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 2’de
Bursa’da ilk olarak 1904 yılında Hacı Kamil Efendi Zade Arif Bey’in başvurusu ile gündeme gelen ancak haya-
lin ötesine geçemeyen elektrikli tramvay, tam 107 yıl sonra Cumhuriyet Caddesi’nde seferlere başladı.

Akılcı değişiklikle
Bursa kazandı

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Eylül ayında üni-

versitede yeni dönemin başlamasıy-
la birlikte seferlere açılan Görükle 
hattında basın mensuplarıyla teknik 
gezi yaptı. 
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Sayfa 4’te

Sayfa 10’da

Gemlik’in  
vitrini değişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Kara-
caali Narlı Sosyal Tesisleri’nin 

ardından Gemlik’e ikinci sosyal tesisi 
kazandırıyor. Temeli atılan Atatepe 
Sosyal Tesisleri, Gemlik körfezine 
hakim noktası ile konuklarına boğaz 
manzarası keyfi yaşatacak.
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6 asır sonra ilk günkü ihtişam
Restorasyonu tamamlanan Mahkeme Hama-
mı, tam 591 yıl sonra ilk günü ihtişamıyla ha-
mam ve kültür merkezi olarak hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye-
si’nin tarihi ve kültü-

rel miras çalışmalarında 
en önemli halkalardan biri 
olarak yerini alan Mahke-
me Hamamı, kent siluetin-
deki yerini aldı.Büyükşe-
hir Belediyesi’nin, Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu’ndan takas yoluyla 
aldığı hamamdaki restoras-
yon çalışmaları, daha önce 
bilinçsizce yapılan onarım-
ların tarihi esere ne kadar 
zarar verdiğini de gözler 
önüne serdi.
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Sayfa 9’da

Afet risklerini en aza in-
dirmek ve kentlerde dö-

nüşümü sağlamak açısından 
önemli bir adım olan Kentsel 
Dönüşüm Kanun Tasarısı, bü-
yükşehir belediye başkanları-
nın katıldığı toplantıda masa-
ya yatırıldı. 

Büyükşehir Belediye-
si, Hüdavendigar Kent 

Parkı ile Bursa’nın en büyük 
parkını Osmangazi ve Nilüfer 
ilçelerinin kesiştiği noktada 
hayata geçirirken, Yıldırım’a 
vizyon katacak Gökdere Spor 
ve Eğlence Parkı projesinde 
de son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Görükle ve Emek hatları-
nın ulaşıma açılmasının ardından raylı sistemlerdeki tüm 
mesaisini Kestel hattına harcamaya başladı. 

Kütahya Han, restorasyon çalışmalarının tamamlan-
masının ardından törenle hizmete açıldı.
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Kestel Hattı’nda 
yoğun mesai

Sayfa 5’te

Sayfa 6’da Sayfa 7’de

600 yıllık mimari

Kentsel dönüşüm seferberliği Yeni çekim merkezi: Gökdere

Sayfa 8’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (BUSMEK), 2005-2006 döne-
minden bu yana, yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk 
Müziği İcra Heyeti sanatçılarından Haydar 
Demir,  Züleyha Savaş ve Aylin Bozkurt,  sesini 
daha geniş yelpazede duyurmak adına adım 
atan albümlü sanatçılardan…

BUSMEK 
iş sahibi yapıyor

Müzik ‘aşk’tır...

13’te12’de
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İlk adım 1904’te atıldı
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Recep Altepe, Pirinç Han’da 
düzenlendiği basın toplantında 
Bursa’nın 107 yıllık tramvay ha-
yalinin öyküsünü anlattı. 
Tarihi Bursa arşivlerinden der-
lenen bilgileri paylaşan Başkan 
Altepe, “1904 yılında Hacı Kamil 
Efendi Zade Arif Bey Bursa’da 
atlı tramvay yerine elektrikli 
tramvay kurup işletmek için baş-
vuruda bulunmuş. Bu gerçek-
leşmeyince elektrikli tramvay 
kurma ve işletme hakkı Payitaht 
tarafından belediyeye devredil-
miş. 17 Şubat 1905’te Aşkudere 
eşrafından Süleyman oğlu Meh-
med Ali Ağa Payitaht’tan aldığı 
referans ile tramvay kurulup iş-
letilmesine talip olarak belediye 
başvurmuştur. Şartnameye göre 
iki yıl içerisinde şirket kurulup 
binanın yapılmasına başlanması 
şart koşulmasına rağmen isteni-
len şartlar yerine getirilmeyince 
20 Eylül 1909 tarihinde Aşku-
dereli Mehmed Ali Ağa’ hakları-
nı tekrar belediyeye devretmiş. 
Daha sonra tekrar edilen ihale 
sonucunda İstanbul’da şirket 
merkezi olan Oropedi  Mauri Ma-
tis  Efendi ile 12 Temmuz 1913 
tarihinde sözleşme  imzalanır. 
Tramvay hatlarına ait yolların 
açılıp malzemelerin tamamlan-
masına başlanır. Tramvaylar için 
ihtiyaç olan elektriğin üretileceği 
fabrikaların inşasına başlanarak 
bir kısmı kısmen tamamlanır. 
Savaş engeli
Birinci Dünya Harbi’nin araya 
girmesiyle çalışmaların durma 
noktasına geldiğini dile geti-
ren Başkan Altepe, “Sözleşme 
feshedilerek imtiyaz tekrar 
belediyeye devredilir. I. Dünya 
Harbinden sonra 23 Haziran 
1924 yılında Bursa Cer, Tenvir 
Ve Kuvve-i Muharrike-i Elektri-
kiye Türk Anonim Şirketi adın-
da bir şirket kurulur. Aynı yıl ilk 
santral binası, tramvay depoları 
ve tamir atölyeleri yani bugün-
kü Tedaş binası kurulur. Ancak 
üretilen elektriğin öncelikle sa-
nayiye kullanılması nedeniyle 
tramvayla ilgili istenilen sonuç 
bir türlü alınamaz 1924 yılında 
imzalanan son sözleşme esası-
na göre 4’ü mecburi, 5’i tercihli 
olmak üzere 9 hat belirlenmiş-

tir. Bunlardan biri de bugün 
tramvay seferlerinin yapıldığı 
Cumhuriyet Caddesi. Ecdadı-
mızın bir asır önce çalışmala-
rını başlattığı tramvayı 107 yıl 
sonra Bursa’ya kazandırmanın 
gururunu yaşıyoruz” diye ko-
nuştu.

ç

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Kara-

göz Evi Müzesi’nde gerçekleş-
tirilen tanıtım toplantısında, 
‘Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 
Metni Yazım Yarışması’nın ilk 
kez Bursa’da düzenlenmesinin 
heyecanını duyduklarını belirt-
ti. Yerel yöneticilerin Bursa’nın 
değerlerinin geliştirilmesine 
yönelik çalıştıklarını anlatan 
Başkan Altepe, “Büyükşehir Be-
lediyesi olarak belediye hizmet-
lerinin yanı sıra kentimizdeki 
kültürel ve sanatsal faaliyetle-
rinin geliştirilmesi ve kentin 
medeniyet merkezi kimliğinin 
öne çıkarılması noktasında da 
çalışmalarımızı hızla sürdürü-
yoruz” dedi.
“Bursa birikimli bir kent”
Şehirde yapılan çalışmalardan 
örnekler veren Başkan Altepe, 
Bursa’nın Tarihi Kentler Birliği 
üyesi olarak yaptığı yatırımlar-
la da örnek bir kent olduğunu 
belirtti. Başkan Altepe, kentin 
tarihi güzelliklerine değine-
rek, “Bursa, birikimli, renkli 
bir kent. Kendine has değer-
leri bulunan Bursa, kültürel 
ve folklorik yönden zengin bir 
şehir. Gölge oyunu da Bursa’ya 
has kültürün güzel bir parçası. 
Bizler de bu geleneksel kültü-
rümüze sahip çıkıyoruz” diye 
konuştu. Yarışmayla ilgili bil-
giler de veren Başkan Altepe, 
“Geleneksel öğeler, zenginleşti-
rilerek geleceğe  taşınıyor. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak ilk 
kez gerçekleştirilen bu yarışma 
ile gölge oyunu yazma konusu-
nu standart konuların dışına 

çıkarmayı istiyoruz. Bu kadim 
geleneği zenginleştirerek, yeni 
metinlerin yazılmasını sağla-
mayı hedefliyoruz. Bu yarış-
mayla kültürümüze güzel bir 
renk katılacak, katkı sağlanmış 
olacak. Gölge oyunu kültürüne 
ilginin artması, desteklenmesi 
ve geleceğe taşınması nokta-
sında konuya ilgi duyan herkesi 
yarışmaya katılmaya davet edi-
yoruz” diye konuştu. 

Başkan Altepe, yarışmaya ka-
tılmak isteyen vatandaşların 
eserlerini 29 Haziran Cuma gü-
nüne kadar Büyükşehir Beledi-
yesi teslim etmeleri gerektiğini 
de belirterek, değerlendirmele-
rin temmuz ile eylül ayları ara-
sında yapılacağını, ekim ayında 
sonuçların açıklanacağını ve 
ödüllerin de Kasım ayında sa-
hiplerini bulacağını söyledi. 
Konunun serbest olduğu yarış-
mada birinciye 5 bin TL, ikin-
ciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 2 
bin TL ve mansiyon kazanacak 
metinlerin yazarlarına da bin 
TL para ödülünün verilecek. 

Karagöz ve Hacivat’a 
yeni replikler aranıyor

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçek-
leştirilen ‘Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu Metni 
Yazım Yarışması’, ile 600 yıllık geleneğin çağ-
daş normlar ve güncellenmiş metinlerle gelecek 
kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Bursa’da ilk olarak 1904 yılında Hacı Kamil Efendi Zade Arif Bey’in başvurusu 
ile gündeme gelen ancak hayalin ötesine geçemeyen elektrikli tramvay, tam 
107 yıl sonra Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti.

Bursa’nın hayali, 
107 yıl sonra gerçekleşti
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Tüm kamu kurum ve kuruluş-
larıyla koordineli bir şekilde 

Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent 
haline getirmeyi hedefleyen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, İl Genel Meclisi üyelerini 
yatırımları hakkında bilgilendirdi. 
Nedim Akdemir’in başkanlığındaki 
İl Genel Meclisi Toplantısı’na katı-
lan Başkan Altepe, bugüne kadar 
hayata geçirdikleri ve devam eden 
çalışmalar hakkında sunum yaptı. 
Belediye binası, stadyum, Bilim Tek-
noloji Merkezi gibi anıtsal yapıların 
bu dönemde Bursa’ya kazandırıldığı-
nı hatırlatan Başkan Altepe, stadyum 
meydanının kente kazandırılmasın-
da nasıl İl Genel Meclisi ile ortak bir 
çalışma yaptılarsa, bu tür ortak çalış-
maları tüm kurumlarla uyum içinde 
hayata geçirdiklerini söyledi.
Raylı sistemde büyük atılım
Ulaşımda raylı sistemlerin önemine 
değinen Başkan Altepe, Görükle ve 
Emek hatlarının yolculu seferlere 
açıldığını, Kestel hattının da tamam-

lanmasıyla Bursa’daki raylı sistemin 
40 kilometreye ulaşacağını söyle-
di. İstanbul’daki metro hattının da 
40 kilometre olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, “Kestel hattını da ta-
mamladığımızda bizden 6 kat büyük 
olan İstanbul kadar raylı sistemi-
miz olacak. Ayrıca İstanbul, Anka-
ra, İzmir’de raylı sistem yatırımları 
Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. 
Biz kişi başı milli gelirimiz İstanbul 

ve Kocaeli’nin yarısı kadar olmasına 
rağmen bu yatırımları kendi kaynak-
larımızla yapıyoruz” diye konuştu.
“Hizmetin siyaseti yok”
Bursa’nın 30 yıllık vizyonunu belirle-
yecek olan 1/ 100 bin ölçekli il çevre 
düzeni başta olmak üzere Stadyum, 
Belediye Binası, tarihi ve kültürel 
eserler gibi tüm projelerde alanında 
uzman isimlerle çalıştıklarını kay-
deden Başkan Altepe, “Görükle hat-
tında proje değişikliği gündeme gel-
diğinde Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanlarımızdan Erdem Saker ile 
çalıştık. Kendisiyle hala önemli pro-
jelerde çalışıyoruz. Bunun yanında 
siyasi görüşlerine bakmaksızın kente 
katkı sağlayacak tüm akademisyen-
lerle ortak projeler üretiyoruz. Bu 
kente kim katkı sağlayacaksa on-
larla işbirliği yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Çünkü bizim tek 
hedefimiz var o da Bursa’ya hizmet 
etmek. Bursa’ya hizmetin de siyaseti 
tek. Bursa hepimizin tek ortak nok-
tası” dedi.

“Bursa’ya hizmetin siyaseti yok”

ç

Türkiye Gönüllü Eğitimciler 
Derneği’nin, eğitim ve kültür 

alanında çalışmalar yapan kişi, ku-
rum ve kuruluşları teşvik etmek 
amacıyla verdiği ‘Yılın Enleri’ ödülle-
ri, Ankara Rixos Otel’de düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Törenin 
açılışında konuşan Türkiye Gönüllü 
Eğitimciler Derneği Genel Başkanı 
Yar.Doç.Dr. İbrahim Erdoğan, Türkiye 
genelinde yoksul ve yardıma muhtaç 
çocukların yanı sıra Somali’de ilköğ-
retim okulu yapılması için yardım 
kampanyası başlattıklarını söyledi. 
Binlerce öğrenciye eğitim desteği 
verdiklerinin altını çizen Erdoğan, 
üç yıldır düzenledikleri yılın enleri 
ödülleri ile eğitim alanında yapılacak 
çalışmaları teşvik etmeyi hedefledik-
lerini kaydetti.
Bursa’da en önemli proje ortakların-
dan birinin Milli Eğitim Müdürlüğü 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 

“Yerel yöneticiler olarak kentleri-
mizin gelişmesinin öncelikle in-
sanımızın gelişmesinden geçtiğini 
biliyoruz. Bu nedenle de eğitime 
büyük önem veriyoruz. Bir okulun 

çatısının akmaması, ısınma soru-
nunun yaşanmaması gerekir. Çün-
kü o okullarda bizim çocuklarımız 
okuyor. Tüm fiziki eksiklerin gide-
rilmesi noktasında Bursa’da önemli 
çalışmaları hayata geçirdik. 200’ün 
üzerinde okula çeşitli fiziki destek-
ler verdik. Ancak şehir merkezinde 
400 civarında okul var, elimizden 
geldiğince hepsine yetişmeye çalı-
şıyoruz” dedi. Başkan Altepe, yılın 
ödülünü, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Ercan Durdular’ın elin-
den aldı.
Bir ödül de TEMADER’den
Tüm Terör Mağduru ve Aileleri Güç 
Birliği Derneği (TEMADER) de Baş-
kanı Recep Altepe’yi sosyal, kültü-
rel ve spor alanındaki çalışmaları 
nedeniyle yılın başkanı seçti. Baş-
kan Altepe adına ödülünü, Büyük-
şehir Belediyespor Başkan Vekili 
İhsan Satık aldı.

Başkan Altepe, ‘yılın başkanı’ seçildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2011 yılında eğitim ve kültür alanında yaptı-
ğı çalışmalar nedeniyle Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından ‘Yılın Büyükşehir 
Belediye Başkanı’ seçildi.

