
Tarihi Kayhan bölgesini beton yığınıyla gölgele-
yen tekel binasının kaldırılıp, buranın meydana 

dönüştürülmesi yönündeki projede bir engel daha Ba-
kan Faruk Çelik’in girişimleriyle aşıldı. 

Özellikle yaz aylarında serin-
lemek isteyen Bursalıların 

buluşma noktası haline gelen Çekir-
ge’deki Havuzlupark, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla yılın 
365 günü halkın kullanımına açılıyor. 
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Belediyespor kulübü güreş takımı 
Tokat’ta düzenlenen Uluslararası 
Hüseyin Akbaş turnuva-
sında takım halinde 
şampiyon oldu.

Başkanı Altepe, Bursaspor’a 
hediye edilen yeni otobüsün 
teslim töreninde, herkesin 
Bursaspor’a destek olduğunu 
söyledi.

Eğitim Vadisi’nin hemen karşındaki 
alan bir yıl içinde tamamlanacak 
yatırımlarla ‘Spor Vadisi’ne dönüştü-
rülecek.

Havuzlupark’ta 
aralıksız hizmet

Turizmcinin 
gözü Bursa’da “Sel”in bilançosunu yatırımlar hafifletti

‘Bursa konuşulacak’ Kayhan meydanı için 
tarihi adım

Sayfa 8’de

Sayfa 8’de Sayfa 9’da

15’te15’te

Sayfa 6’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Özlüce 
Kavşağı’nın temeli törenle atıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, Özlü-

ce Kavşağı’nın tamamlanmasının ardından özellikle sanayi bölgelerine gelen 
ağır tonajlı araçların kent merkezine girmesine gerek kalmayacağını böylelik-
le merkezdeki trafik yükünün daha da azalacağını söyledi.
Sayfa 4’te

Büyükşehir Belediyesi, kaçak 
inşaatla mücadelede uzun so-

luklu yeni bir uygulamayı daha baş-
latıyor. Uygulama kapsamında kaçak 
ve ruhsatlı yapı bilgi sistemi oluştu-
rularak, kaçak inşaatlarla ilgili sağlık-
lı veriler toplanacak. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerinin yanı sıra ilçe belediyelerinin 
bugüne kadar tespit ettiği kaçak inşa-
atlar sayısal ortama taşınarak ‘Kaçak 
ve Ruhsatlı Yapı Bilgi Sistemi’ oluş-
turulacak. Çalışma kapsamında hem 
Bursa’nın ‘resmi kaçak yapı haritası’ 
çıkarılmış olacak hem de Kaçak Yapı 
Bilgi Sistemi’ndeki veriler kurum, 
kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılarak 
topyekûn mücadele sağlanmış ola-
cak. Yaklaşık 2 yılda tamamlanması 
öngörülen çalışmayı Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi İmar Uygulama Dairesi 
yürütüyor.

Alacahırka ve Pınarbaşı Ma-
hallelerinde etkili olan sel 

baskınlarının ardından gündeme 
getirilen ‘altyapı yatırımlarının 
yetersizliği’ tartışmalarına BUS-
Kİ, rakamlarla son noktayı koydu. 
BUSKİ’den yapılan açıklamada, 
1989-2004 yılları arasında 275 
bin 274 metre yağmur suyu hat-
tı döşendiği, 2004-2010 yılları 
arasında imalatı yapılan yağmur 
suyu hattının ise 591 bin 138 met-
reye ulaştığı vurgulandı.

Kaçak yapı 
haritası çıkıyor

Sayfa 3’te

                                                  Sanayi Bölgelerine Ulaşımda Kilit Nokta

ÖZLÜCE KAVŞAĞI
“Nostaljik
Tramvay”da
inşaat başlıyor

Her mevsim
başka güzel

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Cumhuriyet 
Caddesi’nde uygulanacak 
nostaljik tramvay projesi-
nin yer teslimini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, 
kentin tarihi ve kültü-
rel ziynetlerinin yanı 
sıra şehre katma değer 
sağlayacak yeni projeleri, 
Avrupa’nın en büyük em-
lak ve gayrimenkul fuarı 
olan Expo Real 2010’da 
dünyaya tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi 
Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) 
ve ASSITEJ Türkiye 
Merkezi işbirliği ile 
bu yıl 15.’si düzen-
lenen ‘Uluslararası 
Bursa Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali’, 
Bursalıları tiyatroyla 
buluşturdu.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente 
kazandırdığı park ve 
bahçeler, her mevsim 
Bursa’ya ayrı bir güzellik 
katıyor. 

Sayfa 5’te

Sayfa 8’de

Sayfa 11’de

Sayfa 16’da

Başkan Altepe,  
AK Parti Bursa 

Yönetim Kurulu üyelerine 
Bursa’da yapılan yatırımları 
anlatarak, “Bu dönemde 
Bursa konuşulacak” dedi.
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Sayfa 3’te

Tiyatro buluşması

Bursa 
Dünya 
Vitrininde

Güreşçiler başarıya  
doymuyor

Bursaspor’a
destek

Spor Vadisi’ne 
ilk temel atıldı

15’te

Dünya gelinde Le Meridien, W 
Hotel ve Sheraton gibi 1000’in 

üzerinde marka otelin işletmeciliğini 
yapan Starwood şirketinin Yatırım-
lar Müdürü Alexander Rae, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. Son dönemde 
turizm yatırımlarının ön plana çık-
tığı Bursa’ya yatırım yapmayı he-
deflediklerini belirten Rae, Başkan 
Altepe’ye Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projelerini sordu.
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Cumhuriyet döneminden bu 
yana uzanan tarihi süreçte hem 

Bursa’nın merkezi hem de kentin 
yönetildiği merkez konumunda olan 
Heykel önü, aynı zamanda yıllardır 
Bursalıların da en önemli buluşma 
noktası.
Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal ha-
fızasını, konunun uzmanları ve canlı 
tanıklarının anılarıyla kitaplaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, “Heykel Önü 
Fotoğrafları Sergisi” adlı eserle, Cum-
huriyet Alanı’nın geçmişten günümü-
ze kentin sosyal hayatındaki önemine 
ışık tutuyor. Bursalıların ‘Heykel Önü’ 
anılarını ölümsüzleştiren kitap aynı 
zamanda içinde yer alan fotoğraflarla 
kent mimarisindeki değişim ve eko-
nomik gelişmişliği de gözler önüne 
seriyor.
“Anılar bile silinmekte”
Bursa basınının duayeni Araştırmacı 
Yazar Yılmaz Akkılıç, Heykel önü ile 
tanışmasını şu satırlarla aktarıyor: 
“Akşama doğru hava serinleyip de 
babamla birlikte İnönü Caddesi’nin 
yokuşunu tırmanınca, bütün görke-
miyle ufkumu kapladı geniş alan; de-
vasa Atatürk heykeli, onu çevreleyen 
park ve yan yana geometrik bir pla-
na göre yerleştirilmiş izlenimi veren 
Vilayet, Adliye, Maliye binaları… İlk 
kez tanıyışım böyle oldu Cumhuriyet 
Alanı’nı…”

Akkılıç, Heykel önündeki değişimi de 
şu sözlerle aktarıyor:
“Heykel yitip gitti… İnsanlar yaban-
cılaştı… Çift atlı faytonların yerini 
birbirini ezip geçmeye koşullanmış 
gürültülü makineler aldı; dostça se-
lamlaşmaların yerini adamsendeci, 
aceleci, bıkkın, koşuşturan kalabalık-
lar. Kent Müzesi’nin penceresinden 
baktım da geçenlerde… anılar bile 
silinmekte Heykelönü’nde… anılar 
bile…”

