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BUSMEK’te faaliyete başlayan Ar-Ge  
Proje ve Rehberlik birimi, kursiyerlerin  
girişimci bireyler olmalarına destek  
sağlayacak.

BUSMEK’te Ar-Ge 
süreci başladı

13’te
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Altepe’den belediyecilik dersiİzleyen değil izlenen kent Sanayicilere çevre çağrısı Tiyatro festivalinde rekor07 140403
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerini bir çatıda 
toplayacak olan yeni belediye binasının temeli, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın katıldığı törenle atıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni belediye binasının 1,5 yıl 
içinde tamamlanacağını söyledi.
Sayfa 9’da

Mahallede
hayat var

Vitrinle birlikte 
ticaretin şekli 
de değişiyor

“Marmara çökerse 
Türkiye çöker”

Tramvay seferlerinin başlama-
sıyla birlikte araç trafiğine ka-

patılan ve yaya aksı oluşturulan Cum-
huriyet Caddesi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla özlenen 
görünümüne kavuşuyor. Tramvayın 
seferlerine başlamasının ardından 
binalara modern bir görünüm kazan-
dıracak cephe düzenleme çalışmaları 
tamamlanma aşamasına geldi. İnönü 
Caddesi ile Cemal Nadir Caddesi ara-
sında bulunan 120 binanın cephesi 
Bursa’ya yakışır hale getiriliyor.  

B üy ü kş e -
hir Beledi-

ye Başkanı Re-
cep Altepe’nin 
başkanlığını yü-
rüttüğü Marma-
ra Belediyeler 
Birliği’nin 2011 
yılı 2. Olağan 
Toplantısı ’nın 
ana gündemini 
deprem felaketi 
oluşturdu. 

Sayfa 8’de

Sayfa 2’de

Sayfa 4’te

Sayfa 12’de

Uluslararası Mahalle 
Kültürü Sempozyumu, 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Dağ-Der Kültür 
Merkezi açıldı

Stadyumda
gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Tahtakale’de 150 yıllık sivil mi-

mari örneği binanın restorasyonuyla 
oluşturulan Dağ-Der Kültür Merkezi, 
görkemli bir törenle faaliyete başladı.

Geleneksel sanatlar 
Şabani Dergahı’nda

Bursa’yı geleceğe taşırken kentin 
kültürel mirasını da ayağa kal-

dıran Büyükşehir Belediyesi, restore 
edilen Şabani Dergahı’nı ‘Geleneksel 
Sanatlar Merkezi’ olarak sanatseverle-
rin hizmetine açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan stadyum inşa-

atında gece gündüz ayrımı ortadan 
kaldırıldı. İnşaat alanı tamamen ışık-
landırılırken, 180 işçiyle 2 vardiya ha-
linde sürdürülen hummalı çalışmalar 
sonucunda kaba inşaatın yüzde 35’lik 
bölümü tamamlandı.

1. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festiva-
li’nde (FotoFest) ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda dereceye giren eserlerin 
sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Görükle hattında Bursaray 
seferlerinin başlamasının 

ardından kısa bir süre geçme-
sine rağmen, raylı sistem şimdi-
den en çok tercih edilen ulaşım 
yöntemi oldu. 

Sayfa 10’da

Sayfa 15’de

Sayfa 13’te

Sayfa 11’de

Hizmet
 tek çatı altında

Yeni Belediye Binası’nda

Üniversiteye her noktadan 
konforlu ulaşım

Besleme otobüs hatları sayesinde kentin her 
köşesinden raylı sistemle üniversiteye ulaşmak 
mümkün hale getirildi.
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Fotofest’de ödüller 
sahiplerini buldu
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Yardım
kervanı
ç
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Van’da depremin meydana geldiği ilk günden beri bölgede yaraların sarılması için adeta yardım seferberliği baş-
latan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgenin geleceğinin şekillenmesi için iki ayrı hesap numarası açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin başkanlığını yürüttüğü Marmara Belediyeler Birliği’nin 2011 yılı 2. Olağan Toplantısı’nın 
ana gündemini deprem felaketi oluşturdu. 

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin (MBB) 2011 

yılı 2. Olağan Toplantısı Sapan-
ca’daki Güral Sapanca Oteli’nde 
yapıldı. Yalova Valisi ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Yö-
netim Kurulu Başkanı Esengül 
Civelek’in de katıldığı toplantı-
nın açılışında söz alan MBB ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, konuşmasının 
büyük bir bölümünü Van’da ya-
şanan deprem felaketine ayırdı.
“İnsan kaynağımızı  
heba edemeyiz”
Türkiye’deki şehirlerin birçok 
konuda dünyanın önüne geçtiği-
ni, örnek projelere ve hizmetlere 
imza attığını dile getiren Başkan 
Altepe, “Ancak, daha kat edecek 
uzun bir yolumuzun olduğunu 
da unutmamamız gerekmekte-
dir. Van’da yaşanan elim deprem 
felâketi, özellikle planlama, imar 
ve yapı kontrol hususunda asla 
taviz verilmemesi gerektiğini, 
bir kez daha acı bir şekilde gös-
termiştir. Birlik olarak, bu konu-
da bölgemizde bilinç düzeyinin 
ve farkındalığın artırılması için 
yoğun çaba harcamaktayız. Kısır 
menfaatler ve kısa vadeli amaç-
lar uğruna, ülkemizin en değerli 
varlığı olan insan kaynağımızın, 
göz göre göre heba olmasına 
asla müsaade edemeyiz” diye 
konuştu.
“Marmara çökerse  
Türkiye çöker”
Depremin özellikle 1999 yılında 
Marmara’da yaşanan felaketin 
ardından her dönem konuşulan 
bir konu olduğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, “Biz belediye 
başkanları olarak konuşmanın 
ötesinde icra konumundayız. 
Bu konuda bir an önce kararla-
rı alıp, çalışmaları başlatacağız. 
Çünkü Marmara Bölgesi, Tür-
kiye ekonomisinin yüzde 60’ını 
bünyesinde barındırıyor. İstan-
bul, Bursa, Balıkesir çökmemeli. 
Marmara çökerse, Türkiye çöker. 
Marmara Belediyeler Birliği ola-
rak deprem konusunda da ayrı 
bir rol alacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Van’da 

yaşanan felaketin ardından 
deprem gerçeğinin yeniden 
ülke gündemine oturduğunu 
belirtti.
Başkan Altepe, başta deprem 
envanteri oluşturulması olmak 
üzere depreme karşı tüm ha-
zırlıkların yapıldığını söyledi. 
Bursa’yı vurabilecek olası bir 
deprem felaketine karşı mer-
kezdeki yaklaşık 40 bin binanın 
yıkılması gerektiğini belirten 
Başkan Altepe, “İlçe belediye-
lerimizden gelen raporlar doğ-
rultusunda, Bursa merkezde 
yıkılması gerken binaları 
tespit ettik. Yaşayabi-
leceğimiz deprem 
f e l a k e t i n d e 

binlerce insanımızın ölümünü 
önleme adına, bu çok önemli bir 
tespit. Araştırmalarda, 1999’da 
Marmara’yı vuran depremden 
önce yapılan çok katlı binaların 
büyük riskler taşıdığını belirle-
dik. Yıkım kararı verilen bina-
ların durumunu mülk sahip-
lerine bildirdik” dedi. Başkan 
Altepe, risk unsuru barındıran 
konutlarda oturan vatandaşla-
rın, bir an önce harekete geçe-
rek, gereken tedbirleri almaları 
gerektiğinin altını çizdi.

Van’da meydana gelen ve 
600’ün üzerinde vatan-

daşın yaşamını yitirdiği depre-
min ardından Bursa’da yardım 
seferberliği başlatan Büyükşe-
hir Belediyesi, battaniye, kata-
litik soba ve giyeceklerle dolu 
tırları da Van’a sevk etti.
Depremin ardından İtfai-
ye Daire Başkanlığı’na bağlı 
Afet Koordinasyon Merkezi, 
bölgedeki arama kurtarma 
çalışmalarında görev almak 
üzere 6 kişilik uzman bir ekip 
ile  yardım malzemesini böl-
geye sevk eden Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardım sefer-
berliği devam ediyor. Hayır-
sever vatandaşlar tarafından 
Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Yardım Dağıtım Merkezi’ne 
bırakılan yardım malzemele-
ri ile dolu çok sayıda tır böl-
geye ulaştırıldı.

Van’da meydana gelen ve 
600’ün üzerinde vatandaşın 
yaşamını yitirdiği depremin 
ardından bölgeye giden ve 
iki kişiyi enkaz altından sağ 
olarak kurtaran İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na bağlı 6 kişilik 
ekip, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından teşekkür belgesi ile 
ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, bölgede kalı-

cı eserlerin bırakılması için 
para yardımlarının toplan-
masına öncülük ediyor. Erciş 
ve Van’a yeniden hayat vere-
cek olan bu kampanyaya des-
tek vermek isteyen vatandaş-
lar bağışlarını, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından açılan, 
Vakıflar Bankası Bursa Şu-
besi TR77 0001 5001 5800 
7299 3359 53 ile Halk Banka-
sı Heykel Şubesi TR 79 0001 
2009 2990 0007 0000 08 
nolu hesaplara yatırabilirler.

Marmara çökerse Türkiye çöker

Yardımlarınızla hayat verin

ç

40 bin bina  
yıkım listesinde
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AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın 
başkanlığında Dobruca Sosyal 

Tesisleri’nde yapılan İl Yönetim Ku-
rulu Toplantısı’na katılan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
son 29 ayda hayata geçirilen projeler 
hakkında bilgiler verdi. Büyükşe-
hir’deki ilk yıllarının proje üreterek 
geçtiğini dile getiren Başkan Alte-
pe, hazırlıkları tamamlanan 950’nin 
üzerinde projeyle ilgili imalat çalış-
malarının ise hızla sürdüğünü kay-
detti.
Çözüm odaklı ulaşım stratejisi
Vatandaşların önceliklerini belirle-
mek amacıyla düzenli olarak anket 
çalışmaları yaptıklarını ve ulaşımı 
sorunlar listesinin başında yer al-
dığını dile getiren Başkan Altepe, 
ilk günden itibaren hiçbir bahane 
üretmeden doğrudan çözüm odak-
lı ulaşım stratejisi belirlediklerini 
söyledi. Dünyada 30’un üzerinde 
başkentin ulaşım planlamasını ya-
pan Dr. Brenner firmasının öneri-
leri doğrultusunda alternatif yollar 
ve ulaşım araçlarına yöneldikleri 
kaydeden Başkan Altepe, BursaRay 
üniversite hattında seferlerin baş-
ladığını, Emek hattının da önümüz-
deki aylarda kullanıma açılacağını 
kaydetti. Kestel hattının da tamam-
lanmasıyla bu dönem toplamda 17 
kilometrelik ana raylı sistem hattını 
kullanıma açacaklarını dile getiren 
Başkan Altepe, Garaj- Heykel hattın-
da son düzenlemelerin yapıldığını, 
Cumhuriyet Caddesi tramvay hattını 
Davutkadı’ya ulaştıracak projeyi ise 
bir ay içerisinde kullanıma açmayı 
hedeflediklerini vurguladı.

Bursa’da hizmetin de bedeli var
Geride kalan 29 ayda 280 kilometre 
yol genişletme ve yeni yol açma çalış-
ması yaptıklarını ve 635 bin ton as-
falt kaplaması gerçekleştirildiği ifade 
eden Başkan Altepe, yıllarca yaşanan 
plansız ve çarpık yapılaşma nedeniy-

le Bursa’da hizmetin bedelinin de 
ağır olduğuna dikkat çekti. Mahalle 
ve sokak aralarına yeni yollar açmak, 
yeşil alan ve parklar oluşturmak için 
kamulaştırma yapılmasının zorun-
luluk olduğuna dikkat çeken Başkan 
Altepe, bugüne kadar yapılan kamu-
laştırmanın 120 milyon TL’yi aştığını 
vurguladı. Ankara yolu 30 metrelik 
yolun sadece o bölge için değil Bursa 
için hayati önem taşıdığını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Yalova yolu acemler 
arasındaki 269 parselden 180’ini ka-
mulaştırdık. Boşalan binaları hızla 
yıkıyoruz. Yol yavaş yavaş ortaya çık-
maya başladı. Kalan binalarla ilgili 
kamulaştırma çalışmaları devam edi-
yor. Bu hattın Yıldırım etabı da düşü-
nüldüğünde bir yol kazandırmanın 
maliyetinin ne kadar yüksek olduğu 
ortaya çıkıyor” dedi.

Bursa izleyen değil  
izlenen kent oldu
ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
İl Özel İdaresi tarafından 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre 
ortaklaşa hazırlanan ‘1/100000 öl-
çekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın 
vizyon belirleme çalıştayı, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) yapıldı. Toplantıya, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, ilçe belediye başkan-
ları, daire başkanları, il müdürleri, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
öğretim görevlileri ve şehir plancıla-
rı katıldı.
Toplantı öncesinde çalışmalar hak-
kında bilgi veren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Abdullah 
Karadağ, Bursa’nın yeni kurulan bir 
şehir olmadığını, 15 milyon yıl önce-
sine ait yaşamların tespit edildiğini 
dile getirdi. Bursa gibi bir şehrin 3 
yıllık, 10 yıllık ve 100 yıllık planla-
rının olması gerektiğini belirten Ka-
radağ, “Bu konuda devlet ve beledi-
yeler öncü olmalıdır. Şehirler daha 
düzenli olmadır. Bursa, tarih, kültür 
ve sanayi şehridir. Bu çalışmalarla, 
değerlerimizin önünü açacak, genç-
lerimize, torunlarımıza güzel bir mi-
ras bırakacak projeler üretilmesini 
temenni ediyorum” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterveki-
li Müfit Aydın ise İl Çevre Düzeni 
Planı’nın Bursa’nın gelişimini yön-
lendireceğini söyledi. Çalışmalar 

kapsamında sanayi, tarım, konut, ya-
şam kalitesi, kentsel riskler, bölgesel 
kalkınma, doğal çevre, tarihi mirasın 
korunması, yerel yönetişim, ticaret 
ve hizmetler, turizm, ulaşım, lojistik 
ve altyapı sektörleri hakkında veri-
lerin toplandığını ifade eden Aydın, 
“Türkiye’de plansızlık en büyük sı-
kıntıdır. Bu planları doğru ve iyi bir 
şekilde yapmalıyız. Gelecek kuşak-
lara doğru bir şeyler bırakmalıyız. 
Bilim insanlarının bu konuda çok 
üretici olması gerekir. Kamu kurum-
larının da bu üreticiliği algılaması ve 
uygulaması gerekir” diye konuştu.

Bursa’nın gelecek vizyonu şekilleniyor
Bursa’nın geleceğinin şekillendirildiği ‘1/100000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın 
vizyon belirleme çalıştayı, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

‘16. Uluslararası Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları Festivali’, bir haf-
ta boyunca 7 bin 500 çocuk tarafın-
dan izlenerek, bir rekora imza attı.

ç

ç

Van’da meydana gelen deprem nedeniyle bu 
yıl buruk bir şekilde kutlanan Cumhuriyet 

Bayramı törenleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunul-
masıyla başladı. Buradaki törene Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Ümit Yılmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilci-
leri, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri katıldı. 
Program çelenk sunulmasının ardından saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile sona erdi.
Geçit törenlerinin iptal edildiği bu yılki etkinlikle-
rin ikinci gününde Vali Şahabettin Harput, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz, Bursa 
Valiliği’nde düzenlenen törende, kutlamaları ka-
bul etti. Bursa milletvekilleri, siyasi parti temsil-
cileri, sivil toplum kuruluşları, askeri ve adli yargı 
temsilcileri ile Bursa protokolüne mensup bürok-
ratların katıldığı kutlama töreninde, birlik bera-
berlik mesajları verildi. Cumhuriyetin 88. kuruluş 
yıldönümünün kutlandığını belirten Vali Şahabet-
tin Harput, Türkiye Cumhuriyeti’nin 88 yıllık sü-
reçte çok önemli mesafeler kaydettiğini vurguladı. 
Türkiye’nin bir ve bütün olduğunu ifade eden Vali 
Harput, ülkeyi bölme arzusunda olanların hain 
emellerine ulaşamayacaklarını belirtti.
Başkan Altepe’den ‘birlik’ mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de 88 
yılı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ge-
leceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Hangi 
etnik kökenden olursa olsun bu ülkede yaşayan 
her bireyin, tek yürek ve tek nefes olduğunu vur-
gulayan Başkan Altepe, “Van’da yaşanan deprem 
felaketinde, felakete maruz kalan depremzedelere 
yurdun dört bir köşesinden uzanan milyonlarca 
yardım eli, bunun böyle olduğunun en açık kanıtı-
dır. Sergilenen bu birliktelik, güzel ülkemizi parça-
lama hedefindekilerin amaçlarına asla ulaşamaya-
caklarının da göstergesidir” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ve ASSITEJ 

Türkiye Merkezi işbirliği ile bu yıl 16.’sı gerçek-
leştirilen ‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Ti-
yatroları Festivali’, kentin her köşesinde coşkulu 
anlara sahne oldu. 3 – 10 Ekim tarihleri arasında 
renkli gösterilerin sunulduğu festivale bu yıl 7’si 
yabancı, 16 tiyatro topluluğu katılarak, oyunları-
nı sergiledi. 

