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Ramazan Coşkusu Merinos Park’ta yaşandı Bursa müziğe doydu Beşevler’e bölge parkı 161202

Büyükşehir Belediyesi’nin mer-
kez ilçelerden Mudanya’da ha-

yata geçirdiği projeler kapsamında 
yenilenen Eski Zeytin Hali, önümüz-
deki günlerde ilçe halkına hizmet 
vermeye başlayacak.

Eski Zeytin Hali
yeni cazibe merkezi

Sayfa 11’de

Sayfa 9’da

Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda Görükle hattını önümüzdeki ay içinde, emek hat-
tını ise bu yıl içinde yolculu seferlere açmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kestel hattı ile raylı 

sistem çıtasını bir kat daha yükseltti. Kentin batısı ile doğusu arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldır-
mak amacıyla projelendirilen Bursaray Kestel Hattı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Sayfa 4’te

Bursa’da sultan külliyelerinin 
bakım, onarım ve güvenliğinin 

sağlanmasında tek yetkili kurum 
olan Büyükşehir Belediyesi, 12 tür-
beyi içinde barındıran ve Semer-
kant’taki Şah Zinde ve İstanbul´daki 
Eyüp Sultan ile birlikte, Türk İslam 
dünyasının sayılı türbe toplulukla-
rından biri olan Muradiye Külliye-
si’ndeki çalışmalara hız verdi. 

Tarihin izleri
nakış gibi
işlenecek
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2200 yıllık 
tarih ayağa 
kaldırılıyor

Dağ koşusunda
Türkiye damgası

Bursa´da tarihi ve 
kültürel mirasa verdiği 
önemle Türkiye’ye ve 
dünyaya örnek olan 
Büyükşehir Belediyesi, 
saltanat, fetih ve iç yer 
kapının ardından dış 
yer kapı, kaplıca ve 
zindan kapıyı ortaya 
çıkarıyor. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Bursa’da 
gerçekleştirilen ‘10. Av-
rupa Dağ Koşusu Şam-
piyonası’, coşkulu bir 
organizasyona imzasını 
attı. 30 ülkeden 500 
sporcunun katıldığı 
yarışlarda Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
ve milli takım sporcusu 
Ahmet Arslan, 5. kez 
dünya şampiyonu oldu.

Sayfa 10’da

Sayfa 14’te

Çağdaş ulaşım
Kestel yolunda

Emirsultan 
Meydanı yeni 
buluşma noktası 
oldu
Bursa’nın manevi odak 
noktalarından biri olan 
Emirsultan’a mimari de-
ğer katan projede konut 
sahipleri evlerine taşınır-
ken, bölgeye kazandırılan 
4 bin metrekarelik mey-
dan yeni buluşma noktası 
haline geldi.

Bursa’yı yıkarak güzelleştiriyoruz

Yıldırım Camii Minareleri  
156 Yıl Sonra Orijinal Yerinde

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
aldığı göç ile nüfusu hızla artan ve çarpık 

yapılaşmaya maruz alan Bursa’nın güzellikleri-
ni, yıkarak gün yüzüne çıkardıklarını, bunun için 
kendilerinden önceki dönemlerde yaklaşık 10 
yılda  yapılan kamulaştırmayı 2 yılda gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Başkan Altepe, İzmir - Ankara 
Yolu’nun yükünü hafifletecek olan Soğanlı Bulva-
rı 30 metrelik imar yolunda yıkım çalışmalarında 
incelemelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından baş-
latılan, Yıldırım Camii’nin 1854 depreminde 

ve 1949 yılında yaşanan doğal afetlerde yıkılan 
iki minaresini orijinaline uygun olarak yeniden 
ayağa kaldırılması çalışması tamamlandı. Sonra-
dan yapılan minarenin kaldırılmasıyla ilgili çalış-
malar sürerken, Başkan Altepe ilk mahya uygu-
lamasının burada yapıldığını hatırlatarak, yıllar 
sonra iki minare arasında yeniden mahya uygula-
ması yapılacağını kaydetti.

Sayfa 5’te

Sayfa 8’de
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Bakacak’tan 
güvenle bakılacak

Büyükşehir Belediyesi; Uludağ’ın en fazla ziya-
ret edilen noktalarından biri olan Bakacak’a mo- 

dern seyir terası yapıyor. Hem Bursa’yı seyret-
mek hem de dağ yamaçlarını ve kenti fotoğrafla-
ma konusunda eşsiz bir konumda olan Bakacak 

mevkiine yapılan özel seyir terasının eylül ayı 
içinde tamamlanarak hizmete  

açılması planlanıyor.

Mudanya yüzme 
havuzuna kavuştu

Sayfa 7’de

Sayfa 6’da

Sayfa 15’te
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Ramazan coşkusu 
Merinos Park’ta yaşandı

Ramazan eğlencelerinin 
merkezinin bu yıl da Me-

rinos Park oldu. Park içerisine 
iftar sonrası vatandaşların her 
türlü ihtiyaçlarını karşılayabile-
cekleri bir Ramazan Mahallesi 
kuruldu. Osmanlı mimarisini 
andıran startlardan oluşan Ra-
mazan Mahallesi’nde ticari alış-
veriş mekanlarının yanında sivil 
toplum örgütleri ve vakıfların da 
kendilerini tanıtma faaliyetleri 
yapabilecekleri mekanlar da yer 
aldı. Tasavvuf müziğinden, ani-
masyon gösterilerine, karagöz-
hacivat oyunlarından, tiyatroya, 
orta oyunundan, faslı ramazan 
konserlerine, saz ekibinden, 
sanatçılara, sema gösterilerine 
kadar birçok farklı etkinlik sa-
yesinde Bursalılar ramazan ayı-
nı coşku içinde geçirme fırsatı 
buldu.
Ahmet Feyzi’nin Tasavvuf Mü-
ziği Konseri ile start alan et-
kinliklerde, Bedirhan Gökçe, 
Ahmet Şahin, Ümit Tokcan, 
Hüseyin Taşçeşme, Sinan Top-
çu, Nurettin Çelik, Veysel Bilen, 
İbrahim Sadri, Yücel Arzen, 
Tanini, Halil Çay, Orhan Ha-
kalmaz, İstanbul Sazendeleri, 
Sami Savni Özer, Mesut Yavaş, 
Sırrı Yunus, İbrahim Benlioğlu, 
Uğur Aslan ve Kadir Arı, Bursa-
lılarla buluştu. Yine etkinlikler 
kapsamında sema gösterileri, 
Orta oyunu ve Tiyatro gösteri-
leri de ramazana ayrı bir renk 
kattı. Düzenlenen Ege Gece-
si, Karadeniz Gecesi, Akdeniz 
Gecesi, Bosna Hersek Gecesi, 
Doğu Anadolu Gecesi, Güney-
doğu Anadolu Gecesi, Kerkük 
Gecesi, Kafkas Gecesi, Marma-
ra Gecesi ve İç Anadolu gecesi 
ile farklı kültürler ve renkler de 
Bursa’da buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Temaşa-i Ramazan programıyla, 11 ayın sul-
tanı ramazan, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularının yanında konser ve 
etkinlikle coşku içinde geçti.

ç

Büyükşehir Belediye-
si tarafından Reşat Oyal 
Kültürparkı’nda düzenlenen 
aktiviteler, ramazan ayında 
vatandaşlara keyifli ve eğlen-
celi anlar yaşattı.

Kültürpark’ta hayata geçirilen et-
kinlikler, ramazan akşamlarında 

vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Buz 
pateni, su topu, su motoru, şişme oyun 
parkı, atıcılık ve dart ile eğlenen vatan-
daşlar, Karagöz ve Hacivat’ın ilginç di-
yaloglarını ve animasyonları da keyifle 
izledi.
Atlas Sirki’nin gecede 4 gösteriyle 
konuklarını ağırladığı ‘Cambazhane 
Şenliği’ Bursalılara heyecanlı anlar 
yaşattı. Vatandaşların ilgiyle izlediği 
sirkte, dünyaca ünlü ip cambazı Zavur 
İskenderoğlu’nun ip üzerinde yaptığı 
gösteriler nefesleri kesti. İp üzerinde 
ustalıkla duran, yürüyen, zıplayan ve 
bisiklet kullanan İskenderoğlu, ‘İskende-
roğlu Dönüşü’ adını verdiği özel şovuyla 
da ip üzerinde taklalar atarak yürekleri 
hoplattı. Geleneksel seyirlik sanatla-
rın canlandırılması adına gösterilerini 
sürdürdüklerini belirten Atlas Göste-
ri Topluluğu sanatçıları, yeteneklerini 
Bursa’da sergileme fırsatı sunan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
teşekkür ettiler. Palyaço ve ateşbazın 
gösterileriyle de renklenen şenliği, 7’den 
77’ye her yaştan vatandaş meraklı göz-
lerle izledi.

Kültürpark’ta ‘polimer’ adlı sentetik bir 
malzemeyle hazırlanan ve Kanada’da 
buz hokeyi sporcularının antrenman 
pisti olarak kullandığı pistin benzeri 
olan yapay buz pisti de özellikle gençle-
rin büyük ilgisini çekti. Etkinliğe katılan 
vatandaşlardan Hande Tartkoy, Büyük-
şehir Belediyesi’nin Kültürpark’a kurdu-
ğu aktivite alanının parka canlılık ve ha-
reketlilik getirdiğini söyledi. Programa 
emek verenlere teşekkür eden Tartkoy, 
her yaştan insanın gelip vakit geçirebi-
leceği alanda, arkadaşlarıyla birlikte buz 
pateni yaparak çok eğlendiklerini sözle-
rine ekledi.

Kültürpark’ta 
ramazan 
nostaljisi
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Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi´nin organizasyonuyla ger-

çekleştirilen kitap okuma kampanyası, 
Heykel’deki Tarihi Belediye Binası’nın 
arkasında bulunan amfide gerçekleşti-
rildi. İlçe gençlik meclisleri tarafından 
da eş zamanlı başlatılan kitap okuma 
kampanyasının şehir merkezindeki 
ayağına, Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Taha Ay-
dın, Program Yapımcısı ve Sunucusu Do-
ğukan Erdem Kutlu, Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi üyeleri, BurSanat Eğitim 
ve Gençlik Derneği üyeleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Etkinlik hak-
kında bilgi 
veren Bursa 
Kent Kon-
seyi Gençlik 
Meclisi Baş-
kanı Hakan 
Darılmazlar, 
“ K a m p a nya 
kapsamında 
Bursa Genç-
lik Meclisi 
üyeleri ve 
B u r s a ’ d a k i 
sivil toplum 
ö r g ü t l e r i , 
şehrin 5 ayrı 

noktasında okuma kampanyasını başlat-
tı. Bizler burada sadece kitap okumuyo-
ruz. Aynı zamanda insanların kitap oku-
ma oranına da dikkat çekmek istiyoruz” 
dedi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala ise, Bursa Kent Konseyi’nin 
farklı ve değişik çalışmalardan bir tane-
sini daha başlattıklarını ifade etti. Recep 
Altepe başkanlığındaki Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla 
Bursa Kent Konseyi´nin Türkiye’nin en 
aktif ve en güçlü kent konseyi konu-
muna geldiğini hatırlatan Başkan Pala, 
“Gençlik Meclisimiz kitap ve gazete oku-
ma ile ilgili kampanya gerçekleştiriyor. 
Türkiye’de 12 bin kişiye bir kitap düşü-
yor. Her 100 kişiden 4’ü kitap okuyor. Bu 
hiç iç açıcı bir durum değil. Türkiye’nin 
kültür düzeyinin artması şarttır. Bu nok-
tada herkese önemli görevler düşmekte-
dir. Bizler Bursa Kent Konseyi ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda 
her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhtarlara teknoloji desteği
Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talep doğrultusunda, bilgisayarı bulunmayan ya da eski bilgisayarları ihti-
yacı karşılamayan muhtarlıklara özel yazılım yüklü bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ev 
hanımlarına yönelik gezici bilgisayar kursunun ilk dönemini başarıyla tamamlayan 300 
kursiyer, sertifikalarını Başkan Altepe’nin elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla 
devletin ilk buluşma noktası olan 

muhtarlıkların daha sağlıklı hizmet ve-
rebilmesi için teknolojik altyapı desteği 
sağlıyor. Bu doğrultuda muhtarlıklar-
dan gelen talepler üzerinde bilgisayarı 
bulunmayan ya da mevcut bilgisayarla-
rı talebi karşılamayan muhtarlıklara 40 
bilgisayar ve yazıcı daha hediye edildi. 
Geçtiğimiz ay 19 muhtarlığa yapılan 
teknolojik desteğin ardından, bu kez 
Gönül Dostları Sofrası’nda düzenlenen 
törenle bilgisayarlar Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe tarafından 
muhtarlara teslim edildi.
“Her sorun bizim sorunumuz”
Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 
ana arterlerde değil, tüm mahalleler-
de çalıştıklarını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Muh-
tarlarımızdan da bilgisayarlarla ilgili 
talepler geldi. Her konuda olduğu gibi 

bu konuda da ‘bizim sorunumuz de-
ğil’ demedik. Hemen gerekli çalışmayı 
başlattık. Geçtiğimiz ay bir bölümünü 
teslim etmiştik. Yine temin edilen bilgi-
sayarları hiç beklenmeden dağıtıyoruz. 
Vatandaşla devletin ilk temas noktası 
olan muhtarlıklarımızın da daha kaliteli 
hizmet vermesini hedefliyoruz. Gerek 
muhtarlarımız, gerek ilçe belediyeleri-
miz gerekse hükümetimizin destekle-
riyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarla 
Bursa kabuk değiştiriyor” diye konuştu.
Bilgisayar alan mahalle muhtarları adı-
na konuşan Yıldırım Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Şener ise, “Başkanımız-
la bir toplantıda bu sorunumuzu dile 
getirmiştik. Başkanımız bu konuda 
bize söz verdi ve bugün bilgisayarları-
mızı alıyoruz. Gerek bilgisayar desteği 
gerekse mahallelerimize yapılan diğer 
hizmetler nedeniyle başkanımıza te-
şekkür ediyorum” dedi.

