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Arkeopark  
tarihe ışık tutuyor

Göynüklü’ye modern 
hizmet binası

Üsküpe Bursa imzalı 
iki eser daha 

Yavuzselim Parkı
hizmete açıldı

Osmanlı’nın 
anayurdunda 
tarih gezisi

Büyükşehir Belediyesi’nin İs-
tanbul Üniversitesi işbirliğiyle 

Akçalar Aktopraklık mevkiinde ha-
yata geçirdiği Arkeopark’ta, 2012 
yılı kazılarında ortaya çıkarılan bul-
gular kamuoyuna tanıtıldı.

Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeni-
den kazanması için her semte 

parklar ve yeşil alanlar kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, yapılaşmanın 
yoğun olduğu Yavuzselim Mahalle-
si’ndeki BUSKİ’ye ait su deposunun 
bulunduğu alanı yeşil alan ve park 
olarak halkın kullanımına açtı.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Mudanya’nın Göynüklü 

Mahallesi’ne kazandırılan hizmet 
binası törenle faaliyete başladı.

Büyükşehir Belediyesi, İstan-
bul’dan 61 yıl önce fethedilen 

ve 520 yıl Osmanlı hakimiyetin-
de kalan Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’teki ecdat yadigarı iki eseri 
daha ayağa kaldırıyor. 

Bursa’nın daha yaşanılabilir, sağlıklı ve çağ-
daş bir kent olması için bir bir hayata ge-

çirdiği yatırımları kapsamında sosyal projelere 
de ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Mimar 
Sinan Mahallesi’nde yaptırılan Yıldırım Hanım-
lar Lokali ile kadınlara yönelik hizmetlerine bir 
yenisini daha ekledi.

Bir eser daha 
gün yüzüne çıktı

Bursa’nın 
altın kolyesi:
Enerji MüzesiBüyükşehir Belediyesi’nin ta-

rihi mirası gün yüzüne çıkaran 
çalışmaları kapsamında restore 
edilen Cık Cık Hamamı’nda ça-
lışmalar son aşamaya geldi.

‘Spor kenti Bursa’ hedefi 
doğrultusunda merke-
zin yanı sıra ilçelerde de 
tesisleşme hamlesi başlatan 
Büyükşehir Belediyesi; Gü-
zelyalı, Kestel ve Erikli Yüz-
me havuzlarının ardından 
Gürsu Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzunu da düzenlenen 
törenle hizmete açtı. 

Merinos Enerji Müzesi, Tarihi 
Kentler Birliği Bursa Buluş-
ması kapsamında düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. 

Gürsu’nun kaderi 
Büyükşehir’le değişiyor

Sosyal belediyecilik çalışmaları kap-
samında Mimar Sinan Mahallesi’ne 
kazandırılan Yıldırım Hanımlar Loka-
li, törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Gürsu Yüzme Havuzu, 
törenle hizmete açıldı. 

Orhaneli’ye FIFA 
standartlarında 
futbol sahası
Bu dönem hayata geçirilen 
100’ün üzerinde tesisle 
spor yatırımları açısından 
tarihinin hizmet rekorunu 
kıran Büyükşehir Belediyesi, 
sınırları dışında olmasına 
rağmen Orhaneli’ye de FIFA 
standartlarında futbol sahası 
kazandırdı. 

En büyük kent parkında 
inşaat başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yılı aşkın süredir dolgu ve 
ağaçlandırma çalışmaları yapılan yaklaşık 500 bin metrekare-

lik Hüdavendigar Kent Parkı’nın temeli törenle atıldı. 
ç

Yıldırım; hanımlar lokaline kavuştu

çBüyükşehir Belediye-
si’nin, Osmanlı İmparator-

luğu’nun temellerinin atıldığı 
dağ yöresinde doğal ve kültürel 
değerlerin öne çıkarıldığı ça-
lışmaları, Tarihi Kentler Birliği 
üyesi belediye başkanlarının 
övgüsünü kazandı.
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Geleneksel hale getirilen ve Türkiye’-
nin en ciddi yerel yönetimler ödülü 

olarak kabul edilen Marmara Belediyeler 
Birliği Örnek Belediyecilik Projeleri Yarış-
ması ödül töreninin ismi, bu yıldan itibaren 
‘Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’ olarak 
değiştirildi. Turkcell’in desteğiyle beşinci-
si düzenlenen ve 6 ayrı kategoride toplam 
512 katılımla rekor kırılan yarışma kapsa-
mında, ön elemeleri geçemeyen veya hazır 
olduğu halde gerçekleştirilemeyen proje-
lerin elenmesiyle toplam 203 seçkin proje 
finallere kaldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk Kongre Kültür Merkezi 

(Merinos AKKM) Başkanlık salonunda ger-
çekleştirilen Siyaset Okulu’nda, katılımcıla-
ra ‘Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü ve 
Liderlik Faktörü’ konusunda bilgiler verdi.
Başkan Altepe, kendisini tanıtarak başla-
dığı konuşmasında, çocuk yaşlarından beri 
siyasete ilgi duyduğunu, büyük insanların 
deneyimlerini dinlediklerini ve siyasetin 
içinde olduğunu anlattı. Kişilerin topluma 
karşı sorumlulukları olduğunu belirten 
Başkan Altepe, 19 senedir Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nde yer aldığını hatırlatarak, 
Bursa ile ilgili konularda kente katkı koy-
maya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
devam ettiğini belirtti.
Başkan Altepe, konuşmasının ardından Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Bursa’dan Bal-
kanlara kadar her alanda yapılan yatırım-
lardan örneklerin yer aldığı bir sunumla 
Siyaset Okulu katılımcılarını bilgilendirdi. 
Katılımcıların sorularını da cevaplayan 
Başkan Altepe’ye Bahçeşehir Üniversitesi 
tarafından da bir teşekkür belgesi verildi.

‘Altın Karınca’lar 
ödüllendirildi

Başkan Altepe’den 
‘belediyecilik’ dersi

ç

ç

çBüyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Akçalar Köyü’nde 

bulunan İstanbul Üniversitesi Gü-
ney Marmara Projesi kazı evinde 
gerçekleştirilen basın toplantısında, 
Bursa’nın açık hava müzesi kimliğini 
öne çıkaran çalışmaları anlattı. Başkan 
Altepe, daha sonra Arkeopark’a geçe-
rek, Anadolu’daki ilk çiftçi toplulukla-
rının yaşamlarını örnekleyen ve oriji-
nal boyutlarda hazırlanan maket evleri 
yerinde inceledi.
“Belediye tarafından  
desteklenen ilk proje”
Bursa’nın Bitinya’nın 2300 yıllık sur-
larından, kentin 3500 yıllık geçmişine 
kadar çok geniş bir kültür yelpazesini 
bünyesinde yaşattığını belirten Başkan 
Altepe, “Akçalar’da, kazı alanında ya-
şam 8500 yıl öncesine kadar gidiyor. 
İstanbul Üniversitesi’nce 2004 yılında 
başlatılan çalışmalar 2012’ye kadar 
hızlı bir şekilde devam etti. Bursa’da 
arkeolojiyi toplumla buluşturacak olan 
bir arkeopark projesi gerçekleştirili-
yor. Bu çalışma ilk kez bir belediye ta-
rafından desteklenen, organizesinde 
ve işletmesinde belediye olan önemli 
bir çalışma olması açısından değer 
taşıyor. Burada bulunan her yeni par-
çayla eski dönemlere uzanan hayat hi-
kayelerinden kesitler ortaya çıkıyor ve 
insanların 8500 yıllık yaşam tarzını bu 
sayede görüyoruz” diye konuştu.
Kültür, tarih ve arkeoloji müzesi
Başkan Altepe, bir yıl içerisinde 
Arkeopark’ın tamamlanmasıyla, 
Bursa’nın açık hava müzesine kavuşa-
cağına vurgu yaparak, “Bursa’da hem 

200-300 yıllık geleneksel köyler can-
lanıyor, hem de 8500 yıllık neolitik 
dönemin ilk çiftçilik örnekleri gözler 
önüne seriliyor. 2012 yılında yapılan 
çalışmalarda o dönemlere dair birçok 
parça bulundu. Burada gerçekleştire-
ceğimiz bir binayla bir kültür, tarih ve 
arkeoloji müzesi inşaatına başlıyoruz. 
Bu bulguları o müzede sergilemeyi is-
tiyoruz” dedi.
İlk toplum düzeni örnekleri
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi ve Arkeopark Kazı 
Başkanı Doç. Dr. Necmi Karul da kazı 
çalışmalarında 9 yılı geride bırak-
tıklarını ifade ederek, “Bu dönemde 
Aktopraklık’ta yürütülen bu çalışma 
Anadolu’nun kültür tarihini, neolitik 
çağ dediğimiz toplum düzeninin ilk 
adımlarını gözler önüne seriyor” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB) tarafından düzenlenen 
ve kamuoyunda Türkiye’nin en 
ciddi yerel yönetimler ödülü ola-
rak kabul edilen Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri, İstanbul 
Taksim’de düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bahçeşehir 
Üniversitesi Siyaset Okulu’nda 
belediyecilik dersi verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Akçalar Aktopraklık mevkiinde haya-
ta geçirdiği Arkeopark’ta, 2012 yılı kazılarında ortaya çıkarılan bulgular kamuoyuna tanıtıldı.

Arkeopark tarihe ışık tutuyor
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Hava ulaşımında özlem bitiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Bursa Valiliği tarafından Bur-
sa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

desteği, MÜSİAD başta olmak üze-
re tüm iş adamlarının aktif rol al-
masıyla Bursa Havayolları Şirketi 
kurulmasına yönelik çalışmalarda 
gelinen son nokta kamuoyu ile pay-
laşıldı. Gönül Dostları Sofrasında 
basın mensuplarının 
karşına geçen Vali Şa-
habettin Harput, Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, BTSO 
Başkanı Celal Sön-
mez ve Ortak Girişi 
Grubu adına MÜSİAD Baş-
kanı Hasan Çepni, süreç hakkında 
bilgiler verdi. 
Bursa Valisi Şahabettin Harput, 
Bursa Havayolları’nın kurulması 
yönündeki çalışmaların olgunlaş-
tığını belirterek, “Bu işin olabilir-
liğine, fizibil ve gerekli olduğuna 
ortak akılla karar verildi. Şirketin 
Türk- Arap ortaklığında olması ön-
görülüyor. Sefer bölgeleri ise Cidde 
başta olmak üzere Arap coğrafyası, 
Balkanlar, yurt içi ve turizm bölge-
leri olarak düşünülüyor. ” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ise “Avrupa’ya yapılacak 1,5 – 
2 saatlik bir yolculuk için bile 6 saat 
önceden İstanbul’a hareket etmek 
gerekiyor. Dolayısıyla bir gün yollar-
da kayboluyor. Bu nedenle Bursa’ya 

gelmek isteyen yabancı işadamları 
zaman kaybetmemek için toplan-
tılarını İstanbul’da yapıyorlar. An-
cak Bursa her yönden ulaşılabilir 
bir kent olma yolunda kabuğunu 
kırıyor. Bursa’nın kendi kendine 
yetecek gücü var. Bu konuda da 
iş BTSO’ya, işadamlarına 
ve kent dinamiklerine 

düştü. Sonuçta Bursa 
kendi havayolları şirketini kuru-

yor. Böylelikle marka kent olma yo-
lunda önemli bir adım daha atmış 
oluyoruz. Bursa’mıza hayırlı olsun” 
diye konuştu.
Havayolu; turizmin  
en önemli ayağı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Celal Sönmez de havayolu ula-
şımının Bursa’da başlatılan turizm 
hamlesinin en önemli ayağı oldu-
ğunu vurguladı.  Sönmez, “Marka 
olma yolunda ulaşılabilirlik çok 
önemli. ‘Diğer şehirlerle, Avrupa ile 
hava bağlantınız var mı? diye sor-
duklarında artık ‘var’ diyebilecek 
bir duruma geldik. Karayolu, deniz 
yolu ve havayolu ile Bursa’nın yıldı-
zı biraz daha parlayacak” dedi.
Bursa Ortak Girişim Grubu adına 

