
Postası
Sehir

Pedallar kahramanlar için döndü Kestel Sosyal tesisleri açıldı Bilim şenliği başlıyor16 7

16

2

Sehir
Bursa Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi

www.bursa.bel.tr

Sayı: 29
Nisan 2014

Bursa’nın fethinin 688. yıldönümü, 
çeşitli etkinliklerle, coşku içinde kutlandı.

Bursa’nın fethinin 688. yıldönümü

Güçlü desteğe teşekkür turu Demir ağlar Bursa’yı sarıyorTHY’den Bursa uçuşları için yeşil ışık02 0807

Postasıostası

2

ostasıostasıostasıostasıostasıostası

Başkan Altepe tarih yazdı

Konforlu ulaşım Gürsu’ya ulaştı

K onforlu ulaşımın kentin doğu 
yakası ile buluşturulması 
amacıyla hayata geçirilen 
7 duraklı 8 kilometrelik 
Kestel hattının ilk 4 istasyo-
nunun ardından Cumalıkı-
zık-Değirmenönü ve Gürsu 
istasyonları’nda da yolculu 
seferler başladı.     

Test çalışmalarının hızla devam ettiği 
teleferik, yolculu seferlerine başlayaca-
ğı Mayıs ayından itibaren Kadıyayla ve 
Sarıalan’a eskiye göre daha kısa sürede 
daha fazla yolcu taşıyacak.

B
üyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Bü-
yükşehir tarihinde ikinci kez Başkanlık 
koltuğuna oturan ilk isim olurken, 
tarihi bina önünde binlerce vatandaş 
tarafından coşkuyla karşılandı. 

Tarih
değerini
buluyor

Kırsal 
kalkınma
başlıyor

Sporun çıtası
daha da
yükseliyor10 12 15

06

Bu dönem programda olmamasına rağmen hayata geçirilen Bursaray Kestel 
hattının Cumalıkızık ve Gürsu istasyonları da ulaşıma açıldı.
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Yeni kabinler
zirve yolunda
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Güçlü desteğe teşekkür turu
Başkan Altepe’ye Tahtakale 

Çarşısı Bursa İl Dernekle-
ri Federasyonu önünden 
başlayan turunda yeniden 
Osmangazi Belediye Baş-

kanı olan Mustafa Dündar, Yıldırım 
Belediye Başkanlığı’na seçilen İs-
mail Hakkı Edebali, Gürsu Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Cüneyt Yıldız 
ve Büyükşehir bürokratları da eşlik 
etti. Tahtakale Çarşısı’ndan salkı se-
lamlamaya başlayan Başkan Altepe, 

Temiz Cadde, 
Bakırcılar 
Kapalı Çarşısı, 
Kapalıçarşı, 
Uzun Çarşı, 
İncirli Cad-
desi, Yıldırım 
Caddesi, Mes-
ken Caddesi 
ve Gürsu’da 
vatandaşlarla 
buluştu.
Kapalıçarşı 
turunda esnaf, 
alkışlarla Baş-

kan Altepe’ye sevgi gösterilerinde 
bulundu. İncirli Caddesi’ndeki tur-
da ise vatandaşlar, arabalarının kor-
nalarına bakarak Başkan Altepe’yi 
kutladı. Tur boyunca partililer; ‘Her 
zaman her yerde Recep Altepe’, 
Bursa seninle gurur duyuyor’ ve 
‘Büyük Bursa büyük başkan’ slo-
ganlarıyla yaşanan sevince ortak 
oldu.
Vatandaşla kucaklaşıyoruz
Halkın 30 Mart’ta son sözü söyledi-
ğinin, halkın iradesi doğrultusunda 

göreve devam ettiklerinin altını 
çizen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “İnşallah seçilen bu 
yeni kadrolarla birlikte Bursa’nın 
gelecek 5 yılını planlayacağız” dedi.  
Gösterilen teveccühten dolayı Bur-
salılara teşekkür eden Başkan Alte-
pe, “Şu anda çarşılarımızın kalbinde 
vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz 
ve onlara şükranlarımızı arz ediyo-
ruz. İnşallah diğer ilçeleri de ziyaret 
edeceğiz” diye konuştu.  
“Güçlü destekle  
hizmetlere devam”
Başkan Altepe’nin zafer turuna 
katılan ve Osmangazi Belediye 
Başkanlığına ikinci kez seçilen 
Mustafa Dündar ise, verilen destek 
nedeniyle vatandaşlara teşekkür 
etti. Başkan Altepe’yle birlikte 
teşekkür için çarşı esnafını ziyaret 

ettiklerini vurgulayan Dündar, 
“İnşallah bundan sonraki süreçte, 
almış olduğumuz güçlü destekle, 
hizmetlerimize aynı şekilde devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanlığına 30 
Mart seçimleriyle birlikte seçilen 
İsmail Hakkı Edebali de, Osman-
gazi, Yıldırım ve Gürsu ziyaretle-
rinin teşekkür amacını taşıdığını 
söyleyerek, halkın kararlarını 
halkla birlikte almanın hedefinde 
olduklarını ifade etti. Seçimlerde 
verilen reyin Bursa için büyük bir 
şans olduğunu dile getiren Edeba-
li, “Bursa’yı ve ilçelerimizi tek tek 
Büyükşehir Belediyemiz önderli-
ğinde marka şehirler kategorisine 
geçirmek için ekiplerimizle bir-
likte seferber olacağız” ifadelerini 
kullandı.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yerel 
seçimlerde Gemlik’in güve-
nini kazanan Gemlik Bele-
diye Başkanı Refik Yılmaz 

ile birlikte Gemlikli vatandaşlarla bir 
araya geldi. Büyükşehir bürokratla-
rının da eşlik ettiği Gemlik turunda, 
Başkan Altepe, vatandaşların alkışla-
rıyla, meşale ve havai fişek gösterile-
riyle karşılandı.
Gemlik’te yaşadığı sevgi selinden 
dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen 
Başkan Altepe, “Yaşadığımız bu coşku 
Gemlik’in zaferi ve Gemlik’in güzel 
şeyler yaşayacağının işaretidir. En 
son sözü halk söyler dedik, halkımız 
güvenini gösterdi. Gemlik’te son 3 yılı 
hizmetlerimizle dolu dolu yaşadık, 

bundan sonraki 5 yılı da daha güzel 
yaşayacağız. Bizler, Gemlik’i seviyoruz. 
Gemlik’e sevgimizi de hizmetlerimizle 
göstermeye devam edeceğiz. Biz inan-
dık, gerçek oldu. Gemlik’te daha yolun 
başındayız. Asıl bundan sonra yapı-
lacak yatırımlarla Gemlik kabuğunu 
kıracak” diye konuştu. Başkan Altepe, 
kendisini destekleyen vatandaşlara 

teşekkür ederek, “Gemlik’te destan 
yazacağız. Durmak yok, hizmete de-
vam” dedi.
Gemlik’in caddelerinde gezerek, es-
nafla ve vatandaşlarla selamlaşan ve 
sohbet eden Başkan Altepe’ye, vatan-
daşlar da ‘Her zaman her yerde Recep 
Altepe’ ve ‘Gemlik seninle gurur duyu-
yor’ sloganlarıyla destek verdi.

Yerel seçimlerde 
güven tazeleyerek, 
Büyükşehir tarihinde 
üst üste seçilerek 
bir ilke imza atan 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Recep Alte-
pe, oylarıyla kendini 
destekleyen seçmen-
lere teşekkür etti.

Seçimlerin ardından Gemliklilerle buluşan Başkan Altepe, “Gemlik’te daha yolun başın-
dayız, asıl bundan sonra yapılacak yatırımlarla Gemlik kabuğunu kıracak” dedi.

“Gemlik’te daha yolun başındayız”

Şenlik başlıyor
Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin bu yıl 3.’sünü 
düzenlediği ‘Bilim Şenliği’, 
‘Yenilenebilir Enerji’ ana 
temasıyla, 2 - 4 Mayıs 
tarihleri arasında Merinos 
Parkı’nda gerçekleştirilecek. 

Bursa’yı ulaşımdan altyapıya, 
çevreden spora ve tarihi kül-
türel mirasa kadar her alanda 
ön plana çıkaracak projelere 

ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bi-
lim ve teknoloji alanında da farkındalık 
oluşturmak amacıyla bu yıl üçüncü kez 
Bilim Şenliği düzenliyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bilim adamlığının bir meslek 
değil bir yaşam biçimi olduğunu ve bu 
yaşam biçiminin yaygınlaşması, geniş 
kitlelerce sevilmesi noktasında Büyük-
şehir Belediyesi olarak önemli çalış-
malara imza attıklarını söyledi. Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’ni görkemli bir 
törenle Bursa’ya kazandırdıklarını ha-
tırlatan Başkan Altepe, “Tabii ki sadece 
bina inşa etmek yetmez. Bu merkezi 
her anlamda dolu dolu yaşayan bir 
merkez haline getiriyoruz. Türkiye’nin 
en kapsamlı ilk bilim merkezi olan 
Bursa Teknoloji Merkezi olarak bu yıl 
2-4 Mayıs tarihlerinde bilim şenliğinin 

