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Nilüfer’e yeni bir ana arterKamu-STK diyaloğu Yeşil Deresi’ne yeni çehre Bursa, sporda dev pastaya aday10 140403
Sayfa 14’te

Bursa’yı sağlıklı, yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent haline getirmek amacıyla 
ulaşımdan çevreye, spordan tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına  
kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi  
geride kalan 4 yılı dolu dolu geçirdi.

Büyükşehir yatırımlarıyla Bursa, 
4 yılı dolu dolu geçirdi

Üsküp’e Bursa 
imzalı bir eser daha

Eğitim ve spor 
aynı çatı altında

Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından restore ettirilen 

Üsküp’ün en önemli manevi odakla-
rından Rufai Tekkesi, Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da ka-
tıldığı törenle ibadete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Spor 
kenti Bursa’ hedefiyle kente ka-

zandırdığı spor yatırımları zincirine 
Pilot Sanayi İlköğretim Okulu Spor 
Salonu ile bir halka daha eklendi.
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Sayfa 7’de

Tarihi kapılar geleceğe açılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2300 yıllık Bitinya surlarını ayağa kaldırma çalışmaları 
kapsamında restorasyonu tamamlanan Tahtakale’ye açılan Yokuş Caddesi’ndeki kapı, burç ve 
surlar Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı törenle, kent siluetindeki yerini aldı.

Bitinya döneminde yap-
tırılan 14 burç ve 6  ka-

pısı bulunan 3 bin 400 metre 
uzunluğundaki surlarla ilgili 
veriler, Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından tarihin tozlu 
raflarından çıkarıldı. 

ç

Sayfa 6’da

İtfaiye teşkilatını ekip ve 
ekipman yönünden sürekli 

güçlendiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Beşevler Küçük Sa-
nayi, Mudanya ve Kestel itfaiye 
binalarının ardından bir itfaiye 
binası da Demirtaş Organize Sa-
nayi Bölgesi’ne kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Hü-
davendigar Kent Parkı ile 

Bursa’nın en büyük parkını Os-
mangazi ve Nilüfer ilçelerinin ke-
siştiği noktada hayata geçirirken, 
Yıldırım’a vizyon katacak Gökdere 
Spor ve Eğlence Parkı projesinde de 
son aşamaya geldi.
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Sayfa 2’de

Sayfa 5’te

İtfaiye yeni tesislerle güçleniyor

Selimiye Mahallesi
meydanına kavuşuyor

Sayfa 8-9’da

Bu gurur Bursa’nın
“Hayaller gerçek oldu”

Sayfa 4’te

Sayfa 4’te

Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini, 
Türk edebiyatının usta kalemlerin-
den Tarık Buğra’nın ‘Osmancık’ 
oyunuyla açtı.

Bursa´nın 2012 yılındaki en 
önemli projesi olan Timsah Arena 
Stadyumu´nun timsah figürlü örtüsü 
İsviçre´den gelecek 150 dağcı ile 
takılacak.

Bursa’nın somut olmayan 
kültürel mirasını gelecek ku-
şaklara aktarmak amacıyla 
Bursa belgeliğine yeni bir 
eser daha kazandırıldı. 

Tarih sahnesinden
tiyatro sahnesine

Timsah figürünü
dağcılar takacak

Manevi
hazineler

12’de15’te 7’de
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Büyükşehir sınırlarının 
genişlemesine paralel 

olarak merkez ilçelerde ek-
sikliği hissedilen hizmet bi-
rimlerini de bir bir oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılacak olan DO-
SAB İtfaiye binasının temeli 
törenle atıldı. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
törende yaptığı konuşmada 
itfaiye hizmetlerinin beledi-
yecilik hizmetleri arasında 
ayrı bir önemi olduğunu, bu 
nedenle itfaiye teşkilatına 
verdikleri önemi sağladıkları 
ekip ve ekipman destekleri ile 
gösterdiklerini söyledi. İtfaiye 
hizmetinin, arandığında bir 
iki dakika içinde ulaştırılması 
gereken bir hizmet olduğunun 
altını çizen Başkan Altepe, 
“Halkımızın can ve mal güven-
liğini en iyi şekilde korumak, 
olası yangınları en az zarar-
larla atlatmak bizim için çok 
önemli. Bu nedenle itfaiye teş-
kilatımızı gün geçtikçe daha 
da güçlendiriyoruz. Küçük Sa-
nayi, Mudanya ve Kestel İtfaiye 
binalarımızı hizmete açmıştık. 
Personel sayımızı 272’ye çı-
kardık ve yüzde 25’lerde olan 
norm kadromuz yüzde 70’ler 
seviyesine çıktı. Yine dar so-
kak ve uzak köylerdeki olası 
yangınlara anında müdahale 
için yangın dolapları oluştur-
duk. İtfaiye bünyesindeki 21 
personelimiz cankurtaran eği-
timlerinin ardından Gemlik ve 
Mudanya sahillerinde 2 botu-
muzla halkımız can güvenliği-

ni sağlamak için görev yapıyor. 
Temelini attığımız DOSAB itfa-
iye binamızla hem bölgedeki 
sanayi tesislerinde çıkması 
muhtemel endüstriyel yangın-
lara hem de çevredeki olaylara 
daha kısa zamanda müdahale 
etme imkanı bulacağız” diye 
konuştu.
DOSAB’tan yeni araç sözü
Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faal 420 firmada 
41 bin 455 kişinin istihdam 
edildiğini hatırlatan DOSAB 
Başkanı Ferudun Kahraman 
ise alt ve üst yapısı tamamla-
nan DOSAB’ın, Türkiye’deki 

birçok sanayi bölgesine ör-
nek gösterildiğini hatırlattı. 
DOSAB’tan yapılan ihracatın 
3,5 milyar dolar sevisinde ol-
duğunu kaydeden Kahraman, 
“Sanayi alanındaki yatırımla-
rımızın yanında kent yararına 
her türlü sosyal sorumluluk 
projesinde de görev alıyoruz. 
Özlüce’de yapacağımız fen li-
sesi ve yurt binasında inşaat 
başladı. 2010 yılında Büyük-
şehir Belediyemize 2 adet tam 
donanımlı itfaiye aracı vermiş-
tik. Yine itfaiye binasının yapı-
lacağı alanı da belediyemize 
tahsis ettik. Bunun yanında 
önümüzdeki yıl yeni bir itfaiye 
aracını daha Belediyemize ka-
zandıracağız” dedi.
Konuşmaların ardından 700 
metrekare taban alanına sahip 
idari bina ve garaj kısmında 
oluşan itfaiye binasının teme-
li, Başkan Altepe ve protoko-
lün butona basması ile atıldı.

çBüyükşehir Belediyesi it-
faiye ekiplerinin senaryo 

doğrultusunda planladığı ve 
102 personelin katıldığı tatbi-
kat, hatasız denebilecek başarı 
oranıyla gerçekleşti. Saat 10:55 
sıralarında bir vatandaş, 110 
numaralı ihbar hattına yangın 
ihbarında bulundu. Odunluk 
Mahallesi Orhan Sokağı 13 nu-
maralı 2 katlı evin ikinci katın-
da patlama olduğu ve yangın 
çıktığı bilgisini veren vatandaş, 
itfaiye ekiplerinden olaya mü-
dahale etmelerini istedi. Yan-
gının evin mutfak kısmında ol-
duğunu belirten vatandaş; bir 
kişinin bina içerisinde, 2 kişinin 
de terasta mahsur kaldığı bilgi-
sini verdi. Bunun üzerine itfai-
ye ekipleri, 2 adet yangın sön-
dürme aracı ve arama kurtarma 
ekipmanları, 1 adet 37 metrelik 
sepetle olay yerine hareket etti. 
Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri, yangına müdahale etme-
nin yanında eşzamanlı olarak 
mutfakta yıkıntıların arasında 
kalan bir kişiyi kurtararak, her-
hangi bir sağlık sorununa karşı 
kurtarılan kişiyi 112 ekiplerine 
teslim etti. Terasta mahsur ka-
lan vatandaşlar da sepetli araç 
vasıtasıyla aşağıya indirildi. 
Yangına müdahale etmek için 
ikinci kata geçen itfaiye ekip-
leri, mahsur kalan 1 vatandaşı 
daha kurtararak sağlık kont-
rolü için 112 ekiplerine teslim 
etti. Tatbikatta, imzalanan iş-
birliği protokolü çerçevesinde, 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi 
ve Uludağ Üniversitesi’nden 
1’er araç olay yerine gelerek 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri-
ne yardımcı oldu. AKUT ve NAK 
arama kurtarma ekipleri de 
destek için olay mahalline birer 
ekip gönderdi. 
Yangın ihbarı alındıktan 3 da-
kika sonra olay mahalline gel-
diklerini ve normalde 20 da-

kikada söndürülmesi gereken 
bir yangını büyük başarı örneği 
sergileyerek 10 dakikada sön-
dürdüklerini belirten Bursa 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan Doğan, or-
taya konulan başarıdan dolayı 
itfaiye personelini kutladı. Yan-
gın başladığı anda tüm ekip-
lerin organize olarak yangın 
mahalline geldiğini ve yangın 
söndürmeyle tahliye işlemleri-
ne derhal başladığını kaydeden 
Doğan, “İtfaiye komuta merke-
zimize gelen ihbarın ardından, 
ekiplerimizi derhal olay yeri 
için görevlendirilmiştir. Kro-
nometre tutularak, ulaşım sü-
resi ölçülmüştür. Normalde 5 
dakikada gidilebilecek mesafe, 
yoldaki 1 dakikalık trafik engel-
lemesine rağmen 3 dakikada 
alınmıştır. Yine normal şartlar-
da 20 dakikada söndürülebile-
cek yangın, 10 dakikada söndü-
rülmüştür” dedi. 

Bursa itfaiyesine tam not

ç

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’-
nın ‘halkı bilgilendirmek ve kurumun yangın türü 
olaylara müdahale gücünü göstermek amacıyla’ 
düzenlediği ‘Yangın Arama Kurtarma 2012 Tat-
bikatı’ yetkililerden tam not aldı. 

İtfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Beşevler Küçük Sanayi, Mudanya ve Kestel itfai-
ye binalarının ardından bir itfaiye binası da Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’ne kazandırıyor.

İtfaiye yeni tesislerle 
daha da güçleniyor
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Başkan Altepe’ye 
‘turizm oscarı’

Obezite’nin çaresi: 
tam buğday ekmeği
´Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaş-
tırma Sempozyumu´nun ikincisi, 
Bursa´da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, turizm sektörüne sağladığı katkılar nedeniyle 
SKAL İnternational İstanbul Kulübü tarafından ‘SKALİTE 2012 Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

SKAL International İstanbul’un 
bu yıl 15.’sini düzenlediği ve 

Türkiye’nin turizm oscarları olarak 
kabul edilen ‘SKALİTE 2012-Turizm-
de Kalite Ödülleri’, İstanbul Hilton 
Convention Center’de düzenlenen tö-
renle sahiplerini buldu. Ünlü televiz-
yoncu Ece Vahapoğlu’nun sunduğu 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin ‘kültür ve inanç 
turizmi ile sektörün dinamiklerine 
sağladığı katkılar nedeniyle’ özel 
ödüle layık görüldüğü geceye; Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdur-
rahman Arıcı, SKAL International 
Dünya Başkan Yardımcısı Karine Co-
ulanges ve SKAL International Genel 
Sekreteri Bernard Wegscheider de 
katıldı. 2 kategoride organize edilen 
ve onlarca kişi ile kurumun çeşitli 
alanlarda ödüllendirildiği gecede ay-
rıca, Londra 2012 Olimpiyatları’nda 
Türkiye’ye olimpiyat şampiyonluğu 
yaşatan Milli Atlet Milli Atlet Aslı 
Çakır Alptekin ve olimpiyat ikinci-
si Milli Atlet Gamze Bulut ile Eski-
şehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen de SKAL 
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Başkan 
Altepe’ye ödülünü, SKAL Bursa Baş-
kanı Hasan Eker takdim etti.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın tarihi birikimini ve 
kültürel değerlerini ortaya çıkarmak 
için tüm katmanlarıyla çalışan, ken-
tin yaşayan tarih ve turizm kenti ol-

ması yolundaki çalışmalarını hakkıy-
la yerine getiren bir belediye olarak 
özel ödüle layık görülmekten dolayı 
mutlu olduklarını söyledi. Emeği ge-
çen herkese teşekkür eden Başkan 
Altepe, “Bursa’da herkesin de bildiği 
üzere son dönemde, turizmin geliş-
mesi yönünde önemli hamleler var. 
Bu konuda kent, büyük dinamizm 
içerisinde. Bunun etkisi de her yere 
yansıyor. Turizm sektörünün geliş-
mesine yönelik yapılan yatırımlar ile 
atılan adımlar karşılıksız kalmıyor. 
İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye 
çapında organize edilen bu törende 
de, herkes hak ettiğini almış oldu. 
Bursa da hak ettiğini elde eden iller-
den biri oldu” dedi. Marifetin iltifata 
tabi olduğunu, bulunulan iltifatı kar-
şılıksız bırakmayacaklarını belirten 
Başkan Altepe, “Bursa’nın turizm 
alanında yaptığı yatırımları artırarak 
devam ettireceğiz” diye konuştu.  
SKAL Bursa Başkanı Hasan Eker 
ise, Başkan Altepe’nin ‘Türkiye’nin 
turizm oscarı olarak da adlandırı-
lan’ SKALİTE Özel Ödülü’ne layık 
görülmesinden dolayı mutlu ve gu-
rurlu olduklarını söyledi. Ödülün 
bir kurumun ya da kişinin oylarıyla 
verilmediğini vurgulayan Eker, “Baş-
kanımızın turizme yaptığı katkılar 
yadsınamaz. Bunu turizmcilerin gör-
mesi ve karşılıksız bırakmaması ger-
çekten çok sevindirici” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) 

ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği (EFB) tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen sempozyumun açı-
lışında konuşan BESAŞ Genel Müdür Yardım-
cısı Can Aydoğan, halkın genelinin muztarip 
olduğu obezite hastalığının tam buğday ekme-
ği tüketilerek yüzde 47 oranında önlenebildi-
ğini söyledi.
Çelik Palas Otel´de 
gerçekleştirilen sem-
pozyuma; EFB Başka-
nı Ali İlkbahar, BESAŞ 
Genel Müdür Yardım-
cısı Can Aydoğan, EFB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
ve BARMAK AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Mustafa Barutçuoğlu, 
BESAŞ ve EFB yöne-
ticileri katıldı. Sem-
pozyumun açılışında 
konuşan BESAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Can 
Aydoğan, tam buğday 
ekmeği tüketilerek 
hastalıkların çoğuna 
karşı önlem alınabil-
diğini ya da görülen 
tedaviye katkı sağla-
nabildiğini ifade etti. 
Üniversitelerde ya-
pılan araştırmalara 
göre, tam tahıl tüke-
ten bireylerde obezite 
hastalığı riskinin yüz-
de 47 oranında önle-
nebildiğinin ortaya 
çıktığını kaydeden Ay-
doğan, “Aynı araştır-
maların sonuçlarına 
göre, tam tahıl tüketen 
bireylerde kalp hasta-
lıklarının yüzde 25, di-
yabet hastalıklarının 
yüzde 21, boğaz kan-
seri hastalıklarının da 
yüzde 21 oranında önlenebildiği açıklandı. 
Tüm bunlar, tam buğday ekmeğinin sağlığımız 
üzerindeki etkisini gösteriyor.” dedi.
BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı Can Aydoğan, 
2009 yılında ´Tek kârımız sağlığınız´ sloga-
nıyla başladıkları tam buğday ekmeği tanıtım 
kampanyalarının ´çeşitli yayın organları kul-
lanılarak´ tüm Bursa´ya duyurulduğunu ve 
halkın tam buğday ekmeği konusunda bilgi-
lendirildiğini söyledi. Yapılan kampanyaların 
sonuçlarının kısa sürede alındığını ve 2009 
yılında 220 bin adet olan tam buğday ekme-
ği satış rakamlarının 2012 yılının sonu itiba-
riyle 2 milyon 434 bine çıktığını vurgulayan 
Aydoğan, “Başlangıçta 220 bin adet olan tam 
buğday ekmeği satış oranı, 2010´de 1 milyon 
75 bin, 2011´de 1 milyon 823 bin, 2012´de de 
2 milyon 434 bin adede çıktı. Kurum olarak, 
2013 yılının 2012´den daha iyi olacağı yönün-
de beklentimiz var” diye konuştu.
Sempozyumun açılışında konuşan EFB Başka-
nı Ali İlkbahar ise tam buğday unu ve ekme-
ğinin önemine dikkat çekti. Sempozyumun 
düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen 
BESAŞ´a şükranlarını sunan İlkbahar, ikincisi 
Bursa´da gerçekleştirilen kampanyanın peri-
yodik olarak tüm yurda yayılacağını ifade etti. 

Bursa Kent Konseyi’nin ortağı 
olduğu, Sosyal Politikalar Mer-

kezi (SOMER) koordinasyonunda 
yürütülen ve İçişleri Bakanlığı’ndan 
hibe almaya hak kazanan ‘Karar Alma 
Süreçlerine Katılım İçin Bursa’da 
Kamu-STK Diyalogunun Geliştirilme-
si Projesi’, sivil toplum kuruluşlarıyla 
kamu arasındaki iletişimin kuvvet-
lendirilmesini hedefliyor.
SOMER koordinasyonunda Bursa 
Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa Valiliği İl Dernekler Mü-
dürlüğü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
tarafından yürütülen ‘Karar Alma Sü-
reçlerine Katılım İçin Bursa’da Kamu-
STK Diyalogunun Geliştirilmesi Pro-
jesi’ tanıtım toplantısıyla kamuoyuna 
tanıtıldı.
Bursa Kent Konseyi Koza Salonu’nda 
düzenlenen toplantıda konuşan Sos-

yal Politikalar Merkezi Derneği Baş-
kanı ve Bursa Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes Battal Keskin, çok 
aktörlü çalışma yönetiminin toplum 
tarafından yeni yeni kavrandığını 
söyledi. Birçok faaliyetin yapıldığını 
ancak ortaklaşa çalışma kültürü-
nün zayıf olduğunu belirten Keskin, 
“Geliştirdiğimiz projede hem sivil 
toplum kuruluşu, hem kamu hem 
de üniversitenin temsilcileri yer 
almaktadır. Aslında STK’ların karar 

alma süreçlerine katılımı süreçleri 
uzatır. Fakat bu süreç istişare dedi-
ğimiz ortak aklın doğmasını da sağ-
lar” dedi.
STK’ya kaynak desteği sürüyor
Bursa Valiliği İl Dernekler Mü-
dürü Osman Dikmen, İçişleri 
Bakanlığı’nın yaklaşık 4 yıldır sivil 
toplum kuruluşlarının faaliyetleri-
ne ciddi kaynaklar ayırdığını ifade 
etti. Bu yıl 10 milyon TL’lik bir kay-
nağın STK’lara aktarıldığını anlatan 
Dikmen, “Önümüzdeki yıl bu miktar 
15 milyon TL’ye çıkartılacak. İçiş-
leri Bakanlığı bunun faydasını çok 
iyi fark ettiğinden sonraki yıllarda 
daha büyük bütçeler ayıracaktır. 
Buradaki amaç, birlikte yönetmenin 
güzelliğinin ortaya çıkması ve sivil 
toplum çalışmalarının desteklen-
mesidir.” diye konuştu.

ç

ç

ç

Kamu ile STK diyaloğu geliştiriliyor

Can Aydoğan

Ali İlkbahar

Mustafa Barutçuoğlu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Merinos GölPark’ta düzenlenen 

dayanışma gecesinde BURFAŞ çalışanlarının 
Bursa’nın kalkınmasına büyük katkısının ol-
duğunu belirtti. Başkan Altepe, BURFAŞ’ın iş-
lettiği sosyal tesisleriyle kentin her köşesinde 
vatandaşlara ulaştığına işaret ederek, “BUR-
FAŞ personelini, Bursa’ya kazandırdıkları gü-
zel hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. 
Büyükşehir Belediyesi ve BURFAŞ olarak ön-
celikli hedefimiz, kalite ve güvenle hizmettir. 
Bursalı hemşehrilerimize hizmet etmek bizim 
için büyük onurdur” dedi.
“Hizmetler yüzleri güldürüyor” 
Başkan Altepe, Bursa’nın pek çok değeri bir 
arada bulundurduğuna ve her konuda diğer 
kentlere örnek olduğunu vurgulayarak, “Bur-
sa, bu döneme damgasını vuruyor. Halkımı-
zın mutluluğunu önemsiyoruz. Sosyal tesis-
lerde de Bursa en iyi konumda. Gemlik’ten 
Mudanya’ya herkese ulaşıyoruz ve sosyal 
tesislerde konuklarımızı ağırlıyoruz. Büyük-
şehir Belediyesi bayrağının dalgalandığı her 
yerde halkımızın mutluluğunu amaçlıyo-
ruz. BURFAŞ’ın güzel hizmetleri, Büyükşehir 
Belediyesi’nin gülen yüzü oluyor” diye konuş-
tu.
Başkan Altepe, Bursalılara layık olmak için he-
yecanla ve aynı yüksek performansla çalışma-
ya devam edeceklerini vurguladı.
“Büyük bir aileyiz”
BURFAŞ Genel Müdürü Mustafa Çaltılı da tari-
hin nabzının attığı nezih mekanların BURFAŞ 
tarafından işletildiğini söyleyerek, “BURFAŞ 
olarak her zaman Bursalıların hizmetindeyiz. 
İşimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. 
Bizler özel sektöre rakip değiliz. Bazen özel 
sektörden örnek oluyor, bazen de özel sektöre 
örnek oluyoruz. BURFAŞ olarak büyük bir ai-
leyiz” dedi.     
BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ka-
radağ ve Murahhas Üye Muttalip Alemdar da 
BURFAŞ çalışanlarının emekleriyle Bursa’ya 
değer kattığını belirtti. BURFAŞ çalışanlarının 
moral topladığı gecede, yılın en başarılı perso-
neline plaketleri ve ödülleri verildi, pasta ke-
silerek dayanışma örneği gözler önüne serildi. 
Coşkulu gecede, BURFAŞ yönetim ve denetim 
kurulu üyeleriyle çalışanlar hep birlikte halay 
çekerek gönüllerince eğlendi.

Raylı sistem yatırımlarının yanında son 
4 yılda 372 kilometre yol genişletme ve 

yeni yol açma çalışmasını hayata geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, merkeze bağlı ilçelerde 
de planlarda olasına rağmen uygulamada bu-
lunmayan yolları halkın kullanımına açıyor. 
Bu kapsamda Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahal-
lesi’ndeki Kanuni Cadde ile Tuna Caddesi’ni 
birbirine bağlayan Mercan Sokak ve 1. Yaprak 
sokak üzerinde kalan binaları kamulaştırma 
programına alan Büyükşehir Belediyesi, gü-
zergah üzerindeki 8 binadan sonuncusunu da 
yıktı. Bu yıkım çalışması ile iki büyük caddeyi 
birbirine bağlayan ana arterdeki son engel de 
ortadan kalkmış oldu.

Planlar yıllar sonra hayata geçiyor
Kamulaştırılan son binanın yıkım çalışmasını 
yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın’dan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Alpaslan 
Yıldız’ın da katıldığı yıkım çalışmasında konu-
şan Başkan Altepe, bu güne kadar 800’e yakın 
binanın ağırlıklı olarak yol, park ve spor tesisi 
gibi hizmetler nedeniyle yıkıldığını belirterek, 
planlarda olmasına rağmen uygulamada bu-
lunmayan yolların yıllar sonra kente kazandı-
rıldığını söyledi. Bursa’nın ulaşılabilir bir kent 
olması için merkeze bağlı tüm ilçelerde yoğun 
bir çalışma içinde olduklarının altını çizen 
Başkan Altepe, “İhsaniye’de de iki ana cadde-
yi birbirine bağlayacak olan bir yolu açıyoruz. 
Burada toplam 8 binayı kamulaştırıp, yıkmış 
oluyor. Kalan son binanın da yıkılması ile böl-
ge yeni bir ana artere kavuşmuş olacak” diye 
konuştu.

BURFAŞ’ın 
moral gecesi

Nilüfer’e yeni 
bir ana arter

ç

ç

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’da 

üretilen ilk yerli tramvayın 
Türkiye’nin gururu olduğunu 
söyleyerek, “Hayallerimiz gerçek 
oldu, çok gururluyuz. Bursa im-
zalı bu tramvayın ilk sürüşünü de 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
kentimize ziyaretinde gerçekleş-
tirecek” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi öncülü-
ğünde Bursa’da üretilen ve ken-
tin simgelerinden ilham alınarak 
‘ipekböceği’ görünümlü olarak 
tasarımı yapılan ilk yerli tramvay 
BURULAŞ atölyesine getirildi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Durmazlar tarafından 
üretimi yapılan ilk yerli tramvay-
da test sürüşü yaptı.
Başkan Altepe, Bursa’nın, adını 
dünya çapında duyuracak ciddi 
bir başarıya imza attığını ifade 
ederek, “Seçim sürecinde verdi-
ğimiz sözü tuttuk ve Bursalı sa-
nayicilerimizle ilk yerli tramvayı 
ürettik. Hayallerimiz gerçek oldu. 
Bursa’da üretilen tramvay artık 
raylarda” dedi.
Bursa sanayisinin üretim hedefi-
nin çok yüksek olduğunu vurgu-
layan Başkan Altepe, “İpekböceği 
raya indi. Bursa ve Türkiye için 
çok önemli bir durum. Bursa sa-
nayisi üretim hedefine ulaştı. 
Bugüne kadar çok büyük para-
larla yurtdışından satın aldığımız 
araçlar artık Bursa’da üretilecek. 
Bu ilk yerli aracın tüm mekanik, 
elektronik ve yönetim sistemi, tü-
müyle Bursa’nın üretimi. İlk defa 
kendi patentimizle, kendi marka-
mızla bir aracın üretimini yaptık” 
diye konuştu.
Bursa’nın her konuda marka ol-
masını hedeflediklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, raya indirilen ilk 
aracın modern, dünya standart-
larında ve Avrupa kalitesinin üze-
rinde bir yapıda dizayn edildiğini 

söyledi. Başkan Altepe, araçların 
üretimine devam edildiğini de 
sözlerine ekleyerek, “Hedefimiz, 
bu araçların yurtdışında da satıl-
ması ve trilyonların Türkiye’nin 
kasasına girmesidir. Seçim sü-
recinde verdiğimiz sözü tuttuk, 
görevimizi yerine getirmenin gu-
rurunu ve heyecanını yaşıyoruz” 
dedi.
“Bursa, büyük hamle yaptı”
Dünyanın 15 yıllık projeksiyonda 
yaklaşık 1 trilyon dolarlık pazar 
ihtiyacı olduğunu da dile getiren 
Başkan Altepe, Türkiye’nin de bu 
paydan yararlanması gerektiğini 
vurguladı. Başkan Altepe, İtalyan 
ve Alman mühendislerin de kont-
rol ettiği ilk yerli vagonun test 
sürüşlerinin başladığını kaydede-
rek, “Bursa, büyük bir hamle yap-
tı. Dünya markalarının bundan 
böyle Bursa’da üretim yapma-
sını hedefliyoruz. Taşeron değil, 
marka üretim yapalım istiyoruz. 
Bu araç sadece Bursa’nın değil, 
Türkiye’nin gururu oldu. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Bursa ziyaretinde ilk yerli aracın 
sürüşünü de gerçekleştireceğiz” 
şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan Danışmanı Taha 
Aydın gözetiminde, Durmazlar 
bünyesinde oluşturulan tüm yerli 
tramvay üretimi ekibini başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bu gurur Bursa’nın
“Hayaller gerçek oldu”

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den BURFAŞ tarafından çalışan-
larına yönelik düzenlenen ‘Birlik 
ve Dayanışma Gecesi’, personele 
moral verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer 
ilçesi Kanuni Cadde ile Tuna 
Caddesi’ni birbirine bağlayacak 
olan ana arter üzerinde kalan 8 
binadan sonuncusunun da yı-
karak, Nilüfer ilçesi yeni bir ana 
artere kavuşmuş oldu.

