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Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen ‘Başkanlık Kupası Güreş 
Turnuvası’, güreşçilerin şampiyonluk  
mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Başrolünde Yaşar Alptekin’in 
oynadığı ‘Huzur Sokağı’ adlı 
oyun, Bursa’da sanatseverler-
den tam not aldı.
13’te

Güreşçiler 
gururumuz oldu

‘Huzur Sokağı’ 
duygulandırdı

14’te
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Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Bursa - İstanbul arasında konfor-
lu ulaşımın sağlanması amacıyla 
başlatılan BUDO seferlerine ilgi her 
geçen gün artıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında yaşanan 
heyelanın ardından göçen İntam bloklarının 
bulunduğu alandaki dönüşüm çalışmalarını, 
ağır hasarlı olduğu için boş duran 99 bloğu-
nun yıkımıyla başlattı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Burulaş bünyesinde kurduğu 

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi 
(BUDO) ile vatandaşlar Bursa ve 
İstanbul arasında konforlu, kali-
teli ve ekonomik ulaşım imkanı 

bulurken, 24 Ocak’ta seferlere 
başlayan BUDO kısa zamanda 

geniş kitlelere hizmet  
vermeye başladı.

Sayfa 5’te

Yıldırım’a yeni 
yaşam alanı

Yerli tramvay
Türkiye için
övünç kaynağı

Staduyumun
çatısı yapılıyor

Nilüfer’de  
ulaşıma bir  
halka daha

Ankara yolu 
trafiğe açılıyor

İNTAM’da 
büyük dönüşüm 
yıkımla başladı

Bursa’nın daha yaşanılabilir 
bir kent haline gelmesi için 

çalışmalarını tüm ilçelerde sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım 
İlçesi’nde bulunan Şirinevler’in çeh-
resini de park ve meydan düzenle-
mesiyle değiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin da- 
nışmanlığında üretilen Türki-

ye’nin ilk yerli tramvayını Burulaş 
sahasındaki test pistinde inceleyen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek, yerli tramvayın Tür-
kiye için övünç kaynağı olduğunu 
vurguladı.

‘Timsah Arena’nın dünyada 
benzeri bir tek Roma, Bükreş, 

Singapur ve Kiev stadyumlarında 
bulunan ileri teknoloji çatı ve cephe 
kaplaması için hummalı bir çalışma 
yürütülüyor. 

Bursa’nın her köşesinde yatı-
rımlarını sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi’nin, Çalı ile Demirci ara-
sındaki ulaşıma nefes aldırmak 
amacıyla yaptırdığı köprü tören-
le trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi´nin yak-
laşık 200 milyon TL´lik harca-

mayla genişlettiği ve güzergah da-
hilindeki tüm köprüleri yenilediği 
Ankara Yolu´nun ´Polis Okulu ile 
Otosansit kavşakları arasındaki bö-
lümü´ trafiğe açıldı.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline 
getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan 

spora kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan 
Büyükşehir Belediyesi, kentin en prestijli bölgelerinden 
Çekirge’de 2006 yılında yaşanan heyelan sebebiyle çöken 
İntam bloklarının bulunduğu alanla ilgili dönüşüm çalış-
malarının da startını verdi. 
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Sayfa 8’de

Sayfa 8’de

Sayfa 10’da

Sayfa 14’teSayfa 4’te

Sayfa 4’te

150 yıllık 
sıvanın altından 
550 yıllık 
tarih çıktı

Sayfa 6’da

1050 Konutlarda 

kentsel 
dönüşüm 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Akpınar ve 1050 
Konutlar mahalleleri için düşü-
nülen kentsel dönüşümle ilgili 
olarak, gösterilecek yüzde 5’lik 
direncin bile Türkiye’ye örnek 
olacak projenin uygulanması-
nın önüne geçeceğini söyledi. 

İspanya’da
Bursa rüzgarı

15’te

Sayfa 9’da
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Türkiye ile Balkanlar arasında köprü kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Jupa’da 
yaptıracağı meydana ‘Bursa Meydanı’ adı verilecek.   

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Dağ-Der mahalle danışığında yeni 
yasayla hizmetlerini Bursa’nın dağ köylerine daha rahat taşıyacaklarını belirterek, 
birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Büyükşehir’den Jupa’ya ‘Bursa Meydanı’

Yeni yasa ile 
dağ ilçeleri ihya olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Balkanlardaki yatırım zinci-

rine, Makedonya’nın Jupa kentine 
kazandıracağı meydan ile yeni bir 
halka daha eklemeye hazırlanıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Jupa Belediye Başkanı Maz-
lum Hasan ve Başkan Yardımcısı Şa-
hin Şakir’i BURULAŞ’taki başkanlık 
makamında ağırladı.
Bursa’yı daha modern bir kent ha-
line getirirken yatırımlarını Bal-
kanlara da taşıyan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın yanı sıra Balkanlarla ilgi-
li işlerimiz de yoğunlukla sürüyor. 
Makedonya soydaşların yoğun ya-
şadığı topraklar. Her zaman onlarla 
olmaya devam ediyoruz” dedi.
Başkan Altepe, önemli bir bölge 
olan Jupa kentinin Kocacık bölge-
sinde Atatürk’ün babası Ali Rıza 

Bey’in doğduğu evin de bulundu-
ğunu hatırlatarak, evin TİKA tara-
fından restore edildiğini söyledi. 
RUMELİSİAD’a üye iş adamlarının 
Jupa’ya bir okul kazandırdığını da 
kaydeden Başkan Altepe, “Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Jupa’daki 
meydan ve park düzenleme çalış-

malarımıza devam ediyoruz. Park 
alanı, oyun grupları, spor aletleri, 
yürüyüş yolları ve piknik alanlarının 
da bulunacağı bir meydan olacak” 
diye konuştu.
Jupa’daki projelerin Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir 
törenle hizmete açılacağını söyleyen 
Başkan Altepe, Bursa olarak Balkan-
lara destek vermenin sevincini yaşa-
dıklarını belirtti.
Jupa Belediye Başkanı Mazlum Ha-
san, Başkan Altepe’ye Bursa’yı aşıp 
Balkanlara ulaşan yatırımlarından 
dolayı teşekkür etti. Bursa’da gördü-
ğü dostluğun önemli olduğunu ifade 
eden Hasan, “Jupa Belediyesi’nin ya-
nına yapılan meydan belediyemize 
de yeni bir görünüm kazandıracak. 
Bölgeye, ‘Bursa Meydanı’ adını vere-
ceğiz” dedi.

Orhaneli, Keles, Büyükorhan, 
Harmancık Yardımlaşma ve 

Kültür Derneği’nin (Dağ-Der) bir-
lik ve beraberlik gösterisine sahne 
olan mahalle danışığı, kentin yerel 
yöneticilerini de Dağ-Der üyele-
riyle bir araya getirdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Kahraman Yörükler, Kahraman 
Türkmenler’ diye seslendiği vatan-
daşların sevgi seliyle karşılandı.
Dağ-Der’in her zaman Bursa için 
en iyisini yaptığını anlatan Başkan 
Altepe, “Bursa olarak büyük bir 
kültürün emanetçisiyiz. Yörük ve 
Türkmen kültürüyle 9 yıldır bera-
beriz. Bundan sonra da bu kültü-
rün gelişimi için çalışmaya devam 
edeceğiz. Biz, ecdadımıza ve kültü-
rümüze sahip çıkıyoruz” dedi.
Dağ yöresi kültürünün son dönem-
lerde Bursa’da yeniden canlanıp 
değerlendiğine dikkati çeken Alte-
pe, “Bursa’da kent kültürü, Yörük 
ve Türkmen kültürü çok önemli 
eserler verdi. Hedefimiz sahip ol-
duğumuz bu emaneti, en güzel 
şekilde yaşatmaktır” diye konuştu.
Dağ-Der’e her zaman destek ve-
receklerini ifade eden Başkan Al-

tepe, “Artık dağ yöresi de Büyük-
şehir Belediyesi sınırlarına dahil 
oluyor. İnsanımızın en güzel şekil-
de yaşamasını, dağ yöresinin kal-
kınmasını ve göçün önlenmesini 
hedefliyoruz. Bu bölgenin gelişme-
si ve kalkınması için çalışıyoruz. 
Bugüne kadar konuşulup yapılma-
yanlar artık yapılacak, insanımız 
kazanacak. Yarınlara hep beraber 
hazırlanacağız” şeklinde konuştu.
Altepe’ye hizmet teşekkürü
Dağ-Der Başkanı Mustafa Bay ise 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-

cep Altepe’nin desteğini her zaman 
yanlarında bulduklarını kaydede-
rek, Dağ-Der’e kültür merkezini 
kazandıran Başkan Altepe’ye te-
şekkür etti. Dağ-Der’in Bursa’ya ve 
Başkan Altepe’ye destek vermeye 
devam edeceğini dile getirerek, 
“Dağ-Der üyeleri olarak hep birlik-
te Timsah Arena’yı dolduracağız. 
Birlik ve beraberlik duygusuyla 
çalışmaya devam edeceğiz. Tarihin 
sesi Bursa’da duyuluyor” dedi.
Keyifli gecede, Başkan Altepe ve 
Dağ-Der üyeleri dağ yöresine özgü 
türkülerde oyunlar da oynadı.
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Millet Mahallesi’nde 
yaptırılması planlanan 

ve arsası Yıldırım Belediye-
si tarafından bağışlanan 8 
derslikli prefabrik okulla ilgili 
protokol imza törenine Vali 
Şahabettin Harput, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin ve İl 
Milli Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar katıldı. Bursa’nın ka-
lite kenti olması, her alanda 
gelişmesi için ellerinden ge-
len gayreti gösterdiklerini 
belirten Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
eğitim şartlarının çok daha 
iyi olması ve gençlerin daha 
iyi yetişmesi için yoğun çaba 
gösterdiklerini ifade etti. Eği-
tim konusunda her zaman 
için valiliğin ve il milli eğitim 
müdürlüğünün yanında ol-

duklarını söyleyen Başkan 
Altepe, Millet Mahallesi’nde 
yaptırılacak dersliklerin böl-
genin ihtiyacına büyük ölçü-
de cevap vereceğini anlattı. 
Yıldırım’da eksikliklerin ol-
duğunu bildiklerini, eksiklik-
lerin giderilmesi noktasında 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
sıkıntıları çözmek için yoğun 
çaba gösterdiklerini vurgu-
layan Başkan Altepe, “Onun 
için eğitim konusunda atıla-
cak her adıma özel bir önem 
veriyoruz. İnşallah Millet 
Mahallesi’nin eksiklikleri en 
kısa zamanda giderilecek. 
Halkımız ve Bursamız için 
hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Vali Şahabettin Harphut ise, 
kentin 30 hatta 24 kişilik 
dersliklere ulaşmasında ciddi 
açıklarının olduğunu vurgu-
ladı. Özel firmaların, devletin, 
özel idarelerin ve belediye-
lerin katkılarıyla açıkları ka-
patmaya çalıştıklarını vurgu-
layan Vali Harput, özellikle 
Büyükşehir Belediyesi’nin sa-
dece okullaşmayla ilgili değil 

eğitimin her kademesinde 
arsa temini, spor salonları ve 
sosyal tesislerle kente sahip 
çıktığını ifade etti. Son ola-
rak Millet Mahallesi’nde 
yaptırılacak dersliklerden 
dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Yıl-
dırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin’e teşekkürlerini 
ileten Vali Harput, “Arsasını 
Yıldırım Belediyemizin teda-
rik ettiği Millet Mahallemizde 
çok ihtiyaç duyulan bir yere, 
geçici olarak Büyükşehir Be-
lediyemiz 8 derslikli prefab-
rike okul yaparak armağan 
edecek. Bu maksatla proto-
kolü imzalıyoruz. Yapılacak 
okulun şehrimize ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını, gelecek 
adına buradan çok iyi insan-
ların yetişmesini diliyorum” 
diye konuştu. 

Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin de, eğitim ko-
nusunun önemli ve öncelikli 
meseleleri olduğunu kaydet-
ti. Yıldırım Belediyesi ola-
rak 36. arsayı İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne devretmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade eden Keskin, “Emek-
lerinden dolayı valimize ve 
büyükşehir belediye başka-
nımıza teşekkür ediyorum. 
Millet Mahallemize hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. 
Eğitime gösterilen hassasiyet 
nedeniyle mutluluğunu ifade 
eden İl Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, ilin yöneticileri-
nin duygu ve düşünceleri bir 
olunca çok güzel hizmetlerin 
ortaya çıktığını vurguladı. 
Gülsar, bugüne kadar ver-
dikleri desteklerden dolayı 
Vali Harput, Başkan Altepe 
ve Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin’e teşekkürle-
rini iletti. Konuşmaların ar-
dından okulun yapımına dair 
protokol imzalandı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım’ın Millet 
Mahallesi’nde yaptıracağı 8 derslikli oku-
lun protokolü, Bursa Valiliği’nde düzenle-
nen törenle imzalandı. 

Büyükşehir’den 
eğitime okul desteği

ç
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Türkiye Cumhuriyeti sana-yisinin sembollerinden biri olan eski Merinos fabrikası-nın çalışanları, yıllar sonra Bursa Kent Konseyi’nin organizasyonuyla Büyük-şehir Belediyesi tarafından yeniden işlevsel hale getiri-len eski fabrika alanında bir araya geldi. 

Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosu içinde yedek olarak bekleyen 2 otobüsü, tüm bakım 
ve modernizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra Mustafakemalpaşa’nın Ovaazatlı Belde 
Belediyesi’ne hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, tarih-
çiler tarafından şehrin tapusu 
olarak nitelendirilen ve tarihi 
kimliği yansıtan belgeler ola-
rak kabul edilen ‘Tarihi Bursa 
Mezar Taşları’ Kitabının ikinci 
cildini Emirsultan Mezarlığı 
Kitabı olarak Bursa belgeliği-
ne kazandırdı.

