
Konforlu ulaşım
Emek Hattı’nda

Büyükşehir  Belediyesi’nin  
ihalesi geçen dönem yapılmasına rağmen 
yeniden ele aldığı Görükle Hattı projesin- 
den sağlanan yüzde 36’lık  
tasarrufla ha yata geçirdiği  
Bursaray Emek hattı, yolculu  
seferlere açıldı. 

Uluslararası bir ihale dosyasının 
yeniden ele alınmasında Türk fir-
masıyla çalışmanın avantajlarını 

iyi değerlendirdiklerini belir- 
ten Başkan Altepe, Bursa’nın 

kaynaklarını en verimli şekilde 
kullandıklarını söyledi.

Yolculu 
seferler başladı

En güzel Bursa 
Fotoğrafları

Tramvay
Yıldırım’da

Büyükşehir  
yıkıyor, Kumla 
meydanına  
kavuşuyor

Sınırları aşan 
bir hizmet de 
Ankara’ya

Büyükşehir  
sporda hedefe
kilitlendi

Kadınlar artık 
sosyal hayatın 
her alanında

Kaynaklar
verimli kullanılıyor
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Büyükşehir Belediyesi, yıllardır su taşkın alanı olması 
nedeniyle vatandaşların kullanımına kapalı olan Dikkal-
dırım ve Odunluk Mahalleleri arasındaki yaklaşık 500 bin 
metrekarelik alanı en büyük kent parkı olarak Bursa’ya 
kazandırıyor. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
en önemli sosyal 
sorumluluk çalış-
maları arasında 
yer alan barınma 
evi, bu yıl kapı-
larını Ürünlü’de 
açtı. Büyükşehir 
Belediyesi, sokak-
ları kendilerine 
mesken edinen 
evsiz vatandaşları 
sıcak ve güvenli 
bir yuvaya kavuş-
turdu.

Bursa’da yaşayan va-
tandaşların kentle ilgili 
hayallerini öğrenmek 
amacıyla hayata geçi-
rilen ‘Daha Yaşanabilir 
Bir Kent İçin; ‘Şehir ve 
Mimari’ konulu fotoğraf 
yarışmasında ödüller 
sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kente kazandırılan ve 
Cumhuriyet Caddesi’ni Yıldı-
rım ile buluşturan tramvay 
hattı, seferlere başladı.

Büyükşehir Belediyesi yö-
netimde ‘ortak akıl’ prensibi 
doğrultusunda Orhangazi 
Meydanı’nda uygulanacak 
kentsel tasarım projeni 
yarışmaya açtı. 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan ve 
tamamlandığında Yıldırımlı 
hanımların buluşma nok-
tası haline gelecek olan Yıl-
dırım Hanımlar Lokali’nin 
temeli törenle atıldı. 

Kent merkezinin yanı sıra mer-
keze bağlı ilçelerde de halkın 
buluşma noktası olan mey-
danlar oluşturan Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik ilçesindeki 
Küçük Kumla meydanında 
bulunan 6 katlı binanın yıkım 
çalışmalarını başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi, Balkan-
lardaki tarihi ve kültürel ça-
lışmaların yanında kardeş be-
lediye ilişkileriyle Türkiye’nin 
farklı kentlerinde sürdürdüğü 
‘sınır aşan’ hizmetlerine 
Ankara’yı da ekledi. 

Büyükşehir Belediyesi’nce 
bugüne kadar projelendirilen, 
temeli atılan ve açılışı yapılan 
90 tesis arasında yer alan 
Emek Spor Tesisleri düzenle-
nen törenle hizmete açıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN ‘EMEK’LERİNE DEĞDİ
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Eskişehir Han küllerinden doğuyor

Büyükşehir Bele- 
diyesi, Davut Paşa tara- 
fından 1517 yılında yaptırı- 
lan, zaman içinde yangınlar ve çö- 
küntüler geçiren Eskişehir Han’ı, 5 asır  
sonra yeniden Bursa’ya kazandırıyor. 

En büyük kent parkı  
şekilleniyor

Orhangazi Meydanı için 
projeler yarışacak
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Çalışma kapsamında 93 hazire alanında bulunan 
yaklaşık bin 100 mezar taşı, arkeolog ve sanat tarih-

çileri tarafından temizlenecek, restore edilecek ve güvenli 
bir şekilde yerine konulacak. Hazire alanlarının ziyaretini 
kolaylaştıracak düzenlemelerin de yapılacağı çalışmalar, 
Yeşil Türbe bahçesindeki hazire alanında bulunan mezar 
taşlarının restorasyon ve düzenlemesiyle başladı.  Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Beledi-
yesi Projeler Koordinatörü Aziz Elbas ve Doç. Dr. Doğan 
Yavaş, Yeşil haziresinde bulunan Vakıf Katibi Katipzade 
Mustafa Efendi, Ahmet Aziz Paşa ve Çelebi Mehmet Med-
resesi müderrislerine ait mezar taşlarının restorasyon ve 
düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Toplumsal hafıza
Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Doğan Yavaş 
danışmanlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın so-
yut-somut her türlü tarihsel mirası ile yakından ilgilendik-
lerini söyledi. Mezarlıkların, orada yatanlarla ilgili kişisel 
bilgileri barındırmakla birlikte aynı zamanda hem tarihi 
açıdan hem de sanatsal açıdan birer kütüphane olduğu-
na dikkat çeken Başkan Altepe, “Toplumsal hafızamızın 
saklandığı bu yerleri açıkhava müzelerine dönüştürmek 
istiyoruz. Bunun için önce mevcut varlıklarımızı tespit et-
memiz, envanterini çıkarmamız ve sonra restore etmemiz, 
geleceğe güvenli bir şekilde aktarmamız gerekiyordu. Biz 
de Bursa genelindeki bin 100 kadar mezar taşını kapsayan 
bu restorasyon ve düzenleme çalışmasını başlattık. Cami, 
mescid, medrese, tekke vb ibadet yapılarının bahçesinde 
bulunan mezar taşları teker teker düzenlenecek. Tarihi 
kaynaklar Bursa genelinde 153 adet hazire bulunduğunu 
bildirir. Buna karşın, bu hazirelerin sadece 93 adedi günü-
müze kadar ulaşabilmeyi başarmıştır. Çalışmalar kapsa-
mında, yıllar önce yaşanan taşınmalar nedeniyle yer de-
ğiştirmiş veya toprak altında kalmış ve kaybolmuş mezar 
taşları da ortaya çıkarılacak” diye konuştu.

Lami Çelebi’den Mecnun Dede’ye…
Yaşadığı dönemde tüm Türk-İslam coğrafyasında iz bı-
rakmış Lami Çelebi’den Molla Hüsrev’e, Koca Mustafa 
Paşa’dan Adal Murad’a, Aşık Yunus’tan Seyid Nasır, Nakkaş 
Ali, Mecnun Dede, Satı Fakıh ve Ahmet Paşa’ya kadar pek 
çok din adamı, komutan ve bilginin bu vesileyle yeniden 
hatırlanacağı çalışmanın bir yıl sürmesi hedefleniyor.
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim üye-
si Doç. Dr. Doğan Yavaş ise, konuyla ilgili verdiği bilgide, 
mezar taşlarının düzenlenerek geleceğe aktarılmasının 
önemine dikkat çekti. Çalışmaların oldukça profesyonel 
bir ekip tarafından yürütüldüğünü ifade eden Doç. Dr. 
Yavaş, “Bu, çok geniş spektrumlu bir çalışma. Şairlerin, 
hattatların ve taş ustalarının hünerlerini gösterdiği tarihi 
vesikalardır, mezar taşları. Çalışmalar sırasında, bazı eksik 
olduğunu düşündüğümüz mezar taşlarını bulabileceğiz. 
Örneğin, Nakkaş Ali’nin mezar taşı kayıp, bunu bulabiliriz. 
Çalışmaların başladığı Yeşil haziresinde daha önce bilin-
meyen yeni bir taş bulduk mesela. Yeni taşlar bulundukça 
ve mevcutlar analiz edildikçe, Bursa tarihine ışık tutacak 
yeni bilgilere de ulaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Zamanı aşan taşlar

ç

Bursa’nın manevi kimliğini oluşturan önemli 
şahsiyetlerin mezar taşları, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Eskişehir Han 5 asır sonra

küllerinden doğuyor

Bursa’nın tari-
hi değerlerini kente 
kazandırmak için büyük 
çaba harcayan Büyükşehir Bele-
diyesi, bu çalışmalar kapsamında 
mülk sahiplerinden kat karşılığı 
olarak alınan Eskişehir Hanı’nda 
restorasyon çalışmalarına hız 
verdi. Zaman içinde bakımsızlık 
nedeniyle harabe haline gelen 
ve büyük bölümü yıkılan Han’da 
rekonstrüksiyon çalışmaları 
kapsamında ahşap imalat-
ları büyük ölçüde tamam-
landı. Tarihi ipek yolu üze-
rinde bulunan Eskişehir 
Han’ın aslına uygun olarak 
yeniden Bursa’ya kazan-
dırılacağı projenin duvar 
imalatlarının başlamasıyla 
birlikte ilk harç Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe tarafından törenle 
konuldu.
Kayhan Bursa’nın  
vitrini olacak
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa’nın 
Osmanlı Başkenti kimliğine 
yakışır hale gelmesi amacıyla 
son 7 yıldır ecdat yadigarı eser-
lerin ayağa kaldırılması yönünde 
önemli projeleri hayata geçirdik-
lerini söyledi. Hisar bölgesindeki 
surların ayağa kaldırılması çalış-
malarının devam ettiğini dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi’ni cazibe mer-
kezi haline getirmek amacıyla 
çalışmalarımız sürüyor. Kayhan 
bölgesi de bu kapsamda önemli 
bir çalışma alanımız. Bu bölgenin 
her sokağında çalışıyoruz. Cum-
huriyet Caddesi ve İnönü Cadde-
lerinin kesiştiği noktadaki Eskişe-
hir Han’da bölgenin tam kalbinde 
yer alıyor. Bölgeye yakışmayan 
görüntüyü ortadan kaldırılıp, ta-

ri-
hi hanı 
aslına uygun 
olarak yeniden kente kazandırı-
yoruz. Bir tarafta tramvay, diğer 
tarafta restorasyon çalışmaları 
ile Kayhan Bursa’nın vitrini ola-
cak” dedi.

 
Butik otel olarak  
hizmet verecek
Tarihi eserlerin ayağa kaldırılma-
sı için, başta kamu kurumların-
dan tahsis olmak üzere, kiralama, 
satın alma gibi her yöntemi dene-
diklerini ifade eden Başkan Alte-
pe, Eskişehir Han’ı ise kat karşı-
lığı restore ettiklerini kaydetti. 
Alt kattaki işyerlerinin mülk sa-
hiplerinin olacağını belirten 
Başkan Altepe, üst katların ise 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
butik otel olarak kullanılacağını 
vurguladı. Eskişehir istikametin-
de olması ve Eskişehir’e giden 
arabaların buradan kalkması ne-
deniyle bu ismi alan hanın, Bur-
salılar için yeni bir buluşma nok-
tası olacağını dile getiren Başkan 

Altepe, Kayhan bölgesinin 
her köşesiyle gezilmekten 
keyif alınan bir yer haline 
geleceğini söyledi.  

Başkan Altepe, 
altı otopark olan 

hanı Mart ayında hizmete açma-
yı hedeflediklerini de sözlerine 
ekledi.
Eskişehir Han’ın mülk sahipleri 
adına söz alan Mehmet İpekçi ise, 

5 yıl önce büyük bir yangın 
geçiren ve kullanılamaz 
hale gelen hanın ayağa 
kaldırılması amacıyla 
mülk sahipleri olarak da 
bazı çalışmalar yaptıkla-
rını söyledi. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’yla temasa 
geçtiklerini ve proje hazır-
lattıklarını belirten İpekçi, 
“Ancak, birtakım neden-
lerle başaramadık, gücü-
müz yetmedi. Osmangazi 
Belediye Başkanlığı dö-

neminde de tarihi eserlere 
büyük ilgi gösteren Başka-
nımız Recep Altepe, tarihe 
olan duyarlılığı sayesinde 
buraya da el attı. Bugün-
lere kadar geldik. Bu ese-

ri Bursa’ya kazandırdıkları için 
Başkamıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
Kayhan Çarşısı Dernek Başkanı 
Rıdvan Çiçek de bölgeye sağla-
dığı katkılar nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından tarihi bi-
nanın giriş duvarına ilk tuğla Baş-
kan Altepe, mülk sahibi Mehmet 
İpekçi ve protokol üyeleri tarafın-
dan konuldu.
Eskişehir Han
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulu-
nan arabacı hanlarından biri olan 
han Davut Paşa tarafından 1517 
yılında yaptırıldı. 1530 ve 1765 
yıllarında meydana gelen yangın-
lar sonucu büyük zararlar gören 
çarşı 1608 yılında Kalenderoğlu 
isyanlarında yakılıp yıkılmış, za-
man içerisinde günümüzdeki gö-
rünümüne bürünmüştür.

Davut Paşa tarafından 1517 yılında yap-
tırılan, zaman içinde yangınlar ve çö-
küntüler geçiren Eskişehir Han’ı, 5 asır 
sonra yeniden Bursa’ya kazandırıyor. 
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Bursa’yı ortak akılla yönetme 
konusunda kararlı bir tutum 

izleyen ve daha önce Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda uygulanacak 
projenin belirlenmesi için halka 
açık anket düzenleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, şimdi de Orhangazi 
Meydanı’nda uygulanacak kentsel 
tararım projesini yarışmaya açtı. 
Tarihi Kent Merkezi’nde, Koza Han, 
Ulu Cami, Gazi Orhan Camii ve Tari-
hi Belediye Binası önünde yer alan 
Orhangazi Meydanı, Bursa’nın tarihi, 
turistik ve kültürel kimliği açısından 
büyük önem taşıyor. Gerek Bursalılar 
gerekse yerli ve yabancı turistler ta-
rafından yoğun bir şekilde kullanılan 
meydanda, zamanın olumsuz etkile-
riyle görsel ve işlevsel bozulmaların 
yaşandığını göz önünde bulunduran 
Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi tari-
hi kent merkezinin kimliğine uygun 
olarak kentsel, mimari ve peyzaj ta-
sarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden 
düzenlenesini amaçlıyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Şehir Plancıları 
Odası üyelerine açık olan yarışma-
da, proje alanının yakın çevresiyle 
ilişkilendirilmesi, Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin bütününe ilişkin 
ilkesel kararlar oluşturulurken baş-
ta engelliler olmak üzere tüm yaya 
kullanıcıları için erişilebilirliğin sağ-
lanması ön planda tutulacak. Bunun 
yanında meydanın günün her saatin-
de kullanımına yönelik işlevleri içe-
ren mekansal çözümlerin sunulması, 
yarışma alanının kent ekolojisine 
katkısını arttıracak yeşil alan siste-
matiğinin getirilmesi ve anıt ağaçlar 
ve mevcut yeşil dokunun dikkate 
alınarak tasarımların geliştirilmesi 

bekleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 15 Kasım 2011’de ilan edilen 
yarışmada, 100 TL karşılığında alı-
nacak şartname ile yarışmaya katı-
lan adaylar, projelerini 7 Şubat 2012 
tarihine kadar teslim edecek. Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Baş-
kanı Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk’ün 
başkanlığında mimar, şehir plancısı 
ve peyzaj mimarlarından oluşan 7 ki-
şilik jüri, projeleri 16 Şubat 2012’de 
değerlendirmeye alacak ve yarışma-
nın sonucu 23 Şubat 2012’de açıkla-
nacak.
Bursa’nın vitrini olan Orhangazi 
Meydanı’nı günümüz koşullarına 

uygun modern bir buluşma nokta-
sı haline getirecek olan yarışmada 
birinci ödülü ise 50 bin TL olarak 
belirlendi. Yarışmanın ikincisine 30 
bin, üçüncüye ise 20 bin TL ödül ve-
rilecek. Toplam 5 adet olarak belirle-
nen mansiyonların her biri ise 10’ar 
bin TL ile ödüllendirilecek. Şartna-
meler Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı İhale Şartname Hazırlama Şube 
Müdürlüğü’nden temin edilebilirken, 
adaylar konuyla ilgili detaylı bilgilere 
Büyükşehir Belediyesi’nin http://
www.bursa.bel.tr/orhangazi-
meydani-ve-cevresi-yarismaya-
cikiyor/duyuru/8431/ adresli res-
mi web sitesinden de ulaşabilirler.

