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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dans-
ları Yarışması’na 20 ülkeden katılan 
yaklaşık 600 dansçı ve müzisyen, 
engarenk kostümleriyle görsel bir 
şölene imzasını attı.
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Busmek’in 7. gurur sergisiBilim ve teknolojide farkındalık oluşuyor Kestel’de yüzme keyfi başladı140503

Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından  
dağ ilçelerinden  
Büyükorhan için 
yaptırılan çok 
amaçlı belediye 
hizmet binası,  
hizmete girdi. 

Büyükşehir Bele-
diyesi ve Nilüfer 
Belediyesi’nin kat-
kılarıyla Keles’in 
Alpagut Köyü’ne 
yaptırılan köy kona-
ğı törenle hizmete 
açıldı. 

GÜZERGAH: Stadyum Caddesi- Altıparmak Cadde-
si- Atatürk Caddesi- Heykel- İnönü Caddesi-Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi- Kent Meydanı- Darmstad caddesi 

Kestel artık
daha güvenli

Gemlik Meydanı için 
ilk somut adım atıldı

Hacıvat deresi 
Yıldırım´a 
prestij katacak

Muradiye
tarihiyle
aydınlanacak

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından konforlu ula-

şımı kent merkezi ile buluştur-
mak amacıyla projelendirilen 
Heykel- Garaj (T1) Tramvay 
Hattı’nın ilk aşama ihalesini 
kazanan firma ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
arasında sözleşme imzalan-
dı. Kent merkezinde ulaşımın 
gelecekte daha büyük sorun 
olmaması için risk almak ve 
büyük yatırımları hayata ge-
çirmek zorunda olduklarını 
dile getiren başkan altepe, “bu 
yatırımla, kent merkezi kirlilik 
ve gürültüden arınacak. Hat 
boyunca yapılacak tretuvar ve 
cephe düzenlemeleriyle kent 
merkezi daha kaliteli bir hale 
gelecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kent merke-
zindeki parklanma sorununa köklü çö-

züm üretmek amacıyla projelendirdiği rotas-
yonel katlı otopark sistemi ile 1 aracın park 
edeceği kadar alana toplam 12 araç park edi-
lebiliyor. 

Kapalı çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alın-

ması yönündeki çalışmalarını hızla sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı alt 
çarşıda başlatılan klima sistemi yenilenmesi 
çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir sınırlarının geniş-
lemesine paralel olarak mer-

kez ilçelerde eksikliği hissedilen hiz-
met birimlerini de bir bir oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Kestel İtfaiye binası tören-
le hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Gemlik’e kazandırılacak 

olan ve merkezi sahille buluşturacak 
Ahmet Dural Kent Meydanı projesi 
kapsamında kamulaştırılan ilk bina-
nın yakımı yapıldı. 

Hacıvat Deresi´ndeki ıslah ça-
lışmalarının startını veren Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, çalışmaların bahar döneminde 
tamamlanacağını ve bölgenin önü-
müzdeki yaz dönemine bambaşka 
bir çevreyle gireceğini söyledi.
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Dar alanda yüksek 
parklanma dönemi

Kapalı alt çarşıda  
klimalar yenilendi

Dağ yöresinde Büyükşehir izleri

Sayfa 10’da Sayfa 3’te

Sayfa 8’de

Sayfa 10’da

Sayfa 7’de

Sayfa 9’da

Sayfa 2’de

Konforlu ulaşım
      kent merkezi ile buluşuyor

Sayfa 4’te Sayfa 5’te

Stadyum 
kaba inşaatında 
sona doğru

Bursa’nın en önemli anıtsal yapılarından biri olacak yeni stadyumda devam 
eden çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, kaba inşaat gerçekleşme oranının yüzde 84’lere ulaştığını, kısa zaman-
da stadyumun heybetli görüntüsünün ortaya çıkacağını söyledi. 

Festival yaza
damgasını vurdu

Sayfa 13’deSayfa 15’de
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Muradiye tarihiyle 
aydınlanacak

Osmanlı başkenti Bursa’nın açık 
hava müzesine dönüşerek, turizm-

den alınan payın artırılması amacıyla bu 
dönem tarihi ve kültürel miras çalışmala-
rına büyük önem veren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, bu güne kadar yeterli ilgi 
gösterilmemesi nedeniyle bakımsız hale 
gelen sultan külliyeleri için de düğme-
ye bastı. İlk olarak sultan külliyelerinin 
tüm sorumluluklarını Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan devralan Büyükşehir 
Belediyesi, Sultan 2. Murad tarafından 
1425-1426 yılları arasında yaptırılan ve 
bulunduğu semte adını veren “Muradiye 
Külliyesi” ile ilgili projeleri tamamladı. 
Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 100 
yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey 
yaptırılan ve Fatih Sultan Mehmed’in an-
nesi Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi, II. 
Murad’ın oğlu şehzade Alaaddin Türbe-
si, şehzade Ahmet Türbesi, Fatih’in oğlu 
şehzade Mustafa (Cem Sultan) Türbesi, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade 
Mustafa Türbesi, Sultan II. Bayezid’in eşi 
Şirin Hatun Türbesi, II. Bayezid’in diğer 
eşi Gülruh Hatun Türbesi, Fatih Sultan’ın 
ebesi Ebe Hatun (Gülbahar Hatun) Tür-
besi, II. Bayezid’in oğlu şehzade Mahmud 
Türbesi, II. Bayezid’in gelini Mükrime 
Hatun Türbesi, Fatih Sultan’ın eşlerinden 
Gülşah Hatun Türbesi ile Saraya mensup 

kimselerin (Cariyelerin) gömülü olduğu 
Cariyeler/Saraylılar Türbesi olmak üzere 
toplam 12 türbenin bulunduğu bölgedeki 
restorasyon çalışmalarıyla ilgili ihale de 
geniş bir katılımla yapıldı.
Geceleri başka güzel
Muradiye türbeleri restorasyon ve çevre 
düzenleme uygulama inşaatı kapsamında 
aynı zamanda türbelerin bulunduğu ala-
nın ışıklandırması da yapılacak. Ulucami, 
Emir sultan Camii, Yeşil Türbe ve saat 
kulesi gibi tarihi mekanları ışıklandırma 
sistemleri ile gece de farklı bir görüntüy-
le kent siluetine kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, benzer uygulamayı Muradiye 
türbelerinde de hayata geçirecek. Yerli ve 
yabancı turistlerin en fazla ziyaret etti-
ği mekanlar arasında yer alan Muradiye 
Külliyesi, çalışmaların ardından hem gün-
düz hem de gece bölgeye ayrı bir değer 
katacak.

ç

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan 
sultan külliyelerinin bakım, onarım, güvenlik gibi tüm sorum-
luluklarını üzerine alan Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Külli-
yesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili ihaleyi yaptı. 

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kal-
dırma çalışmalarını merkezin yanı 

sıra tüm ilçelerde uyguladığı restoras-
yon projeleriyle sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Fidyekızık Mahallesi’nin 
meydanında bulunan yaklaşık 100 
yıllık tarihi konağı da ayağa kaldırdı. 
Osmanlı’nın son dönem eserlerinden 
biri olan ve yıkılma tehlikesiyle karşı 
karşıya iken Tarihi Bursa Kızıklar Der-
neği tarafından koruma altına alınan üç 
katlı tarihi yapı, bölgeye değer katacak 
önemli bir kültür merkezine dönüştü-
rüldü.
Tarihi konağın açılış töreninde konu-
şan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tarihin Bursa’ya bir armağanı 
olan Kızıklar’dan günümüze ulaşan 
Hamamlıkızık, Cumalıkızık, Derekızık, 
Değirmenlikızık ve Fidyekızık’ın sahip 
oldukları özgün yapıları ve değerle-
riyle gelecek kuşaklara taşınması için 
gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. 
Cumalıkızık’taki müzenin yeniden dü-
zenlenmesi, Hamamlıkızık Hamamı’nın 
restorasyonu, Derekızık meydanı gibi 
çalışmalarla bu bölgelerin tarihi ve 
kültürüyle daha yaşanılabilir mekanlar 
haline gelmesini hedeflediklerini kay-
deden Başkan Altepe, “Fidyekızık’taki 
bu sivil mimarlık örneği yapı hayırsever 

Tahir Bıyıklıoğlu tarafından bele-
diyemi-

ze bağışlandı. Bursa bu açıdan da örnek 
bir kent. Sadece kamu yatırımları değil, 
hayırseverlerimiz ve kente karşı kendi-
ni sorumlu hisseden vatandaşlarımızın 
katkılarıyla her bölgeye yeni hizmetler 
ulaştırılıyor. Hayırsever ve belediye iş-
birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu kültür 

merkezi hem Kızık kültürünü en iyi şe-
kilde gelecek kuşaklara taşıyacak hem 

de bölge halkının yeni bir buluşma 
noktası olacak” diye konuştu.

Tarihi Bursa Kızıklar Derneği 
Başkanı Ertuğrul Sünel de böl-
geye böyle bir eser kazandır-
dıkları için Başkan Altepe’ye 

teşekkür etti.

Kızık kültürü asırlık 
konakta yaşatılacak

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras çalışmaları 
kapsamında ele aldığı Fidyekızık Kızıklar Konağı, ilk günkü ihtişa-
mıyla Kızık kültürünün yaşatılacağı önemli bir sosyal ve kültürel 
merkez olarak hizmete açıldı.
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Kapalı alt çarşıda 
yılların özlemi gerçekleşti

Karaçelebizade çeşmesi 
Nalbantoğlu’nu ferahlatacak

Kapalı çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ne alınması yönün-
deki çalışmalarını hızla sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kapalı alt çarşıda başlatılan klima 
sistemi yenilenmesi çalışmaları 
tamamlandı. Yıllardır havalandır-
manın yetersiz olması nedeniyle 
hem esnafın hem de vatandaşların 
şikayetlerine yol açan önemli bir 
sorun da ortadan kaldırılmış oldu. 
Yıllardır özlemini çektikleri konfor-
lu alışveriş ortamına Büyükşehir 
Belediyesi sayesinde kavuşan Bur-
sa Yaymacılar ve Benzerleri Odası 
Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu, kah-
valtıya davet ettikleri Başkan Re-
cep Altepe’ye teşekkür etti. Esnafın 
düzenlendiği kahvaltı programına 
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Seyfettin Avşar, Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar ile bölge 
esnafı katıldı.
AVM’lerle yarışır hale geliyoruz
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yenilen klima sistemi ile alt çarşıda 
alışverişin daha konforlu hale geldi-
ğini dile getiren Bursa Yaymacılar 
ve Benzerleri Odası Başkanı Fahret-
tin Tüccaroğlu, yürüyen merdiven 
ihalesinin de yapıldığını ancak ken-
di talepleri üzerine bu çalışmanın 
kış aylarına bırakıldığını hatırlattı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-
rıyla çarşının her geçen gün daha da 
değer kazandığını ifade eden Tüc-
caroğlu, “Klima sistemlerimizin de 
devreye girmesiyle büyük alışveriş 
merkezlerinde sağlanan konforu 
yakalamış oldu. Büyükşehir Beledi-
yemizin katkılarıyla Hanlar Bölgesi 
ve kapalı çarşı esnafı var olmaya de-
vam edecek” dedi.
Bursa’nın kalbi olan çarşının her 
zaman hareketli olması gerektiğini 
kaydeden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ise her ne kadar 
büyüse de Bursa’nın tek merkezli 
bir kent olduğunu hatırlattı. Tarihi 

Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne alınması 
yönündeki çalışmaları titizlikle sür-
dürdüklerini vurgulayan Başkan Al-
tepe, “İnşallah hedefimiz 2014’te bu 
listeye girmek. Çarşı kültürümün en 
önemli değeri. Osmanlı’nın ilk çarşı-
sı burada ve çarşı kültürü Bursa’dan 
dünyaya ihraç edildi. Bu nedenle 
çarşımıza büyük önem veriyoruz. 
Bu nedenle 8 yıldır yoğun bir faali-

yet içindeyiz. Alışveriş merkezlerin-
deki konfor çarşıda da sağlanması 
gerekir. Tarihi hanların restorasyo-
nu, Cumhuriyet Caddesi’ndeki dö-
nüşüm, çarşılardaki düzenlemelerle 
bu bölgeyi bir cazibe merkezi hali-
ne getiriyoruz. Burada yapacağımız 
daha çok iş var. Ancak bu dönüşü-
me esnaf da ayak uydurmalı. Daha 
kaliteli mallar satıp, çarşının katma 
değerini yükseltmeli” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Nalbantoğlu 

Mahallesi´nde yaptırılan ‘Karaçele-
bizade Çeşmesi’ni vatandaşların hiz-
metine sundu. Büyükşehir Belediyesi 
Tarihi ve Kültürel Miras Projeleri Da-
nışmanı ve ArGe Şube Müdürü Aziz 
Elbas, BUSKİ Genel Müdür Yardımcı-
sı Güngör Gülenç ile Nalbantoğlu Es-
naf Derneği Başkanı Yaşar Güntekin 
ve vatandaşlar da açılışa katıldı.
Bursa´nın su kenti olduğunu hatır-
latan ve bu doğrultuda şehrin tarihi 
kimliğine uygun olarak çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade eden Başkan 
Altepe, Karaçelebizade Çeşmesi´nin 
hizmete sunulan 30. çeşme olduğunu 

belirtti. ‘Karaçelebizade Çeşmesi´nin 
bölgenin su ihtiyacını karşılayaca-
ğını belirten Başkan Altepe, “Bursa 
önemli bir su kenti. Her sokak ve 
caddede çeşmeler mevcut. Evliya 
Çelebi´nin dediği gibi, Bursa sudan 
ibaret. Bu nedenle, şehrin kültürüne 
uygun olarak çeşme yapım çalışma-

larımızı hızla sürdürüyoruz. Karaçe-
lebizade Çeşmesi, tamamladığımız 
30. çeşme oldu. 70 çeşme daha yapa-
rak sayıyı 150´ye çıkarmak istiyoruz. 
Her yıl ortalama 10 çeşme yaparak, 
eskiden olduğu gibi ́ Bursa´da su çeş-
meden içilir´ anlayışını yaygınlaştır-
mak temel hedefimiz” diye konuştu.

