
Sehir Postası
.

.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi www.bursa.bel.tr Sayı: 15

İpekböceği’ne tam notBilim ve teknoloji merkezi Türkiye’ye örnek olacak Gemlik’te spora Büyükşehir katkısı 140603

Büyükşehir’in 915 milyon tl’lik yatırımlarını 
Başbakan Erdoğan hizmete açtı

Aralarında Büyükşehir Belediyesi´nce  
yapılan 23 yatırımın da bulunduğu 61 ayrı 
hizmetin açılışını telekonferansla gerçekleş-
tiren Başbakan Erdoğan, “Açılışını yaptığımız 
yatırımlar, Bursa´yı bu özel konumuna uygun 
şekilde geleceğe taşıyacak ve ileride yapılacak 
yatırımların altyapısı olacaktır” dedi. Sayfa 7’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık icraatlarını  
anlatan Başkan Recep Altepe, üretilen 1069 projeden 

496’ sının  hizmete açıldığını söyledi.  

Başkan Altepe,  Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıllık yatırı-
mının 1.2 milyar TL’yi bulduğunu belirterek, bu rakamın 
son 10 yıllık yatırımlara eşdeğer olduğunu hatırlattı.

Sayfa 8-9’da

Kestel hattı tam gazCilimboz’da işlem tamam
Büyükşehir Beledi-
yesi, Cilimboz Deresi 
çevresinde kalan ve 
2010 yılında yaşa-
nan sel baskınında 
sular altında kalan 
binaların yıkımını 
tamamladı. 

Altıparmak güzelleşiyor
Türkiye’de ilk kez Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yapılan çalışmayla Altıparmak Meydanı’na 
montajı yapılan taş heykeller, hidrolik sistemle hare-
ket edip, Karagöz ve Hacivat’ın atışmasını sembolize 
edecek.

BursaRay Kestel hattı 
inşaatında çalışma-
lar hızla sürerken, 
bu kapsamda trafiğe 
kapatılan Ankara Yolu 
gidiş istikameti Ese-
nevler- Otosansit arası 
ulaşıma açıldı.Sayfa 4’te Sayfa 5’te Sayfa 11’de

Bu şehirde Büyükşehir’in gücü var
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Bursa’ya kazandırılan 
önemli yatırımları uz-

laşmacı bir tutumla sonuca 
ulaştıran Büyükşehir Bele-
diyesi, Soğanlı Bulvarı 30 
metrelik imar yolunun Yalo-
va Yolu – Acemler arasında 
kalan bölümünde yer alan 
245 parselden 200’ünün sa-
hibiyle de uzlaşma sağladı. 
Anlaşmaya varılan vatan-
daşlar bir bir evlerini boşal-
tırken, diğer yandan Büyük-
şehir Belediyesi ekipleri de 
boşaltılan binalarda yıkım 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 
anlaşma sağlanan bir alış-
veriş merkezinin yıkımı da 
gerçekleştirilirken, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar, Genel Sek-
reter yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa Altın ile 
birlikte çalışmaları yerinde 
inceledi.
Yılsonu trafiğe açılacak
Çiftehavuzlar Mahallesi sı-
nırlarında kalan bir alışveriş 
merkezinin daha yıkıldığını 
belirten Başkan Altepe, 245 
parsellik dönüşümde yıkılan 
bina sayısının 200’e ulaştığı-
nı söyledi. Kalan 50 binayla 
ilgili görüşmelerin sürdüğü-
nü belirten Başkan Altepe, 
bu yılın sonu itibariyle yolun 
trafiğe açılmasını umdukla-

rını ifade etti. Bir taraftan yı-
kım sürerken bir taraftan da 
yol güzergahında vatandaş-
larla sohbet eden Başkan 
Altepe, “Şu anda yolun ilk 
etabı olan Soğanlı ile Yalova 
Yolu arasındaki güzergahta 
bulunan mülk sahiplerinin 
yüzde 75’iyle anlaştık. Hem 
arsa parası, hem bina bedeli 
ödeyerek, kimseyi mağdur 
etmeden uzlaşmacı bir tu-
tumla bu sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. 25 milyon TL’lik 
kamulaştırma parası öde-
dik. Kamulaştırma bedel-
lerini alan vatandaşlar da 
başka semtlerden rahatlıkla 
ev alabiliyor” dedi.
Başkan Altepe, kent içi tra-
fik yükünü önemli ölçüde 
azaltacak olan Soğanlı Bul-
varı 30 metrelik imar yolu-
nun aynı zamanda bölgeye 
de büyük değer katacağını 
hatırlatarak, yolun Yıldırım 
İlçesi sınırlarında kalan ve 
Otosansit’e kadar uzanan 
bölümüyle ilgili kamulaştır-
ma çalışmalarının da sürdü-
ğünü hatırlattı.

Kent içi ulaşıma nefes aldıracak en önemli 
projelerinden biri olan Soğanlı Bulvarı 30 
metrelik imar yolunda yıkım çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Yol üzerindeki 245 
parselden büyük bölümü ile anlaşma sağla-
nırken, bir alışveriş merkezinin daha yıkımı 
gerçekleştirildi. 

30 metrelik yol 
gün yüzüne çıkıyor
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Ulaşımın 2030 projeksiyonu toplu taşıma üzerine şekillendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alman Dr. Brenner firmasına yaptırılan Ulaşım Ana Planı sonuç raporuna göre ulaşımın 
2030 projeksiyonu toplu taşıma üzerine şekillendi. Planı hazırlayan Dr. Brenner firmasının sahibi Dr. Manfred Brenner, önlem 
alınmazsa kent merkezinin tarihi kimliğinin yakında kaybolacağını vurguladı.

Bursa’nın ulaşım sorununa 
köklü ve bilimsel çözümler 

üretmek amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Alman Dr. 
Brenner firmasına yaptırılan ve 
2030 yılını hedef alan Ulaşım Ana 
Planı tamamlandı. Vatandaşlar ve 
şoförler başta olmak üzere top-
lumun tüm kesimleriyle yüzyüze 
yapılan anket ve farklı noktalar-
daki araç sayımlarını doğrultu-
sunda hazırlanan rapor, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi Başkan-
lık Salonu’nda İl Genel Meclisi, 
Büyükşehir Belediye Meclisi ve 
UKOME Kurul üyelerine anlatıl-
dı. Proje danışmanlığını üstle-
nen İTÜ Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Haluk Gerçek ve Prof. Dr. Er-
gün Gedizlioğlu’nun da katıldığı 
toplantıda raporun sonuçlarını 
Dr. Brenner firmasının sahibi Dr. 
Manfred Brenner bizzat aktardı.
Ulaşıma kalıcı çözüm
Toplantının açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ulaşıma günlük 
çözümler üretmek yerine 2030 
yılını hedef alan köklü bir çözüm 
bulunması için yaklaşık 1,5 yıldır 
Dr. Brenner firması ile çalıştıkları-
nı söyledi. Dr. Brenner firmasının 
dünyada 30’un üzerinde başken-
tin ulaşım planlamasını yaptığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Son 50 
yılda 20 kat büyüyen kentimizde 
sorunların başında ulaşım geliyor. 
Bu doğrultuda biz de yatırımla-
rımızın yüzde 70’inden fazlasını 
ulaşıma ayırıyoruz. Gerek raylı 
sistem yatırımları, gerek tramvay, 
kavşak düzenleme ve yol genişlet-
me çalışmalarıyla ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz. 
Sadece Ankara yoluna paralel ola-
rak projelendirdiğimiz 30 metre-
lik yolda bugüne kadar 200 bina 
kamulaştırdık. Yakında bu yolu-
muz da tamamlanacak. Bunun 
yanında ulaşıma kalıcı ve bilimsel 
çözümler üretmek amacıyla ha-
zırlanan Ulaşım Ana Planı, tüm 
paydaşların katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Büyükşehir sınırlarındaki 7 
ilçede 234 mahallede 13 bin 448 
hanede 48 bin 600 kişiyle yüz 
yüze anketler yapıldı. 5 noktada 
2 bin 223 şoförle anket yapıldı. 68 
kavşakta video kaydı alındı ve ana 
caddelerde 7 gün 24 saat araç öl-
çümleri yapıldı” diye konuştu.
Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmala-
rın ardından Ulaşım Ana Planı’nı 
hazırlayan Dr. Brenner firması-
nın sahibi Manfred Brenner ise 
mevcut araç sayımları ve alın-
ması gereken önlemler hakkında 
bilgiler verdi. Şu anda Bursa’da 
özel araçlarla yapılan günlük 
yolculuk sayısının 2 milyon 476 
bin 293 olduğunu belirten Dr. 
Brenner, bu sayının 2020’de 3,3 
milyona ve 2030’da da 4 milyon 
300 bine çıkacağını belirtti. Buna 
göre 2030 yılında özel araçlarla 
yolculuk sayısının bugüne göre 
yüzde 70 artacağına dikkat çeken 

Dr. Brenner, “Yüksek kentsel ka-
liteyi, sağlamak, insanların rahat 
yaşayıp çalışabilecekleri, hızlı 
yolculuk imkanı olan, çevre dostu 
ve çevreyi ileriye dönük sağlıklı 
tutma hedefi doğrultusunda bir 
planlama yaptık. Bütün bunların 
sağlanması ancak toplu ulaşımın 
yaygınlaştırılması ile sağlana-
caktır. Bizim planlarımıza göre 
ulaşımın ana omurgasını yine 
BursaRay oluşturacak. Bunun ya-
nında 3 ana ve 1 ringten oluşan 4 
tramvay hattı, 8 adet birincil oto-
büs hattı ve 75 adet ikincil otobüs 
hattı öngörüyoruz” dedi.
Bursa tarihi kimliğini  
kaybedebilir
Dünyanın birçok kentini gezme 
imkanı bulduğunu ifade eden Dr. 
Brenner, “Ancak Osmangazi kent 
merkezi gibi bir kentin tarihi kim-
liğini ortaya koyan bir merkez 
daha görmedim. Bu kadar önemli 
bir merkez trafik olarak doğru kul-
lanılmıyor. Mevcut gidişat devam 
eder ve herhangi bir düzenleme 
yapılmazsa, Bursa’yı Bursa yapan 
bu tarihi kimliği kaybedebilirsiniz. 
Osmangazi’de kaybedilen alanları 
kamusal alan olarak hızlı bir şekil-
de geri kazanmak zorundayız. Bu 
konuda Büyükşehir Belediyesi’nin 

Cumhuriyet Caddesi’ni yayalaştır-
masını önemsiyoruz. Ancak bu ye-
terli değil, Atatürk Caddesi’nin de 
mutlaka yayalaştırılması gereki-
yor. Buradan geçecek bir tramvay 
hattı ile ulaşım tamamen toplu ta-
şıma ile sağlanmalı” diye konuştu.
Dr. Brenner, oluşturulacak bisiklet 
yolları ve yaya yollarının yanı sıra 
Altıparmak Caddesi’nin yayalaştı-
rılması, Terminal ile Kent Meyda-
nı bağlantısının tramvay hattı ile 
sağlanması ve otopark düzenle-
melerine kadar ayrıntılı bir raporu 
katılımcılarla paylaştı.
Hazırlanan Ulaşım Ana Planı’nın 
Bursa’nın bugünkü verileriyle 
geleceğine ışık tutacak önemli 
bir çalışma olduğunu vurgulayan 
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Gerçek ise arazi kullanım değişik-
liklerinden, yapılacak kamu yatı-
rımlarına her konunun bu veriler 
ışığında daha sağlıklı şekillenebi-
leceğini vurguladı. Toplu ulaşımın 
önemine vurgu yapan Prof. Dr. 
Gerçek, “Biz bugüne kadar kent-
leri otomobillere uydurmaya ça-
lıştık. Aslında otomobilleri kente 
uydurmak gerekir. Bu nedenle 
ihtiyaçlar doğrultusunda belirli 
bölgeler tamamen yayalara terk 
edilmeli. Özel araçlar ise belirle-
necek noktalardaki park yerlerine 
bırakılmalı” diye konuştu.
Toplantının sonunda söz alan Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Mustafa Altın ise, 
hazırlanan Ulaşım Ana Planı’nın, 
yaklaşık 2 ay boyunca akademik 
odalar, meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşuna anlatılacağı-
nı, toplumun tüm kesimlerinin 
görüş ve önerilerinin alınacağını 
ondan sonra raporun Büyükşehir 
Belediyesi’ne sunulacağını söyledi.

ç
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BUSKİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından, 

Bursa’nın sayısal fotog-
rametrik haritalarının 
güncellenmesi çalışma-
larının anlatılması ama-
cıyla, tanıtım toplantısı 
düzenlendi. BUSKİ Kon-
ferans Salonu’nda yapı-
lan toplantıya, Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe de katıldı. 
Büyükşehir Belediyesi sı-
nırlarının genişlemesiyle 
birlikte büyüyen alan 
ve eski yerler için mev-
cut haritaların güncel-
lenmesi ve yenilenmesi 
ihtiyacının doğduğunu 
belirten Başkan Altepe, 
Sayısal Fotogrametrik 
Harita Üretimi (M3-M4) 
Projesi’nin bu nedenle 
başlatıldığını söyledi. 
BUSKİ, Zonguldak Ka-
raelmas Üniversitesi 
ve özel bir danışmanlık 
firmasının işbirliğiyle 
başlatılan çalışmalar-
da süratle yol alındığını 
belirten Başkan Altepe, 
“Coğrafi bilgi sistemle-
ri ve tüm mühendislik 
uygulamalarında kulla-
nılmak üzere birçok pro-
jenin planlama aşama-
sında altlık teşkil eden, 
M3 ve M4 olarak adlandı-
rılan proje kapsamında; 
Büyükşehir Belediyesi 
hizmet sınırları ve yakın 
çevresini kapsayan yak-
laşık 3 bin 750 kilomet-
rekarelik alanda 1/1000 
ve 1/5000 ölçekli sayısal 
fotogrametrik haritalar 
elde edilecek. M3 olarak 
adlandırdığımız projenin 
ilk etabı 19 Nisan 2011 
tarihinde tamamlanarak, 
4 bin 380 adet 1/1000 
ölçekli harita-334 adet 
1/5000 ölçekli ortofoto 
görüntüsü alınmıştır. M4 
olarak adlandırdığımız 
projenin devam eden 2. 
etabına 9 Eylül 2011 ta-
rihinde başlanılmış olup, 
9 Eylül 2013 tarihinde 
tamamlanacaktır. Proje-
lerin tamamlanmasıyla 

birlikte, ülkemizde ilk 
defa son teknoloji ürünü 
digital kamera kullanı-
larak alınan görüntüler-
den ortalama 10 santi-
metre hassasiyetinde 
fotogrametrik yöntemle 
toplam 10 bin 200  adet 
1/1000 ölçekli vektör  ve 
694 adet 1/5000 ölçekli  
ortofoto  harita üretilmiş 
olacaktır” dedi. 