Önde yürümek için  
isim değiştirdiler
Kadri Civelekler’in kitaba yansıyan 
anıları, Heykel önünde düzenlenen 
milli bayram kutlamalarına ne ka-
dar önem verildiğini ortaya koyuyor. 
“Heykel önünde bayramlar bugün-
künden çok farklıydı. Birkaç okul de-
ğil de tüm okullar, tüm sivil toplum 
örgütleri, partiler, spor kulüpleri ak-
lıma şu an gelmeyen tüm kuruluşlar 

katılırdı. Bu törenlerde spor kulüpleri 
alfabetik sıraya göre geçit töreninde 
sıralanırdı. Ancak bir süre sonra spor 
kulüplerinin arasında en önde hangi 
kulübün yürüyeceği rekabet haline 
gelmişti. Ve alfabetik sıradan dolayı 
en önde olamayan İnkişaf Spor Kulü-
bü adını Akın Spor olarak değiştirmiş 
bunu fark eden Sanatkarlar İdman 
Yurdu da adını Acar İdman Yurdu ola-
rak değiştirip, en ön sıraya geçmişti.”

Yıl 1931…Ekim’in 29’u…Yani Cumhuriyet’in 8 yılı 
bitmiş, Bursa Mustafa Kemal’in büstü ile tanışmış-
tı. Yeni bir devlet ve onun sembol ismi, Bursa’nın 
en merkezi yerinde heykeli ile halkı selamlıyordu.
Büstün bulunduğu geniş caddenin adı artık res-
men Cumhuriyet Alanı’ydı. Ama, halk kendiliğin-
den buraya Heykelönü adını takmıştı. Otobüsle-
rin önünde kısaltılmış biçimde “C.Alanı” yazsa da 
Atatürk Caddesi’nin bu anlamlı bölümü  Heyke-
lönü olarak anılıyordu. Bu tören alanı, Bursa için 
önemini giderek artırırken, ulusal ve siyasal an-
lamları dışında sosyal bir olgu olarak karşımıza 
çıktı.
Gün geçtikçe etkinlikler Heykelönü’nde değer ka-
zanıyordu. O günlerde sadece resmi bayramların 
tören geçişleri, anma günleri Heykelönü’nde ya-
pılıyordu. 1950 sonrası Türkiye siyasal, ekonomik 
ve sosyal açıdan değişimler yaşamıştı. Heykelönü 
de işlevsel açıdan giderek çeşitlendi. Toplu taşım 
araçları, otobüsler bu alana çıkmadan güzergah-
larına ulaşamadı. Mağazalar, pastaneler, sinema-
lar da bu alanı süslerken, Bursalı kendini buraya 
mecbur etti! “Nereye ?” soruları kısaca “Heykel’e 
çıkıyorum” biçiminde yanıtlandı. Bayram ve anma 
günlerine bu kez karşılamalar da eklendi.
1953 yılında, Bursa’ya ilk kez Türkiye Üçüncülü-
ğü getiren Merinos Futbol Takımı İnegöl’de kar-
şılandı ve bando eşliğinde Heykelönü’nde tören 
geçişi yapıldı. Bursalılar bu yeni prestij alanında 
bulunmaktan giderek keyif alır oldu. Hele hele 
Atatürk’ün heykeli önünde fotoğraf çektirmek 
hatıranın ötesinde adeta gelenek halini aldı.
23 Nisan törenleri sırasında küçüklerin, 29 
Ekim’de büyüklerin poz verdiği Atatürk Anıtı 
önü, alışveriş için Kapalıçarşı yolundaki modern 
giyimli bayanların uğrak yeri ve fotoğraf çektirme 
alanı oluverdi. Yeni giysiler, taralı saçlar ve yakı-
şıklı genç erkekler… Bu grup, Atatürk Anıtı önün-
de turlarını başlatıyor, Yeni Postane’ye kadar 
yürüyordu. Sonra yine geri dönüş… Dönemin ta-
nınmış simaları bu güzergahta boy gösteriyordu.
Ünlü futbolcular, önemli bürokratlar, şık bayanlar, 
kaldırımı podyum gibi kullanıyordu. Başlar hafif-
çe eğilerek verilen selamlar, tatlı bakışmalar bu 
tören geçişi gibi yapılan turların ritüelleriydi.
Halk arasında Heykelönü-Postane arasındaki bu 
yürüyüşlerin adını “piyasa yapmak” biçiminde 
tanımlıyordu. Seyyar fotoğrafçılar Atatürk Anıtı 
önünde konuşlanarak, bu vazgeçilmez gezi ala-
nında geçirilen anları, ölümsüzleştiriyordu. Anıtın 
biraz gerisinde, bu kez vesikalık fotoğraf çeken ve 
anında müşterisine sunan o siyah kolluklu fotoğ-
rafçılar yerleşmişti.  Atatürk Anıtı önünde çekim 
yapanların adına “şipşakçı” adı kolayca verilmişti. 
Heykelönü mutluluk simgesi, Bursalılar’ın prestij 
mekanı işlevini yerine getirirken, o günlerde bir 
de ibret tablosu çiziyordu. Neydi bu tablo ? Döne-
min ceza yasaları gereği idamlıkların infazı, Hey-
kelönü mevkiinde, büyük saatin önündeki küçük 
alanda ve halkın huzurunda yapılıyordu.
Yaşam ve ölüm bile Heykelönü’nde buluşuyordu. 
Şık giyimli tur atan gençler, meraklı olgunlar, gün 
ağarmadan saatin çevresini dolduruyor, bir in-
sanın asılarak ölümüne tanık oluyordu. Bu anlar 
sanki, yaşam-ölüm arasındaki kısa çizgiyi anlatı-
yordu. Derken, 1962 yılına gelindi…
Bayramlar dışında yeni bir kortej daha Heykelönü 
mevkiinde, Dilek Sineması önünde yerini almıştı.
Birazdan tören geçişi başlayacaktı. Bu kez “resm-i 
geçit”, davullu zurnalı, klarnetli akordeonluydu. 
Çünkü Bursa “festival” kelimesi ile tanışıyordu. 
Bu gelenek günümüze, 48 yıl uzaktan geldi. Ata-
türk Caddesi’nde “piyasa yapanlar” turun boyunu 
uzatmış, başlangıcı Mahfel Kahvesi önüne taşı-
mıştı. Turun boyu ne kadar uzasa bile, Atatürk 
Anıtı’nın önünden geçmek adeta farz olmuş, Mus-
tafa Kemal’in at üstündeki büstü önünde fotoğraf 
çektirmek Bursa gelenekleri arasında seçkin bir 
yer edinmişti.
1931 den günümüze…79 yıllık bir gelenek şimdi 
yeniden vizyonda. Artık, Atatürk Anıtı önünde fo-
toğraf çektiren yok… Şipşakçılar yer değiştirdi… 
Bursa hatırası, ya da fotoğrafın arabını vesikalığa 
döndüren makineler, müzelerde bile saklanmı-
yor…
Sergiler ve ardından yapılan kitaplar, o anları 
ölümsüzleştirmeye yetiyor.

Heykel’e çıkmak

İsmail KEMANKAŞ Buluşma noktamız: Heykel Önü
Cumhuriyetin ilk kamu 
kurumları Heykel 
Önü’ndedir. 
Valilik, Adliye, 
Deftardarlık…
Kamu; Cumhuriyetle bu 
binalarda tanışmaktadır.