Bursa Bilim ve Tek-
noloji Merkezi çatı-

sı altında düzenlenen bi-
lim yaz kamplarını sık sık 
ziyaret eden Başkan Alte-
pe, Bursa Kültür A.Ş.’nin 
bu alandaki çalışmaları-
na tam destek vermeye 
devam ediyor. 50 öğren-
ciden oluşan ve Kültür 
AŞ´nin Merinos´taki 
yerleşkesinde organize 
edilen Uygulamalı Fizik 
Yaz Kampı’nda Bernoul-
li deney standı ile Yapı 
ve Robotik atölyelerinde 
yapılan çalışmaları ince-
leyen Başkan Altepe, ço-
cuklarla sohbet etti.
Bilim ve teknoloji ça-
lışmalarında kamuoyu 
farkındalığı oluşturduğu 
ve bilimsel projelere ara-
lıksız devam ettiği için 
Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’ni kutlayan Baş-
kan Altepe, AR-GE man-
tığına sahip, tasarımcı 
ve kabiliyeti olan gençler 
yetiştirmek istediklerini 
söyledi. Bilim yaz kamp-
larının da bu hedefler 
doğrultusunda önemli 
bir görevi yerine getir-
diğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Yaz boyunca dü-

zenlenecek kamplarda, 
ilköğretim ve lise seviye-
sinde öğrenciler haftalık 
kamplara alınıyor. Öğ-
renciler, burada hem yaz 
tatillerini değerlendiri-
yorlar hem de fizik kural-
ları ile metotlarını pratik 
olarak görme, uygulama 
imkanlarına kavuşmuş 
oluyorlar. Eğlenerek, 
kendilerini geliştirmiş 
oluyorlar. Büyükşehir 
Belediyesi olarak hedefi-
miz; özgüveni olan, yeni-
likçi bir mantıkla özgün 
üretimler yapabilecek, 
atak bir neslin yetişme-
sine katkıda bulunmak-
tır. Bu anlamda önemli 
bir görevi yerine getiren 
Kültür AŞ yöneticilerini 
kutluyorum” dedi. 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından klima sistemi yenilenen kapalı alt çarşıda yılların 
özlemi gerçekleşirken, alışveriş hem esnaf hem de vatandaşlar için daha konforlu 
hale geldi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
(BTM) ev sahipliğinde, TÜBİTAK deste-
ği ve Uludağ Üniversitesi’nin katkılarıy-
la 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzen-
lenen Uygulamalı Fizik Yaz Kampı’nı 
ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi´nin şehrin tarihi kimliğine uygun çeşmelerle donatılması 
çalışmaları kapsamında yaptırdığı 30. çeşme olan Nalbantoğlu Karaçelebizade 
Çeşmesi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bilim ve teknolojide 
farkındalık oluşuyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, bölgeye kazandırılan 

ve insanların buluşma noktası olacak, 
sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleş-
tirilmesine imkan tanıyacak tesislerin 
hayırlı olmasını diledi. Dağ bölgelerini 
çok önemsediklerini, rutin çalışma-
lar yanında bölgenin ekonomik olarak 
kalkınmasını çok arzuladıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Yol genişletme, 
parke-asfalt düzenlemeleri, spor alan-
ları, her türlü sıkıntıların çözülmesi ve 
sosyal yardımların yapılması sürekli 
olan şeyler fakat dağ bölgesi için en bü-
yük isteğimiz, bölgenin ekonomik ola-
rak kalkınmasıdır. Bölgenin ekonomik 
olarak kalkınması yönünde Büyükşehir 
Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketler ola-
rak çalışmalarımız sürüyor. Hayvancı-
lıktan tarıma, sudan enerjiye kadar her 
türlü konuda yatırım çalışmalarımız 
bulunuyor” diye konuştu.
Ecdadın emaneti
Dağ bölgelerinin Osmanlı´nın yatağı 
olduğunu ve bu bölgeleri ecdadın ken-
dilerine birer emaneti olarak gördük-
lerini ifade eden Başkan Altepe, Yö-
rük-Türkmen kültürünün yaşatılması, 
ecdadın unutulmaması yönünde yoğun 
faaliyetler içerisinde olduklarını söy-
ledi. Dağ bölgesine Bursa´nın ilçeleri 
olmaları yanında bu yönüyle de büyük 
önem verdiklerini kaydeden Başkan Al-

tepe, “Dağ yöresi bizim için çok önemli. 
Çünkü buralar, ecdadımızın yatağı ve 
bizlere birer emanetidir. Bu nedenle, 
dağ ilçelerinde ve tüm bölgelerde yo-

ğun faaliyetlerimiz var” dedi.
Büyükşehir’den destek alıyoruz
Büyükorhan´ın özellikle son 3 yıl-
da aldığı hizmetlerde Büyükşehir 
Belediyesi´nin büyük desteğini gör-
düklerini vurgulayan Büyükorhan Be-
lediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen, 
“Bugün benim en mutlu günüm. Ülke 
genelinde yaşanan değişim ve gelişim 
artık Büyükorhan´a da yansıyor. Bugü-
ne kadar verdiği desteklerden dolayı; 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
Altepe ve ekibine, halkım ve şahsım 
adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyo-
rum. Sayın başkan ve ekibi, şimdiye 
kadar hep yanımızda oldular ve elle-
rinden gelen her türlü desteği verdiler. 
Allah razı olsun” diye konuştu.

Bosna’da 17 yıl önce yaşanan katliamın izlerini bu-
güne taşıyan Bosna sergisi, Tayyare Kültür Merkezi 

Sami Güner Sanat Galerisi’nde izlenime açıldı. Büyükşehir 
Belediyesi ile Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve 
Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Bosna Haftası’ 
etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Bosna’ sergisi, 17 yıl 
önce tarihte acı bir iz bırakan savaşın izlerini bugünde ya-
şattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
açılışını yaptığı sergide, Bosna’nın yaşadığı acı, fotoğraflarla 
ve barkovizyon eşliğinde vatandaşlara hatırlatıldı. Bosna’da 
Srebrenitca’da yaşanan kanlı olayların simgesi olan ve Sreb-
renitca annelerinin sıkıntılarını ve acılarını işledikleri 11 
yapraklı Srebrenitca çiçeği de sergide satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe´nin girişimleri 
sonucu Bursalı İşadamı Fe-
ridun Kahraman tarafından 
yıkılmak üzereyken yaptırılan 
Bulgaristan´ın Cebel bölgesi 
Kabaağaç Köyü camii, düzen-
lenen törenle ibadete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ ilçelerinden Büyükorhan için yaptırılan çok amaçlı 
belediye hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Büyükorhan ı́n belediye 
binası Büyükşehir´den

Bursa’da Bosna sergisi

ç

ç

çYıkılmak üzere olan Kabağaç Köyü 
Camii´nin restore edilmesi kara-

rının geçen yıl Bulgaristan ziyaretinde 
alındığını ve Bursa´ya dönüşte İşadamı 
Feridun Kahraman´a finansman konu-
sunu açtıklarını belirten Başkan Altepe, 
“Burada gerçekten büyük bir fedakarlık 
oldu. İki katlı bir binaydı ve bodrumu da 
yoktu. Şimdi hepsi yapıldı. İhtiyacı gide-
recek şekilde şirin bir cami oldu. Burada 
finansmanı sağlayan İşadamı Feridun 
Kahraman kardeşimizin yanı sıra mü-
teahhit firmanın da katkıları oldu. Cebel 
Belediye Başkanımız da uğraştı ve bura-
ya öncelik tanıdı. Emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Kabaağaç 
Köyü Camii, bölgeye hayırlı olsun” dedi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer 
de yaptığı konuşmada, Kabaağaç Köyü 
Camii´nin bölgenin tek ibadet mekanı 
olduğunu ve yıkılmak üzere olduğunu 
hatırlattı. Geçen yıl Bulgaristan ziyare-
tinde konuyu Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe´ye açtıklarını 
ve caminin restore edilmesine yönelik 
olumlu cevap aldıklarını belirten Ömer, 
“Başkanımız Recep Altepe´nin girişim-
leriyle, bölgede ikamet eden soydaşları-
mızın ibadet için kilometrelerce yol ya-
parak Cebel´e gelmesinin önüne geçildi. 
Başta Başkan Altepe olmak üzere İşada-
mı Feridun Kahraman ve emeği geçenle-
re, yaptıkları bu hayırdan dolayı halkım 
adına teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışta söz alan İşadamı Feridun Kah-
raman ise aslen Cebelli olduğunu ve ai-
lesinin yıllar önce buradan göç ettiğini 
belirtti. Cebel´i hiç unutmadıklarını, bu-
radaki soydaşların üzüntüleriyle üzül-
düklerini ve sevinçleriyle sevindiklerini 
kaydeden Kahraman, açılışı yapılan ca-
minin hayırlara vesile olmasını diledi

Kabaağaç Camii 
ibadete açıldı
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Keles’in Alpagut Köyü’nde 2005 
yılında çıkan yangında bir köy-

lünün eviyle birlikte alevlere teslim 
olan ve kullanılamaz hale gelen Köy 
Konağı, Büyükşehir Belediyesi ve Ni-
lüfer Belediyesi’nin örnek işbirliğiyle 
tam 7 yıl sonra ihtişamlı görüntüsüyle 
köy meydanındaki yerini aldı. Anlam-
lı bir işbirliğiyle hayata geçirilen Köy 
Konağı’nın açılış törenine Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ke-
les Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, 
Büyükorhan Belediye Başkanı Selami 
Selçuk Türkmen, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar ile çok sayıda davetli katıldı.
Muhtardan teşekkür
Harmanalan Köyü Halk oyunları göste-
risinin ardından kürsüye gelen Alpagut 
Köyü Muhtarı İsmail Oruç, 2005 yılın-
daki yangında kül olan köy konağının 
yapılmasının sürekli konuşulduğunu 
ancak bir türlü yapılamadığını ifade etti. 
2009’da göreve geldikten sonra ilk işinin 
köy konağının yapılması için çalışmaları 
başlattıklarını ifade eden Oruç, “Ancak 
gördük ki geçen dönemki arkadaşları-
mızın karşısına çıkan sorunlar bizim de 
karşımıza bir bir çıkmaya başladı. Mad-
di kaynak sıkıntısını bir türlü aşamıyor-
duk. Ama hiç yılmadık, geri adım atma-
dık. Çünkü bizim Recep Altepe’lerimiz, 
Mustafa Bozbey’lerimiz, Mustafa Bek-
taş’larımız, Turgay Erdem’lerimiz vardı. 
Onların kapısı çaldık. Mustafa Bozbey 
başkanımız, ‘hizmetin olduğu her yerde 
varız’ dedi, tüm kaba inşaat malzemele-
rini temin etti. Köylüler olarak hemen 
inşaatı başlattık ve hemen Büyükşehir 
Belediyemize gittik. Başkanımız Recep 
Altepe, ‘Nilüfer elinden geleni layıkıyla 
yapmış’ dedi ve ince incelik için gerekli 
malzemeleri ve ustaları temin etti. Bu-
gün otel odalarını aratmayacak lükse 
sahip odaları bulunan köy konağımız, 
başkanlarımızın katkılarıyla hizmette. 
Bu bina var oldukça, Recep Altepe’ler, 
Mustafa Bozbey’ler, Mustafa Bektaş’lar 
ve Turgay Erdem’ler asla unutulmaya-
cak” dedi.
Dağ ilçeleri gönülden bağlı
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, hizmete açılan köy konağının çok 
büyük olmasa bile işbirliği açısından 
çok anlamlı bir eser olduğunu vurguladı. 
Türkiye’de yüzlerce belediyede böyle bir 
hizmet binası bulunmadığını hatırlatan 