Meslek edindirme kurslarıyla bin-
lerce vatandaşı nitelikli işgücü 

haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 
önemli bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak başlattığı Bursa Mobil Eğitim 
Projesi’nin (BUMEP) meyvelerini top-
lamaya başladı. Annelerin çocuklarının 
eğitimine daha fazla katkı sağlayabil-
melerini hedef alan proje kapsamın-
da 10’ar bilgisayarla donatılan 5 adet 
otobüsün mahalle mahalle dolaşarak 
verdiği bilgisayar eğitiminde 6 haftalık 
dönem tamamlandı. Kestel Esentepe, 
Nilüfer Çalı, Adnan Menderes, Panayır 
ve Arabayatağı Mahallelerinde uygu-
lanan kursa 500 başvuru yapılırken, 
ilk dönem eğitime alınan 300 kursiyer 
Merinos Park’ta düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sertifika töreninde yaptığı ko-
nuşmada, belediyecilik hizmetlerinin 
altyapı, yol yapımı gibi işlerden ibaret 
olmadığını kaydetti. Bursa’nın değer-
lerine, tarihine sahip çıkan bireylerin 
yetiştirilmesi amacıyla her türlü sos-
yal projeyi hayata geçirdiklerini vur-
gulayan Başkan Altepe, “Geleceğimize 
yön verecek olan çocuklarımızın do-
nanımlı bireyler olarak yetişmesi için 
annelerimize büyük görevler düşüyor. 
Bilgi teknolojilerinin bu kadar gelişti-

ği günümüzde annelerin de donanım-
lı olması zorunluluk haline geldi. Bu 
hizmetin en önemli özelliği de kursla-
rın mahallelerde verilmesi. Çünkü ev 
hanımları başka bölgelerdeki kurslara 
katılma imkanı bulamıyorlar. Bu proje 

ile bilgiyi onların mahallelerine kadar 
götürdük. Bilgisayar kullanmayı öğre-
nen anneler, hem çocuklarının eğitimi-
ne katkı sağlayacak, hem de internetin 
zararlarına karşı çocuklarını daha iyi 
koruyabilecek” diye konuştu.
Sertifika alan kursiyerler adına söz 
alan Zergül Kuyucu ise, “Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu kursları mahalleleri-
mizde ayağımıza kadar getireceğini öğ-
renince hemen kaydımı yaptırdım. Kısa 
zamanda bilgisayar kullanmayı öğren-
dik. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza ve eğitmenle-
rimize tüm kursiyerler adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Altepe, 
kursiyerlere sertifikalarını verdi. 

Gençler toplumu
okutmaya kararlı

ç

ç
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Her 100 kişiden sade-
ce 4´ünün kitap okuduğu 
Türkiye´de, Bursalı gençler 
tarafından anlamlı bir kam-
panya başlatıldı. 

Mobil eğitimde sertifika sevinci



Ağustos 2011Sehir Postası
.

.4

Bursa’yı demir ağlarla örme hede-
fi doğrultusunda Görükle Hattı’nı 

önümüzdeki ay içinde, Emek Hattı’nı ise 
bu yıl içinde yolculu seferlere açmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kes-
tel hattı ile raylı sistem çıtasını bir kat 
daha yükseltti. Bu dönem programda ol-
mamasına rağmen, kentin batısı ile do-
ğusu arasındaki gelişmişlik farkını orta-
dan kaldırmak amacıyla projelendirilen 
Bursaray Kestel Hattı’nın temeli Kestel 
ilçe girişinde düzenlenen törenle atıldı. 
Ulaşım yatırımlarında  
Bursa farkı
Kişi başına raylı sitem yatırımlarında 
Bursa’nın ilk sırada geldiğini dile ge-
tiren Başkan Altepe, İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de raylı sistem yatırımlarının 
Ulaştırma Bakanlığı’na devredildiğini, 
Bursa’nın bu alanda da farkını göstere-
rek kendi yatırımlarını kendi yaptığını 
kaydetti. Mevcut 22 kilometrelik kulla-
nılan raylı sistem hattına bu dönem şe-
hir içi hatlarla birlikte 26 kilometre daha 
ilave yapmayı amaçladıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Raylı sistemle ilgili 
ilk proje yatırımlarını rahmetli Teoman 
Özalp başkanımız başlatmıştı. İlk ihale 
de Erdem Saker Başkanımız döneminde 
gerçekleşti. Erdoğan Bilenser başkanı-
mızın döneminde 17 kilometrelik hat ile 
servis hatları yapıldı. Geçtiğimiz dönem 
rahmetli Hikmet Şahin döneminde de 
yaklaşık 5 kilometrelik Yıldırım etabı 
bitirildi. Seçim dönemi ihalesi yapılan 
Görükle hattının ihalesini biz göreve 
geldiğimizde yeniden ele aldık ve 6,5 
kilometrelik hattı, Emek hattını da ilave 
ederek 9 kilometreye çıkardık. İnşallah 
üniversite hattını önümüzdeki ay içinde 
tamamlıyoruz. Üniversiteli gençlerimiz 
yeni döneme Bursaray’la başlayacak. 
Emek hattımızı da yılsonuna kadar 
tamamlıyoruz. Kestel hattı bu dönem 
programımızda yoktu. Ancak doğu batı 
arasındaki farklı ortadan kaldırmak 
ve konforlu ulaşımı kentin doğusuyla 
buluşturmak için çalışmalarımızı hızla 
tamamladık ve bugün temel atıyoruz. 
Bugüne kadar aktif olarak 22 kilomet-
relik hat çalışıyordu. Biz bu dönemde 9 
kilometrelik üniversite ve emek hattına 
ilave olarak, 8 kilometrelik Kestel hattı, 
Cumhuriyet Caddesi hattı ve 6,5 kilo-
metrelik şehir içi ring hattı ile toplam 
26 kilometrelik yeni hattı Bursa’ya ka-
zandırmış olacağız” diye konuştu.
Tamamen yerli üretim
Göreve geldikleri ilk günden beri kay-
nak kullanımı konusunda çok titiz dav-
randıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
Kestel hattının İller Bankası’ndan sağ-
lanan kredi ile yerli kaynak kullanılarak 
yapıldığın vurguladı. Hattın batı eta-

bında kilometre maliyetinin 33 milyon 
TL’ye gerçekleştiğini belirten Başkan Al-
tepe, yerli kaynak ve yerli üretimle doğu 
etabında kilometre maliyetinin 11 mil-
yon TL’ye kadar düştüğünü vurguladı. 
Müteahhit firma olan Öztimurlar’ın da 
yerli hatta Bursalı bir firma olmasının 
da önemli bir ayrıcalık olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Bu hat aynı za-
manda bir dönem içinde ihalesi yapılıp, 
bitirilen ilk hat olacak. İşin süresi 2 yıl 
ancak biz bunu 1,5 yıl içinde tamamla-
mayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Altepe, 
88 milyon TL olan işin ilave yatırımlarla 
130 milyon TL’yi bulacağını da belirte-
rek, kentin doğusunda bu ölçekte yapı-
lan yatırımın da büyük önem taşıdığını 
kaydetti.
Kentin doğusu  
değer kazanıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından haya-
ta geçirilen bu proje ile kentin doğusu 
ve batısının raylarla birbirine bağlana-
cağını dile getiren Kestel Belediye Baş-
kanı Yener Acar ise gerek Büyükşehir 

Belediyesi gerekse merkezi hükümetin 
yatırımlarıyla kentin doğusunun her 
geçen gün değer kazandığını söyledi. 
Bu büyük yatırım nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve ekibine teşek-
kür ediyorum” dedi.
“Medeniyetler  
doğudan yükseliyor”
Gürsu Belediye Başkanı Orhan Özcü ise, 
her ne kadar şehirler batıya doğru geliş-
se de medeniyetlerin doğudan yükseldi-
ğini belirterek, son dönemde kentin do-
ğusuna yapılan yatırımların temelinde 
önemli bir işbirliğinin yattığını söyledi.
Bursa´daki gelişim takdirle izleniyor
Bursa Valisi Şahabettin Harput da sön 
dönemde Bursa’da yaşanan gelişimin 
gerek Türkiye genelinde gerekse yurt 
dışından takdirle izlendiğini belirtti.
Konuşmaların ardından konforlu ula-
şımı kentin doğusu ile buluşturacak 
olan Kestel hattının temeli Başkan 
Altepe ve protokol üyeleri tarafından 
törenle atıldı.

Konforlu ulaşım kentin doğusuyla buluşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem programda olmamasına rağmen konforlu ulaşımı bir an önce kentin doğusuyla buluştur-
mak amacıyla projelendirdiği Bursaray Kestel Hattı’nın temeli törenle atıldı. Bu hattın tamamen yerli kaynaklarla ve yerli müteahhit 
firma tarafından hayata geçirileceğini belirten Başkan Altepe, aynı zamanda bir dönemde ihale edilip, bitirilen ilk hattın da Kestel 
etabı olacağını vurguladı.

ç

Bukart 
bayilik ağı 
genişliyor

Bursa’da kent içi toplu taşımada yaygın 
olarak otobüs ve Bursaray hatlarında 
kullanılan Bukart’ların minibüslerde de 
geçerli hale gelmesiyle ilgili altyapı ça-
lışmaları hızla sürüyor. Yakın bir zaman 
içinde tüm minibüslerde de Bukart’ların 
geçerli olacağı göz önünde bulunduru-
lurken, vatandaşların daha kolay kart 
dolumu yapabilmeleri için bayilik sayısı-
nın artırılması için de çalışmalar başladı. 
Bursaray Görükle ve Emek hatları ta-
mamlanma aşamasına gelirken özellikle 
bu bölgelerde ve bayi sayısının az olduğu 
Yıldırım bölgesinde Bukart satış noktala-
rı da artırılacak.
Bukart yaşamın her alanında
Bukart, halen Bursaray, Tramvay hattı, 
belediye, BURULAŞ ve özel halk otobüs-
leri ile BESAŞ bayilerinde yapılan alış-
verişlerde kullanılıyor. Kültürpark ve 
Havuzlupark’ta da geçerli hale gelecek 
olan Bukartlar yakın bir zaman içinde 
şehir içi taşımacılık yapan tüm minibüs-
ler gibi alternatif ulaşım araçlarında da 
geçerli hale gelecek. Böylece Bukart sa-
hibi olan vatandaşlar, şehir içinde para 
taşımadan yolculuk yapabilirken, Kültür-
park ve Havuzlupark’taki hizmetlerden 
de yararlanabilecek.
Bayilik başvuruları alınıyor
Vatandaşların Bukart’a kolay ulaşımının 
sağlanması amacıyla Bukart satış nokta-
larının sayısı da artırılıyor. Bukart bayi-
liği talebinde bulunan esnafın müraca-
atları Burulaş’ta alınıyor. Sattıkları bilet 
üzerinden komisyon alan bayiler, Bukart 
makinesi almak için ödedikleri depo-
zitoyu, makineyi iade etmeleri halinde 
geri alabiliyorlar. Bukart bayiliği almak 
isteyen esnafın, başvurularını Burulaş’a 
yapması gerekiyor.

Başkan Altepe, 
Kestel hattının 
kilometre maliyeti-
nin 11 milyon TL’ye 
düştüğünü söyledi.

Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar 
kentin doğusunun 
her geçen gün değer 
kazandığını belirtti.

Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan Özcü, 
yapılan yatırımın 
temelinde önemli 
bir işbirliği olduğu-
nu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa-
ray ve otobüslerle ulaşımda 
kullanılmasının yanında 
BESAŞ bayilerinden yapı-
lan alışverişlerde de geçerli 
olan Bukartları yaşamın her 
alanına entegre etmek ama-
cıyla çalışmalara başladı. Bu 
kapsamda Bukart satış nok-
talarının sayısının artırılması 
amacıyla yeni bayilik başvu-
ruları alınmaya başlandı.
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Başkan Recep Altepe, Genel Sek-
reter Yardımcıları Bayram Vardar 

ve Mustafa Altın ile Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi Ökten’le birlikte İzmir 
- Ankara Yolu’nun yükünü hafifletecek 
olan Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar 
yolunda yıkım çalışmalarında incele-
melerde bulundu.
“Bursa’nın güzelliklerini  
yıkarak ortaya çıkarıyoruz”
Bursa’nın sağlıklı, yaşanabilir bir kent 
haline gelmesi için her alandaki ça-
lışmaların ara vermeden sürdüğüne 
işaret eden Başkan Altepe, “Nimetleri, 
güzellikleri bol olan Bursa yıllar için 
büyük göçler aldı. Bu göçlerle birlikte 
ciddi bir çarpım yapılaşma yaşandı. Ka-
ğıt üzerinde görünen yollar, meydanlar 
binalarla kapalı durumda. Şimdi biz de 
binaları yıkıp, yolları yapıyoruz, mey-
danları düzenliyoruz, parselleri kamu-
laştırıp stadyumlar yapıyoruz. Binaları 
satın alıp tarihi mirasımızı Bursa’ya ka-
zandırıyoruz. Soğanlı Bulvarı 30 metre-
lik imar yolu da bunlardan biri. Bugüne 
kadar 180 parselde 170 bina kamu-
laştırıldı, yıkımları sırasıyla yapılıyor. 
Diğer taraftan Dağ Yolu Caddesi’nde 
de mülk sahiplerinin yüzde 50’si ile an-
laşma sağlandı. Bunlardan gibi birçok 
çalışma ile Bursa’nın güzelliklerini yı-
karak ortaya çıkarıyoruz” dedi.
2 yılda 10 yıllık kamulaştırma
Belediyelerin çalışma performans-
larının yaptıkları kamulaştırmalarla 
ölçüldüğüne dikkati çeken Başkan Al-
tepe, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
geçtiğimiz 2 yıl içerisinde daha önceki 
dönemlerde ancak 10 yılda yapılan ka-
mulaştırmayı gerçekleştirdiğinin altını 
çizdi. 2 yılda 120 milyon liralık kamu-
laştırma yapıldığını kaydeden Başkan 
Altepe, “Gelecek 3 yıl içerisinde de önü-
müzde 300 milyon lirayı tamamlayacak 
bir kamulaştırma planı var. Büyükşehir 
Belediyesi olarak şehri yıkarak güzel-
leştirirken, önemli paralar da harcanı-
yor. Bunun için de bazı gayrimenkul-
lerimizi satışa çıkarıyoruz. Bunlardan 
biri de Acemler’deki otobüs işletmesi 
alanıdır. Oranın satışından elde edile-
cek gelir de önümüzdeki süreçte kentin 
güzelleştirilmesi için yapılacak kamu-
laştırmalarda kullanılacaktır” diye ko-
nuştu.

Arap Ülkeleri Turizm Teşkilatı 
Başkanı Bandar Fahad Al Fe-

haid ve beraberindeki heyet, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Seyfettin Avşar, Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü Mehmet Semih 
Pala ve BURULAŞ Genel Müdürü 
Levent Fidansoy tarafından karşı-
landı. Osmangazi, Orhangazi, Hüda-
vendigar salonları ile Merinos Fuar 
Alanı’nı gezen Al Fehaid, Genel Sek-
reter Seyfettin Avşar ve Genel Ko-
ordinatör Mehmet Semih Pala’dan 
mekanlar hakkında detaylı bilgi 
aldı. Kongre merkezini çok beğendiğini 
dile getiren Al Fehaid, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Merinos AKKM yetkilile-
rini tebrik etti. Bursa Valisi Şahabettin 
Harput ile yaptıkları görüşmeden de 

bahseden Al Fehaid, Bursa’nın 2013 yılı 
için Arap Birliği tarafından ana desti-
nasyon merkezi ilan edildiğini belirtti. 
Al Fehaid, 2012 yılında “Expo 2012 İs-
lam ve Arap Turizm Fuarı’nın yapılma-
sına karar verdiklerini söyledi.

Gezinin ardından Kongre Kafe’ye 
geçen heyet ve beraberindekile-
re Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Recep Altepe de katıldı. Merinos 
Fabrikası’nın geçmişi hakkında ve 
Merinos AKKM’nin kuruluş süreci 
hakkında bilgi veren Başkan Altepe, 
Bursa’da sürmekte olan ve yapılma-
sı planlanan yatırımları anlattı. Baş-
kan Altepe, Yunuseli Havaalanı’nı da 
yakın bir zamanda daha aktif hale 
getireceklerini belirtti.
Ziyaretin sonunda Arap Ülkeleri 
Turizm Teşkilatı Başkanı Bandar Fa-

had Al Fehaid ve beraberindeki heyete, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yayın-
larının ve Merinos AKKM’yi tanıtan bro-
şürlerin yer aldığı İngilizce set hediye 
edildi.

Bursa’yı yıkarak güzelleştiriyoruz

Arap Ülkeleri Turizm Teşkilatı Başkanı Merinos AKKM’de 

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, aldığı göç ile nüfusu hızla artan ve çarpık yapı-
laşmaya maruz alan Bursa’nın güzelliklerini, yıkarak gün yüzüne çıkardıklarını, bunun için 
kendilerinden önceki dönemlerde yaklaşık 10 yılda yapılan kamulaştırmayı 2 yılda  gerçek-
leştirdiklerini söyledi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput’un davetiyle Bursa’ya gelen Arap Ülkeleri Turizm Teşkilatı 
Başkanı Bandar Fahad Al Fehaid, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve yöne-
tilen Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ni (Merinos AKKM) gezdi.

Bursa’dan Sütaş, Korteks, Zorlu 
Enerji gibi birçok özel şirketi ge-

ride bırakan BURULAŞ, listeye giren 31 
Bursa firması arasında da 20’inci sırada 
yerini alarak, Bursa’da tek kamu şirketi 
oldu. BURULAŞ, verimlilikte de Aktif De-
vir Hızı sıralamasında 33’üncü sıradan 
11’inci sıraya yükselerek, en verimli ilk 
50 şirket arasında kamu şirketlerinin 
de bulunabileceğini gösterdi. BURULAŞ, 
sektörel bazda ise Seyahat ve Taşıma-
cılık Hizmetleri sektöründe de 14’üncü 
sırada yerini aldı.
İllere göre sıralamada Bursa’nın İstan-
bul ve Ankara’nın ardından üçüncü il ol-
masında katkı sağlamaktan dolayı mut-
lu olduklarını belirten BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent Fidansoy, “Bu yıl beşinci 
kez Fortune “Türkiye’nin En Büyük Şir-
ketleri 500” listesinde yer alıyor olmak-
tan dolayı mutluyuz. Dünya ölçeğinde 
bir kamu şirketinin böylesi başarılara 
imza atıyor olması konusunda örnek 
olduk. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 
şirketler bilgi almak için geliyor. Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin açtığı yolda, başarılarımıza 
başarı katarak ilerliyoruz. Başarılarımı-
zın en güzel karşılığı vatandaş memnu-
niyetidir” dedi.
Rakamlarda da görüldüğü gibi kriz dö-
neminin vatandaşa yük vermeden en az 
hasarla atlatıldığını dile getiren Fidan-
soy, “Vatandaştan gelen yine vatandaşa 
yatırım olarak gidiyor. Kazancımızın ta-
mamı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşım projelerinde yatırıma dönüşü-
yor. Hali hazırda devam eden Emek Hat-
tı ve Üniversite hattı yakın bir zamanda 
hizmete açılacak. Büyükşehir Belediyesi 
Kestel Etabı ihalesini yaptı. En kısa za-
manda temeli atılacak. Alımı gerçekleş-
tirilen 30 adet vagonun teslimi başladı. 
Tamamı teslim edilip, sisteme entegre 
edilmesi ile birlikte daha verimli daha 
interaktif bir ulaşım tablosu çizeceğiz. 
Mevcut vagonların klimalandırma çalış-
maları başladı ve tüm hızıyla devam edi-
yor. Cumhuriyet Caddesi Tramvay proje-
si hayata geçti. Bilindiği gibi Cumhuriyet 
Caddesi Tramvay hattı Davutkadı’ya 
uzatılıyor. Yeni 70 adet otobüs alındı. 
Otobüslerin tamamı klimalı, konforlu ve 
çevreci modeller. Hatta Santral Garaj’ın 
alt bölgesinde bir hatta sarı otobüs işle-
time başladıktan sonra, yolcu sayısında 
yüzde 30 artış yaşandı. Vatandaş kon-
forlu olduğu için otobüsü tercih etti. Bu 
projelerin tamamı Bursa halkının daha 
rahat bir ulaşıma kavuşması adına” diye 
konuştu.

BURULAŞ 
500 şirket
arasında

ç

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Şirketi BURULAŞ, Fortune 
“Türkiye’nin En Büyük Şir-
ketleri 500” sıralamasındaki 
yerini aldı. Türkiye genelinde 
en büyük şirketler arasın-
da 368’inci sırada yer alan 
BURULAŞ, Bursa firmaları 
arasında ise 20’inci oldu.
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Emirsultan Meydanı 
yeni buluşma noktası oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşaatına 2007 yı-

lında başlanan Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi tamamlanma aşa-
masına gelirken, proje kapsamında 
modern bir şekilde inşa edilen 50 
daire ve 13 dükkanın sahipleri de 
yeni yerlerine taşınmaya başladı. 
Trafiğin 185 metre uzunluğunda-
ki tüp geçitle sağlanmasıyla ortaya 
çıkan yaklaşık 4 bin metrekarelik 
meydan tamamen yayalara terk edi-
lirken, meydanın altındaki 200 araç-
lık otoparktaki çalışmalar da son 
aşamaya geldi. Yine tarihi Emirsul-
tan Camii’nin hemen karşısında bu-
lunan Emirsultan Hamamı ile Emir 
Buhari Tekkesi ise restore edilerek 
yeniden ayağa kaldırıldı. Her iki ta-
rihi yapıdaki restore çalışmaları ta-
mamlanma aşamasına gelirken, bu 
yapıların sosyal tesis olarak hizmet 
vermesi planlanıyor.
Bursa’ya vizyon katacak
Emirsultan’ın Bursa’nın en çok ziya-
ret edilen manevi odaklarından biri 
olması nedeniyle bölgedeki çalışma-
ları yakından takip eden Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Emirsultan Meydanı’nda inceleme-
lerde bulundu. Yapılaşma yoğunlu-
ğunun olduğu tüm bölgelere halkın 
nefes alacağı meydanlar kazandır-
dıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“Geçen dönem başlatılan bu projede 
de bazı değişiklikler yaparak bölge-
ye vizyon katacak bir meydan ka-
zandırdık. Kat yüksekliklerini ikişer 
kat düşürdük ve trafik akışını tünelle 
yolun altına aldık. Ortaya geniş bir 
meydan çıkmış oldu” dedi.
Yerli ve yabancı turistler tarafından 
en çok ziyaret edilen mekanların 
başında gelen Emirsultan’a değer 
katan proje kapsamında restorasyo-
nu yapılan Emirsultan Hamamı ve 
Emir Buhari Tekkesi’ne sosyal tesis 
fonksiyonu verileceğini dile getiren 
Başkan Altepe, “Bir taraftan tarihi 
yapıları ayağa kaldırırken, diğer ta-
raftan modern konutlarımız bölgeye 
ayrı bir değer kattı. Hak sahipleri ya-
vaş yavaş evlerine taşınıyor. Kısa za-
manda tüm çalışmaları tamamlayıp, 
meydanımızı bütünüyle halkımızın 
kullanımına açacağız. Emirsultan 
Meydanı bundan sonra yeni buluş-
ma noktalarından biri olacak” diye 
konuştu.

Bursa’nın manevi odak noktalarından biri olan Emirsultan’a mimari değer katan 
projede konut sahipleri evlerine taşınırken, bölgeye kazandırılan 4 bin metrekare-
lik meydan yeni buluşma noktası haline geldi.

ç

Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde 
orduların savaşa giderken ve dönüşte 
topluca namaz kıldığı ve bundan do-
layı da Yıldırım İlçesi’nde bulunduğu 
yere adını veren ‘Namazgah’ı temizle-
yerek ibadete açarken, 700 yıl önceki 
geleneği yeniden yaşattı.

Bursa’nın tarihi eserlerini restore edip, gelecek 
nesillere aktaran Büyükşehir Belediyesi, kentin 

unutulan kültürel değerlerini de yaşatıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde orduların sa-
vaşa giderken zafer, dönüşte ise şükür namazı kıldığı 
Namazgah, Büyükşehir Belediyesi tarafından temiz-
lendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eski 
milletvekili Hayrettin Çakmak’ın yanı sıra binlerce 
vatandaş, ramazanın ilk teravih namazını mihrap ve 
minberi mermerden olan, üstü açık tarihi mekanda 
kıldı. Yoğun ilgiden dolayı namazgahın dışındaki 
parka taşan Bursalılar, 700 yıl öncesinin geleneğini 
yeniden yaşamaktan duydukları mutluluğu dile ge-
tirdiler.
Namazgah Mahallesi Muhtarı Nedim Serbestol da 
yüzyıllar önce ordunun namaz kıldığı mahallele-
rindeki namazgahın yeniden ibadete açılmasından 
dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Serbestol, ra-
mazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılan 
namazgahta, gelecek 6-7 yıl boyunca ramazanın yaz 
aylarına denk gelecek olması dolayısıyla teravih ve 
bayram namazlarının kılınabileceğini söyledi. 

