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Hizmette sınır yok
Köyler kent belleğinde

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Bursa belgeliğine kazan-

dırılan ‘Bu Toprağın Renkleri’ kitabı, 
kentin tüm bölgelerinden örnekler-
le, dünden bugüne köy yaşamını ge-
leceğe taşıyor.

Bursa’nın vizyonunu yatırım-
larıyla artıran Büyükşehir Be-

lediyesi, merkez ilçelerde aralıksız 
devam eden projeleriyle de hizmeti 
halkın ayağına götürdüğü ilçelere 
değer katıyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Gemlik İlçesi’ne yeni bir 
sosyal yaşam alanı kazandırılmak 
üzere projelendirilen ve rekreas-
yonu yapılan Çarşı Deresi açılışı ve 
Paşa Konağı’nın restorasyonu çalış-
maları törenle gerçekleştirildi.
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Sayfa 2’de

11’de

Sayfa 14’te

Gemlik’in çehresi 
Büyükşehir ile değişiyor

Kesintisiz ulaşıma büyük yatırım
Büyükşehir Belediyesi, inşaatı de-
vam eden BursaRay Kestel hattı 

çalışmaları kapsamında bir taraftan 
Ankara Yolu üzerindeki Hacıvat, Balıklı 
ve Deliçay köprülerini yenilerken, diğer 
yandan Kestel Kavşağı’nın  temelini attı. 
Bursa’da ulaşım sorununa köklü çö-
zümler getirmek amacıyla raylı sistem 
yatırımlarına ağırlık veren ve bu dönem 
programda olmamasına rağmen Bur-
saRay Kestel hattındaki çalışmalara hız 
veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel’e 
yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olacak bir 
kavşak kazandırıyor.

Bursa’yı daha ulaşılabilir 
bir kent haline getirmek 

amacıyla Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırılan ve 
Yıldırım’ın ulaşımına değer 
katan Vişne Caddesi törenle 
trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Norveç’ten alınan 
319 yolcu kapasiteli Hüda-
vendigar isimli deniz oto-

büsü, Tuzla Tersanesi’ndeki 
bakımların tamamlanma-
sının ardından Mudanya 

Limanı’na demir attı. 
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Sayfa 4’te

Sayfa 6’da Sayfa 9’da

Vişne Caddesi 
Bursa’ya yakıştı

Hüdavendigar
Mudanya’ya
demir attı

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni ya-
sayla Büyükşehir’e dahil edilecek olan ilçelerin ma-
halle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi 
Salonu’nu dolduran yaklaşık 500 muhtar, toplantıda 
Başkan Altepe’nin sunumunu ilgiyle izledi.

Başkanı Altepe, yeni yasayla Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarına edilecek 10 ilçenin mahalle ve köy muh-
tarlarına yasayla ilgili bilgiler vererek, “Yeni yasa, 
özellikle kırsal kesimde yıllardır eksikliği duyulan 
hizmetlerin giderilmesi adına yapılmış büyük bir 
reformdur” dedi. Sayfa 8’de

600 yıllık külliye 
eski ihtişamına 
kavuşuyor
Türkiye’nin en büyük külliyeleri arasında yer alan ve içinde 
Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun’dan, Cem Sul-
tan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’ya 

kadar 12 türbe bulunan Muradiye Külliyesi’nde 
restorasyon çalışmaları Kültür ve 

Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın 
katıldığı törenle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ‘Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’ 
projesiyle, Tarihi Kentler Birliği’nin en 
büyük ödülü olan ‘Prof. Dr. Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülü’nü aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın 
eteğinde yer almasına, Doğancı 
Barajı’na komşu olmasına rağmen 
45 yıldır su özlemi çeken Güneybayır 
Köyü’nü yaptığı yatırımla suya kavuş-
turdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘spor 
kenti Bursa’ hedefi doğrultusunda masa 
tenisi branşına hizmet verecek 
şekilde yeniden düzenlenen 
Mimar Sinan Spor Salonu, törenle 
hizmete açıldı. 12’de 16’da 15’te

TKB Büyük Ödülü
Bursa’nın

Güneybayır, 45 yıl 
sonra suya kavuştu

Masa tenisinde yıldızlar 
Bursa’da yetişecek

Sayfa 10’da



Kasım-Aralık 2012Sehir Postası
.

.2

Bursa’nın köklü ta-
rihi mirasına kültür 

ve sanat çalışmalarıyla 
yeni belgeler kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, yo-
ğun bir emekle hazırlanan 
‘Bu Toprağın Renkleri’ ki-
tabının tanıtımını da Dağ-
Der Kültür Merkezi’nde 
yapılan toplantıda kamu-
oyuna sundu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin adeta bir 
yayınevi anlayışıyla çalış-
tığını anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Bursa olarak kent 
kültürü konusunda büyük 
eserler vermeye başladık. 
Kent kültürü ve kimliği 
üzerine Bursa bir marka 
oldu ve UNESCO tarafın-
dan da yapılan çalışmalara 
örnek olacak çalışmalara 
imza atıyoruz” dedi.
Doğumdan ölüme  
köy yaşamı
Kültürün en güzel şekilde ya-
şamasına önem verdiklerine 
işaret eden Başkan Altepe, 
“Somut eserler ve bunların iş-
levlendirilmelerinin yanı sıra 
kent kültürü çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz. Okullar-
dan mahallelere, köylere ve 
eski çarşı hayatına kadar yapı-
lan tüm çalışmalarla Bursa’nın 
tüm yönleriyle tanıtılmasını 
önemsiyoruz. Bursa’nın kırsa-
lında yapılanlar derlenerek bu 

güzel arşiv oldu. Bursa’nın kül-
türüne yönelik her eseri, halk 
kültürüne gönül vermiş değer-
li kadrolarımızla gerçekleşti-
riyoruz. Bugüne dek 20 kişilik 
bu kadroyla 71 köyde çalışma-
lar derlendi. Doğumdan ölüme 
köylerdeki yaşamı bu eserle 
gözler önüne seriyoruz” diye 
konuştu.
Eskiden köylerde yaşamın 
yüzde 80’lere vardığını ancak 
bu oranın bugün yüzde 15’lere 
düştüğünü söyleyen Başkan 
Altepe, köy mimarisinden köy-

lerdeki mesleklere, el işle-
rinden halkoyunlarına, mü-
zisyenlikten giyim kuşama 
kadar akla gelen herşeyin  
‘Bu Toprağın Renkleri’ kita-
bında can bulduğunu ifade 
etti. Kitapta bazı bilinme-
yen kültürel değerlerin de 
hatırlatıldığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Kitapta köy-
lerdeki kültürel mirasın ba-
zılarını ilk kez gördük. Bizi 
heyecanlandıran bu durum-
ları, üretilen bu eserlerle 
geleceğe taşımış oluyoruz” 
dedi.
Harman Yeri gecesinde köy 
yaşamına dikkat çekildiğini 
ve yöresel türkülerin Men-
teşeli Cengiz ve ekibi tara-
fından derlendiğini belirten 
Başkan Altepe, “Bu Toprağın 
Renkleri, kitabı somut olma-

yan kültür mirası çalışmaları-
mızın kamera arkası niteliği 
taşıyor. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bugüne kadar yapılan 
bu çalışmaların ön sunumu 
gibi olan bu eserin devamında, 
diğer konuları da detaylı halde 
ele alan 6 kitap daha hazırlı-
yoruz. Bu bilgiler ve belgeler 
yok olmadan, bu değerleri ya-
şayanları kaybetmeden eser-
ler üretmekle sadece Bursa ve 
Türkiye’nin değil, dünya kültü-
rüne de katkı sağlamış oluyo-
ruz” diye konuştu.
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Bursa Kent Konseyi, ta-
rih, kültür ve turizm şehri 

olan Bursa’nın en önemli de-
ğerlerinden olan Bey Sarayı’nı 
gündemine aldı. Tarihi Kültürel 
Miras Çalışma Grubu üyeleriyle 
bir araya gelen Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Semih Pala, gönül-
lülerin yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Bursa Kent 
Konseyi Tarihi Kültürel Miras 
Çalışma Grubu’nun ülkemiz ve 
şehrimizle ilgili önemli çalış-
malar yaptığını söyleyen Semih 
Pala, Bursa’nın sahip olduğu 
binlerce yıllık geçmişiyle bir 
dünya şehri olduğunu belirtti. 
Böyle bir yerin dünyaya tanı-
tılması gerektiğini ifade eden 
Pala, Bursa’daki tarihi ve kül-
türel mirasın açığa çıkarılması 
için tüm kurum ve kuruluşların 
üstüne düşeni yapmasını istedi. 
“Tarihi ve kültürel miras artık 
toprak altında kalmasın, hara-
be olmasın” diyen Pala, bu tür 
değerlerin ihya edilerek tüm 
insanların istifadesine sunul-
ması gerektiğini dile getirdi. 
Bursa’nın binlerce yıllık geç-
mişinde en önemli özelliğinin, 
Osmanlı Devleti’nin kurulması, 
130 yıl başkentlik yapması ve 
6 padişahı barındırması olarak 
gösteren Pala, “Bu şehirde Os-
manlı tarihiyle ilgili çok sayıda 
eser var. Her geçen gün bun-
ların bakımı ve restorasyonu 
yapılıyor. Tarihi eserlerimize 
Bursa olarak sahip çıkıyoruz. 
Ancak Osmanlı’nın ilk 6 padi-
şahının devleti Bursa’da nerede 
yönettiğini ise tam bilmiyoruz. 
Artık bu konu açığa çıkarıl-
malıdır. Osman Gazi ve Orhan 
Gazi’nin türbelerinin bulundu-
ğu Tophane bölgesinde binler-
ce yıllık geçmişi olan bir Bitinya 
Sarayı var. Ayrıca Bursa Surları 
ve Bey Sarayı var. Müthiş bir 

dünya mirasını barındırıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
surları ve kapıları canlandırı-
yor. Fakat bölge tamamen açığa 
çıkmalıdır. Osmanlı padişah-
larının kullandığı Bey Sarayı, 
şuan açığa çıkmış değil” dedi.
“Bey Sarayı’nın açığa  
çıkarılmasını istiyoruz”
Tophane bölgesinin Bizanslıla-
ra, ardından Osmanlılara yer-
leşim bölgesi olduğunu hatırla-
tan Pala, “Tarih için önemli olan 
Bey Sarayı’nın açığa çıkarılma-
sını Bursalılar olarak istiyoruz. 
Bursa Kent Konseyi Tarihi Kül-
türel Miras Çalışma Grubu ola-
rak konuyu sahiplenip, sonuç 
alınması için çaba gösterece-
ğiz” diye konuştu.
Bursa Kent Konseyi Tarihi 
Kültürel Miras Çalışma Grubu 
Temsilcisi Ayşe Yandayan ise, 
Bursa’nın 1855 yılında büyük 
bir deprem geçirdiğini, dep-
remde birçok anıt eserin kay-
betme noktasına gelindiğini 
hatırlattı. Birkaç medeniyeti 
barındıran Hisar Bölgesin-
den 130 yıl boyunca Osmanlı 
Devleti’nin yönetildiğini söy-
leyen Yandayan, “Konuştuğum 
turistler bana ‘Tamam 130 
yıl şehriniz başkentlik yap-
mış ancak nereden yönetildi?’ 
diye soru soruyor. Orada Bey 
Sarayı’ndan kalma bir tek du-
var var. Surların yanında Bey 
Sarayı’nın da ortaya çıkması bir 
bütünlük sağlayacaktır” dedi.

Kent Konseyi  
Bey Sarayı için  
harekete geçti

ç

Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, 130 yıl 
boyunca Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış 
olan Bursa’da, padişahların devleti yönetirken 
kullandıkları Bey Sarayı’nın artık açığa çıkarıl-
ması gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa belgeliğine kazandırılan ‘Bu Toprağın 
Renkleri’ kitabı, kentin tüm bölgelerinden örneklerle, dünden bugüne köy yaşa-
mını geleceğe taşıyor.

Köyler kent belleğinde



Sehir Postası
.

. 3Kasım-Aralık  2012

Toplam 147 firmanın yer aldığı 
Bursa İnsan Kaynakları ve İstih-

dam Buluşması (BİİB 2012), Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
(AKKM) gerçekleştirildi. İşçi ile işve-
renin buluşturulduğu, 3 gün sürecek 
organizasyonun açılışına; Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa 
Vali Yardımcısı Hüseyin Eren, Nilü-
fer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, DOSABSİAD Başkanı Se-
lim Yedikardeş ve sanayici Fahrettin 
Gülener de katıldı. 
BİİB 2012’nin açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da faaliyet gösteren 
sanayicilerin büyük çoğunluğunun 
nitelikli eleman sıkıntısı yaşadığını 
söyledi. BİİB 2012’nin işçi ile işve-
reni buluşturma ve iki kesim arasın-
da ortak dil oluşturma konusunda 
büyük görev üstlendiğini kaydeden 
Başkan Altepe, “Şu anda biliyoruz ki 
sanayicilerimiz nitelikli işçi birçok 
gencimiz de iş arıyor. Belediyemizin 
de ev sahipliği yapmaktan büyük gu-

rur duyduğu bu organizasyon, iki ke-
simi de ‘var olan ihtiyaçları gidermek 
adına’ bir araya getiriyor. İşadam-
ları, nasıl bir eleman aradıklarını 
ve kişisel gelişimin hangi alanlarda 
uygulanması gerektiğini anlatacak-
lar. İnsanlarımız da verilen öğütler 
doğrultusunda kendilerini geliştirip, 
rahatlıkla iş bulma imkanına sahip 
olacaklar” dedi. 
İş ve istihdamın kentin birinci ön-

celiği olduğunu belirten Başkan Al-
tepe, Bursa’da yaşayan ve iş arayan 
insanların mutlaka bir becerisinin 
ya da sanatının olması gerektiğini 
ifade etti. ‘Sanatım ya da becerim 
yok fakat her işi yaparım’ döneminin 
sona erdiğini söyleyen Başkan Alte-
pe, “Bir dünya ve sanayi kenti olan 
Bursa’da yaşayan insanlar, bu konu-
da Türkiye’ye örnek olmalıdır” diye 
konuştu. 
Konuşmasında Büyükşehir Belediye-
si’nin Bursa ekonomisine sağladığı 
katkılara da değinen Başkan Alte-
pe, şehrin sadece sosyal ve kültürel 
gelişimiyle değil ekonomik gelişi-
miyle de yakından ilgilendiklerini 
ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 
danışmanlığında Bursa’da üretilen 
Türkiye’nin yerli ilk tramvayıyla bir-
likte sanayinin kabuğunu kırdığını 
vurgulayan Başkan Altepe, “Raylı 
sistemler konusunda bu şehirde üre-
time geçilmesi, sadece kendi sanayi-
cimiz için değil Türkiye için büyük 
örnek teşkil ediyor. 