Başkan Altepe, “Bursa nasıl bize ecdadın 
emanetiyle, dağ yöresi de atalarımızın 
ilk obalarını kurdukları topraklar. Bu 
nedenle biz Yörük Türkmen diyarı dağ 
ilçelerimizin kalkınması, ekonomik ola-

rak güçlenmesi ve göçün durması için 
elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir 
sınırlarında olmasalar bile biz dağ ilçe-
lerini Büyükşehir’e gönülden bağladık. 
Buralardan gelen hiçbir talebi geri çe-
virmiyoruz. Geçen hafta Büyükorhan 
Belediyesi hizmet binasını açtık, bugün 
Alpaguk Köy Konağı’nı açıyoruz. Bu böl-
geye yönelik çalışmalarımız da devam 
ediyor” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi olarak imkanları ölçü-
sünde dağ ilçelerine gerekli desteği her 
zaman vermeye çalıştıklarını dile geti-
ren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey de bu köy konağını yöre halkına 
hediye ettiklerini vurguladı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal 
sorumluluk projelerinden biri olan meslek 

edindirme kurslarının 7. geleneksel sergisi Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
ziyarete açıldı.
Vatandaşlara sanatsal alanda beceri kazandır-
mak, mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak 
ve unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlarını 
yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen BUSMEK, 7. yaşını kutlarken, 
kursiyerlerin el emeği göz nuru olan eserler dü-
zenlenen sergiyle görücüye çıktı. Merinos AKKM 
Fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Müdü-
rü Atilla Gülsar ile kursiyerler ve aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla Keles’in Alpagut Köyü’ne yaptı-
rılan köy konağı törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Zabı-
ta Daire Başkanlığı’na bağlı 
ekipler, sorumluluk sahası 
içinde bulunan Mudanya ve 
Gemlik sahillerini işgal edip, 
buralarda ruhsatsız işletme 
çalıştıran kişilere yönelik 
operasyon düzenledi. 

Büyükşehir–Nilüfer 
işbirliğiyle örnek hizmet

BUSMEK’in 7. gurur sergisi

ç

ç

Yaz aylarının gelmesiyle özellikle 
Mudanya ve Gemlik sahillerinde 

seyyar satıcıların sayısı artarken, va-
tandaşlardan gelen yoğun şikayetler 
üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta 
ekipleri sahillerdeki denetimlerini artır-
dı. Güzelyalı’da sahili kapatarak, burada 
izinsiz olarak vatandaşlara şezlong ki-
ralayan, ruhsatsız kafeterya ve büfe ça-
lıştıran 13 kişiye, faaliyetlerini durdur-
maları yönünde iki hafta önce tebligat 
yapıldı. Yasal sürenin dolmasının ardın-
dan tebligata uymayan bu işletmelere 
yönelik olarak operasyon düzenlendi. 
Sahillerin kullanım haklarıyla ilgili 1990 
yılında çıkan 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na 
göre sahillerin kullanımının halka açık 
olmasını göz önünde bulunduran zabıta 
ekipleri, sahili işgal eden esnafın şez-
long, masa, sandalye, buzdolabı, şem-
siye gibi malzemelerine el konuldu. Bu 
işletmeler hakkında gerekli cezai işlem 
uygulandı.
Öte yandan sahillerdeki denetimlerin 
aralıksız süreceği açıklanırken, izinsiz 
çalışan işletmeler yüzünden sahilleri 
özgürce kullanamayan tatilciler ise za-
bıtanın uygulamasını memnuniyetle 
karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kuruluş çalışmaları süren Bursa 

Bilim ve Teknoloji Merkezi´nin (BBTM) 
ana binasının yılsonuna kadar tamam-
lanmasına ve 40 milyon TL´lik maddi 
kaynağın TÜBİTAK üzerinden BBTM´ye 
aktarılmasına ilişkin ön protokol, 
Ankara´da imzalandı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. 
Yücel Altınbaşak arasında imzalanan 
protokole göre; Büyükşehir Belediyesi, 
kuruluş çalışmaları halen devam eden 
BBTM için bu yılın sonuna kadar ana 
bina yapacak. Yalova Yolu TÜYAP kar-
şısında hazırlanan 12 dönüm araziye 
yapılması planlanan binanın tamam-
lanmasının ardından; Bilim, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı tarafından Bursa için 
ayrılan 40 milyon TL´lik kaynak, TÜBİ-
TAK kanalıyla Büyükşehir Belediyesi 
üzerinden BBTM´ye aktarılacak. Aktarı-
lan finansman, BBTM´nin içerik yapısın-
da kullanılacak.

Sahillerde 
işgale taviz yok

TÜBİTAK´tan dev kaynak

ç

ç
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‘Bursa’da tramvay sistemi ’Konsey’de tartışıldı

Kamu Hizmetleri Derneği’nin bi-
rinci kuruluş yıldönümü müna-

sebetiyle düzenlenen ‘Kamu Hizmet 
Ödülleri Töreni’, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda yapıldı. Bursa Kent Konse-
yi Başkanı Semih Pala, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla 
Ödünç, siyasi partilerin ve derneklerin 
temsilcilerinin katıldığı törende konu-
şan Kamuhizder Başkanı Ömer Küçük-
kaya, derneğin çalışmalarından bah-
sederek, Türkiye’nin 2023 vizyonuna 
uygun olarak faaliyetlerini sürdürecek-
lerini ifade etti.

Törende ayrıca, ‘En Başarılı Kamu Yerel 
Yöneticisi’ ödülüne layık görülen Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin ödülünü Büyükşehir Başkan-
vekili Atilla Ödünç aldı. Törende toplam 
17 kişiye çeşitli dallarda ödülleri teslim 
edildi.

Bursa’da ortaya çıkan rantın 
kent yararına kullanılması yö-

nündeki kararlılığını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, katı atıkları da 
ekonomiye kazandıracak projenin 
ihalesini 2010 yılı sonunda gerçek-
leştirmişti. Üretilecek elektriğin yüz-
de 10’unun Büyükşehir’e kalması 
şartıyla açılan ve 4 firmanın katıldığı 
ihaleyi, oranı yüzde 41’e kadar çıka-
ran ITC-K Enerji Üretim Sanayi ve 
Ticaret AŞ- AKDAŞ Döküm Sanayi ve 
Ticaret AŞ ortak girişimi kazanmış-
tı. Demirtaş çöp toplama sahasında 
1998 yılında başlayan elektrik üre-
timinden Büyükşehir Belediyesi’ne 
ilk iki yıl yüzde 3, kalan yıllarda ise 
yüzde 6 oranında pay verilirken, Ha-
mitler Katı Atık Depolama sahasında 
kurulan tesiste Büyükşehir payının 
yüzde 41’e çıkmasıyla, Bursa’nın 
rantının en iyi şekilde Bursa’da kal-
ması da sağlanmıştı. İhalenin ardın-
dan katı atık depolama sahasındaki 
yatırıma hızla başlayan firma, çöpten 
enerji elde etmeye başladı. Yaklaşım 
10 milyon TL’ye mal olan yatırımın 
ardından saatte 4 bin 800 kilovat 
elektrik üretimi sağlandı.
Çevre için büyük yatırım
Elektrik üretiminin başladığı tesis-
lerde incelemelerde bulunan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, firma yetkililerinden üretim 
hakkında bilgiler aldı. Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın da katıldığı ziyaret-
te konuşan Başkan Altepe, önemli 
bir çevre projesinin de hayata geç-
miş olduğunu söyledi. Depolama 
sahasında oluşan gazların, yatay 
ve dikeyde yerleştirilen borulama 
sistemiyle toplanarak, gaz motor-
larında elektrik enerjisine dönüş-
türüldüğünü dile getiren Başkan 
Altepe, “Böylece, depolama alan-
larında oluşan ve karbondioksite 

göre 21 kat daha zararlı olan metan 
gazının neden olduğu sera etkisinin 
önüne geçildi. Şuanda yaklaşık 22 
bin konutu aydınlatabilecek saatte 
4 bin 800 kilovat elektrik üretimi 
sağlandı. İlave yatırımlarla bu 9 bin 
800 kilovata kadar çıkacak. Firma 
ürettiği elektriği TEAŞ’a satıyor. 
Cirosunun yüzde 41’i de Büyük-
şehir Belediyesi’ne kalıyor. Bunun 
yanında yer kirası da aldığımız için 
Bursa’nın rantının en iyi şekilde 
yine bu kente döndüğü önemli bir 
projeyi hayata geçirmiş olduk” diye 
konuştu.

Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda düzenlenen top-

lantıya Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Semih Pala, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı Danışmanı Taha Ay-
dın, Burulaş Genel Müdürü Levent 
Fidansoy, İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Bursa Şubesi Başkanı Necati Şa-
hin, Durmazlar Makine firmasının 
yetkilileri, akademisyenler, meslek 
odaları, dolmuş ve otobüs esnafı 
katıldı.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih 
Pala, kanundan aldıkları görevleri 
en iyi şekilde yerine getirdiklerini 
söyledi. Kent konseylerini şehir-
lerin ve ilçelerin en iyi şekilde de-
ğerlendirmesi gerektiğini belirten 
Pala, Bursa’nın bu hakkını en iyi 
şekilde kullandığını ifade etti.  
Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Danışmanı ve Makine Mü-
hendisi Taha Aydın, Heykel-Garaj 

(T1) tramvay hattı ve Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı olan ‘İpekböceği’ 
hakkında sunum yaptı. Teknolojiyi 
geliştirirken şehrin bütün özellik-
lerini ve yapılmış etütleri dikkate 

aldıklarını dile getiren Aydın, yerli 
tramvay üretmenin vizyon proje ol-
duğunu belirtti. 
Burulaş Genel Müdürü Levent Fi-
dansoy ise, demiryolu sisteminin 
artık tercih değil, ihtiyaç olduğunu 
ifade etti. Günümüz ulaşımında, 
vatandaşın ihtiyaç duyduğu mekan-
ların 2 ile 30 dakika aralıklarında 
birbirine bağlanması gerektiğini 
anlatan Fidansoy, buna göre araç 
boyutlarının belirlendiğini söyledi. 

Bursa Kent Konseyi’ne 
‘kültürel hizmet ödülü’

ç

ç

ç

Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Semih Pala, Kamu Hizmet-
leri Derneği (Kamuhizder) 
tarafından kültürel hizmet 
alanlarında göstermiş olduğu 
başarılardan ötürü ‘Bursa Kül-
türel Hizmet Ödülü’ne layık 
görüldü.

Bursa’nın tüm kaynaklarını kent ekonomisi için harekete geçiren Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin, Hamitler Katı Atık Depolama alanında oluşan metan gazından 
elektrik üretilmesi projesinde enerji elde edilmeye başladı. 

Bursa Kent Konseyi tarafından şehrin önemli konularının görüşüldüğü ‘Bursa Ko-
nuşuyor’ adlı toplantılarında bu kez ‘Bursa’da Tramvay Sistemi’ her kesimin katılı-
mıyla konuşuldu. 

Hamitler çöplüğü 
koku değil ışık saçıyor
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Kestel artık daha güvenli

Türkiye temasları kapsamında 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-

nı Recep Altepe’yi de ziyaret eden Bul-
garistan Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu, ülkelerine yaptıkları 
yardım ve hizmetlerden dolayı Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. 
Bulgaristan Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Ramadan Atalay, 
beraberindeki heyetle birlikte Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
ziyaret etti. Türkiye Bulgaristan Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk’ün de 
katıldığı ziyarette konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin yerel yönetimler 
ve sivil toplum ayağında önemli bir köp-
rü görevi üstlendiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Bulgaris-
tan başta olmak üzere tüm balkan ülke-
lerine büyük önem verdiklerinin altını 
çizen Başkan Altepe, hemen hemen her 
hafta Bulgaristan’da bir etkinliğe imza 
attıklarını kaydetti. 
Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar ara-
sı Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Öz-
türk ise amaçlarının dostluğu pekiştir-
mek ve geliştirmek olduğunu kaydetti. 
Bursa’daki değişim şaşırtıcı
Türkiye temasları kapsamında Bursa’yı 
görmeden gitmenin mümkün olmadığı-
nı ifade eden Bulgaristan Türkiye Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Ramadan Atalay ise Bursa’daki değişim 
ve gelişimin kendilerini şaşırttığını ifa-
de etti. 

