktası olacak. Güzel 
Bursa’nın incisi Gemlik’te halkın top-
lanabileceği, güzel vakit geçirebilece-
ği, spor yapabileceği, dinlenebileceği 
yepyeni ve yemyeşil bir alan oluştur-
duk” diye konuştu.

tarılmış oluyor. Bölgedeki kanalizasyon hattı ile yağmur 
suyu hatları birbirinden ayrılırken, daha önce İsmetiye 
Deresi’ne akan kanalizasyon atıkları da merkezi arıtma 
sistemine dahil edilmiş oldu. Bölgedeki kanalizasyon 
sorununun çözüme kavuşmasının ardından imalat ça-
lışmaları devam eden 10 metrekare kesitli yağmur suyu 
hattı ile olası sel ve su baskınlarının tamamen önüne 
geçilmiş olacak.

Gemlik Büyükşehir ile nefes alıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Daha Yeşil Bursa’ hedefiyle yeşil alan miktarını sürekli 
arttırdığı Bursa’nın, en özel sahil ilçelerinden biri olan Gemlik’e kazandırdığı Bölge 
Parkı ile ilçeye nefes aldırıyor.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

52 yıllık okul sil baştan yenileniyor
Bursa’da 1962 yılında yapılan ve günümüz deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için 
kolanlarında çatlaklar oluşan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan sil baştan yenileniyor.

Spor salonu bulunmayan 
okullara spor salonları 
kazandırmak, eğitim 
kurumlarının fiziki 

eksikliklerinin giderilmesi-
nin yanında ihtiyaç duyulan 
bölgelere eğitim kurumu 
kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, eğitim yatırım-
larına Bursa Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ni ekledi. Yıldırım 
ilçesinde 1962 yılında yapılan 
ve yarım asrı aşkın süredir 
binlerce öğrenci yetiştiren 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
zamanla yorgun düşen ve olası 
bir depremde yıkılma tehlikesi 
ile karşı karşıya bulunan tüm 
binaları Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yenileniyor. Kam-
püs alanında bulunan dersha-
ne, yatakhane, spor salonu gibi 
binaların yıkım çalışmasında 
sona gelindi. Yapılan yıkımlar 
sırasında binanın kolonlarında 
büyük çatlaklar olduğu, beton-
ların mukavemet düzeyinin 
iyice ortadan kalktığı ve demir 
miktarının da yetersiz olduğu 

gözlendi.
Yıkım çalışmalarını yerinde 
inceleyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
yıkımda ortaya çıkan man-
zaranın binaların ne kadar 
dayanıksız olduğunu sözler 
önüne serdiğini vurguladı. 
Bütünşehir uygulamasıyla 
il genelinde bütün eğitim 
kurumlarının eksiklerinin gi-
derilmesi noktasında önemli 
bir çalışma başlattıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Merkez İmam Hatip Lisemiz 
52 yıldır hizmet veriyordu. 
Ancak dayanıklılık açısın-
dan riskli yapılar arında yer 
alıyordu. Kolonlarda çatlaklar 
var, beton ve demir kalitesi 
düşük. Tamamen yorulmuş 
bir bina. Eski yapıların tama-
mını yıkıyoruz. Kısa zamanda 
derslikler, yatakhaneler, spor 
salonu, konferans salonu ile 
modern, pırıl pırıl bir eğitim 
kompleksini buraya kazandı-
racağız” dedi.

Kan kardeşlikle 
hayata bağlayın
Büyükşehir Belediyesi’nin He-
mofili ve Talasemi Derneği 
(HETADER) işbirliğiyle başlattığı 
‘Kan kardeşim olur musun?’ 
kampanyasında hasta çocuklar-
la kan kardeşi olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve Vali Münir Karaloğlu, tüm 
vatandaşlardan kampanyaya 
destek vermelerini istedi.