ç
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Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirli-

ğiyle düzenlediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından da desteklenen ‘Medya ve Halkla 
İlişkiler Boyutuyla Kentsel Dönüşüm Sem-
pozyumu’ İstanbul Yıldız Sarayı’nda yapıldı. 
Kentsel dönüşüm ve medya ilişkilerinin tüm 
boyutlarıyla ele alındığı sempozyumun açılış 
törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, Marmara Belediyeler Birliği ve Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İs-
mail Yüksek, medya temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’nin en önemli meselesinin kentsel 
dönüşüm olduğunu belirterek, “Kentsel dö-
nüşüm çalışmalarının medya ve halkla ilişki-
ler ayağı ne kadar başarıya ulaşırsa, halkımı-
zın değişim ve dönüşüme yönelik inancı da o 
oranda artacaktır” dedi.

Halkla ilişkiler ayağı çok önemli
MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, vatandaşı kentsel dönüşüme 
inandırmanın, uygulamanın başarıya ulaşma-
sı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. 
Demokrasilerde halka rağmen icraat yapıla-
mayacağına, halkın kentsel dönüşüme dahil 
edilmesinin her zaman birinci öncelik olması 
gerektiğine dikkat çeken Başkan Altepe, va-
tandaşın eğitim ve tespitle başlayan, doğru 
adımlarla pekişen kentsel dönüşüm çalışmala-
rına kolaylıkla dahil edilebileceğini vurguladı. 
Bakanlık, belediyeler ve özel sektörce üretilen 
projelerin halka iyi anlatılamaması durumun-
da sürekli problemler çıkacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Doğru yapılmış kentsel dö-
nüşüm çalışmalarının başarıya ulaşması için 
medya ve iletişim planlamalarının da doğru 
yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalış-
malarının medya ve halkla ilişkiler ayağı başa-
rıya ulaşırsa, halkımızın değişim ve dönüşüme 
yönelik inancı da artacaktır” diye konuştu. 
6,5 milyon bina yenilenmeli
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 
ise kentsel dönüşümün Türkiye’nin en önemli 
meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye’de bulu-
nan 20 milyon konuttan en az 6.5 milyonunun 
mutlaka yenilenmesi gerektiğini kaydeden Ba-
kan Bayraktar, bu konuda Türkiye’de kafa yo-
rabilen herkesin bu işe elvermesi, destek verip 
risk alması gerektiğini belirtti. Mayıs ayında 
TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşan 
‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülme-
si Hakkında Kanun’un kentsel dönüşümün 
uygulanmasında belediyelere müthiş kolay-
lıklar getirildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, 
“Mesela ‘Riskli bina, alan’ diyoruz. Bunlar ne-
dir, 3’te 2’lik çoğunlukla karar vermek nedir. 
Vatandaşın aldığı kredilerin geri dönüşü nasıl 
olacaktır? Yasa tüm bu alanlarda destekleyi-
ci rol oynayacak. Medeni, şeffaf toplum olup 
dünyayla bütünleşeceksek, özeleştiri yapıp 
problemlerimizi en kısa zamanda en kısa yol-
dan çözmemiz gerekiyor” dedi.

“En önemli mesele 
kentsel dönüşüm”
ç

Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent olması 

amacıyla tüm semtleri yeşil alan, 
park ve bahçelerle donatmayı 
amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 
yoğun yapılaşma nedeniyle sosyal 
donatı alanlarından yoksun olan 
Selimiye Mahallesi’ndeki çalışma-
ların startını verdi. Yaklaşık 120 
yıllık geçmişi bulunan Selimiye 
Camii’nin önünde bulunan ve plan-
larda açık otopark alanı ve kısmen 
yolda kalan 154 metrekarelik bina-
yı kamulaştıran Büyükşehir Bele-
diyesi, binanın yıkım çalışmalarını 
başlattı.
Yıkım çalışmalarını yerinde incele-
yen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, özellikle yapılaşma-
nın yoğun olduğu kent merkezinde 
hizmet üretmenin kolay olmadı-
ğını, yapılacak hemen hemen her 
çalışmanın kamulaştırmadan geçti-
ğini söyledi. Selimiye Mahallesi’nin 

de Altıparmak bölgesindeki en 
eski mahallelerden biri olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, “Ancak 
mahalle ağırlıklı olarak konut ve 
yollardan ibaret kalmış. Park, ye-
şil alan gibi sosyal donatı alanları 
maalesef yok. Bunun için planlarda 
açık otopark ve olarak görülen ala-

na yapılan binayı kaldırıyoruz. Böy-
lelikle yıllar sonda planlar hayata 
geçerken, mahalle de yeni sosyal 
donatı alanına kavuşacak. Ayrıca 
tarihi caminin önüne yapılacak 
çevre düzenlemesi ve rekreasyon 
çalışmalarıyla bölge daha da değer 
kazanacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Cumhuriyet Caddesi’ne 

kazandırılan tramvay, günde 7 bini 
aşkın yolcu taşıyarak, önemli bir 
rekora imza atarken Başkan Alte-
pe, bu hattın Yeşilyayla, Ertuğrul 
Gazi ve Mesken’e kadar uzatıla-
cağını, şehir içi tramvay hattının 
Yalova Yoluna uzatılması konusun-
daki çalışmalara da başladıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘çağdaş, 
yaşanabilir ve ulaşılabilir Bursa’ 
hedefi doğrultusunda Cumhuriyet 
Caddesi’nde hayata geçirdiği tram-
vay, Bursalıların vazgeçilmez ula-
şım araçlarından biri haline geldi. 
Cumhuriyet Caddesi’nde tramvaya 
binerek hat boyunca seyahat eden 

ve vatandaşlarla sohbet eden Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, halen Zafer Meydanı ile 
Davutkadı arasında yolcu taşıyan 
tramvayın Yeşilyayla ve Ertuğrul 
Gazi – Mesken’e kadar uzayacağını 
söyledi.
Başkan Altepe, kentin ana arterle-
rinde tramvayın çalıştırılmasına 
herkesin şüpheyle yaklaştığını 
ifade ederek, “Ancak zamanla tüm 
vatandaşlarımız tramvayı kul-
lanmaktan keyif almaya başladı. 
Tramvay artık çarşı bölgesinde 
alternatif ulaşım hatlarından oldu 
ve günden güne de ilgi daha da 
artıyor. Günlük yolcu kapasitesi 
7 bini aştı. Bu kapasite her geçen 
daha da gün artıyor” dedi.

Tramvayın Cumhuriyet Caddesi’ne 
renk kattığını vurgulayan Başkan 
Altepe, tramvay uygulamasıyla ör-
nek bir çalışmanın gerçekleştiril-
diğini sözlerine ekledi. Şehir içi 
raylı sistem projesi olan T1 hattı-
nın çalışmalarının devam ettiğini 
de söyleyen Başkan Altepe, “Tram-
vay hattının Yalova Yolu’na uzatıl-
ması konusunu da programımıza 
aldık. Bursa’yı demir ağlarla örer-
ken, çevreyi kirletmeyen, kokusuz, 
çağdaş ve klimalı, sessizce çalışan 
tramvaylarımızı da ulaşıma dahil 
etmeyi hedefliyoruz. Altıparmak, 
İnönü ve Çarşamba caddelerinden 
sonra Yalova Yolu’na da aynı gü-
zellikleri taşımayı istiyoruz” şek-
linde konuştu.

Selimiye Mahallesi 
meydana kavuşuyor

Tramvay günde 7 bin yolcu taşıyor

Büyükşehir Belediyesi, yoğun 
yapılaşma nedeniyle park 

ve sosyal donatı alanların-
dan yoksun olan Selimiye 

Mahallesi’ne meydan kazan-
dırmak için kısmen yolda ka-
lan binanın yıkımını başlattı. 
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Bursa’nın tarihi kapıları 
geleceğe açılıyor

Bitinya döneminde yap-
tırılan 14 burç ve 6  ka-

pısı bulunan 3 bin 400 metre 
uzunluğundaki surlarla ilgili 
verileri tarihin tozlu rafların-
dan titiz çalışmalarla çıkaran 
Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
surların Tahtakale’ye açılan 
kapısı olan Yokuş Cadde Tah-
takale Kapısı ve bağlı burç ile 
surlardaki restorasyon çalış-
malarını tamamladı. Kentin 
farklı noktalarındaki hanlar, 
hamamlar yeniden işlevlendi-
rilerek yaşamın bir parçası ha-
line getirilirken, yaklaşık 2 bin 
300 yıllık geçmişi bulunan Bi-
tinya döneminden kalma Bur-
sa surları da bu dönem de tüm 
ihtişamıyla kent siluetindeki 
yerini alıyor. Kent siluetinin 
önemli bir parçası olan surla-
rın Tahtakale semtine açılan 
kapısı olan Tahtakale Kapısı 
tarihi kaynaklardan elde edi-
len verilerle yeniden ayağa 
kaldırılırken bununla birlikte 
2 adet burç ve aralarındaki sur 
duvarların da  restorasyon ça-
lışmaları tamamlandı. 
Öncü şehir  
rolünü üstleniyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, gerek 
ecdat yadigarı eserlerin yeni-
den ayağa kaldırılması, gerek-
se somut olmayan kültürel mi-
rasın kitaplaştırılarak gelecek 
kuşaklara aktarılması yönün-
deki çalışmalarla Bursa’nın 
bu alanda öncü kent rolünü 
üstlendiğini söyledi. Bursa’nın 
1855 depreminde yıkılan, 
daha sonra da belediyeler ta-
rafından yol açma çalışmaları 
nedeniyle ortadan kaldırılan 
en eski kapısının Tahtakale 
kapısı olduğunu belirten Baş-
kan Altepe, bu kapının 1870’li 
yılların gravürlerinden yola 
çıkarak bulunduğunu kaydet-
ti. Tamamen yok olan kapanın 
bugün ilk günkü ihtişamıyla 
orijinal yerinde ayağa kaldı-
rıldığını ifade eden Başkan 
Altepe, “Yıllardır söylenip ya-
pılamayanlar, konuşulup ger-
çekleştirilemeyen tüm eserler 
bu dönemde ayağa kalkıyor. 
30 - 40 yıldır planlarda olan 
yollar bu dönem hayata geçi-
riyor. 60 yılık stat yenileniyor, 
133 yıl sonra belediye hizmet 
binası yapılıyor. Her alanda yo-
ğun yatırımlarımız var. Ancak 
Bursa’nın en önemli kimliği 
tarih başkenti oluşu. Bu bilince 
sahip kent yöneticileri olarak 
bu dönemde yaptığımız çalış-
malarla Bursa’mızın yaşayan 
canlı tarih şehri ve müze kent 
olması yolunda önemli bir 
mesafe aldık. Bu bölgede de-
vam eden çalışmalarımda ana 
hedeflerimizden biri Devlet 
Hastanesi’nin buradan kaldı-
rılması ve metro güzergahında 
ulaşımın kolay olduğu bir yere 
taşınması. Bursa Mevleviha-

ne’sinin yeniden ihyası, Bey 
Sarayı’nın yeniden Bursa’ya 
kazandırılması yönündeki ça-
lışmalarımız da sürüyor” diye 
konuştu.
Bursa ihtişamlı  
günlerine dönüyor
Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç da Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi değerleri 

bir bir ayağa kaldırdığını ve 
Bursa’nın tekrar tarihteki ih-
tişamlı günlerine döndüğünü 
vurguladı. Açılışı yapılan Tah-
takale Kapısının eski haline ba-
kıp, bugünkü halini gördüğün-
de yapılan işin ne kadar güzel 
bir iş olduğunu bir kez daha 
anladığını dile getiren Arınç, 
“Surlara bitişik, biçimsiz, kul-
lanışsız evlerin bulunduğu 

görüntüden tertemiz pırıl pı-
rıl tarihteki suru, kapısıyla o 
güzel yerini sağlamlaştıran 
bir görünüme kavuştu. Halen 
çalışmaları yapılan iki kapı 
daha var. İnşallah tamamla-
nınca güzel bir tarihi esere ka-
vuşmuş olacağız. Şimdi biz bu 
kapıyı açıyoruz. Bursa’mızda 
inşallah bütün kapıları aça-
lım, bütün gönüllere girelim. 
Burada oturanlar çok şanslı. 
Bursa’nın en güzel, en müba-

rek yerinde böyle güzellikler 
içinde yaşıyorlar” dedi. 
Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve pro-
tokol üyeleri Tahtakele kapı 
ve surların açılışının ardından 
Bursa Mevlevihanesinin bu-
lunduğu alanda incelemeler 
yaptı.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2300 yıllık Bitinya surlarını ayağa kaldırma çalışmaları kapsamın-
da restorasyonu tamamlanan Tahtakale’ye açılan Yokuş Caddesi’ndeki kapı, burç ve surlar Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı törenle, kent siluetindeki yerini aldı.

çBursa Kent Konseyi Başkanı Semih 
Pala imzasıyla Bey Sarayı’nın orta-

ya çıkarılması için Milli Savunma Ba-
kanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’na 
gönderilen yazıların ardından Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü’ne kazıların başlatıla-
bilmesi için gerekli olan kararların alın-
ması ile ilgili dilekçe gönderildi. Yazıda 
şu ifadeler yer aldı:
“Bursa Bey Sarayı; Hisar semtinde, 
günümüzde Garnizon Komutanlığı ile 
Orduevi’nin bulunduğu yerde olduğu 
birçok tarihi kaynak, harita, belge, yerli 
ve yabancı seyyahların seyahatnamele-
rinde belirtilen bölgededir.
Bursa’nın fethi sırasında bu bölgede 
Tekfur Sarayı’nın mevcut olduğu, Sul-
tan Orhan tarafından bazı eklemeler 
yaptırılarak daha görkemli hale getiril-
diği, ardından I. Murad (Hüdavendigar) 
ve Yıldırım Bayezid tarafından eklenen 
köşk tipi yapılar ile daha da zenginleşti-
ği, birçok tarihi karar ve toplantılara ev 
sahipliği yaptığı bilinmektedir.
1861 yılında Bursa haritasının hazır-
lanması sırasında bir kısım duvarları 
ve bölümlerinin ayakta olduğu kaynak-
larca belirtilmektedir. O zaman sarayın 
planı da ortaya çıkartılmış, ebatlarının 
150m x 110m olduğu tespit edilmiştir. 
Sarayın 17 kule ile korunan yüksek du-
varlarla çevrili olduğu ifade edilir.
Tarihi Bursa surlarını çevreleyen 1. De-
rece Arkeolojik Sit alanında yer alan 
ve üzerinde Bey Sarayı’nın bulunduğu 
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Osmangazi 
Mahallesi, 4286 ada, 1 Parsel’de sondaj 
kazılarının başlatılabilmesi için gerekli 
olan kararların alınması talebimizi bil-
gilerinize sunuyoruz.”