3.sünü düzenliyoruz. Şenliğimiz; ilk yıl 
50 bin, geçtiğimiz yıl100 bin kişi tara-
fından ziyaret edildi. Bu sene de rekor 
bir katılım bekliyoruz. Bütün amacı-
mız gençlerimizin idealist, üretken ve 
birikimli olmasıdır. Yerel yöneticiler 
olarak bizler elimizden ne geliyorsa 
yapıyoruz. Biliyoruz ki bu çalışmalar 
sadece kamu kurumlarının gayretiyle 
değil sivil toplum kuruluşlarının da 
desteğiyle daha üst seviyelere taşınır. 
Bu yılki organizasyonumuza 30 farklı 
üniversiteden 45 bilim kulübü katılı-
yor” dedi.
Üniversitelerden büyük ilgi
Bilim Şenliği 2014’e üniversitelerden 
de yoğun bir ilgi oluştu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi; robotik kollu bant siste-
mi, elektrikli bisiklet, güneş enerjisi 
takip sistemi, üç kanatlı rüzgar türbini, 
jeotermal enerji tesisi, otomatik ağaç 
parçalama makinesi ve soft dondurma 
makinesi projeleri ile şenliğe katılıyor. 
Dokuz Eylül Üniversitesi ilk görsel 
lansmanını gerçekleştireceği elektrikli 
arabası ile şenliğe gelirken, Sakarya 
Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygula-
ma Topluluğu´nun Tübitak Formula G 
2013 Şampiyonu olan Türkiye´nin en 
hızlı güneş enerjili aracı da bilim me-
raklıları ile buluşacak. Bireysel mucit 
ve firmalar arasında da telleri olmadan 
çalınabilen lazer kanun, uluslararası 
enerji sempozyumunda yeni bir buluş 
olduğu kabul edilen ve dünyanın en 
ucuz hidrojen gazı üretimi olarak 
tescillenen hidrojen üretme yöntemi 
de dikkat çeken çalışmalar arasında 
yer alıyor.
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Başkan Altepe tarih yazdı

Bursa’da Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna iki dönem 
üst üste oturmayı 
başaran ilk isim ola-

rak tarihe geçen Başkan Recep 
Altepe, ikinci dönem için maz-
batasını İl Seçim Kurulu’ndan 
aldı. Mazbatasını aldıktan sonra 
Heykel’deki tarihi binaya gelen 
Başkan Altepe, burada coşkulu 
bir kalabalık tarafından karşı-
landı. Yeni hizmet döneminin 
başlaması nedeniyle düzenlenen 
törende Başkan Altepe’ye, Bursa 
Milletvekili İsmet Su, AK Parti 
İl Başkanı Cemalettin Torun, 
Bursa’nın ilk Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem Barışık ile ilçe 
belediye başkanları da eşlik etti.
Büyük onur duydum
Tarihi bina önünde toplanan 
coşkulu kalabalığa seslenen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın tüm za-
manların en güzel şehirlerinden 
biri olduğunu belirterek, “Bir 
Bursa evladı olarak, yapacağı-
mız bu kutsal göreve ikinci defa 
seçilmenin onuru yaşıyorum. 
Bana bu onuru yaşattığınız için 
hepinize şükranlarımızı arz edi-
yorum” dedi. Bursa için belirle-
dikleri vizyonu 5 yıl önce ortaya 
koyduklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “’Doğal güzelliklerimize, 
yeşilimize, tarihi kültürel değer-
lerimize sahip çıkacağız’ dedik. 
Bu uğurda önemli çalışmaları 
gerçekleştirdik. Bursa her alan-
da dünya kenti olma yolunda 

ilerliyor. Tüm gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz. Bursa 
ile yatıp, Bursa ile kalkacağız. 
Her zaman halkımızla birlikte 
olacağız. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi bugünden sonra da bu 
halkı iktidara taşımaya devam 
edeceğiz. Halkımızın öncelikleri 
bizim önceliklerimiz olacak. 
Elbette makro ölçekli projele-
rimiz sürecek ama halkımızın 
önceliği olan projeler her zaman 
bizim önceliğimiz olacak” diye 
konuştu.
Katılımcı, şeffaf yönetim
Bursa’nın gelişmesine, kal-
kınmasına katkı koyacak, fikir 
üretecek kim varsa bugüne 
kadar olduğu bundan sonra da 
birlikte çalışmaya devam ede-
ceklerinin altınızı çizen Başkan 
Altepe, “Milletvekilleri, belediye 
başkanları, meclis üyeleri kat-
kı verecek kim varsa birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Bursa’mızın delikli kuruşuna 

da sahip çıkacağız. Bursa’mızın 
rantı Bursa’ya kalacak. Bir dö-
nemde birkaç dönemdeki işleri 
yapmaya, hizmetleri yağdırmaya 
devam edeceğiz. Yapacak çok 
işimiz var ama biz hazırlıklıyız. 
Geçen 5 yılda bir temel oluş-
turduk. Bunun üzerine koyarak 
devam edeceğiz. Bursa her alan-
da fark yaratacak. Yeni dönem 
projelerimizi saydık, başlıklarını 
okumak 1,5 saat sürdü. Proje 
üretmek, hizmet üretmek bizim 
işimiz. Semeresini de Bursa 
görecek inşallah” dedi.
Geleceğin inşasına  
başlıyoruz
Dünya kenti olma yolunda te-
melleri attıklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bu sağlam 
temeller üzerine geleceğin in-
şasına başlıyoruz. Yapacak çok 
iş var. Hedefimiz dünya kenti 
Bursa’yı oluşturmak. Rakibimiz 
Avrupa şehirleri. Tüm gücümüz-
le çalışacağız. Uludağ ile kültür 

ve tarihimizle, sahillerimiz, 
tarım ve sanayi ürünlerimizle, 
Bursaspor’umuzla marka ola-
cağız. Söylediklerimizde sami-
miyiz. Bu samimiyetimizi 10 
yılda yaptıklarımızla gösterdik. 
İnşallah bu dönemde de ne söy-
lediysek çok daha fazlasını yeri-
ne getireceğiz. Gerek şehir dı-
şından erişilebilirlik, gerek şehir 
içi ulaşım, köprüler, kavşaklar, 
Bursa’nın demir ağlarla örül-
mesi, tarihi miras, yeşil alanlar, 
meydanlar, Gemlik, Mudanya ve 
Karacabey sahillerimiz, 17 ilçe-
mizde kırsal kalkınmanın sağ-
lanması konusunda hazırladığı-
mız projeleri bir bir uygulamaya 
geçiriyoruz” diye konuştu.
Bursa Milletvekili İsmet Su ise 
AK Partili belediyelerin hizmet-
teki farkının vatandaş tarafın-
dan çok iyi algılandığını belirte-
rek, “İyi ki 2002’de Bursa’da ve 
Türkiye’de AK Parti’yi iktidara 
getirdiniz. İyi ki 2004’te bele-

diyeleri AK Partili başkanlara 
teslim ettiniz. AK Partili bele-
diyelerin bir farkı var. Biz devir 
alır, hizmet veririz. Milletimiz 
yapılanları gördü ve dedi ki ‘10 
yıldır devam eden AK Partili 
belediye hizmetleri 5 yıl daha 
devam etsin’. İnşallah sizin des-
teklerinizle bu hizmetler nice 
5 yıllar devam edecek. Ben Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız 
Recep Altepe başta olmak üzere 
tüm başkanlarımıza muvaffaki-
yetler diliyorum” dedi.
İlk tebrik anneden
Büyükşehir’de ikinci döneme 
başlayan ilk Başkan olan Başkan 
Altepe’yi bu mutlu gününde anne-
si Necla Altepe, eşi Hüsniye Altepe 
ve aile bireyleri de yalnız bırak-
madı. Tarihi bina önündeki töre-
nin ardından içeriye geçen Başkan 
Altepe, annesi Necla Altepe’nin 
elini öpüp, hayır duasını aldıktan 
sonra birlikte yeni dönem için 
hazırlanan pastayı kesti.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
tarihinde ikinci kez 
Başkanlık koltuğu-
na oturan ilk isim 
olurken, tarihi bina 
önünde binlerce 
vatandaş tarafından 
coşkuyla karşılandı. 
Dünya kenti olma 
yolunda geçen 5 yıl-
da sağlam temeller 
attıklarını dile geti-
ren Başkan Altepe, 
“Şimdi bu sağlam 
temeller üzerine 
geleceğin inşasına 
başlıyoruz” dedi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 4

Seçimlerin ardından bü-
yükşehir sınırlarına dahil 
olan tüm ilçelerde teşekkür 
ziyaretlerini sürdüren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Bursa’nın dağ ilçe-
leri Orhaneli, Keles, Büyükorhan 
ve Harmancık’ta da vatandaşlarla 
buluştu. İlk olarak Orhaneli ilçe-
sine gelen Başkan Altepe, burada 
yeniden seçilen Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve çok sayı-
da vatandaş tarafından karşılandı. 
Belediye binası önünde toplanan 
vatandaşlara, seçimlerde verdikleri 
destekler nedeniyle teşekkür eden 
Başkan Altepe, daha sonra ilçeyi ge-
zerek vatandaşlarla selamlaştı. Bu-
radan Büyükorhan’a geçen Başkan 
Altepe, burada da Büyükorhan’ın 
yeni Belediye Başkanı Hasan Taş’ı 
makamında ziyaret etti. Harmancık 
ilçe ziyaretinde de Belediye Başkanı 
Mustafa Çetinkaya ve vatandaşlar 
tarafından karşılanan Başkan Alte-
pe, burada da ilçeyi gezip vatandaş-
ları selamladı.
Pozitif ayrımcılığımız  
devam edecek
Dağ ilçeleri ziyaretinin son dura-
ğında Keles’e gelen Başkan Altepe, 
ilçe girişinde coşkuyu bir kalabalık 
tarafından karşılandı. Keles’in yeni 
Belediye Başkanı Mehmet Teke ve 
vatandaşlarla birlikte sokak sokak 
gezip vatandaşları selamlayan Baş-
kan Altepe, daha sonra belediye bi-