Başkan Altepe, BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün 
büyük emek vererek 
gerçekleştirdiği projenin 
Bursa’ya hizmet nokta-
sında tüm kuruluşlar için 
önemli bir data vazifesi 
göreceğini belirtti. 
BUSKİ Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Çetinavcı da 
yaptığı konuşmada, hari-
taların öneminin geçmiş-
ten bugüne sürekli şekil-
de artarak devam ettiğini 
ve bilişim dünyasındaki 
teknolojik gelişmelerle 
bütünleşerek Coğrafi Bil-
gi Sistemleri (CBS) olgu-
su olarak insanoğlunun 
karşısına çıktığını belirt-
ti. CBS projelerinin geliş-
tirilmesi ve güncel tutul-
masını kurumsal hedef 
olarak belirlediklerini 
kaydeden Çetinavcı, 
BUSKİ Genel Müdürlüğü-
nün yaptığı çalışmalarda 
sayısal haritalar, ortofoto 
görüntüler ve uydu gö-
rüntülerinden yararlan-
dığını ifade etti. 
Konuşmaların ardından 
Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Şenol Kuşçu, projenin 
detaylarına ilişkin su-
num yaptı. 

Bursa’nın haritaları 
güncelleniyor
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Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (BUSKİ), kent merkezi 
ve yakın çevresini kapsayan yaklaşık 3 
bin 750 kilometrekarelik alanın harita 
bilgilerini güncelliyor. 

Türkiye’de kurulacak 
bilim merkezlerine ve-

rilecek destekleri konu alan 
toplantı, Ankara’da yapıldı. 
TÜBİTAK Başkanlık binasında 
gerçekleşen toplantıya Bilim 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
15 ilin büyükşehir belediye 
başkanı, büyükşehirlerin ilgili 
daire başkanları ve Bursa Bi-
lim ve Teknoloji Merkezi Ko-
ordinatörü Rıfat Bakan katıldı. 
Hükümetin 2023 hedeflerinin 
belirlendiğini ve bu konuda 
bir eylem planının oluşturul-
duğunu söyleyen Bakan Ergün, 
Türkiye’de bilim merkezleri 
kurulmasının da bu eylem pla-
nının en önemli ayaklarından 
biri olduğunu kaydetti. Bilim 
merkezlerinin çocukların ve 
dolayısıyla ülkenin geleceği 
açısından çok önemli olduğu-
nu, bu konuda TÜBİTAK olarak 
toplamda 1 milyar TL’lik destek 
planladıklarını belirten Ba-
kan Ergün, “Türkiye’nin 2023 
vizyonu çerçevesinde hayata 
geçirmeyi düşündüğümüz en 
önemli projelerden biri de 81 
ilde bilim ve teknoloji merkez-
lerinin kurulmasıdır. Bu konu-
da yerel yönetimlerle işbirliği 
içerisinde çalışacağız. Yerel 
yönetimler altyapı ve bina fa-
aliyetlerini yerine getirecek, 
TÜBİTAK olarak biz de işin tek-
nik boyutuyla ilgileneceğiz. Her 
türlü malzemenin temininden 
organizasyon kurmaya kadar, 
her türlü desteği yerel yöne-
timlere sağlayacağız. Binasını 
tamamlayan büyükşehir bele-
diyesi, vereceğimiz destekleri 
hak eden belediye olacaktır. İlk 
etapta büyükşehirlerde başla-
yacak çalışmalar, sonrasında 
illerde devam edecektir. İnanı-
yorum ki 2023 yılı öncesinde 
belirlediğimiz hedefleri yakala-
yacağız” dedi. 
Bakan Ergün  
Bursa’yı kutladı
TÜBİTAK ve yerel yönetimler 
tarafından desteklenecek bi-
lim ve teknoloji merkezlerinin 
çocuklara ve gençlere bilimi 
aktaracağını, teknolojinin daha 

doğru kullanılmasını sağlaya-
cağını ifade eden Bakan Ergün, 
bu konuda Bursa ve Konya bü-
yükşehir belediyeleri tarafın-
dan başlatılan çalışmaları ör-
nek gösterdi. Konuya gösterilen 
hassasiyetten dolayı Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’ni kutlayan 
Bakan Ergün, yapılan çalışmala-
rın dünya standartlarında oldu-
ğunu belirterek, “Türkiye’de bi-
lim ve teknoloji merkezlerinin 
olmamasını ya da çok yetersiz 
olmasını artık kabullenemeyiz. 
Meseleye köklü yaklaşmamız 
lazım. Çocuklarımıza ve genç-
lerimize yönelik ciddi adımlar 
atmamız, yatırımlar yapmamız 
gerekiyor. Genç nüfus iyi eği-
tilir ve doğru yönlendirilirse, 
ülkemiz için büyük nimettir. 
Bu durum, ülkemizin geleceği 
adına büyük fırsat olur. Bugün 
ABD’de 12 yaşındaki bir çocuk 
Apple’e program yazabiliyor-
sa, bu onun bizim çocuklardan 
daha zeki olduğunu göstermez. 
O bir kültürdür, orada insanlara 
sunulan fırsatların bir sonucu-

dur. Biz o kültürü oluşturabil-
diğimizde, o fırsatları sunabil-
diğimizde göreceğiz ki bizim 
çocuklarımız çok daha büyük 
başarılara imza atacaklardır. 
Özgür ve demokratik ortamın 
yanında bilim ve teknolojiye 
de önem verdiğimizde, büyük 
başarılar gelecektir. Bu kültürü 
oturttuğumuzda, dünyada söz 
sahibi ve kalıcı olacağımız açık-
tır” diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yü-
cel Altunbaşak ise Türkiye’de 
kurulacak bilim merkezlerinin 
hem TÜBİTAK’a hem de bulun-
duğu şehirlere önemli katkılar 
sağlayacağını söyledi. Başta 
büyükşehirler olmak üzere 
tüm kentlere bilim merkezleri 
kurulması kararının bizzat Baş-
bakan Erdoğan tarafından alın-
dığını kaydeden Altunbaşak, 
“Öncelikli hedeflenen projeler 
için 500 milyon TL harcama 
yapmamız gerekiyor. Daha son-
rası için ekstra 500 milyon TL 
daha harcama yapacağız” dedi. 

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından Ankara’da bü-
yükşehir belediye başkanlarına örnek gösterildi. 

Bilim ve teknoloji merkezi
Türkiye’ye örnek 
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Bursa’da 2010 yılı Ekim 
ayında yaşanan ve bir ki-

şinin ölümüyle sonuçlanan sel 
felaketinin ardından öncelikli 
olarak sel baskının yaşandığı 
Cilimboz Deresi çevresinde 
sağlıklaştırma çalışmalarını 
başlatan Büyükşehir Belediye-
si, olayın ardından 4 ay içinde 
binaların 3’te ikisini kamu-
laştırmıştı. Kamulaştırılan 
31 bina hızlı bir şekilde yıkı-
lırken, kalan 11 parselin hak 
sahipleri ise konuyu yargıya 
taşımıştı. Yargı sürecinin ta-
mamlanmasının ardından bu 
binaların da kamulaştırmasını 
yapan Büyükşehir Belediyesi, 
ana caddeye kadar olan tüm 
binaların yıkımı çalışmasını 
tamamladı. Derenin her iki ya-
nında kalan binaların ortadan 
kaldırılmasıyla Alacahırka ve 
Pınarbaşı Mahalleleri arasın-
daki çirkin yapılaşma görün-
tüsü de ortadan kalkmış oldu.
Kentsel dönüşümü  
sağlıyoruz
Cilimboz Deresi çevresinde 
yaşanan sel felaketini önemli 
bir kentsel dönüşüm fırsatı-
na çevirdiklerini dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yıpranan bina 
     ların bu sayede ortadan kal- 
         dırıldığını söyledi. Cilimboz   

Deresi çevresinde 60-70 yıldır 
sel baskınlarının yaşandığını 
ancak en önemli adımın ken-
dileri tarafından atıldığını dile 
getiren Başkan Altepe, “Sel 
baskının ardından ilk 4 ayda 
dere çevresindeki 42 binadan 
31’ini kamulaştırmıştık. Ancak 
ana caddeye yakın olan parsel 
sahipleri belediye ile anlaş-
mayıp, yargıya başvurmuştu. 
Mahkeme kararlarının çıkma-
sının ardından başlattığımız 
yıkım çalışmaları tamamlandı. 
Şu anda meydanda bulunan 
bina da deplase edilecek ve 

Altıparmak’a kadar derenin 
çevresi açılmış olacak. Bundan 
sonra dere üzerindeki köprü 
imalatları ve ağaçlandırma 
çalışmalarını başlatacağız. De-
renin çevresinin açılmasıyla 
üst kısımlardaki çöpler de ra-
hatlıkla alınabilecek. Dereye 
atılan çöpler, sel baskınının en 
önemli nedeniydi. Bu sorun da 
ortadan kalkmış olacak. Oyun 
grupları peyzaj düzenlemele-
riyle burası ayrıcalıklı bir mey-
dan halini alacak” dedi.

Cilimboz’da işlem tamam

ç
Büyükşehir Belediyesi, za-
manın olumsuz etkileriyle 

görsel ve fonksiyonel bozulma-
lar yaşanan meydanı yakın çev-
resiyle birlikte tarihi kimliğine 
ve vatandaşların ihtiyaçlarına 
hizmet edecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi amacıyla pro-
je yarışması düzenledi. Şehir 
kimliği açısından çok büyük 
önem taşıyan meydanın proje-
lendirme sürecinde farklı bakış 
açılarının değerlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen ‘Orhan-
gazi Meydanı ve Çevresi Kent-
sel Tasarım Proje Yarışması’na 
katılan 61 eser arasında ilk 3 
derecenin yanı sıra 5 eser man-
siyona, 5 eser de satın almaya 
layık görüldü. Uludağ Üniver-
sitesi Mimarlık Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk’ün 
başkanlığındaki alanında uz-
man isimlerden oluşan jüri 
tarafından titizlikle yapılan 
değerlendirme sonucu derece-
ye giren eser sahipleri Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi Mü-
zeyyen Senar Sergi Salonu’nda 
düzenlenen törenle ödüllerini 
aldı.
Bursa’nın buluşma noktası
Ödül töreni ve kolokyum ön-
cesi konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 61 
projenin katıldığı yarışmada 
birinci olan eserin oy birliğiyle 
seçilmesinin ne kadar doğru 
bir iş yaptıklarının göstergesi 
olduğunu söyledi. Orhangazi 
Meydanı’nın yine 1985 yılında 
düzenlenen bir yarışma pro-
jesinin uygulanması sonucu 
bugünkü şeklini altığını ifade 
eden Başkan Altepe, “Ancak za-
man içinde meydanın yenilen-
mesi ihtiyacı hissedildi. Biz de 

alanında uzman olan herkesin 
görüşlerine açık bir yarışma 
düzenleyerek en iyi projeyi 
Bursa’ya kazandırmak istedik. 
Ulucami, Kozahan, Orhan Cami 
ve Tarihi Belediye Binası gibi 
kent kimliği açısından son de-
rece önemli yapılarla sınırla-
nan Orhangazi Meydanı, Fidan 
Han ve Geyve Han arasında 
yakın bir tarihte düzenlenmiş 
olan Ertuğrul Bey Meydanı ha-
ricinde, tarihi kent merkezin-
deki tek büyük açık alanı olma 
özelliği taşıyor. Yerli ve yabancı 
turistlerin de en uğrak yeri olan 
bu bölgenin daha vizyoner, mo-
dern ve herkesin gezmekten 
zevk alacağı bir bölge olmasını 
istiyoruz” dedi.
Birinciye 50 bin TL ödül
Değerlendirmeler sonucun-
da Kadir Uyanık, Doğan Zafer 
Ertürk- Emel Birer, Ali Kemal 
Terlemez, Orkan Zeynel Gü-
zelce, Handan Duyar, Sezgin 
Tufan ve Ömer Durdu tarafın-
dan hazırlanan proje birinci 
olurken, plaketlerini Başkan 
Altepe’nin elinden alan proje 
ekibi aynı zamanda 50 bin TL 
para ödülünün de sahibi oldu. 
Nevzat Oğuz Özer, Yasemen 
Say Özer ve İlhan Aydın Mel-
tem, Kürşad Şekercioğlu, Evin 
Eriş, Ege Özer ve Aslı Ören’den 
oluşan ekip ikinci olarak 30 
bin TL, üçüncü olan projenin 
sahipleri Ervin Garip, Banu Ga-
rip, Turan Altıntaş ve Beril Se-
zen da 20 bin TL ödülün sahip-
leri oldu. Yarışmada mansiyon 
alan 5 proje 10’ar bin TL, satın 
almaya layık görülen 5 eserin 
sahipleri de 2’şer bin TL para 
ödülü kazandı.

Orhangazi Meydanı’nın 
en güzel projeleri 
ödüllendirildi

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve yaban-
cı turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri Orhangazi 
Meydanı’nın yeniden dizaynına yönelik proje 
yarışmasında dereceye giren eser sahipleri, dü-
zenlenen törenle ödüllerini aldı. 

Büyükşehir Belediyesi, Cilimboz Deresi çevresinde kalan ve 2010 yılının 
Ekim ayında yaşanan sel baskınında sular altında kalan binaların yıkımını 
tamamlandı. 
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türkiye’de ilk kez 

uygulanan özel çalışmanın Bursa’ya 
değer katacağını belirterek, “Kara-
göz ve Hacivat’ın dev taş heykelleri-
nin hidrolik sistemle hareket edeceği 
uygulamayla Altıparmak Meydanı, 
Türkiye’ye örnek meydanlardan biri 
olacak” dedi.
Altıparmak Meydanı’nın yıkılacak 
eski stadyumla bütünleşeceğini de 
hatırlatan Başkan Altepe, “Bursa’nın 
en büyük ve en önemli meydanların-
dan biri olacak meydanın en güzel 
sembollerle donatılması için çalış-
malarımızı hızla sürdürüyoruz. Hid-
rolik sistemle hareket edebilen bu 
eserler de ileride genişleyecek olan 
bu meydana farklı bir hava katacak” 
diye konuştu.
“Altıparmak Bursalıların 
buluşma noktası olacak”
Baş ve gövde olmak üzere iki bölüm-
den oluşan ve Karagöz ile Hacivat’ın 
karşılıklı atışmasını anımsatan fi-
gürlerin toplamda 46 tonluk iki taş 
kütleden oluştuğunu belirten Baş-
kan Altepe, Bursa’da çıkarılan doğal 
granit taşıyla üretilen dev kütlelerin 
hidrolik sistem ve suyla hareketinin 
büyük ilgi çekeceğini söyledi. Başkan 
Altepe, “Altıparmak Bursa’ya özgün 
bir meydana kavuşacak. Şelalesi ve 
kafeteryalarıyla burası Bursalıların 
buluşma noktası olacak. Bugün mon-
tajı yapılan heykeller de meydana 
ayrı bir renk katacak” şeklinde ko-
nuştu.
Türkiye’de ilk kez uygulanan bu ça-
lışma için Alman heykeltraşlar Chris-
tian Tobin ve Ben Natlerr’in özenle 
çalıştığını kaydeden Başkan Altepe, 
“Dünyada bu işi en iyi bilen taş us-
talarıyla çalıştık. Bu proje, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 
desteğiyle gerçekleştiriliyor. BTSO 

her konuda olduğu gibi burada da 
sorumluluk örneği göstererek katkı 
sağladılar” dedi.
Görsel şölen
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez ise “Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’ya güzel bir meydan kazandı-
rıyor, bizler de yardımcı oluyoruz. Bu 
meydan ve heykeller Bursa’nın sem-
bol noktalarından olacak. Karagöz ve 
Hacivat’ın da sembolize edildiği hey-
keller, geceleri ise ışık oyunlarıyla 
görsel bir şölene imza atacak. Burası 
çok şık ve Bursa’ya yakışan bir mey-
dan olacak” dedi.