ç

Ahir zaman masalcıları…
Fotoğrafçılar ahir zaman masalcıları…
Bursa’da fotoğrafın tarihi, bir bakıma Heykel Önü ile özdeştir.
Yenidir Cumhuriyet, hayat gibi hayata dair belgelerde değiş-
mektedir. Cumhuriyetin ilk kamu kurumları Heykel Önü’nde-
dir. Valilik, Adliye, Deftardarlık… Kamu; Cumhuriyetle bu bi-
nalarda tanışmaktadır.  Bu nedenledir ki, Binaların ardından 
önce arzuhalciler, Ardından şipşak fotoğrafçılar sıralanır bina 
diplerine… Ve bir masaldır anlattıkları, O yüzden aslında ma-
salcıdır fotoğrafçılar,  Ahir zaman masalcıları...
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Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Yıldırım 

Bayezid Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda, AK Parti İl yönetimine 
Büyükşehir Belediyesi’nin icraatla-
rını anlatan Başkan Altepe,  “Halkın 
güvenini kazandık. Gece gündüz de-
meden Bursa’mız için üretmeye ve 
çalışmaya devam ediyoruz. Bu kenti 
çok seviyoruz. Bursa’nın her köşesi 
bizden hizmet bekliyor. Bu şehrin 
her noktasına ulaşmak ve değerleri-
mize sahip çıkmak önemli görevleri-

mizdendir” diye konuştu.
Yönetimde uzlaşmacı tutum sergi-
lediklerine değinen Başkan Altepe, 
Bursa’nın menfaati için gerekeni 
yaptıklarını ifade ederek, Gürsu Hali, 
Borsa ve Paşa çiftliği ile ilgili geç-
miş dönemlerde yaşanan sorunları 
çözdüklerini örnekledi. “İnsanlara 
tepeden bakmak veya büyüklenmek 
için değil, hizmet için buradayız ve 
bunun farkındayız. Bu şehre değer 
katacak her şeye varız” diyen Baş-

kan Altepe, “Kentimizi kısa sürede 
geliştirip değerlerini öne çıkaralım. 
Bursa’nın üretim, turizm, kaplıca 
şehri ve tarih başkenti olma nok-
tasında gerekeni yapıyoruz. Kaçak 
inşaat ve temizlik işleri gibi konu-
larda eksiklikleri tamamlamak için 
yeni birimler oluşturduk. Başta ana 
caddeler ve sahillerin temizliği gibi 
her türlü konuyla ilgilenmeye devam 
edeceğiz. Bursa’nın sağlıklı, yaşana-
bilir, çağdaş ve ulaşılabilir bir kent 
olması için çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir 
    her yerde

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerinin yanı sıra ilçe beledi-

yelerinin bugüne kadar tespit ettiği 
kaçak inşaatlar sayısal ortama taşı-
narak ‘Kaçak ve Ruhsatlı Yapı Bilgi 
Sistemi’ oluşturulacak. Çalışma kap-
samında hem Bursa’nın ‘resmi kaçak 
yapı haritası’ çıkarılmış olacak hem 
de Kaçak Yapı Bilgi Sistemi’ndeki 
veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu 
ile paylaşılarak topyekûn mücadele 
sağlanmış olacak. Yaklaşık 2 yılda 
tamamlanması öngörülen çalışmayı 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar 
Uygulama Dairesi yürütüyor.
Sağlıklı veriler toplanacak
Kaçak ve plansız yapılaşmayla mü-
cadele amacıyla bir yandan bizzat 
yıkım yaparken, diğer yandan ilgili 
tüm kurum ve kuruluşları harekete 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bursa 

Ovası’nın daha fazla talan olmasını 
engellemek için geçtiğimiz günlerde 
tarımsal alan-imar alanı arasındaki 
bölgeyi tel örgüyle ayırdı. Büyükşe-
hir Belediyesi’nin plansız yapılaş-
mayla ilgili son uygulaması, Kaçak 
ve Ruhsatlı Yapı Bilgi Sistemi oluş-
turarak, hem bilgileri şeffaf hale ge-
tirmek hem de mücadele eden kuru-
luşların işini kolaylaştırmak olacak. 
Sistem, Büyükşehir Belediyesi ekip-

lerinin tespitlerinin yanı sıra, ilçe 
belediyelerinin bugüne kadar tespit 
ettiği veya işlem yaptığı tüm kaçak 
inşaatlara ait bilgileri sayısal olarak 
Büyükşehir Belediyesi’ne vermesiy-
le oluşacak. Bazı ilçe belediyelerinin 
bilgileri Büyükşehir Belediyesi’ne 
ulaşmaya başladı. Ruhsatlı bina bilgi-
lerinin yer alacağı sistem sayesinde, 
takip ve denetim daha kolay olacak. 
Kaçak inşaatları anbean takip etmek 
mümkün olacak. Sistem, sadece ka-
çak inşaat bilgilerini değil, bölgeyle 
veya yapıyla ilgili sigorta, imar, ze-
min, yeşil alan gibi başka bilgileri de 
bünyesinde barındıracak. Tüm veri-
ler toplanıp sisteme aktarıldığında, 
Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, 
Nilüfer, Gemlik ve Mudanya’daki top-
lam 308 bin 259 binaya ait tüm bilgi-
lere tek tuşla ulaşılabilecek. 

Bursa’nın kaçak yapı haritası çıkıyor
Büyükşehir Belediyesi, kaçak inşaatla mücadelede uzun soluklu yeni bir uygulamayı 
daha başlatıyor. Uygulama kapsamında kaçak ve ruhsatlı yapı bilgi sistemi oluşturula-
rak, kaçak inşaatlarla ilgili sağlıklı veriler toplanacak.

ç

ç

Başkan Recep Altepe,  
AK Parti Bursa Yönetim 
Kurulu üyelerine Bursa’da 
yapılan yatırımları anla-
tarak, “Bu dönemde Bursa 
konuşulacak” dedi.

Gürsu’dan Kent Hali’ne taşınacak 28 esnafın 
belirlenmesi için Encümen Toplantısı’nda 

kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar’ın çektiği kuralar sonucu 
belirlenen esnaf, daha sonra dükkan numaralarını 
belirlemek için de kendileri kura çekti.
Gürsu halindeki işyerlerinin taşınmasıyla tam ka-
pasiteyle çalışacak olan hal, halen Kütahya, Bilecik, 
Yalova, Eskişehir ve Balıkesir illerine de hizmet 
vererek bölgesel bir güç konumunda bulunuyor. 
Yıllık 300 bin ton işlem hacmi bulunan merkezden 
Türkiye’nin tüm illerinin yanında yurt dışına da ta-
rım ürünleri gönderiliyor. İki başlılığın kaldırılma-
sı sayesinde tek meyve sebze borsası konumuna 
gelen ve Türkiye genelinde bünyesinde laboratuar 
bulunduran ‘tek hal’ olan Görükle Hali’nde, gıda 
güvenilirliğine yönelik tüm analizler yapılabiliyor. 
İşlem hacminin en yoğun olduğu Pazartesi, Çar-
şamba, Cuma ve Cumartesi günleri günde yaklaşık 
2 bin aracın giriş çıkış yaptığı merkez halde, Gürsu 
Hali’ndeki işletmelerin de gelmesiyle işlem hacmi-
nin daha da artması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı 
olağan toplantısı Heykel’deki tarihi bina-

da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin sel baskını yaşanan bölgelerde sürdür-
düğü inceleme çalışmaları nedeniyle katılamadığı 
meclise Başkan vekili Recep Demirhan başkanlık 
etti. Toplantıda farklı birimlerde kullanılmak üzere 
alınacak yeni araçlarla Büyükşehir araç filosunun 
genişletilmesi yönünde karar alındı. Karara göre, 
İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılma 
üzere farklı modellerde 10 söndürme, 3 adet dar 
alan aracı, 4 adet kurtarma, 1 adet merdivenli araç, 
3 adet su tankeri, 6 adet çift kabinli araç ve 1 adet 
hizmet aracı olmam üzere 28 adet yeni araç alı-
nacak. Öte yandan Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 
karlı mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 
de 2 yeni araç alınması kararlaştırıldı. 
Tarihi camilere koruma
Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan bakım ve koruma hizmetleri Büyükşehir 
Belediyesi’ne verilen Ulu Cami, 1 Murat Hüdaven-
digar Camii, Yeşil Cami, Emirsultan, Yıldırım ve 
Muradiye külliyelerinin bakım ve koruma işlerinin 
yürütülmesi için gerekli 16 personelin alınması 
için Başkanlık makamına yetki verildi.