Namazgah’ta 
yüzyıllık gelenek 
yaşatıldı

ç
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Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Çeltik 
Mahallesi’nde atıl vaziyette 
bulunan arazinin temizle-
nerek, vatandaşlara yeni bir 
yaşam alanı sunulacağını 
belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Genel Sekreter yardımcıları 

Bayram Vardar ve Mustafa Altın, Tarihi ve 
Kültürel Miras Projeler Danışmanı Aziz 
Elbas ve Fen İşleri Daire Başkanı Fehmi 
Ökten ile birlikte Çeltik Mahallesi’nde 
incelemelerde bulundu. Başkan Altepe, 
Çeltik’te atıl halde bulunan arazinin yeni-
den yapılandırılıp bölgeye kazandırılaca-
ğını söyleyerek, “Bursa’nın yaşanabilir ve 
sağlıklı bir şehir olması için yeni yaşam 
alanları ve özellikle yeşil alan, piknik 
alanı oluşturulması noktasında çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Çeltik Köyü 
Mahallesi’nde bulunan bu alan, daha 
önceki yıllarda köyün ortak malı olarak 
kullanılıyormuş. Şu anda hazinenin yö-
netiminde olan alanın tahsisini Büyükşe-
hir Belediyesi’ne almakla ilgili işlemleri 
tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 200 dö-
nüm alan üzerinde, Bursa halkının günü-
birlik kullanabileceği tesisler yapacağız. 
Her türlü top oyunu, at yarışlarının yapı-
lacağı, rahvan at eğitimlerinin verileceği, 
vatandaşların piknik yapılabileceği bir 
yeşil alan ve rekreasyon projesi üzerinde 
çalışıyoruz. Bu alanın temizleme işlerine 
başladık. Önümüzdeki aylarda bu bölgeyi 
Bursalıların kullanımına açmayı hedefli-
yoruz” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tara-
fından temizlik çalışmaları sürdürülen 
yaklaşık 200 dönümlük arazi düzenlenip 
yenilendiğinde vatandaşların günübirlik 
zaman geçirebileceği, piknik yapabile-
cekleri, rahvan atlarının barındırılabile-
ceği ve at binme bölümlerinin bulunacağı 
bir yaşam alanı haline getirilecek.

Çeltik’e yeni
yaşam alanı 

ç

Bakacak’tan
güvenle bakılacak

Hem Bursa’yı seyretmek hem de 
dağ yamaçlarını ve kenti fotoğraf-

lama konusunda eşsiz bir konumda olan 
Bakacak mevkiine yapılan özel seyir te-
rasının eylül ayı içinde tamamlanarak 
hizmete açılması planlanıyor.
Bölgede inceleme yapan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Bakacak’ta 
her yıl yaşanan ve zaman zaman ölüm-
le sonuçlanan kazaları anımsattı. “Yeni 
seyir terasıyla Bakacak’tan güvenle 
bakılacak” diyen Başkan Altepe, çelik 
konstrüksiyon üzerine şeffaf cam uy-
gulamasıyla, bölgenin öneminin daha 
da artacağını ifade etti. Altepe, “Bursa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nca da onaylanan proje aslında 
özel bir çalışmadır. Vadi üzerine uzatı-
lan şeffaf malzeme ile hem Bursa’yı hem 
de Uludağ’ı seyretmek mümkün. Sadece 
Bursalıların değil, Bursa’ya gelen turist-
lerin de görmek istediği bu nokta şimdi 
özel bir görünüme kavuşuyor. Pek çok 
turist, sadece Bakacak’tan Bursa’yı sey-
retmek için bile Uludağ’a gelmek isteye-
cektir” dedi.

Uludağ’a vizyon katacak proje eylül ayın-
da tamamlanacak. Proje kapsamındaki 
seyir terası ve korkuluklar şeffaf malze-
meden imal ediliyor. Bölgede yapılacak 
çevre düzenlemesinde ise Uludağ’ın do-
ğal taş malzemesi kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın en fazla ziyaret edilen noktalarından biri olan Bakacak’a 
modern seyir terası yapıyor. 

ç
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Yıldırım Camii Minareleri 

156 yıl sonra 

orijinal yerinde
Bursa’yı yaşayan canlı bir ta-
rih kenti haline getirmek için 

yoğun çaba harcayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin, restorasyon çalış-
malarıyla ayağa kaldırdığı kent ziy-
netleri, aydınlatma çalışmalarıyla 
geceleri de ihtişamlı bir görüntüye 
kavuşuyor. İlk olarak Tophane Parkı 
içinde bulunan ve II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 30. yıldönümü olan 
31 Ağustos 1906 tarihinde Vali 
Reşit Mümtaz tarafından törenle 
hizmete açılan 6 katlı saat kulesini 
ışıklandıran Büyükşehir Belediye-
si, vatandaşlardan gelen olumlu 
tepkilerin ardından Emir Sultan 
Camii ve Ulu Cami’nin de dış 
cephelerini ışıklandırdı.
Bursalıların yanı sıra kente 
gelen yabancı turistlerin de 
dikkatini çeken aydınlatma 
çalışmalarına Yeşil Türbe 
de eklendi. Yeşil Türbe di-
ğer tarihi yapılan gibi ışıl 
ışıl görüntüsüyle Bursa’ya 
ayrı bir değer kattı. Yeşil 
Türbe’nin aydınlatma 
çalışması uluslarara-

sı alanda yayım yapan Mimari 
Aydınlatma Tasarımı Dergisi’nin 
(Professional Lighting Design Tür-
kiye) yeni sayısına da konu ola-
rak, dünya vitrinine çıkmış oldu.  

Tarihi değeriyle olduğu kadar 
güzelliğiyle de göz 

kamaştıran ve hem Bursalıların 
hem de kente gelen ziyaretçilerin 
ilgi odağı haline gelen Yeşil Türbe, 
Türkçe’nin yanı sıra Almanca, İn-
gilizce ve Çince olarak da yayımla-
nan Mimari Aydınlatma Tasarımı 
Dergisi’nde yer aldı. Yeşil Türbe, 
Profesyonel Aydınlatma Tasarım-
cıları Derneği’nin (PLDA) resmi 
dergisinde, Engin Cebeci’nin kale-
minden “Yeşil Türbe’nin yenilenen 
‘gece’ yüzü” başlığıyla incelendi. 
Engin Gerçek’in fotoğraflarıyla 
güzelliği gözler önüne serilen ha-
berde, “Bursa’da önemli bir tarihi 
yapı olan Yeşil Türbe tarihi 15. yüz-

yıla dayanıyor. Yıldırım 
Beyazıt’ın oğlu Çelebi 
Sultan Mehmet tarafın-
dan mimar Hacı İvaz 
Paşa’ya yaptırılmış. 
Yeşil Türbe’nin bu sene 
tamamlanan yeni ay-
dınlatma sisteminde 
yeni ve popüler tek-
noloji ürünü ledler 
tercih edildi” açıkla-
masına yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, Yıldırım Camii’nin 1854 dep-
reminde ve 1949 yılında yaşanan doğal afetlerde yıkılan iki minaresini orijinali-
ne uygun olarak yeniden ayağa kaldırılması çalışması tamamlandı. 

Bursa’da yaya ve araç trafiğinin yoğun oldu-
ğu caddeleri daha sağlıklı ve modern hale ge-

tirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Atatürk Caddesi’nde uygulanan cephe sağlıklaştır-
ma çalışmalarına Cumhuriyet Caddesi’nde devam 
ediliyor. Tramvay seferlerinin başlamasıyla birlikte 
araç trafiğine kapatılan ve yayalara terkedilen cad-
dedeki binalara modern bir görünüm kazandıracak 
çalışmalar hızla ilerliyor. İnönü Caddesi ile Cemal 
Nadir Caddesi arasında bulunan 120 binanın cephe-
si Bursa’ya yakışır hale getiriliyor. Tarihi çarşı kim-
liğinin yaşatılmasının yanında şehircilik ve estetik 
açıdan kötü görünüm oluşturan klima dış üniteleri 
kaldırılırken, tabelalar tek tip hale getiriliyor. Bina-
ların dış cephelerindeki sıva, boya gibi gerekli iyi-
leştirme de yapılırken, caddedeki değişim de ortaya 
çıkmaya başladı.

Tarihi bölgeye değer katacak
Proje kapsamına alınan 120 binadan 40’ının cep-
he sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanırken, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tramvay 
projesini tamamlayıcı olarak uygulanan cephe sağ-
lıklaştırma çalışmalarının kısa zamanda tamamlan-
masını hedeflediklerini kaydetti. Dış cepheleriyle 
modern bir cadde haline gelecek olan Cumhuriyet 
Caddesi’nin tarihi çarşı ve hanlar bölgesine de değer 
katacağını kaydeden Başkan Altepe, “Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Cep-
he düzenleme çalışmaları tarihi çarşıya da önemli 
bir katkı sağlayacak. Hem caddedeki binalar değer 
kazanacak hem de burada alışveriş hacminin geniş-
lemesiyle esnafımızın işleri açılacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Altıparmak Caddesi’nin cephe sağ-
lıklaştırılmasıyla ilgili proje çalışmalarının da de-
vam ettiğini ifade eden Başkan Altepe, bu çalışma-
ları İnönü Caddesi, Uluyol Caddesi ve Darmstadt 
Caddesi’nde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Tophane Hisar bölgesinde bu-
lunan Lala Şahin Paşa Medre-

sesi’ndeki restorasyon çalışmalarını 
yerinde inceleyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın 
değerlerinin korunarak yaşatılması 
ve geleceğe taşınması için Türkiye’de 
eşi olmayan çalışmaya imza attıklarını 
belirtti. Büyükşehir Belediyesi Tarihi 
ve Kültürel Miras Projeleri Danışmanı 
ve Ar-Ge Şube Müdürü Aziz Elbas’tan 
medresedeki çalışmalarla ilgili bilgiler 
alan Başkan Altepe, restorasyonu Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 

medresenin eksiklerinin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tamamlanacağını 
ve mekanın modern bir çocuk kütüpha-
nesi haline getirileceğini söyledi.

Başkan Altepe, Lala Şahin Paşa 
Medresesi’nin, Orhan Gazi ve Sultan 1. 
Murad’ın kumandanı, Rumeli beylerbe-
yi Lala Şahin Paşa tarafından 1339 yı-
lında inşa edildiğini, bu yapının çocuk 
kütüphanesi olarak hizmet vermesi-
nin gelecek nesillerin tarihi eserlerle 
dolu bölgeyi de gezmelerine imkan 
sağlayacağının altını çizdi. Başkan Al-
tepe, uzun süredir kullanılmayan Lala 
Şahin Paşa Medresesi’ndeki incele-
mesi sırasında Bursa’nın tarihinde iz 
bırakan yapıların geleceğe taşındığını 
vurguladı.

Cumhuriyet’te 
vitrin 
yenileniyor

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, tabela kirliliği 
ve yıpranmış dış cepheler nedeniy-
le Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne 
yakışmayan Cumhuriyet Caddesi’nin 
vitrinini yeniliyor. 

Bursa, modern çocuk kütüphanesine kavuşuyor
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Bursa’da sultan külliyelerinin 
bakım, onarım ve güvenliğinin 

sağlanmasında tek yetkili kurum 
olan Büyükşehir Belediyesi, 12 tür-
beyi içinde barındıran ve Semer-
kant’taki Şah Zinde ve İstanbul´daki 
Eyüp Sultan ile birlikte, Türk İslam 
dünyasının sayılı türbe toplulukla-
rından biri olan Muradiye Külliye-
si’ndeki çalışmalara hız verdi.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da 
Osmanlı Sultanları tarafından yap-
tırılan son külliye olan ve Sultan 2. 
Murat tarafından 1425-1426 yıl-
ları arasında yaptırılan Muradiye 
Külliyesi’ndeki geleneksel süsleme 
sanatlarının ortaya çıkarılması için 
çalışmalara başladı. Cami, hamam, 
medrese, imaret ve külliyenin bah-
çesine daha sonraki yıllarda yapılan 
12 türbeyi bünyesinde barındıran 
Külliyede güvenliğin sağlanması 
için gerekli personeli görevlendiren 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ba-
kım onarım çalışmalarını başlatıyor. 
Osmanlı’nın tezhip ve hat sanatının 
en güzel örneklerinin sergilendiği 
başta Cem Sultan’ın türbesi olmak 
üzere, tarihi mekanın iç cephe du-
varlarında yer alan ancak zaman 
içinde önemli ölçüde yıpranan süs-
lemeler, nakış gibi yeniden işlene-
rek aslına uygun olarak gelecek ku-
şaklara aktarılacak.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak her pro-
jede alanında uzman isimlerle çalı-
şan Büyükşehir Belediyesi, Sultan 
2. Murat ile şehzade Cem Sultan ve 
çok sayıda şehzadenin türbelerinin 
bulunduğu Muradiye Külliyesi’nin 
sanatsal değerinin ortaya çıkarı-
lacağı projede de tezhip sanatının 
Türkiye´deki en önde gelen isimle-
rinden Mimar Nakkaş Semih İrteş 
ile birlikte çalışıyor. Topkapı Sarayı 
Geleneksel Türk El Sanatları Kur-
sunda öğrencilere geleneksel Türk 
el sanatlarının inceliklerini öğreten 
ekibin başında bulunan ve Topkapı 
Sarayı başta olmak üzere, yurt için-
de ve yurt dışında birçok eserin süs-
leme projelerinde imzası bulunan 
Semih İrteş ile birlikte Muradiye 

Külliyesi’ni gezen Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, yapıl-
ması planlanan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Beraberindeki Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı-
sı Bayram Vardar ve Mimar Nakkaş 
Semih İrteş’le birlikte tüm türbeleri 
gezen Başkan Altepe özellikle Cem 
Sultan türbesinin iç cephesindeki 
süslemeleri dikkatle inceledi.
Bursa’da tarihi ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılması yönünde önemli 
ve Türkiye’ye örnek çok sayıda pro-
jeyi hayata geçirdiklerini belirten 
Başkan Altepe, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan sultan külliyeleri 
ile ilgili yetkiyi aldıktan sonra bu 
yöndeki çalışmalara hız verdikle-
rini söyledi. İlk etapta tüm sultan 
külliyelerinde gerekli güvenliğin 
sağlanması için ekipleri oluştur-
duklarını dile getiren Başkan Al-

tepe, çevre düzenlemesi, drenaj 
kanallarının oluşturulması, statik 
destek gibi fiziki çalışmaları yapar-
ken, türbelerin sanatsal değerini 
ortaya çıkarmak için de çalışma 
başlattıklarını söyledi. Bu konuda 
da alanında uzman bir isimle çalış-
tıklarını kaydeden Başkan Altepe, 
“Ecdadımızın 100’lerce yıllık göz 
nuru eserlerini görüyoruz. Gelenek-
sel el sanatlarının, hat sanatı, nakış 
işlemeleri ve seslemelerin ne kadar 
özenle yapıldığını görüyoruz. Ancak 
bu çalışmalar zaman içinde tahriba-
ta uğramış ve korunamamış. Bu göz 
nuru eserlerin tüm ihtişamıyla orta-
ya çıkarılması için başta Semih İrteş 
olmak üzere, sanat tarihçileri, kurul 
üyeleri ve akademisyenlerle birlikte 
çalışıyoruz. Kısa zamanda ihaleye 
çıkıp, çalışmaları başlatacağız” diye 
konuştu.