Kent Konseyi 
arkeolojik kazının 
başlatılmasını 
istiyor
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Tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma çalışmaları-

nı, kent merkezinin yanında tüm 
Osmanlı coğrafyasında etkin bir 
şekilde sürdüren Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’teki hizmet hal-
kasına bir yenisini daha ekledi. 
Üsküp’te bugüne kadar Hatuncuk 
Camii, Arasta Camii, Kebir Meh-
met Çelebi Camii, İshak Paşa Ca-
mii, İsabey Camii Haziresi ve Yiğit 
Paşa Mezarı restorasyonu gibi 
çok sayıda tarihi ve kültürel mi-
ras projesi üzerinde çalışan Bü-
yükşehir Belediyesi, 1818 yılında 
kurulan kentin en önemli manevi 
odaklarından Rufai Tekkesi’ni de 
2 asır sonra ilk günkü ihtişamına 
kavuşturdu. Tarihi tekkenin açılış 
törenine Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’nin 
yanı sıra Dışişleri Bakanı Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu, Makedonya 
Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hadi 
Nezir, Makedonya Milletvekilleri 
Kenan Hasip ve Behüciddin Şe-
habi, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp 
Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, 
Çayır Belediye Başkanı İzzet Me-
citi, Üsküp Diyanet İşleri Başka-
nı Hacı Süleyman Efendi Recep, 
Üsküp Müftüsü İbrahim Şabani, 
TİKA Makedonya Temsilcisi Mah-
mut Çevik, Makedonya Milli Kon-
servasyon Merkezi Müdürü Meh-
met Selmani, Rufai Tekkesi Şeyhi 
Murtezan Murteza, restorasyonu 
üstlenen Bursalı işadamı İsmail 
Öner ile çok sayıda davetli katıldı.
“İnsanımızın kültürünü  
yaşamasını istiyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Rufai 
Tekkesi’nin Üsküp’ün merkezin-
deki en önemli manevi odaklar-
dan biri olduğunu, yaz aylarında 
başlattıkları çalışmalarla harabe 
halindeki yapıyı ilk günkü ihtişa-
mına kavuşturmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. Başkan 
Altepe, “Biz Bursa olarak Balkan-
lar ile Türkiye arasında köprü ol-
maya çalışıyoruz. Buradaki insa-
nımızın kültürünü en iyi şekilde 
yaşamasını istiyoruz. Geçtiğimiz 

haftalarda Türkiye’de yaptığımız 
göç kongresi ve Balkan Ekono-
mi Zirvesi ile bu bölgedeki tek 
isteğimizin dostluk, kardeşlik ve 
işbirliği olduğunu gösterdik. Bu 
çalışmalarımız bundan sonra da 
devam edecek” dedi.
“Allah aramıza  
ayrılık sokmasın”
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
da Üsküp’te tarihi bir gün yaşa-
dıklarını, hafta başında Konya’da 
Şeb-i Aruz’u idrak ettiklerini, 
haftanın son gününde ise 200 yıl 
önce kurulan tekkenin yeniden 
ihya olmasına tanıklık ettikleri-
ni kaydetti. Tasavvuf kültürünün 
Buhara’dan Saraybosna’ya kadar 
bütün insanlığı kardeşliğe davet 
ettiğini kaydeden Davutoğlu, “Ta-
savvuf, birliği, huzuru, kardeşliği 
telkin eder. Tasavvuf kültürünün 
geliştiği toplumda nefret, şiddet 
kültürü gelişmez. Şeb-i Aruz, vus-

lattır, düğün gecesidir. Burada 
da bir vuslatı gerçekleştiriyoruz. 
Tarihin imanla buluştuğu bir me-
kanı açıyoruz. Bu Anadolu’nun 
Rumeli’ye İstanbul’un Üsküp’e 
vuslatıdır, düğünüdür. Allah ara-
mıza nifak sokulmasına müsaade 
etmesin. Bu güzel mekanı sizle-
re emanet ediyoruz. Bir yerde 
Allah’a zikir, tefekkür başlamışsa, 
ilelebet devam eder. Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı’mıza ayrı-
ca teşekkür ediyorum. Hatuncuk 
Camii, Arasta Camii, Kebir Meh-
met Çelebi, Yiğit Paşa mezarı, Gazi 
Baba Türbesi gibi burada yaptık-
ları çalışmalar için kendilerine 
teşekkür ediyorum. Ben 2005 
yılında buraya geldiğimde bu 
eserleri tek tek gezdim. O halleri-
ni gördüğümde yaşadığım hüznü 
anlatmam mümkün değil. Hepsi 
tek tek ihya oluyor. Allah aramıza 
ayrılık sokmasın” diye konuştu.

ç
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın somut olma-
yan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktar-
mak amacıyla kent belgeliğine yeni bir eser 
daha kazandırdı. 

Cumhuriyet dönemin-
den Osmanlı ilk dönem 

eserlerine, Bitinya surla-
rından arkeolojik kazılara 
kadar Bursa’nın tüm tarihi 
değerlerini ayağa kaldırıp, iş-
levlendirerek buraları yaşa-
yan mekanlar haline getiren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
somut olmayan kültürel mi-
ras çalışmalarına bir yenisi 
daha ekledi. Bursa’nın mane-
vi odak noktalarından köklü 
eğitim kurumlarına, önemli 
şahsiyetlerinden el sanatla-
rı ve seyahatnamelere ka-
dar her alanda hazırlanan 
yayınlarla kentin hafızasını 
tazeleyen Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa’da tarikatlar ve 
tekkelere ilişkin önemli bir 
kaynak eseri daha kent bel-
geliğine kazandırdı. Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Tasavvuf Tarihi Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kara’nın kaleme 
aldığı “Bursa’da Tarikatlar 
ve Tekkeler Kitabı”, Seyyid 
Usül Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen basın toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım 
toplantısına Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe 
ve Prof.Dr. Mustafa Kara’nın 
yanı sıra öğretim üyeleri 
Prof.Dr. Bilal Kemikli, Doç.Dr. 
Sezai Sevim, Doç. Dr. Hasan 
Basri Öcalan, Doç.Dr. Sadet-
tin Eğri, Doç.Dr. Doğan Yavaş 
ve Doç.Dr. Cafer Çiftçi de ka-
tıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gerek tarihi ve 
kültürel mirasa yönelik res-
torasyon çalışmaları gerekse 
de somut olmayan kültürel 
mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılması yönünde yaptık-
ları çalışmalarla Bursa’nın 
‘Müze Kent’ olma yolunda 
emin adımlarla ilerlediğini 
söyledi. Bursa’da tasavvufi 
hayatın yaşanmasında tekke-
ler ve tarikatların çok önemli 
olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, zaman içinde farklı 
fonksiyonlarda faaliyet gös-
teren tekke ve dergahların 
kimi zaman yolcular için sığı-
nak olduğunu, ruhi hastalık-
ların tedavi merkezi, sosyal 
faaliyetler ve topluma destek 
faaliyetlerinin yapıldığı me-
kanlar olarak kullanıldığını 
kaydetti. Geçmişte toplumun 
tasavvufi hayatına yön veren 

bu mekanları eski ihtişamı-
na kavuşturmak için önemli 
çalışmaları hayata geçirdik-
lerini ifade eden Başkan Al-
tepe, “Karabaş-i Veli Dergahı 
kentimize kazandırıldı. Yine 
İsmail Hakkı Bursevi ve Üf-
tade Tekkesi’ndeki çalışma-
larımız tamamlanmak üzere. 
İçinde bulunduğumuz Seyyid 
Usül Dergahı’nı da 5 yıl önce 
restore ederek orijinal haliy-
le kentimize kazandırmıştık. 
Halkımıza açık olan bu me-
kanlar kültürel faaliyetlerin 
yapıldığı, sevgi, bilgi ve hu-
zurun paylaşıldığı buluşma 
noktaları oldu. Gerek bu tür 
yapıların ayağa kaldırılması 
gerekse somut olmayan mi-
rası geleceğe taşıyan bu tür 
yayınlarla Bursa’mızın ma-
nevi hazinelerini de gün yü-
züne çıkarıyoruz” dedi.

Bursa’nın ruhu derin-
lerde
Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tasavvuf Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Kara ise ki-
tabın yayınlanmasını sağla-
yan Başkan Altepe’ye teşek-
kür etti. Bursa’da tarikatlar 
ve tekkelere ilişkin anlatıl-
ması gereken her şeyi kita-
bında anlattığını ifade eden 
Kara, “Her şehrin manevi bir 
dokusu ve ruhu var. Bursa 
gibi tarihi şehirlerdeki ruh 
daha bariz ve derinlerde. 
İnsanlar ruha bedenle bir-
likte ulaşıyor. Maddi olanın 
yardımıyla manaya ulaşılı-
yor. Namaz bir şekildir ama 
biz o şekille başka bir yere 
ulaşmaya çalışıyoruz. Şehir-
lerde böyle. Görüntüsü, ya-
pısı, kalesi, camisi vardır. Biz 
o şeklin yardımıyla ruhuna 
ineriz” dedi.

Manevi hazineler 
gün yüzüne çıkıyor

Üsküp’e, Bursa imzalı 
yeni bir esere daha

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilen Üsküp’ün en önem-
li manevi odaklarından Rufai Tekkesi, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun katıldığı törenle ibadete açıldı. 
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Raylı sistem yatırımları 
konusunda önemli bir hamle 
yapılırken, son 20 yılda 
yapılan 22 kilometre raylı 
sisteme karşın bu dönemde 
Bursa’ya 26 kilometre raylı 
sistem kazandırılıyor.

Bursa’nın tarih başkenti 
kimliğinin öne çıkarılması 
hedefiyle 20 yılda yapılan 
11 adet tarihi ve kültürel 
miras çalışmasına karşın 
bu dönemde 151 adet proje 
üzerinde çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyeleri 
tarafından son 20 yılda 
Bursa’ya kazandırılan 20 
adet spor tesisine karşılık, 
bu dönem tamamlanan, 
devam eden ve projesi ha-
zırlanan 102 adet spor tesisi 
bulunuyor.

Büyükşehir sınırları içeri-
sinde 20 yılda yapılan 169 
kilometre yeni yola karşılık, 
bu dönem yeni açılan ve ge-
nişletilen karayolu uzunluğu 
372 kilometreye ulaştı.

Bursa’ya spor tesisleri, yol 
ve parklar kazandırmak 
amacıyla yapılan kamulaştır-
malarda da 20 yılın rekoru 
kırıldı. 20 yılda yapılan 215 
milyon TL’lik kamulaştırma-
ya karşın 4 yılda 221 TL’lik 
yatırım yapıldı.

Bursa’nın karayolu ağında 
yaşanan sorunların çözümü 
amacıyla bu dönem üzerinde 
çalışılan 23 köprü ve kavşak 
çalışması ile kent içi trafiğin 
nefes alması sağlandı.

Bursa – İstanbul arasında 
deniz ulaşımının istikrarlı, 
ekonomik ve kesintisiz bir 
şekilde sağlanması amacıyla 
başlatılan deniz ulaşımı ça-
lışmalarında alınan ilk gemi 
Mudanya’ya gelirken, alınan 
diğer 2 geminin bakımları da 
yurtdışında devam ediyor.

Teleferiği Uludağ Oteller 
Bölgesi’ne kadar uzatacak 
proje kapsamında çalışmala-
ra hız verildi. Kentin 50 yıllık 
simgesi olan eski teleferiğin 
seferlerine son verilirken, 
yeni hat imalatları hızlı bir 
şekilde sürüyor.

Bursa’yı futbol da devler 
ligine taşıyacak olan UEFA 
standartlarındaki 45 bin 
kişilik yeni stadyum inşaatı 
hızla yükseliyor. Bir taraf-
tan ince işçilikler sürerken, 
çatıyla ilgili çalışmalara da 
başlandı. 

Bugüne kadar halkın kulla-
nımına kapalı olan sosyal 
tesisler, bir bir kamuya 
açılırken, güvenilir, kaliteli 
ve sağlıklı hizmetin merkezi 
olan sosyal tesislere her 
geçen gün yeni halkalar 
ekleniyor. 

Hüdavendigar Kent Parkı, 
Beşevler Su Deposu, Va-
kıfköy Botanik Park, Zafer 
Parkı, Kurşunlu Kumsaz 
Bölge parkı, Yıldırım Sağlık 
Parkı gibi büyük projelerin 
yanında mahallelere yapılan 
küçük parklarla Bursa’ya 2 
milyon metrekarenin üzerin-
de yeşil alan kazandırılıyor.

Büyükşehir yatırımlarıyla Bursa, 4 yılı dolu dolu geçirdi

4 yıl öncesine kadar yoğun 
araç trafiği nedeniyle yayala-
rın bile kaldırımlarda yürü-
meye zorlandığı Cumhuriyet 
Caddesi, tramvay ve yayalaş-
tırma projesiyle çağdaş bir 
görünüme büründü.

Bursa’yı sağlıklı, yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan 
çevreye, spordan tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda yoğun 

bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi geride kalan 4 yılı dolu dolu geçirdi.“

“
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Geleceğin bilim adamlarının 
yetişeceği Bursa Bilim Tek-
noloji Merkezi gececi olarak 
hizmet verdiği Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’nde kısa 
sürede hem eğitim kurumla-
rının hem de vatandaşların 
ilgi odağı haline geldi.

Güzelyalı, Erikli, Kestel ve 
Gürsu Yüzme havuzları ile 4 
mevsim yüzme keyfi Bursa 
geneline yayılırken, 7’den 
70’e herkesin sporla buluş-
ması sağlandı.