“Sanayicinin sıkıntısı; nitelikli eleman” 

ç

ÇEKÜL Akademi, 2012 yı-
lında sürdürdüğü eğitimleri 

Bursa’da devam ettirdi. TKB ve 
Türkiye Belediyeler Birliği işbirli-
ğiyle 17-19 ekim tarihleri arasında 
yapılan Side programından sonra 
‘Tarihi mirası olan eski bir başken-
tin ve kültürel mirasının yeniden 
tasarlanması deneyimi-Bursa mo-
deli’ konu başlığıyla Bursa’da dü-
zenlenen eğitim, Kent Müzesi’nde 
başladı. 3 gün sürecek eğitim, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nce ayağa 
kaldırılan tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarının yerinde incelenme-
sinin ardından sertifika töreniyle 
son bulacak. 
ÇEKÜL Akademi’nin Bursa’daki ilk 
eğitiminde, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe de konuş-
macı olarak yer aldı. TKB ve KU-
DEP üyelerini Bursa’da görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Altepe, kültür ve medeni-
yetlerin yatağı olan kentlerdeki 
somut mirasın ayağa kaldırılması 
konusunda Büyükşehir Belediye-

si olarak uzman konumda bulun-
duklarını ifade etti. Bursa’da son 
dönemde Osmanlı’nın ilk yılların-
dan Cumhuriyet dönemine, Roma 
döneminden Bitinya dönemine 
kadar onlarca eseri ayağa kaldır-
dıklarını ve bu eserlere işlevsellik 
kazandırdıklarını söyleyen Başkan 

Altepe, “Şehrimizde ayağa kaldı-
rılan eserlere baktığımızda, özel-
likle Osmanlı’nın ilk dönemine ait 
olanlar göze çarpıyor. Fakat bunun 
yanında, Cumhuriyet döneminden 
arkeolojik döneme kadar onlarca 
eseri daha asıl kimliğine kavuştur-
duk. Eserleri ayağa kaldırmanın ya-
nında, onlara işlevsellik kazandıra-
rak hayat verdik” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
kentteki somut mirasın ayağa kal-
dırılması yanında kent kültürü-
ne yönelik derin çalışmalarda da 
bulunduklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, çarşısından mahallesine el 
sanatlarından köklü eğitim kurum-
larına kadar ayrıntılı çalışmalar 
yaptıklarını kaydetti. Konuşmasın-
da müzeler konusuna da değinen 
Başkan Altepe, “Her yıl yeni bir mü-
zeyi Bursa’ya kazandırıyoruz. Geç-
tiğimiz yıl sanayi müzesini hizmete 
almıştık, bu yıl ise ‘enerji’ ile ‘bilim 
ve teknoloji’ müzelerini kullanıma 
sunduk” dedi.

Bursa, TKB üyelerine model oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarma konu-
sunda yaptığı çalışmalar, Tarihi Kentler Birliği (TKB) üyesi belediyelerin temsilcileri ile 
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) mensuplarına örnek oldu

ç

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ka-
sım ayı toplantısı Heykel’deki tarihi belediye 

binasında yapıldı. Meclis toplantısı öncesinde ya-
pılan BUSKİ Genel Kurulu’nda konuşan BUSKİ Ge-
nel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, hizmet kuru-
mu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, engelli 
abonelerin su faturalarında indirime gitme kararı 
aldıklarını söyledi. İndirimli tarifeye ilişkin engelli 
vatandaşlardan da yoğun talep aldıklarını belirten 
Çetinavcı, “Uygulayacağımız indirim tarifesi, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın özürlüler için hazırladığı 
vergi rehberindeki kıstaslar dikkate alınarak ha-
zırlandı. Buna göre çalışma gücünün asgari yüzde 
80’ini kaybetmiş bulunan birinci derecedeki en-
gelli abonelere yüzde 50, çalışma gücünün asgari 
yüzde 60’ını kaybetmiş bulunan ikinci derecedeki 
engelli abonelere yüzde 35, çalışma gücünün as-
gari yüzde 40’ını kaybetmiş üçüncü derecedeki 
engelle abonelere de yüzde 20’lik indirim uygula-
yacağız” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Türk 
Kızılayı Bursa Şubesi işbirliğiyle yaptığı 

‘Damlaya Damlaya Can Olur’ kan bağışı kampan-
yasında toplam 500 ünite kan toplandı.
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çevre-Sağ-
lık Çalışma Grubu ve Türk Kızılayı ortaklığında 
BurSanat Eğitim ve Gençlik Derneği, Tanıtım Gö-
nüllüleri Derneği, Bursa Karacabeyliler Derneği, 
Uludağ Üniversitesi Çevre, Hukuk, Sosyoloji ve 
Uluslararası İlişkiler Toplulukları tarafından dü-
zenlenen ‘Damlaya Damlaya Can Olur’ kan bağışı 
kampanyasına üniversiteli gençler ve vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. 15-18 Ekim tarihleri arasın-
da Uludağ Üniversitesi’nde, 19 Ekim tarihinde de 
Kent Meydanı’nda sürdürülen kampanya kapsa-
mında toplam 500 ünite kan toplandı. Kent Mey-
danı’ndaki kan toplama merkezinde gençleri ziya-
ret eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, 
‘Damlaya damlaya can olur’ sloganıyla Gençlik 
Meclisi’nin anlamlı projeyi yürüttüğünü söyledi. 
Uludağ Üniversitesinde ve Kent Meydanı’nda ya-
pılan kampanyaya halkın ve Bursa Kent Konseyi 
katılımcısı derneklerin ilgi gösterdiğini anlatan 
Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bursa 
Kent Konseyi’nin bu tip faaliyetlere katkı sağladı-
ğını ifade etti. Pala, halkı kan vermeye davet etti. 

BUSKİ’den 
engellilere 
su indirimi

Gençler 1500 kişiye 
umut oldu

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, üretim imkanları açısından geniş imkanlara 
sahip olan Bursa’da sanayicilerin özellikle nitelikli eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, engelli abonelere 
su tüketim bedelleri üzerinden yüz-
de 50 ile yüzde 20 arasında değişen 
oranlarda indirim uygulayacak. 
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Meslek edindirme kurslarıyla bin-
lerce vatandaşı nitelikli işgücü 

haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 
önemli bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak başlattığı Bursa Mobil Eğitim 
Projesi’nin (BUMEP) meyvelerini top-
lamaya başladı. Annelerin çocuklarının 
eğitimine daha fazla katkı sağlayabil-
melerini hedef alan proje kapsamın-
da 10’ar bilgisayarla donatılan 5 adet 
otobüsün mahalle mahalle dolaşarak 
verdiği bilgisayar eğitimini başarıyla 
tamamlayan 1157 kursiyer, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı.

Gelecek annelerin elinde
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sertifika töreninde yaptığı ko-
nuşmada, belediyecilik hizmetlerinin 
altyapı, yol yapımı gibi işlerden ibaret 
olmadığını kaydetti. Bursa’nın değer-
lerine, tarihine sahip çıkan bireylerin 
yetiştirilmesi amacıyla her türlü sosyal 
projeyi hayata geçirdiklerini vurgula-
yan Başkan Altepe, “Geleceğimize yön 
verecek olan çocuklarımızın donanımlı 
bireyler olarak yetişmesi için anneleri-
mize büyük görevler düşüyor. Bilgi tek-
nolojilerinin bu kadar geliştiği günü-
müzde annelerin de donanımlı olması 
zorunluluk haline geldi. Bu hizmetin en 
önemli özelliği de kursların mahalle-
lerde verilmesi. Çünkü ev hanımlarının 
başka bölgelerdeki kurslara katılma 
imkanı bulamıyorlar. Bu proje ile bilgiyi 
onların mahallelerine kadar götürdük. 
Bilgisayar kullanmayı öğrenen anneler, 
hem çocuklarının eğitimine katkı sağ-
layacak, hem de internetin zararlarına 
karşı çocuklarını daha iyi koruyabile-
cek” diye konuştu.
82 yaşında bilgisayar öğrendi
BUMEP’in en yaşlı kursiyeri olan 82 
yaşındaki emekli öğretmen Türkan 
Özkan, mahallesine kadar gelen bu 
imkandan yararlanmak istediğini ve 
güler yüzlü eğitmenler sayesinde kısa 
zamanda bilgisayar kullanmayı öğren-
diğini söyledi. İlerleyen yaşına rağmen 
eğitimden hiç kopmadığını hatırlatan 
Özkan, “Yaşlandım diye bir kenara çe-
kilmedim. Hep yeni şeyler öğrenme ça-
bası içinde oldum. Bana bu imkanı sağ-
layan herkese teşekkür ederim” dedi.
Törenin sonunda Başkan Altepe, kur-
siyerlere sertifikalarını verdi. Talep 
olduğu sürece bu kursların devam ede-
ceğini dile getiren Başkan Altepe, her 
mahalleye gidileceğini de sözlerine ek-
ledi.

BUMEP’te 
sertifika heyecanı

ç

çBursa’da ulaşım sorununa köklü 
çözümler getirmek amacıyla raylı 

sistem yatırımlarına ağırlık veren ve bu 
dönem programda olmamasına rağmen 
Bursaray Kestel hattındaki çalışma-
lara hız veren Büyükşehir Belediyesi, 
Kestel’e yaklaşık 20 milyon TL’ye mal 
olacak bir kavşak kazandırıyor. Daha 
önce hattın geçeceği güzergah üzerin-
deki Hacıvat, Balıklı ve Deliçay köprü-
lerinin yenilenmesi çalışmalarını baş-
latan Büyükşehir Belediyesi, gelecekte 
aynı güzergahta bir daha çalışma yaşan-
maması için Kestel Kavşağı’nın temelini 
attı. Ankara Yolu’ndan hem Bursa hem 
Kestel girişine aynı zamanda estetik 
bir görüntü kazandıracak projenin te-
mel atma törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra Kes-
tel Belediye Başkanı Yener Acar, Gürsu 
Belediye Başkanı Orhan Özcü, Gemlik 
Belediyesi Başkanvekili Refik Yılmaz, 
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Bursa 
Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, AK 
Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Kılıç ile çok sayıda davet-
li katıldı.
“Laf değil hizmet üretiyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, kentin doğusunun da batısı 
gibi gelişip kalkınması için ne gereki-
yorsa yapacaklarının sözünü seçim 
öncesi verdiklerini hatırlatarak, hayata 
geçirdikleri yatırımlarla kentin doğu-
sunun da kalkınmaya başladığını söyle-
di. BursaRay Kestel hattının bu dönem 
programda olmadığını ancak konforlu 
ulaşımı bölge ile buluşturmak için he-
men çalışmalara başladıklarını kayde-
den Başkan Altepe, hattaki çalışma-
larının hızla devam ettiğini, güzergah 
üzerindeki üç köprünün yenilendiğini 
ve son olarak Kestel Kavşağı’nın da ha-
yata geçmesiyle kısa zaman için bölge-
de ulaşım sorununun tamamen ortadan 
kalkacağını söyledi. Kestel ve Gürsu’da 
altyapıya 30’ar milyon TL’lik yatırımlar 
yaptıklarını, Kestel’e bağlı 10 köye sani-
yede 10 litre su temin edecek 9 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini kay-
deden Başkan Altepe, yüzme havuzları, 
itfaiye binaları ve spor tesisleri ile böl-
gede değişimin hızla sürdüğünü vurgu-
ladı. Ulaşımdan altyapıya, tarihi miras-
tan spor tesislerine kadar her alanda 
yatırımlarının hızla devam ettiğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Destek halkımız-
dan hizmet bizden. Birileri laf üretecek, 
engel olacak. Bizler de çalışıp, eserler 
bırakacağız. Gece gündüz çalışacağız. 
Bizim görevimiz üretmek, bizim görevi-

miz geliştirmek, yatırım yapmak, eser-
ler bırakmak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Kestel Kavşağı’nın 14 
milyon TL’lik bir yatırım olduğunu, çev-
re yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 20 
milyon TL’ye mal olacak yatırımın böl-
geye hayırlı olmasını diledi.
Yerinden yönetimle  
hayatımız kolaylaşıyor
Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de ye-
rinden yönetim anlayışının bir eserini 
daha Bursa’ya kazandıracak olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 
İnegöllü olduğunu hatırlatan Şahin, 
“İşim İnegöl’de evim Bursa’da olduğu 
için her gün İnegöl’e gelip gidiyorum. 
Şimdi de Ankara’ya gidip geliyorum. 
Bu istikametten 8-10 yıl önce girdiği-
niz zaman Tıp Fakültesi’ne kadar 20 
küsur trafik lambası vardı. Her birinde 
durarak, gitmeniz gerekliydi. AK Parti 
iktidarında geçmişte ve bugün yapı-
lan yatırımlarla bütün bunlar ortadan 

kalktı ve trafik akışkan hale geldi. Bu 
hizmetlerin yerel yönetimler kana-
nıyla yapılmasının önemini anlatmak 
için söylüyorum. Bu kavşak projesi 3 
ay kadar önce Büyükşehir Meclisi’nde 
görüşülmüştür. Bugün temel atıyoruz 
ve inşallah 6 ay içinde de bitiririz. Ama 
bu iş Ankara tarafından yapılsaydı, 1 
yıl planlama ile geçerdi, 6 ay onayıyla 
uğraşırdık, bütçe ile uğraşırdık. 2 - 2,5 
yılda bu hizmet ancak gelirdi” diye 
konuştu. Şahin, sadece Kestel’in değil, 
tüm Bursa’nın ulaşımını olumlu yönde 
etkileyecek proje için Başkan Altepe ve 
ekibine teşekkür etti.
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise 
ulaşım yatırımları başta olmak üzere 
Kestel’e değer katan projelere verdiği 
destekler nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kestel Kavşa-
ğı’nın temeli, Başkan Altepe ve protokol 
üyeleri tarafından atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, inşaatı devam eden BursaRay Kestel hattı çalışmaları kapsamında bir 
taraftan Ankara yolu üzerindeki Hacıvat, Balıklı ve Deliçay köprülerini yenilerken, bir taraftan da 
yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olacak Kestel Kavşağı’nın da temelini attı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında düzenlediği Bursa 
Mobil Eğitim Projesi, Bursa’nın 
farklı mahallelerinde toplam 3 
bin 262 kursiyere ulaştı. 