nası önünde vatandaşlara seslendi. 
Büyükşehir sınırlarına dahil olma-
masına rağmen geçen 5 yıl içinde 
dağ ilçelerine altyapıdan hizmet 
binalarına, üretim tesislerinden 
sosyal yatırımlara kadar pek çok 
alanda hizmet yaptıklarını hatırla-
tan Başkan Altepe, “Yörük Türkmen 
kültürünün yaşatıldığı bu topraklar 
bize ecdat emaneti. Bu nedenle dağ 
bölgesine karşı hep pozitif ayrım-
cılık içinde olduk. Çünkü burada 
göçü engellememiz, halkımızı kendi 
topraklarında mutlu ve huzurlu 
etmemiz gerekir. Artık bu işler 
gönüllülüğün ötesinde bizim gö-
revimiz haline geldi. Özel İdareler 
kapatıldı. Köy yollarından altyapıya, 
kırsal kalkınmadan sosyal donatı 
alanlarına kadar her şey bizim ön-
celikli görevimiz oldu. Kısacası artık 
Osmangazi’de, Nilüfer’de ne varsa 
Orhaneli’de, Keles’te, Harmancık’ta 
ve Büyükorhan’da da olacak. Vakit 
kaybetmeden çalışmalara başlı-
yoruz. Zaten nereye gölet lazım, 
nereye tarımsal tesis lazım hepsini 
belirlemiştik. Şimdi de imalatları 
başlatıyoruz. Tarımsal kalkınma na-
sıl olurmuş, herkese göstereceğiz” 
diye konuştu.

Dağ yöresi 
pozitif ayrımcılıkla kalkınacak
Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta vatandaşlarla bir araya gelen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da dağ bölgesine pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını ve yeni istihdam alanla-
rı oluşturarak göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Merkezde ne varsa 
ilçelerde de olacak
Bursa tarihinde ilk kez üst 
üste ikinci kez Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen 
Başkan Altepe, Orhangazi, 
İznik, İnegöl ve Yenişehir’de 
kent turu atarak vatandaşları 
selamladı.
30 Mart yerel seçimlerinden galibiyetle 
çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, teşekkür turlarına 
Orhangazi’den başladı. Orhangazi’nin 
ardından sırasıyla İznik, İnegöl ve 
Yenişehir’e geçen Başkan Altepe, büyük 
sevgi gösterileriyle karşılandı. Yüzlerce 
vatandaşla birlikte şehir turu atan Başkan 
Altepe’ye, Orhangazi turunda AK Parti 
Bursa Milletvekili İsmail Aydın, ilçenin 
çiçeği burnunda belediye başkanı Neşet 
Çağlayan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Kaya da eşlik etti. Kent girişinde İstanbul 
Kapı’da İznik’in yeni belediye başkanı 
Osman Sargın ve İznikliler tarafından 
karşılanan Başkan Altepe, ‘Her zaman her 
yerde Recep Altepe’, ‘Bursa seninle gurur 
duyuyor’ ve ‘Büyük Bursa büyük başkan’ 
sloganlarıyla sokakları dolaştı. İnegöl’de 
de Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK 
Parti İlçe Başkanı Bülent Temelli’yle 
birlikte caddeleri dolaşarak ilçe halkına 
teşekkür eden Başkan Altepe, son olarak 
Yenişehir’e geçti. Yenişehir’de Mehter 
Takımı’nın marşlarıyla karşılanan, ilçe 
gezisi sırasında davul zurna eşliğinde va-
tandaşlarla seçim sevincini paylaşan Baş-
kan Altepe, burada ilçenin yeni belediye 
başkanı Süleyman Çelik’le birlikte balkon 
konuşması da gerçekleştirdi.

“Herkesin belediye başkanıyız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türk halkının yerel seçimlerde 
istikrardan yana oy kullandığını söyle-
di. Büyükşehir Belediyesi olarak geçen 
dönem 25 yılda yapılabilecek hizmetleri 
akılcı yönetim anlayışıyla 5 yılda Bursa’ya 
kazandırdıklarını, seçime yapacakları 
projelerin teminatı olan tamamlanan pro-
jeleri anlatarak girdiklerini ve istedikleri 
sonucu aldıklarını belirten Başkan Altepe, 
makro ölçekli projeleri ilçe belediyeleri 
için de uygulamak için gün saydıklarını 
ifade etti. Bursa ve genelindeki sanayinin, 
kırsal kesimdeki üretimin ve turizmin 
gelişmesi için yapılması gereken ne varsa 
yerine getireceklerini, Bursa il merkezinde 
olduğu gibi ilçelerde de kentleşme yolun-
da önemli adımlar atacaklarını söyleyen 
Başkan Altepe, “Bursa, Orhangazi, İznik, 
İnegöl ve Yenişehir’in hedefleri büyük. Bu 
konuda yapılacak çok şey var. Bunlar da 
ancak Büyükşehir’in desteğiyle yapılabilir. 
Başta alt yapı ve çevre olmak üzere tüm 
sektörlerde inşallah büyük bir kalkınma 
dönemi başlayacak” dedi.
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“Teşekkürü hizmetlerimizle göstereceğiz”
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Alte-
pe, AK Parti Bursa 
Milletvekili Önder 
Matlı ile birlikte 

önce Karacabey, ardından da 
Mustafakemalpaşa’da bir araya 
geldiği vatandaşlara seçimlerde 
kendisine verilen desteklerden 
dolayı teşekkür etti.
Başkan Altepe, Matlı ve yerel 
seçimlerde Karacabey’in güveni-
ni kazanan Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan ile birlikte da-
vul zurna eşliğinde Karacabey’in 
caddelerinde ve çarşısında 
gezdi. İlçe halkından yoğun ilgi 
gören Milletvekili Matlı, Başkan 
Altepe ve Özkan’a vatandaşlar 
alkışlarıyla destek verdi.
Karacabey, artık yalnız değil
Karacabey Belediyesi’nde vatan-
daşlara seslenen Başkan Altepe, 
ilçede tarihi bir gün yaşandığını 
belirterek, “Karacabey, yeni baş-
kanını buldu. Son sözü halk söy-
leyecek dedik. Karacabey halkı, 
Ali Özkan’ı seçti. Bu dönem fark-
lı bir dönem olacak. Karacabey, 
artık yalnız değil. Karacabey’in 
arkasında, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Recep Altepe ve Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan 
var. Desteğinize teşekkür edi-
yorum. Bizler icraat adamıyız. 
Asıl teşekkürü, hizmetlerimizle 
göstereceğiz” diye konuştu.
Karacabey’de ‘önce insan’
Başkan Altepe, Karacabey’in yeni 
dönemde yoğun hizmet alaca-
ğını sözlerine ekledi. Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan da 
‘önce insan’ felsefesiyle yola 
çıktıklarını anlatarak, “Hizmete 
ve Karacabey’i kalkındırmaya 
geldik. Karacabey’i özlediği ya-
tırımlarla buluşturacağız. Yeni 
Karacabey’i inşa etmek için hal-
kın hizmetkarıyım” dedi. AK Parti 
Bursa Milletvekili Önder Matlı ise 
çok zor bir seçim dönemi atla-
tıldığını belirterek, “Üçlü olsun, 
güçlü olsun dedik. Başbakan 
Erdoğan, Başkan Altepe ve Baş-
kan Özkan ile Karacabey hizmet 
alsın istedik. Halktan alınan güçle 
en güzel hizmetleri Karacabey’e 
taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Halka hizmet bizim işimiz”
Başkan Altepe, daha sonra AK 
Parti Milletvekili Önder Matlı 
ile birlikte Mustafakemalpaşa 
İlçesi’ne de gitti. Mustafake-
malpaşa Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan ve Büyükşehir bü-
rokratlarının da eşlik ettiği ilçe 
turunda, Altepe, vatandaşların 
alkışlarıyla karşılandı. Baş-
kan Altepe, Adnan Menderes 
Meydanı’nda halka seslenerek, 
“Mustafakemalpaşa’da yeni bir 
dönem başlıyor. İlçenin geleceği 
için yapılan her işe Büyükşehir 
Belediyesi de destek verecek. 
İlçede Sadi Kurtulan yeniden 
seçildi, Büyükşehir’de de ben 

Mustafakemalpaşalıların deste-
ğiyle ikinci kez başkan oldum. 
Bu dönem yalnız değilsiniz. Ar-
tık kazanan Mustafakemalpaşa 
olacak. Halka hizmet bizim işi-
miz. Bu kadrolar icraat kadrola-
rı, bugüne kadar ne söylediysek 
yaptık, bundan sonra da daha 
fazlasını yapacağız” şeklinde 
konuştu.
Matlı’dan sürpriz
Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan da va-
tandaşlara kendisine duyulan 
güvenden dolayı teşekkür etti. 
Başkan Altepe, Matlı ve Kurtu-
lan ile birlikte, Mustafakemalpa-
şa çarşısında esnafı ziyaret etti, 
Yalıntaş, Orta Mahalle ve Yeni 
Dere Mahalle’de vatandaşlarla 
bir araya geldi. AK Parti Millet-

vekili Önder Matlı, Yeni Dere 
Mahalle’de yaptığı konuşmada, 
Roman vatandaşlar için yaptırı-
lan TOKİ konutlarının anahtar-
larının yakında teslim edileceği-
nin de müjdesini verdi.