Hayatlarını ömür boyu kan nakline 
bağlı olarak sürdürmek zorunda 
olan çocukların sorunlarına çözüm 
üretmek amacıyla kurulan Hemofili 

ve Talasemi Derneği’ne geçtiğimiz aylarda der-
nek binası kazandıran Büyükşehir Belediyesi 
şimdi de HETADER işbirliğiyle soruna köklü 
bir çözüm üretmek amacıyla ‘Kan kardeşim 
olur musun? kampanyasını başlattı. Ömür 
boyu kana bağımlı talasemi hastaları için yılda 
50 bin litre kana ihtiyaç duyulurken, hasta 
çocuklarına gönüllü bağışçılar bulunması he-
defiyle başlatılan kampanya Merinos Park’taki 
Gölkpark Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesiller için 
ellerinden gelen tüm çalışmayı yaptıklarını 
belirterek, Valilik, Kızılay ve HETADER işbir-
liğiyle güzel bir kampanya başlattıklarının 
altını çizdi. Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucu-
su olan Bursa’nın toplum sağlığı projeleri ile 
Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu da herhangi bir 
hastalık için de kana ihtiyaç duyulabileceğini 
ancak ömür boyu kana ihtiyaç duyan bu hasta-
lar için başlatılan kampanyanın kan kardeşli-
ğinden çok can kardeşliği olduğunu vurguladı.

Muhtarlara 
bilgisayar 
desteği
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından muhtarlardan 
gelen talep doğrultusunda 
12 muhtar derneğine özel 
yazılım yüklü bilgisayar 
hediye edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm 
kentte muhtarların ihtiyaçları doğrul-
tusunda, muhtarlıkların halka daha 
iyi hizmet verebilmeleri için bilgisa-
yar desteğine devam ediyor. Bugüne 
kadar muhtarlıklardan gelen talepler 
üzerinde bilgisayarı bulunmayan ya da 
mevcut bilgisayarları talebi karşılama-
yan 300’ü aşkına muhtarlığa bilgisayar 
temin eden Büyükşehir Belediyesi, bu 
kez de Yenişehir, Keles, Harmancık, 
Büyükorhan, Orhaneli, Mustafakemal-
paşa, İnegöl, Orhangazi, Karacabey, 
İznik, Osmangazi ve Bursa muhtarlar 
derneklerine bilgisayar hediye etti.
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Bursa’nın tüm sahil bel-
deleriyle birlikte daha 
sağlıklı bir kent olması 
amacıyla kamulaştırma-

sı yapılan tüm alanları nefes alı-
nabilecek mekanlarla donatan 
Büyükşehir Belediyesi, düzensiz 
ve çarpık yapılaşma nedeniyle 
kent merkezinden mahrum 
olan Gemlik’in Küçükkumla 
Beldesi’ne meydan yapmak için 
düğmeye bastı. Daha önce Kü-
çükkumla İskelesi’ndeki büyük 
bir binayı kamulaştırarak yıkan 
Büyükşehir Belediyesi, yine 
aynı mekanda bulunan 7 katlı 
binanın yıkımını daha gerçek-
leştirdi.
Yeniliklerin başlangıcı
Yıkım çalışmalarını Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’la 
birlikte başlatan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik’in şirin beldesi 
Küçükkumla’ya değer katacak 
bir meydan kazandırmak iste-
diklerini söyledi. Yıkımı yapılan 
ikinci binayla Küçükkumla’nın 
daha sağlıklı, yaşanabilir hale 
gelmesinin adımlarından biri-
nin daha atıldığını belirten Baş-
kan Altepe, “Daha önce buranın 
hemen yanında bulunan bina-
nın yıkımını gerçekleştirmiştik. 
Bugün de 7 katlı, 4’ü dükkan 16 
daireli binayı daha yıkıyoruz. 
İnşallah bu yıkımlar, şimdiden 
sonra burada yapacağımız dü-
zenlemelerin başlangıcı olacak. 
Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Altepe, yapılacak düzen-
lemelerle birlikte başta Gemlik 
olmak üzere tüm sahillerin 
turizm beklentilerini karşılayan 
niteliğe büründürüleceğini söy-
ledi. Bu hedef doğrultusunda 
Küçükkumla’da kent meydanı 
yapmak için düğmeye bastık-
larını, çalışmaların devamının 
geleceğini kaydeden Başkan Al-
tepe, “Yıllardır söylenip de yapı-
lamayanları yapmak için büyük 
mücadele veriyoruz. Sahillerin 
turizm beklentilerini karşılama-
sı, gerçek anlamda sahil kenti 
olması için daire başkanlığı 
kurduk. Şu anda tüm ekipleri-
miz, Bursa’yı sahiller açısından 
da kalite şehri yapmak için plan 
ve proje çalışmalarını sürdürü-
yor. Önümüzdeki yaz aylarına 
kadar inşallah güzel gelişmeleri 
hep birlikte yaşamış olacağız” 
diye konuştu. Başkan Altepe, 
Küçükkumla’daki yıkım sırasın-
da vatandaşların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı.
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Büyükşehir Belediyesi, 
düzensiz ve çarpık 
yapılaşma nedeniyle 
merkezi bulunmayan 
Gemlik’in Küçükkumla 
Beldesi’ne meydan 
kazandırmak için 
beldedeki bir binanın 
yıkımını daha gerçek-
leştirdi. 