Kurtuluş Savaşı’nın 
sonunda İngiltere, 

Fransa ve Yunanistan’dan 
oluşan İtilaf Devletleri ile 
imzalanan ateşkes anlaş-
masına ev sahipliği yapan 
Tarihi Mudanya Mütareke 
Binası’nın restorasyonu 
için çalışmalar başla-
dı. Mudanya Mütareke 
Binası’nda incelemeler-
de bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, restorasyonun, 
Kültür Bakanlığı ve Mu-
danya Belediyesi ile ger-
çekleştirilecek ortak pro-
tokol çerçevesinde hayata 
geçirileceğini söyledi. Ta-
rihi dokunun korunup 
yenilerek, gelecek kuşak-
lara aktarılmasına büyük 
önem verdiklerinin altı-
nı çizen Başkan Altepe, 
“Kurtuluş Savaşı sonra-
sında imzalanan ateşkes 
anlaşmasıyla, bir ulusun 
kaderinin şekillenmesine 
tanıklık eden tarihi Mu-
danya Mütareke Binası’nı, 
kültürel mirasımızın aya-
ğa kaldırılması çalışmala-

rımız kapsamında restore 
etmeye hazırlanıyoruz. 
İmzalanacak protokolle 
birlikte eş zamanlı olarak 
başlatacağımız proje ça-
lışmasıyla, tarihi Mudan-
ya Mütareke Binası’nı, as-
lına uygun biçimde tarih 
ve kültür hayatımıza ka-
zandırmış olacağız” diye 
konuştu.
Mudanya Belediye Baş-
kanı Hasan Aktürk ise 
Mütareke Binası’nın res-
tore edilmeye ihtiyacı 
olduğunu vurgulayarak, 
restorasyon çalışmaları-
na öncülük eden Başkan 
Altepe’ye katkılarından 
dolayı teşekkür etti. Ak-
türk, çalışmalarla ilgili bil-
gi vererek, “Protokol, res-
torasyonun 11 Ekim’de 
sonuçlandırılmasını ön-
görüyor. 2 yıldır, ‘Barış 
Haftası’ olarak kutladığı-
mız ‘Mütareke Haftası’nı 
bu dönemde Büyükşehir 
Belediyesi’nin de katkı-
larıyla uluslararası orga-
nizasyona dönüştürmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Külliyesi’ndeki türbelerin iç cephe duvarla-
rında bulunan ancak zaman içinde yıpranan tezhip ve hat sanatının en güzel ör-
neklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Yıllardır bakımsızlık nedeniyle tarihi 
önemi göz ardı edilen Mudanya Müta-
reke Binası, Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi mirasın korunarak, kültürel yaşa-
ma kazandırılması ve gelecek nesillere 
aktarılması çalışmaları kapsamında 
restore ediliyor.

Mütareke binasına 
Büyükşehir eli

Tarihin izleri 
nakış gibi işlenecek

ç
ç
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2200 yıllık tarih ayağa kaldırılıyor
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

Bursa´nın kültür ve mede-
niyetin başkenti olduğunu, 
Osmanlı´nın 130 yılına damga-
sını vurduğunu ancak 3 bin 500 
yıllık geçmişi olduğunu hatırla-
tarak, “Bursa´nın Bitinya döne-
minde oluşan sur içi bölgesinde 
yoğun bir faaliyet sürdürüyo-
ruz. Surlar Bursa´nın en eski 
yerleşiminin duvarları. Bu sur-
lar 2 bin 200 yıl önce örülmüş. 
Bu duvarları tekrar orjinal öl-
çülerinde rekonstrüksiyondan 
geçiriyoruz. Önünde, arkasında 
ve içindeki binaları kamulaştı-
rıp ayıklıyoruz. Tarihi duvarlar, 
yapılar, taşlar ve motifler ortaya 
çıkıyor. Duvarlarda bir çok tarih 
var. Burasının yüzyıllar boyu 
nasıl değiştiğini görüyoruz. 3 
bin 400 metre boyunca surlarda 
çalışma var. Surların ise 6 tane 
kapısı var. Üçünü geçtiğimiz dö-
nemde tamamladık. Saltanatka-
pı, İçyerkapı ve Fetihkapısı’nda 
çalışmalar tamamlandı. Şu anda 
ise Dışyerkapı, Zindankapı ve 
Kaplıcakapı’da çalışmalar sü-
rüyor. Proje çalışmaları tamam-

landı, inşaat ve çevre düzenle-
mesi ise sürüyor” dedi.
100 bina kamulaştırıldı
Tüm alt kapı ve surlarıyla 
Bursa´nın tarihi kimliğini orta-
ya çıkaracaklarını anlatan Baş-
kan Altepe, “Surların içindeki, 
dışındaki kamulaştırdığımız 
bina sayısı 100´ü geçti. Adım 
adım kamulaştırıyoruz. Bazı va-
tandaşlar kendileri geliyor. Ar-
tık oralarda oturulamayacağı, 
çalışılması gerektiği belli oldu. 
Daha önce sur duvarı gözükmü-
yordu. Hızlı şekilde kamulaşt-
rırıp özünü ortaya çıkarıyoruz. 
Alacahırka´da Zindankapı ve 
Kaplıcakapı var. Büyük kamu-
laştırmalar yaptık. Burçların 
içindeki 4 katlı apartmanları 
yıktık. Şimdi çevreleri temiz-
leniyor. Bu bölge aktivite mer-
kezi olacak. Altındaki Cilimboz 
Deresi´ndekibinalar ve çevre-
si temizleniyor. Vizyon bölge 
haline gelecek. Daha önceden 
döküntü halde, harabe vaziyet-
teydi.
Şimdi turistik bir bölge olacak 
ve arkeolojik olarak turizme 
kazandırılacak. Turlar düzen-

lenecek, küçük belli araçlarla 
taranacak, aslına uygun şekilde 
tamamlandıkça tanıtılacak. Zin-
dankapı bu konuda önemli bir 
yer. Bursalılar Uludağ´ın etek-
lerinden ve şehrin batısından 
bakınca ne kadar değiştiğini 
görecekler. Buradaki yapılar 
birer birer ortaya çıkacak” diye 
konuştu

Bursa´da tarihi ve kültürel mirasa verdiği önemle Türkiye ve dünyaya örnek olan Büyükşehir Belediyesi, Saltanatkapı, Fetihkapı 
ve İçyerkapı’nın ardından Dışyerkapı, Kaplıcakapı ve Zindankapı’yı ortaya çıkarıyor. 

Kentin kongre potansiyelinin 
pazarlanabilmesi amacıyla 

Bursa’da kurulması planlanan kong-
re ve ziyaretçi bürosunun tüm yön-
leriyle ele alındığı toplantı hakkında 
konuşan TUGEV İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu İcra Kurulu Üyesi 
Dr. Özen Dallı, “Toplantıda kongre 
ve turizm hakkındaki birçok konu-
yu görüştük. Ben de İstanbul dene-
yimlerimden yararlanarak Bursa’da 
kongre faaliyetlerinin hızlandırılması 
ile Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurul-
ması hakkında görüşlerimi sundum. 
Arzumuz bu kadar turizm potansi-
yeli olan Bursa’da faaliyetleri biraz 
daha canlandırmaktır. Daha fazla 
yerli ve yabancı turistin buraları zi-
yaret etmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını arzu ediyoruz” dedi.
Bursa’nın Bizans’tan sonra Osmanlı 
Hanedanlığı’na da merkezlik yaptı-
ğını, Cumhuriyet döneminde sürekli 
geliştiğini, şimdi ise büyük bir sana-
yi merkezi olduğunu hatırlatan Dr. 
Dallı, “Böyle bir merkeze bir yurt 
dışı bağlantısı kurulması, daha fazla 
insan getirilmesi için projeler oluştu-
rulmalıydı” diye konuştu.
Merinos AKKM Genel Koordinatö-
rü Mehmet Semih Pala ise, büyüyen 
ve gelişen Bursa’nın dünyaya açılan 
yüzü olan Merinos AKKM’nin ge-
lişmesi ve uluslar arası kongrelerin 
kente çekilmesi için değişik çalışma-
ların yapıldığını belirtti. Buna para-
lel olarak toplantıda, Bursa’nın daha 
fazla turist çekmesi, kongre turizmi 
alanında gelişmesi için bir fikir birliği 
oluştuğunu kaydeden Pala, “Uluslar 
arası kongrelerin Bursa’ya getirile-
bilmesi için çok farklı çalışmalar ya-

pılması gerekiyor. Şehre turistlerin 
çekilmesi için başta Bursa Valiliği ol-
mak üzere Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ve tüm bileşenler çalışmalarına 
başladı. Bursa Valiliği tarafından ya-
pılan çalışmalara Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer tüm bileşenler 
her zaman destek vermektedir. Bu 
toplantıda da Bursa’da kongre ve zi-
yaretçi bürosu kurulması noktasında 
fikir birliğine varıldı” diye konuştu.

Toplantıda, TUGEV İstanbul Kongre 
ve Ziyaretçi Bürosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Özen Dallı ile fikir alışveri-
şinde bulunulduğunu anlatan Pala, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından işletilen ve yönetilen, bir yıl-
da 500 bin kişi hareketinin oluştuğu 
Merinos AKKM’yi daha çok uluslar 
arası alana açabilmenin gayreti içe-
risinde olduklarını söyledi. Pala, bu 
yönde yapılan tüm çalışmalara des-
tek verdiklerini ifade etti.
Toplantıya katılan kurum temsilcile-
rine Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 
Merinos AKKM’nin tanıtıldığı bro-
şürlerden oluşan set hediye edildi. 
Daha sonra ise Merinos AKKM Genel 
Koordinatörü Mehmet Semih Pala ta-
rafından İstanbul Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu İcra Kurulu Üyesi Dr. Özen 
Dallı ve diğer konuklara kongre mer-
kezi gezdirildi. 

ç

Bursa’nın sahip olduğu turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla 
kurulması planlanan Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun değerlendirildiği toplantı, 
kentin turizm sektörü aktörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa kongre turizmine hazırlanıyor

Uludağ eteklerinde-
ki Üftade Dergahı, 

camisi ve çilehanesini res-
tore eden Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, buradaki 
iki sandıkta saklanan 500 
yıllık değerli eşyaları da 
tamirden geçirmeye baş-
ladı. Restorasyonu yapan 
güzel sanatlar uzmanları, 
depodan çıkan sandıklar-
da paçavra gibi çıkan gü-
velerin yediği çok kıymetli 
emanetleri görünce büyük 
şaşkınlık yaşadılar. Parça-
lanmış ve buruşmuş ola-
rak sandıktan çıkartılan 
kutsal emanetlerin önce 
envanterinin yapıldığı, rö-
levelerinin çıkarılıp form 
kazandırılacağı, tamir 
ve temizliğinin ardından 
müze ortamında sergile-
neceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, “Bir 
sandığın içine atılmış 500 
yıllık birikim. Hepsi pa-

çavra şeklindeydi ve on-
lar şimdi birer ziynet gibi 
nakış nakış işlenecek, göz 
nuru dökülecek. Bursa 
ve İstanbul tarihiyle bü-
tünleşmiş kadıyken ciğer 
satmasıyla ünlenmiş Aziz 
Mahmut Hüdai hazretleri-
nin ciğer sopaları da bura-
da tamir edilecek” dedi.

500 yıllık kutsal emanetler, özel yön-
temlerle restore ediliyor. 

