
Soğanlı Bulvarı 30 metrelik 
imar yolu üzerindeki 269 par-

selden 110’u ile anlaşma sağlanırken, 
iki binanın daha yıkımı yapıldı. 
Çiftehavuzlar Mahallesi sınırlarında 
kalan iki binanın daha yıkımı yapı-
lırken, anlaşma sağlanan 110 parsel 
içinde yıkılan bina sayısı 40’a ulaştı. 
Yol güzergahı üzerindeki 20 parsel 
üzerinde bina bulunmazken, kalan 
50 binanın da yıkımıyla yol, büyük 
ölçüde ortaya çıkacak. 
Yolun Yıldırım İlçesi sınırlarında ka-
lan ve Otosansit’e kadar uzanacak-
kısmıyla ilgili yeni kamulaştırma ça-
lışmalarına da başlandı. 
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MEVCUT VAGONLARA KLİMA TAKILIYOR
YENİ VAGONLAR YILBAŞINDAN İTİBAREN GELİYOR

ALTINŞEHİR-ERTUĞRUL-ÖZLÜCE İSTASYONLARINDA
TEST SÜRÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

Kesintisiz ve konforlu ulaşım ağı yatırımlarıyla bu döneme damgasını vurmaya 
hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda yapılan 22 kilometrelik raylı sisteme 
sadece bir dönemde 24,5 kilometre daha eklemek için çalışmalarını hızla sürdürü-
yor. Bursaray’ı üniversite ile buluşturacak olan Görükle Hattının Altınşehir-Ertuğrul 
ve Özlüce istasyonlarında deneme seferlerine devam ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 
yıllardır konuşulan ancak gerçekleşti-

rilemeyen ‘Ulaşım Ana Planı’nın hayata ge-
çirilmesi için Alman Dr. Brenner firmasıyla 
sözleşme imzaladı. Bursa’yı 2030’a taşıya-
cak ulaşım planı bir taraftan hazırlanırken 
diğer taraftan da trafiğe nefes aldıracak al-
ternatif yollar açılıyor. Geride kalan 16 ayda 
açılan 165 kilometre yeni yolla Bursa’nın 
ulaşımda tıkanan damarları açılıyor. 

16 ayda 165 km
yeni yol yapıldı

ç

ç

Verimli toprakları bünyesinde 
barındıran ovanın artık daha 

fazla kaçak yapılaşma kurbanı olma-
sını istemeyen Büyükşehir Beledi-
yesi, bu konuda büyük bir mücadele 
başlattı. Ovanın hala yeşilliğini ko-
ruyan ve ‘Bursa Ovası Koruma Ala-
nı’ ilan edilen bölümünü 2.5 metre 
yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek, 
yapılaşmanın yasak olduğuna ilişkin 
tabelalarla vatandaşlar uyarılıyor. 
Kaçak yapılaşmayı kentin kanayan 
yaralı olmaktan çıkarmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediye Başkan Recep 
Altepe, bu bölgede yapılacak hiçbir 
binaya altyapı hizmeti götürülmeye-
ceğini, bu konuda tüm kamu kurum-
larının hemfikir olduğunu söylediça-
lışma başlattıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşlar tarafından bugü-

ne kadar kullanılamayan Dikkaldı-
rım’daki 500 bin metrekarelik   ka-
vaklık alanı Bursa’nın en büyük kent 
parkı haline getiriyor. 
Proje kapsamında açık aktivite alan-
ları, ormanlık alanlar, yürüyüş yolları, 
koşu yolları, park girişlerine konum-
landırılmış küçük spor tesisleri ve 
spor kompleksi önerileri bulunuyor. 
Bursa’ya “Yeşil” kimliğini yeniden 
kazandırmakta kararlı olan Büyük-
şehir Belediyesi yolun hemen karşı 
tarafına yapılacak olan yeni stadyum 
ile Bursa’ya yaklaşık 1 milyon metre-
kare yeşil alan kazandıracak. her iki 
projenin hayata geçmesiyle Mihraplı 
bölgesi Bursa!nın yeni cazibe merke-
zi olacak.

Bursa, Barbaros Hayrettin Paşa’nın haya-
tının anlatıldığı ‘Barbaros’ adlı çağdaş dans 
drama gösterisine ev sahipliği yaptı. Görkemli gösteri, 
Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl 25.’si 
düzenlenen “Amiraller Kupası Yat 
Yarışları”na destek verdi. Yarış-
lar, körfeze ayrı bir renk kattı.

Osmanlı’nın ilk eserleri olma-
sına rağmen bugüne kadar 

ilgisizlik nedeniyle harabe durumu-
na gelen kent ziynetleri Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla bir bir 
ayağa kalkıyor.
Başkan Altepe’nin, Osmangazi Bele-
diye Başkanlığı döneminde başlattı-
ğı sur projesi Büyükşehir’de devam 
ederken harabe halindeki kent ziy-
netlerini ayağa kaldırma çalışmaları 
kapsamında restorasyonu devam 
eden Mahkeme, Kayıhan, ve davut-
paşa gibi hamamların restorasyonu 
sürüyor. 
Tarihi hanların ayağa kaldırılması 
projelerine eklenen Kütahya Hanın 
da restorasyonuna başlandı.

ç
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Bursa ovası
koruma altında

30 metrelik yolda 
hedefe doğru

Bursa’ya yeni 
cazibe merkezi

Körfez Renklendi Bursa’da BARBAROS Rüzgarı

Tarihi Bursa  
kimliğini buluyor

Sayfa 08’de

Sayfa 14’de

Sayfa 13’de

Sayfa 11’de Sayfa 10’de Sayfa 04-05-06-07’de

Sayfa 03’de

Sayfa 16’de

Alternatif yollarla  ulaşıma nefes 
aldırma hedefiyle 16 ayda 165 km yol 
açıldı. 
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çBursa’nın tarihi, kültü-
rel ve sosyal hafızasını, 

konunun uzmanları ve canlı 
tanıklarının anılarıyla kitap-
laştıran Büyükşehir Belediyesi, 
“Bursa’nın köklü eğitim ku-
rumları Bursa Ziraat Mektebi” 
adlı eserle, Bursa’da geçmişten 
günümüze tarımsal eğitime 
ışık tutuyor. Hacizli arazide 
eğitim kurumu
Bursa Araştırmaları Merkezi 
ve Bursa Kent Müzesi tarafın-
dan hazırlanan ve akademis-
yenlerin de katkıda bulunduğu 
kitapta dönemin tanıklarının 
anı ve araştırmalarına da yer 
veriliyor.  Annesi Ziraat Meslek 
Lisesi’nde öğretmen olan Avu-
kat Fatma Dilek Koca, okulun 
kuruluş öyküsünü şöyle anla-
tıyor:
“19. Yüzyılın sonlarında, Vali 
Mahmut Celaalettin Paşa za-
manında, Bursa’dan 10 km. 
uzaktaki Hamitler Köyü’nden 
Topal Mehmet Ağa devlete 
olan aşar borcunu ödeyeme-
miş ve bu yüzden Mudanya-
Bursa şosesi üzerindeki 26 bin 
dönümlük arazisi hazine tara-
fından haciz edilmiştir. Daha 
sonra bu arazi satışa çıkarıl-
mış, ancak tespit edilen değer 
üzerinden alıcı bulunamamış-
tır. Bu nedenle bu arazi daha 
sonra tarım alanında teknik 
eleman yetiştirmek amacıyla 
kamulaştırılmıştır. Okul adını 
Osmanlı padişahlarından Mu-
rat Hüdavendigar’dan alarak 
21 Mart 1891 tarihinde bu ge-
niş arazi üzerinde eğitim ve öğ-
retim faaliyetine başlamıştır.”
Çitçi evladı  zorunluluğu
Hüdavendigar Vilayeti Salna-
melerinde ‘Bursa Hamidiye Zi-
raat Mektebi’yle ilgili yer alan 
şu satırlar, okulun ilk yılları 
hakkındaki şu bilgileri günü-
müze taşıyor:

“Bursa şehri dışında padi-
şah hazretlerinin kesesinden 
ve onun emriyle Karaman 
Köyü’nde yeniden yapılan nu-
mune çiftliği tamamlanmıştır. 
Mektep binası fevkalade mü-
zeyyen bir surette olup nez-
dinde ahır, ambarlar ve di-
ğer alanlar bulunmaktadır. 
Çiftlik için bazı hayvanlar 
peyderpey tedarik edilmek-
le beraber, zirai işlerle alaka-
lı maki-
n e -

ler Avrupa’dan getirtilmiştir. 
Mektebin tahsil müddeti üç 
sene olup bu dönem içinde 
ziraata dair muhtelif ilim ve 
fen dersleri olacaktır. Talebe 
miktarı şimdilik altmış kişi 
olmak üzere tertip edilmiştir. 
Alınacak talebe kesinlikle çiftçi 
evladı olması gerekmektedir. 
Şehre yakın ilçelerin nüfuzları 
göz önüne alınarak mevcutla-
rı nispetinde vilayetin liva ve 
kazalarında celp olunur. İkmal 
müddeti tahsil ile mezun olan 
talebeye mükafat nakdi verilir.”
Valiye hediye ‘sinekli’ şarap
Kitapta, Ziraat Mektebi’nin 
1957-1960 yılları arasında öğ-
rencisi olan Ziraat Mühendisi 
Hüseyin Ali Koca’nın anılarına 
da yer verildi. Koca, unutama-
dığı bir anısını şöyle kaleme 
aldı: “Biz talebeyken İhsan 
Sabri Çağlayangil Bursa vali-
siydi. Şarap göndermiş okul 
müdürümüz ona. İlk açtığı 
şarap şişesinden de ufak bir 
sinek çıkmış. Şarapları koliy-
le geri göndermiş. Hoca sınıfa 
gelince, “Açın bakalım öteki 
şarapları” dedi. Tek tek açtık. 
12 şişe şarap vardı. Biz 11 şi-
şesini açtık. Tülbentlerle süz-
dük. Hiçbir şey çıkmadı. Ama 
bir tanesinde çıkmış. Hocamız 
çok üzülmüştü. “İçin bakalım” 
dedi. Biz de içemedik, tadına 

baktık ama…”

Bilgi Çağı’nın yol açtığı hızlı değişim tüm Dünya’da “Katılımcı 
Demokrasi”nin önemini giderek arttırmaktadır. Yerel Yönetimler yöre-
lerindeki insanlarla paydaş anlayış içinde işbirliği tesis etmekte kültür, 
turizm, çevre gibi konulara duyarlık göstermektedir.
Ayrıca NGO (None Goverment Organization) adı verilen sivil toplum 
kuruluşları (dernekler, mesleki kuruluşlar, vakıflar) eski dar görüşlü 
yapılarını değiştirerek, daha işlevsel etkinlikler yapmaktadır. Yerel Yö-
netimler ile bu kuruluşlar arasında siyaset üstü işbirliği noktaları tesis 
edilmektedir.
Elde edilen sonuçlar içinde en dikkati çeken tarihi çevre üzerinde ya-
pılan düzenlemelerdir. Restore edilerek kazandırılan her eser, insanın 
estetik ihtiyaçlarına hitap etmekte, aynı zamanda eski yaşantıların da 
ortaya çıkarılmasını sağlanmaktadır. Bu bağlamda yerel tarih çalışma-
ları hızlandırılarak eski yaşantılarını paylaşılması mümkün olmakta-
dır.
Yakınımızdaki tarihle ilgilenmek bize herşeyden önce içinde bulun-
duğumuz çok değişik durumlarla nasıl başedeceğimiz konusunda dü-
şünme becerisi kazandırır. Geçmiş yıllarda bir ailede, örgütte, kentte 
ya da toplulukta neler olduğunu ortaya çıkarmak, içinde bulunulan 
koşulların kökenini ortaya koyar ve değişimin nedenlerini açıklayabi-
lir. Kişinin kendi geçmişi, kendi topluluğu ve ailesinin geçmişi o birey 
üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu geçmişi öğrenmek 
kişinin belleğini güçlendirebileceği gibi, yaşamı üzerindeki etkileri an-
lamakta kendisine yardımcı olabilir.
Yerel tarih çalışmalarında tarihsel çevre özel bir öneme sahiptir. Tarih-
sel çevrenin korunması, bireylere sağlıklı bir tarih bilinci kazandırmak 
için gereklidir. Kişinin kültür sürekliliğini edinebilmesi ve tarih bilinci-
ne sahip olabilmesi için, tarihsel geçmişin izlerini taşıyan bir çevrede 
yaşaması gerekmektedir. Yerel tarih/kent tarihi araştırmalarında “me-
kan” vazgeçilmez bir konudur. Mekanı oluşturan öğeler ve o mekanın 
zaman içerisindeki gelişimi, yaşanan geçmişin parçalarıdır. Bir başka 
deyişle bu öğeler kentin belleğidir. Kentler, yapılar ve o yapılarla bir 
bütün oluşturan sokaklar, meydanlar vb. diğer kentsel öğelerden olu-
şur. Yapılar, yaşamın mekana yansıyan somut belgeleridir. O coğrafya-
da yaşayan toplulukların yaşam biçimleri, gelenekleri, alışkanlıkları, 
ilişkileri, tasarımları, içinde yaşadıkları mekanların analiziyle açığa 
çıkmaktadır. 
Türkiye’nin her alanda gelişme potansiyeline sahip bir ili olan Bursa 
parlak bir gelecek vadeden bir sürece girmiştir. Bu bağlamda, gözle gö-
rülen değişimin odağında Bursa Büyükşehir Belediyesi bulunmaktadır. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe beş yıl önce Osman-
gazi Belediyesi ölçeği içinde insanlığa kazandırdığı eserlere ve kentin 
yaşam alanlarına “insan”ı da yerleştirilmesini bilmiştir. Bursa’nın Fetih 
Haftası kapsamında her yıl Nisan’ın ayı başında düzenlediği sempoz-
yumların sonuçları birer kitap haline getirilmiştir. Bursa’nın Kültür, 
Sanat ve Şehircilik alanlarındaki gelişimi en uzman bilim insanlarına 
özgün araştırma sonuçları ile ortaya çıkarılmıştır. Bu arada Bursa’nın 
belki de en zengin sermayesi olan “muhacir”lerin 120 yılı aşkın tarih 
öyküsü de arşiv belgeleriyle süslenerek kitaplaştırılmıştır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlayarak topluma sunduğu son 
çalışmalarından birisi Bursa Ziraat Mektebi kitabıdır. Günümüzden 
yaklaşık 120 yıl önce inşa edilmiş olan Ziraat Mektebi binaları hem 
estetik birer tarihi eser olup, hem de kuruluş amacı ve uygulamalı et-
kinlikleri ile dikkati çekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesinin ta-
rihi mekanlara ve kültüre yönelik projelerinin koordinatörü Aziz Elbas 
katılımcı ve zaman yönetimini iyi bilen özelliğini bu eserde de yansıt-
masını bilmiştir.
Bursa Ziraat Mektebi kitabının, bir bakıma haberci olarak, bir dizinin 
ilk eseri olduğu anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi Sultan II. Abdulhamid döne-
minde her vilayetin tahıl ürünlerinden alınan verginin (aşar) bir bölü-
mü eğitime destek amacıyla (marif hissesi) alıkonulup yeni mektepler 
inşa ettiriliyordu. Bu yeni bağlamda Bursa’da bu günkü Tophane En-
düstri Meslek Lisesi, Kız Lisesi ve Erkek Lisesi gibi eğitim ocaklarının 
binaları ve ilk kuruluşları bu sayede ortaya çıktı. “Bursa’nın Köklü Eği-
tim Kuruluşları” olarak bu alana yönelik araştırmaları yeni kitaplara 
dönüştürmek üzere çalışmalar sürdürülüyor.
Sultan II. Abdulhamid Döneminde 1892 yılında açılan Ziraat Mektebi 
öğrencileri 956 dönümlük bir arazide uygulama yaparlardı. Parasız-
yatılı olan bu okul içinde ayrıca “Harir Darüttahsili” adıyla bir ipekçilik 
(Böcekçilik) Bölümü de vardı. Ziraat Mektebi’nin bir faaliyeti olarak 
Bursa ve çevresindeki çiftçiler için Zirai (Tarımsal) uygulamaları içe-
ren aylık bir çalışma takviminin hazırlandığını öğreniyoruz. Çift işleri, 
El işleri, Ekim ve Dikim işleri, Çayır ve meralar, Bağcılık, Böcekçilik ve 
Dutçuluk, Meyve Ağaçları, Ormancılık, Ehlileştirilmiş Hayvanlar, Kü-
mes Hayvanatı, Arıcılık, Sebzecilik ve Çiçekçilik olarak tarımın çeşitli 
branşları için yapılması istenenler yeni fenni (bilimsel) usullerle be-
lirtilmiştir. Bu noktada çiçekçilik konusunda, hem de süs bitkiliği ola-
rak değerlendirilen çok sayıda çiçeğin adı geçmektedir. Özellikle gül 
yetiştiriciliğinin Bursa’da çok iyi yapıldığını görüyoruz. Bilindiği gibi 
gülsuyu, gül şurubu gül tarımının ürünüydü.