Küçükkumla 
meydanına 
kavuşuyor

Eğitimde çıta 
Büyükşehir’le 
yükseliyor
Bugüne kadar birçok okulun spor 
salonu, saha, çevre düzenlemesi ve 
diğer fiziki eksikliklerinin giderilmesi 
noktasında önemli yatırımları ha-
yata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyacı karşılamayan 5 okulu yıkıp 
yeniden yapacak, kullanılmayan 
köy okullarını da bölge ihtiyaçlarına 
göre yeniden dizayn edecek. 

Millet Mahallesi Temel Eğitim Okulu ve 
Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünün 
sil baştan yenilenmesi gibi köklü projeleri 
hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 

Valilikle imzalanan protokolle eğitimin baş aktörle-
rinden biri haline geldi. Kent merkezinde olmalarına 
rağmen ihtiyaçları karşılamakta zorlanan Zafer, 
Demirtaşpaşa, Elmasbahçeler, İbni Sina ve Osmanga-
zi İlkokullarının yıkılıp yeniden yapılması ve kulla-
nılmayan köy okullarının yeniden düzenlenmesini 
öngören protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe ile Vali Münir Karaloğlu arasında Hünkar 
Köşkü’nde düzenlenen törenle imzalandı.

40. sosyal tesis İnegöl’e
Bursa kent mer-
kezinde açılan ve 
halkın kaliteli hiz-
meti ucuza alması-
nı sağlayan sosyal 
tesisleri adım adım 
ilçelere de taşıyan 
Büyükşehir Bele-
diyesi, 40. sosyal 
tesisi İnegöl’de 
hizmete açtı.

Tesisin açılışında 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 40. sosyal tesisi 

İnegöl’de hizmete almaktan 
dolayı mutlu olduklarını söyledi. 
İnegöl’ün ve Bursa’nın cazibe 
merkezi kaplıcaların hemen 
yanında bulunan mesire ala-
nına kurulan ve inşaatı İne-
göl Belediyesi’nce başlatılan 
tesislerin ilçe meclisi kararıyla 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredildiğini ve inşaatın 
kendilerince tamamlandığını, 

mesire alanı eksikliklerinin de 
giderildiğini kaydeden Başkan 
Altepe, BURFAŞ tarafından işle-
tilecek Oylat Sosyal Tesisleri ve 
Mesire Alanı’nın bölgeye değer 
katacağını söyledi. Yaklaşık 70 
bin metrekarelik alana yayılan 
tesislerin yapımında emeği ge-
çenleri kutlayan Başkan Altepe, 
“Bölgenin rengini güçlendirecek 
sosyal tesisimiz bölgemize, 
İnegölümüze ve Oylat’a hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 
Büyükşehir her alanda
Bütünşehir uygulamasının 

başlamasıyla birlikte yerel yöne-
timlerde yeni dönemin başladı-
ğını, Büyükşehir Belediyesi’nin 
kentin tamamı için her yerde ol-
duğunu dile getiren Başkan Al-
tepe, “İşte bugün de Oylat’tayız. 
Bursa’dan yaklaşık 70 kilometre 
mesafede olmasına karşın bura-
da yatırımımızı yaptık. İnşallah 
Büyükşehir’in gücü her alanda 
kendini gösterecek. Kentimiz bir 
bütün olarak kalkınacak. Bursa 
merkezinde ne varsa, İnegöl’de 
de o olacak Orhaneli’de de o 
olacak” diye konuştu.
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Elmasbahçeler’in hayali gerçekleşti