ç

Bulgaristan Cumhuriyeti Meclis Başkan Yar-
dımcısı ve HÖH Milletvekili Hristo Biserov, 

HÖH Milletvekili ve Türkiye Bulgaristan Parla-
mentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ramadan 
Atalay, Samuil Belediye Başkanı Beytulla Salih, 
Isperih Belediye Başkanı Beysim Basri, Kubrat 
Belediye Başkanı Remzi Halilov, Zavet Belediye 
Başkanı Ahter Veliev ve Tsar Kaloyan Belediye 
Başkanı Ahmed Ahmedov, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti. Bal-göç Ge-
nel Başkanı Yüksel Özkan’ın da katıldığı ziyarette 
konuşan Bulgaristan Cumhuriyeti Meclis Başkan 
Yardımcısı Hristo Biserov, iki ülke arasındaki iliş-
kilerin daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, 
nüfusunun büyük bir bölümünü Balkan göçmenle-
rinin oluşturduğu Bursa’nın bu konuda önemli bir 
pozisyonda bulunduğunu söyledi.
Yatırım bekliyoruz
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bulgaristan’ın 
her köşesinde tarihi ve kültürel miras çalışmaları 
yönünde önemli faaliyetler yaptığını dile getiren 
HÖH Milletvekili ve Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Eşbaşkanı Ramadan Atalay, bu ilişkilerin 
ekonomik anlamda da gelişmesi gerektiğini söyle-

di. Ziyarete katılan 
belediye başkanla-
rının bölgelerinde 
önemli faaliyetler 
yaptığının altını 
çizen Atalay, “Tüm 
b a ş k a n l a r ı m ı z 
b ö l g e l e r i n d e k i 
camileri onardı. 
HÖH döneminde 
Bulgaristan’a 200 
yeni cami yapıldı. 
Ancak artık ekono-
mik ve sanayi ala-

nında da destek bekliyoruz. Avrupa Birliği’nden 
sağlanan kredilerle altyapı sorunumuz büyük öl-
çüde çözüldü. Ancak iş imkanı olmadığı için genç 
nüfusumuz çalışmak için Hollanda, Almanya ve 
Belçika gibi ülkelere göç ediyor ve geri gelmiyor. 
Böyle giderse yakın bir gelecekte Müslüman nüfus 
şuanda çoğunluk olduğu bölgelerde azınlık duru-
muna düşecek. Bursalı yatırımcıları Müslüman 
nüfusun yoğun olduğu bölgelere yatırım yapmaya 
davet ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe ise gerek kardeş belediyecilik iliş-
kileri gerekse ikili ilişkilerle Bulgaristan başta 
olmak üzere tüm Balkanlarda çeşitli yatırımla-
rı hayata geçirdiklerini söyledi. Bulgaristan’ın 
Türkiye’ye daha yakın olması ve arada artık sı-
nırların olmaması gerektiğini dile getiren Başkan 
Altepe, “Ancak sanayi anlamında yatırım biraz 
farklı. Sanayici öncelikle yatırım yapacağı böl-
gede güven ve istikrar arar. Yatırımına yönelik 
bazı garantiler ister. Gerek merkezi yönetimin 
gerekse yerel yönetimlerin gelecek firmalara bir 
takım garantiler vermesi gerekir. Bu anlamda 
Bulgaristan’da yatırım yapan işadamlarımız var. 
İkili ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi ile bölge-
deki Türk yatırımcı sayısının daha da artacağına 
inanıyorum” dedi.

Balkanların 
gözü Bursa’da

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kente kazandıracakları stadyum, belediye bi-
nası, bilim teknoloji merkezi gibi tesisleri hayata geçirmeden önce tüm dünyadaki örnek-
lerini incelediklerini, her şeyin en iyisini Bursa’ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret eden Kuzey Bulga-
ristan Belediye Başkanları Heyeti, 
özellikle Bursalı işadamlarını ku-
zey Bulgaristan’a yatırım yapmaya 
davet etti.
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İznik Çini Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. 
Işıl Akbaygil’le Gönül Dostları Sofrası’nda 

bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, projenin Bursa’nın kent kim-
liğine estetik bir değer katacağını vurguladı. 
Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleriyle, dün-
ya kültür birikimine pek çok kazanımlar sun-
duğunu belirten Başkan Altepe, “Türk gölge 
oyununun Bursa orijinli iki karakteri ‘Kara-
göz-Hacivat’,  hiçbir müzik enstrümanı kulla-
nılmadan sergilenen dünyanın ilk ve tek folk-
lorik gösterisi ‘Kılıç Kalkan’, yine çini sanatının 
en seçkin örneklerinin yer aldığı  ‘Yeşil Türbe’ 
gibi Bursa’nın simgesi haline gelmiş tarihi ve 
kültürel değerlerinin İznik çinisi ile işlenmiş 
figürlerini, metro istasyonları ile yaya trafiği-
nin yoğun olduğu gezinti alanlarında, Bursalı 
hemşerilerimizle buluşturacağız. Böylelikle, 
Bursa’nın tarihi değerleri hakkında genç ku-
şaklarımızı bilgi sahibi yapabileceğimiz gibi 
Bursa’ya yurtiçi ve yurtdışından gelen turist-
lere de şehrimizin değerlerini tanıtmış olaca-
ğız” diye konuştu.

İlk uygulama  
Şehreküstü İstasyonu’nda
Projeyle ilgili ilk uygulamanın Şehreküstü 
Metro İstasyonu’nda verileceğini vurgulayan 
Başkan Altepe, çalışmayı İznik Çini Vakfı ile 
ortaklaşa yürüteceklerini belirtti.
İznik Çini Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Işıl 
Akbaygil de Başkan Altepe’ye gösterdiği kül-
türel duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. İznik 
Çinisi’nin uluslararası arenada Türkiye’nin 
sembolü olarak kabul edildiğini belirten Ak-
baygil, “Bursa, İznik Çinisi gibi dünya çapında 
çok önemli bir değere sahip. Vakıf olarak, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi metro durakla-
rının duvarlarını, İstanbul’un tarihi kesitinde 
dönüm noktası teşkil eden olayların tasviriy-
le resmettik Çini sanatının merkezi Bursa’da 
benzer çalışma içerisinde bulunmaktan büyük 
bir onur duyacağız. AB ülkelerinin kendi bün-
yesinde kurdukları ‘Seramik Birliği’ne Türkiye 
de davet edildi. Dünya seramik sanatında söz 
sahibi ülkelerin belediye başkanlarını ve sera-
mik sanatçılarını mayıs ayında Türkiye’ye da-
vet ettik. Program kapsamında davetlilerimizi 
Bursa’da da ağırlayacağız” dedi.

Bursa ‘çini’ 
açacak

ç

Şehreküstü İstasyonu’nda 
Büyükşehir Belediyesi eski 

başkanlarından Erdem Saker, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekrete-
ri Seyfettin Avşar ve Burulaş Genel 
Müdürü Levent Fidansoy ile birlik-
te basın mensuplarıyla bir araya 
gelen Başkan Altepe, vize güncelle-
melerinde sıra bekleme olayını or-
tadan kaldıran vizematik hakkında 
bilgi verdi. Tasarımı ve mühendis-
liği Bursa’da yapılan vizematikle-
rin sayısının zaman içinde artırı-
lacağını kaydeden Başkan Altepe, 
“Halkımız vizematikler sayesinde 
vize güncellemelerini burada sıra 
beklemeden yapabilecek” dedi.
Basın mensupları ile BursaRay’a 
binen Başkan Altepe, Görükle’ye 
kadar devam eden yolculuk sıra-
sında projede yapılan değişiklikler 
hakkında bilgiler verdi. Görükle 
hattında da 900 metre uzunlu-
ğunda tünel olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, “Biz delme imalat-
la yapılacak tüneli, aç-kapa tünele 
çevirdik. Sonuçta burada yine tünel 
var. Sadece işçilik daha ekonomik 
hala getirildi. Şehrin merkezin-
de tüm tüneller aç-kapa yapılmış, 
üniversite gibi geniş bir alana del-
me tünel önerilmiş. Bunun gerekli 
olmadığına karar verdik. Yine hat 
üzerindeki kot farklarını iyi değer-
lendirip, bazı değişiklikleri yaptık. 
Eski proje Ayvalı Dere’nin altından 
geçiyordu, biz üstünden geçirdik. 
Bu şekilde projede yaptığımız deği-
şikliklerle Emek’e kadar iki durak-
lı, yaklaşık 2,5 kilometre ilave bir 
hat yaptık. Bunun için ne ek ihale 
yaptık, ne iş artışı, ne de fazla bir 
para verdik. Sonuçta bu akılcı deği-
şiklikle Bursa kazandı” dedi.

“Hattın önünü açtık”
Görükle kampüsündeki son du-
rakta inen Başkan Altepe, berabe-
rindeki basın mensuplarına değiş-
tirilen projedeki son istasyonun 
yerini de gösterdi. Fakülte binala-
rının arasında şu anda futbol sa-
hası bulunun alanda proje için kazı 
yapılan noktayı gösteren Başkan 
Altepe, “Biz geldiğimizde burada 
inşaat başlamıştı. Hemen durdur-
duk. Çünkü proje değişmeseydi, 
hat burada son bulacaktı. Binaların 
arkasında kalan hattı ileride Gö-
rükle, İrfaniye ve Hasanağa tarafı-
na uzatmak mümkün olmayacaktı. 
Ancak binaların altından yüksek 
maliyetlerle delme tünellerle geçi-
lebilirdi. Ayrıca son durak burası 
olsaydı, Görükle, İrfaniye, Hasana-
ğa ve Kayapa’dan gelen toplu ta-
şıma araçları BursaRay’la entegre 
olmak için yolcularını kampüsün 
içine getirmek zorunda olacaktı. 
Bu hem kampüs içindeki trafik yo-
ğunluğu açısından hem de güvenlik 
açısından sakıncalıydı.  Rektörlük 
de üniversiteye girişlerin kontrollü 
olması gerektiğini belirtip, bizim 

proje değişikliğine onay verdiler. 
Bu değişiklik onları da memnun 
etti” diye konuştu.
Hastaneye daha yakın
Proje değişikliğinin, her gün Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne gitmek zo-
runda kalan vatandaşlar için de 
büyük kolaylıklar getirdiğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Eski projede 
son istasyon fakülte binasının doğu 
tarafında kalıyordu. Biz Ankara- İz-
mir Yoluna paralel olan son istas-
yonu 130-140 metre daha ileriye 
aldı. İstasyondan çıkan vatandaş-
larımız hemen polikliniklere ulaşı-
yor. Acil Servise gitmek için de 80 
metre yürümek yeterli. Ancak eski 
proje olsaydı acil servise 400 met-
re yürümek gerekecekti. Ayrıca son 
istasyonun İzmir Yolu’na paralel 
olması sayesinde Görükle, İrfani-
ye ve Hasanağa’dan gelen vatan-
daşlarımız burada aktarma yapıp, 
BursaRay’la kent merkezine ulaşa-
bilecek. Yine buradan yaptığımız 
besleme hatlarla öğrencilerimiz 
kampüsün her köşesine rahatlıkla 
ulaşabilecek” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Engelli-
ler Meclisi tarafından yürütü-

len ‘Altın Kapak Sandalye’ projesi 
kapsamında ilk aşamada alınan 10 
yeni akülü araç, sahiplerine teslim 
edildi.
‘Altın Kapaklar Sandalyeye’ pro-
jesi kapsamında toplanan kapak-
lardan ilk aşamada elde edilen 
gelirlerle alınan 10 akülü san-

dalye, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
düzenlenen törenle sahiplerine 
teslim edildi. Törene, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Kent Konseyi Baş-
kanı Mehmet Semih Pala, engelli 
derneklerinin temsilcileri, beledi-
yenin ilgili birimlerinin yönetici-
leri katıldı.

Akılcı değişiklikle 
Bursa kazandı

Altın kapaklar hayata bağladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Eylül ayında üniversitede yeni döne-
min başlamasıyla birlikte seferlere açılan Görükle hattında basın mensuplarıyla 
teknik gezi yaptı. 

Büyükşehir Belediyesi, metro 
istasyonları ile kentin belli başlı 
noktalarındaki güzergahları, İznik 
çinisiyle işlenmiş tarihi figürlerle 
donatmaya hazırlanıyor.
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Bursa’yı demir ağlarla örme 
hedefi doğrultusunda bu dö-

nem programda olmamasına rağ-
men konforlu ulaşımı kentin do-
ğusuyla buluşturmayı amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi, Görükle ve 
Emek hatlarının tamamlanması-
nın ardından Kestel hattındaki ça-
lışmalara yoğunlaştı. Yaklaşık 2 ay 
önce başlayan kazı çalışmalarında 
önemli bir mesafe kat edilirken, 
BursaRay Arabayatağı İstasyonu ile 
Kestel İlçesi arasında uzanan, top-
lam 8 bin 366 metrelik hat, 7 adet 
hemzemin istasyon ve 1 adet depo 
sahası ile depo sahası düzenlemesi 
kapsamında depo alanı hizmet bi-
nası, depo bağlantı hattı, bekleme 
hatları bulunan raylı sistem hattın-
da çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 
30 mühendis ve 140 personelle 
aralıksız sürdürülen tempo ile hat-
tın bir an önce tamamlanması he-
defleniyor.
Hat ortaya çıkmaya başladı
Erikli lambalarının devamında yer 
alan ikinci istasyonda kazı çalışma-
ları yüzde 60 seviyesine gelirken 
betonarme imalatlarına önümüz-
deki günlerde başlanacak. 2 No’lu 
istasyonu geçtikten sonra mevcut 

Otosansit kavşağına benzer şekilde 
tasarlanan Esenevler kavşağı kazı 
imalatlarının yüzde 85’i tamamla-
nırken, betonarme çalışmaları da 
hızla devam ediyor.
Hedeflediğimiz sürede bitecek
Çalışmaları yerinde inceleyen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yüklenici firmanın sorum-
lularından bilgi aldı. Betonarme 
çalışmaları süren Esenevler kav-
şağının bir önce tamamlanması 
için yoğun çaba harcandığını dile 

getiren Başkan Altepe, “Tek hede-
fimiz çağdaş ve konforlu ulaşımı 
Gürsu ve Kestel ile buluşturmak. 
Gerek inşaat çalışmalarında gerek-
se trafikte yaşanan sorunları gör-
mek için çalışmaları yerinde ince-
liyoruz. Esenevler kavşağını 2,5 ay 
içinde tamamlamayı planlıyoruz. 
Biz işe başladığımızda 1,5 yıl içinde 
tamamlamayı hedeflemiştik. Söz 
verdiğimiz sürede hattın açılması 
için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” 
diye konuştu.

Bursa’daki sivil ve resmi top-
lum kuruluşlarının çatı kuru-

luşu olan Bursa Kent Konseyi’nin 
son 31 aylık faaliyetleri, düzenle-
nen basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu. Köşe yazarları ve basın 
mensuplarının katıldığı toplantı-
da, Bursa Kent Konseyi’nin amacı, 
işlevi, fonksiyonları hakkında bilgi 
veren Bursa Kent konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, seçimle iş ba-
şına geldikleri günden bu yana ya-
pılan başlıca çalışmaları anlatarak, 
kenti ilgilendiren her konuyu ele 
aldıklarını söyledi.
Kent Konseyi’nin 31 ay içerisin-
de 3 bin 286 etkinlik yapabilecek 
güce ulaştığını diye getiren Pala, 
“Toplumun meselelerinin idarelere 
aktarılması, çözüm üretilmesi için 
önemli bir yapıdır. Ancak birçok 
belediyede kent konseyleri kuru-
lamamıştır. Kurulan yerlerde de 
başarılı olanların sayısı çok azdır. 