500 yıllık sandıklardan 

‘hazine’ çıktı

ç
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Eski zeytin hali 
yeni cazibe merkezi

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelerden Mudanya’da hayata geçirdiği projeler kapsamında 
yenilenen Eski Zeytin Hali, önümüzdeki günlerde ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçe-
lerde de sürdürdüğü çalışmalarına her geçen gün yenile-
rini ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Mudanya’da Mudanya Belediyesi ile birlikte hayata geçi-
rilen projelerinden olan Zeytin Hali’nde incelemelerde 
bulundu. Mudanya’nın daha yaşanılabilir bir ilçe haline 
gelmesi için gerekenin yapıldığını anlatan Başkan Altepe, 
“Mudanya’nın çağdaş bir turizm kenti olması yolundaki ça-
lışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.
Çalışmalar son aşamada
Başkan Altepe, ilçedeki tüm sivil mimari örneği binaların 
ve tarihi yapıların özgün kimliğiyle ayağa kaldırıldığını 
ifade ederek, “Şirin bir sahil beldesi olmasına çalıştığımız 
Mudanya’daki Eski Zeytin Hali, Mudanyalıların bir araya 
geldiği bir buluşma noktası konumunda. 24 işletmenin 
bulunduğu bu merkez, Mudanya Belediyesi’ne ait bir alan. 
Büyükşehir Belediyesi olarak ele aldığımız bu proje artık 

tamamlanmak üzere. Proje ile alan komple yenilenerek 
rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Buradaki 24 işyeri, ah-
şap cepheleriyle birlikte orijinaline uygun olarak yeniden 
yapıldı. Buranın yakınındaki Tekke-i Cedid Camii çevre dü-
zenlemesiyle birlikte bütünlük sağlanmış oldu. Önümüzde-
ki günlerde buranın düzenlenip Ramazan ayında hizmete 
açılmasını ve aktif bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz” 
diye konuştu.
Mudanya’daki hal bölgesinin ilçe sakinlerinin uğrak yeri ol-
duğunu dile getiren Aktürk, “Büyükşehir Belediyesi’nin ça-
lışmalarıyla mevcut çarşımız sağlıklı bir hale getirildi. Zey-
tin Hali’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından 24 işyeri devreye girecek. Buranın kiracıları bel-
lidir. Kiracılar aynı şekilde görevlerine devam edecek olup, 
işleyişten dolayı bazıları için iş alanını değiştirme durumu 
söz konusu. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin yanı 
sıra ilçede çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Çeltik 
Mahallesi’nde atıl vaziyette 
bulunan arazinin temizle-
nerek, vatandaşlara yeni bir 
yaşam alanı sunulacağını 
belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Genel Sekreter yar-

dımcıları Bayram Vardar ve Mustafa 
Altın, Tarihi ve Kültürel Miras Projeler 
Danışmanı Aziz Elbas ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi Ökten ile birlikte Çeltik 
Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. 
Başkan Altepe, Çeltik’te atıl halde bu-
lunan arazinin yeniden yapılandırılıp 
bölgeye kazandırılacağını söyleyerek, 
“Bursa’nın yaşanabilir ve sağlıklı bir 
şehir olması için yeni yaşam alanla-
rı ve özellikle yeşil alan, piknik alanı 
oluşturulması noktasında çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Çeltik Köyü 
Mahallesi’nde bulunan bu alan, daha 
önceki yıllarda köyün ortak malı olarak 
kullanılıyormuş. Şu anda hazinenin yö-
netiminde olan alanın tahsisini Büyük-
şehir Belediyesi’ne almakla ilgili işlem-
leri tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 200 
dönüm alan üzerinde, Bursa halkının 
günübirlik kullanabileceği tesisler ya-
pacağız. Her türlü top oyunu, at yarışla-
rının yapılacağı, rahvan at eğitimlerinin 
verileceği, vatandaşların piknik yapı-
labileceği bir yeşil alan ve rekreasyon 
projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu alanın 
temizleme işlerine başladık. Önümüz-
deki aylarda bu bölgeyi Bursalıların 
kullanımına açmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tara-
fından temizlik çalışmaları sürdürülen 
yaklaşık 200 dönümlük arazi düzenle-
nip yenilendiğinde vatandaşların gü-
nübirlik zaman geçirebileceği, piknik 
yapabilecekleri, rahvan atlarının barın-
dırılabileceği ve at binme bölümlerinin 
bulunacağı bir yaşam alanı haline geti-
rilecek.

Kızık kültürü 
asırlık binada 
yaşatılacak

ç

Tophane Hisar bölgesinde bulunan 
Lala Şahin Paşa Medresesi’ndeki res-

torasyon çalışmalarını yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın değerlerinin korunarak yaşatıl-
ması ve geleceğe taşınması için Türkiye’de 
eşi olmayan çalışmaya imza attıklarını be-
lirtti. Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kül-
türel Miras Projeleri Danışmanı ve Ar-Ge 
Şube Müdürü Aziz Elbas’tan medresedeki 
çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Alte-
pe, restorasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılan medresenin eksiklerinin 
Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamla-
nacağını ve mekanın modern bir çocuk kü-
tüphanesi haline getirileceğini söyledi.

Başkan Altepe, Tophane’de kale içinde Ka-
vaklı Caddesi üzerinde yer alan Lala Şahin 
Paşa Medresesi’nin, Orhan Gazi ve Sul-
tan 1. Murad’ın kumandanı, Rumeli bey-
lerbeyi Lala Şahin Paşa tarafından 1339 
yılında inşa edildiğini, bu yapının çocuk 
kütüphanesi olarak hizmet vermesinin 
gelecek nesillerin tarihi eserlerle dolu 
bölgeyi de gezmelerine imkan sağlayaca-
ğının altını çizdi. Tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırılması konusunda çalışma-
larını sürdürdüklerini belirten Başkan 
Altepe, uzun süredir kullanılmayan Lala 
Şahin Paşa Medresesi’ndeki incelemesi 
sırasında Bursa’nın tarihinde iz bırakan 
yapıların geleceğe taşındığını söyleyerek, 

“Bursa’daki Osmanlı’nın ilk dönemine 
ait anıtsal yapılar, bizim için çok değerli. 
Bize ecdadımızın emaneti olan bu ya-
pılar, Bursa’nın en önemli ziynetleridir. 
Bursa’nın farklı köşelerinde bulunan tüm 
bu yapıları restore ederek, kullanılabilir 
hale getiriyoruz. Mülkiyeti değişik kişiler-
de olan anıtsal yapılara fonksiyon kazan-
dırmaya devam ediyoruz” dedi.

ç

Tarihi çarşıda değişim sürüyor
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Bursa müziğe doydu
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ‘Beyaz Koza Yaz 

Konserleri’, Türk Pop Müziği’nin sevilen 
sesi Sıla’nın muhteşem konseriyle baş-
ladı. Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi 
Sıla, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda 
verdiği konserinde hayranlarının sevgi 
seliyle karşılandı. Bursa’da bulunmak-
tan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 
Sıla, yaklaşık 10 bin seveninin izlediği 
konserinde şarkılarını hayranlarıyla 
birlikte söyledi. Pop müziğin güçlü ismi 
Sıla, ‘Yara Bende’, ‘Kafa’, ‘Acısa da Öldür-
mez’, ‘Kenar Süsü’, ‘Boşver’, ‘Oluruna Bı-
rak’ ve ‘Tam da Bugün’ gibi eski ve yeni 
şarkılarını söylerken, Bursalıları kendi-
sine bir kez daha hayran bıraktı. Kendi-
ne özgü tarzıyla müzik dünyasına adını 
altın harflerle yazdıran Sıla, samimi ta-
vırlarıyla da bol bol alkış aldı. 
Nilüfer’e ‘Emre Aydın’ dopingi
‘Beyaz Koza Yaz Konserleri’, sevilen sa-
natçı Emre Aydın’ı Nilüferli hayranlarıy-
la buluşturdu. Rock müziğin güçlü ismi 
Aydın, Ataevler Pazar Alanı’nda verdiği 
konserinde hayranlarını tam anlamıy-
la coşturdu. Bursa’ya sık sık geldiğini 
söyleyen ve hayranlarına övgüler yağ-
dıran Emre Aydın, konsere geç kaldığı 
için de dinleyenlerinden özür diledi. 
Birbirinden güzel şarkılarıyla sevenle-
rinin gönlünü alan Aydın’ın şarkıları-
na, alanı dolduran yaklaşık 12 bin kişi 
eşlik etti. Aydın, eski ve yeni albümle-
rinden şarkılar söylediği konserinde, 
Barış Manço’nun ‘Anlıyorsun değil mi?’ 
ve Mazhar Fuat Özkan’ın ‘Sakın Gelme’ 
gibi parçalarını da seslendirdi. Yaklaşık 
2 saat süren konserde hareketli şarkıla-
ra hep birlikte eşlik eden şarkıcının hay-
ranları, kendine özgü tarzıyla özellikle 
gençlerin gözdesi olan Emre Aydın’ı al-
kışlarıyla ödüllendirdi.
Atiye Gemlik’i coşturdu
Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Atiye 
Deniz de Gemlikli hayranlarıyla buluştu. 
Pop müziğin sevilen yüzü Atiye, şarkıla-
rını Gemlik İskele Meydanı’nı dolduran 
binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Se-
venlerini eğlenceye doyuran Atiye, eski 
ve yeni albümlerinden en beğenilen 
şarkıların yer aldığı repertuarında İn-
gilizce parçalarına da yer verdi. ‘Budur’, 
‘Baba’, ‘Don’t think’, ‘Ahmet’, ‘Yalnızca 
üzmek için’, ‘Deli ya’, ‘Muamma’ ve ‘Sal-
la’ gibi şarkılarıyla sevenlerini coşturan 
Atiye, Gemlik’te konser vermenin mut-

luluğunu yaşadığını anlatarak, kendisi-
ni sevenleriyle buluşturan Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Atiye’nin 
şarkılarında yaklaşık 15 bin Gemlikli 
doyasıya eğlendi. Konserde yaklaşık 1,5 
saat boyunca sahnede kalan Atiye, şar-
kılarının yanı sıra dansçılarıyla birlikte 
sergilediği özel dans şovuyla da izleyen-
leri büyüledi. 
Mudanya’da ‘Burcu Güneş’ rüzgarı 
Ünlü isimlerin hayranlarıyla buluştu-
ğu konserlerin Mudanya’daki konuğu, 
Türk Pop Müziği’nin güzel sesi Burcu 
Güneş’ti. Mudanya Belediyesi’nin karşı-
sındaki alanda gerçekleştirilen konser-
de, sevilen şarkıcıyı yaklaşık 8 bin kişi 

izledi. Mudanya’da en sevilen şarkıları-
nı hayranlarıyla birlikte söyleyen Güneş, 
samimi tavırlarıyla da gönülleri fethetti. 
‘Gözlerinde bıraktım aşkı’, ‘Tamamdır’, 
‘Sahilden’ ve ‘Biz aşkı meleklerden çal-
dık’ gibi şarkılarını Mudanyalıların ko-
rosu eşliğinde seslendiren Burcu Güneş, 
repertuarında Sezen Aksu’nun en sevi-
len eserlerine de yer verdi. Mudanya’da 
konser vermenin heyecanını yaşadığını 
anlatan Burcu Güneş, Bursalılar için ye-
şil kostümle sahneye çıktığını söyleye-
rek, “Bursa’nın şirin ilçesi Mudanya’da, 
deniz kenarında bu güzel manzara eşli-
ğinde şarkılarımı söylemek benim için 
çok özel bir durum. Burada olmaktan 
dolayı son derece mutluyum. Bütün şar-
kılarımı kalpten, yürekten gelen sesle 
hep birlikte söylüyoruz. Sizler için yeşil 
giyindim. Yeşil, sevginin rengidir. Sizin-
le birlikte, kendimi sevgiye açıyorum” 
diyerek, organizasyonu gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Gürsu, Gökhan Özen’e hayran
‘Beyaz Koza Yaz Konserleri’ kapsamın-
da Gürsu’da konser veren ünlü şarkıcı 

Gökhan Özen, eski ve yeni şarkılarından 
oluşan repertuarıyla hayranlarına mü-
zik ziyafeti çekti. Atatürk Caddesi’nde 
gerçekleştirilen konserde, sanatçıyı din-
leyen müzikseverler, Özen’in şarkılarına 
coşkuyla eşlik etti. Türk Pop Müziği’nin 
başarılı ismi Gökhan Özen, renkli görün-
tülerin yaşandığı konserde kendisine te-
zahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan 
hayranlarına övgüler yağdırdı. Gürsu’da 
gördüğü ilgiden dolayı çok heyecanla-
nan Özen, sanatçıların çok şanslı oldu-
ğunu ifade ederek, “Allah eksik etmesin 
demeliyim. Bursa’da olduğum için çok 
mutluyum. Bursa’da konser vermeyi 
çok seviyorum. Yıllardır hep aynı sev-
gi, güzel bakışlar ve güzel alkışlarınızı 
benden esirgemediniz. Biz çok şanslıyız. 
Hayatımda bu güzelliği sizlerle yaşamak 
kadar mutluluk duymadım” diyerek se-
venlerine teşekkür etti.
Kestel’de Emre Altuğ coşkusu
Kestel Çarşamba Pazar Alanı’nı doldu-
ran binlerce hayranına coşkulu bir ak-
şam yaşatan Emre Altuğ, dinleyenleri-
ne tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti 
çekti. Usta sanatçı, yaklaşık 2 saat süren 
konserinde ‘Su Gibi’, ‘Bu Kadar mı’, ‘Sı-
cak’, ‘Aşk-ı Kıyamet’, ‘Çifte Kavrulmuş’, 
‘Bu Son OIsun’, ‘Gidecek Yerim mi Var’, 
‘Seni Kaybettim’ ve ‘Hoşgeldin’ gibi en 
beğenilen şarkılarını neşeyle söyledi. 
Sahne performansıyla olduğu kadar sa-
mimi tavırlarıyla da gönülleri fetheden 
Emre Altuğ, Kestellileri doyasıya eğlen-
dirdi. Hayranları da Altuğ’u konser bo-
yunca alkış yağmuruna tuttu.
Coşkulu final
Beyaz Koza Yaz Konserleri, her albümüy-
le Balkan müziğine yeni bir soluk geti-
ren Boşnak şarkıcı Dino Merlin ve Suzan 
Kardeş´in coşkulu konseriyle sona erdi. 
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu´nda ger-
çekleştirilen konserde, ilk olarak Suzan 
Kardeş sahne aldı. Suzan Kardeş, Arna-
vutça ve Türkçe söylediği hareketli şar-
kılarla seyircilere coşkulu anlar yaşattı. 
Suzan Kardeş´in ardından ünlü Boşnak 
şarkıcı Dino Merlin sahne aldı. Her al-
bümüyle Balkan Müziğine yeni bir soluk 
getiren Dino Merlin, birbirinden hare-
ketli parçalarla hayranlarını coşturdu. 
Bursa´da olmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyleyen ikilinin şarkıları-
na izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