Hüdavendigar 
su sporlarının da 
merkezi oluyor

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, yoğun göçe 
bağlı olarak hızla ar-
tan kaçak ve çarpık 

yapılaşma yüzünden ‘yeşil’ 
kimliğinden uzaklaşıp, 
‘gri’ bir kent görünümüne 
bürünen Bursa’nın yeniden 
‘yeşille’ anılması amacıyla 
hayata geçirdiği Hüda-
vendigar Kent Parkı’ndaki 
çalışmalar tamamlanma 
aşamasına geldi. Geçtiğimiz 
ay parkın güney bölümün-
de tamamlanan Sağlıklı 
Yaşam ve Spor Merkezi’ni 
hizmete açan Büyükşehir 
Belediyesi, parkın ortasın-
dan geçen Nilüfer Deresi’ni 
de su sporları merkezi 
haline getiriyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Bü-
yükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ve BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın ile birlikte 
tamamlandığında Bursa’nın 
en büyük kent parkı kimliği-
ni kazanacak Hüdavendigar 
Kent Parkı’ndaki çalışmaları 
yerinde inceledi.
Bünyesindeki tenis kortları, 
basketbol, voleybol, futbol 

sahaları, yüzme havuzu ve 
yürüyüş yolları ile Hüda-
vendigar Kent Parkı’nın tam 
bir sportif aktivite merkezi 
olduğunu belirten Başkan 
Altepe, parkta su sporla-
rının da ön plana çıkarıla-
cağını söyledi. Parkın tam 
ortasından geçen Nilüfer 
Deresi yatağında ıslah 
çalışmalarının yapıldığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 
“Dere yatağının genişliği 
düzenleme çalışmalarının 
ardından 50 metreye çıktı. 
Yine yaklaşık 1 kilometre 
uzunluğunda su sporları 
için oldukça elverişli bir 
parkur ortaya çıkmış oldu. 
Dere yatağında su tuttu-
ğumuz zaman kano başta 
olmak üzere her türlü su 
sporu müsabakası burada 
yapılabilecek. Bunun yanın-
da deniz bisikleti gibi gezi 
araçlarıyla bölge oldukça 
canlı bir hal alacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan 510 bin metrekarelik Hüda-
vendigar Kent Parkı, su sporlarının mer-
kezi oluyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 10 binayı kamulaştırılarak yıkmasının ardından 
Elmasbahçeler Mahallesi’ne kazandırdığı spor tesisi törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın en eski ve planlı 
mahallelerinden biri ol-
masına rağmen, okul alanı 
ve cami dışında hiçbir 

sosyal donatı alanı bulunmayan 
Elmasbahçeler Mahallesi’ne spor 
tesisi kazandırmak amacıyla yak-
laşık 2 bin 200 metrekare alanlı 8 
parsel üzerindeki 10 bina kamu-
laştırılarak, yıkıldı. Şubat ayında 
temeli atılan ve mahalle gençlerin 
yıllardır hayalini kurduğu tesis, 
yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım-
la tamamlanarak hizmete açıldı. 
Elmasbahçeler’e hizmet yağmuru
Kendisinin de Elmasbahçeler 
Mahallesi’nde doğduğunu hatırla-
tan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın en planlı 
mahallesi olmasına rağmen böl-
gede yoğun yapılaşma nedeniyle 
yeşil alan, spor tesisi, park gibi 
sosyal donatı alanları bulunma-
dığını söyledi. Bir spor sahasının 
çocukluğundan beri bölge için 
bir özlem olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, “Plastik toplar-
la sokak aralarında oynardık. 
1960’lı yıllarda yandaki yeşil saha 
dediğimiz alanda futbol oynardık. 
1970’lerde o da kalmadı. Yakla-
şık 40 yıldır da bölgede bir spor 
alanı bulunmuyor. Beton bloklar 
arasında yaşayan halkımıza spor 
yapma imkanı sunmak için bu 
alanda 10 binayı yıktık. Söz verdik 
ve bugün sözümüzü tutuyoruz. 
Bu bölgeye eserler bırakmaya 
devam edeceğiz. İşte hemen yan 
tarafta belediye binamız tamam-
lanmak üzere. Artık yetersiz kalan 
okulumuzu da yeniliyoruz. Okulun 

genişletilmesi için biz 9 binayı 
kamulaştırıyoruz ve inşaatı da bir 
hayırseverimiz yapacak. Özel okul 
kalitesinde 4, 4’ük bir okul olacak. 
Spor tesisimiz başta olmak üzere, 

tüm bu eserlerimiz şimdiden 
bölgeye hayırlı olsun. Yeni eserler 
bırakmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

En ücra köşeler bile sporla buluşuyor
Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yap-
tırılan Gürsu Adaköy 
Futbol Sahası ve 
çocuk parkı törenle 
hizmete açıldı. 