Bursa’da güven ta-

zeleyerek yeniden 

Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı seçilen 

Başkan Recep Al-

tepe, Karacabey ve 

Mustafakemalpaşa 

ilçelerinde kendisini 

destekleyen vatan-

daşlara teşekkür 

ederek ‘daha fazla 

hizmet’ sözü verdi.
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Bursa’nın demir ağlar-
la örülmesi hedefiyle 
9 kilometrelik Bursa-
ray Görükle ve Emek 

hatlarının ardından konforlu 
ulaşımın kentin doğu yakası 
ile buluşturulması amacıyla 
hayata geçirilen 7 duraklı 8 
kilometrelik Kestel hattının 
ilk 4 istasyonunun ardından 
Cumalıkızık/Değirmenönü 
ve Gürsu istasyonları’nda 
da yolculu seferler başladı. 
Arabayatağı istasyonundan iti-
baren 8 bin100 metrelik geliş 
gidiş hattın ilk 4 istasyonunu 

oluşturan 5 bin 175 metrelik 
Mimar Sinan- Orhangazi Üni-
versitesi, Hacıvat, Şirinevler ve 
Otosansit istasyonları, geçtiği-
miz hafta Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın da katıldığı 

törenle hizmete açılmıştı. 
İstasyondaki son eksiklikleri 
tamamlanan Cumalıkızık/
Değirmenönü ve Gürsu 
istasyonların da açılmasıyla 
birlikte hattaki 6 istasyon 
seferlere açılırken, konforlu 
ulaşım Gürsu ile buluşmuş 
oldu. Arabayatağı- Otosansit  
istasyonları arasında 15 da-

kika sefer sıklığında karşılıklı 
ikili dizi vagonlarla verilen 
hizmet artık Arabayatağı - 
Gürsu arasına taşınıyor.

6

Teleferik 
Mayıs sonunda 
seferlere
başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ’ın ulaşımına konfor katacak olan 
yeni teleferiğin deneme seferlerine katılarak, modern ulaşımın Mayıs ayı sonunda 
başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin eski 
teleferiği modernize ederek ken-
te kazandırdığı yeni teleferikte, 
seferler Mayıs ayının sonunda 

başlayacak. Uludağ’a ulaşımı daha kon-
forlu ve pratik bir hale getirmek hede-
fiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, teleferi-
ğin deneme seferlerine katıldı. Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürok-
ratlarıyla birlikte, Teferrüç’ten bindiği 
teleferikle Kadıyayla ve Sarıalan’a istas-
yonlarına gelerek, yeniden Teferrüç’e 
teleferikle döndü.
Başkan Altepe, teleferikte deneme 
çalışmalarının yanı sıra istasyonlardaki 
eksiklerin de hızla giderildiğini belirte-
rek, “Bursa’nın simgelerinden biri olan 
Uludağ’a çıkarken en çok tercih edilen 
eski teleferik, 1963 yılından 2013 yılına 
dek, 50 yıl boyunca kente ve ziyaretçi-
lerine hizmet verdi. Şimdi eski sistem 
modernize ediliyor ve yeni teleferikle 
ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Artık 
vatandaşlarımız, yeni gondol sistemli 
teleferikle, Uludağ’a daha rahat çıkabile-
cekler” dedi.
“Sıra bekleme derdi yok”
Yeni sistem teleferikle eskisine göre 
yolcu taşıma kapasitesinin arttığını ha-
tırlatan Başkan Altepe, “Artık sıkıntı yok, 
yolcuların sıra bekleme derdi de kal-
mayacak. 19 saniyede 1 kabin hareket 

edecek ve karayoluyla 35 kilometrelik 
yol, teleferikle 12 dakikada rahatça kat 
edilecek. Artık çalışmalarımızın son-
larındayız. Deneme seferleri yapılıyor. 
Yakında yeni teleferikle panaromik bir 
yolculukla Uludağ’a çıkılabilecek” diye 
konuştu.
Mayıs sonunda seferler başlıyor
Teferrüç – Kadıyayla ve Sarıalan hattın-
da deneme yapan Başkan Altepe, “Yak-
laşık 1 ay sonra, Mayıs ayının sonunda 
bu hat seferlerine başlayacak” dedi.

Daha sonra, yazın da teleferiği oteller 
bölgesine ulaştırmayı hedeflediklerini 
belirten Başkan Altepe, yeni teleferiğin 
eskisine göre rüzgara daha dayanıklı 
olduğunu da vurgulayarak, “Kabinler 75 
- 80 km rüzgara kadar rahatça dayanı-
yor. Artık rüzgar nedeniyle sefer iptali de 
yapılmayacak. Mevcut sistem yere daha 
yakın, yükseklik korkusu olanlar da 
rahatça teleferikten yararlanabilecekler. 
8’er kişilik kabinlerde zevkli bir yolcu-
lukla Uludağ’a ulaşım sağlanacak. Yeni 
teleferik Bursa’ya değer katacak” dedi.

Raylı ulaşım Gürsu ile buluştu
Büyükşehir Belediyesi’nin kesintisiz ve konforlu ulaşımı kentin doğusu ile buluşturmak amacıyla bu dönem programda 
olmamasına rağmen hayata geçirdiği Bursaray Kestel hattının Cumalıkızık ve Gürsu istasyonları da ulaşıma açıldı.

Tophane’ye çıkmak 
artık çok daha kolay
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından vatandaşları toplu 
ulaşıma sevk ederken, kısa 
mesafelerin ikinci bir araç 
yerine yürüyerek aşılması 
amacıyla Balibey Han yanına 
yaptırılan yürüyen merdiven-
lerle artık Tophane’ye çıkmak 
işkence yerine keyfe dönüştü. 

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan 
çıkarmak amacıyla 5 yılda 540 
kilometre yol, 26 kilometre raylı 
sistem, 30’un üzerinde köprü kav-

şak projesini hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, toplu ulaşımı daha cazip hale 
getirmek amacıyla yaya yoğunluğunun 
fazla olduğu bölgeleri yeniden dizayn 
ediyor. Özellikle toplu taşıma araçları 
ile kent merkezine gelen vatandaşları, 
yakındaki mesafeye gitmek için başka bir 
araca binmek yerine yürümesini teşvik 
etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye-
si, kent merkezinde planlanan yürüyen 
yol ve merdiven uygulamalarından ilkini 
Balıbey Han yanında hayata geçirdi. Toplu 
taşıma araçlarından Timurtaş Paşa dura-
ğında inen yolcuların Tophane’ye çıkmak 
için buradaki dik merdivenleri çıkmakta 
zorlandığını gören Büyükşehir Belediye-
si, buraya yapılan yürüyen merdiven ile 
önemli bir çileyi keyfe dönüştürdü.
Bursalılara yürümeyi hatırlatacağız
Vatandaşları yürümeye teşvik edecek sis-
temler geliştirdiklerini ifade eden Başkan 
Altepe, "Eskiden Bursa’yı bir baştan bir 
başa yürürdük. Ancak şimdi çok kısa me-
safeleri bile yürümeye üşeniyoruz. Bu ne-
denle de kent merkezinde araç yoğunluğu 
yaptığımız yatırımlara rağmen eksilmiyor. 
Bunun için de toplu taşıma araçlarını 
cazip hale getirecek, bu tür yürüyen yol ve 
yürüyen merdiven imalatlarıyla şehri-
mizi yeniden dizayn ediyoruz. Buradaki 
merdivenleri, bırakın yaşlıları gençler 
bile çıkmakta zorlanıyordu. Artık burada 
otobüsten inen vatandaşlarımız kolaylıkla 
tophane bölgesine çıkabilecek” dedi. 
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THY’den Bursa 
uçuşları için 
yeşil ışık
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi ziyaret eden 
Türk Hava Yolları Genel Mü-
dürü Temel Kotil, “Ankara’dan 
uçuyorduk Bursa’ya ama 
bizim artık diğer taraflara 
da uçmamız gerekiyor. Daha 
önce uçmuştuk. Bu kararları-
mıza yeniden geri döneceğiz 
Allah’ın izniyle” dedi. 

Kestel Sosyal Tesisleri 
ile ilçenin yıldızı parlıyor
Büyükşehir Belediyesi’ne 
Kestel Belediyesi tarafın-
dan tahsis edilen ve BUR-
FAŞ tarafından işletilecek 
olan Kestel Sosyal Tesisle-
ri, törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın merkezinde imza 
attığı hizmetlerle kente vizyon 
katan Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal sorumluluk odaklı yatı-

rımlarını ilçelere de taşımaya devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
şirketlerinden BURFAŞ tarafından 
işletilecek olan Kestel Sosyal Tesisleri, 
törenle vatandaşların hizmetine açıldı.
Kestel’de hizmet bereketi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın her köşesine eserler 
kazandırdıklarını belirterek, “Kestel’de 
rahmet var, bereket var, hizmet var. 
Kestel’e her geldiğimde büyük deği-
şiklikler görüyorum. Kestel Belediye 
Başkanımız Yener Acar çalışıyor, 
hizmetlerin en iyisini yapıyor. Şu anda 
30 Büyükşehir var ve onların yüzde 
80’inde bugün Kestel’e kazandırılan 
tesis gibisi yok. İşte, hizmet beledi-
yeciliği bu. Yener Acar’ın Kestel’de 
yapacak çok işi var. Çünkü arkasında 
Büyükşehir Belediyesi ve Recep Altepe 
var” diye konuştu.
“Halkımıza sevgimizi hizmetle-
rimizle gösteriyoruz”
Kestel’in en iyi hizmetleri aldığına 
işaret eden Başkan Altepe, “Kestel 
hizmete doymayacak, çünkü Kes-
tel hizmetin en iyisine layık. Bizler 
hizmet insanıyız, halkımızı seviyoruz, 
halkımıza duyduğumuz sevgiyi de 
hizmetlerimizle gösteriyoruz. Şu anda 
Bursa’da 30 sosyal tesisimiz var, 21’i 
BURFAŞ tarafından işletiliyor. Kestel’in 
buluşma noktası olacak olan Kestel 
Sosyal Tesisleri de BURFAŞ tarafından 
işletilecek. Bizim hedefimiz, huzur 
kenti Kestel ve huzur kenti Bursa’yı 
oluşturmaktır” dedi.
Mega proje
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise 
Kestel’de imza atılan hizmetlerle ilgili 