60 – 70 yıllık Cumhuriyet 
döneminden 600 yıllık Os-
manlı dönemine, 2300 yıllık 
Bitinya surlarından 8500 
yıllık arkeolojik bölgelere 
kadar her alanda 151 tarihi 
ve kültürel miras projesiyle 
Bursa turizmine önemli 
katkı sağlanıyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyan alt 
ve üst yapı yatırımlarının 
yaında kentin sosyal ve kül-
türel yaşamına renk katan 
festivaller, tiyatro etkinlikleri 
ve sempozyumlar yüzbinler-
ce katılımcıya ulaşıyor. 

Kent Müzesi, Tekstil Sanayi 
Müzesi ve Enerji Müzesi ile 
Bursa’nın tarihi ve kültürel 
değerleri gelecek kuşaklara 
taşınıyor.

Bursa’nın tüm kaynaklarının 
verimli şekilde kullanılması 
hedefiyle Hamitler Katı Atık 
Depolama Tesisinde metan 
gazından elektrik üretilmeye 
başlandı. Bunun yanında 
BUSKİ tarafından hidroe-
lektrik ve güneş enerjisinden 
elektrik elde etme projeleri 
devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli kış 
turizm merkezlerinden biri 
olan Uludağ’ın yeniden ca-
zibe merkezi haline gelmesi 
için başlatılan alt yapı çalış-
malarının yanında Bakacak 
Seyir Terası, kente farklı 
bir açıdan bakma imkanı 
sunuyor.

BUSMEK ve BUMEP gibi 
kurslarla özellikle bayanlar 
sosyal hayatın her alanında 
yer almaya başlarken, hiz-
mete açılan Yıldırım Hanım-
lar Lokali, bayanların yeni 
buluşma noktası oldu.

EAZA’ya tam üye olan Bursa 
Hayvanat Bahçesi, kurulduk-
tan 14 yıl sonra zürafalara 
kavuştu. Kanguru ve gülen 
kuş gibi yeri türlerle hayvan 
popülasyonu her geçen gün 
artıyor.

Büyükşehir sınırlarında 
olmasına rağmen başta 
Orhaneli, Harmancık, Büyü-
korhan ve Keles olmak üzere 
İznik, Karacabey, Yenişehir 
gibi ilçeler de Büyükşehir 
yatırımlarından pay almaya 
başladı.

Sadece Bursa’da değil, il 
dışı ve yurt dışında yaşanan 
felaketlerde bölgeye ilk yar-
dımlar Bursa’dan ulaştırıldı. 
Pakistan ve Bulgaristan’daki 
sel felaketlerinden ardından 
bölgeye yardım eli uzatılır-
ken, Van’daki depremzedeler 
ve Suriyeli mültecilere de 
gerekli yardımlar yapıldı.

Tarihi ve kültürel miras 
çalışmaları kapsamında 
Bulgaristan, Makedonya, 
Kosova ve Bosna Hersek’teki 
ecdat yadigarı eserler de 
bu dönemde bir bir ayağa 
kaldırılıyor.

Büyükşehir yatırımlarıyla Bursa, 4 yılı dolu dolu geçirdi
Stadyum, belediye binası ve bilim teknoloji merkezi gibi anıtsal yapılan bu dönemde ken-

te kazandırılırken, raylı sistem, yol, kamulaştırma, spor tesisi ve tarihi miras alanındaki 
çalışmalarla 20 yılda hayata geçirilen çalışmalar 4 yılda Bursa’ya kazandırıldı. “

“
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Büyükşehir Belediyesi’nce Kayapa, Görükle, Akçalar ve Hasanağa bölgelerinde 
oturan vatandaşların kent merkezine gelmeden işlemlerini kolaylıkla yapabile-
cekleri BUSKİ Görükle Ek Hizmet Binası, törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin eski mahal-
lelerinden Yenimahalle’nin ortasından 
geçen Yeşil Deresi’nin sağlıklaştırılması 
ve çevre düzenlemesi için 35 parseli 
kamulaştırarak yıkım çalışması başlattı. 

Stadyumdan belediye bina-
sına, yeni teleferikten bilim 

teknoloji merkezine kadar Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak projeleri bir bir 
hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, diğer taraftan vatandaşların 
hizmetlere kolay ulaşmasını sağ-
lamak amacıyla farklı bölgelere 
yeni hizmet birimleri kazandırıyor. 
Kayapa, Görükle, Akçalar ve Ha-
sanağa bölgelerinde yaşayan va-
tandaşların işlemlerini kent mer-
kezine gelmeden halledebilmeleri 
için yaptırılan BUSKİ Görükle Ek 
Hizmet Binası da törenle kullanı-
ma açıldı. Büyükşehir Belediyesi 
olarak her gün ayrı bir faaliyetle 
Bursa’ya hizmet etmekten büyük 
zevk aldıklarını belirten Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Yatırım ve hizmet anlamında en-
gel tanımıyoruz. Bugün burada ol-
duğu gibi her gün başka bir yerde 
yeni açılış ve temel atma törenleri 
var. Çeşitli etkinlikler var. İlçelere 
yatırım yapmak, geri kalmış bölge-
lere katkı koymak için gece gündüz 
çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar 
sonucunda, bizden talepte bulunan 
bölgelerin her türlü eksikliği gide-
riliyor. Daha fazlası da yapılacak 
inşallah” dedi. 
BUSKİ’den yıllık  
200 milyonluk yatırım
BUSKİ’nin ilçelere son 4 yılda 1 
milyar TL’ye yakın alt yapı yatırı-
mı gerçekleştirdiğini ifade eden 
Başkan Altepe, büyük yatırımların 
büyük kurumların işi olduğunu 
savundu. Başkan Altepe, “Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin, Marmara’nın 
başkanı Bursa’ya da bu yakışır. 
Başta kendi çevremiz olmak üzere 
herkese örnek olacağız. BUSKİ bu 
konuda üzerine düşeni yerine ge-
tiriyor. Son 4 yılda her yıl 200 mil-
yon TL yatırım yapıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin gücünü, imkanla-
rının ne olduğunu bu yatırımlarla 
görmüş oluyoruz” dedi. 
Konuşmasında BUSKİ Görükle Ek 
Hizmet Binası’nın bulunduğu Gö-

rükle bölgesinde yapılan yatırım-
lara da değinen Başkan Altepe, 3.5 
yılda bölgeye 7.5 milyon TL’nin 
üzerinde yatırım yaptıklarını ha-
tırlattı. Bölgede ve diğer ilçelerde 
yapacak daha çok işlerinin oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Görükle’de bu dönemde 6 bin 
400 metre içme suyu hattı, 24000 
metre kanalizasyon hattı, 7 bin 500 
metre yağmur suyu hattı yapılmış 
oldu. Yaklaşık 2000 ton asfalt dö-
külmüş oldu. 16 bin 500 metre 

dere temizliği gerçekleştirildi. 13 
bin metre, içme suyu ve kanal arıza 
tamiratı yapıldı. 9000 metreküp-
lük hacme sahip su depoları yapıl-
mış oldu” ifadelerini kullandı. 
Başkan Altepe, büyükşehir sınır-
larının il sınırlarıyla örtüşmesini 
sağlayan yasanın hizmete alınma-
sıyla birlikte, Orhangazi ilçesinin 
Gemlik Körfezi’ni kirletmesi gibi 
deniz kirliliği oluşturan bölgelere 
birer arıtma tesisi yapılacağının 
müjdesini verdi. 

Yeşil Deresi’nin sağ-
lıklaştırılması ve 

çevre düzenlemesi işinin 
uzun yıllar konuşuldu-
ğunu fakat bir türlü uy-
gulamaya geçilemediğini 
hatırlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Bursa ve Yıldı-
rım için çok önemli olan 
bu projenin uygulamasını 
başlatmak bizlere nasip 
oldu. Çalışmalar İnşallah 
en kısa zamanda tamam-
lanacak ve mahalleye, 
Yıldırım’a, Bursa’ya nefes 
aldıran güzel bir proje 
olacak” dedi. 
Tarihin en verimli 
dönemi yaşanıyor 
Bursa’nın yaşanabilir 
çağdaş kent olması yo-
lundaki adımları bir bir 
attıklarını kaydeden 
Başkan Altepe, her gün 
şehrin bir bölgesinde ya 
temel attıklarını ya da 
açılış yaptıklarını söyledi. 
Önceki gün Yıldırım’da 
spor tesisinin açılışı-
nı yaptıklarını şimdi de 
Yenimahalle’de bölgenin 
vizyonel hale gelmesi için 
kamulaştırdıkları 35 par-
selin yıkım çalışmasını 
başlattıklarını kaydeden 
Başkan Altepe, “İlçe be-
lediyelerimizle birlikte, 
bugüne kadar gerçekleş-
tirilemeyen yatırımları 
hizmete almak için bü-
yük gayret sarf ediyoruz. 
Hedefimizde olan tüm 
projelerin bir bir startını 
veriyoruz” dedi. 30-40 
yıldır planlarda olan fa-
kat uygulanamayan yolla-
rın bu dönemde açıldığı-
nı, Osmangazi ve Yıldırım 
ilçeleri başta olmak üzere 

Bursa’nın tüm ilçelerinde 
yollar açmak için yıkım-
lar gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan Al-
tepe, Bursa’da yıllardır 
konuşulan fakat bir türlü 
gerçekleştirilemeyen ya-
tırımları yapmanın ken-
dileri için onur olduğunu 
kaydetti. 
Başkan Altepe, “Yaklaşık 
50 yıldır yenilenemeyen 
teleferik, bu dönemde 
yenileniyor. 60 yıldır kul-
landığımız stat, çağdaş 

şekle bu dönemde dö-
nüştürülüyor. Belediye 
binamız inşallah 133 yıl 
sonra tekrar yapılıyor. 
Yüzlerce yıllık çarşıla-
rımızdan binlerce yıllık 
tarihi eserlerimize kadar 
birçok hizmet, dönemde 
gerçekleştiriliyor. 100 yıl 
önce planlanan tramvay, 
bu dönemde Bursa’mıza 
kazandırılıyor. Bursa ger-
çekten tarihinin en ve-
rimli dönemini yaşıyor” 
diye konuştu. 

ç

ç Hizmet birimleri 
vatandaşın ayağına gidiyor

Yeşil Deresi 
yeni çehresiyle 
Bursa’ya yakışacak
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Osmanlı Sultanı 1. Murat tarafından 1366 yılında yaptırılan Hüdavendigar 
Külliyesi’nin bir parçası olan ancak bakımsızlık yüzünden yıllarca harabe konumun-
da kalan Cık Cık Hamamı ilk günkü ihtişamıyla yeniden kent siluetindeki yerini aldı.

Bursa’nın en seçkin semti olarak bilin-
mesine rağmen ilçe sınırları içerisinde 
kaldığı için altyapı yönünden fakir kalan 
Bademli bölgesine son 3 yılda 9 milyon 
TL’lik kanalizasyon ve yağmursuyu yatırı-
mı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi,  
Bademli Deresi’ni çevreleyen 500 metre-
lik alanda dere ıslah ve çevre düzenleme 
çalışmalarını başlattı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘Yaşayan Müze Kent Bursa’ 

hedefi doğrultusunda Cumhuriyet 
döneminden Osmanlı’ya, Bitinya 
surlarından arkeolojik döneme ka-
dar her alanda sürdürdüğü tarihi 
ve kültürel miras çalışmaları kap-
samında harabe halindeki Cık Cık 
Hamamı’nı da yeniden Bursa’ya 
kazandırdı. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı uhdesindeki sultan külliye-
lerinin bakım, onarım, güvenlik ve 
işletme gibi hizmetlerini devralan 
Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı 
Sultanı 1. Murat tarafından 1366 
yılında yaptırılan Hüdavendigar 
Külliyesi’nin bir parçası olan ancak 
bakımsızlık yüzünden harabeyi an-
dıran eseri aslına uygun olarak res-
tore etti. Tarihi bölgedeki ihtişamlı 
görüntüsünü yeniden kazanan ha-
mamın açılış törenine Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü, Harmancık Belediye 
Başkanı Mustafa Çetinkaya ile çok 
sayıda davetli katıldı.
Ecdadın izi olan her  
yerde olmaya çalışıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, gerek Bursa gerekse 
tüm Osmanlı coğrafyasındaki ec-
dat yadigarı eserlere sahip çıktık-
larını, ecdadın izi olan her yerde 
olmaya çalıştıklarını söyledi. Cum-
huriyet döneminden arkeolojik 
dönemlere kadar kentte ne kadar 
tarihi değer varsa hepsini gün yü-
züne çıkarmaya çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Bugün açı-
lışını yaptığımız hamam da Hüda-
vendigar Külliyesi’nin bir parçası 
olarak Sultan 1.Mudat döneminde 
yapılmış. Sultan Külliyeleri ile ilgili 
yetkiyi bakanlığımızdan alır almaz 
buradaki çalışmaları başlattık. Ha-
mamın tapu kayıtlarında olan an-
cak sonradan kaybolan sıcak suyu-
nu, kazı çalışmalarıyla tespit edip, 
yeniden hamama getirdik. Caminin 
üst katındaki medresede eğitim 

gören öğrenciler ve bölgedeki be-
karlar tarafından kullanılan ve üc-
retsiz olduğu için Gir-Çık Hamamı 
olarak anılan tarihi yapı, yine aynı 
işlevi görevi görecek. Bursa’mıza 
hayırlı olsun” dedi.
Tarih en önemli değerimiz
Osmangazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar da Bursa için en önemli 
değer olan tarihi ve kültürel mirasa 
sahip çıkma konusunda önemli ça-
lışmaların hayata geçirildiğini söy-
ledi. Gökdere’den Çekirge’ye kadar 

uzanan tarihi aks boyunca her 
alanda önemli çalışmalar yaptık-
larını dile getiren Dündar, “Bu bir 
anlamda kentsel dönüşüm adına 
da önemli bir çalışma. Bu eserle-
rin ayağa kaldırılması vizyon kent, 
marka kent hedeflerine önemli bir 
artı değer sağlıyor. Tarihi yapılar 
yeniden ayakları üzerine kalktıkça, 
çevresi de ona göre daha düzenli 
olarak yenileniyor. Bu çalışmalarla 
gerçek Bursa ortaya çıkıyor” diye 
konuştu.
Çekirge Mahalle Muhtarı Mehmet 
Taşkeser de bölgeye değer katan 
eseri Çekirge’ye kazandırdıklarını 
için Başkan Altepe’ye teşekkür pla-
keti verdi.
Başkan Altepe ve beraberindeki 
protokol üyeleri, açılış kurdelesi-
ni kestikten sonra hamamın içini 
gezdi.