Cumhuriyet’e  
buruk kutlama
ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, altyapıdan ulaşıma, tarihi ve kültürel mirastan 
spora kadar hayata geçirdikleri tüm projelerde alanında uzman isimlerle çalıştıklarını ha-
tırlatarak, “Bursa artık dışarıdan da izlenen bir kent haline geldi” dedi.

Tiyatro Festivali 
rekor kırdı
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Üniversiteye her noktadan 
konforlu ulaşım

Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi BURULAŞ’ın 

mühendisleri tarafından yazılı-
mı yapılan vizematik, BursaRay 
Şehreküstü İstasyonu’nda hiz-
mete sunuldu.
BURULAŞ tarafından vatan-
daşların kullanımına sunulan 
vizematik, vize işlemlerini 
en fazla 7 saniyede tamamla-
yacak. BursaRay Şehreküstü 
İstasyonu’nda hizmete sunu-
lan vizematik, özellikle Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
devlet okullarının öğretmen 
ve öğrencileriyle 60 yaş üzeri 
karta sahip vatandaşlara, iş-
lemlerini çok kısa sürede yap-
ma şansı tanıyor.
BURULAŞ Yönetim Bilgi Sis-
temleri Koordinatörü Alper 
Güvercin, 2 ay gibi bir sürede 
hazırlanan ve Şehreküstü Vize 
Ofisi’nin yanında bulunan vi-
zematiğin çok kısa sürede bel-
gesiz işlem yapabildiğini söy-

ledi. Vatandaşları kuyrukta 
bekleme derdinden kurtaran 
cihazın, kağıt ve madeni para 
aldığını, para üstü verebildiği-
ni kaydeden Güvercin, ileriye 
dönük olarak işleme konacak 
kredi kartı uygulaması için ha-
zırlanan pos bölümünün de ci-
hazda bulunduğunu ifade etti.
Vize yapılacak kartın maki-
nenin kart bölümüne takıl-
masından sonra cihazın ilgili 
kurumu otomatik olarak sor-
guladığını anlatan Güvercin, 
“Kart otomatik olarak veri ta-
banı sorgusu yapıyor. Sorgu-
lama tamamlandıktan sonra 
vize ücretini istiyor. Ücretin 
para bölümüne verilmesiyle 
de işlem tamamlanıyor. Eğer 
fazla ücret vermişseniz de 
paranızın üstü iade ediliyor. 
Toplam 6-7 saniye gibi kısa 
bir sürede kuyruk bekleme 
ve belge derdi olmadan işlem 
gerçekleştirebiliyor” dedi.

ç
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Başkan Recep Altepe, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafın-

dan düzenlenen Yerel Yönetim ve Liderlik Okulu 
öğrencilerine, siyasi yaşamındaki deneyimlerini 
anlatarak, yerel yönetim anlayışı hakkında da 
bilgiler verdi. Türkiye’de siyaset anlayışının ar-
tık değiştiğini, bugün kendisini yaşadığı kentten, 
ülkeden ve toplumdan sorumlu tutan insanların 
siyasete ilgi duyduğunu belirten Başkan Altepe, 
“Belediye başkanlarının durumu diğer siyasetçi-
lerden daha farklı. Belediye başkanları o kentin 
içinden çıkan, orada yaşayan, eksiklerini bilen, 
çocuklarının ve torunlarının da yaşayacağı iyi 
bir kent bırakmak, hemşehrilerimizi daha iyi ya-
şatmak için çalışıyor. Belediye başkanı görev sü-
resi dolduğunda yine o toplumun içinde yaşıyor. 
Halktan kopuk olan bir kişi görev süresi içinde 
bile yolda yürüdüğünde kimseye selam veremi-
yor” dedi.

Yeni yüzyılda artık tüm dünyada şehirlerin ön 
planda olduğuna işaret eden Başkan Altepe, 
“Köylerde yaşayan nüfus yüzde 10’lara kadar 
düştü. Dünyada da kentler yarışıyor. Bizim de 
bu yarışta bir yer sahibi olabilmemiz için şehrin 
her konusuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Kültürel 
ve tarihi mirası korumak ve ayağa kaldırmak da 
bizim işimiz. Görevimiz olmadığı halde 2 yıl için-
de 200’ün üzerinde okulun ihtiyacını giderdik. 
Bu bizim görevimiz değil diyemeyiz. Kentte olan 
her şey eksik kalan her hizmet bizim sorumlulu-
ğumuzdadır. Global bir yarışta artık hiçbir yerel 
yönetim bu konu bizimle ilgili, diğerleri bizimle 
ilgili değil diyemez” şeklinde konuştu.
Küntay’dan Altepe’ye övgü
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik 
Okulu Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Küntay, 
Yerel Yönetimler Akademisi ile ülkelerin yöne-
timinde çok önemli bir yere sahip yerel yöne-
timlere değindiklerini söyledi. İstanbul’da çok 
hissedilmese de Anadolu kentleri için yerel yö-
netimlerinin öneminin daha da büyük olduğuna 
işaret eden Küntay, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin, halka birebir hizmet 
konusunda sarf ettiği çabanın takdire şayan ol-
duğunu söyledi. Küntay, yerel yönetim konusun-
da öğrencilerine ders veren bir profesör olarak 
gördükleri Başkan Altepe’nin tarihi miras konu-
sunda tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmaların 
da mimarı olduğunu sözlerine ekledi. 
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik 
Okulu Yerel Yönetim Akademisi Direktörlerin-
den Ecem Mirzaloğlu, Başkan Altepe’ye teşekkür 
plaketi sundu.

Başkan 
Altepe’den 
belediyecilik 
dersi

ç

‘Vizematik’le 
sıra derdi bitiyor

Görükle hattında Bursaray seferle-
rinin başlamasının ardından kısa 

bir süre geçmesine rağmen, raylı sistem 
şimdiden en çok tercih edilen ulaşım 
yöntemi oldu. Başta üniversiteli gençler 
olmak üzere, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 

gitmek için her 
gün bölgeye giden 
binlerce vatandaş 
kampüse ulaşım-
da Bursaray’ı ter-
cih etmeye başla-
dı. Raylı sistemde 
beklenen yoğunlu-

ğun yaşanmaya 
başlamasıyla 

b i r l i k t e 

kampüs içi ulaşıma da takviyeler yapıl-
maya başladı. Üniversite İstasyonu’ndan 
Görükle ve üniversitenin içine ulaşımın 
sağlanması amacıyla 35/U ve 35/G hatlı 
otobüsler seferlerine başladı. Bursaray 
ile üniversite istasyonuna gelen yolcular, 
35/U ve 35/G hattı ile ücret ödemeden 
kampüs içine ve Görükle’ye ulaşabilecek-
ler.
Her gün Bursaray Görükle hattını kullanın 
üniversiteli gençler ve Tıp Fakültesi’ne 
gitmek zorunda kalan vatandaşlar, ke-
sintisiz ve konforlu ulaşımın üniversiteye 
kadar ulaştırılması yönündeki çalışmala-
rı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti.

 Şehrin her yerinden 
 konforlu ulaşım
35/G- Üniversite İstasyonu- İktisat Fa-
kültesi- Yurtlar-Yerleşim-Görükle Ata-
türk Cd.
35/U- Üniversite İstasyonu- İktisat Fa-
kültesi- Yurtlar
Heykel’den 35/C ile Şehreküstü İstas-
yonu- Üniversite İstasyonu
Kent Meydanı’ndan Osmangazi İstasyo-
nu-Üniversite İstasyonu
Siteler’den D/1- (Erikli- Bağlaraltı)
D/1-A- (Millet Mh.-Vatan Mh.-K.Karabe-
kir-Duaçınarı)
D/2- D/2-A- (Yiğitler- 75. Yıl-Bağlaraltı) 
D/4- (Vakıf Mh. Çınarönü Mh.- Arabaya-
tağı)
D/5- (Hacivat Mh) 
D/6- (İsabey- Demetevler-Şirinevler) 
D/7- (Karapınar Mh)
D/8 (Değirmenönü Mh.) ile Arabayatağı 
İstasyonu- Üniversite İstasyonu
Beşevlerden B/3- Kültür Mh.-Çamlıca 
Mh.-İhsaniye) 
B/6- B/7 (Esentepe- İhsaniye. Bağlarba-
şı-Adalet-İstiklal- Hürriyet- Soğukkuyu-
Konak-Beşevler-Kültür) ile Nilüfer İstas-
yonu- Üniversite İstasyonu
Hürriyet ve Karaman’dan Karaman 
İstasyonu’ndan Acemler İstasyonu-
Üniversite İstasyonu
FSM’den B/4 (Kültür Mh.-Beşevler Mh.-
Konak Mh) ile Nilüfer İstasyonu- Üniver-
site İstasyonu
Gürsu’dan 2/G ile Arabayatağı İstasyo-
nu- Üniversite İstasyonu
Kestel’den 1/K-2/K ile Arabayatağı İstas-
yonu- Üniversite İstasyonu
Yunuseli’nden B/17(Yunuseli-Hüda-
vendigar) ile Acemler İstasyonu-Üni-
versite İstasyonu
Hamitler’den B/12 (Yenibağlar-Hamit-
ler-Akpınar) Organize Sanayi İstasyonu-
Üniversite İstasyonu’na ulaşılabilmekte.
Bursa’nın her bölgesinden Bursaray’a 
otobüs bulunmaktadır.

Besleme otobüs 
hatları sayesin-
de kentin her 
köşesinden raylı 
sistemle üniver-
siteye ulaşmak 
mümkün hale 
getirildi.
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Büyükşehir Belediyesi olarak 
20 yıldır gündemde olmasına 

karşın bir türlü hizmete açılmayan 
Davutkadı – Teleferik Dağ Yolu’nu 
ulaşıma açmaya hazırlandıklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yol inşaatında 
çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

Yolun, Davutkadı – Teleferik arasın-
daki ulaşımı rahatlatacağını belir-
ten Başkan Altepe, “Kamulaştırma 
çalışmalarının başladığı yol güzer-
gahını, en kısa zamanda ulaşıma aç-
mayı hedefliyoruz. Bu yol hizmete 
girdiğinde, Davutkadı ile Teleferik 
arasında ulaşımda rahatlama ola-

cağını umuyoruz. Ulaşım planında 
olup da uygulamaya geçmeyen yol-
ları kullanıma açarak, şehiriçi ulaşı-
mı daha da rahatlatmayı amaçlıyo-
ruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, mahalle sakinlerine 
çalışmalar sırasında gösterdikleri 
anlayıştan dolayı teşekkür etti.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin desteği ile başlayan proje kapsamında, Bursa’da 
pilot olarak belirlenen 9 okulda öğrencilere ekmek ve süt dağıtıldı.

Engellilere anlamlı destek
Bursa Kent Konseyi Engelliler Mec-
lisi tarafından engellileri sosyal ya-

şamdan daha çok yararlanabilmeleri he-
defiyle başlatılan ‘Altın kapak sandalyeye’ 
projesi, halkın her kesiminden destek gö-
rüyor. Okullardan özel sektöre, kamu ku-
rumlarında çalışanlardan ev hanımlarına 
kadar tüm Bursalılar, proje için kapak top-
luyor. Engellerin ortadan kalkması gerek-
tiğine dikkatleri çeken proje ile 100 akülü 
sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
ması hedefleniyor.
Bursa’da yaşayan ve tekerlekli sandalye 
ihtiyacı olan engelli vatandaşları, sosyal 
hayata katmayı amaçladıklarını söyleyen 
Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sön-
mez, projelerine her zaman katkı veren 
vatandaşlara teşekkür etti. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’nin 
destekleriyle projeyi başlattıklarını hatır-
latan Sönmez, konuya hassasiyet gösteril-
mesinin ve sahiplenilmesinin kendilerini 
mutlu ettiğini dile getirdi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Se-
mih Pala, kapak toplama kampanyasının 
Bursa Kent Konseyi’nin çok önemli ve 
hayırlı işlerinden biri olduğunu ifade etti. 
Büyük bir anlam taşıyan etkinliğe tüm 
Bursalıların destek olduğunu söyleyen 
Pala, Bursa Kent Konseyi ofislerine her 
gün binlerce kapağın ulaştırıldığını ifade 
etti. 100 akülü sandalyeyi hedefleyen En-
gelliler Meclisi’ne, Bursa Kent Konseyi ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü 
katkıyı verdiğini söyleyen Pala, engellile-
rin önündeki engellerin kalkması için ça-
lışmalarının süreceğini vurguladı.

ç

Ulaşıma Büyükşehir neşteri

Büyükşehir’den geleceğe sağlıklı destek

Şehiriçi ulaşımı rahatlatan 
projeleriyle dikkat çeken 
Büyükşehir Belediyesi, ulaşım 
planında yer almasına karşın, 
yıllardır uygulamaya geçme-
yen yolları kullanıma açıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Projeyi, Yavuz Selim İlköğre-
tim Okulu’nda düzenlenen et-

kinlikle kamuoyuna tanıtan BESAŞ 
Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatı-
rımların yanı sıra sosyal sorumluluk 
projeleriyle kentin sağlıklı gelişimi-
ne katkıda bulunmayı sürdürdüğünü 
söyledi. Sütün içinde bulunan kalsi-
yumun çocuğun gelişimi için önemi-
ne dikkat çeken Bektaş, Bursa’da süt 
içme oranının çok düşük olduğunu, 
proje ile bu eksikliği gidererek, öğ-
rencilerin sağlıklı gelişimine destek 
olmayı amaçladıklarını söyledi. Pro-
je kapsamında, öğrencilere sağlıklı 
beslenme alışkanlığı da kazandırma-
yı hedeflediklerini belirten Bektaş, 
9 okulda 1720 öğrenci ile başlatılan 
sosyal destek projesinin etap etap 
genişletileceğini dile getirdi. Konu-
nun önemini özellikle vurgulayan 
Bektaş, “Yaşadığımız toplumun gör-
mezden gelemeyeceğimiz gerçekle-
ri vardır. Ne yazık ki bugün, birçok 
öğrenci düzenli kahvaltı yapmadan 
okula gelmektedir. Öğrencilerin bes-
lenme alışkanlıklarına bakıldığında 
öğrencilerin yüzde 70’inin kahvaltı 
yapmadan okula geldiğini söyleyebi-
liriz. Yüzde 30’luk grup ise beslenme 
ihtiyacını fast food tarzı yiyeceklerle 
gideriyor” dedi. Öğrencilerin ancak 
yüzde 20’sinin süt tükettiğini belir-
ten Bektaş, “Aynı zamanda birçok 
öğrenci de harçlıksız olarak okula 
gelmek durumunda kaldığından 

beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. 
Okul çağındaki çocukların, sürekli 
büyüme ve gelişme halinde olduk-
larını göz ardı etmemeliyiz” diyerek, 
çocukların sağlıklı beslenmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin 
herbirinin farklı bir okulu finanse 
edecek şekilde okulları paylaştığını 

anlatan Bektaş, Bursalı hayırsever-
lerden ve sivil toplum kuruluşların-
dan da projeye destek beklediklerini 
söyledi. Okullarda günlük olarak süt 
ve bir öğrencinin enerji ve kalsiyum 
ihtiyacını karşılayacak BESAŞ şampi-
yon ekmeğin ikram edileceğini anla-
tan Bektaş, “Şampiyon ekmeğin içe-
risinde pekmez, fındık, keçi boynuzu 
tozu, ruşeyn ve üzüm besin değerine 
sahip. Bu ekmek çok yakında tüm 
Bursalılar için reyonlarımızda satışa 
sunulacak” dedi.
Süt ve şampiyon ekmeklerini afiyetle 
tüketen öğrenciler de uygulamadan 
memnun olduklarını ifade etti. Ya-
vuz Selim İlköğretim Okulu’nda 1/B 
sınıfı öğrencileri Azra İrem Öztürk, 
Emirhan Yılmaz ve Gamze Bıçakçı 
süt içmeyi çok sevdiklerini söyledi.
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Ulucami, Kozahan, Orhan Cami ve 
Tarihi Belediye Binası gibi kent 

kimliği açısından son derece önemli ya-
pılarla sınırlanan Orhangazi Meydanı, Fi-
dan Han ve Geyve Han arasında yakın bir 
tarihte düzenlenmiş olan Ertuğrul Bey 
Meydanı haricinde, tarihi kent merkezin-
deki tek büyük açık alanı olma özelliği 
taşıyor.
Büyükşehir Belediyesi, zamanın olumsuz 
etkileriyle görsel ve fonksiyonel bozul-
malar yaşayan meydanı yakın çevresiyle 
birlikte tarihi kimliğine ve vatandaşların 
ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yeni-
den düzenlenmesine karar verdi. Şehir 
kimliği açısından çok büyük önem taşı-
yan meydanın projelendirme sürecinde 
farklı bakış açılarının değerlendirilme-
sini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 
‘Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel 
Tasarım Proje Yarışması’nı düzenliyor. 
Yarışmanın jürisi, proje alanını gezerek 
ilk izlenimlerini değerlendiren bir de 
toplantı gerçekleştirerek, yarışmanın 
çalışmalarına başladı. Jüri üyeleri, yarış-
ma ile ilgili detayların ilerleyen günlerde 
açıklanacağını kaydetti.
Asli üyelerini Uludağ Üniversitesi Mi-
marlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer 
Akıncıtürk, UÜ Mimarlık Bölümü’nden 
Doç. Dr. Murat Taş, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve 
Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi Doç. 