Başarılı olanların sayısı artırmak 
ve kurulamayan yerler de kurul-
masına yardımcı olmak için Bursa 
Kent Konseyi çalışmalarını yürüt-
mektedir. Kent Konseyi toplum için 
şanstır. Bireylerin bunu iyi değer-
lendirmesi gerekir. Bu yüzden kent 
konseylerinin çalıştırılması gerekir. 
Çünkü kentteki en güçlü toplumsal 
kuruluştur” dedi.
Bursa’nın kent konseyi kavramını 

çok iyi değerlendirdiğini söyleyen 
Pala, kent konseyini gereksiz tar-
tışmaların içerisine çekmediklerini 
ifade etti. Herkese ve her kesime 
hitap eden demokrasi platformu 
oluşturduklarını da kaydeden Pala, 
tüm vatandaşların buluşma noktası 
olmak için çalıştıklarını anlattı. 
Toplantının sonunda Pala, basın 
mensuplarına Bursa Kent Konseyi 
ofislerini de gezdirdi.

Bursa Kent Konseyi hesap verdi

Kestel hattında 
yoğun mesai

Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, kent konseylerinin sorunları ve çö-
züm önerilerinin idarelere aktarılması açısından toplum için şans olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, kent içi ulaşımda büyük 

sıkıntılara yol açan kaçak servis taşıma-
cılığının önüne geçmeyi hedeflediklerini 
anlattı. Şehir içinde faaliyette olan ser-
visleri kontrol altına almaya çalıştıkla-
rını söyleyen Başkan Altepe, Bursa’da 
binin üzerinde servisin usulüne uygun 
olmayan şartlarda çalıştığının belirlen-
diğini kaydederek, “Bursa’da özellikle 
son dönemde ruhsatsız servis taşıma-
cılığı çok yaygındı. Bu durumu kontrol 
altına almak için S plaka satışı başlattık. 
Periyodik olarak yaptığımız ihalelerle 
bugüne kadar 112 tane S plakanın satı-
şını gerçekleştirdik. Bu sayede usulüne 
göre çalışmayan araçları kontrol altına 
alıyoruz. İlçe belediyeleri 40 bin TL’ye 
satarken biz bu plakaları 120 bin TL gibi 
piyasa fiyatlarıyla satıyoruz. Böylelikle 
hem araçlar kontrol altına alınıyor, hem 
de belediyeye gelir sağlanmış oluyor” 
diye konuştu.
Denetimler sürüyor
Büyükşehir Belediyesi, kaçak servis ta-
şımacılığı yapan araçlara yönelik dene-
timlerini aralıksız sürdürüyor. 1 Aralık 
– 31 Ocak tarihleri arasında 526 araca 
işlem yapan Büyükşehir Belediyesi Za-
bıta Daire Başkanlığı ekipleri, 180 aracı 
bağladı; tespit edilen 105 aracın da taki-
be alındığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal 
belediyecilik anlayışı kapsamın-

da hayata geçirdiği ev hanımlarına yö-
nelik gezici bilgisayar kursunun 4 ve 
5’inci dönemini başarıyla tamamlayan 
550 kursiyer, sertifikalarını Başkan 
Altepe’nin elinden aldı.
Meslek edindirme kurslarıyla binlerce 
vatandaşı nitelikli işgücü haline getiren 
Büyükşehir Belediyesi, önemli bir sos-
yal sorumluluk projesi olarak başlattığı 
Bursa Mobil Eğitim Projesi’nin (BU-
MEP) meyvelerini toplamaya başladı. 
Annelerin çocuklarının eğitimine daha 
fazla katkı sağlayabilmelerini hedef alan 
proje kapsamında 10’ar bilgisayarla 
donatılan 5 adet otobüsün mahalle ma-
halle dolaşarak verdiği bilgisayar eğiti-
minde 4 ve 5’inci dönemler tamamlandı. 
Şirinevler, Teferrüç, Yıldırım, Ahmet Ye-
sevi, Gürsu Zafer, Fatih, Pınarbaşı ve Hü-
davendigar mahallelerinde uygulanan 
eğitimleri başarıyla tamamlanan 550 
kursiyer Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen 
törenle sertifikalarını aldı.

Servis araçları  
kontrol altında

Mobil eğitimde 
sertifika sevinci

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, BursaRay Görükle ve Emek hatlarının ulaşıma açılmasının 
ardından raylı sistemlerdeki tüm mesaisini Kestel hattına harcamaya başladı. 
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Yeni belediye binası, stadyum, bilim 
teknoloji merkezi gibi anıtsal yapı-

ları bu dönemde Bursa’ya kazandıracak 
olan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 
da kentin her köşesindeki altyapı çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. Kentin merke-
zinden geçen Gökdere başta olmak üzere 
tüm derelerde ıslah çalışmalarını aralık-
sız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, De-
ğirmenlikızık Mahallesi Dalyan Sokak’tan 
geçen Akçalar Deresinin ıslahı için de ça-
lışmaları başlattı. Sokağın tam ortasından 
geçen derenin zemini temizlenirken, yak-
laşık 180 metrelik bölüm de kapalı baksla 
kontrol altına alınıyor.
Sokaklar daha sağlıklı hale geliyor
Devam eden ıslah çalışmalarını yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve Genel Müdür Yardım-
cısı Güngör Gülenç’ten çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. Değirmenlikızık Mahallesi 
Muhtarı Arif Eker’in de hazır bulunduğu 
inceleme gezisinde çalışmaları değerlen-
diren Başkan Altepe, kentin her köşesin-
de altyapı çalışmalarının sürdüğünü söy-
ledi. Olası sel baskınlarının önüne geçmek 
için Gökdere başta olmak üzere 7 merkez 
ilçede dere ıslah çalışmalarının aralıksız 
devam ettiğini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Akçalar Deresi de Değirmenlikızık ma-

hallemizde Dalyan Sokak’ın tam ortasın-
dan geçiyor. Trafik derenin iki yanındaki 
dar yollardan akıyor. Derenin sokak orta-
sından geçen 180 metrelik bölümünü ka-
palı baksla kontrol altına alıyoruz. Bu sa-
yede sokak genişlemiş olacak. Daha sonra 
ise derenin üst kısmını peyzaj çalışmaları 
ile modern bir görünüme kavuşturaca-
ğız. Böylelikle hem olası sel baskınlarının 
önüne geçmiş olacağız hem de sokağımızı 

daha sağlıklı ve modern bir görünüme ka-
vuşturacağız” dedi.
Değirmenlikızık Mahallesi Muhtarı Arif 
Eker ise, özellikle yaz aylarında çevre-
ye kötü kokuların yayılmasına yol açan 
derenin bu çalışma ile kontrol altına alı-
nacağını belirterek, bölgeye yaptıkları 
yatırımlar nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

Bursa’nın merkez ilçelerin-
den Gemlik’e bağlı Umurbey 

Mahallesi’nde yaklaşık 35 yıl düzensiz 
çöp depolama sahası olarak kullanı-
lan alan, Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
tarafından rehabilite edildi. Olumsuz 
çevresel etkilerin ortadan kaldırılarak 
sağlıklı bir ortamın sağlandığı çalış-
malar kapsamında; 3 bin metrekarelik 
alanda bulunan yaklaşık 7 bin metre-
küp katı atık tesviye edildi, ardından 
saha toprakla kapatılıp üzerine uygun 
noktalarda metan çıkışının sağlanması 
için 2 adet gaz bacası konuldu. Ayrıca 
bölgeye insan ve hayvan girişinin en-
gellenmesi için de saha tel çitle çevrile-
rek koruma altına alındı. 

Umurbey 
nefes alıyor

Altyapı yenileniyor, 
sokaklar modernleşiyor
ç

ç

çAK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi başkanlığında, 

İstanbul Sütlücü Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Be-
lediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yanı 
sıra AK Parti’nin tüm büyükşehir beledi-
ye başkanları ile yardımcıları katıldı.
Kanun Tasarısı incelendi
Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gelmesi planlanan kanun ta-
sarısını madde madde ele alarak değer-
lendiren belediye başkanları, tasarının 
yasalaşmasının kentlerin yenilenmesini 
hızlandıracağını kaydetti. Bu kanunun 
ayrıca muhtemel afetlerde yaşanabilecek 
can ve maddi kayıplarının azalmasında 
etkili olacağına inandıklarını belirten be-
lediye başkanları, tasarının bir an önce 
eksiklerinin tamamlanıp, yasalaşması 
konusunda ortak bir fikre sahip oldukla-
rını belirttiler. 
Afete karşı kentsel dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Al-
tepe, kanunun uygulamaya alınmasıyla 
birlikte, şehirlerin daha da yaşanabilir 
bir hale geleceğine inandığını kaydetti. 
Tasarının yasalaşmasıyla, muhtemel afet 
risklerine karşı, daha erken ve büyük ön-
lemler alınabilmesine imkan sağlayaca-
ğına işaret eden Başkan Altepe, kentsel 
dönüşümün önünü açacak bu kanun ile 
Türkiye’de afet riskine karşı dönüşüm 
seferberliğinin başlayacağının altını çiz-
di.  Başkan Altepe, “Artık depremlerde 
insanlar ölmesin, afet sonrasında yaşa-
nabilecek ekonomik kayıplar olmasın 
istiyoruz. Bu kanun, dönüşümü ve bina-

ların güçlendirilmesini hızlandıracak. 
Hem öncesinde hem sonrasında kentle-
rimizi önemli kayıplar vermekten koru-
ma imkanı bulacağız. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi olarak biz de tasarının yasa-
laşmasının ardından, düzgün bir şekilde 
uygulanması için üzerimize düşen görevi 
yapmaya hazırız” diye konuştu. 

Afet risklerini en aza indirmek ve kentlerde dönüşümü sağlamak açısından önemli bir adım olan 
Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı, büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı toplantıda masa-
ya yatırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
temiz çevre hedefiyle gerçek-
leştirdiği çalışmaları kapsa-
mında Umurbey çöp döküm 
sahasının rehabilitasyon 
çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Gökdere başta olmak üzere kent merkezinden geçen derelerde sürdürdü-
ğü ıslah çalışmalarına Değirmenlikızık Mahallesi’nden geçen Akçalar Deresini de ekledi. 

Kentsel dönüşüm seferberliği 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Doğanbey Kentsel Dönü-
şüm Projesi’nde yaşanan 

sıkıntılar, Ankara’da Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
başkanlığında, gerçekleştiri-
len zirvede masaya yatırıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar ve 
TOKİ Başkan Yardımcıları’nın 
da katıldığı Başbakanlık’taki 
zirvede, Doğanbey’de yaşa-
nan problemlerle ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Doğanbey’de 
yaşanan sıkıntıların çözümü 
için önemli bir adım atıldığını 
söyledi. 
Toplantıda, mülk sahiplerinin 
şikayetlerine konu olan hu-
susları maksimum düzeyde 

çözüme kavuşturacak kararla-
rın alındığına işaret eden Baş-
kan Altepe, “Taraflar arasında 
yapılan fikir alışverişleri ve 
fedakarlıklar ile vatandaşların 
şikayetlerinin giderilmesi ka-
rarlaştırıldı. Ortak bir çözüm 

protokolü üzerinde mutaba-
kata varılırken, mülk sahip-
lerinin biten dairelerine bir 
an önce geçmesi için gereken 
çalışmaların yapılması kararı 
verildi” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardar ile Hukuk Danışma-
nı Osman Orhan’ın da hazır 
bulunduğu toplantıda, mülk 
sahiplerinin problemlerinin 
en kısa sürede giderileceği be-
lirtildi.  

Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı ile Bursa’nın en büyük parkını Osmangazi 
ve Nilüfer ilçelerinin kesiştiği noktada hayata geçirirken, Yıldırım’a vizyon katacak Gökdere 
Spor ve Eğlence Parkı projesinde de son aşamaya geldi.

Yeni çekim merkezi: Gökdere

Ankara’da Doğanbey zirvesi

‘Yeşil Bursa’ kimliğini yeniden or-
taya çıkarmak amacıyla bu dönem 

yeşil alan ve park çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini kaydeden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın en büyük parkını Osmangazi 
ve Nilüfer ilçelerinin kesiştiği noktada-
ki Hüdavendigar Kent Parkı ile hayata 
geçirirken, Yıldırım’ı da ihmal etmedik-
lerini kaydetti. Zafer ve Anadolu mahal-
leleri arasındaki 250 bin metrekarelik 
alana sahip Zafer Parkı’nı Bursa’nın 
yeni çekim merkezi yapacaklarını be-
lirten Başkan Altepe, Gökdere Spor ve 
Eğlence Parkı projesinin büyük ses ge-
tireceğini vurguladı. Projenin yap- işlet- 
-devret modeliyle hayata geçirileceğini 
ifade eden Başkan Altepe, “180 metrelik 
döner kulesi, sosyal tesisleri, yeşil alan-
ları, sportif alanları, açık hava tiyatrosu, 
gök bilimleri merkezi, alışveriş merkez-
leri, dinlenme mekanları, aquaparkla-
rıyla Bursa’nın marka değerine değer 
katacak projenin tüm detaylarını hazır-
ladık. Gökdere Vadisi ile birlikte Gök-
dere metro viyadüğünün alt kısmına 
hareket getirecek proje ile ilgili Anıtlar 
Kurulu’ndan izinler alındı. Yaşam alan-
ları inşa etme konusunda uzman bir 
firma talip oldu.  Proje komplike bir uy-
gulama olduğundan, her ünitenin yapı-
mı tamamlandığında ünitelerin her biri 
ayrı ayrı hizmete açılarak, hemşerileri-
mizin kullanımına sunulacak. Bursa’nın 
yeni buluşma merkezi olacağına inandı-
ğımız yaşam alanını ziyaret edenler, 180 
metrelik döner kuleye çıktıklarında, do-
yumsuz Bursa manzarasını seyretme-
nin keyfine varacaklar” diye konuştu.
İhaleyi kazanan firma belli oldu
Başkan Altepe’nin seçim vaatleri ara-
sında yer alan Gökdere Spor ve Eğlen-
ce Parkı projesinin ihalesi, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar’ın başkanlığındaki ihale komisyo-
nu tarafından yapıldı. İhaleyi 80 bin TL 
+ KDV aylık işletme kira bedeliyle Çal-
tıdere Denizcilik İnşaat Turizm Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi’nin kazanırken, 
adı geçen firma, ‘Gökdere Spor ve Eğ-
lence Parkı’nı 22 yıl süreyle de işletme 
hakkını kazanmış oldu. 
Yüklenici firma, söz konusu bölgede iki 
ayrı bölümde ele alınacak proje kapsa-
mında; A bölgesinde 5 bin 277 metre-

kare inşaat alanında amfi tiyatro, 27 bin 
818 metrekare açık çarşı, 3 bin 494 met-
rekare sinema salonları ve planetaryum, 
2 bin 48 metrekare market, 3 bin 786 
metrekarelik inşaat alanıyla sosyal tesis, 
35 bin 241 metrekarelik kapalı otopark-
lar, 6 bin 775 metrekareli aquapark, bin 
295 metrekare mekanik oyun parkı ve 