Merinos ailesinin 75. yılı 

Ovaazatlı’da ulaşıma Büyükşehir desteği

Bursa’da 1938 yılında Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

açılan eski Merinos Fabrikası’nın çalışan-
ları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bur-
sa Kent Konseyi’nin (BURKENKON) des-
teğiyle düzenlenen programda bir araya 
geldi. Merinos Fabrikası’nın 75. yaşına 
girmesi münasebetiyle daha anlamlı hale 
gelen programa, eski çalışanlar büyük 
ilgi gösterdi. Uzun yıllardır görmedikleri 
dostlarıyla hasret gideren emekli çalışan-
lar, eski günleri de andı. 
“Bursa’nın geçmişi Merinos’ta” 
Bursa Mehter Takımı’nın gösterisiyle baş-
layan programda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın 
markası ve sembolü olan Merinos fab-
rikasının 75. kuruluş yıldönümü kutla-
dıklarını söyledi. Merinos fabrikasının 
1935 yılında İsmet İnönü ve Celal Bayar 
tarafından temeli atıldığını, 1938 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldı-
ğını hatırlatan Recep Altepe, “Bu fabrika 
yıllarca şerefle en güzel şekilde örnek ça-
lışmalar yaptı. Burada kaliteli üretimler 
yapıldı. Dünya markalarının kumaşlara 

vurulduğunu kendi gözümle gördüm. 
Merinos bu şeklide tüm dünyaya hizmet 
eden kuruluşlardan oldu. Merinos’ta tüm 
Bursa’nın geçmişi var. Burada amcaları-
mız, halalarımız, dayılarımız çalıştı. BBen 

de 1975 yılında Merinos’ta staj yaptım. 
Bu şehirde Merinosla ilgili hatırası olma-
yan yoktur. Buranın güzelliklerini herkes 
yaşadı” dedi. 
Önemli işler yapılıyor
BURKENKON Başkanı Semih Pala 
ise, Merinos fabrikasında çalışmış ve 
emek harcamış insanları bir araya ge-
tirmekten dolayı mutluluk duydukları-
nı dile getirdi. Merinos çalışanlarının, 
Bursa’nın sosyal, siyasal ve ekonomik 
hayatında, ülkenin de iktisadi haya-
tında önemli izler bıraktığını anlatan 
Pala, “BURKENKON, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
destek ve katkılarıyla gönüllüleri bu-
luşturuyor, önemli işler yapıyor. Meri-
nos Çalışma Grubu da şehrin tarihine 
sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa Kent Konseyi olarak bizler 
de destek oluyoruz. Büyük Osmanlı 
Devleti’nin kurulduğu bu topraklar, 
doğa, tarım, sanayi, bilim gibi bir-
çok alanda bir numaradır. Böylesine 
önemli bir şehirde çalışan bir Büyük-
şehir Belediyesi var” dedi. 

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan 
çıkarmak amacıyla raylı sistemler-

den, toplu taşıma araçlarının yenilen-
mesine, yol genişletmeden kavşak ve 
köprü yapımına kadar her alanda önemli 
yatırımları hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşım konusunda çevre ilçe 
ve beldelerden gelen talepleri de geri 
çevirmiyor. Daha önce kardeşlik ilişkileri 
çerçevesinde Muş Belediyesi’ne 4 adet 
otobüs hediye eden Büyükşehir Belediye-
si, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaa-
zatlı Beldesi’nden gelen otobüs talebine 2 
araçla yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi 
otobüs filosu içinde yedek olarak bekle-
tilen 2 otobüs, tüm bakımları ve moder-
nizasyon çalışmalarını yapıldıktan sonra 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe tarafından Ovaazatlı Belde Belediye 
Başkanı İlhan Gürkaş’a teslim edildi.
Her talebi karşılamaya  
çalışıyoruz
Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım büt-
çesinin yüzde 70’ine yakın bir bölümünü 
ulaşıma ayırdıklarını dile getiren Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir sınırları dışında kalan ilçe ve 

beldelerden gelen her talebi de karşıla-
mak için büyük çaba harcadıklarını söyle-
di. Mustafakemalpaşa’nın Ovaazatlı Belde 
Belediyesi’nin de ulaşım konusunda araç 
yönünden sıkıntı yaşadığını diye getiren 
Başkan Altepe, “Araç parkımızda yedek 
olarak bekleyen 2 otobüsün atıl duruma 
düşmemesi için bu araçları tüm bakım-
ları ve yenileme çalışmaları yapıldıktan 

sonra Ovaazatlı’ya hediye ediyoruz. Oto-
büslerimiz, Ovaazatlı halkının hem belde 
içinde hem de belde ile Mustafakemalpa-
şa arasında ulaşımlarını sağlayacak” dedi.
Ovaazatlı Belde Belediye Başkanı İlhan 
Gürkaş da beldelerinden hiçbir zaman 
desteğini esirgemeyen Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

Cumhuriyet döneminden Osman-
lı ilk dönem eserlerine, Bitinya 

surlarından arkeolojik kazılara kadar 
Bursa’nın tüm tarihi değerlerini ayağa 
kaldırıp, işlevlendirerek buraları ya-
şayan mekanlar haline getiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan 
kültürel miras çalışmalarına bir yeni-
si daha ekledi. Bursa’nın manevi odak 
noktalarından köklü eğitim kurumları-
na, önemli şahsiyetlerinden el sanatları 
ve seyahatnamelere kadar her alanda 
hazırlanan yayınlarla kentin hafızasını 
tazeleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Tari-
hi Bursa Mezar Taşları’ Kitabının ikinci 
cildini Emirsultan Mezarlığı Kitabı ola-
rak Bursa belgeliğine kazandırdı. Bursa 
belgeliğine bu dönem kazandırılan 80’in 
üzerindeki eser arasında yerini alan 
kitabın tanıtım toplantısı, Büyükşehir 
Belediyesi’nce restore edildikten sonra 
kültür merkezi olarak hizmete açılan 
Emir Buhari Tekkesi’nde yapıldı.

Bursa’nın tarihi kimliği  
ortaya çıkıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bursa’nın tarihinde mezar taşları ve 
hazirelerin önemli yeri olduğunu  belir-
terek, “Bursa tarihinde ıssız kalmış, bü-
yük şahsiyetler ve yeri doldurulamayan, 
yaşadıkları döneme iz bırakan insanlar-
dan şehrin yöneticilerine kadar herkesin 
bu hazirelerde izleri var. Bursa tarihinin 
derinlikleri burada. Tarihçilerimiz ‘kay-
bolan bir mezar taşını şehrin tarihinden 
silinen bir satır’ olarak değerlendiriyor. 
Biz de bu bilinçle hareket ederek kaybo-
lan tüm tarihi izleri gün yüzüne çıkarma-
ya çalışıyoruz. Bursa tarihinin kazındığı 
mezar taşları ve mezarlıkları ilk günkü 
düzenine kavuşturuyoruz. Bu çalışma-
larımızda bize destek veren hocalarımız 
Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan ve Yar. Doç.
Dr. Bedri Mermutlu’ya katkıları nedeniy-
le teşekkür ediyorum” dedi.
Kitabın yazarlarından Doç. Dr. Hasan 
Basri Öcalan da şehirlerin en büyük arşiv 
kaynağı ve tapusu olan mezar taşlarının 
bir kentin kimliğinin tespit edilmesinde 
de ana unsur olduğunu kaydetti. 

Bursa’nın  
tarihi kimliği 
mezar taşlarında

çç

ç
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30 metrelik yol 
Yalova Yolu’na bağlandı

Ankara Yolu trafiğe açılmaya başladı

Bursa’ya kazandırılacak 
önemli yatırımların hemen 

hepsinde uzlaşmacı bir tutumla so-
nuca ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 
Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar 
yolunun Yalova Yolu – Acemler ara-
sında kalan bölümünde yer alan 
245 parselden 234’ünün sahibiyle 
uzlaşma sağladı. Güzergah üzerin-
de evi ve arsası bulunan vatandaş-
ların yüzde 70’i ile anlaşma sağla-
nırken, yüzde 30’luk bölümünde de 
kamulaştırmaya gidildi. Çalışmalar 
kapsamında yeni açılan yolu Yalo-
va yolu ile bağlayacak olan bölüm-
de kalan son binaların yıkımına da 
başlandı.
37 milyon TL’lik  
kamulaştırma
Yalova yolu ile yeni açılan imar yo-
lunun kesiştiği noktada kalan 4 katlı 
binanın yıkım çalışmalarını yerinde 
izleyen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa’yı ulaşılabilir 
bir kent haline getirme hedeflerinin 
sözde kalmadığını söyledi. Büyükşe-
hir tarihinde açılan 190 kilometre 
yeni yola karşılık, son 4 yıl içinde 
yeni açılan ve genişletilen yolun 400 
kilometreyi bulduğunu belirten Baş-
kan Altepe, “Son 4 yılda sadece yol 
açmak için 800’e yakın bina yıktık. 
Acemler ile Otosansit’i birbirine 
bağlayacak olan 30 metrelik imar 
yolu da Ankara – İzmir yolunun 
yüklerinden arınması amacıyla çok 
önemli. Çalışmalar hızla sürüyor. 
Artık Yalova yolundan bakıldığın-
da Paşa Çiftliği’nin olduğu bölgeler 
görünüyor. Mevcut 5-6 metre geniş-
liğindeki yolun 30 metre genişliğe 
çıkması ile önemli bir alternatif gü-
zergah ortaya çıkacak. Eski Yalova 
yolu ile Samanlı arasındaki yıkımlar 
da tamamlandı. Arada sadece Balıklı 
bölgesi kaldı. Bu bölgede de çalış-
maları yakında başlatacağız. Şuana 
kadar anlaştığımız 234 parsel için 
37 milyon TL harcadık” dedi.

Muhtarın da evi yıkıldı
Yıkım çalışmalarını Başkan Altepe 
ile birlikte izleyen Fatih Mahalle-
si Muhtarı Şahadet Çetin de Bursa 
için hayati önem taşıyan proje kap-
samında kendi evinin de yıkıldığını 
belirterek, kamulaştırma çalışma-
larında kimsenin mağdur edilme-
diğini söyledi. Evleri yıkılacak olan 
mahalle sakinlerinin daha evlerini 

boşaltmadan paralarını aldığını 
ifade eden Çetin, Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtarı 
Bilal Özen de yeni açılan yolun aynı 
zamanda önemli bir hava koridoru 
oluşturacağını belirterek, özellik-
le ödemeler konusunda kimseyi 
mağdur etmedikleri için Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.

On beş gün içerisinde yolun 
tamamında sürdürülen tüm 

çalışmaların biteceğini belirten 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, şehrin batısından 
doğusuna yapılan seyahatlerin 
bundan sonra 3´er şeritli duble 
yollarda rahatlıkla gerçekleştiri-
lebileceğini söyledi.     İhtiyacı ce-
vaplar hale geldi Ankara Yolu´nun 
Polis Okulu ile Otosansit kavşakla-
rı arasında kalan bölümü, törenle 
hizmete alındı. Törende Başkan 
Altepe, Bursa´nın ulaşılabilir bir 
kent olması yolundaki çalışmaları 
tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade 
etti. Ankara Yolu´ndaki metro ve 
tramvay hatları ile yol, köprü ve 
kavşak çalışmalarını büyük oranda 
bitirdiklerini, ana arterlerin rahat-
latılması yönündeki çalışmalarda 
ise sona geldiklerini ifade eden 
Başkan Altepe, “Kestel´e kadar uza-
nan metro çalışmaları ve Ankara-
İzmir yolları ile Bursa´nın Ankara 

girişinin genişletilmesi, güzergah 
dahilinde bulunan Hacıvat, Balıklı-
dere, Deliçay ve Demiryolu köprü-
lerinin 3´er şeritli hale getirilmesi 
çalışmaları tamamlandı. Eskiden 
2 şeritli olan ve köprülere gelindi-
ğinde daralan yollar yeni yüzleriyle 
ihtiyacı cevaplar hale geldi” dedi.     
Ankara Yolu´ndaki çalışmaların 
tüm hızıyla sürdüğünü, yaklaşık 15 
gün içerisinde Kestel´e kadar olan 

bölümün etap etap hizmete alına-
cağını belirten Başkan Altepe, “Ça-
lışmalar tamamlandığında, şehrin 
doğusu ile Bursa´nın Ankara girişi 
yeni bir çehre kazanacak. Sadece 
alt yapı çalışmalarının bize maliye-
ti 200 milyon TL´nin üzerinde oldu. 
Diğer yapılacaklarla birlikte Doğu 
Bursa, vizyon bölge haline gelecek. 
Bursa’mız ve insanımız için hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma nefes aldıracak en önemli projelerinden 
biri olan Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar yolunu, Yalova Yolu ile buluşturan son 
yıkımlara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi´nin yaklaşık 200 milyon TL´lik harcamayla genişlettiği ve 
güzergah dahilindeki tüm köprüleri yenilediği Ankara Yolu´nun, Polis Okulu ile 
Otosansit kavşakları arasındaki bölümü trafiğe açıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Çalı ile Demirci’yi birbirine bağla-

yan köprünün bölgedeki ulaşıma da nefes al-
dıracağını ifade etti. Başkan Altepe, bölgede 
önemli bir ihtiyacın karşılandığını ifade ede-
rek, “Bursa’da yatırımlarımızın yüzde 70’ini 
ulaşıma yapıyoruz. Raylı sistemlerden köprü 
ve kavşaklara kadar, ana arterlerin yanı sıra 
ihtiyaç duyulan her bölgede yatırımlarımızı 
ulaştırıyoruz” dedi.
Bir dönemde 32 köprü ve kavşak 
Başkan Altepe, bu dönemde tamamlanan, ya-
pımı devam eden ve yapılacak olan toplam 
32 köprü ve kavşağın kente kazandırılaca-
ğına işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak her alanda çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Çalı, Demirci ve Kayapa bölgesin-
de süren hizmetlerimizin bir sembolü olan 
Çalı Köprüsü’nün açılmasıyla bölge trafiği de 
nefes alacak. Çalı ve Kayapa yolunda geniş-
letmeyi yaptık, bu yolun çift yol olmasıyla il-
gili plan çalışmalarımıza da devam ediyoruz” 
diye konuştu.
Çalı’yı Demirci’ye bağlayan köprünün 13 m 
genişlik ve 20 m uzunlukta olduğunu anla-
tan Başkan Altepe, köprünün yapımında 700 
metreküp beton ve 102 ton da demir kulla-
nıldığını söyledi. Altepe, bölgede yapılan dere 
ıslahının da sanayicileri su baskınlarından 
kurtaracağına işaret etti.

“Bursa’yı ilmek ilmek dokuyoruz”
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise 
“Türkiye’yi ilmek ilmek dokuduğumuz gibi, 
Bursa’yı da hizmetlerimizle ilmek ilmek do-
kuyoruz” diyerek, 2004 döneminin öncesini 
ve sonrasını tarih öncesi ve sonrasına ben-
zetti. AK Parti belediyeciliğinin örneklerinin 
ve misyonunun yapılan hizmetlerle görüldü-
ğüne işaret eden Şahin, gelişen ve büyüyen 
toplumlarda anayasanın toplumun uzlaşma 
senedi olduğunu da söyledi. Şahin, anayasa 
çalışmalarından bahsederek, başkanlık siste-
minin de ülkeye daha çok hizmet ve ekono-
mik değer katacağını belirtti.