Orhangazi Meydanı için 
projeler yarışacak
ç

Uludağ Üniversitesi tarafından 
Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde 

düzenlenen Bilgilendirme ve AR-GE 
Günleri’ne katılan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, ‘Marka 
kent Bursa’ hedefi doğrultusunda 
hayata geçirdikleri çalışmalar hak-
kında bilgiler verdi. Vali Şahabettin 
Harput’un yanı sıra protokolün yo-
ğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışın-
da salonu dolduran akademisyenlere 
seslenen Başkan Altepe, başta valilik 
olmak üzere kentin tüm dinamikleri 
ile ortak hareket ederek Bursa’yı ge-
leceğe taşımakta kararlı olduklarının 
altını çizdi.
Yunuseli’de kule inşaatı başlıyor
Bursa’yı dünya vitrinine çıkaracak 
projelerde önceliği ulaşıma verdik-
lerini ve bütçenin yüzde 70’inden 
fazlasına bu alana ayırdıklarını dile 
getiren Başkan Altepe, raylı siste-
min üniversite ile buluştuğunu ken-
tin doğusu ile bağlantının da Kestel 
hattı ile sağlanacağını kaydetti. 29 
ayda 280 kilometre yeni yol açma 
ve düzenleme yaptıklarını hatırla-
tan Başkan Altepe, “Kent içi ulaşı-
mın yanında Bursa’nın dışarıdan 
da kolay ulaşılabilir hale gelmesi 
yönündeki çalışmalarımız sürüyor. 

Bu doğrultuda protokolü imzala-
nan Yunuseli Havaalanı’nın yeniden 
uçuşlara açılmasıyla ilgili proje ça-
lışmalarını bitirdik. Birkaç gün için-
de inşaata başlayacağız. İlk olarak 
Özdilek Firması’nın sponsorluğunda 
kule inşaatını yapacağız. İnşaatın di-
ğer bölümlerini de sponsorlarımızın 
destekleriyle yapmayı hedefliyoruz. 
Geçmişte Bursa’da 24 tane özel uçak 
vardı, bugün sadece 1 tane var. Ulus-
lararası ortaklı çok sayıda firma ken-
timizde faaliyet gösteriyor. Bu firma 
yöneticileri özel uçaklarıyla Bursa 
merkeze gelemedikleri için toplantı 
ve etkinliklerini İstanbul’da yapıp, 
dönüyorlar. Yunuseli Havaalanı’nın 
yeniden açılması ile özel uçaklar ra-
hatlıkla burayı kullanabilecek” dedi.

Marka avantajını kullanmalıyız
Dünyada ünlü birçok kentin sadece 
bir özelliği ile marka olduğunu dile 
getiren başkan Altepe, “İsveç çakısı 
ile, Solingen bıçakları ile Barcelona 
sporu ile Detroit otomotiv ile mar-
ka olmuş kentler. Oysa Bursamız, 
bıçağı, şeftali, kestane şekeri, si-
yah inciri, ipeği, otomotivi, havlusu, 
Bursaspor’u, Osmanlı Başkenti olma 
özelliği ve tarihi eserleri ile zaten 
marka. Marka konusunda dünyanın 
en avantajlı kentlerinden biriyiz. An-
cak bu avantajı iyi şekilde kullanmalı 
ve kentimizi dünya çapında bir vitrin 
haline getirmeliyiz. Bu amaçla Bü-
yükşehir Belediyesi olarak, Bursa’nın 
tüm değerlerini en ön plana çıkara-
cak çalışmalara hız verdik” dedi.

Yunuseli sponsorlarla kanatlanacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı ile ilgili proje çalışma-
larının tamamlandığını belirterek, önümüzdeki günlerde Özdilek Firması’nın sponsorlu-
ğunda yapılacak kule inşaatı ile çalışmaları başlatacaklarını söyledi. 

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da tarihi mirasın yaşatıldığını söyleye-

rek, Yıldırım’ın çağdaş, yaşanabilir bir ilçe olması 
yolunda gereken adımların atıldığını belirtti. Yıldı-
rım tramvay hattının kente güzellik kattığını kay-
deden Başkan Altepe, “Bu işler kolay olmuyor. İn-
cirli Hamamı restorasyonunun tamamlanmasıyla 
Yıldırım’ın kalbinde her türlü aktivite yapılmasına 
uygun bir ortam sağlanmış olacak. Burası Büyük-
şehir Belediyesi mülkiyetinde, kamulaştırıldı, iha-
leleri bitti. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp 
yaz sonunda faaliyetlerin başlamasını hedefliyo-
ruz” diye konuştu.
İncirli Hamamı 520 yaşında
Emirsultan dergahı, Yeşil külliyesi, Yıldırım’daki 
11 ayrı yerdeki hazireler, Çukurmescit gibi pek çok 
eserin ayağa kaldırıldığını kaydeden Başkan Alte-
pe, “Yıldırım da tarih anlamında ayağa kaldırılıyor. 
Burası da aktivite merkezi olacak. Molla Fenari’nin 
torunu Alaaddin Ali Bey tarafından yaptırılan 520 
yaşındaki eser, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. 
Tek hamam sınıfından olan yapı , belli zamanlarda 
yangınlar görüp, tekrar tekrar onarımlar yaşamış. 
Son olarak tütün deposu olarak kullanılmış. 1985 
yılından bu yana da hiç dokunulmayan ve sivil mi-
maride olan yapı 2010 yılında Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından kamulaştırıldı. Rekonstrüksiyon 
çalışmalarının tamamlanmasıyla ayağa kaldırıla-
cak olan mekan, 415 metrekare taban alanına sa-
hip. İki katlı ve üst kısmı iç bahçe olacak ve çevre 
yapılarla güzel bir proje yapılmış olacak” diye ko-
nuştu.
İncirli Hamamı’nın tamamlandığında kültür mer-
kezi olarak bölgeye hizmet vereceğini de vur-
gulayan Başkan Altepe, “Bu mekan Bursa turiz-
mine, sosyal ve kültürel hayatına değer katacak, 
Yıldırım’da yaşayan insanların buluşma noktası 
olacak” dedi. 

“Büyükşehir ile el ele çalışıyoruz”
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin de güzel 
ve büyük ilçe Yıldırım’da yeni bir hizmete ilk adım 
atıldığını belirterek, “İlk adımlar en uzak hedeflere 
ulaşmayı sağladığından çok önemlidir. Bu dönem-
de tüm tarihi eserlerimiz bir bir ayağa kalkmakta-
dır. Büyükşehir ile ilçe belediyemiz el ele, halkımız 
ve teşkilatımızla gönül birliğiyle hizmetlerimizi 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Daha önce bu 
tarihin ayağa kaldıramamasının nedeni bizdeki bu 
birliğin olmayışıdır” dedi.
Keskin, Yıldırım’da yapılan çalışmalardan da 
örnekler vererek, 15. Yüzyıldan kalma İncirli 
Hamamı’nın restore edilerek kültür merkezi ola-
rak yapılandırılmasından dolayı mutlu olduğunu 
söylerken; Meydancık Mahalle Muhtarı Sıddık Öz-
türk de mahalleye hizmet veren Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Altepe, Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen Keskin, Harmancık Be-
lediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, geçmiş dönem 
milletvekillerinden Zafer Hıdıroğlu, AK Parti Os-
mangazi ve Yıldırım İlçe temsilcileri, muhtarlar ve 
vatandaşlarla birlikte İncirli Hamamı’nın restoras-
yon çalışmalarını başlattı. 

Bir ziynet daha
gün yüzüne çıkıyor
ç
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Davutkadı hattı ile mevcut 1,5 kilomet-
relik tramvay hattına 2,5 kilometre daha 

eklendiğini belirten Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, “Bursa, çok hızlı kabuk de-
ğiştiriyor. Merkezi yönetimin yatırımlarıyla da 
sağlıktan eğitime kadar her alanda gelişim ya-
şanıyor. Türkiye’nin yıldızı parlıyor. Bursa’da 
bugüne kadar yapılmayanlar yapılıyor. Tram-
vay hattı da Bursamız’ı geleceğe taşıyor” diye 
konuştu. Ulaşımda raylı sistemde, kişi başına 
düşen en yoğun yatırım miktarının Bursa’da 
olduğunu da dile getiren Başkan Altepe, “Cum-
huriyet Caddesi tramvay hattının Yıldırım eta-
bı ile İncirli Caddesi de hareket kazanacak. 
Bursa’nın tarihiyle, turizmiyle yaşayan canlı 
bir kent olmasını hedefliyoruz. Her yıl 60 bin 
nüfusun arttığı Bursa’da çarşının vizyonunu 
artıran tramvay, çarşıyı ve hanlar bölgesini 
de Yıldırım ile de buluşturacak. Yıldırımlıların 
çarşıya ulaşması daha da kolaylaşacak” şeklin-
de konuştu. Başkan Altepe, İncirli Caddesi’nin 
tramvay ile daha da gelişeceğini ifade ederek, 
“İncirli Caddesi kötü durumdaydı. Tramvayla 
bu caddenin de vizyonu artacak. Işıklandırma-
dan yola kadar cadde tümüyle yenilenecek” 
dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 
de ülkenin yaşadığı zor günlere işaret ederek, 
yerel yönetimlerinin başarılı çalışmalarının 
bu zor günleri aşmada önemli rol oynadığı-
nı belirtti. Bakan Çelik, “Millet olarak dimdik 
ayaktayız. Güçlü, çalışkan bir milletiz. Buna la-
yık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel 
yönetimlerimizin hizmetleri geleceğe dönük 
şehrimize renk katıyor. Tramvay hattı doğu 
etabı, söylendiği tarihte tamamlandı. Bir işi 
hem söyleyip hem yapmak dürüst siyasetçile-
rin işidir. Sözünün eri olan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’ye ve ekibini tebrik 
ediyorum” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’ne 
övgüler yağdırdı.
Büyükşehir sözünü tuttu
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin ise 
Büyükşehir Belediyesi ile el ele gönül gönüle 
sürdürülen çalışmaların ilçeyi zenginleştirdi-
ğine işaret ederek, “Başkan Altepe ve ekibinin 
verilen sözü tutarak ilçeye tramvayı kazandır-
masından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hat-
tın daha geniş hatlara ulaşmasını diliyorum” 
dedi. 
Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekili İs-
met Su da Büyükşehir Belediyesi’ni Yıldırım’a 
kazandırılan tramvaydan dolayı tebrik etti.
Konuşmaların ardından Başkan Altepe, Bakan 
Çelik ile birlikte kurdele keserek, Davutkadı 
tramvayının seferini başlattı. Protokol üyeleri 
daha sonra Kayıhan’dan Davutkadı’ya kadar 
tramvayla yolculuk yaptı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih 
Pala ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 
partililer ve çok sayıda vatandaş da törende 
hazır bulundu.

Tramvay 
Yıldırım’da

ç

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşa-
nabilir hale getirmek için bu 

dönem park, yeşil alan ve meydan 
düzenlemelerine hız veren Büyük-
şehir Belediyesi, Kayıhan Meyda-
nı, Stadyum Meydanı, Güzelyalı 
Meydanı gibi projelerin ardından 
Gemlik Küçük Kumla’ya da meydan 
kazandırmak için düğmeye bastı. 
Küçük Kumla meydanında bulunan 
ve çökme tehlikesi bulunan 6 katlı 
binanın kamulaştırma çalışmala-
rını tamamlayan Büyükşehir Bele-
diyesi, binanın yıkım çalışmalarını 
başlattı.
Sahillerde vitrin yenileniyor
Yıllardır konuşulan ancak bir türlü 
gerçekleştirilemeyen bir çalışmayı 
hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, sa-
hillerde vitrinin yenilenmesi ama-
cıyla yoğun bir çalıma gerçekleştir-
diklerini söyledi. Göreve geldikleri 
ilk günden beri bu binanın kaldı-
rılması yönünde çalışmalarının ol-
duğunu ifade eden Başkan Altepe, 
“Önce ilçe belediyesi yıkacaktı an-
cak olmadı. Biz devreye girdik ve 21 
hissedar olduğunu öğrendik. Tüm 
hissedarlarla tek tek görüşüp, ka-

mulaştırma işlerini tamamlandık. 
Yıllardır konuşulan ancak bir türlü 
gerçekleştirilemeyen bu olayın ya-
pılabileceğini göstermek amacıyla 
bugün de yıkımı başlatıyoruz. Çev-
re için de tehlike olan binanın kal-
dırılmasıyla Kumla’nın tam kalbi 
olan bölgeye güzel bir meydan ka-
zandırıyoruz. Bu binanın arkasında 
bulunan 7 katlı binanın kaldırılma-
sıyla ilgili çalışmalarımız da sürü-
yor. Orada da kamulaştırmayı biran 
önce tamamlayıp, Küçük Kumla’nın 
da vitrinini yenilemek istiyoruz” 
diye konuştu.

Özellikle son bir yıl içinde Büyük-
şehir Belediyesi’nden önemli des-
tekler aldıklarını dile getiren Gem-
lik Belediyesi Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise, hizmet sağanağının ara-
lıksız sürdüğünü söyledi. 
Küçük Kumla Siteler Mahallesi Muh-
tarı Abdullah Satı da, çevre için teh-
like oluşturan binanın yıkılmasının 
büyük bir hizmet olduğunu belirte-
rek Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından iş makine-
sine çıkan Başkan Altepe ve Gemlik 
Belediyesi Başkanvekili Refik Yılmaz, 
yıkım çalışmasını başlattı.

Toplu taşımanın eko-
nomik hale gelmesi ve 

tercih edilebilirliğinin artırıl-
ması amacıyla başlatılan aylık 
abonman kart uygulamasında 
İndirimli Abonman Bukart ve 
Tam Abonman Bukart olarak 
iki ayrı kart satışa sunulacak. 
İndirimli kart kullanım hakkı-
na sahip olan tüm vatandaşlar 
65 TL, indirim kapsamına gir-
meyen vatandaşlar ise 95 TL 
ödeyerek 30 gün boyunca iste-
dikleri kadar yolculuk yapabi-
lecek. Fotoğraflarla kişiselleş-
tirilen kartlar, 7 nolu Gemlik, 
9 nolu turistik hat ve 12 nolu 
gece hattı dışındaki tüm hat-
larda 30 gün boyunca saat 
24.00’a kadar kullanılabilecek. 
Üçüncü kişiler tarafından kul-
lanıldığı belirlenen karta el ko-

nulurken, kart 30 günlük süre 
sonuna kadar kullanılma ya-
pılacak ve bir sondaki ay kart 
talebinde ise kart sahibine 50 
TL ceza uygulanacak.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş 
üzeri vatandaşları kapsayan 
Aylık Abonman İndirimli Bu-
kart almak isteyenler T.C kim-
lik numarası, 1 adet vesikalık 
fotoğraf ve Seyahat Kartları 
Uygulama Yönetmeliği ile be-
lirlenen belgelerle Bursaray 
Şehreküstü İstasyonu’nda bu-
lunan BURULAŞ Bilet Sistem-
leri Müdürlüğü ofisine baş-
vurabilecek. Aylık Abonman 
Bukart alacak vatandaşların 
da T.C kimlik numarası ve 1 
adet vesikalık fotoğrafla aynı 
yere başvurması gerekiyor.