açık rekreasyon alanları ile B bölgesin-
de de 3 bin 959 metrekare inşaat alanı-
na sahip kule, 12 adet 768 metrekarelik 
kafeterya birimleri, 512 metrekarelik 
inşaat alanlı alışveriş birimleri ve yine 
açık rekreasyon alanlarını vatandaşların 
hizmetine sunmuş olacak.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, mer-
kez ilçelerde sürdürülen ça-
lışmalar kapsamında Soğanlı 
Mahallesi’nde projelendirilen 
belediye hizmet alanı ve 
meydan ile bölgeye nefes 
aldıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Osmangazi İlçesi’nde 

bulunan Soğanlı Mahallesi Merkez 
Camii’nin yanında yapılacak meydan 
düzenlemesi için kamulaştırılan binala-
rın yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Alte-
pe, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın 
daha yaşanılabilir bir kent olması hede-
fiyle çalışmalarını hızla sürdürdüğünü 
belirterek, “Bursa’mızı yıkarak güzelleş-
tiriyoruz. Çarpık yapılaşmanın yoğun ol-
duğu kentimizde semtlerimizin sadece 
ana arterlerinde değil, merkezi mahalle 
ve semtlerde de kamulaştırmalarımızı 
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.
Kentin merkezindeki eski yerleşim 
bölgelerine nefes aldıracak projelerin 
hazırlandığını belirten Başkan Altepe, 
“Kentteki eski semtlerin geliştirilmesi 
ve yenilenmesi çalışmalarımız kapsa-
mında Soğanlı’daki 1200 metrekarelik 
alanda düzenleme çalışmalarımızı ger-
çekleştiriyoruz. Burada kamulaştırması 
biten 2 binanın yıkımı yapılıyor. 3 bina-
nın da kamulaştırılması tamamlanınca, 
Soğanlı Camii yanındaki bu alanda ya-
pılacak belediye hizmet alanı, park alanı 
ve rekreasyon projeleriyle bölge güzel 
bir meydana kavuşacak” diye konuştu.
Merkezde olmasına rağmen birçok ek-
sikliği bulunan bölgenin tüm ihtiyaçları-
nın giderileceğine dikkati çeken Başkan 
Altepe, çalışmaların kimse mağdur edil-
meden hayata geçirildiğini ve meydan 
projesinin de kısa sürede vatandaşların 
hizmetine sunulacağını vurguladı. Baş-
kan Altepe, daha sonra iş makinesini 
kullanarak kamulaştırılan binaların yı-
kımını gerçekleştirdi.
Soğanlı Mahallesi Muhtarı Adem Asa, 
mahallelerine hizmetlerinden dolayı 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Büyük-
şehir Belediyesi’nin Soğanlı’da vatan-
daşları mağdur etmeden çalışmalar 
yaptığını söyleyen Asa, 2012 yılının So-
ğanlı için güzel bir yıl olacağını belirtti.  

“Yıkarak  
güzelleştiriyoruz”

ç
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 

de Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik 
ile birlikte Dağ-Der Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
kahvaltıya katıldı. Bursa’nın 
özellikli bir kent olduğu-
nu söyleyen Başkan Altepe, 
“Bursa olarak şanslıyız. Her 
türlü kültürün, mozaiğin ol-
duğu bir yer Bursa. Bu gü-
zellikleri hep bir arada yaşı-
yoruz. Ecdadımızın kültürü, 
Yörük ve Türkmen kültürü, 
dağ yöresi de bunun merke-
zidir” dedi.
Bursa’da 7 yıldır, kent mer-
kezinin yanı sıra dağ yö-
resindeki faaliyetlerine de 
devam ettiklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Yörük ve 
Türkmen kültürünün yaşa-
tılması, bu folklorun destek-
lenmesi adına çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Belediye 
sınırlarının çok dışında 300 
yıllık köy odalarının resto-
rasyonundan dağ yöresinin 
kültürünün tanıtılmasına 
kadar burada yaptığımız 
çalışmalar Kosova’ya kadar 
götürüldü ve orada da gele-
neksel hale getirildi. Kültüre, 
ecdada gerçek anlamda sa-
hip çıkmak bu şekilde oldu. 
Biz bunu yaparken her za-
man Dağ-Der’i de yanımız-
da bulduk. 4 dağ ilçesi olan 
Orhaneli, Büyükorhan, Keles 
ve Harmancık ilçelerinin de 

Büyükşehir’e bağlanmasını 
istiyorduk. Bu konuda çalış-
malar sürüyor. Tüm bölgede 
faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Bu yörenin fiziki anlam-
da kalkınması, bölge ve yöre 
turizminin ekonomisinin ge-
lişmesi noktasında onlarca 
projemiz var” diye konuştu.
Başkan Altepe, dağ yöresiyle 
ilgili faaliyetlerine aralıksız 
devam ettiklerini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik ise yoğun 
gündeminden dolayı açılı-
şına katılamadığı Dağ-Der 
Kültür Merkezi’ni çok beğen-
diğini ifade etti. Yeni meka-
nında Dağ-Der üyeleriyle bir 
arada olmaktan mutlu oldu-
ğunu vurgulayan Bakan Çe-
lik, “Dağ-Der Kültür Merkezi, 
Dağ-Der’e yakışır bir mekan 
olmuş, güzel çalışmalar ya-
pılacağına inanıyorum” dedi.
Dağ-Der Genel Başkanı Er-
kan Aydın da kültür merkezi 
binasının yapımına büyük 
emek veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye ve kendilerine 
destek veren Bakan Çelik’e 
teşekkür ederek, “Yöresel 
bazda teşviklerin olacağını 
duyduk. Bizim sorunumuz 
göç, iş, aş meselesi. 4 ilçeyle 
ilgili sanayi konularında ve 
teşvikte destek bekliyoruz” 
diyerek sıkıntılarını dile ge-
tirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ yöre-
sine kazandırılan Dağ-Der Kültür Merkezi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik ile Dağ-Der üyelerini bir araya getirdi.

Turizm ve tarımla 
kalkınma

ç

600 yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Büyükşehir Belediyesi’nin, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında ele 
aldığı Kütahya Han, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 
1400’lü yıllarda dünya ti-

caretinin merkezi olan, ipek ve 
baharat yolları üzerinde yer alan 
tarihi çarşı ve hanlar bölgesini 
dünyanın en büyük otantik alış-
veriş merkezi haline getiriyor. 
Bu kapsamda Okçular Çarşısı 
içinde yer alan, yangınlar, afetler 
ve amacı dışında kullanım nede-
niyle günümüzde orijinalliğini 
tamamen yitirmiş olan Kütahya 
Han da tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları arasında ele alındı. 
Restorasyonu tamamlanan 600 
yıllık Kütahya Han, ilk günkü ihti-
şamıyla yeniden ayağa kaldırılan 
çarşı içindeki ziynetler arasında-
ki yerini aldı.
Tarih; değerini buluyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesi yönündeki çalışmaları-
nın hızla devam ettiğini dile geti-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Kütahya Han’ın da 
bu çalışmalar kapsamında ele 
alındığını söyledi. Yaptıkları ça-
lışmalarla çarşıdaki tarihi yapı-
ların birer birer gerçek değerine 
kavuştuğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bir yıl öncesine kadar 
burası çarşının arka deposuydu. 
Üst katları yıkılmış, alt katlarda 
harabe görüntüsündeydi. Mülk 
sahipleriyle yaptığımız proto-
kolü ardından çalışmaları baş-
lattık. Sonuçta da karşımıza ilk 
günlü ihtişamıyla 600 yıllık bir 
Osmanlı eseri çıktı. Sultan ikinci 
Murad döneminde Emir Sultan 
Vakfı’na gelir sağlamak için yap-
tırılan Kütahya Han, şimdi de 
çarşıya büyük bir değer katıyor. 
Reyhan, Kayhan ve Hanlar Böl-
gesi, yaptığımız çalışmalarla ta-
rihle iç içe ayrıcalıklı büyük bir 
alışveriş merkezi oluyor. Bu böl-
ge, herkesin alışveriş yapmaktan,  
vakit geçirmekten, gezmekten bü 
yük bir zevk alacağı bir merkez 
oluyor” dedi.

 “Hayalimiz gerçek oldu”
Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Okçular 
Çarşısı Dernek Başkanı Muhsin 
Özyıldırım ise, düne kadar yıkıl-
maya yüz tutan tarihi hanın aya-
ğa kalktığını görmenin büyük bir 
mutluluk olduğunu söyledi. “Bu-
gün hayallerimizin gerçek olduğu 
bir gün” diyerek söze başlayan 
Özyıldırım, “Özellikle 2000 yılın-
dan sonra perakende sektörün-
de yaşanan hızlı değişim sonrası 
kentimizde de açılan dev alışve-
riş merkezleri bizler gibi küçük 
esnafın işlerinin azalmasına yol 
açtı. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızın, Osmangazi Belediye 
Başkanlığından geliyor olması, 
çarşının her köşesinde yaşanan 
sorunları birebir biliyor olması 

bizler için büyük avantaj. Gerek 
Büyükşehir Belediyesi’nin ge-
rekse Osmangazi Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla çarşımız her geçen 
gün daha da güzelleşiyor, daha da 
değer kazanıyor. Çarşımıza böyle 
önemli bir değeri kazandırdıkları 
için Başkanımız Recep Altepe’ye, 
çarşı esnafı adına teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Mülk sahipleri adına söz alan 
İrfan Gören de böyle bir eserin 
çarşıya yeniden kazandırılması 
nedeniyle Başkan Altepe’ye te-
şekkür ederek, günün anısına bir 
teşekkür plaketi verdi.
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın’ın 
da katıldığı törende konuşmaların 
ardından Başkan Altepe ve proto-
kol üyeleri kurdele keserek, 600 
yıllık hanı yeniden hizmete açtı.

ç

Restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Kütahya Han, ilk günkü ihtişamıyla yeni-
den ayağa kaldırılan çarşı içindeki ziynetler arasındaki yerini aldı.
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Kültür ve Turizm Ba-
kanı Ertuğrul Günay, 

son 8 yılda yapılanlarla 
Türkiye’ye gelen turist sa-
yısını 13 milyondan 28.6 
milyona yükselttikleri-
ni söyledi. Bakan Günay, 
“Toplam turizm gelirle-
rimiz bugün 25 milyar 
dolara ulaşmıştır. Ancak 
biz istiyoruz ki, turizmin 
getirilerinden Türkiye’nin 
bütünü yararlansın. Daha 
önce geniş-deniz-kum 
olarak özetlenen turizm 
bugün; kış turizmine, ter-
mal turizmine, kongre 
turizmine ve bunun gibi 
farklı alanlara dağılmış-
tır. Eskiden Yunanistan’ın 
yıllık turist rakamları-
nı hayal ederdik, bugün 
Yunanistan’ın 2 katı, 
Mısır’ın 3 katı turist alıyo-
ruz” dedi.
Zirvede, Türkiye’nin de-
ğişik bölgelerinde ger-
çekleşen başarılı turizm 
uygulamaları da masaya 
yatırıldı. Bursa’da gerçek-
leştirilen başarılı uygu-
lamaları anlatmak üzere 
zirveye davet edilen Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe; 
turizm sektörü temsilci-

leri, belediye başkanları, 
sivil toplum örgütleri ve 
üst düzey bürokratlardan 
oluşan 500’ü aşkın ka-
tılımcıya, son dönemde 
yapılan çalışmaları ve bu 
çalışmalarda temel aldık-
ları ilkeleri anlattı.
Roma, Bizans, kısmen 
Selçuklu ve genellikle 
Osmanlı medeniyetle-
rine ev sahipliği yapan 
Bursa’da tüm tarihi eser-
lere, mülkiyetin kime ait 
olduğuna bakılmaksızın 
el atıldığını anlatan Baş-
kan Altepe, ilk olarak 
Bursa kalesini ayağa kal-
dırarak işe başladıklarını 
kaydetti. Surların ve sur 
kapılarının restorasyon 
süreçlerini, bu süreçler-
de yaşanan bürokratik 
sorunları anlatan Başkan 
Altepe, “Kale düşerse 
kent düşer, o nedenle işe 
surlardan başladık. Sur 
kapıları birer birer ayağa 
kaldırıldı. Şimdi surların 
kalan kısımları da res-
tore ediliyor. Hedefimiz, 
surların hakim noktasın-
daki Bey Sarayı’nı ayağa 
kaldırmak” dedi.
Konuşmaların ardından, 
zirveye katılan kuruluş-
ların turizm değerlerini 
içeren stantları da ge-
zildi. Ziyaretçiler Bursa 
standına özel ilgi göster-
di. Başkan Altepe, Bursa 
standını ziyaret eden An-
kara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Gökçek, Urfa 
Belediye Başkanı Fakıba-
ba ve protokol üyelerine 
yayınlar ve Bursa’nın 
kültürel değerleri konu-
sunda bilgi verdi.

Kültür Bakanlığı’nın desteği ve sek-
tör temsilcileri ile ilgili belediyelerin 
katılımıyla Ankara’da düzenlenen 
Türkiye’nin ilk Kültür Turizm Zirvesi, 
ülke genelinde gerçekleştirilen başarılı 
kültür turizmi uygulamalarını bir araya 
getirdi. 

Kültür turizmi 
zirvesine Bursa 
damgası

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Mahkeme Hamamı, 
tam 591 yıl sonra ilk günü ihtişamıyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da 
katıldığı törenle hamam ve kültür merkezi olarak hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi ve kültürel miras çalış-

malarında en önemli halkalardan 
biri olarak yerini alan Mahkeme 
Hamamı, kent siluetindeki yerini 
aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndan takas yoluyla aldığı 
hamamdaki restorasyon çalışma-
ları, daha önce bilinçsizce yapılan 
onarımların tarihi esere ne kadar 
zarar verdiğini de gözler önüne 
serdi. Yaklaşık 900 metrekare ala-
na sahip hamam üzerindeki 16 
kubbe, tonozlar ve yan duvarları-
nın üzerinden yaklaşık 3 bin ton 
hatalı dolgu malzemesi çıkarıldı. 
Bu çalışmalarla yüklerinden arı-
nan tarihi yapının drenaj sistemi 
de tamamen elden geçirildi. Yakla-
şık 600 yıllık tarihe tanıklık eden 
duvarları sıvalardan arındırılan 
çifte hamamın, kadınlar hamamı 
olan bölümü orijinal kimliğine 
kavuşurken, erkekler bölümü ise 
kültür merkezi olarak bölgeye ka-
zandırıldı.
Yaşayan canlı müze
Mahkeme Hamamı’nın ilk günkü 
ihtişamıyla yeniden bölgeye ka-
zandırılmasıyla ‘Açık Hava Müze-
si Bursa’ hedefine bir adım daha 
yaklaştıklarını dile getiren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 1421 yılında Çandarlı İb-
rahim Paşa tarafından yaptırılan 
ve 1490, 1953 yıllarında onarım 
gören tarihi yapının artık kent si-
luetindeki yerini aldığını söyledi. 