Mehmet Ağa borcunu ödeyemedi;
Bursa, Ziraat Mektebi’ne kavuştu
19. yüzyılın sonlarında Hamitler Köyü’nden Topal Mehmet Ağa, devlete 
olan aşar borcunu ödeyemeyince 26 bin dönümlük arazisi hazine tarafın-
dan haciz edildi. Tespit edilen değerde alıcı bulunamayınca, arazi tarım 
alanında teknik eleman yetiştirilmek için kamulaştırıldı ve Bursa Ziraat 
Mektebi’ne kavuştu.

Yerel tarih çalışmalarının güzel bir  
örneği: Bursa Ziraat Mektebi

Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ovanın hala yeşilliğini koruyan 

ve ‘Bursa Ovası Koruma Alanı’ ilan 
edilen bölümünü 2.5 metre yük-
sekliğinde tel örgüyle çevirerek, ya-
pılaşmanın yasak olduğuna ilişkin 
tabelalarla vatandaşları uyarıyor. 
Kaçak yapılaşmayı kentin kanayan 
yaralı olmaktan çıkarmayı hedef-
leyen Büyükşehir Belediye Başkan 
Recep Altepe, Valilik, ilçe belediye-
leri, Bursagaz, UEDAŞ, BUSKİ, Türk 
Telekom gibi altyapı kurumları, 
Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güven-
lik Kurumu ve Vergi Dairesinin de 
katılımıyla bir çalışma başlattıkları-
nı söyledi. Başkan Altepe, kaçak ya-
pılaşmanın engellenmesinin sadece 
belediyelerin görevi olmadığını vur-
guladı.
Caydırıcı tabelalar asıldı
Kaçak yapılaşmayla yıllardır mü-
cadele edildiğini ancak bir türlü 
bu sorunun önüne geçilemediğine 

değinen Altepe, “Biz artık çit gibi 
engeller konulması gerektiği kana-
atine vardık. İnsanların bunun ya-
sak olduğunu görmelerini istedik. 
Çit boyunca bol bol uyarı levhaları 
yerleştiriyoruz. Bunun caydırıcılığı-
nın olacağını ve kaçak yapılaşmanın 
önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu 
çit bizim ne kadar kararlı olduğu-
muzun bir göstergesi olacak” dedi. 
Başkan Altepe koruma çitinin Mil-
let-Şirinevler mahalleleri arasındaki 

koruma bandı üzerine, daha sonra 
da Çukurca, Soğanlı, Dere Çavuş, 
İsmetiye, Yeniceabat, Mehmet Akif, 
Alaaddin, Ürünlü, Yolçatı, Doğanköy, 
Çalı, Kayapa, Hasanağa, Akçalar, Va-
kıf, Samanlı, İsabey, Millet, Arabaya-
tağı, Çınarönü, Şirinevler, Demetev-
ler, Mudanya’da Hasköy, Gemlik´te 
Kumsaz, Gemsaz, çevre yolunun do-
ğusu, Kestel´de Saitabat ve Gürsu’da 
Yeni Doğan bölgelerindeki muhtelif 
noktalara yerleştirileceğini de söz-
lerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
ülkenin bağımsızlığı için bu 

toprakları kanlarıyla sulayan şe-
hitlere vefa borcunu ödeyebilmek 
amacıyla tüm şehitlikleri restore 
ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta 
yürüttüğü çalışmalar neticesinde 
Bursa Merkez ve çevresinde bulu-
nan Aksu Köyü şehitliği, Halhalca 
şehitliği, Mudanya Mürsel Köyü şe-
hitliği, Çağlayan Köyü şehitliği, Ah-
metbey Köyü şehitliği, Tahtalı Köyü 
Şehitliği, Hacıvat Şehitliği’nde de 
düzenleme çalışmaları gerçekleşti-
rilecek.

Verimli toprakları bünyesinde barındıran ovanın artık daha fazla kaçak yapı-
laşma kurbanı olmasını istemeyen Büyükşehir Belediyesi, bu konuda büyük 
bir mücadele başlattı.

Bursa ovası
koruma altında

Şehitlikler yeniden düzenleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye-si’nin ulaşım şirketi 
BURULAŞ, vize bürolarında yoğunluk yaşanma-

ması için Arabayatağı ve Hamitler istasyonlarında da 
kişiselleştirme ve vize bürosu açtı.
BURULAŞ, yeni BuKart alımı ve vize işlemlerinde okul-
ların açılmasından dolayı yaşanacak yoğunluğu önle-
mek adına Arabayatağı ve Hamitler istasyonlarında 
kişiselleştirme ve vize bürolarını açtı. Haftanın beş 
günü büroların açık olacağını belirten BURULAŞ Ge-
nel Müdürü Dr. Ali Kaya, okulların açılması ile birlikte 
özellikle öğrencilerin vize ve yeni BuKart alımı için ki-
şiselleştirme ve vize bürolarına akın ettiğini hatırlat-
tı. Bürolarda yaşanan yoğunluğu önlemek için sürekli 
olarak sistemi geliştirdiklerini belirten Kaya, “Araba-
yatağı ve Hamitler istasyonlarındaki kişiselleştirme 
ve vize bürolarımız artık hizmette. Yeni kart alımı ve 
vize işlemleri bu bürolardan da yapılabilecek. Vatan-
daşımızın mağdur olmaması için yeni açılan bürolarda 
haftanın beş günü saat 08.00 ile 17.00 arasında hizmet 
verilecek” dedi.

Bosna Hersek Büyükelçisi Dragoljub Ljepoja, 
Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer 

Çilek ile birlikte Başkan Altepe’yi ziyaret etti. Başkan 
Altepe’nin geçtiğimiz dönem Bursa’ya kazandırdığı 
Kamberler Parkı yanına yaptırılan Bosna Hersek Fah-
ri Konsolosluk binası için teşekkür eden Büyükelçi 
Ljepoja, özellikle son dönemde Bursa Belediyelerinin 
varlığını ülkelerinde daha yakından hissettiklerini 
vurguladı. Zenica şehri ile Bursa arasında ilişkilerin 
geliştirilmesine büyük önem verdiğini ifade eden Bü-
yükelçi Ljepoja, “Savaştan hemen sonra NATO güçleri 
bünyesinde yer alan Türk birlikleri Zenica’da konum-
landırıldı. Türk birlikleri bölgenin altyapısı konusunda 
önemli hizmetler yaptı. Biz şimdi de özellikle bu bölge-
de Türkiye’nin ve özellikle de Bursa’nın varlığını daha 
çok hissetmek istiyoruz” dedi. 
Bosna Hersek ile Türkiye’nin yüzyıllarca kardeşlik 
ilişkileri içinde bulunduğunu ifade eden Başkan Alte-
pe ise, Büyükşehir Belediyesi ile Saray Bosna arasında 
kardeşlik ilişkisi bulunduğunu ve bu ilişkilerin kağıt 
üzerinde kalmadığını vurguladı. Bosna Hersek’e sık sık 
ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Altepe, 
“Bosna’nın merkezindeki tarihi Osmanlı eseri olan Ba-
kırbaba Camii’ni Bursalılar olarak biz yaptırıyoruz. Bu 
caminin açılışına Bursa’dan kalabalık bir heyetle gel-
meyi amaçlıyoruz. Şu anda da teknik bir ekibimiz ora-
da incelemelerini sürdürüyor. Özellikle tarihi yapıların 
konusunda ne gibi çalışmalar yapabiliriz onları belirli-
yorlar. Kardeşlik ilişkilerinin kağıt üzerinde de kalma-
ması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

ç

ç

ç

ç

BURULAŞ’tan iki yeni 
kişiselleştirme bürosu 

Büyükelçi’den  
teşekkür ziyareti
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Tarihi mirasa yatırımlarla 
Bursa kimliğini buluyor

Kentin her köşesinde yatırımlar sürüyor

Bursa’nın sahip olduğu tüm 
değerlere sahip çıkarak, 

kentin ulusal ve uluslararası are-
nada öne çıkması için bu dönem 
tanıtım atağı başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, ‘tarih başkenti’ kimli-
ğini öne çıkarmak için restoras-
yon çalışmalarını hızla sürdürü-
yor. 
158 yıl sonra yeniden  
Bursa’nın hizmetinde
Büyükşehir Belediyesi’nin ça-
lışmaları ve desteğiyle kısa za-
manda Bursa’ya kazandırılan 
tarihi yapıların başında Fabrika-i 
Hümayun geliyor. Sanayi devri-
mini gerçekleştiren Avrupa’nın, 
Türkiye’de ipekböcekçiliği ya-
pılan bölgelerde ve özellikle 
Bursa’da modern filatür atölye ve 
fabrikalarını kurması üzerine Os-
manlı Devleti, bu gelişmeye ayak 
uydurabilmek amacıyla 1852 
yılında kurulan Fabrika-i Hüma-
yun, 158 yıl sonra yeniden hayat 
buldu. ‘Hazine-i Hassa-i Şâhâne’ 
tarafından finanse edilerek kuru-
lan devlete ait ilk ipek fabrikası 
olan ve Avrupa saraylarını süsle-
yen ipekleri üreten Fabrika-i Hü-
mayun 1906 yılında kiralık ola-
rak işletildi ve 1913-1915 yılları 
arasında ise kapalı kaldı. Cumhu-
riyet döneminde bir süre Tekel 
Tütün Deposu olarak kullanılan 

yapı 1998 yılında Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi mülkiyetine geçti. 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevine gelir gelmez tarihi yapı-
nın Bursa’ya kazandırılması için 
yoğun çalışma başlatan Başkan 
Recep Altepe, ünlü modacı Faruk 
Saraç’ın işbirliğiyle 158 yıl önce 
hizmete açılan tarihi yapıyı, yeni-
den Bursa’nın hizmetine sundu. 
Açılışı Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapılan tarihi 
yapı, Faruk Saraç Tasarım Meslek 
Yüksekokulu olarak yetiştireceği 
gençlerle Türkiye’de modaya yön 
veren en önemli kurum olacak.
‘Sur’lar  
‘sır’ olmaktan çıkıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Recep Altepe’nin, Osman-
gazi Belediye Başkanlığı dö-
neminde başlattığı sur projesi 
Büyükşehir’de de devam ediyor. 
Yaklaşık 2300 yıllık tarihi bulu-
nan ancak yoğun yapılaşma ve 
ilgisizlik nedeniyle ‘sır’ olmaya 
başlayan Saltanat, Yerkapı ve Fe-
tih kapıları ayağa kaldıran Başkan 
Altepe, aynı bölgedeki Zindanka-
pı, Kaplıcakapı ve iç surlarda ka-
lan bölümlerin restore çalışma-
larını da hızla sürdürüyor. Bursa 
surlarının Yerkapı bölümünün 
devamı olan Yokuş Caddesi’ndeki 
surların önünü kapatan 3 dükkan 
ile 4 bina kamulaştırılarak geçti-
ğimiz günlerde yıkıldı. Tarihi gün 
yüzüne çıkarma hedefi doğrul-