Dr. Hayriye Eşbah, UÜ Mimarlık Bölü-
mü ve Mimarlar Odası Temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Tülin Vural Arslan, Mimar Nadir 
Hasbora, Peyzaj Mimarları Odası Tem-
silcisi Peyzaj Mimarı Selami Demiralp 
ve Şehir Plancısı Şenol Hatipoğlu’nun 
oluşturduğu jürinin danışman üyeleri 
de Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, Bü-
yükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler 
Daire Başkanı Nalan Fidan, Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras Şube 
Müdürü Kübra Temel ve Osmangazi Be-
lediyesi Plan Proje Şube Müdürü Sezai 
Özokutanoğlu’ndan oluşuyor.

Bursa Valiliği tarafından yü-
rütülen ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin ortak olduğu ‘Avrupa 
Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle 
Bursa Projesi’ kapsamında katılım ön-
cesi mali yardım aracı ‘IPA’ hakkında 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Panel öncesinde konuşan Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğü’nden Ercüment Yılmaz, 
AB’nin bir süredir mali yardımları IPA 
bileşenleri kapsamında sunduğunu 
söyledi. IPA’nın 5 bileşeni olduğunu ha-
tırlatan Yılmaz, toplantıda ise 1,2 ve 4. 
bileşenler hakkında sunumlar gerçek-
leştirileceğini kaydetti. 
Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koor-
dinasyon Merkezi Sorumlusu Filiz Çi-
lingir, AB tarafından açılan hibe için 79 
ilin başvuruda bulunduğunu, 25 ilin ise 
projesinin kabul edildiğini belirtti. Bur-
sa Valiliği’nin projesinin de bu 25 ilin 
içerisinde olduğunu kaydeden Çilingir, 
projenin AB Bakanlığı destekliği oldu-
ğunu ifade etti. Çilingir, proje bütçesi-
nin de 64 bin TL olduğunu, Bursa’daki 
kurumlarında projeye 10 bin TL’nin 
üzerinde katkı sunduğunu dile getirdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, beraberindeki Fen 

İşleri Daire Başkanı Fehmi Ökten ile 
birlikte Nalbantoğlu Çarşısı’nda ince-
lemelerde bulundu. Nalbantoğlu Kapalı 
Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi 
Göçtürk ve yönetim kurulu üyesi İsmail 
Aydemir’den çarşının sorunları hakkın-
da bilgi alan Başkan Altepe, dükkanları 
da gezerek esnafın sıkıntılarını dinledi. 
Esnaf özellikle, yeterli izolasyon olma-
dığı için yağmur sularının kapası çarşı 
içine sızmasından şikayet etti.
Tarihi çarşı ve hanlar bölgesi ile Ata-
türk Caddesi’nin Bursa’nın kalbi oldu-
ğunu dile getiren Başkan Altepe, cadde-
nin hemen üst kısmındaki Nalbantoğlu 
caddesinin de bölgeye yakışır hale gel-
mesi için daha önce bir takım çalışma-
ları hayata geçirdiklerini söyledi. Nal-
bantoğlu Kapalı Çarşısı’nın da çekim 
merkezi olması için gerekli çalışmaları 
başlatacaklarını dile getiren Başkan Al-
tepe, “İzolasyon ve tesisatların yenilen-
mesi başta olmak üzere, çarşının giriş 
çıkışlarına yürüyen merdiven uygula-
ması gibi talepleri esnafımızdan aldık. 
Bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarını he-
men başlatacağız. Önümüzdeki bahara 
bu çarşının da bir çekim merkezi haline 
gelmesini hedefliyoruz” dedi.
Nalbantoğlu Kapalı Çarşısı Yönetim 
Kurulu ve çarşı esnafı da yapılacak ça-
lışmalar için Başkan Altepe ve ekibine 
teşekkür etti.

Bursa AB’ye 
hazırlanıyor

Nalbantoğlu’na 
Büyükşehir eli

‘Orhangazi Meydanı’ için projeler yarışacak

ç

ç

ç

çBüyükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yöne-
lik düzenlenen uluslararası ve ulusal iki 
farklı çevre organizasyonunda yer alarak 
“Kent Katı Atık Depolama Alanında Me-
tan Gazından Enerji Elde Edilmesi” ko-
nusunda yürüttükleri çalışmalar hakkın-
da katılımcıları bilgilendirdi. İstanbul’da 
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen “IRENEC 2011 – Uluslararası 
%100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 
ve Sergisi” ve Bursa’da TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası’nca Akademik Oda-
lar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirilen 
“Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Biyokütle 
2011 Çalıştayı ve Sergisi”nde belediye-
lerin yenilenebilir enerji alanında yürüt-
tükleri proje ve faaliyetler tanıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Kent 
Katı Atık Depolama Alanında Oluşan Me-
tan Gazından Enerji Elde Edilmesi İşi” 
kapsamında saha içi gaz toplama sistem-
lerinin yapım çalışmalarına başladığını 
hatırlatan uzmanlar, saha içi gaz toplama 
sisteminin inşasını takiben de ana topla-
ma sistemi yapımına geçildiğini kaydetti. 
Bu sayede ana toplama sistemindeki gaz 
jeneratörlere aktarılacak ısı ve elektrik 
enerjisi üretilecek ve üretilen elektrik 
enerjisi, EPDK tarafından düzenlenecek 
olan üretim lisansını takiben oluşturulan 
nakil hattı üzerinden TEİAŞ’a verilerek 
şebeke içi dağıtımı sağlanacak. Üretilen 
ısı enerjisi ise kurulacak olan seralarda 

enerji kaynağı olarak kullanılacak.Kent 
katı atık depolama alanında oluşan me-
tan gazından enerji elde edilmesiyle 
birlikte yaklaşık 3000 m3/h metan gazı 
form değiştireceğinden iklim değişikli-
ğine neden olan sera gazı etkisine neden 
olan yaklaşık 150.000 ton/yıl CO2eq 
azaltılmış olacak. Aynı zamanda deponî 
gazı kontrol altına alındığından dolayı 
depolama alanları koku probleminde de 
önemli bir azalma sağlanacak. 
Çevresel değerlerin korunmasının yanı 
sıra, enerji ihtiyacının sürekli arttığı gü-
nümüzde kent katı atık depolama ala-
nında oluşan metan gazının yenilenebi-
lir enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla 
birlikte yıllık 20.000 konutun aydınlat-
masına eşdeğer yaklaşık 33.600.000 kW 
elektrik enerjisi de üretilecek.

Bursa’daki kurum ve kuru-
luşlara Avrupa Birliği (AB) 
sürecinde destek olunması 
amacıyla kamu personeline 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerine ‘IPA’ hakkında 
bilgi verildi.

Bursa’yı dünya kenti yapma hedefiyle çalışmalarına yön veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şeh-
rin estetiğine değer katacak projelerle, turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor.

20 bin konut çöpten 
aydınlanacak
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Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’nın ‘marka kent’ 

olması amacıyla yapılanların eleştirildi-
ğini ancak kimsenin proje üretmediğini 
söyleyerek, “Mazeret değil, hizmet üre-
teceğiz. Biz herkese “Projenizi getirin” 
diyoruz, fikrini soruyoruz. Yarışmalar 
düzenliyoruz, ödül veriyoruz ama proje 
getiren yok” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Hüdayi 
Yazıcı ile birlikte AK Parti Yıldırım ma-
halle temsilcileriyle Hünkar Köşkü’nde 
bir araya geldi. 
Başkan Altepe, Yıldırım’da bugüne ka-
dar hissedilmeyen güzelliklerin gün 
ışığına çıkarıldığını kaydederek, Büyük-
şehir Belediyesi’nin Yıldırım’da yapılan 
çalışmaları hakkında mahalle temsilci-
lerini bilgilendirdi.
 “Halkın beklentisi büyük”
Başkan Altepe, Yıldırım’da 10 yıl, 
Büyükşehir’de de 18 yıldır meclis üye-
liği yaptığını hatırlatarak, ilçenin her 
sokağını gezen ve bilen bir yönetici ol-
duğunu söyledi. Bursa’nın sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent olması için gerekeni 
yaptıklarını anlatan Başkan Altepe, “Bir 
mahallenin veya bölgenin eksiği varsa, 
tespit ettiğimiz eksiği hemen programa 
alıp, zamanı gelince yapmaya gayret 
ediyoruz. Hem Büyükşehir’de hem de 
Yıldırım’da çok işimiz var. Vatandaşın 
talebi önemli. Değirmenlikızık, Hacivat, 
Yavuz Selim demeden nerede eksikler 
varsa orada olmaya gayret ediyoruz. 
Halkın beklentisi çok büyük, her seçim-
de oylarımız artıyor ve beklenti çoğalı-
yor” dedi.
AK Parti’nin halka tepeden bakmayan, 
hizmet eden bir parti olduğunu söyle-
yen Başkan Altepe, “AK Parti önemli bir 
merkez parti oldu. Çünkü kim hizmet, 
değişim dönüşüm bekliyorsa bunu ya-
pacak tek siyasi parti AK Parti oldu. Her 
kesimden herkes Ak Parti’ye oy veriyor 
artık. Seçim zamanında halk yapılanları 
en iyi şekilde değerlendiriyor. Bizler de 
bu konuda anket yapıyoruz, halkın bek-
lentisini önceliğini ve sıkıntısı alıyoruz. 
Suyun olmadığı yerlerde yüzde 90’ın 
üzerinde oy alıyoruz. Çünkü insanlar o 
suyu bizim getireceğimizi biliyor. Bizler 
de bu güvenin devam etmesi için çalışı-
yoruz. Halk bize inanıyor, bu inancı boşa 
çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.
“En iyilerle çalışıyoruz”
Başkan Altepe, 5 yıllık görev süresinin 
ilk yıllarının proje çalışmalarıyla geçtiğ-
pini asıl işlerin bundan sonra görülece-
ğini vurgulayarak, “İnsanlar Bursa’daki 
değişim ve dönüşümü bundan sonra 
görecek. Herkesle uyumlu çalışmaları-
mız devam ediyor. Proje üretirken her-
kesin görüşünü alıyoruz. Mazeret değil, 
hizmet üreteceğiz. Eldeki kıt kaynak-
larla, uzlaşılamayan herkesle uzlaşıyo-
ruz. Daha önce belediye ile problemli 
kurumlar, şu anda hep Bursa’ya destek 
veriyor. Amacımız kimseye tepeden 
bakmak değil, biz herkese “Projenizi 
getirin” diyoruz. Hariçten gazel okuyan-
lara bakmayın sakın, onların projeleri 
yok. Yarışmalar düzenliyor, ödül veriyo-
ruz ama proje getiren yok. Biz Bursa’yı 
düşünüyoruz ve dünyadaki en iyilerle 
çalışıyoruz. Eleştiriye gelince konuşan-
ların söz söyleme hakkı yok. Gelsinler, 
projeleriyle hizmet üretirken katkıda 
bulunsunlar, biz herkese fikrini soruyo-
ruz” dedi.

Merinos AKKM’nin Bursa’nın ve 
Türkiye’nin en önemli kongre mer-

kezlerinden biri haline geldiğini anla-
tan Merinos AKKM Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, kongre merkezinde 
15 ayda 800 etkinlik gerçekleştirildiğini, 
600 bin kişi hareketi oluştuğunu belirtti. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Meri-
nos AKKM’yi başarılı bir şekilde yönetti-
ğini ve işlettiğini kaydeden Pala, “Kongre 
merkezinin çalışmadığını iddia edenler 
kongre merkezine hiç uğramadı sanırım. 
Bunları söyleyenler haksızlık yapmakta-
dır. IAPC ve ICCA gibi uluslararası kongre 
birliklerine üyeliklerimiz tamamlanmış-
tır. Uluslararası kongrelerin Bursa’ya 
gelmesi için Büyükşehir Belediyesi ve 
kongre merkezi üzerine düşen görevle-
ri yapmaktadır. Belirli kesimlerle değil, 
herkes ve her kesimle bütünleşen bir 
tesis oluşturulmuştur. Önümüzdeki 3-4 
yılın planlaması üzerinde çalışılmakta-
dır. 2012 yılında 48. Ulusal Türkiye Psiki-
yatri Kongresi, Bursa Valiliği’nin öncülü-
ğünde ‘1. Arap-Türk Turizm Buluşması’ 
Merinos AKKM yapılacak. 2013 yılında-
ki Türk Oftalmoloji Kongresi, Veteriner 
Jinekoloji Kongresi, Ulusal Ortopedi ve 
Travmatoloji Kongresi için görüşmeleri 
sürüyor. 2014’teki Balkan Diş Hekimle-
ri Kongresi için de çalışmalar yapılıyor” 
dedi.
Konuyla ilgili Bursalıların da üzerine 
düşeni yapmasını isteyen Pala, Bursa 
Valililiği’nin ciddi çalışmalarının oldu-
ğunu, Valilik, belediye, otelciler, BTSO, 
kongre organizatörleri ve TÜRSAB tara-
fından profesyonel bir kurum oluşturu-
larak Bursa en iyi şekilde pazarlanacağı-
nı kaydetti.
“Bursa’nın tüm konuları  
Bursa Kent Konseyi’nde”
Bursa Kent Konseyi’nin, başta gö-
nüllüler olmak üzere Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin de destekleriyle 
Türkiye’nin en aktif, en güçlü kent kon-
seyi olduğunu dile getiren Pala, ”Kent 

konseyleri mutlaka geliştirilmeli ve yay-
gınlaştırılmalıdır. Demokrasi için önemli 
olan kent konseylerinin Türkiye genelin-
de önemsenmesi için Bursa Kent Konseyi 
elinden geleni yapmaktadır. Herkese ve 
her kesime hitap eden Bursa Kent Kon-
seyi, 2 yılda 2 bin etkinlik gerçekleştir-
miştir. 4 farklı meclis ve 33 ayrı çalışma 
grubunda yüzlerce vatandaşımız gönüllü 
olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Tüm 
Bursalılar tarafından kabullenilen Bur-

