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Yıldırım’ın ilk kapalı yüzme havuzu olan 
Erikli Kapalı Yüzme Havuzu, üst kaplama 
sisteminin de tamamlanmasından sonra  
kullanıma açılacak. 

‘Harman Yeri’ adlı kültür 
gecesi, kentin yüzlerce yıllık 
medeniyetine ışık tuttu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 
“Notre Dame´ın Kamburu” bale 
gösterisiyle Bursalı sanatseverlerden 
tam not aldı. 

12’de12’de

Yıldırım’da yaz-kış 
yüzme keyfi

Kültürümüz 
mercek altında

“Notre Dame” 
bale sahnesinde

13’te
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Tadilatları tamamlanan Gemlik’teki Karacaa-
li- Narlı Sosyal Tesisleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katıldığı 
törenle hizmete açıldı. 

Kendi enerjisini
üretecek

Büyükşehir eliyle muhteşem dönüşüm

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 

törende yaptığı konuşma-
da, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak, dağda, sahilde, tepe 

noktalarda, panoramik gö-
rüntüye sahip alanlara sosyal 
tesisler yaparak, halkımıza 
bu noktalarda da hizmet ve-
riyoruz. ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mira-
sın ayağa kaldırılması projeleri kapsamında restore 

edilen tarihi Mahkeme Hamamı’nda çalışmalar son aşa-
maya geldi.

Hizmet binası olmadığın-
dan dolayı parça parça bi-

nalarda hizmet veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin, eski sebze halinin 
bulunduğu alana yaptıracağı hizmet 
binası, teknolojik yatırımlarıyla aynı 
zamanda kendi enerjisini üretecek.
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Üniversitede
‘raylı’ dönem

Göllerde 
temizlik
başladı

Beşevler’de 41 bin metrekarelik alanı 
bölge parkı olarak halkın kullanımına 
açıyor.

İnşaatı tamamlanan Gazi Anadolu Lise-
si Spor Salonu’nu önümüzdeki günlerde 
hizmete açılacak.

Beşevler Bölge Parkı Eğitime bir tesis daha

Mahkeme 
Hamamı 
gün sayıyor

Sayfa 11’de

Sayfa 8’de

Zirveye yolculuk
başlıyor

Zabıtadan
işgaliye baskını

Büyükşehir Belediyesi, kaldırım 
işgali yaparak hem yayaları teh-

likeye atan hem de görüntü kirliliği-
ne yol açan esnafa göz açtırmıyor. 
Özellikle yaya ve araç trafiğinin yo-
ğun olduğu cadde ve sokaklarda 
kaldırımların esnaf tarafından işgal 
edilmesi nedeniyle vatandaşlar araç 
yolunu kullanmak zorunda kalırken, 
artan şikayetler üzerine Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Ekipleri düğmeye 
bastı. Osmangazi Metro İstasyonu gi-
rişinde başlatılan operasyonda yaya 
yollarında eşyalarını sergileyen es-
naflar tek tek uyarıldı. 

ç

Sayfa 7’da

Sayfa 6’de

Sayfa 16’da

15’te

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istas-
yon inşaatları ve mekanik aksamın imalatı hızla de-

vam eden yeni teleferik hattını 1 yıl içinde tamamlayarak, 
Uludağ’a ulaşımını konforlu hale getirmeye hedefledikleri-
ni belirtti. 

ç

Sayfa 5’te

Büyükşehir Belediyesi çağdaş ve konforlu ulaşımı üniversite ile 
buluşturan 6,5 kilometrelik Görükle hattında yolculu seferleri baş-
lattı. Yeni dönemde kampüse Bursaray’la ulaşma imkanı yakalayan 
binlerce üniversiteli genç ve Tıp Fakültesi’ne giden vatandaşlar, 
kesintisiz ulaşımın keyfini çıkardı. Sayfa 4’te

Uludağ Göller bölge-
sinde yaşanan çevre 
kirliliğini önlemek 

amacıyla çalışmalar 
başlatıldı.

9’da
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Bursa’da bulunan gençlik meclisleri 
arasında iletişim ve işbirliği ağı oluştu-

rulması amacıyla düzenlenen buluşmaların 
3.’sü tarihi şehir İznik’te gerçekleştirildi. İz-
nik Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen buluşmaya Bursa, Osmangazi, Nilü-
fer, İznik, Büyükorhan ve Harmancık Gençlik 
Meclisi üyeleri ile Türkiye Gençlik Kurultayı 
Genel Başkanı katıldı.
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar, organizasyona ev sahip-
liği yapan ve buluşma için çalışmalarını uzun 
zamandır sürdüren İznik Gençlik Meclisi 
üyelerine ve Başkan Duygu Teke’ye teşekkür 
etti. Bir yıl önce aynı salonda İznik Gençlik 
Meclisi’nin ilk seçimli genel kuruluna katıl-
dığını belirten Başkan Darılmazlar, seçimle 
beraber İznik için güzel işlere imza atacak 
bir ekibin oluşturulduğunu söyledi. İznik 
Gençlik Meclisi’nin, Bursa Gençlik Meclisleri 
arasındaki ağın en önemli kilit taşlarından 
biri olduğunu ifade eden Darılmazlar, “Bu-
gün Bursa Gençlik Meclisleri Buluşması’nın 
3.’sünü gerçekleştirmenin gurunu yaşıyo-
ruz. İki ayda bir yaptığımız buluşmaların ilki 
Bursa’da, ikincisi ise Harmancık’ta düzen-
lenmişti. Bir önceki toplantıda tüm gençlik 
meclislerinin katılımı ile kitap okuma kam-
panyası düzenlenmesine karar verilmiş ve 
başarıyla gerçekleştirilmişti. Bugünkü top-
lantıda da ortak proje kararlarının çıkaca-
ğına inanıyorum. Çünkü Bursa’da yaşayan 
gençler olarak ortak yapacağımız etkinlik ve 
çalışmalara ihtiyacımız var” dedi.
Türkiye Gençlik Kurultayı Genel Başkanı En-
gin Semerci ise, kent konseyleri ve gençlik 
meclislerinin önemine vurgu yaptı. Gençler 
ile kentlerde yaşayanların, yerel yönetimlere 
ve karar alma mekanizmalarına katılmala-
rında kent konseylerinin aracı olduğunu dile 
getiren Semerci, Bursa’nın her ilçesinde mu-

hakkak kent konseylerinin kurulması gerek-
tiğini dile getirdi. 
Gençlik meclislerinin proje bazlı çalışması 
gerektiğini anlatan Semerci, Avrupa Birliği 
Gençlik Programları’na çeşitli proje başvu-
rular yapılabileceğini anlattı. Deneyim pay-
laşımının öneminde vurgu yapan Semerci, 
buluşmayı başlatan Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi ile ev sahipliği gerçekleştiren 
İznik Tarih kokan İznik’te, gençlik meclisle-
rini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile 
getiren İznik Gençlik Meclisi Başkanı Duygu 
Teke, 3. Bursa Gençlik Meclisi Buluşması için 
uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söy-
ledi. İznik Gençlik Meclisi’nin çok yeni olma-
sına karşın ilçede önemli çalışmalara imza 
attığını ve yerel yöneticilerin de dikkatini 
çektiğini söyleyen Başkan Teke, kendilerine 
yol gösteren Bursa Gençlik Meclisi üyelerine 
teşekkür etti. 

Gençlerin İznik buluşması
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan ‘Bursa 
Gençlik Meclisleri Buluşmaları’nın 3.’sü İznik Gençlik Meclisi’nin 

ev sahipliğinde düzenlendi.

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yılı, Hey-
kel’deki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle kutlandı. 
Kurtuluş günü kutlamalarına vatandaşlar da yoğun katılım 
sağlayarak, coşkulu görüntüler sergiledi.

Kurtuluş coşkusu

Kosovalı izciler Bursa’da

Büyükşehir Belediyesi ve Bur-
sa Valiliği tarafından düzen-

lenen ‘Bursa’nın Düşman İşgalin-
den Kurtuluşunun 89. Yılı Kutlama 
Programı’, bu yıl 11 Eylül’ün pazar 
gününe denk gelmesi sebebiyle, ön-
ceki yılların aksine öğlen saatlerin-
de gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunulması, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan kurtuluş törenleri; Valilik 
binasında kutlamaların kabulüyle 
devam etti. Vali Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Ümit Yılmaz, burada 
kutlamaları kabul etti. Kutlamalar 
Orduevi´nde de devam etti.
Daha sonra Vali Şahabettin Harput, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Ümit Yılmaz ve Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Atatürk 
Caddesi’nde tören arabasıyla halkı 
selamlayarak, bayramlarını kutladı. 
Atatürk Anıtı önündeki törenlerde, 
kente temsili olarak Türk askerinin 
girmesi ve Bursa’nın düşman işga-
linden kurtarılması canlandırıldı. 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
üyeleri Valilik binası önünde topla-
narak göndere Türk Bayrağı çekti. 
Valilik binasından çıkarılan ‘hürri-
yet kızı´, askerlerle birlikte elinde-
ki Türk Bayrağı’nı Vali Şahabettin 
Harput´a takdim etti. Bayrağı öpe-
rek alan Vali Harput, askerlere te-
şekkür etti. Aynı zamanda Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe 
de hürriyet kızına çiçek takdim etti.
“11 Eylül Bursa’nın zafer günüdür” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın 2 yıl 2 ay 2 gün süren iş-
galden kurtuluşunun kutlandığını 
hatırlatarak, “89 yıl önce bize özgür 

bir kent bırakanları bugün saygıyla 
anıyoruz” dedi. Bursa’nın ufkunu 
kaplayan kara bulutların 89 yıl önce 
11 Eylül’de kahramanca verilen 
mücadelenin ardından dağıtıldı-
ğını söyleyen Başkan Altepe, “11 
Eylül Bursa’nın kurtuluşu ve zafer 
günüdür. Koca bir imparatorluğun 
medeniyetinin simgesi olan Bursa, 
11 Eylül’de özgürlüğüne kavuşmuş-
tur” diyerek, kurtuluş sürecinin hiç 
de kolay geçmediğini ve ataların bu 
kenti işgalden kurtarmak için canla-
rını feda ettiğini anlattı.
Başkan Altepe, “Tarihini bilmeyen-
ler geleceğe yön veremezler. Bursa, 
tarihini bilenlerin elinde giderek 
büyüyen bir kent olacaktır. Sorum-
luluğumuzu biliyor ve bu kenti, 
daha yaşanılabilir sağlıklı bir dünya 
kenti yapmak için çabalıyoruz. An-
cak bu sayede ecdadımıza layık ola-
biliriz” diye konuştu

Konuklarını Heykel’deki tari-
hi binanın meclis salonunda 

ağırlayan Başkanvekili Atilla Ödünç, 
Balkanlar ve Türkiye’nin ayrılmaz 
bir bütünün parçaları olduğu-
nu söyledi. Etkinlik kapsamında 
Bursa’ya gelen gençlerin, kentte çok 
sayıda Osmanlı eseri göreceğini ve 
Kosova ile Bursa arasında pek çok 
ortak noktaya tanıklık edeceklerini 
vurguladı. Özellikle son dönemde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yok 
olmaya yüz tutmuş eserleri ayağa 
kaldırma yönünde önemli çalış-
malara imza attığını dile getiren 
Ödünç, benzer çalışmaların Kosova 
başta olmak üzere tüm balkanlarda 
da sürdürüldüğünü vurguladı.
Kosova Dağcılık Federasyonu As 
Başkanı ve Grup Koordinötürü Ka-
zım Topoyan ise heyetin ağırlıklı 

olarak Prizren’den geldiğini belir-
terek, Bursa’da da kendilerini evle-
rinde hissettiklerini söyledi. Özel-
likle Osmanlı eserleri bakımından 
her iki kentin de birbirine benze-
diğini dile getiren Topoyan, “Sultan 
Murat’ın türbesinin biri bizim ken-
timizde diğeri ise Bursa’da. Bu bile 
iki kent arasındaki bağı görmek için 
yeterli” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkanvekili 
Atilla Ödünç, günün anısına konuk-
larına Bursa’yı tanıtan kitapçıklar 
ve çeşitli hediyeler verdi.
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Bu yıl 5’si düzenlenen Dünya 
Kanal Şehirleri Fuarı ile 1. Kü-

resel Tasarım Şehirleri Konferansı, 
5 kıtada yer alan 30 ülkenin 40 şeh-
rinden gelen temsilcinin katılımıy-
la Çin’in Yangzhou kentinde yapıl-
dı. Çin’in ev sahipliği yaptığı Pekin 
Olimpiyatları’nın açılışını aratmaya-
cak güzellikteki görsel şovla başla-
yan konferansa ilgili bakanların yanı 
sıra dünyaca ünlü ulusal otoritelerde 
katıldı.
Şehirler yeniden dizayn ediliyor
Konferansta konuşmacıların gö-
revlerine göre hazırlanan yöresel 
kıyafetler büyük ilgi çekti. Belediye 
başkanlarının giydiği yeşil kıyafetle 
konferansa katılan Başkan Altepe, 
üzerindeki kıyafetin yeşil ve çiçek-
lerinin beyaz olmasıyla ilgili “Çin’de 
bile her yanımız yeşil-beyaz” şeklin-
de espri yaptı. Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanı olarak Türkiye’de 
hükümetin yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesine yönelik çalışmaları 
hakkında da bilgiler veren Başkan 
Altepe, yerel yönetimlerin güçlen-
dirilmesiyle Türkiye’deki şehirlerin 
yeniden dizayn edildiğini vurguladı. 
Bursa’nın tarihi, doğal ve kültürel 
zenginliklerinin yeniden ortaya çıka-
rılmasına yönelik çalışmalarını anla-
tan Başkan Altepe, konferansta Ulu-
abat Gölü-Marmara Denizi Bağlantı 
Kanalı ve Bölgesel Ekolojik Turizm 
Parkı Projesi ile ilgili de sunum yaptı.
Uluabat eko-turizm ile korunacak, 
dünyaya tanıtılacak
Uluabat ve çevresindeki bölgenin 

tarihteki önemine değinen Başkan 
Altepe, bu çalışmayla ekoloji, tarih, 
kırsal yaşam ve eğlence gibi farklı 
potansiyellerin bir araya getirileceği 
alanın bölgesel ve ülke ölçeğindeki 
öneminin vurgulanmasını hedefle-
diklerini söyledi. Uluabat’ın ekolojik 

anlamda, endemik flora ve fauna tür-
leri ile küresel ölçekte öneme sahip 
olduğunu anlatan Başkan Altepe, 
eko-turizm ile bu bölgenin sahip ol-
duğu zenginliği de korumayı amaç-
ladıklarını belirtti. Başkan Altepe, 
çevreyi korumanın aynı zamanda 
eko-turizm çerçevesinde ekonomik 
katkısının sağlanması ile alana sahip 
çıkılma bilincine de önemli bir katkı 
sağlayacağını vurguladı. Bu doğrul-
tuda, bir çevre projesi olarak ele alı-
nan projenin temel amacının mevcut 
potansiyellerin ekolojik dengeler gö-
zetilerek değerlendirilmesi olduğu-
nu kaydeden Başkan Altepe, bunun 
bölgenin sahip olduğu değerlerin 
daha geniş çevrelerde tanıtılması ve 
duyarlılığın geliştirilmesini de artıra-
cağını ifade etti.