tusunda gerçekleştirilen yıkım 
çalışmalarıyla 2300 yıllık surla-
rın sırayla ortaya çıkıyor. Yapılan 
kamulaştırma ve yıkım çalışmala-
rıyla Bursa’nın tarihi değerlerinin 
gözler önüne serildiğini belirten 
Başkan Altepe, “Bu değerler sa-
yesinde Bursa yaşayan müze kent 
kimliğine kavuşuyor. Bir taraftan 
tarihi ve kültürel değerler koru-
ma altına alınırken, diğer taraftan 
da kentin ülke turizmindeki yeri 
ve önemi de artıyor” dedi.
Başkan Altepe, Yokuş Caddesi’nde 
kamulaştırma ve yıkımların ar-
dından surların restorasyonu ve 
rekonstrüksiyonu ile ilgili çalış-
maların başlatılacağını da sözle-
rine ekledi.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını merkeze 

bağlı ilçelere doğru kaydıran Büyük-
şehir Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı 
bazı projeler şöyle sıralanıyor:
“Şehbenderler Konağı restorasyonu, 
Çukur Mescid restorasyonu, Maksem 
Darphane binası restorasyonu, Orhan 
Camii çevre düzenlemesi, Üftade Ca-

mii ve Tekkesi restorasyonu, Muradiye 
mezar taşları müzesi, Yoğurt Hanı res-
torasyonu, tarihi Bursa evleri restoras-
yonu, Romangal fabrikası restorasyo-
nu, Hoca Yunus Mescidi restorasyonu, 
Muradiye Kilisesi Turizme kazandırma 
çalışması, Bey Sarayı’nı Bursa’ya ka-
zandırma çalışmaları, Bitinya Sarayı’nı 
turizme kazandırma çalışmaları, Emir-

sultan Dergahı düzenlemesi, Çukur 
Mescid restorasyonu, Kite Kalesi turiz-
me kazandırma çalışması, Tahtalı Ka-
lesi turizme kazandırma, Paşa Konağı 
restorasyonu, Kumyaka Kilisesi turiz-
me kazandırma çalışması.”
Binanın içinde ve kubbelerin bulundu-
ğu çatı kısmında sıva ve dolgu malze-
melerinin temizliği sürürken, 100’lerce 

ton dolgu malzemesinin altında kaldığı 
için bugüne kadar görülmeyen 2 kubbe 
de gün ışığına çıkarılmış oldu.
Kayıhan Hamamı’nın restorasyon işle-
minin uzun süredir kendi gündemle-
rinde olduğunu belirten Başkan Altepe, 
6 yılı aşkın sürenin ardından sorunla-
rın çözüldüğünü ve 1 yıl içinde buranın 
restore edileceği müjdesini verdi.

Osmanlı’nın ilk eser-
leri olmasına rağmen 
bugüne kadar ilgisiz-
lik nedeniyle harabe 

durumuna gelen kent 
ziynetleri Büyükşehir 

Belediyesi’nin yatırım-
larıyla bir bir ayağa 

kalkıyor.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 

Altepe’nin, Osmangazi 
Belediye Başkanlığı dö-
neminde başlattığı sur 

projesi Büyükşehir’de 
de devam ediyor. 

ç

ç

Kütahya Han

Nalıncılar Hamamı

Surlar

Eskişehir Han

Kayıhan Hamamı

DAğ-Der Kültür Merkezi
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Büyükşehir Belediyesi’nin 
Mahkeme Hamamı’nda 

sürdürdüğü restorasyon çalış-
maları, yüzlerce yıllık geçmişe 
sahip ecdat yadigarı eserlerin ne 
kadar bilinçsizce tahrip edildiği-
ni de ortaya çıkardı. 
1421 yılında Çandarlı İbrahim 
Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa ta-
rafından yaptırılan ve Takas 
yoluyla Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu’ndan alınan 
tarihi yapıdaki çalışmalar hızla 
sürüyor.  Ayağa kaldırılan tarihi 
yapılara farklı fonksiyonlar ve-
rerek buraları yaşayan mekanlar 
haline getirdiklerini dile getiren 
Başkan Altepe, “Hamamın bir 
bölümü tamamen harabe halin-
deydi. Biz projeyi bir bütün ola-
rak ele aldık. Çalışmaların bir yıl 
içinde tamamlanmasını hedefli-
yoruz. Tarihi yapının bir bölümü 
yine hamam olarak kullanılacak, 
diğer bölümü ise sosyal ve kül-
türel etkinliklerin yapılabileceği 
bir aktivite merkezi haline getiri-
lecek” diye konuştu.
Moloz yığınlarından  
2 kubbe çıktı 
Sultan 2. Murad’ın tahta çıkışıyla 
Baş Vezirlik makamına getirilen 
Vezir Koca Mehmet Nizamüd-
din Paşa tarafından 15. Yüzyılın 
ikinci yarısında yaptırılan, 1727, 
1763 ve 1870 yıllarında geçirdiği 
yangınlarda büyük hasar gören 
ve son 100 yılını gerçek işlevinin 
dışındaki alanlara hizmet vere-
rek geçiren Kayıhan Hamamı da 
Büyükşehir Belediyesi’nin elle-
rinde hayat buluyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi ve kültürel 
mirası ayağa kaldırma çalışma-
larına yeni bir halka olarak Ka-
yıhan Hamamı’nda restorasyon 
çalışmaları hızla sürüyor. Kayı-
han Hamamı’nın restorasyon 
işleminin uzun süredir kendi 
gündemlerinde olduğunu belir-
ten Başkan Altepe, 6 yılı aşkın 
sürenin ardından sorunların çö-
züldüğünü ve 1 yıl içinde bura-
nın restore edileceği müjdesini 
verdi. Kayhan’ın anıtsal yapıları, 
el sanatları ve mimari yapılarıyla 

Bursa’nın örnek bölgelerinden 
olduğunu belirten Başkan Alte-
pe, bu bölgenin hak ettiği değeri 
bulması için bu çalışmaların sür-
dürüldüğünü belirtti.
483 yıllık tarih  
gün yüzüne çıkıyor
İncirli Caddesi’nde bulunan ve 
1572 yılında Bursa Kadısı Mu-
allimzade Ahmet Efendi tara-
fından yaptırılan Dökümhane 

Hamamı’na da Büyükşehir’in eli 
değdi. Büyükşehir Belediyesi, 
yıllarca Anadolu-Rumeli Kazas-
kerliği yapan Müderris Ahmet 
Efendi’nin Aksu Köyü’ndeki 
cami, zaviye ve mektep ile Zeyni-
ler Köyü’ndeki medreseye gelir 
sağlayan ancak 1854 depremin-
de büyük zarar gördükten sonra 
Cumhuriyet döneminde yıllarca 
dökümhane ve marangozhane 

olarak kullanılan tarihi hama-
mı restore etmek için düğmeye 
bastı. Osmanlı döneminde yapı-
lan Bursa’nın en büyük hamam-
larından biri olan Dökümhane 
Hamamı’nın mülkiyetini Büyük-
şehir Belediyesi olarak aldıkla-
rını hatırlatan Başkanı Recep Al-
tepe, restorasyon çalışmalarının 
ardından bölgenin özellikli bir 
esere kavuşacağını vurguladı. 
Şu anda harabe halindeki eserin, 
restorasyon çalışmaları bittikten 
sonra, bölgeye prestij kazandıra-
cağını kaydeden Başkan Altepe, 
Dökümhane Hamamı’nın Ördek-
li Hamamı gibi sosyal ve kültürel 
etkinliklerin yapılacağı, ayrıca-

lıklı bir eser haline geleceğini de 
sözlerine ekledi.
Tarihi hamamlar  
ayağa kalkıyor
İncirli Caddesi üzerindeki diğer 
hamam olan İncirli Hamamı’nın 
da Bursa’ya kazandırılması için 
çalışmalara hız veren Büyükşe-
hir Belediyesi, özel mülkiyette 
bulunan harabe halindeki tari-
hi yapıyı kamulaştırma yoluyla 
aldı. Fenari Ahmet Paşa’nın kar-
deşi Alaaddin Ali Bey tarafından 
15’inci yüzyılın sonlarında yaptı-
rılan İncirli Hamamı restorasyon 
çalışmalarının ardından sosyal, 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği bir aktivite 
merkezi haline gelecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restorasyon programına alı-
nan Davutpaşa, Hamamlıkızık, 
Nalıncılar, Reyhanpaşa ve Tarih-
paşa hamamlarıyla ilgili çalışma-
lar da sürdürülüyor.

Tarih, yüklerinden arındırılıyor
Harabe halindeki kent 

ziynetlerini ayağa kaldırma 
çalışmaları kapsamında 

restorasyonu devam eden 
Mahkeme Hamamı, kubbe, 
duvar ve çevresine yapılan 
yaklaşık 3 bin tonluk hatalı 
dolgudan arındırılınca, tari-

hi doku ortaya çıktı.

Kayıhan Hamamı’nın içinde ve kubbelerin bulunduğu çatı 
kısmında sıva ve dolgu malzemelerinin temizliği sürürken, 
100’lerce ton dolgu malzemesinin altında kaldığı için bugü-
ne kadar görülmeyen 2 kubbe de gün ışığına çıkarılmış oldu.

Kent merkezinde olmasına rağmen yıllarca kaderine terk edi-
len Mahkeme Hamamı, restorasyon çalışmaları tamamlandık-
tan sonra sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir merkez olarak 
hizmet verecek. Tarihi hamamın bir bölümü aslına uygun 
şekilde hamam olarak faaliyet gösterecek.

ç

Tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma projeleri 

arasında yer alan Okçular Çarşısı 
içindeki Kütahya Han’da restoras-
yon çalışmaları başladı. 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 
başta olmak üzere Bursa’nın sa-
hip olduğu tarihi birikimi gün yü-
züne çıkarmak için geçen dönem 
40 projeyi hayata geçirdiklerini 

hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Okçular 
Çarşısı içinde yer alan yaklaşık 
600 yıllık Kütahya Han’ın resto-
rasyonu için uzun zamandır uğ-
raştıklarını dile getirerek, “Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi Bursa’mı-
zın tam kalbinde. Biz de bu bölge-
yi dünya vitrinine çıkarmak için 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 

girmek için çalışmalara hız ver-
dik. Bölgede restorasyon çalış-
malarımız hızla sürerken, bugün 
Kütahya Han’da da çalışmaları 
başlatıyoruz. Ecdat yadigarı bu 
eserleri gelecek kuşaklara en iyi 
şekilde taşımakta kararlıyız. Ta-
rih başkenti Bursa’mızda, tarih 
kentin kalbinde yeniden hayat 
buluyor” diye konuştu.

Kütahya Han’da restorasyon başladı
ç
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8500 yıl öncesine tutulan ışık

Büyükşehir Belediyesi, 
Güney Marmara Arkeoloji 

Projesi kapsamında Aktopraklık 
Mevkii’nde 6 yıldır sürdürülen 
kazı çalışmalarına da gerekli des-
teği sağlıyor. İstanbul Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi 
Karul’un başkanlığında sürdü-
rülen kazı çalışmalarında ortaya 
çıkarılan yaklaşık 8 bin 500 yıl 
öncesine ait yerleşim alanları 
Bursa’nın “Yaşayan Müze Kent” 
kimliğini bir kez daha ortaya ko-
yuyor. Yapılan kazı çalışmaları ile 
8 bin 500 yıllık yerleşim birimle-
rinin ve o dönemde buradan dün-
yaya çiftçiliği ve ziraatı taşıyan 
kavimlerin incelendiğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Bu bölgede 
değişik dönemlerde oluşan 8 bin 
500 yıllık hatta belki de daha eski 
yerleşim alanları bulunuyor. Yine 
geçtiğimiz yüzyıllara ait ağaç ev-
lerin de bu bölgede bulunduğuna 
dair kanıtlar kazı çalışmaları so-
nucu ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin 

metrekarelik alanda sürdürülen 
çalışmalar sonunda burada bir 
tarih sergilenecek. Oluşturula-
cak arkeopark ile Bursalılar ve 
Bursa’yı ziyaret edenler binlerce 
yıl önceki medeniyetlerin yaşam 
tarzlarını ve günümüze kazandır-
dıklarını görme imkanı bulacak-
lar. Biz de Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu değerlerin bir an önce 
gün yüzüne çıkarılması ve kentin 
ziynetleri olan bu tarihsel öneme 
sahip bölgelerin kültür turizmine 
kazandırılması için gereken kat-
kıyı veriyoruz” dedi.