sa Kent Konseyi, kente faydalı ve örnek 
çalışmalar yapmaktadır. Gönüllülerin ve 
kurumların özverili çalışması neticesin-
de Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali 
(FotoFest) gibi ciddi bir etkinlik başarıy-
la gerçekleştirildi” diye konuştu.
Pala, Bursa’ya dair her konunun kent 
konseyi bünyesinde tartışıldığını ve bun-
dan sonra da tartışılıp değerlendirilmeye 
devam edeceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Çalı Sanayici İşadam-

ları Derneği’nin (ÇASİAD) Holiday Inn 
Otel’de düzenlenen organize sanayi böl-
gesi olma süreci konulu toplantısına ka-
tıldı. Başkan Altepe, ÇASİAD’ın güzel bir 
başlangıç yaptığını söyleyerek, Bursa’da 
organize sanayi anlamında önemli adım-
ların atıldığını anlattı.
Bursa’nın sanayicilerinin kentin gelişi-
minde önemli görevler üstlendiklerini 
ifade eden Başkan Altepe, “Bu ülkenin 
gerçekleriyle en iyi sanayiciler karşı 
karşıya kalıyor. Onlar hammaddeyi altın 
olarak alıyor, bakır olarak üretiyor. Bir 
yandan enerji üretirken bir yandan da 
var olan eksiklikleri sanayiciler yaşıyor. 
Ülkenin röntgenini çekmek için başka 
bir yol aramaya gerek yok, hayatın için-

de yaşayan sanayicilere bakmak yeterli” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, Çalı sanayi bölgesinin şeh-
rin merkezine yakın olmasından dolayı 
avantajlı olduğunu ifade ederek, “Çalı sa-
nayi bölgesinde aranan her türlü nitelik 
mevcut. Altyapıyla ilgili eksikleri tamam-
lanmış. Bu sürecin bir an önce tamamlan-
masını ve Çalılı sanayicilerin de organize 
sanayi bölgesi avantajlarından yararlan-
malarını umuyorum. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak her konuda sanayicilerimi-
zin yanındayız. Çalılı sanayicilerimizin 
mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur” 
şeklinde konuştu.
Çalı’nın çehresinin değişmesi-
nin önemli olduğunu vurgu-
layan Başkan Altepe, “Çalı 
sanayici ve işadamlarının 
her zaman yanındayız. An-
cak yapılacak çalışmalarda 
çevreye karşı duyarlı olun-
masını bekliyorum. Çünkü 
bu şehri geleceğe temiz 
bir şekilde bırakmalıyız. 
Çevreyi tehdit etmeyecek 
çalışmalar yaparak, bu 
konuya hassasiyet gös-
termenizi umuyorum” di-

yerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre 
politikasının önemine dikkat çekti.
ÇASİAD Başkanı Halil İbrahim Kuzucu, 
Çalı sanayi bölgesi hakkında bilgiler ver-
diği toplantıda, otomotiv, makine, tekstil 
ve plastik gibi sektörlerle ilgili işyerle-
rinin bulunduğu bölgede ciddi anlamda 
elektrik sıkıntısı yaşadıklarına dikkat 

çekerek, Büyükşehir ve Nilüfer Be-
lediye başkanlarına kendilerine 

verdikleri destekten ötürü te-
şekkür etti.
Toplantıda, Şehir Plancısı Ni-
lüfer Taşan da 1080 dönüm-

lük alanda bulunan ve 
403 imar parseli olan 

Çalı sanayi bölgesinin 
organize sanayi böl-
gesi olduğu takdirde 
neler yaşanabilece-
ğine dair işadamla-
rını bilgilendirdi.

“Ödül veriyoruz, 
proje getiren yok”

Bursa kongrelerin çekim merkezi oluyor

Sanayicilere ‘temiz çevre’ çağrısı

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çalı Sanayi Bölgesi’nin organize sanayi bölgesi 
olmasını önemsediğini, ancak yapılacak çalışmalarda çevre temizliğine hassasiyet gösterilmesi 
gerektiğini söyledi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Genel Koordinatörü Mehmet Semih Pala, 
kongre merkezinde 3-4 yıl sonrasının planlandığını, önemli ulusal ve uluslararası kongrelerin 
Bursa’ya getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
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Doğu Kazakistan Vilayet Valisi 
Berdybek Saparbayev, Bursa Vali 

Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Kazakis-
tan Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev, 
Kazakistan Başkonsolosu Askar Shoky-
bayev ile yerel yöneticiler, sanayiciler ve 
bürokratlardan oluşan bir heyetle Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi Heykel’deki tarihi belediye bi-
nasında ziyaret etti.
“Kazakistan hızlı gelişiyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Türkiye’nin kardeşi Kazakistan’ın bü-
yük bir ülke olduğunu söyleyerek, “Kaza-
kistan hızlı gelişiyor, kalkınıyor. Türkiye 
gibi Kazakistan’da da büyük bir gelişme 
var. Türkiye ile yapılacak işbirliğiyle kısa 
zamanda ülkedeki kalkınma daha da ge-
lişecektir” dedi.
Bursa’nın sana-
yisinden tarihine 
kadar tümüyle 
yaşadığı gelişimi 
anlatan Başkan 
Altepe, “Bur-
sa, sanayi şeh-
ri. Özellikle bu 
konuda önemli 
bir şehir. 13’ü 
organize sanayi 
olmak üzere 25 sanayi bölgesi bulunan 
Bursa’da günde 3 bin otomobil üretiliyor. 
Türkiye Ortadoğu ve Balkanların, Kaza-
kistan da Asya’nın parlayan yıldızı” diye 
konuştu.
Bir üretim kenti olan Bursa’da üretilen 
ürünlerin Avrupa’ya ihracatının yapıldı-
ğını söyleyen Başkan Altepe, “Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girip girmemesi konu-
şuluyor. Bursa zaten, uzun süredir Avru-
pa kenti” dedi.
“Tecrübelerinizi paylaşalım”
Doğu Kazakistan Vilayet Valisi Berd-
ybek Saparbayev de Kazakistan’ın yaşam 
şartlarını Başkan Altepe’ye anlatarak, 
“Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan 
Bursa’nın doğu bölgesi şehirleriyle işbir-
liği yapmasını istiyoruz. Özellikle sanayi, 
ticari ve girişimcilik sektöründe işbirliği 
yapabiliriz. Hedefimiz sizin tecrübeleri-
nizi paylaşarak, ortak projeler ortaya çı-
karmaktır” dedi. 
Saparbayev’in Başkan Altepe’ye ülkesine 
özgü hediyeler takdim ettiği ziyarette, 
Başkan Altepe de konuklarına Bursa ki-
tabı ve plaket verdi. Saparbayev, ziyare-
tin sonunda Büyükşehir Belediyesi onur 
defterini de imzaladı.

Kazakistan’dan 
işbirliği çağrısı

ç

Tramvay seferlerinin başlamasıyla 
birlikte araç trafiğine kapatılan ve 

yaya aksı oluşturulan Cumhuriyet Cad-
desi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla özlenen görünümüne 
kavuşuyor. Tramvayın seferlerine baş-
lamasının ardından binalara modern bir 
görünüm kazandıracak cephe düzenle-
me çalışmaları tamamlanma aşamasına 
geldi. İnönü Caddesi ile Cemal Nadir 
Caddesi arasında bulunan 120 binanın 
cephesi Bursa’ya yakışır hale getiriliyor. 
Tarihi çarşı kimliğinin yaşatılmasının 
yanında şehircilik ve estetik açıdan kötü 
görünüm oluşturan klima dış üniteleri 
kaldırılırken, tabelalar tek tip hale ge-
tiriliyor. Binaların dış cephelerindeki 
sıva ve boya gibi gerekli iyileştirme de 
yapılırken, caddedeki değişim de gözle 
görülür boyuta ulaştı.
Ticaretin şekli değişiyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından sür-
dürülen çalışmalarla değeri artan Cum-
huriyet Caddesi’nde yıllardır süren 
ticari alışkanlık da değişmeye başladı. 
Ağırlıklı olarak ev tekstil ürünleri ile 
toptancıların faaliyet gösterdiği cadde, 
şimdiden başta bankalar olmak üzere 
yeme içme mekanlarının gözdesi oldu. 
Cadde üzerinde çeşitli firmalar tarafın-
dan depo olarak kullanılan mekanlarını 
birer birer boşaltıyor. Caddenin hare-
ketliliğini şimdiden gözlemleyen banka 
ve ünlü yemek restoranları yer kirala-
mak için birbirleriyle yarışıyor.
Esnaf değişimden memnun
Cumhuriyet Caddesi Esnafları Sanayici 
İşadamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı 
Erkan Öncel, uzun yıllardır kurdukları 
hayali gerçeğe döndüren ve Cumhuriyet 
Caddesi’ne hareket kazandıran Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 
Caddedeki değişimin kısa sürede bu 
seviyelere geleceğini kimsenin hayal 
bile edemediğini söyleyen Öncel, “Cum-
huriyet Caddesi’ndeki değişim, uzun 
yıllar beklenen bir konuydu. Söz konu-
su çalışmalar uzun bir süreci kapsıyor, 
kolay değil. Esnaf da bu düzenlemelerle 
ilgili sabır gösteriyor” dedi. Cumhuriyet 
Caddesi’nin çarşının en eski aksı oldu-
ğunu kaydeden Öncel, “Bu aksın trafiğe 
kapanması, cephe sağlıklaştırma çalış-
maları çok önemli. Binalar elden geçirili-
yor. Kolay bir süreç yaşanmıyor. Esnafın 
bu sürede sıkıntı yaşadığı malum ancak 
çalışmaların bitmesini umutla bekliyo-

ruz. İnşaat aşaması ve esnaf profilinin 
değişimi tamamlandığında, caddenin 
geleceğinden umutluyuz. Bankalar, fast-
food ve kafeler de açıldığında yavaş ya-
vaş caddenin kimliği değişecek. Uzun 

yıllardır ihmal edilen caddenin A’dan 
Z’ye tümüyle değişmesi kolay değil. Bu-
gün değil ama 1-2 yıl içinde Cumhuriyet 
Caddesi gerçek değerine kavuşacaktır” 
diye konuştu.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tramvay ve cephe düzenleme çalışmaları; Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin yanında bulun-
ması nedeniyle kentin vitrininde yer alan Cumhuriyet Caddesi’nin değerine değer kattı. 

Merinos AKKM’de ortopedi kongresi yapılacak
TOTBİD Bursa Şubesi’nin aylık top-
lantısına katılan ortopedi doktorları, 

Merinos AKKM’yi gezdi. Toplantıya katı-
lan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ortopedi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Haluk 
Ağuş, TOTBİD Bursa Şube Başkanı Prof. 
Dr. Nadir Şener, dernek üyesi Opr. Dr. Gün-
gör Erk, Opr. Dr. Ahmet Duran Kaya, Opr. 
Dr. Tayfun Açıkgöz ve diğer doktorlara, 
Merinos AKKM Genel Koordinatörü Meh-
met Semih Pala tarafından tesis hakkında 
bilgi verildi. Konuklara, Osmangazi, Or-
hangazi, Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid 
ve seminer salonlarını ile fuar alanını gez-
diren Pala, geçtiğimiz günlerde TOTBİD 
Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’ın 
da kongre merkezini gezdiğini, 2013 yılın-
daki Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji 
Kongresi’nin Merinos AKKM’de yapıla-

bileceğini açıkladığını da dile getirdi. Sa-
lonları ve fuar alanını çok beğenen dok-
torlar, 2013 yılındaki kongrenin Bursa’da 
yapılmasını kendilerinin de istediğini dile 

getirdi. Ziyaretin sonunda ortopedi dok-
torlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarını anlatan bir kitap seti hediye 
edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, hızlı gelişen 
Kazakistan’ın Türkiye ile iş-
birliği yapması halinde daha 
çabuk kalkınacağını söyledi.

Ticaretin şekli değişiyor

ç
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Ankara Caddesi üzerinde eski 
sebze halinin bulunduğu ala-

na yapılacak olan Büyükşehir Be-
lediye binasının temeli, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın katıldığı 
görkemli bir törenle atıldı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa için tarihi bir gün ya-
şandığını belirterek, “1879 yılında 
Vali Ahmet Vefik Paşa tarafından 
yapılan tarihi binadan sonra ilk kez 
Bursa’da tüm hizmet birimlerinin 
bir arada olacağı belediye binası-
nın temelini, Bursa’nın kalbinde, 
eski sebze halinin oldu bölgede 
atıyoruz. Burada çok anımız var. 
Çevre mahallelere sıkıntı veren 
eski hali kaldırıp belediye binasını 
gerçekleştirmeyi meclislerde çok 
konuşmuştuk. Bugün temeli atılan 
ve Bursa’ya yakışacak belediye bi-
nası en geç 1,5 yıl içinde hizmete 
açılacak” dedi.
“Hizmetlerimiz  
tarihe geçecek” 
Bu projenin çok önemli olduğunu 
söyleyen Başkan Altepe, “Bu ese-
ri gerçekleştirmek önemliydi. Bu 
eserin Bursa’ya kazandırılması da 
bu iktidara nasip oldu. Bursa’yı 
seviyoruz ve eserler vermeye gay-
ret ediyoruz. Tüm mahallelerde 
yeni anıtsal yapıların kazandırıl-
ması çok onur veriyor. İnşallah bu 
hizmetler tarihe geçmiş olacak. 
Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olma-
sı için çalışmaları sürdürüyoruz” 
diye konuştu.
Kendi enerjisini üretecek
Belediye binasının teknik özel-
liklerini anlatan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi birimleri 
birbirinden uzakta olduğundan bi-
rimler arası çalışma zorlaşıyor, aynı 
zamanda işi olan vatandaşlar da 
sıkıntı yaşıyor. Belediye binası ta-
mamlanınca halkın gereksinimini 
de karşılaması kolaylaşmış olacak” 
dedi. Açık park alanı da bulunacak 
belediye binasının yaklaşık 45 bin 
metrekare inşaat alanında 4 blok-
tan oluşacağını bildirdi. Hizmet 
binasında poliklinik, çok amaçlı 
salonlar, kafeterya ve kapalı oto-
parkın da bulunacağını ifade eden 
Başkan Altepe, binanın kendi elekt-
riğini kendisinin üreteceğini, atık 
ısı ile ısıtma ve soğutma yapabile-
ceğini söyledi.
“Bursa’ya yakışan  
prestijli bir yapı olacak”

Bursa Mudanya arasında sefer 
yapan ilk tren istasyonunun 

bu alanda bulunduğunu 
hatırlatan Başkan Alte-

pe, “İlk istasyonu da buraya kurup, 
rekonstrüksiyonunu sağlayıp ka-
feterya olarak faaliyete sunacağız. 
Yapımız Bursa’ya yakışan prestijli 
bir yapı olacak ve çevreye de hare-
ket katacak. Belediye binası en geç 
1,5 yıl içinde Bursa’nın simge yapı-
larından biri olacak” dedi.
“Bursa, çok hareketli bir şehir”
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Bursa’da önemli bir hizmetin ger-
çekleştirildiğini söyledi. Arınç, yeni 
binanın çok modern ve kullanışlı 
olacağına işaret ederek, “Bursa’mı-
za yakışır belediye hizmetlerin 
kullanışlı olması çok önemli. Allah, 
tüm hizmetleri bir arada toplaya-
cak yeni hizmet binasının en kısa 
zamanda açılmasını kısmet etsin ve 
başarılarla dolu hizmetler gerçek-
leştirilsin. Bursa’da nüfus yoğunlu-
ğu merkezde toplanıyor. Toplam 3 
milyon vatandaşın 2 milyonu mer-
kezde bulunuyor. Bursa, çok hare-
ketli bir şehir. Geçmişten bu yana 
turizm, termal, sanayi gibi özellik-
lerinin yanı sıra Bursa’da insan un-
suru çok kaliteli” dedi.
Kente bütün hizmetlerin belediye-
lere ve yoğunlukla da Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olduğunu anlatan 
Arınç, “Şu ana kadar ulaşımdan 
kentin temizliğine, yol açılmasın-
dan köprü kavşak yapı-
mına, el sanatları 
merkezi-

ne kadar bir insanın doğumundan 
ölümüne kadar ihtiyaç duyulacak 
her hizmeti Büyükşehir Belediyesi 
gerçekleştiriyor. AK Parti hükü-
metleri olarak yerelleşmeye önem 
veriyoruz, il genel ve belediye mec-
lislerinin görevlerini daha yoğun 
kullanmayı amaçlıyoruz” şeklinde 
konuştu.
Temele ilk harcı attılar
Konuşmaların ardından Namık 
Kemal Mahallesi sakinleri, bölgeye 
değer katacak belediye binası çalış-
malarından dolayı Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
çiçek takdim etti.
Milletvekilleri, Belediye başkanları, 
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları ve 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
temel atma töreninde, Başbakan 
Yardımcısı Arınç ve Başkan Altepe, 
butona basarak Büyükşehir Bele-
diye Binası inşaatının temeline ilk 
harcı döktüler. Daha sonra Arınç ve 
Altepe’ye mahalle sakinlerinin yap-
tığı pırasalı Arnavut böreği ikram 
edildi. 

Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 

muhtarlıklara sağlanan 
teknoloji desteğine bu ay 
da devam edildi. Muh-
tarlıkların daha sağlıklı 
hizmet verebilmesi için 
teknolojik altyapı desteği 
sağlayan Büyükşehir Be-
lediyesi, muhtarlıklardan 
gelen talepler üzerinde 
muhtarlara 41 bilgisayar 
ve 40 yazıcı hediye etti. Bu 
kez Merinos Göl Park’ta 
üçüncüsü gerçekleştirilen 
törende, muhtarlara bil-
gisayar ve yazıcılarını Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ana arterlerin yanı sıra 
kentin her köşesine hiz-
metlerini taşıdığını anla-
tan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
“Muhtarlarımızdan gelen 
talepler doğrultusunda, 
muhtarlıklara teknoloji 
desteğimize devam edi-
yoruz. Muhtarlarımızın 
hizmetlerini en iyi şekilde 
vermeleri için elimizden 
geleni yapıyoruz. Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
görev ve yer ayrımı yap-
madan Bursa’da hizmetin 
en güzel şekilde akması, 
kentin her zaman oldu-
ğu gibi yine önde olması 
ve dünya şehirleri içinde 
özelliklerini ve birikimle-
rini ortaya koyması için 

gayret sarfediyoruz” dedi.
Bilgisayar alan mahalle 
muhtarları adına konu-
şan Yıldırım Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet 
Şener ve Osmangazi 
Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ferruh Sevimgil de 
“Başkanımıza muhtarlık-
ların bilgisayar sıkıntısını 
iletmiştik. Yıllar geçtikçe 
teknoloji gelişiyor. Bize 
verdiği sözü yerine getir-
diği ve mahallelerimize 
yapılan diğer hizmetler-
le muhtarların yanında 
olduğu için başkanımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
Bilgisayarlarını ve yazıcı-
larını alan tüm muhtar-
lar, kendilerine verdiği 
destekten dolayı moral 
bulduklarını söyleyerek, 
Başkan Altepe’ye teşek-
kür ettiler.

Sağlıklı Kentler Birli-
ği, üye belediyelerle 

yapılan bilgi paylaşımı ve 
teknik desteğin arttırıl-
ması ile çalışmaların daha 
etkin hale getirilmesi 
amacıyla, 2009 yılında bu 
yana 3 kişinin yer aldığı 
danışma kurulu üyeleri-
nin sayısını 12’ye çıkardı. 
Eylül ayında Eskişehir’de 
Tepebaşı Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen ‘15. Olağan Birlik 
Buluşması’nda Sağlıklı 
Kentler Birliği ailesine 
katılan yeni danışma ku-

rulu üyeleri, Bursa’da 
bir araya geldi. Gönül 
Dostları Sofrası’nda ger-
çekleştirilen toplantıda, 
Sağlıklı Kentler Birliği 
Müdürü Nalan Fidan, 
birliği tanıtarak, amaç ve 
hedeflerini anlatan bir 
kapsamlı bir bilgilendir-
me sunumu yaptı. Danış-
ma kurulu yeni üyeleri de 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
gelişimine katkı sağlaya-
cak olan ve sağlıklı şehir-
ler projesinin başarı grafi-
ğini yükseltecek görüş ve 
önerilerini paylaştılar.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerini bir çatıda toplayacak olan yeni belediye 
binasının temeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katıldığı törenle atıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
muhtarlardan gelen talepler doğrul-
tusunda, bilgisayarı bulunmayan ya 
da bilgisayarları ihtiyacı karşılamayan 
muhtarlıklara özel yazılım yüklü bilgi-
sayar ve yazıcı hediye edildi.

Muhtarlara 
teknoloji desteği 

Sağlıklı kentlere 
akademik güç

Bursa, yeni belediye 
binasına kavuşuyor
ç

ç

ç
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Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, kent içindeki 

trafik yoğunluğunu azaltmak için va-
tandaşları toplu ulaşım araçlarına sevk 
etmek adına her türlü çalışmayı yürüt-
tüklerini kaydetti. Bu çalışmalardan 
birinin de toplu ulaşımda indirimli ta-
rifeleri arttırmak olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Vatandaşları özel araç-
ları yerine otobüs ve raylı sistem gibi 
toplu ulaşım araçlarını kullanmaya 
teşvik etmek istiyoruz. Bu çerçevede 
UKOME’nin 3 ay önce yaptığı toplantı-
da, otobüs ya da raylı sistem arasında 
75 dakika içinde yapılacak 3 aktarma-
nın her birinde baz ücret olan 1.10 TL 
indirim yapılmasına karar verildi. Bu 
karar ile vatandaşlarımız yolculuğu 
sırasında 75 dakika içinde otobüsten 
raylı sisteme ve yeniden otobüse veya 
otobüsten otobüse geçiş yaptığında 
her binişten tam Bukart ile 1.10 lira, 
indirimli Bukart ile 0,70 lira indirim 
hakkı kazanıyor” diye konuştu.

Özel Halk Otobüsleri  
indirim uygulamasına karşı
Ancak UKOME’nin 3 ay önce aldığı ve 
uygulamaya koyduğu bu karara, Özel 
Halk Otobüsçüleri’nin (Yeşil otobüs-
ler) uymamakta ısrar ettiğini dile 
getiren Başkan Altepe, “Halkın toplu 
ulaşıma sevk edilmesi amacıyla hayata 
geçirilen uygulama yazılım, yeşil oto-
büsler tarafından engelleniyor. Tüm 
uyarı ve ihtarlara rağmen kentteki 
hatlarda çalışan 355 yeşil otobüs, ka-
rarın uygulanması için validatörlerine 
yüklenmesi gereken programı kabul 
etmemektedir. Bu nedenle vatandaşla-
rımız bu önemli indirimden özel halk 
otobüslerinde faydalanamamaktadır” 
şeklinde konuştu.

“Hukuki işlem  
başlatılacaktır”
Başkan Recep Altepe, indirim uygula-
ması konusunda özel halk otobüsçü-
lerinin defaten uyarıldığını ve resmi 
olarak da tebligat gönderildiğini belir-
terek, “Bugüne kadar indirimli uygula-
mayı kabul ettiklerine dair bir mutaba-
kata varılamamıştır. Yapılan sözleşme 
gereği ilk ihtardan sonra alınan karar-
lara uymayan özel halk otobüslerinin 
Bukart sözleşmesinin iptali için gerekli 
hukuki işlemler başlatılacaktır. Halkı-
mızın bu konudaki mağduriyetinin or-
tadan kaldırmak için gerekli her türlü 
çalışma yapılacaktır” dedi. 

İndirimli 
ulaşıma 
engel

ç

Namazgah Caddesi Müftüönü Ca-
mii karşısında, 1852 yılında dergah 

haline getirilen ve yaklaşık 20 yıldır da 
harabe halinde bulunan Şabani Dergahı 
restore edilip ‘Geleneksel Sanatlar Mer-
kezi’ olarak hizmete açıldı.
Bursa’da kültürel mirası ayağa kaldıran 
çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü tarafından restore 
edilen Şabani Dergahı’nı kiralayarak, 
Bursalı sanatseverlerin kullanımına 
sunduklarını söyledi. Başkan Altepe, 
Bursa’nın köklü bir tarihi geçmişe sahip 
olduğunu anlatarak, “Tarih ve kültürle-
rin beşiği Bursa’da tarih ayağa kalkıyor. 
Tarihi eserlerin ayağa kalkmasıyla Bur-
sa, yaşayan bir tarih şehri oluyor” dedi.
“Bursa Türkiye’de örnek oluyor”
Bursa’nın özellikli ve birikimli bir 
kent olduğunu anlatan Başkan Altepe, 
“Bursa’nın her köşesi ecdadın bıraktığı 
eserlerle dolu. Tüm dönemler Bursa’da 
yaşıyor. Şehir demek kültürlerin ve 
medeniyetlerin kaynaştığı yer demek-

tir. Bursa bu noktada örnek çalışmalar 
sergileyecek. Hat, tezhip, naht, sedef-
kar, ipek, ahşap oyma ve cilt yapma gibi 
her türlü geleneksel sanatlar Şabani 
Dergahı’nda yaşayacak” ” diye konuştu.
Törende söz alan Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ise, AK Parti’nin iktidara 

geldiği 2003 yılından bu yana 140 vakıf 
eserinin restore edildiğini, bu rakamın 
günden güne arttığına dikkati çekti. Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’nün de başın-
da kendisinin bulunduğunu hatırlatan 
Arınç, “Vakıflar olarak 714 kişiye burs 
veriyoruz. Bu sene 4 bin üniversite öğ-
rencisine burs vereceğiz” dedi.

Bursa´nın tekstil kenti kimliğinin 
yaşatılması ve Cumhuriyet döne-

minin ilk sanayi yapılarından Merinos 
Fabrikası´nın tarihinin gelecek nesille-
re aktarılması amacıyla Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’ndeki 7 bin metrekarelik 
alanda oluşturulan Türkiye’nin ilk teks-
til sanayi müzesi Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi, kapılarını açtı. Tarihi Kentler 
Birliği (TKB) ve ÇEKÜL ile ortaklaşa dü-
zenlenen ‘Uluslararası Mahalle Kültürü 
Sempozyumu’ kapsamında, açılışı yapı-
lan müze, Bursa’nın yakın tarihine ışık 
tutacak.
Yine bir ilk
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Merinos Fabrikası’nın 1938’de 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
açılmasıyla başlayan sürecin Bursa’nın 
tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu 
söyledi. Başkan Altepe, Bursa olarak 
tarihi ve kültürel mirasın korunması 
noktasında her konuda örnek çalışma-
lar yaptıklarını anlatarak, “Bursa’nın 
endüstri mirasına da duyduğumuz say-
gımızın göstergesi olarak bu açılışı ger-
çekleştiriyoruz. Merinos tekstil sanayi 
müzesi, bir ilk olacak ve Türkiye’de baş-
ka sanayi müzeleri açılacak” dedi.
Merinos’un Cumhuriyet ilk dönemi 
eserlerinden olduğunu kaydeden Baş-
kan Altepe, “Merinos’ta açılan yünlü ku-
maş fabrikası o dönem için Avrupa’nın 
en büyük tekstil fabrikası, Türkiye’nin 
de en büyük kuruluşuydu. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu me-
kan, her zaman çok önemli olmuştur. 
Merinos Fabrikası, faaliyet süresince 
18 bin kişiye istihdam sağlayan bir yer 
olmuştur. Ayrıca sinemalar ve kültü-
rel aktivitelerin yapıldığı düğün salonu 
olarak da kullanılan bir mekan olarak 
Bursa için önemliydi. Yıllar geçtikçe 
de Bursa, sanayi kuruluşunun merkezi 
haline geldi” diye konuştu. Bu süreçte 
Merinos’un üretim misyonunu tamam-
ladığını kaydeden Başkan Altepe, bugün 
de o dönemin hatıralarının yaşatılması 

ve geleceğe taşınması adına Merinos 
AKKM ve Merinos Parkı’nın yapıldığını 
anlattı. Merinos AKKM’den de açılışın-
dan bu yana 500 binin üzerinde insanın 
yararlandığını ifade eden Başkan Alte-
pe, “Fuarlar, kongreler ve sempozyum-
lar başta olmak üzere tüm etkinlikler 
artık burada yapılıyor. Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi ile de Merinos Fabrikası 
burada müze olarak yaşayacak. Müze, o 
günkü fabrikanın tüm değerlerini taşı-
yan bir mekan olarak planlandı” şeklin-
de konuştu.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Dannışma 
Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de 
çağı yaşamak ve gerçekten kentli olmak 
için büyük bir değişim ve dönüşümün 
yaşanması gerektiğine dikkati çekerek, 
Bursa’nın bu dönüşümü yaşadığını be-
lirtti. “Bugün düşün gerçek olduğu bir 
toplantıdayız. Değişim ve dönüşüm, 
elimizdeki değerleri kaybetmeden, kim-
liğimize sahip çıkarak yaşanmalıdır. Bu-
gün açılışı yapılan Merinos Tekstil Sana-
yi Müzesi, değerlerin korunduğuna bir 
örnektir” dedi.

ç

ç

Bursa’yı geleceğe taşırken kentin kültürel mirasını da ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, resto-
re edilen Şabani Dergahı’nı ‘Geleneksel Sanatlar Merkezi’ olarak sanatseverlerin hizmetine açtı.

Türkiye’nin ilk tekstil sanayi müzesi Cumhuriyet döneminin sanayi oluşumunun temel taşı 
Merinos’ta açıldı.

Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde toplanan 
UKOME’nin yaklaşık 3 ay 
önce aldığı, otobüsle raylı 
sistem veya raylı sistem ile 
otobüs arasında 75 dakikada 
yapılacak 3 aktarmada uygu-
lanacak her binişte binilen 
aracın ücretinden 1.10 TL 
aktarma indirim kararına 
özel halk otobüsçülerinin 
uymaması Bursalıların ucuz 
ulaşım hakkından faydalan-
masına engel oluyor.

Geleneksel sanatlar ‘Şabani Dergahı’nda

Bursa Türkiye’de yine bir ilke imza attı
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
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Merinos AKKM Genel Koordinatö-
rü Mehmet Semih Pala ve Binted 

Genel Müdürü Birgül Yıldız Günay ziya-
rette, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yü-
rütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, 
Almira Otel Genel Müdürü Ersin Yazıcı 
ile seyahat acentelerinin ve tur opera-
törlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Merinos AKKM Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, konuklarına Os-
mangazi, Orhangazi, Hüdavendigar, Yıl-
dırım Bayezid ve seminer salonlarını, 
fuar alanını, büyük teras ve kuzey terası, 
çalışma ofislerini ve sanatçı odalarını 
gezdirerek bilgi verdi. Türkiye’nin en 
büyük salonlarından olan Osmangazi 
Salonu’nun tamamen indirilebilen ze-
mininin de uygulamalı olarak gösteril-
diği incelemede tesisin teknik donanım, 
mekanik ve işletim sistemi de anlatıldı.
Merinos AKKM Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, Merinos AKKM’nin, 
150 milyon dolarlık bir yatırım sonucu 
yapıldığını belirterek, tesislerde kent 
turizmine katkı sağlanması amacıyla 
çalışıldığını ifade etti. Tesisin yapımında 
bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı 
merhum Hikmet Şahin ve Başkan Recep 
Altepe’nin büyük gayretler gösterdiğini 
dile getiren Pala, “Resmi açılışından bu-
güne kadar ülke ve kent hayatına önemli 
katkılar sağlayan Merinos AKKM’de, 15 
ayda 800’e yakın etkinlik yapılmış ve 
600 bin kişi hareketi oluşmuştur. Salon-
larımız, 341 kurum tarafından 358 gün 
boyunca kullanılmıştır. Bursa’ya gelen 
turist sayısı düşünüldüğünde Merinos 
AKKM’nin kent ve ülke ekonomisine 
katkısı daha önem kazanmaktadır” dedi.
“AKKM Bursa turizminin  
önünü açan bir merkez”
TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yü-
rütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş 
ise, turizmcileri bir araya getirdiği için 
Mehmet Semih Pala’ya teşekkür ederek, 
Merinos AKKM’nin Bursa turizminin 
önünü açan bir merkez olduğunu belirt-
ti. Bu merkezin iyi çalıştırılması gerek-
tiğini, bu noktada en önemli görevin de 
seyahat acentelerine düştüğünü kaydet-
ti. Bursa’nın İstanbul’a olan yakınlığını 
avantaja çevirmezi gerektiğini anlatan 
Akkuş, İstanbul’a gelen turistlerin yüz-
de 5’inin Bursa’ya getirilmesiyle kentin 
turizm hedefini yakalayacağını anlattı. İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik 
ise Merinos AKKM’nin artık Bursa’nın 
kalbi olduğunu anlatarak, Merinos 
AKKM ve TÜRSAB yönetimlerini yapmış 
oldukları heyecanlı çalışmalardan dola-
yı tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi, Barakfakih 
Mahallesi’nde, 17 yıldır düzensiz 

çöp depolama alanı olarak kullanılan 
alanda rehabilitasyon çalışmalarına baş-
ladı.
Kestel İlçesi’ne bağlı Barakfakih Mahalle-
si’nde yaklaşık 17 yıldır düzensiz çöp 
depolama alanı olarak kullanılan alan, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabi-
lite ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, olumsuz çevresel etkilerinin gi-
derilmesi amacıyla rehabilitasyon çalış-
malarına başladı. Çalışmalar kapsamında 
7 bin metrekarelik alanda bulunan yakla-
şık 25 bin m3 katı atığın tesviye işlemleri 

yapılacak olup ardından saha toprakla ka-
patılacak ve üzerine de uygun noktalarda 
3 adet gaz bacası konulacaktır. İnsan ve 
hayvan girişinin engellenmesi için tel çitle 
çevrilecek olan sahadaki rehabilitasyon 
çalışmalarının ise 2011 yılı sonunda ta-
mamlanması hedefleniyor. 