Uluabat’ın uluslararası  
lansmanı Çin’de yapıldı

ç

Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Osmangazi 

Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Seçimli 
Genel Kurulu’nda, mevcut başkan 
Mehmet Semih Pala ile Mehmet İn-
kaya başkanlık için yarıştı. Bursa 
Kent Konseyi delegelerinin de bü-
yük ilgi gösterdiği genel kurul, İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Bursa Kent Konseyi çalışmalarının 
anlatıldığı sunumun ardından Divan 
Kurulu başkanlığına Fahrettin Yıldı-
rım seçildi. Gündem maddelerinin 
okunmasının ardından söz alan baş-
kan adayları, yeni dönemde yapmayı 
planladıkları projeler hakkında bilgi 
verdi. Ardından başkanlık seçimle-
rine gidildi. Açık oylama ile yapılan 
seçimlerin sonunda, mevcut başkan 
Semih Pala oyların yüzde 90’ını ala-
rak yeniden başkanlığa seçildi.
Bursa Kent Konseyi delegelerine ve 
gönüllülerine teşekkür eden Başkan 
Mehmet Semih Pala, yeni dönem-
de Bursa ve Türkiye için faydalı ve 
örnek çalışmalar yapmaya devam 
edeceklerini kaydetti.Daha sonra yü-
rütme kurulu üyelerinin seçimi için 
delegeler sandık başına gitti. Seçi-
min sonunda Mehmet Semih Pala’nın 
sunduğu liste kazandı. Mehmet Se-
mih Pala başkanlığındaki Bursa Kent 

Konseyi’nin yürütme kurulu şu isim-
lerden oluştu;
“Ceyhun İrgil, Cemil Tekin, Fahrettin 
Bozkurt, Arif Çelenk, Mecbure Altun, 
M. Necati Şahin, Lütfü Taşçı, Hasan 
Vanlıoğlu, Şuayip Toprak, Rıdvan Çi-
çek, Şehmuz Seviş, Şerif Akgün” 
Seçimin ardından Bursa Kent Konse-
yi camiasına teşekkür eden Başkan 
Pala, 2 yıllık sürecin ardından Bursa-
lıların yapılan açık oylamada yüzde 
90-95 gibi ezici bir çoğunlukla tekrar 
başkan olarak seçmesinin mutlu-
luğunu yaşadığını dile getirdi. Kent 
konseylerinin ciddi yerler olduğunu, 

gayri ciddi davranışların sergilene-
ceği yerlerin olmadığını söyleyen 
Başkan Pala, “Kent konseyleri ne ko-
nuştuğunu bilen insanların bulundu-
ğu yerler olmalıdır. Zaten yüzde 90-
95 oy oranı da tokat gibi bir cevap 
olmuştur. Bursa’da bir kısım insanlar 
veya çevreler Semih Pala üzerinden, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe üzerinden bazı şeyler yapmak 
istiyor olabilir. Ama bunu kent kon-
seyleri üzerinden yapmasınlar. Yap-
mayı denediler, Bursalılar buna ce-
vap verdi. Bu seçim, Bursa’nın sosyal 
ve cemiyet hayatı açısından da çok 
önemlidir” dedi.

Pala, güven tazeledi
Bursa Kent Konseyi’nin 2’inci Genel Kurulu’nda delege 
oylarının yüzde 90’ını alarak yeniden başkanlığa seçilen 
Mehmet Semih Pala, güven tazeledi.
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Bursa Kent Konseyi’nin 2 yılda yaptığı örnek 
çalışmaların anlatıldığı ‘2. Bursa Buluşması’ 

toplantısına, Valilik, belediye, kamu kurum ve ku-
ruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti, üniver-
site, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumla-
rı, sendika, vakıf, dernek, basın mensupları, kente 
gönül verenlerle Bursa Kent Konseyi meclisleri ve 
çalışma grupları katıldı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı buluşmada, Kadın, 
Gençlik, Engelli ve Çocuk meclisleri ile çalışma 
grupları stant açtı. Havacılık, Uludağ, Kent Güven-
liği, Tiyatro, Fotoğraf İmece, Ressamlar ve Yaban-
cılar çalışma grupları da sergileriyle büyük ilgi 
gördü. Programda, Orkestra Şube Müdürlüğü Türk 
Sanat Müziği Bölümü ve Engelliler Meclisi üyeleri 
tarafından kurulan ‘Ritim Grubu’nun gösterisi ka-
tılanlardan alkış aldı.

Türkiye’nin en 
önemli kış tu-

rizm merkezlerinden 
biri olan ve kayak 
severler tarafından 
‘Beyaz Cennet’ olarak 
adlandırılan Uludağ’ın 
doğal güzellikleri, yö-
netiminde yaşanan sıkıntılar ve çözüm bekleyen 
sorunları, Bursa Kent Konseyi tarafından ‘Uludağ’ 
adının verilişinin 86. yılı anısına düzenlenen etkin-
liklerle gündeme taşındı. Bursa Kent Konseyi ofis-
lerinde düzenlenen söyleşiye, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, Genel Sekreter Enes 
Battal Keskin, Uludağ Çalışma Grubu Temsilcisi 
Serdar Kuşku, Soyadı Kanunu ile Uludağ soyadını 
alan Dr. Osman Şevki Bey’in kızı Ela Yıldızeli ve to-
runlarının yanı sıra Bursa kayak ve dağcılık kulüp-
lerinin kurucu üyelerinin çocukları da katıldı.

Bursa Kent Konseyi 
Bursa’yı buluşturdu

Uludağ 86 yaşında

ç

Türkiye’ye örnek çalışmalar gerçek-
leştiren ve Türkiye’nin en büyük kent 
konseyi konumuna gelen Bursa Kent 
Konseyi’nin ‘2. Bursa Buluşması’, 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uluabat Gölü’nü Marmara Denizi’ne bağlayan 
38 kilometre uzunluğundaki kanalın turizme açılması projesini, Çin’de bu yıl 5’incisi düzen-
lenen Dünya Kanal Şehirleri Fuarı ile 1. Küresel Tasarım Şehirleri Konferansı’nda tanıttı.

Bursa Kent Konseyi Uludağ Çalışma 
Grubu, Keşiş Dağı’na ‘Uludağ’ adının ve-
rilmesinin 86’ıncı yılı anısına ‘2. Uludağ 
Buluşması’ etkinliğini düzenlendi.
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Üniversitede “raylı” dönem

Bursa’da ulaşım sorununu 
raylı sistem yatırımları ile 

çözmeyi hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, Altınşehir, Ertuğrul ve 
Özlüce istasyonlarının Aralık ayın-
da yolculu seferlere başlamasının 
ardından Yüzüncü Yıl, Batıkent ve 
Üniversite istasyonlarını da sefer-
lere açtı. Uludağ Üniversitesi’ne 
ulaşımı rahatlatan Görükle hat-
tında seferlerin başlamasıyla bir-
likte, Üniversite İstasyonu’ndan 
Arabayatağı’na gidecek olan 2 nu-
maralı metro ile herhangi bir aktar-
ma yapmadan kentin iki uç noktası 
arasında kesintisiz ulaşım sağlan-
mış oldu.
Daha önceden üniversiteye ulaşım 
için belediye otobüslerini tercih 
eden ve mahallelerine göre zaman 
zaman birkaç aktarma yapmak 
zorunda kalan öğrenciler ve va-
tandaşlar, raylı sistem sayesinde 
kampüse kesintisiz ulaşım imkanı 
yakaladı. Üniversite öğrencileri, 
öğretim üyeleri ve hastaneye ge-
len vatandaşların, özel otomobil 
yerine Bursaray’ı tercih etmesiyle 

birlikte İzmir yolu üzerindeki trafik 
yükünün de önümüzdeki günlerde 
önemli ölçüde azalması bekleniyor. 
Yeni eğitim döneminde kampüse 
Bursaray’la ulaşma imkanı bulan 
gençler, “Daha önceden otobüsler-
le gelmek zorunda kalıyorduk. Tıp 
Fakültesi’nin kampüste olması ne-
deniyle otobüsler çok dolu oluyor-
du. Ancak Bursaray’la birlikte ferah 
ferah üniversiteye ulaştık. Herhan-
gi bir aktarma yapmadan tek araç-
la üniversiteye ulaşmak oldukça 
keyifli. Bize bu imkanı sağlamaları 
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Kent merkezini raylı sis-
temle tanıştıran Cumhuri-

yet Caddesi tramvay hattı, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
Davutkadı’ya kadar uzatılıyor. 
Faaliyete geçmesinin ardından 
kısa sürede vatandaşların yo-
ğun ilgisiyle karşılanan tramvay, 
turistik amacının yanında şimdi 
de bölge halkının günlük ulaşım 
ihtiyaçlarını karşılayacak. Hat, 
Gökdere meydanında mevcut 
hattın sonundan başlayarak 
İncirli Caddesi boyunca Davut-
kadı’daki Dökümhane Hamamı’na 
kadar 1123 metre uzatılacak. Yeni 
hatla tramvay hattının uzunluğu 
2350 metreye ulaşacak.
İncirli Caddesi boyunca tramvayın 
geçeceği hat üzerinde kazı çalışma-
ları tamamlanan bölgelere beton 
dökme işlemine başlanırken, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
çalışmaları yerinde inceledi. Burulaş 
Genel Müdürü Levent Fidansoy’dan 

çalışmalar hakkında bilgi alan 
Başkan Altepe, Yıldırım’a da 
önemli bir vizyon katacak olan 
projenin Ekim ayı sonunda ta-
mamlanacağını söyledi. Davut-
kadı ve Emirsultan bölgesinin 
bu hat ile Zafer Meydanı’na dola-
yısıyla tarihi çarşı ve hanlar böl-
gesine bağlanacağını hatırlatan 
Başkan Altepe, turistik amaçlı 
olarak hayata geçirdikleri tram-
vay hattı projesinin bundan son-
da bölge halkının günlük ulaşım 
ihtiyaçlarını da karşılayacağını 

kaydetti. Projenin yaklaşık 3 milyon 
TL’ye mal olacağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Davutkadı’yı raylarla kent 
merkezine bağlayacak olan bu proje 
aynı zamanda İncirli Caddesi’ne de 
ayrı bir vizyon katacak. Mevcut 3 
vagonumuza 2 tane daha ilave yapa-
cağız. İmalatları yurtdışında yapılan 
parçaların da gelmesiyle çalışmaları 
kısa zamanda tamamlayacağız” diye 
konuştu

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşı ve hanlar bölgesine ayrı bir değer kazan-
dırmak amacıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet Caddesi tramvay hattını, İncirli 
Caddesi boyunca Davutkadı Dökümhane Hamamı’na kadar uzatacağı proje hızla 
ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi çağdaş ve konforlu ulaşımı üniversite ile buluşturan 6,5 
kilometrelik Görükle hattında yolculu seferleri başlattı. Yeni dönemde kampüse 
Bursaray’la ulaşma imkanı yakalayan binlerce üniversiteli genç ve Tıp Fakültesi’ne 
giden vatandaşlar, kesintisiz ulaşımın keyfini çıkardı.

Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olması için 
bütçenin yüzde 70’inden fazlasını ulaşım 

yatırımlarına ayıran Büyükşehir Belediyesi, bir 
taraftan raylı sistem ağını genişletirken diğer ta-
raftan da yeni yollar açarak karayolu ulaşımına 
da nefes aldırıyor. Özellikle sanayi bölgelerinin 
kent merkezi sınırlarında kalmasıyla sanayi böl-
gelerine giriş çıkış yapan ağır tonajlı araçların 
trafiğe getirdiği yükü ortadan kaldırmak ama-
cıyla projelendiren Özlüce-Geçit kavşakları bağ-
lantı yolu inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. 
Özlüce Kavşağı – Cezaevi ve Cezaevi- Geçit Kav-
şağı olarak iki etap halinde sürdürülen çalışma-
lar sonucunda toplam 5 bin 800 metrelik yeni 
güzergah oluşturuldu. Çevreyolu bağlantısının 
da tamamlanmasının ardından sanayi bölgele-
rinden çıkan ağır tonajlı araçlar, kent merkezine 
girmeden Minareliçavuş üzerinden çevre yoluna 
bağlanabilecek. 
Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği 
yeni yolda Genel Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardar ile birlikte incelemelerle bulunan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Fen İşleri 
Daire Başkanı Fehmi Ökten’den çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. Yeni yolun Özlüce bölgesindeki 
genişliğinin yaklaşık 40 metre olduğunu ve yo-
lun ortalama 30 metre genişlikle tamamlandığı-
nı dile getiren Başkan Altepe, “Bu yol sanayi böl-
gelerine gelen ağır tonajlı araçların kent merkezi 
trafiğinden arındırılması için büyük önem taşı-
yor. Miraneliçavuş üzerinden İzmir ve Mudanya 
yollarını birbirine bağlayan önemli bir arteri 
Bursa’ya kazandırmış oluyoruz. ‘Yol medeniyet-
tir’ anlayışı ile ulaşım yatırımlarına önemli kay-
nak aktarıyoruz. Bu doğrultuda geride kalan 28 
ayda yaklaşık 300 kilometre yeni yolu kentimize 
kazandırmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Bağlantı  
yollarıyla  
trafik  
yüklerinden  
arınıyor

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ve İzmir Yolu Özlüce 
Kavşağı ile Mudanya Yolu Geçit 
Kavşağını Minareliçavuş üzerin-
den birbirine bağlayan 5.8 kilo-
metrelik yeni yol ile ağır tonajlı 
araçlar kent merkezine girmeden 
sanayi bölgelerine ve çevreyoluna 
ulaşabilecek.

Davutkadı, raylarla merkeze bağlanıyor
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Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ’a ulaşımda en önemli 

araç olan teleferiğin yenilenmesi 
için çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Teferrüç istasyonunda kaba 
inşaatı tamamlanan makine dairesi 
ve mekanik akşamların imalatların-
da incelemelerde bulunan Başkan 
Altepe, yeni sistemle birlikte telefe-
rik hattının taşıma kapasitesinin 12 
kat artacağını vurguladı. 
Başkan Altepe, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ve Mustafa Altın ile 
birlikte yaptığı incelemede, inşaat 
ve imalat çalışmaları hakkında mü-
teahhit firma yetkililerinden bilgi-
ler de aldı.
“Sıkıntıları aştık  
çalışmalar hızla sürüyor”
Başkan Altepe, Uludağ’ı Bursa 
ekonomisine daha fazla katkı sağ-
layacak hale getirmek istedikle-
rinin belirterek, “Uludağ’ın kent 
ekonomisi açısından büyük önemi 
var. Uludağ’da en çok sıkıntı çeki-
len konu ise ulaşım. Tüm dünyada 
dağ bölgelerinde en rahat ve kulla-
nışlı ulaşım aracı teleferik. Biz de 
Bursa’da 1960’lı yıllarda devreye 
alınan teleferiğin taşıma kapasite-
sinin artırılması, modern ve keyif 

hale getirilmesi için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Proje süresince 
bazı sıkıntılar yaşadık. Hukuki en-
gellemelerle karşılaştık. Ancak tüm 
sıkıntıları aştık ve çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Hedefimiz 1 yıl 
içerisinde tüm mekanik akşamla-
rın imalatının tamamlanarak yeni 
teleferiğin hizmete açılması” diye 
konuştu.