Büyükşehir sınırlarının geniş-
lemesine paralel olarak merkez 

ilçelerde eksikliği hissedilen hizmet 
birimlerini de bir bir oluşturan Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Kestel İtfaiye binası törenle hizmete 
açıldı. Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar, Kestel Kaymakamı Erhan Özde-
mir, AK Parti Bursa Milletvekili İsmet 
Su, AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yal-
çın ile çok sayıda davetlinin katıldığı 
törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, eksikliği yaşa-
nan her konuda çözüm üretmek için 
ellerinden geleni yapıklarını söyledi.
İtfaiye hizmetlerinin belediyecilik hiz-
metleri arasında ayrı bir önemi oldu-
ğunu dile getiren Başkan Altepe, itfaiye 
teşkilatına verdikleri önemi sağladık-
ları ekip ve ekipman destekleri ile gös-
terdiklerini söyledi. İtfaiye hizmetinin, 
arandığında bir iki dakika içinde ulaştı-
rılması gereken bir hizmet olduğunun 
altını çizen Başkan Altepe, “Halkımızın 
can ve mal güvenliğini en iyi şekilde ko-
rumak, olası yangınları en az zararlarla 
atlatmak bizim için çok önemli. Bu ne-
denle itfaiye teşkilatımızı gün geçtikçe 
daha da güçlendiriyoruz. Küçük Sanayi 
ve Mudanya’nın ardından Kestel İtfai-
ye binamızı da hizmete açtık. Personel 
sayımızı 177’den 272’ye çıkardık. Yine 
dar sokak ve uzak köylerdeki olası yan-
gınlara anında müdahale için yangın 
dolapları oluşturduk. İtfaiye bünyesin-
deki 21 personelimiz cankurtaran eği-
timlerinin ardından Gemlik ve Mudan-
ya sahillerinde halkımız can güvenliğini 
sağlamak için görev yapıyor. Kestel 
ilçemizde 7 mahallesi ve 28 köyünün 
yanında sanayi bölgelerinde bulunan 
yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle 
yangın riski büyük olan bir bölge. Hiz-
mete açtığımız modern binamız saye-
sinde olaylara daha kısa zamanda mü-
dahale edilecek. Aynı zamanda burada 
konuşlanan 112 ambulansı ile olası ya-
ralanmalara ilk müdahale daha çabuk 
yapılacak” diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar 
da özellikle son dönemde Büyükşehir 
Belediyesi’nden önemli destekler al-
dıklarını ve bu desteklerle ilçenin daha 
yaşanabilir çağdaş bir ilçe konumuna 
geldiğini söyledi. 

Törende Bursa Kültür ve Sanat Derneği 
Geleneksel Tiyatro Topluluğu’nun ser-
gilediği tiyatro gösterisi de ilgiyle izle-
nirken, itfaiye ekipleri de 52 metrelik 
merdiven sepetine takılan atlama tüne-
li ile 6 katlı binanın çatısından tahliye 
tatbikatı yaptı.
Daha sonra açılış kurdelesini kesen 
Başkan Altepe ve protokol üyeleri itfai-
ye binasını gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından Dünya Çevre Günü etkin-

likleri kapsamında bu yıl ilk kez düzen-
lenen ‘Temiz Türkiyem Yarışması’nda 
derece giren belediyeler, muhtarlar ve 
sanayi kuruluşları İstanbul Four Sea-
sons Otel’de düzenlenen törenle ödülle-
rini aldı. Çevre ve Şehir Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu’nun 
yanı sıra Valiler, Büyükşehir Belediye 
Başkanları ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı törende ‘En Temiz Büyükşe-
hir Belediyeleri’ kategorisinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi birincilikle ödüllendirildi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, çevre beratını Mersin Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu’ndan aldı. 
Atık su arıtma tesisleri, katı atık depo-
lama sahasında elektrik enerjisi üreti-
mi, tıbbi atık tesisi gibi çevre yatırım-
larının yanında dere ıslah çalışmaları, 

kente kazandırılan parklar gibi çok sa-
yıda çevre projesiyle birincilik ödülünü 
almaya hak kazanan Başkan Altepe, 
tören sonunda NTV’nin sorularını ya-
nıtladı. Bugüne kadar sanayi kenti ile 
öne çıkan Bursa’da geçmişte çevrenin 
de hoyratça kullanıldığını belirterek, 
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent olması için 100’ün üzerinde 

çevre projesini hayata geçirdiklerini 
söyledi. Özellikle atıklarını herhangi 
bir arıtmaya tabi tutmadan doğaya bı-
rakan işletmelere karşı ciddi yaptırım-
lar uyguladıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bugüne kadar çevreye hoyrat-
ça zarar veren 58 tesise kapatma cezası 
uygulandı. Bu yöndeki kararlılığımız 
sürüyor ve 10’larca işletme hakkında 
da yasal süreç devam ediyor. Bunun 
yanında çevreye duyarlı yatırımları ile 
öne çıkan işletmeleri ilk kez bir Büyük-
şehir Belediyesi olarak ödüllendirdik. 
Marifet iltifata tabidir. Bir taraftan çev-
reye zarar verenleri cezalandırırken, 
bir taraftan da çevreye duyarlı olan 
işletmelerin teşvik edilmesi gerektiği-
ne inanıyoruz. Gelecek nesillerimize 
bırakacağımız en büyük mirasın çevre 
olduğu bilinciyle yatırımlarımızı hız 
kesmeden sürdüreceğiz. Burada aldığı-
mız ödül de bize ayrı bir şevk ve heye-
can verdi” diye konuştu.

Bulgaristana
Destek 
Teşekkürü

ç

ç

ç

İtfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşevler Küçük Sanayi ve Mudanya 
İtfaiye Binası’nın ardından Kestel İtfaiye Binası’nı da hizmete açtı.

Türkiye temasları kapsamında 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’yi de 
ziyaret eden Bulgaristan 
Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu, ülkelerine yap-
tıkları yardım ve hizmetler-
den dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Temiz Türki-
yem Yarışması’nda, İstanbul ve Sakarya ile birlikte birinci oldu. 

Büyükşehir ‘Çevre Oscarı’nı Bursa’ya kazandırdı
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Hacıvat deresi Yıldırım´a prestij katacak

Hacıvat Deresi´ndeki ıslah 
çalışmalarının startını veren 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, çalışmaların bahar dö-
neminde tamamlanacağını ve böl-
genin önümüzdeki yaz dönemine 
bambaşka bir çevreyle gireceğini 
söyledi. Projenin yaklaşık 12 milyon 
TL´ye mal olacağını belirten Başkan 
Altepe, Hacıvat Deresi ıslah çalışma-
ları kapsamında 4 kilometrelik dere 
temizliği ve düzenlenmesinin yanın-
da Hacıvat ile Çınarönü mahalleleri 
arasında kalan 40 bin metrekarelik 
alanda rekreasyon çalışmalarının 
yapılacağını kaydetti. Başkan Alte-
pe, “Dere ıslahı yanları taş duvar, 
tabanı betonarme olarak yapılacak. 
Dere ıslahı bölümü, Ankara yolunun 
üst tarafından başlayarak, Çevre 
Yolu´nu takiben Vakıfköy köprüsüne 
kadar olan kısmı kapsıyor” dedi.
Yeni cazibe merkezi olacak
Proje tamamlandığında rekreas-
yon alanlarıyla birlikte bölgenin 
Yıldırım´ın adeta cazibe merkezi 
haline geleceğini vurgulayan Baş-
kan Altepe, “40 bin metrekarelik 

rekreasyon alanı düzenlemeleri çer-
çevesinde; Hacıvat ve Çınarönü spor 
kulüpleri için suni çimli sahalar, 
soyunma odalı Avrupai tarzda spor 
tesisleri de yapılacak. Yine düzenle-
meler çerçevesinde; yürüyüş yolları, 
spor aletleri, park düzenlemeleri ve 
oyun parkları da yer alacak. Bura-
sı, Hacıvat ve Çınarönü mahalleleri 

başta olmak üzere Yıldırım´ın ve 
Bursa´nın buluşma merkezi ola-
cak. Burası annelerin çocuklarıyla, 
dedelerin torunlarıyla hoş vakitler 
geçireceği bir mekan haline gele-
cek. İnşallah açılışı önümüzdeki 
bahar dönemine kadar yapacağız. 
Yılıdırım´a ve Bursamıza hayırlı ol-
sun” diye konuştu.

Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması baş-
ta olmak üzere, Uludağ, termal kaynaklar, doğal 

güzellikler, kongre merkezi, konaklama yatırımlarının 
teşviki gibi projelerle turizmin tüm alanlarında önem-
li çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
kentin sahip olduğu değerlerin tanıtımı konusunda 
da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bursa, Eskişe-
hir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteğiyle 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘bursa.
com.tr’ internet portalı sayesinde kentin tüm özel-
likleri dünyanın her köşesindeki internet kullanıcıla-
rının parmaklarının ucuna kadar götürüldü. Türkçe 
ile birlikte Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Rusça, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Yunanca ve Fars-
ça hazırlanan internet sitesini ziyaret eden kullanıcı-
lar, Bursa’nın nüfusu, bilgi birikimi, insan gücü, tarihi, 
doğal ve kültürel güzellikleri, ulaşım, konaklama te-
sisleri, gezilecek yerler gibi pek çok konuya fotoğraf, 
video ve panoramik görüntüler eşliğinde rahatlıkla 
ulaşabilecek.

Önemli olan bilginin doğruluğu
Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımına önemli bir 
katkı sağlayacak olan projenin tanıtım toplantısı 
Merinos Park’taki Göl Kafe Sosyal Tesisleri’nde ya-
pıldı. BEBKA Genel Sekreteri Dr.Mehmet Sait Cülfik 
ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar’ın da katıldığı toplantıda konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, günümüz-
de teknoloji ve bilişim yatırımlarının önemine vurgu 
yaptı. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini 
ve dünyanın global bir köy halini aldığını ifade eden 
Başkan Altepe, “Artık dünyanın herhangi bir yeri ile 
ilgili veya bir konuya ilişkin bilgileri bilgisayardan, 
tabletten ve cep telefonundan öğrenmek çok kolay. 
İnternet üzerinden her türlü bilgiyi bulmak mümkün. 
Ancak burada önemli olan ulaşılan bilginin doğruluğu 
ve güvenilirliği. Bu noktada tamamen kurumsal ola-
rak hazırlanan ‘bursa.com.tr’, doğruluk, güvenirlilik 
ve güncelleme açısından son derece önemli bir kay-
nak niteliği taşıyor” dedi.
Projeyi destekleyen BEBKA’nın Genel Sekreteri Dr. 
Mehmet Sait Cülfik de 2 yıl içinde 130 projeyi destek-
lediklerini bu projelerden 65’inin tamamlandığını ve 
diğerlerinin devam ettiğini vurguladı. Bu süre içinde 
kendilerine 665 proje müracaatı yapıldığını dile ge-
tiren Cülfik, “Bu rakamlar proje üretimi konusunda 
bölgemizin potansiyelini gösteriyor. Biz bir projeyi 
değerlendirirken önce kendin önceliklerini göz önüne 
alıyoruz. Her türlü tarihi, kültürel ve turistik birikimi 
bünyesinde barındıran Bursa’nın da böyle bir proje ile 
desteklenmesini uygun bulduk” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa, Es-
kişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 
(BEBKA) desteğiyle hayata geçirdi-
ği ‘bursa.com.tr’ internet portalı ile 
Bursa’nın tüm değerleri 11 dilde dün-
yaya tanıtılıyor. 

Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen Nilüfer Çayı, Cilimboz ve Gökdere’de ıslah çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, Hacivat Deresi’nde de ıslah çalışmalarının startını verdi. 