Turizm 
aktörleri 
Merinos’ta

Barakfakih nefes alacak

ç

ç

Dağ-Der Kültür Merkezi’ne kazan-
dırılan 4 katlı tarihi konak, ‘Os-

manlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü 
Sempozyumu’ kapsamında düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Sempozyuma 
katılan Tarihi Kentler Birliği üyesi bele-
diyelerin temsilcilerinin de katıldığı açı-
lış töreninde protokol üyeleri, Dağ-Der 
üyelerinin geleneklerine göre karşıla-
nıp boyunlarına keyfiye takılarak, davul 
zurna eşliğinde tören alanına getirildi. 
Dağ-Der Kültür Merkezi’nin Bursa’ya 
kazandırılmasına en büyük desteği ve-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da kültürel mirasın kalkın-
dırılmasına yönelik önemli çalışmalar 
yapıldığını vurgulayarak, “Dağ yöresinin 
kalbinin attığı Tahtakale’de bir aradayız. 
Bursa’da, yöresinin en güzel temsilcisi 
olan Dağ-Der, Bursalılarla artık bu mer-
kezde buluşacak. Yörük ve Türkmen kül-
türü burada yaşayacak” dedi.
Dağ-Der’e yakışan bir merkez 
Bursa’nın kültür ve medeniyet şehri ol-
duğunu söyleyen Başkan Altepe, “Bursa, 
tarih başkenti. Bu kentin yöneticileri 
olarak, Osmanlı’ya başkentlik yapan 
Bursa’nın tarihi kimliğini ayağa kaldırı-
yoruz. Bu eserlere fonksiyon verilerek 
Bursa, yaşayan, canlı bir tarih şehri ve 
müzekent oluyor. Bugünden sonra ecda-
dımızın özkültürü olan Yörük ve Türk-
men kültürünün kalbi burada atacak. 

Mekan, dağ yöresinin misafir odası ola-
cak. Dağ-Der’e yakışan bir merkez oldu” 
diye konuştu. 
“Kültürümüze sahip çıkmalıyız” 
Bursa Valisi Şahabettin Harput da 
Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’nın özel-
likli kimliğine dikkati çekerek, “Bursa, 
medeniyetimizi yıllarca şerefle, şanla 
tanıtan bir şehir. Bu bizim kimliğimiz. 
Kültür, hayat anlayışımız, kıyafetlerimiz, 
evlerimiz, yemeklerimiz, dilimiz, ina-

nışlarımız, musikimizdir. Kültür, yaşam 
biçimimizdir. Ona sahip çıktığımız sü-
rece önümüz her zaman açık olacaktır. 
Bursa’yı gerçek kimliğiyle temsil eden 
güzel bir eser ortaya çıktı. Buraya sahip 
çıkmak hepimizin görevidir. Geleceğimi-
zi garanti altına almak demektir” diye-
rek, Dağ-Der Kültür Merkezi’nin Bursa 
için önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Altepe’ye teşekkür
Dağ-Der Genel Başkanı Erkan Aydın, 
Bursa’nın güney kesiminde yaşayan dağ 
kesiminin kültürel mirasın yaşatılıp ta-
nıtılacağı kültür merkezinin açılışından 
dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söy-
ledi. Bu projenin uzun zamandır hayal-
leri olduğunu anlatan Aydın, “Tarih ve 
kültür şehri Bursa’nın bir ayağı bundan 
böyle burada olacak. Kültür merkezini 
Dağ-Der’e kazandıran, tarih ve kültür 
başkenti Bursa’nın değerlerine bizi de 
dahil edip, hayalimizi gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu 
kültür merkezinin tabelasında Dağ-Der 
var ama bu mekanın asıl sahibi Bursa-
lılardır. Bu mekanın yaşatılması da sizin 
ziyaretinizle, görüş ve düşüncelerinizle 
daha da güzel olacaktır” şeklinde ko-
nuştu. Desteklerinden dolayı Başkan 
Altepe’ye ve mekanın kazandırılmasına 
emeği geçen işadamlarına da yörelerine 
özgür birer yatık hediye etti.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tahtakale’de 150 yıllık sivil mimari örneği binanın restoras-
yonuyla oluşturulan Dağ-Der Kültür Merkezi, görkemli bir törenle faaliyete başladı.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından işletilen ve yönetilen 
Atatürk Kongre Kültür Mer-
kezi (Merinos AKKM), kentin 
turizm aktörlerine tanıtıldı.

Dağ-Der ‘kültür merkezi’ne kavuştu
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Tarihi mahalleler ki-
tap serisinin ikincisi 

olan “Bursa’nın Tarihi Ma-
halleleri -II-“nin tanıtımı, 
Yeşil İmareti’nde, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin de katıldığı top-
lantıyla yapıldı.
Toplantıda ayrıca Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürü Mürsel Sarı, Büyük-
şehir Belediyesi Tarihi ve 
Kütürel Miras Projeler Koor-
dinatörü Aziz Elbas, Uludağ 
Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Uludağ 
Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Naci Cangül, öğretim 
üyeleri, Hocataşkın Mahal-
lesi Muhtarı Ufuk Ververen, 
Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı 
Hasan Dinsel, Meydancık 
Mahallesi Muhtarı Sıddık 
Öztürk, Namazgah Mahallesi 
Muhtarı Nedim Serbestoğlu 
ile Yeşil Mahallesi Muhtarı 
Hasan Basri Yetkin de hazır 
bulundu.
5 mahalle 5 ayrı tarih
Kitapta ‘Hocataşkın’, ‘Kurtoğ-
lu’, ‘Meydancık’, ‘Namazgah’ 
ve ‘Yeşil’ mahallelerinin tanı-
tıldığını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, mahallelerin, kent ya-
şamının kültürel dokusunu 
oluşturan en önemli unsur-
ları olduğunu vurguladı.
Tarihe düşülen not
“Bursa’nın Tarihi Mahallele-
ri -II-“ kitabıyla da kentlilik 
bilincinin oluşumuna katkı 
sağlamayı hedeflediklerini 
vurgulayan Başkan Altepe, 
kitabın aynı zamanda ge-
lecek nesillere bırakılacak 
önemli bir kültürel miras ni-
teliği taşıdığını belirtti.
Kitapta her birinin tarihi en 
az birkaç asır öncesine da-
yanan ‘Hocataşkın’, ‘Kurtoğ-
lu’, ‘Meydancık’, ‘Namazgah’ 
ve ‘Yeşil’ mahallelerindeki 

günlük yaşamdan renklerin 
yansıtıldığını, mahalle sakin-
lerinin anılarından yola çıkı-
larak sosyal doku hakkında 
bilgi verildiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, kitabın ya-
yına hazırlanmasında bü-
yük katkıları bulunan Bursa 
Araştırmaları Merkezi ile 
yayın kuruluna ve emeği ge-
çenlere teşekkür etti.

Başkan Altepe’ye teşekkür
Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin de tarihi de-
ğerlere sahip çıkılıp, belge 
niteliğindeki eserler oluştu-
rulmasında, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ve ilçe bele-
diyelerinin hiçbir dönemde 
olmadığı kadar gayret içeri-
sinde olduğunu vurguladı.
Keskin, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye ser-
gilediği kültürel duyarlılık 
nedeniyle de teşekkür etti.
Uludağ Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin sunmuş 
olduğu tarihi ve kültürel hiz-
metlerin unutulmayacağını 
vurguladı.
Uludağ Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmail Naci Cangül ise 
üniversitelerin toplumdan 
uzak, toplumların da üniver-
siteden uzak olamayacakla-
rını belirterek, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe başta olmak üzere, kita-
bın yayına hazırlanıp Bursa 
belgeliğine sunulmasında 
emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Tarihi ve kültürel projeleriyle kent belleğine 
önemli kazanımlar sunan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa’daki mahalle hayatının 
tarihi ve sosyal köklerinin ele alındığı yayın-
larına bir yenisini daha ekledi.

Tarihi mahalleler 
Bursa belleğinde

ç

Bakan Eroğlu’ndan Büyükşehir’e hizmet desteği

Ankara’da Bursa zirvesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bursa’da hayata geçirilen yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Bursa’da yapılan çalışmalar ve kentin geleceği, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç başkanlığında, Ankara’da gerçekleştirilen zirvede masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nu Heykel’deki tarihi bele-
diye binasında ağırladı. Bursa’nın 
ve Uludağ’ın geleceği açısından 
ziyaretin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Başkan Altepe, “Bursa, 
ormanı çok olan bir şehir. Uludağ 
da Bursa’nın en önemli güzellik-
lerinden, kış turizminin merkezi. 
Buranın gelişmesi ve kalkınması, 
Uludağ’ın 12 ay kullanılmasıyla il-
gili halkın da büyük beklentisi var. 
Bugün de inşallah milat olur ve 
Uludağ’ın eksikliklerinin tamam-
lanması ve yaz kış kullanılabilecek 
şekilde değerlendirilmesi sağla-
nır” dedi. Bursalıların Uludağ ile 
ilgili sabırsızlandığını anlatan Baş-
kan Altepe, gereken çalışmaların 
el birliğiyle çözüleceğine dikkati 
çekti.
Bursa’ya hizmet 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, da Bursa’ya çeşitli 
müjdelerle geldiğini belirterek, 
“Bursa, gerek Çevre ve Orman Ba-
kanlığı döneminde gerekse bu dö-
nemde en fazla hizmeti alan iller 
arasında bulunuyor. Bu seneye ka-
dar 1 milyar 300 milyon TL hizmet 
yapılırken, bu yıl bu oranın 1,4 
milyon TL olmasını hedefliyoruz” 
dedi. Bursa’da eskiden yaşanan su 
sıkıntısının bugün yaşanmadığı-
nı söyleyen Bakan Eroğlu, kentte 
baraj çalışmalarıyla bu sorunun 
çözüldüğünü, şehirdeki derelerin 
kentin tarihi yapısına uygun şekil-
de ıslahı için de gereken talimatın 
verildiğini anlatarak, “Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ve BUSKİ bu 
konuda çok iyi çalışmalar yapıyor. 

Kentteki yatırımlar devam ediyor. 
Yeşil Bursa, bir orman şehri” dedi.
Başbakan’ın ustalık döneminde 
zaman kaybetmeden ihtiyaçların 
giderilmesine çalıştıklarını vurgu-
layan Bakan Eroğlu, “Uludağ’ı bir-
likte yönetmek istiyoruz. Biz, ha-
maliyetine talibiz. Bugüne kadar 
mahkemede planla ilgili zaman 
kaybı yaşandı. Bilhassa 1. Bölge 
ile ilgili çalışmalar bitti, kamu bi-
nalarını bugün yıktık. Muhteşem 
bir altyapı projesi hazırlanıyor. 
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
belediyeleri ve milletimizin görüş-
lerini almak önemli. Süratli, bir-
likte istişare ve müzakere ederek 
yapılırsa biz de maddi kaynak ayı-
rırız. Projeler hazırlanıyor, daha 
sonra uygulamaya başlanacak” 

diye konuştu. Bu adımın Uludağ 
için de bir dönüm noktası oldu-
ğunu belirten Bakan Eroğlu, “Bü-
yükşehir Belediyesi teleferik hattı 
yenilemesini ve hattın uzatılması 
çalışmalarını yapıyor. Öte yandan 
Bakacak Seyir Terası da Büyükşe-
hir Belediyesi’nin güzel hizmetleri 
arasında. Artık çalışmaların mey-
vesini alma zamanı geldi. Hedef, 
Uludağ’ın sadece bir kayak merke-
zi olması değil, yaz kış kullanılan 
bir turizm merkezi olmasıdır. Da-
vos ne ki? Başbakan’ın talimatıyla 
Uludağ’ı güzel bir hale getirmek 
için çalışacağız. Uludağ’ı dünyaya 
en güzel şekilde tanıtıp 4 mevsim 
hizmet verir hale getirmek istiyo-
ruz” diye konuştu.
Başkan Altepe ve Bakan Eroğlu, 
açıklamalarının ardından, birbir-
lerine, ziyaret sebebiyle hazırla-
nan hediyeleri takdim etti. Bakan 
Eroğlu, daha sonra Bursa Büyük-
şehir Belediyesi onur defterini 
imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyal Tesisleri’nde yapılan, 

Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin, icraatlarıyla 
ilgili sunumuyla başlayan toplan-
tıda, şehrin geleceğini şekillendi-
recek hizmetler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Ankara’da Bursa’nın konuşulduğu 
güzel bir zirve gerçekleştirdikleri-
ni belirterek, “Başbakan Yardım-
cımız Bülent Arınç, milletvekille-
rimiz ve il başkanımızla birlikte 
Bursa’nın sorunları ve kentte yapı-
lan yatırımlar ile Bursa’nın gelece-
ğini masaya yatırdık” dedi.
Öncelikle Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Bursa’da yapılan çalış-
malar hakkında heyete bir sunum 
gerçekleştirdiğini anlatan Başkan 
Altepe, “Bu çalışmalarda bizim için 
önemli olan, Ankara tarafından 
takip edilmesi gereken, özellikle 
Başbakan Yardımcımızın, mil-
letvekili ve il başkanımızın takip 
etmesi ve Bursa’ya alınması gere-
ken desteklerle ilgili taleplerimizi 
bildirdik. Onları Bursa’yla ilgili 
çalışmalar hakkında bilgilendir-
miş olduk. Bursa’nın geleceği ko-
nusunda da güzel bir çalışma oldu. 
Hem belediyemizin, hem de diğer 
kurumların yaptığı çalışmalarla il-

gili uzun görüşmeler yapıldı. Bun-
dan sonra yapılacak çalışmalar ve 
düşünceler de bu toplantıda konu-
şulmuş oldu. Faydalı ve güzel bir 
zirve oldu. Bursa da bu zirvenin 
faydasını en kısa zamanda hisse-
decektir” diye konuştu.
Yakın takip 
Toplantıya katılan milletvekilleri 
adına konuşan Canan Candemir 
Çelik de, Bursa’nın başta yatırım-

ları ve sorunları olmak üzere tüm 
konularının ele alındığı bir zir-
ve gerçekleştirdiklerini kaydetti. 
Hem bakanlıklarda çalışmaların 
takip edilmesi noktasında hem 
de sorunların gözden geçirilmesi 
noktasında milletvekillerinin ça-
lıştığına dikkati çeken Çelik, top-
lantıların bundan sonra mutat ola-
rak düzenleneceğini belirtti.
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın 
da Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve milletvekilleriyle 
birlikte Bursa’nın tüm yatırımla-
rını masaya yatırdıklarını ifade 
etti. Yalçın, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın çalışmalarla ilgili 
sunumunu izledik. Büyükşehir’in 
genel bütçeden beklentileri tespit 
edildi.” diye konuştu.