çalışmaları yürüten MÜSİAD Baş-
kanı Hasan Çepni, Türkiye’nin en 
önemli ihracat üssü olan Bursalı 
işadamları olarak yollarda geçen 
zamanlardan artık usandıklarını ve 
yorulduklarını kaydetti. Bursa’nın 

hava ulaşım ağına katılma-
sı için 2 yıl önce de bazı gi-
rişimlerde bulunulduğu-

nu hatırlatan Çepni, “Tüm 
havayolu şirketlerini bir araya 

getirdik, BTSO koltuk satın alarak 
uçuşları destekledi alma bu çalış-
malar bir türlü sonuç vermedi. Ni-
hayetinde Bursalı işadamlarından 
oluşan ortaklık yapısı ve Türk- Arap 
ortaklığında Bursa Havayolları ku-
rulması yönünde karar alındı. Cidde 
destinasyonu Bursa havayollarına 
önemli katkılar sağlayacak. Öden-
miş 30 milyon dolar sermayesi ile 
ilk etapta 3 uçakla charter seferlere 
başlayıp, daha sonra 5 uçakla tari-
feli seferleri başlatmak istiyoruz. 
Uçaklarımız tek koridorlu, 200- 220 
kişilik uluslararası uçuş yapabilen 
uçaklar olacak. Teknik çalışmaları 
kısa zamanda tamamlamak istiyo-
ruz” diye konuştu.
Uçakların kiralama sistemiyle alı-
nacağını ifade eden Çepni, Trabzon, 
Samsun, Erzurum, Batman, Şanlıur-
fa, Gaziantep, Adana, Kıbrıs, Yunan 
adaları, Bodrum, Üsküp Kosova, 
Priştine, Dubai’nin uçuş destinas-
yonu arasında yer alacağını da söz-
lerine ekledi. 

ç

Bursa’dan yurt içi ve yurtdışına uçak seferleri düzenlemesine yönelik daha önce 
yapılan koltuk satın alma, hava yolları şirketlerine kolaylık sağlama gibi yöntem-
lerin sonuçsuz kalmasının ardından kurulmasına karar verilen Bursa Hava Yolları 
Şirketi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. 

Kentlerin daha 
sağlıklı ve yaşanı-

labilir hale getirilmesi 
ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla 
Türkiye’de 46 üye be-
lediye ile çalışmalarını 
yürüten Sağlıklı Kent-
ler Birliği, 8. yıl konfe-
ransını ‘Sağlıklı Kentsel 
Çevrelerde Yaşam’ te-
masıyla düzenledi. Yalo-
va Raif Dinçkök Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konferansın açılış 
törenine Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği ve Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Yalova Valisi Esengül 
Civelek, Yalova Beledi-
ye Başkanı Yakup Bilgin 
Koçal ile birliğe üye be-
lediyelerin başkan ve yö-
neticileri katıldı.
Çözüm noktası be-
lediye başkanları
Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konferan-
sın açılış töreninde, her 
geçen gün artan kent 
nüfusu ve bu artışa bağlı 
olarak yaşanan sorunla-
ra dikkat çekti. Cumhu-
riyet döneminde yüzde 
30’larda olan kentsel nü-
fusun günümüzde yüzde 
70’lere çıktığını belirten 
Başkan Altepe, “Bursa’da 
kent merkezlerinde ya-
şayan nüfus yüzde 89’a 
ulaştı. Bu artış şehirler-
de birçok sorunu bera-
berinde getiriyor. Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi Kent Sağlı-
ğı Merkezi Başkanı Dr. 
Agis Tsouros’un ‘kentin 
doktorları’ olarak tanım-
ladığı belediye başkan-
larına sorunların çözü-
mü noktasında önemli 
görevler düşüyor. Yerel 

yöneticiler halkın seçtiği 
kişiler. Attığı her adımın, 
her yaptığı harcamanın 
hesabını halka direkt ve-
recek olan ve rahatlıkla 
sorgulanabilen kişiler. 
Dönem bittiğinde yine 
o bölgede yaşayacak ve 
devamlı toplumla yüz-
leşecek olan kişiler. Bu 
nedenle belediye baş-
kanlarının sorunların 
çözümü konusunda ra-
dikal adımlar atmaları 
ve kentin tarihine geç-
meleri gerekiyor” diye 
konuştu.
Başkanların  
bisiklet turu
Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile proto-
kol üyeleri daha sonra 
Yalova Belediyesi’nin 
‘organik ulaşım’ projesi-
nin açılış törenine katıl-
dı. Törende 1000 öğren-
ciye bisiklet dağıtılırken, 
yeni alınan otobüsler de 
hizmete açıldı. Törenin 
ardından Başkan Altepe 
ve protokol üyeleri, bi-
sikletlere binerek kent 
merkezine kadar pedal 
çevirdi. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 8. Yıl 
Konferansı, ‘Sağlıklı Kentsel Çevrelerde 
Yaşam’ temasıyla Yalova’da yapıldı.

Sağlıklı kentlerin 
Yalova zirvesi

ç
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‘Yaşayan Müze Kent 
Bursa’ hedefiyle ken-

tin dört bir köşesinde tarihi 
mirası canlandıran Büyük-
şehir Belediyesi, Bursa’nın 
Çekirge semtindeki Cık Cık 
Hamamı’nda da restoras-
yon çalışmalarında gün sa-
yıyor.
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Cık Cık 
Hamamı’nda yaptığı ince-
lemelerde, tarihi değerlerin 
birer birer gün yüzüne çı-
karıldığını söyledi. Büyük-
şehir Belediyesi’nin kentin 
kültürel mirasına sahip 
çıktığını söyleyen Başkan 
Altepe, “Bursa’nın köşe 
taşlarını, kent ziynetlerini 
öne çıkarıyoruz. Osman-
lı külliyelerini teker teker 
restore edip, bakımlarını 
yapıyoruz. 2 yıldır uzun uğ-
raşlardan sonra külliyeleri 
Büyükşehir Belediyesi uh-
desine aldık. Bu külliyele-
rin eksiklerini gideren faa-
liyetlerimizi sürdürüyoruz” 
dedi.

Başkan Altepe, Cık Cık 
Hamamı’nın tarihiyle ilgili 
bilgiler de vererek, hama-
mın Bursa’nın fethinden 
30 yıl sonra 1366 yılında 
inşa edildiğini ve bölgede-
ki medrese öğrencileri ve 
çevredeki bekarlar tarafın-
dan kullanıldığını hatırlattı. 
Başkan Altepe, uzun yıllar 
deformasyona uğrayan Cık 
Cık Hamamı’nın komple 
ele alındığını ifade ederek, 
“Hamamın rekonstrüksi-
yon çalışmaları yapılıyor. 
Orijinaline yakın olarak di-
zayn edilen hamamın çevre 
düzenlemesinin de tamam-
lanmasıyla çalışmalarımız 
sona erecek. Son hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Gerek 
iç, gerekse dış mekan dü-
zenlemesiyle kısa zamanda 
Cık Cık Hamamı’nı hizmete 
açacağız” diye konuştu.

ç

Darmstadt Caddesi’nde tamamlanma aşa-
masına gelen çalışmaları gece yerinde in-

celeyen Başkan Altepe, stadyum Caddesi’ndeki 
çalışmalarda aksaklıkların tespit edildiğini, bun-
dan sonra çalışmaların çok daha hızlı ilerleyece-
ğini söyledi.
Bursa’da ulaşımı kesintisiz ve konforlu hale ge-
tirmek amacıyla ulaşım yatırımlarının büyük bir 
bölümünü raylı sistemlere ayıran Büyükşehir 
Belediyesi, Bursaray Görükle ve Emek hatla-
rının ardından Kestel hattında çalışmalara hız 
verirken, diğer taraftan Heykel- Garaj hattı ile 
tramvayı kent merkezi ile buluşturmayı hedef-
liyor. Temeli Ağustos ayında atılan ve Stadyum 
Caddesi- Altıparmak Caddesi- Atatürk Caddesi- 
Heykel- İnönü Caddesi-Kıbrıs Şehitleri Caddesi- 
Kent Meydanı- Darmstad caddesi güzergahını 
kapsayan hattın Stadyum Caddesi üzerindeki 
bölümünde ray döşeme işlemleri tamamlandı. 
Ekipler çalışmaların bir an önce tamamlanması 
amacıyla gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 
Darmstadt Caddesi’ndeki çalışmaları da tamam-
lanma aşamasına getirdi. Bu caddede de ray dö-
şeme işlemleri tamamlanırken, gece de raylar 
arasına beton dökme çalışmaları yapıldı.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından 
1883 yılında yaptırılan ve çevresine sonra-

dan inşa edilen binalar nedeniyle arada kalan 
Tarihi Erkek Lisesi, Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği kamulaştırma işlemlerinin ar-
dından etrafındaki binalardan temizlenerek ye-
niden ortaya çıkarıldı.  
Erkek Lisesi’yle ilgili yaptıkları çalışmaların çev-
re düzenlemesinden ibaret olmadığını söyleyen 
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak 
okulun doğu tarafında bulunan ve planda oyun 
alanı şeklinde geçen alana modern bir spor salo-
nu inşa edeceklerini açıkladı.