Sönmez, özverili çalışmalarından ve 
Bursa’ya katkılarından dolayı Baş-
kan Altepe’yi tebrik etti.
Dev heykeller suyla  
hareket edecek
Heykellerin özellikleriyle ilgili bilgi-
ler veren Kültür A.Ş. Genel Müdürü 
Rıfat Bakan ise “Sıradan heykel an-
layışının çok dışında, aklın, bilimin 
ve sanatın buluştuğu, aynı zamanda 
yerel değerlerin de titizlikle yansı-
tıldığı anıt eserler Altıparmak Mey-
danı’ndaki yerlerine montajlandı. 
Türkiye’de ilk kez uygulanan bu hey-
keller, büyüklükleri ve ağırlıklarıyla 
da dünyada da ilke imza atıyor” dedi.
Bakan, dünyanın farklı ülkelerinde-
ki sanat eserlerinin incelenmesiyle 
Bursa’ya özgü heykellerin yapıldığını 
da anlatarak, yaklaşık 46 tonluk iki 
taş kütlenin hazırlandığını, dev küt-
lelerin ufak bir yönlendirmeyle, hid-
rolik sistemle, suyla hareket edeceği-
ni vurguladı. Bakan, heykellerin kısa 
süre sonra vatandaşların beğenisine 
sunulacağını sözlerine ekledi.

Altıparmak yenilenerek güzelleşiyor

ç

Bursa’nın en eski mahallelerin-
den biri olmasına rağmen, bu-

güne kadar yeterli hizmetin götürü-
lemediği Arabayatağı Mahallesi’nde 
Büyükşehir Belediyesi eliyle değişim 
başlıyor. Mahalleye kazandırılan spor 
tesisinin ardından çalışmaları ara ver-
meden sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, şimdi de Arabayatağı’na meydan 
kazandırıyor. Yeşil Cami çevresindeki 
binaları kamulaştırma programına 
alan ve bu kapsamında kamulaştı-
rılan ilk binanın yıkımını başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar ta-
mamlandığında mahalleye yaklaşık 2 
bin metrekarelik modern bir meydan 
kazandırmış olacak.
Mahallenin değeri artırıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Altın ile birlikte Yeşil Cami karşısında 
kamulaştırılan ilk binanın yıkımını 
başlattı. Arabayatağı Mahallesi’nin 
Bursa’nın en eski mahallelerinden 
biri olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Ancak bugüne kadar sosyal 
donatı alanı, park, çocuk oyun alanı 
gibi yatırımları yeteri kadar alama-
mış. Bursa genelinde tüm mahallele-
rimizde yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla bu tür sosyal donatı alanları 

inşaatını yoğun şekilde sürdürüyo-
ruz. Yeşil Cami çevresindeki binaları 
kamulaştırdık ve yıkım çalışmalarını 
başlatıyoruz. Bu yıkımla Coşkun So-
kak ile Menekşe Sokak da birbirine 
bağlanmış olacak. Yaklaşık 2 bin met-
rekarelik bir meydan kazandırmış 
olacağız. Mahalle halkının buluşma 
noktası olacak güzel bir aktivite mer-
kezini bölgeye kazandırmış olacağız” 
diye konuştu.
Mahalle nefes alacak
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Kes-
kin de Büyükşehir Belediyesi’nin des-

tekleriyle Yıldırım’ı hizmetlerle ilmek 
ilmek ördüklerini kaydetti. Özellikle 
Ankara Yolu altında önemli çalışma-
ları hayata geçirdiklerini belirten 
Keskin, “1999 depreminde zarar gö-
ren okul yenilendi. Mahalle konağı ve 
spor salonunu yaptık. Şimdi de Bü-
yükşehir Belediyemiz tarafından yap-
tırılan bu meydan sayesinde mahalle 
nefes alacak” dedi.
Arabayatağı Mahallesi Muhtarı Ahmet 
Çelik de mahalleye yapılan hizmetler 
nedeniyle Başkan Altepe ve Keskin’e 
teşekkür etti.

Arabayatağı Mahallesi’ne modern meydan
Büyükşehir Belediyesi, Arabayatağı Mahallesi’ndeki Yeşil Cami çevresindeki binaları 
kaldırarak mahalleye yaklaşık 2 bin metrekarelik meydan kazandırıyor. 

ç

Yapılaşma yoğunluğu nedeniyle mahalleler-
de yeşil alan ve sosyal donatı alanı için yer 
bulmakta zorlanan Büyükşehir Belediyesi, 

halkın nefes alacağı mekanların sağlanması için 
tüm imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor. 
Bu amaçla ilk olarak Beşevler Mahallesi’ndeki 
BUSKİ Su Deposu’nun bulunduğu alanı, ardın-
dan da Yavuzselim’deki su deposunun bulundu-
ğu alanı park olarak halkın kullanımına açmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 152 Evler 
Mahallesi’nde de aynı yönteme başvurdu. Yüksek 
İhtisas Hastanesi ile Eğitim Caddesi arasında ka-
lan ve BUSKİ tahsilât büroları ile su deposunun 
da bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alan 
park olarak halkın kullanımına açılıyor.
Tüm alanları değerlendiriyoruz
Park olarak projelendirilen BUSKİ’ye ait su de-
posunun bulunduğu alanda incelemelerde bulu-
nan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’dan 
alanın mevcut kullanım durumu hakkında bil-
giler aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın’ın da katıldığı incele-
me gezisinde konuşan Başkan Altepe, Yıldırım 
gibi yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yeşil 
alan ve sosyal donatı alanı üretmenin zor oldu-
ğunu söyledi. Bu nedenle buldukları tüm alanları 
en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini 
kaydeden Başkan Altepe, “Burada da kullanabi-
leceğimiz yaklaşık 10 bin metrekarelik alan var. 
Yıldırım’da böyle bir alan bulmak mümkün değil. 
Su deposunu güvenlikli bir hale getirdikten son-
ra çevre duvarlarını kaldırıp, burayı halkın kul-
lanımına açacağız. Zaten alanın bir bölümünde 
yetişkin ağaçlar var. Kalan bölümleri de güzel bir 
rekreasyon projesi ile yeşillendireceğiz. Büyük 
ağaçların buraya naklini yaptıktan sonra halkımı-
za nefes alabilecekleri yeni bir alan kazandırmış 
olacağız” diye konuştu.
Yapılacak parkın konum itibariyle de stratejik 
bir noktada olduğunu dile getiren Başkan Alte-
pe, Eğitim Caddesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi 
arasında kalan alanın bölge halkının buluşma 
noktası olacak, önemli bir cazibe merkezi haline 
getirileceğini ve çalışmaların yaz aylarında ta-
mamlanacağını da sözlerine ekledi.

Duvarlar yıkılıyor 
Bursa parklara 
kavuşuyor

ç

Türkiye’de ilk kez Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla Altıpar-
mak meydanına montajı yapılan taş heykeller, hidrolik sistemle hareket edip, Karagöz ve 
Hacivat’ın atışmasını sembolize edecek.

Bursa’nın ‘yeşil’ kimliği için tüm 
imkanları seferber eden Büyükşehir 
Belediyesi, 152 Evler Mahallesi’nde 
duvarlarla çevrili BUSKİ’ye ait su 
deposunun bulunduğu yaklaşık 10 
bin metrekarelik alanı park olarak 
halkın kullanımına açıyor.
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Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Büyükelçi Fatih Ceylan, çe-

şitli temaslarda bulunmak için geldiği 
Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi BUSKİ’deki makamında 
ziyaret etti. Türkiye’nin dış politikası-
na ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Ceylan, ülkelerdeki siyasi ve ekonomik 
istikrarın dış politika açısından büyük 
önem taşıdığını kaydetti. Ceylan, 1980’li 
yıllarda ihracat 1 milyar dolara çıktığı için 
gazetelerin büyük manşetler attığını ha-
tırlatarak, bugün 350 milyar doları aşan 
ihracatla Türkiye’nin dış politika açısın-
dan elini daha da güçlendirdiğini vurgu-
ladı. 
Kafkas coğrafyasını unutmayın
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile iki yıl 
önce gittikleri Azerbaycan ziyaretini 
anlatan Ceylan, “Azerbaycan’ın Gence 
şehrinde kentin önde gelenleri ve aka-
demisyenlerle bir toplantı yaptık. Orada 
ipekböcekçiliği tarih boyunca önemli bir 
konumdaymış. Özellikle Bursa’nın ismi-
ni vererek bu alanda işbirliği yapmak 
istiyorlar. Ben dönünce gerekli bakanlık-
larla yazışmaları yaptım. Ancak her şey 
Ankara’da olmuyor. Bugüne kadar bir 
mesafe kat edemedik. Bursa’nın Balkan-
lar’daki varlığını ve yaptıklarını biliyoruz. 
Ancak Kafkas coğrafyasını unutmayın. 
Oraları Ata toprakları, aynı dili konuşu-
yoruz. Bu bölgeye yönelik yapılacak ça-
lışmalarda aktif olarak rol almanızı istiyo-
ruz. Bölgede önemli bir tarım potansiyeli 
var. İpekböcekçiliği ile başlayan işbirliği 
belki tarım makinelerinin satışı gibi eko-

nomik işbirliklerine dönüşebilir” dedi.
“Gezmeye değil,  
iz bırakmaya gidiyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, özellikle son 8 yıldır Balkan 
ülkeleriyle ilişkilerde ivmenin yükselme-
sine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Halen Balkanlar’da 17 şantiyelerinin bu-

lunduğunu, sadece Üsküp’te 6 ayrı nokta-
da tarihi ve kültürel miras çalışmalarının 
devam ettiğini kaydeden Başkan Altepe, 
“Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, 
Kosova ve Bosna Hersek’le olan yoğun fa-
aliyetlerimize Arnavutluk’u da ekliyoruz. 
Biz bu bölgelere gezmek için değil, kalıcı 
eserler üretmek, iz bırakmak için gidiyo-
ruz. Balkanlar’da yaşayanların Bursa ile 
mutlaka bir akrabalık bağları var. Bu böl-
ge bizim çok önemli. Ancak eğer ihtiyaç 
varsa Azerbaycan konusunda da elimiz-
den geleni yaparız. Bizden istenen nedir, 
o bölgede hangi eksiklikler var, o yönde 
bir heyeti en kısa zamanda Azerbaycan’a 
göndeririz” diye konuştu.
Başkan Altepe, ziyaretin sonunda Dışiş-
leri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyü-
kelçi Fatih Ceylan’a günün anısına plaket 
verdi.

Düzenlediği sergi ve etkinliklerle 
geçmişten günümüze Bursa kül-

türüne ışık tutan Kent Müzesi, ilklerine 
bir yenisini daha ekledi. Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet Erdönmez ve eki-
binin yaklaşık 1 yıl süren çalışmaları 
sonucu hayata geçirilen ‘Sufi Bursa 
Bursa’da Tasavvuf Kültürü Sergisi’ pro-
jenin danışmanlığını ise Prof. Dr. Mus-
tafa Kara yaptı. Bursa’daki tekkelerde 
kullanılan eşyaların yer aldığı serginin 
açılış törenine Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Atilla Ödünç, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Va-
kıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı çok 
sayıda davetli katıldı. Serginin açılış 
töreninde konuşan Kent Müzesi Koor-
dinatörü Ahmet Erdönmez, “Öncelikle 
gece gündüz büyük bir özveriyle çalı-
şan Kent Müzesi ekibine, katkılarını her 
zaman veren Uludağ Üniversitesi’ndeki 
hocalarımıza ve sandıklarını açarak, 
tarihi birikimlerini bizimle paylaşan 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu 
sergide bağışlarıyla bize önemli bir 
katkı veren Ulusoy ailesine de şükran-
larımı sunuyorum” dedi.
Tasavvufun maddi yönü
Serginin proje danışmanlığını yapan 
Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa’da ilk defa 
böyle bir serginin düzenlendiğini, ken-
disinin de ilk kez böyle bir konuda da-
nışmanlık yaptığını hatırlattı. Tasavvuf 
hakkında hemen herkesin aklında bir 
takım bilgiler olduğunu, kimsenin bu 
konuya kendini yabancı hissetmediği-
ni dile getiren Kara, “Ancak genel ola-
rak tasavvuf deyince aklımıza daha çok 
manevi şeyler geliyor. Mevlana, Hacı 
Bayram Veli, Emir Sultan... Biz bu ser-
gide olayın maddi yönünü gözler önü-
ne seriyoruz. Gönül yolculuğuna çıkan 
insanların konakladıkları yerlerde kul-
landıkları eşyaları sizlerin gündemine 
taşımak istedik” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Atilla Ödünç de Kent Müzesi Koordi-
natörü Ahmet Erdönmez başta olmak 
üzere sergide emeği geçen herkese te-
şekkür etti.
Kent Müzesi’nde ziyarete açılan sergi, 
yılsonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kent Müzesi’nde 
tasavvufa yolculuk

Dışişleri’nden Büyükşehir’e ‘Kafkas’ görevi

ç

ç

çBursa Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (BUSİAD) düzenlediği 

‘Savunma Sanayi Bursa Buluşması’ için 
Bursa’ya gelen Savunma Sanayii Müs-
teşarı Murad Bayar, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde Durmazlar 
Makina tarafından üretilen İpekböceği 
tramvayını inceledi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin de katılımıy-
la Başkan Danışmanı ve Yerli Tramvay 
Proje Koordinatörü Taha Aydın’dan üre-
tim hakkında bilgiler alan Bayar, Türk 
sanayisinin geldiği noktanın gurur verici 
olduğunu söyledi. Bir parçanın işlenebi-
leceğini ve kompetan yapılabileceğini fa-
kat uluslararası standartlarda sertifikas-
yona sahip ürün çıkarmanın çok önemli 
bir mühendislik başarısı olduğunu söy-
leyen Bayar, “Bu açıdan ben, gördükle-
rimden son derece etkilendim. Burada 
yapılan çalışma, bir prototip ya da atölye 
çalışması değil uluslararası standartların 
gereklerine uygun, sertifikasyon almış 
bir çalışma. Bunun sonucunda ortaya 
çıkacak hafif raylı sistem, uluslararası 
standartlarda çıkmış nihai bir platform 
olacak. Bu, Türkiye için bir sanayi ürünü-
dür ve çok kıymetli bir çalışmadır” dedi. 
Bursa raylı sistemde merkez olacak
Yatırımı özel sektörün kendi imkanla-
rıyla bu aşamaya getirmiş olmasının ce-
saret verici olduğunu kaydeden Bayar, 
“Temenni ederim ki bu ürün, Türkiye’de-
ki projelerde hak ettiği yeri alır. Hatta 
yetmez, uluslararası rekabette ciddi yer 
tutar. Bunun başarılacağına inanıyorum. 
Otobüs üretiminde Avrupa’da bir numa-
rayız. Otomobilde de ciddi üreticilerden 
biriyiz. Burada hem ürün hem de tasarım 
sahibi olarak, hafif raylı sistemlerde bir 
Türkiye markası çıkabilir” diye konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üretilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayını inceleyen Savunma 
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Türk sanayisinin geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi. 