ç

ç



Kasım 2011 Sehir Postası
.

. 13

Ulusal Yaşlanma Şu-
rası Kent Konseyleri 

Amasya Çalıştayı, 21 Kent 
Konseyi Başkanı, Genel 
Sekreteri ve Yürütme 
Kurulu Üyeleri’nin katı-
lımı ile Büyük Amasya 
Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Bursa Kent Konseyi’ni Ge-
nel Sekreter Enes Battal 
Keskin ve Emekliler Çalış-
ma Grubu Temsilcisi Asım 
Aykul temsil etti.
Ulusal Yaşlanma Şurası 
Kent Konseyleri Amasya 
Çalıştayı, İstanbul (San-
caktepe), Kocaeli (Mer-
kez ve Gebze), Yalova, 
Bursa, Bolu, İzmir, Kü-
tahya, Amasya (Merkez, 
Merzifon, Gümüşhacı-
köy), Çorum, Kastamo-
nu, Çankırı, Zonguldak, 
Ordu, Gümüşhane, Kon-
ya, Batman Adıyaman, 
Kars kent konseylerinin 
temsilcilerinin katılı-
mı ile gerçekleştirildi. 
Çalıştay çerçevesinde 

üniversite akademisyen-
lerinin moderatörlüğün-
de 7 ayrı çalışma grubu 
oluşturuldu. Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İlhan Tomanbay’ın 
moderatörlüğünde 2. 
grubun çalışmasına ka-
tılan Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Enes Bat-
tal Keskin, Bursa’da yaş-
lılara ve engellilere yö-
nelik yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. 
Şura katılımcıları Bursa 
Kent Konseyi tarafından 
yürütülen çalışmaların 
diğer kentlere de örnek 
olduğunu söyledi
Şura sonunda yayınlanan 
sonuç bildirgesinde kent 
konseylerinin bu konuda 
önemli rol üstlenebileceği 
ifade edildi. Bütün kent 
konseylerinde yaşlılar 
meclisi oluşturulması ko-
nusunda mutabakata va-
rıldı ve sonuç bildirgesine 
işlendi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kat-

kıları ve Bursa Filarmoni 
Derneği’nin öncülüğün-
de Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi’nde (Meri-
nos AKKM) düzenlenen 
konsere, sanatseverler 
ilgi gösterdi. Konser ön-
cesinde konuşma yapan 
Bursa Filarmoni Derne-
ği Başkanı Ömer Kızıl, 
geçen sene orkestraya 
yeni bir piyano kazan-
dırmak için kampanya 
başlattıklarını, dünyaca 
ünlü sanatçı İdil Biret’in 
ve Bursalıların destekle-
riyle de Steinway&Sons’ 
marka piyanoyu kente 
getirdiklerini söyledi. Pi-
yanonu 270 bin TL değe-
rinde olduğunu kayde-
den Kızıl, bundan sonra 
konserlerde prestijli pi-
yanonun kullanılacağını 
ifade etti. Bu sezon tüm 
konserlerin Merinos 
AKKM’de yapılacağını 
da açıklayan Kızıl, Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye 
ve Merinos AKKM Genel 

Koordinatörü Mehmet 
Semih Pala’ya teşekkür 
etti.
Dinleyicilerin alkışları 
eşliğinde sahneye çı-
kan dünyaca ünlü Pi-
yanist İdil Biret, Bursa 
Filarmoni Derneği’nin 
‘Senin de bir tuşun ol-
sun’ kampanyasıyla or-
kestraya kazandırdığı 
‘Steinway&Sons’ mar-
ka piyano ile eşsiz bir 
konsere imza attı. Usta 
parmaklardan dökülen 
notalarla dinleyenlere 
müzik keyfi yaşatan İdil 
Biret, orkestra eşliğinde 
Beethoven’ın 5. Piyano 
Konçertosu’nu yorumla-
dı. Konserin ilk bölümü-
nün sonunda Bursa Fi-
larmoni Derneği Başkanı 
Ömer Kızıl, ünlü sanat-
çıya desteklerinden ve 
konserden ötürü çiçek 
takdim etti.
Konserin ikinci bölü-
münde ise orkestra, Şef 
Ender Sakpınar’ın yoru-
muyla Beethoven’ın 7. 
senfonisini seslendirdi.

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, ‘Se-
nin de bir tuşun olsun’ kampanyasıyla 
Bursa’ya kazandırılan ‘Steinway&Sons’ 
marka piyano ile verdiği konserde Bur-
salılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (BUSMEK) faaliyete 
başlayan Ar-Ge Proje ve Rehberlik birimi, kursiyerlerin girişimci bireyler olmalarına 
destek sağlayacak.

İdil Biret ile 
müzik ziyafeti

Bursa Kent Konseyi’nden 
Amasya çıkarmasıBUSMEK’te Ar-Ge süreci başladı
ç

ç

ç

BUSMEK, bünyesinde bu yıl 
faaliyete başlayan ‘Ar-Ge Pro-

je ve Rehberlik’ birimiyle kurum-
sal yapısını daha da genişletiyor. 
Bursalılara ilgi duydukları alanda 
yeteneklerini geliştirme imkanı 
sunan BUSMEK, kursiyerlerinin 
girişimci bireyler olabilmesine 
yönelik çalışmalarını hayata geçi-
riyor.
BUSMEK’te meslek eğitimlerine 
devam eden kursiyerlerden iş kur-
mak isteyen öğrenciler, BUSMEK, 
KOSGEB, İŞKUR ve BTSO’nun giri-
şimcilik eğitimlerine gönderilerek 
iş planı yazma ve kendi işlerini 
kurmaları noktasında bilgilendi-
rilecek. BUSMEK, bu sayede, bün-
yesinde açılacak girişimcilik kurs-
larıyla da yaygın öğretimde örnek 
olacak. Ayrıca kalkınma ajansları 
gibi kurumlara ulusal ve ulusla-
rarası projeler yazarak da daha 
kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen 

BUSMEK, yeni eğitim döneminde 
açılan kurslarla iş gücünün ihti-
yaçlarına destek olmayı ve hem 
kursiyerlerinin daha rahat iş bul-
malarına hem de kendi işlerini 
kurmalarına katkı sağlayan bir ku-
rum olmayı amaçlıyor.

Fotofest’de ödüller sahiplerini buldu

Bursa’yı bir haftadır fotoğraf 
sanatının en güzel renkle-

riyle buluşturan ‘1. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf Festivali’nde (Fo-
toFest) ulusal ve uluslararası ya-
rışmalarda dereceye giren eser-
lerin sahiplerine ödülleri törenle 
verildi.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent 
Konseyi ve BUFSAD işbirliğiyle 
düzenlenen Büyükşehir Beledi-
yesi ve Bursa Ticaret Borsası´nın 
ana sponsorluğunda, Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 
destekleriyle hayata geçirilen, 
Türkiye’nin ilk uluslararası fo-
toğraf festivali FotoFest, görkemli 
bir ödül törenine sahne oldu. Er-
tuğrulbey Meydanı FotoFest açık 
hava sahnesinde gerçekleştirilen 
törende; Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Bursa 
Kent Konseyi Başkanı Mehmet Se-
mih Pala yarışmalarda dereceye 
giren fotoğraf sanatçılarına ödül-
lerini verdi.
Yarışmaların sonuçları
Uluslararası Fotoğraf Yarışması
1. Orhan Köse (Türkiye) – Fiap Altın 
Madalya ve 4 bin Euro para ödülü.
2. Nimai Chandra Ghosh (Hindis-
tan) – Fiap Gümüş Madalya ve 2 bin 
Euro.
3. Berker Dalmış (Türkiye) – Fiap 
Bronz madalya
Mansiyon ödülleri 
Egemen Ergin (Türkiye)
Kemal Kaya (Türkiye)

Osman Önder (Türkiye)
Tahir Özgür (Türkiye)
Ahmet Fatih Sönmez (Türkiye)
Mehmet Çakır (Türkiye)
Bursa Kent Konseyi Özel Ödülü – 
Ali Mermertaş (Türkiye)
Jüri Özel Ödülü – Hui-Ling Fan 
(Tayvan)
Ulusal Fotoğraf Yarışması
1. Osman Önder (Bursa)
2. Fatma Filiz (Bursa)
3. Umut Becene (Bursa)
Mansiyon ödülleri  
Birgül Yıldırır (Bursa)
Yılmaz Topçu (Aydın) 
Bülent Suberk (Bursa)

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) iş-
birliği ile düzenlenen ‘19. Bursa Fotoğraf Günleri’, Bursalıları fotoğrafla buluşturdu.
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Fethiye sporla buluşuyor

Bursa’da ‘Macbeth’ rüzgarı 

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusunda 

yeni nesillerin spora yönlendirilmesi 
amacıyla bu dönem spor yatırımla-
rına büyük önem veren Büyükşehir 
Belediyesi tarafından projelendirilen 
Fethiye Spor Kompleksi’nin temeli 
törenle atıldı. Kentin doğusundan 
batısına kadar tük bölgelere halkın 
yürüme mesafede ulaşabileceği spor 
tesisleri ve sosyal donatı alanları ka-
zandırmayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu projesi sayesinde 
başta Fethiye İdman Yurdu olmak 
üzere bölgedeki tüm amatör kulüp-
lerdeki genç futbolcular daha sağlıklı 
şartlarda spor yapma imkanına ka-
vuşacak.
Konuşulanlar gerçek oluyor
Bursa’da bugüne kadar sürekli konu-
şulan her projenin bu dönem hayata 
geçirildiğini dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Fet-
hiye Spor Kompleksi’nin kendisi için 
ayrı bir önem taşıdığını kaydetti. Ço-
cukluğunun Minareliçavuş Köyü’nde 
geçtiğini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Çocukluğumuzda sık sık arkadaş-
larla maç yapmak için geldiğimiz 
bu sahaya, şimdi belediye başkanı 
olarak modern bir tesisin temelini 
atmaya geldim. Bu benim için ayrıca 
büyük bir gurur” dedi.
“Her kesime hizmet”
Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman 
Şahin ise, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen spor tesis-
lerinin toplumun tüm kesimlerine 
hizmet vermesi nedeniyle büyük 
önem taşıdığını söyledi. Temeli atı-
lan tesisin, bünyesinde spor salonu, 
yüzme havuzu, futbol sahaları ve yü-
rüyüş yollarını barındıran modern 
bir kompleks olduğunu dile getiren 
Şahin, spora sağladıkları katkılar 
nedeniyle Başkan Altepe ve ekibine 
teşekkür etti.
Olimpiyatlara katkı
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 

Bozbey ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla ilçelerinin modern bir 
spor tesisine daha kavuştuğunu söy-
ledi. Türkiye’nin 2020 olimpiyatla-
rına talip olduğu bir süreçte bu tür 
yatırımların büyük önem taşıdığını 
kaydeden Bozbey, “Belki de bu te-
sislerde yetişen sporcularımız 2020 
olimpiyatlarında ülkemizi temsil 
edecek. Tesisin kısa sürede tamam-
lanmasını diliyorum. İlçemize böyle 
bir tesis kazandırmaları nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Cemal Vardar ise, 
kentin doğusundaki Yunus Emre 
Spor Kompleksi ve Atıcılar Spor 
Kompleksi’nin ardından modern bir 
spor kompleksinin Nilüfer ilçesine 
kazandırılmasının amatör kulüpler 
adına sevindirici bir gelişme olduğu-
nu vurguladı.

Fethiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin 
Ormanlı ve Fethiye İdman Yurdu 
Spor Kulübü Başkanı Şenol Tosun’da 
modern spor kompleksi için Başkan 
Altepe ve ekibine teşekkür etti.
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Ni-
lüfer Kaymakamı Ekrem Çalık ile çok 
sayıda davetlinin katıldığı törende 
konuşmaların ardından spor komp-
leksinin temeli, Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri tarafından atıldı.
Fethiye Spor Kompleksi
Bir yılda tamamlanması hedeflenen 
spor kompleksi içinde; 1330 metre-
kare alanlı kapalı spor salonu, 8700 
metrekare alanlı suni çim halı saha, 
1220 metrekare alanlı betonarme 
bina, 620 metre koşu parkuru, 1300 
metrekare alanlı yarı olimpik yüzme 
havuzu ve 72 araçlık otopark bu-
lunuyor. Spor kompleksi yapılacak 
çevre düzenlemeleriyle aynı zaman-
da yeni bir yaşam alanı olacak.

Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu, Tayyare Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
prömiyerde ‘Macbeth’ ile sanatse-
verleri adeta büyüledi. Bursalıları 
klasik oyunlarla buluşturan Şe-
hir Tiyatrosu, dünya tiyatrosunun 
en önemli isimlerinden biri olan 
Shakespeare’in ünlü tragedyası 
‘Macbeth’ ile yine bir klasiği sahne-
ye taşıyor.
Shakespeare’in yazdığı, Sabahattin 
Eyüboğlu’nun Türkçe’ye çevirdiği 
‘Macbeth’, İstanbul Devlet Tiyatro-
su Sanatçısı Kubilay Karslıoğlu’nun 
yönetmenliğinde sahnelendi. Sa-
natçılar, sahne performanslarıyla 
göz doldurdu. Sanatseverlerden 
büyük ilgi gören oyunun sonunda; 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Enver 
Karakoç, sanatçıları çiçek vererek, 
tebrik etti.
Oyunda Şehir Tiyatrosu sanatçıları 
Ertan Akman, Altuğ Görgü, Nihal 
Türksever, Müge Açıkdüşünen-

ler, Ebru Ergüç, Nilgün Türksever 
Görgü, Günay Güney, Murat Liman, 
Fatih Ateş, Kazım Güçlü, Eren Top-
çak, Bülent Uçar, Uğur Serener ile 
Burhan Narınç, Oğuzhan Serkan 
Bayram, Can Akyollu, Gürkan Sar-
gın, Zafer Pamukoğulları ve İpek 
Zeylan rol alıyor. Dekorunu Ser-
tel Çetiner’in, kostümlerini Müge 
Orhan’ın hazırladığı oyunun ışık 
tasarımı Zeynel Işık, müzikleri de 
Murat Gedikli imzasını taşıyor. 
Güç tutkusunun insan ruhu üze-

rindeki etkisini konu alan oyun, 
Shakespeare´in en çok sahnelenen 
yapıtları arasında yer alıyor.
‘Macbeth’, 3 – 4 – 10 – 11 – 17 – 18 
– 24 – 25 Kasım tarihlerinde Saat 
20.30’da; 12 – 19 – 26 Kasım tarih-
lerinde de saat 14.00’da Tayyare 
Kültür Merkezi’nde izlenebilecek. 
Vatandaşlar, oyunlar ve program-
larla ilgili detaylı bilgiye de www.
sehirtiyatrosu.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecekler.

ç

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini, William Shakespeare-
’in klasiklerinden biri olan ‘Macbeth’ adlı oyunla açtı.

Başta eğitim kurumlarına kazandırılan spor salonlarının yanı sıra amatör kulüpler ve 
mahallelere yönelik spor hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine 
yaptırılacak olan Fethiye Spor Kompleksi’nin temelini törenle attı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi ziyaret eden BAL-

GÖÇ Osmangazi Şube Başkanı Basri Şen, 
Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıy-
la 22 yıl aradan sonra Madan Belediye 
Başkanlığını Müslümanların kazandığını 
belirterek, seçim sürecindeki katkıları 
nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.
BALGÖÇ Osmangazi Şube Başkanı Basri 
Şen, seçim öncesi gerek konserler, gerek-
se farklı etkinliklerle bölgede varlığını 
hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi ziyaret ederek katkıları 
nedeniyle teşekkür etti. Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’in danışmanı Yılmaz 
Yaşar’ın da katıldığı ziyarette konuşan 
Şen, “Büyükşehir Belediyemizin katkı-
ları sayesinde sadece Kırcaali ve Madan 
değil Kuzey Bulgaristan’da seçim kazan-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan 
sondaki hedefimiz yine başkanımız Re-
cep Altepe’nin de katkılarıyla sadece ilçe 
ve kasaba belediyeleri değil Büyükşehir 
Belediye Başkanlıklarını kazanmak” diye 
konuştu. 
Bir Balkan kenti olan Bursa’nın Bulgaris-
tan’daki varlığını yıllardır sürdürdüğünü 
belirten Başkan Altepe de seçim sürecin-
de de bölgede gerekli her türlü çalışmala-
ra destek verdiklerini söyledi. Yeni seçilen 
tüm belediye başkanlarını kutlayan Baş-
kan Altepe, “Bundan sonra da gerek tarihi 
ve kültürel miras gerekse bölge halkının 
refah düzeyinin artırılması yönündeki iş-
birliğimiz artarak sürecek” dedi.