Nilüfer’de 
ulaşıma 
yeni bir 
halka daha

ç

ç

Bursa’nın her köşesinde yatı-
rımlarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Çalı ile Demirci 
arasındaki ulaşıma nefes aldır-
mak amacıyla yaptırdığı köprü 
törenle trafiğe açıldı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’-
nin Burulaş bünyesinde kur-

duğu Bursa Deniz Otobüsleri İşlet-
mesi (BUDO) ile vatandaşlar Bursa 
ve İstanbul arasında konforlu, ka-
liteli ve ekonomik ulaşım imkanı 
bulurken, 24 Ocak’ta seferlere baş-
layan BUDO kısa zamanda geniş 
kitlelere hizmet vermeye başladı. 
Mudanya ve İstanbul’dan karşılıklı 
2 sefer ile başlayan BUDO, kısa sü-
rede doluluk oranını yüzde 80’lere 
çıkarırken, yolcu sayısında da 25 
bini aştı. 

10 bininci yolcuya çiçek
BUDO’nun 10 bininci yolcusu ola-
rak İstanbul Kabataş’tan Conkba-
yırı gemisine binen Esra Sevilay 
Su, Mudanya İskelesi’ne geldiğin-
de büyük bir sürprizle karşılaştı. 
BUDO’nun 10 bininci yolcusunu 
iskelede çiçekle karşılayan Başkan 
Altepe, Esra Sevilay Su’ya deniz ula-
şımında BUDO’yu tercih ettiği için 
çiçek ve istediği zaman kullanabile-
ceği 10 adet BUDO bileti hediye etti. 
İstanbul ve Bursa’ya ulaşım için ilk 
günden beri BUDO’yu tercih ettiğini 
belirten Su, “Hem yolculuk hem de 
gemi içindeki hizmetler kusursuz. 
10 bininci yolcu olmam da benim 
için şans ve sürpriz oldu. Çok teşek-
kür ediyorum” dedi.
Halk kendi projesine  
sahip çıktı
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, BUDO’nun halkın projesi 
olarak doğduğunu vatandaşlardan 
gelen yoğun talepler üzerine bu 
seferleri başlattıklarını belirterek, 
yolcu sayısının her geçen gün art-
tığını, halkın kendi projesine ve 
kendi gemilerine sahip çıkmasının 
mutluluk verici olduğunu söyledi. 
Kısa zamanda 25 bin yolcuya ulaş-
tıklarını ve sayının her geçen gün 
arttığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş 
olarak yolculuk esnasında gemi 
içinde ve yolculuk sonrası vatan-
daşlarımızın kent merkezine 
ulaşımı konusunda her türlü 
servis hizmetini veriyoruz. 
Kar amacı gütmediğimiz 
için gemi içindeki büfe-
lerdeki fiyatlar piyasa 
fiyatları ile aynı tutu-
lurken, Mudanya’ya 
gelen yolcularımı-
zın kent merkezi-
ne yine konforlu 
bir şekilde ulaş-
maları için özürlü 
rampası ve bagaj 
bölmeleri bulu-

nan otobüslerimizi devreye soktuk. 
Talepler doğrultusunda ek seferle-
rimizi de devreye almaya başladık. 
Şu anda kış sezonu olmasına rağ-
men günlük bin yolcu taşıyoruz. Bu 
sayının yaz aylarında 4 bini aşması-
nı hedefliyoruz” dedi.
BUDO’ya sorunsuz ulaşım
Kabataş’tan gelen yolcuların ba-
vullarının taşınmasına da olanak 
sağlayan bagajları bulunan 55 kişi 
oturma kapasiteli modern otobüs-
ler, deniz otobüsü saatlerine enteg-
re olarak seferlere devam ediyor.
Mudanya’ya gidiş; Teleferik - Na-
mazgah - Setbaşı - İnönü cd. - Haşim 
İşcan cd. - Altıparmak cd. - Çekirge 
cd. - Zübeydehanım cd. - Acemler 
- Sanayi cd. - Mudanya cd. ve mu-
danya iskelesi, dönüş ise; Mudanya 
iskelesi - Mudanya cd. - Sanayi cd. 
- Acemler - Zübeydehanım cd. - Çe-
kirge cd. - Altıparmak cd. - Atatürk 
cd. - Setbaşı – Namazgah ve Tele-
ferik güzergahında çalışan F3 hat-
tında Bukart geçerli tam 3,00 TL, 
manyetik bilet ise 3,50 TL’ye ulaşım 
hizmeti veriyor. F3 hattı ile konfor-
lu bir şekilde Mudanya’ya ulaşan 
vatandaşlar yaklaşık 1 saat 50 da-
kikalık bir yolculuğundan ardından 
Kabataş’a, oradan da tramvayla İs-
tanbul merkezine sorunsuz bir şe-
kilde ulaşma imkanı buluyorlar. 

Deniz kuşu uçmaya  
hazırlanıyor
Bursa’nın her alanda ulaşılabilir bir 
kent olması hedefi doğrultusunda 
kent içi ulaşımın yanında deniz oto-

büsleri ile şehirlerarası ula-
şımda da yeni bir dönem 
başlatan Büyükşehir Bele-
diyesi, şimdi de Gemlik ile 

İstanbul Haliç arasında 
deniz uçağı seferlerini 

başlatmaya hazır-
lanıyor. Geçti-

ğimiz yıl 

Haliç’ten Türkiye’nin 4 noktasına 
deniz uçağı ile hizmet vermeye baş-
layan SEABİRD Havayolları Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kürşad Arusan ile şirket 
pilotlarının Gemlik’te yaptıkları 
incelemenin ardından olumlu gö-
rüş bildirmesi üzerine başlatılan 
hazırlıklarla son aşamaya gelindi. 
İstanbul – Gemlik deniz uçağı sefer-
lerinde Gemlik’teki yer hizmetleri-
nin verileceği limandaki binalarda 
düzenleme çalışmaları BURULAŞ 
tarafından sürdürülürken, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, “Onaylarla ilgili çalışmalar 
tamamlandığında en geç bir ay 
içinde seferleri başlatmış olacağız. 
19 kişilik uçaklarla Gemlik’ten 15-
20 dakikalık bir yolculukla Haliç’e 
ulaşılacak. Haliç zaten İstanbul’un 
merkezi, oradan istediğiniz her 
noktaya ulaşmak mümkün” dedi.

Denizde BESAŞ kalitesi
BUDO ile vatandaşlara Bursa ve İs-
tanbul arasında konforlu, kaliteli ve 
ekonomik ulaşım imkanı sunan Bü-
yükşehir Belediyesi, gemi içindeki 
servis hizmetlerinde de vatandaş-
ları BESAŞ kalitesiyle buluşturdu. 
BUDO bünyesinde çalışan 4 gemi-
nin de büfe işletim görevlerini üst-
lenen BESAŞ, yaklaşık 30 yıldır Bur-
salılara sunduğu kaliteli, sağlıklı ve 
ekonomik gıda hizmetlerini şimdi 
de ulaşımda BUDO’yu tercih eden 
vatandaşlara sunuyor. BESAŞ’ın sa-
tış noktalarında yer alan geniş ürün 
yelpazesine gemilerde de ulaşma 
imkanı bulan vatandaşlar, aynı 

ürünleri ekonomik fiyat-
larla alma imkanına 

kavuşuyor. Bunun 
yanında çaydan 
kahveye, soğuk içe-
ceklerden aperatif 

atıştırmalara kadar 
her şey piyasa fiyat-

larından satışa sunulu-
yor.

Gemilerde yer alan BE-
SAŞ büfelerindeki bazı 
ürünlerin fiyatları:
Francala Ekmek 0,70 kuruş 
Kepekli Ekmek 0,80 kuruş 
Tam Buğday Ekmeği 0,80 kuruş 
Timsah Ekmek 0,50 kuruş 
Şampiyon Ekmek 0,50 kuruş 
Light Ekmek 1.00 TL 
Köy Ekmeği 1,25 kuruş 
Çay 0.50 kuruş 
Nescafe 1.00 TL 
Cappuccino 1.00 TL.

Bursa 
gemilerine sahip çıktı 

Bursa’yı ulaşılabilir bir kent haline ge-
tirmek amacıyla raylı sistem yatırımları-

nın yanında, Özlüce imar yolları, Mimar Sinan 
Bulvarı Eflak Caddesi, Millet Mahallesi Derya 
Caddesi, Dağyolu Caddesi ve Soğanlı 30 met-
relik imar yolu gibi önemli ana arterleri ula-
şıma kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de Uludağ’a ulaşımda alternatif bir yol açıyor. 
Dobruca üzerinden İnkaya’ya bağlanacak yak-
laşık bin 300 metre uzunluğundaki yeni yo-
lun büyük bir kısmı tamamlanma aşamasına 
gelirken, bu yolun tamamlanması ile halen 
Uludağ’a ulaşımda tek arter olan Çekirge Mey-
danı’ndaki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.

Odunluk ile İnkaya birbirine bağlandı
Dobruca’daki BUSKİ’ye ait su deposunun 
bulunduğu alandan İnkaya’ya kadar uzanan 
güzergah tamamen ortaya çıkarken, kamu-
laştırma çalışmalarının da sorunsuz bir şe-
kilde tamamlanmasının ardından Dobruca 
ile İnkaya birbirine bağlanmış oldu. Yeni 
açılan yolda devam eden çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Bayram Vardar ve Fen İşleri 
Daire Başkanı Fehmi Ökten’den çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Güzergah üzerindeki ara-
zisini bedelsiz olarak bağışlayan Gençoğlu 
ailesi başta olmak üzere kamulaştırmalarda 
Büyükşehir Belediyesi’ne kolaylık sağlayan 
tüm hak sahiplerine teşekkür eden Baş-
kan Altepe, inşaat çalışmaları devam eden 
Odunluk Köprüsü’nün de tamamlanmasının 
ardından bu yolun önemli bir arter olacağı-
nı vurguladı. Artık Uludağ’a Orhaneli yolu 
üzerinden de çıkılabileceğini ifade eden Baş-
kan Altepe, “Uludağ’a karayolu ile ulaşımda 
Çekirge Meydanı yoğun olarak kullanılıyor. 
Çekirge, tarihi yapıların bulunduğu, dar so-
kaklardan oluşan kentsel sit alanı. Burada 
yolları genişletmenin imkanı yok. Uludağ’a 
çıkan araçlar Çekirge Meydanı’nı kullanmak 
zorunda olduğu için yoğunluk nedeniyle sı-
kıntılar yaşanıyordu. Yeni açtığımız bu yol ile 
artık Çekirge Meydanı’nı kullanma zorunlu-
luğu ortadan kalkacak. Bu yeni yol sayesinde 
Orhaneli yolundan yaklaşık 1300 metrelik 
bir yolculukla İnkaya’ya çıkılmış olacak. Hem 
Odunluk Köprüsü’nü hem de bu alternatif 
yolu Mart ayı sonuna kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Uludağ’a 
alternatif yolda 
sona doğru

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bu dönem 372 kilometrenin 
üzerinde yeni yol açma ve geniş-
letme çalışması hayata geçirilir-
ken, Dobruca üzerinden İnkaya’ya 
bağlanacak alternatif Uludağ 
Yolu’nda çalışmalar hız kazandı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa - İstanbul arasında konforlu ulaşımın sağ-
lanması amacıyla başlatılan BUDO seferlerine ilgi her geçen gün artıyor.
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Muradiye Külliyesi

Sultan 2. Murad tarafından 
1425-1426 yılları arasında yap-
tırılan “Muradiye Külliyesi” Fa-
tih Sultan Mehmed’den itibaren 
100 yılı aşkın bir dönem içinde 
peyderpey yaptırılan 12 adet 
türbeden oluşuyor. Külliyede 
Fatih Sultan Mehmed’in annesi 
Hüma Hatun (Hatuniye) Tür-
besi, II. Murad’ın oğlu şehzade 
Alaaddin Türbesi, şehzade Ah-
met Türbesi, Fatih’in oğlu şeh-
zade Mustafa (Cem Sultan) Tür-
besi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
oğlu şehzade Mustafa Türbesi, 
Sultan II. Bayezid’in eşi Şirin 
Hatun Türbesi, II. Bayezid’in 
diğer eşi Gülruh Hatun Tür-
besi, Fatih Sultan’ın ebesi Ebe 
Hatun (Gülbahar Hatun) Tür-
besi, II. Bayezid’in oğlu şehzade 
Mahmud Türbesi, II. Bayezid’in 
gelini Mükrime Hatun Türbesi, 
Fatih Sultan’ın eşlerinden Gül-
şah Hatun Türbesi ile Saraya 
mensup kimselerin (Cariyele-
rin) gömülü olduğu Cariyeler/
Saraylılar Türbesi bulunuyor.

Bursa Derneği’nin Ankara Kalesi’ndeki 146 met-
rekarelik dernek binasının, talebi karşılamakta 

güçlük çekmesi üzerine devreye giren Büyükşehir 
Belediyesi, kalenin hemen girişindeki iki binayı da 
kamulaştırarak, Başkent’e Bursa Evi kazandırılması 
için çalışmaları başlatmıştı. Harabe halindeki sivil mi-
marlık örneği yapıların yıkılmasının ardından rekons-
trüksiyon çalışmaları da tamamlanıp, restorasyon in-
şaatına başlandı. Ankara’daki Bursalıların buluşma 
mekanı olacak tesislerde devam eden çalışmaları ye-
rinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yüklenici firmanın sorumlularından çalışma-
lar hakkında bilgi aldı.
Ankara’da 9 binin üzerinde Bursalı bürokrat oldu-
ğunu ifade eden Başkan Altepe, Ankara ile ilişkilerin 
daha da güçlendirilmesi amacıyla bu projeyi önem-
sediklerini söyledi. Başkent’in en önemli noktası olan 
kale içine bir sosyal tesis kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Bu tesis 
gerek bakanlıklar gerekse genel müdürlüklerde çalı-
şan Bursalıların buluşma mekanı olacak. Ankara’daki 
Bursa lobisinin güçlenmesi ve Bursa için üretilecek 
fikirlerin burada şekillenmesini hedefliyoruz. İnşaatı-
mız hızla yükselmeye başladı. Hedefimiz 3 ay içinde 
burayı bitirip bahar aylarında açılış yapmak” dedi.
Bursa Evi’nde restorasyon çalışmalarının başlamasıy-
la Ankara Kalesi’ne de bir hareket geldiğini kaydeden 
Başkan Altepe, kale içindeki diğer sivil mimarlık örne-
ği yapıların da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restore edilmeye başlandığını, yakın bir zamanda 
Ankara Kalesi’nin Başkent’in en ayrıcalıklı mekanı ha-
line geleceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesis 
ağına Ankara Kalesi’nde inşaatı devam 
eden Bursa Evi’ni de ekliyor. 