22 dakikada oteller bölgesine
Şu anda ilk istasyon olan Tefer-
rüç’teki makine dairesinin kaba 
inşaatının tamamlandığına işaret 
eden Başkan Altepe, oteller bölge-
sine yapılacak istasyonunun inşaa-
tının başlayacağını kaydetti. Vagon-
lar, kabinler, direkler, elektronik ve 
elektrik aksamla ilgili imalatların 
konusunda uzman Doppelmayr fir-
masının Avusturya ve Almanya’da-
ki tesislerinde devam ettiğinin al-
tını çizen Başkan Altepe, “Bir yıl 
içinde yeni teleferiği tamamlayıp 
Bursa’dan Uludağ oteller bölgesi-
ne ulaşımı 22 dakikaya indirece-
ğiz. Yeni sistemle birlikte mevcutta 
Sarıalan’a kadar 4 bin 500 metre 
olan teleferik hattı 8 bin 400 metre-
ye çıkarak oteller bölgesine kadar 
uzanmış olacak. Bursa’da konak-
layan misafirler kayak takımlarını 
alıp yeni teleferik sistemi ile 22 
dakikada pistlere ulaşabilecekler. 
Yazın da kente gelen iç ve dış tu-
rizm misafirleri yeni hat sayesinde 
rahatça Uludağ’a çıkabilecekler. 
Amacımız Uludağ’a ulaşımda kara-
yolunun mümkün olduğunca kulla-
nılmaması ve yeni sistemle birlikte 
zirveye keyifli, manzaralı ve konfor-
lu bir yolculuk yapılması. Şimdiden 
tüm Bursa’ya hayırlı olsun” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz aylarda 

ulaşıma açılan Emek kavşağını da 
bünyesinde barındıran Bursaray 
Emek hattındaki çalışmalar, gece 
gündüz aralıksız şekilde sürüyor. Bu 
hattın da yılsonuna kadar yolculu 
seferlere açılması planlanırken, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Korupark önündeki istasyonda 
devam eden çalışmaları yerinde in-
celedi. Başkan Altepe, Genel Sekreter 
Yardımcıları Bayram Vardar ve Mus-
tafa Altın’ın da katıldığı inceleme ge-
zisinde yüklenici firma Yapı Merkezi 
Proje Müdürü Ramih Muştu’dan ça-

lışmalar hakkında bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, geçtiğimiz dönem yapılan 
üniversite hattı ihalesinin yeniden 
ele alınmasıyla sağlanan yüzde 
36’lık tasarrufla inşaatına başlanan 

iki duraklı Emek hattını da yılsonu-
na kadar yolculu seferlere açmayı 
planladıklarını söyledi. Emek hattına 
yaklaşık 80 milyon TL’lik yatırım ya-
pıldığını dile getiren Başkan Altepe, 
“Bu yılsonuna kadar Emek bölgesi-
nin de şehir merkezi ile bağlantısı 
sağlanmış olacak. Bu sayede bölge 
halkı konforlu ulaşım ağı sayesinde 
kent merkezine, çarşıya rahatlıkla 
ulaşabilecek. Yüklenici firma inşaatı 
normal zamanından önce bitirebil-
mek için gece gündüz yoğun bir ça-
lışma sergiliyor. Yılsonuna kadar bu 
hattımızı da sisteme dahil etmiş ola-
cağız” diye konuştu.

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istasyon inşaatları ve mekanik aksa-
mın imalatı hızla devam eden yeni teleferik hattını 1 yıl içinde tamamlayarak, 
Uludağ’a ulaşımını konforlu hale getirmeye hedeflediklerini belirtti. 

Emek Hattı’nın yılsonuna kadar tamamlanması için 150 işçiyle gece gündüz yoğun 
bir mesai harcanıyor.

Yeni köprülerle 
ulaşıma  
kalıcı çözüm

Bursa’nın daha ulaşılabilir bir kent ol-
ması amacıyla yatırım bütçesinin yüzde 

70’inden fazlasını ulaşıma ayıran Büyükşehir 
Belediyesi, raylı sistem yatırımlarıyla konforlu 
ulaşımı kentin her köşesine yaymayı amaçlar-
ken, mevcut yol ve köprüleri de sağlıklı hale 
getirerek karayolu ulaşımındaki sorunları da 
bir bir ortadan kaldırıyor. Özellikle Büyükşe-
hir sınırlarına sonradan bağlanan yerleşim 
birimlerindeki dar, bakımsız ve ihtiyaca cevap 
vermeyen köprüleri mercek altına alan Büyük-
şehir Belediyesi, sadece bir aracın geçebileceği 
genişlikte olan Özlüce köprüsünü de daha ge-
niş ve modern bir köprüyle değiştiriyor.

Ana artere bağlanıyor
Özlüce köprüsü inşa çalışmalarını yerinde in-
celeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, çalışmalar hakkında Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi Ökten’den bilgi aldı. Ulaşım 
sorununu bir bütün olarak ele aldıklarını ve 
ihtiyacı karşılamayan dar köprülerin sağlıklı 
hale getirilmesi için de yoğun çaba harcadıkla-
rını belirten Başkan Altepe, “Bu konuda ‘han-
gi kurum sorumlu’ diye düşünmeden hemen 
projelerimizi hazırlayıp, çalışmaları başlatı-
yoruz. Özellikle yapılaşma yoğunluğunun art-
maya başladığı Özlüce bölgesindeki bu köprü 
de aynı tek aracın geçişine imkan sağlaması 
yüzünden ihtiyacı karşılayamıyordu. Mevcut 
köprünün yakınına yaptığımız bu modern ve 
geniş köprü aynı zamanda yakın bir gelecekte 
ana artere bağlanacak. Bu sayede bir araç köp-
rüden geçerken, karşıdan gelen aracın köprü-
başında beklemesine gerek kalmayacak” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, yenilenen Özlüce köprüsünün 
kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, ça-
lışmalar kapsamında 7 merkez ilçedeki tüm 
köprülerin mercek altına alındığını da sözle-
rine ekledi.

ç

Büyükşehir Belediyesi raylı sitem, 
yeni yollar açılması ve kavşak 
düzenlemesi gibi ulaşım yatı-
rımlarını aralıksız sürdürürken, 
özellikle büyükşehir sınırlarına 
sonradan bağlanan bölgelerdeki 
ihtiyacı karşılayamayan köprüleri 
de modernize ediyor.

Zirveye yolculuk başlıyor

Emek hattında 150 işçiyle yoğun mesai
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TÜRSAB yetkililerinin de hazır bu-
lunduğu ziyarette konuşan Mehmet 

Semih Pala, Bursa’nın artık sanayiye doy-
duğunu, tüm kurum ve kuruluşlarıyla tu-
rizme yöneldiğini belirtti. Bursa’ya 100 
bin turistin gelmesinin gülünç olduğu-
nu, dışarıdan bakıldığında hiç yakışma-
yan bir rakam olduğunu kaydeden Pala, 
turizmin öne çıkarılması için herkesin 
üzerine düşeni yapmaya başladığını ifa-
de etti. Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 
çarşılarının, tarihi mekanlarının ve ula-
şımının güzelleştirilmesi için çalıştığını 
anlatan Pala, belediyenin kendi kurum, 
kuruluşları ve tesisleriyle de bu yönde 
katkı sağladığını söyledi. Pala, Merinos 
AKKM’nin 150 milyon dolarlık bir yatı-
rım olduğunu da hatırlattı. Zaman içeri-
sinde eksikleri gidererek tesisin Bursa 
ekonomisine faydalı olması için uğraş-
tıklarını belirten Pala, “İstanbul’da bele-

diye çok güçlü olmasına rağmen kongre 
merkezlerini özel sektör yönetiyor. Ama 
Bursa’da bu işe girdik. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yönetim anlayışıyla Meri-
nos AKKM’yi işletiyoruz. Bunu Bursa ve 
Türkiye ile bütünleştirdik. Bir yılda 700 
etkinlik yapılırken, 500 bin kişi hareketi 
de oluştu. Tesise gelen insanların önemli 
bir kısmı şehir dışından hatta yurtdışın-
dan geldi. Bu sayede şehre önemli bir 

ekonomik katkı sağladık” diye konuştu.
Bursa’nın ulusal ve uluslararası kongre-
leri hedeflemesi gerektiğine de değinen 
Pala, “Uluslararası kongreleri Bursa’ya 
getirmek çok zor, meşakkatli ve uzun 
soluklu bir iştir. Bırakın uluslararası 
kongreleri, Bursa’ya getirdiğimiz ulusal 
kongreler bile bazı sebeplerden dolayı 
şehirden kaçıyor. ‘Merinos AKKM kongre 
getirsin’ deniyor ama durum böyle değil. 
Biz her türlü yükün altına girmeye hazı-
rız” diye konuştu.
“Merinos AKKM Bursa’nındır”
TÜRSAB Güney Marmara Yürütme Kuru-
lu Başkanı Mehmet Akkuş ise Bursa’nın 
en güzide mekanlarından olan ve turiz-
min olmazsa olmazı Merinos AKKM’nin 
yönetimi tarafından yapılan ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 

Geçtiğimiz eğitim dönemi başında 
yaklaşık 17 bin dar gelirli öğren-

ciye kırtasiye seti dağıtan Büyükşehir 
Belediyesi, 2011 – 2012 eğitim dönemi 
için hazırlattığı 20 bin kırtasiye seti-
nin dağıtımını başlattı. Hasan Öztimur 
İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle bir 
araya gelen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yeni eğitim öğretim 
döneminde öğrenci ve öğretmenlere 
başarılar dilerken, gerek okulların fi-
ziki eksiklerinin giderilmesi gerekse 
yoksul öğrencilere destek konusunda 
çalışmalarının artarak devam edeceği-
ni söyledi.
Hedef; eğitimde  
çıtayı yükseltmek
Eğitim yardımlarının bu yılki startını 
Hasan Öztimur İlköğretim Okulu’nda 
veren Başkan Altepe, Yıldırım İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sebahattin Gençel ile 
birlikte Okul Müdürü Vahdet Okulevi’ni 
odasında ziyaret etti. Eğitim çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Başkan Altepe, 
il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile 
koordinasyon içinde çalıştıklarını be-
lirterek, hedeflerinin Bursa’da eğitimin 
çıtasını daha da yükseklere çıkartmak 
olduğunu söyledi. Özellikle okullara 
spor salonu kazandırılması, çevre dü-
zenlemelerinin yapılması konusunda 
önemli çalışmaları hayata geçirdikleri-
ni hatırlatan Başkan Altepe, “Dar gelirli 
ailelerin çocuklarının derslerinden geri 
kalmaması için eğitim yardımlarımızı 
bu yıl da sürdürüyoruz. Kentin gelecek-
teki yöneticileri olan çocuklarımızın 
tam donanımlı bireyler olarak yetiş-
mesini hedefleniyoruz. Bu nedenle de 
onlardan kaynaklanmayan tüm eşitsiz-
likleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu.
“Büyükşehir her zaman  
yanımızda”
Okullardaki fiziki eksikliklerin ortadan 
kaldırılması noktasında Büyükşehir 
Belediyesi’nin her zaman eğitim cami-
asının yanında olduğunu dile getiren 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin 
Gençel ise, “İhtiyaç sahibi öğrencilere 
yapılan bu yardımlar da büyük önem 
taşıyor. Ben hem yardım alan öğrenci-
lerimiz hem de eğitim camiasına adına 
destekleri nedeniyle başkanımıza ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan ve içinde defterden 
kaleme bir öğrenci için gerekli tüm 
kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 
20 bin çantadan 15 bini milli eğitim 
kanalıyla dağıtılacak. Kalan 5 bin çanta 
ise Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru 
yapan ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Eğitimde  
fırsat eşitliği 
Büyükşehir’le 
sağlanıyor

Bursa’nın hedefi turizm

Yeni hizmet binası
kendi enerjisini
üretecek

ç

ç
çBüyükşehir Bele-

diyesi yeni hizmet 
binasının yaptırılacağı 
eski sebze halinin bu-
lunduğu alanda başlatı-
lan hummalı çalışmalar 
hızla sürüyor. Önümüzde-
ki günlerde temeli atılacak 
olan yeni hizmet binası sa-
yesinde kentin farklı nokta-
larındaki hizmet birimleri 
tek çatı altına toplanırken, 
yeni bina aynı zamanda kul-
lanılan teknoloji sayesinde 
de dikkati çekiyor. Isınmanın 
doğalgaz sistemiyle sağlana-
cağı binada three jenerasyon 
sistemi sayesinde doğalgazdan 
elektrik elde edilecek. Binada 
tüketilecek elektriğin yüzde 
50’si bu sistem sayesinde üretilecek.
Tek merkezden hizmet
Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet bina-
sının yapılacağı alanda devam eden ça-
lışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Fen İşleri 
Daire Başkanı Fehmi Ökten’den çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Bele-
diyesi birimlerinin şehrin değişik nokta

larında yer al- 
dığını ifade eden Başkan Al-

tepe, “Birimler arasındaki uzaklık, ça-
lışmaların verimini etkilemektedir. Aynı 
zamanda büyükşehir ve ilgili birimlerle 
işi olan vatandaşlarımız zor durumda 
kalıyordu. Belediye hizmetlerinin yaşamı 
kolaylaştırması gerekiyor. Yeni binanın 
tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediye-
si; daha ulaşılabilir, halkın gereksinim-
lerini karşılamada daha dinamik hale 
gelecek” dedi.

Projenin hizmet binasının ötesin-
de kente yeni bir yaşam alanı ka-
zandırma projesi olduğunun altı-
nı çizen Başkan Altepe, yaklaşık 
39 bin metrekare alanlı bölgeye 
sadece 8 bin metrekare taban 
alanlı inşaat yapılacağını vur-
guladı. Diğer kısımların kamu 
kullanımına açık park alanı 
olarak değerlendirileceğini 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Hizmet binasında, hizmet 
birimleri ve yönetim birim-
leri yer alacak. Bunların ya-
nında poliklinik, seminer, 
çok amaçlı salonlar, fuaye, 

sergi salonu, yemekhane ve kafeterya 
gibi tesisler yer alacak. Kapalı otopark 
bulunacak. Yaklaşık 15 bin metrekare 
alanlı park alanında çocuk oyun alanı, ge-
zinti yolları, oturma alanları ve kafeterya 
yer alacak. Proje alanının geçmişte Bur-
sa tren hattının ilk istasyon alanı olması 
nedeniyle tren istasyon binası formunda 
bir kafeterya da bu bölgede konumlandı-
rılacak. Park ve belediye binası arasında 
tasarlanan yaya yolu ile Zafer Mahallesi 
ve Ankara yolu arasındaki yaya bağlantı-
sı sağlanmış oyacak” diye konuştu.