Bursa’nın yetiştirdiği önemli sanat-
çılardan biri olan Malik Aksel’in taş 

baskı resim koleksiyonu, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından İstanbul’da 
izlenime sunuldu. 
Malik Aksel’in oğlu Murat Aksel, ga-
zeteci yazar Beşir Ayvazoğlu ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İs-
tanbul Taksim Sanat Galerisi’nde ger-
çekleştirilen serginin açılışını, Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yaptı. 
İstanbul’un kültür ve sanat dünyasını 
buluşturan açılışa, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür Sanat Danışmanı ve Bursa 
Kent Müzesi Müdürü Ahmet Erdönmez 
ile Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kül-
türel Miras Projeleri Koordinatörü, Ar-
Ge Şube Müdürü Aziz Elbas katıldı.

Seçimlere 
Büyükşehir
damgası

Malik Aksel 
koleksiyonu 
İstanbul’da
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Büyükşehir’in karatecileri 
Türkiye’nin gururu

Stadyumda gece mesaisi

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altepe, Acemler Başkanlık ma-

kamında başarılı sporcularla bir ara-
ya geldi. Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nün bireysel ve salon 
sporlarında büyük başarılara imza 
attığını vurgulayan Başkan Altepe, 
dünya çapında yapılan şampiyona-
larda dereceye giren karatecilerle 
gurur duyduğunu söyleyerek, altın 
hediye etti. Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü bünyesinde çalışmalarına 
devam eden karatecilerin, Bursa’nın 
gururu olduklarını belirten Başkan 
Altepe, “Tesisleşmeye ve altyapıya 
verdiğimiz önemin neticesinde, bü-
yük başarılara imza atıyoruz. Sporcu 
transferinden ziyade kendi altyapı-
mızdan sporcu yetiştirmeye önem 
veriyoruz. Karate sporunda hem 
Bursa’yı hem de ülkemizi başarıyla 
temsil eden genç sporcularımız, alt-
yapıya verdiğimiz önemin en güzel 
örnekleridir” diye konuştu.
“Başarıya odaklandılar”
Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü Başkan Yardımcısı İlhan Satık 
da spora verdiği destekten dolayı 
Başkan Altepe’ye teşekkür ede-
rek, “Sporcularımız, ulusal müsa-
bakalarda Bursa’yı, uluslararası 
müsabakalarda da ülkemizi temsil 
ettiklerinin bilincindeler. Antre-

nörlerimiz eşliğinde, çok sıkı bir 
hazırlık evresinden geçen sporcu-
larımız, kendilerini başarıya odak-
lıyorlar, Büyükşehir Belediyesi’nin 
sağladığı imkanlarla turnuvala-
ra en iyi şekilde hazırlanıyorlar” 
dedi. Satık, gelecek Şubat ayında 
Azerbaycan’da yapılacak ‘Dünya 
Karate Şampiyonası’na en az 5 
sporcu göndermeyi hedefledikle-
rini söyledi.
Karateciler ve başarıları
Karatede ulusal ve uluslararası 
şampiyonalarda derece yapan Bur-
sa Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü sporcuları şöyle:
Emre Cevahir 55 kg. (2-5 Eylül 
2011 İtalya Akdeniz Karate Şam-
piyonası Gençler Akdeniz Şampi-

yonu, 12-15 Ekim 2011 Malezya 
Ümit Genç Dünya Karate Şampiyo-
nu)
Tolga Macar 52 kg. (2-5 Eylül 2011 
İtalya ve Akdeniz Karate Şampiyo-
nası Ümitler Akdeniz Şampiyonu, 
12-15 Ekim Malezya Ümit Genç 
Dünya Karate Şampiyonası Genç-
ler Dünya İkincisi)
Adil Alişiroğlu 68 kg. (30 Haziran-3 
Temmuz 2011 Rusya Moskova 
Dünya Shotokoan Karate Şampiyo-
nası Büyükler Dünya Şampiyonu)
Alperen Doğan, Emre Cevahir, Mu-
rat Kaya, Ali Yıldız, Tolga Macar 
(11-14 Mayıs 2011 Rize Türkiye 
Kulüplerarası Karate Şampiyonası 
Takım Şampiyonu).

Bu dönem Bursa’ya anıtsal 
yapılar kazandırma hedefi 

doğrultusunda Velodromda temeli 
atılan yeni stadyum inşaatında hum-
malı çalışmalar sürüyor. İnşaatın 1,5 
yıl içinde tamamlanması hedef ola-
rak belirlenirken, çalışmaların gece 
de sürdürülmesi amacıyla inşaat ala-
nının çevresi aydınlatıldı. Gece gün-
düz ayrımının ortadan kaldırıldığı 
inşaat alanında 14’ü mühendis, top-
lam 180 personel, 2 vardiya halinde 
24 saat aralıksız çalışıyor. İnşaat sa-
hasına kurulan betan santrali saye-
sinde beton dökme işlemlerinde de 
zamandan kazanılıyor.
Hava karardıktan sonra inşaat ala-
nında inceleme yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, yük-
lenici firmanın yetkililerinden çalış-
malar hakkında bilgi aldı. Stadyum 
gibi büyük projelerin ancak 150 yıl-

da bir kentlerin gündemine geldiğini 
kaydeden Başkan Altepe, böyle bir 
yatırımın kendilerine nasip olması-
nın gururunu yaşadıklarını kaydetti. 
Bursa’nın en prestijli projelerinden 
birinin inşa edildiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, “Böylesine onur ve-
ren bir projenin bizim hizmet dö-
nemimizde yatırım programına 
alınmış olması, bizler adına gurur 
verici. Stadyum inşaatı, gece gündüz 
demeden büyük bir özveriyle devam 
ediyor. Yoğun çalışma temposunun 

hızını daha da artırarak, inşaatı belir-
lenen sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 
Yapımı büyük hızla ilerleyen inşaatın 
yüzde 35’lik bölümü tamamlandı. 45 
bin seyirci kapasiteli yeni stadyum, 
uluslararası futbol organizasyonla-
rına ev sahipliği yapabilecek nitelik-
lerde olacak” diye konuştu.
Bursa’nın her alanda kabuk değiş-
tirdiğine işaret eden Başkan Altepe, 
stadyum projesi ile Bursa’nın marka 
değerini yükseltmeyi hedefledikleri-
ni de sözlerine ekledi.
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Ulusal ve uluslararası spor 
müsabakalarında Bursa’nın 
gururu olan sporcular, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) düzenlenen 
törenle ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, karatede ulusal ve uluslararası şam-
piyonalarda derece yapan karatecileri altınla ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan stadyum inşaatında gece gündüz ayrımı 
ortadan kaldırıldı. 180 işçiyle 2 vardiya halinde sürdürülen hummalı çalışmalar sonu-
cunda kaba inşaatın yüzde 35’lik bölümü tamamlandı.

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzen-
lenen törende, ulusal ve uluslararası 
alandaki spor müsabakalarında başarı 
elde eden Bursalı öğrenciler ödüllen-
dirildi. Orhangazi Salonu’ndaki törene, 
Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar, vali yardımcıları ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.
“3 yıl içerisinde 
100 spor salonu”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, sporun gelişimi noktasında 
yatırımlara büyük önem verdiklerini 
söyledi. Bu kapsamda her mahalleye 
bir spor salonu kazandırmayı hedefle-
diklerini belirten Başkan Altepe, “Şuan 
için 20 olan spor salonu tesisini, üç yıl 
içerisinde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Sporcuların elde ettiği başarı, Bursa’nın 
başarısıdır. Her türlü imkanımızla, okul-
larımızın ve öğrencilerimizin yanında-
yız. Onların başarılarının devam için 
tüm imkanlarımızı seferber etmiş du-
rumdayız” dedi.
“Bursa, Türkiye birincisi”
Konuşmaların ardından 9 dünya birin-
cisi, 12 tane dünya ikincisi ve üçüncüsü 
olan öğrencilere, protokol tarafından 
ödülleri verildi. Törende ayrıca çeşitli 
spor dallarında çok sayıda Türkiye bi-
rincilikleri olan sporcu öğrenciler de 
ödüllendirildi. Öte yandan Bursa, ‘spor-
da başarılı öğrenciler kategorisi’nde 
Türkiye genelinde birinci il seçildi. Töre-
nin sonunda Vali Harput ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altepe, sporcu öğren-
cilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Başarılı 
sporcular 
ödüllendirildi
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Muhtarlardan teşekkür

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

Yıldırım Muhtarlar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Şener ve yönetim kurulu 
üyeleriyle Acemler’deki maka-
mında bir araya geldi. Büyük-
şehir Belediyesi’nin desteğiyle 
Karadeniz’e bir gezi yapan 
muhtarlar, Başkan Altepe’ye 
teşekkür ederek, geziyle ilgili 
izlenimlerini paylaştı.
Bursa sevgisi
Yıldırım Muhtarlar Derne-
ği Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Şener, Karadeniz 
Bölgesi’nde ziyaret ettikleri il-
lerin başkanlarından, Başkan 
Altepe’ye selam getirdiklerini 
söyledi. Karadeniz’de Amasya, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab-
zon, Rize ve Artvin’i gezdikle-
rini söyleyen Şener, “Büyük-
şehir Belediyesi’nin sağladığı 

imkanlarla gerçekleştirdiği-
miz Karadeniz gezimiz, olduk-
ça verimli geçti. Gittiğimiz her 
ilde büyük ilgi gördük. Ziyaret 
ettiğimiz belediye başkanları 
da Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarından övgüyle söz 
edip, Bursa’nın gönül dünya-
larında ayrı bir yeri bulundu-
ğunu dile getirdiler” dedi.
Mahalleler aynadır
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise her zaman 
muhtarların yanında olduk-
larını söyleyerek, “Mahalle-
ler, kentlerin kılcal damarları 
gibidir. Kentlerde hayat, en 
önce mahallelerde başlar. 
Bir kentin şekillenip, vizyon 
oluşturmasında en büyük pay 
mahallelerindir. Mahallele-
rin Bursa’daki temsilcisi olan 
muhtarlarımızın her zaman 
yanındayız” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
Karadeniz’e gezi yapan Yıldırımlı muhtarlar, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
teşekkür ederek, geziyle ilgili bilgiler verdi.

Sempozyumun açılışında 
konuşan Bursa Büyük-

şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Tarihi Kentler Birliği 
ve ÇEKÜL desteğiyle düzen-
lenen sempozyumlarla tari-
hi izlerin ayağa kaldırıldığını 
söyledi. Başkan Altepe, kaleler 
ve çarşı sempozyumunun ar-
dından mahallelerin ele alına-
cağı, sempozyumda Ortadoğu, 
Balkanlar ve Kafkas mahalle-
lerinden de örnekler sunula-
cağını belirtti. Bursa’nın doğal 
ve tarihi güzellikleriyle, tarım 
ve kaplıca kenti ve kimlikli bir 
şehir olduğunu anlatan Altepe, 
“Bursa’da sanayi kimliğinin ar-
kasında kalan tarihi mirasın ve 
bu kültürün tekrara yeşermesi 
için çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Elimizde büyük bir miras var. 
Bursa’nın her köşesi bu özel 
eserlerle dolu. Köprüler, med-
reseler, çarşı, sivil mimarlık ör-
neği yapılarıyla pek çok özelli-
ği bünyesinde bulunduran bir 
şehir Bursa. Müzelerle ilgili 
çalışmalarımız sürüyor. Teks-
til Sanayi Müzesi’ni de bugün 
açıyoruz. Şehrin merkezinde 
göz nuruyla yapılan eserler 
çok değerli. Tarihi eserler en 
az parayla yapılıp en çok etki 
sağlayan yapılardır. Biz ken-
tin merkezinde eserleri res-
tore edip kültür merkezleri 
yapıyoruz” diye konuştu.

7 ilçede 267 proje
Milletimizin sahip olduğu kül-
türün ayağa kaldırılmasının 
yerel yöneticilere önemli bir 
misyon yüklendiğinin altını 
çizen Altepe, “Altının değerini 
sarraf bilir. Bursa’nın değerini 
Bursalılar, Antep’in değerini de 
Antepliler bilir. Bir kentin de-
ğerlerinin ayağa kaldırılması 
yerel yöneticilerin görevi. Bu 
işin sürekli bir şekilde gelişti-
rilmesi için değerlerimize sa-
hip çıkmalıyız. Bizler bu şehrin 
içinde, özel anılarla büyüdük” 
diye konuştu. Çocukluğunda 
sokaklarında oynadığı kentin 
değerlerini güzelleştirmeyi 
görev bildiğini anlatan Başkan 
Altepe, “Bu mirasın ayağa kal-
dırılması noktasında Valilik, 
kaymakamlık ve ilçe beledi-
yeleriyle birlikte yoğun gayret 
sarfediyoruz. İlçe belediyesin-
de yaptığımız tarihi çalışmala-
rın yanı sıra Büyükşehir’e bağlı 
7 ilçede de 267 projenin startı-
nı verdik. Bunların kimisi bitti, 
kimisi devam ediyor” şeklinde 
konuştu.
Tarihi Kentler Birliği (TKB) 
Başkanı ve Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Asım 
Güzelbey, 1,5 yıl önce yapılan 
çarşı sempozyumunun etki-
sinin sürdüğünü kaydederek, 

“Osmanlı döneminde mahal-
le dendiğinde mektebi, 

mescidi, meydanı, kı-
raathanesiyle, bir-

çok kullanıma 
açık me-

k a n -

larla mahalleli arasında sıcak 
temasların olduğunu ve kom-
şuluk hukukunun ön plana 
çıktığı bir bütünü hatırlıyoruz. 
Eski dönemi düşündükçe o dö-
nemi bugünle karşılaştırıyor, 
insan. Acaba bu toplumdaki 
yozlaşma mahalle anlayışında 
olsaydı bugün böyle olur muy-
duk diye soruyoruz” dedi. 
 “Bursa bir büyük kenttir”
TKB Danışma Kurulu Başka-
nı ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen 
de çok mutlu olduğunu söyle-
yerek, Bursa’da kurulan Tari-
hi Kentler Birliği’nin bugüne 
kadar yaşadığı 10 yıllık süreci 
anlattı. Yerelin gelişmesinin ve 
yerelde sağlanan birlikteliğin 
Türkiye’nin geleceğini olumlu 
etkileyeceğini anlatan Sözen, 
“Gücünü yerelden, halktan al-
mayan hiçbir ulus, kuracağı 
yönetim birimlerinde ortak 
büyüklük sağlayamaz. Yerelde 
demokratikleşip halkın ken-
disi olmayan bir yönetim bü-
tünü sağlayamaz” dedi. Bele-
diye başkanlarının illerindeki 
tarihe, gelişime sahip çıktığını 
gözlemlediğini anlatan Sö-
zen, “Bursa bir büyük kenttir, 
Bursa’da bir imparatorluğun 
kuruluş heyecanı yaşanmıştır. 
Bursa, tarihiyle, turizmiyle, de-
ğerleriyle güzeldir. Bursa ken-
dine çeki düzen veren bir ken-
tin büyüklüğünü Aralık ayında 
İstanbul’da yapılacak sa-
nayi konulu toplantıda 
da gösterecektir” 
dedi.
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Büyükşehir Belediyesi’nin; Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve ÇEKÜL ile 
ortaklaşa düzenlediği Osmanlı’nın kaleleri ve geleneksel çarşılarını ele 
alan ‘Uluslararası Mahalle Kültürü Sempozyumu’, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Mahallede hayat var