Bursa’ya kazandırdıkları tüm tari-
hi yapıları aynı zamanda yaşayan 
mekanlar haline getirdiklerini ha-
tırlatan Başkan Altepe, “Bu eserin 
de kadınlar hamamı bölümü aslına 
uygun olarak yine hamam olarak 
işlev görecek. Erkekler bölümü 
ise bölgedeki ihtiyaçlar göz önün-
de bulundurularak kültür merkezi 
olarak işlevlendirildi. Bölgedeki 
okullar başta olmak üzere, gerek 
sivil toplam örgütleri gerekse va-
tandaşlarımız her türlü etkinlik ve 
toplantısını bu tarihi kültür merke-
zinde yapabilecek” dedi.
Tarihimizi hatırlatan bir eser
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
ise düne kadar mezbelelik halde 
duran tarihi yapının Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan ça-
lışmalarla mükemmel bir şekil-
de ortaya çıkarıldığını vurguladı. 
Özellikle tarihi mirasın ayağa kal-
dırılması yönündeki çalışmaların 
kendilerini çok mutlu ettiğini dile 
getiren Arınç, “Bu bina ayakta dur-
mak için gayret gösteriyordu. Za-

man zaman ihmale, hatta ihanete 
uğramıştı. Büyükşehir Belediyemiz 
tadilat için kolları sıvadı ve tarihi-
mizi hatırlatan bu eser ortaya çıktı. 
Ben Bursa’da bu çalışmalara öncü-
lük eden başta Büyükşehir Beledi-
yesi olmak üzere, diğer belediye-
lerimize, valiliğimize ve vakıflar 
teşkilatımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.
Vali Şahabettin Harput ise, 
Osmanlı’ya 130 yıl kurucu baş-
kentlik eden, 130 yıl 6 padişaha ev 
sahipliğini yapan Bursa’nın kimli-
ğini tarihinden aldığını söyledi. 
Bursa milletvekilleri Mustafa Öz-
türk, Bedrettin Yıldırım, Hakan Ça-
vuşoğlu ve Canan Candemir Çelik 
ile Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, Gürsu Belediye Başka-
nı Orhan Özcü, AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın’ın da katıldığı törende 
konuşmaların ardından açılış kur-
delesi Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Başkan Altepe tarafından 
kesildi. 

ç

6 asır sonra ilk günkü 
ihtişamıyla hizmette
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Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştirerek, ‘Fabrika 

Yangın Risk Bilgileri Projesi’ 
geliştirdiklerini belirten Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan Doğan, 
projenin, sanayi bölgele-
rinde bulunan fabrikalarda 
çıkabilecek yangınlara daha 
bilinçli müdahale etme-
yi amaçladığını vurguladı. 
Projenin, Türkiye’nin bu 
alandaki ilk projesi olma-
sı nedeniyle ayrı bir önem 
taşıdığını belirten Doğan, 
“Proje, tamamıyla teşkilatı-
mızın emeğinin ürünüdür. 
Projenin altyapısını 4 yıllık 
süreçte hazırladık. Her türlü 
detayı göz önünde bulun-
durduk. Programın yazılımı 
da itfaiye erlerimizden Uğur 
Şanlı tarafından geliştirildi. 
Fabrikalarda yangın güven-
liğinden sorumlu görevlile-
re rica ediyoruz. Büyükşe-
hir Belediyesi sitesi İtfaiye 
biriminden yangın risk bil-
gi formunun doldurularak 
mustafa.ozturk@bursa.bel.
tr adresine e-posta ile gön-
derilmesi halinde, görevli 
memurumuz gelen verileri 
anında bilgisayar progra-
mına yükleyebilmektedir” 
dedi.
Doğan, çalışmayla yangın 
riski taşıyan tüm tesis ve 
fabrikalarda olası çıkacak 
yangınlara kısa sürede bi-
linçli müdahale edilmesini 

sağlayarak, can ve mal ka-
yıplarını en aza indirmeyi 
amaçladıklarını söyledi.
Fabrika yangınlarına  
e-takip
Bugüne kadar sisteme, 500 
fabrikanın yangın riski bil-
gilerinin yüklendiğini vur-
gulayan Doğan, sanayi böl-
gelerindeki fabrikalardan 
adreslerini, telefon numara-
larını, yanıcı, patlayıcı, par-
layıcı, zehirleyici kimyasal 
maddelerin isimlerini talep 
ettiklerini belirtti.
Doğan, “İnternet ortamın-
dan gelen veriler, itfaiye 
santrallerimizin bilgisaya-
rındaki yangın riski bilgileri 
kayıt programına yüklen-
miştir. Fabrika yangınların-
da ihbar geldiğinde, fabrika-
nın ismi yazılarak bilgisayar 
ekranımıza fabrikanın isim, 
adres, iletişim ve patlayıcı, 
yanıcı, zehirleyici ve su ile 
reaksiyonlu kimyasal dokü-
manları ve yangın riski bil-
gileri ekrana geliyor. Ayrıca 
LPG tankı, basınçlı kap, ka-
zan dairesi ve çatı malzeme-
si bilgilerini santral opera-
törü okuyup yangına sıcağı 
sıcağına daha seyir halinde 
iken personeli bilgilendir-
mekte, ekiplerimiz ona göre 
müdahale tarzını belirle-
yerek bilinçli müdahale et-
mektedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan-
lığı tarafından geliştirilen ‘Fabrika Yangın 
Risk Bilgileri Projesi’ ile sanayi bölgelerinde 
çıkabilecek olası yangınlara çok daha etkin 
ve hızlı müdahale edilebilecek.

Sanayi yangınlarına 
etkin müdahale

ç

Gemlik’e doğru Atatepe’yi göreceksin sakın şaşırma!

Alacahırka’da dönüşüm sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Karacaali Narlı Sosyal Tesisleri’nin ardından Gemlik’e ikinci sosyal tesisi kazandırıyor. Temeli atılan Atate-
pe Sosyal Tesisleri, Gemlik Körfezine hakim noktası ile konuklarına boğaz manzarası keyfi yaşatacak.

Kentin en güzel noktaların-
daki tesisleri bir bir vatan-

daşların hizmetine açan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesis 
halkalarına yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Gemlik’e kazandırı-
lan Karacali Narlı Sosyal Tesisleri-
ni yaz sonunda hizmete açan Bü-
yükşehir Belediyesi şimdi de ilçe 
girişindeki körfez manzaralı tepe 
üzerine projelendirilen Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nin temelini attı.
Gemlik’in vitrini yenileyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Büyükşehir sınırlarına 
sonradan bağlanan tüm ilçelerde 
olduğu gibi Gemlik’te de önemli 
bir yatırım hamlesi başlattıklarını 
belirterek, kanalizasyon hatları, 
yağmur suyu ve içme suyu hatla-
rı, su depoları ve dere ıslahı gibi 
altyapı çalışmalarına 50 milyon 
TL harcadıklarını söyledi. Altyapı 
için 40 milyon TL’lik yatırımların 
da başlamak üzere olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, Balıkpazarı 
Hamamı ve Paşa Konağı’nın kamu-
laştırmalarının tamamlandığını ve 
restorasyon projesi hazırlıklarının 
sürdüğünü vurguladı. İlçe sınırla-
rında asfaltlama çalışmalarına 3 
milyon TL harcadıklarını belirten 
Başkan Altepe, “Bursa’mızın sa-

hile açılan en önemli kapısı olan 
Gemlik’in vitrinini bu yaptığımız 
çalışmalarla yeniliyoruz. Devam 
eden çalışmalarımız tamamlan-
dığında Gemlik, Bursa’nın vitrini 
haline gelecek” dedi.
Göreve geldikleri ilk günden iti-
baren Atatepe Sosyal Tesisleri ile 
ilgili çalışmaları başlattıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, ko-
nuklarına boğaz manzarası yaşa-
tacak olan tesisleri yaz aylarına 
kadar tamamlamayı amaçladık-
larını vurguladı. Tesis için yakla-
şım 2 milyon TL harcanacağını 
ifade eden Başkan Altepe, çevre 

düzenlemeleriyle bölgenin tama-
men elden geçirileceğini söyledi. 
Gemlik’in körfezinin evsel ve sa-
nayi atıklardan arındırılması için 
önemli çalışmaları hayata geçir-
diklerine değinen Başkan Altepe, 
“Derin deşarj sistemi ile körfezi bir 
nebze de olsa korumaya başladık. 
Ancak çevre ilçe ve köylerin atıkla-
rı derelerle yine körfeze taşınıyor. 
Arıtma tesislerinin devreye gir-
mesiyle bunlar da kontrol altında 
alınacak ve körfez pırıl pırıl olacak. 
Gemlikliler yine ilçe merkezinde 
denize girebilecek ve balık tutabi-
lecekler” diye konuştu.

Bursa’da 2010 yılı Ekim 
ayında yaşanan ve bir kişi-

nin ölümüyle sonuçlanan sel fela-
ketinin ardından öncelikli olarak 
sel baskının yaşandığı Cilimboz 
Deresi çevresinde sağlıklaştırma 
çalışmalarını başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, olayın ardından 4 ay 
içinde binaların 3’te ikisini kamu-
laştırmıştı. Kamulaştırılan 31 bina 
hızlı bir şekilde yıkılırken, kalan 11 
parselin hak sahipleri ise konuyu 
yargıya taşımıştı. Yargı sürecinin 
tamamlanmasının ardından bu bi-
naların da kamulaştırmasını yapan 
Büyükşehir Belediyesi, ana cadde-
ye kadar olan tüm binaların yıkımı 
için çalışmaları yeniden başlattı.
Cilimboz Deresi çevresinde ya-
şanan sel felaketini önemli bir 
kentsel dönüşüm fırsatına çevir-
diklerini dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
yıpranan binaların bu sayede orta-
dan kaldırıldığını söyledi. Cilimboz 
Deresi çevresinde 60-70 yıldır sel 
baskınlarının yaşandığını ancak 
en önemli adımın kendileri tarafın-

dan atıldığını dile getiren Başkan 
Altepe, “Sel baskının ardından ilk 4 
ayda dere çevresindeki 42 binadan 
31’ini kamulaştırmıştık. Ancak ana 
caddeye yakın olan parsel sahiple-
ri belediye ile anlaşmayıp, yargıya 
başvurmuştu. Şimdi mahkeme ka-
rarlarının çıkmasının ardından he-
men yıkımı başlattık. Ana caddeye 
kadar derenin her iki yakası da te-
mizlenecek ve olası sel baskınları 
da önlenmiş olacak” dedi.
Cilimboz Deresi çevresindeki bina-
ların kamulaştırmasına yaklaşık 6 
milyon TL harcadıklarını dile geti-
ren Başkan Altepe, Bursa’nın daha 

sağlıklı bir kent olması için hemen 
hemen tüm hizmetlerin kamulaş-
tırmadan geçtiğini söyledi. Geride 
kalan 2,5 yılda kamulaştırılan bina 
sayısı 600’ü açtı. Son 7 yılda ise 2 
bin 100 binayı kamulaştırdık. Bi-
naları yıkarak, yollar, parklar, spor 
ve rekreasyon alanları yapıyoruz. 
Bu aynı zamanda Bursa için önem-
li bir kentsel dönüşüm çalışması-
dır. Bu bölgeyi de tamamen yayala-
rın kullanabileceği bir rekreasyon 
alanı haline getireceğiz. Bu bölge 
yakın bir zamanda Bursa’nın en 
prestijli mekanlarından biri ola-
cak” diye konuştu.

ç

ç
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BESAŞ Kampüste

Muhtarlar teknolojiyi Büyükşehir’le yakalıyor

Büyükşehir Belediyesi, va-
tandaşla devletin ilk buluşma 

noktası olan muhtarlıkların daha 
sağlıklı hizmet verebilmesi için tek-
nolojik altyapı desteği sağlamaya 
devam ediyor. Bu doğrultuda bu-
güne kadar muhtarlıklardan gelen 
talepler üzerinde bilgisayarı bulun-
mayan ya da mevcut bilgisayarları 
talebi karşılamayan muhtarlıklara 
100 bilgisayar ve yazıcı hediye eden 
Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, 
Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve Mu-
danya’daki mahalle ve köy muhtar-
lıklarına 63 bilgisayar ve 64 yazıcı 
hediye etti.
Merinos Parkı’ndaki Göl Kafe’de 
düzenlenen bilgisayar dağıtım tö-
reninde konuşan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, muh-
tarlıkların halkla ilk temas noktası 
olduğunu belirterek, vatandaşa en 
iyi hizmetin verilmesi amacıyla 
muhtarlıkların da teknolojik altya-
pıya sahip olması gerektiğini söyle-
di. Muhtarlıklardan gelen talepler 
doğrultusunda bilgisayar dağıtım 

törenlerinin dördüncüsünü yaptık-
larını hatırlattarak “Muhtarlarımız 
bizim en önemli çalışma arkadaş-
larımız. Onların da teknolojik im-
kanları en iyi şekilde kullanması 
amacıyla bu desteklerimiz bundan 

sonra da sürecek” diye konuştu.
Nilüfer Muhtarlar Derneği Baş-
kanı ve Beşevler Mahallesi Muh-
tarı Erol Yılmazer de Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekler konusun-
da ilçe ve mahalle ayrımı yapmadı-
ğını belirterek bu nedenle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. Büyükşehir 
Belediyesi’ni her zaman yanlarında 
gördüklerinin altını çizen Yılmazer, 
“Başkanımız sorumluluk alanı dı-
şında olmasına rağmen köy muh-
tarlıklarımıza bile bu desteği sağ-
lıyor. Kendilerine muhtarlar adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
Osmangazi Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ferruh Sevimgil ise, “Daha 
önce üç kez yapılan bilgisayar da-
ğıtım törenlerine de katılmıştım. 
Muhtarlıklarımızın eksikleri bir 
bir tamamlanıyor. Bunun yanından 
başkanımızdan özellikle teknik an-
lamda da destek bekliyoruz. Ben 
de ilçemdeki tüm muhtarlar adına 
başkanımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

ç

Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan pro-
tokolle, Görükle Kampüsü’nde BESAŞ Ar-Ge merkezi kuruluyor. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talep doğrultusunda, bilgi-
sayarı bulunmayan ya da eski bilgisayarları ihtiyacı karşılamayan muhtarlıklara 
özel yazılım yüklü bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Ulu-

dağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek, BESAŞ’a bağlı bir 
üretim tesisinin üniversite kam-
püsünde oluşturacak imzaları attı. 
Başkan Altepe ve Prof. Dr. Dilek, Ulu-
dağ Üniversitesi Rektörlük toplantı 
salonunda gerçekleştirilen protoko-
le imzalarını törenle attı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın yaşanabilir ve sağlıklı bir 
kent olması noktasında çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, bu konuda 
Uludağ Üniversitesi’nden de destek 
aldıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak-
lerinden Bursa Ekmek Sanayi A.Ş. 
(BESAŞ) ile üniversite arasında im-
zalanan protokolün önemine deği-
nerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak üniversitenin tüm birimleriy-
le kente yönelik projeler yapıyor ve 
üniversitenin bu gücünden de yarar-
lanıyoruz. BESAŞ ile UÜ arasındaki 
protokolle üniversitenin kampüsü 
içinde BESAŞ’a bağlı bir ekmek ve 
unlu mamuller üretim tesisi kuraca-
ğız. Burası gıda mühendislerinin de 
staj yapacağı, kaliteli üretimin ve ar-

ge çalışmalarının yapılacağı bir tesis 
olacak” diye konuştu. Uludağ Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 
Gıda Mühendisliği bölümünde eği-
tim gören öğrencilerin staj yaparken 
ar-ge ve kalite konularında deneyim 
kazanabileceklerine işaret eden Baş-
kan Altepe, ayrıca üniversite içinde 2 
noktada da üretilen ürünlerin satıla-
cağı satış reyonunun oluşturulacağı-
nı vurguladı.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de Uludağ Üniversitesi 
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ara-
sındaki hizmet alanına yeni bir halka 
daha eklediklerini söyleyerek, çalış-

malarında kendilerine destek veren 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Prof. 
Dr. Dilek, Uludağ Üniversitesi’nin 
şehirle bütünleşerek Bursa’ya katkı 
sağladığını dile getirerek, “BESAŞ 
ile üniversitemiz arasında imzala-
dığımız protokolle Bursa’ya yakı-
şır bir tesis kazandırılacak. Burada 
kalite ve ar-ge çalışmalarıyla daha 
kaliteli unlu mamuller üreteceğimi-
ze inanıyorum. Uludağ Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği öğrencilerine staj 
imkânının tanınması da öğrencilerin 
mesleki hayatlarına daha deneyimli 
başlamaların sağlayacak” şeklinde 
konuştu.