Gürsu Hali’ndeki 
esnaf  kent haline 
taşınıyor

Büyükşehir hizmet 
filosu genişliyor

ç

Gürsu’dan Kent Haline taşınacak 28 
esnaf kura yöntemiyle belirlendi. 
Taşınmaya hak kazanan esnaflar ise 
kendi çektikleri kura ile dükkan numa-
ralarını belirledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
alınan kararla İtfaiye Daire Başkanlığı 
bünyesinde kullanılmak üzere 28 araç 
ve Fen İşleri Daire Başkanlığı bünye-
sinde kullanılmak üzere de 2 yeni araç 
alınacak.
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Bursa’nın ulaşım so-
rununu raylı sistem ve 

alternatif yolların yanı sıra 
kavşaklarla çözüme kavuştur-
mayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırı-
lacak olan Özlüce Kavşağı’nın 
temelini düzenlenen törenle 
atıldı. Sağanak yağmura rağ-
men katılımın yoğun olduğu 
törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bursa’yı geleceğe taşıya-

cak projeleri bir bir hayata 
geçirirken, ulaşı-

mın sorun olmak-
tan çıkması için 
de önemli yatı-
rımlar yaptıkla-
rını söyledi.
Bursaray’ı üni-
versite ile bu-
luşturacak olan 
Görükle hattında 

çalışmaların hızla sürdüğünü 
ve ilk 3 istasyonda yolculu 
seferlere yılbaşına kadar baş-
lanacağını kaydeden Başkan 
Altepe, “Bunun yanında Emek 
hattında da çalışmalar hız-
la sürüyor. Bursaray’ı kentin 
doğu yakası ile buluşturacak 
olan 7 duraklı 8 kilometre-
lik Kestel hattıyla ilgili çalış-
malarımız da hızla sürüyor” 
dedi. Raylı sistem çalışmaları 
sürürken, ulaşımın düğüm 

noktaları olan bölgelerde-
ki kavşak düzenlemelerinin 
de devam ettiğini hatırla-
tan Başkan Altepe, Emek 
Kavşağı’nda çalışmaların hız-
la sürdüğünü, temeli atılan 
Özlüce Kavşağı’nın ardından 
Buttim, Demirtaş ve Bademli 
Kavşakları ile ilgili çalışma-
ların startını vereceklerini 
belirtti. Sanayi bölgelerine 
ve çevre yoluna ulaşım konu-
sunda Özlüce Kavşağı’nın ki-

lit bir noktada olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, Özlü-
ce Kavşağı tamamlandıktan 
sonra sanayi bölgelerine ge-
len ağır tonajlı araçların kent 
merkezine girmesine gerek 
kalmayacağını söyledi. Özlü-
ce ile Geçit’i, Minareli Çavuş 
üzerinden birbirine bağlaya-
cak olan yeni yolda da çalış-
maların sürdüğünü hatırlatan 
Başkan Altepe, “Yeni açılacak 
yol İzmir yolu Özlüce Kavşağı 
ile Mudanya yolu Geçit Kavşa-
ğını birbirine bağlayacak. Ni-
lüfer Organize Sanayi Bölgesi 
ve Pilot sanayiden çıkan ağır 
tonajlı araçların çevre yoluna 
bağlanmaları için alternatif 
bir güzergah oluşturacağız. 
Bu sayede ağır tonajlı araç-
lar kent merkezine girmeden 
Özlüce Kavşağı’ndan sanayi 
bölgelerine ve çevre yoluna 
ulaşabilecekler” diye konuştu.

Ulaşım sorununa bir neşter daha vuruldu

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılacak olan 

Özlüce Kavşağı’nın temeli 
törenle atıldı. 

ç
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Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 
bin öğrencinin eğitim görmesinin 

yanında Tıp Fakültesi Hastanesi nedeniy-
le her gün yüzlerce vatandaşın giriş çıkış 
yaptığı Görükle Kampüsü’ndeki trafik 
karmaşasını, Tıp Fakültesi arkasına yapı-
lan alternatif güzergahla çözüme kavuş-
turuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ 
Üniversitesi Görükle Kampüsü’ne rahat 
ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıy-
la raylı sistem çalışmalarına hız verirken, 
diğer taraftan da kampüs alanı içinde 
alternatif güzergahlar oluşturuyor. Tıp 
Fakültesi Hastanesi nedeniyle her gün 
yüzlerce vatandaşın giriş çıkış yaptığı 
kampüs içinde yaşanan trafik karmaşa-
sının çözümü için hastanenin arka tara-
fına 250 metre uzunluğunda bölünmüş 
yoldan oluşan alternatif bir güzergah 
oluşturuldu. Çalışmaların tamamlanma 
aşamasına geldiği yol sayesinde, Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’ne gelen araçlar, kam-
püs içindeki üst yoldan doğrudan hasta-
neye ulaşabilecek. Bu sayede rektörlük 
binasının çevresindeki trafik yoğunluğu 
da azaltışmış olacak. 
Başkan altepe, yaklaşık 45 bin nüfusu 
bünyesinde barındıran üniversitesinin 
sorunlarının çözümü noktasında her za-
man işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde 
çalıştıklarını belirten uludağ üniversitesi 
rektörü Prof.Dr. Mete Cengiz, destekleri 
nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Rey-
han ve Kayhan bölgelerinin tam or-

tasından geçen Cumhuriyet Caddesi’ne 
gece gündüz işlevsellik kazandırmayı 
hedefleyen nostaljik tramvay projesinde 
inşaat başlıyor. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, ihaleyi kazanan Y.P 
İnşaat firmasının yetkilileriyle sözleşme 
imzalayarak, yer teslimini yaptı. Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar ile Burulaş Genel Müdürü Dr. Ali 
Kaya’nın da katıldığı imza töreninde ko-
nuşan Başkan Altepe, sözleşme süresinin 
6 ay olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin 
inşaatı mart ayı içinde bitirmek olduğu-
nu söyledi.
İnşaat bayram sonunda başlıyor
İhaleyi alan firmanın İstanbul’daki Ka-
dıköy Moda Tramvay Hattı ile Gazian-
tep’teki tramvay hatlarını yapan alanında 
uzman bir firma olduğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, “Bugün yaptığımız söz-
leşmeyle yer teslimini yaptık. Kurban 
Bayramı’nın hemen ardından çalışmalar 
başlayacak. Sözleşmeye göre işin süre-
si 6 ay. Ancak bir mart ayı içinde çalış-
maların tamamlanmasını hedefliyoruz. 
Cumhuriyet Caddesi Bursa’nın kalbinden 
geçen çok önemli bir arter. Çarşı ve Han-
lar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesi yönündeki çalışma-
larımız sürürken, nostaljik tramvay da 
bölgeye gece gündüz bir canlılık katacak. 
Halkımız Tatarlık Köprüsü ile Zafer Mey-
danı arasında tramvayla ulaşımın keyfini 
yaşayacak. Bu arada Kayhan Meydanı 
ile ilgili çalışmalarımız da hızla sürüyor. 
Devlet Bakanımız Faruk Çelik, Tekel bi-
nasında 10 gün içinde yıkımlara başlaya-
bileceğimizi söyledi.  Bölgeye hem güzel 
bir meydan hem de tramvayla önemli 
bir kent aksesuarı kazandırmış olacağız” 
dedi.