Konforlu ulaşım 
için gece mesaisi

Tarihi Erkek Lisesi 
bugünde yaşıyor

ç

ç

Bir eser daha
gün yüzüne çıktı
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi mirası gün yüzüne çıkaran çalışmaları kapsa-
mında restore edilen Cık Cık Hamamı’nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin konforlu 
ulaşımı kent merkezi ile buluş-
turmak amacıyla projelendirdiği 
Heykel-Garaj hattının kısa sürede 
tamamlanması amacıyla çalışmalar 
gece gündüz aralıksız sürdürülüyor.
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Bursa’da yaklaşık 5 yıl öncesi-
ne kadar itfaiye ve ambulan-

sın giremediği dar sokakları, sosyal 
donatı alanlarından yoksun çarpık 
kentleşmesiyle kent merkezinde bir 
çöküntü bölgesi olarak kalan Taya-
kadın, Kiremitçi, Doğanbey ve Kır-
caali mahalleleri, Doğanbey Kentsel 
Dönüşüm Projesi ile kentin en pres-
tijli bölgesi haline geldi. Osmangazi 
Belediyesi, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi ve Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi işbirliğiyle toplam 280 bin 
metrekare alanda hayata geçirilen 
proje, sadece mahalle sakinlerine 
konut imkanı sunması nedeniyle 
Türkiye’nin alanında tek kentsel 
dönüşüm projesi oldu.
Doğanbey’de yaşam başladı
Doğanbey, bölgede yaşanan dö-
nüşümün son aşamaya gelmesiy-
le yeni sakinlerini de ağırlamaya 
başladı. Toplam 2 bin 729 dairenin 
bulunduğu Doğanbey Kentsel Dö-
nüşüm Projesi’nde yaklaşık 800 
kişi sözleşmesini imzaladı. Sözleş-
mesini imzalayan vatandaşların 
yaklaşık yarısı da evlerine taşına-
rak, Doğanbey’de ikamet etmeye 
başladı. Eski mahallelerinde yapı-
lan yeni konutlarda yaşamaya baş-
layan vatandaşlardan 73 yaşındaki 
Habibe Aygenç, yaklaşık 2 aydır 
yaşadığı evinden çok memnun ol-
duğunu söyledi. Annesinden kalan 
evin yerinde yapılan yeni konutlar-
da ferah bir ortamda yaşadıklarını 
anlatan Aygenç, “Annemin evi çok 
eskiydi, döküntü haldeydi. Buranın 
bu kadar değişeceğini ve yeni yapı-
lan evlerin bu kadar güzel olacağını 
beklemiyordum. Burayı çok beğen-
dim” dedi.
Doğanbey sakinlerinden Nimet – 
Burhan İldeş çifti de yeni dairele-
rinden çok memnun olduklarını be-
lirtti. Burhan İldeş, doğma büyüme 
Kırcaali Mahallesi’nde yaşadığını 
anlatarak, “Ben burada büyüdüm, 
mahallenin eski halini hatırlıyo-
rum. Bugünle o zamanlar arasında 
çok fark var. Evler çok güzel. Biz 10. 
kattayız. Evimiz Kiremitçi Camii’nin 
yanında olsun istemiştik, burada 
oldu. Çok memnunuz” diye konuş-
tu.
Burhan İldeş, evlerin doğalgaz ve 
telefon bağlantı sorununun çözül-
mesini de istediklerini sözlerine 
ekledi. Nimet İldeş ise yeni evlerin-
den çok memnun olduklarını ifade 

ederek, “Evimiz çok güzel, tavanları 
yüksek, yapısı sağlam. Doğanbey 
çok güzel oldu” dedi.
Doğanbey sakinlerinden, 19. kat-
taki yeni evlerine taşınan Pakize – 
Mehmet Ilgın çifti de yeni evlerinin 
heyecanını yaşayan vatandaşlar-
dan… Bölgenin eski halini çok iyi 
bildiklerini anlatan Mehmet Ilgın, 
“Evimize yeni taşındık, yaklaşık 
1 aydır buradayız. Eşyalarımızın 
tamamı gelmedi hatta. Doğanbey, 
Bursa’nın yeni yaşam alanı oldu. 
Çok mutluyuz. Biz 19. kattayız, 
Bursa manzarası çok güzel” diye 
konuştu.
Ilgın, sitede çeşitli eksiklerin oldu-
ğunu ancak doğalgaz gibi ihtiyaçla-
rın da zamanla giderileceğine inan-

dıklarını belirterek, projeyi hayata 
geçiren başta Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe olmak üzere 
tüm yetkililere teşekkür etti. Meh-
met Ilgın’ın oğlu işadamı Burhan 
Ilgın da Doğanbey’de yaşanan sı-
kıntıların aşılmaya başlandığını 
belirterek, “İnsanlar burada aidat-
ların 250 TL civarında olduğunu 
zannediyor ve bu yüzden evlerine 
yerleşmiyorlar. Ancak aidatlar o 
kadar yüksek değil, olması gerek-
tiği gibi 55 – 60 TL civarında. Ev 
sahiplerinin bir an önce dairelerine 
yerleşmeleri gerektiğini düşünüyo-
rum. Ancak bu şekilde eksikler bir 
an evvel tamamlanır ve burası da 
hak ettiği değere kavuşur” şeklinde 
konuştu.

ç

Osmanlı kahvesi 
dostlukları pekiştirdi

Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-
rıyla Bosna Hersek’in başkenti Saray 

Bosna’dan Bursa’ya getirilen ve 16 bin kişi-
lik kahve kapasitesiyle ‘Guinness Rekorlar 
Kitabı’na giren dünyanın en büyük kahve 
cezvesi, Kent Meydanı’ndaki 10 bin kişiye Os-
manlı kahvesi ikramı yaptı.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez Osmangazi İlçesi’nde bulunan Tayakadın, 
Kiremitçi, Doğanbey ve Kırcaali mahallelerini 5 yıl önceki atıl görünümden 
kurtaran Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi, Bursa’nın yükselen yeni değeri 
olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayata 
geçirilen sosyal projelerle Türki-
ye ile Balkanlar arasındaki dost-
luk bağlarının güçlendirilmesine 
katkı sağlıyor.

Doğanbey yüzleri güldürüyor
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Gençlik Meclisi 
Uludağ Üniversitesi’nde

Bursa Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si, 2012-2013 yılı eğitim-öğretim 

yılında kapılarını gençlere açan Uludağ 
Üniversitesi’nde bilgilendirme standı 
açtı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 
Mediko’da açılan stantta,  Gençlik Meclisi 
gönüllüleri tarafından üniversite öğren-
cilerine gençlik çalışmaları, Eurodesk ve 
Avrupa fırsatları hakkında bilgi verildi. 
Çalışmalar hakkında bilgi alan üniversite 
öğrencileri, Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi’ne katılmaktan mutluluk duyduk-
larını ifade etti. 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, 
Gençlik Meclisi’nin farklı ve değişik ça-
lışmalara imza attığını söyledi. Bursa 
Kent Konseyi’nin, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla ça-
lışmalarını sürdüğünü ifade eden Pala, 
“Bursa büyük bir şehirdir. İlim ve bilim 
noktasında başkent olmak için hızla yol alı-
yor. Gençlik Meclisimiz ise üniversite, lise 
gençliği ve çalışan gençlerle değişik ortam-
larda buluşuyor. Gençlik Meclisi, Uludağ 
Üniversitesi’nde açtığı stant ile öğrenciler-
le iletişime geçti. Standa bilgi almak için ge-
len gençler, Merinos Parkı içinde yer alan 
ofislere davet ediliyor” dedi. 
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürüt-
me Kurulu üyesi Yasin Taşkum ise, Avrupa 
Gönüllü Hizmeti (AGH), yurtdışında staj, iş, 
eğitim imkanları ve Avrupa’da gençliğe yö-
nelik olarak düzenlenen eğitim kurslarına 
katılabilme olanağı sunan Eurodesk hak-
kında bilgiler verdiklerini söyledi. Eurodesk 
Türkiye Koordinatörlüğü’nün, Devlet Plan-
lama Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren 
Avrupa Birliği Gençlik Programları Başkan-
lığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden 
Taşkum, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
ile beraber 4 kurumun Eurodesk’in Bursa 
Yerel Temas Noktası olduğunu ifade etti.

ç

ç

ç

Bursa’nın modern bir kent olması 
noktasında ulaşımdan spora kadar 

her alanda çalışmalarını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, kent kültürüne özel 
müzelerle hareket kazandırmaya devam 
ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yaklaşık 12 yıl önce 
üretimi duran Bursa’nın sembollerinden 
Merinos fabrikasının yerinde hazırlanan 
Merinos Enerji Müzesi ile tarih ve me-
deniyet kenti Bursa’nın yeni bir değere 
daha kavuştuğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanabi-
lir, sağlıklı ve ulaşılabilir çağdaş bir kent 
olma yolunda altyapıdan üstyapıya kadar 
her alan çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Başkan Altepe, Bursa’ya eserler bırakma-
ya devam ettiklerini vurguladı. Bursa’nın 
bir tarih başkenti olduğunu belirten Baş-
kan Altepe, yapılan çalışmaların Bursa’yı 
canlı bir tarih kenti olarak ayağa kaldırdı-
ğına dikkati çekti.
Enerji Müzesi ile tarihe yolculuk
Bursa Kent Müzesi ile anlamında 
Bursa’nın Türkiye’de pek çok kente örnek 
olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Meri-
nos Enerji Müzesi’nin tarihini anlatarak, 
“Merinos Elektrik Fabrikası, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 
kurulan Merinos Tekstil Fabrikası’nın 
enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1938 
yılında yaptırıldı. İki jeneratör ünitesiy-
le faaliyete başlayan tesisin kapasitesi, 

1953 yılında artan ihtiyaç üzerine 2 ka-
tına çıkarıldı. Gün içinde Merinos fabri-
kasının enerji ihtiyacını karşılayan tesis, 
saat 24’ten sonra elektrik fazlasını şehre 
aktardı” dedi.
Tesisin ilk olarak kömürlü sistemle çalış-
tırıldığını, daha sonra da fueloille elektrik 
üretimine devam ettiğini kaydeden Baş-
kan Altepe, Mudanya limanına indirilen 
kömürün, Mudanya – Bursa treniyle fab-
rikaya ulaştırıldığını hatırlattı.
Tesisin 2000 yılında ekonomik ömrünü 
tamamladığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Merinos Enerji Müzesi, Merinos’un teks-
til ve enerji tarihinin anlatıldığı kazan da-

iresi, dört adet su pompasının bulunduğu 
pompa dairesi, Bursa’da elektrik tarihi-
nin gelişiminin anlatıldığı türbin dairesi, 
Bursa sokağı canlandırmasının bulun-
duğu elektrik dağıtım bölümü, elektriğin 
günümüzdeki serüveninin anlatıldığı 
kondense (yoğunlaşma bölümü), ışık ve 
müzik gösterisinin yapıldığı permutit 
(yumuşak su) bölümü gibi bölümlerden 
oluşuyor. Müzede ayrıca belgesel gös-
terim odaları, bilgi kioskları, televizyon 
ekranlarında anlatımlar ve dinlenme me-
kanları da yer alıyor. Güzel bir müze oldu, 
emeklerin karşılığı alındı. Merinos Enerji 
Müzesi, Bursa’mızın altın kolyelerinden 
biri oldu” şeklinde konuştu.

Meslek edindirme kurslarıyla bin-
lerce vatandaşı nitelikli işgücü ha-

line getiren Büyükşehir Belediyesi’nin 
özellikle annelerin çocuklarının eğiti-
mine daha fazla katkı sağlayabilmeleri 
amacıyla başlattığı BUMEP, yoğun ilgi 
görmeye devam ediyor. Proje kapsamın-
da 10’ar adet bilgisayarla adeta tekerlekli 

bilgisayar laboratuvarına dönüştürülen 
5 otobüsle, mahalle mahalle gezilerek, 
4-5 haftalık dönemler halinde ev hanım-
larına bilgisayar eğitimi veriliyor. Proje 
kapsamında 16 yaşını doldurmuş tüm 
bayanlar, üst yaş sınırı olmaksızın uzman 
personel nezaretinde ücretsiz olarak bil-
gisayar kullanmayı öğreniyor.

“Enerji Müzesi Bursa’nın 
altın kolyesi oldu”

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Bursa’ya kazandırı-
lan müzeler zincirinin son 
halkası olan Merinos Enerji 
Müzesi, Tarihi Kentler Birliği 
Bursa Buluşması kapsa-
mında düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, Uludağ 
Üniversitesi’nde açtığı bilgi-
lendirme standında üniver-
site öğrencilerine konseyin 
meclis çalışmaları ve Euro-
desk hakkında bilgiler veriyor.