Halen 1879 yılında Vali Ahmet Vefik 

Paşa döneminde yaptırılan tarihi binada 

hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin, 

eski sebze halinin bulunduğu alana yap-

tıracağı hizmet binası, teknolojik yatı-

rımlarıyla aynı zamanda kendi enerjisini 

üretecek.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim-
de fırsat eşitliğini sağlamak 
amacıyla dar gelirli ailelerin 
çocuklarına yönelik olarak ha-
zırladığı 20 bin eğitim setinin 
dağıtımına başladı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Genel Koordinatörü Mehmet Semih Pala, 
Merinos AKKM yetkilileriyle beraber TÜRSAB Güney Marmara Yürütme Kurulu Başkanı Meh-
met Akkuş’u ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediyesi, son iki yıl 
içinde gerek norm kadro gerekse 

fiziki mekanlarla güçlendirdiği itfaiye 
teşkilatını, kentin her köşesine ulaştırı-
yor. Daha önce kentin yüksek kesimle-
rinde dar sokaklarda kurulu mahalleler 
ile bazı dağ köylerine yangın dolapları 
yerleştiren İtfaiye Daire Başkanlığı, kent 
merkezine uzak olan Uludağ eteklerin-
deki Kirazlı Mahallesi’nde ise Gönül-
lü İtfaiye Teşkilatı’yla hizmet verecek. 
Gönüllü İtfaiye Teşkilatı için Mahalle 
Hizmet Konağı’nın üst katı yeniden dü-
zenlenirken, mahalle muhtarı İsmail 
Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 7 
mahalle sakini 79 saatlik özel eğitimden 
geçirildi. Yangın söndürme ve her koşul-
da yangına müdahale teknikleri konu-
sunda eğitim geçirilen gönüllü itfaiye-
ciler düzenlenen törenle göreve başladı.

İtfaiyeci muhtar
Mahalle Muhtarı olarak mahalle halkı-
nın resmi evraklarının takibini yapan İs-
mail Kuzu, aldığı özel eğitimin ardından 
şimdi de mahalle sakinlerini yangına 
karşı koruyacak. 
İtfaiye teşkilatı güçleniyor
Kirazlı Gönüllü İtfaiye Teşkilatı’nın hiz-
mete başlaması nedeniyle düzenlenen 
törende konuşan İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan, Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla her geçen gün daha da güç 
kazandıklarını söyledi. Beşeler Küçük 
Sanayi İtfaiye Binası ile Mudanya İtfaiye 
Binası’nın hizmete açıldığını hatırlatan 
Doğan, kadronun daha da güçlendiğini, 
27 yeni aracın ise önümüzdeki günlerde 
filoya dahil edileceğini söyledi. Gönüllü 
itfaiye Teşkilatı’nda görev alan gönüllü 
itfaiyecilerin ferdi kaza sigortalarının 
yapıldığını ve her türlü sosyal haklarının 
verildiğini dile getiren Doğan, “Burada 
göreve başlayan gönüllü itfaiyecilerimiz 
aldıkları özel eğitimle artık yangınlara 
rahatlıkla müdahale edebilecek. Gerekli 
her türlü ekipman ve bir itfaiye aracımız 
sürekli burada duracak. Umarız yangın 
olayı hiç yaşanmaz ancak, olası yangın-
lara artık burada da anında müdahale 
edilebilecek” dedi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak büyük 
projeleri bir bir hayata geçiren Bü-

yükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal 
belediyecilik çalışmalarını toplumun tüm 
kesimlerine yayıyor. Bu çalışmalar kap-
samında Emirsultan’daki gasilhanenin 
Acemler’deki yeni yerine taşınmasının 
ardından boşa çıkan alan aşevi ve sağ-
lık ocağı olarak değerlendiriliyor. Yine 
tarihi Feyzullah Paşa Mescidinin de gün 
yüzüne çıkarılacağı projenin ilk ayağını 
oluşturan aşevinde çalışmalar son aşa-
maya geldi. Yemek pişirmek ve saklamak 
için gerekli her türlü modern donanımın 
sağlandığı aşevini gezen Başkan Altepe, 
beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ile birlikte aşevini işlete-
cek Somuncu Baba Vakfı yöneticilerin-
den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşevi kültürümüzün bir parçası
Bursa’da tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını hızla sürdürdük-
lerini ile getiren Başkan Altepe, aşevi ge-
leneğinin de Türk kültürünün önemli bir 

parçası olduğunu vurguladı. Yüzyıllardır 
yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel 
örneğini teşkil eden aşevi geleneğini 
yaşatmak amacıyla bu projenin hayata 
geçirildiğini dile getiren Başkan Altepe, 
“Daha önce Bursa’ya kazandırdığımız Es-
kici Mehmet Dede ve Tarihi Yeşil İmare-
tinde halkımıza dağıtılan yemekler artık 
burada pişirilecek. Bu modern mutfakta 
pişirilen yemekler 7 merkez ilçemizdeki 
noktalardan halkımıza sunulacak. Daha 
önce gasilhane olarak kullanılan bu alan 
yine sosyal bir hizmet için kullanılacak” 
dedi.
Çalışmaların son aşamaya geldiği aşevi-
nin yine Somuncu Baba Vakfı tarafından 
işletileceğini dile getiren Başkan Altepe, 
projede emeği geçen yüklenici firma baş-
ta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Özellikle yaya ve araç trafiğinin 
yoğun olduğu cadde ve sokaklar-

da kaldırımların esnaf tarafından işgal 
edilmesi nedeniyle vatandaşlar araç 
yolunu kullanmak zorunda kalırken, 
artan şikayetler üzerine Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Ekipleri düğmeye 
bastı. Osmangazi Metro İstasyonu gi-
rişinde başlatılan operasyonda yaya 
yollarında eşyalarını sergileyen esnaf-
lar tek tek uyarıldı. Uyarılarına rağmen 
ürünlerini içeriye almayan esnafların 
kaldırım üzerindeki ürün sergiledikleri 
mankenlerden, triko malzemelerine ve 
masa sandalyeye kadar tüm eşyaları za-
bıta araçlarına yüklendi. Zaman zaman 
polislerin de güvenlik açısından destek 
verdiği operasyonlar Fevzi Çakmak, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Altıparmak, 
Atatürk ve Setbaşı Caddeleri ile Yeşil 
Türbe’nin çevresinde de devam etti. De-
netimlerde uyarılara rağmen ürünlerini 
kaldırımlardan almayan işyerlerine ait, 
ayakkabı, triko, şemsiye, haşlanmış mı-
sır tezgahları, masa ve sandalyeleri za-
bıta araçlarına yüklendi. Araç trafiğinin 
yoğun olduğu caddelerde kaldırımdaki 
malzemeler yüzünden yolda yürümek 
zorunda kalan vatandaşlar ise, zabıta-
nın operasyonuna destek verdi.
Büyükşehir Belediyesi, kaldırımların 
ve yaya yollarının tamamen yayalara 

terkedilmesi yönündeki kararlılığını 
sürdürürken, kaldırım işgali yapan es-
nafa Kabahatlar Kanunu’na göre 75’er 
TL para cezası kesildi. Öte yandan 5393 
Sayılı Belediye Kanunu’na göre, geçici 

süre ile el konulan malzemelerden 2 
gün içinde geri alınmayan gıda ürünleri 
gıda bankasına verilirken, diğer ürenler 
ise 1 ay içerisinde alınmazsa hayır ku-
rumlarına verilecek.

Kirazlı,  
gönüllülere
emanet

Aşevi geleneği bir yıla yayılıyor

Zabıtadan işgaliye  
             baskını

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, 
kaldırım işgali yaparak hem yayaları tehlikeye atan 
hem de görüntü kirliliğine yol açan esnafa göz açtırmıyor. 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı tarafından 
oluşturulan 7 kişilik Kirazlı 
Gönüllü İtfaiye Teşkilatı göre-
ve başladı. 
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Bursa’nın daha sağlıklı bir kent ol-
ması, toprak, su ve hava gibi doğal 

kaynakların gelecek kuşaklara temiz bir 
şekilde bırakılmasını hedefleyen Büyük-
şehir Belediyesi, bir taraftan dere ıslah 
çalışmalarını sürdürürken, diğer taraf-
tan da dere kirliliğine yol açan etken-
lere karşı yoğun bir mücadele başlattı. 
Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri 
dışında yetki alanında bulunan 400’ün 
üzerindeki firmayı denetimden geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesisi ku-
rulması için verilen süre içinde hiçbir 
çalışma yapmayan firmalara ağır yaptı-
rımlar uygulamaya başladı.
Bu konuda Bursa Valiliği, İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü ile ilçe belediye-
leri ile koordineli bir çalışma başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletici 
niteliği olan boyahaneler, dökümcüler, 
kömür yıkama ve eleme tesisleri, plas-
tik geri kazanım ve metal kaplamacı-
ları mercek altına aldı. Bu çalışmalar 
sonucunda 12 tesis mühürlenirken, 49 
tesisle ilgili başlatılan yasal süreç halen 
devam ediyor. Bu arada atık sularını ka-
nalizasyona veren firmaları denetim al-
tında tutan BUSKİ, atık sularını arıtma-
dan kanalizasyona veren ve kendilerine 
tanınan sürede gerekli düzenlemeleri 
yapmayan 17 işletmeyi kapattı, 38 işlet-
meye de 500 bin TL para cezası kesti.

Çevre konusunda aldıkları radikal ka-
rarların meyvelerini toplamaya başla-
dıklarını belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, aldıkları önlem-
ler sayesinde Samanlı Deresi’nin yıllar 
sonra ilk kez temiz aktığını söyledi. Çev-
re Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Bahattin Kuşoğlu ile birlikte Samanlı 
Deresi kenarında incelemelerde bulu-
nan Başkan Altepe, çevre konusundaki 
kararlı tutumlarının tüm siyasi partiler, 
sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar 
tarafından da desteklendiğini söyledi. 
Bu kentte yaşayan herkesin bu dereler-
de hakkı olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Üretim yaparken, arıtmasız 
çalışarak çevreyi kirletmeye kimsenin 
hakkı yok. Bu konuda gerekli uyarıları-
mızı defalarca yaptık. Arıtma kurulma-
sı için gerekli süreleri de verdik. Buna 
rağmen çevreye zehir saçan tesislerle 
ilgili yaptırımlarımıza başladık. Bunun 
olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Sa-
manlı Deresi’ni ben hiç bu kadar temiz 
görmemiştim. Bursa’daki tüm dereler 
böyle temiz akana kadar mücadelemiz 
sürecek” diye konuştu.

Kapatma cezaları  
geldi, dereler  
temizlendi

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe törende yaptığı konuş-

mada, Büyükşehir sınırlarına dahil olan 
ilçelerdeki değişimi Gemlik’ten örnekler 
vererek açıkladı. Son 28 ayda Gemlik’e 
Büyükşehir Belediyesi kanalıyla 30 mil-
yon TL’lik yatırım yapıldığını vurgulayan 
Başkan Altepe, geçtiğimiz dönem de 20 
milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildiği-
ni hatırlatarak, devam eden yatırımlarla 
birlikte iki dönemde Gemlik’in 70 mil-
yon TL’lik yatırımla buluşacağını söyle-
di. Alt yapıdan çevreye, tarihi ve kültürel 
mirastan spor ve sosyal tesislere kadar 
Gemlik’in her köşesinde hummalı bir 
çalışma içinde olduklarının altını çizen 
Başkan Altepe, “Yatırımlarımız tamam-
landığında Gemlik Bursa’nın gerçek an-
lamda sahili ve vitrini olacak. Kısacası 
Bursa’da ne varsa Gemlik’te de o alacak. 
Deniz avantajını da en iyi şekilde kulla-
nıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, 
dağda, sahilde, tepe noktalarda, pano-
ramik görüntüye sahip alanlara sosyal 
tesisler yaparak, halkımıza bu noktalar-
da da hizmet veriyoruz. Gemlik’e hakim 
tepe olan Atatepe’de yapacağımız tesis-
le ilgili projeler tamamlandı, yakında 
ihaleye çıkıyoruz” diye konuştu.
Açılışı yapılan sosyal tesislerin 10 yıl 
boyunca metruk halde dururken, bugün 
prestijli bir mekana dönüştürüldüğünün 
altını çizen Başkan Altepe, bu tesislerin 
yaşatılması için bölge halkına önemli 
görevler düştüğünü vurguladı. Bölge 
halkından tesislere sahip çıkmalarını 
isteyen Başkan Altepe, “Burası merkeze 

uzak. İşletmesini biz yapıyoruz. Sizler 
burada Büyükşehir kalitesiyle misafir-
lerinizi ağırlayacaksınız. Karacaali, Nar-
lı hatta Gemlikliler burada keyifli vakit 
geçirecek. Bu tesisleri biz yaptık sözler 
yaşatacaksınız. Bizler de davetler verip, 
konuklarımızı burada ağırlayacağız. Bu 
sayede tesislerin kalıcı olmasını sağla-
yacağız” dedi.
“Kalkınma yerelden olacak”
Törende söz alan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yö-
netim kökenli olmasının büyük avantaj 
olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan’ın, 
“kalkınma yerelden olacak” anlayışı ile 
yerel yönetimlerde reform niteliğinde 

düzenlemeler gerçekleştirdiğini ifade 
eden Topbaş, “Başkanımız Recep Alte-
pe Gemlik’e yapılan yatırımları anlattı. 
Gördüğünüz gibi ilçeler, beldeler artık 
güçlerinin kat kat üstündeki hizmetleri 
büyükşehir vasıtasıyla alabiliyor. Bizler 
yarı sivil toplum örgütleri sayılırız. Halk-
la iç içeyiz, halka rağmen farklı adımlar 
atamayan birimleriz. Mevlana’nın güzel 
bir sözü var: ‘Bir neslin geleceğini bir 
önceki nesil hazırlar.’ Bizler de bizden 
sonraki nesillere güzel bir gelecek ha-
zırlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Karacaali Narlı 
Sosyal Tesisleri’nin açılışı Başkan Alte-
pe, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş ve protokol üyeleri 
tarafından yapıldı.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatları tamamlanan Gemlik’teki Karacaali- 
Narlı Sosyal Tesisleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 

Büyükşehir eliyle 
muhteşem dönüşüm

Kurşunlu’da mavi ile yeşil buluşuyor
Stadyum meydanı, Kayhan meydanı, 
Hüdavendigar parkı, Beşevler bölge 

parkı gibi projelerle kent merkezinde kişi 
başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa 
standartlarına ulaştırmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu- Kum-
saz- Gencali bölgelerine hitap edecek 
bölge parkının çalışmalarını da başlattı. 
Yaz aylarında özellikle günübirlik tatil-
cilerin akınına uğrayan ve vatandaşların 
sağlıksız ortamda denize girmek zorunda 
kaldığı bölge, yaklaşık 524 bin metreka-
re alanlı parkla modern bir yaşam haline 
geliyor.
İçinde bisiklet yolları, yürüyüş parkur-
ları, rekreasyon alanları ve eğlence me-
kanlarını barındıracak olan bölge parkı 
içinden geçecek yollarla ilgili düzenle-

me çalışmaları başları. Fen İşleri Daire 
Başkanlığı’na bağlı ekipler, park içindeki 
yolları oluştururken, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, devam eden ça-
lışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki 
Gemlik Belediyesi Başkanvekili Refik Yıl-

maz ile birlikte bölgeyi inceleyen Başkan 
Altepe, kumsalın bitiminden başlayacak 
proje kapsamında sazlık alanların temiz-
leneceğini ve vizyon katacak bir parkın 
bölgeye kazandırılacağını söyledi. Uzun 
bir kumsala sahip olan bölgede gölge-
lenme imkanı olmadığı için vatandaşla-
rın sağlıksız koşullarda denize girmek 
zorunda kaldığını dile getiren Başkan 
Altepe, “Yol düzenleme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından hemen ağaç-
landırma çalışmalarına başlayacağız. Uy-
gun bölgelerden temin edeceğimiz büyük 
ağaçları bu bölgeye dikeceğiz. Gerek or-
tasına yapacağımız göl ve ağaçlandırma 
çalışmaları gerekse spor tesisleri bu böl-
ge halkımızın keyif alacağı bir park haline 
gelecek” dedi.