Kesintisiz ulaşıma büyük yatırım
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Bursa’yı hem kent içi hem de 
şehirlerarası alanda ulaşıla-

bilir bir kent haline getirmek ama-
cıyla deniz ve hava ulaşımı yanında 
merkezde raylı sistem yatırımlarına 
ağırlık veren Büyükşehir Belediye-
si, kenti dikey olarak geçen dereleri 
de köprülerle aşıyor. İsmetiye’den 
Samanlı’ya, Ürünlü’den Özlüce ve 
Cumalıkızık’a kadar ihtiyaç duyu-
lan her bölgede köprü inşaatları 
devam ederken Büyükşehir Bele-
diyesi, yapımı yıllardır konuşulan 
Odunluk Köprüsü için de düğme-
ye baştı. Odunluk ve Dikkaldırım 
Mahallelerini birbirine bağlayacak 
olan Odunluk Köprüsü’nün temeli 
Harmancık Belediye Başkanı Mus-
tafa Çetinkaya, Yeni Sölöz Belde Be-
lediye Başkanı Güngör Özhan, Bur-
sa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları ve çok sayıda davetli-
nin katıldığı törenle atıldı.
“Ulaşıma neşter  
vurmaya devam ediyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’yı ulaşılabilir 
bir kent haline getirmek amacıyla 
gece gündüz demeden yoğun bir 
çalışma temposu içinde olduklarını 
söyledi. Kent içinde ulaşımın tıkan-
ma noktasına geldiği tüm noktaya 
neşter vurmaya devam ettiklerini 
diye getiren Başkan Altepe, gerek 
yeni stadyum gerekse 500 bin met-
rekarelik Hüdavendigar Kent Parkı 
ile Odunluk ve Dikkaldırım Ma-
hallelerinin Bursa’nın yeni cazibe 

merkezi haline geldiğini kaydetti. 
Bölgenin cazibesi giderek artarken 
gelecekte yaşanması muhtemel 
trafik sorununun çözümünü şimdi-
den planladıklarını ifade eden Baş-
kan Altepe, “Odunluk ve Dikkaldı-
rım Mahallerini birbirine bağlayan 
bu köprünün yapılması yıllardır 
konuşuluyordu. İhtiyaç duyulan 
tüm bölgelerde olduğu gibi burada 
da köprü inşaatını başlatıyoruz. Bu 
köprü ile Keles, Orhaneli, Harman-
cık ve Büyükorhan Bölgesi’nden 
gelen vatandaşlarımız Osmangazi 
İlçesi’ne kolaylıkla bağlanmış ola-
cak. Bunun yanında çalışmaları de-
vam eden bin 300 metrelik İnkaya 
bağlantı yolu ile Çekirge Mahallesi 
Uludağ Caddesi de trafik yükün-
den arınmış olacak. Artık Uludağ’a 
çıkmak isteyen Çekirge’ye gitmek 
zorunda kalmadan 1300 metre-
lik yolculuğun ardından buradan 
İnkaya’ya ulaşabilecek.

Bölge muhtarları adına söz alan 
Çekirge Mahalle Muhtarı Mehmet 
Taşkeser de temeli atılan Odunluk 
Köprüsü ve yapımı devam İnkaya 
bağlantı yolunun Çekirge Mahal-
lesi için de büyük önem taşıdığını 
belirterek, Uludağ çıkış için tek 
alternatif olan Uludağ Caddesi’nin 
özellikle hafta sonları trafik yükü-
nü kaldıramaz hale geldiğini be-
lirtti. Muhtar Taşkeser, bölgenin ta-
mamında ulaşıma nefes aldıracak 
köprü ve yol hizmetleri nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 60 metre 
uzunlukta ve 15 metre genişlikte 
yapılacak köprünün temeli Başkan 
Altepe ve protokol üyeleri tarafın-
dan atıldı. Başkan Altepe, yaklaşık 
1,5 milyon TL’ye mal olacak inşa-
atın süresinin 180 gün olduğunu 
ancak Mart ayı sonuna kadar köp-
rüyü bitirmeyi hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.

Çeşitli nedenlerle aileleri 
tarafından dışlanan, kim-

sesi olmadığı için kalacak yer 
bulamayan ve yoksullukla müca-
deleye direnemeyen vatandaşlar, 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazırlanan barınma eviyle 
yeniden sıcak bir yuvaya kavuş-
tu. Büyükşehir Belediyesi’nin 
en önemli sosyal sorumluluk 
projelerinden biri haline gelen 
barınma evini ziyaret eden Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ihtiyaç sahibi vatandaş-

ların kışı sağlıklı ve huzurlu bir 
ortamda geçirmelerini hedefle-
diklerini söyledi. Başkan Altepe, 
“Özellikle yılın 5 ayını donduru-
cu soğukların etkisinde geçiren 
ülkemizde, sokaklarda yaşayan 
vatandaşlarımızın en önemli ih-
tiyaçlarından birisi de barınma 
sorunudur. Bizler de Büyükşe-
hir Belediyesi olarak bu konuda 
üzerimize düşen görevi yerine 
getiriyoruz. Her yıl verdiğimiz 
Barınma evi hizmetini, bu yıl da 
başlattık” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal belediyecilik faaliyetlerinden biri olan ve 
kimsesiz vatandaşların barınmasına imkan tanıyan barınma evi, havaların soğuma-
sıyla birlikte tekrar faaliyete geçti.

Barınma evi kapılarını açtı 

Alternatif köprülerle 
ulaşım nefes alıyor

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezini 
modern ulaşımla buluşturacağı şehir içi 
ring hattında raylar gece gündüz hum-
malı bir çalışmayla döşenirken, bölge 
esnafı ve vatandaşlar tramvay inşaatı ve 
cephe sağlıklaştırmayla Altıparmak’ın 
yeniden eski cazibesine kavuştuğunu be-
lirterek, Başkan Altepe’ye teşekkür ettiler.

Bursa’yı ulaştıran 
ulaşımla buluştu-

ran yatırımlarıyla marka 
kent hedefine adım adım 
yaklaşan Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentin de-
mir ağlarla örülmesine 
yönelik çalışmaları hızla 
devam ediyor. Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, konforlu 
ulaşımı şehir merkeziyle 
buluşturacak olan ve Kent 
Meydanı, Stadyum, Altı-
parmak, Heykel, İnönü ve 
Uluyol caddelerini kapsa-
yan T1 hattının Altıparmak 
Caddesi’nde devam eden 
ray döşeme çalışmalarını 
yerinde inceledi. BURU-
LAŞ Genel Müdürü Levent 
Fidansoy’dan Altıparmak 
etabının son durumuyla 
ilgili bilgiler alan Başkan 
Altepe, çalışmaların bir an 
önce tamamlanması için 
gece gündüz çalışıldığını 
söyledi. Başkan Altepe, Ulu 
Cadde, Darmstadt, Stad-
yum Caddesi, Altıparmak 
ve Ünlü Cadde istikametin-
de yoğunlukla devam eden 
çalışmaları kısa sürede 
bitirmeyi amaçladıklarını 
belirterek, “Çalışmaların 
aksamaması için her türlü 
gayreti gösteriyoruz. Ekip-
lerimiz gece gündüz çalışı-
yor. 15 gündür devam eden 
çalışmalarla Altıparmak’ta 
rayları büyük oranda dö-

şedik. Bu çalışmaları Şaha-
bettin Paşa Camii hizasına, 
Çatalfırın duraklarına ka-
dar ulaştıracağız. Atatürk 
Caddesi’ndeki en zorlu 
etabı da 1 ayda tamamla-
mayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.
“Hizmetleri  
görmemek  
nankörlüktür”
Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarından dolayı 
kentin modern bir hale 
büründüğünü söyleyen bir 
vatandaş, “Allah sizden de 
Başbakan’ımızdan da razı 
olsun. Bu hizmetleri gör-
memek nankörlüktür” ifa-
desiyle Başkan Altepe’ye 
her gün dua ettiğini söy-
ledi. Bölge esnafı ise tram-
vay inşaatı ve cephe sağlık-
laştırmayla Altıparmak’ın 
yavaş yavaş yeniden eski 
cazibesine kavuştuğu-
nu belirterek, Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. 

Şehir içi ring 
hattında 
gece mesaisi

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 
ve Odunluk ile Dikkaldırım mahallelerini birbirine bağla-
yacak olan Odunluk Köprüsü’nün temeli törenle atıldı. 
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Bursa’nın daha yaşanılabilir ve ula-
şılabilir bir kent olması adına ken-

tin her köşesinde ulaşım yatırımlarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mer-
kezi ilçelerde de trafiğe nefes aldırmaya 
devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımı 
rahatlatan çalışmaları kapsamında 
Yıldırım’da önemli arterlerden olan Viş-
ne Caddesi’ni yenilenen yüzüyle hizmete 
açtıklarını anlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bölgenin bebe ve 
çocuk konfeksiyonunun kalbi olduğunu 
söyledi.
Başkan Altepe, Yıldırım İlçesi’nde yapı-
lan çalışmalarda her zaman ilçe beledi-
yesinin ve Yıldırımlıların desteğini gör-
düklerini de ifade ederek, “Konfeksiyon 
sektörünün kalbi olan Vişne Caddesi, 
yenilenen yüzüyle Yıldırım’a ve Bursa’ya 
layık bir hale getirildi. Vatan Caddesi’ni 
11 Eylül Bulvarı’na bağlayan Vişne Cad-
desi, bölgedeki 26 binanın kamulaştı-
rılıp yıkılmasıyla bugünkü halini aldı. 2 
kilometre uzunluğundaki caddede yak-
laşık 2000 metrekarelik alanda kamu-
laştırma çalışması yapıldı” dedi.
Vişne Caddesi’nin düzenlenmesi çalış-
maları kapsamında beton parke, bordür, 
beton, freze ve kazı, temel-alt temel ser-
me sıkıştırma, pilentmiks temel ve asfalt 
çalışmaları yapıldığını da kaydeden Baş-

kan Altepe, “Cadde, 7 metrelik 1 gidiş ve 
1 geliş olmak üzere araç yolu, yaya kaldı-
rımı ve yol kenarlarında yapılan otopark 
alanlarından oluşturuldu. Bu çalışmala-
rın ardından Vişne Caddesi yeni bir kim-
lik ve vizyon kazandı” diye konuştu.
“Yıldırım kabuk değiştiriyor”
Başkan Altepe, kamulaştırmalarla bir-
likte caddenin toplam 5 milyon TL’ye 
mal olduğunu da sözlerine ekleyerek, 
“Yıldırım’da güzel çalışmalar yapılıyor. 
Talepler birer birer yerine geliyor. Yıl-
dırım kabuk değiştiriyor, bu bölgeyi 
kalkındıracak yatırımlar için heyecan 
duyuyoruz. Şehir doğusuyla batısıyla, 
Büyükşehir’le ilçeleriyle kurum ve ku-
ruluşlarıyla gelişiyor Bursa, her yönüyle 
büyük bir gelişim ve değişim içinde. Bü-
yükşehir Belediyesi hizmette sınır tanı-
mıyor” şeklinde konuştu. 
Her işin en güzelini Bursa’ya kazandır-
mak istediklerini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Bursa’nın marka kent olması 
noktasında yerel yönetimlerin öncülük 
yaptığı projelerin en fazla üretildiği, en 
önde hizmet yapılan kent şu an Bursa. 
Sadece Yıldırım’da bugüne kadar 40 ula-
şım, 45 tarihi mirası koruma, 35 yerle-
şim, 51 çevre ve altyapı ve 38 spor proje-
sini hayata geçirdik” diye konuştu.
Bursa’nın deniz otobüsleri konusunda 
son noktaya geldiğini de kaydeden Baş-

kan Altepe hava yolunda da üretim kenti 
Bursa’dan Rusya başta olmak üzere tüm 
ülkelere uçuşlar yapılması için adımlar 
attıklarını belirtti. Başkan Altepe, kente 
değer katan çalışmalarından örnekler 
vererek, “Bu kentte sadece basit işler de-
ğil, Bursa ekonomisine güç katacak işleri 
de yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Yıldırım Belediyesi Başkanvekili Yaşar 
Elmas, Vişne Caddesi’nin önemine deği-
nerek, Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla caddenin daha da güzelleştiğini 
anlattı. Elmas, Yıldırım İlçesi için yapılan 
hizmetlerden dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Bursa Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü 
Sanayici İşadamları Derneği (BEKSİAD) 
Başkanı Rıdvan Güler, Vişne Caddesi ve 
bölgesinin sektör için çok önemli oldu-
ğunu kaydederek, caddenin yeni yüzüyle 
sektörün ve Bursa’nın gülen yüzü haline 
geldiğini söyledi. Vişne Caddesi’nin öne-
mini artıran ve Vişne ticaret bölgesinin 
yabancı tüccarlar tarafından da bilinir ve 
canlı bir bölge haline geldiğini belirten 
Güler, Başkan Altepe’ye bölgeye kattığı 
değerden ötürü teşekkür etti.
Duaçınarı Mahallesi Muhtarı Mümin Yıl-
dız da belediyelerin sosyal belediyecilik 
ve diğer hizmetlerinin herkes tarafından 
görüldüğünü ve çalışmaların devamını 
beklediklerini söyledi. 

Vişne Caddesi Bursa’ya yakıştı

ç

Bursa’yı daha ulaşılabilir bir kent haline getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-
tırılan ve Yıldırım’ın ulaşımına değer katan Vişne Caddesi törenle trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve 
etkin kurumların birlikte 
yürüttüğü ‘Etkin Şehir’ projesi 
kapsamında gerçekleştirilen 
konserde, Ulu Önder Atatürk, 
vefatının 74. yılında sevdiği 
şarkılarla anıldı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
Bursa Musiki Cemiyeti tara-

fından gerçekleştirilen konser, sa-
natseverlerden büyük ilgi gördü. 
Bursa’nın kültür ve sanat hayatına 
renk katan sivil kurumlarla işbirli-
ği içinde yürütülen ‘Beş’ten Sonra 
Sanat’ etkinliklerinin üçüncü döne-
minin de açılışı, ‘Ata’nın Şarkıları’ 
konseptiyle düzenlenen konserle 
yapıldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların 
seslendirildiği programda duygusal 
anlar yaşandı. Aynı zamanda, seyir-
ciler ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal 
Paşa’ türküsünü de hep birlikte ses-
lendirerek coşkulu anlara imza attı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür 
Şube Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen sezonun ilk konserinde Bursa 
Musiki Cemiyeti üyeleri, 63 yılı aşkın 
sanat tecrübelerini sahneye yansıta-
rak performanslarıyla izleyicilerden 
takdir topladı. Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Şube Müdürü Nur Çakır, 
Bursa Musiki Cemiyeti Başkanı ve 
Koro Şefi Ferruh Duşdubak’a geceye 
katkılarından ötürü teşekkür ede-
rek, çiçek verdi.