Anneler BUMEP’le artık daha donanımlı
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ev hanımlarına yönelik 
olarak geçtiğimiz yıl başlattığı Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında bugüne kadar 
2 bin 848 kadın bilgisayar kullanmayı öğrendi. 
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Göynüklü’ye 
modern hizmet
binası

Tacir Köyü meydanına kavuştu

Bursa’yı çağdaş, ulaşılabilir, 
yaşanabilir, sağlıklı bir ge-

leceğe taşımak adına kentin her 
köşesinde hizmetlerini sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, hizmet zin-
cirini ilçelere de taşımaya devam 
ediyor. Bursa kent merkezinin 
yanı sıra Mudanya’nın vizyonunu 
da hizmetleriyle arttıran Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yap-
tırılan Göynüklü Hizmet Binası, 
törenle açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ‘Hizmette sınır ta-
nımıyoruz” ifadesiyle başladığı 
konuşmasında Bursa’nın hizmet 
bekleyen her köşesine ulaştıkla-
rını vurguladı. Göynüklü’de de 
yatırımlarının sürdüğünü anlatan 
Başkan Altepe, “Türkiye istikrarın 
sembolü haline geldi. Gelişmede 
önemli bir lider konumuna ula-
şan Türkiye, istikrarda ve güvende 
dünyada örnek alınır hale geldi” 
dedi. Bursa’nın 22 Arap ülkesinin 
ziyaret edeceği bir turizm bölgesi 
olmasını hedeflediklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Bursa’yı, Bursa-
lıları seviyoruz. Her alanda yatı-
rımlarımızı sürdürüyoruz. Metro, 
tramvay, köprü, kavşak, teleferik, 

deniz, hava ulaşımları, Bursa’nın 
tarihi eserlerinin öne çıkarılma-
sı, anıtsal yapılardan stadyuma, 
parklardan meydanlara kadar 
yaptığımız çalışmaları, Bursa mer-
kezinden başlayıp, ilçe ve beldele-
re kadar ayrım yapmadan hizmet-
lerimizi götürüyoruz” şeklinde 
konuştu. 
AK Parti Milletvekili İsmet Su da 
konuşmasında, “Mudanya, Bursa 
ve Göynüklü herşeyin en güze-
line layıktır. Allah en büyük gü-
zelliği, Bursa’ya, Mudanya’ya ve 
Göynüklü’ye vermiş” dedi.
AK Parti Milletvekili Mustafa 

Öztürk ise halka hizmet etmek 
amacıyla çalışmalarına devam et-
tiklerini belirterek, “Göynüklü’ye 
bugüne kadar sadece belediyenin 
yaptığı hizmet 5 milyon TL’yi bul-
du. Göynüklü bunu hak ediyor. 
Ancak bu hizmetleri engellemeye 
çalışanlar var. Biz görevimizi kim-
seye fırsat vermeden yerine geti-
receğiz” şeklinde konuştu.
Aydoğan da Göynüklü’de ihtiyaç 
duyulan hizmetlerin yerine geti-
rilmesinden dolayı bölge halkının 
mutluluk duyduğunu belirterek 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, halka hizmet 

ederken sınır gözetmediklerini 
söyledi. Bursa’nın yaşanabilir, sağ-
lıklı, ulaşılabilir bir kent olması, ta-
rih ve kültür şehri Bursa’nın ayağa 
kalkması, turizm kenti olması için 
alt ve üst yapı çalışmalarını hızlı 
bir şekilde sürdürdüklerini kay-
deden Başkan Altepe, “Hizmet 
ederken ‘O görev bizim, şu görev 
sizin’ demiyoruz. Ulaşabildiğimiz 
her noktaya, gücümüz nispetinde 
hizmet etmeye gayret ediyoruz. 
Başta dağ ilçeleri olmak üzere 
mücavir alanımız dışındaki tüm 
bölgelerde, bizimle bağlantılı olan 
her noktada elimizi taşın altına so-
kuyoruz” dedi.  
İznik’in Tacir Köyü’ne de bu an-
layışla yaklaştıklarını ve 1 yıl 
önce kendilerine iletilen talebi 
yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyleyen Başkan 
Altepe, köy meydanını ortaya 
çıkarmak için bin 800 metre-
karelik alanı düzenlediklerini 
ifade etti. Meydandaki binaların 

muhtarlık tarafından kamulaştı-
rıldığını, diğer tüm düzenleme-
lerin ise Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapıldığını belirten 
Başkan Altepe, “Proje kapsamın-
da, 1 metre yüksekliğinde 120 
metrekare uzunluğunda duvar 
örüldü. Teraslama yöntemiyle 2 
adet alan oluşturuldu. Masa ve 
sandalyeleriyle, çiçekleriyle ve 
ağaçlarıyla, güzel bir meydan 

ortaya çıkartıldı. 350 metreka-
resi park alanı olmak üzere top-
lamda bin 800 metrekarelik alan 
düzenlenmiş oldu. Bizden talep 
edildi, elimizden gelen gayreti 
gösterdik.” diye konuştu. 

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’nın Göynüklü Mahallesi’ne kazandırı-
lan hizmet binası törenle faaliyete başladı.

Bursa’da gelişim ve değişim hizmetlerini kent merkezinden ilçelere yaygınlaştı-
ran Büyükşehir Belediyesi, İznik’in Tacir Köyü’nde bin 800 metrekarelik alanı köy 
meydanı olarak düzenleyip halkın kullanımına sundu.

Köy kültürü 
‘harman yeri’nde 
can buldu

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ‘Tarihi Kentler Birliği Bursa 

Buluşması’, kentin kültürel kimliğini tüm yönleriy-
le gözler önüne serdi. Organizasyon kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merke-
zi tarafından bu yıl 2.’si hazırlanan ‘Harman Yeri’ 
programı da Bursa’nın geleneksel köy kültürünü, 
insanların yaşamlarından örneklerle sahneye ta-
şıdı. Doğumdan ölüme kadar tüm hayati konuların 
incelendiği program, gönüllülerin de aralarında 
yer aldığı 35 kişilik bir ekip tarafından Bursa’nın 
71 köyü gezilerek derlendi.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda canlandırma-
larla sahneye taşınan Harman Yeri, gelin alma tö-
renlerinden çocuk oyunlarına kadar yöresel tüm 
detayları orijinal haliyle vatandaşlarla buluşturdu. 
Kentin folklorik özelliklerinin sunulması açısından 
önem taşıyan programda; köylerde tespit edilen ve 
yeniden düzenlenerek sunulan türkü ve ninniler de 
Bursalılara sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kara-
göz Halk Dansları Topluluğu’nun yorumladığı halk 
dansları da izleyenlerden alkış topladı. Harman 
Yeri programını, Tarihi Kentler Birliği üyesi beledi-
yelerin temsilcileri de büyük ilgi ve keyifle izledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin somut olma-
yan kültürel mirasın korunarak gele-
ceğe taşınması amacıyla hazırlanan 
‘Harman Yeri’ adlı kültür gecesi, kentin 
yüzlerce yıllık tarihine ışık tuttu.

ç
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Bursa’nın en büyük 

kent parkında 

inşaat başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

yoğun göçe bağlı olarak hız-

la artan kaçak ve çarpık yapılaş-

ma yüzünden ‘yeşil’ kimliğinden 

uzaklaşıp, ‘gri’ bir kent görünü-

müne bürünen Bursa’nın yeniden 

‘yeşil’ ile anılması amacıyla hayata 

geçirdiği projelere Hüdavendigar 

Kent Parkı’nı da ekliyor. Yıllardır 

su taşkın alanı olması nedeniyle 

vatandaşların kullanımına kapalı 

olan Dikkaldırım ve Odunluk ma-

halleleri arasındaki yaklaşık 500 

bin metrekarelik alanda bir yılı aş-

kın süredir dolgu ve ağaçlandırma 

çalışmalarını yürüten Büyükşehir 

Belediyesi, park alanında yer ala-

cak spor tesisleri, sosyal donatı 

alanları ve çevre düzenlemeleriyle 

ilgili projenin temelini törenle attı. 

Yeşil seferberliği

Bursa’nın yeşil kimliğini yeniden 

kazanması için tüm imkanları se-

ferber ettiklerini, yıllardır atıl 

halde duran su deposu alanları-

nın da park olarak bölgeleye ka-

zandırıldığını vurgulayan Başkan 

Altepe, Beşevler, Hüdavengidar, 

Zafer, Vakıfköy ve Kurşunlu gibi 

büyük parklarla 2 milyon metreka-

re yeşil alanı dönem sonuna kadar 

Bursa’ya kazandıracaklarını kay-

detti. Yaklaşık 500 bin metrekare 

alanıyla Bursa’nın en büyük kent 

parkı olan bu bölgenin, sosyal ve 

sportif aktivite alanları ile yaşayan 

bir merkez olacağını dile getiren 

Başkan Altepe, “Parkın batı kısmı 

spor, doğu kısmı ise rekreasyonel 

faaliyet alanı olarak planlandı. Suni 

gölet, Nilüfer deresi,  spor alanları, 

çocuk oyun alanları, piknik alanla-

rı ile Bursa’ya önemli bir değer ka-

tacak olan parkımızı önümüzdeki 

yaz hizmete açmayı hedefliyoruz. 

Şimdiden bölgemize ve Bursa’ya 

hayırlı olsun” diye konuştu. 

Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk 

de halkın yaşam kalitesini yükselt-

mek amacıyla hayata geçirilen bu 

projeleri çok önemsediğini belirte-

rek, Bursa’nın en büyük kent par-

kını hayata geçirmeleri nedeniyle 

Başkan Altepe ve ekibini kutladı. 

Öztürk, “Bunları hayata geçirdi-

ğimiz için her geçen gün daha da 

güçlenip, yüzde 60’ları yakalıyo-

ruz. Bir şeyleri bozup, yapmak çok 

bedelli. Bursa bunun acısını çeki-

yor. Bir dönem gelmiş, gerek rant 

uğruna, gerekse yöneticilerin va-

tandaşların taleplerinin gerisinde 

kalması nedeniyle Bursa katledildi. 

Ama biz dünyada yaşanan ekono-

mik krize rağmen, şehirlerimizi 

sağlıklı ve yaşanabilir hale getiri-

yoruz.” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mus-

tafa Dündar da başlattıkları ‘1 

milyon fidan’ kampanyası kap-

samında 665 bin fidanı toprak-

la buluşturduklarını belirterek, 

önümüzdeki yıl Ekim ayına kadar 

1 milyon hedefine ulaşacaklarını 

kaydetti. Osmangazi’de bütçenin 

yüzde 15’ini yeşil alan ve parklara 

ayırdıklarını vurgulayan Dündar, 

“Osmangazi’de şu ana kadar 65 

park açtık. Seçime kadar 30 tane 

daha açmayı hedefliyoruz. Toplam 

120 bin metrekare yeşil alan oluş-

turduk. Büyükşehir Belediyemizin 

de katkılarıyla ilçemiz daha yeşil 

bir hal almaya başladı” diye konuş-

tu.
Hüdavendigar Mahallesi Muhtarı 

Fatma Güler İnan da mahallelerine 

böyle önemli bir park kazandır-

maları nedeniyle Başkan Altepe ve 

emeği geçenlere teşekkür etti.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yılı aşkın süredir 

dolgu ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan yaklaşık 

500 bin metrekarelik Hüdavendigar Kent Parkı’nın 

temeli törenle atıldı. 



Sehir Postası
.