Ankara 
Kalesi’nde 
Bursa Evi

ç

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından başlatılan Mura-
diye külliyesi restorasyon 
çalışmalarında, türbele-rin kubbesinde yer alan orijinal Osmanlı motifleri-

nin, 19. yüzyıl sonlarında 
yapılan bir tadilatla sıva 
ile kapatıldığı ve üzerine 
barok desenler işlendiği 
ortaya çıktı. 

150 yıllık 
sıvanın altından 
550 yıllık 
tarih çıktı

Bursa’nın ‘tarih başkenti’ kim-
liğini ön plana çıkararak, ken-

ti canlı bir açık hava müzesi haline 
getirme hedefi doğrultusunda bu-
güne kadar 150’nin üzerinde tarihi 
ve kültürel miras projesini hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin 
Muradiye Külliyesi’nde başlattığı 
restorasyon çalışmaları yaklaşık 150 
yıllık bir sırrı ortaya çıkardı. Sultan 
2. Murad tarafından 1425-1426 yıl-
ları arasında yaptırılan ve Fatih Sul-
tan Mehmed’den itibaren 100 yılı 
aşkın bir dönem içinde peyderpey 
yaptırılan 12 adet türbeden oluşan 
‘Muradiye Külliyesi’ndeki türbelerin 
kubbesinde yer alan görüntünün 
orijinal olmadığı belirlendi. Çalışma-
lara II. Bayezid’in eşi Gülruh Hatun 
Türbesi’nden başlayan restorasyon 
uzmanları, türbe kubbesinde Barok 
desenlerle süslü sıvanın hareketli 
olduğunu fark edince sondaj ça-
lışması yaptı. Bisturi kullanılarak 
büyük bir titizle yapılan çalış-
malarda mevcut sıvanın altın-
da kalan kubbenin aslında Os-
manlı motifleriyle süslü olduğu 
ortaya çıktı. Bunun ardından II. 
Bayezid’in oğlu şehzade Mahmud 
Türbesi’nde yapılan çalışmada da 
aynı görüntü ile karşılaşıldı.
Orijinal görüntüye  
zarar verilmiş
Tarihi sırrı ortaya çıkaran Restoras-
yon Uzmanı Sara Özçelik, “İskeleyi 
kurup kubbeye kadar ulaşınca yap-
tığımız incelemede sıvanın hareketli 
olduğunu gördük. Bu bölgede yap-
tığımız sondajda sıvanın altında Os-
manlı erken dönem tezyinatı oldu-
ğunu gördük. Özellikle 17. Yüzyılda 
Avrupa’da yaygınlaşan Barok sana-
tının etkisi altında kalınarak, sadece 
Bursa’da değil, İstanbul’da da böyle 
çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bu 
türbelerde de 1850’li yıllarda barok 
sanatının etkisiyle Osmanlı erken 
dönem tezyinatının sıva ile kapatı-
lıp, üzerine barok desenler işlendi-

ğini sanıyoruz. Şimdi biz yasa gere-
ği sonradan yapılan düzenlemenin 
8’de birini koruma altına alıp, sıva-
nın altındaki orijinal desenleri orta-
ya çıkarıyoruz. Sıvanın tutması için 
kubbedeki desenlere zarar verilme-
sine rağmen, renkler hala canlılığını 
koruyor. Biz orijinal renklere hiç do-
kunmayıp, hasarlı yerlere müdahale 
edeceğiz. Bu çalışmanın ardından 
türbeler ilk günkü orijinal görüntü-
süne kavuşacak” dedi.
Gerçek tarih ortaya çıkıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe de beraberindeki Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar 
ile Tarihi ve Kültürel Miras Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas ile birlikte 
restorasyon çalışmalarını yerinde 
inceledi. Restorasyon Uzmanı Sara 
Özçelik’ten çalışmalar hakkında 

bilgi alan Başkan Altepe, Gülruh 
Hatun Türbesi’ndeki iskeleye çı-
karak kubbede yapılan tahribatı 
bizzat yerinde gördü. Bursa’nın 
tarihi ve kültürel mirasını gün 
yüzüne çıkarmak amacıyla yap-
tıkları çalışmaların önemine 

vurgu yapan Başkan Altepe, bu 
çalışmalar sayesinde tarihi bir 

gerçeğin de ortaya çıkarıldığını ha-
tırlattı. Bugüne kadar sade bir sıva 
üzerine barok desenler bulunan tür-
be kubbelerinin aslında Osmanlı er-
ken dönem tezyinatlarıyla bezenmiş 
olduğunun ortaya çıktığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Her alanda olduğu 
gibi restorasyon çalışmalarımızda 
da alanında uzman ekiplerle çalışı-
yoruz. Yaklaşık 600 yıllık yorgunluğu 
bulunan Muradiye Külliyesi’ndeki 
çalışmalarımızda da tarihi bir ger-
çek ortaya çıktı. Yaklaşık 550 yılını 
dolduran türbe kubbesi 19. Yüzyı-
lın sonlarında sıva ile kapatılmış ve 
üzerine batının etkisinde kalınarak 
barok desenler işlenmiş. Bu çalışma 
ile gerçek tarih ortaya çıkıyor ve tür-
beler orijinal kimliğine kavuşuyor” 
diye konuştu.

ç
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Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
Bursa; Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliye-

si ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, 
Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü ta-
rihi alanları ile Türkiye’nin 2014 yılı için ‘UNES-
CO Dünya Kültür Miras Listesi’ne aday oldu. Son 
şekli verilen adaylık dosyası “Bursa ve Cumalıkı-
zık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’’ ismi ile 
UNESCO’ya gönderildi.
Kültür Bakanlığı’na 30 Eylül’de teslim edilen ve 
yapılan ön değerlendirme sonucuna göre reviz-
yonları yapılan başvuru dosyası, “Bursa UNESCO 
Aday Alanları Tanıtım Filmi” ile desteklenerek 
Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Dosya 1 Şubat 2013 
tarihi itibariyle, UNESCO Dünya Mirası Merkezi 
Sekreterliği’ne Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ile-
tildi.
Sonuçlar 2014’te açıklanacak
UNESCO Dünya Miras Sekreterliğince Uluslarara-
sı Anıtlar ve Sitler Konseyi’ne (ICOMOS)  gönde-
rilecek olan dosya ile Bursa, 2014 yılı için UNES-
CO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmeye aday 
durumuna geldi. ICOMOS ilerleyen günlerde bir 
heyet gönderecek ve aday gösterilen alanlar ye-
rinde incelenecek. İncelemelerin tamamlanması-
nın ardından UNESCO değerlendirme sonucunu 
2014 yılında açıklayacak.
Dünya Miras Listesi’ne girebilmek için “her ülke 
her yıl sadece bir kültürel, bir de doğal varlık ile 
başvuru yapabiliyor. Bursa’nın da tüm bu özel-
likleri ve gelinen süreçle birlikte “Bursa ve Cu-
malıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
başlıklı dosyası ile 2014 yılında UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girmesi hedefleniyor.

Osmanlı’nın kuruluş yıllarından kent 
dokusunun oluşmasına kadar geçen sü-

reç, yaşanan dönüm noktaları, saltanat kav-
gaları, o döneme ait ticari ve iktisadi hayata 
dair bilgilerin yer aldığı eser, Ankara Bilkent 
Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıyla kamu-
oyuna tanıtıldı. Toplantıya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra Prof.Dr. 
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Atalar, kitabın editörü Prof.Dr. Yu-
suf Oğuzoğlu, Büyükşehir Belediyesi Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas, Bursa Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet Erdönmez katıldı. 

Geleceği sağlam temeller  
üzerine inşa etmek istiyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın hafızasına önemli bir belge ve eser 
daha kazandırmanın heyecanını yaşadıkla-
rını söyledi. Medeniyetlerin beşiği olan ve 
Osmanlı’yı kuran kent Bursa’nın her köşesinin 
Osmanlı’nın ilk eserleriyle donatıldığını ha-
tırlatan Başkan Altepe, Osmanlı tarihi denin-
ce dünyada akla gelen ilk kişilerden biri olan 
Prof.Dr. Halil İnalcık’ı böyle güzel bir çalışmaya 
katmaktan, eşsiz ürünü yayınlamaktan dolayı 
büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak kent kültürü ve 
kimliği üzerine yaptıkları çalışmaların yoğun 
şekilde sürdüğünü belirten Başkan Altepe, 
‘Bursa Araştırmaları’ isimli eserin kent belgeli-
ğinde ayrı bir yerinin olduğunu vurguladı. 
İnalcık’tan Altepe’ye övgü
Prof.Dr. Halil İnalcık ise hiçbir zaman payi-
taht olmaktan geri kalmayan Bursa’nın Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ve memleketin temeli 
olduğunu söyledi. Meclis kararıyla Bursalı ilan 
edilmesinden büyük onur ve gurur duyduğunu 
belirten İnalcık, Bursa’nın tarihi ve kültürel mi-
rasını çok dikkatli bir şekilde muhafaza eden 
ve işlevsellik kazandıran Başkan Altepe’nin 
takdire layık olduğunu vurguladı. Bursa’ya 
geldiğinde bizzat Başkan Altepe tarafından ca-
milere götürüldüğünü, tarihi eserleri yerinde 
incelediklerini hatırlatan İnalcık, “Sayın Baş-
kanın Bursa’nın tarihi eserlerine olan ilgisi, 
onları ihya etmek konusundaki samimiyet ve 
gayretleri şüphe götürmez şekilde ortadadır. 
Bir şehrin tarihinin şehir için çok önemli oldu-
ğunu kavrayan, bu iş için samimiyetle gayret 
gösteren sayın başkanı huzurlarınızda tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Büyükşehir Belediyesi’nin Cumalı-
kızık, Sultan Külliyeleri ve Hanlar 
Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mira-
sı Listesi’ne alınması yönündeki 
çalışmaları kapsamında hazırlanan 
adaylık dosyası UNESCO’ya gönde-
rildi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ku-
ruluş sürecinden Cumhuriyet 
Dönemi’ne kadar olan tarihini 
gözler önüne seren, dönüm nok-
talarını ayrıntılarıyla ele alan 
eşsiz bir eseri daha kent belleğine 
kazandırdı. Türkiye’nin  

2014 UNESCO 
aday kenti BURSA

Bursa tarihinde 
zamanda yolculuk

ç

ç

Paşa Konağı 
Gemlik’in sosyal yaşamına 

renk katacak

Bursa’nın ‘tarih başkenti’ 
kimliğini öne çıkarıp, kenti 

yaşayan canlı bir açık hava mü-
zesi haline getirmeyi amaçla-
yan Büyükşehir Belediyesi, kent 
merkezindeki tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarını ilçelerde de 
yoğun olarak sürdürüyor. Bu ça-
lışmalar kapsamında Gemlik’in 
Balıkpazarı Mahallesi’nde bulu-
nan ve yaklaşık 200 yıllık tarihi 
bulunan sivil mimarlık örneği 
Paşa Konağı’nda restorasyon ça-
lışmalarını başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi yapıyı hanımla-
ra yönelik sosyal aktivite merkezi 
haline getiriyor.
Tarih değerini buluyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, beraberindeki Gemlik 
Belediyesi Başkanvekili Refik Yıl-
maz ve meclis üyeleri ile birlikte 
tarihi konakta devam eden res-
torasyon çalışmalarını inceledi. 
Çürümeye yüz tutan tüm ahşap 
malzemenin tamamen yenilendi-
ği konakta devam eden çalışma-
ları inceleyen Başkan Altepe, sivil 
mimarlık örneği yapıyı 
orijinal haliyle yeniden 
ilçeye kazandıracak-
larını kaydetti. 
Başkan Altepe, 

1800’lü yılların sonunda konak 
olarak yapılan binanın bugüne 
kadar ağırlıklı olarak eğitim ku-
rumu olarak kullanıldığını son 
olarak Halk Eğitim Müdürlüğü 
olarak hizmet verdiğini hatırlat-
tı. Binayı Büyükşehir Belediyesi 
olarak devraldıktan sonra hemen 
restorasyon çalışmalarını baş-
lattıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “Paşa Konağı Gemlik’in 
en önemli kent ziynetlerinden 
biri. Bu yapıyı da ayağa kaldırıp, 
ilçenin sosyal yaşamına katmak 
amacıyla başlattığımız çalışmalar 
devam ediyor. Çalışmaları 2 ay 
içinde tamamlayıp, burayı Gem-
likli hanımların buluşma nokta-
sı haline getirmeyi planlıyoruz. 
Burası yakın zamanda Gemlikli 
hanımların her türlü sosyal, sa-
natsal etkinliklerini yapacakla-
rı ayrıcalıklı bir mekan olacak” 
dedi.
Gemlik Belediyesi Başkanveki-
li Refik Yılmaz da Büyükşehir 
Belediyesi’nin dev altyapı yatı-
rımlarının ardından ilçeye şim-

di de sosyal ve kültürel hayata 
renk katacak önemli bir eser 

kazandırdığını belirterek, 
Başkan Altepe ve ekibi-

ne teşekkür etti.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Paşa 
Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları 

hızla sürüyor. 



Şubat 2013Sehir Postası
.

.8

Bursa’nın sağlıklı bir geleceğe 
ulaşması hedefiyle çalışmalarına 

yön veren Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, hizmetlerini Yıldırım 
İlçesi’ne de ulaştırıyor. Şirinevler’de 
başlayan park ve meydan düzenlemesi 
çalışmalarını yerinde inceleyen Baş-
kan Altepe, kentin değerine değer ka-
tan projelerini tüm ilçelere olduğu gibi 
Yıldırım’a da taşıdıklarını kaydetti.

Bursa’nın daha yaşanabilir ve çağdaş bir 
kent olması için projelerini hızla gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Başkan Altepe, 
“Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 
semtlere meydan kazandırma çalışma-
larımız sürüyor. Ankara Yolu altında bu-
lunan Şirinevler’in tam kalbinde, yakla-
şık 6 bin 400 metrekarelik alanı meydan 
ve park olarak düzenliyoruz. Şirinevler 
de bu sayede çağdaş bir semt haline ka-
vuşacak” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın ile projenin de-
taylarını da konuşan Başkan Altepe, ça-
lışmalar tamamlandığında; spor alanla-
rı, çocuk oyun alanları, yeşil rekreasyon 
alanları, yürüyüş yolları ve jimnastik 
aletleri gibi ögelerle düzenlenen park-
tan vatandaşların rahatlıkla yararlana-
bileceğini vurguladı. Altepe, çalışmala-
rın bahar aylarında tamamlanacağını da 
sözlerine ekledi.
AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdai 
Yazıcı’nın da katıldığı incelemede Şiri-
nevler Mahallesi Muhtarı Süleyman Öz-
türk, Başkan Altepe’ye çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederek bölgeye vizyon 
katacak projelerin devamını bekledikle-
rini dile getirdi.