ç
ç

Bursa, 11 dilde 
parmaklarınızın ucunda
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Gemlik meydanı için 
ilk somut adım atıldı

Kent merkezinin yanı sıra mer-
keze bağlı tüm ilçelerde de 

meydan ve büyük park projelerine 
hız veren Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik Ahmet Dural Kent Meydanı 
projesi kapsamında kamulaştırılan 
ilk biranın yıkımını yaptı. Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından çalışmala-
rına geçtiğimiz yıl başlanan ancak 
mülk sahiplerinin uzlaşmamasıyla 
konunun yargıya taşınması nede-
niyle yaşanan gecikmenin ardından 
ilk etapta yer alan 8 parselden ka-
mulaştırılan ilkinde yıkım başladı. 
Diğer binalar ile ilgili mahkeme 
süreci devam ederken, Büyükşehir 
Belediyesi toplamda 22 parselin 
kamulaştırılmasıyla yaklaşık 6 bin 
metrekarelik bir meydanı ilçeye ka-
zandıracak. Sadece kamulaştırma 
maliyetinin 20 milyon TL’yi aşması 
beklenirken, mahkeme kararlarının 
ardından diğer binalarda hemen yı-
kılacak.
Sadece alt yapıya  
30 milyon TL 
Gemlik’in vitrininin yenileneceği 
proje kapsamında yıkım çalışmala-
rını başlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu yıkımın 
sembolik olduğunu ancak yıllardır 
konuşulan bir projenin başlaması 
açısından büyük anlam taşıdığını 
söyledi. Gemlik’in de daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent olması için yo-
ğun bir çaba içinde olduklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Kanalizasyon, 
içme suyu ve yağmur suyu hatları, 
su depoları gibi altyapı yatırımları-
na 3 yılda 30 milyon TL’lik harcama 
yaptık. Bunun yanında Çarşı Deresi 
ıslah projesi devam ediyor. Köylere 
kadar tüm yolların asfaltlanması, 
tarihi eserlerin ayağa kaldırılması 
çalışmalarımız sürüyor. Karacaali 
Narlı tesislerimizi açmıştık şimdi 
ilave tesisler ve havuzumu da ta-
mamlamak üzereyiz. Atatepe Sosyal 
tesislerini bir an önce ilçeye kazan-
dırmak için yoğun çalışma içindeyiz. 
İskele onarımları, sahil düzenleme, 
park ve meydan çalışmalarımız il-
çenin her köşesinde devam ediyor. 
Gemlik’te şuana kadar 74 proje üze-
rinde çalışıyoruz, dönem sonuna ka-
dar 100 projeyi ilçeye kazandırmak 
istiyoruz. Tüm bu hizmetler Gemlik-
lileri mutlu etmeli. Düne kadar söz-
de olan projeleri Gemlik Belediye-
mizle koordineli bir şekilde icraata 
dönüştürüyoruz” diye konuştu.
40 yıldır konuşuluyordu
Gemlik Belediyesi Başkanvekili 

Refik Yılmaz ise Gemlik’e meydan 
kazandırılması fikrinin ilk olarak 
1972 yılında gündeme geldiğini ve 
40 yıldır konuşulmanın ötesine ge-
çilemediğini kaydetti. Belediyeden 
rantı kesilen bazı kesimlerin Gem-
lik’teki hizmet kervanını gölgeleme-
ye çalıştığını ileri süren Yılmaz, “Biz 
konuşmuyoruz, çalışıyoruz. Çalmı-
yoruz hizmet ediyoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin katkıyla Gemlik’e ya-

pılan hizmetleri gölgelemeye kim-
senin gücü yetmez. Alt yapıdan sos-
yal tesislere, paklardan meydanlara 
kadar her alanda Gemlik’e önemli 
projeler kazandıran Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve ekibine te-
şekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından kamulaştır-
ması tamamlanan ilk binanın yıkımı 
yapıldı.

Bursa’nın yeniden 
‘yeşil’ kimliğini ka-

zanması amacıyla özel-
likle yapılaşma yoğunlu-
ğunun fazla olduğu tüm 
bölgelere park, bahçe 
ve sosyal donatı alanları 
kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Er-
tuğrul Mahallesi’ne ka-
zandırılan Ertuğrul Parkı 
törenle kullanıma açıldı. 
Bursa´nın en büyük 
özelliğinin ‘yeşil’ oldu-
ğunu, kentteki yeşil alan 
miktarını artırmak için 
yoğun faaliyetler içerisi-
ne girdiklerini belirten 
Başkan Altepe, Ertuğrul 
Parkı´nın da bu çalış-
malardan biri olduğunu 
kaydetti. Yaklaşık 19 bin 
metrekarelik atıl bir ala-
nı 1 milyon TL´lik harca-
ma ile yeniden düzenle-
diklerini ve park olarak 

Nilüferlilerin hizmetine 
sunduklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Atıl bir 
alandan doğan Ertuğrul 
Parkı, Nilüferlilerin nefes 
aldığı, anne ile çocukla-
rın, dedelerle torunların 
buluşma mekanı olacak. 
İçerisinde yürüyüş yol-
larının, spor aletlerinin, 
ahşap ve plastik çocuk 
oyun gruplarının bulun-
duğu bu park, bölgeye 
değer katacak. Ertuğrul 
mahallemize, Nilüfer´e 
ve Bursa´ya hayırlı ol-
sun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik’e kazandırılacak olan ve merkezi sahille 
buluşturacak Ahmet Dural Kent Meydanı projesi kapsamında kamulaştırılan ilk 
binanın yakımı yapıldı. 

Nilüfer´e nefes aldıracak parkç

ç
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Dar alanda yüksek parklanma dönemi 

Kent merkezine raylarla kalite gelecek

Cadde otoparkları ile özel-
likle araç trafiğinin yoğun 

olduğu cadde ve sokaklardaki 
parklanma karmaşasını çözüme 
kavuşturan Büyükşehir Beledi-
yesi, şimdi de dar alanda yüksek 
parklanma dönemini başlatıyor. 
Kent merkezindeki otopark ya-
pılacak büyük alan bulmanın 
mümkün olmadığını göz önün-
de bulunduran Büyükşehir 
Belediyesi’nin minimum alanda 
maksimum parklanma hedefiyle 
projelendirdiği rotasyonel kat-
lı otopark, Bursa’nın alanında 
en deneyimli firması olan Şan-
mak Makine Sanayi tarafından 
üretildi. Sadece bir aracın park 
edebileceği bir alana 12 aracın 
park edebileceği şekilde 7 katlı 
olarak üretilen ve dönme dolap 
sistemi gibi çalışan ‘Ringopark’, 
düzenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı.
Türkiye ve Avrupa’da ilk
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, her türlü nimeti 
barındıran Bursa’nın özellikle 
sanayi kimliği ile öne çıktığını 
hatırlatarak, bu alanda yeni ta-
sarım ve üretimlerle Bursa’nın 
kenti markalarını oluşturdu-
ğunu söyledi. Herkesin ‘yapıla-
maz’ dediği yerli tramvayı Bursa 
sanayiinin gücü ve birikimi ile 
2,5 yılda ürettiklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, otopark sistem-
leri konusunda 15 yıllık dene-
yimi bulunan Şanmak firması 
tarafından üretilen 7 katlı siste-

min de Türkiye ve Avrupa’da bir 
ilk olduğunu söyledi. Firma ta-
rafından bugüne kadar 3-4 katlı 
sistemlerin üretildiğini ancak 7 
katlı sistemin bir ilk olduğunu 
dile getiren Başkan Altepe, “Bu 
ilke vesile olduğumuz için mut-
luyuz. Bu sistem özellikle kent 
merkezindeki parklanma so-
rununa köklü çözüm üretecek” 
dedi. Başkan Altepe, projenin 
kapsamı alanı bakımından bir 
ilk olması nedeniyle TÜBİTAK 
tarafından da desteklendiğinin 
altını çizdi.
Bursa’da 25 yıldır otomotiv sa-
nayiine hizmet veren ve son 15 
yıldır da özel otopark sistemleri 
üretimi yapan Şanmak Makina 
Sanayi Genel Koordinatörü Cü-
neyt Şener ise Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe viz-
yonu ve teşviki sayesinde böyle 
bir projenin hayata geçtiğini 
vurguladı. Dünyanın 50 ülkesine 
otopark sistemi ihraç ettiklerini, 
halen New York’ta kendi kur-
dukları 200 otopark sisteminin 
çalışır halde olduğunu vurgula-
yan Şener, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız geniş vizyonu ile 
hayata geçirdiğimiz proje A plus 
enerji tüketimi ve üst düzey gü-
venlik sistemine sahip. Herkes 
tarafından kolaylıkla kullanıla-
bilecek olan sistemdeki sensor-
lar sayesinde park alanına biri 
girdiği zaman sistem otomatik 
olarak duruyor” dedi.

Bursa’da ulaşım sorununu 
tüm çağdaş dünya kentler-

de olduğu gibi raylı sistem yatı-
rımlarıyla çözmekte kararlı olan 
Büyükşehir Belediyesi, Bursaray 
Kestel hattında yoğun çalışmalar 
devam ederken, kent merkezi için 
de tarihi bir adım attı. Şehir içi 
tramvay hatlarının ilk uygulaması-
nı Cumhuriyet Caddesi- Davutkadı 
arasında uygulamaya geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, vatandaşla-
rın uygulamaya olan ilgisinin gün 
geçtikçe artmasıyla birlikte ana 
hatlardan ilki olan Heykel-Garaj 
(T1) tramvay hattında uygulama 
sürecine geldi. Yaklaşık 6,5 kilo-
metrelik hattın 25 Haziran’da ya-
pılan ihalesinde 18 milyon TL ile 
en uygun teklifi veren İspanyol 
Comsa SA şirketi ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında sözleşme im-
zalandı.
Burulaş’ta düzenlenen imza töre-
ninde konuşan Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Recep Altepe, seçim 
öncesi Bursa’yı demir ağlarla öre-
ceklerini ve Yıldırım’dan Nilüfer’e 
kadar kentin çağdaş ve kesintisiz 
ulaşımla buluşturulacağının sözü-
nü verdiklerini belirterek, bu sözü 
tutmanın gururunu yaşadıkları-
nı söyledi. Sözleşmesi imzalanan 
Heykel-Garaj tramvay hattı ile 26 
kilometrelik hattı Bursa’ya kazan-
dırmış olacaklarını hatırlatan Baş-
kan Altepe, bu projenin bir başlan-
gıç olduğunu, yakın bir zamanda 
terminal hattı ile ilgili çalışmaların 

da başlatılabileceğinin müjdesini 
verdi. Heykel- Garaj hattı ile enteg-
re olarak planlanan Kanal boyu, 
Terminal ve eski Yalova yolu hatla-
rıyla ilgili proje çalışmalarının sür-
düğünü belirten Başkan Altepe, 
bu tempoyla giderlerse Terminal 
hattı ile ilgili çalışmaları da başla-
tabileceklerini müjdeledi.
Stadyum Caddesi- Altıparmak 
Caddesi- Atatürk Caddesi- Hey-
kel- İnönü Caddesi-Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi- Kent Meydanı- Darmstad 

caddesi güzergahının trafik yo-
ğunluğu açısından sıkıntılı bir böl-
ge olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, çalışmaları kısa zamanda 
bitirip, vatandaşlara ve sürücülere 
fazla bir sıkıntı yaşatılmayacağını 
vurguladı. Sözleşme süresi 1 yıl 
olan projeyi 10 aydan daha kısa 
zamanda bitirmek için gerekli her 
türlü çalışmayı önceden yaptık-
larını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Raylar ve gerekli teknik malze-
melerle ilgili siparişleri daha önce-

den vermiştik. Önümüzdeki hafta 
raylar geliyor ve 10 gün içinde ilk 
kazmayı vuracağız. Çünkü örneğin 
Altıparmak Caddesi’ne girdiğimiz 
zaman kazdığımız yere, hemen 
rayları döşeyip, 40 günü bulma-
dan oradan çıkmalıyız. Zaten ça-
lışma boyunca yolun kapatılması 
söz konusu değil” dedi.
Hattın geçtiği caddelerin genişle-
tilmesinin mümkün olmadığını, 
geçmişte 150 bin nüfuslu kentin 
kullandığı caddelerin bugün 2 
milyon nüfusa yetersiz geldiğini 
kaydeden Başkan Altepe, lastik 
tekerlekli araçlarla çözümün im-
kansız olduğuna değildi. Yaklaşık 
250 kişi taşıyan ve tramvayın, 
2’şer kişi taşıyan 100 araca denk 
geldiğini kaydeden Başkan Alte-
pe, “Yani bir tramvayın o caddeye 
girmesi 100 aracın o caddeden 
uzaklaşması demek. Avrupa’nın 
tüm çağdaş kentleri ulaşımı böyle 
çözdü. Avrupa’nın 80 yıl 100 yıl 
önce yaptıklarını biz hala ‘acaba 
olur mu’ diye tartışıyoruz. Hattın 
geçtiği güzergahta doğal olarak 
araç parklanmaları ortadan kal-
kacak, caddeler modern bir görü-
nüme kavuşacak. Bu caddelerdeki 
otopark sorununu da yine bizim 
geliştirdiğimiz ringo parklarla çö-
zeceğiz. 100 metrekarelik bir ar-
saya bir cadde boyunca sıralanan 
araçları park edebileceğiz. Aynı 
zamanda güzergahta ray döşeme-
lerinin yanında tretuvar ve cephe 
düzenleme çalışmaları da yapıla-
cak. Kent merkezi, araç gürültüsü, 
egzoz gazı kokusundan arınacak. 
Şehre kalite gelecek” diye konuştu.
İspanyol Comsa SA şirketinin 
Kontrat Direktörü Pedro Migu-
el Rivero Moya ise 100 yılı aşkın 
süredir sadece demiryolları üze-
rine çalışan firmalarının alanında 
İspanya ve Avrupa’nın en büyük-
lerinden biri olduğunu vurguladı. 
Barselona, Madrid, Valencia, Bil-
bao, Malaga, Lizbon, Porta gibi şe-
hirlerin tramvay hatlarını kendile-
rinin yaptığını dile getiren Pedro 
Miguel Rivero Moya, bir asrı aşkın 
deneyimlerini Bursa’ya aktaracak-
larını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Seyfettin Avşar 
ile Burulaş Genel Müdürü Levent 
Fidansoy’un da katıldığı törende 
konuşmaların ardından Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile Comsa SA Kontrat Direktörü 
Pedro Miguel Rivero Moya arasın-
da sözleşme imzalandı.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezindeki parklanma sorununa köklü çözüm üretmek amacıyla projelendir-
diği rotasyonel katlı otopark sistemi ile 1 aracın park edeceği kadar alana toplam 12 araç park edilebiliyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından konforlu ulaşımı kent merkezi ile buluşturmak amacıyla projelendirilen Heykel- Garaj (T1) Tram-
vay Hattı’nın ilk aşama ihalesini kazanan firma ile Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe arasında sözleşme imzalandı. 
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Büyükşehir Beledi-
yesi Ulaşım Koor-