Bursa’yı sporda da marka 
bir kent haline getirmek 
amacıyla tüm ilçelerde 
vatandaşın yürüme mesa-

fede ulaşabileceği yüzme havuz-
ları, spor salonları, futbol sahaları 
yapan Büyükşehir Belediyesi, 
spor yatırımlarına Gürsu ilçesinin 

Adaköy Mahallesi’ni de ekledi. 
Adaköylü gençlerin yanı sıra 
bölgedeki amatör spor kulüple-
rinin daha sağlıklı ortamda spor 
yapabilmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan 
futbol sahası ile çocuk oyun parkı 
düzenlenen törene hizmete açıldı. 
Beklenti neredeyse Büyükşehir 
orada 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Adaköy halkının 
yaklaşık 12 yıldır bölgeye bir 
saha yapılması yönünde bek-
lentisi olduğunu belirterek, 
yıllardır bekleyen hizmetlerin 
Büyükşehir’le hayata geçirildiğini 

söyledi. Adaköy Muhtarı Abbas 
Demir’in son olarak konuyu 
kendisine ilettiğini dile getiren 
Başkan Altepe, “O zaman söz 
verdik ve kısa zamanda sahayı 
tamamlayıp, bugün de hizmete 
açıyoruz. Yakın zamana kadar 
böyle tesisler nüfusu 100 binleri 
bulan ilçelerde bile yoktu. Ancak 
şimdi köylerimizi bile tesisler-
le donatıyoruz. İstiyoruz ki bu 
tesisler yoğun olarak kullanılsın, 
Adaköy’deki sporcu sayısı artsın. 
Gençlerimiz zararlı alışkanlıklar 
yerine okuldan arta kalan zaman-
larını bu tesislerde değerlendir-
sin” diye konuştu.
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Yeni stadyum 
bakanlığa model oluyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve mimarisiyle 
Avrupa’nın en prestijli yarışması olan International Property’de 
ödül kazanan stadyum inşaatını gezen Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, yeni stadyumdaki bazı özellikleri Türkiye’nin di-
ğer kentlerinde yaptıkları projelerde kullanabileceklerini söyledi. 

Büyükşehir’den 
bir ilk daha 
Büyükşehir Belediye-
si, 500 bin metreka-
relik Hüdavendigar 
Parkı’na Bursalılar 
için ücretsiz sağ-
lıklı yaşam ve spor 
merkezi kurarak 
Türkiye’de bir ilke 
daha imza attı. 

Bursa’nın sahip olduğu 
zenginliklerin farkında 
olduklarını söyleyen 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, bugüne 
kadar uygulanan projelerin 
tümünün daha sağlıklı bir şehir 
üzerine kurulu olduğunu ifade 
etti. Bu anlamda her projeyi 
değerlendirdiklerini, tarihi 
eserlerin yenilenmesinden ula-
şım yatırımlarına, spor tesisleri 
yapılmasından çevreyle ilgili 
hassasiyetlere kadar birçok 
farklı projeyi hayata geçirdik-
lerini belirten Başkan Altepe, 
“Hedefimiz, hayat anlamında 
huzuru, çevre anlamında din-
ginliği, değerler anlamında da 
zenginliği çağrıştıran Bursa-
mızın; insanı strese sokmayan, 
hayata destek olan güvence 
veren, yaşamı kolaylaştıran bir 
şehir olmasını sağlamaktır” 
dedi.