ç Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 

Altepe, BURULAŞ’ta gerçek-
leştirilen görüşmede, Bosnalı 
çocuklarla ilgili çalışmalarda 
destek sağlamak amacıyla ha-
zırlanan işbirliği anlaşmasını 
imzaladı. Başkan Altepe, ‘2. 
Uluslararası Çocuklar Dünya-
nın Direkleridir Kongresi’ ile 
dostlukların pekiştirildiğini 
belirterek, Bursa’dan dünya-
ya çocuklar aracılığıyla kar-
deşlik mesajları verildiğini 
söyledi. Avrupa’da Müslüman 
bir ülkenin bulunmasının se-
vincini yaşadığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Türkiye ile 
Balkanlar arasında Bursa ve 
Büyükşehir Belediyesi ola-
rak köprü görevi görüyoruz. 
Bu dostluk doğal bir şekilde 
gelişti, bundan da çok mutlu-
yuz. Oradaki kardeşlerimizin, 
dostlarımızın yanında olma-
mız çok önemli” diye konuştu.
Bosna’da 20 yıldır savaşın 
acısının yaşandığını dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Bosna, 

20 yıldır Türkiye ve Bursa’nın 
gündeminde önemli bir yer 
alıyor. Savaşın izlerinin silin-
mesini amaçlıyoruz. Bu ne-
denle orada sürekli etkinlik-
ler düzenliyoruz. Bu bize yük 
gelmiyor. Elimizden geldi-
ğince keyifle çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz” dedi.
Başkan Altepe, Balkanlarda-
ki faaliyetlerde Büyükşehir 
Belediyesi’ne sivil toplum 
kuruluşları ve kent dinamik-
lerinden de destek geldiğini 
anlattı.

 ‘2. Uluslararası Çocuklar Dünyanın Direkle-
ridir Kongresi’ nedeniyle Bursa’da bulunan 
Bosnalı heyet, kongreye verdiği destek ve 
misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür 
etti.

İmzalar  
çocuklar için atıldı

ç

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Türkiye ile 

Balkan ülkeleri arasındaki 
dostluğun pekiştirilmesi he-
defiyle düzenlenen ‘2. Ulus-
lararası Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir Kongresi’, Bos-
nalı çocukları Bursalı kar-
deşleriyle bir araya getirdi.
Tayyare Kültür Merkezi’nde 
yapılan kongre, çocukların 
sesini Bursa’dan dünyaya 
duyurdu. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
4 gün boyunca Bursa’da kar-
deşlik ve dostluğun en güzel 
örneğinin yaşandığı kongre-
de Dr. Bahadır İslam’ın arşi-
vinden derlenen ve çocuk-
ların o dönemde yaptıkları 
savaş resimlerinin bulundu-
ğu serginin açılışını da yaptı. 
Balkanlardan gelen 65 çocu-
ğu Bursa’da önemli bir or-

ganizasyonda ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını be-
lirten Başkan Altepe, “Dün-
yanın direkleri, evlerimizin 
kentimizin neşesi, hayatımı-
zın meyvesi olan çocukları-
mız, geleceğimizin en büyük 
teminatıdır” dedi.
Bosna Hersek Cumhurbaş-
kanlığı Konseyi Üyesi Bekir 
İzzetbegoviç’in danışmanı 
Seidalija Mustafic de kardeş 
şehir Bursa’da gerçekleş-
tirilen kongrenin sevincini 
yaşadıklarını söyledi. Çocuk-
ların ve gençlerin sorunla-
rının eğitimle çözüleceğine 
inandığını kaydeden İzzet-
begoviç, gençlere yönelik 
sorunların çözülmesi için 
çalışmaların başlatıldığını ve 
bu kongrenin de diğer dünya 
ülkelerine örnek olmasını 
temenni etti.

Çocuklardan 
dostluk mesajı

ç
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Belediyecilik hizmetleri, te-
mel hizmet araçlarının en 

başında geliyor. 
Ulaşımdan çevre düzenlemeleri-
ne, kentsel dönüşümden kültürel 
aktivitelere, sportif projelerden 
eğitim faaliyetlerine kadar toplum 
yaşamını şekillendiren her alanda 
belediyecilik hizmetlerinin izleri-
ni görmek mümkün.
Şehirlere kimlik kazandıran uygu-
lamalarıyla belediyeler, bireylerin 
kişisel yaşamlarına da damgasını 
vuruyor.
Öyle ki insan, belediye hizmet-
lerinin doğal adayı olduğunu, 
doğumuyla birlikte beraberinde 
getiriyor.
Şehirleri altyapı ve üstyapısıyla, 
kültürüyle, şehircilik uygulamala-
rıyla ‘model’ alınan bir konuma ge-
tirebilmenin amansız yarışındaki 
belediyeler, insan odaklı sosyal pro-
jeleriyle de gündem oluşturuyor.
BUSMEK Türkiye’ye  
örnek model
Sosyal belediyecilik anlayışının en 
güzel örneklerinden biri olarak 
dikkat çeken Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek Eğiti-
mi Kursları (BUSMEK), bu alanda, 
Türkiye’ye ‘model’ bir görünüm 
sergiliyor.
2005-2006 döneminden bu yana, 
çeşitli meslek ve sanat dallarında 
örgün eğitimi tamamlayıcı yay-
gın eğitim vermeye devam eden 
BUSMEK, bugüne değin binlerce 
kişiye istihdamın kapılarını arala-
dığı gibi yüzlerce kişiyi de iş sahibi 
yaptı.
Kursiyerlikten  
işyeri sahipliğine
BUSMEK’in kurslarına katılarak 
hayallerini gerçekleştiren kursi-
yerlerden biri de Ferrah Ülgür.
BUSMEK’in web tasarımı kursuna 
katılan Ülgür, 6 ay önce ‘İncir Tanı-
tım’ adıyla kendi işini kurdu.
Animasyon üzerine 4 yıldır özel 
eğitim alan Ülgür, çabalarının 
meyvelerini, BUSMEK sayesinde 
kurum kimliğine dönüştürmeyi 
başardı.
Animasyon bilgilerini web tasa-
rımı ile bütünleştiren Ülgür için 
BUSMEK, hayatında önemli bir 
dönüm noktası oluşturdu.
Tıpkı, BUSMEK’ten eğitim alarak 
işyeri sahibi olan yüzlerce kursi-
yer gibi…
Ülgür, işyerinde, 3 boyutlu ani-
masyonun seçkin örneklerini su-
nuyor.
Özellikle televizyon reklamların-
da yaygın olarak kullanılan 3 bo-
yutlu animasyon, son yıllarda web 
tasarımlarında da tercih edilen 
bir uygulama.
Çok sayıdaki firmanın web sayfa-
larını 3 boyutlu animasyon uygu-
laması ile hazırlayıp kullanıma su-
nan Ülgür, aynı uygulama ile firma 
logolarına 3 boyutlu aksiyoner bir 
görünüm de kazandırıyor.

BUSMEK kişisel  
becerileri geliştiriyor
Dilerseniz sözün burasında, 
Ülgür’ün, BUSMEK’in kişisel bece-
rilerin geliştirilmesi ile yetenek-
lerin keşfedilmesindeki işlevinin 
yanı sıra, ekonomik ve sosyal ha-
yatın içerisinde aktif olarak yer al-
mak isteyen hanımlar için içerdiği 
anlamı ifade eden görüşlerine hep 
birlikte kulak verelim: 

“Henüz yolun başındayım. 
Bursa’da büyük bir gelişim göste-
ren 3 boyutlu animasyon çalışma-
larına kurum bazında profesyonel 
kimlik kazandıran firmaların sa-
yısında da artışlar gözlenmekte. 
İncir Tanıtım olarak, 3 boyutlu 
animasyon kavramını profesyonel 
anlamda Bursa’ya getiren firmalar 
arasında yer alıyoruz. Mimarlıktan 
web tasarımcılığına, sinema sektö-
ründen televizyon reklamcılığına, 
grafik uygulamalarından sahne 
şovlarına kadar geniş bir sahada 
kullanılan 3 boyutlu animasyon, 
yakın gelecekte firmaların vazge-
çemediği tanıtım araçlarından biri 
olacak. Kurum olarak, hizmetin 
en iyisini sunabilmenin gayretiy-
le sürdürdüğümüz çalışmaların 
temelinde BUSMEK’ten aldığım 
eğitimin harcı var. BUSMEK’e bu 
anlamda ne kadar teşekkür etsem 
azdır. Kendi işyerimi kurma fikrini 
bana BUSMEK verdi. Ülke nüfu-
sunun yarısını oluşturan kadınlar, 
büyük bir ekonomik gücü de tem-
sil ediyor. Bu genellemeyi rahat-
lıkla Bursa için de ifade edebiliriz. 
BUSMEK bu anlamda ekonomik 
hayatta yer edinmeyi hedefleyen 
kadınlara büyük bir fırsat sunuyor. 
Kursiyerlerini çağın gerektirdiği 
bilgilerle donatan BUSMEK, aynı 
zamanda, geleneksel sanatların ya-
şatılmasında da önemli bir hizmet 
sunuyor. ”
Kadın girişimciliğine 
BUSMEK’ten katkı
Kadın girişimciliğinin ve istihda-
mının önünü açan mekanizma-
lar arasında önemli bir konuma 
sahip bulunan BUSMEK’in kurs-
larına katılarak kendi işyerini 
kurduğunu belirten Ülgür, yakın 
çevresinde kendisi gibi pek çok 
kadının BUSMEK aracılığıyla iş sa-
hibi olduğunu belirtiyor.
BUSMEK’ten eğitim alan kursiyer 
profili içerisinde, kadınların yo-
ğunlukla yer aldıklarını gözlem-
lediğini vurgulayan Ülgür, bunun 
da kadınların toplum yaşamında 
ifade ettiği ekonomik ve sosyal po-
tansiyeli göstermesi açısından kay-
da değer önem taşıdığını belirtiyor.

BUSMEK’in Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi 
(AKKM) F Blok’taki Merinos Kurs 
Merkezi’nin yanı sıra; Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 
Alacahırka, Başaran, Beşevler, Erik-
li, Hocataşkın, Hürriyet mahalleleri 
ile Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel 
kurs merkezleri ve Fevzi Çakmak 
Caddesi Ermutlu Sokak No: 51 Os-
mangazi adresinde spor merkezi 
bulunuyor.
BUSMEK’in kurs merkezle-
rinde; ‘Bilgisayar Kullanımı’, 
‘Web Tasarımcısı’, ‘Bilgisayar 
Destekli Muhasebe’, ‘Grafik ve 
Animasyon Tabanlı web Say-
fası Hazırlama’, ‘İngilizce (ilk 
kademe)’, ‘İngilizce (orta kade-
me)’, ‘Almanca’, ‘Fran-
sızca’, ‘Rusça’, ‘Arapça’, 
‘Osmanlı Türkçesi’, 
‘Diksiyon’, ‘Drama’, ‘Uy-
gulamalı Tiyatro’, ‘Oku-
ma-Yazma’, ‘Evde Çocuk 
Bakımı’, ‘Saça Geçici ve 
Kalıcı Şekil Verme Boya-
ma Teknikleri’, ‘Saça Ge-
çici ve Kalıcı Şekil Verme 
Teknikleri’, ‘Cilt Bakımı ve 
Temel Makyaj’, ‘El Bakımı’, 
‘Resim (yağlı boya)’, ‘Re-
sim (guaj boya)’, ‘Tezhip’, 
‘Ebru’, ‘Çini İşlemeci (bo-
yacı)’, ‘Çinici-Tahrirci’, ‘Deri 
Çiçek Yapma’, ‘Davul Derisi 

Abajur’, ‘Dekoratif Ev Aksesuarları 
Hazırlama’, ‘Dekoratif Ahşap Süsle-
me’, ‘Takılar (misinalı-çivili-örme-
düğümlü)’, ‘Misinalı Takı Yapma’, 

‘Gümüş Kazaz Örücülüğü’, 
‘Tel Kırma’, ‘Kırkyama’, ‘Çe-
yiz Ürünleri Hazırlama’, 
‘Geleneksel El Nakışları’, 
‘Hazır Gereçlerle Yapılan 
Nakışlar’, ‘Makinede Ge-
leneksel Türk İşlemele-
ri’, ‘Makinede Beyaz İş’, 

‘Bebek Odası 
Hazırlama’, ‘Sa-
lon Takımları 
Dikimi’, ‘Kadın 
Giysileri Diki-
m i , 

(düz dar etek-kadın pantolonu-
bluz-elbise-fantezi elbise)’, ‘Kadın 
Üst Giysileri Dikimi-1’, ‘Kadın Üst 
Giysileri Dikimi-2’ branşlarında 
kurslar veriliyor.

ç

Busmek Rekora Koşuyor
Kursiyerlerini çağın gerektirdiği bilgilerle do-
natan BUSMEK,  her geçen yıl artış gösteren 
katılımı ve çeşitlilik gösteren yapısı ile rekora 
koşuyor. 
BUSMEK, hizmete başladığı 2005-2006 yılın-
dan bu yana çeşitli sanat ve meslek dallarında 
75 bin 334 kişiye ücretsiz eğitim verdi.
Yenilenen kurs merkezleri ve açılan yeni branş-
larla birlikte eğitim kalitesini artıran BUSMEK, 
2011-2012 eğitim döneminde de 185 eğitim 
personeli, 252 grupta 9 bin sanat ve meslek 
eğitimi öğrencisi, bin 120 spor öğrencisiyle 
birlikte örnek bir uygulamaya imza atıyor.

Turizm Sektörüne Katkı
Sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek model 
oluşturan BUSMEK, kurs programına turizm 
ve otelcilik sektörünü de dahil etti.
Kestel, Gürsu ve Erikli kurs merkezlerindeki 
kurslarda bagaj taşıyıcılığı, kapı görevlisi, mal-
zeme taşıyıcı, meydancı, santralist, kırsal tu-
rizm etkinlikleri gibi branşlarda eğitimler ve-
rilecek. Kursları başarıyla tamamlayacak olan 
kursiyerler, oteller ya da tatil köylerinde görev 
yapabilecekler.Turizm ve otelcilik sektöründe 
deneyim kazanmak isteyen kursiyer aday-
ları, http://busmek.bursa.bel.tr adresinden 
BUSMEK’e online başvuruda bulunabilecekler. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), 2005-2006 döneminden bu yana, yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.

BUSMEK  iş sahibi  yapıyor

BUSMEK’te kurs verilen branşlar
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Bursa’da sahnelediği oyun-
larla dikkatleri üzerine çe-

ken Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, en sevilen oyunları-
nı Tayyare Kültür Merkezi’nde 
(TKM) sahnelemeye devam edi-
yor. Amerikan Edebiyatı’nın kor-
ku ve gerilim yazarı Ira Levin’in 
yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirisini 
yaptığı ve Mustafa Kurt’un yönet-
tiği ‘Ölüm Tuzağı’ adlı oyunu 16, 
17, 18 Şubat tarihlerinde; Türk 
edebiyatının usta yazarlarından 
olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
kaleme aldığı ‘Kaynanam Na-
sıl Kudurdu’ adlı oyun ise 9, 10, 
11, 23, 24, 25 Şubat tarihlerinde 
sahnelenecek.