Büyükşehir yıkıyor
Kumla meydana kavuşuyor

Kent merkezinin yanı sıra merkeze bağlı 
ilçelerde de halkın buluşma noktası olan 
meydanlar oluşturan Büyükşehir Bele-
diyesi, Gemlik ilçesindeki Küçük Kumla 
meydanında bulunan 6 katlı binanın 
yıkım çalışmalarını başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kente kazandırılan ve Cumhuriyet 
Caddesi’ni Yıldırım ile buluşturan 
tramvay hattı, seferlere başladı.

Sınırlı ücretle sınırsız ulaşım
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çUluslararası bir ihale dos-
yasının yeniden ele alınma-

sında Türk firmasıyla çalışmanın 
avantajlarını iyi kullandıklarını 
belirten Başkan Altepe, bu tasar-
rufun sağlanması için yüklenici 
firma ile 3 ay geceli gündüzlü 
çalıştıklarını sonuçta Bursa’nın 
kaynaklarını en verimli şekilde 
kullandıklarını söyledi.
Bursa’yı bu dönem demir ağlarla 
örme hedefi doğrultusunda işe 
ilk olarak ihalesi seçim öncesi 
yapılan Görükle hattı projesini 
ele almakla başlayan Büyükşehir 
Belediyesi, 6,5 kilometrelik hatta 
yapılan bazı düzenlemelerle yak-
laşık yüzde 36 tasarruf sağladı. 
Bu tasarruf kapsamında Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde sona eren 
hattı yaklaşık 2,5 kilometrelik 
2 istasyonlu hat ilave edilmesi 
kararlaştırıldı. Bu yöndeki çalış-
malarına hız veren Büyükşehir 
Belediyesi, Görükle hattının Al-
tınşehir, Ertuğrul ve Özlüce is-
tasyonlarını geçtiğimiz yıl aralık 
ayında, hattın diğer istasyonları 
olan Yüzüncü Yıl, Batıkent ve 
Üniversite istasyonlarını da eylül 
ayında yolculu seferlere açmıştı. 
Aynı proje kapsamında yürütü-
len ve mevcut kavşaklardan 8 
kat daha büyük bir inşaat ala-
nına sahip Emek Kavşağı’nı da 
bünyesinde barındıran Bursaray 
Emek Hattı, düzenlenen törenle 
yolculu seferlere açıldı.
“Sözümüzü tuttuk,  
gururluyuz”
Emek hattının açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’ya 
verdikleri sözü tutmuş olmanın 
gururunu yaşadıklarını söyledi. 
Göreve geldiklerinde ‘bu döne-
min tasarruf dönemi’ olacağını 
açıkladıklarını hatırlatan Baş-
kan Altepe, yaklaşık 250 milyon 
TL’nin 6,5 kilometrelik hat için 
fazla olduğunu, bu paraya daha 
fazla hat yapılması gerektiğini 
daha ilk günlerde dile getirdikle-
rini vurguladı. Uluslararası ihale 
olmasına rağmen ihaleyi Türk 
firmasının almış olmasının avan-

tajlarını en iyi şekilde kullandık-
larını dile getiren Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 3 ay sabahlara kadar 
belediyemizdeki uzmanlarımız 
ve yüklenici firma görevlileri pro-
je üzerinde çalıştı. Gereksiz bazı 
detaylara girildiğini gördük. Bir-
çok noktada aç kapa tünel yapıl-
mışken, üniversitede delme tünel 
öngörülüyordu. Bunu aç kapa tü-
nele çevirdik. Bu projede de 900 
metre aç kapa tünel yapıldı. So-
nuçta tüm çabalarımız Bursa’nın 
kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanmak içindi” dedi.
Görükle hattında yapılan tüm 
değişikliklerin üniversite sena-

tosu tarafından da mutlulukla 
karşılandığını dile getiren Başkan 
Altepe, yaptıkları hattın eski pro-
jeye göre 150 metre daha ileriye 
gittiğini belirtti. Eski projede, son 
durakta inen vatandaşların acile 
ulaşması için 400 metre yürüme-
si gerektiğini dile getiren Başkan 
Altepe, “Yaptığımız değişiklikle 
şimdi 80 metre yürüyerek po-
likliniklere ulaşmam mümkün. 

Bunun yanında eskiden son du-
rak binaların aralarında öngörü-
lüyordu. Bu güvenlik açısından 
sıkıntı oluşturuyordu. Görükle, 
İrfaniye, Kayapa bölgesinden 
gelecek araçların kampüs içine 
girmeleri uygun olmadığı için 
hattın ana yola paralel olması 
gerekliydi. Ayrıca binaların ara-
sında kalan hattın gelecekte Gö-
rükle ve İrfaniye bölgesine kadar 

uzatılması kolay olmayacaktı. 
Ancak şimdi hat, kaldığı yerden 
istenildiği zaman uzatılabilir. Biz 
yaptığımız bu değişikliklerle hem 
üniversiteye ulaşımı daha da ko-
laylaştırdık, hem de Bursa’ya yak-
laşık 2,5 kilometrelik daha hat bir 
kazandırdık” diye konuştu.
Aynı bütçe ile  
daha fazla imalat
Yüklenici firma Tewet-Yapı Mer-
kezi Konsorsiyumu adına ko-
nuşan Yapı Merkezi Grubu Baş-
kanvekili Köksal Anadol da, aynı 
bütçe ile daha fazla imalat yaptık-
larını ve 2,5 kilometre ilave hattı 
Bursa’ya kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. 
Proje kapsamında hayata geçiri-
len Emek Kavşağı’na madde des-
tek sağlayan Torunlar Şirketler 
Grubu Başkanı Aziz Torun ise, 
kendisini ‘fahri Bursalı’ olarak 
gördüğünü söyledi. Türkiye gene-
linde 13 ilde gıda ve gayrimenkul 
yatırımlarının bulunduğunu ha-
tırlatan Torun, “Ancak biz alışve-
riş merkezi konseptine Bursa’da 
Zafer Plaza ile başladık. Yine 
Türkiye’nin en büyük 3’üncü alış-
veriş merkezi olarak Korupark’ı 
yaptık. Bu nedenle Bursa’nın 
bende ayrı bir yeri var. Bursa’nın 
gerek ticaret, gerek sanayi ve tu-
rizm olmak üzere her alanda dün-
ya kenti olma yolunda ilerlemesi 
beni mutlu ediyor” dedi.
Törene katılan Vali Vekili Hüse-
yin Demirciler de Büyükşehir 
Belediye’nin ulaşım başta olmak 
üzere her alandaki yatırımla-
rında mükemmeliyetçilik ve hız 
kavramlarına büyük önem verdi-
ğini belirterek, Başkan Altepe ve 
ekibini kutladı.
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın’ın 
da katıldığı törende konuşmaların 
ardından Başkan Altepe, yükleni-
ci firma temsilcileri ve Torunlar 
Grubu Başkanı Aziz Torun’a günün 
anısına birer plaket verdi. Daha 
sonra kurdele keserek hattı yol-
culu seferlere açan Başkan Altepe 
ve protokol üyeleri, Korupark ve 
Emek istasyonları arasındaki ilk 
yolculuğu birlikte gerçekleştirdi.

Büyükşehir’in ’Emek’lerine değdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesi geçen dönem 
yapılmasına rağmen yeniden ele aldığı Görükle Hattı 
projesinden sağlanan yüzde 36’lık tasarrufla hayata 
geçirdiği Bursaray Emek hattı, yolculu seferlere açıldı. 
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Bursalıların kentin tüm meseleleri-
ne sahip çıktığını, medeni bir şekil-

de tartışabildiğini söyleyen Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, her 
kesimden insanın katılımıyla önemli bir 
toplantıyı gerçekleştirdikleri için mutlu 
olduklarını belirtti. 2 yılda 2 bin etkinlik 
yapabilen Bursa Kent Konseyi’nde şeh-
rin birçok konusunu konuştuklarını ifa-
de eden Pala, çıkan sonuçları da usulüne 
uygun olarak yetkililere ilettiklerini kay-
detti. Otoyolun son dönemde gündemden 
düşmediğini hatırlatan Pala, artık sonuç 
alınması gerektiğini, bu yüzden gündeme 
aldıklarını dile getirdi.
Toplantıda ilk olarak söz alan geçmiş dö-
nem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Erdem Saker, toplantıyı düzenleyen Bursa 
Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Mustafake-
malpaşa ovasının Uluabat Gölü’nün aslın-
da bir parçası olduğunu hatırlatan Saker, 
Karacabey Ovası’nda bir zamanlar kuru 
tarım yapıldığını, artık sulamalı tarımın 
da yapılabildiğini kaydetti. Yüksek verim 
veren ovaların yarılamayacağını söyleyen 
Saker, “Ben ‘kamulaştırma paralarını veri-
rim, otoyolunu da yaparım’ diyemezsiniz. 
Mustafakemalpaşa ovasındaki tüm drenaj 
sistemini yenilemen lazım. Karacabey 
ovasındaki tüm kullanım şeklini değiştir-
men lazım. Burada eksileri, götürecekleri-
ni de hesaplamanız gerekir. Ben o bakım-
dan iki ovanın ortasından geçen otoyola 
karşıyım” dedi.
Karayollarının, Bursa Otoyolu’na 3. bir bağ-
lantı yapmak istediğini de dile getiren Sa-
ker, 4 bin 500 meyve ağacının kesileceğini, 
bunun da bir katliam olacağını vurguladı.
Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Erdoğan Bilenser ise, otoyolun kent 

içine yapacağı sosyal, ekonomik ve çev-
resel etkilerinde önemli olduğuna dik-
kat çekti. Kent içinin bu aşamada ikinci 
plana itildiğini kaydeden Bilenser, baş-
ka bir toplantıda bu konunun da günde-
me getirilmesini istedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Atilla Ödünç ise, Türkiye’nin en 
büyük projelerinden olan İstanbul-Bur-
sa-İzmir Otoyolu’ hakkında alınacak ka-
rarların kent ve ülke için hayırlara vesi-
le olmasını diledi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan, TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu ve Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Başkanı Ertuğrul Aksoy, 
Burulaş Genel Müdürü Levent Fidan-
soy, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge 
Müdürlüğü’nden Baş Mühendis Yusuf 
Biri, Otoyol A.Ş. Teknik Müdürü Nu-
rettin Akdeniz’in söz aldığı toplantıda 
ayrıca, Karacabey Ziraat Odası Başkanı 
Nuri Kaleci, Orhangazi Güç Birliği Plat-

formu Sözcüsü İrfan Aydın, Bursa Oto-
yol Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve 
DOĞADER Temsilcisi Seyit Ali Geçici, 
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Böl-
gesi Başkanı İbrahim Akdemir, Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Bursa 
Otoyol Platformu adına Yrd. Doç Dr. Ya-
kup Canıtez, Harita Müh. Mustafakemal-
paşa Belediye Meclis üyesi Adnan Akın, 
Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı 
Halim Çapkın, Nilüfer Kent Konseyi Ge-
nel Sekreteri Mehmet Kartal, geçmiş dö-
nem milletvekili Faruk Ambarcıoğlu ve 
Dr. İbrahim Yücel görüşlerini paylaştı.
Toplantının sonunda değerlendirmede 
bulunan Bursa Kent Konseyi Başkan 
Mehmet Semih Pala, toplantıda kimse-
nin otoyol yapılmasın demediğini ha-
tırlatarak, “HES’lerdeki tartışmalar gibi 
otoyola herkes karşı çıkmadı. Sadece 
güzergahlar hakkında herkes kendine 
göre doğru olan düşüncelerini medeni 
bir şekilde aktardı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bulgaristan İstan-

bul Başkonsolosu Alexander Velev ile 
Makedonya’dan Bursa’ya gelen Tetovalı 
gençlere, Bursa’nın her zaman Balkan-
ların yanında olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bulgaristan İstanbul Başkonsolo-
su Alexander Velev ile Makedonya’dan 
Bursa’ya gelen Tetovalı gençlerle 
Merinos Parkı’ndaki Gönül Dostla-
rı Sofrası’nda bir araya geldi. Baş-
kan Altepe, ilk olarak, AK Parti Bur-
sa Gençlik Kolları’nın misafiri olarak 
Makedonya’nın Tetova (Kalkandelen) 
kentinden Bursa’ya gelen gençlerle 
görüştü. Gençlerin faaliyetleri ve Te-
tova’daki siyasi, ekonomik durumlar-
la ilgili bilgiler alan Başkan Altepe, 
Makedonya’nın Bursa için çok önemli 
bir ülke olduğunu söyleyerek, “Make-
donya’daki dostlarımızın mutluluğu, 
Makedonya’nın huzurlu bir ülke olması 
bizim için çok önemli. Oradaki gelişme-
leri yakından izliyoruz, sürekli irtibat 
halindeyiz. Makedonya’da da sosyal ve 
kültürel faaliyetler başta olmak üzere 
birçok alanda çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bursa, Türkiye ve Balkanlar 
arasında önemli bir dostluk köprüsü 
görevini görüyor” diye konuştu.
Makedonyalı gençler adına konuşan 
Fitore Reshiti de Başkan Altepe’ye mi-
safirperverliğinden dolayı teşekkür 
ederek, küçük bir ülkede yaşadıklarını 
ve Türkiye’yi arkalarına almak istedik-
lerini kaydetti.
Başkan Altepe, Bulgaristan İstanbul 
Başkonsolosu Alexander Velev ile yap-
tığı görüşmede de Bursa’nın Balkanlara 
verdiği önemi dile getirdi. 

Bursa  
Balkanların 
yanında

Bursa Kent Konseyi’nde gündem ’otoyol’

ç

ç

çAnkara’daki Bursa lobisine güç 
katmak ve Ankara’da yaşayan Bur-

salıları bir çatı altında bir araya getir-
meyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Bur-
sa Derneği’nin Ankara Kalesi’ndeki 146 
metrekarelik dernek binasının, talebi 
karşılamakta güçlük çekmesi üzerine 
devreye giren Büyükşehir Belediyesi, 
hemen yandaki iki parsel üzerindeki bi-
naları kamulaştırdı. Harabe halindeki 
binaların yıkılması ve ardından rekons-
trüksiyon çalışmalarının başlatılmasına 
hız verdi.
Buluşma noktası olacak
Ankara’da 10 bine yakın Bursalı bürok-
rat olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
Ankara ile ilişkilerin daha da güçlendi-
rilmesi amacıyla bu projeyi önemsedik-
lerini söyledi. Ankara’daki Bursalıları bir 
araya getirecek olan Bursa Derneği’nin 
genişletilmesi amacıyla halen 146 met-
rekare olan genişliğin 550 metrekare-
ye çıkacağını ifade eden Başkan Altepe, 
Ankara’da herkes tarafından bilinen ve 
adres aramaya bile gerek kalmayacak 
Ankara Kalesi içindeki Bursa evinin yeni 
bir buluşma noktası olacağını söyledi.
Burçlarda Bursa bayrağı dalgalanacak
Binaların yıkımından sonra rekonstrük-
siyon çalışmalarına başlanacağını dile 
getiren Başkan Altepe, “Bursa ile Ankara 
arasındaki sıcak diyaloglar her iki ken-
tin spor kulüpleri arasında da yaşanıyor. 
Ankara gücü ile Bursaspor taraftarları 
zaten kardeşliğin en güzel örneklerini 
sergiliyor. Bundan sonra Ankara kalesi 

burçlarında Ankaragücü ve Bursaspor 
bayrakları da Türk bayrağı ile birlikte 
dalgalanacak. Ankara’da yaşayan Bursa-
lılar kentimiz için projelerini yapacağı-
mız Bursa evinde üretecek” dedi.