Arıtmasız çalışarak atıklarını 
derelere bırakan firmalara 
yönelik uygulanan kararlı de-
netimler sayesinde Samanlı 
Deresi yıllar sonra temiz 
akmaya başladı. 

ç
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Bursa’yı daha sağlıklı bir kent 
haline getirmek amacıyla kişi 

başına düşen yeşil alan miktarı-
nı artırmayı hedefleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, Beşevler’de içinde 
BUSKİ’ye ait su deposunun da bu-
lunduğu 41 bin metrekarelik alanı 
bölge parkı olarak halkın kullanımı-
na açıyor.
Stadyum meydanı, Kayıhan meyda-
nı, Mihraplı parkı başta olmak üzere 
Bursa’ya bu dönem büyük meydan-
lar ve yeşil alanlar kazandırmak 
amacıyla kentin her köşesinde ya-
tırım hamlesi başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, Beşevler su deposunun 
bulunduğu alanı Nilüfer’in en pres-
tijli noktası haline getiriyor. Temeli 
Temmuz ayında atılan proje kapsa-
mında yaklaşık 41 bin metrekarelik 
alan halkın kullanımına açılırken, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, devam eden çalışmaları 
yerinde inceledi. Yüklenici firma 
yetkililerinden çalışmalar halkında 
bilgi alan Başkan Altepe, bölge par-
kını en kısa zamanda tamamlamayı 
amaçladıklarını söyledi.
Hedef; yeniden yeşil bursa
Bursa’yı geleceğe taşıyacak proje-
leri bir bir hayata geçirirken, ‘yeşil 
bursa’ kimliğini ön plana çıkarma 
yolundaki çalışmalarını da hızla 
sürdürdüklerini belirten Başkan 
Altepe, her semte yeni yeşil alan ve 
parklar kazandırdıklarını söyledi. 
Yıllardır halkın kullanımına kapalı 

olan su deposunun bulunduğu ala-
nı da Beşevler Bölge Parkı olarak 
hizmete açacaklarını dile getiren 
Başkan Altepe, “Beşevler, Konak, 
Kültür ve Çamlıca Mahallelerini de 
içine alan kalabalık bir nüfus bu 
parktan yararlanacak. İçinde spor 
sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolla-
rı, piknik alanları, hobi bahçeleri 
ve süs havuzunun da bulunduğu 
park, halkımızın nefes alabileceği, 
keyifle vakitlerini geçirebilecekleri 
bir mekan haline geliyor. Hedefimiz 
kısa süre inşaatı tamamlayıp, burayı 
halkımızın kullanımına açmak” diye 
konuştu.

Beşevler Bölge Parkı
Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olması 
planlanan park, aynı zamanda böl-
geye hizmet verecek spor tesislerini 
de bünyesinde barındıracak. Proje 
kapsamında 3 bin 400 metrekare 
alana meydan, 530 metrekare ala-
na havuz, bin 430 metrekare alana 
futbol sahası, 930 metrekare alana 
tenis ve basketbol sahası, 650 met-
rekare alana kafeterya ve dükkanlar, 
790 metrekare alana amfi, bin 300 
metrekare alana çocuk oyun parkı, 
360 metrekare alana çocuk amfisi, 
3 bin 100 metrekare piknik alanı, 3 
bin 500 metrekare alana çiçek bah-
çesi yapılacak.

B ü y ü k ş e h i r 
B e l e d i y e s i ’ n i n 

Karacaali Narlı Sosyal 
Tesisleri’nin açılış töreni 
için Gemlik’e gelen İstan-
bul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Çarşı Deresi Rekreasyon 
Projesi’ni de yerinde in-
celedi. Topbaş, projenin 
detayları ve Gemlik’te ya-
pılan çevre yatırımlarıyla 
ilgili olarak Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’den bilgiler 
aldı.
İklim değişikliği ve çevre 
sorunlarının günümüz-
de hat safhaya ulaştığını 
ifade eden Topbaş, bu 
nedenle de çevre yatırım-
larının büyük önem taşı-
dığını söyledi. Gemlik’te 
denize akan derelerin ıs-
lah edilmesinin körfezin 
geleceği açısından büyük 
önem taşıdığını kayde-
den Topbaş, “Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, 
Gemlik’te büyük bir 
arıtma tesisi kurmak-
ta olduğunu öğrendim. 
Orhangazi’den gelen sa-
nayi atıklarını da içine 
alacak bu tesis, denizdeki 
kirliliği önleyecek. Bunun 
yanında Narlı’daki arıt-
manın kapasitesinin ar-

tırılmasıyla da evsel atık 
sular da kontrol altına alı-
nacak. Yeni yapılan tesis-
ler ve mevcut tesislerinin 
kapasitesinin artırılma-
sıyla Gemlik Körfezi pırıl 
pırıl olacak” diye konuştu.
Çarşı Deresi Rekreasyon 
Projesi’nin hızla devam 
ettiğini belirten Başkan 
Altepe ise, proje kapsa-

mında dere duvarlarının 
yenilendiğini, tabanının 
temizlenerek betonla 
kaplandığını kaydetti. 1 
kilometre uzunluğunda 
ve 24 bin metrekare alan-
da yapılacak çalışmalar 
kapsamında, dere üzerin-
de 4’ü kapalı, 4’ü açık 8 
köprü yapılacağını anla-
tan Başkan Altepe, “Böl-
gede 9 bin 500 metrekare 
alanda da yeşil alan dü-
zenlemesi gerçekleştirile-
cek. Dere kenarı da yürü-
yüş ve dinlenme alanları 
ile Gemlik’e ve Bursa’ya 
yakışır hale getirilecek” 
diye konuştu.

Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından mes-

lek sahibi olmak veya ilgi 
duydukları sanatsal alan-
larda kendilerini geliştir-
mek isteyen vatandaşlara 
yönelik düzenlenen Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitimi 
Kursları’nın (BUSMEK) 
yeni dönemi için ön ka-
yıtlar 30 Eylül Cuma 
günü sona eriyor. Hizme-
te başladığı 2005-2006 
döneminden bu yana çe-
şitli sanat ve meslek dal-

larında 132 bin 432 kişi-
ye ücretsiz eğitim veren 
BUSMEK’in 2011 – 2012 
eğitim dönemi başında 
başvuru rekoru kırıldı. 
Bugüne kadar en yoğun 
ön kayıt 31 bin 825 ile 
2008- 2009 eğitim döne-
minde yaşanırken, yeni 
dönem için yapılan ön 
kayıt sayısı 35 bini buldu. 
Merkeze bağlı ilçelerle 
birlikte 12 merkezde, 75 
farklı branşta, 90 eğit-
menle BUSMEK’te eğitim 
verilmeye başlandı.

Bursa’yı daha sağlıklı bir kent haline getirmek amacıyla kişi başına düşen yeşil alan 
miktarını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Beşevler’de içinde BUSKİ’ye 
ait su deposunun da bulunduğu 41 bin metrekarelik alanı bölge parkı olarak halkın 
kullanımına açıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Gemlik’te yaptırılan Çarşı Deresi Rek-
reasyon projesini yerinde inceleyen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, arıtma tesisleri ile kör-
fezin pırıl pırıl olacağını belirterek, 
çevre duyarlılığından ve bu konudaki 
yatırımlarından dolayı Başkan Recep 
Altepe’yi tebrik etti.

Topbaş’tan, çevre 
yatırımlarına övgü

‘Halk Üniversitesi’ne 
rekor başvuru

‘Mobil kursiyer’lerin Uludağ keyfi

Beşevler Bölge Parkı  
Nilüfer’e nefes aldıracak

ç

ç

ç

ç

Ev hanımlarının da bilgisayar 
teknolojilerini öğrenerek, çocuk-

larına derslerinde daha da yardımcı 
olabilmelerine olarak sağlamak ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Mobil Eğitim Projesi 
kapsamında 15 mahallede bin 300 
kursiyer kaydı alınırken, 2 dönemde 
605 kursiyer mezun oldu. Mahallele-
rine kadar gelen bilgisayar donanımlı 
otobüslerde öğrendikleri bilgilerle ha-
yata bakış açıları değişen kursiyerler, 
yine Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşil 
Yolculuk Projesi’ ile bu kez Uludağ’ı ye-
niden keşfetti. Hüdavendigar Mahalle-
si’ndeki kursiyerlere mahalle muhtarı 
Fatma Güler İnan’ın da eşlik ettiği ge-
zide, Yiğitali Köyü, Dolu Baba Türbesi, 
Kirazlıyayla, Karabelen, Milli Park ve 
Oteller Bölgesi’ni dolaşan kursiyerler, 
Sarıalan’da piknik molası verdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlen-
diği kurs ile bilgisayar kullanmayı öğ-
renen kursiyerler, düzenlenen Uludağ 
gezisi nedeniyle Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe ve ekibine te-
şekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 
mahalle muhtarlarına da büyük değer 
verdiğini dile getiren Muhtar Fatma 
Güler İnan, “Mavi Tur Körfez gezileriy-

le halkımız denizin farkına vardı. Şim-
di de Uludağ’ı farklı bir açıdan görme 
fırsatı bulduk. Bize bu imkanları sağ-
ladıkları için mahalle sakinleri adına 
başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Mudanya’nın Bursa’nın gözde me-
kanlarından biri olduğunu ifade 

eden Başkan Altepe, “Mudanya’nın kal-
binde bugün açılışını yaptığımız Eski 
Zeytin Hâli Çarşısı, restore edilen yeni 
meydanıyla Mudanya’nın buluşma nok-
tası olacak. Mudanya, Bursalıların göz-
bebeği, Bursa’nın sahilidir. Mudanya’nın 
gelişmesi, kalkınması ve turizm kenti ol-
ması yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bir 
bir hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı 
hızla halka açıyoruz. Mudanya’ya önem 
veriyoruz” diye konuştu.
“Sözlerimizi tuttuk”
Mudanya’nın çağdaş bir ilçe olması ve ta-
rihi değerlerinin ortaya çıkarılması nok-
tasında da çalışmaların devam ettiğini 
kaydeden Başkan Altepe, seçim dönemin-
de ilçelilere verilen sözlerin tutulduğuna 
dikkati çekti.
Açılışı yapılan tarihi meydandaki ça-
lışmaları anlatan Başkan Altepe, “Eski 
Zeytin Hâli’nin orijinaliyle alakası yok-
tu. Mudanya’nın zeytin hâli, bugün ori-
jinaline uygun olarak yenilendi” dedi. 
Eski Zeytin Hâli olarak bilinen Tahirağa 
Hamamı çevresi kentsel tasarım resto-

rasyonu ile Tekke-i Atik Mahallesi’nde 
bulunan Tahirağa Hamamı çevresini 
kapsayan restorasyon projesi ile bölge-
nin alışveriş ihtiyacını karşılayacak bir 
hale getirildiğini anlatan Başkan Altepe, 
“Burası Mudanyalıların buluşma noktası, 
Mudanya’nın nabzının attığı bir yer haline 
geldi. Mudanya’ya kazandırılmış olan 820 
metrekare oturumlu bu güzel meydanda 
dükkânların zemin kaplamaları söküle-
rek kaldırıldı. İnşaat genelinde yaklaşık 
660 metrekare alanda 27 adet dükkan ye-

niden yapıldı. Bin 350 metrekarelik çevre 
düzenlemesi ve meydan, çalışmalar kap-
samında yeniden düzenlendi. Tüm elekt-
rik ve mekanik imalatların gerçekleştiril-
diği proje kapsamında gerek binalarda 
kullanılan malzeme ve gerekse plan ve 
konumlanış itibariyle bölgeye farklı bir 
mimari kimlik ve görünüm kazandırıldı” 
diye konuştu.
Büyükşehir’e hizmet teşekkürü 
Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk 
ise, Mudanya’ya yapılan çalışmalardan 

dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede 
çok önemli yatırımları hayata geçirdiğine 
dikkati çekti.
Konuşmaların ardından meydanın açılış 
kurdelesini kesen Başkan Altepe, mey-
danda vatandaşlarla da sohbet etti. Eski 
milletvekili Ali Kul ve AK Parti Mudanya 
İlçe Başkanı Kadir Kahraman ile Zeytin-
bağı Belediye Başkanı Ali Turan, muhtar-
lar ve çok sayıda vatandaş da açılış töre-
nine katıldı.