İnsanlık tarihi aydınlanıyor
Akçalar Aktopraklık höyüğün-
de sürdürülen kazı çalışmaları, 
sadece Bursa tarihine değil, in-
sanlık tarihine de ışık tutuyor. 
Kazılarda elleri arkadan bağlan-
mış şekilde bulunan 2 yetişkin ile 
yaşları 3-5 arasında olduğu tah-
min edilen 3 çocuk iskeleti, 8500 
yıllık infazı gün ışığına çıkardı. 
Çocuklardan birinin ‘Domuz bağı’ 
ile bağlandığı belirlenirken, 2 ço-
cuğun iskeletinin yetişkinlerin 
bacaklarının arasında bulunduğu 
bildirildi. Kazı ekibinin başkanlı-
ğını yapan İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Prehistorya 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Necmi Karul, “Burada, 
sadece bizlerin veya Bursa’nın 
geçmişini aydınlatmasından öte, 
tüm insanlığa sunulacak bilgiler 
var. Önceki yıllarda bölgede hen-
dekle çevrilmiş yerleşim alanları 
bulmuştuk, bu yıl ise bu alanın 

içinde, bölgenin yöneticilerine ait 
olduğunu tahmin ettiğimiz çeşitli 
özel yapılar bulduk. Sezonun en 
ilginç bulgusu ise yerleşim mer-
kezinin ortasında, büyük olasılık-
la kurban edilmiş, elleri arkadan 
bağlı 2 yetişkin ve 3 çocuğun is-
keleti oldu. Bir kadın ve bir erkek 
ile bunların bacaklarının arasın-
da yaşları 3-5 arasında olduğunu 
tahmin ettiğimiz 2 çocuğun iske-
leti. Bunlardan bağımsız, ancak 
hemen yanlarında bir çocuğun 
iskeleti daha. Çocuklardan birisi 
‘domuz bağı’ ile bağlanmış. Mak-
ro gözlemlerimize göre iskeletler 
bir aileye ait. Bunların ellerinin 
bağlanması, öldürüldüklerini ya 
da kurban edildiklerini gösteri-
yor. Tarih öncesi çok önemli bir 
bulguya ulaşmış olduk. Kaç yıllık 
olduğu, aileye ait olup olmadığı 
gibi birçok bilgiye uzun sürecek 
analizlerin ardından ulaşabilece-
ğiz” diye konuştu.

Asırlarca farklı mede-
niyetlere ev sahipliği 
yapan ve barındırdığı 
kültür mozaiği ile do-

ğudan batıya kuzeyden 
güneye birçok toplu-

mun yaşam merkezle-
rinden biri olan Bursa, 

yapılan çalışmalarla 
“Yaşayan Müze Kent” 
kimliği ile öne çıkıyor.

Akçalar Aktopraklık 
höyüğünde sürdürü-
len kazı çalışmaları, 
sadece Bursa tarihine 
değil, insanlık tarihine 
de ışık tutuyor. Akçalar 
Aktopraklık Mevkii’nde 
devam eden Türkiye’nin 
ilk arkeoparkı projesiyle 
8500 yıl öncesine ışık 
tutmaya hazırlanıyor.

ç

Bursa geceleri bir başka güzel
Gündüzleri birer cevher gibi kenti süsle-
yen tarihi yapılar, Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan ışıklandırma çalışmalarıy-
la geceleri de kente ayrı bir güzellik katıyor. 
İlk olarak Tophane Parkı içinde bulunan ve 
II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 30. yıldönü-
mü olan 31 Ağustos 1906 tarihinde Vali Reşit 
Mümtaz tarafından törenle hizmete açılan 6 
katlı saat kulesini ışıklandıran Büyükşehir 

Belediyesi, vatandaşlardan gelen olumlu tep-
kilerin ardından Emir Sultan Camii ve Ulu 
Cami’nin de dış cephelerini ışıklandırdı.Proje 
kapsamında surların tamamı, Yeşil, Muradiye, 
Yıldırım ve 1. Murad külliyeleri, Abdal, Boyacı-
kulluğu ve Tatarlar gibi tarihi köprüler de ay-
dınlatılacak. Bursa’nın gündüz görünen kent 
silueti gece de yansıtılacak.

ç
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Kentin köklü tarihini ya-
şatacak olan çalışmala-

rına, meslek odalarını da dahil 
ettiklerini anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın gelişmesi için kentte 
yaşayan herkesi çalışmalarına 
destek olmaya çağırdı. Tarih baş-
kenti Bursa’nın kimliğine can 
veren özelliklerini ortaya çıka-
racak projelerinde dünyaca ünlü 
uzmanlardan yararlandıklarını 
da hatırlatan Başkan Altepe, 
“Bursa için örnek bir çalışmanın 

daha startını veriyoruz. Bursa’da 
yapacak çok işimiz var. Bunun 
için kent yöneticilerinden, sivil 
toplum kuruluşlarına kadar her-
kesin Bursa’nın gelişimine katkı 
koyacağına inanıyorum” dedi.
Meslek odalarından tam destek
Mimarlar Odası Bursa Şube Baş-
kanı Nizamettin Kaya ve Şehir 
Plancıları Odası Bursa Şube Baş-
kanı Füsun Uyanık, bu önemli ça-
lışmaya meslek odalarını da dahil 
eden Başkan Altepe’ye teşekkür 
ederek, protokolü imzaladılar.

Protokole göre, meslek odala-
rı çalışma grubu içinde uzman 
kişiler görevlendirecek, çalış-
malarla ilgili sergi, konferans ve 
sunumlar yaparak, danışmanlık 
yapmak, bölgenin sosyal, ekono-
mik, fiziksel, mekansal, altyapı, 
üstyapı ve ulaşım gibi konularda 
detaylı analiz ve fizibilite çalış-
malarının değerlendirilmesiyle 
oluşacak stratejik planın hazır-
lanması noktasında çalışmalar 
yapacak.

Tarihi kent merkezinin çekirdeğini oluşturan Hanlar Bölgesi 
ve Reyhan Mahallesi’nin özgün haliyle yaşatılması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar 
Odası arasında protokol imzalandı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 
başta olmak üzere bu dönem 

252 tarihi ve kültürel miras pro-
jesinin startını veren Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi hanları kente ka-
zandırmak için her yöntemi dev-
reye sokuyor. Yapıların mülkiyetini 
kime ait olursa olsun, tahsis, kirala-
ma, kamulaştırma, kat karşılığı gibi 
yöntemleri devreye alan Büyükşe-
hir Belediyesi, Kütahya Han’ın mülk 
sahipleriyle anlaşıp, restorasyon 
çalışmalarının startını verdi. Tarihi 

mirasın korunmasına yönelik çalış-
malarda İtalyan mimar Massimilia-
no Fuksas gibi konunun uzmanlarıy-
la çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “Kentin ziynetlerinin göz 
önünde olması için çarşıda el değ-
memiş tek bir eser bırakmayacağız. 
Ecdadımızın bize mirası olan bu ya-
pıtların günümüz ekonomisine ve 
sosyal hayatına da katkı sağlar bir 
hal alması kentin turizm potansiye-
lini artırması için gerekeni yapaca-
ğız” dedi.

Davut Paşa tarafından 1571 yılında 
yaptırılan ve eski adıyla bat paza-
rı olarak bilinen Eskişehir hanı da 
tarihi geçmişiyle yeni yüzüne kavu-
şuyor. Bin 600 metrekarelik alana 
yayılan Eskişehir Hanı’nın mülk sa-
hipleriyle anlaşmaya varan Büyük-
şehir Belediyesi, yaklaşık 150 yıllık 
bir geçmişe sahip olan ve zaman içe-
risinde savaşlar, yangınlar ve afetler-
le harabeye dönen hanı Bursa’ya ka-
zandırmak için çalışmalara hız verdi.

Osmanlı’nın ilk eserleri olan ancak bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen ta-
rihi hanlar Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle yeniden hayat buluyor. Ec-
dad yadigarı eserler gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarılıyor.

Hanlar Bursa’ya
Değer Katıyor

ç

Kaçakla 
Sözde Değil 
Sahada Mücadele

ç

ç

Tarih için örnek işbirliği

Bursa’da kaçak yapılaşma ile özellikle ovada ta-
lanın durması için etkin bir mücadele başlatan 

Büyükşehir Belediyesi, sahadaki denetimlerin artırıl-
ması amacıyla 4 yeni denetim aracı daha aldı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi kaçak yapılaşmanın ön-
lenmesi amacıyla sergilediği kararlı tutumu sürdürü-
yor. İlk kez bu dönem kaçak yapılaşma ile mücadelede 
etkin rol alan Büyükşehir Belediyesi, daha etkin de-
netim yapabilmek için Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü 
bünyesinde kullanılmak üzere 4 yeni denetim aracı-
nı daha sahaya sürdü. Mevcut 1 olan ekip sayısını bu 
sayede 5’e çıkardıklarını ifade eden Başkan Altepe, 
özellikle ova ve Uludağ eteklerinde kaçak yapılaşma-
ya göz açtırmayacaklarını kaydetti.
“Anında müdahale çok önemli”
Gelecek nesillere daha sağlıklı bir kent bırakma ko-
nusunda kararlı olduklarını bunun içinde çarpık ya-
pılaşmayı engelleyeceklerini dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, kaçak yapılaşmanın 
anında tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını vur-
guladı. Temeli atılan bir kaçak yapının hemen tespit 
edilememesi halinde, yıkım kararları çıkarılana kadar 
meskun hale geldiğini dile getiren Başkan Altepe, “O 
zaman da yıkım zorlaşıyor. Bu nedenle ekiplerimize 
takviye yaptık. Kaçak binaları zamanında tespit edip, 
hemen yıktıracağız. Özellikle ova ve Uludağ konusun-
da çok hassas davranıyor. Ovada 600 kilogram meyve 
veren ağaçların kesilerek, bölgenin yapılaşmaya açıl-
ması dönemi bitti” diye konuştu.
Özellikle bu dönem Valilik, Büyükşehir ve ilçe bele-
diyeleri arasında koordineli bir çalışma yürütüldü-
ğünü hatırlatan Başkan Altepe, kaçak yapılaşmadan 
Bursa’da yaşayan herkesin şikayetçi olduğunu bu ne-
denle de mücadeleye herkesin katkı vermesi gerekti-
ğini vurguladı.

Hanlar Bölgesi ve Reyhan Mahallesi için akademik odalarla protokol imzalandı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, te-
meli 1998 yılında atılan ve son 10 

yılda Küçük Sanayi, Organize Sanayi ve 
Arabayatağı’na kadar uzanan hatlarla Bur-
salıları kesintisiz ve konforlu ulaşımla bu-
luşturan Bursaray’da bu dönem yatırım 
hamlesi başladı. İhalesi geçen dönem yapı-
lan Görükle hattının yeniden ele alınmasıy-
la sağlanan tasarrufla inşaatına başlanan 
Emek hattında da çalışmalar hızla sürüyor. 
Bu dönem planlarda bulunmamasına rağ-
men Kestel hattını da projelendiren Büyük-
şehir Belediyesi, kent içi tramvay hatlarının 
da tamamlanmasıyla mevcut 22 kilometre 
olan raylı sisteme sadece bu dönemde 24,5 
kilometre daha eklemeyi hedefliyor.
Test sürüşleri devam ediyor
Bursarayı Uludağ Üniversite ile buluşturacak 
olan Görükle hattının ilk 3 istasyonu olan 
Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonların-
da test sürüşleri devam ederken,  Yüzüncü 

yıl, Batıkent ve Üniversite 
istasyonlarında da hummalı ça-
lışma sürüyor. İlk 3 istasyonda yolculu 
seferlere bu yıl içinde başlamayı planlayan 
Büyükşehir Belediyesi, hattın tamamının ise 
önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar tamam-
lanmasını hedefliyor. Görükle hattında yapı-
lan yeniden düzenleme ile sağlanan yüzde 
36’lık tasarrufla inşaatına başlanan Emek 
hattındaki çalışmalar, kavşak düzenleme ça-
lışmalarıyla hız kazandı. Bursaray’ı üniversi-
te ile buluşturacak 6,5 kilometrelik hatla eş 
güdümlü olarak yürütülen çalışma ile yakla-
şık 2,5 kilometrelik Emek hattıyla Bursa’nın 
denize açılan kapısı olan Mudanya ile ulaşım 
da rahatlamış olacak. Bursaray’ın mevcut 
22 kilometre olan hattına Görükle ve Emek 
hattıyla birlikte 9 kilometre daha eklenmiş 
olacak. 
Bursaray Kestel’e  ulaşacak
Bu arada kentin doğu yakasına yönelik ke-

sin-
tisiz ula-
şım projelerinin 
de startını veren Büyük-
şehir Belediyesi, 7 duraktan oluşa-
cak 8 kilometrelik Kestel hattının temelini 
bir an önce atmayı planlıyor. Kestel hattın-
daki kavşakların Bursaray’a göre planlan-
dığını ve bu hattaki çalışmaların hızla iler-
leyebileceğini belirten Başkan Altepe, hat 
üzerindeki 3 köprünün genişletmesi konu-
sunda Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşma sağ-
landığını, köprü genişletme işlerinin Kara-
yolları tarafından yapılacağını vurguladı. 
Kestel hattının da bu dönem tamamlanma-
sıyla Bursaray’a yeni eklenen hat uzunluğu 
da 17 kilometreyi bulacak.

Teleferiği Oteller Bölge-
si ile buluşturacak olan 

projede son aşamaya gelindi. 
Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve 
Oteller Bölgesi olmak üzere 4 
istasyondan oluşacak yeni tele-
ferik hattının ihalesini kazanan 
firmanın önümüzdeki günlerde 
çalışmalara başlaması bekleni-
yor. Günlük kapasitesi bir saatlik 
kapasiteye inecek olan yeni tele-
ferik hattıyla, Oteller Bölgesi’ne 
22 dakikada konforlu ulaşım 
sağlanacak. Yeni projeye göre 
175 gondol tipi kabinle saatte 
bin 800 kişinin taşınması plan-
lanırken, mevcut sistemde ol-

duğu gibi vatandaşlar teleferiğe 
binmek için artık sıra beklemek 
zorunda kalmayacak.
Uludağ eski cazibesine  
kavuşacak
Bu arada Türkiye’nin en önemli 
kış turizm merkezlerinden biri 
olmasına rağmen son yıllarda 
ilginin iyice azaldığı Uludağ, 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan projelerle yeni-
den eski cazibesine kavuşacak. 
Uludağ’da yaşanan sorunların 
ancak yerelden yönetimle aşıla-
bileceğini dile getiren Başkan Al-
tepe, ilk defa bu dönemde karar-

lı bir tutum sergilediklerini ve 
Uludağ’daki tüm yetkileri almak 
istediklerini hatırlattı. Altyapı 
yetkisinin ilgili Bakanlıklar tara-
fından Büyükşehir Belediyesi’ne 
verildiğini kaydeden Başkan 
Altepe, “Başta otopark ve spor 
alanlarıyla ilgili projelerimizi 
hazırladık. Ancak üst yapı yet-
kisinin de bize verilmesini bek-
liyoruz. Bununla ilgili planlar 
tamamlanmak üzere. Üstyapı 
yetkisini alır almaz projeleri-
mizi bir bir hayata geçireceğiz. 
Uludağ yeniden Türkiye’nin en 
önemli kayak merkezi haline ge-
lecek” dedi.