. 9Ağustos - Eylül - Ekim  2012

Hüdavendigar Park Mektup.indd   1 02.10.2012   13:07:32

Hüdavendigar Park Mektup.indd   2 02.10.2012   13:07:34



Ağustos - Eylül - Ekim 2012Sehir Postası
.

.10

Bursa’nın daha yaşanılabilir, 
sağlıklı ve çağdaş bir kent olma-

sı için bir bir hayata geçirdiği yatırım-
ları kapsamında sosyal projelere de 
ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 
Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırılan 
Yıldırım Hanımlar Lokali ile kadınlara 
yönelik hizmetlerine bir yenisini daha 
ekledi.
Bursa’nın ve Türkiye’nin hızlı bir 
gelişim içinde olduğunu anlatan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Yıldırım Hanımlar Lokali’nin 
kadınların boş zamanlarını birlik ve 
dayanışma içinde geçirebilecekleri 
bir mekan olduğunu anlattı. Başkan 
Altepe, kadınların eğitim almalarının 
ve sosyalleşmelerinin önemli olduğu-
nu ifade ederek, “Beşiği sallayan el, 
dünyaya hükmeder düşüncesini esas 
alarak Yıldırımlı kadınlara yönelik bir 
merkez inşa ettik. Yıldırım İlçesi’nde 
konumlandırılan hanımlar lokaliyle 
BUSMEK kurs merkezlerine bir yeni-
sini daha eklenmiş oldu. Lokal, eğitim 
sınıflarının yanı sıra kütüphane ve ka-
feteryasıyla da Bursalı kadınları ağır-
layacak” dedi.
Hanımlar lokalinin girişinde bulunan 
kütüphane ve bilgisayarlardan da ka-
dınlarla 8. sınıfa kadar olan çocukla-
rın yararlanabileceğini vurgulayan 
Başkan Altepe, lokal bahçesinde spor 
aletleri ve çocuk oyun parkının da bu-
lunduğunu söyleyerek, “An-
neler hanımlar lokalinde 
kitap okuyup sohbet 
ederken çocuklar bahçe-

de eğlenebilecekler. Hanımlar loka-
linde hasta ve yaşlı refakatçiliği kursu 
da BUSMEK bünyesinde verilecek. Bu 
branşı tercih ederek eğitim alanlar 
evlerinde ve çeşitli kurumlarda hasta 
ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını 
karşılayarak, kendi ve hasta yaşlının 
sağlığını koruyabilecekler. Eğitimler 
hafta içi her gün yılsonuna kadar de-
vam edecek. Lokalde ayrıca toprağın 
insan eliyle can bulduğu çini sanatı 
da yer alıyor. Yıldırım, kadınların her 
türlü sosyal ve kültürel etkinliklerini 
gerçekleştirebi-

leceği bir merkeze kavuştu” diye ko-
nuştu.
Bakan Çelik kadına  
şiddeti kınadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptırdığı Yıldırım Ha-
nımlar Lokali’nin açılışının kadınların 
sosyal yaşamda daha aktif rol alma-
larına destek vereceğini anlattı. Ba-
kan Çelik, tesisin Bursa’ya ve Mimar 
Sinan’a yakıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir 
yanında sürdürülen sosyal donatı alanlarına, Ta-

limhane bölgesinde yapılacak park ve spor sahası pro-
jesiyle bir yenisi daha ekleniyor.
Bursa’nın her köşesinde hayata geçirilen hizmetleriyle 
kenti baştan başa yenileyen Büyükşehir Belediyesi, hiz-
met zincirine Yıldırım İlçesi’nde de yeni halkalar ekle-
meye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Mollaarap Mahallesi’ndeki Talimhane bölgesin-
de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde 
bulundu. Başkan Altepe’ye, inceleme sırasında Garni-
zon ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ümit Yıl-
maz da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, kaba 
inşaatı yüzde 90 oranında 
tamamlanan yeni stadyumun 
bağlantı yollarının yapımına 
başladı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Mimar 
Sinan Mahallesi’ne kazandırılan Yıldırım Hanımlar Lokali, törenle hizmete açıldı.

Talimhane geleneği yeniden yaşatılacak

ç

ç

çBüyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, stadyuma ulaşımı ko-

laylaştıracak bağlantı yollarının inşa-
sına yapılan yıkımla start verdiklerini 
söyledi. İzmir-Ankara karayolu aksında 
bulunan Mudanya kavşağı çevresinde 
konuya ilişkin yoğun çalışmalar başlat-
tıklarını vurgulayan Başkan Altepe, kav-
şak viyadüğünün güney tarafında kalan 
yaklaşık 7000 metrekare alanın bağlan-
tı yolları için yeniden düzenleneceğini 
açıkladı. Çalışmalar tamamlandığında 
stadyuma ulaşımın kolaylaşacağını, böl-
gede trafik akışında rahatlık sağlana-
cağını ifade eden Başkan Altepe, 7000 
metrekarelik alan içerisinde 8 bina 
bulunduğunu ve bu binalardan 4’üyle 
anlaşma sağlanarak kamulaştırma ya-
pıldığını belirtti. Kalan diğer 4 bina için 
kamulaştırma çalışmalarının devam et-
tiğini söyleyen Başkan Altepe, “Kamu-
laştırması biten 4 binanın bize masrafı 
yaklaşık 2 milyon TL oldu. Bu binaların 
yıkımını bugün gerçekleştirdik. Diğer 
binalar da kamulaştırmaları bittikten 
sonra yıkılacak” dedi.  
Merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin 
sınırları içerisinde bulunan stadyum 
bağlantı yollarının Bursa’ya vizyon ka-
tacağını belirten Başkan Altepe, “Bu 
ulaşım projeleri gerçekten Bursa’ya ya-
kışır olacak. Başlattığımız çalışmaların 
şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Stadyumun 
bağlantı  
yollarına 
start verildi

Yıldırım; hanımlar 
lokaline kavuştu
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Büyükşehir Belediyesi, yapılaşma-
nın yoğun olduğu Yıldırım İlçesini 

daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla 
geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Mi-
mar Sinan’daki Sağlık Parkı’nın ardın-
dan Yavuzselim Mahallesi’ne de yeni bir 
park kazandırdı. Yoğun yapılaşmanın 
olduğu bölgelerde yeşil alan oluşturmak 
için kamulaştırma başta olmak üzere 
her yolu deneyen Büyükşehir Belediye-
si, Yavuzselim Mahallesi’ndeki BUSKİ’ye 
ait su deposunun bulunduğu alanı parka 
dönüştürdü. Alanı çevreleyen duvarlar, 
su deposuna mümkün olduğunca yak-
laştırılırken, ortaya çıkan yaklaşık 3 bin 
metrekarelik alan; çocuk oyun alanı, yü-
rüyüş yolları ve rekreasyon alanı olarak 
mahalleye kazandırıldı.
“Yönümüzü doğuya çevirdik”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Yavuzselim Parkı’nın hizmete açılı-
şı için düzenlenen törende, kentin batısı 
ile doğusu arasındaki hizmet farklılıkla-
rını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını 
söyledi. “Yönümüzü önemli ölçüde do-
ğuya çevirdik” diyen Başkan Altepe, “Bu 
nedenle programda olmamasına rağ-
men Bursaray doğu hattında çalışmaları 
başlattık, İnşallah önümüzdeki yaz or-
talarında seferler başlayacak. Bursa’nın 
Ankara girişini tamamen değiştirecek 
projeleri hazırlıyoruz. Tüm köşe nokta-
larda modern konut alanları rezidanslar 
olacak. Hemen Ankara yolu üzerinde 
bulunan Hanımlar Lokalini tamamladık, 
önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 
Yine içinde yüzme havuzu, spor salonu 
ve futbol sahaları bulunan Şahin Başol 
Spor Kompleksi tamamlanmak üzere. 
Sağlık Parkı’nı hizmete açmıştık. Hal-
kımıza nefes alacağı daha fazla alanlar 
oluşturmak için tüm alanları değerlen-
diriyoruz. Burada olduğu gibi Yüksek 
İhtisas Hastanesi üzerindeki BUSKİ 
deposunun bulunduğu 10 bin metreka-
relik alan Eğitim Mahallesi’ndeki 5 bin 
metrekarelik alanda da çalışmalarımız 
sürüyor. Vakıf Mahallesi’nde belirledi-
ğimiz yaklaşık 300 bin metrekare alanı 
da botanik park olarak Yıldırım’a kazan-
dırıyoruz. Bir taraftan resmi işlemleri 
sürerken, bir taraftan biz çalışmaları 
başlattık. Orayı da önümüzdeki halkı-

mızın buluşma noktası haline getirmeyi 
amaçlıyoruz” diye konuştu.
Bir karışı bile yeşillendiriyoruz
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin 
de son 8- 10 yılda Türkiye genelinde 
yaşanan gelişim ve değişimin en güzel 
örneklerinin Bursa ve Yıldırım’da da 
gözlendiğini vurguladı. Yıldırım gibi 
betonlaşmanın yoğun olduğu bir ilçede 

350 olan park sayısını 750’ye çıkardık-
larının altını çizen Keskin, “’Yeşilse tut-
kumuz Yıldırım umudumuz’ sloganında 
olduğu gibi bulduğumuz bir karış top-
rağı bile yeşillendiriyoruz. Burada da 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından su 
deposunun bulunduğu alan park olarak 
mahallemize kazandırıldı. Katkıları ne-
deniyle Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazanması için her semte parklar ve yeşil alanlar kazandı-
ran Büyükşehir Belediyesi, yapılaşmanın yoğun olduğu Yavuzselim Mahallesi’ndeki BUSKİ’ye 
ait su deposunun bulunduğu alanı yeşil alan ve park olarak halkın kullanımına açtı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Nilüfer’e değer katacak ya-
tırımlarından biri olan ve 
çalışmaları son aşamaya ge-
len Beşevler Bölge Parkı, kısa 
zaman içinde tamamlanarak 
vatandaşların hizmetine 
sunulacak.

Duvarlar yıkıldı  
Yavuzselim yeşille buluştu

ç

Bursa’yı vizyon projeleriyle gele-
ceğe taşırken, yatırımlarını merkez 

ilçelere de ulaştıran Büyükşehir Bele-
diyesi, inşaat çalışmaları devam eden 
Beşevler Bölge Parkı ile Nilüfer İlçesi’ne 
nefes aldıracak.  Bursa’nın yaşanabilir, 
sağlıklı bir kent olması ve ‘Yeşil Bursa’ 
adını tekrar kazanması amacıyla çalış-
malarına hız kesmeden devam ettikleri-
ni vurgulayan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, kent içerisinde atıl 
vaziyette bulunan alanları Bursalıların 
kullanımına sunduklarını anlattı. Baş-
kan Altepe, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar 
ile birlikte inşaat çalışmalarını yerinde 
incelediği Beşevler Bölge Parkı’nın da 
önemli bir cazibe merkezi olacağını söy-
ledi. Kentin her köşesinde vatandaşlara 
nefes aldıracak çalışmaların devam et-
tiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Beşev-
ler Bölge Parkı, Nilüfer’de BUSKİ’ye ait 
eski su deposunun bulunduğu 41 bin 
metrekarelik alanda inşa ediliyor. Çalış-
malarımızı kısa zamanda tamamlayıp 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 
Beşevler Bölge Parkı, hem Nilüferliler 
hem de tüm Bursalılar için eşsiz buluş-
ma mekanlarından biri olacak” dedi.
Stadyum ile Kayıhan meydanları başta 
olmak üzere Bursa’ya bu dönem büyük 
meydanlar ve yeşil alanlar kazandırdık-
larını anlatan Başkan Altepe, Beşevler 
Bölge Parkı’nda çeşitli oyun ve rekreas-
yon alanları ile yürüyüş, koşu ve bisiklet 
yolları, futbol, basketbol ve voleybol sa-
haları, yeşil alanlar, kafeterya ve resto-
ranların bulunacağını ifade etti.