Yıldırım İlçesi sınırlarında, Yıldı-
rım Külliyesi’nin güneyinde Çukur 

Mahalle’de yer alan ve sadece iki duvarı 
günümüze kadar ulaşan Çukur Mescit, as-
lına uygun olarak restore edildikten son-
ra ibadete açılacak. Mescidin çevresinde-
ki binaların kamulaştırılmasıyla da bölge 
halkı, yeni bir meydana kavuşacak.
Ecdad eserleri geleceğe taşınıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, restorasyon çalışmalarına başlanan 
Çukur Mescit’te incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültü-
rel Miras Projeleri Koordinatörü ve Arge 
Şube Müdürü Aziz Elbas ile Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar’dan çalışmalarla ilgili 

bilgiler alan Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’nın her köşesinde-
ki tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldır-
dığını söyledi. Bursa’nın yaşayan canlı 
bir tarih şehri olması için çalışmalarını 
sürdürdüklerini anlatan Başkan Altepe, 
“Ecdadımızın yüzlerce yıllık eserlerini, 
yenileyerek geleceğe taşıyoruz. Bursa, ya-
şayan canlı bir tarih şehri olma yolunda 
hızlı adımlarla ilerliyor” dedi.
Orijinaline uygun hale getirilecek
Başkan Altepe, Yıldırım İlçesi’ndeki Çu-
kur Mescit’in Beyazıt Caddesi üzerinde 
bulunan önemli bir yapı olduğunu hatır-
latarak, “Yıldırım Camii inşaatından önce 
yapılan bu yapı, caminin yapımının ardın-
dan değirmen ve dokuma atölyesi olarak 

da hizmet vermiş. Bugün iki duvarı bulu-
nan harabe halindeki yapıyı restorasyon 
ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla ilk 
günkü gibi, orijinaline uygun olarak pırıl 
pırıl hale getireceğiz” diye konuştu.
Çukur Mescit’in çevresindeki 4 binanın 
da kamulaştırıldığını ifade eden Başkan 
Altepe, binaların kamulaştırılıp yıkım-

larının yapılmasıyla, yeraltındaki bölü-
münde tuvalet de bulunan yaklaşık 600 
metrekarelik bir meydanın bölgeye ka-
zandırılacağını dile getirdi. Çalışmaların 
birkaç ay içinde tamamlanacağını kayde-
den Başkan Altepe, “Hedefimiz, yılbaşına 
kadar binaların yıkımını tamamlamak ve 
Bursa’ya güzel bir meydan kazandırmak-
tır. Bursa’da yapacak çok işimiz var” dedi.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelerdeki tarihi ve kültürel 
mirası ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında Yıldırım’daki 
Çukur Mescit de restore ediliyor.

Çukur mescit gün yüzüne çıkıyor

Büyükşehir’den 
Mudanya’ya bir imza daha

Bursa’nın sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi amacıyla şehri baştan başa 
yenileyen Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’da restore edilen  

tarihi hâl meydanı, törenle hizmete açıldı.
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Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını kent mer-

kezinin yanında tüm Osmanlı coğrafya-
sında etkin bir şekilde sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’teki hizmet halkasına 
bir yenisini daha ekliyor. Eski Üsküp 
Çarşı’sında yer alan 15. yüzyılda inşa 
edilen ancak 1946’da ibadete kapatılan 
ve 1963 depreminde ise tamamına yakı-
nı yıkılan Arasta Camii, eski ihtişamıyla 
yeniden yükseldi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla tamamlanma 
aşamasına gelen Arasta Camii’nin yakın 
zamanda ibadete açılması planlanırken, 
bu camiden yaklaşık 70 yıl sonra ezan 
sesinin duyulacak olması da bölgedeki 
Müslüman nüfus tarafından heyecanla 
karşılanıyor.
“Bir duvar kalıntısı ayaktaydı”
Üsküp temasları sırasında Arasta 
Camii’ni de ziyaret eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, camiyi 
kısa zaman içinde ibadete açmak ama-
cıyla Bursalı işadamlarını devreye sok-
tuklarını dile getirerek, “Ecdat yadigârı 
eserlerin ayağa kaldırılması yönündeki 
çalışmalarımıza bu bölgede 2006 yı-
lında başladık. İshak Bey, Hatuncuk ve 
Kebir Mehmet Paşa camilerinde olduğu 
gibi eski çarşıdaki Arasta Camii’ni de 
programımıza aldık. Buranın restoras-
yonunu Üsküp İslam Birliği ile Çayır Be-
lediyesi yapacaktı. Ancak ortaya çıkan 
sorunları aşamayınca bizim devreye 
girmemizi istediler. Burası 1963 depre-
minde tamamen yıkılmış. Sadece giriş 
kemeri ise kısmen bir duvar ayaktaydı. 
Şimdi yaptığımız çalışmalarla cami tüm 
ihtişamıyla ortaya çıktı. Buradaki rejim 
nedeniyle 1946 yılından beri ibadete 
kapalı olan camiden 70 yıl sonra, bir iki 
ay içinde yeniden ezan sesi yükselecek. 
Bu bizim için en büyük mutluluk” diye 
konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mer-
keze bağlı ilçelerde sürdürdüğü alt 

yapıdan sosyal donatı alanlarına, spor-
dan tarihi ve kültürel mirasa kadar farklı 
alanlardaki hizmet ağına İznik’in Elbeyli 
Beldesi’ni de dahil etti. Daha önce Büyük-
şehir sınırlarında olmamalarına rağmen 
dağ ilçelerinde çeşitli yatırımları hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, Elbeyli 
Beldesi’nde yaptırılan 4 bin metrekarelik 
meydan düzenleme, alt ve üst yapı çalış-
maları, aydınlatma, Silahtar Yahya Efendi 
Şadırvanı restorasyonu ve 150 kişilik çok 
amaçlı salonla birlikte Elbeyli Kuran Kur-
su binasını törenle hizmete açtı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu dönem her kö-
şede Büyükşehir’den bir iz bırakmakta 
kararlı olduklarını söyledi. Bursa’yı bir 
bütün olarak ele aldıklarını ve kalkın-
manın ancak bu şekilde sağlanacağını 
dile getiren Başkan Altepe, “Büyükşehir 
sınırlarına sonradan dahil olan mer-

kez ilçelerde önemli bir altyapı hamlesi 
başlattık. Şimdi de İznik’teyiz. Halkımı-
za nefes alabilecek güzel bir meydanı 
Elbeyli’ye kazandırdığımız için mutlu-
yuz” dedi.
Elbeyli’nin yaklaşık 40 yıllık bir belde 
olduğunu dile getiren Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç ise, “Elbeyli’nin şimdi 
gerçekten bir belde olduğunu herkes 
görüyor. Geçtiğimiz yıllarda eminim bu 
hizmetler yoktu ve büyükçe bir köy gibi 
hayatını devam ettiriyordu. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız başka beldelere, 

köylere yardımcı oluyordu. Elbeyli’nin 
haklı taleplerine de yaklaşık 2 milyon-
luk destek sağlayıp bu güzelliklere vesile 
oldular. Başkanımız Recep Altepe’ye ve 
çalışma arkadaşlarına da teşekkür edi-
yoruz. ” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Elbeyli 
Beldesi’nde yapılan yatırımlar, Başba-
kan yardımcısı Arınç, Başkan Altepe, 
Bursa milletvekilleri, Yenişehir Belediye 
Başkanı Bülent Hamdi Cingil ve AK Parti 
Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın tarafından 
törenle hizmete açıldı.

Arasta Camii 
küllerinden
doğuyor

Büyükşehir hizmette sınır tanımıyor

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Tarihi ve Kültürel Mi-

ras Projeler Koordinatörü ve Ar – Ge 
Müdürü Aziz Elbas ile birlikte büyük bir 
bölümü tamamlanan Mahkeme Hamamı 
restorasyonunda incelemelerde bulun-
du. Hamamların Türk tarihinde önemli 
bir yerinin olduğuna dikkati çeken Baş-
kan Recep Altepe, ecdadın bu yapıtları 
son derece özenli ve yüksek uygulama-
larıyla hayata geçirdiğine işaret etti. 
Bursa’nın da hamam kültürü açısından 
zenginliğini dile getiren Başkan Altepe, 
kentin değişik semtlerinde birçok tarihi 
hamamın göze çarptığını belirtti.
“Tarihi yapılar işlevsellik kazanıyor” 
Osmanlı dönemi eseri 
olan hamamların genel-
de ikili olarak yapıldı-
ğının altını çizen Baş-
kan Altepe, Mahkeme 
Hamamı’nın bu şekilde 
bir mimarisinin olduğu 
vurguladı. Yaklaşık bin 
500 metrekare alana 
kurulan olan Mahkeme 
Hamamı’nın son de-
rece görkemli bir eser 
olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Mahke-
me Hamamı ile birlikte 
Bursa’da ve ilçelerde 
böyle birçok eseri ayağa kaldırıyoruz. 
Ördekli Hamamı’nda olduğu gibi Mah-
keme Hamamı, Kayıhan Hamamı ve 
diğer tarihi yapılar da yeniden ayağa 
kalkarak, kültürel ve sosyal alanda hal-
kımıza hizmet verir hale geliyor. Örnek 
olarak restorasyonu devam eden Kayı-
han Hamamı hem kültür merkezi, hem 
de Osmanlı ve Türk mutfağından tatla-
rın sergileneceği bir restoran olacak. İn-
cirli Davutkadı Hamamı da yine kültür 
merkezi olarak canlanacak. Mudanya’da 
Nur ve Hasanpaşa hamamları da kültü-
rel merkezler olarak bölgeye kazandı-
rılacak. Restorasyonlarla tarihi eserler 
yalnızca korunmuyor, işlevsellik de ka-
zandırılıyor” diye konuştu.
Kültürümüz yaşatılacak
Mahkeme Hamamı’nın da işlevsellik 
kazandırılarak, kente değer katacak 
eserlerden biri olduğuna dikkati çeken 
Başkan Altepe, 1400’lü yılların başında 
Çandarlı İbrahim Paşa tarafından yap-
tırılan hamamın yaklaşık 600 yıllık ol-
duğunu söyledi. Geçmişten günümüze 

gelen bu eserin restore edilmekle kalma-
yacağını dile getiren Başkan Altepe, “İki 
bölümden oluşan hamamın bir bölümü 
orijinaline uygun hamam olarak kullanı-
lacak. Hatta bu bölüm yalnızca kadınla-
rın kullanımına açık bir hamam olacak. 
Biz istiyoruz ki tarihi eserlerimiz ayağa 
kaldırılırken, gelenek ve göreneklerimiz 
de yaşasın. Bunun için hanımlarımız bu 
hamamda diledikleri gibi geleneklerini 
yaşatabilecek, gelin hamamı, toplanma 

günleri vs. organizasyonlar yapabilecek. 
Hamamın diğer bir bölümü ise bölgeye 
uygun kültürel faaliyetlere açık olacak” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, Mahkeme Hamamı’nda 
çalışmaların hızla devam ettiğini ve son 
aşamaya geldiğini, 2 aylık bir süreç içe-
risinde hamamın kullanıma açılabilece-
ğini sözlerine ekledi.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması projeleri kapsamında 
restore edilen tarihi Mahkeme Hamamı’nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Mahkeme Hamamı gün sayıyor
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Büyükşehir Belediyesi Bursa 
Araştırmaları Merkezi ta-

rafından hazırlanan ‘Doğumdan 
Ölüme Bir Yaşam Öyküsü - Har-
man Yeri’ adlı somut olmayan kül-
türel miras gecesi, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 
Orhangazi Salonu’nda coşkulu bir 
geceye imzasını attı. Bursa’nın 36 
köyünde yapılan yöresel araştır-
malar sonucu hazırlanan prog-
ramda, köylüler yörelerine özgü 
gelenekleri orijinal halleriyle sah-
neye taşıdı. ‘Mehmet’ adlı bir be-
beğin doğumundan, çocukluğuna, 
sünnet cemiyetinden asker uğur-
lamasına ve evliliğine kadar her 
türlü ananenin yaşatıldığı gece, 
eğlenceli anlara sahne oldu. Men-
teşeli Cengiz olarak bilinen Cen-
giz Bütün ve ekibinin, bugüne ka-
dar bilinmeyen yepyeni türküleri 
seslendirdiği program, Bursa’ya 
özgü halkoyunları gösterileriyle 
renklendi.
Kent kimliğinin soyut izleri
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, müze kent 
B u r s a ’ n ı n 

yaşa-
yan canlı bir tarih şehri kimliği-
ni gün yüzüne çıkarmayı hedef-
lediklerini hatırlattı. Tarihin ve 
kültürün yaşatılması noktasında 
tarihi eserlerin onarılmasının ye-
terli olmadığını ifade eden Baş-

kan Altepe, “Bizler büyük 
bir mirasa sahibiz, 

köklü bir 

milletiz. Bursa’nın tarih kenti ya-
pısının öne çıkarılmasıyla ilgili 
çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu 
konuda kentteki eserlerin ayağa 
kaldırılmasının yanı sıra kültürel 
değerlerin, yaşam tarzının en gü-
zel şekilde işlendiği soyut kültü-
rel miras çalışmalarına da devam 
ediyoruz. Ecdadın örnek olduğu, 
dünyaya temizliğin, dostluğun, 
kardeşliğin adaletin öğretildi-
ği bir milletiz. Bursa bu konuda 
Türkiye’ye ve dünyaya örnek oldu. 
UNESCO’ya ör-
nek oldu” 
diye ko-
nuştu.

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istasyon inşaatları ve mekanik 
aksamın imalatı hızla devam eden yeni teleferik hattını 1 yıl içinde tamamla-
yarak, Uludağ’a ulaşımını konforlu hale getirmeye hedeflediklerini belirtti. 

‘Harman yeri’ ile 
Bursa’nın kültürü mercek altında

Ankara Devlet Opera 
ve Balesi’nin prömi-

yerini Mart ayında yaptığı 
Victor Hugo´nun ölüm-
süz yapıtından uyarlanan 
“Notre Dame´ın Kambu-
ru” bale gösterisi Atatürk 
Kongre Merkezi Osmangazi 
Salonu’nda Bursalı sanatse-
verlerle buluştu. Tamamen 
Türk prodüksiyonu olan ve 
olayların kambur zangoç 
Quisamodo´nun gözünden 
anlatıldığı eser, sürpriz so-
nuyla da seyircisini şaşırttı. 
Victor Hugo´nun 1831 yı-
lında yayımlanan aynı isimli 
yapıtından uyarlanan bale, 
Cesar Pugni´nin eserlerin-
den bazı kesitler ile Bujor 
Hoinic´in yeni besteleriyle 
süslendi.
Armağan Davran ile Vol-
kan Ersoy´un koreografisi-
ni yaptığı ve librettosunu 

yazdığı, Hoinic´in de müzik 
düzenlemesini ve orkestra 
şefliğini üstlendiği iki per-
delik eserin dekoru Adnan 
Öngün, kostümleri ise Çimen 
Somuncuoğlu imzasını taşı-
yor. Koreografisinden müzik 
düzenlemesine, orkestra 
yönetiminden dekor ve kos-
tümlerine kadar tamamen 
Türk prodüksiyonu olan 
eserde, olaylar “Esmeralda” 
adındaki güzel çingeneye 
büyük hayranlık besleyen 
ancak tüm çabalarına rağ-
men onu katedralin papa-
zının entrikalarından ko-
ruyamayan kambur zangoç 
Quisamodo´nun gözünden 
sahneye aktarıldı. 
Gerek dekor, gerekse ışıklan-
dırma teknikleriyle görsel 
bir şölene dönüşen oyun, 
Bursalı sanatseverlerden 
tam not aldı.