Gerek profesyonel gerekse 
amatör kulüplere verilen des-
tekler, merkez ya da ilçe deme-
den Bursa’nın her bir yerine 
yaptıkları tesislerle Bursa’nın 
spor şehri olma özelliğini güç-
lendirdiklerini belirten Başkan 
Altepe, halkın spor imkanlarını 
genişletmek için gece gündüz 
gayret sarf ettiklerini ifade 
etti. Soğanlı Futbol Sahası’nın 
hizmete alınan 191. tesis oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Özellikle gençlerimiz, sağlıklı 
yaşam imkanlarına kavuştuk-
ları için kötü alışkanlıklardan 
uzak duruyorlar. İşte bugün 
bu niyetlerle başlattığımız 
bir uygulamayı daha hizmete 
alıyoruz. Artık Soğanlı ve civar 
mahallelerimizin gençleri, daha 
kaliteli, daha sağlıklı ortamda 
spor faaliyetlerini sürdürecek-
ler. Sağlıklı nesiller yetişmesi 
anlamında çok önemli görevler 
üstlenen ve bizim gözbebeği-
miz olan amatör spor kulüpleri 
de yaptırdığımız bu tesislerden 
azami olarak faydalanacaklar” 
diye konuştu.

Soğanlı, futbol 
sahasına kavuştu
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ‘Sağlıklı 
ve huzurlu bir Bursa’ 
hedefiyle Soğanlı’ya 
yaptırılan futbol sahası, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
tarafından hizmete 
açıldı. 

Amatör Spor Haftası etkinlikleri baş-
latmak ve çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere Bursa’ya gelen Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 

ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan yeni stadyum inşaatını gezdi. Be-
raberindeki Bursa Valisi Münir Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun 
ile birlikte tribünlerin bulunduğu alana 
gelen Bakan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın’dan 
stadyumun teknik özellikleri hakkında bilgi 
aldı. Montajı yapılan numune koltukları 
inceleyip, çatı da devam eden teflon mal-
zeme kaplama çalışmalarını izleyen Bakan 
Kılıç,  Avrupa’nın en prestijli yarışması olan 
İnternational Property’de ödüle layık gö-
rülen projenin gerçekten örnek bir çalışma 
olduğunu söyledi.
Bu özellikleri kullanabiliriz
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
stadyumun bazı özeliklerini bildiğini ancak 
şimdi daha detaylı bilgi sahibi olduğunu ifa-
de eden Bakan Kılıç, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın nezdinde tüm çalışanları teb-
rik ediyorum. Gayet planlı, yoğun ve güzel 
bir çalışma halen devam ediyor. Projenin 
aynı zamanda ödül aldığını da öğrenmiş 

oldum. Stadyumun tamamen kolonsuz 
olması, ticari ve sosyal alanlarıyla uzun 
yıllar hizmet verecek bir stadyum olacak. 
Biz de TOKİ kanalıyla Türkiye genelinde 
yaptığımız stadyumlarda buradaki bazı 
özellikleri katabiliriz. İş güvenliğinin de en 
üst seviyede sağlanarak çalışmaların yapıl-
ması çok güzel. Ben emeği geçenleri tebrik 
ediyorum” dedi.
Stadyumun tamamlanmasına ilişkin bir ta-
rih vermek isteyen Bakan Kılıç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye dönerek 
tarih istedi. Başkan Altepe de inşaatın Mart 
ayı sonunda tamamlanmasının planlandı-
ğını ve Haziran ayında bu stadyumda kupa 
maçı oynanmasını planladıklarını söyledi.

Hüdavendigar Parkı’nın 
güney bölümü, sağ-
lıklı yaşam ve spor 
merkezi için ayrıldı. 

Onlarca dönümlük alana, 
sağlıklı yaşam ve spor merkezi 
için idare binası kuruldu. İlk 
etapta 2 uzman eğitmen ile 
halka ücretsiz hizmet verecek 
olan merkezin kapsama alanı, 
7’den 70’e spor için egzersiz, 
jimnastik ve spor aletleriyle 
donatıldı. 
Başta Hüdavendigar Parkı’nın 
çevresi olmak üzere tüm 
Bursa’ya hizmet verecek 
yaşam merkezinin açılışını 
gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’de ilk kez bir beledi-
yenin halkına sağlıklı yaşam 
imkanlarını sunmak ve herkesi 
spora yönlendirmek için böyle 
bir yatırıma yöneldiğini söyle-
di. Büyükşehir Belediyesi Sağ-
lıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nin 
üyelik sistemiyle çalışacağını 
ve merkeze üye olan herkesin 
‘uzman eğitmenler sorumlulu-
ğunda’ sağlıklı yaşam faali-
yetlerine katılacağını belirten 
Başkan Altepe, “Merkezimiz 
günün belirli saatlerinde 
herkese açık olarak faaliyet 
gösterecek. Spora meyilli 
insanlarımıza destek olmak 
istiyoruz. Sağlıklı yaşam için 
insanları spora yönlendirmek 
istiyoruz. Bursalılar buraya ge-
lip, kendi aktivitelerini uzman 
eğitmenler nezdinde kendileri 
görebilecekler” dedi. 
Başkan Altepe, ilki Hüdavendi-
gar Parkı’nda hayata geçirilen 
yaşam merkezinin ‘çok yakın bir 
zamanda’ Botanik Park, Kültür-
park ve Hürriyet Tesisleri’nde de 
hizmete başlayacağını ifade etti. 
Başkan Altepe, “Bursa sağlığına 
koşacak ve koşuyor. Halkımızı 
sağlıklı yaşam için spora, yürü-
yüşe ve koşuya davet ediyorum” 
diye konuştu. 
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Bursa Zoo’nun en yeni üyesi amur kaplanı
Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda fiziki kapasitenin genişletilmesinin yanında yeni hayvan türlerinin gelmesiyle 
de oldukça hareketli günler geçiren hayvanat bahçesine Almanya’dan biri dişi olmak üzere 2 adet ‘Amur Kaplanı’ getirildi.