Ortak noktamız Bursa
Yıkım çalışmalarını inceleyen Başkan 
Altepe’ye eşlik eden Ankara Bursa Der-
neği Başkanı İsmet Kazancı da ortak 
noktalarının Bursa olduğunun altını çiz-
di. Ankara’da yaşayan Bursalılar olarak 
1993 yılında Bursa Derneği’ni kurdukla-
rını ve kendi imkanları ile Ankara Kalesi 
içindeki mevcut Bursa evini aldıklarını 
belirten Kazancı, “Şimdi Büyükşehir Be-
lediyemizin katkıları sayesinde yandaki 
iki parseli aldık ve Bursa’ya yakışır bir 
Bursa evi yapmak için çalışıyoruz. Kat-
kıları nedeniyle Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardaki tarihi ve kültürel çalışmaların yanında kardeş belediye 
ilişkileriyle Türkiye’nin farklı kentlerinde sürdürdüğü ‘sınır aşan’ hizmetlerine Ankara’yı da ekledi. 

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Bursa Konuşuyor’ adlı toplantıda, uzman ve ilgililer 
‘İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa’ya Etkileri’ni konuştu. Herkesin görüşlerini ifade ettiği 
etkinlikte, otoyolun yapımına karşı çıkılmazken, güzergahı hakkında farklı görüşler dile getirildi.

Sınır aşan bir hizmet de Ankara’ya

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Erciş’e uzanan ‘yaşam eli’
Büyükşehir’den

Deprem, yürekleri yakıp kavuran trajedilere yol açan afetlerin 
en başta geleni. Önce 23 Ekim’de Erciş’i, sonrasında 9 Kasım’da 
Van’ı vuran depremlerde yitip giden canlar, hepimizi derinden 
sarstı. Enkazların beton blokları ve demir yığınları altında, 
hayata tutunabilme mücadelesi verenlerin imdadına ise arama 
kurtarma ekipleri yetişti. 
Deprem haberinin alınmasıyla Erciş’e yola çıkan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı altı kişiden 
oluşan arama kurtarma ekibi, ölümle yaşam arasındaki ince 
çizgide çaresizliği soluyan iki depremzedeyi enkaz altından sağ 
olarak çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı’na bağlı 6 kişiden oluşan 
kurtarma ekibi, Van depreminde arama 
kurtarma çalışmalarına katıldı. 

İtfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi, 
yurdun dört bir tarafından deprem böl-
gesine akın eden ekiplerle birlikte can-
siperane bir çalışma örneği sergiledi.

Ekip, depremin üçüncü gününde Er-
ciş’teki ‘kahvehaneler bölgesi’nde olu-
şan göçüğün altından iki depremzedeyi 
sağ olarak çıkardı. 

İlk önce yüreklere 7.2 büyüklüğündeki 
Erciş depremiyle ‘kor’ düştü. Bu ateş 
daha küllenmemişken, bu sefer Van, 
5.6’lık depremle, bir kez daha yıkıldı. 
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İlk önce yüreklere 7.2 büyüklüğün-
deki Erciş depremiyle ‘kor’ düştü. 

Şiddetli sarsıntı Erciş, Van ve depremden 
etkilenen köylerde 604 vatandaşımızı ya-
şamdan kopardı.
Yüreklere düşen korun ateşi daha küllen-
memişken, bu sefer Van, 5.6’lık depremle, 
bir kez daha yıkıldı.
Ulusça, hüzne boğulduk. Yüreklerimiz 
yandı. Yanan yüreklerimizin göz pınarla-
rımızda oluşturduğu gözyaşları; bir sevgi, 
merhamet, kardeşlik ve yardımlaşma çağ-
layanına dönüşüp, Van’a, Erciş’e sel olup 
aktı.
Yurdun dört bir tarafından Erciş’e, Van’a 
akın eden arama kurtarma ekipleri, enkaz 
altından hayat kurtarabilmenin insanüstü 
gayretiyle çabaladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na bağlı altı kişilik kurtarma 
ekibi de Erciş’teki yıkılan binaların altında 
kalan depremzedelere uzanan ‘yaşam eli’ 
oldular.
Büyük bir özveri ve gayretle, beton blokla-
rın altında kalan insanlara ulaşmaya gayret 
ettiler.
Altı kahraman insanın, insanüstü gayretle-
ri sonucunda iki depremzede, göçük altın-
dan sağ çıkarıldı.
Ölümle yaşam arasındaki 
ince çizgide, bir başlarına 
çaresizce olacakları bek-
leyen iki depremzedeye 
‘nefes’ olan altı kahraman 
insan, insanlık adına hiç 
unutulmayacak bir hiz-
mette bulundu.
Beton blokların altında 
ölümün soğuk nefesini 
enselerinde hisseden iki 
can, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na bağlı kur-
tarma ekiplerinin yaşam 
eliyle hayata tutundu.
Taner Baykal, Nuh Kapusuz, Ömer Faruk 
Aydın, Halil Koçak, Rami Mutlu ve Bayram 
Yılmaz…
Bursa’dan Erciş’teki depremzedelere uza-
nan ‘dost yaşam elleri’nin sahipleri…
Gelin hep birlikte, sözün burasında, kurtar-
ma ekibinin başkanı ve aynı zamanda Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinas-
yon Merkezi (AKOM) Amiri Taner Baykal’a 
kulak verelim.
Deprem haberiyle yola çıkıldı
“Depremi haber alır almaz hemen yola çık-
tık” sözleriyle başlıyor Baykal konuşması-
na.
Deprem bölgesinde yaşadıkları, ses tonu-
nun tınılarına yansıyor.
Gözleri buğulanıyor, sözcükler sanki boğa-
zında düğümleniyor…
“Van’da oluşturulan kriz masası, bizi 
Erciş’e yönlendirdi. Erciş’te, öylesine trajik 
sahnelerle karşılaştık ki ömrüm boyunca 
unutamam. Göçük altındaki yakınlarından 
haber bekleyen insanların umutlu bekle-

yişi, her cansız bedene ulaşıldıkça yerini, 
büyük bir hüzne, hıçkırığa ve ağıta bırakı-
yordu. Biz Bursa ekibi olarak, zemin katları 
market, diğer üç katı kıraathaneden olu-
şan, birbiriyle bitişik beton blokların mey-
dana getirdiği ‘kıraathaneler bölgesi’ndeki 
göçükte çalıştık. Güney Kore’den gelen 3 
kişilik kurtarma ekibi de bize eşlik etti. Et-
raf, ana baba gününü andırıyordu. Bir yan-
da ambulansların siren sesleri, diğer yan-
da sağlık ekiplerinin koşuşturmaları, beri 
tarafta arama kurtarma ekiplerinin ‘hayat 
kurtarma’ adına sergilediği cansiperane 
manzara ve enkazların hemen yanı başın-
da yakınlarından gelebilecek sevindirici 
habere kulak kesilen insanların umut dolu 
bekleyişleri…”
Enkaz altından kurtarılan iki can
Sözün burasında duraksıyor Baykal. O anı 
sanki yeniden yaşıyor. Hiç konuşmadan bir 
süre öylece bekliyor.
Derin bir sessizliğin ardından, kaldığı yer-
den devam ediyor:
“Bursa ekibi olarak 5 gün boyunca beton 
yığınlarıyla mücadele ettik. Tek hedefimiz, 
depremzedelerin yakınlarına sevindirici 
haber ulaştırabilmekti. Eğer, insan haya-
tı kurtarmaya odaklanmışsanız, yorgun-
luğunuzu da uykusuzluğunuzu da unu-

tuyorsunuz. Yorgunluk nedir bilmedik. 
Uykusuzluğa meydan okuduk. İnsanüstü 
gayretlerimizin üçüncü gününde, göçük 
altından iki genci sağ çıkardık. O anki mut-
luluğumuzu size kelimelerle tarif edemem. 
Gençler, yerle bir olan beton kirişlerin ara-
sında kendilerine bir ‘hayat boşluğu’ bul-
muşlardı. Elimize sımsıkı sarılışlarını asla 
unutamam. Hele gençleri, enkazdan sağ 
salim çıkardığımızda, yakınlarının gözyaş-
larıyla boynumuza sarılışı, gözümün önün-
den gitmiyor.” 
Duygulanıyor Baykal…
Gözyaşlarına güçlükle hakim oluyor…
12 yıl öncesinin deprem anıları
Baykal’ın duygulandığını gören Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan, sözü devralıyor:
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Recep Altepe başta olmak üzere, çalışma-
larımıza destek veren birim sorumluları-
mızın verdiği pozitif enerji, bizim için en 
büyük motivasyon unsuru. Arama kurtar-
ma ekibimizin Erciş’te sergilediği insanüs-
tü gayret, her türlü takdirin ötesinde. Bu 

vesileyle kendileriyle gurur duyduğumuzu 
önemle belirtirim.”
Yıldırım İtfaiye Amirliği görevinde bu-
lunduğu dönemde, 1999’daki Marmara 
Depremi’nde, Yalova’daki arama kurtarma 
çalışmalarına katılan ekip içerisinde yer al-
dığını belirten Doğan, unutamadığı iki anı-
sından bahsederken, adeta,12 yıl öncesine 
dönüyor:
“Deprem felaketi haberini alır almaz, oluş-
turulan 3 ekiple Yalova’ya hareket ettik. 
Ben, o dönemde, Yıldırım İtfaiye Amirliği 
görevinde bulunuyorum. Araç selindeki 
yol, bitmek tükenmek bilmiyor. Zorlu yol-
culuğun ardından Yalova’ya ulaşıyoruz. 
Yalova’da yıkım büyük. Yıkılmayan binalar 
da ağır hasar görmüş. Oturulamaz durum-
da. İnsanlar oradan oraya çaresizlik içeri-
sinde koşuşturuyor. Hıçkırıklar, yürekleri 
dağlıyor. Biz ekip olarak, Sema ve Sinem 
sitelerindeki yıkılan binaların altındaki 
depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir 
enkazın önündeyiz. Bina yerle bir olmuş. 
Kesici ve delicilerden oluşan araç gereci-
mizle, enkazın altındaki insanlara ulaş-
maya gayret ediyoruz. Bir ara içine sade-
ce bir insanın sığabileceği genişlikteki bir 
oyukla karşılaşıyoruz. Oyuğun içine giri-
yorum. Sırtımla, oyuğun tavanı arasında, 

bir karışlık mesafe ya var 
ya yok. Oyukta ilerleme-
ye çalıştığım sırada, artçı 
depreme yakalanıyorum. 
Şiddetli sarsıntı, oyuğun 
diğer ucunda kurtarılmayı 
bekleyen gence ulaşmamı 
engelleyemiyor. Canımı 
dişime takarak, gence ula-
şıyorum. Uzun uğraşların 
ardından, genci, bulundu-
ğu yerden sağ salim çıkar-
mayı başarıyoruz.”
Bir evladın utandı-
ran vefasızlığı
Doğan’ın diğer anısı, bir 

evladın annesine karşı sergilediği vefasız-
lığın utandırıcılığına örnek olabilecek tür-
den:
“Yine bir enkaz üzerinde çalıştığımız sı-
rada, lüks otomobiliyle yanımızda duran 
orta yaşlı bir bey, annesinin göçük altında 
kaldığını, yaşamından umut kestiklerini, 
hiç olmazsa cenazesini çıkararak, kendisi-
ne teslim etmemizi rica etti. Uzun uğraşlar 
sonucunda, yaşlı teyzenin çamura bulan-
mış cansız bedenine ulaştık. Göçük altın-
dan çıkararak, oğluna teslim etmek istedik. 
‘Annemin cenazesini çıkarın, bana teslim 
edin’ diyen o değilmiş gibi cenazeyi araba-
sına almak istemediğini, cenazenin enkaz 
bölgesindeki bir kamyonetin kasasına ko-
nulmasını söyledi. Bir evladın, annesinin 
cenazesine karşı takındığı bu utanç verici 
tutum, bizi son derece rahatsız etti. Kendi-
sine tepki gösterdik. Ancak, ne üzücüdür ki 
oralı bile olmadı. Bu anımı hayatım boyun-
ca unutamam.”

ç

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Bursa’da yaşanması muhtemel deprem felaketine karşı tüm hazırlıklarını ta-
mamladı. AKOM’da düzenli aralıklarla gerçekleştirilen tatbikatlarla, deprem hazırlıkları güncelleniyor. Çalışmalar kapsamında, Bursa’nın 
acil eylem fotoğrafı çıkarıldı. Muhtemel depremin Bursa’yı vurması halinde; mezarlık yerlerinden çadır kent yerlerine, acil ulaşım yolla-
rından müdahale noktalarına kadar tüm detaylar güncellendi. AKOM, depreme öylesine hazırlıklı ki şehre yakın 12 ilden görev alabilecek 
yardım ekipleri dahi belirlendi. 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı envanterindeki ‘acil kurtarma ara-
cı’, ‘tam teşekküllü’  ekipmanıyla her an 
göreve hazır konumda.
Arama kurtarma çalışmalarında büyük 
öneme sahip bulunan delici, oyucu, kesi-
ci aletler, jeneratör, hava yastıkları, olası 
yangınlara müdahale edebilmek amacıyla 
bulundurulan yüksek basınç sistemi ve 
diğer yardımcı aletleriyle bir kurtarma 
aracında olabilecek tüm unsurlara sahip 
bulunan araç, Erciş’teki depremde göçük 

Erciş’te yıkıntıların altında kalan iki kişiyi 
sağ olarak kurtaran altı kahraman (Taner 
Baykal, Nuh Kapusuz, Ömer Faruk Aydın, 
Halil Koçak, Rami Mutlu, Bayram Yılmaz), 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe tarafından teşekkür belgesi ile 
ödüllendirildi.
Heykel’deki tarihi binada düzenlenen 
törende, arama kurtarma çalışmalarına 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen 
katılan ekibin özverili çalışmaları sonu-
cunda iki depremzedenin enkaz altından 
sağ olarak çıkarıldığını vurgulayan Baş-
kan Altepe, “Arkadaşlarımıza hem Bursa-

Tam teşekküllü Kurtarma Aracı

Hayat kurtaran ekibe 
teşekkür belgesi
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ç

altında kalan depremzedelere ulaşma ça-
lışmalarında da görev aldı.
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) Amiri Taner Baykal’ın 
başkanlığındaki altı kişilik ekipten oluşan 
kurtarma ekibi, Erciş’te göçük altında ka-
lanlara, acil kurtarma aracındaki tam te-
şekküllü alet ve cihazla ulaştı.
Araçta bulunan yüksek basınçlı yangın 
söndürme sistemi, deprem bölgesindeki 
bir yangına anında müdahale ederek, bir 
felaketin yaşanmasını önledi.