Osmanlı coğrafyasında hayata geçirdiği çalışmalarla Türkiye ile Balkanlar arasında bir köprü 
görevi gören Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı’nın talebiyle rotayı Kafkaslara çeviriyor. 

İpekböceği’ne tam not
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Bursa Valiliği ve Arap Turizm Örgü-
tü (ATÖ) işbirliğiyle düzenlenen 1. 

Türk-Arap Buluşması’na (ATCEX 2012), 
katılmak için Bursa’ya gelen Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
hizmet ve yatırımların 
açılışını yaptı. BTSO 
Eğitim Kampüsü’nde 
içerisinde Büyükşe-
hir Belediyesi’nce 
yapılan 23 yatırı-
mın da bulunduğu 
61 ayrı hizmetin 
açılışını canlı ya-
yınla gerçekleştiren 
Başbakan Erdoğan, 
“Bursa bu coğrafyada varlı-
ğımızın sembol şehri olması dolayısıyla 
gönlümüzde ayrı bir yere sahip. Açılışını 
yaptığımız yatırımlar, Bursa’yı bu özel 
konumuna uygun şekilde geleceğe taşı-
yacak ve ileride yapılacak yatırımların 
alt yapısı olacaktır” dedi. 
Başbakan Erdoğan, ilk olarak Bursaray 
üniversite hattının açılışını gerçekleş-
tirdi. 9 km’lik hat ve 30 araçtan oluşan, 
toplamda 502 milyon TL’ye mal olan 
yatırımla uygulamaya alınan Bursarayın 
üniversite hattının Bursa’nın ulaşımın-
da önemli bir rahatlama sağlayacağına 
inandığını belirten Başbakan Erdoğan, 
“BursaRay’ın üniversite etabının yanın-
da, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 

hayata geçirilen 
ve bugün açılışını 
yaptığımız daha 
pek çok hiz-
met bulunuyor. 
Bunlar arasında 

Özlüce, Çalı, 
Gölyazı, Mi-

nareliçavuş 
i m a r 

yolları yapımı, Vatan ve Şükraniye spor 
tesisleri, Çekirge ve Kestel kapalı yüzme 
havuzları, Emirsultan ve Kestel Kalesi 
restorasyon çevre düzenleme inşaatları, 
Kestel itfaiye binası, 5 adet asansörlü üst 
geçit inşaatı, Büyükorhan ilçe belediye 
hizmet binası, Akçalar mezbaha inşaatı, 
NOSAB, Özlüce, Ürünlü, Demirci ve Çalı 
köprüleri, Mimarsinan, Kazıklı, Şük-
raniye, Özlüce ve Ertuğrul parkları ve 
Yıldırım hanımlar lokali var. Yine Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nce 321 milyon 
TL’yi aşkın yatırımla gerçekleştirilen 
Kestel, Gürsu, Gemlik, Nilüfer, Osman-
gazi, Mudanya ve Yıldırım ilçelerinin 
içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu 
ve depolardan oluşan altyapı işleri de 
bugün açılışını yaptığımız hizmetler 
arasında yer alıyor” diye konuştu.
Eser ve hizmetlerin Bursa’ya kazan-
dırılmasında emeği geçenleri kut-
layan Başbakan Erdoğan, “Bakanla-
rımız, belediye başkanlarımız, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektörle 
birlikte Bursa’nın ve Türkiye’nin 
gelişmesi, kalkınması için gece gün-
düz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam 
edeceğiz. Yapılan her yatırımın, inşa 
edilen her tesisin, vatandaşın istifa-
desine sunulan her hizmet Türkiye’yi 
2023 hedeflerine bir adım daha yak-
laştırıyor. Demokrasinin güçlenmesi, 
özgürlüklerin tahkimi yolunda mille-
timizin kazanımlarını garanti altına 
alıyor” şeklinde konuştu.              

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çağdaş yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda 
yapılan 915 milyon TL’ye mal olan 23 yatırımın açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından gerçekleştirildi. 

Büyükşehir’in 915 milyon TL’lik yatırımlarını 
Başbakan Erdoğan hizmete açtı

ç

Kalite standardizasyonu 
çalışmalarıyla, Bursa’nın, 
çeşme suyunun içilebildiği 
ender şehirler arasında yer 
almasını sağlayan Büyükşe-
hir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, Dünya Sağlık 
Örgütü normlarındaki hizmet 
kalitesiyle tüketiciye ‘güven’ 
veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinavcı, Doğancı Barajı’ndan Dobru-
ca Arıtma Tesisleri’ne su taşıyan çelik 
borunun ve baraj tünelindeki vanaların 
‘tehlike sinyali’ verdiği yönünde basında 
yer alan habere ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Söz konusu haberin, Do-
ğancı-Dobruca su isale hattında 9 Mart 
Cuma akşamı meydana gelen su kaça-
ğına atıfta bulunarak yapıldığını dile 

getiren Çetinavcı, 
BUSKİ ekiple-
rinin adı geçen 
arızaya insanüstü 
bir gayretle anın-
da müdahale etti-
ğini ve Bursa’nın 
susuz kalmaktan 
kurtarıldığını ha-
tırlattı. Genel Mü-
dür yardımcıları 

ile birlikte gece boyu süren çalışmaları 
baştan sona takip ettiğini dile getiren 
Çetinavcı, “Gecenin zifiri karanlığından, 
sabahın ilk ışıklarına kadar arkadaşla-
rımın sergilediği üstün gayretten dolayı 
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Doğancı Baraj Tüneli’ndeki tehlike 
vanasının bundan sonra meydana ge-
lebilecek olası arızalarda mekanik iş-
levini rahatlıkla yerine getirebilmesi 
ve Bursa’nın susuz kalmasının önüne 
geçilebilmesi için ‘by pass tüneli’ yapıla-
cağını kaydeden Çetinavcı, “By pass tü-
nelinin projesi Genel Müdürlüğümüz’ce 
hazırlanmış olup, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Bursa Bölge Müdürlüğü’nce ihaleye çı-
karıldı. İhale birkaç gün önce sonuçlan-
dı. Yüklenici firma, by pass tünelinin in-
şaatına başladı. Bu, kesintisiz ve sürekli 
su temini anlamında çok önemli bir ge-
lişme” diye konuştu.
Bursa’yı besleyen içmesuyu ana isale 
hattına alternatif yeni bir isale hattı-
nın daha inşaatına başlanacağını vur-
gulayan Çetinavcı, alternatif isale hattı 
projesinin BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce 
hazırlandığını belirtti. Çetinavcı, şu aşa-
mada, Doğancı Barajı’ndaki isale hattı 
ve kuvvet tünelinde tehlike oluşturabi-
lecek hiçbir tehdidin söz konusu olma-
dığını da sözlerine ekledi.

Kesintisiz 
su temininde 
‘BUSKİ’ güvencesi

ç
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Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Ata-

türk Kongre Kültür Merkezi 
Hüdavendigar Salonu’nda dü-
zenlendiği basın toplantısında 
son 3 yılda hayata geçirilen ça-
lışmalar hakkında kamuoyunu 
bilgilendirdi. AK Parti İl Başka-
nı Sedat Yalçın, merkez ilçe be-
lediye başkanları ve Büyükşe-
hir Belediyesi bürokratlarının 
katıldığı toplantıda kürsüye 
çıkan Başkan Altepe, konuş-
masına geçmiş dönemlerde 
Bursa’ya hizmet üreten tüm 
Büyükşehir Belediye Başkan-
larına teşekkür ederek başladı.

Büyükşehir’den  
1069 hizmet projesi
İlçe belediyeleri başta olmak 
üzere tüm kamu kurumlarının 
koordinasyon içinde çalıştıkla-
rını ve her konuda çözüm üret-
me hedefinde olduklarını dile 
getiren Başkan Altepe, son 3 yıl 
içinde ürettikleri proje sayısı-
nın 1069’u bulduğunu söyledi. 
Böyle kısa bir dönemde bu ka-

dar projeye hazırlayan başka 
bir belediye olmadığını dile 
getiren Başkan Altepe, “5 yıllık 
bir yerel yönetimde iş üretmek 
için ilk günden proje çalışma-
larına başlamak gerekiyor. Biz 
de zaman kaybetmedik ve he-

men projelerimizi başlattık. 
Hazırladığımız projelerden 
469’u hizmete açıldı. Bu 
yoğun temponun semere-
sini önümüzdeki günlerde 
görmeye başlayacağız. 

Önümüzdeki günlerde 
hizmetlerimizi bir bir 

halkımızın kullanı-
mına açacağız” 

dedi.

Ürettiğini Bursa’ya  
yatıran bir sistem  
oluşturuyoruz
Bursa’da yapılacak çok iş bu-
lunduğunu ancak kaynakların 
sınırlı olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, kaynak ko-
nusunu sorun etmeden farklı 
yöntemleri devreye alarak 
hizmet üretmeye devam et-
tiklerini kaydetti. Kocaeli’de 
650 TL olan kişibaşı bele-
diye gelirlerinin Bursa’da 
350 TL olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, “Özellikle 
Bursa olarak kişibaşı gelirde 
oldukça sıkıntılıyız. Koca-
eli, İstanbul, Ankara, İzmir 

Mersin belediye gelirlerinde 
Bursa’nın çok ilerisinde. Bu-
nun yanında bu illerde raylı 
sistemleri bakanlık yapar-
ken, Bursa tramvayını kendi 
yapıyor, tarihi eserlerini ken-
disi koruyor. Biz ürettiğini 
Bursa’ya yatıran bir sistem 
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu-
nun için de tüm kent dina-
miklerini, iş adamlarımızı 
projelerimize ortak ediyoruz. 
Eğer imardan bir rant sağla-
nacaksa Bursa bundan payını 
almalı, Uludağ’ın suları pa-
zarlanacaksa, akarsularımız-
dan enerji elde edilecekse 
Bursa bundan payını almalı. 
Bunun için geçmişte beledi-
ye ile mahkemelik olan tüm 
kişi ve kurumlarla uzlaşma 

içine girdik. Geçmişte para 
ile alamadıklarımızı şim-
di para vermeden alabili-

yoruz. Bunun en güzel 
örneklerin-
den biri 
Paşa Çift-
liği. Stad-
yumu ya-
pacağımız  

alanda Paşa Çiftliği’ne ait bir 
yer vardı. Aynı yerde bulunan 
belediyeye ait bir araziyi met-
rekaresi bin 400 TL’den sat-
mış olmamıza rağmen, aynı 
yerdeki araziyi metrekaresi 
380 TL’den Paşa Çiftliği’nden 
aldık. Çünkü biz hizmet üret-
mek için işadamlarımıza gi-
diyoruz. Ortak nokta Bursa 
olunca tüm sorunlar bir bir 
çözülüyor” diye konuştu.
Kamulaştırma ile  
kentsel dönüşüm
Bursa gibi yapılaşmanın yo-
ğun olduğu bir kentte hizmet 
üretmek için en önemli yön-
temlerden birinin kamulaş-
tırma olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, kamulaştırma 
ile aynı zamanda önemli bir 
kentsel dönüşümün sağlan-
dığını söyledi. Şükraniye’de 
iş yerlerinin kamulaştırı-
larak yıkıldığını ve buraya 
yeni bir spor tesisi kazandı-
rıldığını hatırlatan Başkan 
Altepe, “En güzel dönüşüm 
kamulaştırma ve yıkım. Her 
yıkılan bina yeni açılan yol, 
yeni bir tesis anlamına geli-
yor. Kamulaştırma belediye 
başkanlarının başvurduğu en 
son yöntem. Geçen 15 yılda 
yapılan toplam kamulaştırma 
ise 154 milyon TL. Biz 3 yılda 
kamulaştırmaya 150 milyon 
TL harcadık. Belediyelerin en 
önemli başarı notu kamulaş-
tırmadır. Bu konuda Büyük-
şehir Belediyesi yüksek bir 
performans sergiliyor” dedi. 

Değişim ve gelişimin 3.yılı

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık icraatlarını anlatan Başkan Recep Altepe, üre-
tilen 1069 projeden 496’sının hizmete açıldığını söyledi. Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin üç yıllık yatırımının 1.2 milyar TL’yi bulduğunu belirterek, bu rakamın son 
10 yıllık yatırımlara eşdeğer olduğunu hatırlattı.
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Personel giderleri  
azalıyor
Personel performansını yük-
seltmeye yönelik önemli 
adımlar attıklarını dile geti-
ren Başkan Altepe, üç yılda 
bini aşkın proje üreten per-
sonelin gider kalemindeki 
oranının da her yıl daha da 
azaldığını söyledi. Geçtiğimiz 
dönem yüzde 17 olan perso-
nel giderlerinin yüzde 11’e 
kadar düştüğünü hatırlatan 
Başkan Altepe, bu konuda da 
en iyi belediyelerin başında 
geldiklerini kaydetti.
Projeler tam gaz
Ulaşımdan spora, tarihi kül-
türel mirastan turizme kadar 
her alanda yatırımlarının hız-
la sürdüğünü ve önümüzdeki 
günlerde biten tesislerin bir 
bir hizmete açılacağını ha-
tırlatan Başkan Altepe, stad-
yum ve belediye binası gibi 
anıtsal eserlerin bu dönem-
de Bursa’ya kazandırıldığını 
söyledi. Raylı sistemde Bur-
saRay Kestel hattı inşaatını 
yılbaşına kadar bitirmeyi 
amaçladıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, şehiriçi tram-
vay hatlarının ilki olan Hey-
kel Garaj hattının DLH ve ba-
kanlık onayının çıktığını, 2 ay 
içinde BURULAŞ tarafından 
inşaata başlanacağını ve 10 
ayda da hattı bitirmeyi plan-
ladıklarını söyledi. Yine spor 
kenti kimliği hedefi doğrul-
tusunda başladıkları 98 spor 
projesi ile Türkiye’de en fazla 
tesis yaptıran belediye olduk-
larını kaydeden Başkan Alte-
pe, tarihi ve kültürel miras 
projelerinin ise 260’ı buldu-
ğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Hüdavendigar 

Salonu’nda düzenlendi-
ği basın toplantısında 

son 3 yılda hayata 
geçirilen çalışmalar 

hakkında kamuoyunu 
bilgilendirdi.
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Ankara yolu yeni köprülerle nefes alacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Yolu’na nefes aldıracak yeni köprülerin temeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından atıldı.