Ulu önder 
şarkılarla anıldı

ç
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Bursa’da ulaştıran ulaşım hedefiyle 
modern ulaşım projelerini halk-

la buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ’ın 12 ay boyunca kullanılmasını 
amaçlayan projelerden biri olan yeni te-
leferik hattının çalışmalarına, mevcut te-
leferiğin son seferiyle hız kazandırdı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da 1963 yılından bu yana hizmet 
veren ve kentin simgelerinden biri olan 
yarım asırlık teleferiğin son seferini Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları ve ba-
sın mensuplarıyla birlikte gerçekleştirdi.
“Sistem komple değişiyor”
Başkan Altepe, teleferiğin Kadıyay-
la İstasyonu’nda yaptığı açıklamada, 
Bursa’nın tarihi bir güne daha şahit ol-
duğunu ifade ederek, “Bursa’nın tarihi 
teleferiği, 50. yılında. Artık bugüne ka-
dar Uludağ’a ulaşımda kullandığımız 
mevcut teleferiğin işletmesini durduru-
yoruz. Sistemin komple durdurulmasıy-
la dünyanın en uzun hatlı teleferiği olan 
yeni teleferik hattının inşaatı da yoğun-
laşacak” dedi. 
Teleferiğin Bursa’nın simgelerinden ol-
duğunu söyleyen Başkan Altepe, “29 
Ekim 1963 tarihinde hizmete alınan tele-
ferik, 50. yılında. Karadan Uludağ’a ula-
şımda karayolu 34 kilometre. Bursa’da 
4500 metre hat uzunluğundaki teleferik, 
1955’de planlandı, 1957’de çalışmaları-
na başlandı, 1963’te de hizmet vermeye 
başladı. Bursa o dönemden bu yana tele-
feriğiyle anıldı” diye konuştu.
Teferrüç’ten Oteller  
bölgesine rahat ulaşım
Başkan Altepe, yarım asra adını yazdıran 
teleferiğin artık mevcut yükü kaldırma-
dığını vurgulayarak, Uludağ’a çıkmak 
isteyenlerin çoğunun uzun kuyrukları 
beklemek zorunda kaldığını hatırlattı. 
Yaz aylarında daha çok Arap turistlerin 
Uludağ’a ulaşımda tercih ettiği telefe-
riğin, yeni sistemle yaz kış kullanılabi-
leceğini ifade eden Başkan Altepe, 8’er 
kişilik kabinlerin yolcu potansiyelini 
yaklaşık 12 katına çıkaracağını ve kısa 
sürede Uludağ Oteller bölgesine ulaşı-
mın sağlanacağını ifade etti.
Yeni teleferik hattının kullanılmasıyla 
karayolunun da daha az tercih edileceği-
ni belirten Başkan Altepe, “Uludağ krater 
göllerinden şelalelerine kadar pek çok 
güzelliği barındıran yeryüzünün cennet 
köşelerindedir. Bursa’nın sahip olduğu 
bu zenginliğin yaz kış kullanılmasını is-
tiyoruz. Karayolunda yol genişletmeye 
izin verilmedi. Bizler de turistlerin yazın 
da kışın da teleferikle Uludağ’a ulaşımını 
kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şu an 4 bin 
600 metre olan teleferik, yaklaşık 8 bin 

500 metre mesafeye ulaşacak, turistler 
de Teferrüç’ten Oteller bölgesindeki ka-
yak pistine kadar teleferikle gidebilecek” 
diye konuştu.
Sarıalan’a yeni hatla yolculuk  
Temmuz’da başlayacak
Bursa’ya gelen ve kent merkezinde 
konaklayan turistlerin yeni sistemle 
Uludağ’a 22 dakikada ulaşabileceğini 
kaydeden Başkan Altepe, “Mevcut hattı 
Sarıalan’a kadar Temmuz başına yetiş-
tirmeyi hedefliyoruz. 9 ay sürmesi plan-
lanan çalışmalar kapsamında, İtalyan 
Laitner firmasının teleferik direklerini 
yaptığı sistemde kabinler de Fransa’da 
hazırlanıyor. Uludağ’ın panaromik man-
zarası eşliğinde kısa zamanda güzel ve 
zevkli bir yolculuk sunacak olan yeni 

teleferik hattı, Bursa’ya değer katacak ve 
kentimizin ekonomisine de güç kazandı-
racak” şeklinde konuştu.
Sıra bekleme derdi sona eriyor
Başkan Altepe, yeni teleferik hattının 
yap – işlet – devret modeliyle uygula-
maya geçirildiğini de sözlerine ekledi. 
Mevcut yolcu kapasitesinin 12 katına çı-
karılacağı yeni sistemde 8’er kişi kapasi-
teli 175 gondol tipi kabinle, sıra bekleme 
derdi de önlenmiş olacak.
Bursa’ya ‘Teleferik Müzesi’
Başkan Altepe, mevcut kabinlerin 1955 
yapımı eski sistem kabinler olduğuna 
dikkati çekerek, bu kabinlerin de mevcut 
teleferik idare binasıyla birlikte ‘Telefe-
rik Müzesi’ olarak Bursa’ya kazandırıla-
cağını ve ziyarete açılacağını belirtti.

Yarım asırlık simge 
son seferini yaptı

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’ı yeniden bir cazibe merkezi haline getirecek çalışmaları arasın-
da yer alan yeni teleferik projesinde inşaatın başlamasıyla son seferini yapan eski teleferik hatıra-
lardaki yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri, lodos kenti Bursa’da kış 

mevsimi öncesi muhtemel doğalgaz 
zehirlenmelerinin önüne geçmek 
amacıyla, vatandaşları baca temiz-
liklerini ihmal etmemeleri konusun-
da uyardı. 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Orhan Doğan, halkın yüzde 
90’ının doğalgaz kullandığı Bursa’da 
baca temizliğinin her yıl en az 1 kere 
yapılması gerektiğini hatırlattı. Katı 
ve sıvı yakıt tüketen haneler için bu 
kontrolün yılda en az 2 kez olması-
nın büyük önem taşıdığını vurgula-
yan Doğan, “1 metreküp doğalgazın 
tüketildiği yerde en az 10 metreküp 
oksijene ihtiyaç duyuluyor. Halkın 
bu bilinçle hareket etmesi ve herke-
sin mümkünse her odada havalan-
dırma menfezi bulundurması gere-
kiyor. Muhtemel gaz tepmelerinin 
ve mekanlara sızarak insanları ze-
hirlemenin önüne geçmek için baca 
temizliklerinin kesinlikle yapılması 
gerekiyor” dedi. Lodoslu havalarda 
doğalgaz ve sobaların kullanılma-
masını isteyen Doğan, “Kamuoyu 
çok iyi biliyor, Bursa bir lodos ken-
ti. Bu gerçeğin göz ardı edilmemesi 
lazım. Lodoslu havalarda kombilerin 
ve sobaların kullanılmaması hayati 
önem taşıyor” diye konuştu. 

Baca temizliği için Büyükşehir 
Belediyesi’nden destek alınabile-
ceğini ifade eden Doğan, genellikle 
ihmal edilen bu durumun önüne 
geçmek için her türlü kolaylığı sağ-
ladıklarını ifade etti. Doğan, “Ekip-
lerimiz, 2 iş günü içerisinde baca 
temizliğini gerçekleştirmektedirler. 
Bir dairenin baca temizliği ortalama 
20 TL’ye mal olmaktadır. Çok ucuz 
bir maliyetle bu yükümlülüğü yerine 
getiriyoruz. Müstakil binalar için ise 
25 TL gibi düşük bir fiyat politika-
mız var. Eğer vatandaşlarımız vali-
likten fakir olduklarına dair yazı ge-
tirirlerse, bu işlemi ücretsiz olarak 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Baca  
temizliğine  
dikkat
ç
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Hizmette sınırlar resmen kalkıyor

Başkan Altepe, muhtarlardan çalış-
malarıyla ilgili övgüler aldığı toplan-

tıda, yeni yasanın tüm Bursa’ya değer ka-
tacağını ifade etti. Türkiye’nin ekonomik, 
kültürel, sağlık, eğitim ve ulaşım başta 
olmak üzere her alanda hızlı gelişim için-
de olduğunu anlatan Başkan Altepe, “Yeni 
yasa, yerinden yönetimin güçlendirilme-
si ve güçlü yerel yönetimlerin hizmetleri 
koordine etmesini kapsıyor. Demir per-
de ülkelerinde sistem çöktükten sonra, 
konular yerel yönetimlere devrediliyor. 
Çünkü işin içinden çıkamadıkları noktada 
yerelleşmeye gidiyorlar. Bu konuda bizler 
şanslıyız. Başbakan’ımız yerelden, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 
bugüne gelen bir başbakan olarak 
Türkiye’nin bir an önce yerinden yöne-
timlere geçmesi konusunda ihtiyaçlarını 
biliyor” dedi.
Başkan Altepe, gelişim için gerekli, olan 
yerinden yönetim uygulaması konusunda 
günden güne mesafe kat edildiğini ifade 
ederek, “Son yasa da belediye sınırlarının 
il sınırı olması uygulaması örnek oluyor. 
Bu yasanın tek amacı, gerçek kalkınmanın 
sağlanması ve kalkınmanın hızlandırılma-
sıdır. Daha önce Kocaeli’de yapılan uygu-
lamaların olumlu sonuç vermesi üzerinde 
bu çalışmanın ülke geneline yayılması ge-
rekli bulundu. Ankara’da toplantılara ka-
tıldık. Güçlü yerel yönetimler oluşturup, 
sıkıntıları yerinde çözebilecek kurumla-
rın oluşturulması, yasanın asıl amacıdır. 
Bu sayede bugüne kadar yapılamayan 
yatırımların yapılması hedefleniyor” diye 
konuştu.
“Otokontrol sağlanacak”
Başkan Altepe, Büyükşehir’in il sınırları 
içinde olmasıyla plan bütünlüğünün de 
sağlanacağını ve güçlü yerel otoritelerin 
tüm kurumlarla ortak diyalog halinde sı-
kıntıları çözeceğine işaret etti. Bu durum-
da otokontrolün sağlanacağını ve yerin-
den karar verme gücüyle, kaynakların da 
en güzel şekilde değerlendirilebileceğini 
kaydeden Başkan Altepe, “Bizler bu ken-
tin içinden çıkan ve Bursa’nın gücünü bi-
len insanlar olarak adımlarımızı atma ko-
nusunda daha pratik davranmış olacağız. 
En kolay yönetim yakından yönetimdir. 
Bu yasayla da önceliğimiz hızlı kalkınma 
ve hizmettir” dedi.
Bir ilçenin il olmasıyla bölgenin güçlü hale 
gelmediğini belirten Başkan Altepe, Arda-
han, Düzce, Şırnak ve Yalova ilçelerinde-
ki durumu örnekleyerek, İstanbul’a bağlı 
olan Şile ve Silivri ilçelerindeki büyük de-
ğişime vurgu yaptı. “Yereldeki sorunların 

çözümü yerel otoritelerle en güzel şekilde 
sağlanıyor” diyen Başkan Altepe, sözlerini 
“Haliç, bugünkü güzel seviyeye geldiyse 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatı-
rımları sayesinde olmuştur. Bunlar yakın-
dan takip ettiğimiz çalışmalardır. Büyük-
şehir belediyeleri şehrin tüm sorunlarına 
sahip çıkıp, tavır alabiliyor” ifadesiyle sür-
dürdü.
Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin attığı 
adımlardan da bahseden Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini, 
Büyükşehir sınırında olup olmadığına 
bakmaksızın kentin her noktasına taşıdı-
ğına işaret etti. Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin deniz ve hava ulaşımların-
da atılan adımlar da dahil olmak üzere 
kentin her sıkıntısına çözüm arayışında 
olduğunu belirterek, “Kent ekonomisinin 
güçlenmesi ve üretimin artması noktasın-
da yerel yönetimler kendi araçlarını üret-
sinler dedik. Bu noktada sanayiye öncülük 

ediyoruz. İlk yerli tramvay üretimini bele-
diyemiz öncülüğünde gerçekleştirerek, 
bilinçli yerel yönetimlerin kent ekono-
misine katkı sağladığına en güzel örneği 
verdik” dedi.
“Ana planlama tek  
merkezden yapılmalı”
Bursa’nın her köşesinde ihtiyaç duyulan 
altyapıların ve yolların yapılmasının bü-
yük bütçeli yönetimlerle mümkün oldu-
ğuna değinen Başkan Altepe, “Sorunların 
çözümü noktasında ana planlamanın tek 
merkezden yapılması gerekiyor. Bursa’nın 
Uludağ’ının her mevsim hizmet vermesi, 
kentin su kaynaklarının en güzel şekilde 
yönetilmesi ve vizyoner projelerin yapıl-
ması güçlü yerel yönetimlerle mümkün-
dür. Yeni yasayla birlikte Büyükşehir Bele-
diyesi ve metropolitan bölgeler altyapıya, 
kırsal bölgeye yüzde on oranında alt yapı 
yatırımını harcamak zorunda. Suyundan 
diğer yatırımına kadar her alanda çalışma 

yapıyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, Uluabat Projesi’nin yasa-
dan önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli projelerinden olduğunu hatırlattı. 
Yasayı beklemeden tüm bölgelerde ça-
lışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir sınır içi veya dışı 
demiyoruz, bize gelen talepler doğrultu-
sunda çalışmalarımızı her yere ulaştırı-
yoruz. Bölgesel kalkınmayı önemsiyoruz. 
Yerelde insanlar göç vermesin ve üretim 
yapılsın istihdamı sağlayalım diyoruz. Ar-
tık herkes kendi köyünde bir şeyler yapa-
bilmeli” dedi.
Yeni yasayla Büyükşehir Belediyesi’nin 
üretimin, tarım ve hayvancılığın destek-
lenmesi konusunda da çalışmalar yapabi-
leceğini belirten Başkan Altepe, “Bursa’da 
son 3,5 yılda 2 milyar TL yatırım yaptık. 
Böyle güçlü kuruluşlarla yaşamak önem-
li. Yeni yasa eski sıkıntıların giderilmesi 
adına yapılmış büyük bir reformdur. Bur-
sa dışarıdan çok güçlü görünen bir şehir. 
Şehrimizi ilgilendiren tüm konularda za-
ten çalışıyoruz. Bursa’nın ekonomisine 
katkı sağlayalım istiyoruz” şeklinde ko-
nuştu.
“Bursa’da ne varsa  
Harmancık’ta da o olacak”
Başkan Altepe, yeni yasanın tüm detayla-
rına açıklık getirdiği açıklamasında, “İl-
çelerin gelirlerinin kesilip Büyükşehir’e 
gideceği sanılıyor. İlçe belediyesinden 
Büyükşehir Belediyesi’ne gelirler yüzde 
15’i bulmuyor. Gelirleri ve bütçeleri ar-
tacağı için iller büyükşehir olmak istiyor. 
Merkezden kaynak aktarılıyor. Yasanın da 
amacı bu, gelişemeyen bölgelerin geliş-
mesi, hizmet gereken yerlerin hizmet bul-
ması… Bursa’da ne varsa Harmancık’ta, 
Orhaneli’de de o olacak… Yıldırım’daki 
kapalı yüzme havuzu Harmancık’a da ya-
pılsın diyoruz. Bu hizmetlerden herkes 
yararlansın istiyoruz. Büyükşehir Bele-
diyesi olmasa bu tesisi kim kuracak, kim 
işletecek? Bu imkanların sağlanması Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ol-
makla alakalı. Bu yatırımlar tüm ilçelerde 
olacak, bunları biz şu anda planlıyoruz” 
diye konuştu
Altepe, yeni yasanın  
kazanımlarını anlattı
Yeni yasayla 750 bin nüfusun üzerindeki 
tüm illerin Büyükşehir statüsüne girece-
ğini anlatan Başkan Altepe, bu sayede 29’a 
ulaşacak olan Büyükşehir’le Türkiye’nin 
de büyükşehirler tarafından yönlendirilip 
ve güçleneceğini söyledi.           