heyecanını ifade ederek, “Kestel’de 
tarihi bir gün yaşıyoruz. Kestel’de 10 
yıllık emeğimizle ortaya koyduğumuz 
bir mega projeyi açıyoruz, heyecan 
duyuyoruz. Kestel 10 yılda Bursa’nın 
parlayan yıldızı oldu, olmaya da de-
vam ediyor. Kestel’de gelecek 50 yıla 
yetecek altyapı hizmetleri Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ tarafından yapıl-
dı” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin sabah 
oturumuna katılan Türk Hava 
Yolları Genel Müdürü Temel 
Kotil, öğle yemeğinde Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir 
araya geldi. Dobruca Sosyal Tesisleri’nde-
ki yemekte ele alınan öncelikli konu ise 
Bursa’nın hava ulaşım ağının güçlenmesi 
oldu. THY Genel Müdürü Temel Kotil ile 
Bursa’nın havadan da erişilebilir olması 
için sürekli istişare içinde olduklarını ifa-
de eden Başkan Altepe, “Biz Anadolu’ya 
ve yurtdışına daha rahat erişebilmek 
istiyoruz. Tek hedefimiz de Yenişehir 
Havaalanı’nın canlanması. Genel Müdü-
rümüzle bu konuda Türk Hava Yolları’nın 
neler yapabileceğini görüştük. Bir dünya 
markası ola Türkiye’nin gururu THY 
ile bunu başarmamız gerekir. Bursa 3 
milyonluk kent ve 25 sanayi bölgesi var. O 
yüzden bu sorunun bir an evvel çözül-
mesi gerekir. Biz bu konuda Büyükşehir 
Belediyesi, Valilik, BTSO ve işadamlarımız 
olarak THY’nin arkasındayız. THY ile 
yapacağımız ortak çalışmalarla yakında 
hareket başlamış olacak. Ben olumlu yak-
laşımları nedeniyle Genel Müdürümüze 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemek öncesi kentin en hakim noktası 
olan Doburca’dan Bursa’yı izleme fırsatı 
bulan THY Genel Müdürü Temel Kotil ise, 
“Bursa’nın 3 milyonluk bir kent olduğunu 
biliyorduk ama buradan bakınca 3 milyon 
daha net görünüyor. Ankara’dan uçu-
yorduk Bursa’ya ama bizim artık diğer 
taraflara da uçmamız gerekiyor. Daha 
önce uçmuştuk. Bu kararlarımıza yeniden 
geri döneceğiz Allah’ın izniyle. Bu konuda 
Bursa’ya başarılar diyorum” dedi.
Konuşmaların ardından THY Genel 
Müdürü Kotil, Başkan Altepe’ye uçak 
maketi hediye ederken, Başkan Altepe de 
misafirine el yapımı bıçak verdi.
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Bursa’nın 
mevcut 
22 ki-

lometre olan 
raylı sistem ağını, 

geçtiğimiz dönem 
yapılan 26 kilometre-

lik hat ile 48 kilometreye 
çıkaran Büyükşehir Beledi-

yesi, yeni dönemde kendi demir 
ağlarla örmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz dönem 9 kilometrelik 
Bursaray Görükle ve Emek, 8 kilo-
metrelik Bursaray Kestel hattı ile 
2,5 kilometrelik Cumhuriyet Cad-
desi – Davutkadı ve 6,5 kilomet-
relik Heykel Garaj tramvay hattını 
Bursa’ya kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, raylı sistem yatırım-
larında hız kesmiyor. Bursaray 
Emek hattı ile Hızlı Treni birbirine  
bağlayacak hattı öncelikli günde-
mine alan Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tramvay hatlarında da ilk 
etapta 10.2 kilometrelik Kent 
Meydanı- Terminal - DOSAB 

hattını hayata 
geçirmeyi 
planlıyor.

Yeni dönem için 
projelendirilen 
5.3 kilometrelik 
Mudanya- Güzelyalı 
hattı, 5.9 kilometrelik 
Cumhuriyet Caddesi - 
Gökdere – İncirli- T.M.Ali 
Caddesi - Selçukbey Caddesi- 
Siteler hattı, 7 kilometrelik Cum-
huriyet Cadde – Gökdere – Beyazıt 
Caddesi – Eğitim Cadde – Ortabağ-
lar Mh - Güllük Mh – Mimarsinan 
Mh – Erikli Mh hattı, 7.3 kilomet-
relik Hüdavendigar kent parkı 
– Dikkaldırım – Çekirge – Altıpar-
mak – Atatürk Cadde – Setbaşı 
– Yeşil hattı, 7.3 kilometrelik Hü-
davendigar kent parkı – Beşevler 
Cd – Küçük sanayi – Bilgiler Cadde 
hattı, 4.1 kilometrelik Karafatma 
Meydanı – FSM Bulvarı – Esentepe 
– Bağlarbaşı – Hürriyet Meydanı 
hattı, 2.4 kilometrelik Merinos 
–Kanalboyu hattı, 3 kilometrelik 
Uluyol - eski Gemlik yolu hattı ve 
10.8 kilometrelik 
Gürsu – Kestel hattı ile konforlu 
ulaşım kentin dört bir yanını sa-
racak.

8

Demir ağlar Bursa’yı sarıyor
Bursa’nın mevcut 22 kilometre olan raylı sistem ağını, geçtiğimiz dönem yapılan 26 kilometrelik hat ile 48  
kilometreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde kendi demir ağlarla örmeye devam ediyor.
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Büyükşehir tarihinde yapılan 
190 kilometrelik yeni yola 
karşılık, 5 yılda yaklaşık 540 
kilometrelik yeni yol ve yol 
genişletme çalışması ile önemli 

bir rekora imza atan Büyükşehir Beledi-
yesi, yeni dönemde de kendi rekorunu 
kırmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1.2 kilo-
metrelik bölümü hizmete açılan Çelebi 
Mehmet Bulvarı’nın Yıldırım etabındaki 
çalışmalara bu dönem ağırlık verilirken, 
bu yol Gürsu ve Kestel’e kadar uzanacak. 
Erdoğan Cadde 30 metrelik imar yolu, 
Hamitler - Yunuseli 40 metrelik imar 
yolu, İnkaya bağlantı yolu, Stadyum bağ-
lantı yolları, Güney çevre yolu ve çalış-
maları tamamlanma aşamasına gelen 
Dağ Yolu Caddesi genişletme çalışması 
gibi projelerle, kent içi karayolu ulaşımı 
sorun olmaktan çıkacak.
Kavşaklarla kesintisiz ulaşım
Geçtiğimiz yıl 30’un üzerinde yeni köprü 
ve kavşakla ulaşımdaki düğümleri bir 
bir çözen Büyükşehir Belediyesi, yeni 
dönemde yapılacak köprü ve kavşaklarla 
kent içindeki karayolu ulaşımını tama-
men kesintisiz hale getiriyor. Özellikle 
Bursa – İstanbul karayolu üzerindeki ça-
lışmalara öncelik veren Büyükşehir Be-
lediyesi, Buttim kavşağı, Panayır köprülü 
kavşağı, Demirtaş makine ikmal kavşağı, 
Geçit Teknik Malzeme Kavşağı, Orhaneli 
yolu Beşevler kavşağı ve Hal Büyükşehir 
kavşağı ile trafiğe nefes aldıracak.

Medeniyete köprü kuruyoruz
‘Yol medeniyettir’ ilkesi ile yatırım 
bütçesinin yarıdan fazlasını ulaşıma 
ayıran Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı 
karşılamayan köprülerin yenilenmesinin 
yanında yeni yapılacak köprülerle de 
karayolu ulaşımına önemli bir destek 
sağlıyor. Yeni dönem için projelendirilen 
Akçalar Fadıllı köprüsü, Akom köprüsü, 
Alman kanalı köprüleri, Ayvalı dere köp-
rüleri, Büyükbalıklı köprüsü, Değirme-
nönü Karapınar köprüsü, Gökdere üzeri 
eğitim vadisi köprüsü, Gökdere üzeri 
Vatan Zafer köprüsü, Güzelyalı köprüleri, 
Hacivat köprüsü, Kaplıkaya köprüsü, 
Samanlı Deliçay cenup kanalı köprüleri, 
Tahtalı Ürünlü köprüsü, Vakıf köprüsü 
ve Yeniceabat köprüsü ile ulaşım sorun 
olmaktan çıkacak.