Hafif raylı sistemi Kestel ve 
Gürsu’ya ulaştıracak olan 

BursaRay Doğu etabı çalışmaları 
kapsamında Hacivat, Balıklıde-
re ve Deliçay üzerindeki köp-
rülerin temeli atılarak, Hacivat 
Köprüsü’nün ıslah çalışmaları da 
başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, yoğun katılımla ger-
çekleştirilen törende, Bursa’nın 
yıllardır beklentisi olan yaklaşık 60 
yıl önce yapılan ve bugün ihtiyaca 
cevap vermeyen dar ve eski köprü-
lerin yeniden yapılacağını söyledi.
“Bursa’nın sorunlarını  
çözmek onurdur”
Türkiye’nin ve Bursa’nın hızla 
kalkındığını belirten Başkan Alte-
pe, “Bursa’nın yaşanabilir, sağlık-
lı, çağdaş, yaşayan, canlı bir tarih 
ve turizm kenti olması için tüm 
kurum ve kuruluşlarımızla birlik-
te çalışıyoruz. Bursa’nın sorunla-
rını çözmek bizim için onurdur. 
Yapılanlarla Bursa’nın çehresi de-
ğişiyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin kenti 
ve vatandaşları rahatlatan çalış-
malarından örnekler veren Baş-
kan Altepe, yeşil alan, ağaçlandır-
ma, meydan düzenleme ve park, 
teleferik, belediye yeni hizmet 
binası çalışmalarının sürdüğünü 
belirterek, bilim teknoloji mer-
kezi inşaatının başladığını ve bu 
yıl içinde açılışının yapılacağını 
söyledi. Bugün 100’e yakın spor 
tesisi inşaatının yapıldığına işaret 
eden Başkan Altepe, Uludağ’ın da 
yaz aylarında şantiyeye döneceği-
ne dikkati çekti.
Başkan Altepe, köprü yenileme 
çalışmalarıyla ilgili olarak da “Ha-

civat, Balıklıdere ve Deliçay’da 3 
şerit gidiş, 3 şerit geliş ve arada 
8,5 metrelik BursaRay köprüsüy-
le toplamda 9 şeritli köprülerle 
yolu genişletiyoruz. Hedefimiz 
yılbaşında bu inşaatların tamam-
lanması ve gelecek yıl ilkbahara 
da raylı sistemin faaliyete başla-
masıdır. Burada öngörmeli beto-
narme, prefabrik olarak yapılacak 
olan köprüler 19 milyon TL’ye 
mal olacak. Bu kapsamda Hacivat 
Deresi’nde 3500 metrelik alanda, 
Doğu Yakın Çevre Yolu’nun altına 
kadar uzanan kısım da ıslah edili-
yor. Aynı zamanda dere boyunda 
da düzenleme ve park çalışmaları 
yapılacak. Dere ıslahı da 12 mil-
yon TL’ye mal olacak. Tüm bu işler 
de toplamda yaklaşık 32 milyon 
TL’ye mal olacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Öztimurlar 
İnşaat’ın sürdürdüğü çalışmala-
rın en kısa sürede tamamlanaca-
ğını ifade etti.
Arınç’tan Büyükşehir’e övgü
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
özellikle BursaRay ve genelde 

ulaşımı kolaylaştırmak adına 
yaptırdığı köprü yenileme çalış-
malarının önemine değinerek, 
“Büyükşehir Belediyemiz’i hayır-
lı işlerinden dolayı kutluyorum. 
Bursa’nın daha yaşanır, huzurlu 
ve mutlu kent olması için bu çalış-
manın önemli olduğunu düşünü-
yorum” dedi.
Bursa’nın bir metropol haline 
geldiğini kaydeden Arınç, “Bursa 
çok güçlendi. Ulaşım da bir şehir 
ve metropol için çok önemlidir. 
Herkesin günlük yaşamında daha 
rahat ulaşımı istediğini biliyoruz. 
Bursa, Büyükşehir Belediyesi ge-
cikmeye mahal vermeden çalışma-
larını tamamlayacaktır. Bursa’da 
bu kente yakışan şehircilik açı-
sından ne yapılması gerekiyorsa, 
bugün ve önceki başkanlarımızın 
gayretiyle yapıldı, yapılıyor. Bursa 
bu çalışmalarla güzel bir kent hali-
ne geldi. Ama bu köprülerin yapıl-
masıyla ve BursaRay’ın da Kestel’e 
uzanmasıyla sağlanacak çağdaş 
ulaşım imkanının insanımıza kat-
kı sağlayacağına inanıyorum” diye 
konuştu.

ç

Uludağ’a alternatif yolla Çekirge’nin yükü azalacak

Bursa’yı ulaşılabilir bir kent 
haline getirmek amacıyla 

raylı sistem yatırımlarının yanında 
Özlüce İmar Yolları, Mimar Sinan 
Bulvarı Eflak Caddesi, Millet Ma-
hallesi Derya Caddesi ve Soğanlı 
30 metrelik imar yolu gibi önemli 
ana arterleri ulaşıma kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
Uludağ’a ulaşımda alternatif bir 
yol açıyor. Dobruca üzerinden 
İnkaya’ya bağlanacak yaklaşık bin 
400 metre uzunluğundaki yeni yol 
ile halen Uludağ’a ulaşımda tek 
arter olan Çekirge Meydanı’ndaki 
trafik yoğunluğu da azalmış olacak.

ç

Orhaneli Yolu’ndan yaklaşık bin 400 metrelik yolculukla İnkaya’ya ulaşma 
imkanı sağlayan yeni yol ile Çekirge Caddesi’ndeki trafik yükü azalacak.

Bursa’da ve Türkiye’de 
ilk ‘Lise Temsilcileri 

Buluşması’nı geçen sene ger-
çekleştiren Bursa Kent Konse-
yi Gençlik Meclisi, ikinci top-
lantıya da yoğun katılımla ev 
sahipliği yaptı. Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık Salonu’nda 
düzenlenen buluşmaya, 17 
ilçede bulunan liselerin öğ-
renci meclis başkanları katıldı. 
Toplantının açılış konuşması-
nı yapan Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, 
gençleri bir araya getirdikleri 
için mutlu olduğunu belirtti. 
Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından başlatılan 
lise temsilcileri buluşmaları-
nın Türkiye’de bir ilk olduğu-
nu anlatan Pala, “Gençlerin 
bizlerden daha fazla ve verimli 
etkinlik yapmasını bekliyoruz. 
Gençler, Bursa Kent Konseyi ve 
benzeri kurumların sağladığı 
imkanlardan istifade etmeli-
dir. Çünkü önümüzdeki yıllar-
da idari mekanizmalarda yer 
alacak olacak olan gençlerin 
düşüncelerini önemsiyoruz. 
Türkiye’nin güçlü olması için 
gençlerin bilgi ve birikimli ol-
ması gerekir. Bu tarz kaliteli 
toplantıları takip etmenizde 
fayda var” dedi.
Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı Hakan Darıl-
mazlar ise, politika üretimi 
alanında en önemli proje-
leri olan ‘Lise Temsilcileri 
Buluşması’nı ikinci kez dü-
zenlemekten gurur duydukla-
rını söyledi. 
İl Öğrenci Meclisi Başkanı 
Berkuncan Topaler ise, yap-
tıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 
Konuşmaların ardından 
Gençlik Meclisi Başkan Yar-
dımcısı Furkan Öksüz tarafın-
dan ‘Bursa Gençlik Meclisi’nin 

çalışmaları anlatıldı. Gençlik 
Meclisi Lise Temsilcisi Ahmet 
Can Üneş ise ‘lise temsilcileri 
buluşmaları süreci’ hakkın-
da bilgi verdi. Daha sonra 
‘Lise öğrencilerinin eğitim 
sistemiyle ilgili talepleri’ ko-
nulu oturuma geçildi. Genç-
lik Meclisi Başkanı Hakan 
Darılmazlar’ın moderatörlü-
ğünü üstlendiği oturumda, 
lise öğrenci temsilcileri tek 
tek söz aldı. 
Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından düzen-
lenen ‘2. Lise Temsilcileri 
Buluşması’nda öğrencilerin 
dile getirdiği konuların baş-
lıkları ise şunlardan oluştu:
“Okulların fiziki şartları en-
gellilere uygun hale getiril-
meli, staj yapılan yerlerde 
öğrenciler alanı dışında ça-
lıştırılmamalı, ulaşım sıkın-
tısı halledilmeli, sivil toplum 
kuruluşlarıyla lise öğrencileri 
daha fazla çalışmalı, okul-
ların çevrelerinde güvenlik 
tedbirleri artırılmalı, ders 
kitapları daha fazla bilgi içer-
meli, eğitim sistemi sürekli 
değişmemeli, öğrenci meclis-
leri kendi yayın organlarını 
çıkarmalı, meslek liselerinin 
önü açılmalı, eğitim parasız 
verilmeli, eğitim sistemi üze-
rindeki çalışmalarda öğrenci 
ve öğretmenlerin de düşün-
celeri alınmalı, okullara yakın 
üst geçitler yapılmalı, aileler 
çocuklarına anlayışla yaklaş-
malı, okullarda bilgisayar sı-
nıfları oluşturulmalı...”

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafın-
dan bu yıl 2.’si yapılan ‘Bursa Lise Temsilci-
leri Buluşması’nda lise öğrencileri, biraraya 
gelerek eğitim taleplerini dile getirip çözüm 
yollarını konuştu.

Bursa Gençlik Meclisi 
liselilerin sesi oldu

ç



Sayı: 15 Sehir Postası
.

. 11

Vatandaşları Uludağ’a kent 
manzarası eşliğinde ulaştı-

ran teleferik, kış sezonunun sona 
ermesiyle yıllık periyodik bakıma 
alındı. Her yıl kış ve yaz mevsimi 
öncesinde iki kez bakımdan geçiri-
len teleferiğin bu yılki bakımında, 
tüm elektrik ve elektromekanik 
sistemleri kontrol edildi.
1963 yılından bu yana Uludağ’a alter-
natif ulaşım sağlayan teleferik, Nisan 
ayı boyunca süren periyodik bakı-
mının ardından 21 Nisan Cumartesi 
günü yeniden seferlerine başladı.

İstanbul’da Orman 
ve Su işleri Bakanı 

Veysel Eroğlu’nun yanı 
sıra çok sayıda yerli ve 
yabancı bilim adamının 
katılımıyla düzenlenen 
‘Eski Medeniyetlerde Su 
ve Atıksu Teknolojileri 
Konferansı’na Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) damgasını vurdu. 
Konferansta BUSKİ’nin 
çalışmaları hakkında 
bir sunum yapan BUS-
Kİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 1987’de 
BUSKİ’nin kurulmasıyla, 
su kaynaklarının yerli ye-
rinde ve beklentilere ya-
nıt oluşturabilecek biçim-
de kullanıma sunulmaya 
başlandığını dile getirdi. 
Türkiye’nin ilk ISO 9000 
KYS Belgesi’ne sahip su 
ve kanalizasyon idaresi 
olduklarını hatırlatan Çe-
tinavcı, “İçmesuyu arıtma 
tesislerimizde, 24 saat 
boyunca laboratuvardaki 
numune muslukların-
dan alınan su, haftalık, 
günlük ve ikişer saatte 
bir yapılan kimyasal ve 
mikrobiyolojik analizlerle 
incelenmekte ve denetim 
altında tutulmaktadır. 
Bursa’nın suyu, TS 266 
standardı ve İnsani Tüke-
tim Amaçlı Sular Hakkın-
da Yönetmelik şartlarına 
uygun sağlıklı ve güvenle 
içilmeye hazır olarak kent 
içme suyu şebekesine ve-
rilmektedir. Ayrıca Bursa 
İl Sağlık Müdürlüğü’nce 
içme suyu şebeke suyu-
muz denetlenmektedir” 
diye konuştu.
İçmesuyu analizlerinin, 
içmesuyu şebekesinden 
her iş günü 30 adet numu-
ne alınarak, bakteriyolojik 
analizlerinin yapıldığını 
belirten Çetinavcı, ayrı-
ca her iş günü içmesuyu 
şebekesinde yaklaşık 
100 noktada serbest klor 
miktarı ölçülerek dezen-
feksiyon sisteminin kont-

rol edildiğini ifade etti. 
Kimyasal analizlerin, her 
altı ayda bir ağır metal ve 
diğer kimyasal analizle-
rin ise yılda bir kez rad-
yoaktivite analizlerinin 
yapıldığına dikkat çeken 
Çetinavcı, dezenfeksiyon 
sisteminin sürekli çalıştı-
ğını vurguladı.
160 milyon Euro’luk  
yatırım
Planlanan arıtma tesisle-
ri yatırımlarına ilişkin de 
bilgi veren Çetinavcı, “Al-
man Kalkınma Bankası ile 
imzalanan kredi kapsa-
mında, 1 adet ‘ileri çamur 
kurutma tesisi’ ve 6 adet 
‘atık su arıtma tesisi’nin 
yapımını gerçekleştirece-
ğiz. Kredi kapsamındaki 
projelerin tahmini top-
lam maliyeti 60 milyon 
Euro olup, bunun yüzde 
50’si Alman Kalkınma 
Bankası’ndan, diğer yüz-
de 50’si öz kaynaklardan 
karşılanacaktır. İçmesuyu, 
kanalizasyon, yağmursu-
yu projelerinin yapımının 
finansmanı için de Avrupa 
Yatırım Bankası ile kredi 
anlaşması imzalanmıştır. 
Bu kredi kapsamındaki 
projelerin tahmini toplam 
bedeli 100 milyon Euro 
olup, bunun 50 milyon 
Euro’su Avrupa Yatırım 
Bankası tarafından karşı-
lanacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 60 milyon Euro’luk çamur 
kurutma ve arıtma tesisleri ile 100 
milyon Euro’luk içme suyu, kanalizas-
yon ve yağmursuyu projeleri için gerek-
li kaynağın sağlandığını açıkladı.

Altyapıya 160 
milyon Euro’luk 
yeni yatırım

ç

BursaRay Kestel hattı inşaatında hummalı çalışmalar hızla sürerken, çalışma kap-
samında trafiğe kapatılan Ankara Yolu gidiş istikameti Esenevler-Otosansit arası, 
asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kesintisiz ve konforlu ulaşı-
mın kentin doğusuna ulaştı-

rılması amacıyla inşaatına başla-
nan BursaRay Kestel hattında hava 
şartlarının mevsim normallerine 
dönmesiyle birlikte çalışmalara 
hız verildi. Güzergah üzerindeki 7 
durağın kaba inşaatı büyük ölçüde 
tamamlanırken, Ankara Yolu üze-
rinde yaşanan trafik sıkışıklığının 
da ortadan kaldırılması amacıyla 
yol düzenleme çalışmalarında son 
aşamaya gelindi. Özellikle Ankara 
Yolu gidiş istikametinde trafiğin 
Yiğitler Mahallesi ve Otosansit’e 
yönlendirilmesi nedeniyle bölgede 
yaşanan sorun ortadan kaldırıldı.
Esenevler’e yapılacak kavşağın 
Ankara Yolu gidiş istikametinin 
tamamlanmasının ardından asfalt-
lanan yol ulaşıma açıldı. Çalışma-
lar kapsamında Ankara Yolu gidiş 
istikametinde trafik akışının Yiğit-
ler Mahallesi ve Otosansit içinden 
sağlandığını hatırlatan Başkan Al-
tepe, “Özellikle bu bölgedeki trafik 

yoğunluğu bazı sıkıntılara neden 
oluyordu. Sorunları bir 

an önce çözmek için 
yolun biten bö-

l ü m l e r i n i 

etap etap hizmete açılıyoruz. Şim-
di Esenevler – Otosansit arasında 
yol düzenleme ve asfaltlama çalış-
malarını tamamlandı. Ankara Yolu 
gidiş istikametinin trafiğe açılma-
sıyla Yiğitler Mahallesi ve Otosan-
sit içindeki trafik sorunu ortadan 
kalkmış oldu” diye ko-
nuştu.
Projenin bundan 
sonraki bölümle-
rinin de tamam-

landıkça bekletilmeden hizmete 
açılacağını vurgulayan Başkan Al-
tepe, “Konforlu ulaşımı kentin do-
ğusu ile buluşturacak raylı sistem 
çalışmalarında önemli bir mesafe 
kat edildi. Projenin tamamlanan 
bölümlerini de zaman kaybetme-
den hizmete açacağız. Hedefimiz 
yılsonuna kadar bütün imalatları 
tamamlayıp, 2013 yılının bahar 
aylarında bu hatta yolcu taşımaya 
başlamak” dedi.