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilecek 10 ilçenin mahalle ve 
köy muhtarlarına yasayla ilgili bilgiler vererek, “Yeni yasa, özellikle kırsal kesimde yıllardır eksikliği duyulan hizmetlerin gideril-
mesi adına yapılmış büyük bir reformdur” dedi. 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nu dolduran yaklaşık 500 muhtar, toplantıda Başkan 
Altepe’nin sunumunu ilgiyle izledi.

ç
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Bursa’da 30 yılı aşkın süredir sağlıklı ve 
hesaplı ekmek üretiminde marka hali-
ne gelen BESAŞ, ürünlerini zamanında 
ve hijyenik olarak tüketiciyle buluştur-
mak amacıyla araç filosunu yeniliyor.

BESAŞ,  araç 
filosunu yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Norveç’ten alınan 319 yolcu kapasiteli Hüdaven-
digar isimli deniz otobüsü, Tuzla Tersanesi’ndeki bakımların tamamlanmasının 
ardından Mudanya Limanı’na demir attı. 

Özelleştirmenin ardından 
İDO’da yaşanan esnek tarifeleri-

ne yönelik olarak artan tepkiler üze-
rine Bursa ile İstanbul arasında deniz 
ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma 
başlatan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Norveç’ten alınan 
319 yolcu kapasiteli Hüdavendigar 
isimli deniz otobüsü, İstanbul Hay-
darpaşa Liman İşletmesi’ndeki güm-
rük kontrollerinin ardından Tuzla 
Tersanesi’nde bakıma alınmıştı. Boya 
ve bakım işlemleri de tamamlanan 
gemi, Mudanya Limanı’na demirledi. 
Hüdavendigar gemisini Mudanya’ya 
yanaştırmanın mutluluğunu yaşadık-
larını belirten Burulaş Genel Müdü-
rü Levent Fidansoy, birkaç işlemden 
sonra gemiyle ilgili eksikliklerin ta-
mamlanmış olacağını kaydetti. Ge-
minin ithalatını Haydarpaşa’dan ger-
çekleştirdiklerini ve Tuzla’da bakıma 
aldıklarını ifade eden Fidansoy, “Ge-
minin altı ve üstü tamamen boyama 
işleminden geçirildi. Gövdesinin alt 
kısmı, Burulaş’ın vagonlarında ol-
duğu gibi yeşil renkte. Üst kısmı ise 
beyaz renkte. Bugün ya da yarın ge-
miye, Büyükşehir Belediyesi-Burulaş 
ve BUDO’nun yazıları yazılacak” dedi. 
Gemide seyir güvenliğiyle ilgili eksik-
liklerinin bulunduğunu ve eksiklik-
leri hızla tamamladıklarını belirten 
Fidansoy, “Can simitleri takılı değildi, 
bakımdan geliyorlar. Onlar da tamam-
landıktan sonra gemiyle ilgili eksiklik-
ler tamamen giderilmiş olacak” diye 
konuştu.  
Deniz seferleri yapmanın formalite 
gerektiren bir iş olduğunu, özellikle 
yeni şirket kurulduktan sonra çok sa-
yıda yerden izin alınması gerektiğini 
ifade eden Fidansoy, bunlarla ilgili ça-
lışmalar yaptıklarını, 4 ayrı danışman 
şirketin BUDO için belgeler hazırla-
dığını belirtti. İskele binalarının da 
tamamlanmak üzere olduğunu, Mu-
danya İskelesi’nde turnikelerin takıl-
dığını belirten Fidansoy, İstanbul’da 
bulunan başka bir ekibin de Kabataş 
İskelesi’nde çalışmaları hızlandırdığı-
nı vurguladı. Herşey tamamlandığın-
da internet üzerinden bilet almanın 
mümkün olacağını kaydeden Fidan-
soy, “Çok modern bir işletme olacak. 
Hat izni aldıktan ve belgelerimiz ta-
mamlandıktan sonra seferlere başla-
mayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

ç

Hüdavendigar, Mudanya’ya demir attı

Türkiye’de ekmek 
ve unlu mamuller 

üreten firmalar arasında 
ürün ve hizmet kalitesi ile 
fark edilen lider bir firma 
olma doğrultusunda Bur-
sa genelindeki 450 ayrı 
satış noktasına, ürünle-
rini herhangi bir aksilik 
olmadan zamanında ve 
hijyenik olarak ulaştır-
mayı hedefleyen BESAŞ, 
araç filosuna 5 yeni kam-
yon daha ekledi. Yıllık 100 
milyona yaklaşan ekmek 
üretimiyle, Bursa’nın ek-
mek ihtiyacının yüzde 
20’sini karşılayan BESAŞ 
genişleyen ürün yelpaze-
sine paralel olarak lojistik 
altyapısında da yenileme 
çalışmalarını başlattı. Ek-
mek sevkiyatında kullanı-
lan 14 araçlık kasalı kam-
yon filosunu yenilemek 
amacıyla ilk etapta 5 adet 
yeni kamyon alındı.
BESAŞ Genel Müdürü 
Mustafa Bektaş, “Yeni al-
dığımız 5 adet kamyonla 
birlikte araç filomuzu ye-
nilemeye başladık. Kam-

yonlarımızın kasaları 
hijyenik ekmek taşımaya 
yönelik tasarlanmıştır. Bu 
sayede Bursa halkına ek-
meğimizi hijyenik, sağlıklı 
ve zamanında ulaştırma-
ya devam edeceğiz” dedi.
Besaş Genel Müdür Yar-
dımcısı Can Aydoğan da 
en değerli ve başlıca be-
sin kaynağı olan ekmeğin 
vatandaşlara sağlıklı, gü-
venli ve zamanında ulaş-
tırılabilmesi için yoğun 
çaba harcadıklarını söy-
ledi. Bursa’nın hemen her 
yerinde 450 adet BESAŞ 
satış noktasına günde 3 
servis ile ekmek ulaştır-
dıklarını belirten Aydo-
ğan, “Şirketimiz her yıl 5 
adet araç alımını planlan-
mıştır. Böylece araç filo-
muz sürekli olarak yeni-
lenerek genç bir filo olma 
özelliğini sürdürecektir. 
Bursa halkının şirketi-
mize olan güvenine layık 
olabilmek için çalışmala-
rımız hızla devam ediyor” 
diye konuştu.

ç
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Osmanlı başkenti Bursa’nın açık hava 
müzesine dönüşerek, turizmden alınan 
payın artırılması amacıyla bu dönem ta-
rihi ve kültürel miras çalışmalarına bü-

yük önem veren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu güne kadar yeterli 
ilgi gösterilmemesi nedeniyle ba-

kımsız hale gelen sultan külliyelerinin 
ilk günkü ihtişamına kavuşturulması için 
çalışmalara Muradiye Külliyesi’nden baş-
ladı. Sultan 2. Murad tarafından 1425-
1426 yılları arasında yaptırılan ve Fatih 
Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı 
aşkın bir dönem içinde peyderpey yap-
tırılan 12 türbeyi bünyesinde barındıran 
Muradiye Külliyesi’nde restorasyon ça-
lışmaları başladı. Türkiye’nin en büyük 
külliyeleri arasında yer alan Muradiye 
Külliyesi’ndeki restorasyon çalışmaları-
nın başlangıç törenine Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Vali Şahabettin Harput, ilçe belediye baş-
kanları ve çok sayıda davetli katıldı.
İhmal edilen tüm eserler  
ayağa kaldırılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Osmanlı’nın ilk 130 yılı ve 6 padişaha 
ev sahipliği yapan Bursa’nın ruhaniye-
ti olan ve her türlü nimeti bünyesinde 
barındıran bir kent olduğunu söyledi. 
Osmanlı’nın ilk kent hayatına geçtiğini 
şehrin de Bursa olduğuna dikkat çeken 
Başkan Altepe, kentin Sultanlar tarafın-
dan kurulan mahallelerden oluştuğunu 
hatırlattı. Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Or-
han Gazi, Çekirge’nin 1. Murat, Yıldırım’ın 
Yıldırım Beyazıt, Yeşil’in Çelebi Mehmet, 

Muradiye’nin 2. 
M u -

rat tarafından oluşturulan semtler oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, “Bu ne-
denle Bursa’nın her köşesi ecdadımız ilk 
eserleriyle dolu. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu dönem 60-70 yıllık Cumhuriyet 
Dönemi eserlerinden, 600 yıllık Osmanlı 
eserlerine, 2300 yıllık Bitinya surlarına 
ve 8500 yıllık arkeolojik bölgelere kadar 
her alanda yoğun bir çalışma içine girdik. 
İçinde 12 adet türbe bulunan Muradiye 
Külliyesi de şehrimizin en çok ziyaret 
edilen noktalarından biri. Tüm türbele-
rin restorasyonu, çevre düzenlemesi ve 

ışıklandırılmasını kapsayan yaklaşık 
4 milyon 800 bin TL’lik çalışmala-

rı başlatıyoruz. Kentimize ha-
yırlı olsun” dedi.

Bursa, beylikten  
devlete geçişin simgesi
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü-
nay da ‘hayat ileriye doğru yaşanıyor 
ama geriye bakarak anlaşılıyor’ sözünü 
hatırlatarak, Türkiye’nin her tarafında, 
tarihin her döneminden eserlere ayrım 
yapmaksızın sahip çıktıklarını söyledi. 
Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinde 
Bursa’nın simge bir kent olduğunu dile 
getiren Bakan Günay, “Ecdadımız bu ken-
tin her köşesine müstesna eserler kazan-
dırmış. Ancak yanlış planlama anlayışı 
yüzünden Bursa da İstanbul gibi bir fe-
laketle karşı karşıya. İnanılmaz bereketli 
ovalar, sanayi alanlarına dönüşmüş. Biz 
şimdi sanayiden vazgeçmeden çevreci 
bir konseptle, tarihimize, tabiata, terma-
le, dağ turizmine sahip çıkmaya çalışıyo-

ruz. Gelen turist bakımından Avrupa’da 
4. durumdayız. Artık Yunanistan, Mısır 
gibi ülkelerle yarışmıyoruz. Bu ülkeleri 
3’e katlar duruma geldik. İtalya, Fransa, 
İspanya gibi Avrupa’nın en önde gelen 3 
ülkesiyle yarışıyoruz. Bu ivmeyi Anadolu 
içlerine çekmemiz gerekiyor. Bu konuda 
Bursa özel şehirlerden biri. Büyükşehir 
Belediyesi tarihi eserlerin restorasyo-
nu konusunda bugüne kadar önemli 
çalışmaları hayata geçirdi. Muradiye 
Külliyesi’nin restorasyonu için Bakanlı-
ğımızla işbirliği taleplerini tereddütsüz 
kabul ettim. Bu çalışmalar marka şehir 
hedefine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Bu çalışmalara katkı koyan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Recep Altepe’nin 
şansında tüm ekibine teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Bursa kimliğine kavuşuyor
Vali Şahabettin Harput ise Muradiye 
Külliyesi’nin ciddi manada el atılması 
için yıllarca mahzunca bugünü beklediği-
ni belirterek, projeyi hayata geçiren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve ekibine teşekkür etti. Valilik, Özel İra-
de, Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin iş-
birliğiyle yapılan çalışmalarla Bursa’nın 
topyekun kimliğine kavuştuğunu ifade 
eden Vali Harput, yapılan restorasyon 
çalışmalarıyla yeniden hayat bulan eser-
lerin bir turizm enstrümanı olarak kulla-
nılabileceğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından eline çekiç alan 
Bakan Günay, Başkan Altepe ve proto-
kol üyeleri, restorasyon çalışmalarının 
startını verdi. Bakan Günay ve davetli-
ler daha sonra Cem Sultan ve Şehzade 
Mustafa’nın türbelerini de g e z d i . 
Bakan Günay ve be-
raberindekiler 1. 
Murat türbesini 
de ziyaret etti.

ç

Türkiye’nin en büyük külliyeleri arasında yer alan ve içinde 
Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun’dan, Cem Sul-
tan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa’ya 
kadar 12 türbe bulunan Muradiye Külliyesi’nde restorasyon 
çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın katıl-

dığı törenle başladı.

600 yıllık külliye eski ihtişamına kavuşuyor
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Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kamulaştırılarak resto-
rasyon çalışmaları başlatılan 
İncirli Hamamı’nda sona 
gelindi. 

Gemlik’in çehresi 
Büyükşehir ile değişiyor

Muallimzade 
Hamamı 
Yıldırım’a 
hayat verecek

İncirli  
Hamamı  
gün sayıyor  

Bursa’nın vizyonunu yatırımlarıy-
la artıran Büyükşehir Belediyesi, 

merkez ilçelerde aralıksız devam eden 
projeleriyle de hizmeti halkın ayağına 
götürdüğü ilçelere değer katıyor. Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Gemlik 
İlçesi’ne yeni bir sosyal yaşam alanı 
kazandırılmak üzere projelendirilen ve 
rekreasyonu yapılan Çarşı Deresi açılışı 
ve Paşa Konağı’nın restorasyonu çalış-
maları törenle gerçekleştirildi.
Çarşı Deresi ilçeye nefes aldırıyor
Hizmetlerini merkez ilçelere de taşıyan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa’da ve Gemlik’te yıllardır ya-
pılamayanların artık hayal olmadığını 
ve eksiklerin giderilecek ilçenin değer 
kazandığını söyledi. Bursa ve Gemlik’te 
yıllardır konuşulan hizmetlerin çözüme 
kavuştuğunu belirten Başkan Altepe, 
“Yıllardır konuşulan Çarşı Deresi sorun 
olmaktan çıktı. Gemlik’in merkezinde 
ilçeye değer katan önemli projeyi ger-
çekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. 
Buradaki sıkıntılar yerini bugünkü gü-
zel görüntüsüne bıraktı ve Çarşı Deresi 
denizle ve sahille buluştu” dedi. 
Paşa Konağı yenileniyor
Başkan Altepe, ilçede yapılacak çalış-
malardan da örnekler verdiği konuş-
masında, tarihi kültürel mirasın da 
gün yüzüne çıkarıldığına dikkati çekti. 
Gemlik’teki yatırımlarının artarak de-
vam edeceğini söyleyen Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak ecdat ya-
digarı eserlere de sahip çıkıyoruz. Bur-
sa, bu konuda dünyaya örnek bir kent. 
Tarihi Kentler Birliği büyük ödülünü al-
dık. Bursa, her ödül töreninde süreklilik 
ödülü alıyor. Bu konuda Bursa’nın yanı 

sıra tüm ilçelerimizdeki tarihi ve kültü-
rel mirasa sahip çıkıyoruz. Gemlik’te de 
Paşa Konağı’nın restorasyonunu gerçek-
leştiriyoruz” dedi.
Kültür merkezi olarak  
hizmet verecek
1998 yılında yapının tadilat geçirdiğini 
belirten Başkan Altepe, 300 m2’lik taban 
alanı, toplamda 1000 m2 kullanım alanıy-
la zemin, 1, 2 ve cihannüma olmak üzere 
4 kattan oluşan binanın karma yapım tek-
niğine sahip olduğunu, tüm katlarda yatay 
taşıyıcılar ahşap kirişlerden oluştuğunu, 
yapımından bugüne statiğini bozacak afet 
ve müdahalelere maruz kalmadığından 
tamamen ayakta kalabildiğini vurguladı. 
Binada yapılacak çalışmalardan da bahse-
den Başkan Altepe, katlarda oluşan yük-
seklik farkı giderileceğini, zemin kattan 
2. kata asansör ilave edileceğini, zemin 
katta satış birimi ayrılacağını, 2 metre 
yüksekliğinde bir alçıpan duvar yapılaca-
ğını, engelliler için bir engelli rampası ya-
pılacağını kaydederek, 4 ay gibi bir sürede 
tamamlanmasını hedefledikleri binanın 
ilçede kültürel faaliyetler için kullanılaca-
ğını anlattı. Başkan Altepe, Paşa Konağı 
restorasyonunun toplam 1.052.000 TL’ye 
mal olacağını ifade etti.