Tarihi Kentler Birliği´-
nin (TKB) bu yılki son 

buluşması, 23-25 Eylül ta-
rihleri arasında Şanlıurfa´da 
gerçekleşti. Zengin bir tari-
hi ve kültürel mirasa sahip 
olan Şanlıurfa´da son yıllarda 
yapılan koruma ve onarım 
çalışmalarının ele alındığı 
toplantıda, TKB’nin 2012 yılı 
hedefleri de açıklandı. Top-
lantının açılışında konuşan 
TKB Dönem Başkanı ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Asım Güzelbey, ‘her 
şehirde bir kent müzesi kur-
ma’ hedefine ulaşmak için 
çalışmalara başladıklarını 
bildirdi.
TKB Dönem Başkanı Gü-
zelbey, “Müzeleri sayesinde 
kentlerimiz tarihlerine kavu-
şacaklar, tarihlerini muhafa-
za etme imkanına kavuşacak-
lar” dedi. Her kente bir kent 
müzesi kurma projesinin, 
Bursa Kent Müzesi örnek 
alınarak gerçekleştirileceğini 
ifade eden Güzelbey, “Bugün 
Bursa halkı ile bütünleşmiş 
örnek ve övünç kaynağı bir 
kent müzesi örneği var. Bursa 
Kent Müzesi tüm kentlerimi-
ze örnek olacak muhteşem 
bir eserdir. O nedenle, TKB 

üyesi kentlerimizin birer 
kent müzesine kavuşması ça-
bamızda Bursa Kent Müzesi 
model olarak benimsenecek” 
diye konuştu.
Tarihi Kentler Birliği’nin ‘her 
kente bir kent müzesi’ proje-
si kapsamında önümüzdeki 
günlerde gerek Bursa Kent 
Müzesi’nde gerekse Tarihi 
Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün 
İstanbul’daki merkezlerinde 
eğitimler verilecek. Bursa 
Kent Müzesi Müdürü Ah-
met Erdönmez’in katılacağı 
eğitimlerde; müzecilik, kent 
müzesi-sosyal yaşam ilişki-
si, kent müzesi-halk ilişkisi 
ve kent müzesinin beslenme 
kaynakları konuşulacak. 
Öte yandan, ‘her kente bir 
kent müzesi’ projesi ilk ürün-
lerini vermeye başladı. Şan-
lıurfa Belediyesi’nce oluştu-
rulan İbrahim Tatlıses Müzik 
Müzesi, TKB toplantısı kap-
samında hizmete açıldı. Kent 
müzesi oluşturmak için de 
hazırlıkları başlatan Şanlıurfa 
Belediyesi, Bursa Kent Müze-
si Müdürü Ahmet Erdönmez 
desteği ile çalışmalarını sür-
dürüyor. Şanlıurfa Belediyesi 
Kent Müzesi’nin 2012 yılı 
içinde açılması hedefleniyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, “Notre 
Dame´ın Kamburu” bale gösterisiyle Bursalı 
sanatseverlerden tam not aldı. 

“Notre Dame’in 
Kamburu” 
bale sahnesinde

Kent Müzesi örnek oluyor

Filarmoni Orkestrası, Bursalıları büyüledi
ç

ç

ç

Sabancı Vakfı’nın desteği, 
Akbank’ın öncü sponsorluğun-

da, Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı 
altında çalışmalarını yürüten Şef Cem 
Mansur yönetimindeki Türkiye Genç-
lik Filarmoni Orkestrası, 2011 yılı tur-
ne programı kapsamında ikinci kon-
serini Bursa’da verdi. Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan 
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 
performanslarıyla Bursalı klasik mü-
zikseverlerin gönlünü fethetti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bur-
sa Kültür A.Ş.’nin etkinlik sponsoru 
olduğu konsere H.Berlioz’un Roma 
Karnavalı Uvertürü ile başlayan Tür-
kiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 

B. Bartok’un Transilvanya Dansları, 
F. Liszt’in 1. Piyano Konçertosu, P. 
Hindemith’in “Mathis der Maler” 
Senfonisi ve Türk besteci Ferit 
Tüzün’ün Türk Kapriçyosu eserleri-
ni seslendirdi. Bursalı izleyicilerine 
eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Tür-
kiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 
dakikalarca ayakta alkışlandı.

16-22 yaş arasındaki 95 genç müzis-
yenden oluşan Türkiye Gençlik Fi-
larmoni Orkestrası, ilk konserini 
7 Eylül’de İstanbul’un tarihi me-
kanlarından Aya İrini’de vermişti. 
Bursalı sanatseverlerin de gönlü-
nü fetheden Orkestra, Almanya ve 
Avusturya’da vereceği konserlerle 
turnesine devam edecek.
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Türkiye Tenis 
Federasyonu’nun 

ulusal takviminde yer 
alan 16 Yaş Türkiye 
Şampiyonası’na 1. seri 
başı olarak katılan Bü-
yükşehir Belediyespor 
Kulübü oyuncusu Mu-
hammet Haylaz, turnuva-
nın ilk gününde Enka’nın 
sporcusu Ahmet Mert 
Zincirli ile oynadığı maçı 
6/4 – 6/2 kazanarak bir 
üst tura yükseldi. Tur-
nuvanın ikinci günün-
de Enka’lı Alp Şentay 
ile oynayan Haylaz, bu 
karşılaşmadan da 7/6 – 
6/2 gibi bir skorla galip 
ayrılarak çeyrek finale 
yükseldi. Çeyrek final-
de ATDSK’nın sporcusu 
Gökhan Şahiner ile eş-
leşen Haylaz, 6/2 – 3/6 
– 6/2’lik skorla yarı fi-
nal kapısını açmış oldu. 
Yarıfinal’de TED’den Sefa 
Suluoğlu ile oynayan Mu-
hammet Haylaz, setlerde 

geri düşmesine rağmen 
3/6 – 7/6 ve 6/4’lık skor-
la finale yükseldi. Finalde 
Milli Takım’dan arkadaşı 
olan İZTİK’in sporcusu 
Barış Fırat ile eşleşen 
Haylaz, bu karşılaşmadan 
da galip ayrılarak 16 Yaş 
Türkiye Şampiyonu oldu. 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün milli takım 
oyuncusu Haylaz, aynı za-
manda çiftlerde de final 
oynarken, ikinci oldu. 

Bursa’da sağlıklı nesiller yetiş-
tirilmesi amacıyla bu dönem 

spor yatırımlarına ağırlık veren 
Büyükşehir Belediyesi, kentin her 
köşesini spor salonları, sahalar ve 
yüzme havuzları ile donatılıyor. Bu 
yatırımlar kapsamında inşaatına 
başlanan ve Erikli Mahallesi’nin 
yanı sıra Esenevler, 75’inci Yıl ve 
Bağlaraltı Mahallelerine de hizmet 
verecek olan Erikli Yüzme Havu-
zu inşaatı tamamlanma aşamasına 
geldi. Yarı olimpik yüzme havuzu 
inşaatı ile kafeterya, soyunma oda-
ları ve duşların inşası tamamlandı. 

Açık otopark ve çevre düzenlemesi 
ile alt yapı çalışmaları da bitirilir-
ken, havuz üstü kapatma sisteminin 
tamamlanmasının ardından havuz 
kullanıma açılacak.
Herkese spor imkanı
Erikli Yüzme Havuzunda devam 
eden çalışmaları yerinde inceleyen 
ve Fen İşleri Daire Başkanı Fehmi 
Ökten’den çalışmalar hakkında bilgi 
alan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, spor yatırımlarının 
sürdüğünü kaydetti. Günlerinin bü-
yük bir bölümünü mahallelerinde 
geçiren ev hanımları başta olmak 
üzere 7’den 70’e toplumun tüm ke-
simlerinin imkan sağlanması halin-
de spor yapmak istediğini dile geti-

ren Başkan Altepe, “Ancak halkımız 
evlerinin yakınında bu tür tesisler 
olmadığı için başka bölgelere git-
mek istemiyor. Bu nedenle biz spor 
salonu, yüzme havuzu, spor sahası 
gibi tesisleri mümkün olduğu ka-
dar vatandaşımızın ayağına getir-
meye çalışıyoruz. Halkımız yürüme 
mesafede bu tesislere gelip, yete-
nekleri doğrultusunda spor yapsın 
istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
Yıldırım’ın ilk kapalı yüzme havuzu-
nu da tamamlamak üzereyiz. Havu-
zun üzerinin örtülmesinin ardından 
yakın zamanda burayı hizmete aça-
cağız. Halkımız yaz kış bu tesisleri 
kullanabilecek. Bölge halkına şimdi-
den hayırlı olsun” diye konuştu.

İtalya’nın Bari ken-
tinde 2 – 4 Eylül ta-

rihlerinde düzenlenen ve 
28 ülkeden gelen sporcu-
ların yeteneklerini yarış-
tırdığı ‘20. Akdeniz Ülke-
leri Karate Şampiyonası’, 
heyecanlı anlara sahne 
oldu.
Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü spor-
cuları Tolga Macar ve 
Emre Cevahir, İtalya’da 
Bursa’yı ve Türkiye’yi 
başarıyla temsil etti. 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü’nden 

Türk Milli Takımı’na 
katılmaya hak kazanan 
milli sporcular, bu şam-
piyonada da üstün ba-
şarı göstererek kendi 
kilolarında final oynadı. 
Ümitlerde 52 kiloda mü-
cadele eden Tolga Macar 
‘Akdeniz Karate Şampi-
yonu’, gençlerde 55 kilo-
da yarışan Emre Cevahir 
de ‘Akdeniz Karate İkin-
cisi’ olarak, Bursa’yı se-
vince boğdu. Sporcular 
da madalyalarını alırken, 
başarının haklı gururu-
nu doyasıya yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırı-
lan ve Yıldırım’ın ilk kapalı yüzme havuzu 
olan Erikli Kapalı Yüzme Havuzu, üst kap-
lama sisteminin de tamamlanmasından 
sonra halkın kullanımına açılacak. 

Büyükşehir Belediyespor Kulübü kara-
tecileri Tolga Macar ve Emre Cevahir, 
İtalya’da kazandıkları başarılarla Bur-
salıların gönüllerini fethetti.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
Milli Takım oyuncusu Muhammet Hay-
laz, 16 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu.Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Bayan Takımı Süper Lige lider olarak başladı.

Karateciler 
Akdeniz’i fethetti

Büyükşehir  
teniste de şampiyon

Büyükşehir masa tenisinde lige lider başladı

Yıldırım’da yaz kış 
yüzme keyfi başlıyor

ç

çç

ç

Türkiye Masa Tenisi Fede-
rasyonu tarafından organize 

edilen ve Türkiye’nin en başarılı 
16 bayan masa tenisi takımının 
katıldığı Türkiye Süper Lig Bayan 
Final maçları hafta sonu İstanbul 
Tozkopran Spor Salonu’nda yapı-
lan maçlarla başladı. 2011- 2012 
sezonunda 2 devre olarak ve her 
devrede 4 etap olarak çift devre-
li oynanan Süper Lig maçlarında 
Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Bayan Takımı 4 maçını 
da kazanarak 8 puanla birinciliği 
aldı. Tüm maçlarında rakiplerine 
ezici bir üstünlük sağlayan Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü, Özel 
İdare Spor Kulübü’nü 4-1, Ana-
dolu Üniversitesi’ni 4 -0, Çağ Fen 
Spor Kulübü’nü 4-1 ve Çukurova 
Üniversitesi’ni de 4-1’lik skor-
la geçti. Süper Ligin 29-30 Ekim 
2011 tarihlerinde Bursa’da yapı-
lacak olan ikinci etap maçlarından 
da lider olarak çıkmayı amaçlayan 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
tüm etapları birincilikle tamamla-
mayı hedefliyor.
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Büyükşehir’den amatör kulüplere destek
Bursa’nın köklü amatör spor 
kulüplerinden Zaferspor’un 

2011-2012 sezon açılışı, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin de katıldığı törenle Za-
ferspor Tesisleri’nde yapıldı.
Uluslararası Balkan Festivali’ne ka-
tılan ülkelerin folklor ekiplerinin 
de halk oyunlarıyla şenlendirdiği 
sezon açılışı, renkli gösterilere sah-
ne oldu. 

Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlık-
lı yaşanılabilir bir kent’ hedefi 

doğrultusunda sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla yaptırdığı spor tesisleri 
halkasına bir yenisini daha ekliyor. 
Eğitim kurumlarına spor salonu ve 
bazı bölgelere halkın kullanabile-
ceği yüzme havuzları kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, amatör spor 
kulüplerinin daha sağlıklı şartlarda 
faaliyet göstermesi amacıyla pro-
jelendirilen Hürriyet – Adalet Spor 
Tesisleri’nin temelini attı. 
“Hedefimize emin  
adımlarla ilerliyoruz”
Bursa’nın sporda da marka bir 
kent olması amacıyla bu dönem 
100 spor tesisini kente kazandır-
mayı hedef olarak belirlediklerini 
ifade eden Başkan Altepe, Hürriyet 
Adalet Spor Tesisleri’nin temeli-
ni atarak 87’inci projenin startını 
vermenin mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Hedeflerine emin 
adımlarla ilerlediklerini dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü bünyesinde 
futbol dışındaki branşlarda 6 bine 
yakın sporcumuzla aktif olarak fa-
aliyet gösteriyoruz. Bunun yanında 
futbol konusunda da amatör spor 
kulüplerimize her türlü desteği 
sağlıyoruz. Mahallelerimizdeki 
gençlerimize sahip çıkan, onları 
kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, 
spora yönlendiren bu kulüplerimiz 
bizim için çok önemli. Onların mar-
ka değeri yüksek kulüpler olması 
için tesisleşme büyük önem taşıyor. 
Amatör kulüplerimizin maçlarını 
kendi mahallelerinde, kendi seyir-

cileri önünde oynamasını sağlamak 
için spora yönelik yatırımlarımız 
devam edecek” diye konuştu.
“Bir sahada  
yılda 550 resmi maç”
Bu güne kadar zor şartlar altında 
hizmet veren amatör spor kulüp-
lerinin Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla önemli tesislere ka-
vuştuğunu dile getiren Bursa Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Cemal Vardar ise, Hürriyet, 
Soğukkuyu, Yeni Karaman, Altınok, 

Mutlular ve Bağlarbaşı Spor Kulüp-
lerinin bulunduğu bölgede sadece 
Bağlarbaşı Spor Kulübünün sahası 
bulunduğunu hatırlattı. Bu sahada 
bir yıl içinde 550 resmi karşılaş-
ma yapıldığını kaydeden Vardar, 
“Yeterli tesis olmadığı için bu böl-
gedeki bazı takımlarımızı karşılaş-
malarını yapmak için Arabayağı’na 
Fidyekızık’a göndermek zorunda 
kalıyorduk. İnşallah bu tesisler 
tamamlandığında buradaki tüm 
kulüplerimiz maçlarını kendi ma-
hallelerinde ve seyircileri önünde 
yapacaklar” diye konuştu.
Adalet Mahallesi Muhtarı Sabri 
Saç ile Hürriyet Spor Kulübü Baş-
kan Yardımcısı Metin Pınarcı da 
bölgeye böyle bir tesis kazandırıl-
ması nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Pınarcı, günün anısı-
na Başkan Altepe’ye Hürriyet Spor 
Külübü’nün formasını hediye etti.

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren milli atlet Ahmet 
Arslan, Arnavutluk’ta dünya 
2.’si oldu.