Beşevler 
bölge parkı 
gün sayıyor

ç



Ağustos - Eylül - Ekim 2012Sehir Postası
.

.12

Osmanlı’nın anayurdunda 

tarih gezisi

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’dan 61 yıl önce fethedilen ve 
520 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’teki ecdat yadigarı iki eseri daha ayağa kaldırıyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı 
dağ yöresinde doğal ve kültürel değerlerin öne çıkarıldığı çalışmaları, Tarihi 
Kentler Birliği üyesi belediye başkanlarının övgüsünü kazandı.

Üsküp Bursa imzalı 
iki esere daha kavuşuyor

BUSMEK’te dersler başladı

Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını, kent 

merkezinin yanında tüm Osmanlı 
coğrafyasında etkin bir şekilde sür-
düren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki 
hizmet halkasına iki önemli projeyi 
daha ekledi. Üsküp’te bugüne ka-
dar Hatuncuk Camii, Arasta Camii, 
Kebir Mehmet Çelebi Camii, İshak 
Paşa Camii, İsabey Camii Haziresi 
ve Yiğit Paşa Mezarı restorasyonu 
gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mi-
ras projesi üzerinde çalışan Büyük-
şehir Belediyesi, kentin en önemli 
manevi odaklarından Rufai Tekkesi 
ile günümüze sadece bazı kalıntıları 
ulaşan Gazi Baba Türbesi restoras-
yon projelerinin temelini törenle 
attı.
Üsküp açısından tarihi bir gün yaşa-
nırken, ilk tören günümüze ulaşan 
vakıfnamesine göre 1818 yılında 
kurulan Rufai Tekkesi’nde düzen-
lendi.  Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Rufai Tekkesi’nin 
Üsküp’ün merkezindeki en önemli 
manevi odaklardan biri olduğunu, 
harabe halindeki yapıyı ilk günkü 
ihtişamına kavuşturacak olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Üsküp’te sadece yer üstündeki de-
ğil, yer altında kalan eserleri de bir 
bir açığa çıkarmaya çalıştıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, “Üsküp’ü 
fetheden komutan Paşa Yiğit Bey’in 

mezarı çarşı içinde ve üzerine evler 
yapılmıştı. Bursalı ve İstanbullu işa-
damlarımızın katkılarıyla bu evleri 
kamulaştırdık ve Paşa Yiğit Bey’in 
mezarı günyüzüne çıkarıldı. Yine 
temelini attığımız Gazi Baba Türbe-
si de 1963 depreminde biraz zarar 
görmemesine rağmen, komünizm 
döneminde taşları sökülmüş ve 
üzeri toprakla örtülmüş. Yani onlar 
bizim kültürümüzün izlerini silmek 
için ellerinden geleni yapmışlar” 
dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si Sanat ve Meslek Eğitimi 

Kursları’nda (BUSMEK) 2012-2013 
eğitim dönemi başladı.
Bünyesine kattığı yeni branş-
larla sekizinci yılına adım atan 
BUSMEK’te eğitim heyecanı, genç 
yaşlı herkesi sardı.  Ücretsiz kurs-
larıyla Bursalılara eğitim hizmeti 
sunan BUSMEK’e başlayan kursi-
yerler kurslara yoğun ilgi gösterdi. 
Toplam 25 bin başvuru ile rekora 
koşan BUSMEK, hobi kurslarından 

meslek eğitimi kurslarına, kişisel 
gelişimden, dil kurslarına tam 64 
branşla 11 kurs merkezinde eğitim 
hayatına başladı.

Büyükşehir Belediye-
si’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen ‘Tarihi Kentler 
Birliği Bursa Buluşmala-
rı’ için kente gelen Tarihi 
Kentler Birliği’ne (TKB) üye 
belediyelerin temsilcileri, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
temellerinin atıldığı Keles’in 
Kocayayla bölgesiyle Gele-
miç Köyü’nde incelemelerde 
bulundu. 
‘Kırsal Yaşam Kırsal Mimari’ 
temalı ‘Tarihi Kentler Bir-
liği Bursa Buluşmaları’nın 
ikinci gününde ilk olarak 
Kocayayla’ya giden belediye 
başkanları, Bursa Mehter 
Takımı ve Rahvan atlarının 
özel gösterisiyle karşılandı. 
Bursa Tahtakıran Kılıç Kal-
kan Halk Oyunları Derneği, 
İnegöl Ertuğrulgazi Derneği 
ve Bursa Ertuğrulgazi Os-
man Gazi Yörük Türkmen 
Derneği ekipleri de tören-
de bölgelerine has oyunları 
sergileyerek konuklara unu-
tamayacakları anlar yaşattı. 
Kocayayla’da geleneksel 
adetlere göre düzenlenen kıl 
çadırda 2012 Yılı Meclis 2. 
Olağan Toplantısı’nı gerçek-
leştiren belediye başkanları, 
toplantının ardından yine 
aynı alanda sergilenen kırsal 
yaşama dair ürünler hakkın-
da yetkililerden bilgiler aldı. 
Kocayayla’nın ardından Ge-
lemiç Köyü’ne geçen heyet, 
köyün eski evlerini tek tek 

gezerek, kırsal mimari hak-
kında gözlemlerde bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin 
tarihi ve kültürel miras adı-
na dağ bölgelerinde yaptığı 
çalışmalar, TKB’ye üye be-
lediyelerin temsilcileri tara-
fından takdir edildi. 
Gösterilerin ardından, 
TKB’nin 2012 Yılı Meclis 2. 
Olağan Toplantısı gerçek-
leştirildi. Keles, Orhaneli ve 
Harmancık ilçelerinin bele-
diye başkanları, toplantıda 
söz alarak tarihi ve kültü-
rel miras adına dağ böl-
gelerinde gerçekleştirdiği 
hizmetler nedeniyle Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’ye min-
nettar olduklarını ifade etti. 
Bursa’da tarihi ve kültürel 
miras adına yapılan çalışma-
ların Türkiye’ye örnek oldu-
ğunu ve Balkanlar’a taştığını 
vurgulayan Keles Belediye 
Başkanı Süleyman Kaynak, 

Başkan Altepe’nin himaye-
sinde dağ bölgelerinin de 
makus talihlerini yendiğini 
söyledi. Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
dağ bölgelerinin doğası ve 
kültürüyle ilgili çok önemli 
hizmetler gerçekleştirdiğini 
söyledi. Başkan Altepe’nin 
dağ belediyelerinin hazırla-
dığı eserlerin basılması ve 
hizmetlerin açığa çıkması 
noktasında çok büyük ko-
laylıklar sağladığını vurgu-
layan Tatlıoğlu, “Hakikaten 
yöre insanının şimdiye ka-
dar arayıp da bulamadığı bir 
liderlik sergileniyor. Halkım 
adına, yapılan hizmetler ve 
yapılacaklar için Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Recep 
Altepe’ye teşekkürlerimi ile-
tiyorum” dedi.   Harmancık 
Belediye Başkanı Mustafa 
Çetinkaya da dağ bölgeleri-
nin kalkınması noktasındaki 
görüşlerini dile getirdi. 

ç

ç

ç
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Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Bursa Kent Konseyi 

ve BUFSAD işbirliğiyle BTSO 
ana sponsorluğunda düzenle-
nen ‘2. Uluslararası Bursa Fo-
toğraf Festivali’, ödül heyecanı-
na sahne oldu. Türkiye’nin ilk 
uluslararası fotoğraf festivali 
FotoFest, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
düzenlenen törende, yine fotoğ-
raf sanatının farklı hayatları bir 
araya getirdiğini gözler önüne 
serdi.
Bursa’nın pek çok özelliği bün-
yesinde barındırdığını söyleyen 
Başkan Altepe, FotoFest saye-
sinde fotoğrafa gönül veren 
sanatçıların da kentin güzellik-
lerine şahit olduğunu vurgula-
dı. Bu yıl 2.’si gerçekleştirilen 
FotoFest’in Bursa’ya renk kat-
tığını ve artık geleneksel bir 
hal aldığını ifade eden Başkan 
Altepe, “Sanat dolu bir haftada 
Bursa, sanatta da öncü olduğu-
nu gösterdi. Bursa’nın caddeleri 
en özel fotoğraflarla doldu taştı. 
Dünyanın güzelliklerini yansı-
tan özel eserler sanatseverlerle 
buluştu. Bursa’nın güzellikleri 
de fotoğrafçıların karelerinde 
dünyaya yayıldı” 
diye konuştu.
Ödül sevinci
‘Bursa Foto- Fest 2012’den 
kesitlerin yer aldığı filmin 
gösteriminin de yapıldığı 
törende, ko- nuşmaların 
ardından ödül- ler sahiple-
rini buldu. Aynı za ma nda , 
organizasyona s p o n s o r 
olan kişi, kurum ve kuru-
luşlara plaket; gönüllü-
lere de teşekkür belgeleri 
takdim edildi. K e n t 
Konseyi Özel ödül- lerini ise 
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala v e r i r -
ken, festival bünye- s i n d e 
hayata geçirilen ‘Ma- k e t 
Kitap’ yarışması ödü- l ü n ü 
de ‘Evden Uzakta’ adlı e s e -
riyle Kürşat Bayhan k a -
zandı. Bayhan’a ödülü- n ü 
FotoFest Genel Sa- n a t 
Yönetmeni Şef Küra- t ö r 
Merih Akoğul ile Ulus-
lararası Fotoğrafçılar 
Küratörü Jason Eskena- z i 
verdi.
‘Balkan göçünün 100 yılı’ 

Bursa FotoFest 2012, “100. Yı-
lında Balkan Göçü” adlı sergiyi 
sanatseverlerin beğenisine su-
narak, Türkiye’de bir ilke daha 
imza attı. Türkiye’de daha önce 
görülmemiş bir projeye imza 
atan ‘100. Yılında Balkan Göçü’ 
(Centennial of Balkan Immig-
ration) sergisi, Selanik’te bir 
asır önce yaşanan göçün izlerini 
bugüne taşıdı. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde Selanik Balkan Sa-
vaşları Müzesi’nin 

des-
teğiyle düzenlenen 

sergide, müzenin arşivinden se-
çilen 41 fotoğraf, Türkiye’nin en 
çok Balkan göçmeni kabul eden 
bölgesi Bursa’da sanatseverle-
rin izlenimine sunuldu. Balkan 
göçlerinin en canlı örneğinin 
can bulduğu sergiyi ilgiyle gezen 
Başkan Altepe, festival yürütme 
kurulu üyelerinden Ceyhun İrgil 
ile Utku Kaynar’dan da fotoğraf-
larla ilgili bilgiler aldı. Başkan 
Altepe, daha sonra FotoFest’in 
Bursa’da gerçekleştirilmesi ve 
geleneksel hale getirilmesi nok-
tasında yoğun emek sarfeden 
Bursa Kent Konseyi üyelerine 
de çalışmalarından dolayı başa-
rılar diledi.
Ara Güler Bursalılarla buluştu
Fotoğrafın duayeni Ara Güler de 
Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda Bursalı sanatseverle 
buluştu. Fotoğrafın duayeni Ara 
Güler yaşamından ve çalışma 
hayatından kesitleri dinleyenler 
ile paylaştı. Fotoğraf hayatına 
yeni İstanbul gazetesinde çalı-

şarak başladığını söyleyen 
Güler, genelde basın top-
lantıları ve mitinglere git-
tiklerini söyledi. Bir süre 
sonra politikacıları çek-
mek yerine sanat ve bi-
lim dünyası insanlarının 
portrelerini çekmeye 
başladığını vurgula-

yan Güler, “20. yüzyılın 
y a - ratıcıları projem bu 
ş e - kilde başladı. Hangi 
ü l - keye gitsem oraya ait 

önemli şahısların 
f o - toğraflarını çektim. 
D ü - ş ü n d ü k l e r i n d e n 
sadece 2 kişiyi çekemedim 
b i r i d e Charlie Chaplin idi. 