Bursa’nın alt ve üst 
yapısıyla çağdaş sağ-

lıklı kent olması yönündeki 
faaliyetlerini yoğunlaştıra-
rak sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Bademli Deresi 
boyunca devam eden alan-
da alt yapı çalışmaları baş-
lattı. BUSKİ tarafından sür-
dürülen dere ıslah ve çevre 
düzenleme çalışmalarını ye-
rinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı’dan 
yapılan yatırımlar hakkında 
bilgiler aldı. 
Bursa’da hizmet olarak 
en fazla yoğunlaştıkları 
alanın alt yapı olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, 
Büyükşehir yasasıyla bir-
likte sınırlara dahil edilen 
bölgelerde çalışmalara 
hız verdiklerini söyledi. 
Mudanya İlçesi’ne bağlı 
Bademli bölgesine son 3 
yılda yaptıkları alt yapı 
yatırımlarının toplam tu-
tarının 9 milyon TL civa-
rında olduğunu belirten 
Başkan Altepe, Badem-
li’deki alt yapı çalışmala-
rının Bademli Deresi’yle 
sürdüğünü vurguladı. 
Başkan Altepe, buradaki 
duvar yenilemelerinin 
tamamlandığını ve dere-
den akan kanalizasyon 
suyunun kolektörler va-
sıtasıyla toplanıp normal 
kanalizasyon hattına 
aktarıldığını ifade etti. 
Çalışmaların Bademli 
Deresi’nden ovaya doğ-
ru yaklaşık 500 metrelik 
alanda devam ettiğini 

belirten Başkan Altepe, 
“Dere ve çevresindeki 
peyzaj düzenlemeleriyle 
birlikte Bademli Deresi, 
inşallah önümüzdeki ba-
har aylarında Bursa’ya 
yakışır bir hal alacak” 
diye konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi’-
nin ‘yaşanabilir Bursa’ 
hedefi kapsamında, ge-
çen yıl 5.636 metrelik 
dere ıslahı gerçekleştiri-
lirken, Gökdere’de 693 
metre, Nilüfer Deresi’nde 
3.590 metre, Akçalar 
Deresi’nde 126 metre, Ni-
lüfer Kurutma Kanalı’nda 
722 metrelik dere te-
mizliği ve ıslah çalışma-
sı yapıldı. Yine Ocak-
Ekim 2012 döneminde 
ise Cilimboz Deresi’nde 
500 metre, Çağlayan 
Deresi’nde 27 metre, Ni-
lüfer Deresi’nde 2.095 
metre, Akçalar Deresi’nde 
60 metre, Gökdere 
Deresi’nde 398 metre, 
Hacivat Deresi’nde 1.193 
metre, Nilüfer Kurutma 
Kanalı’nda 609 metre, 
Gemlik Çatal Deresi’nde 
ise 132 metrelik ıslah ça-
lışmaları gerçekleştirildi. 
2009-2012 yılları arasın-
daki dönemde toplamda 
17.188 metrelik dere te-
mizliği ve ıslahı tamam-
lanmış oldu.

ç

ç

Tarih; Büyükşehir’le
hayat buluyor

Bademli Deresi’nde 
yılların çilesi bitiyor
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Türk kültürünün 600 yıllık 
geleneğinin çağdaş norm-

lar ve güncellenmiş metinlerle 
gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla düzenlenen ‘Karagöz 
Hacivat Gölge Oyunu Metni Ya-
zım Yarışması’, metin yazarların-
dan büyük ilgi gördü. 107 eserin 
katıldığı yarışmaya en yoğun ka-
tılımı 27 eserle Bursa gösterdi.
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 
Ordu, Yalova, Sakarya, Ağrı, Er-
zurum, Konya, Mersin, Samsun, 
Gaziantep, Malatya, Kayseri, Es-
kişehir, Amasya, Adana, Akşehir, 
Balıkesir, Antalya ve K.K.T.C’den 
de katılım sağlanan yarışmada, 
Milletlerarası Kukla ve Gölge 
Oyunu Birliği’nden (UNIMA) 
Prof. Dr. Özdemir Nutku, UNIMA 
Türkiye Milli Merkezi Başkanı 
Mevlüt Özhan, Prof. Dr. Nurhan 
Tekerek, Ünver Oral ve Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Sanat Danışmanı Ahmet Ö. 
Erdönmez’den oluşan seçici ku-
rul, son değerlendirmelerini yap-
tı. Kocaeli’den katılan Naci Taner 
Büyükarman’ın ‘Karagöz’ün De-
dektifliği’ adlı eseri birinci oldu. 

İkinciliğe, İstanbul Bakırköy’den 
yarışmaya katılan Rahime Ata-
sayar ‘Karagöz İş Arıyor’ adlı 
eseriyle, üçüncülüğe de ‘Karagöz 
– Rejisör’ adlı eseriyle İstanbul 
Beyoğlu’ndan yarışmaya katılan 
Ali Ömür Ulusoy hak kazandı. 
Değerlendirmeler sonucunda 
‘Tıknefes Karagöz’ adlı eserle 
Ankara’dan İshak Tekgül, ‘Ka-
ragöz Üniversitede’ adlı eserle 
Ankara’dan Seyfi Şirin ve ‘Ka-
ragöz İskele Babası’ adlı eserle 
İzmir’den Cem Günen de mansi-
yon ödüllerine hak kazandı. De-
rece alan eserlerin kitap halinde 
yayınlanacağı ve birinci olan ese-
re 5 bin, ikinci esere 3 bin 500, 
üçüncü esere 2 bin TL ve man-
siyona layık görülen eserlere de 
bin TL para ödülünün verilecek.

Tayyare Kültür Merke-
zi’ndeki konsere, Bursa Va-

lisi Şahabettin Harput ve eşi, Bur-
sa Kent konseyi Başkanı Semih 
Pala ve eşi, Sanatçı Fatih Erkoç, 
Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Hü-
seyin Koçak, Engelliler Şube Mü-
dürü Ümit Korkmaz, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı adına Muhsin 
Özlükurt ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Bursa Kent Konseyi En-
gelliler Meclisi Başkanı İbrahim 

Sönmez, sadece 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nünde faaliyet 
yapmadıklarını, her ay düzenli 
olarak projeler yürüttüklerini 
belirtti. Yaptıkları çalışmalarla 
seslerini duyurduklarını söyle-
yen Sönmez, “Ne kadar sesimi-
zi duyurabilirsek önümüzdeki 
engelleri o kadar çabuk kaldı-
rabiliriz. Çünkü bizler dışarıya 
çıkmalıyız. Toplumda var oldu-
ğumuzu göstermeliyiz. Sizlerden 
tek ricamız lütfen engel olmayın 
ve engelleri kaldırın” dedi.

Tarih sahnesinden 
tiyatro sahnesine
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini, Türk ede-
biyatının usta kalemlerinden Tarık Buğra’nın ‘Osmancık’ oyunuyla açtı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatrosu, 

2012-2013 sanat sezonu için 
hazırlanan ‘Osmancık’ oyunu-
nun ilk gösterimini, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde (TKM) ger-
çekleştirdi.
Osmancık’ın ‘Osman Gazi’ ola-
rak tarih sahnesine çıkışını ve 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu-
nu konu alan oyun, seyirci kar-
şısındaki ilk sınavında, Bursalı 
sanatseverlerden tam not aldı. 
Tiyatro severler, ilgiyle izledik-
leri oyunun sonunda sanatçı-
ları alkışlarıyla ödüllendirdi. 
Mustafa Sekmen’in yönetmen-
liğinde sahnelenen oyun, hem 
Bursa’nın konumu ve tarihi; 
hem de Şehir Tiyatrosu’nun 
yine bir klasiği seyircisiyle bu-
luşturması bakımından önem 
taşıyor. Oyunun ilk gösterimi-
ne katılan Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Necmettin Şenocak ve Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Dairesi Başkanı Enver 
Karakoç, Şehir Tiyatrosu’nun 
bu sezonda da iddialı bir ya-
pımla sanatseverlerin karşısı-
na çıktığını belirterek, sanatçı-
ları çiçek vererek tebrik ettiler.
Zengin kadro izleyiciyi büyü-
ledi
Tarık Buğra’nın yazdığı ve yine 
Tarık Buğra ile Dinçer Sümer 
tarafından oyunlaştırılan ‘Os-
mancık’, sezon boyunca Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu tarafından sahne-
lenecek. Mustafa Sekmen’in 
yönettiği oyunun dekor ve kos-
tümleri Akın Tezer Tunalı, ışık 

tasarımı Zeynel Işık ve müzik-
leri ise Murat Gedikli imzasını 
taşıyor. Oyunda, Fatih Ateş, 
Altuğ Görgü, Günay Y. Güney, 
Bülent Uçar, Uğur Serener, Ni-
hat Çetinkaya, E. Ertan Akman, 
Nihal Türksever Erten, Ebru 

Serener Ergüç, Müge Açıkdü-
şünenler, Kazım Güçlü, M. Eren 
Topçak, Didem Hun Liman, 
İpek Zeylan, Tayfun Özeren, 
Burhan Narınç, Musa Can Pek-
can, Özkan Kılıç, Metehan Kaya, 
Serdar Soyer, Kemal Aydemir, 
Mustafa Acar, Oğuzhan Serkan 
Bayram, Melih Kurtarıcı, Sinem 
Akar, R. Sidal Damar, Seçil Gir-
gin, Gürkan Sargın, Uğur Çak-
mak, Fethi Abdullah Avşar ve 
Melih Kurtarıcı rol alıyor.
‘Osmancık’, her hafta Perşembe 
ve Cuma günleri saat 20.00’da, 
Cumartesi günleri de saat 
14.00’da TKM’de sahnelene-
cek. Şehir Tiyatrosu’nun diğer 
oyunları da TKM ve Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) dönüşümlü 
olarak izlenebilecek.

çç

ç

Gölge oyununun yeni 
replikleri Kocaeli’den

Engeller sanatla aşılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez ger-
çekleştirilen ‘Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 
Metni Yazım Yarışması’na Kocaeli’den katılan 
Naci Taner Büyükarman, ‘Karagöz’ün Dedektif-
liği’ adlı eseriyle 1. oldu.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlediği 
konserde, engelli vatandaşlar söyledikleri tür-
külerle dinleyenleri mest etti.



Sehir Postası
.

. 13Ocak 2013

Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı koordinasyonunda Or-
kestra Şube Müdürlüğü ile Kütüp-
hane ve Müzeler Şube Müdürlüğü 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 
‘Turab Türküleri - Topraktaki Ne-
fesimiz, Türkülerimiz’ temalı kon-
ser, müzikseverlere keyifli saatler 
yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüp-
hanesi Üftade Gösteri ve Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen konse-
re, Bursalılar büyük ilgi gösterdi. 
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 
Türk Halk Müziği Bölümü Başkan 
Yardımcısı ve Çocuk Korosu Şefi 
Haydar Demir, ses sanatçısı Serhat 
Doğan, bağlama sanatçıları Selçuk 
Oruç ve Anıl Aşkıner Saper’in solist 
olarak katıldığı konsere; bağlama 
sanatçısı Şah Ozan Düzgünoğlu, 
ritim sanatçısı Alperen Kırhan ve 
mey sanatçısı Ozan Olgun da ens-
trümanlarıyla renk kattı. Sanatçı-
lar, en güzel türkülerle dinleyen-
lere müzik ziyafeti çekti. Konserin 
sonunda, Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Baş-
kanı Enver Karakoç, Büyükşehir 
Belediyesi Orkestrası Türk Halk 
Müziği Bölüm Başkanı Altan Göl ile 
sanatçılara teşekkür belgesi verdi.
Üftade konserleri, 10 Ocak Perşem-
be günü saat 19.30’da yapılacak 
yeni bir konserle devam edecek.

Çini sanatçısı Fatma Şan’ın 
‘Yol’ adlı ilk kişisel sergi-

si, Bursa’da sanatın gelişmesi 
hedefiyle her zaman sanatçıla-
rın destekçisi olan Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla Tayya-
re Kültür Merkezi’nde sanatsever-
lerle buluştu. Cemal Nadir Güler 
sanat galerisinde açılışı yapılan 
sergi, Bursalı sanatçı Şan’ın el 
emeği göz nuru eserlerini gözler 
önüne serdi.
Çalışmalarını 8 yıldır İstanbul’da-
ki atölyesinde sürdürdüğünü an-
latan Şan, 15 Aralık Cumartesi 
gününe kadar izlenebilecek olan 
sergisinde, manevi yolculuğunun 
hikayesini anlattığını söyledi. Yak-
laşık 3 yıllık çalışmasının ürünü 
olan eserlerinde ‘İncir’, ‘Nilüfer 
Çiçeği’, ‘Ejder’, ‘Anka’ ve ‘Ters Lale’ 

gibi figür ve unsurları özel form-
larda, siyah ve mavi üzerine kur-
gulayan sanatçı, sergisini Türk 
çini sanatının büyük ustası Faik 
Kırımlı’nın hatırasına ithaf ettiği-
ni belirtti. 
Şan’ın sergisinin açılışını, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe adına Muhsin Özlükurt 
yaptı. Şan, eserlerinin özelliklerini 
detaylarıyla anlattığı sergisinin 
açılışına destek olan Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa-
lı sanatseverler, özel eserleri ilgiy-
le inceleyip başarılı çalışmaların-
dan dolayı Şan’ı tebrik etti. 
Fatma Şan’ın ‘Yol’, ‘Hâl’ ve ‘Seyir’ 
adlı üçlemenin ilk serisi olan ser-
gide, tabak ve panolardan oluşan 
18 eser beğeniye sunuluyor.

Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi (Meri-

nos AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
programda, Büyükşehir 
Belediye Orkestrası Türk 
Tasavvuf Müziği İcra He-
yeti tarafından sunulan 
‘Hamam-i Zade İsmail Dede 
Efendi’nin Hüzzam Mevle-
vi Ayini ve Sema Gösterisi’, 
gönülleri fethetti. Bursalı-
ların yoğun ilgi gösterdiği 
etkinliğin açılışında sahne-
ye çıkan Devlet Sanatçısı 
Semih Sergen, sema göste-
risi öncesi yaptığı anlatım 
ve okuduğu şiirlerle salonu 
dolduranlara duygusal an-
lar yaşattı.
Semih Sergen’in ney eş-
liğinde yaptığı sunumun 
ardından Büyükşehir Bele-

diye Orkestrası Türk Tasav-
vuf Müziği İcra Heyeti’nin 
sahneye çıkmasıyla sema 
gösterisi başladı. Sema-
zenlerin musiki eşliğinde-
ki sema gösterileri salonu 
dolduran Bursalıları adeta 
büyüledi. İzleyenlere hu-
zurlu anlar yaşatan progra-
mın sonunda, semazenler, 
Türk Tasavvuf Müziği İcra 
Heyeti ve konuk sanatçı Se-
mih Sergen’e günün anısına 
çiçek verildi.

ç

ç

ç

Mevlana sema 
töreniyle anıldı

Turab türküleri mest etti
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sanatçılarının ‘Turab Türküleri’ konseri, sanatse-
verlerin gönlünü fethetti. 

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk 
Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından 
Mevlana’nın 739. ölüm yıldönümü se-
bebiyle gerçekleştirilen ‘Hamam-i Zade 
İsmail Dede Efendi’nin Hüzzam Mevlevi 
Ayini Sema Gösterisi’, Bursalılara huzur 
dolu duygusal anlar yaşattı.

Şan’ın ‘yol’culuğu çinide hayat buldu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Pilot Sanayi İlköğretim 

Okulu Spor Salonu’nun açılış töreninde, 
sporda Bursa’yı Türkiye’de ikinci sıraya 
ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Baş-
kan Altepe, kentin her bölgesinde yaya 
mesafede spor tesisleri kurduklarını be-
lirterek, “Bursa’da 7’den 77’ye herkesin 
spor yapmasını istiyoruz. Okullarımızda 
eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin 
beden eğitimi derslerini bizim dönemi-
mizde olduğu gibi okul koridorlarında 
değil de konforlu ve modern spor salon-
larında rahat bir şekilde yapmalarını isti-
yoruz. Bu sayede de okullarımızdan daha 
çok sayıda başarılı sporcularımızın olim-
piyatlara katılmasını hedefliyoruz” dedi.
Spor turizmi
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
olarak yapılan spor yatırımları ve ama-
tör sporun desteklenmesiyle Bursa’nın 
ileride ‘spor turizmi’ noktasında da ken-
te katma değer sağlayacağını vurguladı. 
Başkan Altepe, spora ve sporcuya destek-
lerin sürdüğünü kaydederek, “Bursa’nın 
bir spor kenti olmasını, diğer alanlarda 
olduğu gibi sporda da öncü bir kent olma-
yı istiyoruz. Türkiye’de İstanbul’dan son-
ra sporda ikinci sırada olalım demiştik. 
Şu anda 29 bin öğrencimizle okul spor-
larında İstanbul’dan sonra 2. sıradayız. 
Bu çok sevindirici. Yapılanlar boşa gitmi-
yor, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. 
Sporda Bursa’yı birinciliğe taşımayı he-
defliyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Al-
tepe, Pilot Sanayi İlköğretim Okulu Spor 
Salonu’nun hem okul öğrencileri hem de 
çevre semtlerdeki vatandaşlar tarafından 
kullanılmasının önemine de işaret ede-
rek, “Bu dönem, Bursa’nın ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin hamle yılı oldu. Ne söyle-
diysek hepsi yapıldı. Bu dönem 20 yılda 
yapılan işlerden daha çok hizmet ger-
çekleştirildi. Bursa’da gençlerimizin ve 
çocuklarımızın da hedefleri olan, idealist, 
ahlaklı ve sportif bir gençlik olmaları için 
tüm çabamızla çalışıyoruz” dedi.
Hedef; başarılı bir gençlik 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar da konuşmasında, Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan ya-
tırımlarla hem Osmangazi’nin hem de 
Bursa’nın değerinin arttığına dikkati 
çekti. Dündar, eğitime katkı noktasında 
önemli çalışmalar yapıldığını ifade ede-
rek, “Çocuklarımızın ve mahallelilerin 
daha iyi hizmet almalarını istiyoruz. Ba-
şarılı, istikbali parlak bir gençlik için hiz-
metlerimize devam edeceğiz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar da 
Bursa’daki eğitim kurumlarında Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapılan ya-
tırımlarla öğrencilerin daha sağlıklı bir 
geleceğe adım attıklarına işaret etti.
Başkan Altepe, açılışta Pilot Sanayi İlköğ-
retim Okulu basketbol ve voleybol takım-
larıyla da maç yaptı.

Eğitim ve spor aynı çatı altında

Şampiyon güreşçilere ödül

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Spor kenti Bursa’ hedefiyle kente kazandırdığı spor yatırımları zincirine 
Pilot Sanayi İlköğretim Okulu Spor Salonu ile bir halka daha eklendi.

Başkan Altepe, Gönül Dostları 
Sofrası’nda Türkiye Kano Fe-

derasyonu Başkanı Prof.Dr. Sami 
Mengütay ve Türkiye Kano Fede-
rasyonu Bursa İl Temsilcisi Doç.Dr. 
Hasan Hüseyin Oruç’u ağırladı. Zi-
yarette konuşan Başkan Altepe, en 
büyük hedeflerinin Bursa’yı spor 
kenti yapmak olduğunu söyledi. Bu 
hedefi sadece söylemde değil ey-
lemde de gerçekleştirdiklerini be-
lirten Başkan Altepe, Bursa’da her 
alanda spor tesislerinin kurulması 
ve spor yapılabilmesi için gerekli 
alt yapıyı hazırlama yönünde elle-
rinden gelen gayreti gösterdiklerini 
ifade etti. Bursa’da şu anda biten ve 
bitmek üzere olan 102 spor tesisi-
nin bulunduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, “Daha fazlası da, bu dönem 
içerisinde tamamlanmış ve hizmete 
alınmış olacak. Hedefimiz, herkesin 
spor yapabilmesi ve sporla konuşu-
lan bir kent olmak” dedi.
Bursa’da herkesin sporla buluşma-
sını sağlamanın yanında senede 
250 milyar dolarlık hacme sahip 
spor turizmi pastasına da dahil ol-
mak istediklerini belirten Başkan 
Altepe, Timsah Arena da dahil tüm 
spor tesislerinin bu amaca hiz-
met ettiğini vurguladı. Bursa’nın 
en büyük turizm alanlarından biri 
olan spor turizminde hak ettiğini 
mutlaka alması gerektiğini kayde-
den Başkan Altepe, “Spor turizmi, 
kitlelerin hareket ettiği çok önemli 
bir alan. Biz niye bu turizmden üze-
rimize düşen payı almayalım? Yatı-
rımlarımızı buna göre yapıyoruz” 
diye konuştu. 

Bursa’da spor yatırımlarını ger-
çekleştirirken deniz ve su sporla-
rı için gerekli olan düzenlemeleri 
de yaptıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, bu sporları yürüten kulüp 
ve derneklerin etkinliğinin artı-
rılması yönünde Büyükşehir Bele-
diyesi olarak gerekli tüm desteği 
verdiklerini söyledi. Kano sporu 
için Türkiye Kano Federasyonu’yla 
birlikte ortak çalışmalara imza at-
tıklarını hatırlatan Başkan Altepe, 
Uluabat’ta kano sporuna ilişkin 
başlatılan yatırımların tüm hızıyla 
sürdüğünü belirtti. Kano sporunda 
Bursa’yı taşıyacak en önemli un-
surun şehrin kalbinde yapılan ve 
500 bin metrekarelik alana sahip 
bulunan Hüdavendigar Parkı’nda-
ki kano düzenlemeleri olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, “Kitleleri 
sporla buluşturacak şekilde, Hüda-
vendigar Parkı’nda kano için yaptı-
ğımız düzenleme inşallah Bursa’nın 
da Türkiye Kano Federasyonu’nun 
da en önemli güçlerinden biri ola-
cak” şeklinde konuştu. 

Başkan Altepe, 2012 yılında Tür-
kiye, Avrupa ve Dünya Gençler 

Güreş şampiyonalarında birinci olan 
Mustafa Kaya, Türkiye ve Avrupa Yıl-
dızlar Güreş şampiyonalarında birinci 
olan Barış Kaya ve Avrupa ve Dünya Yıl-
dızlar Güreş şampiyonalarında üçüncü 
olan Ahmet Uçar’ı ‘başarılarından do-
layı kutlayarak’ Cumhuriyet altınıyla 
ödüllendirdi. Şampiyon güreşçilerden 
Mustafa Kaya’ya 5, Barış Kaya’ya 3 ve 
Ahmet Uçar’a da 3 tam Cumhuriyet al-
tını takan Başkan Altepe, gençlerden 
yeni başarılar beklediklerini ifade etti. 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Gü-
reş Şube Sorumlusu Abdullah Kara-
dağ, Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü Başkanvekili İlhan Satık ve Kulüp 
Müdürü Taha Başparmak’ın da katıl-
dığı törende konuşan Başkan Altepe, 

Büyükşehir Belediyespor’da faaliyet 
gösteren sporcuların elde ettiği ba-
şarılarla gurur duyduklarını söyledi. 
Şampiyon güreşçilerden önümüzdeki 
olimpiyatlarda da dereceler, birincilik 
beklediğini kaydeden Başkan Altepe, 
“Belediye yönetimi olarak güreşe özel 
önem veriyor ve bu konuda yapılacak 
yatırımlardan kaçınmıyoruz. İnşallah 
elbirliğinde bulunarak, sesimizi tüm 
dünyaya duyuracak ve olimpiyatlarda 
beklediğimiz başarılara ulaşacağız. Siz-
leri kutluyorum” dedi. 

Bursa, sporda 
dev pastaya aday 
ç

ç
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Timsah Arena Stadyumu´nda 
sıra çatı inşaatına geldi. İthal edi-

len 7 bin 200 ton çelik ile İstanbul´da 
kaba birleştirmeleri başlanan çatı ka-
fesi, mart ayında stada monte edilecek. 
Almanya´da hazırlanan yanmaz teflon 
esaslı Timsah figürlü örtü de Temmuz 
ayında İsviçre´den getirilecek 150 dağcı 
ile takılıp inşaat tamamlanacak.
Bursa´nın 2012 yılındaki en önemli pro-
jesi olan Timsah Arena Stadyumu´nda 
kaba inşaat hedeflenen sürede bitti. Ça-
tının yapımı içinde çalışmalar start aldı. 
Çatının monte edileceği çelik kirişlerin 
üretimine İstanbul´da devam edilirken, 
Almanya´da teflon üzerine kaplanacak 
membramların imalatı da sürüyor. Çatı 
kafesi parçaları mart ayında Bursa’ya ge-
lecek. Yüzde 80´i yurtdışından ithal edi-
len 7 bin 200 ton çelik ile inşa edilecek 
olan stadyum çatısı ve dış cephesi, 65 
milyon liraya mal olacak.
Dünyada 4 stadyumda var
Dünyada sadece 4 tane stadyumda kulla-
nılan ´Germe Membran´ sistemi yani çe-
lik halatların gerdirilmesi ile stadyumun 
üzerinin kapatılması Türkiye´de ilk defa 
Timsah Arena´da uygulanacak. Çatı kafe-
sinin montajının Nisan´da başlayıp Tem-
muz ayında bitirilmesi planlanıyor. Çatı 
yapımında kullanılan çeliklerin yüzde 
20´si ise Türkiye´de üretilecek. Yüksek 
mühendislik becerisi gerektiren çatıya 
son olarak timsahın kabuğunu simgele-
yecek membran kısmı monte edilecek. 
Montaj özel eğitimli dağcıların ip ile 
sarkmaları ile yapılacak. Timsahın ağzı-
na cam giydirme yapılacak. Eksi 30 ile 
artı 85 dereceye kadar dayanıklılığa sahip 
olacak çatı hakkında bilgi veren Stadyu-
mun Çatı işlerini yürüten Kazova İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühen-
dis ve Mimar Mustafa Demir, ana gövdesi 
yapılan çatının çelik konstrüksiyonunun 
malzemeleri atölyede düzenlenmeye baş-
ladığını ifade etti.
Çatının montajı  
mart ayında başlıyor
Timsah Arena Stadyumu’nun Türkiye’ye 
hakikaten ses getirecek çok önemli yapı-
lardan birisi olacağını belirten Demir, “Bu 
yapının çelik konstrüksiyonunun üzerine 
teflon kaplaması yapılacak. Çelik halat-
la gerdirmelerini, alüminyum giydirme 
cephesi kısmından kapsayan ikinci ihale-
sini biz aldık. Çok ciddi bir şekilde inşaat 
devam ediyor. Şu anda yurt dışında imal 
ettirdiğimiz çelik ham maddeleri olan 
yüksek mukavemetli saclar, İstanbul’daki 
fabrikamızda yapılıyor. Bu fabrikada üre-
tiliyor ve mart ayından itibaren Bursa’ya 
gelecek ve montajı başlayacak” dedi.
Teflon kaplama türkiye’de yok
Timsah Arena’nın karakterine uygun bir 
kaplama yapılacağını söyleyen Demir, 
şöyle devam etti:
“Önemli yapının çelik kısmını biz 3 bö-