ç

Yarım asrı geride bırakan ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin ardından düzenlenen ‘Beyaz Koza Yaz Konserleri’ ile müzik rüzgarı 7 
merkez ilçeyi sardı. Birbirinden ünlü sanatçılar kentin her köşesinde hayranlarıyla buluştu.
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‘Kültürpark Arena’da 
yıldızlar geçidi

Büyükşehir’den ‘yazlık sinema kumpanyası’

Konuk özel kalem müdürleri ve be-
raberindeki heyet, 29-31 Temmuz 

tarihleri arasında devam eden etkinlik 
boyunca, bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunabilmenin yanı sıra, mesleki daya-
nışmanın da seçkin örneklerini sundu. 
Etkinliğin ikinci gününde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’yi tarihi 
Belediye Binası’nda ziyaret eden konuk 
heyet, organizasyonun gerçekleşmesinde 
sağladığı destek ve katkılarından dolayı 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Büyük-
şehir Belediyesi’nin Bulgaristan’da ve 
Balkanlar’da yaşayan Türklerin kültürel 
ve sosyal değerlerinin korunması ve ta-
rihi eserlerin restorasyonu ile gelecek 
kuşaklara aktarılmasında, büyük hiz-
metleri bulunduğuna işaret eden konuk 
heyet, Başkan Altepe’ye Balkan Türkleri 
nezdinde büyük bir sevgi ve saygı seli bu-
lunduğunu ifade etti.

Özel kalem müdürlerinin, yöneticilerin 
‘eli ayağı’ olduklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “Yöneticilerin programlarıyla il-
gili düzenlemeleri, görüşmeleri gerçek-
leştirerek, iletişim köprüsü kuran özel 
kalem müdürleri, günlük program trafi-
ğinin sorunsuz olarak devamında büyük 
bir öneme sahip. Bu kapsamda, özel ka-
lem müdürlerinin bir araya gelerek, tec-
rübe ve bilgi paylaşımında bulunmalarını 
örnek bir davranış olarak değerlendiri-
yorum” diye konuştu.
Balkanlar’da ve Rumeli’de yaşayan Türk-
lerin büyük çoğunluğunun, Bursa’da ak-
rabaları bulunduğuna işaret eden Başkan 
Altepe, Bursa’nın Türkiye ile Balkanlar 
arasında bir köprü olduğunu dile getirdi.
Balkanlar’da onarım bekleyen tarihi ve 
kültürel eserlerin restorasyonunu dost-
luk ve kardeşlik bilinci içerisinde gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan Başkan Altepe, 
bölgede oluşturdukları ekipler aracılığıy-
la hizmet akışının sürekliliğini sağladık-
larını da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 13-15 yaşları arasın-

daki gençlere yönelik düzenlenen 
‘Kent Gönüllüleri Gençlik Doğa 
Kampı’, 11. yılına muhteşem bir 
konserle veda etti. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kente ka-
zandırılan 20 bin kişilik Kültür-
park konser alanında (Kültürpark 
Arena) gerçekleştirilen özel prog-
ram, renkli görüntülere sahne 
oldu. Muhteşem konserde, Türk 
Pop Müziği’nin ünlü isimleri Ben-
gü, Murat Dalkılıç, Nazlı ve Volga 
Tamöz ile Kolpa grubu, Bursalı 
hayranlarıyla buluştu. Usta sanat-
çılar, eski ve yeni albümlerinden 
en sevilen şarkılarını kent gönül-
lüsü gençlerle birlikte seslendirdi. 
Özel şovlar ve dans gösterileriyle 
de renklenen konserde, şarkıcılar 
sahne performanslarıyla gönülle-
ri fethetti.
Eğlenceli gecede, Murat Dalkı-
lıç samimi tavırlarıyla hayran-
larını mest ederken, Bengü de 
Bursaspor’u Gomel galibiyetinden 
dolayı tebrik etti. Bursa’yı çok 
sevdiklerini ifade eden sanatçı-
lar, sevenlerine tadına doyulmaz 
bir müzik ziyafeti çekti. Sahne şo-
vuyla sevenlerini büyüleyen Ben-
gü, ‘Son Nokta’ şarkısının klibini 
de Bursa’da Kültürpark Arena’da 
canlı olarak çekti.

Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden BURFAŞ Genel Müdürü 
Mustafa Çaltılı, Kent Gönüllüle-
ri Gençlik Doğa Kampı’nın final 
gecesinde, kampla ilgili bilgiler 
verdi. Çaltılı, bu yıl kampta 40 
günde 2 bin 500 gencin ağırlandı-
ğını söyleyerek, “Gençlerimizin at 
binmeden, paintballa, atıcılıktan 
oryantringe kadar her türlü etkin-
likten faydalanmasını sağladık. 
Geleceğimizin emanetçisi genç-
lerimizin kentlilik bilinci gelişsin 
istiyoruz. Kimseden maddi tale-
bimiz yok, yalnızca Bursa duyar-
lılığının gelişmesini ve takım ru-
hunun oluşmasını istiyoruz” diye 
konuştu. 
İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetini gönülden alkışladığını 
ifade ederek, “Öğrencilerimiz yo-
ğun tempodan sonra bu kampla 
ve konserle moral depoladılar. 
Bursa’da çok güzel değişim ve 
gelişimler oluyor. Bu tür faaliyet-
lerin hepsi, gençlerimizin kendini 
ve kentini tanıyan, kendisine gü-
venen, fikri ve vicdanı hür yetiş-
mesi için gerekli olan gayretler-
dir” diyerek, eğitime ve gelişime 
önem veren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin Mudanya Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlendiği tanıtım 
toplantısının ardından başlayan yaz-
lık sinema kumpanyası sayesinde 
vatandaşlar gişe rekorları kıran film-
leri 2 ay boyunca açık havada izleme 
fırsatı buldu. ‘Yıldızları Birlikte Sey-
redelim’ sloganıyla hayata geçirilen 
‘Yazlık Sinema Kumpanyası’, ‘Kurtlar 
Vadisi Irak’, ‘Av Mevsimi’, ‘Takva’, ‘120’, 
‘Eşref Paşalılar’, ‘Eyvah Eyvah 2’, ‘New 
York’ta Beş Minare’, ‘Nefes’, ‘Buz Dev-
ri’, ‘Oyuncak Hikayesi’, ‘Mutluluk’ ve 
‘Kurtlar Vadisi Filistin’ filmlerini 7 
merkez ilçede yaşayan vatandaşlarla 
buluşturdu. Her akşam saat 21.30’da 
gösterimi yapılan filmleri izleyen va-
tandaşlara, aynı anda ücretsiz pop-
corn ikramı yapıldı.

Başkan Altepe’nin 
‘özel’ konukları

çç

Türkiye Özel Kalemler 
Müdürleri Platformu’nun 
organizasyonuyla,’Balkan 
Ülkeleri Özel Kalem Müdür-
leri Bursa Buluşması’nın ilki, 
Bulgaristan’ın 15 şehrinden 
gelen özel kalem müdürlerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Kent Gönüllüleri 
Gençlik Doğa Kampı, ünlü sanatçılar Bengü, Volga Tamöz, Nazlı, Kolpa ve Murat 
Dalkılıç’ın muhteşem konseriyle sona erdi. Kültürpark Arena, Bursalılara kapılarını 
bu özel konserle açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema kumpanyası, vizyon-
daki yerli ve yabancı filmleri Bursalıların ayağına kadar getirdi. Sinema kumpan-
yası ile vatandaşlar kendi mahallelerinde keyifli bir yaz geçirdi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’-
nin ev sahipliğinde Avrupa 

Atletizm Birliği, Türkiye Atletizm 
Federasyonu, Bursa Valiliği ve 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü katkıla-
rıyla gerçekleştirilen şampiyonaya 
Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, 
İrlanda, İsrail, Macaristan, Make-
donya, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovenya, İspanya, Portekiz, İsviç-
re ve Rusya gibi ülkelerden gelen 
atletler katıldı. Sporcular, ‘10. Av-
rupa Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 
ülkelerine şampiyonluk gururunu 
yaşatmak için ter döktü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, yarışların Teferrüç’ten 
başlayan büyük erkekler kategorisi 
yarışlarının startını verdi. Bursa’da 
bu tür uluslararası organizasyon-
ların gerçekleştirilmesini hedefle-
diklerini kaydeden Başkan Altepe, 
“Amacımız, Bursa’nın spor kenti 
olmasıdır. Bu konuda her türlü ya-
tırımı yapıyoruz. Uluslararası or-
ganizasyonların buraya çekilmesi 
Bursa’nın da ilgi odağı olmasını 
sağlayacaktır. Atletizm gibi su spor-
ları, nehir sporları gibi alanlardaki 
organizasyonların da Bursa’da ya-
pılmasına talip oluyoruz. Bugün bu-
rada yarışan 30 ülkeden 500 spor-
cu, hem Bursa’yı hem de Uludağ’ı 
tanıtacak, Türkiye’nin güzellikleri-
ni, misafirperverliğini gözler önüne 
sermiş olacak” diye konuştu.
Teferrüç, Zeyniler, Kadıyayla ve Sa-
rıalan parkurunda koşulan ‘10. Av-
rupa Dağ Koşusu Şampiyonası’nda, 
‘büyük erkekler’ kategorisinde 
Teferrüç’ten Sarıalan’a uzanan 12 
kilometrelik parkuru 58 dakikada 

tamamlayan Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü sporcusu milli 
atlet Ahmet Arslan, 5. Avrupa şam-
piyonluğunu kazanarak Türkiye’nin 
gururu oldu. Başkan Altepe, ödü-
lünü verdiği Arslan’ı tebrik eder-
ken, Arslan da heyecanını Başkan 

Altepe ile paylaştı. Başarının haklı 
gururunu yaşayan Arslan, “Bu de-
receyle 5. Avrupa şampiyonluğumu 
kazandım. Bu başarıda Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ve federasyonun 
bana verdiği desteğin büyük payı 
var. Çok mutluyum” dedi.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirilen ‘10. Avrupa Dağ 
Koşusu Şampiyonası’, coşkulu bir organizasyona imzasını attı. 30 ülkeden 500 spor-
cunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve milli takım sporcusu 
Ahmet Arslan, 5. kez dünya şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü bünyesinde futbol dışındaki 

her branşta yetiştirdiği sporcularla 
Türkiye’de ve Avrupa’da birçok başarı-
nın altına imza atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, deniz sporlarının geliştiril-
mesi kapsamında, geleceğin yelkenci-
lerinin yetiştirilmesine de büyük önem 
veriyor.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
yaz spor okulu kapsamında Mudanya 
Yelken Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği 
‘Optimist Yelken Kursu’nu başarıyla ta-
mamlayan 36 minik kursiyer, geleceğin 
yelkencileri olabilmek için ilk sınavla-
rını başarıyla geçtiler. Mudanya Yelken 
Kulübü’nde düzenlenen törenle, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin elinden sertifikalarını alan 
minik yelkenciler, kursu başarıyla ta-
mamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Mudanya-Gemlik sahil şeridini deniz 
sporları alanında söz sahibi konuma ge-
tirebilmenin kararlılığında olduklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altepe, bu amaç doğrultusunda hizmet 
veren spor kulüpleriyle ortak çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Mudanya 
Yelken Kulübü’nün bu kapsamdaki ça-
lışmalarını desteklediklerini vurgula-
yan Altepe, “Tarih, turizm, tarım, sanayi 
kenti Bursa’nın, ‘spor kenti’ unvanıyla 
da anılması önde gelen hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Mudanya-Gemlik 
sahil şeridinin deniz sporlarının yapıla-
bilmesine uygun bir ortam oluşturması, 
yelkenciliğin geliştirilmesi ve geleceğin 
yelkencilerinin yetiştirilmesi hedefimizi 
de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, 
yelkencilik alanında önemli çalışmalar 
sergileyen Mudanya Yelken Kulübü’nün 
yanındayız. Kulüp tesislerinin ihtiyaç-
larının giderilmesi ve daha iyi hizmet 
verebilmesi noktasında çalışmalarımız 
sürüyor” diye konuştu.