Reis Bey Merinos AKKM’de
Şehir Tiyatrosu şubat ayında 
Türk Edebiyatı’nın en önemli ya-
zarlarından biri olan Necip Fazıl 
Kısakürek’in 1960 ihtilalinde 
girdiği hapiste yazdığı ‘Reis Bey’ 
adlı oyunu Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
sahneleyecek. Oyun, 14, 21 ve 28 
Şubat Salı akşamları saat 20.30’da 
başlayacak.
Çocuklara da tiyatro sanatını sev-
dirmeyi amaçlayan sanatçılar, 
‘Güliver Devler Ülkesinde’ adlı 
oyunu, 8, 15 ve 22 Şubat tarihle-
rinde Tayyare Kültür Merkezi’nde; 
‘Kuşbakışı’nı 9, 16 ve 23 Şubat ta-
rihlerinde Çocuk Sanat Evi’nde 
oynayacak.

Türk Gölge Oyunu’na da re-
pertuarında yer veren Şehir 
Tiyatrosu’nun ‘Karagöz Dadım 
Olsana’ adlı oyunu ise 4, 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 23, 24 ve 25 Şubat ta-
rihlerinde Karagöz Müzesi’nde 
sahnelenecek.

Ünlüler geçidi
Şubat ayında ünlü sanatçıların 
oyunları da Bursa’da sanatse-
verlerle buluşacak. Erkan Can, 
Neslihan Yeldan, Murat Taşkent, 
Fehmi Karaarslan, Faruk Akgören, 
Tuğçe Güleç ve Nazif Uğur Tan’ın 
rol aldığı bir Karadeniz komedi-
si olan Paçi, 25 Şubat Cumartesi 
günü saat 20.30’da Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlenebilecek. ‘Şems’ 
adlı oyunun 20 Şubat Pazartesi 
günü saat 20.30’da sahnelene-
ceği TKM’de 11 Şubat Cumartesi 
günü de ‘Aramızda Kalsın’ adlı 
oyun sanatseverlerin beğenisi-
ne sunulacak. ‘İstanbul Komedi 
Oyuncuları’nın rol aldığı ‘Aşka 

Olan Meyilim Senin Yüzünden’ 
adlı oyun ise 19 Şubat Pazar günü 
saat 20.30’da Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlenebilecek. Aynı 
zamanda son dönemin parlayan 
yüzlerinden olan Halil Sezai Pa-
racıkoğlu ise 25 Şubat Cumartesi 
günü saat 21.00’da Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) sevenleriyle bir araya 
gelerek, şarkılarını hayranlarıyla 
birlikte söyleyecek.
Vatandaşlar, biletlerinin 
Biletix’ten satıldığı oyunlarla il-
gili detaylı bilgiye de 220 88 48 
numaralı telefonlarla Tayyare 
Kültür Merkezi’nden ulaşabile-
cekler.

Bursa’da periyodik olarak dü-
zenlenen konserleriyle sanat-
severlere müzik ziyafeti çeken 
sanatçılar, her konserde daha 
yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Sa-
natseverleri konserlerinde mü-
zik yolculuğuna çıkaran sanat-
çılar, bireysel çalışmalarıyla da 
gönül verdikleri sanat yolunda 
emin adımlar atıyor.
Müziğin sesine kulak veren 
sanatçılar, zaman zaman bu 
ömürlük sevgiyi daha da ileriye 
taşıyarak, kendi imkânlarıyla 
hazırladıkları albümleriyle geniş 
kitlelere ulaşıyor.
Büyükşehir Belediye Orkestra-
sı’nda Türk Halk Müziği İcra 
Heyeti sanatçılarından Haydar 
Demir,  Züleyha Savaş ve Aylin 
Bozkurt da sesini daha geniş 
yelpazede duyurmak adına adım 
atan albümlü sanatçılardan…
“Ritim barışın simgesidir…”
Severek icra ettiği sanatına dair 
kalıcı eserler bırakmak isteyen 
Haydar Demir, albümü ‘Gönlüm-
ce’ ile 2008 yılında türküseverle-
re ulaşmış. Büyükşehir Belediye 
Orkestrası’nın Türk Halk Müziği 
konserlerinde daha çok çaldığı 
enstrümanlarla dikkati çeken 
Demir, darbukadan bir İspan-
yol çalgısı olan cajona kadar 40 
farklı vurmalı çalgıyı ustalıkla 
konuşturuyor. Djembe, sanduka, 
bendir, darbuka, zilli def gibi mü-
zik aletleri Demir’in çaldığı ens-
trümanlardan sadece birkaçı…
Saz ve ses sanatçılığının yanı sıra 
beste çalışmalarına da aralık-
sız devam edem Haydar Demir, 
bazı eserlerinin ünlü sanatçılar 
tarafından da seslendirildiğini 
söylüyor.

Ritmin her durumda her gönüle 
iyi geldiğini savunan Demir, “Ne-
fes alıp verirken kalp atışınızı 
dinleyin, orada da bir ritm du-
yacaksınız. Hayatın her anında 
ritm var. Ritmle, dilini bilmediği-
niz ülkelerdeki insanları da ken-
dinize çekebilirsiniz. Bir bakıma 
barışın simgesidir, ritm ve tabii 
ki müzik…” diyerek mesleğine 
duyduğu sevgiyi ifade ediyor.

Engellilerle çalışmak 
duygulandırdı
Büyükşehir Belediyesi Orkestra-
sı’nda çok değerli sanatçıların 
yetiştiğini ve sanata gönül ve-
renlerin
usta isimlerden eğitim aldığını 
kaydeden Demir, konserlerde 
halkla buluşmanın ayrı bir he-
yecan verdiğini belirtiyor. Farklı 
projelerde yer almanın önemi-
ne de değinen Demir, özellikle 
engelli vatandaşlarla yapılan 
çalışmalardan çok etkilendiğini 
belirtiyor. Engelli vatandaşlara 
gereken ilgi gösterildiğinde ken-

dilerini müzikle çok iyi şekilde 
ifade edebildiklerini belirten 
Demir, insanların yeteneklerine 
yönelik çalışmalar yaptıklarında 
yaşamdan daha büyük keyif ala-
bileceklerini vurguluyor.

“Müzik, gönül işi…”
Kendi imkânlarıyla albüm çı-
karan bir başka isim de Aylin 
Bozkurt. 2007 yılında ‘Belgüzar’ 
albümünü hazırlayan Bozkurt da 
22 yaşında üniversite öğrencisiy-
ken yeteneğini keşfettikten son-
ra eşinin de desteğiyle yaşamını 
müzik üzerine kurmuş… Kendi 
bestelerini yapan Bozkurt, “Sev-
diğim işi yapıyorum ve iyi söyle-
diğime, iyi öğrettiğime inanıyo-
rum. Müzik, gönül işi, gönlünüz 
varsa bu işi yaparsınız…” diyor. 
18 ve 15 yaşlarında iki kız annesi 
olan Aylin Bozkurt, orkestrada 
derslere de girdiğini belirterek, 
ebeveynlerin çocuklarına müzik 
eğitimi aldırmalarının gelecek 
hayatları için çocuklarının yete-
neklerini erken keşfetmelerine 

neden olacağını söylüyor. İleride 
siyasete girmeyi düşündüğünü 
de ifade eden Bozkurt, pozitif 
enerjisiyle müzik yaşamında 
daha güzel işlere imza atacağının 
müjdesini veriyor adeta…
Sanatı baba yadigârı
Züleyha Savaş ise 11 parçadan 
oluşan albümüyle “Türk Halk 
Müziği’nde ben de varım” diyen 
bir sanatçı… Artvin’den Bursa’ya 
uzanan bir yaşam öyküsünün 
kahramanı olan Savaş, babasının 
türküleriyle büyümüş. Ortaokul 
yıllarında bağlama dersi almaya 
başlayan Savaş, lise döneminde 
sanata meraklı bir öğretmeninin 
teşvikiyle de müzikle profesyo-
nel olarak ilgilenmeye başlamış. 
Çeşitli yarışmalarda derece ka-
zandıktan sonra sanatçı olmayı 
aklına koyan Savaş, İstanbul ve 
Kocaeli’nin ardından Bursa’ya 
gelmiş. 2002 yılında sınavlara gi-
ren Savaş, Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası bünyesinde korist ve 
solist olarak mesleki yaşamına 
adım atmış. 2011 yılında ‘Kar-
mate’ grubunun albümüne vokal 
yapan Savaş, araştırmacı Bekir 
Karadeniz’in külliyatıyla ilgili ça-
lışmalara da destek vermiş. 

“Herkes albüm yapıyor…”
Kendi özüne yakın hissettiği için 
Türk Halk Müziği’ne yöneldiği-
ni belirten Savaş, müzikle ilgili 
çok çalışma yapıldığını belirte-
rek, “Sanatla ilgili çalışanların 
kendilerini özgür hissetmeleri 
gerekiyor. Sanat, ancak bu şekil-
de gelişir. Sanatçılar, sanatla il-
gilenmeyen insanlara göre daha 
duygusaldır. Bu nedenle sanat-
çılar, her durumdan daha kolay 
etkilenebilirler. Günümüzde ar-
tık parası ve fiziği olan herkes 

albüm yapabiliyor. Ciddi anlam-
da müzikle ilgilenenler için aynı 
durum geçerli değil ama eline 
her mikrofon alan da sanatçı 
sayılmamalı. Amaç müzikten sa-
dece para kazanmak olmamalı...” 
diyerek, sektörün sıkıntılarına 
dikkati çekti.
Müzikle deşarj olduğunu ve ken-
disini iyi hissettiği işin içinde 
olmanın heyecanını yaşadığını 
belirten Savaş, sahneye çıkmanın 
ve alkışı hissetmenin de bam-
başka bir duygu olduğunu ifade 
ederek, yeni bir albüm çalışması 
daha yapmak istediğini sözlerine 
ekledi.

Türküler Bursa’yı  
aşacak…
Büyükşehir Belediyesi Orkest-
rası Türk Halk Müziği Bölüm 
Başkanı Altan Göl, Türk Halk 
Müziği’nin Bursa’da yaygınlaştı-
rılması adına çalışmalarına hızla 
devam ettiklerini belirterek, yeni 
repertuar hazırlığında oldukla-
rını belirtti. Okullarla ilgili faa-
liyetlerini de artıracaklarını ve 
öğrencileri müzikle daha da ya-
kınlaştıracaklarını kaydederek,  
Büyükşehir Belediyesi’nin huzu-
revi ve barınma evi gibi birimle-
rindeki programlarına da devam 
edeceklerini anlattı. Başarı grafi-
ği sürekli artan Türk Halk Müziği 
bölümünün çalışmalarının Bursa 
sınırlarını aşacağını bildiren Göl, 
“Her geçen gün kendimizi yenile-
yerek çalışmalarımıza özveriyle 
devam ediyoruz. Sanata gönül 
veren bir topluluğuz. Ülkemizin 
nadide köşelerine dair türküleri-
mizi gün yüzüne çıkarmak adına 
faaliyetlerimizi sürdürüyor ve 
sanatsever dostlarımızla bir ara-
ya geliyoruz” şeklinde konuştu.

Kimileri için aile mirasıdır müzik, kimileri için de yüreklerinde yanan sanat ateşinin 
keşfedilmiş halidir… Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, kalplerindeki müzik 
sevdasının peşinden koşanların buluştuğu bir merkez olarak dikkatleri çekiyor.

Müzik ’Aşk’tır…

Bursa’da tiyatro molası
Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel kültür ve sanat faaliyetleriyle Bursa’nın 
sosyal yaşamına da yepyeni renkler katıyor. Bursa, şubat ayında da birbirinden 
güzel tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.

ç
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Ertuğrul Sağlam Şehir Kütüphanesi’nde

Bursa sporda da 
örnek olacak

İzciler,  
Allahuekber 
Dağları’nda

Spor yatırımlarında 
Büyükşehir farkı

Bursaspor Kulübü Teknik 
Direktörü Ertuğrul Sağlam, 

Setbaşı’nda bulunan Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret 
ederek, çalışma temposunun stresini 
kitaplarla attı.
Şehir Kütüphanesi’ndeki kitapları 
ilgiyle inceleyen Ertuğrul Sağlam, ki-
tapları ve okumayı çok sevdiğini söy-
ledi. Sağlam, kütüphanede genel oku-
ma salonunun rafları arasında büyük 
bir titizlikle dolaşırken bir yandan da 
Büyükşehir Belediyesi Kütüphane 
ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem 
Çevik’ten kütüphanenin işleyişi hak-

kındaki bilgiler aldı. Çevik, kütüpha-
neden yıllık 127 bin 806 adet kitabın 
ödünç alındığını ve kütüphanenin 2 
bin 745 aktif üyesinin bulunduğunu 
söyledi.
Okuma salonundaki vatandaşlar-
la da yakından ilgilenen ve seven-
leriyle sohbet eden Sağlam, Şehir 
Kütüphanesi’nin zengin bir arşive sa-
hip olduğunu dile getirerek kütüpha-
neye üye oldu, ilgisini çeken 2 kitabı 
da okumak üzere aldı. Şehir Kütüp-
hanesi personeli, Sağlam’ın sürpriz 
ziyareti karşısında mutlu olduklarını 
belirtti.