ç

Bursa’da ulaşım ’Ray’ında

Yarım asırlık  
simge yenileniyor

Kesintisiz ve kon-
forlu ulaşım ağı 

yatırımlarıyla bu 
döneme damgasını 

vurmaya hazırlanan 
Büyükşehir Beledi-

yesi, son 10 yılda 
yapılan 22 kilomet-

relik raylı sisteme 
sadece bir dönem-
de 24,5 kilometre 

daha eklemek için 
çalışmalarını hızla 

sürdürüyor.
Görükle hattının  
ilk 3 istasyonu olan 
Altınşehir, Ertuğrul ve 
Özlüce istasyonlarında test 
sürüşleri devam ediyor.

Bursa’nın 50 yıllık simgelerinden biri olan teleferiğin yenileneceği 
projeyle ilgili bürokrasi sorunu çözüldü. Oteller Bölgesi’ne 22 dakikada 
konforlu ulaşım sağlanacak. Uludağ yeniden Türkiye’nin en önemli ka-
yak merkezi haline gelecek.

ç
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Ana yollardaki ulaşım sorunu-
nu Bursaray’la aşmayı hedef-

leyen Büyükşehir Belediyesi, kent 
merkezindeki ulaşım sorununu da 
tramvay hatları ile çözecek. İlk ola-
rak Cumhuriyet Caddesi’nde baş-
latılacak 2,5 kilometrelik nostaljik 
tramvay hattıyla ilgili proje çalışma-
ları sürerken, İstanbul’dan getiri-
len tramvayların bakım çalışmaları 
sürüyor. Cumhuriyet Caddesi’nin 
trafiğe kapatılması ve binaların dış 
cephelerinin sağlıklaştırılmasıyla 
cadde modern bir görünüme ka-
vuşacak. Tramvay projesinin ikin-
ci ayağını oluşturan Garaj-Heykel 

tramvay hattının projelendirme 
çalışmalarında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi şirketlerinden Ulaşım 
A.Ş ile çalışan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yaklaşık 5 kilometrelik 
bu hattın da tamamlanmasının ar-
dından bu dönemde toplam 24,5 
kilometrelik yeni raylı sistem hattı 
gerçekleştirmiş olacak. Bugüne ka-
dar yapılan 22 kilometrelik hatla 
entegre bir şekilde çalışacak yeni 
hatlarla Bursa’daki raylı sistem ağı 
toplam 46,5 kilometreyi bulacak.
Ulaşım sorun olmaktan çıkıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
yatırımlarda aslan payını ulaşıma 

ayırdıklarını ve kentin her köşesin-
de ulaşım yatırımlarının sürdüğü-
nü dile getiren Başkan Altepe, bu 
dönem bitirmeyi planladıkları ça-
lışmalarla Bursa’da ulaşımın sorun 
olmaktan çıkacağını belirtti. Kent 
merkezinde yapılacak tramvay hat-
ları ile kentin kalitesinin artacağını 
dile getiren Başkan Altepe, “Özellik-
le Garaj Heykel hattında tramvayla 
ulaşım sağlanmasıyla gürültü kirlili-
ği ve egzoz gazı kirliliği sona erecek. 
Halkımız bir tarafından konforlu bir 
şekilde kesintisiz ulaşım imkanı bu-
lurken, çevre kirliliği de en aza indi-
rilmiş olacak” dedi.

ç

çKent merkezindeki ulaşım sorunu
tramvay hatlarıyla çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar yapılan 22 kilometrelik raylı sistem hat-
tını bir dönemde yapılacak çalışmalarla 46,5 kilometreye çıkarmayı hedefli-
yor. Kent içi ulaşım sorunu da tramvay hatlarıyla çözüme kavuşacak.

Bursa’nın hafif raylı sisteminde 
çalışacak yeni vagonların ilkinin 
üretimi tamamlandı. Yeşil Bursa’nın 
yeşil vagonları yılbaşından itibaren 
gelmeye başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın hafif raylı sisteminde çalışacak yeni 

vagonlarının üretildiği Bombardier’in Almanya’daki 
fabrikasında incelemelerde bulundu. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, Baş-
kan Danışmanları Taha Aydın ve Levent Fidansoy’la 
üretimi tamamlanan ilk yeni vagonunu kontrol eden 
Başkan Altepe, Bombardier Genel Müdürü Veickhoff 
Bord’tan diğer vagonların da üretim aşaması hakkın-
da bilgi aldı.
Başkan Altepe, Bursa’nın hafif raylı sistemindeki 
yolculuğu daha konforlu hale getirecek yeni vagon-
ların ilkinin yılbaşında, diğerlerinin de bir yıl için-
de sisteme entegre olacağını söyledi. Bütçenin 3’te 
2’sinin ulaşım yatırımlarına ayrıldığını, bu orandaki 
en büyük payı da hafif raylı sistemin aldığını hatırla-
tan Başkan Altepe, “Görükle etabının test sürüşleri, 
Emek hattının inşaatı, Kestel hattının projelendirme 
çalışmaları devam ediyor. Bir yandan hattı yaygınlaş-
tırırken, diğer yandan yetersiz olan vagon sayısının 
artırılması için çalışmalarımız sürüyor. 30 yeni vago-
nun üretimi tamamlanma aşamasına geldi. Üretimi 
tamamlanan ilk vagon elektronik test kontrollerinin 
tamamlanmasının ardından yılbaşında teslim edile-
cek. 48 olan araç sayımız 78’e yükselecek” dedi. 

Yeşil vagonlar 
Bursa’ya yakışacak
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Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, su kaynak-

ları açısından Türkiye’nin en şans-
lı illerinden biri olan Bursa’nın, 
Doğancı ve Nilüfer’in ardından 
Çınarcık Barajı ile uzun yıllar su 
sıkıntısı yaşamayacağını söyledi. 
Başkan Altepe, elektrik üretimi-
nin kısa zaman içinde başlaya-
cağı Çınarcık Barajı’ndan 2020 
yılından Bursa’ya 145 milyon 
metreküp su verileceğini kaydetti. 
Başkan Altepe, Orhaneli Çayı üze-

rinde 1996 yılında yapımına baş-
lanan Çınarcık Barajı’ndan elekt-
rik üretiminin yapılacağı Fadıllı 
Köyü’ndeki Uluabat Kuvvet Tüneli 
Hidroelektrik Santrali’nde incele-
melerde bulundu. Kuvvet Tüneli 
ve Hidroelektrik Santrali’ni yap-
işlet-devret modeliyle yapan Ak 
Enerji firmasının yetkililerinden 
bilgiler alan Başkan Altepe, elekt-
rik üretimi, sulama ve içme suyu 
için kullanılacak olan Çınarcık 
Barajı sayesinde Bursa’nın uzun 

yıllar su sıkıntısı yaşamayacağını 
vurguladı. BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı’nın da ka-
tıldığı ziyarette baraj hakkında 
bilgiler veren Başkan Altepe, yılda 
422 milyon kilowat saat elektrik 
üretileceğini vurguladı. Çınarcık 
Barajı’nın Doğancı Barajı’ndan 9 
kat daha büyük olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “2020 yılın-
dan sonra Çınarcık Barajı’ndan 
Bursa’ya 145 milyon metreküp su 
verilecek dedi.

Her şey ’yol’unda
Özellikle kentin yüksek kesimleri-
ne ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde 

sağlanması amacıyla alternatif bir güzer-
gah olarak açılan Yeni Mahalle Piremir 
Caddesi’nde çalışmalar son aşamaya gel-
di. Işıklar İtfaiye Merkezi’nin bulunduğu 
noktadan başlayıp, Namazgah’ı Eşrefiler 
Caddesi’ne bağlayacak olan 500 metre 
uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki 
Yeni Mahalle Piremir Caddesi’nde as-
faltlama çalışmaları tamamlandı. Yolun 
önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı-
nı ifade eden Başkan Altepe, “Hedefimiz 
her noktasına kolay ulaşılabilir bir Bursa 
oluşturmak. Yeni arter açma çalışmaları-
mız bu döneme damga vuracak çalışma-
ların başında geliyor. Özellikle ulaşım 
konusunda sıkıntı yaşanan yüksek böl-
gelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Teleferik semtine çıkışta ve inişte yaşa-
nan sıkıntıları en aza indirmek için bu 
bölgede alternatif bir güzergah oluştur-
duk. Yolun tamamlanmasıyla bölge daha 
rahat ulaşılabilir hale gelecek. Bölge 
sakinleri ile Uludağ’a çıkarken teleferi-
ği kullanacak turistler, bu yol sayesinde 
askeri lise binaları arasından geçen ve 
keskin virajları olan yolu kullanmak zo-
runda kalmayacak” diye konuştu.
Ulaşım Anayasası hazırlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 
yıllardır konuşulan ancak gerçekleşti-
rilemeyen ‘Ulaşım Ana Planı’nın haya-
ta geçirilmesi için de önemli bir adım 
attı. Kentin ulaşımında yaşanan mevcut 
aksaklıkların giderilmesi, orta ve uzun 

vadede alınacak önlemlerin belirlenme-
si ve 2030 yılı projeksiyonunda ulaşım 
yatırımlarının planlanması amacıyla ha-
zırlanacak Bursa’nın ulaşım anayasasını 
oluşturacak planın sözleşmesi Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ile Alman Dr. Bren-
ner firması arasında imzalandı. 
16 ayda 165 kilometre yol açıldı
Sadece kent merkezinde değil, merkeze 
bağlı ilçelerde de ulaşım yatırımlarına 
hız veren Büyükşehir Belediyesi, Mu-
danya yolunu Göynüklü’ye bağlayan ve 
kış aylarında meydana gelen heyelan 
nedeniyle trafiğe kapanan yola alternatif 
olarak açılan Göynüklü- Altıntaş arasın-
daki 8 kilometrelik yolu da tamamlaya-
rak ulaşıma açtı. Yeni açılan yol saye-
sinde vatandaşlar, Güzelyalı’ya gitmek 
zorunda kalmadan Altıntaş, Kurşunlu ve 
Gemlik’e ulaşabilecek. Bursa’nın her kö-
şesinin ulaşılabilir olması için merkeze 
bağlı ilçelerde de yeni yollar açtıklarını 

vurgulayan Başkan Altepe, “16 ayda 160 
kilometre yeni yol açtık ve 300 bin tona 
yakın asfalt döktük. Ulaşım yatırımlarıy-
la bu döneme damgamızı vuracağız. Göy-
nüklü- Altıntaş yolu da Bursa’nın sahile 
açılan kapısı konumunda. Sahillere de en 
rahat şekilde ulaşım için yatırımlarımız 
sürüyor. Halkımız Kurşunlu’ya gitmek 
için artık bu yolu rahatlıkla kullanabile-
cek” diye konuştu.
Mevcut yollardaki trafik yoğunluğunu 
kavşak düzenlemeleriyle azaltmayı he-
defleyen Büyükşehir Belediyesi, kısa 
sürede tamamlanan Gürsu Kavşağı’nın 
ardından, Emek Kavşağı’ndaki çalışma-
ları da hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 
Özlüce Alattinbey Kavşağı’nı da ihaleye 
çıkaran Büyükşehir Belediyesi Esenevler 
Köprülü Kavşağı, Kestel Köprüğü Kavşa-
ğı ve Gemlik girişine yapılacak kavşakla 
ilgili proje çalışmalarını da hızla sürdü-
rüyor.

ç

Çınarcık
Barajı 

Bursa’ya 
hayat 

verecek

Yenişehir’e 
kültür çıkarması

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde oluşturulan Bursa Araştırma-

ları Merkezi, Osmanlı’nın kuruluş öncesi 
ve kuruluş aşamasındaki ilk mimari ör-
neklerini verdiği Yenişehir’in Yarhisar ve 
civar köylerine inceleme gezisi düzenledi.
Bursa Araştırmaları ekibi, kısa bir süre 
önce restore edilen ve Osmanlı’nın ilk dö-
nem eserlerinden olan tarihi hamamda 
ve köy camisinde inceleme yaptı. Prof. Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu ve Doç. Dr. Doğan Yavaş, 
katılımcılara, eserlerin mimarisi ve ta-
rihi geçmişiyle ilgili bilgi verdi. Yarhisar 

Köyü’ne eşsiz bir güzellik katan şelaleyi 
de gezen araştırma ekibi, buradan, yine 
Osmanlı’nın kuruluş dönemi yerleşim 
bölgelerinden biri olan Çiçeközü Köyü’ne 
geçti. Köy kahvesinde gerçekleşen top-
lantıda hem köy ile ilgili tarihi bilgiler 
tazelendi hem de köylülerden bugünkü 
durumlarıyla ilgili bilgiler alındı. Geziye 
katılan tarihçi ve akademisyenler, köylü-
lerin gösterdiği her türlü bilgi ve mimari 
öğe üzerinde titizlikle durarak köylüleri 
sahip oldukları tarihi birikim konusunda 
bilgilendirdi.