Bir şehir düşünün… Bir sokağında Shakespeare, bir soka-
ğında Moliere, bir evde nasıl kudurduğu anlaşılamayan bir 

kaynana, bir pencerede eski bir ceza hakimi olan Reis Bey… Bir 
yanda dost arayan bir kuşun maceralarına şahit oluyor insan, di-
ğer tarafta Güliver ile devler ülkesine doğru keyifli bir yolculuğa 
çıkıyor. Her evde, bambaşka bir hareket… An geliyor, aşk çıkıyor 
sahneye, an geliyor hüzün… Jestler ve mimikler, yüreklerde gizle-
nen hatıraları da birer birer ortaya döküyor o saniye…
İşte bu ‘Şehir’ bize çok yakın… Bursa’nın tam kalbinde, her sezon 
bambaşka hikayeler anlatıyor seyircisine. Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, bu yıl William Shakespeare’in klasiklerinden biri 
olan ‘Macbeth’ ile açtı perdelerini…
Tayyare Kültür Merkezi’nde her gösteriminde kapalı gişe oyna-
yan Macbeth, 6. yaşına girmeye hazırlanan Şehir Tiyatrosu’na 
şans getirdi adeta. Öyle ki, Tayyare Kültür Merkezi ve Çocuk Sanat 
Evi ile yetinmeyen, yaz boyunca oyunlarını, kent merkezine uzak 
yerleşim bölgelerine taşıyan Şehir Tiyatrosu, Aralık ayından itiba-
ren her Salı akşamı ‘Macbeth’i Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
sahneleyecek.
Başarı çıtasını, gerek usta oyuncuların performanslarıyla, gerek-
se tiyatro tarihinde önemli yer bulan oyunların sahnelenmesiyle 
sürekli artıran Şehir Tiyatrosu sanatçıları da haklı olarak, bu ge-
lişmelerden hayli memnun...
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönet-
meni Ertan Akman ile görüştüğümüzde bambaşka bir ışık gör-
düm gözlerinde… Bursa’da kültür ve sanata merak duyan herkes, 
Akman’ı yakından tanıyor aslında… ‘Uluslararası Bursa Festiva-
li’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’nın uzun yıllardır sunumunu yapıyor Akman. 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) bünyesinde oluştu-
rulan vakıf tiyatrosunun her adımına emek veren Akman, tiyatro-
ya gönül veren ekibin, 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
de Şehir Tiyatrosu olarak yapılandırılmasında da önemli misyon 
üstlenmişti.
Gerek vakıf döneminde gerekse Şehir Tiyatrosu’nda önemli rol-
lere hayat veren Akman’ın rol aldığı karakterlerini saysam, sürp-
rizlerinden mahrum kalırız… Bu yüzden Akman’ı son rolleriyle 

hatırlatmayı tercih ediyorum…
Geçen sezon sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek’in oyu-

nunun ‘Reis Bey’iydi Ertan Akman ve canlandırdığı 
Reis Bey ile kelimenin tam anlamıyla yürekleri 

yaktı. Akman, vicdan muhasebesiyle saçlarına 
ak düşen Reis Bey’in ardından bu sezon da 

Macbeth’in kralı olarak çıkıyor karşımıza. 
Shakespeare’in ünlü eseri Macbeth’in 

Bursa’da büyük ilgi görmesi, çok çok 
çok heyecanlandırıyor Akman’ı…

Yeni sahnede yeni yaş heyecanı
“Şehirde güzel şeyler oluyor” diyerek sözlerine başlayan Ertan 
Akman, Şehir Tiyatrosu’nun 6. yaşını Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde karşılayacağını müjdeliyor. 
6 Aralık Salı gününden itibaren Macbeth’in Merinos AKKM’de 
sahnelenmesiyle sınırlarını genişleten Şehir Tiyatrosu’nun sürp-
rizleri bununla bitmiyor…
Akman, “Çocuk Sanat Evi’nde çocuk oyunlarımız devam ediyor. 
Kuşbakışı ve Güliver Devler Ülkesi’nde ile çocukların yanındayız. 
Karagöz Müzesi’nde de ‘Karagöz Dadım Olsana’ adlı gölge oyu-
numuzu sahneliyoruz. Aynı zamanda, geçen sezon oynadığımız 
oyunlardan ‘Reis Bey’ ve ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu’yu bu sene de 
dönüşümlü olarak sahneleyeceğiz” diyerek Şehir Tiyatrosu’nun 
repertuarını sabitlemeye çalıştıklarını belirtiyor.
Bursa’da tiyatronun sevdirilmesi adına BKSTV döneminde önemli 
çalışmalar yapıldığını kaydeden Akman, “BKSTV, Bursa’da tiyatro-
nun benimsenmesi adına önemli bir misyon üstlendi. Bu durum 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yapılanmasıyla daha da 
gelişti. 5 yılı geride bırakan Şehir Tiyatrosu, 2012’de Bursalı sa-
natseverleri sürprizlerle buluşturacak. Yeni sahneler, yeni oyun-
lar, yeni kadrolar ve daha birçok projemizi Bursalılar için hayata 
geçireceğiz. Sevinçliyiz, gururluyuz. 6. yaşa da yeni bir sahnede 
gireceğiz” diye konuştu.
Ocak ayında özel bir sergiyle Şehir Tiyatrosu’nun geride kalan 5 
yılına ışık tutacaklarını dile getiren Akman, 13 Aralık Salı günü ise 
Türkiye Eleştirmenler Birliği’nden gelen heyeti ağırlayacaklarını 
kaydetti.

lılar adına hem de insanlık adına teşekkür 
ediyorum. Sergiledikleri özverili çalışma-
ları, insanlık unutmayacak. Büyükşehir 
Belediyemiz afet anlarında insanımızın 
yanında olduğunu Van ve Erciş’te yaşa-
nan depremde bir kez daha göstermiştir” 
dedi.
Törende, Bursa Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Daire Başkanı Orhan Doğan, Büyük-
şehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire 
Başkanı Neşet Çakmaklı ile Bursa Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
Müdahale Şube Müdürü Özcan Bayrak da 
hazır bulundu. 

Tam teşekküllü Kurtarma Aracı

Hayat kurtaran ekibe 
teşekkür belgesi

Genel sanat yönetmeniyle ‘şehir’e dair bir söyleşi

BU ’ŞEHİR’DE 
GÜZEL ŞEYLER 

OLUYOR
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Klasiklerin yeri  
bambaşka…
Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu’nun repertuarı 
hakkında da bilgiler veren 
Akman, her geçen gün per-
formansını arttıran Şehir 
Tiyatrosu’nun ciddi bir alt-
yapı ve birikimle çalıştığına 
işaret etti. Tüm sanatçıların, 
yoğun emekle rollerini ger-
çeğe döndürdüğüne değinen 
Akman, son yıllara damgasını 
vuran klasiklerle ilgili olarak 
da “Enteresan bir şey yaptık. 
Deneysel, tiyatroya kapıları-
mızı kapatmamız mümkün 
değil ama klasiklerin tadını da 
unutamayız. Bugün yeni Türk 
filmleri ve dizilerinde de eski 
Türk filmlerinin günümüze 
uyarlanan halleri ve nostaljik 
tatlar geniş yer buluyor. Biz-
ler de Şehir Tiyatrosu’nda eski 
tatları bugünün seyircisiyle 
buluşturuyoruz. Klasiklerle 
yeni bir yol çizdik. Haldun Ta-
ner, Turan Oflazoğlu, William 
Shakespeare, Moliere, Oktay 
Arayıcı gibi tiyatronun önemli 
isimlerinden önemli ve çok se-
vilen oyunları sahneledik. Kla-
sikleri sahnelemeye de devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
Önce sessizlik,  
sonra alkış…
Tiyatroya dair çok özel anıları 
olduğunu ifade eden Akman, 
her oyunun finalinde alınan 
alkışların kendisini en çok 
etkileyen durum olduğunu 
söylüyor. İzleyicinin enerjisi-
nin sahneye yansıdığını ifade 
eden Akman, “Seyirci keyiflen-
dikçe biz de çok mutlu oluyo-
ruz. Oyunu oynuyorsun. Oyun 
bitiyor, selama çıkıyorsun. O 
anda bir sessizlik oluyor ve 
sonra salonda alkış kopuyor… 
İşte o anı anlatmak zor, yaşa-
mak lazım… Alkış, yaptığın 
için sana ne kadar doğru ol-
duğunu gösteriyor… Oyuncuya 
‘şamar’ olarak da olumlu veya 
olumsuz mesaj veren bir olgu-
dur, alkış… Seyirci beğenmez-
se, bunu da alkışıyla belli eder. 
En dürüst şekliyle toplumun 
toplu sesidir, özetle” diye ko-
nuştu.
Bursa’da kültür ve sanat an-
lamında çok iyi bir potansiyel 
olduğunu vurgulayan Ertan 
Akman, son 20 yıldır kent nü-
fusunun göçle arttığını söyle-
yerek, “Bursa’ya göçle gelen 
vatandaşların kente alışması 
zaman alabiliyor. Bu süreçte 
kent kültürünün oluşması için 
sanat kurumlarının çok önem-
li olduğunu düşünüyorum. 
Şehir Tiyatrosu olarak bu ko-
nuda gurur verici bir durum-
dayız. Yaz aylarında merkeze 
uzak köylerde oyunlarımızı 
sahneliyoruz ve inanılmaz gü-
zel geri dönüşler alıyoruz. 
Önce gidip köy kahvesinde 
orada yaşayanlarla çay içip 
sohbet ediyoruz, sonra “Kusu-
ra bakmayın oyunumuza ha-
zırlanalım” diyerek, masadan 
kalkıp oyunumuzu oynuyoruz. 
Güzel tepkiler alıyoruz. Bursa-
lılar, yapılanları kabullenmeye 
çok hevesli. Kendi adımıza se-
simizi duyurmakta çok zorlan-
madık açıkçası…” dedi.
“Bursa’da çok iş yapıldı”
Bursa’da geçmişte sanatsal 

faaliyetler açısından gerek 
mekansal sıkıntı, gerekse kül-
türel arz konusunda olum-
suzluklar yaşansa da 90’lı 
yıllarda festivallerle, bu du-
rumun biçim değiştirdiğini 
kaydeden Akman, “Uzun yıl-
lardır belediyeciliğin içinde 
olduğumdan bu noktada net 
bir ifadeyle söyleyebilirim ki, 
belediyeler Bursa’da sanatın 
yaygınlaştırılması adına cid-
di ve kaliteli çalışmalar yapı-
yorlar. “Eğer Bursa’da sanata 
gereken değer verilmiyor” 
gibi bir düşünce varsa akıllar-
da, bu durum, kamuoyunun 
şikayet ettiği kadar alımkâr 
olmadığından kaynaklanı-
yor. Bu konuda sorumlulu-
ğun yarısının da vatandaşlar-
da olduğunu düşünüyorum. 
O kadar çok şey yapıldı ki 
Bursa’da, kültürel anlamda 
o kadar iyi işler üretildi ki… 
Büyükşehir Belediyesi, or-
kestrası, tiyatrosu, müzeleri 
başta olmak üzere tüm kül-
türel faaliyetleriyle Bursa’da 
kültürel arzın yüzde 60 – 
65’lik bölümünü karşılıyor.  
Bu kültürel açıdan gurur kay-
nağı” dedi.
Büyükşehir Belediyesi 
sanatı destekliyor
Akman, “İnsanların önyargılı 
yaklaşımlarından sanat ku-
rumları çok fazla zarar görü-

yor, yapılan eylemler yan-
lış tanımlanıyor. Bazen 

öyle şeyler duyuyoruz 
ki, biz Büyükşehir 

Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu ola-

rak köye gidi-
yoruz, bize 

b e l e d i y e -
nin bizi 

d e s -

tekleyip desteklemediğini 
soruyorlar. Bu çok anlamsız. 
Biz bir maliyetiz. Oyunlarımı-
zı sahnelediğimiz yere, zaten 
Büyükşehir Belediyesi adına 
gidiyoruz. Büyükşehir Bele-
diyesi tabii ki sanatı destekli-
yor” ifadesini kullandı.
Akman bir de “Sanatı halka 
indirdik” tanımını doğru bul-
madığını kaydederek, “Sana-
tı halka indirdik, ne demek? 
Halk aşağıda değil ki… Biz an-
cak, sanatı halka ulaştırmaya 
çalışabiliriz. Amaç, halka ulaş-
mak olmalı, biz de bunu çok 
mütevazı bir şekilde yerine 
getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Sanatın ‘zorunluluk’ değil, bir 
‘ihtiyaç’ olduğunu belirten Er-
tan Akman, “Özellikle çocuk 
oyunlarında bu gereklilik daha 
öne çıkıyor. Çocuk oyunların-
da çocuk lar bizi izlediğinde,  
hemen el çırpmaya başlıyor-
lar. Bu çok önemli, çocukla-
rın küçük yaşlardan itibaren 
tiyatronun ‘izlenebilir’ ol-
duğunu öğrenmeleri ge-
rekiyor. Ancak böyle 
olursa çocuklar, bü-
yüdüklerinde de 
sanata ilgi 
d uya r -

lar ve tiyatroya gitmeyi alış-
kanlık haline getirirler. Bu 
noktada yeni nesilden çok 
umutluyuz” şeklinde konuştu.
Akman, Bursa’nın Türkiye’de 
tiyatroya en fazla sanatçı ka-
zandıran şehir olduğunu da 
vurgulayarak, “Şu anda hem 
sahnelerde, hem de televiz-
yonlarda Bursa kökenli sanat-
çıların hissedilir çoğunluğu 
var. Bursa, tarih boyunca, ti-
yatronun üretken kentlerin-
den oldu. 
B u g ü n 
t iya t -
r o 

İstanbul’da eski canlılığını 
yeniden kazanmaya, yeniden 
bir değer olarak keşfedilmeye 
başladı. Bursa’da da iyi işler 
üreten tiyatrolar, amatörden 
yarı profesyonelliğe ulaşan 
ekipler var. İstanbul’un doy-
gunluğuna ulaşmak için he-
nüz erken ancak tiyatro, son 
dönemlerde Bursa’da da ye-
niden doğmaya başladı” diye 
konuştu.
Hem bahar hem de yaz döne-
mi için de yeni sürprizlerinin 

olduğunu vurgulayan Ertan 
Akman, “Bursalı sanat-

severler, bizi izlemeye 
devam ederlerse güzel 
oyunlarla karşılaşa-
caklar” diyerek sözle-
rini noktaladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) Programının 1. Bile-
şeni altında 2007 Programlaması kap-
samındaki ‘Marmara Bölgesinde Hava 
Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma 
Projesi’nde Bursa pilot il seçildi. Bu ko-
nuda da koordinasyon görevi üstlenen 
Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, Marmara Temiz Hava Mer-
kezi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
katılımı ile Bursa’da trafikten kaynakla-
nan NO2 (Azotoksit ) ve BTX (Benzen, 
Toluen, Xsilen) kirlilik değerlerinin öl-
çülmesine yönelik eğitim ve saha çalış-
masını başlattı. Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda yürütülen proje-
de, Marmara Bölgesi’nde hava kalitesi 
değerlendirme ve yönetim sisteminin 
oluşturularak hava kalitesi alanında iz-
leme, yaptırım ve kurumsal güçlendir-
me amaçlanıyor.