9

Karayolunda hedeflere ulaşıyoruz
Geçtiğimiz dönem yaklaşık 540 kilometrelik yeni yol ve yol genişletme çalışmasının yanında 30’un üzerinde köprü ve 
kavşakla ulaşım sorununa köklü çözümler getiren Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle 
ulaşımı sorun olmaktan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

  Demirtaş Kavşağı   Panayır Kavşağı

  Geçit Kavşağı  Stadyum Bağlantı Yolu

  Orhaneli Yolu

Akom Köprüsü

  Akçalar Fadıllı Köprüsü

  Buttim Kavşağı   Ayvalı Dere Köprüsü   Hal Kavşağı
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Tarih 
değerini 
buluyor

Geçtiğimiz dönem-
de hayata geçiren 
150’nin üzerindeki 
tarihi ve kültürel 
miras projesi ile 
Bursa’yı bir açık 
hava müzesine dö-
nüştürme yolunda 
önemli bir mesafe 
kateden Büyükşehir 
Belediyesi, yeni dö-
nem de tarihi miras 
çalışmalarına ağırlık 
veriyor.

Bursa’da 2300 yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık 
arkeolojik bölgelere, 700 
yıllık Osmanlı eserlerinden 
Cumhuriyet dönemi sivil mi-

mari örneği yapılara kadar her alanda 
önemli eserleri kente kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, bu dönemde 
de tarihi miras çalışmalarına yoğunla-
şıyor. Çalışmaları tamamlanma aşama-
sına gelen ve 8500 yıl öncesinin yaşam 
izlerini taşıyan Arkeopark’ın yakında 
ziyarete açılması planlanırken, Baye-
zid Paşa Medresesi, Bursa Mevleviha-
nesi, Çandarlı Hamamı, Tophane Müze 
Park, Çanakkale Kireçtepe şehitliği, 
Gemlik Balıkpazarı Hamamı, Gemlik 
Yalı Konak ve İznik’teki tarihi yapılar, 
bir bir ayağa kaldırılacak.
Turizmde kalkınma dönemi
Bursa’nın turizmden hak ettiği payı 
alması amacıyla geçtiğimiz dönem 
önemli eserleri kente kazandıran Bü-
yükşehir Belediyesi, yetkilerin il sını-
rına ulaşmasıyla birlikte kentin sahip 
olduğu tüm turizm değerlerine el atı-
yor. Mevcut fuar alanın genişletilme-
sinin yanında sahiller, termal turizm 
ve Uludağ’a yönelik projelerin startını 
vermeye hazırlanan Büyükşehir Bele-
diyesi, Keramet Köyü Ilıcası, Oylat ve 
Tümbüldek’in termal sağlık turizmine 
kazandırılması için çalışmaları başlat-

tı. Bursa sahillerinin güney sahillerini 
aratmayacak şekilde yeniden düzen-
leneceği çalışmalar kapsamında Cru-
ise Gemisi yanaşma alanları, Gemlik 
Ahmet Dural Kent Meydanı, Güzelyalı 
sahil bandı kentsel tasarımı, Liman-
kent projesi ile sahiller gerçek değeri-
ni bulacak. Uluabat Ekoturizm projesi 
Karacabey ilçesi ve bölgeye önemli bir 
değer katarken, Uludağ’daki göller, 
birinci bölgeye yapılacak spor tesisle-
ri, turizm parkurları, otopark, kültür 
merkezi ve kafeteryalar ile Uludağ’ın 
yılın 12 ayı turizme hizmet etmesi 
sağlanacak.

Bursa’da Zaman’a 
basın onur ödülü
Büyükşehir Belediyesi’nin 
kültür yayını olan Bursa’da 
Zaman Dergisi, Türk Dünyası 
Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ta-
rafından Türk kültürüne ve bu 
kültürün tanıtılmasına, kültür 
sanat alanındaki birikimin 
paylaşılmasına sağladığı 
katkı nedeniyle ‘Basın Onur 
Ödülü’ne layık görüldü.
TÜRKSOY’un bu yıl beşincisini gerçekleş-
tirdiği Basın Onur Ödülleri, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçilen Eskişehir’de dü-
zenlenen törenle sahiplerini buldu. Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov, Eskişehir Valisi 
Güngör Aziz Tuna, Eskişehir Milletve-
kili Salih Koca, Türksoy Genel Sekreter 
Yardımcısı Fırat Purtaş ve basın meslek 
örgütleri temsilcilerinin hazır bulunduğu 
törene, başta Türk dünyası olmak üzere 
30 ülkeden 120 yabancı gazeteci ve yurt 
içinden de 250 gazeteci katıldı.

Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, Türk Dünyası Basın Şu-
rası kapsamında Orta Asya ve Avrupa’dan 
gelen gazetecilerin hem Türk soyundan 
gelen ülkeler arasındaki kültürel iletişimi 
güçlendireceğini hem de karşılıklı mes-
leki birikimlerin paylaşılması noktasında 
yararlı olacağını söyledi. TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov ise, iletişimin 
önemine değindi ve Türk kültürünün 
tanıtımında en önemli görevin basın men-
suplarına düştüğünü kaydetti. Kaseinov, 
Bursa’nın Türksoy ile birlikte gerçekleş-
tirdiği kültürel etkinliklere de değindi ve 
bu işbirliklerin devamını diledi. 
TÜRKSOY’un, Türk kültürüne ve bu kültü-
rün tanıtılmasına, kültür sanat alanındaki 
birikimin paylaşılmasına katkıda bulunan 
kişi ve kuruluşlara verdiği Basın Onur 
Ödülü de Bursa’nın oldu. Bursa Büyük-
şehri Belediyesi’nin kültür yayını olan 
Bursa’da Zaman Dergisi’ne verilen Basın 
Onur Ödülü, derginin Genel Yayın Yönet-
meni ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Saffet Yılmaz’a Es-
kişehir Milletvekili Salih Tuna tarafından 
verildi. Bursa’da Zaman’a verilen ödülü 
değerlendiren Genel Yayın Yönetmeni Saf-
fet Yılmaz, Bursa’nın göçlerle oluşmuş bir 
şehir olduğuna dikkat çekti ve Bursa’nın 
bugünkü yöneticilerinin, kentin göç aldığı 
ve verdiği tüm coğrafyalarla kültürel 
işbirliği yaptığını söyledi.
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Kırsalda kalkınma başlıyor
Bugüne kadar ağırlıklı 

olarak mücavir alan 
sınırları dışında ka-
lan bölgelere sosyo-
kültürel yatırımlar 

yapan Büyükşehir Belediyesi, 
kırsal kalkınmaya yönelik ilk 
somut adımı da Keles’te attı. İş-
sizlik nedeniyle il genelinde en 
fazla göçün yaşandığı Orhaneli, 
Büyükorhan, Harmancık ve 
Keles’te yeni istihdam alanları 
oluşturmak, tarım ve hayvancı-
lığı geliştirilmesine katkı sağla-

mak amacıyla 
kurulan Keles 
Süt Ürünleri 
Tesisi üreti-
me başladı. 
Günlük 30 
ton süt işle-
me kapasi-
tesi bulunan 
tesislerde el 
değmeden 
en gelişmiş 
makine dona-
nımı ile üre-
tilen ürünler, 
kentin farklı 
noktalarında-
ki 120 BESAŞ 
büfesinde 
tüketiciyle 
buluşuyor. 
BESAŞ mar-

kalı ayran, kaşar, yoğurt ve lora 
ilgi her geçen gün artarken, 
talepler doğrultusunda hem 
üretim miktarının artırılması 
hem de yeni ürün çeşitlerinin 
piyasaya sürülmesi yönünde 
çalışmalar devam ediyor.
Çiftçinin yüzü gülecek
Büyükşehir Belediyesi’nin 
himayesine giren tüm ilçeler-
de kırsal kalkınmanın önünü 
açacak yeni projeler bir bir 
devreye alınıyor. İlk etapta yine 
dağ yöresinde hayvancılığın 
geliştirilmesi hedefleyen Et ve 
Et Ürünleri Tesisi kurulması-
na yönelik proje çalışmaları 
devam ederken, tüm ilçelerin 
tarımsal yapısına uygun yeni 
projeler hazırlanıyor. Meyve ve 
sebzeciliği destekleme projesi 
kapsamında; sektöre destek 
amacıyla TARIM A.Ş.’nin kurul-
ması, markalaşma desteği, yurt 
içi ve yurt dışı pazar araş-
tırmalarının desteklenmesi, 

sulama ihtiyacını karşılayacak 
bölgesel sulama göletlerinin 
oluşturulması ve sondaj des-
teği, ürünleri değerlendirecek 
tesislerin kurulması, doğa şart-
larına karşı erken uyarı sistemi 
kurulması, meyve sebze alım 
merkezleri, verimliliği yüksek 
fidan teşviki, zirai ilaç denetimi 
ve temini, analiz laboratuvarla-
rı kurulması, tarım arazilerine 
elektrik hattı çekilmesi, Tarım 
TV’nin kurulması ve bilinç-
lendirme çalışmaları, tarımsal 
ürünlerde kalıntı denetimi gibi 
konular üzerinde çalışmalar 
devam ediyor.
Tesisleşme hamlesi
Yeni dönemin tarımsal alan-
da da tesisleşme hamlesinin 
yaşanacağı bir dönem olmasını 
hedefleyen Büyükşehir Beledi-
yesi, ürünlerin katma değerini 
arttıracak konserve, salça, turşu, 
meyve suyu gibi ürün işleme te-
sislerinin kurulması, et ürünleri 
tesisi kurulması, ürün üstü zirai 
ilaç kalıntılarını kontrol edecek 
laboratuvar kurulması, zeytin-
yağı denetimlerini sağlayacak 

laboratuvar kurulması, hayvan-
cılık sektörüne yönelik ekipman 
desteği sağlanması, soğuk depo-
lar kurulması ve meyve - sebze 
alım merkezleri gibi tesislerle 
ilgili proje çalışmalarına da 
ağırlık verdi. Yine zeytinciliğin 
desteklemesine yönelik projeler 
kapsamında zeytin işleme tesisi 
kurulması ve hayvancılığın des-
teklemesine yönelik olarak da 
Organize Hayvancılık Bölgeleri 
kurulması, arıcılık ve ipekbö-
cekçiliğinin teşvik edilmesi de 
Büyükşehir’in yeni dönemde 
üzerinde durduğu en önemli 
konu başlıkları arasında yer 
alıyor.