Yıldırım’a yeni 
bir yaşam alanı

İNTAM’da büyük dönüşüm yıkımla başladı

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında yaşanan heyelanın ardından göçen İntam Bloklarının bulunduğu alandaki dönüşüm çalışma-
larını, ağır hasarlı olduğu için boş duran 99 bloğunun yıkımıyla başlattı. 

Bursa’nın daha yaşanılabilir 
bir kent haline gelmesi için 
çalışmalarını tüm ilçelerde 
sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, Yıldırım İlçesi’nde bulu-
nan Şirinevler’in çehresini de 
park ve meydan düzenleme-
siyle değiştiriyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanı-
labilir bir kent haline getirmek 

amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapı-
dan spora kadar her alanda önemli 
çalışmalara imza atan Büyükşehir Bele-
diyesi, kentin en prestijli bölgelerinden 
Çekirge’de 2006 yılında yaşanan heye-
lan sebebiyle çöken İntam bloklarının 
bulunduğu alanla ilgili dönüşüm çalış-
malarının da startını verdi. Heyelanın 
ardından çöken İntam 95 ve 97 Blok-
larının hemen yanında bulunan ve ağır 
hasar  gördüğü için o günden bu yana 
boş duran İntam 99 bloğunun yıkımına 
başlandı. 
Yaraya merhem olmak  
için çalıştık
Heyelanın yaşandığı dönemde Osman-
gazi Belediye Başkanı olduğunu hatır-
latan ve süreci ilk günden beri takip 
ettiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Bursa’nın en 
prestijli bölgesinde 2006 yılında isti-
nat duvarı kaydı, hem daire sakinleri-
nin, hem de mahallenin huzuru kaçtı. 
Daire sahipleri evlerini boşalttı. Biz de 
o zaman belediye olarak önlemlerimi-
zi aldık. Bir hafta sonra da İntam 95 e 
97 binaları çöktü. Allah’a şükür böyle 
bir olayı can kaybı olmadan atlattık. 
İlk günden beri konunun çözümü için 
çalışmaları başlattık ancak ilçe beledi-
ye olduğumuz için bir şey yapamadık, 
yetkiler Büyükşehir’deydi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı olur olmaz, bu yara-
ya merhem olmak için tüm ekibimizle 
yoğun bir çalışma yaptık. Birkaç proje 
hazırladık ancak bunlar kabul görmedi. 
Sonunda arkadaşlarıma ‘beni de mal 
sahibi olarak düşünün ve kabul edebi-
leceğim bir proje getirin’ dedim. Ken-
dimi mal sahiplerinin yerine koydum. 
Hem belediyenin hem de hak sahiple-
rinin çıkarlarına en uygun projeyi so-
nunda hatırladık. Hak sahiplerinin yüz-
de 90’ı muvafakat verdi ve tapu devir 
işlemleri de başladı. Kalan yüzde 10’u 
da kamulaştırma istedi. Anlaştıklarımız 
oldu, bazıları için de değer tespit çalış-
maları ilgili kurumlar tarafından sürü-
yor. Tapuların yüzde 75’i Büyükşehir’e 
geçince, boş olan İntam 99 bloğunda da 
yıkımı başlatıyoruz” diye konuştu.
Bursa’ya prestij katacak
Yıkılan binalarda Bursa’nın seçkin ai-
lelerinin oturduğunu da hatırlatan 
Başkan Altepe, “Kentin en prestijli 
semtinden daire alan vatandaşlarımız 
mağdur olmaması için gereken her şey 
yapıldı. Yapılacak proje ile burası yine 
Bursa’nın en prestijli semti olacak. Hem 
yasal prosedürler hem de herkesin içi-
ne sinen bir proje hazırlanması amacıy-
la biraz zaman kaybettik ancak artık bir 
an önce başlayıp, projeyi tamamlamak 
istiyoruz. Şimdiden hem Bursa’mıza 
hem de hak sahiplerine hayırlı olsun” 
dedi.
Çekirge Mahallesi Muhtarı Mehmet 
Taşkeser de mahallenin en prestijli bi-
naların bulunduğu alandaki mevcut 
görüntünün Bursa’ya hiç yakışmadığını 
hatırlatarak, “Bu konuyla ilgili başkanı-
mızla görüştüğümde, söz verdi, ‘bu be-
nim namus meselem’ dedi ve bugünlere 
geldik. Başta bu proje olmak üzere ma-
hallemize yaptığı hizmetler nedeniyle 
başkanımıza teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.
Hak sahiplerinden Atilla Parlamış ise, 
geçmişe sünger çektiklerini belirterek, 
Başkan Altepe başta olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür etti ve projenin bir 
an evvel tamamlanmasını bekledikleri-
ni söyledi.
Konuşmaların ardından İntam 99 blo-
ğunun yıkımına başlandı.
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Bursa Kent Konseyi Arazi ve Su 
Kaynakları Çalışma Grubu Temsil-

cisi Ayhan Sarıbıyık, gönüllü katılımcı-
larla birlikte arazi çalışması yaptıklarını, 
bu kapsamda Doğancı Barajı’nda ve Çı-
narcık Barajı’nda incelemelerde bulun-
duklarını söyledi. Doğancı Barajı’nın üst 
tarafından bulunan mermer ocaklarının 
çalıştığını tespit ettiklerini belirten Sarı-
bıyık, Başköy’de bulunan su kaynakları-
nın azaldığını ve bulanık olduğu gördük-
lerini ve durumu resimlediklerini ifade 
etti. Çınarcık Barajı’nda kirlilik olduğu-
nu gözlemlediklerini anlatan Sarıbıyık, 
yöredeki yerleşim bölgelerinde arıtma-
ların yeterli hale getirilmesi gerektiğini 
dile getirdi. Barajın acilen koruma altına 
alınmasını isteyen Sarıbıyık, Çınarcık 
Barajı’nı besleyen su kaynaklarının da 
azaldığını söyledi. 

Kent konseyi 
gönüllüleri  
arazi incelemesi 
yaptı

Kentsel dönüşüm 
vatandaş isterse olur“ “

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Akpınar ve 1050 Konutlar mahalleleri için 
düşünülen kentsel dönüşümle ilgili olarak, gösterilecek yüzde 5’lik direncin bile Türkiye’ye 
örnek olacak projenin uygulanmasının önüne geçeceğini söyledi. 

Bursa Kent Konseyi Arazi ve 
Su Kaynakları Çalışma Grubu 
üyeleri, Doğancı Barajı ve 
Çınarcık Barajı’nda inceleme-
lerde bulundu. 

Akpınar ve 1050 
Konutlar’da oturan va-

tandaşlarla Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi (AKKM) 
Osmangazi Salonu’nda bir 
araya gelen Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
yaklaşık bin kişinin katıldığı 
toplantıda gerçekleştirilme-
si düşünülen çalışmayla ilgili 
geniş bilgiler verdi. Yapı sto-
ğu bakımından müdahaleye 
muhtaç Türkiye’de en önem-
li meselenin kentsel dönü-
şüm olduğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, en son 1855 
yılında büyük deprem geçi-
ren Bursa’nın tehlike çanla-
rının çaldığı illerin başında 
geldiğini ifade etti. 1855 
yılında yaşanan depremde 
Ulucami de dahil kentte taş 
üzerinde taş kalmadığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 17 
Ağustos 1999 depremiyle 
birlikte ağır yara alan yapı 
stoğunun mutlaka değiştiril-
mesi gerektiğini anlattı. Yapı 
stoğu değiştirilmediği tak-
dirde yaşanacak muhtemel 
depremden şehrin yüzde 
85’inin çok kötü etkilenece-
ğini vurgulayan Başkan Al-
tepe, felaketin önüne geçe-
bilmek için belediye olarak 
yapılması gereken ne varsa 
yerine getirmeye hazır ol-
duklarını belirtti. 
“Yüzde 5 direnç  
vazgeçirir”
Başkan Altepe, Akpınar ve 
1050 konutlar bölgelerinde 
yapılması düşünülen kentsel 
dönüşümün ancak vatandaş 
istediği takdirde gerçekle-
şebileceğini açıkladı. Göste-
rilecek yüzde 5’lik direncin 
projenin uygulanmasının 
önüne geçeceğini ifade eden 
Başkan Altepe, geçmişte 
yaşadıkları tecrübelerden 
örnekler verdi. Osmangazi 
Belediye Başkanlığı döne-
mindeki Doğanbey kentsel 
dönüşüm programında mülk 
sahipleriyle yüzde 99 ora-
nında anlaşmalarına rağmen 
yüzde 1’lik muhalefetin yıl-
larca acısını çektiklerini ha-
tırlatan Başkan Altepe, 2006 
yılında çöken Çekirge’deki 

İntam bloklarının mülk sa-
hipleriyle de ancak 4. yılda 
anlaşma sağlayabildiklerini 
ifade etti. Akpınar ve 1050 
Konutlar mahallelerinde 
oturan mülk sahipleriyle 
yüzde 95 oranında anlaş-
ma sağlanamadığı takdirde 
projeden vazgeçeceklerini 
belirten Başkan Altepe, “Bu 
bölgede 2 bin 300 konut 
var. Çoğunlukla anlaşamaz-
sak niye girelim? Mudanya 
Yolu’nda yer aldığı için, kolay 
artı değer sağlayacağı için 
örnek olarak bu mahalleleri 
seçtik ama karar yine sizle-
rin. Siz ‘Girmeyin’ derseniz, 
biz girmeyiz. Tereddüt varsa 
biz yokuz. Daha önce aylarca, 
senelerce uğraştık. Bundan 
sonra niye uğraşalım? Bun-
lar altına kolay girilebilecek 
işler değil. O yüzden kesin 
kararı verecek olan sizlersi-
niz” dedi. 
Başkan Altepe, konuşma-
sında ‘Büyükşehir; gelecek 
vadeden bölgeleri kentsel 
dönüşüme tabi tutarak, biri-
lerine rant sağlamaya çalışı-
yor’ yönündeki iddialara da 
cevap verdi. Böyle bir şeyi 
düşünmenin saçmalık ol-
duğunu vurgulayan Başkan 

Altepe, vatandaşların seçe-
bileceği bir yatırımcıyla da 
bu işe girebileceklerini ifade 
etti. Rant kaygıları olmadığı 
için 2 bin 300 konuta karşı-
lık 2 bin 300 konut yapmayı 
düşündüklerini belirten Baş-
kan Altepe, Doğanbey’deki 
dönüşümden 100 milyon TL 
zarar eden TOKİ’nin Akpınar 
ve 1050 Konutlar’daki pro-
jede yer almayacağını açık-
ladı. Tek dertlerinin bölgeye 
ve Türkiye’ye örnek olacak 
projenin Bursa’dan çıkması 
ve Bursalıların kentsel dö-
nüşüme sevk edilmesi ol-
duğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Sizler tam destek 
verirseniz ve yatırımcı da 
‘Yaparım’ derse, biz belediye 
olarak 5 kuruş istemiyoruz. 
Bölgenin rantı bölgeye ka-
lacaktır. Sırf yardımcı olmak 
uğruna para harcıyoruz, har-
camaya da hazırız. Yapılacak 
kentsel dönüşüme alt yapı 
götürmeye hazırız. Hedefi-
miz, Türkiye’ye örnek olacak 
dönüşümün Bursa’da ger-
çekleşmesidir” diye konuştu.  
Modern bir kent 
Başkan Altepe, dairelerin 
küçük olduğu, asansörleri 
ve ısı yalıtımı bulunmayan 

bölgedeki mevcut yapı stok-
larının dönüşümle birlikte 
1’e 3 değer kazanacağını sa-
vundu. Proje gerçekleşirse, 
Mudanya Yolu’nda Korupark 
AVM’nin hemen yanında 
yepyeni modern bir kentin 
ortaya çıkacağını belirten 
Başkan Altepe, “Bursa’da 
sürdürülecek kentsel dö-
nüşüm çalışmaları için en 
uygun yerden başlayalım 
istedik. Bunun için aylar-
ca etüt çalışmaları yaptık. 
Sonuç olarak, Akpınar ve 
1050 Konutlar bölgelerini 
seçtik. Mudanya Yolu’na ne 
yaparsan yap yakışır. Burada 
kentsel dönüşüm yapılırsa, 
fiyatlar katlanır ve dönüşüm 
kendisini kurtarır” ifadeleri-
ni kullandı. 
Mimar Şenol Şimşek ise 
Akpınar ve 1050 Konutlar 
mahallelerinde gerçekleşti-
rilmesi düşünülen konsept 
proje hakkında vatandaşlara 
bilgiler verdi. Görsel efekt-
lerle desteklenen projenin 7 
kişilik profesyonel bir ekip-
le gece gündüz çalışılarak 5 
ayda hazırlandığını vurgu-
layan Şimşek, sosyal donatı 
alanlarıyla zenginleştirilen 
çalışmanın Türkiye’ye örnek 
olacağını söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Danışmanı Mehmet 
Semih Pala, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter yar-
dımcıları Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın’ın da katıldığı 
toplantıda, vatandaşlar ara-
sında isim isim anket yapıl-
ması ve çıkan sonuca göre 
çalışmanın başlatılması ka-
rarı alındı.
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Bursa’da bulunan Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlı-
ğında üretilen Türkiye’nin ilk yerli tram-
vayını Burulaş sahasındaki test pistinde 
inceledi. Beraberindeki Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe ile birlikte 
tramvayın içini geçen Bakan Çelik, proje 
danışmanlığını yürüten Taha Aydın’dan 
tramvayın teknik özellikleri hakkında 
bilgiler aldı. Vatman koltuğuna da otu-
ran Bakan Çelik, bir süre tramvayı ken-
disi kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin görevi geldiği ilk günden 
beri yerli tramvay konusunu dillendir-
diğini hatırlatan Bakan Çelik, “Tabi biz 
çoğu zaman ‘başkanımız hayal ediyor’ 
falan dedik. Ama bugün bunun bir ha-
yal değil, gerçek olduğunu gördük. Bu 
teknolojinin sanayiciyle buluşturulması 
noktasında başkanımızın büyük emeği 
olduğunu biliyorum. Bu Türkiye için bir 
övünç kaynağı. Hem Bursa ve Türkiye 
ulaşımında hem de uluslararası boyutta 
yer bulabilmesi çok önemli. Başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız olmak 
üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” 
dedi.
Şimşek’ten tam not
Bursa temasları sırasında Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı İpekböceği’ni kul-
lanan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 
de dünya standartlarındaki projenin 
Türk girişimciler için örnek olduğunu 
söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin da-
nışmanlığında Durmazlar Makina tara-
fından üretilen tramvayın çok özel bir 
sisteme sahip olduğunun hissedildiğini 
belirten Bakan Şimşek, “Burada, Bursalı 
sanayicimizin maharetini ve dünyayla 
rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde 
teknolojik alt yapıyla kurulu sistemi ye-
rinde görmüş, test etmiş olduk. Büyük-
şehir Belediye Başkanımızı ve değerli 
sanayicimizi bu örnek projeden dolayı 
kutluyorum” dedi. 
Bursa’nın her alanda kendi markala-
rını üretebilecek güçte olduğunu ifa-
de eden Başkan Altepe ise, Bursa’nın 
en önemli gücünün sanayi olduğunun 
altını çizdi. Bu gücü yerli tramvay ko-
nusunda çok iyi kullandıklarını kay-
deden Başkan Altepe, “Firma, üretim 
konusunda tüm belgelerini de aldı. Ar-
tık isteği ülkede ihalelere girebilecek. 
Bursa’nın bu gücü sayesinde Türkiye 
raylı sistem sanayiinde 6’nci ülke, üre-
timi yapan firma da 7’nci firma oldu. 
Yakında bu araçları Türkiye ve Avrupa 
caddelerinde görebileceğiz. Hedefleri 
olan bir Türkiye için bu tramvay üreti-
minin iyi bir başlangıç olmasını temen-
ni ediyorum” diye konuştu.