ç

ç

Alternatif yol-
larla  ulaşıma 
nefes aldırma 

hedefiyle 16 
ayda 165 km 

yol açıldı. 
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Yunuseli Havaalanı’nda bütün 
engeller, Ulaştırma Bakanı 

Binali Yıldırım ve Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe 
arasında imzalanan protokolle or-
tadan kalktı. Başkan Recep Altepe, 
Yunuseli´nin pervaneli, küçük ve 
özel uçaklara kullandırılması için 
faaliyet başlattıklarını hatırlatarak, 
“Biz tüm izinleri almıştık. İşler yavaş 
gidiyordu. Bununla ilgili konunun 
üzerine gittik. Artık bu işin hızlandı-
rılmasıyla ilgili ortadaki engellerin 
kaldırılması gerekiyordu. Ulaştırma 
Bakanlığı ile atılması gereken adım-
lar konusunda tekrar mutabakata 
vardık” dedi.
Yunuseli’nde uçakların inip kalk-
ması için gerekli sistemleri, seyrü 
sefer düzenlenmesini Ulaştırma 
Bakanlığı’nın yapacağını, diğer fiziki 
eksikleri kendilerinin gidereceğini 
anlatan Başkan Altepe, “Pistin eksik-
liğini, fiziki sıkıntıları biz giderece-
ğiz. Terminal binası ve kule yapaca-

ğız. İşletmeyi de biz yapacağız. Artık 
uygulamaya geçmiş oluyoruz. Ar-
kadaşlarımız çalışmaları hızlandı-
rıyorlar. İsteriz ki 6 ay içinde bitsin. 
Prosedürde sıkıntı olmasaydı bu yıl 
içinde bitmiş olacaktı. Tıkanmalar 
oldu. Ancak onları da aşmış olduk. 
Şimdiden sonra bu yönüyle havaa-
lanı çalışacak. Bursa için çok önemli 
bir hizmet olacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Bursa’da her alanda 
yaşanan gelişmenin hava ulaşım şir-

ketlerinin de dikkatini çektiğini ve 
bugüne kadar atıl halde duran Yeni-
şehir Havaalanı’nın Borajet ve Ana-
dolu Jet’in yurt içi seferleriyle aktif 
hale gelmeye başladığını vurguladı. 
Lufthansa Hava Yolları ile Bursa’nın 
Avrupa ile bağlantısının da sağ-
landığına değinen Başkan Altepe, 
özellikle küçük uçakların inebilme-
si açısından Yunuseli Havaalanı’nın 
yeniden açılmasının da büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

Yunuseli’nin eksiklerini Büyükşehir giderecek
ç

30 metrelik yolda
hedefe doğru

Bursa’ya kazandırılacak 
önemli yatırımların hemen 

hepsinde uzlaşmacı bir tutumla so-
nuca ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 
Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar yo-
lunun Yalova Yolu – Acemler arasın-
da kalan bölümünde yer alan 110 
parsel sahibiyle de uzlaşma sağladı. 
Anlaşmaya varılan vatandaşlar bir 
bir evlerini boşaltırken, diğer yan-
dan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
de boşaltılan binalarda yıkım çalış-
malarını sürdürüyor. Çiftehavuzlar 
Mahallesi’nde anlaşma sağlanan iki 
binanın yıkımı, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Osmanga-
zi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mustafa Altın ve Çiftehavuz-
lar Mahallesi Muhtarı Bilal Özen’in 
de katıldığı törenle yapıldı.
40 binanın yakımı yapıldı
Çiftehavuzlar Mahallesi sınırlarında 
kalan iki binanın daha yıkımı yapı-
lırken, anlaşma sağlanan 110 parsel 
içinde yıkılan bina sayısı 40’a ulaştı. 
Yol güzergahı üzerindeki 20 parsel 
üzerinde bina bulunmazken, kalan 
50 binanın da yıkımıyla yol, büyük 
ölçüde ortaya çıkacak. Bir taraftan 
yıkımlar sürürken bir taraftan da 
yol güzergahında evleri bulunan 
vatandaşlarla görüşmeler de ara-
lıksız sürüyor. Vatandaşların mağ-
dur olmaması için hem arsa hem 
de bina bedelleri ödenirken, yolun 
Yıldırım ilçesi sınırlarında kalan ve 
Otosansit’e kadar uzanan bölümüy-
le ilgili kamulaştırma çalışmalarına 
da başlandı.

ç

ç

Kent içi ulaşıma nefes aldıracak en önemli projelerinden biri olan Soğanlı 
Bulvarı 30 metrelik imar yolu üzerindeki 269 parselden 110’u ile anlaşma 
sağlanırken, iki binanın daha yıkımı yapıldı.

Kentsel dönüşüm projesiyle yepyeni bir çehreye 
kavuşturulması planlanan Tabakhaneler Bölge-

si, moloz yığınlarından arındırılıyor. Moloz yığınları 
nedeniyle mahalle içiyle bağlantının sağlanamadığı 
bölgede dikey ve yatay yollarla bağlantı güzergahla-
rı oluşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve Fen 
İşleri Daire Başkanı Fehmi Ökten’den bilgiler alan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bölge sa-
kinlerinin uzun zamandır şikayetçi olduğu ve önemli 
derecede çevre kirliliğine neden olan inşaat atıkları 
ve çöp yığıntılarının en kısa sürede temizleneceğini 
söyledi. Başkan Altepe çevre temizliğinin yanı sıra, 
bölgedeki ulaşımı da rahatlatmak amacıyla yatay ve 
dikey yollar açılması için çalışma başlatıldığını ifade 
etti. Başkan Altepe, Tabakhaneler Kentsel Dönüşüm 
Projesiyle, kentin prestij ve vizyon bölgesi haline ge-
lecek olan Tabakhaneler Bölgesi’nin proje çalışmaları 
başlatılmadan önce, semt sakinlerinin daha temiz bir 
alanda yaşayabilmeleri için çöp ve molozların kısa sü-
rede toplanacağını aynı zamanda 8 metre genişliğin-
de dikey ve yatay yollar açılacağını söyledi.

Bölgenin kentsel dönüşüm projesiyle kentin cazibe 
merkezlerinden biri haline gelmesi için çalışmaların 
devam ettiğini dile getiren Başkan Altepe, projeyi 
TOKİ’nin yürüteceğini, ön protokol çalışmalarının de-
vam ettiğini vurguladı. Başkan Altepe, “TOKİ ile ihale 
görüşmelerimiz devam ediyor. Ön protokol çalışma-
larında sona yaklaştık. Mülk ve bölge sakinlerinin de 
olumlu görüşlerini alarak, projeyi en kısa sürede baş-
latmayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında, ticaret 
alanları, alışveriş yerleri, konut ve sosyal donatı alan-
larıyla, kentimizin prestij ve vizyon bölgelerinden bin 
olacak” dedi.
Kentin çöküntü bölgesi olan Sıcaksu Tabakhaneler 
Bölgesi ile İntam bölgesinin Bursa’ya kazandırılması 
için uzun süredir çalışma yürüttüklerini hatırlatan 
Altepe, her iki bölge ile ilgili projelerin hazır olduğu-
nu vurguladı. Başkan Altepe, iki projenin de hayata 
geçirilmesi için Bursa’ya onlarca yatırımcı getirdik. 
Ancak 10’larca  trilyonluk bir yatırım olduğu için ya-
tırımcılar kar etmek amacıyla bölgede yoğunluk artışı 
istiyor. Bu güne kadar da önemli, ciddi bir teklif alma-
dık. Ancak TOKİ ile  yaptığımız görüşme sonucunda, 
bölgede hem yoğunluk artışı olmayacak  hem de dev-
let garantisinde olduğu için proje planlanan zamanda 
bitirilmiş olacak” diye konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi, Tabakhaneler 
Bölgesi’ndeki molozları ve çöpleri 
kaldırarak, bölgeden kent merkezine 
ulaşımı sağlamak için yol çalışması 
başlattı.

Tabakhanelerde 
çalışma başladı
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Gökdere
Işıldayacak

Paşa Çiftliği’nde 
huzurlu buluşma

Bursa’nın anayasasını
Bursalılar hazırlıyor

Heyelan mağdurlarına kira müjdesi

Büyükşehir Belediyesi, çevreye kötü koku yay-
ması ve görüntü kirliliği oluşturması nedeniyle 

yıllardır temizlenmesi gündemde olan Gökdere’yi te-
mizle çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Setbaşı’ndan İncirli Caddesi girişine kadar olan bölü-
münde önceki dönemlerde düzenleme çalışmaları ya-
pılan Gökdere’nin yıllardır ihmal edilen ve çevreye kötü 
kokular saçan bölümlerinin düzenlemesi için başlatı-
lan çalışmalar hızla sürüyor. Gökdere Vadisi’ni bir bü-
tün olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, Gökdere’nin 
güzelliklerinin ortaya çıkması ve pırıl pırıl akması için 
gerekli altyapı düzenlemelerini de gerçekleştiriyor. Ça-
lışmalar kapsamında dereye karışan kanalizasyonlar 
normal sisteme alınıyor. Temizliğin ardından yapılacak 
peyzaj çalışmalarıyla Gökdere Vadisi aynı zamanda va-
tandaşların gelip, dinlenebileceği güzel bir rekreasyon 
alanı haline gelecek.
İstanbul’da yaşanan ve can kayıplarına neden olan sel 
baskınlarının Bursa’da yaşanmaması için kent merkezi 
ve ilçelerdeki tüm dere yataklarını elden geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, olası baskınların da önüne geçme-
yi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Gemlik’in 

Kayhan Mahallesi Kalealtı Sokak’ta 
yaklaşık 2 ay önce meydana gelen 
heyelan nedeniyle evlerini boşalt-
mak zorunda kalan vatandaşlarla 
bir araya geldi. Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter Yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa Altın ile Büyük-
şehir Belediyesi Meclis üyeleri Refik 
Yılmaz ve Gökay Bilir’in de katıldı-
ğı ziyarette bölge sakinleri Başkan 
Altepe’ye sıkıntılarını anlattı. Evle-
rini kullanamadıkları için akrabala-
rının yanına taşınmak ya da kiraya 
çıkmak zorunda kaldıklarını dile ge-
tiren vatandaşlar, bu süreçte Gemlik 
Belediyesi’nden herhangi bir destek 
alamadıklarından yakındı.
Kira yardımını başlatıyoruz
Sokak sakinlerinin şikayetlerini tek 

tek dinleyen Başkan Altepe, sorunun 
çözümü için ilk günden beri yoğun 
bir çalışma başlattıklarını söyledi. 
Sorunun çözümü noktasında mer-
kezi hükümetle de temaslarının ol-
duğunu hatırlatan Başkan Altepe, 
“Biz geçici değil, kalıcı bir çözüm için 
çalışıyoruz. Bu binalarda oturulma-
yacaksa, sizleri nerelere kalıcı olarak 
yerleştirebiliriz onun arayışındayız. 
Bu konu bizim gündemimizde ilk sı-
rada. Sizleri mağdur etmeden kalıcı 

bir çözüm bulacağız. Bu konudaki 
arayışlarımız sürerken, sizleri de 
mağdur etmemek için hemen kira 
yardımlarını başlatıyoruz. Evlerini 
boşaltan tüm vatandaşlarımıza kira 
yardımı yapacağız” dedi.
İlk günden beri kendileriyle sürekli 
ilgilenen Başkan Altepe’ye teşekkür 
eden sokak sakinlerini, konunun bir 
an önce çözüme kavuşturulmasını 
istedi.

Bursa’da 4 meclis, 31 çalışma 
grubu ve 8 çalışma ofisiyle 

sivil toplumun, görüş ve önerilerini 
yönetim mekanizmalarına taşıyan 
Bursa Kent Konseyi, kentin anaya-
sası olarak kabul edilen 1/100 bin 
ölçekli çevre düzeni planının hazır-
lanması aşamasında da önemli bir 
misyon üstlendi. Bursa’nın gelece-
ğini ilgilendiren böyle önemli bir 
konuyu toplumun tüm kesimleriyle 
paylaşmayı hedefleyen Bursa Kent 
Konseyi, çalıştay öncesi ilk bilgilen-
dirme toplantısını Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda yaptı. Bursa Kent Konse-
yi bünyesinde gönüllü olarak faaliyet 
gösteren tüm çalışma gruplarının 
temsilcilerinin katıldığı toplantının 
açılışında konuşan Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Semih Pala, 
“Bursa için tarihi bir gün yaşıyoruz. 
Bugüne kadar yüreğiyle, beyniyle 
katkı koyan insanların yine Bursa’yı 

sahiplendiklerini görüyorum” dedi.
Kamuoyunda 2020 planı olarak da 
bilinin ve Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Erdem Saker döneminde 
hazırlanan 1/100 bin ölçekli pla-
nın örnek bir çalışma olduğunu dile 
getiren Pala, “Ancak Bursa çok hızlı 
büyüyor. Maalesef kent yöneticile-
ri sadece bugün değil geçmişte de 
buna ayak uydurmakta zorlanıyor. 
Yönetim olgusu içinde sadece bele-
diyeler değil çok sayıda kamu kuru-
mu var. Bu nedenle hızlı, uygulana-
bilir kararlar alınmalı. Hazırlanacak 
1/100 bin ölçekli planın sivil toplum 
ayağını Kent Konseyi olarak biz oluş-
turuyoruz. Sivil toplum- yerel yöne-
tim ilişkileri Bursa’da sürekli iyi oldu 
ancak Bursa Kent Konseyi ile bu 
ilişkilerin pik yaptığı bir dönemi ya-
şıyoruz. Bursa’nın yerel demokrasi 
platformu olarak kimsenin girmedik 
ve girmeyeceğiz. Bursa Kent Konse-
yi yönetimi olarak, dik duruşumuzu 