ç

Kestel hattı tam gaz 

Teleferik seferlerine başladı

ç

Bursa’da 49 yıldır faaliyet gösteren teleferik, bir aylık bakımının ardından  
21 Nisan Cumartesi günü yeniden seferlerine başladı.



Sayı: 15Sehir Postası
.

.12

Büyükşehir Belediye-
si, Bursa Kütüğü, Kızık 

Köyleri, Çarşı’nın Öyküsü ve 
Ziraat Mektebi, Bursa’nın 
Hazireleri, Anıtsal Eserler, 
Osmanlı’dan Günümüze 
Spor Tarihi gibi somut ol-
mayan kültürel mirası en 
iyi şekilde yansıtan eserlere 
‘Osmanlı Başkenti Bursa’ ve 
“Bursa’da Yapıların Oluşu-
mu” adlı iki eser daha ek-
ledi. Mimar Engin Yenal’ın 
yarım aslı bulan gözlem, 
araştırma ve birikimlerini 
topladığı iki eser İbrahim 
Paşa Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısı 
ile kamuoyuna tanıtıldı.
Bursa kendine özgü 
bir Osmanlı şehri
Osmanlı’ya 130 yıl başkent-
lik ve 6 padişaha ev sahipli-
ği yapan Bursa’nın kendine 
has özellikleri bulunan bir 
Osmanlı kenti olduğunu 
dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu değerleri orta-
ya çıkarmak için yoğun bir 
çaba harcadıklarını vurgu-
ladı. Farklı medeniyetlere 
ev sahipliği yapan Bursa’da 
2300 yıllık Bitinya surların-
dan 600-700 yıllık Osmanlı 
eserlerine ve 60-70 yıllık 
Cumhuriyet dönemi eser-
lerine kadar her alanla fa-
aliyet gösterdiklerini belir-
ten Başkan Altepe, “Bunun 
yanında somut olmayan 
kültürel mirasımızı gele-
cek kuşaklara aktarıyoruz. 
Bu doğrultuda son 8 yılda 
150’ye yakın eseri Bursa 

belgeliğine kazandırdık. 
Değerli mimarımız Engin 
Yenal tarafından kaleme 
alınan ‘Osmanlı Başkenti 
Bursa’ ve “Bursa’da Yapıla-
rın Oluşumu” adlı eserler, 
kültürel birikimimize ışık 
tutacak” dedi.
Çalışmasını ‘ara aşama’ ola-
rak nitelendiren Mimar En-
gin Yenal ise yeni belgeler, 
bilgiler ışığında tüm konu 
başlıklarının detaylıca ele 
alınacağı yeni çalışmalar 
yapılması gerektiğine dik-
kat çekti. Osmanlı’da mi-
mari ve yapı tekniği gibi ko-
nuları detaylıca ele aldığını 
kaydeden Yenal, “Sabit yapı 
elemanları kullanılmasına 
rağmen birbirinden farklı 
görünümde yapıların inşa 
edilmesi Osmanlı ilk dö-
nem mimarisinin ne kadar 
zengin olduğunu ortaya çı-
karıyor” diye konuştu.
Toplantıya katılan Büyük-
şehir Belediyesi eski Baş-
kanlarından Erdem Saker 
ise kayınbiraderi olan 
Yenal’ın bu kitap çalışma-
larına tanıklık eden biri 
olduğunu belirterek, “Ta-
rihin köklerinden gelen 
bilgileri evlerimize kadar 
taşıdığı için Engin Yenal’a 
ve bu eseri Bursa’mıza ka-
zandıran Başkanımız Recep 
Altepe’ye teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da 
her iki kitabında bir çok 
meslek disiplinine önemli 
katkılar sağlayacağını vur-
guladı.

Büyükşehir Belediyesi, somut kültürel 
miras çalışmalarını restorasyon projele-
riyle sürdürürken, somut olmayan miras 
çalışmaları kapsamında iki yeni eseri daha 
Bursa belgeliğine kazandırdı. ‘Osmanlı 
Başkenti Bursa’ ve “Bursa’da Yapıların Olu-
şumu” adlı eserler düzenlenen toplantıyla 
kamuoyuna tanıtıldı.

Bursa belgeliğine 
iki yeni eser daha

ç

Tarih Büyükşehir’le 
ilmek ilmek işleniyor

Büyükşehir Belediye-
si, İncirli Hamamı’nın 
ardından İncirli Caddesi 
üzerindeki 440 yıllık Mu-
allimzade Hamamı’nda 
da restorasyon çalışma-
larını başlattı. Başkan 
Altepe, Yıldırım’da da 
tarihi ilmek ilmek işle-
diklerini söyledi.

Bursa’nın yaşayan canlı bir 
tarih kenti olması yolunda 

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bu dönem hazırlanan 270’e 
yakın tarihi ve kültürel miras 
projesi arasında yer alan İncirli 
Caddesi üzerindeki Muallimzade 
Hamamı’nda restorasyon çalış-
maları başlatıldı. Yıllarca Ana-
dolu Rumeli Kazaskerliği yapan 
Bursa Kadısı Muallimzade Ah-
met Efendi tarafından Aksu Kö-
yü’ndeki cami, zaviye ve mektep 
ile Zeyniler Köyü’ndeki medrese-
ye gelir sağlaması amacıyla 1572 
yılında yaptırılan tarihi hamam, 
yeniden kent silüeti içindeki ye-
rini alıyor. 1854 depreminde bü-
yük zarar gören ve Cumhuriyet 
döneminde yıllarca dökümhane 
olarak kullanılması nedeniyle dö-
kümcüler hamamı olarak da anı-
lan hamamı ilk günkü ihtişamına 
kavuşturacak olan restorasyon 
çalışmaları Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından 
başlatıldı.
Hedefimiz yaşayan  
tarih ve turizm şehri
Tarihi hamamda düzenlenen res-
torasyon başlangıç töreninde ko-
nuşan Başkan Altepe, dönem ba-
şında belirledikleri hedeflere emin 
adımlarla ilerlediklerini söyledi. 
‘Ulaşılabilir bir kent’ hedefi doğrul-
tusunda raylı sistem yatırımları ve 
yerli tramvay üretimi ile Bursa’nın 
Türkiye’de bir merkez haline gel-
diğini belirten Başkan Altepe, 
‘spor kenti’ hedefi doğrultusunda 
da başlayan, biten ve devam eden 
tesis sayısının 100’e yaklaştığını 
kaydetti. Bir diğer hedeflerinin, 
‘yaşayan canlı tarih ve turizm şeh-
ri’ hedefi doğrultusunda bugüne 

kadar hayata geçirdikleri projeler-
le Bursa’nın dünyaya örnek göste-
rildiğini ifade eden Başkan Altepe, 
“Yıldırım’da da tarihi ilmek ilmek 
örüyoruz. Aynı cadde üzerindeki 
Mahkeme Hamamı’nda restoras-
yon devam ediyor. Hemen yakın-
daki Çukur Mescit’in restorasyo-
nu bitti, yakında açıyoruz. Hemen 
üst mahallede Feyzullah Paşa 
Mescidi’nin restorasyonu sürüyor. 
Yıldırım Camii minareleri 150 yıl 
sonra kent siluetindeki yerini aldı. 
Restore ettiğimiz bu eserleri, yine 
o dönemin kültür, sanat ve sosyal 
hayatının yaşatıldığı mekanlar 

haline getiriyoruz. Muallimzade 
Hamamı’da Yıldırımlıların yeni bir 
buluşma noktası olacak bir kültür 
merkezi olarak hizmet verecek” 
diye konuştu.
Davutkadı Mahallesi Muhtarı Nihat 
Gencer de mahallelerine kazan-
dırılan bu eser nedeniyle Başkan 
Altepe ve Keskin’e teşekkür etti.
Mudanya Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk ve İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Ahmet Gedik’in de katıldığı 
törende, restorasyon çalışmaları 
Başkan Altepe ve protokol üyele-
ri tarafından başlatıldı.

ç
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Büyükşehir Bele-
diyesi Huzurevi ek 

binası, tarihi eser resto-
rasyonları ve Balkanlara 
kazandırılan birçok proje-
de hayırsever işadamları 
ve kent dinamikleriyle 
proje ortaklığı yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, yeni 
bir eseri yine hayırsever 
işadamlarının katkılarıy-
la Bursa’ya kazandırıyor. 
Hamitler Mezarlığı’nda 
vefat eden babaları Celal 
Karakaş adına bir cami 
yapmak isteyen Metin- 

Nezir Karakaş kardeşlere, 
yer tahsisi Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yapıl-
dı. Ocak ayında imzalanan 
protokolle yer tahsisini 
alan Karakaş kardeşler, 
düzenlenen törenle Celal 
Karakaş Camii’nin teme-
lini attı.

Büyükşehir Beledi-
yesi, vatandaşla dev-

letin ilk buluşma noktası 
olan muhtarlıkların daha 
sağlıklı hizmet verebilme-
si için teknolojik altyapı 
desteği sağlamaya devam 
ediyor. Bu doğrultuda 
bugüne kadar muhtar-
lıklardan gelen talepler 
üzerinde bilgisayarı bu-
lunmayan ya da mevcut 
bilgisayarları talebi kar-
şılamayan muhtarlıklara 
164 bilgisayar ve yazıcı 
hediye eden Büyükşehir 
Belediyesi, Yıldırım, Os-

mangazi, Nilüfer, Gemlik, 
Mudanya, Kestel ve Gür-
su’daki mahalle ve köy 
muhtarlıklarına 85 ve 82 
yazıcı hediye etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 

Daire Başkanlığı’nın yan-
gın yoğunluğu düşük ve 
merkeze uzak bölgelerde 
olası yangınlara anında 
müdahalenin sağlanma-
sı amacıyla geçtiğimiz 
yıl Eylül ayında Kirazlı 
Mahallesi’nde 7 gönül-
lüyle başlattığı, Gönül-
lü İtfaiye Teşkilatı, 102 
kişilik dev bir kadroya 
dönüştü. İtfaiye Daire 
Başkanlığı’nda verilen 79 

saatlik eğitimi başarıyla 
tamamlayan toplam 102 
gönüllü itfaiyeci alev sa-
vaşçısı olarak sertifikala-
rını aldı. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
sertifika törenine Büyük-
şehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı ve 
AKOM Başkanı Necmet-
tin Şenocak, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü İbrahim 
Tarı, İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan ile gönüllü 
itfaiyeciler katıldı.

Belediye vatandaş 
işbirliğine bir örnek daha

Muhtarlar teknolojiyi 
Büyükşehir’le yakalıyor

İtfaiyenin gönüllü neferleri 

ç

ç

ç

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 13. Konferansı (World Conference Of Historical 
Cıtıes), Vietnam’ın Hue şehrinde yapıldı. Dünyanın önde gelen tarihi şehirlerinin yer 
aldığı konferansta Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen endüstri 
mirasının korunmasına yönelik projeler, diğer üye ülke ve şehirlere örnek gösterildi.

Bir dönem Vietnam’ın baş-
kentliğini de yapmış olan ta-

rihi Hue kentinde 15 Nisan’da baş-
layan ve 3 gün süren konferansın 
açılış konuşmasını Hue Belediye 
Başkanı Phan Trong Vinh yaptı. Gü-
ney Vietnam’ın merkezi ve eski bir 
başkent olan Hue şehrinin bu kon-
feransa ev sahipliği yapmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Vinh, endüstriyel dünya mirasının 
korunması konusunda bu konfe-
ransın büyük bir önemi olduğunu 
hatırlattı. 
Daha sonra konuşan Dünya Tari-
hi Kentler Birliği Başkanı ve aynı 
zamanda Japonya Kyoto Belediye 
Başkanı Daisaku Kadokawa ise, 
bu tür konferanslarla bir taraftan 
endüstri mirasını koruma çaba-
larını geliştirirken diğer taraftan 
kent turizminin gelişmesine kat-
kıda bulunduklarını söyledi. Ko-
nuşmasında, Japonya’nın Nara 
kentinde yapılan 12. konferansa 
ve Türkiye(Konya)’de yapılan 11. 
Konferansa sık sık atıfta bulunan 
Kadokawa, “Türkiye’de, Konya’da 
verdiğimiz gençlik deklarasyonu-
nun ardından bugün önemli mesa-
feler kat ettik” dedi.
Anılar ve somut kalıntı-
lar yeniden canlandırıldı
Açılışın ardından gerçekleştirilen 
‘Endüstri Mirasının Korunması ve 
Çözüm Önerileri’ başlıklı oturum-
da söz alan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Kent Müzesi Koordinatörü 
Ahmet Erdönmez, kısa bir Bursa 
tanıtımı yaptı. Erdönmez, daha 
sonra, ilk olarak Merinos fabri-
kasının kuruluşundan günümüze 
kadarki yaşam hikayesini anlattı. 
Üretimi, istihdamı ve yarattığı eko-
nomik değeri itibarıyla bir dönem 
Türkiye ve Bursa’nın sosyal ve kül-
türel yaşamına yön veren, faaliyet-
te olduğu dönemde Avrupa pazar-
larının yakından tanıdığı bir tesis 
olan Merinos fabrikasının tüm de-
taylarıyla günümüze aktarıldığını 
anlatan Erdönmez, “Bir zamanlar 
çok büyük bir ekonomik değer ta-
şıyan bu tesis bugün modern bir 
kültür merkezi. Ancak, fabrikada 
on yıllar boyunca oluşan yaşanmış-
lıklar, anılar ve somut kalıntılar da 
yine bu tesiste canlandırıldı. Tesis 
bünyesinde oluşturduğumuz Teks-
til Sanayi Müzesi, hem tekstil sana-
yinin hafızası durumunda hem de 
bu tesisin yaşayan küçük bir kop-
yası niteliğinde” dedi. Erdönmez, 
İngilizce yaptığı sunumda, endüst-
ri mirasını koruma çalışmalarında 
en önemli noktanın eserlerin asıl 
işlevini yitirmemesi olduğunu söy-
ledi ve “Biz Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi olarak bu hususa çok dikkat 
ettik. Hiçbir ayrıntıyı, hiçbir anıyı, 
büyük küçük hiçbir eşyayı yok say-
madık. Hepsini büyük bir titizlikle 
değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ta-
rihi Miras Projeler Koordinatörü 
Aziz Elbas ile Osmangazi ve Büyük-
şehir Belediye meclisinden bazı 
üyelerin de katıldığı konferansta 
konuşan Erdönmez, önemli bir en-
düstri mirası eseri olan Fabrika-i 
Hümayun’un yaşam hikayesini de 
anlattı. Bir dönemin en ünlü ipek 
fabrikalarından biri olan tarihi 
yapının bugün tekstil sektörüne 
moda ve eğitim alanında hizmet 
verdiğini anlatan Erdönmez, şu 
bilgileri verdi: “Biz hiçbir zaman 
yapının gerçek işlevini bir kenara 
koymadık. Restore ederek tekrar 
yaşama kattığımız gerek endüst-
ri mirası eserlerimizde gerekse 
anıtsal yapılarımızda, yapının asıl 
işlevini dikkate alarak işlevlendir-
dik. Merinos ve Fabrika-i Hümayun 
bunun en güzel örneklerindendir.”
Sunumun ardından, Merinos fab-
rikasının yaşamını ve bugünkü 
durumunu anlatan İngilizce film 
gösterildi. Amsterdam, Bağdat, 
Barselona, Budapeşte, Floransa, 
Cenova, İsfahan, Lizbon, Paris, 
Prag, Roma, Strazburg ve Taşkent 
gibi Dünya Tarihi Kentler Birliği 
üyesi ve dünyanın önde gelen tarihi 
şehirlerinin temsilcileri, Bursa’da 
bu alanda yapılan çalışmaları bü-
yük bir ilgiyle izledi. 
Üye belediyelere örnek
Oturumun sonunda, Bursa’daki 
endüstri mirası koruma projeleri-