Emek Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor

Kampüs trafiği 
Büyükşehir’le 
rahatlayacak

Nostaljik tramvayda 
ilk kazma vuruluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin, raylı sistem, yeni yol açma ve kavşak düzenleme çalış-
maları arasında yer alan Emek Kavşağı’nda fiziki gerçekleşme yüzde 65’e ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım 
yatırımlarında aslan payını alan 

Bursaray’ı üniversiteyle buluşturacak 
olan hattın ilk üç istasyonunda yolculu 
seferlere yılsonuna kadar başlanması 
planlanıyor.  Kesintisiz ve konforlu ula-
şımı Uludağ Üniversitesi ile buluştura-
cak olan Bursaray Üniversite etabında 
çalışmalar aralıksız sürürken, Altınşe-
hir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonlarında 
Temmuz ayında başlayan test sürüşleri 
devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın 
ile birlikte çalışmaların devam ettiği is-
tasyonlarda incelemelerde bulunan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, çalışmalar hakkında Raylı Sistemler 
Daire Başkanı Eren Kural’dan bilgiler 
aldı. Hattın ilk 3 istasyonunda fiziki ger-
çekleşmenin yüzde 99’a kadar çıktığını 
ifade eden Başkan Altepe, elektrik sis-
temleri ve otomasyonla ilgili çalışmala-
rın sürdüğünü söyledi.

Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce istas-
yonlarında test sürüşlerinin devam 
ettiğini dile getiren Başkan Altepe, “Bu 
istasyonlarda yılsonuna kadar yolcu 
taşımayı hedefliyoruz” dedi. Hattın di-
ğer istasyonları olan 100. Yıl, Batıkent 
ve Üniversite istasyonlarında da çalış-
maların hızla sürdüğünü vurgulayan 
Başkan Altepe, bu güzergahta da fiziki 
gerçekleşmenin yüzde 70’i aştığını kay-
detti. Başkan Altepe, 2011 yılının orta-
larında üniversiteye kadar kesintisiz ve 
konforlu ulaşımın başlamasını hedefle-
diklerini de sözlerine ekledi.

Yolculu seferlere 
gün sayılıyor
ç

ç

ç

ç

Ulaşım anayasası için anket çalışması
çKesintisiz ve konforlu ulaşımı Uludağ Üni-

versitesi ile buluşturacak olan Bursaray 
Üniversite etabında çalışmalar aralıksız sürerken, 
Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonlarında 
Temmuz ayında başlayan test sürüşleri devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın ile birlikte çalışmaların 
devam ettiği istasyonlarda incelemelerde bulu-
nan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
çalışmalar hakkında Raylı Sistemler Daire Başka-
nı Eren Kural’dan bilgiler aldı. Hattın ilk 3 istas-
yonunda fiziki gerçekleşmenin yüzde 99’a kadar 
çıktığını ifade eden Başkan Altepe, elektrik sis-

temleri ve otomasyonla ilgili çalışmaların sürdü-
ğünü söyledi.
Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonlarında 
test sürüşlerinin devam ettiğini dile getiren Baş-
kan Altepe, “Bu istasyonlarda yılsonuna kadar 
yolcu taşımayı hedefliyoruz” dedi. Hattın diğer 
istasyonları olan 100. Yıl, Batıkent ve Üniversite 
istasyonlarında da çalışmaların hızla sürdüğünü 
vurgulayan Başkan Altepe, bu güzergahta da fi-
ziki gerçekleşmenin yüzde 70’i aştığını kaydetti. 
Başkan Altepe, 2011 yılının ortalarında üniversi-
teye kadar kesintisiz ve konforlu ulaşımın başla-
masını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Bursaray Emek Hattı çalış-
maları kapsamında inşaatı-

na başlanan Emek Kavşağı’ndaki 
çalışmalar hızla sürüyor. Kavşak 
düzenleme, raylı sistem hattı ve 
raylı sistem istasyonu olmak üze-
re 3 aşamalı olarak gerçekleştiri-
len çalışmaları yerinden incele-
yen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Emek Kavşağı’nın 
yüzde 65’inin, Bursaray Korupark 
İstasyonu’nun ise yüzde 60’ının 

tamamlandığını vurguladı.
Mudanya yolunun, Bursa’nın 
sahile açılan en önemli kapısı 
olduğunu hatırlatan Başkan Al-
tepe, bu nedenle projenin geniş 
bir projeksiyonda ele alındığını 
vurguladı. Gelecekteki trafik yo-
ğunluğu da düşünülerek, normal 
kavşaklardan iki kat daha geniş 
bir alanda çalışmaların yürütül-
düğünü dile getiren Başkan Alte-

pe, “Mudanya yolu geliş ve gidiş 
istikametleri 3’er şerit olacak. 
Aynı anda hem kavşak, hem de 
raylı sistem ve istasyon inşaatı 
devam ediyor. Ay sonuna kadar 
Mudanya giriş istikametini, 1 ay 
sonra da geliş istikametini trafi-
ğe açmayı planlıyoruz. Hedefimiz 
çalışmaları bir an önce tamamla-
yarak kavşak ve istasyonu Bursa-
lıların kullanımına açmak” dedi.
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Kayhan meydanı 
için tarihi adım

Eskişehir Hanı’nda 
çalışmalar başladı

Altıparmak’a prestijli meydan

Tarihi ve 
k ü l t ü r e l 

mirasın ayağa 
kaldırılması ça-
lışmaları kapsa-
mında onlarca 
tarihi han ve 
hamamı restore 
eden Büyükşe-
hir Belediyesi, 
bir taraftan da 
kentin tarihi si-
luetini gölgeleyen binaları kaldırmak için 
yoğun çaba harcıyor. Özellikle Kayhan 
bölgesinin siluetini tamamen kapatan 
eski Tekel binasının kaldırılarak, buranın 
meydan olarak bölgeye kazandırılması 
için büyük mesai harcayan Büyükşehir 
Belediyesi’ne Ankara’dan müjdeli haber 
geldi. Konunun Ankara’daki takipçisi 
olan ve bürokratik engellerin aşılması 
için gerekli temaslarda bulunan Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, konuyla ilgili olarak 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile biraya 
geldi. Tekel binasının kaldırılması halin-
de Bursa’nın çehresini değiştirecek bir 
meydan projesinin hayata geçirileceğine 
vurgu yapan Bakan Faruk Çelik, bunun 
için de binanın Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredilmesi gerektiğini kaydetti. Bursa 
adına olumlu geçen görüşmenin ardın-