sürdüreceğimize ve kent yararına 
olan her mücadelenin içinde olaca-
ğıma söz veriyoruz” diye konuştu.
Oturum başkanlığı Bursa Kent Kon-
seyi Genel Sekreteri Enes Battal 
Keskin’in yaptığı bilgilendirme top-
lantısında, Sosyal Politikalar Merke-
zi Başkanı Tahsin Bulut, Büyükşehir 
Belediyesi eski Başkanı Erdem Sa-
ker, U.Ü Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ni-
lüfer Akıncıtürk, Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Feza 
Karaer, Büyükşehir Belediyesi Mec-
lis üyesi Servet Büyükpoyraz, Bursa 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi 
Celil Çolak, İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürü Hakan 
Bebek, Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Plancısı Uluay Koçak Güvener ve Şe-
hir Plancıları Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat İlkme, hazırlanacak 
planla ilgili görüş ve önerilerde bu-
lundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
de katıldığı davette huzurevi sakinleri, yemek-

lerini keyifle yedi ve bol bol sohbet etti. Dostlukların 
pekiştirildiği davetle ilgili açıklama yapan Ali Muhittin 
Dinçsoy, daha önce huzurevi sakinleriyle sık sık bir 
araya geldiklerini hatırlattı. Huzurevi sakinleriyle bu-
luşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Dinçsoy, 
“Huzurevi sakinleri için geçmiş yıllarda bu tarz ye-
mekler gerçekleştiriyorduk. Ancak 2 yıldır yaşadığım 
rahatsızlık ve geçirdiğim operasyonlar nedeniyle bir 
araya gelemedik. Bundan sonra her yıl bu yemeği tek-
rarlamak istiyoruz” dedi.
Huzurevi sakinleri de Paşa Çiftliği’ni gezerek, fotoğraf 
çektirdiler ve kendilerine eğlenceli bir gün yaşatan Ali 
Muhittin Dinçsoy’a teşekkür ettiler. Bursa Kent Konse-
yi Başkanı Mehmet Semih Pala ile Büyükşehir Beledi-
yesi eski Başkanı Erdoğan Bilenser de Paşa Çiftliği’nde-
ki yemeğe katılarak, huzurevi sakinlerine moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’te heyelan nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerini 
kullanamayan ve bu nedenle de mağdur olan vatandaşlar için kira yardımı uygula-
ması başlatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzu-
revi sakinleri, Paşa Çiftliği sahibi Ali      
Muhittin Dinçsoy tarafından verilen 
yemekte moral depoladı.

ç

ç

ç

ç

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bursa 1/100 bin ölçekli çevre düzeni 
planı çalıştayı bilgilendirme toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
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Hedefimiz yeniden yeşil Bursa

Türkiye’nin en fazla göçü 
alan kenti olması nede-

niyle yapılaşmanın her geçen 
gün arttığı Bursa’da, halkın ne-
fes alabileceği yeni rekreasyon 
alanları oluşturmaya çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, Dikkaldı-
rım ve Odunluk bölgesine değer 
katacak önemli bir projeyi ha-
yata geçiriyor. Yaklaşık 500 bin 
metrekare alan üzerinde haya-
ta geçirilecek olan ‘Dikkaldırım 
Odunluk Kültürparkı’, 400 bin 
metrekare alana sahip Reşat Oyal 
Kültürparkı’ndan daha büyük bir 
rekreasyon alanı olarak kente ka-
zandırılıyor.
Proje kapsamında bölgede       
BUSKİ tarafından başlatılan Ni-
lüfer Deresi ıslah çalışmaları 
hızla sürüyor. Bölgenin taşkın 

su sahasında kaldığını hatırla-
tan Başkan Altepe, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nce hazırlanan Nilü-
fer Deresi Islah Projesi’nin DSİ 1. 
Bölge Müdürlüğü’nce onaylandı-
ğını ve dere ıslah çalışmalarının 
hızla sürdüğünü vurguladı. Par-
kın yapılacağı alanın 1. derece 
doğal sit alanı içerisinde kalması 
nedeniyle hazırlanan avan pro-
jenin de Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü’nce onaylandı-

ğını dile getiren Başkan Altepe, 
projeyle ilgili tüm onayların alın-
dığını ve en büyük kültürparkın 
yapılması önünde bir engel bu-
lunmadığını belirtti. 
Bursa’ya nefes aldırıyoruz
Tüm bölgelere park, yeşil alan, 
oyun alanı ve spor alanı gibi te-
sisler kazandırmaya çalıştıklarını 
dile getiren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Bursa’ya nefes aldıracak alanlar 

üretiyoruz. Bunun için de kamu-
laştırma başta olmak üzere her 
yolu deniyoruz. Tüm semtlerimizi 
yeşille buluşturmayı hedefliyoruz. 
İstiyoruz ki halkımız bu tür sosyal 
donatı alanlarına kendi mahalle-
lerinde yürüme mesafede ulaşa-
bilsin. Buraya yapacağımız kültür-
park, mevcut kültürparktan daha 
büyük bir alana sahip. Hem Os-
mangazi hem de Nilüfer ilçelerine 
hitap edecek ve bölgeye vizyon 
katacak bir proje olacak” dedi. 

Bugüne kadar vatandaşlar tara-
fından kullanılmayan alan, uygu-
lanan proje ile hem yöre halkına, 
hem kent bütününe hizmet ede-
bilecek kapasitede bir kentsel 
park kimliği kazandırılarak kulla-
nıma açılacak. Proje kapsamında 
açık aktivite alanları, ormanlık 
alanlar, yürüyüş yolları, koşu yol-
ları, park girişlerine konumlandı-
rılmış küçük spor tesisleri ve spor 
kompleksi önerileri bulunuyor. 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaş-
lar tarafından bugüne 
kadar kullanılamayan 
Dikkaldırım’daki 500 
bin metrekarelik   ka-
vaklık alanı Bursa’nın 
en büyük kent parkı 
haline getiriyor.

ç
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Daha önceki yıllarda İstanbul 
ve Mudanya Yelken kulüp-

lerinin organize ettiği ‘Amiraller 
Kupası Yat Yarışları’, bu yıl Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 
Mudanya ve Zeytinbağı belediyele-
rinin de desteği ile daha geniş katı-
lımlı olarak hayata geçirildi. Eker’in 
ana sponsorluğunda düzenlenen, 
273 sporcu ve 34 yelkenlinin ka-
tıldığı yarışların İstanbul-Mudanya 
etabı özel ödülü, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından verildi.
‘Amiraller Kupası Yat Yarışları’nın 
birinci etabı, İstanbul Kalamış 
Koyu’ndan start aldı ve Zeytinbağı 
İskelesi’nde son buldu. Yarışların 
ikinci etabı ise Mudanya Mütareke 
Binası önünden start alarak İstan-

bul Kalamış Koyu’nda son buldu. 
Yaşamını yitirmiş amiraller anısına 
gerçekleştirilen yarışlara, 14 – 17 
metre arası tekneler katıldı. Beşi 
boy ve ağırlıklarına göre, biri de 
destek sınıfı olmak üzere toplam 
6 sınıfta gerçekleştirilen yarışlar, 
Marmara’da İstanbul dışına çıkan 
tek yarış olma özelliği taşıyor.
Ödül töreni, Mudanya İstasyonu 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
Amiraller Kupası Yat Yarışları’nda bi-
rincilik ödüllerini, IRC–1 kategorisin-
de ‘7 Bela’, IRC-2 kategorisinde ‘Gob-
lin’, IRC-3 kategorisinde ‘Turkcell 
Alize’, IRC-4 kategorisinde ‘Bandido’, 
IRC-5 kategorisinde ‘TEB Yıldız Klıv-
ya’ ve Gezgin kategorisinde ise ‘Bo-
for’ adlı teknelerin sahipleri kazandı. 

Yarışmayı kazanan sporculara ödül-
lerini veren Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, çeşitli 
illerden gelen yelkenciler ve yarışse-
verlerin katıldığı törende, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin deniz ve sahillerde 
önemli projeler başlattıklarını bil-
dirdi. Bursa’nın vizyonu açısından 
önemli olan Körfez’in “Büyükşehir’in 
körfezi” haline geldiğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Bursa, bir deniz 
kenti. Gemlik ve Mudanya’ya önem 
vererek, Bursa’nın yıllarca eksik ka-
lan bu yanını daha da güçlendirelim 
istiyoruz. Bursalıları denizle ve sahil-
lerle buluşturmaya devam ediyoruz. 
Bursa’nın deniz kenti olduğu daha 
çok hatırlansın ve yaşatılsın istiyo-
ruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmete açılan ve 

bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
birbirinden farklı 106 etkinliğe ev sa-
hipliği yapan Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM), Uluslara-
rası Kongre Merkezleri Birliği (AIPC) 
ve Uluslararası Kongre Merkezleri 
Derneği’ne (ICCA) üyelik için başlattı-
ğı çalışmaları hızlandırdı.
Bursa’da kongre turizminin gelişme-
sine yönelik atılan en büyük adım 
olan ve açılışı Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapılan Merinos 
AKKM, Bursa’yı uluslararası arenada 
da tanıtacak. Yüksek nitelikli sahne 
sanatlarının sergilenebileceği Türki-
ye’deki nadir sahnelerden birine sa-
hip olan ve 260 bin metrekarelik yeşil 
alanıyla tek olan Merinos AKKM’nin 
AIPC ve ICCA’ya üyeliği için başlatılan 
çalışmalar hız kazandı. Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü ve Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet 
Semih Pala, Merinos AKKM’nin bu tür 
uluslararası kongre birliği kuruluş-
larına üye olmasının önemine dikkat 
çekerek, bunun sonucunda Bursa’nın 
Uluslararası arenada da boy göstere-
ceğini vurguladı. Açıldığı günden bu 
yana Merinos AKKM’nin Bursa’nın 
yeni modeli olduğuna dikkat çeken 
Pala, Türkiye’nin en önemli kong-
re ve kültür merkezi olan Merinos 
AKKM’nin, Bursa’nın dünya çapında 
tanıtımına katkı sağlayacağını vurgu-
ladı.
Uluslararası kongre merkezleri yöne-
ticilerinin oluşturduğu profesyonel bir 
birlik olan AIPC’nin 53 farklı ülkeden 
168 üyesi bulunuyor. Halen 85 farklı 
ülkeden 900 üyesi bulunan ICCA üye-
leri, uluslararası kongre organizasyon 
firmalarına delege transportasyonu, 
ful organizasyon planlaması ve teknik 
konularda destek sağlayan firmalar-
dan oluşuyor. Merinos AKKM’nin bu 
iki uluslararası kuruluşa üyeliği, ulus-
lararası organizasyonların Bursa’ya 
kazandırılması açısından da büyük 
önem taşıyor.

Körfez yelkenlilerle renklendi
ç

ç

Sporun tüm 
branşlarına 

önemli katkı-
lar sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
bu yıl 25.’si 

düzenlenen 
Amiraller 

Kupası Yat 
Yarışları’na da 

destek verdi.

Merkeze bağlı 
ilçelerde de 

gerek altyapı 
gerekse sosyal 

donatı alanı 
kazandırılması 
çalışmalarına 

hız veren Büyük-
şehir Belediyesi, 

Mudanya Yüz-
me Havuzu’nun 

temelini attı.

Merinos AKKM’den
uluslararası adım

Mudanya’ya örnek 
yüzme havuzu

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Güzelyalı Mahallesi’nde 

yaptırılacak olan Mudanya Yüzme 
Havuzu’nun temeli Devlet Bakanı 
Faruk Çelik ve Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe tarafından 
atıldı. Mudanya’ya güzel bir tesis 
daha kazandıracak olmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını belirten Baş-
kan Altepe, “Mudanya, Bursa’nın 
vitrini, sahili ve vizyonudur. 
Mudanya’nın nefes alması ve ilçenin 
değerlerinin ortaya çıkarılması için 
Mudanya’ya büyük önem veriyoruz. 
Eksiklerin giderilmesi önceliğimiz-
dir. Tarihi, kültürel ve doğal güzel-
likleriyle Mudanya bir turizm nok-
tası olma yolundadır” dedi.

Kapalı yüzme havuzunun toplamda 
2 bin metrekarelik bir alanı kap-
sadığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Mudanya’ya büyük önem veriyo-
ruz. Türkiye’nin birçok ilinde olma-
yan bir tesis Mudanya’ya yapılıyor. 
Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 
gerek ucuz maliyeti ve gerekse kısa 
sürede yapılacak olması nedeniyle 
örnek bir proje. Birçok ile göre en 
modern yüzme havuzu konumunda 

olan havuzun projesini, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü başka yerlerde 
uygulamak üzere bizden aldı” diye 
konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak spora 
ve 7’den 70’e her yaştan vatandaşın 
spor yapmasına büyük önem ver-
diklerini aktaran Başkan Altepe, bu 
nedenle birçok noktaya yaya mesa-
fede spor alanları yapıldığını hatır-
lattı.