nin Dünya Tarihi Kentler Birliği’ne 
üye belediyelere örnek olarak su-
nulması konusunda ortak görüş 
benimsendi.
Toplantının sanayi mirası başlıklı 
oturumunda, Bursa’nın yanı sıra, 
Kyoto, Endonezya ve Hue’deki en-
düstri mirası çalışmalarından ör-
nekler gösterildi.
3120 eserin ulusal miras ilan edil-
diği, 13 eserin UNESCO tarafından 
koruma altına alındığı Vietnam’ın 
tarihi Hue kentinde başlayan top-
lantının ilk gününde, tarihi mira-
sın ve sanayi mirasının korunma-
sı konusunda eylem planlarının 
hazırlanması, kaynakların doğru 
kullanımı, tarihi miras ve enteg-
rasyon, gelenekleri koruyarak mo-
dernleşme, kültürel değişim, yerel 
halkta farkındalık yaratma, kentsel 
gelişimler ve tarihi mirasın korun-
ması, nüfus artışı ve tarihi mirasa 
etkileri, özelleştirme gibi konular 
ele alındı. 
Toplantıda ayrıca, Dünya Tarihi 
Kentler Birliği’nin Türkiye’deki 
önemli üyelerinden biri olan Kon-
ya Belediyesi de bir sunum yaptı. 
Gençlik meclisi adına  yapılan su-
numda, Konya’nın ve Türkiye’nin 
tarihi ve turistik değerleri tanıtıldı.
13. Dünya Tarihi Kentler Birliği 
Konferansı’nın yapıldığı Hue’de so-
kaklar bayraklarla süslendi.

ç

Bursa’nın endüstri mirası 
dünya gündeminde
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Stadyuma övgü Gemlik’te spora Büyükşehir katkısı

Bursa’da yapılan spor çalıştayına katılan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet 

Baykan, yoğun programının önemli bir kısmını Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni stadyuma 
ayırdı. Genel Müdür Mehmet Baykan, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe ile birlikte stadyum inşaatını 
gezdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Cemal Vardar’ın da eşlik ettiği inceleme gezi-
sinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dev bir eser yükseliyor
Kısa zamanda önemli bir mesafe kat edildiğine tanık ol-
duğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Ge-
nel Müdürü Mehmet Baykan, “Dev bir eser yükseliyor. 
Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin gururu olacak. Dün-
yada eşdeğerleriyle kıyaslanabilecek bir eser yükseliyor. 
Burada sadece bir spor tesisi değil, kültür, sanat ve ya-
şam merkezi yükseliyor. Stadın sadece içine değil bütü-
nüyle baktığınızda, çevresini de gördüğünüzde Nilüfer 
Çayı ve çevresinde oluşturulan bant, yeşil alan, spor te-
sislerinin Bursa’ya ayrı bir güzellik ve özellik katacağına 
inanıyorum. Bu güzel eser nedeniyle Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’yi tebrik ediyorum” dedi.
Uluslararası organizasyonlara katkı
Bir spor adamı olarak spor tesislerinin, stadyumların 
haftada bir veya 15 günde bir kullanılan alanlar olması-
nı kabullenemediğini ifade eden Baykan, “Bu projede te-
melinden çatı aktivasyonuna kadar çok değişik mimari 
uygulamalar, sosyal anlamda şehre ve ülkeye katkı sağ-
layacak önemli çalışmalar yapılıyor. Bir an önce tamam-
lanmasıyla mevcut kapasitesiyle Bursa’ya, Türkiye’ye, 
yakında ülkemizin talip olduğu uluslararası organizas-
yonlarda dünya çapında, Avrupa çapında memleketimi-
ze katkılar sağlayacak” diye konuştu.
Türkiye’nin prestiji olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise yeni 
stadyumun uluslararası arenada da Türkiye’ye prestij 
kazandıracak bir eser olduğunu vurguladı. UEFA’nın en 
son kriterlerine uygun olarak yapılan stadyumda çalış-
maların gece gündüz devam ettiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, önümüzdeki yıl stadyum inşaatın tamamlanaca-
ğını da sözlerine ekledi.

Gemlik’teki spor kulüplerinin 
kullanacak saha bulmakta 

zorlandıkları ve antrenman yap-
mak için bile Bursa’nın değişik il-
çelerine gitmek zorunda kalması 
üzerine harekete geçen Büyükşehir 
Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hiz-
mete açılan Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Spor Salonu’nun ar-
dından ilçeye ikinci büyük spor te-
sisini kazandırdı. Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından sağlanan 
arsada, Gemlik Belediyesi’nden de 
altyapı desteği alan Büyükşehir 
Belediyesi, yaklaşık 700 bin TL’lik 
yatırımla, 2 portatif tribünü bulu-
nan standart ölçülerdeki suni çim 
sahayı ilçeye kazandırdı. Amatör 
spor kulüpleri başta olmak üzere 
çevredeki gençler ile çocuklara da 
hizmet verecek olan sahanın açılışı, 
Başkan Altepe’nin yanı sıra Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Dr. Süleyman 
Şahin, Gemlik Belediyesi Başkan-
vekili Refik Yılmaz, belediye meclis 
üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 
yapıldı.
“Bursa’da ne varsa  
ilçelerde de olacak”
Bursa’yı bir bütün olarak ele aldık-
larını ve merkezdeki hizmetlerin 
tamamının ilçelerde de olması için 
yoğun çaba içinde olduklarını be-
lirten Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, bu spor tesisi ile 
Gemlik’teki spor kulüplerinin bu-
güne kadar yaşadıkları sıkıntıları 
bundan sonra yaşamayacaklarını 
vurguladı. Sadece spor tesisi değil, 
Gemlik’te altyapıdan çevre yatı-
rımlarına kadar her alanda yoğun 
bir çalışma içinde olduklarını dile 
getiren Başkan Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak son 2,5 yılda 
Gemlik’e yaptıkları yatırımın 50 
milyon TL’yi aştığına dikkat çekti. 
Gemlik’in bir şantiyeye döndüğünü, 
altyapının tümüyle yenilendiğini 
ifade eden Başkan Altepe, “Asfalt 
kaplama çalışmalarımız hızla sü-
rüyor. Gemlik ve Kumla’ya meydan 
kazandırma projemiz hızla iler-
liyor. Kurşunlu-Kumsaz’daki 524 
bin metrekarelik parkın inşaatı 
başladı. Gemlik Çarşı Deresi’nin 3 
bin 500 metrelik çevre temizliği ve 
düzenlemesi çalışmaları sürüyor. 
Bunun yanında bitirdiğimiz tesisle-
ri bir bir açıyoruz. Karacaali Sosyal 
Tesisleri’nin ardından temelini at-
tığımız Atatepe Sosyal Tesisleri’nin 
inşaatı da hızla sürüyor. Bursa’yla 
birlikte Gemlik’in de yaşanabilir 
sağlıklı bir kent olması, ilçenin tüm 
güzelliklerinin ortaya çıkarılması 
en temel amacımız” diye konuştu.
Türkiye’ye örnek tesisler
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘spor 
kenti’ hedefi doğrultusunda önemli 
çalışmaları hayata geçirdiğini be-
lirten Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Dr. Süleyman Şahin de açılan her 
spor sahasının kötü alışkanlıkları 
engellediğini vurguladı. Bursa’nın 
spor alanında Türkiye’ye örnek ol-
maya başladığını ifade eden Şahin, 
“Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
çalışmalar kapsamında, Bursa’da 
Fethiye, Yunuseli ve Atıcılar ma-
hallelerinde gerçekten Türkiye’ye 
örnek spor kompleksleri hizmete 
alındı. Yine eğitim ve öğretimde 
sporun öneminden hareketle sayın 
belediye başkanımız, ‘100 Okula 
100 Spor Salonu’ projesi çerçeve-
sinde 25 okulumuza spor salonu 
yaparak gençlerimizin, çocukla-
rımızın hizmetine sundu. Bunlar, 

kötü alışkanlıkların önlenmesi, 
sağlıklı bir nesil yetişmesi açısın-
dan çok önemli hizmetler. Yaptığı 
hizmetler ve spora sağladığı katkı-
lardan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye şükranla-
rımı arz ediyorum” dedi.
 “Gemlik, kabuğunu kırdı”
Açılışı yapılan saha sayesinde 
Gemlik’in tarihi günlerinden birini 
yaşadığını kaydeden Gemlik Bele-
diyesi Başkanvekili Refik Yılmaz ise 
daha bir hafta öncesine kadar ilçe-
deki amatör spor kulüplerinin id-
man yapmak için bile başka ilçelere 

gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. 
Yılmaz, “Birbiri ardına yaptığımız 
hamleler sonucunda kardeşlerimizi 
böylesine meşakkatli bir durumdan 
kurtardık. Amacımız gençlerimizi 
sporla buluşturmak, kahvehane ve 
internet kafelerden uzak tutarak 
sporun ahlakı ve disipliniyle buluş-
malarını sağlamak. Bize her türlü 
çalışmamızda desteklerini esir-
gemeyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür 
ediyorum. Gemlik, başkanımız sa-
yesinde kabuğunu kırdı ve yağmur 
gibi hizmetler almaya başladı” diye 
konuştu.
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik de mahallelerine ka-
zandırılan tesis nedeniyle Başkan 
Altepe’ye çiçek verdi. Ayrıca yapı-
lan açılış çerçevesinde, ilçede faa-
liyet gösteren amatör spor kulüp-
lerinden Karadenizspor’a malzeme 
yardımı da yapıldı.
Açılışın ardından Başkan Altepe, 
Gemlik Belediyesi Başkanvekili Re-
fik Yılmaz ve belediye meclis üyele-
rinden oluşan karma takım, Gemlik 
Belediyesi çalışanlarından oluşan 
karma takımla dostluk maçı yaptı.
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Bursa’nın spor kenti olması hedefi doğrultusunda tesisleşme hamlesi başlatan Büyük-
şehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gemlik Belediyesi’nin de katkılarıyla 
hayata geçirilen suni çim futbol sahasını törenle sporcuların hizmetine sundu.

Yeni stadyumu gezen Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, “Burada dünyadaki 
eşdeğerleriyle kıyaslanabilecek dev 
bir eser yükseliyor” dedi.
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Şükraniye’yi sporla buluşturan tesis açıldı

Bursa Valiliği ve Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı öncülüğün-

de Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür-
lüğü ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu destekleriyle düzenle-
nen ´Eğitim, Sağlık ve Spor Bursa´da 
Hayat Oluyor´ projesi Atatürk Spor 
Salonu’nda başladı.
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
işbirliğiyle düzenlenen ´Eğitim, Sağlık 
ve Spor Bursa´da Hayat Oluyor’ pro-

jesi 421 okuldan 6 bin 430 öğrenci-
nin katılımıyla başladı. Atatürk Spor 
Salonu’nda düzenlenen açılış törenine 
Vali Şahabettin Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan da katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye’nin en önemli zen-
ginliğinin genç nüfus olduğunu belir-
terek, yeni neslin sağlıklı, sporcu ve 
idealist yetişmesi için hiçbir fedakar-
lıktan kaçınmadıklarını söyledi. 
Spor çalıştayı için Bursa’da bulunan 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan da spor sa-
lonunda gördüğü manzaranın kendi-
sini çok mutlu ettiğini söyledi. 
Salona girdiğinde bir çiçek bahçesi-
ne girmiş gibi hissettiğini dile getiren 
Vali Harput da sporcu çocuklara ses-
lenerek, “Sizler, bu ülkenin geleceği 
adına gönlümüzün çiçeklerisiniz. 
Hayat, sporla, eğitimle ve sağlıkla an-
lam kazanır. Sizin okumanız için, spor 
yapmanız ve başarılı olmanız için ne 
gerekiyorsa yapmak bizim en kutsal 
görevimiz” diye konuştu.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent 
olması hedefi doğrultusunda 

yeni nesillerin spora yönlendirilmesi 
amacıyla bu dönem spor yatırımla-
rına büyük önem veren Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan Şük-
raniye Spor Tesisleri törenle hizmete 
açıldı. Kentin doğusundan batısına 
kadar tüm bölgelere halkın yürüme 
mesafede ulaşabileceği spor tesis-
leri ve sosyal donatı alanları ka-
zandırmayı amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu tesisi sayesinde 
başta Şükraniye Spor Kulübü olmak 
üzere bölgedeki tüm amatör kulüp-
lerdeki genç futbolcular daha sağlıklı 
şartlarda spor yapma imkanına ka-
vuştu.
Sporda öncü kent
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu dönem ulaşım, turizm ve spor 
alanlarını öncelikli konular olarak 
belirlediklerini dile getiren Başkan 
Recep Altepe, raylı sistem yatırımla-
rı, yeni yollar ve kavşak düzenleme-
leri ile ulaşımda önemli bir mesafe 
kat ettiklerini söyledi. Bursa’nın kişi 
başı raylı sistemde Türkiye genelinde 
ilk sırada olduğunu belirten Başkan 
Altepe, “İkinci hedefimiz turizmdi. 
Bu konuda da dağından sahillerine, 
kongre merkezinden tarihi miras ça-
lışmalarına kadar yoğun bir çalışma 
içindeyiz. Bir diğer hedefimiz sporda 
da Türkiye’nin öncü kenti konumuna 
geldik. Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü olarak lisanslı sporcu sayımız 6 
bine ulaştı. Bayan voleybol takımımız 
birinci lige yükseldi. Daha şimdiden 
olimpiyatlara gidecek sporcularımız 
var. Tüm bu başarılar ancak tesisleş-
meyle oluyor. Bugüne kadar futbol sa-
hası, spor salonu, tenis kortu, basket-
bol, voleybol sahası, yüzme havuzu, 
kaykay pisti, su ve çim kayağı tesisi, 

gibi biten, başla-
yan ve ihalesi ya-
pılan tesis sayımız 
97’ye ulaştı. Her 
branşın yapıla-
bileceği tesisleri 
Bursa’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. 
Şükraniye spor tesisleri de başta 
Şükraniye Spor Kulübü olmak üzere 
bölgedeki tüm amatör kulüplerimize 
hizmet verecek” diye konuştu.
“Güzel günler görelim”
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da 
Bursa’nın merkezde 2 milyonu aşan 
nüfusu ile en büyük illerden biri oldu-
ğunu belirterek, vatandaşların mutlu 
ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için 
başta Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere tüm belediyelerin üzerine dü-
şen görevleri en iyi şekilde yerine ge-
tirdiğini söyledi. Bütün belediyelerin 
mahallelerde küçük bir yer bile bulsa 
orayı halkın dinlenebileceği, keyifli 
vakit geçirebileceği alanlara dönüş-
türdüğünü ifade eden Arınç, “Sos-

yal belediyecilik 
adına halkımızın 
mutlu ve huzurlu 
olması için bele-
diyelerimiz ne ge-
rekiyorsa yapıyor. 