İsviçre’de yanına 
gittiğim zaman zaten felçli 
idi. Char- lie Chaplin gibi 
bir adamı tarihe geçeceğini 
b i l d i ğ i n halde felçli bir 
şekilde çe- kerse o zaman 
kendisine haksızlık yap-
mış olur- dum” dedi.

“FotoFest geleneği Bursa’ya renk kattı”

ç

Bursa’yı fotoğrafın en renkli detaylarıyla buluşturan ‘2. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali (FotoFest)’, ulusal ve uluslara-
rası yarışmalarda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerinin verildiği görkemli törenle sona erdi.

Yarışmaların sonuçları:

“İnsanlığın İzleri” Temalı Uluslararası Fotoğraf 

Yarışması

UPI Altın Madalya - Anjan Kumar Kundu – Hin-

distan
UPI Gümüş Madalya – Melih Sular – Türkiye

UPI Bronz Madalya – Fatih Balkan – Türkiye

Mansiyon 1 - Ayça Erşen Danyeli – Türkiye

Mansiyon 2 - Denis Felix – Fransa

Mansiyon 3 - Metzakis Manolis – Yunanistan

Mansiyon 4 - Fyodor Savintsev – Rusya

Mansiyon 5 – Ahmet Fatih Sönmez – Türkiye

Mansiyon 6 - Alireza Vahid – İran

Kent Konseyi Özel Ödülü – Meral Kuru – Türkiye

Jüri Özel Ödülü – Cihan Karaca – Türkiye

“Kentin İzleri” Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

1.’lik Ödülü – Ali Işık – Konya

2.’lik Ödülü - Mahmut Orhan Örtücü – İstanbul

3.’lük Ödülü – Sebahattin Özveren – İstanbul

Mansiyon 1 - M.Bilgehan Tuzcu – İstanbul

Mansiyon 2 - Arzu İbranoğlu – Kocaeli

Mansiyon 3 - Arzu İbranoğlu – Kocaeli

Kent Konseyi Özel Ödülü – Cemal Çetin – İzmir

Jüri Özel Ödülü – Ahmet Fatih Sönmez – Van
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Yeni stadyum yaza yetişecek 

Başkan Altepe, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Seyfettin 

Avşar ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altun’la birlikte yeni stad-
yum inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Başkan Altepe, ince işlerine 
başlanan stadyumda tüm çalışmala-
rın önümüzdeki yaz aylarına kadar 
tamamlanacağını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak işin tamamlanması 
ve stadyumun hizmete alınması için 
tüm argümanlarla gece gündüz gay-
ret sarf ettiklerini belirten Başkan 
Altepe, “Şu anda inşaat tamamlama 
oranımız yüzde 90’ı aştı. İnce ima-
latlar ve ince işler ile iç duvarların 
örülmesine, çatı yapımına başlandı. 
Asansör boşlukları ve asansörlerle 

birlikte, kısa zamanda iç ve dış aksa-
mın tamamında sona gelinecek. Son 
haliyle stadımız, güzel bir görüntü 
almış “ dedi. 

Başkan Altepe, stadyumun önümüzde-
ki yaz aylarında Türkiye’de yapılacak 
2013 Dünya Gençler Şampiyonası’na 
ev sahipliği yapacağını açıkladı. İn-

şaat çalışmalarını şampiyona baş-
langıcından önce bitirmeyi ve bazı 
karşılaşmaları Bursa Stadyumu’nda 
oynatmayı planladıklarını ifade eden 
Başkan Altepe, bu şekilde Bursa’yı 
dünya gündemine taşımak istedikleri-
ni söyledi. Başkan Altepe, “Yeni stad-
yum hem Bursa hem de Türkiye için 
‘prestij niteliğinde’ çok büyük bir eser. 
Bursaspor’a hizmet edecek bu stat 
aslında uluslararası organizasyonlar 
için de çok önemli konumda bulunu-
yor. Şu anda hazırlıklarını yaptığımız 
2013 Dünya Gençler Şampiyonası’nın 
bir ayağı Bursa’da olacak. İstiyoruz 
ki o günlere kadar stadyum tamam-
lansın ve dünya gündemine taşınsın” 
diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan yeni 
stadyumun önümüzdeki yaz aylarında Türkiye’de gerçekleştirilecek 2013 Dünya Gençler Şampiyonası’nın 

bazı karşılaşmalarına ev sahipliği yapabileceğini söyledi. 

ç

Gürsu’nun kaderi 
Büyükşehir’le değişiyor

Rahvan atlar bin yıllık 
gelenek için koştu

 ‘Spor kenti Bursa’ hede-
fi doğrultusunda merkezin 

yanı sıra ilçelerde de tesisleş-
me hamlesi başlatan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu dönem hayata 
geçirdiği 100’e yakın spor tesisi 
arasında yer alan Güzelyalı, Kestel 
ve Erikli Yüzme Havuzlarının ar-
dından Gürsu Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu da düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı. Gürsu Belediye Başka-
nı Orhan Özcü ve Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar’ın da katıldığı 
törende konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 7’den 
70’e herkesin yaz, kış yüzebileceği 
modern yüzme havuzunun ilçeye 
hayırlı olmasını diledi.
Doğunun kaderi değişiyor
Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlik-
te daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 
kent olması için gece gündüz çalış-
tıklarını kaydeden Başkan Altepe, 
“Biz ‘kentin batısında ne hizmet 
varsa aynısı kentin doğusunda da 
olacak’ dedik. Bursarayın kentin 
doğusuyla buluşacağını belirten 
tabelaları astığımızda kimse inan-
mak istemedi ama biz iki ay içinde 
ihaleyi yapıp çalışmaları başlattık. 
İstasyonlarımız gün yüzüne çık-
maya başladı. Yıldırım, Kestel ve 
Gürsu’da büyük bir atılım, değişim 
ve kalkınma var. Yaptığımız yatı-
rımlarla kentin doğusunun da ka-
deri değişmeye başladı. Bursaray 
devreye girdiğinde, tramvay hat-
larımız bu caddelerde çalışmaya 
başladığında ve devam eden diğer 
yatırımlarımız tamamlandığında 

bu değişimi hep birlikte göreceğiz” 
dedi.
Gürsu Belediye Başkanı Orhan 
Özcü de dünyanın her yerinde 
batıdaki şehirlerin ve kentlerin 
doğal olarak hızlı bir büyüme sü-
recinde olduğunu belirterek, do-
ğudaki kentlerin büyümesi için 
ise özel çaba harcamak gerektiği-
ni kaydetti. 

Yunuseli hayvan 
pazarı alanında ya-

pılan Rahvan Atlar Koşu-
su’na Bursa’nın yanı sıra 
Kütahya, Afyon, İzmir, 
Antalya, Balıkesir, De-
nizli, İzmit ve Aydın’dan 
110 rahvan at katıldı. 
‘Baş’, ‘Başaltı’, ‘Büyük 
Orta’, ‘Küçük Orta’, ‘Des-
te’, ‘Taylar’, ‘Tozkoparan’, 
‘Arap Doludizgin’, ‘Yerli 
Doludizgin’ ve ‘İthal Rah-
van’ branşlarında yapılan 
yarışlar gün boyu renkli 
görüntülere sahne oldu. 
Tüm yarışmacıların ka-
tıldığı şeref koşusu ile 
başlayan koşuları Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar ile çok sayıda va-
tandaş izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gürsu Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen ‘Rahvan Atları Koşusu’, sayesinde 
ecdat yadigarı bir gelenek daha coşkuyla 
yaşatıldı. 

ç
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Yıldırım’da 4 mevsim yüzme keyfi başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, havuzun açı-

lış töreninde yaptığı konuşmada; 
Türkiye’nin hızlı büyüme ve kalkın-
maya paralel olarak, istikrar, itibar 
ve güvenin sembolü haline geldiğini 
söyledi. Türkiye genelinde yaşanan 
dönüşüm Bursa ve ilçelerinde de 
en iyi şekilde yaşandığını dile geti-
ren Başkan Altepe, tüm kurumlarla 
uyum içinde çalışarak, spordan alt-
yapıya, çevreden tarihi ve kültürel 
mirasa kadar her alanda yoğun bir 
çalışma içinde olduklarını vurguladı. 
Bu dönem programda olmamasına 
rağmen gündeme aldıkları Bursaray 
Kestel hattında inşaatın hızla sür-
düğünü kaydeden Başkan Altepe, 
“Davutkadı’ya kadar gelen şehir içi 
tramvay hattını daha da ileriye geti-
receğiz. Ankara yolundaki köprüleri 
yeniliyoruz. Vişne, Derya ve Eflak 
Caddelerindeki çalışmaları bitirdik. 
Mimar Sinan Bulvarını Yıldırım’a 
kazandırdık. Dağ Yolu Caddesi’nde-
ki çalışmalarımız devam ediyor. Çu-
kur Mescit, İncirli ve Muallimzade 
Hamamları, Fidyekızık Konağı gibi 
sadece tarihi ve kültürel mirasta 45 

tarihi eseri Yıldırım’a kazandırıyo-
ruz. Bursa ile birlikte Yıldırım’da bu 
dönem altın çağını yaşıyor. Hizmete 
açtığımız yaklaşık 2,2 milyon TL’lik 
yüzme havuzumuz da spor anlamın-
da ilçeye kazandırdığımız önemli bir 
tesis. 7’den 70’e tüm halkımıza açık 
olan tesisimiz Yıldırım’a hayırlı ol-
sun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Bağ-
larbaşı Spor Tesislerini de 

genç sporcuların hizmetine sundu. 
Kulüp tarafından kullanılmasına 
rağmen ihtiyacı karşılamayan yak-
laşık 300 metrekare alanlı soyun-
ma odaları müştemilat baştan sona 
modernize edilirken, genç sporcu-
lar daha sağlıklı ortamda spor yap-
ma imkanına kavuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, amatör spor kulüpleri-
nin mahallelerde gençlerin spora 
yönlendirilmesi açısından büyük 
önem taşıdığını söyledi. Tamamen 
gönüllülük esası ile gençlere spor 
imkanı sunan amatör kulüpleri 
desteklemek için bugüne kadar 
ellerinden gelini yaptıklarını ifa-
de etti. Başkan Altepe, “Hemen 
hemen her semte kazandırdığımız 
sahalarla, artık amatör sporcu-
larımız da deplasman ve iç saha 

heyecanını yaşamaya başladı. Ar-
tık gençlerimiz kendi mahallele-
rinde, taraftar desteğini de alarak 
müsabakalara çıkıyor. Biz sizlere 
her türlü desteği vermeye hazırız. 
Tesis bizden, saha bizden, başarı 
sizden” dedi.