2010-2011 yılı Dünya Avrupa ve Balkan şampiyo-
nalarında çeşitli spor branşlarında dereceye giren 

64 sporcuya Bursa Valiliği’nde düzenlenen törenle ödül-
leri verildi. Bursalı sporcuların ulusal ve uluslararası 
arenada elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ifa-
de eden Başkan Altepe, “Sporcularımızın başarılarında, 
tesisleşmeye verdiğimiz önemin de payı bulunduğu-
na inanıyorum. Yatırım programımızda, spora ayrı bir 
önem veriyoruz. Pek çok konuda Türkiye’ye örnek olan 
Bursa’nın sporda da örnek olması en büyük hedefimiz. 
Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin, sorumlu 
bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve sportif aktivite-
lerin büyük bir önemi bulunuyor. Bu bilinçle spora olan 
yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
Vali Şahabettin Harput da Bursalı sporcuların uluslarara-
sı arenada elde ettiği başarının aynı zamanda Bursa’nın 
da başarısı olduğunu belirterek, başta sporcular ve ant-
renörler olmak üzere bu başarının elde edilmesinde 
emeği olan herkesi tebrik etti.
Vali Harput ve Başkan Altepe, konuşmalarının ardından 
‘atıcılık’, ‘badminton’, ‘bocce’, ‘judo’, ‘karate’, ‘kick boks’, 
‘satranç’, ‘yüzme’, ‘sutopu’, ‘atletizm’, ‘güreş’, ‘boks’ ve ‘sat-
ranç’ dallarında ulusal ve uluslararası alanda dereceye 
giren 64 sporcuya madalyalarını verdi

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. Esenevler 
Mahallesi’nde Bursa Karate Gençlik 
ve Spor Kulübü tarafından yapımı-
na başlanan ancak temel aşaması-
nın ardından çeşitli nedenlerle ta-
mamlanamayan Karate ve Fitness 
Salonu, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bölgeye kazandırıldı. 
Bu dönem Bursa’nın her alanda ön 
plana çıkmasını hedeflediklerini 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bugüne ka-
dar tamamladıkları, devam eden 
ve projeleri tamamlanan 92 spor 
tesisi ile Bursa’nın Türkiye gene-
lindeki belediye yatırımlarında ilk 
sırada yer aldığını söyledi. Dönem 
sonuna kadar tesis sayısının 100’ü 
aşacağını ifade eden Başkan Alte-
pe, “Bundan sonra da spor tesisleri 
anlamında kimse bizi yakalayamaz. 
Bizim en büyük kazancımız genç 
nüfusumuz. Biz de gençlerimizin 
daha sağlıklı, sporcu, donanımlı, 
idealist ve disiplinli olması için bu 
tesisleri yapmaya devam edeceğiz. 
Başlanan hiçbir iş bu dönemde ya-
rım kalmıyor. Yeri Yıldırım Beledi-
yemiz tahsis etmiş. İnşaata Bursa 
Karate Gençlik ve Spor Kulübü baş-
lamış ama bitirememiş. Biz devreye 
girdik ve işbirliği içinde bugün te-
sisi hizmete açıyoruz. Sadece kara-
teci gençlerimiz değil, fitness salo-
numuzda tüm halkımız bu tesisten 
yararlanabilecek” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin de Türkiye genelinde ya-
şanan değişim ve dönüşümün 
Yıldırım’da da rahatlıkla görüldü-
ğünü söyledi. Cazibe Merkezi, Kül-
tür Merkezi, Bilim Merkezi, spor te-
sisleri gibi yatırımlarla Yıldırım’da 
hizmetlerin ilmek ilmek örüldü-
ğünü ifade eden Keskin, bu tesisin 
Yıldırım’a kazandırılmasına büyük 
emek harcayan Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Türkiye Ümitler, Gençler ve 21 
Yaş Altı Karate Şampiyonası için 

Bursa’da bulunan Türkiye Karate 
Federasyonu Başkanı Esat Deliha-
san ise, Bursa’ya geldiklerinde spo-
ru ve sporcuyu her anlamda des-
tekleyen bir başkanla karşılaşmış 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Delihasan, “Sağlıklı nesiller, 
sağlıklı vücutlarda yükselir. Sağlıklı 
vücutların üzerinde ise sağlıklı ka-
falar olur. Spora katkıları nedeniyle 
Başkanımız Recep Altepe’ye, teşek-
kür ediyorum” dedi.
Esenevler Mahalle Muhtarı Ce-
malettin Kaplan da mahallelerine 
böyle bir tesis kazandırılması ne-
deniyle Başkan Altepe ve ekibine 
teşekkür etti.
Karate İl Temsilcisi Hanifi Büyük-
mert de karate sporuna katkıları 
nedeniyle Başkan Altepe’ye çiçek 
vererek teşekkür etti.
Kurdeleyi keserek tesisleri hizmete 
açan Başkan Altepe ve Yıldırım Be-
lediye Başkanı Özgen Keskin önce 
fitness salonundaki yürüme ban-
dında yürüdü, ardından genç kara-
tecilerin gösterisini izledi.

ç

ç

ç

ç

İzcilik  
Federasyonu  
tarafından her  
yıl Erzurum’da  
düzenlenen ‘Alla- 
huekber Şehitleri  
Anma Milli Bilinç  
Kampı’na bu yıl ilk kez  
Bursa’dan da 11 izci ve 2 lider katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Esenevler Mahallesi Karate ve Fıtness 
Salonu hizmete açıldı. 

Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Setbaşı’nda bulunan Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, çalışma temposunun stresini kitaplarla attı.

Büyükşehir Belediyespor Kulü-bü’nün spon-
sorluğunda Bursa’dan yola çıkan izciler, 4 gün 

süren kampı başarıyla tamamladı. Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü İzcilik Branşı Sorumlusu 
Mustafa Altay, kamp sebebiyle gittikleri Erzurum’da, 
Şenkaya İlçesi Gaziler (Bardız) Köyü’nde gerçek-
leştirilen şehitleri anma törenine de katıldıklarını 
ve ardından 7 kilometrelik karlı yolu tırmanarak 
Kaynakyayla bölgesine çıktıklarını anlattı. Altay, 
Kaynakyayla’da 2 gece konaklayan izcilerin böl-
gedeki  şehitlikleri ziyaret ettikten sonra gururla 
Bursa’ya döndüklerini belirtti.



Ocak-Şubat 2012 Sehir Postası
.

. 15

20 yıllık hayal gerçek oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü tarafından 7 ile 15 yaş arası 

çocuklar için gerçekleştirilen kayak 
kampı, kayak sporunun yeni yıldızla-
rını yetiştiriyor. Bursa’da 17 branşta 
3 bin 500 sporcuyla faaliyetlerini 
sürdüren Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, Uludağ’da gerçekleştirilen 
kayak kampıyla çocukları ve gençle-
ri kayak sporuyla buluşturuyor. Ka-
yak branşında 35 lisanslı sporcusu 
bulunan Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, kış boyunca 3 dönemde ger-
çekleştirilen kayak kampıyla da 80 
öğrenciye kayak eğitimi veriyor. Bu 
yıl kayak kampının 2. dönemine ka-
tılan ve 16 saat süren eğitimle kayak 
yapmaya başlayan 25 küçük kayakçı, 
sertifikalarını Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’den aldı.

“Milli kayakçıların  
sayısı artacak” 
Başkan Altepe, sertifikalarını ver-
diği kayakçıların, kayakta gelecekte 
önemli başarılara imza atacaklarına 
inandığını söyledi. Sağlıklı bir gele-
cek için çocuklara spor bilincinin ve-
rilmesi gerektiğini kaydeden Başkan 

Altepe, “Bursa, her geçen gün gelişi-
yor, spor tesislerimiz artıyor. Kayak 
sporunun da gelişmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz. Kayak kampında 
geleceğin kayakçılarını yetiştiri-
yoruz. Dünyanın yıldız kayakçıları 
Bursa’dan çıkacak, milli kayakçıların 
sayısı her gün artacak” diye konuştu.

Arabayatağı Spor Tesisleri’nin 
açılış törenine katılan Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yüzlerce küçük sporcunun 
alkışları ve tezahüratları eşliğin-
de konfetilerle karşılandı. Başkan 
Altepe, Bursa’nın spor yatırımla-
rıyla zenginleştiğini kaydederek, 
“Yıldırım’ın önemli bir merkezi olan 
Arabayatağı’nda güzel bir açılış ger-
çekleştiriyoruz. Spor kulüpleri artık 
belediyelerden randevu almıyor, 
bizler sıraya koyup ziyaret ediyoruz. 
Arabayatağı’ndaki spor kulübünü zi-
yarete geldiğimizde 7’den 70’e tüm 
semt buradaydı. Biz de bu ilginin ar-
dından hemen spor tesisini yapmak 
için adım attık ve çalışmalara başla-
dık” dedi.
“Amatör spor kulüplerimiz göz-
bebeğimiz” diyen Başkan Altepe, 
Arabayatağı Spor Tesisleri’nin ça-
lışmalarına 2011 yılında başlandı-
ğını söyleyerek, “Arabayatağı Spor 
Tesisleri, Arabayatağı’ndaki mevcut 
spor sahasının yanına; 32 x 52 met-
re ebatlarında suni çim saha ve 220 
metrekare oturumlu soyunma oda-
sı olarak yapılandırıldı. Öte yandan 
mevcut sahanın demir korkulukları 
ve çevre düzenlemesi de tamamlan-
dı. Var olan spor alanının eksiklikle-
rini de tamamladık” dedi.
Başkan Altepe, bölgede vazgeçilen 
adliye yerine spor tesisi kazandı-
rılması ile ilgili çalışmanın da hızla 
devam ettiğini ve konunun Adalet 

Bakanlığı’ndan destekle sürdürüldü-
ğünü belirtti.
Arabayatağı Spor Kulübü Başkanı 
Mehmet Güneş, halı sahanın kulübün 
20 yıllık hayali olduğunu söyledi. Gü-
neş, tesisin beklenenden daha kısa 
sürede tamamlandığını ifade ederek, 
“Büyüklerimiz toprak sahada top 
oynuyorlardı, biz bu makul kaderi 
yenmek istedik. Rahmetli Hikmet 

Şahin’in desteğiyle halı saha yapıldı. 
Bursa’dan spordan sorumlu yetkili-
ler çıktı. Çok bekledik ama kimseden 
bu destek çıkmadı. Bu dönemde ya-
pılan 92 spor tesisi Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Recep Altepe’nin de 
spora verdiği desteğin göstergesidir. 
Bursa’da sporu bu kadar çok seven 
bir başkana sahip olduğumuz için 
çok şanslıyız” dedi.

ç

ç
Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve spo-
run gelişimine bulunduğu yatırımlarını, 
ulusal ve uluslararası platformlarda elde 
ettiği başarılarla taçlandıran Büyükşehir 
Belediyesporlu sporcular, Büyükşehir’in 
sesini dünya çapında duyurmaya devam 
ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, spor kenti Bursa’nın kayakta da öncü ola-
cağını belirterek, “Kayakta dünya yıldızları Bursa’da yetişecek” dedi.

Bursa’nın spor kenti olması hedefiyle spor yatırımlarını bir bir faaliyete başlatan 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’a kazandırılan Arabayatağı Spor Tesisleri, 
törenle hizmete açıldı.

Bunun son örneklerinden birini, 20-21 Haziran 
2011 tarihlerinde Polonya’da yapılan Liselerarası 

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda takım halinde birin-
ci olan Büyükşehir Belediyespor Kız Atletizm Takımı 
verdi. Başarılarıyla, Bursa’ya büyük sevinç yaşatan Bü-
yükşehirli atletler, Büyükşehir Belediyespor Atletizm 
Baş Antrenörü İshak Kaya, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Yöneticisi Muzaffer Karadeniz, Belediyespor 
Kulübü Müdürü Taha Başparmak ile Milli Takım Ant-
renörü Savaş Gökçe ile birlikte Bursa Emniyet Müdürü 
Ali Osman Kahya’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyes-
porlu sporcuların büyük bir başarıya imza attıkları-
nı belirten Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, 
sporcular başta olmak üzere başarıda emeği bulunan-
ları tebrik etti.

Spora verilen önem başarı getiriyor
Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticisi Muzaffer 
Karadeniz de elde edilen başarının temelinde, Büyük-
şehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği önemin 
bulunduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesporlu 
sporcuların planlı ve programlı çalışma sürecinden 
sonra müsabakalara katıldıklarını belirten Karadeniz,  
başarının en büyük mimarlarından birinin de sporcu-
ları müsabakalara hazırlayan antrenörler olduğunu 
ifade etti.
Muzaffer Karadeniz de Bursa Emniyet Müdürü 
Kahya’ya, Büyükşehir Belediyespor Kulübü forması ile 
İznik çinileriyle işlenmiş çiçek figürünün yer aldığı se-
ramik tablo takdim etti. 

Şampiyon sporcular 
Büyükşehir’in  
gururu

Dünyanın yıldızları Bursa’da yetişiyor

ç
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri 
ve Akvaryumlar Birliği’nin 

üyesi olan ve 206 bin 600 metre-
karelik alanda 76 türden 600’ün 
üzerinde hayvanın barındığı Bur-
sa Hayvanat Bahçesi, kar yağışıyla 
birlikte beyaz örtüye büründü. Kış 
hazırlıklarını haftalar öncesinden 
tamamlayan Hayvanat Bahçesi 
yönetimi, aslan, leopar, babun ve 
flamingo gibi sıcak iklim hayvan-
larının barınakları kalorifer siste-
mi ile ısıtırken, havaların soğuma-
sıyla birlikte vücut ısıları düşen 
hayvanlara enerji içeriği yüksek 
vitamin ve mineral takviyeli gıda-
lar vermeye başladı.
Beslenmeden barınmaya tüm 
ihtiyaçlarıyla yakından ilgileni-
len hayvanlar, doğadaki türlerine 
göre konforlu bir hayatın keyfini 
sürüyor. Doğada 3 ile 7 aya yayıl-
mış bir dönemi uyku halinde ge-
çiren, mevsime göre Kasım-Ara-
lık aylarında uykuya yatıp, Mart 
ile Nisan arasında uyanan ayılar, 
hayvanat bahçesindeki konfor 
sayesinde kış uykusunu unuttu. 
Günlük besin ihtiyaçları karşıla-
nan, enerji takviyeli gıdalar saye-
sinde vücut ısıları fazla düşmeyen 
ayılar, ziyaretçilerini kar üstünde 

güneşlenerek karşılıyor. 
Bu arada, kar yağışıyla birlikte 
düşen hava sıcaklığı yüzünden 
sabah kapalı barınaklarından çık-
mak istemeyen maymun, aslan 
ve leoparlar güneşin çıkmasıyla 
birlikte kendilerini bahçeye attı. 
Hayvanat Bahçesine yeni gelen 

Leoparlar karla tanışmanın şaş-
kınlığını yaşarken, maymunlar ise 
alışık oldukları görüntü eşliğinde 
eğlendi. Karın en fazla mutlu et-
tiği kurtlar ve geyikler gün boyu 
bahçede turladı. Zebralar ise karla 
birlikte günlerini kapalı sıcak ba-
rınaklarında geçirmeyi tercih etti.

Konforlu yaşam kış uykusunu unutturdu

Karagöz ve Hacivat 
Altıparmak’ta canlanacak

Doğada genellikle Kasım ile Nisan ayları arasını kış uykusunda geçiren ayılar, her hava koşulunda gıdaya ulaşım sıkıntısı yaşamadıkla-
rı için kış uykusunu unuturken, kar üzerinde güneşlenmenin keyfini çıkarıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk gölge 
oyununun ana karakterleri Karagöz ve Hacivat’ın hidro-
lik sistemle hareket edebilen heykellerinin Altıparmak 
Meydanı’nı süsleyeceğini söyledi.
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Başkan Altepe, çağdaş kent-
lerde olması gereken meydan-

ların Bursa’ya da kazandırıldığını 
belirterek, “Altıparmak Meydanı, 
stadyumla da bütünleşecek. Bölge 
Bursa’nın en önemli cazibe merkez-
lerinden biri olacak. Altıparmak 
Meydanı’nın en güzel sembollerle 
donatılması ve kentteki meydanları-
mızın dünya çapında meydanlardan 
olması için çalışmalarımızı hızla sür-
dürüyoruz. Bu projeye göre de hid-
rolik sistemle hareket edebilen Ka-
ragöz Hacivat heykelleri Altıparmak 
Meydanı’nı süsleyecek” dedi.
Dünyanın farklı ülkelerindeki sanat 
eserlerinin incelenerek Bursa’ya 
uyarlandığını ve kente has projele-
rin üretildiğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Altıparmak Meydanı için 
altta 27 tonluk, üzerinde de 9 ton-
luk olmak üzere yaklaşık 36 tonluk 
ve 35 tonluk iki taş kütle hazırlanı-
yor. Dev kütleler olmasına rağmen 
ufak bir yönlendirmeyle, hidrolik 
sistemle, suyla harekete geçecekler. 
2 hareketli büyük taş kütlesi meyda-
nın tam ortasında konumlandırıla-

cak. Bursa’da, Hacivat ve Karagöz’ü 
sembolize edecek olan taşlar, şehrin 
meydanında güzel anıtsal yapılar 
olacak, Bursa’ya özellik katacak” 
diye konuştu.
Altıparmak Meydanı’na konulacak 
olan 2 büyük taş figürü baş ve gövde 
olmak üzere iki bölümden oluşacak. 
Karagöz ve Hacivat’ın karşılıklı atış-
masını anımsatan heykeller, hidrolik 
sistemle hareket edecek. 
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