dinasyon Merkezi, kent 
genelinde yeni taksi du-
rakları oluşturulması 
ve dolmuşların taksiye 
geçişlerinin hızlandırıl-
ması projesi kapsamın-
da ilk somut adımı attı. 
UKOME’nin son toplan-
tısında Osmangazi İlçesi 
Cumhuriyet Caddesi ve 
çevresinde Doruk Taksi 
Durağı (8 araçlık), Tahal 
Taksi Durağı (8 araç) ve 
Tiyatro Taksi Durağı (8 
araç) olmak üzere 3 adet 
yeni taksi durağı kurul-
masına karar verdi. Bu-
nun yanında bir önceki 
toplantıda yapılan ku-
rulması kararlaştırılan 8 
araçlık Arabayatağı Taksi 
Durağı ile yeni kurulan 3 
durağa da kura usulü araç 

tahsis edilmesi kararlaştı-
rıldı. Doruk, Tahal, Tiyat-
ro ve Arabayatağı taksi 
duraklarında çalışmak 
üzere, dolmuştan taksiye 
dönüşüm yapmak isteyen 
dolmuş sahipleri, 10 iş 
günü içerisinde Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanlığı’na 
hangi taksi durağında ça-
lışmak istediklerini belir-
ten dilekçe ile müracaatta 
bulunabilecekler. Her bir 
durak için belirlenen araç 
sayısından fazla müracaat 
olması durumunda kura 
yöntemine başvurula-
cak. Kura yöntemi de Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
yanında Meslek Odası 
temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu ortamda ger-
çekleştirilecek.

Heykel´deki tarihi 
binada gerçekleşen 

ve iki şehir arasındaki iliş-
kilerin ele alındığı ziyare-
te; Bursa Vali Yardımcısı 
Mehmet Vedat Müftüoğlu, 
BİGİAD Başkanı Erol Er-
san ve derneğin yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. 
Bitlis insanını bulunduk-
ları yerlere katkılar koyan 
vatansever insanlar ola-
rak tanıdıklarını belirten 
Başkan Altepe, Bursa ola-
rak Bitlis´e katkı koymaya 
başladıklarını ifade etti. 
Bursa´yla Bitlis´in kardeş 
şehir olmasına yönelik 
kendilerine gelen teklifi 
hiç düşünmeden kabul 

ettiklerini, vakit geçirme-
den kardeşlik ilişkilerini 
başlattıklarını söyleyen 
Başkan Altepe, “Orada 
ne yapabileceğimize dair 
çalışmalara start verildi. 
Geçtiğimiz aylarda arka-
daşlarımız gitti ve çeşitli 
etkinliklerde bulunduk. 
İnşallah önümüzdeki gün-
lerde biz de gitmeyi plan-
lıyoruz” diye konuştu. 
Bitlis Genç İşadamları 
Derneği (BİGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Ersan 
da yaptığı konuşmada, 
Mardin gibi tarihi ve kül-
türel anlamda Doğu´nun 
parlayan yıldızı olmak is-
tediklerini söyledi. 

Dolmuştan taksiye 
dönüşüm başlıyor

Büyükşehir Bitlis’te de  
iz bırakıyor

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Kanuni Cadde ile Tuna Caddesi’ni birbirine bağla-
yacak olan ana arter üzerinde kalan 4 binadan kamulaştırılan 3’ünün yıkımını başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi kent merkezini 
tramvayla buluşturacak olan Heykel – 
Garaj hattının ihalesinin ardından trafik 
yoğunluğuna yol açan dolmuşların taksi-
ye dönüşümü için de ilk adımı attı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİ-
AD) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Raylı sistem yatırımlarının 
yanında son 3 yılda 320 ki-

lometre yol genişletme ve yeni yol 
açma çalışmasını hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, merkeze 
bağlı ilçelerde de planlarda olasına 
rağmen uygulamada bulunmayan 
yolları halkın kullanımına açıyor. 
Bu kapsamda Nilüfer İlçesi İhsani-
ye Mahallesi’ndeki Kanuni Cadde 
ile Tuna Caddesi’ni birbirine bağla-
yan Mercan Sokak üzerinde kalan 
binaları kamulaştırma programına 
alan Büyükşehir Belediyesi, güzer-
gah üzerindeki 4 binadan kamu-
laştırılan üçünün yıkımını başlattı. 
Sokak üzerinde kalmasına rağmen 

Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma-
yan bir bina sahibi ile ilgili yasal 
süreç devam ederken, ilgili mah-
keme kararının ardından bu bina-
da kaldırılarak iki cadde birbirine 
bağlanmış olacak.
Her gün bir bina yıkıyoruz
Kamulaştırılan binaların yıkım 
çalışmasını yerinde inceleyen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi Ökten’den çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. Bursa’nın 
ulaşılabilir bir kent olması için 
merkeze bağlı tüm ilçelerde yo-

ğun bir çalışma içinde oldukla-
rının altını çizen Başkan Altepe, 
“İhsaniye’de de iki ana caddeyi 
birbirine bağlayacak olan bir yolu 
açıyoruz. Buradaki 4 binadan üçü-
nün sahipleri ile anlaşma sağlandı 
ve yıkımları yapılıyor. Diğer bina 
ile ilgili işlem bitince o da yakılacak 
ve bölge geniş bir caddeye kavuşa-
cak. Bursa gibi yapılaşmanın yoğun 
olduğu bir kentte hizmet götürmek 
kolay olmuyor. Yol açmak, spor 
tesisi ve park gibi hizmetler için 
sürekli binaları yıkmak zorunda 
kalıyoruz. Ortalamaya bakıldığında 
neredeyse günde bir bina yıkıyo-
ruz” diye konuştu.

ç

Büyükşehir ulaşımda 
yıkarak yol alıyor

Sınırlı ücretle sınırsız ulaşım Gemlik’te

Gerek raylı sistem yatırımları 
gerekse yeni açılan yollarla 

Bursa’yı daha ulaşılabilir kent ha-
line getirmeyi amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan da 
toplu ulaşımı daha ekonomik hale 
getirmek için yeni uygulamala-
rı hayata geçiriyor. Toplu ulaşım 
araçlarının ekonomik anlamda 
daha cazip hale gelmesi ile vatan-
daşların günlük şehir içi ulaşım-
da Bursaray, tramvay ve belediye 
otobüslerini tercih etmesiyle şehir 
merkezindeki trafik yükünün de 
azalması bekleniyor.
Toplu taşımanın ekonomik hale 
gelmesi ve tercih edilebilirliğinin 
artırılması amacıyla geçtiğimiz yıl 
Kasım ayında başlatılan aylık abon-
man kart uygulaması ile indirimli 
kart kullanım hakkına sahip olan 
tüm vatandaşlar 70 TL, indirim 
kapsamına girmeyen vatandaşlar 
ise 100 TL ödeyerek 30 gün boyun-
ca istedikleri kadar yolculuk yapa-
biliyordu. Fotoğraflarla kişiselleşti-

ri-
len 
kart-
l a r l a 
yapı l an 
yolculuk-
larda Gem-
lik hattı uy-
gulama dışında 
bırakılmıştı. Gemliklilere de sınırlı 
ücretle sınırsız ulaşım imkanı sağ-
lamak için gerekli çalışmaları ta-
mamlayan Büyükşehir Belediyesi, 
uygulama kapsamına Gemlik’i de 
dahil etti.
Uygulaması halen devam kartlar-
dan farklı olarak 2. tip aylık abon-
man kart olarak lanse edilen kartlar 

 
 

 
 

 
la Gemlik’ten biniş 

yapan vatandaşlar Bü-
yükşehir Belediye sınırları 

içerisinde hizmet veren toplu taşı-
ma araçlarından istedikleri kadar 
faydalanabilecek. 2. tip tam abon-
man kartların fiyatı 130 TL, indi-
rimli tarife ise 85 TL olarak belir-
lendi. İlk defa abonman kart alacak 
vatandaşlar bu bedellerin üzerine 
5 lira da kart ücreti ödeyecekler. 
2. Tip aylık abonman karta sahip 
olan vatandaşlar, kartı aldıkları 
günden itibaren 30 gün boyunca 
toplu taşıma araçlarından istedik-
leri kadar yararlanabilecek.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımda toplu taşıma araçları-
na olan ilgiyi artırmak amacıyla hayata geçirdiği Aylık Abon- 
man Bukartlarla, vatandaşlara sınırlı ücretle sınırsız  
uşım imkanı sağlayan uygulama Gemlik’i de kap- 
sayacak şekilde genişletildi.
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‘26. Uluslararası Altın Ka-
ragöz Halk Dansları Ya-

rışması’, Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda coşkulu bir ka-
panış töreniyle sona erdi. Yarış-
mada başarılı performanslarıyla 
dikkati çeken Bulgaristan ekibi 
birinciliğe hak kazanarak ‘Altın 
Karagöz’ ödülünün de sahibi 
oldu.
Bursa’ya 18 farklı ülkeden gelen 
halk dansları ekiplerini aynı sah-
nede buluşturan ‘26. Uluslara-
rası Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’, tüm dünyaya dostluk 
ve barış mesajları gönderdi. Kül-
türpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 
5’er dakikalık final gösterilerini 
sergileyen 18 gruptan Bulgaris-
tan ekibi birinci ve Güney Kore 
ekibi ikinci olurken; üçüncülüğü 
de KKTC ekibi kazandı. Birincilik 
ödülünü, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanvekili Atilla Ödünç 
takdim etti.
Güney Kore’nin ödülü 
Kore gazilerine 
Yarışmanın birincisi olan Bulga-
ristan ekibi ‘Altın Karagöz’ ile 5 
bin Euro para ödülü, 2. olan Gü-
ney Kore ‘Gümüş Karagöz’ ile 3 
bin Euro para ödülünü ve KKTC 

de üçüncülük ödülü olan ‘Bronz 
Karagöz’ ile 2 bin Euro para ödü-
lünü almanın sevincini yaşadı. 
Başarının heyecanından göz-
yaşlarını tutamayan Güney Kore 
ekibi, kazandığı 3 bin Euro’luk 
para ödülünü ise Bursa Kore Ga-
zileri Derneği’ne bağışladı.
Öte yandan Büyükşehir Beledi-

yesi Kültür Sanat Danışmanı ve 
BKSTV Genel Sekreteri Ahmet 
Erdönmez de yarışmaya katılan 
18 halk dansları ekibine katılım 
plaketlerini verdi.
Ödül töreninin ardından Bulga-
ristan ekibi büyük ilgi gören gös-
terisini bir kez daha sergiledi. 
Bursalılar da yarışmanın şam-

piyonu olan dansçıları ayakta 
alkışladı.
BKSTV Genel Sekreter Yardım-
cısı Kenan Çelik’in yönetimin-
de çalışmalarını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Topluluğu’nun da 
özel bir gösteriyle renk kattığı 
yarışmada Polonya, Karadağ, 
Moldova, Meksika, Yunanistan, 
Türkmenistan, Çin, Letonya, Gü-
ney Kore, Brezilya, Arnavutluk, 
Endonezya, Özbekistan, Bulga-
ristan, Slovakya, KKTC, Bosna 
Hersek ve Makedonya’dan gelen 
halk dansları ekipleri ‘Altın Ka-
ragöz’ için yeteneklerini yarış-
tırdı.
Heyecanlı saatlerin yaşandığı 
finalde, Uluslararası Altın Kara-
göz Halk Dansları Yarışması Ge-
nel Koordinatörü ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sanatçısı Şi-
nasi Pala ile alanlarında uzman 
jüri üyeleri Jarkko Peltola, Mar-
ta Sebestyen, Moon Hyung Suk 
ve Randi Torgerssen ile Devlet 
Sanatçısı Mustafa Turan’ın jüri 
başkanlığında yarışmacı ülke-
lerin performanslarını değer-
lendirdi. Coşkulu gece, eğlenceli 
görüntülerle sona erdi.