Büyükşehir Belediyesi, bu dönem kente 100 spor tesisi kazandırma hedefi doğrultu-
sunda emin adımlarla ilerliyor. Kentin her köşesinde spor tesisi yatırımlarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, 87’inci tesis olan Hürriyet – Adalet Spor Tesisleri’nin temelini 
törenle attı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 
yapılan ‘27. Dünya Dağ Koşusu 

Şampiyonası’, Arnavutluk Cumhurbaş-
kanı Prof. Dr. Sali Berisha’nın katılımıyla 
başladı. Dünyanın 29 ülkesinden 134 
sporcunun birincilik için kıyasıya yarış-
tığı müsabakalarda, Türk milli takımı, 
‘genç bayan’, ‘genç erkek’, ‘büyük bayan’ 
ve ‘büyük erkek’ kategorilerinde müca-
dele vererek başarılı bir şampiyonaya 
imza attı.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
başarılı sporcusu Ahmet Arslan da he-
yecanlı şampiyonada, başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. Arslan, 12 kilo-
metrelik ‘büyük erkekler’ kategorisinde 
dünya 2.’si olarak Bursa’nın göğsünü ka-
barttı. ‘Dağların Aslanı’ olarak adından 
söz ettiren Ahmet Arslan, şampiyonada 
aldığı 102 puanla toplam puanını 287’ye 
çıkararak, Dünya Grand Prix sıralama-
sında da 1. lige yükseldi.

‘Dağların aslanı’ 
dünya ikincisi oldu

Büyükşehir, spor hedefine 
emin adımlarla ilerliyor
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Stadyum inşaatı hızla yükseliyor

Büyükşehir’den yat yarışlarına katkı

Başkan Recep Altepe, Büyük-
şehir Belediye Genel Sekreter 

Yardımcısı Bayram Vardar ve Fen 
İşleri Daire Başkanı Fehmi Ökten 
ile birlikte Büyükşehir Belediye 
Stadyumu inşaatında incelemeler-
de bulundu.
Tüm dünyada en çok konuşulan 
yapıların ve projelerin stadyum-
lar olduğuna dikkati çeken Başkan 
Recep Altepe, şu anda Türkiye’de 
ve yakın coğrafyada devam eden 
en görkemli stadyum inşaatının ise 
Bursa’da sürdüğünü söyledi.
Bursa’nın vizyon projesi
Stadyumla birlikte hemen yanında-
ki Nilüfer Deresi ıslah ve Mihraplı 
Parkı projelerinin de hızla devam 
ettiğini dile getiren Başkan Altepe, 
“Çevresindeki yatırımlarla, geniş 
parklar ve düzenli alanlarıyla bir-
likte stadyum, Bursa’nın en viz-
yonel projesi olacak. Mimarisi ile 
Türkiye’de tek olacak 45 bin kişi 
kapasiteli stadyumun inşaatı hızla 

devam ediyor. Kaba inşaatta yüz-
de 25’lik bir ilerleme sağlandı. Ta-
mamlandığında kentin en önemli 
eserlerinden biri olacak stadyumu 
önümüzdeki yılın sonunda bitirip, 
hizmete açmayı ve bir an önce ulus-
lararası organizasyonları Bursa’ya 
çekmeyi hedefliyoruz” dedi. Başkan 
Altepe, müteahhit firma yetkilile-
rinden inşaat süreci ile ilgili bilgiler 
de aldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de katıldığı 

törende konuşan İstanbul Yelken 
Kulübü Başkanı Seyhun Binzet, yel-
ken sporunun gelişimine bulunduğu 
katkılar nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Amiraller Kupası Yat 
Yarışları’na, 2 yıldır Mudanya-Tril-
ye etabını da dahil ettiklerini be-
lirten Binzet, organizasyonun ger-
çekleşmesinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin büyük katkısı bulun-
duğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe de Bursa’nın ‘spor 
kenti’ olması yolunda önemli adımlar 
attıklarını vurguladı. Sanayisi ile ön 
plana çıkan Bursa’nın, aynı zaman-
da, ‘sahil şehri’ olduğunu da belirten 
Başkan Altepe, Amiraller Kupası Yat 
Yarışları ile bu gerçeği, sportif plat-
formda da yansıtmayı amaçladıkla-
rını ifade etti. Organizatörü oldukları 
Amiraller Kupası Yat Yarışları ile Bur-
sa ile İstanbul’u kucaklaştırdıklarını 

vurgulayan Başkan Altepe, “Hede-
fimiz, Mudanya ve Trilye sahillerini 
yelken sporu başta olmak üzere su 
sporlarına açabilmek. Amiraller Ku-
pası Yat Yarışları’nı, hedefimiz doğ-
rultusunda atılmış önemli bir adım 
olarak görüyoruz. Organizasyonu 
önümüzdeki yıllarda daha katılımcı 
hale getirebilmeyi amaçlıyoruz” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından; ‘Gezginci Sı-
nıfı’, ile ‘IRC 1’, ‘IRC 2’, ‘IRC 3’ ve ‘IRC 4’ 
sınıflarında ödül alan yarışmacılara 
madalyaları takdim edildi. İstanbul 
Yelken Kulübü’nün Kalamış’taki te-
sislerinde düzenlenen madalya tö-
renine Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra; Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı Taha Aydın, Bur-
sa Büyükşehir Belediyespor Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık ile Mudanya 
Yelken Kulübü Başkanı Taner Tümer-
dirim katıldı.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin, Mudanya Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ile 2 
yıldır ortaklaşa düzenlediği Amiraller Kupası Yat Yarışları’nın bu yılki İstanbul-Tril-
ye-Bursa etabını kazanan sporcular, madalyalarını İstanbul Yelken Kulübü’nde dü-
zenlenen törenle aldı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim 
kurumlarına kazandırdığı spor 
tesislerine, Gazi Anadolu Lise-
si Spor Salonu’nu da ekledi. 
İnşaatı tamamlanan tesis 
önümüzdeki günlerde hizme-
te açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentteki en önemli eserlerden biri olacak 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun, kaba inşaatının yüzde 25 oranında tamamlandı-
ğını belirterek, “Önümüzdeki yılsonuna kadar inşaatı tamamlayıp stadyumu hizmete 
açmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusunda genç-

lerin spora yönlendirilmesi amacıyla 
eğitim kurumlarına spor salonları ka-
zandıran Büyükşehir Belediyesi Gazi 
Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatını ta-
mamladı. Daha önce Değirmenönü Spor 
Salonu, Koç İlköğretim Okulu Spor Salo-
nu, Şehit Piyade Er Nezir Akgül İlköğre-
tim Okulu Spor Salonu, Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Süleyman 
Çelebi Lisesi Spor Salonu’nu eğitimin 
hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, 
Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nu da 
önümüzdeki günlerde hizmete açacak.

200 okula Büyükşehir eli
İnşaatı tamamlanan Gazi Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nu gezen Büyükşehi      r Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, yeni neslin 
daha donanımlı ve sporcu bireylerden 
oluşması için eğitim kurumlarının her 
zaman yanında olduklarını söyledi. 
Sorumluluk alanında bulunmamasına 
rağmen tüm okullarla yakından ilgilen-
diklerini dile getiren Başkan Altepe, “İki 
yıl içinde çevre düzenlemesi, spor salo-
nu veya çeşitli eksikliklerin giderilmesi 
gibi konularda 200’ü aşkın okulda çalış-
ma yaptık. ‘Eğitim kurumları bize bağlı 
değil’ demeden tüm imkanlarımızla her 
zaman eğitimin yanındayız. Özellikle 
öğrencilerimizin daha sağlıklı ortam-
larda spor yapabilmeleri için özellikle 
okulların yoğun olduğu tüm bölgelere 
spor salonu kazandırıyoruz. Hizmete 
açtıklarımızın yanında inşaatı devam 
eden salonlarımız da var. Tek hedefimiz 
gençlerimizin daha donanımlı bireyler 
haline gelmesi” dedi.
Gazi Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu 

ise özellikle yağmurlu havalarda öğren-
cilerin beden eğitimi derslerinden çok 
sorun yaşadığını belirterek, okula ka-
zandırılan spor salonu nedeniyle Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti.

Eğitimde 
sporun çıtası 
Büyükşehir’le 
yükseliyor

ç



Eylül - Ekim 2011Sehir Postası
.

.16

Göllere Büyükşehir eli
Büyükşehir Belediyesi, 

Bursa’nın doğal su kaynakla-
rını barındıran Uludağ Göller 

bölgesinde yaşanan çevre 
kirliliğini önlemek amacıyla 

çalışmaları başlattı.

Karagöz’ün  
dünya turnesi

Karagöz Halk Dansları Top-
luluğu, 4 – 21 Ağustos tarih-

lerinde Makedonya’dan İspanya’ya 
uzanana kapsamlı bir turneye çık-
tı. Makedonya’da Üsküp, İtalya’da 
Milano, Fransa’da Paris ve Cannes, 
İspanya’da Barcelona ve Vigo, 
Portekiz’de Porto, Belçika’da 
Brüksel, Hollanda’da Amsterdam, 
Almanya’da Köln ve İsviçre’de de 
Zürih de gösterilerini sergileyen 
dansçılar, her zaman olduğu gibi 
bu kez de büyük ilgi gördü. Gös-
terileri beğeniyle izlenen toplu-
luk, turnede, gittikleri kentlerin 
tarihi ve turistik merkezlerini 
de gezme fırsatı buldu. Dans-
çılar, turne sırasında otistik 
öğrencilere ritm dersi de ve-
rerek, sosyal sorumluluk ör-
neği sergiledi.

Adını Bursa’nın gölge oyunu kah-
ramanlarından Karagöz’den adını 
alan Karagöz Halk Dansları Toplulu-
ğu, 1988 yılında Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı (BKSTV) bünyesin-
de kuruldu. Topluluk, Türkiye’nin 

etnik ve folklorik zenginliği ile 
dans kültürünü çağdaş sahnele-
me olanaklarından yararlanarak 
sunmayı ve bu yolla kent kültürü 
ile hemşerilik bilincinin gelişi-
mine katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Grubun repertuarında ise Adı-
yaman, Ankara-Seymen, Aydın, 
Artvin, Balıkesir, Bursa, Bod-
rum, Çiftetelli, Denizli, Fethi-
ye, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kılıç 
Kalkan, Roman, Silivri, Tekir-
dağ, Trabzon, Tokat, Üsküp, 
Mardin yörelerine özgü 
halk dansları yer alıyor.

ç

Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Toplulu-
ğu, Türk halk kültürünün en güzel örneklerini sergile-
diği ülkelerde gönülleri fethetti.

Bursa Zoo resmen Avrupalı

Bursa’da 206 bin 
600 metrekare alan 

üzerine kurulan ve 1998 
yılında ziyarete açılan 
80 türden yaklaşık 640 
hayvanın barındığı Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nde iki 
yıldır sürdürülen yenile 
çalışmalarından olumlu 
sonuç alındı. Büyükşehir 
Belediyesi eski başkanı 
Erdem Saker’in koordina-
törlüğünde EAZA’ya tam 
üyelik için birçok çalışma 
hayata geçirilirken, EAZA 
tarafından son denetim 
geçtiğimiz Mayıs ayında 
yapılmıştı. Yaban hayatı-
nın araştırılması ve ko-
runması için işbirliğine 
teşvik hedefiyle 1992 yı-
lında kurulan ve 36 farklı 
ülkeden 282’si tam üye 
olmak üzere 325 üyesi 
bulunan EAZA’nın yıllık 
konferansı Fransa’nın 
Montpellıer kentinde 

yapıldı. Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Necmettin Şe-
nocak, Hayvanat Bahçesi 
Danışmanı Koen Brouwer, 
Hayvanat Bahçesi Gönüllü 
Danışmanı Erdem Saker, 
Sağlık İşleri Daire Başkanı 
Yıldırım Kocabey ve Hay-
vanat Bahçesi Müdürü 
Nermin Sığırcı’nın da ka-
tıldığı konferansta Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nin de-
netim süreci de ele alın-
dı. Toplantının sonunda 
Bursa Hayvanat Bahçesi, 
EAZA’ya ‘tam üye’ ilan 
edildi.
EAZA’ya tam üyelik sa-
yesinde Bursa Hayvanat 
Bahçesi’ne yeni türlerin 
getirilmesi daha da ko-
laylaşmış olacak. Getiri-
lecek yeni türler, EAZA’ya 
üye diğer hayvanat bah-
çelerinden bedelsiz ola-
rak alınabilecek.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanat bahçesinde sürdürdüğü moderni-
zasyon ve yeniden düzenleme çalışmaları meyvelerini verdi. Hayvanat 
Bahçesi’nin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne 
(EAZA) girmesi için yapılan denetimlerden tam not alan Bursa Zoo, 
Fransa’da yapılan toplantıda EAZA’ya tam üye olarak kabul edildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdü-
rü Dr. Talat Müftüoğlu ile birlikte 

bölgeye giden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bölgenin kirlenme-
mesi için gerekli önlemlerin alınması 
gerektiğini, göllerin çevresinin ve iç 
kısımlarının temizliği konusunda Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli 
desteği vereceklerini bildirdi.
Kilimli Göl ve Kara Göl’de incelemeler-
de bulunan Başkan Altepe, Uludağ’ın, 
100’den fazla manastırı, endemik bit-
kileri ve ekolojik sistemiyle Bursa için 
çok özel bir değer olduğunu ifade etti. 
Bursa’nın turizm kenti olması için ça-
lıştıklarını ve bu kapsamda Uludağ’da 
da yapılması gereken çok şey olduğunu 

ifade eden Başkan Altepe, “Öncelikle 
temiz tutmalıyız, korumalıyız, yaz spor 
aktivitelerine açmalıyız. Uludağ’ı dünya-
ya sunmalıyız” dedi.
Uludağ’da yetkinin Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nde olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, Bursa su kaynaklarını 
barındıran bu bölgenin temizliği ve ko-
ruması konusunda her türlü desteği ve-
receklerini söyledi. Bursalılara bu güzel-
likleri göstermek istediklerini kaydeden 
Başkan Altepe, “Bu güzellikleri herkesin 
görmesi için temizlik ve arama kurtar-
ma ekiplerimizle bölgeye geldik. Gerek 
göl içinde gerekse çevresinde temizlik 
yapacağız. Bilindiği gibi burada yetki 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün-

dür. Biz kendilerine her türlü desteği 
vereceğiz” diye konuştu.
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Talat Müftüoğlu ise, Türkiye’nin kalıcı 
karı olan ender bölgelerinden biri du-
rumundaki Uludağ’ın özenle korun-
ması gerektiğini kaydetti. Müftüoğlu, 
“Türkiye’deki 104 endemik türden 32 
tanesi Uludağ’da. Sakallı akbabadan 
kara kartala ve kelebeklerine kadar 
özel bir ekolojik sistem. Dünyaya mal 
olmuş böyle özel bir ortamı korumalı-
yız. Toplumun tüm kesimlerine görev 
düşüyor. Bu bölgeyi koruma bilincini 
yaymalıyız. Buraya motorlu taşıt çık-
mamalı. Ulaşımı engelleyecek tedbir-
leri alacağız” dedi.
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