Büyükşehir yasası 
gündemde bile yokken 

mücavir alan dışın-
daki ilçelerin ekono-
mik ve sosyal açıdan 
kalkınmasına yönelik 
çalışmaları başlatan 
ve Keles Süt Ürünleri 

Tesisi ile bu alanda 
somut bir adım atan 

Büyükşehir Belediyesi, 
yeni projelerle çiftçi-

nin yüzünü güldürme-
ye hazırlanıyor.

Et ve Et Ürünleri  
Tesisi kurulmasına yöne-

lik proje çalışmaları devam 
ederken, tüm ilçelerin ta-

rımsal yapısına uygun yeni 
projeler hazırlanıyor. 

Yangın dolaplarıyla dar 
sokaklar daha güvenli
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
itfaiye araçlarının girmekte zor-
landığı dar sokaklar ile merdi-
venli sokaklardaki olası yangın-
lara müdahale etmek amacıyla 
5 yıl önce başlatılan yangın 
dolabı sayısı, yeni yapılan 12 
yangın dolabı ile 60’a çıktı.
Gerek itfaiye araçlarının yenilenmesi, gerek 
yeni itfaiye binalarının hizmete açılması gerek-
se de personel takviyesi ile itfaiye birimini her 
geçen gün daha da güçlendiren Büyükşehir Be-
lediyesi, itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı 
dar sokaklar için 5 yıl önce başlattığı yangın 
dolabı uygulaması ağı giderek genişliyor. İlk 
olarak 2009 yılında 12 bölgeye kurulan yangın 
dolapları, yangınlara anında müdahale imkanı 
sağlarken, yeni devreye alınan 12 yangın 
dolabı ile hizmete alınan dolap sayısı da 60’a 
çıkmış oldu. Türkiye’nin ilk projesi olma özel-
liğini taşıyan yangın dolapları sayesinde itfaiye 
araçlarının girmekte zorlandığı dar ve bayır 
olan Alacahırka Mahallesi Naipdere Sokak, 
Mollafenari Mahallesi Aralık Sokak ve Maksem 
Mahallesi Yıldıztepe Sokak’ta çıkan ev yangın-
larına anında müdahale imkanı sağlandı. Yine 
Unçukuru, Avdancık, Küçükdeliller ve Cumalı-
kızık köylerinde çıkan ev ve samanlık yangınla-
rı da yine bu yöntemle köylüler tarafından kısa 
sürede söndürüldü.
İçinde 10 adet hortum,1adet lans, 2 adet 
yangın söndürme tüpü ve diğer aparatların 
bulunduğu yangın dolapları halen şehir içinde 
32 ve köylerde de 28 ayrı noktada bulunuyor. 
Ayrıca itfaiye araçlarına su ikmali sağlamak ya 
da direk müdahale etmek amacıyla 786 olan 
yangın hidrant sayısı da 1726 ya çıkarıldı.
İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, itfaiyeye 
yapılan yatırımların meyvesini vermeye başla-
dığını belirterek, “2012 yılında yangın, sel bas-
kını ve diğer itfaiye olaylarından oluşan toplam 
4960 itfaiye olayına müdahale edildiğini, 2013 
yılında ise bu sayının 4871’e indiğini kaydetti.

Bir kardeş de Filistin’den

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir 
hayata geçirirken, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı yardım taleplerini hiçbir zaman 
geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye-

si, Filistin’in El Halil kentinden gelen kardeşlik 
talebini de geri çevirmedi. İki kentin kardeş şehir 
alması yönünde El Halil ve Bursa Büyükşehir Be-
lediye meclislerinde karar alınırken, sözleşmenin 
imzalanması için El Halil Belediye Başkanı Davut 
Zatari beraberindeki heyetle birlikte Bursa’ya 
geldi. Gönül Dostları Sofrası Sosyal Tesislerinde 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
ziyaret eden Zatari, Türkiye ile Filistin’in zaten 
kardeş olduklarını, yaptıkları kardeşlik anlaşması 
ile ilişkileri daha da güçlendirmek istedikleri-
ni söyledi. Zatari, Bursa’nın gerek tarihi yapısı 
gerekse ekonomik gelişimi açısından önemli bir 
kent olduğunu ifade etti.
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Hedef; yeniden 
yeşil Bursa
Kentlerin sorunu olmaktan çıkıp, global bir 
tehlike halini alan çevre sorunlarının çözü-
mü ve Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliği ile 
öne çıkması amacıyla geçtiğimiz dönem 
çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, bu dönemde de yeni yeşil alan-
lar ve büyük parklarla yeşile olan özlemi 
gidecek.

Uludağ’ın doğal zenginlikleri, ovanın verimli-
liği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal 
olanakların Türkiye’nin birçok ilinden daha 
fazla olması gibi birçok çevresel özellikle 
her dönem ilgi odağı bir kent olan Bursa’da 

kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniyle parklardan 
yoksun kalan tüm semtler yeniden yeşille buluşuyor. 
Yıllardır su taşkın alanı olması nedeniyle vatandaşla-
rın kullanımına kapalı olan Dikkaldırım ve Odunluk 
Mahalleleri arasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik 
alana sahip Hüdavendigar Kent Parkı önümüzdeki 
günlerde kente kazandırılıyor. Bunun yanında Alman 
kanalı dere ıslahı ve çevre düzenlemesi, Atatürk stad-
yumu alanı, Kestel, Ürünlü ve Vakıfköy Bölge Parkları, 
İznik İzcilik Merkezi ve Rekreasyon projesi, Kocayayla 
rekreasyon projesi ve Yıldıztepe rekreasyon projesi ile 
Bursalılar yeşille yeniden tanışacak.
Çevre en önemli önceliğimiz
Yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra atık bırakma 
merkezleri, çöp depolama alanlarının sağlıklı hale 
getirilmesi, deniz kirliliği ile mücadele, entegre atık 
tesisi, güneş evi projesi ve yenilenebilir enerji yatırım-
ları ile bu dönem çevre konusunda Bursa’nın önemli 
bir atılım yaptığı dönem olacak.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Mü-
dürlüğü Türk Halk 
Müziği Bölümü’nün 
Mart ayı konseri 

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Sanatçı Altan 
Göl’ün şefliğinde sahneye 
çıkan ses ve saz sanatçıları, 
Türkiye’nin farklı yörelerinden 
türküleri keyifle seslendirdi. 
Konserde konuk sanatçı olarak 
da Nilgün Kızılcı sahneye çıktı. 
Muhteşem gecede, en güzel 
türküleriyle dinleyicilerini ken-
disine hayran bırakan Kızılcı’ya 
sanatseverler de eşlik etti. Kon-
serin sonunda Orkestra Şube 
Müdürü Dr. Turgay Mercan, Göl 
ve Kızılcı’yı çiçek vererek teb-
rik etti. Sanatseverler de keyifli 
konserden dolayı sanatçıları 
alkışlarla ödüllendirdi.

Şehir Tiyat-
rosu, Türk 
Edebiyatı’nın 
usta yazarların-
dan Hüseyin  

          Rahmi Gürpınar’ın 
eserinden sahneye 
uyarlanan ‘Gulyabani’ 

adlı oyunu, sanatseverlerle buluşturdu.
Tayyare Kültür Merkezi’nde galası 
yapılan oyun, Volkan Özgömeç’in 
yönetmenliğinde sahnelendi. Lale 
Oraloğlu’nun uyarlaması ile Şehir Ti-
yatrosu sahnesinde can bulan oyunda 
Altuğ Görgü, Ebru Serener Ergüç, Di-
dem Hun Liman, Müge Açıkdüşünenler, 
Eren Topçak, Nihal Türksever Erten, 
Günay Güney, Uğur Serener ile Nihat 
Çetinkaya, Mehmet Ali Açıl, Hakan De-
mir, Musa Can Pekcan ve Metehan Kaya 
rol alıyor. Dekoru Tayfun Çebi, kos-
tümleri Funda Çebi, ışıkları Zeynel Işık 
ve müzikleri Murat Gedikli ile Ahmet 
Baran imzasını taşıyan oyunun dans-
larını da Ferdi Yıldız hazırladı. Usta 
yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1913 
yılında kaleme aldığı ve önemli yapıt-

ları arasında yer alan Gulyabani, aynı 
zamanda Türk edebiyatının ilk korku 
romanı olma özelliğini de taşıyor. Şehir 
Tiyatrosu, Gulyabani’yi perşembe ve 
cuma günleri saat 20.00’da, cumartesi 
günleri de saat 14.00’de Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sahneleyecek. Biletleri 
tam 5, öğrenci ise 3 TL’ye satılan oyunu 
izlemek isteyenler, (0 224) 220 88 48 
numaralı telefon ile Tayyare Kültür 
Merkezi’ne ulaşabilir.