dan Maliye Ba-
kanı Mehmet 
Şimşek, Adalet 
B a k a n l ı ğ ı ’ n a 
tahsisli bina-
nın Büyükşehir 
B e l e d iye s i ’ n e 
devredilmesine 
ilişkin gerekli ta-
limatları verdi.
Tekel binasının 
tarihi Kayhan 

bölgesinin tüm güzelliklerini gölgele-
diğini ifade eden Başkan Altepe, “Uzun 
süredir bu binanın kaldırılıp, meydana 
dönüştürülmesi gerektiğini söylüyorduk. 
Bu konudaki projelerimizi de hazırladık. 
Ancak çalışmalara başlamak için binanın 
bize tahsisi gerekiyordu. Ankara’da yapı-
lan yoğun görüşme trafiği sonunda bina-
nın bize tahsisiyle ilgili gerekli talimat-
lar verildi. Adalet Bakanlığı’na tahsisli 
bina Milli Emlak’a oradan Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilecek. Artık bu bü-
yük projede en büyük engel aşılmış oldu. 
Bürokratik engeller tamamlandığında 
binanın yıkımıyla ilgili çalışmalara başla-
yacağız ve bölgenin tarihi siluetini ortaya 
çıkaracak meydan projemizin startını ve-
receğiz” diye konuştu.

Bursa’nın tarihi değerlerini ken-
te kazandırmak için büyük çaba 

harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu ça-
lışmalar kapsamında mülk sahiplerin-
den kat karşılığı olarak alınan Eskişehir 
Hanı’nda restorasyon çalışmalarına baş-
ladı. Zaman içinde bakımsızlık nedeniyle 
harabe haline gelen yapıların büyük bö-
lümü yıkılırken, restorasyon çalışmaları 
tamamlandığında bölge ayrı bir değer 
kazanacak. Davut Paşa tarafından 1517 
yılında yaptırılan orijinal hana ait bugün 
sadece birkaç kemer ve hücresi kalmıştır. 
Hanın ortasında bir mescidin olduğu be-
lirtilir. Eski mescidin yerinde bu gün yer 
alan yeni mescit Şiblizade adındaki bir 

şahıs tarafından yaptırılmıştır. 1530 ve 
1765 yıllarında meydana gelen yangınlar 
sonucu büyük zararlar gören çarşı 1608 
yılında Kalenderoğlu isyanlarında yakılıp 
yıkılmış, zaman içerisinde günümüzdeki 
görünümüne bürünmüştür.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak tüm 
projelerde kent dinamikleriyle iş-

birliği yaparak katılımcı bir yönetim an-
layışı sergileyen Başkan Altepe, İl Genel 
Meclisi Toplantısı’nda meclis üyeleriyle 
bir araya geldi. Devam eden yatırımlar ve 
planlanan projelerle ilgili sunum yapan 
Başkan Altepe, Altıparmak’taki eski SSK 
binalarının bulunduğu alanı da Bursa’ya 
en iyi şekilde kazandırmayı amaçladık-
larını vurguladı. Dünya’daki birçok şe-
hirde çok güzel meydanlar olduğunu fa-
kat Bursa’nın böyle önemli bir eksiğinin 

bulunduğunu belirten Altepe, “Bursa’da 
böyle meydanlar yok. Şimdi bunlar da 
yapılacak. Bunlardan bir tanesi de geç-
tiğimiz günlerde gündeme geldi. Mesela 
Altıparmak’taki eski SSK binası. Binayı 
İl Genel Meclisimiz kendi üzerine almış. 
Orasını şelaleleriyle Bursa’ya yakışan 
güzel bir meydan yapalım diyoruz. Ama-
cımız Bursa’ya güzel meydanlar, güzel 
alanlar kazandırmaktır. Prestijli bir kent 
merkezi yapmaktır. İnsanların nefes ala-
cağı alanlar kazandırmaktır” diye konuş-
tu.

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Kayhan bölgesini beton yığı-
nıyla gölgeleyen tekel binasının kaldırılıp, buranın meydana 
dönüştürülmesi yönündeki projesinde bir engel daha Bakan 
Faruk Çelik’in girişimleriyle aşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması 
çalışmalarına Davut Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan ve 
eski adıyla Bat Pazarı olarak bilinen Eskişehir Hanı’nı da ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, halen İl Özel İdare bün-
yesinde bulunan Altıparmak’taki eski SSK binalarının bulunduğu 
alanı Bursa’ya prestijli bir meydan olarak kazandırmak istediklerini 
söyledi.
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Fabrika-i Hümayun eğitimin hizmetinde

Mahkeme hamamı 
mart ayında açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın simgesi ve en önemli halk 

danslarından biri olan kılıç kalkan oyu-
nunu “Efsanevi Miras Kılıç Kalkan” adıyla 
belgesele dönüştürülerek ölümsüzleşti-
rildi.
Kılıç kalkan belgeseli ‘Efsanevi Miras’ın 
tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin de katıldığı törenle 
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda 
yapıldı. Bursa’nın birçok güzelliği içinde 
barındıran özel bir kent olduğunun al-
tını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kılıç kalkanın da Bursa’nın 
dünyaca ünlenmiş özelliklerinden biri 
olduğunu kaydetti. Başkan Altepe, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın tarihi 
ve kültürel eserlerini ayağa kaldırarak 
koruma projelerini hızla sürdürürken, 
kentin soyut tarihi mirasının da göz ardı 
edilmediğine dikkati çekti. Kılıç kalkanın 
da bu soyut tarihi miraslardan biri oldu-
ğuna işaret eden Başkan Altepe “Nasıl 
tarihi eserleri onarıp gün ışığına çıka-
rıyorsak, Bursa’nın adıyla özdeşleşmiş 
ve simgesi haline gelmiş en önemli halk 
danslarından biri olan kılıç kalkanı da 
öyle koruyoruz. Kılıç kalkan, şanlı tarihi-
mizi gelecek nesillere aktarmada önemli 
bir yapıtaşıdır. Bu nedenle her fırsatta 
bu soyut tarihi mirasımızı gelecek ku-
şakların da tanımasını ve sürdürmesini 
sağlamak adına elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Bu belgeseli, kentin tüm 
değerlerinde olduğu gibi kılıç kalkanı da 
sonsuza kadar yaşatacağına inandığımız 
için hazırladık” dedi.

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) Kay-
seri Buluşması’nda Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi yayınları ilgi odağı oldu.  
Bursa’nın gerek tarihi kültürel yönleri 
gerekse somut olmayan kültürel özellik-
lerinin yer aldığı yayınlar, toplantıya ka-
tılan yerli ve yabancı konuklar tarafından 
kapışıldı. Stand üzerinde yer alan 600’ü 
aşkın kitabın talebi karşılayamaması ne-
deniyle ‘yayın talep formu’ oluşturuldu. 
Talep formunu doldurarak Büyükşehir 
Belediyesi yayınlarından talep edenlerin 
sayısı da 400’ü aştı.
Tarihi Kentler Birliği’nin(TKB) 10. Buluş-
ması, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın da katılımıyla Kayseri’de ger-
çekleştirildi. Tarihi mirasın korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması anlamında 
Türkiye’de en etkin örgütlenmelerden biri 
olan TKB’nin 10. Yıl Buluşması’nda, “Tari-
hi Kentlerde Yönetim Planları, Alan Yöne-
timi ve Yerel Katılım” konuları görüşüldü. 
Toplantının ilgi çeken bölümlerinden 
biri de katılan belediyelerin yayınları ve 
projeleri oldu. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi yayınları standı, yaklaşık 900 kişi-
nin katıldığı TKB Buluşması’nda yoğun 
ilgi gördü. Bursa ile ilgili yayınlara adeta 
akın eden katılımcılar, yayınların sayıca 
talebi karşılayamaması üzerine ‘yayın 
talep formu’ doldurarak Büyükşehir 
Belediyesi’nden kitap talep etti. Araların-
da Avrupa’dan konukların da bulunduğu 
katılımcılar, Bursa’nın tarihi kimliğinin 
yayınlar aracılığı ile tanıtılmasından bü-
yük bir heyecan duydular. Toplantı sıra-
sında zaman zaman, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yayınları standının önünde 
uzun kuyruklar oluştu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları 
standını ziyaret eden ÇEKÜL Başkanı ve 
TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen, kısa süre içinde birbirinden 
değerli yayınların çıkarılmış olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nin çıkardığı son 
harita ve yayınları yakından inceleyen 
Prof. Sözen, “Bursa’nın bu alandaki biri-
kimini biliyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu 
birikimin bir sonucu olarak yeni çok sa-
yıda yayının da Bursa belgeliğine kazan-
dırılmış olması çok önemli. Emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Tabii en büyük kut-
lamayı, bu işin önünü açan Başkan Recep 
Altepe alıyor” dedi.