Minik yelkencilerin 
sertifika mutluluğu

Dağ Koşusunda 
Türkiye damgası
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Mudanya yüzme havuzuna kavuştu

Stadyum inşaatı hızla sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent merkezi-

nin yanı sıra merkez ilçelere de hiz-
metlerini ulaştırdıklarını ve inşa-
atlarına başlanan spor tesislerinin 
bir bir tamamlanarak kullanıma 
açıldığını vurguladı. Mudanya’nın, 
Bursa’nın sahili, kente nefes aldı-
ran örnek ve güzel bir ilçe olduğu-
nu belirten Başkan Altepe, ilçenin 
sağlıklı ve ulaşılabilir bir turizm 
kenti haline gelmesi ile sahilinin 
ve körfezinin canlanması için her 
türlü çalışmanın yapıldığını kay-
detti. Mudanya’nın her yönden ge-
lişmesinin önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Mudanya’nın 
ulaşılabilir bir ilçe olması ve burayı 
Bursa’ya bağlayan ana caddelerin 
gelişmesi ilçenin kalkınması açısın-
dan önemli. Önümüzdeki günlerde 
bölünmüş yolu da hizmete açaca-
ğız. Hizmetlerimizle tüm bölgele-
re ulaşmak en büyük hedefimiz. 
Mudanya’da Çağrışan’dan Altıntaş’a 
Bademli’ye kadar yaklaşık 70 kilo-
metrelik yolda düzenleme yaptık. 
İlçe merkezine nefes aldıracak yol 
çalışmasında da kamulaştırılacak 
2 bina kaldı, yakında onu da ka-
mulaştıracağız” diyerek, ilçeye 70 
trilyonu aşkın altyapı yatırımının 
yapıldığını söyledi.

Başkan Altepe, Mudanya Yüzme 
Havuzu inşaatının 300 günde biti-
rildiğini belirterek, “Mudanya’da, 
ilçeye yakışan bir tesis kazandırdık. 
Bir ay sonra üstü kapatılacak olan 
tesis, ilçeye 12 ay boyunca hizmet 
verecek. Mudanya Yüzme Havuzu, 
12 X 25 metre ebatlarında, yarı 

olimpik bir yüzme havuzudur. İda-
ri binasının 360 metrekare olduğu 
havuz, bodrum ve zemin kattan 
oluşmakta ve bina içerisinde çok 
amaçlı salon, bay ve bayan duşları, 
soyunma odaları, antrenör ve yöne-
tim odaları bulunuyor. Havuz, belli 
saatlerde bayanların belli saatlerde 
de erkeklerin kullanacağı, 7’den 
77’ye herkesin yararlanabileceği 
bir tesis olacak” diye konuştu.
Mudanya Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk ise 7’den 77’ye herkese hiz-
met verecek olan modern yüzme 
havuzunun ilçeye kazandırılmasın-
dan dolayı mutluluk duyduğunu 
söyledi. 

Bursa’ya yakışacak ve 
Türkiye’ye örnek olacak yeni 

stadyumun ihalesinin yapılmasının 
ardından başlayan inşaatın hızla 
devam ettiğini söyleyen Başkan Al-
tepe, “Tüm dünyada dikkati en çok 
çeken tesisler stadyum inşaatları. 
Biz de yeni stadyumumuzla Türki-
ye ve dünya gündemindeki yerimi-
zi alıyoruz. Toplamda çıkarılacak 
olan 400 bin ton hafriyatın 200 bin 
tonu çıkarıldı. Çıkarılan hafriyat da 
Hüdavendigar Parkı’nda değerlen-
diriliyor. Zaman kaybedilmemesi 
için müteahhit firma tarafından 
şantiye alanında beton tesis kurul-
du. Bursa’ya yakışacak, Türkiye’ye 
ve dünyaya örnek olacak bu stadyu-
mu kentimize kazandırmak, ulusal 

ve uluslararası organizasyonlara 
ev sahipliği yapmak için çalışma-
larımızı hızla sürdürüyoruz” diye 
konuştu.
En modern stadyum
UEFA’nın en son kriterlerine uygun 
olarak yapılacak yaklaşık 45 bin 
kişi kapasiteli stadyumda 207 en-

gelli koltuğu bulunacak. 4 bin 374 
metrekare alana sahip 70 loca, 84 
kapı, 60 turnikenin yer aldığı pro-
jede toplam 179 bin 642 metrekare 
inşaat alanında 8 bloktan oluşuyor. 
Toplam 207 engelli koltuğunun bu-
lunacağı stadyumun ilk etap inşaa-
tında 641 araç ve 2 otobüs kapasi-
teli katlı otopark yer alacak. Daha 
sonra yapılacak olan düzenleme-
lerle 1551 araç ve 256 otobüse hiz-
met verecek 95 bin 477 metrekare 
otopark alanları oluşturulacak. 2 
bodrum katı, 1 platform katı ve 3 
kat olarak projelendirilen stadyu-
mun çatısı timsah görünümünde 
olacak. Binada Bursaspor Müzesi, 
ticari alanlar, kafeteryalar ve sosyal 
donatı alanları da yer alacak.   

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan yeni stadyumda inşa 
çalışmaları hızla sürüyor. Yer yer beton dökme işlemine geçilirken, inşaat alanında 
çıkarılan hafriyat ise Hüdavendigar Kent Parkı’nda değerlendiriliyor.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla her geçen gün hiz-
met zincirine yeni halkalar ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Mu-
danya Yüzme Havuzu törenle hizmete açıldı.

Bursa’da yaz aylarında toz, 
toprak, kış aylarında ise 
çamur içinde mücadele veren 
amatör spor kulüplerinin öz-
lemle beklediği Atıcılar Spor 
Kompleksi’nde sona gelindi. 

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan Atıcılar Spor 

Kompleksi’nde soyunma odalarının in-
şaatları büyük ölçüde tamamlandı. 
Bursa’nın her köşesini spor tesisleri ile 
donatmak üzere kısa sürede 80’in üze-
rinde projenin startını veren Büyükşe-
hir Belediyesi, süper amatör küme, 1. 
ve 2. amatör küme, gençler ligi, U 15-16 
maçlarının yapıldığı Atıcılar sahaları-
nı modern bir komplekse dönüştürme 
çalışmalarına hız verdi. Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Cemal Vardar ile birlikte yaklaşık 61 bin 
metrekarelik alan üzerinde yapılacak 
spor kompleksindeki çalışmaları yerin-
de inceleyen Başkan Altepe, soyunma 
odası inşaatlarının tamamlanma aşama-
sına geldiğini söyledi.

Maçlar burada oynanacak
Spor konusunda Bursa’nın önemli bir 
altyapısı bulunduğunu ve bu potansi-
yeli en iyi şekilde kullanmak amacıyla 
bu dönem tesisleşmeye önem verdik-
lerini dile getiren Başkan Altepe, spor 
salonları ve yüzme havuzlarının yanın-
da amatör kulüplerinin rahatlıkla maç-
larını yapabileceği alanlar oluşturduk-
larını söyledi. Amatör kulüplerin kendi 
semtlerinde ve kendi seyircileri önünde 
maçlarını yapabilmesini hedefledikleri-
ni dile getiren Başkan Altepe, “Amatör 
takımlarımız da iç saha ve deplasman 
atmosferini yaşamalı. Atıcılar Sahası da 
bölgedeki amatör kulüplere hizmet ve-
recek önemli bir tesis. Soyunma odaları 
büyük ölçüde tamamlandı. Hemen saha-
ların çalışmasını başlatıyoruz ve eylül 
ayında burada maçların yapılmasını he-
defliyoruz” dedi.
Amatör spor kulüpleri açısından Atıcılar 
sahalarının büyük önem taşıdığını dile 
getiren Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Cemal Vardar da genç 
sporcuların artık daha sağlıklı ve konfor-
lu bir ortamda spor yapacağını vurgula-
dı. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları 
sayesinde amatör kulüplerin altın çağını 
yaşadığını kaydeden Vardar, “Başkanı-
mız sahanın yeni sezona yetiştirileceğini 
açıkladı. Ben de hem federasyonum hem 
de tüm amatör kulüpler adına kendisine 
teşekkür ediyorum” dedi.

Atıcılar sahası 
yeni sezona  
hazırlanıyor

ç



Ağustos 2011Sehir Postası
.

.16

Beşevler’e
Bölge Parkı

Bursa’nın en büyük kent parkı şekilleniyor

Stadyum Meydanı ve 
Kayıhan Meydanı baş-

ta olmak üzere Bursa’ya bu 
dönem büyük meydanlar ve 
yeşil alanlar kazandırmak 
amacıyla kentin her köşesin-
de yatırım hamlesi başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, Be-
şevler’deki içinde BUSKİ’ye 
ait su deposunun da bulun-
duğu 41 bin metrekarelik ala-
nı halkın kullanımına açıyor. 
İçinde oyun alanları, yürüyüş 
yolları, spor alanlarını da ba-
rındıran projenin temeli tö-
renle atıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilçe belediyeleri ile koordi-
neli bir şekilde çalıştığını ve 
sınır ayrımı yapmadan her 
bölgeye hizmet götürdükleri-
ni dile getiren Başkan Altepe, 
“Doğusundan batısına kentin 
tüm eksikliklerini tespit ettik 
ve çalışmalarımızı hızla sür-
dürüyoruz. Bugün de içinde 
su deposu bulunan 41 bin 
metrekarelik alanı halkımızın 
kullanımına açıyoruz. Bizim 

için en önemli hizmetlerin 
başında mahallelere yapı-
lan çalışmalar geliyor. Çünkü 
özellikle çocuklar ve kadın-
larımız günlerinin büyük bir 
bölümünü mahallelerinde 
geçiriyor. Onlara mahallele-
rinde spor yapma, güzel va-
kit geçirme imkanı sunmak 
bizim öncelikli hedefimiz. 
Beşevler Bölge Parkı da 4 ma-
hallenin bu alandaki eksikli-
ğini giderecek” diye konuştu.
Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ise, “Bu park, 
Beşevler, Konak, Kültür ve 
Çamlıca mahallelerinde yaşa-
yan vatandaşlarımıza hizmet 
verecek. Parkın hemen deva-
mında Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı ile ilgili düzenlemeler 
da tamamlandığında her iki 
nokta da etkin olarak kullanı-
labilecek. Ben kısa zamanda 
ilçemize bu iki hizmeti ka-
zandıracak olmaları nedeniy-
le Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Türkiye’nin en fazla göç 
alan kenti olması nede-

niyle yapılaşmanın her geçen 
gün arttığı Bursa’da, halkın ne-
fes alabileceği yeni rekreasyon 
alanları oluşturmaya çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, Dikkal-
dırım ve Odunluk bölgesine 
Bursa’nın en büyük kent parkı-
nın kazandırılacağı projeye hız 
verdi. Dere ıslah çalışmalarının 
son aşamaya geldiği alandaki 
dolgu çalışmaları sürüyor. Ve-
lodroma yapılacak stadyum 
inşaatından çıkan hafriyat, 
hemen yolun karşısındaki Hü-
davendigar Kent Parkına akta-
rılıyor. Su taşkın alanı olması 
nedeniyle yol seviyesinden yak-
laşık 3 metre aşağıda bulunan 

park alanı bu dolgularla yolla 
eşit seviyeye gelmeye başladı. 
Bölgede devam eden dolgu ça-
lışmalarını yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar ve 
Fen İşleri Daire Başkanı Fehmi 
Ökten’den çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Yapılaşma yoğunluğu-
nun fazla olduğu tüm bölgelere 
park, yeşil alan, oyun alanı ve 
spor alanı gibi tesisler kazan-
dırmaya çalıştıklarını dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Bursa’ya 
nefes aldıracak alanlar üretiyo-
ruz. Tüm semtlerimizi yeşille 
buluşturmayı hedefliyoruz. İsti-
yoruz ki halkımız bu tür sosyal 
donatı alanlarına kendi mahal-

lelerinde yürüme mesafede 
ulaşabilsin. Buraya yapacağı-
mız kent parkı, mevcut kültür-
parktan daha büyük bir alana 
sahip. Hem Osmangazi hem de 
Nilüfer ilçelerine hitap edecek 
ve bölgeye vizyon katacak bir 
proje harladık. İçinde sporun 
tüm branşlarının yapılabile-
ceği sahalar ve vatandaşların 
vakit geçireceği piknik alanla-
rı bulunacak. Bunun yanında 
park içinde geçen 100 metre 
genişliğinde ve bin 100 metre 
uzunluğundaki kanal kano ya-
rışlarının yapılabileceği şekilde 
düzenlenecek. Yine park içinde 
15 bin metrekare alanlı havuz 
ve çocuk oyun alanları buluna-
cak” diye konuştu.
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Bursa’yı daha sağlıklı bir kent haline getirmek 
amacıyla kişi başına düşen yeşil alan mikta-
rını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Beledi-
yesi, Nilüfer’e nefes aldıracak Beşevler Bölge 
Parkı’nın temelini attı. 

Büyükşehir Belediyesi, yıllardır su taşkın alanı olması nedeniyle vatandaşların kullanımına kapalı olan Dikkaldırım ve Odunluk Ma-
halleleri arasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik alanı kent parkı olarak Bursa’ya kazandırıyor. 