lüme ayırdık. Birinci bölümde montajlar 
yapılacak. Bu da mart ayında başlayacak. 
Nisan ayında bitecek. Bütün çelik kar-
kasın yerine konulması, haziran ayında 
tamamlanmış olacak. Peşinden ise teflon 
branda işlemi gelecek. Teflon branda da 
çok özel. Türkiye’de şu an teflonla kap-
lı başka stadyum yok. Teflon, yangına 
dayanıklı ve eksi 35 derece ve artı 80 
derecede büzülmeyen kırılmayan, es-
nemeyen yapı malzemesidir. Bu yapının 
hakikaten karakterine uygun bir kapla-
ma olacak.”
“Timsah arena  
2013´ün sonunda hazır”
Çatının özel dağcılar tarafından mon-
te edileceğini kaydeden Demir, “Bu çatı 
dağcılarla yerine monte edilecek. Çünkü 
halatlar üzerinde askılı bir şekilde ya-
pılmak zorunda. Timsah Arena’nın ağzı 
cam giydirme olacak. Halatlar üzerinde 
cam montajlanacak. Ortaya çıktığı zaman 
çok şık duracak. Bütün çatı işlemlerinin 
2014 yılının mart ayında bitmesi planla-
nıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri-
nin bizden istekleri dolayısıyla biz bunu 
2013’ün sonuna doğru teslim edeceğiz. 
2013 yılında Bursa yeni stadyumuna ka-
vuşacak” dedi.
Almanya´da getirtilen 24 deprem izola-
törünün kullanılacağı çatı 8 şiddetindeki 

depreme karşı dayanıklı olacak.
Kazova İnşaat yetkililerinden Hasan Me-
ral ise İstanbul’daki çatı işlemleri hak-
kında bilgi verdi. Kazova inşaat olarak 
Bursa Stadı’nın çelik konstrüksiyon, halat 
sistemini yaptıklarını hatırlatan Meral, 
“Çelik konstrüksiyonumuzda kullanılan 
yaklaşık 7 bin ton yüksek mukavemette 
çelik kullanılacak. Stadımız dünya çapın-
da 5 stattan biri olmak üzere en yüksek 
teknoloji kullanılarak yapılmakta. Statta 
kullanıan deprem izolatörleri mevcuttur. 
Bu deprem izolatörler, Türkiye’de şu ana 
kalan yaşanmış olan bütün depremlere 
dayanıklı şekilde gerekli salınımı sağlaya-
cak şekilde dizayn edilmiştir. İmalatımız 
Gebze’de yapılmaktadır” dedi.
Çatıyı özel dağcılar yapıyor
Montaj esnasında yaklaşık 500 kişinin ça-
lıştığını söyleyen Meral, “Bunlardan 100 
tanesi özel dağcı olacak. Halat germe iş-
lemi özel dağcılar tarafından yapılacaktır. 
İsviçre’den getirilen özel hidrolik krikolar 
kullanılacaktır. İnşaatta kullanılan kapla-
ma malzemesi yurt dışından ithal edilen 
özel bir malzemede oluşmaktadır. Bursa 
Büyükşehir belediyesini yaptıracağı stat 
dünyanın sayılı statları arasında olup 
Bursa’nın gurur kaynağı olacak” ifadele-
rini kullandı.

ç

Bursa´nın 2012 yılındaki en önemli projesi olan Timsah Arena Stadyumu´nda sıra çatı inşaatına 
geldi. İthal edilen 7 bin 200 ton çelik ile İstanbul´da kaba birleştirmeleri başlanan çatı kafesi, 
mart ayında stada monte edilecek. Almanya´da hazırlanan yanmaz teflon esaslı Timsah figürlü 
örtü de Temmuz ayında İsviçre´den gelecek 150 dağcı ile takılıp inşaat tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
“Bursa’nın spor kenti” kimli-
ğini öne çıkarmak amacıyla 
bu dönem hayata geçirdiği 
102 tesisten biri olan Mimar 
Sinan Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi Spor Sahası 
ve Tesisleri törenle hizmete 
açıldı. 

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

cu nesiller yetişmesi amacıyla spor 
yatırımlarına önem veren Büyük-
şehir Belediyesi, masa tenisine hiz-
met verecek olan Mimar Sinan Spor 
Salonu’nun ardından Mimar Sinan 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
bahçesine yaptırılan futbol sahası 
ve tesislerini de eğitimin hizmetine 
sundu. Toplam 2415 öğrencinin eği-
tim gördüğü okul, öğrencilerin sağ-
lıklı bir ortamda spor yapabileceği 
sahaya kavuşurken, tesisler aynı 
zamanda bölgedeki amatör kulüpler 
ve 7’den 70’e tüm vatandaşların kul-
lanımına açık olacak.

Bursa altın çağını yaşıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu dönem önceliği kentin 
demir ağlarla örülmesi, tarihi ve 
kültürel miras yatırımları ve spora 
verdiklerini belirterek, sporda da 
hedefe emin adımlarla ilerledikleri-
ni söyledi. Bursa’yı bir bütün olarak 
ele aldıklarını ve ketin her köşesin-
de hizmet hamlesinin devam ettiğini 
ifade eden Başkan Altepe, bu dönem 
sadece Yıldırım İlçesi’nde 30’un üze-
rinde spor tesisini hizmete açtıkları-
nı söyledi. Tören alanını dolduran 
öğrencilere seslenen ve kendisinin 
de bir meslek lisesi mezunu olduğu-
nu hatırlatan Başkan Altepe, “Türki-
ye artık hedefleri olan bir ülke. Bu 
hedeflere ancak üretimle ulaşabili-
riz. Üretimdeki en önemli gücümüz 
ise sizler olacaksınız. Bizler de sizin 
en iyi şekilde yetişmesi, donanımlı, 
idealist, sağlıklı ve sporcu bireyler 
olmanız için elimizden geleni yapa-
cağız. Bugün açtığımız futbol sahası 
ile artık daha sağlıklı bir ortamda 
spor yapabileceksiniz” diye konuştu.

Büyükşehir 
hedefe ilerliyor
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Timsah figürünü dağcılar takacak
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Değerlerimizden Kareler

Çekirge Yolu üzerinde Kara-
göz Anıt mezarının karşı-
sında yer alan, Süleyman 
Çelebi’nin kabri,etrafı 
açık, sekiz ayak üzerine 
oturtulmuş bir yapıdır. 
Yıldırım Bayezid dö-
neminde Ulucami’ye 
imamlık yapan 
Süleyman Çelebi, en 
son peygamber Hz. 
Muhammed’in ki-
şiliğini anlatan ve 
öven “Mevlüd”ün 
yazarıdır.

Süleyman Çelebi 
Anıt  Mezarı

Bursa için 
tarihi fırsat

‘Sultanlar Şehri’nden
gönül sultanları şehrine

Arap Ligi Turizm Örgütü’nün 
2013 Bursa Ana Desti-

nasyonu bilgilendirme 
toplantısı, Arap turizm-
cileri Bursa’da bir araya 

getirdi. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Turizmi Zirvesi ve Fuarı, Ankara Ticaret Odası Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

Crowne Plaza’da gerçekleşen ve Bur-
sa Valisi Şahabettin Harput ile Arap 

turizm Örgütü Başkanı Dr. Bandar Fahad 
El-Fehaid’in de katıldığı törende konu-
şan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın turizm kenti olması ve 
turizm pastasından hak ettiği payı alması 
için çalıştıklarını ifade etti.
Bursa’nın Arap dünyası için ana destinas-
yon olarak ilan edilmesinin tarihi bir olay 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “21 
Arap ülkesinin üye olduğu Arap Turizm 
Örgütü’nün bir hareket planı hazırlaması, 
Bursa ve bölgeye olan büyük bir teveccüh-
tür ve bizleri mutlu etmiştir. Bu durum 
kentimizin tanıtımı açısından büyük önem 
taşıyor” dedi.
Bursa’nın organi-
zasyonla birlikte 
büyük fırsat yaka-
ladığını vurgulayan 
Başkan Altepe, “Bu 
fırsatı en iyi şekilde 
değerlendireceğiz. 
Birikimleri ve özel-
likleri çok olan bir 
şehir olarak, dünya 
vitrininde öne çık-
mak istiyoruz. Üret-
tiğimiz markalarla, 
sahip olduğumuz doğal ve kültürel zengin-
liklerimizle Bursa’yı dünyaya tanıtacağız. 
Bursa’nın Arap dünyası sayesinde dünya 
gündemine taşınması, dünya markası ol-
manın önemli bir adımıdır” diye konuştu.
“Bursa kabuk değiştiriyor”
Bursa Valisi Şahabettin Harput ise ‘2013 
Yılı Bursa Ana Destinasyonu’nun 2010 
yılında Cidde’de toplanan Arap Birliği 
Turizm Örgütü tarafından ilan edildiğini 
hatırlattı. Harput, “Bugün Türk ve Arap 
alemi için büyük mutluluk yaşıyoruz. Bur-
sa, 2013 Bursa Ana Destinasyonu ile dost-
luğun, kardeşliğin ve kültürel ilişkilerin 
gelişimine katkı sunmaya devam edecek” 
dedi.
Arap Turizm Örgütü Başkanı Dr. Bandar 
El-Fehaid de, Bursa ile turizm ve kültürel 
alanlarda çalışmalar başlatmanın gelecek 
açısından önemli olduğuna değindi. 
Bursa 21 Arap ülkesinde tanıtılacak
Türkiye ile Arap dünyası arasındaki kar-
deşlik ilişkilerini daha da ileriye taşımak 
amacıyla düzenlenen ve Bursa’nın 21 Arap 
ülkesinde tanıtılacağı destinasyon kapsa-
mında; eğitimden spora, yerel yönetimler-
den sağlığa, kültürden ekonomiye kadar 
birçok alanda işbirliği yapılacak. Destinas-
yonun ikinci tanıtım ayağı da önümüzdeki 
günlerde Arap Ligi delegasyonunun katılı-
mıyla Bahreyn’de gerçekleştirilecek. 

Başbakanlık Tanıtma 
Fonu, Kültür Bakanlığı ve 

UNESCO Milli Komitesi başta 
olmak üzere konuyla ilgili pek 
çok kamu ve sivil kuruluşun 
desteği ile bu yıl ikincisi dü-
zenlenen zirve ve fuar, hem 
akademisyenleri hem de bu 
alanda çalışan yerel yönetici-
leri bir araya getirdi. 
Zirvenin açılış oturumun-
da bir değerlendirme yapan 
UNESCO Türkiye Milli Komite-
si Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, 
kültür yolları projelerine son 
dönemde yoğun ilgi gösteril-
diğine dikkat çekti ve “Kültür 
yollarını, kültürler ve toplum-
lar arası diyalog olarak gö-
rüyoruz” dedi. Prof. Oğuz, bu 
diyalogun artmasının, kültür 
yolları projelerinin başarısıyla 
yakından ilgili olduğunu ifade 
etti.
Kültür Turizmi Zirvesi’nin 
İnanç Turizmi başlıklı oturu-
munda ise hem akademisyen-
ler bu alanda yapılması gere-
ken çalışmaları anlattı hem de 
yerel yöneticiler yürüttükleri 
projeleri paylaştı. Gazi Üni-
versitesi Öğretim üyesi Doç. 
Dr. Muharrem Tuna’nın baş-
kanlığında gerçekleşen otu-
rumda Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi adına konuşan Tarihi 
Miras Projeler Koordinatörü 
Aziz Elbas, Osmanlı’yı kuran 
şehir olması ve halen 6 padi-
şahının türbesine evsahipliği 
yapması nedeniyle Bursa’nın 
bir ‘Sultanlar Şehri’ olduğunu 
hatırlattı. Elbas, Osmanlı’nın 
kuruluş ve sonrasındaki sü-
recinde; Emir Sultan’dan Sü-
leyman Çelebi’ye, Üftade’den 

Somuncu Baba’ya kadar pek 
çok derviş ve gönül insanına 
da evsahipliği yaptığına dik-
kat çekerek, bu yönüyle de 
Bursa’nın bir “Gönül Sultan-
ları Şehri” olduğunu söyledi. 
Elbas, “Kent içindeki manevi 
odak noktaları hatlarında sağ-
lıklaştırma ve restorasyon-
larımız tüm hızıyla sürüyor. 
Üftade, Şabaniye ve Karabaş 
Tekkeleri, Emir Buhari ve 
Seyyid Usul Dergahları başta 

olmak üzere pek çok noktada 
çalışmaları tamamladık. Ta-
rihi Kentler Birliği ve Kültür 
Bakanlığı’ndan aldığımız ma-
nevi destekler, bu alandaki 
çabalarımızda yol gösterici 
olmaktadır” dedi.
Aziz Elbas, Bursa merkezinde 
olduğu gibi Uludağ eteklerin-
de de manevi açıdan yoğun 
bir kalıntı olduğuna dikkat 
çekti. “Uludağ, kültür ve inanç 
turizminde yeni bir destinas-

yon olabilir” diyen Elbas, sür-
dürülen araştırma kazılarında 
Uludağ eteklerinde çok sayıda 
yazıt bulunduğunu söyledi. 
Her dönem münzevi hayatın 
mekanı olarak öne çıkan Ulu-
dağ’daki manastırları araştır-
mak üzere bir ekip kuruldu-
ğunu ve bu ekibin 2014 yılına 
kadar çalışmalarını tamam-
layacağını ifade eden Elbas, 
yakın bir dönemde sadece 
Bursa için değil tüm Türkiye 
için yeni inanç turizmi rotaları 
ortaya çıkacağını kaydetti.
Elbas’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı oturumda, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey ve Urfa Bele-
diye Başkanı A. Eşref Fakıbaba 
ile Konya ve Ankara Büyükşe-
hir Belediyelerinin temsilcile-
ri, bölgelerindeki inanç turiz-
mi çalışmalarını anlattılar.
Zirvede, kültür yolları ve inanç 
turizmi üzerine akademik su-
numların yanı sıra, yerel yöne-
timler standlar kurarak kültü-
rel değerlerini sunma imkanı 
buldu. Özgün bir tasarımla fu-
arda yerini alan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi de Bursa’ya 
dair kültürel değerlerin tanıtı-
mını yaptı. Bursa standı, ziya-
retçilerin yoğun ilgisini çekti.
Fuarın yabancı konukları da 
kültürlerini tanıtma imka-
nı buldu. Çin, Başkurdistan, 
Özbekistan, Tataristan, Rus-
ya Federasyonuna bağlı Tıva 
Cumhuriyeti, Şili, İran ve Su-
udi Arabistan’dan gelen tem-
silciler, standlarında kültürel 
değerlerini sunma imkanı bul-
dular.
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