Osmanlı Devleti’nin 158 yıl 
önce ipek üretimi için kurdu-

ğu Fabrika-i Hümayun, modaya yön 
verecek eğitim kurumu olarak yeni 
eğitim dönemine açıldı. Akademik 
yılın açılışı nedeniyle düzenlenen 
törende konuşan Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetin-
deki bu tarihi binanın kente kazan-
dırılması için göreve geldikleri ilk 

günden itibaren çalışmalara başla-
dıklarını söyledi. Bina ile ilgili res-
torasyon ve rekonstrüksiyon pro-
jelerini hazırlattıklarını ve tam son 
aşamaya geldiklerinde modacı Fa-
ruk Saraç’ın buraya talip olduğu-
nu hatırlatan Başkan Altepe, kısa 
zaman içinde bu tarihi yapı ayağa 
kaldırıldı ve Bursa kimlikli bir ese-
re daha kavuşmuş oldu. Yüzyıllar-

ca Avrupa saraylarını giydiren ve 
ipekli kumaşlarından vergi alın-
mayan şehir olan Bursa, bundan 
sonra moda tasarımı konusunda 
da söz sahibi olacak. Artık moda 
tasarımı dendiğinde akla başka 
ülkeler değil ilk olarak Bursa gele-
cek” diye konuştu. Protokol üyeleri 
daha sonra yeni eğitim yılı için ha-
zırlanan pastayı birlikte kesti.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel mirası koruma çalışma-

ları arasında yer alan ve 1421 yılında 
Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu İbrahim 
Paşa tarafından yaptırılan Mahkeme 
Hamamı’nda restorasyon çalışmaları 
hızla sürüyor. Takas yoluyla Sosyal Hiz-
metler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 
alınan tarihi yapıdaki çalışmaları yerin-
de inceleyen Başkan Altepe, hamamın 
içini de gezerek, yüklenici firmanın yet-
kililerinden çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Seyfettin Avşar ve Projeler Koordi-
natörü Aziz Elbas ve Fen İşleri Daire Baş-
kanı Fehmi Ökten’in de hazır bulunduğu 
incelemede gelinen noktayı değerlendi-
ren Başkan Altepe, restorasyon çalışma-
ları bittiğinde bölgenin kimlikli bir semt 
haline geleceğini kaydetti. Ayağa kaldırı-
lan tarihi yapılara farklı fonksiyonlar ve-

rerek buraları yaşayan mekanlar haline 
getirdiklerini dile getiren Başkan Altepe, 
“Hamamın bir bölümü tamamen harabe 
halindeydi. Biz projeyi bir bütün olarak 
ele aldık. Çalışmaların Mart ayı sonuna 
kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Tarihi 
yapının bir bölümü yine hamam olarak 
kullanılacak, diğer bölümü ise sosyal ve 
kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir 
aktivite merkezi haline getirilecek” diye 
konuştu.

Kılıç kalkan 
efsanesi
belgesel oldu

Bursa yayınlarına 
ilgi tavan yaptı

ç

ç

ç

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Modacı Faruk Saraç’ın işbirliğiyle gerçek kimliği-
ne kavuşan Fabrika-i Hümayun, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak 
2010-2011 eğitim dönemine başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin harabe halindeki kent 
ziynetlerini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında resto-
rasyonunu sürdürdüğü Mahkeme Hamamı’nın Mart ayında 
hizmete açılması planlanıyor. 
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Bursa dünya vitrininde

Dünya gelinde Le Meridien, W Ho-
tel ve Sheraton gibi 1000’in üze-

rinde marka otelin işletmeciliğini yapan 
Starwood şirketinin Yatırımlar Müdürü 
Alexander Rae, Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti. 
Son dönemde turizm yatırımlarının ön 
plana çıktığı Bursa’ya yatırım yapmayı 
hedeflediklerini ve Çelik Palas Otel’de 
incelemelerde bulunduklarını belirten 
Rae, Başkan Altepe’ye Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projelerini sordu.
Bursa’nın 25’in üzerinde sanayi bölge-
siyle en fazla ihracat yapan ikinci kent 
olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, 250 
civarında yabancı firmanın da Bursa’da 
faaliyet gösterdiğini kaydetti. Bursa’nın 
artık emek yoğun sanayiye doyduğunu 
bu nedenle kentin turizm değerlerini ön 
plana çıkarmak için yoğun bir çalışma 
başlattıklarını belirten Başkan Altepe, 
“Bursa artık yönünü turizme çevirdi. 
Yerel yönetim olarak bizim de yönlen-
dirmemizle kentin her köşesinde otel 
inşaatları yükseliyor. Osmanlı’nın ilk 
başkenti olan ve ilk 6 padişaha ev sa-
hipliği yapan kentimizde, bu değerleri 
ön plana çıkarıyoruz. Bunun yanında 
Türkiye’nin en önemli kayak merkezi 
olan Uludağ ile ilgili önemli çalışmala-
rımız var. Yeni teleferik projesi ile kent 
merkezinden kayak yapılan bölgeye 21 
dakikada konforlu ulaşımı sağlayacağız. 
Bu sayede kent merkezindeki otelde ka-
lan konuklar bile 21 dakika sonra kayak 
yapma imkanına kavuşacak” dedi.
Başkan Altepe’nin verdiği bilgiler doğ-
rultusunda özellikle otel işletmeciliği 
açısından Bursa’nın önemli bir merkez 
olduğunu öğrendiğini kaydeden Ale-
xander Rae, “Öncelikle Bursa’nın geli-
şimi yönünde yaptığınız çalışmalar ve 
planladığımız projeler nedeniyle sizi 
kutluyorum. Bursa’da önemli bir turizm 
potansiyeli olduğunu gördük. Bursa’ya 
öncelikli yatırım yapılacak iller arasında 
görüyoruz” dedi.