ç

Bursa’da  
renk cümbüşü

‘Uluslararası Altın Ka-
ragöz Halk Dansları 

Yarışması’na 20 ülkeden 
katılan yaklaşık 600 
dansçı ve müzisyen, 

festival yürüyüşünde, 
rengarenk kostümleriyle 
görsel bir şölene imzası-

nı attı.

Bu yıl 26.’sı düzenle-
nen ‘Uluslararası Altın 
Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’nda 1. olan 
Bulgaristan, ‘Altın 
Karagöz’ü kazanırken; 
Güney Kore 2. ve KKTC 
de 3.’lük ödüllerinin 
sahibi oldu.
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Festival yaza damgasını vurdu
Dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturan ve bu yıl 51.’si gerçekleştirilen ‘Uluslararası 

Bursa Festivali’, yaza damgasını vururken, müzik ve dansla dünyaya dostluk mesajları verildi.
Türkiye’nin en uzun so-
luklu kültürel etkinliği 

olan ‘Uluslararası Bursa Fes-
tivali’, bu yıl 51. kez sanatse-
verlerle buluştu. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordinasyonuyla 
gerçekleştirilen ‘51. Uluslara-
rası Bursa Festivali’, Kültür-
park Açıkhava Tiyatrosu’nda, 
Kerem Görsev Quartet ile 
Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın aynı sahneyi 
paylaştığı muhteşem konserle 
başladı. 

Fatih Erkoç rüzgarı
Festivalin değişmez isimle-
rinden biri haline gelen usta 
sanatçı Fatih Erkoç, Bursalı 
hayranlarına tadına doyul-
maz bir müzik ziyafeti çekti. 
En güzel şarkılarından oluşan 
repertuarıyla hemşehrilerine 
keyifli saatler yaşatan usta 
sanatçı, şarkılarını da seven-
lerinin korosu eşliğinde söy-
ledi. 
Şarkılar barış için
Sufi müziğin usta ismi Bursalı 
sanatçı Mercan Dede ve Tu-
nuslu sanatçı Emel Mathlout-
hi, özel bir proje konserinde 
bir araya geldi. Bursa’da hay-
ranlarıyla buluşmanın heye-
canını yaşayan Mercan Dede 
ile Mathlouthi sahne perfor-
manslarıyla geceye damgası-
nı vurdu. Daha sonra sahneye 
gelen Emel Mathlouthi ise 
berrak sesi ve samimi tavırla-
rıyla Bursalı sanatseverlerin 
gönlünü fethetti. Sanatçı, ba-
şarılı yorumundan dolayı din-
leyenlerinden takdir topladı. 
Inna coşturdu
Bursa’da hayranlarının yo-
ğun sevgi seliyle karşılanan 
dünyaca ünlü şarkıcı Inna, 
Kültürpark Açıkhava Tiyatro-
su’ndaki konserinde dinleyi-
cilerini doyasıya eğlendirdi. 
Bursa’da yaklaşık 5 bin kişi-
ye konser veren Inna, Tür-
kiye’deki konserlerinin en 
iyisini de Bursa’da gerçekleş-
tirdiğini söyledi. ‘Hot’, ‘Sun is 
up’, ‘Endless’, ’10 minutes’ ve 
‘Amazing’ gibi hit şarkılarının 
yanı sıra ‘Karagözlü Çinge-
nem’ şarkısını da Türkçe ola-
rak söyleyen Inna’nın hare-

ketli şarkılarına Bursalılar da 
coşkuyla eşlik etti. 
Ustalar hayran bıraktı
Türk Pop Müziği’nin usta 
isimleri Mazhar Fuat Özkan 
(MFÖ), 40 yıllık sanat yaşam-
larına damgasını vuran en 
güzel şarkılarını seslendire-
rek hayranlarının gönüllerini 
fethetti. Sahne performansla-
rıyla dinleyenlerini tam anla-
mıyla coşturan MFÖ’nün şar-
kılarına 4 bin kişilik hayran 
korosu eşlik etti. 
Şarkılar Yasmin Levy’den
Dünyaca ünlü İsrailli sanatçı 

Yasmin Levy, festival kapsa-
mında Bursalı hayranlarıyla 
buluştu. Bursa’da 3 bin ki-
şinin izlediği muhteşem bir 
konsere adını yazdıran Levy, 
bu kenti çok sevdiğini söyle-
yerek, hayranlarından gördü-
ğü sevgi karşısında da duy-
gusal anlar yaşadı. En güzel 
aşk şarkılarını Bursalılar için 
seslendiren Levy, şarkı arala-
rında kendi hayatından anek-
dotları da paylaştı. 
Sam’dan müzik ziyafeti
Şevval Sam, Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’nu dolduran 4 

bin kişiyi tam anlamıyla coş-
turdu. Bursa’da sevgi seliyle 
karşılanan Sam, Türkiye’nin 
tüm yörelerinden en sevilen 
türkülerle başladığı konse-
rinde, Türk Sanat Müziği ve 
fantezi müziğin beğenilen 
şarkılarına da yer verdi. Sah-
neye davet ettiği sevenleriyle 
karşılıklı oynayan Sam, bir 
ara seyircilerin arasına gi-
rerek, neşeli tavırlarıyla göz 
doldurdu. 
İspanyol melodileri
İspanyol sanatçı Monica Mo-
lina, Kültürpark Açıkhava 

Tiyatrosu’nda sevenleriyle 
bir araya gelerek en güzel 
şarkılarıyla gönülleri fethet-
ti. Bursa’da ilk kez konser 
veren Molina, burada ulusla-
rarası bir festivalde sahneye 
çıkmaktan mutluluk duydu-
ğunu söyledi. Mütevazı ta-
vırlarıyla dikkat çeken Mo-
nica Molina, yaklaşık iki saat 
süren konserinde İspanyol-
ca ve Latin ezgilerini taşıyan 
özel şarkılarını Bursalılar 
için seslendirdi. 

Öncel gönülleri fethetti
Türk Pop Müziği’nin güçlü 
ismi Nazan Öncel, en güzel 
şarkılarıyla Bursalı sevenle-
rini kendisine bir kez daha 
hayran bıraktı. Öncel’e, muh-
teşem konserinde ünlü mü-
zisyen İskender Paydaş ve or-
kestrası da müzikleriyle eşlik 
etti.
‘Zorba’ nefes kesti
Ankara Devlet Opera ve Bale-
si sanatçılarının sahnelediği 
‘Zorba’ adlı temsil Bursalı sa-
natseverlerle buluştu. Ankara 
Devlet Opera ve Balesi’nin 
kapalı gişe sahnelediği oyun, 
Bursa’da da beğeni topladı. 
Bursalı sanatseverlerin ilgiy-
le izlediği ‘Zorba’, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’nda gör-
sel bir şölene imzasını attı. 
Sertab Erener izdihamı
Ünlü sanatçı Sertab Erener, 
Bursa’da en güzel şarkılarını 
sevenleriyle birlikte seslen-
dirdi. Erener sevgisi, Bursa’da 
adeta izdihama sebep oldu.
Konser biletlerinin günler 
öncesinden tükendiği Sertab 
Erener, Kültürpark Açıkha-
va Tiyatrosu’nda 4 bini aşkın 
hayranını doyasıya eğlendirdi. 
Anadolu esintisi
Anadolu’nun tüm renkle-
ri, ‘51. Uluslararası Bursa 
Festivali’nde can buldu. Bü-
yükşehir Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Topluluğu ile 
Türk Halk Müziği’nin sevi-
len sesi Özgür Eren, ‘Ben 
Anadolu’yum’ projesinde bir 
araya gelerek, Türkiye’nin 
kültürel mirasının en güzel 
örneklerini sahneye taşıdı. 

ç
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Kestel’de yüzme keyfi başladı

‘Spor kenti Bursa’ hedefi doğ-
rultusunda merkezin yanı sıra 

ilçelerde de tesisleşme hamlesi 
başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu dönem hayata geçirdiği 98 spor 
tesisi arasında yer alan Kestel Yüz-
me Havuzu düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. Tesisin açılış törenine 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin yanı sıra Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Şaha-
bettin Harput, Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul Sağlam, millet-
vekilleri, ilçe belediye başkanları ve 
çok sayıda davetli katıldı.
Kestel altyapısına  
35 milyonluk yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada, 
kentin batısında olan tüm hizmet-
lerin doğuda da olması için yoğun 
bir çalışma içinde olduklarını belir-
terek, programda olmamasına rağ-
men inşaatı başlatılan 8 kilometre-
lik bursaray Kestel hattının bunun 
en güzel göstergesi olduğunu vur-
guladı. Kestel’in daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir yer olması amacıyla 
altyapı başta olmak üzere her alan-
da büyük bir faaliyet olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, “Kanalizas-
yon, yağmur ve içme suyu hatları 
başta olmak üzere 3 yılda Kestel’in 
altyapısına 28 milyon liranın üze-
rinde yatırım yaptık. Devam eden 
yatırımlarımızla birlikte 5 yılda 
Kestel’in altyapısına yaptığımız ya-
tırım 35 milyon lirayı aşacak” dedi.
Sporda başarı için  
tesisleşme şart
Bu dönem ulaşımın yanında kentin 
spor kimliğinin de öne çıkarılması 
amacıyla önemli bir yatırım hamle-
si başlattıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, sadece merkezde değil, Bü-
yükşehir sınırlarındaki 7 merkez 
ilçede de bu yatırımlarını hızla 
sürdürdüklerini kaydetti. Okullara 
spor salonu kazandırmanın yanın-
da amatör spor kulüplerine de saha 
ve malzeme yardımlarının sürdü-
ğünü dile getiren Başkan Altepe, 
“Sporda başarılı bir noktaya gel-
mek istiyorsak, hemen her branşta 
tesislerimizin olması şart. Bugün 
de birçok il merkezinde bile olma-
yan yarı olimpik yüzme havuzunu 
Kestel’e kazandırıyoruz. 7’den 70’e 
tüm halkımızın kullanabileceği bu 
tesislerle Bursa’nın sporda daha da 
öne çıkmasını amaçlıyoruz. Şuan 
sporda Türkiye’nin üçüncü büyüğü 
konumundayız. Kısa zamanda ikin-
ci büyük kent olmayı hedefliyoruz. 
Bugüne kadar açtığımız, inşaatı de-
vam eden ve projelendirilen 98 spor 
tesisi ile en çok spor tesisine sahip 
belediyeyiz. Bu dönem 100’ün üze-
rinde tesisi Bursa’ya kazandırmayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
da Büyükşehir Belediyesi’nin spor 

salonu, saha, tenis kortu, yüzme 
havuzu gibi 10’larca tesisi sadece 
kent merkezine değil ilçelere de 
kazandırdığını kaydetti. Spor ala-
nında ilçelere verilen desteğin çok 
önemli olduğunu vurgulayan Arınç, 
“Büyükşehir Belediyemiz, gençleri-
mizin sağlıklı yaşama, kabiliyetleri-
ni göstermeleri ve daha çok başarı 

kazanmaları için pek çok imkan 
sağlıyor. Kestel yüzme havuzu da 
bunlardan bir tanesi” dedi.
Konuşmaların ardından Kestel 
Yüzme Havuzu’nun açılış kurdelesi 
Başbakan Yardımcısı Arınç, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Altepe ve 
protokol üyeleri tarafından kesildi.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kestel Yüzme Havuzu, Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun faa-
liyet programı kapsamında 6-8 Temmuz 

2012 tarihlerinde İzmir’de yapılan Türkiye 
Trap Şampiyonası’na Bursa Büyükşehir Bele-
diyesporlu atıcılar damga vurgu. Trap büyük 
bayanlarda Dilara Kızılsu 89/100 puanla, genç 
bayanlarda da İpek Emiroğlu 79/100 puanla 
Türkiye rekorlarını kırarak birinci oldu. Büyük 
erkeklerde ise Dr. Alp Kızılsu 138/150 puanla 
22’nci Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübünün 
hem sporcusu hem de antrenörü olan Dr. Alp 
Kızılsu, 2011 yılında Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü bünyesinde açılan Atıcılık 
branşı sayesinde başarı grafiğinin sürekli art-
tığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin, özellikle tesisleşme konusunda 
önemli katkılar sağladığını ifade eden Kızılsu, 
“Başkanımızın katkılarıyla yapımı devam eden 
yeni atış poligonunun bitmesiyle takım olarak 
daha büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek-
leriyle futbol dışındaki tüm branşlarda 

önemli başarılara imza atan Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü’nün bayan voleybol takımı, 
geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı tablonun 
ardından 1’inci Lige yükselmişti. Zorlu geçe-
cek sezona hazırlıklarını sürdüren Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü, transfer çalışma-
larına da hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İller 
Bankası’ndan Duygu Çetav, Pursaklar Voleybol 
İhtisas’tan Deniz Avan ve Ankaragücü’nden 
Ceren Çağlar, Karşıyaka’dan Dilara Bilge’yi 
renklerine bağlayan kulüp, son olarak geçen 
sezon Pursaklar Voleybol İhtisas Kulübü’nde 
forma giyen 1981 doğumlu 1.92 boyundaki 
tecrübeli oyuncu Pınar Cankarpusat’la da an-
laşmaya vardı.