24 saat ölçüm
Proje kapsamında Bursa’da mevcut 3 
adet olan hava kalitesi ölçüm ve izleme 
istasyonuna 5 tane daha ilave edilmesi-
ne karar verildi. Daha önce İzmir yolu, 
Yıldırım ve Osmangazi’deki ölçüm is-
tasyonlarına ilave olarak Kültürpark, 
Altıparmak Caddesi, Görükle Kampüsü, 
Kestel ve İnegöl’e de yeni ölçüm istas-
yonları kuruldu. Günün 24 saati ölçüm 
yapılacak olan istasyonlara yerleştiri-
len tüplerde biriken hava, 14 günde bir 
alınarak laboratuvar ortamında ince-
lenecek ve trafikten kaynaklı kirliliğin 
miktarı belirlenecek. Mart ayına kadar 
devam edecek ölçümlerden elde edi-
lecek verilerle Bursa’nın ‘temiz hava 
eylem planları’ önümüzdeki yılın Eylül 
ayında hazırlanmış olacak.
Hedef: Sağlıklı kent Bursa
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de 
başkanı olan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bir kentin sağlıklı 
olabilmesi için hava kalitesinin de yük-
sek olması gerektiğini söyledi. Trafikten 
kaynaklanan azotdioksit miktarının yıl-
lık metreküpte 40 mikrogramdan, ben-
zenin ise metreküpte 5 mikrogramdan 
fazla olmaması gerektiğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Trafik yoğunluğunun 
fazla olduğu bölgelere yerleştirdiğimiz 
ölçüm istasyonları ile önce hava kalite-
sini belirleyeceğiz. Daha sonra ise temiz 
hava eylem planı devreye girecek. Biz 
özellikle kent içi raylı sistem yatırımları 
ve vatandaşların toplu ulaşıma yönlen-
dirilmesi yönündeki çalışmalarımızla 
önemli bir mesafe kat ettik. Trafikteki 
araç sayısını ne kadar azaltırsak, kir-
lilik de o oranda düşecektir. Özellikle 
Heykel-Garaj tramvay hattımızın dev-
reye girmesiyle araç yoğunluğu azala-
cak buna bağlı olarak da azotdioksit ve 
benzen salınımı da minimum düzeye 
inecektir” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi çatısı altında 
faaliyetlerini sürdüren 4 Meclisin 

başkanları ve 33 çalışma grubunun tem-
silcilerinin katıldığı koordinasyon top-
lantısında, çalışma alanları ve etkinlikler 
hakkında bilgiler paylaşıldı.
Bursa Kent Konseyi ofislerinde gerçek-
leştirilen toplantıda, Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Enes Battal Keskin tara-
fından Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk 
meclisleri ile çalışma gruplarının yaptığı 
faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, kent konseyinin temelini 
çalışma grupları ve meclislerin oluştur-
duğunu söyledi. Bu kadar etkinliği gö-
nüllüler sayesinde yaptıklarını belirten 
Başkan Pala, 2 yılda 2 bin etkinlik yapa-
bilmenin çok önemli bir olay olduğunu 
ifade etti. Bunun birlik ve beraberlik içe-
risinde yapılabilen bir iş olduğunu dile 
getiren Başkan Pala, “Türkiye’ye örnek 
çalışmalar yapan, ülkenin en güçlü kent 
konseyi konumunda olan Bursa Kent 
Konseyi başkanlığını yapmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Bursa Kent Konseyi, 
Yerel Gündem 21 geleneğinden başlayan 
çalışmalarıyla, son 2-3 yıldır da yasa ile 
konumlandırılan kent konseyi tarifiyle 
hızlı bir şekilde yol almıştır. Bursa Kent 
Konseyi’nin örnek çalışmalar yapabilir 
hale gelmesinde, Bursa markası olarak 
ortaya çıkmasında katkı sunan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. 

Kent konseylerinin verimli olması ve ça-
lışabilmesi için ilgili belediyelerle uyum 
içerisinde çalışması gerekir. Bu uyumu 
yakalamış kent konseylerinin başarısız 
olması mümkün değildir. Bizim arzu-
muz, Bursa’daki kent konseyi ve beledi-
ye işbirliğinin Türkiye’ye örnek bir şe-
kilde devam etmesini sağlamaktır” dedi.
Kent konseylerinin demokrasi kültü-
rünün gelişmesinde önemli bir kurum 
olduğunun altını çizen Başkan Pala, de-
mokrasinin ise kent hayatını, ülke haya-
tını olumlu etkileyen bir anlayış olduğu-
nu söyledi. Modern dünyada insanların 
birbirini anlaması, birlikte yaşamanın 
güzelliğini fark etmesi için beraberlik-

lerin sağlanması gerektiğini vurgulayan 
Başkan Pala, hayatta karşılaşılan sorun-
ların konuşulması, çözümlerin üretile-
bilmesi için ortamların oluşturulması 
gerektiğini belirtti. Bu görevleri toplum-
sal denge çizgisi anlayışıyla, herkese ve 
her kesime hitap eden bir kent konseyi 
olarak yerine getirdiklerini anlatan Baş-
kan Pala, “Bu yolu izlediğimiz için Bursa, 
kent konseyini sahiplenmiştir. Bursa’da-
ki sivil ve resmi toplum kuruluşları kent 
konseyi ile diyalog içerisindedir. Bunun 
da mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde görevli tüm arka-
daşlarımız, tüm çalışma gruplarına ve 
toplum kuruluşlarına yardımcı olmak-
tadır. Bursa Kent konseyi olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
Türkiye’ye örnek olmaya devam edece-
ğiz. Bursa Markası olarak Türkiye’nin 
en güçlü kent konseyi olduğumuz gibi 
uluslararası çalışmalarda da Bursa Kent 
Konseyi’nin adını duyurmak istiyoruz” 
diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Hemşehri Dayanış-
ma Dernekleri Çalışma Grubu ile birlikte 
gerçekleştirilen ‘Hepimiz Kardeşiz’ adlı 
çalışmanın çok önemli olduğuna da de-
ğinen Pala, hayatındaki en önemli faali-
yet olduğu söyledi.
Toplantıda meclis başkanları, çalışma 
grubu temsilcileri ve Bursa Kent Kon-
seyi yürütme kurulu üyeleri tek tek söz 
alarak yaptıkları ve yapmayı planladık-
ları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hava kalitesi 
mercek altında

Bursa Kent Konseyi’nde büyük buluşma

ç

ç

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Gönül Dostları Sof-

rası Sosyal Tesisleri’nde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir 
araya geldi. Vali Şahabettin Harput’un 
da katıldığı ziyarette Bursa programı 
hakkında bilgiler veren Bakan Ergün, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-
tırılacak olan Bilim Teknoloji Merkezi 
ile ilgili çalışmaları yakından incelemek 
için Bursa’ya geldiğini belirtti. Bilim 
merkezlerinin 50-60 yıl önce, gelişmiş 
ülkelerde bilime karşı genç kuşakların 
ilgisini artırmak amacıyla kurulduğu-
nu dile getiren Bakan Ergün, “Bu ko-
nularda Türkiye olarak geç kaldığımızı 
biliyoruz. Ama son yıllarda büyük bir 
atılım içinde olduğumuzu da memnuni-
yetle ifade edebiliriz. Bugün bu konuda 
çalışmalarımız var. TÜBİTAK´ın Bilim-
ler Akademisi bakanlığımızla bağlı. 
Türkiye´de bilim merkezi olmayan hiç-
bir ilimiz kalmayacak. Bütün illerde irili 
ufaklı bilim merkezleri olacak. Öğren-
ciler ve araştırmacılar, bilime meraklı 
olan bütün insanlar bu merkezlerden 
yararlanacak. Bursa Büyükşehir Beledi-
yemiz bu konuda önemli bir mesafe kat 
etti. Konya temel atma aşamasına geldi. 
Gaziantep’teki açıldı, Kocaeli ihalesini 
yaptı. Yani kısa zaman içinde geç de olsa 
Türkiye’nin her ilinde bilim ve teknoloji 
merkezleri bulunacak” dedi.
Rekabet için teknoloji şart
Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge merkez-
lerine yönelik çalışmaların devam etti-
ğini kaydeden Ergün, “Biz 50´den fazla 
araştırma elemanı çalıştıran firmalara 
Ar-Ge merkezi kurma izni veriyoruz. 
Firmalar yaptığı harcamaları gelir ve 
kurumlar vergisinden düşebiliyor. İs-
tihdama yönelik teşvikler var. Damga 
vergisi teşvikleri var. 110´a yakın fir-
ma Ar-Ge merkezleri kurdu. 15 bin kişi 
burada çalışıyor. Şimdi biz Türkiye´nin 

önümüzdeki yıllarda rekabet gücünü 
buralarda görüyoruz. Ucuz iş gücü, ucuz 
hammadde ve ucuz enerji ile dünyayla 
rekabet edemeyiz. Bunları bizden ucu-
za sağlayacak ülkeler var. Çin, Hindis-
tan, Endonezya ile bizim ucuz işgücü ve 
ucuz enerjiyle yarışma imkanımız yok” 
diye konuştu.
Bakan Ergün’e teknoloji sunumu
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe daha sonra Bakan Ergün’e Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi´ni gezdirdi. Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’nde Kültür 

A.Ş’nin bulunduğu alanda sergilenen bi-
limsel üniteleri inceleyen Bakan Ergün, 
daha sonra yaptırılacak Bilim Teknoloji 
Merkezi hakkında bilgiler aldı. Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan, mer-
kezde sergilenecek bilimsel üniteler 
başta olmak üzere merkezde yapılacak 
faaliyetler hakkında Bakan Ergün’e su-
num yaptı. Çalışmalarda gelinen aşa-
mayı takdirle karşılayan Bakan Ergün, 
Bursa’da yapılacak merkezin bölgeye 
hitap edecek kapasitede olduğuna dik-
kat çekti.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Bilim Teknoloji Merkezi ile ilgili çalış-
maları incelemek için Bursa’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bilim 
teknoloji yatırımlarında geç kalan Türkiye’nin bu açığı kısa zamanda kapatacağını söyledi.

“Bilim ve teknolojideki açığı kapatıyoruz”
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Yakın zamana kadar 
Kent Gönüllüleri Genç-

lik Kampı olarak kullanılan 
Ürünlü’deki tesisleri, yeni-
den dizayn eden Büyükşehir 
Belediyesi, sokakların mü-
davimlerine kış aylarında 
barınabilecekleri sıcak bir 
ortam oluşturdu. Ürünlü Ba-
rınma Evi’nde konaklayan 
81 vatandaş, kendileri için 
düzenlenen moral gecesin-
de Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe 
ile birlikte şarkılar söyledi, 
çiftetelli oynadı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, hizmet anlayışları-
nın temelini, ‘önce insan’ 
felsefesinin oluşturduğunu 
belirterek, “İnsana hizmet, 
belediyecilik anlayışımızın 
çıkış noktasını oluşturuyor. 
Ana hedefimiz, şehrimizde 
yardıma muhtaç, aç ve açıkta 
tek kişi dahi bırakmamaktır. 
Herkesin insan onuruna ya-
kışan bir yaşam standardına 
kavuşması için çalışıyoruz. 
Barınma eviyle, sokaktaki 
insanımız sıcak bir ortama, 
sıcak bir aşa ve güvenli bir 
yuvaya kavuştu” diye konuş-
tu. Üç yatakhane, 1 oturma 
salonu, 1 yemekhane, 1 yö-
netim binasından oluşan, 
150 kişi kapasiteli barınma 
evinin her yıl Kasım ile Nisan 
ayları arasında hizmet vere-
ceğini vurgulayan Başkan Al-
tepe, barınma evinde 3 öğün 
yemek, 24 saat sıcak su ile 
her türlü temizlik ve bakım 
ile sağlık hizmetlerinin de 
verildiğini kaydetti.
Barınma evi ile sokağın 
dondurucu soğuğundan ve 
tehlikeli ortamından korun-
ma olanağına kavuştukları-
nı vurgulayan barınma evi 
sakinlerinden 55 yaşındaki 
Suat Ölmez, “Ailemle yaşa-
dığım sorunlar yüzünden 

kendimi sokaklara vurdum. 
Uzun zamandır sokak-
ta yaşıyorum. Büyükşehir 
Belediyesi’nin sunduğu bu 
imkan sayesinde barınabi-
leceğim sıcak bir ortama 
kavuştum. Başkanımız Re-
cep Altepe’ye çok teşekkür 
ediyorum. Barınma Evi saye-
sinde, her türlü ihtiyacımızı 
karşılıyoruz” dedi.
48 yaşındaki Yaşar Köymen 
ise uzun yıllardır sokaklarda 
yaşadığını belirterek, “Ken-
dimi bildim bileli sokaklarda 
yaşıyorum. Ömrüm hapisha-
nelerde geçti. Artık suç işle-
mek istemiyorum. Sokağın 
tehlikelerinden, aç kalmak-
tan ve soğuktan usandım. 
Sokaklarda yatıp kalktığımı 
gören vatandaşlar, beni bu-
raya getirdi. Şimdi halimden 
çok memnunum. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye kendim ve burada 
konaklayan arkadaşlarım 
adına teşekkür ederim” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal 
sorumluluk çalışmaları arasında yer alan 
barınma evi, bu yıl kapılarını Ürünlü’de açtı. 
Büyükşehir Belediyesi, sokakları kendilerine 
mesken edinen evsiz vatandaşları sıcak ve 
güvenli bir yuvaya kavuşturdu.

Barınma evi  
bu yıl kapılarını 
Ürünlü’de açtı

ç

Kadınlar artık sosyal hayatın her alanında

BESAŞ’tan yeni lezzetler

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve tamamlandığında Yıldırımlı hanımların buluşma noktası haline gelecek olan Yıl-
dırım Hanımlar Lokali’nin temeli törenle atıldı. 

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek Sanayi A.Ş. (BESAŞ), ürün 
portföyüne yenilerini ekleyerek, yulaflı, ruşeymli ve tam tahıllı ekmeklerini 
de vatandaşların kullanımına sundu.

Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent haline 

gelmesi için toplumun tüm fertle-
rine yönelik farklı projeleri haya-
ta geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle kadınlara yönelik hizmet-
lerine bir yenisini daha ekliyor. 
Günlerinin büyük bir bölümünü 
mahallelerinde geçiren kadınları 
meslek edindirme kurslarıyla iş 
sahibi yapan, bunun yanında mo-
bil eğitim merkezleri ile onlara 
bilgisayar kullanmayı öğreten Bü-
yükşehir Belediyesi şimdi de ka-
dınların boş zamanlarını birlik ve 
dayanışma içinde geçirebilecek-
leri Yıldırım Hanımlar Lokali’nin 
temelini attı.
Buluşma noktası olacak
Bursa’nın Türkiye genelindeki 12 
kadın dostu şehirlerden biri ilan 
edildiğini dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kadınları verdikleri önemi sadece 
sözle değil, yaptıkları uygulama-
larla da hayata geçirdiklerini söy-
ledi. Kadın sığınma evinin faaliyete 
geçtiğini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Ağırlıklı olarak kadınlarımızı he-
def alan BUSMEK’le hanımlarımı-
zın meslek sahibi olmasını sağlıyo-
ruz. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 
Ankara yolunun hemen yanında 
bulunan bu alanda ise Yıldırım Ha-
nımlar Lokali’miz yükseliyor. Gür-
su Hanımlar Lokali inşaatımız 
sürüyor. Yine mahalle mahalle do-
laşan mobil eğitim merkezimizle 
hanımlarımıza bilgisayar kullan-
mayı öğretiyoruz. Bu sayede onlar 
çocuklarının eğitimlerine de daha 
fazla katkı sağlayabiliyorlar. Bu-
nun yanında meclisimizde Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu-
muzu kurduk. Hanımlarımızın 
sosyal hayatın her aşamasında yer 
almaları bizim en önemli hedefi-
miz” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin ise, şehrin gelişimine para-
lel olarak ihtiyaçların ve kamudan 

beklentilerin de değiştiğini vurgu-
ladı. Önceden bir park yaparken, 
iki ağaç dikip, bir oturma grubu 
yerleştirmenin yeterli olduğunu 
dile getiren Başkan Keskin, “Şim-
di ise mahalle halkı bu parklara, 
spor aletleri, yürüyüş yolları is-
tiyor. Halkımızın bu talepleriyle 
bizler de belediyeciler olarak yeni 
hizmetlere yelken açıyoruz. Yıldı-
rım’daki her mahalle konağımızda 
hanımlarımız için bir oda ayırdık. 
Burada bir araya gelip, günlerini 
geçirebiliyorlar. Bir kapalı pazar 

yerimizi Hanım Eli pazaryeri ha-
line getirdik. Hanımlarımız bura-
da el emeği göz nuru döktükleri 
ürünleri satıp aile ekonomisine 
katkı sağlıyorlar. Şimdi ise Büyük-
şehir Belediyemiz tarafından eski-
den şantiye alanı olarak kullandı-
ğımız yere son derece modern bir 
hanımlar lokali yapılıyor. İlçemize 
böyle bir eseri kazandırmaları 
nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Türkiye’nin üçüncü, 
Bursa’nın en büyük ekmek 
üretim tesisi olan BESAŞ, 

kaliteli ve ekonomik hizmet anla-
yışıyla çalışmalarına devam eder-
ken, ürün yelpazesini de genişle-
tiyor. BESAŞ’ın ürün portföyüne 
yeni eklediği yulaflı, ruşeymli ve 
tam tahıllı ekmekler Bursa halkı-
nın beğenisine sunuldu. Yulaflı ve 
tam tahıllı ekmek 400 gr olup 1 
TL’den, ruşeymli ekmek ise 300 gr 
olup 75 kuruştan satışa sunulacak.
BESAŞ Genel Müdürü Mustafa 
Bektaş, BESAŞ’ın günden güne ye-
nilenen ekmek çeşitleriyle vatan-
daşların tek yönlü beslenmelerinin 
önüne geçerek sağlıklı bir yaşam 
sunmayı hedeflediğini söyledi. 
Yulaflı, ruşeymli ve tam tahıllı ek-
meklerin tüm BESAŞ bayilerinden 
temin edilebileceğini kaydeden 
Bektaş, “BESAŞ olarak her zaman 
‘tek kârımız, sağlığınız’ diyoruz ve 

bu yönde çalışmaya devam edi-
yoruz. Bir süredir denemelerini 
sürdürdüğümüz yeni ürünlerimizi 
artık vatandaşlarımızın da beğeni-
sine sunuyoruz. Vatandaşlarımız 
da yine kaliteden ödün vermeden 
üretilen yulaflı, ruşeymli ve tam ta-
hıllı ekmeklerimizi güvenle tükete-
bilirler” diye konuştu. 
BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı 

Can Aydoğan da francala ekmeğin 
yoğun bir şekilde tüketildiğini ha-
tırlatarak, farklı tahıl gruplarından 
yapılan çeşit ekmeklerin de tüke-
tilmesinin daha sağlıklı olduğunu 
vurguladı. 

ç

ç
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Büyükşehir Belediyesi 
adına Bursa Kültür Sa-

nat ve Turizm Vakfı (BKSTV) 
tarafından, Milletlerarası 
Kukla ve Gölge Oyunu Bir-
liği (UNIMA) Türkiye Milli 
Merkezi’nin işbirliğiyle dü-
zenlenen ‘14. Uluslarara-
sı Bursa Karagöz Kukla ve 
Gölge Oyunları Festivali’, 
Tayyare Kültür Merkezi’nde, 
renkli gösterilerle başladı.  
Geleneksel Türk gölge oyu-
nu Karagöz’ün, farklı kültür-
lere ait gölge oyunlarının ve 
çok çeşitli kukla tiplerinin, 
çocuk ve gençlere sunul-
duğu festival, yerli ve ya-
bancı tiyatro topluluklarını 
Bursa’da buluşturdu. Bursa 
Karagöz Tiyatrosu’ndan Şi-
nasi Çelikkol’un ‘Çifte Ca-

dılar’ adlı gölge oyunu gös-
terisiyle başlayan festivale 
bu yıl, 6 yabancı, 13 Türk 
topluluk katılıyor. Bulgaris-
tan, Çek Cumhuriyeti, Mol-
dova, Hırvatistan ve Bosna 
Hersek’ten gelecek topluluk-
ların sanatseverlerle buluş-
tuğu festivalin açılış töreni 
de Bursalı öğrencilerden bü-
yük ilgi gördü.

Uludağ Üniversitesi iş-
birliğiyle düzenlenen 

uluslararası sempozyumda 
, Osmanlı Devleti’nde mü-
derrislik, kazaskerlik ve 
şeyhülislamlık görevlerinde 
bulunan Molla Hüsrev’in 
fikir ve düşünce dünyası 
günümüze taşındı. Büyük-
şehir Belediyesi, Osmanlı 
Devleti’nde müderrislik, ka-
zaskerlik ve şeyhülislamlık 
görevlerinde bulunan Molla 
Hüsrev’i, Uludağ Üniversite-
si ile ortaklaşa düzenlediği 
uluslararası sempozyumda 
andı. Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 
sempozyuma, 6 ülkeden 
katılan çok sayıdaki bilim 
insanı, 22 bilimsel tebliğde 
bulundu. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Sempozyum Düzenle-
me Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Tevfik Yücedoğru, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kamil Dilek, Uludağ Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yaşar Aydın-
lı, Bursa Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen 
ile çok sayıda davetlinin ka-
tılımıyla gerçekleşen sem-
pozyumda, Molla Hüsrev’in 
fikir ve düşünce dünyası ele 
alındı. Bursa’nın tarih ve 
kültür şehri olduğuna işaret 
eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, şeh-
rin kültürel birikimine katkı 
sağlayan tarihi şahsiyetleri 
şükranla andıklarını dile ge-
tirdi.
Molla Hüsrev’in, Osmanlı’-
nın kuruluş döneminde 
Bursa’ya kendi adını taşı-
yan medrese kazandırdığını 
vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bursa’ya tarihi, kültürel ya 
da bilimsel alanda katkı sağ-
layan tarihi şahsiyetleri, ha-
yırla yad etmek, bizim insan-
lık görevimiz. Genç nesillere, 
kültürümüzün kökenlerin-
den söz ederek, bugünlere 
nasıl gelindiğinin anlatılması 
gerekiyor. Molla Hüsrevler, 
Osman Gaziler, Emir Sul-
tanlar ve burada adını ana-
madığım daha pek çok ulu 
şahsiyet, bu toprakların bağ-
rından filizlenerek, dünyaya 
ışık yaymıştır. Onlara şükran 
borçluyuz” diye konuştu.
Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik Yücedoğru ise Molla 
Hüsrev’in Bursa’nın dünya 
tarihine kazandırdığı önemli 
bir değer olduğunu belirtti.

Bursa’nın tarihi kültürel mirasını ayağa 
kaldırma çalışmalarını hızla sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi bir taraftan da somut 
olmayan kültürel mirası geleceğe taşımak 
amacıyla yeni bir sempozyuma imza attı. 

Unutulan değerler 
yaşatılıyor

Festival coşkusu 
ç

ç

Türkiye’nin en fazla göçü alan kenti olması 
nedeniyle yapılaşmanın her geçen gün arttığı 

Bursa’da, halkın nefes alabileceği yeni rekreasyon 
alanları oluşturmaya çalışan Büyükşehir Beledi-
yesi, Dikkaldırım ve Odunluk bölgesine Bursa’nın 
en büyük kent parkının kazandırılacağı projeye 
hız verdi. Dere ıslah çalışmaları son aşamaya ge-
lirken, yeni stadyum inşaatından çıkan hafriyat, 
Hüdavendigar Kent Parkı’na aktarıldı. Su taşkın 
alanı olması nedeniyle yol seviyesinden yaklaşık 
3 metre aşağıda bulunan park alanı bu dolgular-
la yolla eşit seviyeye getirildi. Yoğun çalışmanın 
sürdüğü bölgede ana ve tali yollar oluşturulurken, 
diğer taraftan Türkiye’nin çeşitli illerinin yanında 
farklı ülkelerden getirilen 10 yaş üstü ağaçların 
dikimine de başlandı.
“Bursa’ya nefes aldırmaya çalışıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Genel 
Sekreter Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yardım-
cıları Bayram Vardar ve Mustafa Altın ile birlikte 
projeyi yerinde inceledi. Yapılaşma yoğunluğunun 
fazla olduğu tüm bölgelere park, yeşil alan, oyun 
alanı ve spor alanı gibi tesisler kazandırmaya ça-
lıştıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Bursa’ya 
nefes aldıracak alanlar üretiyoruz. Tüm semtleri-
mizi yeşille buluşturmayı hedefliyoruz. İstiyoruz 
ki halkımız bu tür sosyal donatı alanlarına ken-
di mahallelerinde yürüme mesafede ulaşabilsin. 
Buraya yapacağımız kent parkı, mevcut kültür-
parktan yaklaşık 70 bin metrekare daha büyük 
bir alana sahip. Hem Osmangazi hem de Nilüfer 
ilçelerine ayrı bir vizyon katacak parkımızı yaz 
aylarında kullanıma açmayı hedefliyoruz. Parka 

10 yaş üstü ağaçlar dikiyoruz. Yani yaz aylarında 
burayı açtığımızda sanki yıllardır kullanılan bir 
park görüntüsü olacak” dedi.
Stadyumla bütünleşecek
Hüdavendigar Kent Parkı’nın stadyum alanı ile 
bütünleşmesinin ardından toplamda 1 milyon 
metrekarelik yeşil alan bölgeye kazandırılmış ola-
cak. Göl, buz pateni pisti, bisiklet evi, güneş evleri, 
spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi bir-
çok sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği 
park Bursa’ya ayrı bir değer katacak. Kent parkın-
da farklı büyüklerde futbol, voleybol ve basketbol 
sahaları, tenis kortları, çocuk oyun alanları, kay-
kay ve paten pistleri, tırmanma duvarı, mini golf 
alanları, suni göl, bitki gösteri alanları, jimnastik 
alanları, gözlem kulesi, paraşüt kulesi, otopark 
alanları, çim amfi, yüzme havuzu, gibi birçok et-
kinliğin yapılacağı alanlar da bulunacak

ç

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

En büyük kent parkı  
şekilleniyor
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Büyükşehir sporda  
hedefe kilitlendi

Sporcu gençler yetişecek

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusunda 

yeni nesillerin spora yönlendirilmesi 
amacıyla bu dönem spor yatırımla-
rına büyük önem veren Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Emek Spor Tesisleri törenle hizmete 
açıldı. Kentin doğusundan batısına 
kadar tüm bölgelere halkın yürüme 
mesafede ulaşabileceği spor tesis-
leri ve sosyal donatı alanları ka-
zandırmayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu tesisi sayesinde 
başta Emek Spor Kulübü olmak üze-
re bölgedeki tüm amatör kulüpler-
deki genç futbolcular daha sağlıklı 
şartlarda spor yapma imkanına ka-
vuştu.
Hedefe yaklaşıyoruz
‘Spor Kenti’ hedefine ancak tesisleş-
me ile ulaşılabileceğini ifade eden 
Başkan Altepe, bu hedef doğrultu-
sunda kentin her köşesinde spor 
yatırımlarının sürdüğünü kaydetti. 

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti 
olan Bursa’nın sporda üçüncü sırada 
yer aldığını kaydeden Başkan Altepe, 
daha üst sıralara çıkabilmek amacıy-
la dönem başında belirledikleri 100 
spor tesisi hedefine de yaklaştık-
larını hatırlattı. Bu güne kadar fut-
bol sahası, kapalı spor salonu, tenis 
kortu, mini futbol sahası, basketbol, 
voleybol sahası, yüzme havuzu, kay-
kay pisti, su ve çim kayağı tesisi, golf 
sahası gibi biten, başlayan ve ihalesi 
yapılan tesis sayımız 90’a ulaştı. Biz 
Büyükşehir Belediyesi olarak 100 
tesisi hedef olarak belirledik. Ancak 
ilçe belediyelerimizin de bu alanda 
yatırımları sünüyor. Bu dönem so-
nunda Bursa’ya kazandırılan spor 
tesisi sayısı 150’yi aşacaktır” diye 
konuştu.
“Emek’te değişim sürüyor”
Osmangazi Belediye Başkanı Musta-
fa Dündar’da ilçe belediyesi olarak 
yaptıkları yatırımlarla Emek’te ya-

şam kalitesinin yükseldiğini, Büyük-
şehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 
modern kentin gereği olan tesisle-
rin bir bir Emek’e kazandırıldığını 
vurguladı. Emek’te sokak aralarında 
kurulan Çarşamba pazarının beledi-
yenin eski şantiye alanına alındığını 
dile getiren Başkan Dündar, bu saye-
de pazar kurulan günlerde yaşanan 
trafik sorununun da ortadan kaldı-
rıldığını sözlerine ekledi.
Emek spor sahası
Tesis bünyesinde 90 x 60 metre 
ebatlarında saha, 100 kişilik seyirci 
tribünü, 2 adet yedek oyuncu kulü-
besi yapıldı. Saha çevresi 6 metre tel 
çit ve tampon ağ ile çevrilirken, saha 
etrafında tretuvar ve çevre düzenle-
mesi yapıldı. Mevcut soyunma odala-
rına yeni soyunma odaları ve duşlar 
ilave edildi. Ayrıca çay ocağı ve bah-
çede pergole ile binanın komple ta-
dilat ve boya işlemleri gerçekleştirdi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir 
kent olması hedefi doğrultu-

sunda gençlerin spora yönlendiril-
mesi amacıyla eğitim kurumlarına 
spor salonları kazandıran Büyük-
şehir Belediyesi, sporda tesisleşme 
hamlesinde hız kesmiyor. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
yeni neslin daha donanımlı, sporcu 
ve idealist bireylerden oluşması 
için eğitim kurumlarının her zaman 
yanında olduklarını söyledi. Başta 
valilik ve milli eğitim müdürlüğü 
olmak üzere tüm kurum ve kuru-
luşlarla koordine içinde çalıştıkları-
nı ve uygun olan her bölgeye spor 
tesisi kazandırmak için çaba harca-
dıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“Sporda başarının sağlanması için 
böyle tesislere önemli ihtiyaç var. 
Gençlerimizin daha sağlıklı ortam-
da spor yapmalarını sağlamak için 
kentin her köşesinde spor yatırım-

larımız sürüyor. Bu güne kadar 26 
spor salonu, 33 futbol sahası, 9 yüz-
me havuzu ve muhtelif spor alanla-
rı ile bugüne kadar 90 spor projesi 
üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir 
bölümü bitti, bir kısmında çalışma-
lar hala sürüyor. Her geçen gün bu 
tesislere yenileri ekleniyor. Önü-

müzdeki Gemlik Spor Salonu’nu 
da eğitimin hizmetine sunacağız. 
Bu dönem içinde 100 spor tesisini 
Bursa’ya kazandırmak istiyoruz. 
Bursa’nın her alanda olduğu gibi 
sporda da Türkiye’nin ve dünyanın 
gündeminde olmasını istiyoruz” 
diye konuştu.