Bu dönem hayata geçirilen 100’ün üzerinde 
tesisle spor yatırımları açısından Büyükşe-

hir Belediyesi tarihinin hizmet rekoru kırılırken, 
Büyükşehir sınırları dışında olmasına rağmen 
Orhaneli’ye de FIFA standartlarında futbol sahası 
kazandırıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 3.5 
yıl boyunca 4 dönemde yapılamayan hizmetleri 
yaptıklarını belirterek, kendilerini en mutlu eden 
hizmetlerin spora yapılan yatırımlar olduğunu 
söyledi. Başkan Altepe, “Gerçekten Orhaneli’ye 
yakışan bir tesis oldu. Burada toprak zeminde 
drenaj çalışmaları yapıldı. Sahanın etrafı duvarlar 
ve korkuluklarla çevrilerek, tüm tribün ve bölge-
ler elden geçirildi. Saha FIFA standartlarında 55 
milimetre kalınlığında, çimle kaplandı. Federas-
yon maçlarının oynanabileceği, 68’e 105 ölçüle-
rinde nizami bir futbol sahası oldu. Artık burada 
maç yapmak, Orhaneliler için büyük bir zevk ola-
cak” dedi.  
Spor Bakanlığı gibi çalışıyoruz
Başkan Altepe, Orha-neli’de 7’den 70’e herkesin 
spor yapması, amatör 
sporun çamurlu sa-
halardan kurtulması 
ve maçların nizami 
standartlarda oynana-
bilmesi için yaptıkları 
tesisin kendileri için 
bir onur olduğunu 
vurguladı.  
Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan Tatlı-
oğlu da yapılan yatı-
rım nedeniyle Başkan 
Altepe’ye müteşekkir 
olduklarını söyledi. 
Dağ bölgesinde kısıtlı 
kaynaklarla yapılması mümkün olmayan yatırım-
ların Başkan Altepe döneminde ilçelere kazan-
dırıldığını hatırlattı. Başkan Altepe ve Orhaneli 
Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun penaltı atış-
larının ardından sahadaki ilk karşılaşma da Baş-
kan Altepe’nin başlama vuruşuyla start aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Orhaneli’nde FIFA standartların-
da yaptırılan futbol sahası törenle 
hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından soyunma odaları ve müştemilatı baştan sona 
yenilenerek modernize edilen Bağlarbaşı Spor Tesisleri, törenle hizmete açıldı. 

‘Spor kenti Bursa’ hedefi doğrultusunda merkezin yanı sıra ilçelerde de tesisleşme hamlesi başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu dönem hayata geçirdiği 100’e yakın spor tesisi arasında yer alan Güzelyalı ve Kestel Yüzme havuzlarının ardından Erikli Yarı 
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu da törenle hizmete açıldı.
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Orhaneli’ye  
FIFA standartlarında 
futbol sahası

Amatör sporcular
sağlıklı tesislere kavuştu
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Bursa Mehter Ta-
kımı, Orhangazi 

Parkı’nda gerçekleş-
tirilen konserde en 
sevilen marşlarını bu 
kez Bursa’nın köklü 
tarihi mirasının ta-
nıtımı amacıyla ses-
lendirdi. Vatandaşlar, 
büyük ilgiyle dinle-
dikleri marşların ar-
dından Bursa Mehter 
Takımı’nı alkışlarıyla 
ödüllendirdi.
Yeşil Bursam Derne-
ği Başkanı Muharrem 
Karabulut, projeyle 
ilgili olarak vatan-
daşları bilgilendirdi. 
Karabulut, Yeşil 
Bursam Derneği 
tarafından Bü-
yükşehir Be-
lediyesi ana 
s p o n s o r l u -
ğunda, Bursa 
Valiliği, İl Ge-
nel Meclisi, 

Uludağ Üniversitesi ile 
Osmangazi, Yıldırım, 
İnegöl, Keles, Yenişe-
hir, İznik ve Mustafa 
Kemalpaşa belediye-
lerinin katkılarıyla 
hayata geçirilen pro-
jenin; Avrupa Birliği 
Bakanlığı Ulusal Ajans 
tarafından onaylanıp 
uygulandığını söyledi.
Bursa’ya eğitim için 
gelen öğrencilere tüm 
yönleriyle ve lezzet-
leriyle Bursa’yı tanı-
tacaklarını anlatan 
Karabulut, bu sayede 
öğrencilerin Bursa’nın 
gönüllü kültür elçile-
ri olacağına dikkati 
çekti. Karabulut’un 
tarihi mehter hakkın-
da bilgiler verdiği ko-
nuşmasının ardından 
Bursa Mehter Takımı 
konserine devam 

etti.
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Mehter takımı ile 
kültür yolculuğu

Bursa’nın tarihi kültürel 
mirası dünya gündeminde

Tiyatronun coşkusu 
Bursa’yı sardı

Konferansta Bursa 
Büyükşehir Belediye-

si’nin sunumunu ilgiyle iz-
leyen dünyanın önde gelen 
tarihi şehirlerinin ve UNES-
CO, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Tarihi Kentler Birliği, Dünya 
Tarihi Şehirler Birliği gibi 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri; proje hazırla-
ma, projeye yerel unsur-
ların katılımını sağlama, 
ilgili kurullarla işbirliği 
yapma, kaynak yaratma ve 
uygun işlevlendirme gibi 
konularda soru yağmuruna 
tuttu. Büyükşehir Beledi-
yesi Tarihi Miras Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas’ın 
sunum yaptığı oturumu 
yöneten Avrupa Tarihi Ket-
ler Birliği Genel Sekreteri 
Brian Smith, son dönemde 
Türkiye’de yürütülen ça-
lışmalara dikkat çekti ve 
özellikle Bursa’daki proje 
uygulamalarının, konferan-
sa katılan dünyanın önemli 
tarihi şehirleri için örnek 
uygulama niteliğinde oldu-
ğunu söyledi.
Türkiye ve Bursa örneği
Bu çerçevede Türkiye’den 
başarılı uygulamalar da 
dünya temsilcilerine su-
nuldu. Büyükşehir Beledi-
yesi Tarihi Miras Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas, 
yürütülen projelerin arka 
planındaki yaklaşımla-
rı katılımcılarla paylaştı. 
“Bursa’da Koruma Proje-
leri; Çok Boyutlu Bir Yak-
laşım” başlıklı sunumun-
da Elbas, Bursa’nın 8 bin 

yıldan günümüze kadarki 
tarihi mirasının nasıl değer-
lendirildiğini anlattı. Proje 
hazırlama, ilgili kurullar-
dan geçirme, paydaşların 
katılımını sağlama, kaynak 
sağlama, koruma-kullanma 
dengesini doğru kurma ve 
restorasyonlarda bilimsel 
yaklaşım konularında Bur-
sa’daki çalışmaları anlatan 
Elbas, “Bizim için gelinen 
nokta artık, bir tarihi eseri 
restore etmek kadar onu 
doğru işlevlendirmektir. 
Sosyal yaşama, kent yaşa-
mına katılamayan tarihi un-
surlar gerçek anlamda aya-
ğa kalkmış olamazlar” dedi. 
Bu arada Dünya Tarihi Kent-
ler Birliği’nin Vietnam’ın 
Hue kentinde gerçekleşti-
rilen 13. Konferansı’nda da 
Bursa’nın endüstri mirası-
nın korunmasına yönelik 
çalışmalar anlatıldı.  Toplan-
tılardan çıkan sonuçların ve 
Dünya TKB’nin hedefleri-
nin yer aldığı deklarasyonu 
Bursa Büyükşehir Belediye-
si adına Tarihi Miras Proje-
ler Koordinatörü Aziz Elbas 
imzaladı.  Tarihi mirası ko-
ruma mücadelesini “Geçmi-
şe saygı duy, geleceğe doğru 
git” sloganıyla ilan eden 
Dünya Tarihi Kentler Birliği, 
sonuç bildirgesinde, “Şe-
hir gelişiminin ve modern 
ve teknolojik bir hayatın 
baskıcı ihtiyaçları ile karşı 
karşıyayız. Bu problemler 
tek başına bir ülkenin değil, 
tüm tarihi kentlerin sırayla 
karşılaşacağı problemler-
dir” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye-
si Bursa Kültür Sanat 

ve Turizm Vakfı (BKSTV) 
ve Dünya Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) 
Türkiye Temsilciliği işbirliği 
ile düzenlenen ’17. Ulusla-
rarası Bursa Çocuk ve Genç-
lik Tiyatroları Festivali’nin 
açılışı, Bursa Kent Müzesi 
önündeki amfi tiyatroda 
yapıldı.
“Festival, Bursa’da 
bir gelenek”
Bursa Büyükşehir Belediye-
si Başkanvekili Atilla Ödünç, 
festivalin açılışında yaptığı 
konuşmada, Bursa’nın ta-
rihi, kültürü, sosyal hayatı, 
ekonomisi ve doğal zen-
ginlikleriyle Türkiye’nin 
nadide bir şehri olduğunu 
vurguladı. Bursa’nın canlı 
ve dinamik bir sosyal haya-
tının olduğunu anlatan ve 
bu yapının da kenti Türkiye 
ve dünya gündemine taşıdı-
ğına değinen Ödünç, “Gele-
ceğin her anlamda yaşana-
bilir bir kenti olmaya aday 
olan şehrimizde, ‘Uluslara-
rası Bursa Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali’ne ev 
sahipliği yapmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 
17.’sini gerçekleştirdiğimiz 
festival, Bursa’nın kültür 
harmanında gelenek haline 
geldi” dedi.
BKSTV Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatma Durmaz Yıl-
birlik de Türkiye’de marka 
haline gelen ve uluslara-

rası alanda etkinliğini her 
geçen yıl artıran festival 
boyunca gerçekleştirilecek 
programların çocukların ve 
gençlerin ufkunu açacağını 
anlattı. Yılbirlik, tiyatro sa-
natının önemine değinerek, 
“Tiyatro, insanı ve durumu 
anlatır. Öncelikle, çok iyi an-
lamak ve anlatmak sanatı-
dır. Her şeyden önemlisi de 
kültürlerarası, ülkelerarası 
paylaşma sanatıdır. Festival, 
dünyanın farklı ülkelerinde 
gelen tiyatrocuları Bursa’da 
yaşayan çocuklarla buluştu-
ruyor” diye konuştu.

Tarihi kentlerde akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsamlı büyümeyi masaya yatırmak ve 
örnek uygulamaları dünyanın önde gelen 
kurumlarına göstermek üzere Vietnam ve 
Hırvatistan’da yapılan uluslararası konfe-
ranslarda, Bursa’nın tarihi mirası dünya 
gündemine sunuldu. 

Bu yıl 17.’si gerçekleştirilen ve bir hafta bo-
yunca çocuklarla gençleri tiyatro sanatının 
en renkli örnekleriyle buluşturan ‘Uluslarara-
sı Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festiva-
li’, renkli görüntülere sahne oldu.
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Bursa’nın tarihi değerlerinin üni-
versite öğrencilerine tanıtılması 
hedefiyle ‘Kültürünü Koru, Mirasını 
Koru’ temasıyla gerçekleştirilen 
proje kapsamında konser veren 
Bursa Mehter Takımı, vatandaşların 
gönüllerini fethetti.