Bursa’nın yaşayan canlı bir tarih kenti 
olması yolunda Büyükşehir Belediye-

si tarafından bu dönem hazırlanan tarihi 
ve kültürel miras projeleri arasında yer 
alan İncirli Caddesi üzerindeki Muallim-
zade Hamamı’nda restorasyon çalışmaları 
hızla sürüyor. Yıllarca Anadolu-Rumeli Ka-
zaskerliği yapan Bursa Kadısı Muallimzade 
Ahmet Efendi tarafından Aksu Köyü’ndeki 
cami, zaviye ve mektep ile Zeyniler Kö-
yü’ndeki medreseye gelir sağlaması ama-
cıyla 1572 yılında yaptırılan tarihi hamam, 
yeniden kent silüeti içindeki yerini alıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, 1854 depreminde büyük zarar gören ve 
Cumhuriyet döneminde yıllarca Dökümha-
ne olarak kullanılması nedeniyle Döküm-
cüler Hamamı olarak da anılan hamamı ilk 
günkü ihtişamına kavuşturacak olan resto-
rasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi Ta-
rihi ve Kültürel Miras Projeler Koordina-
törü Aziz Elbas ile Yıldırım Kent Konseyi 
Başkanı Arif Çelenk’in de katıldığı ince-
leme gezisinde Fen İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ve yüklenici firmanın yöne-
ticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Bursa’nın Osmanlı’nın ilk başkenti oldu-
ğunu ve imparatorluğa damgasını vuran 6 
padişaha ev sahipliği yaptığını hatırlatan 
Başkan Altepe, anıtsal yapılar başta ol-
mak üzere şehirdeki tarihi eserleri bir bir 
ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Bursa’da 
Osmanlı mimarisini simgeleyen yüzlerce 
tarihi eserin bulunduğunu, Muallimzade 
Hamamı’nın da bunlardan biri olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, “Muallimzade 
Ahmet Bey tarafından yaptırılan ve halk 
arasında Davutkadı Hamamı olarak bilinen 
bu yapıyı, inşallah önümüzdeki bahar ay-
larında hizmete alacağız. Yılın başlarında 
başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla sürü-
yor. Hamam; işe başladığımızda harabe 
halde, tüm kubbeleri çökmüş ve üzerleri-
ne işyerleri yapılmış vaziyetteydi. Resto-
rasyon çalışmaları sonrasında yapı ayağa 
kalktı. En ideal şekliyle onarım gerçekleş-
tiriliyor. Restorasyon çalışmaları tamam-
landıktan sonra burası, bölgeye hareket 
ve dinamizm kazandıran güzel bir merkez 
olacak” diye konuştu. 
Yıldırım’da tarihi mekanların yok dene-
cek kadar az olduğunu, semtin Davutkadı 
Hamamı gibi mekanlara ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Başkan Altepe, Büyükşehir Be-
lediyesi olarak halkın talebi doğrultusunda 
bu eksikliği her geçen gün gidermeye gay-
ret etiklerini de sözlerine ekledi. 

Başkan Altepe, bu dönem hayata ge-
çirilen 150’nin üzerinde tarihi ve kül-

türel miras projesi arasında yer alan İncirli 
Caddesi’ndeki İncirli Hamamı’nda incele-
melerde bulundu. Tarihi hamamın bitmek 
üzere olan restorasyon çalışmalarını yerin-
de gören Başkan Altepe, Bursa’da kültür 
ve medeniyetlerin izlerini ortaya çıkart-
maya devam ettiklerini söyledi. Bursa’nın 
Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu ve im-
paratorluğa damgasını vuran 6 padişaha 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan 
Altepe, şehirde anıtsal yapılar başta olmak 
üzere tarihi eserleri bir bir ayağa kaldırdık-
larını ifade etti. Bursa’da Osmanlı mimarisi 
izleri bulunan yüzlerce eserin bulunduğu-
nu, İncirli Hamamı’nın da bunlardan biri 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Molla 
Fenari Hazretleri’nin oğlu tarafından yaptı-
rılan İncirli Hamamı, yıllar boyunca bölge 
halkına ve Bursa’ya hizmet etti. 550 yıl son-
ra bina, belediyemiz tarafından satın alına-
rak kamulaştırıldı. Biz de satış gerçekleşir 
gerçekleşmez restorasyon çalışmalarını 
başlattık. Hedefimiz, tarihi hamamı önü-
müzdeki ayın başlarında hizmete almak” 
diye konuştu.  
Yıldırım’ın en gözde merkezi olan İncirli 
Caddesi üzerinde bulunan hamamın hiz-
mete alındıktan sonra sosyal ve sanatsal 
faaliyetlere ev sahipliği yapacağını, cad-
deye canlılık ve aktivite getiren önemli 
bir merkez olacağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Yüzlerce yıllık eserler, bu şekilde 
eski işlevselliklerini farklı alanda da olsa 
yeniden kazanıyor. İncirli Hamamı da; 
bahçedeki müştemilat binası, avluları ve 
bahçeleriyle birlikte bölgenin nabzının at-
tığı güzel bir doku olarak hizmete alınmış 
olacak. Burada, mesleki eğitimler başta 
olmak üzere sosyal ve kültürel aktiviteler, 
sergiler düzenlenecek. Hem Yıldırım’a hem 
de Bursa’ya büyük bir değer katmış olacak” 
şeklinde konuştu. 
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Tarihi Kentler Birliği Büyük Ödülü Bursa’nın
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2011 Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’nda, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi projesiyle, Tarihi Kentler Birliği’nin en büyük ödülü olan ‘Prof. Dr. Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü aldı.

Antalya’da ‘Yapex Yapı ve 
Restorasyon Fuarı’ kapsa-

mında düzenlenen ‘Tarihi Kentler 
Birliği (TKB) 2011 Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’nda ödül-
ler sahibin buldu. ‘Tarihi Kentler 
Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’ ödül töreni 
ve sergi açılışına Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya 
Valisi Ahmet Altıparmak, Antal-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Tarihi 
Kentler Birliği Danışma Kurulu 
ve ÇEKÜL Başkanı Prof.Dr. Metin 
Sözen, kurul üyesi Prof. Dr. Cevat 
Geray, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Tari-
hi Kentler Birliği ve Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey ile Tarihi Kentler Birliği 
üye belediyeleri katıldı.
“Ödülle, motivasyonu-
muz bir kat daha arttı” 
‘Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nin 
hizmete açarak TKB’nin en büyük 
ödülü olan ‘Prof. Dr. Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülü’ne layık gö-
rülen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ödülünü 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın elinden aldı. Atatürk’ün 
emriyle kurulan Merinos fabrika-
sını müzeye çevirerek Bursa’nın 
ihtiyacı olan çok zengin ve çeşitli 
bir sosyal yaşam merkezi haline 
getirdiklerini belirten Başkan 
Altepe, Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’yle birlikte endüstriyel 
mirasın korunmasına, ‘her kente 
müze’ kampanyasının çeşitlen-
mesine ve doğal varlıkların kul-
lanım zorunluluğuna da katkıda 

bulunduklarını söyledi.
Ödülden dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Altepe, 
“Bu program ve ödülle birlikte, 
moral ile motivasyonumuz bir 
kat daha arttı. Başta TKB olmak 
üzere ÇEKÜL Vakfı’na ve ödülde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 
“Geçmişimize  
sahip çıkıyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay ise bakanlık olarak tarihi 
ve kültürel mirası koruma ve 
kullanma konularına önem 
veren kentlere bütçe imkanla-
rı ölçüsünde destek vermeye 
devam edeceklerini söyledi. 
Tarihi Kentler Birliği’nin 10 yıldır 

sürdürdüğü çalışmaların önemi-
ne işaret eden Bakan Günay, “Biz 
geçmişimizi tahrip etmişiz, şimdi 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Keşke 
bu çalışmalar 10 yıl önce değil 
de 50 yıl önce başlamış olsaydı. 
O zaman Türkiye tarihini ve 
kültürünü koruma ve kullanma-
da bugün çok farklı bir noktada 
olurdu” diye konuştu. 
“Tarihi geleceğe taşımalıyız” 
Bursa ve Gaziantep Büyükşehir 
belediyeleri başta olmak üzere 
tarihi ve kültürel mirası koruma 
ve kullanma çalışmaları yapan 
yerel yönetimlerin hareketini 
suya atılan bir taşın oluşturduğu 
halkalara benzeten, hareketin di-
ğer tarihi kentlere de yansıması-
nı isteyen Bakan Günay, popülist 
politika uygulama girişiminde 
olan yerel yönetimlere TKB’nin 
izin vermemesi gerektiği söyledi. 
Bakan Günay, “Tarihi geleceğe ta-
şıma, koruma ve kullanma yerine 
sadece kullanmayı düşünen gö-
rüşün karşısındayız. Türkiye’de 
toptan tarihi koruyarak geleceğe 
taşıma bilinci kurmalıyız. Hayat 
ileriye doğru yaşanıyor ama ge-
riye bakınca önemi anlaşılıyor. 
Türkiye’de ayağa kaldırılacak çok 
tarihi zenginliğimiz var. Turizmin 
yanına mutlaka tarih ve kültür 
turizmini de koymalıyız” şeklinde 
konuştu.
“Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2011 
Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Ya-
rışması” ödül töreninin ardından 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
standını gezen Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, dikkatlice 
incelediği eserleri çok beğendi. 

ç

Kadınlar şiddete karşı iz bıraktı
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından ‘Kadına Yönelik Şid-

detle Mücadele Günü’ kapsamın-
da düzenlenen etkinliğe katılan 
kadınlar, ‘şiddete hayır’ diyerek, 
Türkiye haritası üzerine el izlerini 
bıraktı.
‘Kadına Yönelik Şiddetle Müca-
dele Günü’, Türkiye’nin her kö-
şesinde farklı organizasyonlarla 
sahne olurken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Zafer Plaza’da dü-
zenlendiği etkinliğe katılan kadın-
lar da Türkiye haritası üzerine el 
izlerini bırakarak, şiddete tepki 
gösterdi. Büyükşehir Belediye-
si tarafından kurulan stantta yer 
alan dev Türkiye haritası üzerine 

ellerinin resmini çizen bayanlar, 
şiddete tepki gösteren mesajlarını 
da çizdikleri elin içine yazdı. Yakla-
şık 500 bayanın katıldığı etkinlikte, 
Türkiye haritası tamamen bayan-
ların şiddete tepki yazıları içeren 
el izleriyle dolarken, katılımcılara 
günün anısına kadın sığınma evleri 
projesi bez çantası, ayna ve anah-
tarlık hediye edildi.

ç

Bursa Valiliği, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ve 

Bursa Kent Konseyi’nin kat-
kılarıyla Bursa Skal Kulübü 
tarafından gerçekleştirilen 
1. Bursa Turizm Zirvesi’nin 
resmi açılışı, Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. “Bursa’nın 
Geleceğini Bugünden Planla-
yalım” ana temasıyla düzen-
lenen zirveye Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Faruk Şahin, 
Türkiye Skal Federasyonu 
Başkanı Deniz Anafay, BTSO 
Meclis Başkanı İlhan Parseker 
ile Bursa Skal Kulübü Başkanı 
Hasan Eker ile sektör temsilci-
leri katıldı.
Tanıtıma büyük katkı 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, zirvenin açı-
lışında yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın turizmde hak et-
tiği payı alması için Türkiye 
ile dünyaya çok iyi şekilde 
tanıtılması gerektiğini belirt-
ti. Osmanlı’ya kuruluşundan 
itibaren 165 yıl başkentlik 
yapmış, 6 padişahın doğum 

yeri olan Bursa’nın gündeme 
gelmesinin, marka olmasının, 
tarihin kendilerine yükledi-
ği bir sorumluluk olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bu 
yönde yoğun faaliyetler gös-
terdiklerini ifade etti. Son 3.5 
yılda Cumhuriyet döneminden 
Osmanlı dönemine, 2300 yıl-
lık Bitinya surlarından Roma 
dönemine kadar 252 eseri 
restore ettiklerini ve hizmete 
aldıklarını, tarihi çarşı bölge-
sini 850 dükkan ve hanlarıyla 
baştan ayağa yenilediklerini 
ifade eden Başkan Altepe, yap-
tıkları tüm bu çalışmalar ne-
deniyle Bursa’nın uluslararası 
toplantılarda söz alarak örnek 
olduğunu, Türkiye’nin tanıtıl-
masına büyük katkı sağladığı-
nı ifade etti. 
Özellikle bu dönem kentin viz-
yonunu turizm olarak belirle-
diklerini ve bu yönde önemli 
yatırımlar yaptıklarını kayde-
den Başkan Altepe, “100’ün 
üzerinde manastır ve krater 
gölleri, yaylalarıyla Uludağ, 
Türkiye’nin en önemli cazibe 
merkezlerinden biri” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa turizminin geleceğinin planlanma-
sında en önemli konunun tanıtım olduğunu 
belirterek, son 3.5 yılda gerçekleştirdikleri ta-
rihi ve kültürel miras çalışmalarının Bursa’yı 
dünya gündemine taşıdığını söyledi.