ç
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Velodrom’daki Oyak Reno, 
Nilüferspor ile Atıcılık İhti-

sas Kulüpleri’nin tahliyesiyle ilgili 
işlemlerin hızla sürdüğünü belir-
ten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, UEFA standartla-
rında projelendirilen 43 bin 963 
kişi kapasiteli stadyuma ulaşım-

da herhangi bir sorun yaşanma-
ması için gerekli altyapının da 
hazırlandığını söyledi. Maç gün-
leri bölgeye araçlarıyla gelecek 
taraftarların bölgede bir yoğun-
luğa neden olmaması için stad-
yumun 2 bodrum katı otopark 
olarak projelendirildi. 1. Bodrum 

kat 492 otomobil ve 12 otobüs, 2. 
Bodrum kat ise 539 otomobil ve 
2 otobüs kapasitesine sahip ola-
cak. Stadyum yapısı dışında ise 5 
bin 280 otomobil ve 340 otobüs 
kapasiteli otopark projelendirilir-
ken, kapalı ve açık otoparklarda 
toplam kapasite 6 bin 311 otomo-

bil ve 354 otobüse kadar çıkıyor.
Otoparkların yanı sıra 20 metreye 
çıkarılan Hayran Caddesi ile stada 
direkt ulaşım sağlayan Acemler 
Kavşağı ve Mudanya Kavşağı’nda 
gerekli revizyonlar yapılacak. Bu-
nun yanında ulaşımın sorunsuz 
sağlanması için iki yeni kavşak ve 
3 yeni köprü inşa edilecek.
“Biran önce uygulamaya  
geçmek istiyoruz”
Velodromdaki tesislerin tahli-
yesinin ardından Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü’yle protokol imza-
layıp, bölgede yıkım çalışmala-
rını başlatmayı hedeflediklerini 
belirten Başkan Altepe, ihale 
süreci devam ederken alanın in-
şaata hazır hale getirileceğini 
vurguladı. İlk kazmayı vurduktan 
sonra 1,5 yıl içinde stadyum in-

şaatını tamamlamayı planladık-
larını kaydeden Başkan Altepe, 
“Zaman kaybetmek istemiyoruz. 
Bursa’nın artık önemli spor orga-
nizasyonlarından da pay almasını 
istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde 
çeyrek ve yarı finale kalırsak bu 
maçları Bursa’da oynayamayaca-
ğız. Ev sahipliği yaptığımız Dünya 
Basketbol Şampiyonası’ndan bir 
Anadolu şehri pay aldı biz ala-
madık. Bursa bu durumu hak et-
miyor” dedi. Stadyum inşaatının 
başlaması noktasında 30 milyon 
TL kredi alacaklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, önemli sanayi ku-
ruluşları ve kent dinamiklerinden 
alacakları desteklerin yanı sıra 
localar ve ticari alanları da değer-
lendirerek inşaatı tamamlamayı 
planladıklarını da sözlerine ekledi

Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nde 

1 ay önce çalışmalarına başla-
yan yeni sporcularla BUSKİ Tenis 
Kafe’de bir araya geldi. Takımda 
altyapıdan yetişen sporcula-
rın bulunduğuna dikkati çeken 
Başkan Altepe, 2010 – 2011 
sezonunda 2. ligde mücadele 
edecek olan Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü Bayan Voleybol 
Takımı’nın, güçlü bir ekip oldu-
ğunu söyledi. Takımın Play – Of 
müsabakalarında başarılı olup 3. 
ligden 2. lige yükselmesinin se-
vincini ve heyecanını yaşadığını 
anlatan Başkan Altepe, “Hedefi-
miz hem sporcu yetiştirmek hem 
de sağlıklı toplum oluşturmaktır. 
Voleybol takımımız çok güçlü bir 
ekip oldu. Amatör ruhla önemli 
başarılar kazanacağız” dedi.
Bursa’da yapılan yatırımların 
yanı sıra kentin bir spor şehri 
olması için çalışmalarını sür-
dürdüklerini ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’nın sporun her 
alanında iddialı olmasını hedef-

liyoruz. Gerçek anlamda spor 
şehri olmamız, vatandaşların 
kaliteli tesislerde spor yapmala-
rı doğrultusunda hizmetlere de-
vam ediyoruz” diye konuştu.
Bursa’da halkın da spor yapa-
bileceği mekanlar oluşturduk-
larına değinen Başkan Altepe, 
“Bursa’da spor konusunda tüm 
branşları destekliyoruz ve bu 
konuda lokomotif olmaya devam 
ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyespor Ku-

lübü’ne altyapıdan yetişen 
sporcular İrem Özgür, Özge Sa-
bırlı, Sedef Sazlıdere ve Aclan 
Çölleroğlu’nun yanı sıra takıma 
Coşkunöz Spor Kulübü’nden 
katılan Nefise Gaffaroğlu, Nida 
Yazıcıoğlu, Zeynep Semra Kaya, 
Nevriye Paşaoğlu; Nilüfer Be-
lediyespor Kulübü’nden Merve 
Ateş, ve DSİ’den de Miray Ce-
ren Deliçay Bursa Büyükşehir 
Kulübü’nün başarılarına 2. ligde 
de başarı katmayı amaçlıyor.

Velodrom’da tahliye işlemleri hız kazandı
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
Velodroma yaptırılacak 

olan yeni stadyumla 
ilgili olarak bölgede 

bulunan spor tesisleri-
nin tahliye çalışmaları 

hızla sürüyor.

ç

Voleybolda 2. Ligdeyiz

Eğitime spor salonu desteği
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, sağlıklı ve sporcu 

nesillerin yetiştirilmesi amacıy-
la eğitim kurumlarına spor tesis 
kazandırmak için hazırladığı 
projeleri bir bir hayata geçiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Değir-
menönü İlköğretim Okulu’nun 
bahçesinde Mart ayında teme-
lini attığı Değirmenönü spor 
salonuyla başlattığı eğitim ya-
tırımlarına geçen zaman içinde 
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, 
Koç İlköğretim Okulu ve son 
olarak da geçtiğimiz ay Şehit 
Piyade Er Nezir Akgül İlköğre-
tim Okulu ve Süleyman Çelebi 
Lisesi’ni ekledi. Sağlıklı kentle-

rin ancak sağlıklı bireylerle olu-
şabileceğini dile getiren Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, öğrencilerin daha 
sağlıklı ortamlarda spor yapa-
bilmeleri için ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi.
Başkan Altepe, “Bursaspor’un 
şampiyonluğu Bursa’nın potan-
siyelini herkese gösterdi. Biz 
Bursa’nın sadece futbolda değil 
tüm spor branşlarında lider ol-
masını hedefliyoruz. Bu amaçla 
da her semtimizde özellikle de 
okulların yoğun olarak bulun-
duğu bölgelere spor tesisleri ya-
pıyoruz” dedi.

Bursa’da sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün Bayan Voleybol Takımı, bu sezon 2. ligde mücadele edecek.

ç

ç
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Doğumunun 400’üncü yıldönümünde Evliya Çelebi’nin izinde

Doğumunun 400’üncü yıldönümü olan 
2011 yılında Evliya Çelebi ile ilgili çeşitli pa-
neller düzenlemeyi planlayan Büyükşehir 
Belediyesi, yerli ve yabancı bazı tarihçiler 
tarafından, Çelebi’nin seyahat güzergahın-
da at sırtında gerçekleştirilen ‘Evliya Çelebi 
Yolu Keşif Projesi’nin Bursa sınırlarındaki 
bölümüne destek sağladı. Evliya Çelebi’nin 
İstanbul’dan başlayıp Hicaz’da sonlanan ge-
zisini 3 Eylül’de başlatan yaklaşık 15 kişilik 
ekip, İstanbul’un ardından İznik, Yenişehir ve 
İnegöl’ü at sırtında geçtikten sonra verdikleri 
molada Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile bir araya geldi.
At sırtında 12 gün süren seyahatin İnegöl 
durağında mola veren ekipte yer alan Kent 
Üniversitesi Edebiyat ve Kültürel çalışmalar 
uzmanı Prof. Donna Ladry, Exeter Üniversi-
tesi Edebiyat ve Kültürel çalışmalar uzmanı 
Prof. Gerald Maclean, Ket Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Susan Wirth, NewYork Spiegel 
Dergisi Fotoğraf Editörü Trehese Tardif, Bitki 
Bilimci Andrev Byfield, Kanadalı üniversite 
öğrencisi Monica Mattfield, İngiltere’nin eski 
Türkiye Büyükelçisi Patrica Daunt, Timothy 
Daunt, Dr. Caroline Finkel ve rehber Ercihan 
Dilari, Kozahan’da Başkan Recep Altepe ile 

bir araya geldi. Türk tarihini yakından ilgi-
lendiren önemli bir gezginin izinden gittikle-
rini dile getiren yabancı uzmanlar, Bursa’nın 
Osmanlı tarihi içinde önemli bir yere sahip 
olduğunu hatırlattı. Osmanlı eserlerinin o 
günkü ihtişamıyla ayakta durduğunu dile ge-
tiren yabancı uzmanlar, eserlerin korunması 
ve günümüze taşınması konusundaki emek-
leri nedeniyle Başkan Altepe’yi kutladı. 
2011 Evliya Çelebi Yılı
UNESCO’nun 2011 yılını Evliya Çelebi yılı 
ilan ettiğini hatırlatan Başkan Altepe ise 
Türk tarihinin en önemli gezgini olan Evliya 
Çelebi’yi doğumunun 400’üncü yıl dönümü 
olan önümüzdeki yıl farklı etkinliklerle ana-
caklarını ifade etti. Bu kapsamda ‘Evliya Çe-
lebi Yolu Keşif Projesi’ni de çok önemsedikle-
rini dile getiren Başkan Altepe, “Günümüzde 
bile Anadolu ile ilgili detaylı bilgilere Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamelerinden ulaşabili-
yoruz. Yıllar sonra onun at sırtında kat ettiği 
yollar yabancı uzmanlar tarafından yeniden 
aşılıyor. Evliya Çelebi, yaptığı gezilerde bölge-
ler arasındaki irtibatlanmanın sağlanması ve 
ticaretin gelişmesini hedefliyordu. Bu proje 
de kat edilen tarihi mesafenin turizme ka-
zandırılması açısından önemli” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi
Evliya Çelebi’nin izinde

Büyükşehir Belediyesi, doğumunun 400’üncü yıldönümü olan 
2011’de farklı etkinliklerle anmaya hazırlandığı Türk tarihinin 
en önemli gezgini Evliya Çelebi’nin seyahat güzergahında dü-
zenlenen uluslararası projeye destek verdi.

Bursa, Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatıldığı ‘Bar-
baros’ adlı çağdaş dans drama gösterisine ev sahipliği yaptı. 
Görkemli gösteri, Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

’Barbaros’ rüzgarı

BUSMEK’te yeni dönem

İstanbul 2010 
Avrupa Kültür 

Başkenti Ajansı’nın 
Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Mü-
dürlüğü işbirliğiyle 
İstanbul’da gösterimi 
yapılan ‘Barbaros’un 
son temsili, usta sa-
natçıların yorumuyla 
Bursa’da sahnelendi.
Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Devlet Opera ve Balesi’nin 
bugüne kadar hayata geçirdiği en 
geniş çaplı prodüksiyonlarından biri 
olan Barbaros’ta 50 dansçıdan olu-
şan geniş kadro yeteneklerini ser-
giledi. İstanbul’un bugünkü hali ve 
Barbaros’un mezarının da yer aldığı 
görüntülerle desteklenen gösteri, 
görsel bir şova imzasını attı.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanat-
ları Yönetmeni Beyhan Murphy’in 
sanat yönetmenliğini üstlendiği 
Barbaros’un müziği ise dünyaca 
ünlü sanatçı Mercan Dede’ye ait.
Eser, Barbaros kardeşlerin 1500’lü 

yılarda başlayan yol-
culuğunu, Oruç Reis’in 
ölümünü, Hızır Reis’in 
Kaptan-ı Derya oluşu-
nu, Beşiktaş’taki vefatı-
na kadar geçen süreci, 
günümüz İstanbul’u ve 
Beşiktaş’ı, dans, müzik, 
görsel tasarım ve ya-
zın gibi sanatın farklı 
dalları ile buluşturarak 
yansıttı.
Yaklaşık 2,5 saat süren 

temsil, müziği, dekoru, kostümle-
ri ve sanatçıların performansıyla 
gönülleri fethetti. Gösterinin fina-
linde Barbaros Hayreddin Paşa’yı 
canlandıran Bursalı sanatçı Arkın 
Zirek, Bursaspor bayrağıyla sahneye 
çıkarak, aynı dakikalarda Glasgow 
Rangers ile karşılaşan Bursaspor’a 
destek verdiklerini gösterdi. Bursa 
Valisi Şahabettin Harput ile Dev-
let Opera ve Balesi Genel Müdürü 
Prof. Rengim Gökmen’in beğeniyle 
izlediği gösteri, sanatseverleri adeta 
büyüledi. Gösteriyi, büyük bir ilgiyle 
izleyen sanatseverler, usta sanatçıla-
rı uzun süre ayakta alkışladı.

Sanat ve Meslek Eğitim Kursları 
(BUSMEK), kendilerini geliştir-

mek isteyenlere alternatif eğitimler 
sunuyor.
Yeni dönemde biri spor merkezi 
olmak üzere 12 farklı kurs merke-
zinde hizmet veriyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin en önemli sosyal proje-
lerinden olan BUSMEK’te Bursalılar’ın 
ücretsiz olarak faydalanabildiği kurs-
lar, kentteki iş gücü potansiyelini art-
tırmayı ve istihdama katkı sağlamayı 
da amaçlıyor. Bu yıl Alacahırka, Hür-
riyet, Merinos, Başaran, Hocataşkın, 
Vatan, Beşevler, Kestel, Gürsu, Mudan-
ya ve Gemlik kurs merkezleri ile BUS-

MEK spor merkezinde eğitim veren 
BUSMEK, vatandaşların yeteneklerini 
keşfetmelerine de olanak sunuyor. 
Bugüne kadar 40 bini aşkın kursiye-
re eğitim verilen BUSMEK’te bu sene 
bilişim teknolojileri, büro yönetimi ve 
sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, 
el ve makine nakışı, dekoratif ev teks-
tili, el sanatları teknolojisi, giyim üre-
tim teknolojisi, güzellik ve saç bakım 
hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, 
kişisel gelişim ve eğitim, seramik ve 
cam teknolojisi, spor, yabancı diller, 
sanat ve tasarım, okuma yazma ve 
müzik ve gösteri sanatları başlıkların-
da kurslar açıldı.
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