Büyükşehir’li 
atıcılardan 
nokta atışı

Filenin sultanlarına 
takviye sürüyor

ç

ç

Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü Atıcılık Takımı, İzmir’deki 
Trap Şampiyonası’ndan şam-
piyonlukla döndü.
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Başkan Altepe, Büyükşehir Belediye-
si Başkanvekili Abdullah Karadağ ve 

BURFAŞ Genel Müdürü Mustafa Çaltılı´yla 
birlikte Kent Gönüllüleri Aday İzci Kampı´nda 
yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gerçek-
leştirilen eğitimler hakkında kamp sorum-
lusu Mustafa Altay´dan bilgiler alan Başkan 
Altepe, okçuluk, dart, dağcılık, ipli oyun, dağ 
bisikleti ve ebru istasyonlarını ziyaret ederek, 
öğrencilerle sohbet etti. Dart istasyonunda 
çocuklarla birlikte atış yapan Başkan Altepe, 
yaşanan heyecana ortak oldu.
Kent Gönüllüleri Aday İzci Kampı´ndan 1650 
kişinin faydalandığını belirten Başkan Altepe, 
disiplin ve eğlence esaslı eğitimlerin 17 izci 
lideri ve obabaşları tarafından sürdürüldü-
ğünü ifade etti. 20 branşta planlaması yapılan 
Kent Gönüllüleri İzcilik Kampı´nı Bursalı ço-
cuklar için geliştirdiklerini kaydeden Başkan 
Altepe, “Uludağ´ın eteklerinde yer alan çam 
ormanlarıyla kaplı bu doğa harikası yerde, 
çocuklarımıza gün boyunca çeşitli eğitimler 
veriyoruz. Kampa katılan öğrenciler, her türlü 
sporun içerisinde, kendilerini geliştiriyorlar.
Gençlerimizin paylaşım duygularını geliştire-
rek, geleceğimiz için onları hazırlamak istiyo-
ruz.” diye konuştu.

çBu dönem Bursa’ya anıtsal 
yapılar kazandırma hedefi 

doğrultusunda Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yaptırılan 
yeni stadyum inşaatında hum-
malı çalışmalar sürüyor. Dün-
yada takımın simgesiyle proje-
lendirilen ender stadyumlardan 
biri olan ve çatısı Bursaspor’un 
simgesi ‘timsah’ görümünde 
olacak stadyumdaki çalışmaları 
yakından takip eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
inşaat alanında incelemelerde 
bulundu. Yüklenici firmanın 
yetkililerinden bilgi alan Başkan 
Altepe, kaba inşaat gerçekleşme 
oranının yüzde 84’lere ulaştı-
ğını söyledi. Sadece bir kale ar-
kası tribünlerinin kaldığını dile 
getiren Başkan Altepe, “Yaklaşık 
1,5 – 2 ay sonra sahası, tribünle-
riyle yeni stadyum tüm heybeti 
ile ortaya çıkacak. Bunun ardın-
dan ince işçilikler ve çatı imalatı 
başlayacak. Büyük bir alanda 
çalışma yürütülüyor. Yeni bele-
diye binamızın inşaat alanı 45 
bin metrekare iken burada 180 
bin metrekare inşaat alanı var. 
Yapılan imalatın büyüklüğü ra-
kamlarla görülüyor. 84 kapısı, 
72 locası, 409 tuvaleti, 250’si 
otobüs olmak üzere yaklaşık 2 
bin araçlık otoparkı ile önemli 
bir cazibe merkezini Bursa’ya 
kazandıracak olmanın heyeca-
nını yaşıyoruz” diye konuştu.
Kaba inşaatın ardından ince iş-
çilik ve çatı imalatına hemen 
başlanacağını ve daha yoğun 
bir çalışma temposuna girilece-

ğini ifade eden Başkan Altepe, 
ince işçilik, elektrik ve mekanik 
çalışmalarını kapsayan 2. etap 
ihalesiyle ilgili yargı kararları-
nın inşaatın durmasına neden 
olmadığını kaydetti. İnşaatın 
durmasının söz konusu olmadı-
ğını ve çalışmaların devam etti-
ğini vurgulayan Başkan Altepe, 
“İhale süreçlerinin kendine has 
bir yöntemi var. İhaleler yapı-
lır, itirazlar olabilir. Bu itiraz-
lar değerlendirilir. Kamu İhale 
Kurumu’na da itiraz olabilir. Bu 
uzun ve sıkıntılı bir süreç. Ancak 
biz ihaleyi en uygun fiyat veren 
firmaya verdik. Uygun olan ve 
yeterli teminatı bulunan teklifi 
onayladık. Değişik mahkeme ka-
rarları olabiliyor. Ama sonuçta 
bizim inşaatımız devam ediyor. 
Karar kesinleştiği takdirde bile 
mevcut müteahhit bırakıyor, 
kazanan devam ediyor. Ancak 
şuanda öyle bir devir süreci de 
yok, inşaatımız hızla devam edi-
yor” diye konuştu.

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Uludağ´ın eteklerinde 
bulunan Yiğitali bölgesinde 
organize edilen ve geleceğin 
liderlerinin yetiştiği Kent 
Gönüllüleri Aday İzci Kampı´nı 
ziyaret etti. 

Stadyum kaba inşaatında sona doğru

Darbeyle kapatıldı, Büyükşehir’le tesise kavuştu

Altepe’den geleceğin 
liderlerine ziyaret

Bursa’nın en önemli anıtsal yapılarından biri olacak yeni stadyumda devam 
eden çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, kaba inşaat gerçekleşme oranının yüzde 84’lere ulaştığını, kısa zamanda 
stadyumun heybetli görüntüsünün ortaya çıkacağını söyledi. 

Bursa’da 1971 yılında kurulan ancak taraftarları arasında ‘Dinamo Mesken’ olarak ad-
landırıldığı için 12 Eylül askeri darbesinin ardından ‘milli değerlere açıktan saldırı’ ge-
rekçesiyle kapatılmasından 37 yıl sonra yeşil sahalara dönen Ertuğrulgazi Meskenspor, 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan modern spor tesislerine törenle kavuştu.

B u r s a’ n ı n 
1970´li yıllarda ‘Solcu’ 
semti olarak bilinen 

Mesken’de 1971 yılın-
da bir araya gelen ma-
hallenin gençleri ve 
ileri gelenleri tara

fından kurulan Ertuğ-
rulgazi Gençlik ve Spor Ku-
lübü, hızlı ve atak futbolu 
ile Rusya’nın efsane takımı 
Dinamo Kiev’e benzeti-
lince taraftarlar arasında 
‘Dinamo mesken’ olarak 

adlandırılma-
ya başladı. 
Futbol ağır-
lıklı kurulan 
kulüp, ama-
tör lig maç-
larında aldığı 
başarılı so-
nuçlarla önce 
mahalle sa-

k i n l e r i n i n 
daha sonra da Bursa’nın 
ilgi odağı oldu. Rakipleri-
nin korkulu rüyası haline 
gelen kulüp, 12 Eylül aske-
ri darbesinin ardından ‘Di-
namo Mesken’ adının ‘Mil-
li değerlere açıktan saldırı’ 
olduğu gerekçesiyle 1981 
yılında kapatıldı. Dönemin 
yöneticileri, kulübü ka-
patmakla kalmayıp, bazı 
yöneticileri ve futbolcula-
rı da gözaltına aldı. Mah-
kemeye çıkartılanlardan 
sadece 3’ü beraat ederken 
diğerleri ise çeşitli cezala-

ra çarptı-
rıldı. O yıllarda kulüpte 
futbol oynayıp yöneticilik 
yapanlar, mesken spor ru-
hunu yeniden yaşatmak 
ve futbolun yanı sıra diğer 
branşlarda da yetenek-
li sporcular yetiştirmek 
amacıyla kapatılmasından 
tam 37 yıl sonra 2008 
yılında kulübü yeniden 
kurdu. Kısa sürede farklı 
branşlarda önemli başarı-
na imza atan Ertuğrulgazi 
Meskenspor kulübü başta 

olmak üzere 
bölgedeki amatör kulüp-
lerin kullanacağı saha bu-
lunmaması göz önünde 
bulunduran Büyükşehir 
Belediyesi, bölgeye mo-
dern bir spor kompleksi 
kazandırdı. İçinde suni 
çim futbol sahası, basket-
bol sahası, idari bina ve 
tribünlerin bulunduğu te-
sisler düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.
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Zürafaların diyeti 
Uludağ’dan 

Danimarka’daki Givs-
kud ve Aalborg Hayvanat 

bahçelerinden bağışlanan, Da-
nimarka, Almanya, Çek Cumhu-

riyeti, Avusturya, Macaristan, Ro-
manya ve Bulgaristan üzerinden 

yaklaşık 3 bin 500 kilometre kara-
yolunu kat ederek Bursa’ya ulaşan 

4 zürafa uyum sürecini sağlıklı bir şe-
kilde tamamladı. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 14 yıl önce yaklaşık 
206 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Hayvanat Bahçesi’nin kuruluş aşama-
sında barınakları özel olarak yaptırılan 
ancak bir türlü Bursa’ya getirilemeyen 
zürafalar ilgi odağı oldu. Nisan ayının 
sonunda Bursa Hayvanat Bahçesi’ne ge-
tirilen ve bugüne kadar barınak dışına 
bırakılmayan 4 zürafa, uyum sürecini ta-
mamlamalarının ardından açık alandaki 
padoklarına çıkmaya başladı. Hayvanat 
bahçesi ziyaretçilerinin en fazla ilgi gös-

terdiği bölüm de zürafaların bulundu-
ğu alan oldu.

Yaşları 1 ile 2,5 arasında deği-
şen zürafaların uyum süre-
cini sorunsuz aşmaları için 
Hollanda’dan uzman bir ekip 
geldi. Zürafalarla ilgilenecek 
bakıcılar, 5 günlük eğitimden 
geçirilirken, düzenli beslen-
menin sağlanması için özel 
diyetler hazırlandı. Zü-
rafaların özellikle meşe, 
kayın ve söğüt yaprakla-

rını iştahla tüketmesi nedeniyle, Orman 
Bölge Müdürlüğü ile temasa geçen hay-
vanat bahçesi yetkilileri, Uludağ’da rutin 
olarak yapılan budamalardan sağlanan 
ağaç dallarından özel diyet programı ha-
zırlıyor. Zürafa midesinin diğer hayvan-
lara göre çok hassas olduğunu belirten 
yetkililer, meyve gibi şekerli gıdaların 
zürafalarda rahatsızlıklara hatta ölümle-
re bile yol açabileceğini vurguladı. Bazı 
ziyaretçilerin sırf hayvanları beslemek 
amacıyla ellerinde ne varsa zürafalara 
da uzattıklarını kaydeden hayvanat bah-
çesi yetkilileri, özellikle zürafalara hiçbir 
şekilde dışarıdan yiyecek verilmemesini 
istedi.

çAvrupa 
Hayvanat 
Bahçele- 
ri ve Ak-
varyumları 
Birliği’ne 
(EAZA) üye 
olan Bursa Bü- 
yükşehir Bele-
diyesi Hayva-
nat Bahçesi’ne 
Danimarka’dan 
bağışlanan 4 zü-
rafa, Uludağ’dan 
günlük getirilen 
meşe, kayın ve 
söğüt yaprakla-
rından olu-
şan özel 
diyetle  
besleni-
yor.