“Yerli tramvay Türkiye için övünç kaynağı”

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlığında üretilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayını 
BURULAŞ sahasındaki test pistinde inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerli tramvayın Türkiye için övünç 
kaynağı olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi 
BURULAŞ’ın araç filosu, yeni araçlar-
la daha da güç kazandı. BURULAŞ’ın 
Bursa’ya hizmetlerine dinamizm ka-
tacak olan yeni araçların tanıtımını 
da Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe yaptı.

Bursa’ya hizmetle-
riyle çağ atlatan Bü-

yükşehir Belediyesi, tek-
nik altyapısını yenileyerek 
araç filosunu da güçlen-
dirmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım şir-
keti BURULAŞ’ın filosuna 
dahil edilen 15 yeni araç, 
Bursa’ya hizmetlerde kul-
lanılmak üzere yerini aldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
BURULAŞ’ta gerçekleşti-
rilen törende, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentin alt 
ve üst yapısına yönelik 
yatırımlarıyla yoğun bir 
dönem yaşadığını anla-
tarak, “Son 4 yılda yap-
tıklarımızla, Bursa’nın 
önceki 20 yılında yapılan 
yatırım oranını geçmiş 
durumdayız. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımla-
rında tüm birimlerimiz 
katkı koyuyor, rutin işleri-
nin yanı sıra birçok alan-
da da hizmetlerini sürdü-
rüyorlar” dedi.
BURULAŞ’ın raylı sistem, 
otobüs işletmesi, ulaşım 
koordinasyonu, şehirle-
rarası terminalin işletimi, 
tramvay hatları yapımı, 
inşaat ve imalatları gibi 
pek çok alanda çalıştı-
ğını vurgulayan Altepe, 
deniz ulaşımında da 
BURULAŞ’ın imzasının ol-
duğunu kaydetti. 
Başkan Altepe, BURU-
LAŞ’ın yakında hava ulaşı-
mıyla ilgili de çalışacağına 
dikkati çekerek, “BURU-
LAŞ, tüm bu çalışmaları-

nın yanı sıra artık beledi-
yenin değişik ihtiyaçlarını 
görme, kaynaklarımızın 
en iyi şekilde kullanıl-
ması, daha az kaynakla 
daha çok iş yapılması ve 
tasarruf konusunda da 
büyük katkı sağlıyor” diye 
konuştu.

BURULAŞ’ın filosuna 10 
adet hidromek beko kazı-
cı, kırıcı ve yükleyici araç 
ile 5 adet de damperli 
kamyonun eklendiğini 
söyleyen Başkan Altepe, 
“BURULAŞ bir yandan 
belediyenin ulaşım ça-
lışmalarını sürdürürken 
bir yandan da gerektiği 
yerde bu araç ve makine-
lerle inşaatla ilgili faaliyet 
gösterecek. BURULAŞ, 
yeni alınan araçlarla bir-
likte 360’ın üzerinde araç 
ve makineyle Büyükşe-
hir Belediyesi’ne hizmet 
veriyor” dedi. Altepe, bu 
şekilde kaynakların en 
güzel şekilde kullanıldığı-
na değinerek, “Bu sayede 
tasarruflu ve verimli ça-
lışmalar yapmış oluyoruz. 
Daha az kaynakla daha 
fazla üretimin ve yatı-
rımın sırrı bu” diyerek, 
çalışmalarında önem ver-
dikleri tasarruf konusuna 
da açıklık getirdi.

BURULAŞ’ın 
araç filosu 
güç kazandı

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan ve 60’a 

yakın akademisyenin koordinas-
yonunda kentin tüm paydaşlarının 
görüş ve önerileriyle şekillenen 
2030 yılı 1/100.000 Ölçekli İl Çev-
re Düzeni taslak planı, Büyükşehir 
Belediye Meclis üyelerine sunuldu. 
BUSKİ Konferans Salonu’nda Proje 
Koordinatörü İTÜ Mimarlık Fakülte-
si Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 
Başkanı Prof.Dr. Handan Türkoğlu 
tarafından yapılan sunuma Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Mudanya Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, Gürsu Belediye Baş-
kanı Orhan Özcü, Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik Yılmaz ile meclis 
üyeleri katıldı.
Planlamada  
Türkiye’ye örnek
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında başla-
yan planlama çalışmaları hakkında 
bilgi veren proje koordinatörü İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlaması Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Handan Türkoğlu, çalışmanın 
planlamada katılımcılık açısından 
Türkiye’ye örnek olduğunu söyle-
di. Çalışmalar kapsamında 1000 
adet sayısal harita hazırlandığını, 
bugüne kadar proje paydaşları ve 
toplumun farklı katmanları ile 180 
toplantı yapıldığını ve bu toplan-
tılara 2 bin 780 kişinin katıldığını 
vurguladı. Tarımdan sanayiye, dep-
remsellikten yapı stoğuna kadar 
Bursa’nın mevcut durumunun ra-
kamsal olarak ortaya konulduğunu, 
planlamanın da hem fiziksel hem de 
ekonomik ve sosyal dengeler göze-
tilerek yapıldığını ifade eden Tür-
koğlu, “Ortak vizyonumuz ise doğal 
ve kültürel zenginliğini koruyan ve 
yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, 
çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yö-
neten, rekabet gücüne sahip, yeni-
likçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli 
ve bölgesinde öncü Bursa” dedi.
Hedefimiz  
kalitesi yüksek yaşam
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe de bu çalışma ile Bursa’nın 
hem mevcut durumunun hem de 
2030 projeksiyonunun rakamlarla 
ortaya konulduğunu söyledi. Kamu-
oyunda Bursa nüfusunun 2030’lar-
da 5-6 milyonlara çıkacağı yönünde 
açıklamalar yapıldığını hatırlatan 
Başkan Altepe, “‘Bursa İli Uzun Dö-

nemli Nüfus Kestirimi’ çalışmasında 
elde edilen sonuçlara göre; Bursa 3 
milyon sınırını 2020’li yılların ba-
şında aşacak. 2030’lu yıllarda 3,4 
milyon, 2050’de ise 4 milyon sınırı 
aşılacak. Afaki rakamlarla konuşma-
ya gerek yok. 2010’da nüfus 60 bin 
arttı, artış sonraki yıl 50 bine geçen 
yıl da 36 bine düştü. Çünkü hem do-
ğum oranları düşüyor hem de göç 
azalıyor. Çünkü Bursa’da yaşam ka-
litesi yükselmeye başladı. Standart-
ları yüksek olan bir şehre göç olmaz. 
Siz şimdi gidip, Londra’ya Paris’e 
yerleşebilir misiniz? Bizim sanayi 
alanlarımız, konut alanlarımız ye-
terli. Bu veriler, yüksek yaşam ka-
litesi hedefine daha kolay ulaşabi-
leceğimizi gösteriyor. Bu çalışmada 
belirlenen strateji zaman Büyükşe-
hir Belediyesi olarak hayata geçir-
diğimiz projelerle örtüşüyor” diye 
konuştu.
Bilgi teknolojilerine  
dayalı üretim şart
Başkan Altepe, 2030 İl Çevre Düzeni 
Taslak Planı’na göre mevcut sanayi 
alanlarının yeterli görüldüğünü de 
belirterek, mevcut Organize Sanayi 
Bölgelerindeki boş alanlarında ha-
len faaliyette olan firmaların geniş-
lemesi için uygun olduğunu söyledi. 
2020 ve 2030 projeksiyonunda ta-
rım ve sanayi sektöründe istihdam 

edilen kişi sayısının azaldığını, buna 
karşın hizmet sektöründeki istihda-
mın artacağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Sanayi ve tarımda üretim 
devam edecek ancak bilgi teknolo-
jilerinin kullanılmasıyla istihdam 
oranı azalacak. Eğer Bursa’nın ya-
şam kalitesini yükseltmeyi hedef 
olarak belirliyorsak, bilgi teknolo-
jilerine dayalı üretim yapmak zo-
rundayız. Bugün bizim yurtdışına 
sattığımız makinenin kilosu 3 – 4 
Euro iken Almanya kilosunu 100 
Euro’ya satıyor. Biz bunu en az 20 – 
30 Euro’ya çıkarmalıyız. Kore bunu 
başardı. Savaştan çıkmış bir Kore 
bizden 30 yıl ilerde. 1 kilo uçak ye-
dek parçası almak için 50 tır fındık 
satıyoruz. Bu parçaları kendimiz 
üretelim, fındığı da biz tüketelim. 
Bunu başaracak gücümüz var. Nasıl 
yerli otomobilin konuşulduğu bir 
dönemde ilk kez yerli tramvayı üre-
tiyorsak, bunu yapacak gücümüz de 
var. Marka olan, kaliteyi yakalayan 
bir şehir olmanın yolu önce kendi 
markalarını üretmekten geçer” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, sunumun ardından 
İl Çevre Düzeni Planı Proje koordi-
natörü İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir 
ve Bölge Planlaması Bölümü Başka-
nı Prof.Dr. Handan Türkoğlu ile Prof.
Dr. Mehmet Ocakçı’ya plaket verdi.

Bursa’yı yatırımla-
rıyla, daha sağlıklı ve 

ulaşılabilir bir kent haline 
getiren Büyükşehir Bele-
diyesi, sosyal sorumluluk 
bilinci taşıyan projeleriy-
le kentin ekonomisinin de 
nabzını tutuyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi ile 
BEKSİAD arasında imza-
lanan protokolle, sektöre 
kalifiye eleman yetiştiri-
leceğini söyledi. Başkan 
Altepe, örnek bir çalışma-
nın hayata geçirildiğine 
değinerek, “Bizler insana 
yönelik çalışmalara önem 
veriyoruz. Meslek kurs-
larımızla vatandaşların 
geleceğine yatırım yapı-
yoruz” dedi.
Kursiyerler iş  
sahibi olacak
Pratiğe yönelik çalış-
maları önemsediklerini 
kaydeden Başkan Altepe, 
“Sadece kurs açmış ol-
mak için kurs açmıyoruz. 
Derdimiz aynı zamanda 
kurslara devam eden va-
tandaşlarımızın aldıkları 
eğitimleri yaşamlarında 
kullanabilmelerini ve 
kazanca dönüştürebil-
melerini sağlamaktır. Bu 
noktada sektörün ihtiyacı 
olan yetişmiş, nitelikli ara 
eleman oluşumuna des-
tek verirken, kursiyerlere 
de iş imkanı sağlanmasını 
istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, BEKSİAD 
ile işbirliğiyle açılacak 
kurslarda, BUSMEK ta-
rafından düz dikiş ma-
kinecilerden, overlok ve 
kadın giyimi dekupaj gibi 
eğitimlerin verileceğini 
belirtti. Bu sayede hem 
sektörün ihtiyacının gi-
derileceğini hem de kur-
siyerlerin meslek sahibi 
olacağını vurgulayan Al-
tepe, projeyi önemseyen 

BEKSİAD’ı tebrik etti. 
Altepe, kursiyerlerin, 
Erikli’de BUSMEK tara-
fından hizmet verecek 
olan kursa katılabilecek-
lerini ifade etti. 
Altepe’ye destek  
teşekkürü
BEKSİAD Başkanı Rıd-
van Güler de kendilerine 
destek veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür ede-
rek, plaket verdi. Güler, 
protokolün sektör adına 
önemli olduğunu vur-
gulayarak, “Büyükşehir 
Belediyesi ile BEKSİAD 
arasındaki işbirliği sek-
tördeki ara eleman sı-
kıntısını gidermek için 
önemli bir adımdır” dedi.
Sektörde yaşanan sorun-
lara da değinen Güler, 
“Ara eleman sıkıntısı sek-
törün kanayan yarasıydı. 
Bu işbirliğiyle, Bursa’nın 
gülen yüzü ve vitrini olan 
bebe çocuk konfeksiyo-
nunun daha iyiye gidece-
ğine inanıyoruz” dedi.
Güler, kurs binasının 
Büyükşehir Belediyesi, 
ekipmanın da BEKSİAD 
tarafından temin edilece-
ği kurslarda eğitimlerini 
tamamlayan kursiyerlere 
iş bulmaları konusunda 
da gereken desteği ve-
receklerine işaret etti. 
İmza törenine, BEKSAİD 
Yönetim Kurulu üyeleri 
de katılarak projenin he-
yecanını yaşadı.

Nitelikli eleman 
seferberliği

Bursa’nın 2030 hedefi; 
yüksek yaşam kalitesi

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 60 akademisyenin koordina-
törlüğünde tüm toplum katmanlarının görüşleri alınarak şekillenen 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planının temel vizyonunun yüksek yaşam kalitesine sahip bir 
Bursa olduğunu söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu 
Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği 
(BEKSİAD) arasında imzalanan proto-
kol, sektörün ihtiyacı doğrultusunda 
kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlıyor.
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Emir Buhari’de 
‘Cumartesi Sohbetleri’ 

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında ‘Ölüm Tuzağı’, ‘Kayna-
nam Nasıl kudurdu’ ve ‘Osmancık’ oyunlarını sahneleyecek.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk 
Müziği Bölümü’nün konseri, ünlü sanatçı 
Hüseyin Turan’ın türküleriyle renklendi.

Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk Halk 

Müziği Bölümü, 2013 yı-
lının ilk konserinde özel 
bir türkü şölenine imza-
sını attı. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konserin şefliğini, 
Nilüfer Göl üstlendi. Ünlü 
sanatçı Hüseyin Turan’ın 
konuk olarak sahneye çık-
tığı konserde, Türkiye’nin 
farklı yörelerine özgü 
türküler seslendirildi. 
Turan’ın türkülerine Bur-
salı sanatseverler de eş-
lik etti. Türk Halk Müziği 
Bölümü sanatçıları Emel 
Örgün Kurt, Züleyha Sa-
vaş, Gıyasettin Tok, Nejla 
Çakıcı, Halil Yılancı, Serhat 
Doğan, Anıl Aşkıner Saper, 
Cemile Kara, Lale Çiftçi ve 
Ali Enginay da solo türkü-
ler seslendirdi. Konserde, 
‘Sen Gülersen Gül Açılır’, 
‘Sevmemek Olmaz’, ‘Zalım 
felek onu çok görme bana’ 

ve ‘Magusa Limanı’ gibi 
türkülere sanatseverler de 
eşlik etti. 

Bursa’da tiyatronun keyfini 
kentin her köşesine ulaştı-

ran Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, en sevilen oyunlarını 
Şubat ayında da sahnelemeye de-
vam edecek.
Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında 
‘Ölüm Tuzağı’, ‘Kaynanam Na-
sıl Kudurdu’ ve ‘Osmancık’ adlı 
oyunlarla izleyicisi ile buluşuyor. 
Ira Levin’in yazdığı ve Ankara 
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mus-

tafa Kurt tarafından sahnelenen 
‘Ölüm Tuzağı’, farklı konusu ile 
dikkat çekiyor. Şehir Tiyatrosu 
sanatçılarından Ertan Akman, 
Nilgün Türksever Görgü, Nihal 
Türksever ve Murat Liman’ın yo-
rumuyla izlenime sunulan oyun, 
gerilim ve macera tutkunlarına 
keyifli anlar yaşatırken, para ve 
şöhret tutkusunun insanlar üze-
rindeki etkisini de gözler önüne 
seriyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
BURFAŞ ve Türkiye Yazarlar 

Birliği Bursa Şubesi tarafından or-
taklaşa organize edilen ‘Cumartesi 
Sohbetleri’ başladı. Emir Buhari 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len programın ilk konuğu Prof. Dr. 
Sadettin Ökten; ikinci konuğu da D. 
Mehmet Doğan oldu. Emir Buhari 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len programlarda Hüseyin Kutlu 
da ‘Klasik İslam Sanatlarımız’ ve 
Mustafa Armağan da ‘Osmanlı’yı 
Kuran Şehir Bursa’ konulu sohbet-
ler gerçekleştirdi. 

Hüseyin Turan 
ile türkü şöleni

ç

ç

Bu ‘şehir’de tiyatro var

Romantik 
şarkılar 
Nalân 
Altınörs’ten
Büyükşehir Belediye Orkest-
rası Türk Sanat Müziği İcra 
Heyeti, ‘Romantik Dönem 
Bestekârları’ temalı kon-
serinde, usta sanatçı Nalân 
Altınörs’ü ağırladı.
Tayyare Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konser, sanat-
severlerden büyük ilgi gördü. 
Salih Berkmen’in şefliğinde 
sahneye çıkan koro, sevilen 
şarkılarıyla dinleyicilerine 
müzik ziyafeti çekti. ‘Roman-
tik Dönem Bestekârlarının 
Eserleri’ temasıyla gerçekleş-
tirilen konserde, Türk Sanat 
Müziği’nin usta sesi Nalân 
Altınörs konuk sanatçı olarak 
sevenleriyle bir araya geldi. 
Altınörs, güçlü yorumu ve ses-
lendirdiği şarkılarla hayranla-
rının gönlünü fethetti. 
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‘Şehir’de sıra gecesi keyfi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 

ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı koordinas-
yonunda Orkestra Şube 
Müdürlüğü ile Kütüpha-
ne ve Müzeler Şube Mü-
dürlüğü tarafından or-
taklaşa düzenlenen ‘Sıra 
Gecesi’ temalı konser, 
müzikseverlere keyifli 
saatler yaşattı. Şehir Kü-
tüphanesi Üftade Gösteri 
ve Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen konse-
re, Bursalılar büyük ilgi 
gösterdi. Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk Halk 
Müziği Bölümü sanatçı-
larından Yılmaz Alpaslan, 

Ömer Köylü, Selçuk Oruç, 
Ozan Olgun, Kenan Şim-
şek, Fatih Üzerker, Kemal 
Beygirci ve Haydar De-
mir en güzel türkülerle 
dinleyenlere müzik ziya-
feti çekti. Vatandaşlar da 
konsere büyük ilgi gös-
terdi, türkülere halaylar-
la eşlik etti.
Sezon sonuna kadar fark-
lı konseptlerde düzenli 
olarak devam edecek 
olan konserlerde, bir 
sonraki program 14 Şu-
bat Perşembe günü ‘Yâre 
Türküler’ adıyla gerçek-
leştirilecek. Program, Ha-
san Basri’nin şiirleriyle 
renklenecek. 

Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı’nın katkılarıyla Bursa’da 
seyirciyle buluşan ‘Huzur Sokağı’, 
İstanbul Tiyatro Temaşa tarafından 
sahnelendi. Şule Yüksel Şenler’in 
ünlü romanından tiyatro sahnesine 
uyarlanan oyunda sevilen oyuncu 
Yaşar Alptekin ve diğer tüm oyun-
cular, muhteşem bir performans 
sergiledi. Tayyare Kültür Merkezi 
dolduran sanatseverler, oyunu üc-
retsiz olarak izledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ilgiyle izlediği oyunun 
sonunda oyuncuları tebrik ederek, 
Alptekin’e çiçek verdi. Başkan Alte-
pe, ‘Huzur Sokağı’ adlı kitabı gençlik 

yıllarında okuduğunu ve çok etkilen-
diğini belirterek, “Sanatçılarımız bu 
akşam bizlere derin duygular yaşat-
tılar. Huzur Sokağı, hayatımda çok 
önemli yeri olan ve beni de çok etki-
leyen bir romandı. Yazarı Şule Yüksel 
Şenler de o dönemlerde çok örnek 
alınan bir kişiydi” dedi.

Başkan Altepe, eserin Bursa’nın tüm 
ilçelerinde de sahnelenmesini istedi-
ğini söyledi.  Bursalıların alkışlarla 
ödüllendirdiği oyunculardan Yaşar 
Alptekin, gösterimin ardından ‘Na-
mazla Yeniden Doğdum’ adlı kita-
bını da sevenleri için imzaladı, hay-
ranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
(TKM) sanatseverlere müzik 

ziyafeti sunan program, usta sa-
natçıların muhteşem performans-
larına ev sahipliği yaptı. Kariyerle-
rinin başlangıç dönemini Bursa’da 
geçiren, daha sonra Anadolu ve 
Türk müziklerinin diğer dünya kül-
türleriyle yanyana geldiği pek çok 
konserle sanatseverleri selamlayan 
Mehmet Ali Sanlıkol ve Cem Mut-
lu, hayranlarıyla bu kez Bursa’da 
bir araya geldi. Boston’daki ‘Dünya’ 
isimli kültür sanat vakfında sanat 
çalışmalarını sürdüren ikiliye Bursa 
konserinde usta sanatçı Erkan Oğur 
da eşlik etti.

B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin kül-

tür ve sanat projelerin-
den ‘Gençleşen Türküler/
Şarkılar Gençlik Koroları 
Projesi’ kapsamında dü-
zenlenen konser, proje 
koordinatörü ve Şef Er-
dinç Ertüzün ve Servet 
Ertükel yönetiminde ger- 
çekleştirildi. Keyifli kon-
serde, farklı yörelere ait 
türküler söylendi. Ulu 
Önder Atatürk’ün sevdiği 
türkülerin de seslendiril-
diği konserde sanatçılar,  
seyircilerden bol bol al-
kış aldı.
Türkiye Genç Eğitimci-
ler Federasyonu Başkanı 
Ümit Kara, Türkiye Hal-
koyunları Federasyonu 
İl Yönetimi, Bursa Halk 
Müziği ve Halkoyunları 
Platformu yönetim ku-
rulu üyeleri, Emniyet 

Müdürleri Derneği Yö-
netim Kurulu üyeleri ile 
Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Şube Müdürü Nur 
Çakır konseri beğeniy-
le izledi. Çakır, konserin 
sonunda sanatçılara çi-
çek vererek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sanata ve 
sanatçıya önem verdiğini 
ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 
tarafından düzenlenen ‘Edebi-
yat Akşamları’ programına bu ay 
Yazar Yıldız Ramazanoğlu konuk 
oldu. 
Şair ve yazar Cevat Akkanat’ın 
sunduğu programda Yazar ve 
Aktivist Yıldız Ramazanoğlu, 
okurlarıyla Mahkeme Hamamı 
İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde 
bir araya geldi. Programı izleyen 
Bursalılar, Ramazanoğlu’nu fikri 
ve edebi yönleri ve sivil toplumcu 
kimliğiyle daha yakından tanıma 
fırsatı buldu. Edebiyatseverler, 
merak ettikleri soruları da sor-
dukları yazara kitaplarını da im-
zalattılar. 

Şule Yüksel Şenler’in 
yazdığı eserden tiyat-
ro sahnesine uyarla-
nan ve başrolünde 
Yaşar Alptekin’in 
oynadığı ‘Huzur Soka-
ğı’ adlı oyun, Bursa’da 
sanatseverlerden tam 
not aldı.

Gençleşen türküler ile 
‘Motif Motif Anadolu’

‘Huzur Sokağı’ 
duygulandırdı

ç

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
‘Motif Motif Anadolu Türk Halk Müziği 
Konseri’ Tayyare Kültür Merkezi’nde 
keyifli bir güne imzasını attı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kültür AŞ işbirliğiyle Bursalı sevenleriyle bir araya gelen 
‘Sanlıkol / Mutlu Beşlisi’ ve usta sanatçı Erkan Oğur, muhteşem bir konser verdiler.

Ustalar aynı sahnede

Yıldız Ramazanoğlu ile edebiyat üzerine 
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Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün ev sahipliğinde Yıldı-

rım’daki Mimar Sinan Spor Salonu’nda 
düzenlenen turnuva, heyecanlı anlara 
imzasını attı. Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü güreş takımının yanı 
sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü ve Ankara TEDAŞ Spor Ku-
lübü güreşçilerinin karşılaşmalarında 
yaklaşık 120 sporcu şampiyonluk için 
yarıştı. Gün boyu süren karşılaşmalarda 
Bursa Büyükşehir 39 puanla takım ola-
rak birinci oldu ve başkanlık kupasını 
kazandı.  İstanbul Büyükşehir 35 puanla 
2., Ankara Büyükşehir 34 puanla 3. ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güreş ta-
kımı da 26 puanla 4. oldu. Turnuvanın 
sonunda dereceye giren sporculara 
ödülleri verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Abdullah Karadağ, 
Bursa’da ata sporu güreşe çok 
önem verildiğini belirterek, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
güreş sporunun gelişmesi için 
gereken desteği veriyoruz. 

Bursalı güreşçilerimizin başarıları da 
çabamızın karşılığını aldığımızı gösteri-
yor, bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz. 
Güreşçilerimizin bundan sonra da başa-
rılarını devam ettireceğine inanıyorum” 
dedi.
Karadağ, resmi müsabakalar öncesinde 
yapılan bu tür turnuvaların sporculara 
antrenman deneyimi ve maç tecrübesi 
kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Güreşçiler Bursa’nın gururu oldu

AK Parti Genel Merkezi tarafından 
düzenlenen Siyaset Akademisi 

programı kapsamında Osmaniyeli kursi-
yerlerle Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda bir araya gelen Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sunumun 
ardından sahneye çıkan AK Parti İl Baş-
kanı Emir Hasan Arslantaş, “Siyaset 
Akademisi’nde bu dönem Bekir Bozdağ, 
Ömer Dinçer, Süleyman Soylu gibi çok 
değerli siyasetçilerden sonra hizmetleri 
sınırları aşan Recep Altepe başkanımızı 
ağırladık. Başkanımızın Bursa’da hayata 
geçirdiği çalışmaları büyük bir keyifle 
dinledik, Osmaniye için kıskandık. Öğ-
rendik ki bugün başkanımızın doğum 
günüymüş. O böyle bir günde bizimle 
birlikte oldu ve deneyimlerini paylaştı. 
Kendisine sağlıklı ve mutlu yıllar diliyo-
ruz” dedi.

Bu sırada AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı 
tarafından Başkan Altepe için hazırlatı-
lan doğum günü pastası salonu doldu-
ran kursiyerlerin alkışları arasında sah-
nedeki masaya getirildi. Günün 17 Ocak 
olduğunun farkında bile olmadığını dile 
getiren Başkan Altepe, “Dün gece saat 
3.30’da eve girdik, sabah buraya gelmek 
için saat 07.00’da tekrar yola çıktık. 
Gece 3’e kadar Bursa’nın meseleleri ile 
uğraşırsan ne doğum günü akla geliyor 
ne de başka bir şey. Benim için de ger-
çekten büyük bir sürpriz oldu. Hepinize 
teşekkür ederim” şeklinde duygularını 
dile getirmesinin ardından doğum günü 
pastasını kesti.