Bize de onlara katkı vermek ve takdir 
etmek düşüyor. Bu tesisimiz de Şük-
raniye’deki gençlerimize hizmet ve-
recek. Burada sporla tanışan çocukla-
rımız önemli başarılara imza atacak. 
İnşallah güzel günler görelim. Onların 
büyük başarılarına şahit olalım” dedi.
Şükraniye Spor Kulübü Başkanı Cavit 
Aras da mahallelerine kazandırılan 
tesis nedeniyle Başkan Altepe, Baş-
bakan Yardımcısı Arınç ve Vali Şaha-
bettin Harput’a plaket verdi.
Konuşmaların ardından spor tesisle-
rin açılış kurdelesi Başbakan Yardım-
cısı Arınç, Başkan Altepe ve protokol 
üyeleri tarafından açıldı.
Başkan Altepe ve beraberindeki pro-
tokol üyeleri, penaltı atışı yaparak, 
sahayı kullanıma açmış oldu.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nce bugüne kadar projelendirilen, temeli atılan ve açılışı yapı-
lan 97 tesis arasında yer alan Şükraniye Spor Tesisleri, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye- 
spor Kulübü bayan 

voleybol takımı, 
Eskişehir’de sergiledi-
ği başarılı performansla 
‘Aroma Bayanlar 1. Ligi’ne 
adını yazdırdı.
Aroma Bayanlar 2. Ligi 
final grubunda ilk ma-
çını kaybeden ancak 
Karşıyaka’yı ve Ankara 
Karayolları’nı 3-1’lik skor-
la mağlup eden Bursalı vo-
leybolcular, hedefe ulaştı. 
Antrenör Emin İmen’in 
öğrencileri, çok büyük bir 
başarıya imza atarak, final 
grubu maçlarında güçlü 
rakiplerini dize getirip 
Aroma Bayanlar 1. Ligi’ne 
imzasını attı. 
Filenin sultanları 
Bursa’nın gururu
Eskişehir´de yapılan 2. lig 
final maçlarını başarıy-
la tamamlayarak Aroma 
Bayanlar 1. Ligi´ne çıkan 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü Bayan Vo-
leybol Takımı, Yeşim Teks-
til CEO´su işadamı Şenol 
Şankaya´yı ziyaret etti.
Kestel´deki şirket mer-
kezinde gerçekleşen zi-
yarete Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı İlhan 
Satık, Türkiye Voleybol 
Federasyonu As Başkanı 
Ersin Yılmaz, Bursa Ama-
tör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Cemal 
Vardar, Takım Antrenörü 
Emin İmen, yardımcı ant-
renörler ve voleybolcular 
katıldı.
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü voleybol takımı-
nın zorlu bir maratonun 
ardından birinci lige çık-

masının Bursa açısından 
gurur verici olduğunu 
belirten Yeşim Tekstil 
CEO´su Şenol Şankaya, 
sağlanan başarıdan dolayı 
başta Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe 
olmak üzere kulüp yö-
neticilerini, antrenörleri 
ve voleybolcuları tebrik 
etti. Bursa´nın spor kenti 
olma yolunda hızla ilerle-
diğini ve alınan sonuçla-
rın bunun bir göstergesi 
olduğunu belirten Şanka-
ya, voleybolda devler ligi 
olarak adlandırılan ve Fe-
nerbahçe, Galatasaray, Be-
şiktaş gibi spor kulüpleri-
nin boy gösterdiği Aroma 
Bayanlar 1. Ligi´nde bayan 
voleybolculara başarılar 
diledi.
Şankaya’dan övgü
İşadamı Şankaya´dan 
övgü dolu sözler almanın 
kendilerini gururlandırdı-
ğını söyleyen Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Baş-
kan Yardımcısı İlhan Sa-
tık da, alınan başarıda en 
büyük payın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe´ye ait olduğunu 
söyledi. Başkan Altepe´nin 
yolun başından bu yana 
futbol dışındaki branşlara 
da sınırsız destek verdiği-
ni ve kendilerine sağlanan 
imkanlar doğrultusunda 
bu başarıyı elde ettiklerini 
vurgulayan Satık, “Bu açı-
dan çok şanslıyız. Bursa 
halkı adına, kulübümüz, 
hocalarımız ve oyuncu-
larımız adına Başkan 
Altepe´ye şükranlarımızı 
sunuyoruz. Hocalarımızı 
ve oyuncularımızı göster-
dikleri üstün gayretlerden 
dolayı kutluyoruz” dedi.

Bursa’nın sultanları 
1. lig’e adını yazdırdı

Eğitim Sağlık ve Spor Bursa’da hayat oluyor

ç
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından koordine edi-

len Bursa Mobil Eğitim Projesi 
(BUMEP), Bursa’daki ev kadın-
larının teknolojik gelişmelerle 
daha yakından ilgilenmeleri ve 
çocuklarına daha bilinçli eği-
tim verebilmeleri amacıyla 10 
ayda 30 farklı mahallede ha-
yata geçirildi. Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
5 adet özel donanımlı otobüs-
le gerçekleştirilen projeye, 
bugüne kadar 4507 kişi baş-
vurdu, 2103 kişi mezun oldu, 
2305 kişi de eğitime katılmayı 
bekliyor. Eğitimler, 10 ay bo-
yunca Esentepe, Çalı, Adnan 
Menderes, Arabayatağı, Pana-
yır, Başaran, Güneştepe, Üçev-
ler, Hacivat, Yiğitler, Yıldırım, 
Hüdavendigar, Minareliçavuş, 
Vatan, Zümrütevler, Zafer, Ah-
met Yesevi, Şirinevler, Fatih, 
Pınarbaşı, Teferrüç, Bağlarba-
şı, İhsaniye, Soğanlı, Yeşilyayla, 
Mimar Sinan, Bağlarbaşı, Be-

şevler, Sakarya, 75. Yıl ve 
Umurbey mahallelerinde 
7 dönemde 16 yaş ve üze-
rindeki kadınlara yönelik 
olarak düzenlendi.
BUMEP örnek olacak
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi fuar alanında 
(Merinos AKKM) gerçek-
leştirilen sertifika töre-
ninde, BUMEP kurslarını 
başarıyla tamamlayan 

kursiyerlere sertifikaları-
nı ve ödüllerini verdi. BU-
MEP ile bilgisayar eğitim-
lerine katılan kadınların 
tüm annelere örnek olma-
sı gerektiğini belirten Baş-
kan Altepe, “Bursa Mobil 
Eğitim Projesi, toplumun 
direği olan ve bizleri ya-
rınlara hazırlayan annele-
re yönelik özel bir proje. 
Son teknolojinin kullanı-
mı konusunda toplumun 
tüm kesimlerinin bilgilen-
mesini önemsiyoruz. Gece 

gündüz demeden Bursa’nın 
kabuk değiştirmesi amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bursa’nın konuşulacağı 
bu projelerin devamı gelecek” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, BUMEP’in ör-
nek bir proje olduğunu belir-
terek, proje için özel olarak 
hazırlanan otobüslerde ev ka-
dınlarına kadın eğitmenlerle 
eğitim verildiğini ve uygula-
manın çok büyük ilgi gördü-
ğünü söyledi. Bu tür eğitim 
projelerinin devam edeceğini 
söyleyen Başkan Altepe, “Ka-
dınlar, geleceği hazırlıyorlar, 
teknolojiyi yakından takip edi-
yorlar. Sosyal, kültürel ve eko-
nomik her türlü ihtiyaçları ve 
çocuklarını yetiştirirken daha 
etkili olmaları konusunda bu 
eğitimlerin kadınlara fayda-
lı olduğunu düşünüyorum. 
Eğitimler, sağlıklı bir şekilde 
sıradaki kursiyerler için de 
gerçekleştirilecek” şeklinde 
konuştu.

BUMEP kursiyerlerinin sertifika heyecanı
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ev hanımlarına yönelik gerçekleştirdiği 

bilgisayar kursunun 6. ve 7. dönemini başarıyla tamamlayan 632 kursiyer sertifikalarını aldı.
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Engellilere 
güvenlik semineri

Büyükşehir’den Kosova’ya kardeşlik parkı

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından, Bursa 
Toplum Destekli Polis Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 
seminer, engelli vatandaşları güvenlik tedbirleri konu-
sunda bilgilendirdi.

Osmangazi mahalle polisleri 
Ertan Acar ve Özkan Polat’ın 

konuşmacı olarak katıldığı se-
miner, Bursa Kent Konseyi Koza 
Salon’da gerçekleştirildi. Engelliler 
Meclisi üyelerine ‘Toplum Destekli 
Polislik’ ve ‘Evden Hırsızlık’ konu-
ları hakkında sunum yapan Acar 
ve Polat, hırsızlığa karşı alınması 
gereken tedbirleri anlattı, polisi 
ilgilendirdiği düşünülen ve tedbir 
alınmadığı takdirde suç oluşumu-
na sebep olabilecek her türlü ko-
nuda mahalle polisi ile irtibat ku-
rulması gerektiğine dikkati çekti.
Bursa Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 
engelsiz bir yaşam alanı için üyele-
riyle birlikte çalışmalarını sürdür-
düklerini ifade etti. Bursa Toplum 
Destekli Polis Merkezi tarafından 
güvenlikle ilgili önemli bilgiler al-
dıklarını söyleyen Sönmez, Ertan 
Acar ve Özkan Polat’a değerli bilgi-
lendirmelerinden dolayı teşekkür 

etti. Seminerin sonunda Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Sey-
fettin Avşar ve Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, Acar 
ve Polat’a teşekkür belgesi verdi.

Kosova ile Türkiye ara-
sındaki ekonomik işbir-
liğini artırmak amacıyla 

bir dizi temaslarda bulunmak 
için Bursa’ya gelen Kosova 
Başbakan Yardımcısı ve Ti-
caret Sanayi Bakanı Mimoza 
Kusari Lila, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’yi 
ziyaret etti. Kosovalı heye-
ti Bursa’da ağırlayan Bursa 
Organize Sanayi Sanayici ve 
İşadamları Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa 
Barutçuoğlu’nun hazır bulun-
duğu ziyarette konuşan Ko-
sova Başbakan Yardımcısı ve 
Ticaret Sanayi Bakanı Mimoza 
Kusari Lila, iki ülke arasındaki 
tarihi bağları yeniden güçlen-
dirmek istediklerini kaydetti. 
Kosova’nın gelişme ve kalkın-
ma yolunda önemli adımlar 
attığını dile getiren Lila, hal-
kın refah düzeyinin artırılma-
sı amacıyla tekstil, otomotiv 
ve enerji başta olmak üzere 
her alanda Türk yatırımcıları 
Kosova’ya beklediklerini söy-
ledi. Bursa’daki bu farklı alan-
larda faaliyet gösteren çeşitli 
firmalarda incelemelerde bu-
lunacaklarını dile getiren Lila, 
“Halen otoyol inşaatı ve hava-
alanı işletmesinde Türk firma-
lar çalışıyor. Biz Türkiye’nin 
ekonomik alanda gösterdiği 

hızlı kalkınmanın mimari olan 
yatırımcıları kendi ülkemizde 
yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak Bursa’daki belediye-
lerin Kosova ile yakın ilişki-
ler içinde olduğunu çok iyi 
bildiğini dile getiren Lila, 
“Priştine’de üniversite ve has-
tanenin bulunduğu alanda çok 
geniş bir boş alan var. Hasta-
neye gelen hasta yakınları ve 
üniversite öğrencileri bu ala-
nı kullanıyorlar ancak orası 
uygun değil. Düzenlenmesi ve 
park haline getirilmesi gere-
kiyor. Bakanlık, üniversite ve 
hastanenin girişimiyle ora-
ya bir park yapılması projesi 
gündeme geldi ve ben Bakan 
olarak inisiyatifimi koyup, ‘Bu 
işi Bursa yapar’ dedim. Bu ko-
nuda desteğinizi bekliyoruz. 

Hem hasta yakınları, hem öğ-
renciler hem de hemen yanın-
da bulunan Kosova Güvenlik 
Gücü için önemli bir hizmet 
yapmış olursunuz” diye ko-
nuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise özellikle son 
7 yılda Balkanlar’da önemli 
çalışmalarda imza attıklarını 
söyledi. Kosova’da da Priştine, 
Prizren, Obiliç ve Mamuşa Be-
lediyeleri ile kardeş şehir iliş-
kilerinin devam ettiğine deği-
nen Başkan Altepe, “Mamuşa 
Belediye binasını biz yaptır-
dık. Kaçanik’te çalışmalarımız 
devam ediyor. Önümüzdeki 
günlerde Prizren Deresi’nin 
temizliği için bir ekibi gönde-
receğiz. Yani bizim o bölge-
deki çalışmalarımız aralıksız 
sürüyor. Priştine’ye de bir kar-
deşlik parkı kazandırmak için 
elimizden ne geliyorsa yapma-
ya hazırız. Yakın bir zamanda 
teknik ekibimizi gönderip, bu 
konudaki çalışmalarımızı da 
hemen başlatırız” dedi.
Konuklarına tarihi binanın 
meclis salonunu da gezdiren 
Başkan Altepe, ziyaretin anı-
sına Başbakan Yardımcısı ve 
Ticaret Sanayi Bakanı Mimoza 
Kusari Lila’ya el işlemesi bir 
vazo hediye etti.
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