ç

ç

ç

Başta eğitim kurumlarına kazandırılan 
spor salonlarının yanı sıra amatör ku-
lüpler ve mahallelere yönelik spor ham-
lesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
Yıldırım ilçesine yaptırılacak olan Şükra-
niye Spor Tesisinin temelini törenle attı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor 
Salonu düzenlenen törenle eğitimin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nce bugüne kadar projelendirilen, temeli atılan ve açılışı yapı-
lan 90 tesis arasında yer alan Emek Spor Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefi 
doğrultusunda yeni nesillerin spora yönlendi-

rilmesi amacıyla bu dönem spor yatırımlarına büyük 
önem veren Büyükşehir Belediyesi tarafından proje-
lendirilen Şükraniye Spor Tesisinin temeli törenle atıl-
dı. Kentin doğusundan batısına kadar tüm bölgelere 
halkın yürüme mesafede ulaşabileceği spor tesisleri ve 
sosyal donatı alanları kazandırmayı amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi’nin bu projesi sayesinde başta Şükra-
niye Spor Kulübü olmak üzere bölgedeki tüm amatör 
kulüplerdeki genç futbolcular daha sağlıklı şartlarda 
spor yapma imkanına kavuşacak.
Bu tesisleri yapmak kolay değil
Özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelere bu tür 
spor tesisleri ve parklar kazandırmanın zor olduğunu 
dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Şükraniye Spor Tesisi için de 2 yıldır uğraştıklarını 
söyledi. Sahanın yapıldığı alanın Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü mülkiyetinde olduğu ve üzerinde de bir kiracı 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Tarihi eserlerin 
ayağa kaldırılmasında olduğu gibi burada da her yön-
temi deniyoruz. Bu tesisi yapabilmek için alanı kiralık 
ve Vakıfların kiracısı olduk. Bursa’da binaları yıkarak, 
spor tesisleri, parklar, meydanlar yapıyoruz. Bunları 
dışarıda söylediğimde inanamıyorlar ama biz Bursa’da 
bunları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Başarı tesislerle gelir”
‘Spor Kenti’ hedefine ancak tesisleşme ile ulaşılabile-
ceğini ifade eden Başkan Altepe, bu hedef doğrultu-
sunda kentin her köşesinde spor yatırımlarının sürdü-
ğünü kaydetti. Spora yönelik yatırımların Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerince gerçekleştirildiğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis 
kortu, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahası, 
yüzme havuzu, kay-kay pisti, su ve çim kayağı tesisi, 
golf sahası gibi yatırımlarımız hızla sürüyor. Bugüne 
kadar biten, başlayan ve ihalesi yapılan tesis sayımız 
90’a ulaştı. Bunlardan 20’ni hizmete açtık. Bu dönem 
100’ün üzerinde spor tesisini Bursa’ya kazandırma he-
defimizde kararlıyız” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, Bursa 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemal 
Vardar, Şükraniye Mahalle Muhtarı İsmet Savlak ve 
Şükraniye Spor Kulübü Başkanı Cavit Aras ve Faik 
Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’in 
de katıldığı törende, tesisin temeli protokol üyeleri 
tarafından atıldı.

Şükraniye’ye  
değer katacak tesis
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Gemlik’e modern tesis

Sporun çıtası yükseliyor

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusun-

da gençlerin spora yönlendirilmesi 
amacıyla eğitim kurumlarına spor 
salonları kazandıran Büyükşehir Be-
lediyesi, sporda tesisleşme hamle-
sinde hız kesmiyor. Kent merkezinin 
yanı sıra merkeze bağlı ilçelerdeki 
spor yatırımlarını da hızla sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Spor 
Salonu’nu da törenle hizmete açtı.
Bursa’nın sahile açılan kapısı olan 
Gemlik’i vitrin bir ilçe haline getir-
mek amacıyla her alanda çalışmala-
rın sürdüğünü belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, son 
2,5 yılda ilçe altyapısına büyük ya-
tırımlar yaptıklarını söyledi. Kanali-
zasyon, içme ve yağmur suyu hatla-
rının yenilenmesi çalışmaları için 2,5 
yılda 30 milyon TL’lik yatırım yaptık-
larını vurgulayan Başkan Altepe, 40 
milyon TL’lik yatırımın da önümüz-
deki günlerde hayata geçirileceğini 
kaydetti. Başkan Altepe, geçen dö-
nem yapılan Büyükşehir yatırımları 
da göz önüne alındığında kısa zaman 
içinde Gemlik’in 90 milyon TL’lik alt-
yapı yatırımına kavuşmuş olacağını 
vurguladı.
Gemlik Kavşağı yaya üst geçidinde 
ihaleye çıktıklarını kaydeden Başkan 
Altepe, “Kurşunlu ve Narlı iskeleleri 
yenilendi, Kumla, Karacaali iskeleleri 
de yenileniyor. Kumla meydanında 
5 katlı binanın kamulaştırma işleri 
tamamlandı, yakında yıkımını yapa-

cağız. Atatepe Sosyal Tesisleri’nin te-
melini yakında atacağız. Çarşı Deresi 
düzenleme çalışmalarımız sürüyor. 
Yakında Çarşı deresi denizle bütün-
leşmiş olacak” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Gemlik 

Spor Salonu Başkan Altepe, Baş-
bakan Yardımcısı Bülent Arınç ve 
protokol üyeleri tarafından hizme-
te açıldı.Başkan Altepe, açılışın ar-
dından salonu gezen Başbakan Yar-
dımcısı Arınç ile kısa süre voleybol 
oynayıp, basket atışı da yaptı.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusun-

da gençlerin spora yönlendirilmesi 
amacıyla eğitim kurumlarına spor 
salonları kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, sporda tesisleşme hamle-
sinde hız kesmiyor. Daha önce Değir-
menönü Spor Salonu, Koç İlköğretim 
Okulu Spor Salonu, Şehit Piyade Er 
Nezir Akgül İlköğretim Okulu Spor 
Salonu, Şükrü Şankaya Anadolu Li-
sesi Spor Salonu ve Süleyman Çelebi 
Lisesi Spor Salonu’nu eğitimin hiz-
metine sunan Büyükşehir Belediyesi, 
Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nu 
da törenle eğitimin hizmetine sundu.
Her geçen gün yeni bir tesis
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yeni neslin daha donanımlı 
ve sporcu bireylerden oluşması için 
eğitim kurumlarının her zaman ya-
nında olduklarını söyledi. Başta vali-
lik ve milli eğitim müdürlüğü olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlarla 
koordine içinde çalıştıklarını ve uy-
gun olan her bölgeye spor tesisi ka-
zandırmak için çaba harcadıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, “Sporda 
başarının sağlanması için böyle te-
sislere önemli ihtiyaç var. Gençle-
rimizin daha sağlıklı ortamda spor 
yapmalarını sağlamak için kentin 
her köşesinde spor yatırımlarımız 
sürüyor. Bursa’nın her alanda olduğu 
gibi sporda da Türkiye’nin ve dünya-
nın gündeminde olmasını istiyoruz” 
diye konuştu.
Öğrenciler çok şanslı
İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar ise, Bursa’daki öğrencilerin çok 

şanslı olduğunu, başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere, özel idare, 
valilik ve devlet imkanlarıyla spora 
önemli yatırımlar yapıldığını ha-
tırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
öğrencilere sağladığı bu imkanların 
ardından başarı çıtasının da yüksel-
diğini dile getiren Gülsar, “Geçtiğimiz 
yıl öğrencilerimiz dünya ve Türkiye 
birinciliklerine ve çok sayıda başarı-
lara imza attı. Ben eğitime sağladığı 
katkıları nedeniyle tüm öğrencilerim 
adına başkanımız Recep Altepe ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
“Karakter gelişimi için spor”
Bursa’da göreve başlayalı henüz bir 
ay bile olmamasına rağmen Büyük-
şehir Belediyesi tarafından haya-
ta geçirilen iki projenin töreninde 
yer aldığını dile getiren Gençlik ve 

Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ise, 
“Daha geçtiğimiz hafta Fethiye Spor 
Kompleksi’nin temelini attık. Bugün 
de modern bir spor salonunu hizme-
te açıyoruz. Bu benim için büyük bir 
mutluluk. Karakter gelişimi açısın-
dan sporun ne kadar önemli olduğu 
tüm dünyada kabul edilen bir ger-
çek. Bu nedenle spora ve sporcuya 
olan katkıları nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 
Bursa, Recep Altepe gibi bir başka-
na sahip olduğu için çok şanslı” diye 
konuştu.
Osmangazi Kaymakamı Osman Taş-
tan ve Yıldırım Kaymakamı Mehmet 
Yapıcı ile Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü ve çok sayıda davetlinin 
de katıldığı törende konuşmaların 
ardından spor salonu hizmete açıldı. 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen ‘Rahvan Atları Koşusu’, sayesinde 
ecdat yadigarı bir gelenek daha coşkuyla 
yaşatıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik Spor Salonu, Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Bülent Arınç’ın katıldığı törende hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarına kazandırdığı spor tesislerine, Gazi Anadolu 
Lisesi Spor Salonu’nu da ekledi. 

Dikkaldırım’daki eski kavaklık alanda yapılan 
Rahvan Atlar Koşusu’na Bursa’nın yanı sıra çev-

re il ve ilçelerden de çok sayıda rahvan at katıldı. ‘Baş’, 
‘Başaltı’, ‘Büyük Orta’, ‘Küçük Orta’, ‘Deste’, ‘Taylar’, ‘Toz-
koparan’, ‘Arap Doludizgin’, ‘Yerli Doludizgin’ ve ‘İthal 
Rahvan’ branşlarında yapılan yarışlar gün boyu renkli 
görüntülere sahne oldu. Tüm yarışmacıların katıldığı 
şeref koşusu ile başlayan koşular, adeta izleyicilerin 
nefeslerini kesti.
“Ata yadigarına sahip çıkıyoruz”
‘Rahvan Atları Koşusu’ ile bin yıla ulaşan gelenekler-
den birini daha yaşatmaktan dolayı mutluluk duydu-
ğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, “Ecdadımızın yadigarı olan bir kültürü, bu kültüre 
yakışır güzel bir organizasyonla hayata geçiriyoruz. 
Bursa’da yaşayan Rahvan atı yetiştiricilerinin yanı sıra 
çevre illerden de katılım olması bizi çok sevindirdi. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bu dönem ecdadımızın tüm 
emanetlerine sahip çıkıyoruz. 100’lerce yıl ecdadımızı 
sırtında taşıyan rahvan atlar da kültürümüzün önemli 
bir parçası. Hem bu geleneğin yaşatılması hem de rah-
van at sayısının artırılması için bu çalışmalarımız süre-
cek. Bu gelenekle, hem tarih, hem kültür hem de sporu 
bir arada yaşıyoruz. Bu etkinliğe katılarak bu gelene-
ğin yaşatılmasına katkı sağlayan tüm rahvan atçılara 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Böyle bir başkan görmedim”
Rahvan Atçılar İl Temsilcisi İhsan Gür ise, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katkıları sayesinde 
bu geleneğin ecdada yakışır bir şekilde sürdürüldüğü-
nü belirtti. Destekleri nedeniyle Başkan Altepe’ye te-
şekkür eden Gür, “Ben 65 yaşındayım ve bugüne kadar 
tarihine, ecdat yadigarı eserlere bu kadar sahip çıkan 
başka bir başkan görmedim” dedi.
Ödülleri Başkan Altepe verdi
‘Rahvan Atları Koşusu’nda 10 branştaki tüm yarışların 
tamamlanmasının ardından dereceye giren atların sa-
hiplerine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk tarafından 
verildi. Baş kategorisinin birincisi Tahsin Yılmaz birin-
cilik şiltini Başkan Altepe’nin elinden alırken, Rahvan 
Atçılar İl Temsilcisi İhsan Gür ise katkıları nedeniyle 
Başkan Altepe’ye plaket verdi.
Baş kategorisi birincisi Tahsin Yılmaz, Taylar kategorisi 
birincisi Hüsamettin Kavak, Deste kategorisi birincisi 
Mete Ergin, Tozkoparan birincisi Engin Şencan, Küçük 
Orta birincisi Mustafa Dinçbaş, Büyük Orta birincisi 
Mustafa Küçük, Başaltı birincisi İrfan Tireli, İthal at-
lar birincisi Mehmet Aztekin, Yerli doludizgin birincisi 
Engin Kesdoğan ve Arap Doludizgin birincisi Mustafa 
Babik ile bu kategorilerde dereceye giren at sahipleri 
katılım sertifikası ve 800 TL ile 10 bin TL arasında de-
ğişen para ile ödüllendirildi.

Rahvan atlar  
bin yıllık gelenek 
için koştu
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Fotoğraflarla 
 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da yaşayan vatan-

daşların kentle ilgili hayallerini öğrenmek amacıyla hayata 
geçirilen ‘Daha Yaşanabilir Bir Kent İçin; ‘Şehir ve Mimari’ 
konulu fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Dü-

zeni Planı hazırlanma sürecinde, vatan-
daşların kentle ilgili fikirlerini almak adı-
na düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül 
töreni, Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Orhangazi Sergi Alanı’nda gerçekleştiril-
di. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın geleceğiyle ilgili hayalle-
re yer verilen yarışmaya 27 fotoğrafçının 
123 eserle katıldığını söyledi. Bursa’nın 
her yönüyle fotoğraflandığı yarışmada, 
dünyanın farklı ülkelerinden çekilen fo-
toğrafların da bulunduğunu belirten Baş-
kan Altepe, “Bursa’nın geleceğe taşınması 
planlarının halkın katılımıyla gerçekleşti-
rilmesini ve en şeffaf haliyle sunulmasını 
önemsiyoruz. Uludağ’a yaslanmış yeşil 
Bursa, nimetleri bol olan, hızlı büyüyen 
bir kent. Bu değerlerin geleceğe taşınması 
gerekiyor” dedi. Bursa’nın güzelliklerini 
ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını kaydeden Başkan Altepe, 
“Bursa’nın çağdaş kimliğinin ortaya çıka-

rılması için çalışıyoruz. ‘Daha Yaşanabilir 
Bir Kent İçin; ‘Şehir ve Mimari’ konulu 
fotoğraf yarışmasıyla hayallerimizdeki 
Bursa’nın objektife yansıyan güzellikleri-
ne şahit oluyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, bu kentte yaşayanların 
Bursa’ya olan duyarlılığına da dikkati çe-
kerek, yarışmanın 1.’si Bülent Suberk, 2.’si 
Gülşah Talay ve 3.’sü Gürsel Egemen Ergin 
ile mansiyon kazanan Meral Kuru ile Tarık 
Zafer Kocabey’e ödüllerini takdim ederek, 
başarılı çalışmalarının devamını diledi. 
Başkan Altepe, ödül töreninde yarışma-
ya katılan fotoğrafların izlenime sunul-
duğu sergiyi de ilgiyle gezerek, eserlerin 
sahiplerinden bilgiler aldı. Sergide; Tayip 
Başak, Hasan Sayınhan, Mustafa İpek, Ha-
san Kasapoğlu, Ersin Beyhan, Basri Seç-
kin, Havva Önder, İhsan İlze, Gülşah Ta-
lay, Hakan Aydın, Bülent Suberk, Osman 
Önder, Gürsel Egemen Ergin ve Yüksel 
Hocaoğlu’nun sergilenmeye değer bulu-
nan eserleri de yer alıyor.

ç