Başkan Altepe, ‘Timsah Arena’nın 
kaba inşaatının tamamlandığını, 

ince işlerin ise hızla devam ettiğini söy-
ledi. Stadyumun çatısının müteahhit 
firmadan bağımsız olarak ayrı bir Türk 
firması tarafından yapıldığını, üretim-
de Alman, İsviçre, İtalyan, Fransız ve 
Amerikan şirketlerinin kullanıldığını 
belirten Başkan Altepe, Türkiye’de ilk 
kez uygulanacak teknolojiyle Timsah 
Arena’nın asma germe sistemine sahip, 
özel konstrüksiyonlu çatı ve cephe kap-
lamalarına kavuşacağını ifade etti. Çatı 
ve cephe kaplamasına yönelik parçala-
rın üretiminin İstanbul Anadolu Yakası 
Organize Sanayi Bölgesi’nde başladığı-
nı, imalatı tamamlanan parçaların tek 
tek Bursa’ya getirilerek yerlerine monte 
edileceğini söyleyen Başkan Altepe, “He-
defimiz, stadyumumuzun önümüzdeki 
sonbahar mevsimine yetişmesi” dedi.
Parçaların montajı tamamlandıktan 
sonra ortaya çıkan teknolojiye herkesin 
hayran olacağını vurgulayan Başkan Al-

tepe, “O zaman Bursa, gerçekten prestij 
projesine kavuşmuş olacak. Herkes bu-
nun şahidi olacak. Hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.
Başkan Altepe’ye, İstanbul’daki incele-
me gezisi sırasında Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardar da eşlik etti. Başkan Altepe, 
‘Timsah Arena’nın çatı ve cephe kapla-
ması parçalarının üretimi konusunda 
fabrika sahibi Remzi Solak tarafından 
bilgilendirildi.
Parçalar birbiri ardına yerleştirildiğin-

de timsahın yavaş yavaş su yüzüne çık-
masını anımsatacak çelik çatı sistemi; 
aerodinamik geometriye sahip, kar ve 
dolunun oluşturduğu su birikintileri ne-
deniyle çelik konstrüksiyon içerisinde 
meydana gelebilecek yüksek kuvvetleri 
engelleyecek şekilde optimize edildi. 
Türkiye’de bir tek İstanbul Boğaz köprü-
lerinde kullanılan özel çelik halat siste-
miyle gerdirilecek çatı, yine Türkiye’de 
örneği bulunmayan yeşil-beyaz renkte 
eksi 30 ile artı 80 dereceye dayanıklı 
teflon malzemeyle kaplanacak. 

Başkan Altepe’ye 
sürpriz 
doğum günü

ç

ç

ç

‘Timsah Arena’nın dünyada benzeri bir tek Roma, Bükreş, Singapur ve Kiev stadyumlarında 
bulunan ileri teknoloji çatı ve cephe kaplaması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 17 Ocak olan 
doğum gününü, Siyaset Aka-
demisi programına katılmak 
için gittiği Osmaniye’de AK 
Parti İl Teşkilatı’nın hazır-
ladığı sürpriz doğum günü 
pastasını keserek kutladı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ‘Başkanlık Kupası Güreş Turnu-
vası’, güreşçilerin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Stadyumun çatısı yapılıyor

Turnuvada kilolarına göre  
katıldıkları kategorilerde  
1. olan yarışmacılar
42 kg’da Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü’nden Segen Tuncay
46 kg’da Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü’nden İlkay Bektaş
50 kg’da İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nden Emre Demircan 
55 kg’da Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü’nden Barış Kaya  
60 kg’da İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nden Ferhat Arslan
66 kg’da Ankara TEDAŞ Spor 
Kulübü’nden Aziz Eyilikçi  
74 kg’da Ankara TEDAŞ Spor 
Kulübü’nden Minuri Kotonoğlu
84 kg’da İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nden Caner Demirtaş 
96 kg’da Ankara TEDAŞ Spor 
Kulübü’nden Mustafa Batu 
120 kg’da da Kocaeli Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nden  
Muhammet Emin 
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Büyükşehir  
Belediyespor  
hedefi büyüttü

BUSKİ Konferans Salonu’n-
da düzenlenen kongrede 

divan başkanlığını Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar yaparken; ku-
lübün yeni yönetimi de belir-
lendi. 2012 yılı yönetim faali-
yet raporunu üyelere ibra eden 
Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü Başkan Yardım-
cısı İlhan Satık, “Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü olarak 
2013 yılında mevcut bütün 
branşlarda bugüne kadar elde 
edilen başarılardan daha iyi 
sonuçlar çıkarmayı hedefliyo-
ruz” dedi. Konuşmaların ar-
dından yapılan oylamada Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkanlığı’na Başkan Altepe 
getirilirken yönetim kurulu 

üyeleri ise şu isimlerden oluş-
tu: İlhan Satık, Cemal Vardar, 
Seyfettin Avşar, İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Taha Aydın, Bayram 
Vardar, Mustafa Altın, Abdul-
lah Karadağ, Atilla Ödünç, İs-
mail Hakkı Arslan, Muzaffer 
Karadeniz, Neşet Çakmaklı, 
Ercan Özel, Fehim Ferik. Be-
lediyespor Kulübü’nün Dene-

tim Kurulu ise Cavit 
Çalı, Cemil Tekin, ve 
Muhsin Özlükurt’tan 
oluşurken, Ama-
tör Spor Kulüpleri 
Federasyonu De-
legeleri de İlhan 
Satık, İsmail 
Hakkı Arslan ve 
Muzaffer Kara-
deniz oldu. 

ç

Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetini sürdüren izcilik branşına devam eden 
75 izci, Bolu Aladağ’daki kampta, kış koşullarında yaşama ve hayatta kalma eğitimi aldı.

Küçük sporcular 
sertifikalarını aldı

Büyükşehir’li izciler kış kampında

İspanya’da Bursa rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü izcileri 1665 rakımlı Bolu 

Aladağ`daki Türkiye İzcilik Federasyo-
nunun tesislerinde kış kampının key-
fini çıkardı. Kampa katılan 75 izci ve 
liderleri 150 santimetre kalınlığındaki 
karda kartopu oynayıp, kayak yaptı. 
Okul stresini atıp, tatilin keyfini çıka-
ran izciler, aynı zamanda soğuk ve kar-
da yaşama kurallarını da uygulayarak 
öğrenme imkanı buldu. 

Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü tarafından Bursa’da 

yaşayan çocuklara spor bilinci 
ve sevgisinin aşılanması hede-
fiyle gerçekleştirilen ‘Kış Spor 
Okulları’nın ilk dönemi tamam-
landı. 3 Kasım’dan bugüne kadar 
süren eğitimlere katılan çocuklar, 
basketbol, tenis, voleybol, kara-
te, yüzme ve masa tenisi branş-

larında eğitim aldılar. Kış Spor 
Okulları’nın ilk döneminde 3 ay 
boyunca Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü spor salonunda 390 
kişi basketbol, 270 kişi de voley-
bol eğitimi aldı. Yıldırım’daki Mi-
mar Sinan Spor Salonu’nda veri-
len eğitimlerde 40 kişi masa tenisi 
branşında eğitim alırken; BUSKİ 
spor salonlarında 150 kişi karate 

ve 40 kişi güreş, BUSKİ tenis kort-
larında da 180 kişi tenis eğitimi 
aldı. Kış Spor Okulları’nın ilk dö-
nemine katılan öğrencilerden 140 
kişi ise yüzme branşında eğitim-
lerini tamamladı. Sporculara se-
tifikalarını Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Abdullah Karadağ ve 
Belediyespor Kulübü Başkan Yar-
dımcısı İlhan Satık verdi.

İspanya’nın Castellon ken-
tinde düzenlenen Avrupa 

Şampiyon Kulüpler Kupası Kros 
Yarışmaları’nda Türkiye’yi tem-
sil eden takımlar iki ikincilik, bir 
üçüncülük elde ederken, genç 
erkeklerde Erkan Çelik gümüş 
madalyanın sahibi oldu. Günün 
ilk yarışı olan genç kadınlar mü-
cadelesinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 38 puanla Rus Sports 
Club takımının ardından ikinci 
sırayı aldı. 
Erkan Çelik’in aynı dereceyi 
koşmasına karşın Yunan raki-
bine geçildiği genç erkeklerde 
ise ikincilik kürsüsüne takı-
mı Fenerbahçe çıktı. Büyük 
kadınlarda yarışın galibi 
Üsküdar Belediyesi’nin 
Etiyopyalı atleti Hiwot 
Ayalew oldu.
İtalyan Fiamme Gialle 
kulübünden Fasl atlet 

Ayad Lamdassem’in kazandığı 
büyük erkeklerde geçtiğimiz yı-
lın şampiyonu İspanya’nın Bikila 
Atletismo kulübü ilk sırayı alır-
ken, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Spor Kulübü yarışmalardan 
altıncılık ile ayrıldı.
Müsabakalarda Bursa takımını 

yalnız bırakmayan Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Sü-
leyman Şahin, Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık ve Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Cemal Vardar, ikincilikle 
önemli bir başarıya imza atan 
sporlar ile teknik heyeti kutladı.

ç

ç

ç

a

Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde dü-
zenlenen ‘Kış Spor Okulları’nın ilk dönem öğren-
cileri, sertifikalarını aldı.

İspanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros 
Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor  
Kulübü Atletizm Takımı genç kadınlarda ikinci oldu.
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Değerlerimizden Kareler

Orhan Camii
Bursa’nın fethi sonrası, kent surları 
(kale) dışına inşa edilen ilk camii olan 
Orhan Camii, Orhan Gazi Külliyesi’nin 
bir parçası olarak 1339/40 yılında Or-
han Gazi tarafından inşa edilmiştir. Ters 
(T) biçiminin ilk modelidir. Çift kubbeli, 
iki yan eyvanlı, dışta iki oda ve bir revak-
lıdır. Orhan Camii’nin yapımında Bizans 
sütun ve sütun başlıkları gibi devşirme 

malzemeler ile çeşitli tuğla ve taş süsle-
meleri kullanılmıştır. Yığma taş, kesme 
taş ve tuğla ile örülen caminin üzerinde 
art arda iki kubbe bulunur. Caminin gi-
rişinde üçü kubbeyle örtülü,beş revak-
lı son cemaat yeri vardır. Camii avlusu 
içinde şadırvanın yanında yer alan Eski-
ci Baba Çınarı, Bursa’nın en eski çınarı 
olup, çevresi 9.80 metredir

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’nın geleceğinin 

planlanması noktasında meslek odala-
rıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi de 
kentin ‘yeşil’ kimliğinin öne çıkarılması 
noktasında görüşlerini Başkan Altepe’ye 
ileterek, çalışmalarında destek sözü ver-
di. Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşırken 
meslek odalarına da kulak veren Başkan 
Altepe, Peyzaj Mimarları Odası Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle Me-
rinos Park’ta Gönül Dostları Sofrası’nda 
bir araya geldi.
Başkan Altepe, Bursa’nın her zaman 
en iyiye ve en güzele layık olduğunu 
söyleyerek, “Bursa’nın adı Yeşil Bursa. 
Şehirler, kültürlerin ve medeniyetlerin 
beşiğidir. Tarihi eserlerinden mimari 

yapısında kadar mevcut yapılarla, bütün 
şehir bakımlı ve güzel olmalıdır. Bursa’yı 
yeşiliyle buluşturuyoruz” diyerek şehir-
ler için peyzajın önemine dikkati çekti.
Bursa’nın tarihinde yapısını bozacak 
çok olumsuzluk yaşadığına değinen Al-
tepe, “Bizler bunu aştık, aşmaya devam 
ediyoruz. Bizim şehrimizin başına da 
çok şey geldi ama yine de ayaklarımızın 

dimdik üzerindeyiz. Şehirler inanları et-
kiliyor. Bu yüzden Bursa’da insanların 
içi açılsın, başka şehirlere örnek olacak 
güzellikler önce Bursa’da olsun istiyo-
ruz” dedi.
Sözer’den Altepe’ye övgü
Ankara’da 45 yıl yaşadığını ve Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’e de bir dönem danışmanlık 
yaptığını belirten Peyzaj Mimarları Oda-
sı Bursa Şubesi Danışma Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Selami Sözer, Başkan Altepe’nin 
Bursa için büyük bir şans olduğunu 
söyledi. Sözer, Başkan Altepe’nin çalış-
malarını beğendiğini ifade ederek, “Siz 
bu kentin Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak Bursa’yla pişiyorsunuz. Doğuştan 
belediyeci olarak yaratılmışsınız” dedi.

Kültürel yatırımlar ve turizm-
de kalkınma politikalarında 

Türkiye’yi model olarak seçen Kı-
rım Uluslararası İşadamları Birliği 
Turizm ve Otelcilik Komitesi, Saf-
ranbolu, Beypazarı ve Eskişehir’in 
ardından çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere Bursa’ya geldi. Heyet ilk 
olarak Heykel’deki tarihi binada 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ’ı ziyaret etti. He-
yetin Koordinatörü Vilor Osmanov, 
Türkiye’deki turizm bölgelerini ge-
zip, bu bölgelerdeki uygulamaları 
Kırım’a aktarmak istediklerini söy-
ledi. Kırım’ın da tarihi yönden birçok 
esere sahip olduğunu ancak Sovyet-
ler Birliği döneminde birçok eserin 
kaybedildiğini ifade eden Osmanov, 
“Biz de Bursa gibi Osmanlı kültürü-
nü yaşatmak istiyoruz. Böylelikle bu 
değerleri hem çocuklarımıza miras 
bırakacağız hem de kendimizi dün-
yaya daha iyi tanıtacağız. Bu açıdan 
Türkiye ve özellikle de Bursa bizin 
için güzel bir örnek olacak” dedi.

Kırım’a birkaç kez gittiğini ve Büyük-
şehir Belediyesi’nin Kırım’da düzen-
lenen karakucak güreşlerini organi-
ze ettiğini dile getiren Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Abdullah 
Karadağ da Bursa’nın bir tarih baş-
kenti olmanın yanında aynı zamanda 
tarım, sanayi, termal ve turizm kenti 
olduğunu vurguladı. Bayrak renkle-
rinin farklı olması ve sınırların ayrı 
olmasının kardeşliğe engel olmadı-
ğını ifade eden Karadağ, geçmiş dö-
nemlerde Türkiye’de de tarihi eser-
lere fazla önem verilmediğini ve bu 
yapıların kaydırılarak yerlerine yeni 
binalar yapıldığını belirterek, “Son 
10 yılda bu anlayış tamamen değiş-
ti. Ecdat yadigarı tüm eserler bir bir 
ayağa kaldırılıyor. Gerek tarihi gerek-
se kültürel etkinliklerde Kırım’dan 
gelecek yardım taleplerine açığız” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından heyet koor-
dinatörü Vilor Osmanov, Başkanve-
kili Karadağ’a Kırım kalpağı hediye 
etti. Başkanvekili Karadağ da konuk-
larına Bursa bıçağı ve Bursa’yı tanı-
tan kitap verdi.

Başkan Altepe’ye ‘yeşil’ teşekkürü

Kırımlı işadamları  
işbirliği için 
Bursa’da

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selami Sözer, tarihi ‘Yeşil 
Bursa’yı yeniden eski kimliğine kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin, kent için 
büyük bir şans olduğunu söyledi.

Kırım Uluslararası İşadam-
ları Birliği Turizm ve Otel-
cilik Komitesi, ekonomik 
ve kültürel işbirliği hede-
fiyle geldikleri Bursa’da 
Büyükşehir Belediyesi’ni 
ziyaret etti.
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