Bursa’nın turizm 
vizyonu şekilleniyor

ç
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Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan organize edilen ´Bir Derste 

Bursa´ projesinin ilk dersine katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, projeyle birlikte Bursa´nın 
tüm güzelliklerini Bursalıların tümü-
ne tanıtacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa´yı 
Bursa yapan tüm değerlerin etkin 
kurumlarla işbirliği içerisinde tanı-
tılmasını ve paylaşılmasını hedef-
lediği ´Bir Derste Bursa´ projesinin 
ilk ayağı, ´İpek Böceği Tramvayının 
Doğuş Hikayesi´ temasıyla Tophane 
Endüstri Meslek Lisesi´nde başladı. 
İlk derse katılarak, Bursa´da yürü-

tülen Türkiye´nin ilk yerli tramvay 
çalışmalarına ilişkin bilgiler veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, şehrin tüm güzelliklerini ve 
imkanlarını ortaya çıkartmak için 
gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Başkan Altepe; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi´nin öncülüğünde Uludağ 
Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu, Bursa Tabip Odası, BESOB, 
DOSABSİAD, MÜSİAD Bursa Şubesi, 
Bursa Musiki Cemiyeti, Artı Sanat 
Derneği, Folklor Eğitim ve Araştırma 
Derneği, MESO ve BUSAT tarafından 
düzenlenen ´Bir Derste Bursa´ pro-
jesinde konuşmacı olarak yer aldı. 

Başkan Altepe, kendisinin de mezun 
olduğu Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi´nde disiplinli çalışmayı, ilkeli 
ve çalışkan olmayı, Türkiye için çok 
şeyler yapması gerektiğini öğrendiği-
ni söyledi. Bu nedenle tüm öğretmen-
lerine şükran borçlu olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, öğretmenlerin 
insanı eğittiğini, bir heykeltraş için 
mermer neyse öğretmen için de öğ-
rencinin o olduğunu söyledi.

B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin kent 

merkezine uzak yerleşim 
bölgelerine yangın dola-
bı kurulması uygulaması 
kapsamında, ‘89. İtfaiye 
Haftası’ etkinlikleri çerçe-
vesinde Seç Köy, Avdancık 
ve Cumalıkzık’a da yan-
gın dolapları kuruldu. Bu 
sayede olası yangınlarda 
merkezden itfaiye gelene 
kadar köylülerin olaylara 
müdahale etmesine de 
imkan tanındı.
Türkiye’de ilk kez 2009 
yılında Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen ve itfaiye 
araçlarının giremediği 
sokaklara konulan yangın 
dolapları, şimdi de mer-
keze uzak köylere kurul-
maya başlandı. Uygula-
mayla olası afetlerde ilk 
müdahalenin vatandaşlar 
tarafından yapılarak can 
ve mal kaybının önüne 
geçilmesi ve vatandaşın 
mağduriyetinin en aza in-
dirilmesini amaçlanıyor.
14 noktada yangın 
dolabı kuruldu
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı 
tarafından bugüne ka-
dar Kirazlı Mahallesi, 
Yağmurlu, Büyükdeliller, 
Küçükdeliller, Kozbu-
daklar, Hamidiye, Narlı, 
Orhaniye, Dereköy  ve 
Osmaniye  köylerinin ar-
dından şimdi de Seç Köy, 
Avdancık ve Cumalıkızık 
köylerine kurulan yangın 
dolaplarıyla toplam 14 
köye yangın dolabı kurul-
muş oldu. Merkeze uzak 

köylerde yerinde önlem 
alınmasının uygun olaca-
ğı düşüncesiyle kurulan 
yangın dolaplarında, yan-
gın hidrantları mevcut 
olduğundan içinde 200 
metre uzunluğunda 10 
adet hortum, 1 adet lans, 
1 adet hidrant anahtarı,1 
adet ara rekor ve yangın 
söndürme tüpleri bulu-
nuyor. Köylerde olası yan-
gınlara dolaplardan hor-
tum ve lansı alıp en yakın 
yangın hidrantına takarak 
müdahale yapabilecek 
olan vatandaşlar, dolapla-
rın çalışma sistemini de 
uygulamalı olarak öğre-
niyor. Köy meydanlarında 
itfaiye ekibi tarafından 
verilen yangın söndürme 
eğitimlerinde vatandaş-
lara yangın dolabındaki 
malzemelerin nasıl kulla-
nılacağı ve olası yangına 
nasıl müdahale edecek-
leri konusunda bilgiler 
veriliyor. 
Türkiye’de bir ilk
Köylere yangın dola-
bı kurulması projesinin 
Türkiye’de bir ilk olduğu-
nu belirten Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Orhan Doğan, 
yangınlara zamanın-
da müdahalenin büyük 
önem taşıdığını söyledi. 
Projenin diğer uzak köy-
lerde de hayata geçiri-
leceğini anlatan Doğan, 
köylerde yangınlara karşı 
her türlü tedbiri aldıkları-
nı belirterek, yine de yan-
gınların çıkmaması için 
vatandaşları dikkatli ol-
maları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisin-
de olmasına rağmen şehir merkezine 
uzakta bulunan Seç Köy, Avdancık ve 
700 yıllık geçmişiyle kentin gözdesi 
konumunda olan tarihi Cumalıkızık 
köyleri, yangın dolaplarına kavuştu.

Köyler artık 
daha güvenli

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Orhangazi İlçesi’nin Yeni Sölöz Belde Bele-
diyesi için yaptırılan çok amaçlı hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. 

Yeni Sölöz Belde Belediyesi 
hizmet binasının açılışı ne-

deniyle düzenlenen ve Belde Be-
lediye Başkanı Güngör Özhan’ın 
ev sahipliği yaptığı törene; Başkan 
Altepe’nin yanı sıra AK Parti Bursa 
İl Başkanı Sedat Yalçın, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Sey-
fettin Avşar, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, Orhangazi 
Kaymakamı Selman Yurdaer, Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları 
ve bölge sakinleri katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Yeni Sölöz’de başlattığı 
hummalı çalışmaları sonuçlandı-
ran Belde Belediye Başkanı Gün-
gör Özhan’ın bölgeye çağ atlattı-
ğını söyledi. Hizmet için durmak 
bilmeden gece gündüz çaba sarf 
eden Başkan Özhan’ın alt yapı ve 
asfaltlarıyla, belediye binasıyla 
Yeni Sölöz’de birçok işi tamamla-
dığını ve hizmete aldığını, adeta 
Büyükşehir Belediyesi gibi çalıştı-
ğını kaydeden Başkan Altepe, “Yeni 
Sölöz’de şu son dönemde Büyükşe-
hir Belediyesi ayarında hizmetler 
üretildi. Bölgenin alt yapısı tama-
men yenilendi. Asfalt dökülerek, 
belediye binası hizmete alınarak, 
mezarlık ve spor alanları düzen-
lenerek belde belediyesini aşan 
bütçede işler ortaya çıkartıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak tüm bu 

çalışmalara teknik destek verdik, 
malzeme desteği sağladık. Asfalt 
dökülmesini temin ettik. Kendileri-
ni tebrik ediyoruz. İnşallah Yeni Sö-
löz, değişmeye ve gelişmeye devam 
edecektir. Her zaman için sizlerin 
yanındayız. Hizmet binamız Yeni 
Sölöz’e hayırlı olsun” dedi. 
‘Turizm bölgesi’ müjdesi 
Kültür ve medeniyetin merkezi 
Bursa’yı hizmet ve yatırımlarla 
donattıklarını, ulaşılabilir, çağ-
daş kent Bursa için gece gündüz 
çalışmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Başkan Altepe, “Son 
düzenlemelerle birlikte yakında 

bu bölge tamamen Büyükşehir 
Belediyesi’nin birimi haline gele-
cek. İşte o zaman, İznik, Gemlik 
ve Orhangazi’nin turizm merkezi 
olması yolundaki adımları daha 
sıklıkla atacağız. İznik Gölü ve 
çevresinin kurtarılmasını, çevre 
belediyelerin alt yapı ile arıtma 
tesislerinin tamamlanmasını sağ-
layacağız. Büyükşehir Belediyesi 
olarak tüm bu çalışmalara önderlik 
edeceğiz. Kendimizi buna hazırlı-
yoruz” diye konuştu. 
Orhangazi Kaymakamı Selman 
Yurdaer de bölgeye katkıları ne-
deniyle Başkan Altepe’ye teşekkür 
etti.

ç

Büyükşehir’den Yeni Sölöz’e 
hizmet binası

Bir derste Bursa
ç
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Amatör 
sinemacıların 
gala sevinci

Bilim insanları Bursa’dan yetişecek
Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gör-
kemli tören, Karagöz Sinema Atölyesi kursiyerleri-

ni, ailelerini ve sinema sanatına gönül veren Bursalıları 
bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Ocak tarihinde 
başlatılan Karagöz Sinema Atölyesi’nin 27 hafta süren 
ilk döneminde oyunculuk, senaryo ve film yapım eği-
timleri alan 280 kursiyerin yazıp, yönetip oynadığı 11 
film ve 5 belgesel olmak üzere 16 kısa film sanatsever-
lerden büyük ilgi gördü.
Kursiyerlere sertifikalarını veren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak her 
zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyle-
di. Bursa’nın sinema sektörü için önemli bir plato özel-
liği taşıdığını kaydeden Başkan Altepe, “Kentimizin ger-
çek bir kültür başkenti olması ve bünyesinde bulunan 
değerlerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili faaliyetlerimizi 
hızla sürdürüyoruz. Özellikle kent kimliği ve kültürüne 
yönelik yaptığımız çalışmalar her alanda sürüyor. Gerek 
somut eserlerin ayağa kaldırılması olsun, gerekse soyut 
olarak kültürümüzün canlandırılması bizim için çok 
önemli. Bursa bu konuda Türkiye’ye örnek” dedi.
“Kendi sanatçılarımızı yetiştirelim istedik”
Sinemanın toplumsal kültürde önemli ve güçlü bir yeri 
olduğunu söyleyen Başkan Altepe, “Sinema sanatına sa-
dece seyirci kalmayacağımızı göstermiş bulunuyoruz. 
Bursa’da her türlü birikim, güzellik var. Bursa’da kendi 
sanatçılarımızı yetiştirelim istedik. Sinema sanatının 
Bursa’da en güzel şekilde geliştirilip, Bursa’nın artık 
İstanbul’un gölgesinde kalmaması, kendine özgü değer-
lerini kendi sanatçılarıyla tanıtması amacıyla bu atöl-
yeyi hayata geçirdik. Bursa’nın plakası 16 olduğu için 
arkadaşlarımızın ürettiği 16 filmi izlemenin sevincini 
yaşıyoruz” diye konuştu.
Atölyenin tanıtım filminin de yar aldığı film gösterim-
leri sırasında, kursiyerler keyifli anlar yaşadı. Film 
gösterimlerinin ardından amatör sinemacılar, Başkan 
Altepe’ye ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Dairesi yetkililerine çalışmalarına sağladığı destek-
lerden dolayı teşekkür plaketi verdiler.
Galaya, ünlü oyuncular Selahattin Taşdöğen ile Topal 
Osman filminin başrol oyuncusu Reha Beyoğlu da ka-
tıldı.
Yeni dönem kayıtları devam ediyor
Karagöz Sinema Atölyesi’nin yeni dönemine katılmak 
isteyenler 30 Kasım Cuma gününe kadar http://sine-
ma.bursa.bel.tr adresinden form doldurarak programa 
kayıt olabilirler.

Bilimsel uygulamalı eğitime 
elverişli yapısıyla Türkiye’nin 

en kapsamlı bilim merkezi olarak 
yerini alan Bursa Bilim ve Tekno-
loji Merkezi, öğrenciler kadar bü-
yüklerinde eğlenerek bilgi sahibi 
oldukları mekan haline geldi. Özel 
Osmangazi İlköğretimokulu öğ-
rencileri ile birlikte deney yapan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, geleceğin bilim 
insanlarının bu merkezde yetişti-
receğini söyledi. 
Vatandaşlardan büyük ilgi 
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
açıldığı günden bu yana büyük ilgi 
gördüğünü vurgulayan Başkan Al-
tepe, öğrencilerin okullarında öğ-
rendikleri bilgileri, Bilim ve Tekno-
loji Merkezi’nde birebir uygulama 
şansı bulduklarını ve bu durumun 
da bilime ilgisi olan çocukların 
kendilerini geliştirmesine olanak 
sunduğunu söyledi. Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nin Merinos yer-
leşkesinde 138 deney düzeneğinin 
bulunduğunu belirten Başkan Alte-
pe, merkezin TÜYAP Fuar Alanı’nın 
yanındaki alanda yapılan ana bina-
sının da tamamlanmasıyla deney 
düzeneklerinin sayısının da 240’ı 
bulacağını ifade etti.
Türkiye’nin en kapsamlısı
“Bursa Bilim ve Teknoloji Merke-
zi, Türkiye’nin en kapsamlı bilim 
ve teknoloji merkezidir” diyen 
Başkan Altepe, Bursa’nın bilimsel 
uygulamalarda da öncü olması ve 
diğer kentlere örnek teşkil etme-
sini önemsediklerini vurguladı. 
Bursa’nın yanı sıra çevre illerden 
gençlerin de bu merkezden yarar-
lanabileceğini kaydeden Başkan 
Altepe, “Bursalılar, bu imkanlardan 
yararlansın istiyoruz. Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’deki 
mevcut merkezlerin en kapsamlısı. 
Bu merkezin oluşturulması için Gü-
ney Afrika’dan Kuveyt’e Asya’dan 
Avrupa’ya kadar her ülkedeki bilim 
merkezlerini inceledik” dedi.
Başkan Altepe, merkezdeki deney 
düzeneklerinin de bir kısmının 
yurtdışından alındığını bir kısmı-
nın da yerli üretim olduğunu ifade 
ederek, “Bu deney düzeneklerinin 
üretimi için de tesisler oluşturul-
du. Bu uzun vadeli bir çalışma. Şu 
an kullanılan deney düzenekleri-
nin gelecekte de yenilenmesi ve 

onarımları için gerekli altyapının 
sağlanması için yerli üretim sistemi 
oluşturuldu” diye konuştu.
Eğitim merkezi
Başkan Altepe, Bursa Bilim ve Tek-
noloji Merkezi’nin çalışmalarının 
Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden Kültür A.Ş. tarafından yü-
rütüldüğünü sözlerine ekleyerek, 
merkezin bir eğitim alanı olduğunu 
belirtti. Bursa Kültür A.Ş. Genel Mü-
dürü Rıfat Bakan da Türkiye Bilim 
Merkezleri Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü tarafından okullardaki 

eğitim programları incelenerek 
derlenen sistemin Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nde hazırlandığı-
nı söyledi. Bakan, bu sayede öğren-
cilerin derslerde gördüklerini mer-
kezde pratik olarak uyguladıklarını 
dikkati çekti.
TÜBİTAK’tan destek sözü
Bu arada Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe´nin ev sahip-
liğinde Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi´ni (BBTM) ziyaret eden 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-
tunbaşak, Türkiye´ye örnek olarak 
nitelendirdiği BBTM´yi TÜBİTAK 
destekleriyle daha da iyi noktaya 
taşıyacaklarını açıkladı. TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
çocukların bilime dokunarak öğ-
renmesinden ve BBTM´de öğrenme 
için interaktif bir ortam hazırlan-
masından çok etkilendiğini söyledi. 