Bursa’da 1998 yılında 
206 bin metrekare alan 
üzerine Büyükşehir 
Belediyesi Hayva-

nat Bahçesi’nde son 5 yıldır 
yaşanan değişim devam ediyor. 
Hayvanat Bahçesi’nin fiziki alan-
larının düzenlenmesinden, yeni 
barınaklar yapılması ve yeni 
türlerin getirilmesi yönündeki 
çalışmalara hız veren Büyükşe-
hir Belediyesi, Avrupa Hayva-
nat Bahçeleri ve Akvaryumlar 
Birliği’ne (EAZA) tam üyeliğin 
sağlanmasıyla birlikte zürafa, 
zebra, kanguru ve gülen kuş gibi 
yeni türlerin ardından şimdi de 
Bursa’ya Amur Kaplanı kazan-
dırdı. EAZA aracıyla yapılan 
görüşmeler sonucu Almanya’da-
ki iki hayvanat bahçesinden bir 
dişi ve bir erkek Amur Kaplanı 
getirildi. Yaşam koşullarına göre 
özel olarak hazırlanan ve içinde 
küçük bir havuzun da bulundu-
ğu barınakta uyum süreçlerini 
başarıyla tamamlayan kaplanlar, 
barınağın açık bölümüne çıkarak 
kendilerini göstermeye başladı.

Amur kaplanının ilk ziyaretçileri 
arasında yer alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
geçen 5 yıl içinde Hayvanat 
Bahçesi’nin gelişmesine büyük 
önem verdiklerini belirterek, 
değişimin önümüzdeki süreçte 
de devam edeceğini söyledi. 
Türkiye’nin en modern hayvanat 
bahçelerinden birini Bursa’ya 
kazandırmak istediklerini vur-
gulayan Başkan Altepe, “Geçen 
dönem 32 yeni türü hayvanat 
bahçemize 
kazan-

dırdık. Bu yeni türlerle birlikte 
hayvan sayımız bin 10’u buldu. 
En son olarak Almanyan’dan 
getirdiğimiz 2 Amur Kaplanı 
da barınaklarına uyum sağladı. 
Penguen, fok balığı, anakonda 
gibi yeni türlerin getirilmesine 
yönelik çalışmalarımız da hızla 
sürüyor. Her geçen gün yeni 
türlerle zenginleşen hayvanat 
bahçemizin yeni üyesi olan Amur 
Kaplanlarını görmek için bayram 
tatilinde vatandaşlarımızı buraya 
bekliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Beledi-yesi Hayvanat Bahçesi, 16. kuruluş yıldönümünü Kültür Okulları öğrencileriyle kut-ladı. Öğrenciler, kendi elle-riyle hazırladıkları pastaları maymunlara bırakarak, renkli görüntülerin yaşan-masına neden oldu.Her yıl kuruluş yıldönümünü çocuklarla kutlayan Büyük-şehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bu yıl da geleneği bozmadı. Kültür Okulları Özlüce ve Ovaakça kampüs-lerinden gelen ilköğretim 4. sınıf öğrencileri, kurumun 16. kuruluş yıldönümü etkin-liklerine renk kattı.

Hayvanat bahçesi 16 yaşında