Türküler Nilgün 
Kızılcı’dan

Gulyabani ‘Perde’ dedi

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdür-
lüğü Türk Halk Müziği Bölümü’nün Mart ayı 
konserinde, konuk olarak usta sanatçı Nilgün 
Kızılcı sahneye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi  
Şehir Tiyatrosu’nun ‘Gulyaba-
ni’ adlı yeni oyununun gala-

sına, tiyatroseverler  
yoğun ilgi gösterdi.

adlı oyunu, sanatseverlerle buluşturdu.
Tayyare Kültür Merkezi’nde galası 
yapılan oyun, Volkan Özgömeç’in 
yönetmenliğinde sahnelendi. Lale 
Oraloğlu’nun uyarlaması ile Şehir Ti
yatrosu sahnesinde can bulan oyunda 
Altuğ Görgü, Ebru Serener Ergüç, Di
dem Hun Liman, Müge Açıkdüşünenler, 
Eren Topçak, Nihal Türksever Erten, 
Günay Güney, Uğur Serener ile Nihat 
Çetinkaya, Mehmet Ali Açıl, Hakan De
mir, Musa Can Pekcan ve Metehan Kaya 
rol alıyor. Dekoru Tayfun Çebi, kos
tümleri Funda Çebi, ışıkları Zeynel Işık 
ve müzikleri Murat Gedikli ile Ahmet 
Baran imzasını taşıyan oyunun dans
larını da Ferdi Yıldız hazırladı. Usta 
yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1913 
yılında kaleme aldığı ve önemli yapıt

yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin somut 
olmayan kültürel 
mirası gelecek kuşak-

lara aktarmak amacıyla Bursa 
genelinde 3 yılda 130 köyde 
yaptığı araştırmalar 
sonucu hazırlanan 8 
ayrı kitapla köylerde 
kültürel yaşam kayıt 
altına alınmış oldu.
Tarihi ve kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında tarihi 
yapıları ilk günkü 
orijinal haliyle 
yaşayan mekanlar 
olarak Bursalıların 
hizmetine açan 
Büyükşehir Beledi-
yesi, somut olmayan 

kültürel mirasın da gelecek 
kuşaklara aktarıyla amacıyla 
Bursa belgeliğine yeni eserler 
kazandırmaya devam ediyor. 
Bursa Araştırmaları Merkezi 
tarafından 3 yıl süren çalış-

mayla 17 ilçede 130 köyün tek 
tek taranmasıyla hazırlanan ve 
köylerde kültürel yaşamı konu 
alan 8 ayrı kitap, Gölpark’ta 
düzenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna katıldı. 

Yaklaşık 3 yıl süren hummalı 
çalışmanın ardından ‘Bursa 
köylerinde gelenek ve göre-
nekler’, ‘Bursa köylerinde halk 
hekimliği, uygulama örnekleri 
ve inanışları’, ‘Bursa köylerin-

de ninniler, maniler, 
ağıtlar, türküler 
giyim kuşam ve halk 
oyunları’, ‘Bursa 
köylerinde ekimden 
hasata, hasattan 
sofraya yemek ve 
mutfak kültürü’, 
‘Bursa köylerinde 
geleneksel mimari ve 
arkeoloji’ ile ‘Bursa 
köylerinde sözlü an-
latımlar’ adlı eserler 
Bursa belgeliğindeki 
yerini almış oldu.

Köylerin kültürel yaşamı kayıt altında

Büyükşehir Belediyesi’nin somut olmayan kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak ama-
cıyla Bursa genelinde 3 yılda 130 köyde yaptığı araştırmalar sonucu hazırlanan 8 ayrı kitap-
la köylerde kültürel yaşam kayıt altına alınmış oldu.
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Projesiyle dünyanın sayılı stat-
ları arasında gösterilen 45 bin 
kişilik stadyum başta olmak 
üzere, eğitim kurumlarına 
spor salonu, amatör kulüplere 

saha, toplumun tüm kesimlerine hiz-
met veren yüzme havuzlarıyla Bursa’yı 

bir spor kenti haline 
getiren Büyükşehir Bele-
diyesi, farklı branşlarda 
kente yeni tesisler kazan-
dırmaya hazırlanıyor. Buz 
hokeyi Salonu, Çeltikköy 
Rahvan Atları Tesisi, De-
mirtaş su ve çim kayağı 
tesisleri, Kapalı atletizm 
salonu, sporcu kamp eği-
tim merkezleri ve Veled-
rom ile sporda yeni bir 
dönemi başlatacak olan 
Büyükşehir Belediyesi, 
geçtiğimiz dönem olduğu 

gibi bu dönemde de spor tesisi bulun-
mayan eğitim kurumlarına spor salonu 
ve büyükşehir sınırlarına dahil olan 
ilçelere de yüzme havuzu kazandırmak 
için çalışmaları şimdiden başlattı.

Sporun çıtası daha da yükseliyor

Bursa’nın spor 
kenti hedefi doğ-
rultusunda geçti-
ğimiz dönem 116 
spor tesisini kente 
kazandıran Büyük-
şehir Belediyesi, 
şimdi de branşlara 
özel tesislere ağır-
lık veriyor.
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Bursa’nın fethinin 688. 
yıldönümü, kentte renkli 
görüntülere sahne oldu. Bur-
salıların gururla izlediği fetih 

şenlikleri, anlamlı bir organizasyona 
imzasını attı. Bursa Valiliği, Garnizon 
Komutanlığı ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan 
törenler, Pınarbaşı Fetih Kapısı surla-
rı önündeki alanda devam etti.
Günün anlam ve öneminin anlatıldı-
ğı programda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın değerine işaret ederek, 
“Yaklaşık 7 asırdır yaşadığımız 
Bursa’nın fethinin 688. yıldönümü-
nün gururunu yaşıyoruz. Güzel şehir 
Bursa, tarihin her döneminde herkes 
için önemliydi” dedi.
Bursa’nın fetih tarihini de anlatan 
Başkan Altepe, Osman Gazi ve Orhan 
Gazi hakkında da bilgiler vererek, 
“Orhan Gazi, 1326 yılında Bursa’yı 
bu Fetih Kapısı’ndan geçerek, sur 
içi yaşamı sur dışına taşıdı. Böylece 
huzur kenti Bursa’da yaşam başladı. 
Osmanlı’nın ilk kurulduğu şehir Bur-
sa, sultanların kurduğu ilçeleriyle de 
dikkat çekiyor. Medeniyetin doğduğu 
kent olan Bursa, 400 çadırlık aşiret-
ten devlete geçişe de sahne oldu” diye 
konuştu.
Bursa’yı tüm değerleriyle geleceğe 
taşıdıklarını anlatan Başkan Altepe, 
“Tarih başkenti Bursa’da ecdat ema-
netini geleceğe taşıyoruz. Bu şehre 
hizmet etmek bir onur, bu kentte ya-
şamak ise şanstır. Bursa’nın yaşana-
bilir, çağdaş, tüm değerleriyle örnek 
ve lider bir kent olması için çalışıyor, 
tüm eserlerimize sahip çıkıyoruz. 
Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine 
yön veremez. Bizler de geçmişimize 
değer vererek, Bursa’yı geleceğe 
taşıyoruz” şeklinde konuştu.
Vali Münir Karaloğlu ve Jandarma 
Alay Komutanı Albay Vedat Çolak ile 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerinin de katıldığı program-

da, Osmangazi Belediyesi Gösteri 
Sanatları Topluluğu halk danslarıyla, 
Olgunlaşma Enstitüsü de Osmanlı 
Dönemi Kıyafetleri defilesiyle prog-
rama renk kattı. Bursa Mehteran 
Takımı ile Tahtakıran Kılıç Kalkan 
ekibi de gösterileriyle nefes kesti. 
Vatandaşların yoğun ilgiyle izlediği 
törenler kapsamında Tophane’de de 
Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri 
ziyaret edildi.
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Fetih coşkusu
Bursa’nın fethinin 688. yıldönümü, Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunumu ile Pınarbaşı 
Fetih Kapısı ve Tophane’de gerçekleştiri-
len programlarla coşkuyla kutlandı.

Kahramanlar için 
pedal çevirdiler
Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Garnizon Komutanlığı ve Yeşil 
Pedal Bisiklet Derneği işbirliğiy-
le düzenlenen etkinliğe katılan 
120 Bursalı bisikletçi, pedal 
çevirerek Kireçtepe Gelibolu ve 
Bursa Jandarma Taburu Şehitli-
ği’ndeki atalarını andı.

Tarihi ve kültürel miras projeleri kap-
samında Bursa Garnizon Komutanlığı 
işbirliğiyle Çanakkale’deki Kireçtepe 
Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburu 

Şehitliği’ni aslına uygun hale getirmek ama-
cıyla proje çalışmalarını başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 99’uncu yıl 
dönümünde önemli bir anma etkinliğine de 
destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Garnizon Komutanlığı ve Yeşil Pedal Bisik-
let Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkin-
lik kapsamında Bursa’dan yola çıkan 120 
bisikletçi, sembolik değil bölgedeki ender 
şehitliklerden biri olan ve sismik araştırma-
larla 250 civarında mezarın tespit edildiği 
Kireçtepe Gelibolu ve Bursa Jandarma 
Taburu Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. 
Şehitliğin bulunduğu alana kadar ellerinde 
Türk Bayrakları ile pedal çeviren bisikletçiler, 
Çanakkale’de dünya tarihine mal olan bir 
zafere imza atan atalarını andı. 

Yeşil Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Er-
tan Güler, dernek olarak bugüne kadar 
sayısız etkinlik yaptıklarını ancak manevi 
olarak en önemli olan bu organizasyonu 
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Garnizon 
Komutanlığı’nın desteğiyle hayata geçir-
diklerini vurguladı. Güler, bisikletleriyle bu 
organizasyona anlam katan tüm bisikletçilere 
teşekkür etti.