ç
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Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Merkezi, kısa zamanda 12 bin ziyaretçiyi 
ağırlarken, çevre illerin öğrencilerinin de eğitim üssü haline geldi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen 
ve sinema sanatına ilgi duyanlara 
yeni ufuklar açan ‘Karagöz Sinema 
Atölyesi’nin kursiyerleri sertifikala-
rını, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin elinden aldı.
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Atletizmde yeni 
sezon başladı

Bursa’nın sporda da öncü bir 
kent olması, sağlıklı ve spor-

cular yetişmesi amacıyla bu dönem 
spor yatırımlarına önem veren Bü-
yükşehir Belediyesi, sporda ihtisas-
laşmanın önünü açan yeni bir tesisi 
daha Bursa’ya kazandırdı. Daha önce 
Eski Eğitim Fakültesi spor salonunu 
güreş branşına, Esenevler Karate 
Salonu’na da karate branşına tahsis 
eden Büyükşehir Belediyesi, ferdi 
olimpik branşlardan biri olan masa 
tenisi için de Mimar Sinan Spor 
Salonu’nu tahsis etti. Uzun zamandır 
ihtiyacı karşılayamayan ve hizmet 
veremez duruma gelen salonun Yıl-
dırım Belediyesi’nden tahsisle alın-
masının ardından harekete geçen 
Büyükşehir Belediyesi, çatısından 
parkelerine kadar yeniden elden ge-
çirilen salonu masa tenisi branşına 
hizmet verecek şekilde törenle hiz-
mete açtı. 
“Sporda hedefe ulaşıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, bu dönem önceliği ken-
tin demir ağlarla örülmesi, tarihi ve 
kültürel miras yatırımları ve spora 
verdiklerini belirterek, sporda da 
hedefe emin adımlarla ilerledikleri-
ni söyledi. Sağlıklı kentlerin ancak 
sağlıklı bireylerden oluşabileceğini 
dile getiren Başkan Altepe, bu ne-
denle 7’den 77’ye herkesin rahatlık-
la spor yapabilmesi amacıyla kentin 
her köşesine yeni yeni spor tesisleri 
kazandırdıklarını söyledi. Bu dö-
nem 100’ün üzerinde spor tesisini 
Bursa’ya kazandırmış olacaklarının 
altını çizen Başkan Altepe, “Vakıfköy 
tesisleri, Skatepark, Şehit Piyade Er 
Nezir Akgül, Değirmenönü ve İpek-
çilik İmam Hatip Lisesi Spor Salonla-
rı, Erikli Yüzme Havuzu, Vatan Spor 
Tesisleri, Meskenspor ve Şükraniye 
Spor Tesisleri, Arabayatağı Spor Te-
sisleri ve açılışını yaptığımız Mimar 
Sinan Spor Salonu ile birlikte 30’un 
üzerinde tesisi Yıldırım’a kazandır-
dık. Bu tesisler için 30 milyon TL’nin 
üzerinde yatırım yaptık. Yıldırım 
Belediyesi’nin bize tahsis ettiği bu 
salonu da çatısından parkelerine ka-
dar elden geçirip, masa tenisi bran-
şımızın hizmetine sunuyoruz” diye 
konuştu.
“İhtisaslaşma başarı getirir”
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin de şehirlerin kalkınması için 
yol ve tretuvar düzenlemesi, kent-
sel dönüşüm çalışmaları ve cazibe 
merkezlerinin yeterli olmadığını 
belirterek, şehirlere ruh kazandı-
ran sosyal, kültürel ve sportif faali-

yetlerin de büyük önem taşıdığını 
vurguladı. Sağlam kafaların sağlam 
vücutlarda bulunması için ellerin-
den geleni yaptıklarını dile getiren 
Keskin, “Eğer bu tesisler olmasay-
dı, gençlerimizden fazla bir şey 
beklemek doğru olmazdı. Yıldırım 
Belediyesi olarak burayı Büyükşe-

hir Belediyesi’ne tahsis ederek, bu 
hizmetin sunulmasına vesile olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporda 
ihtisaslaşma oldukça, daha önemli 
başarıların geleceğine inanıyorum” 
dedi.
“Burası sporcu fabrikası olacak”
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Süleyman Şahin ise bireysel 
alanda, ferdi olimpik branşlarda 
antrenman ve müsabaka yapacak 
salonlara ihtiyaçları olduğunu söy-
ledi. Masa tenisinin olimpik bir dal 
olması nedeniyle Mimar Sinan Spor 
Salonu’nun bu branşa tahsis edil-
mesinin çok önemli olduğunu ifade 
eden Şahin, “Artık bu salon masa 
tenisi branşında sporcu fabrikası 
gibi olacak. Sadece Bursa’nın değil, 
Türkiye’nin yıldızları bu salonda ye-
tişecek. Daha önce güneş ve karate 
için yeni tesisleri Bursa’ya kazandı-
ran Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza bu hizmetleri nedeniyle şük-
ranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde yapılan yeni se-
zon açılışına, Büyükşehir Belediyespor küçük-büyük 
ve genç bayanlar atletizm takımları katıldı. 2013 
yılı kros sezonu ile 16 yaş altı küçük kızlar sezon 
açılışını birlikte yaptıklarını belirten Büyükşehir 
Belediyespor Atletizm Takımı Başantrenörü İshak 
Kaya, atletizm takımları olarak ligde ve uluslararası 
şampiyonalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil et-
tiklerini söyledi. Büyük, küçük ve genç bayanlar at-
letizm takımları olarak Türkiye üçüncülükleri, Genç 
Bayanlar Kros Ligi’nde de Türkiye şampiyonluğu al-
dıklarını hatırlatan Kaya, Büyükşehir Belediyespor 
Genç Bayanlar Atletizm Takımı’nın 2013 yılında ya-
pılacak Avrupa Kulüpler Kupası’nda Türkiye’yi tem-
sil edeceğini hatırlattı. Bursa’da 12 ilköğretim okulu 
ile çalıştıklarını, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bü-
yük katkılarını gördüklerini söyleyen Kaya, “Bura-
dan bizlere yaptığımız çalışmalarda büyük katkılar 
sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Altepe’ye, Kulüp Başkanvekilimiz İlhan Satık’a ve 
Atletizm Takımı Kaptanı Muzaffer Karadeniz’e son-
suz şükranlarımı iletiyorum” dedi. 

ç

Türkiye’de atletizm branşının lokomotifi 
olan Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Atletizm takımları, 2011-2012 
sezonunda elde ettiği başarılı sonuç-
ların ardından yeni sezon hazırlıklarını 
başlattı. 

Masa tenisinde yıldızlar Bursa’da yetişecek
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Güneybayır, 45 yıl sonra suya kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
sınırları aşan hizmetlerine bir ye-

nisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 
(BUSKİ) Aras Deresi´nden çekilen 20 
bin metrelik hatla Güneybayır Köyü’nü 
suya kavuştuğu törende konuşan Baş-
kan Altepe, bu yatırımla Soğukpınar-
Karaıslah ve Güneybudaklar köylerinin 
de su kapasitesinin 2 kat artırıldığını 
söyledi. Bursa´da sıkıntı neredeyse 
orada olduklarını, yıllardır çözüleme-
yen sorunları çözüme kavuşturdukla-
rını belirten Başkan Altepe, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç´ın girişimleri 
ile başlattıkları çalışmayla Güneybayır 
Köyü´nü 45 yıl sonra suya kavuştur-
maktan onur duyduklarını belirtti. Su 
ve yolun medeniyetin ölçülerinden biri 
olduğunu ifade eden Altepe, “Hayatta 
su kadar önemli bir ihtiyaç yok. Suyun 
olmadığı yerde hayat yok. Bölge halkı 
uzun yıllar sıkıntı çekti. Bunu defalarca 
kez dile getirdiler. Bunca yıl sonra, bu-
gün için mutlu sona ulaştık. Uzun yılla-
rın özlemi bu şekilde giderilmiş oldu. 
Çekilen sıkıntılar inşallah geride kaldı. 
Güneybayırımıza hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. 
Güneybayır Köyü´nü Aras Deresi´nden 
çektikleri 20 kilometrelik şebekeyle 
suya kavuşturduklarını, aynı derenin 3 
köyü daha beslediğini belirten Başkan 
Altepe 20 kilometrelik su şebekesinin 
bölgenin temiz su kapasitesini 2 kat 
artırdığını ifade etti. Altepe, bölgenin 
20 litre saniye olan su kapasitesinin, 40 
litre saniyeye çıktığını belirttiği çalış-
manın 1.2 milyon TL’ye mal olduğunu 
anlattı.
Törende konuşan Osmangazi Kayma-
kamı Osman Taştan ise, içme suyunun 
hangi ölçülerde ne kadar sağlandığının 
bir ülkenin kalkınmışlığının gösterge-
si olduğunu söyledi. Güneybayır Köyü 
sakinlerine gösterdikleri sabırdan do-
layı teşekkür eden Taştan, problemi 
gideren Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç´laa Başkan Altepe’ye teşekkür 
ederken şunları söyledi: 
“Sorunun uzaması parasal nedenler 
değildi, yeterli su kaynaklarının bulun-
mayışıydı. Aras Deresi´nden beslenen 
3 köye, su kaynaklarından Güneybayır 
Köyü´nü de yararlandırdıkları için te-
şekkür ediyorum. Başbakan Yardımcı-
mız Bülent Arınç da büyük uğraş verdi, 
tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı 
oldu. Fakat problemi asıl çözen; Bü-
yükşehir Belediyesi, BUSKİ yetkilileri 
oldu. Son 3 ay içerisinde adeta dağları 
yardılar. Kayalar ve zorluklar çıkması-

na rağmen kış mevsimi gelmeden hattı 
döşeyerek suyu köye ulaştırdılar. Prob-
lemi kökünden çözdüler. Emeği geçen 
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
Törende konuşan ve suyun Güneyba-
yır Köyü´ne ulaştırılmasında büyük 
emeği olan Soğukpınar Köyü Muhtarı 
Mehmet Şirin de, konuşmasında 45 yıl 
önce dönemin yetkili mercii tarafın-

dan düzenlenen ve teknik nedenlerle 
Güneybayır´a su verilemeyeceğini ifa-
de eden resmi raporu okudu. Duygusal 
anlara neden olan raporun ardından 
içme suyunu köye ulaştıran Büyükşe-
hir Belediyesi´ne teşekkür eden Şirin, 
“Her şey, geçtiğimiz Ramazan ayında 
Güneybayır Köyü Muhtarı Mehmet 
Gezen´in bana telefon etmesi ve köyde 
iftar açacak içme suyunun bulunmayı-
şını aktarmasıyla başladı. Daha sonra 
girişimlerimiz neticesinde Büyükşehir 
Belediyemizin şefkat elini gördük. İn-
sanlığın, müslümanlığın, komşuluğun 
gerekleri yerine getirildi. Su için ağla-
yan insanların artık gülmesi bizleri de 
mutlu etti. Başkan Altepe’ye teşekkürü 
bir borç biliyoruz. 45 yıl sonra bu in-
sanların yüzü güldü. Hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi. 
Törende konuşan Güneybayır Köyü 
Muhtarı Mehmet Gezen de, yapılan 
hizmetten dolayı müteşekkir olduk-
larını belirterek, halkı adına Başkan 
Altepe´ye ve emeği geçenlere teşekkür 
etti. 
Konuşmaların ardından Güneybayır 
Köyü Muhtarı Mehmet Gezen, günün 
anısına Başkan Altepe ve protokol üye-
lerine birer şükran plaketi verdi. Daha 
sonra protokol heyeti, yeni hatla köy 
meydanındaki çeşmeye ulaşan sudan 
içtiler.

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın eteğinde yer almasına, Doğancı Barajı’na komşu olma-
sına rağmen 45 yıldır su özlemi çeken Güneybayır Köyü’nü yaptığı yatırımla suya kavuşturdu.

Zoo Park 
Türkiye’nin 
en büyüğü 
olacak 
Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 14. 
kuruluş yıldönümü etkinlikleri-
ne katılan Başkan Altepe, Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’nin 
en büyüğü ve güzeli haline gele-
ceğini söyledi. 

Başkan Altepe, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 
Soğanlı yerleşkesinde 14. kuruluş yıldönümü 
etkinliklerine katıldı. Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarının yanı sıra Şahinkaya Koleji ile 
Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim Okulu öğ-
rencilerinin de katıldığı kutlamalarda Bursa 
Hayvanat Bahçesi’yle ilgili açıklamalarda bu-
lunan Başkan Altepe, şu anda 206 bin met-
rekare alanda hizmet veren tesisin yapılacak 
yeni düzenlemelerle birlikte alan genişleme-
sine tabi tutulacağını ve içerideki hayvan sa-
yısının artırılacağını ifade etti. Türkiye’nin en 
güzel ve düzenli hayvanat bahçeleri arasında 
yer alan tesisi Türkiye’nin en büyük ve güzeli 
yapmak istediklerini, bu konuda çalışmalara 
başladıklarını belirten Başkan Altepe, hedefe 
her geçen gün daha da yaklaştıklarını ifade 
etti. 
Hedef yıllık 1 milyon ziyaretçi
Konuya ilişkin olarak Dünya Hayvanat Bah-
çeleri Birliği’nin de başkanlığı yapmış olan 
Koen Brouwer’ı danışman olarak işe aldık-
larını, Brouwer’in her ay 1 haftasını mo-
dernleşme düzenlemeleri nedeniyle Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nde geçirdiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, bu sayede Küba’dan Güney 
Afrika’ya kadar dünyanın değişik bölgelerin-
den çok sayıda hayvanı Bursa’ya getirdikle-
rini söyledi. Hedefin gün geçtikçe geliştiğini, 
Bursa Hayvanat Bahçesi’ni Türkiye’nin en 
moderni haline getirecek planları bir bir 
yürürlüğe koyduklarını ifade eden Başkan 
Altepe, “Daha geniş alanda daha geniş tesis-
lerle gelişim inşallah hedefine ulaşacak. Bir 
yandan yeni hayvanlarla ilgili yeni alanlar 
yapılırken, diğer yandan sosyal alanlar hızla 
imal ediliyor. Hayvanat bahçesinin cazibesi 
gün geçtikçe artıyor. Önümüzdeki günlerde 
yapılacak çalışmalar ve gelecek hayvanlarla 
birlikte tesislerimiz, daha da dikkat çekecek 
konumda olacak. Göreve geldiğimizde 290 
bin olan yıllık ziyaretçi sayısı, bugün yıl iti-
bariyle 500 bine ulaştı. İnşallah yenilenmey-
le birlikte yıllık ziyaretçi sayımız 1 milyonu 
aşacak” dedi. 
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