Almanya’nın Münih kentinde ger-
çekleştirilen ve 3 gün süren fuar-

da, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 80 
metrekarelik standında dünya vitrinine 
çıktı. Türkiye’deki yerel yönetimlerden 
fuara katılan tek belediye olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, standında yer 
alan tarihi şehir merkezinin ışıklandırıl-
mış dev maketi ile yeni stadyum projesi 
Timsah Arena’nın maketleri ziyaretçi-
lerden büyük ilgi gördü.
“Dünya markası olma  
yolunda hızlı adımlar”
Büyükşehir Belediyesi, projelerden so-
rumlu geniş kadrosuyla kentin tanıtı-
mını ve Bursa’nın vizyon projelerinin 
paylaşımı için Münih’teki fuarda hazır 
bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsi-
len fuara katılan Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Var-
dar, Bursa’nın marka kent olması için 
öncelikle tüm dünyadaki tanınırlığının 
artması gerektiğine dikkati çekti. Expo 
Real 2010’un, Bursa’yı tarihi dokusu, 
kültürel değerleri ve dünyaya açılan 
yeni projeleriyle tanıtmak için önemli 
bir fırsat olduğuna işaret eden Vardar, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak bu fırsa-
tı değerlendirdik. Şehir plancısı, mimar 
ve mühendis arkadaşlarımızla Bursa’yı 
dünyaya tanıtmak için Avrupa’daki en 
büyük emlak ve gayrimenkul fuarında 
yerimizi aldık. Fuarda kentimizi tarihi 
mekanlarını aydınlatmalı maketimiz-
le gözler önüne sererken, yeni prestij 
projemiz olan Timsah Arena’yı da Av-
rupalı yatırımcılara tanıtıyoruz. Bu fu-
arın gerek kentin tanıtımı, gerekse şeh-
re katma değer sağlayacak projelerin 
hayata geçirilmesi açısından Bursa’ya 

fayda sağlayacağına inanıyorum” diye 
konuştu.
Fuarda kentin prestij projesi Timsah 
Arena’nın yanı sıra Tarihi Çarşı ve Han-
lar Bölgesi’nde uygulanan projeler, 
kentin 8 bin 500 yıllık geçmişinin göz-
ler önüne serildiği Arkeopark Projesi, 
Gökdere Vadisi Eğlence Parkı ile başta 
Mudanya Sahil Düzenlemesi ve Sıcaksu 
olmak şehirde uygulanması planlanan 
kentsel dönüşüm projeleri sergilendi.

Münih’te 64 bin metrekarelik Messe 
München fuar alanında 73 ülkeden 14 
bin 750 firma temsilcisi, bin 580 ser-
gici ve 35 binin üzerinde katılımcıyla 
bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen Expo Real 
2010’u bine yakın gazeteci takip edi-
yor. Katılımcıların yüzde 86’sını yatı-
rımcıların oluşturulduğu fuarda, ayrıca 
proje geliştiriciler, finans sektörü tem-
silcileri, mimarlar, plancılar ve şehir 
yöneticileri yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Re-
cep Altepe, yaz sezonunun sona er-

mesinin ardından Havuzlupark’ta baş-
latılan düzenleme çalışmalarını yerinde 
inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar’ın da katıldığı 
inceleme gezisinde Fen İşleri Daire Baş-
kanı Fehmi Ökten’den çalışmalar hak-
kında bilgiler alan Başkan Altepe, çalış-
malar tamamlandığında Havuzlupark’ın 
365 gün aralıksız hizmet vereceğini 
söyledi.
Havuzlupark yeniden doğuyor
Bu dönem Bursa’da 7’den 70’e herkesin 
rahatlıkla spor yapabilmesi için kentin 
her köşesinde spor tesisi yatırımlarına 
hız verdiklerini dile getiren Başkan Al-
tepe, kent merkezindeki Havuzlupark’ın 
da en önemli tesislerden biri olduğunu 
hatırlattı. Üzerinin açık olması nedeniy-
le sadece yaz aylarında kullanılabilen 
Havuzlupark’ın tam kapasite ile çalışa-
madığını ifade eden Başkan Altepe, bu 
nedenle tesisin üzerinin kapatılmasıyla 

ilgili çalışmalara başladıklarını kaydet-
ti. Sadece çatı değil, Havuzlupark’ın bir 
bütün olarak ele alındığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Kafeterya ve soyunma 
odaları modernize ediliyor. Bunun ya-
nında projede yerden ısıtma sistemi 

olacak. Böylelikle halkımız sadece yaz 
aylarında değil kar yağarken bile havuza 
girmenin keyfini çıkarabilecek. Bunun 
yanında yeni düzenlemelerle Havuz-
lupark bir spor tesisi olmanın yanında 
yeni bir sosyal tesis olacak” dedi.

Yabancı  
turizmcinin 
gözü Bursa’da

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel ziynetlerinin yanı sıra şehre katma değer sağlayacak yeni projeleri, Avrupa’nın en 
büyük emlak ve gayrimenkul fuarı olan Expo Real 2010’da dünyaya tanıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve 
Bursaspor’un simgesi timsah modeli ile tasarlanan yeni stadyum Timsah Arena’nın maketi fuarda büyük ilgi gördü.

Dünya gelinde 1000’in üze-
rinde marka otelin işletmeci-
liğini yapan Starwood şirketi-
nin yöneticileri yatırım yapma 
kararı aldıkları Bursa’daki 
gelişmeleri Başkan Altepe’den 
öğrendi.

Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Bursalıların buluşma noktası haline gelen 
Çekirge’deki Havuzlupark, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla yılın 365 günü halkın 
kullanımına açılıyor. 

Havuzlupark 365 gün hizmet verecek



Kasım 2010 Sehir Postası
.

. 9

Bursa Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi, 2010-2011 çalışma 

dönemine hızlı başladı. Kısa süre 
içinde tüm çocukların buluşma 
noktası haline gelen ve kent yöne-
timinde çocukların daha fazla söz 
sahibi olmasını hedefleyen Çocuk 
Meclisi’nin yeni dönem açılış töre-
nine Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Enes Keskin, Ço-

cuk Meclisi yönetimi ve 200’ün 
üzerinde çocuk katıldı. Çocuk 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Me-
like Altın, törende yaptığı konuş-
mada çocukların kent yönetimine 
daha aktif katılımını sağlamak için 
çeşitli çalışmaları hayata geçir-
diklerini belirterek, bu dönemde 
farklı kurslarla sosyal paylaşımı 
daha da artıracaklarını vurgula-
dı. Bursa Kent Konseyi Başkanı 

Mehmet Semih Pala, tüm meclis-
lere olduğu gibi Çocuk Meclisi’nin 
çalışmalarına da sonuna kadar 
destek verdiklerini söyledi. Bur-
sa Kent Konseyi’nin meclisleri ve 
çalışma gurupları ile Türkiye’de 
örnek alındığını hatırlatan Pala, 
salonu dolduran çocuklara sesle-
nerek, “Sizler bizim geleceğimiz-
siniz. Bu nedenle yapmak istediği-
niz tüm faaliyetlerin destekçisiyiz. 
Cumartesi günleri hepinizi Kent 
Konseyi’ne bekliyoruz. Burada 
farklı etkinliklerle, yeni arkadaş-
lıklar edineceksiniz ve kendinizi 
geliştireceksiniz” diye konuştu.

ç

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sür-
düren Çocuk Meclisi, 2010-2011 çalışma dönemini 
düzenlenen törenle başlattı. 

Alacahırka ve Pınarbaşı Mahallelerinde etkili olan sel baskınlarının ardın-
dan gündeme getirilen ‘altyapı yatırımlarının yetersizliği’ tartışmalarına 

BUSKİ, rakamlarla son noktayı koydu. BUSKİ’den yapılan açıklamada, 
1989-2004 yılları arasında 275 bin 274 metre yağmur suyu hattı döşendiği, 

2004-2010 yılları arasında imalatı yapılan yağmur suyu hattının ise 591 
bin 138 metreye ulaştığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 
tarihi ve kültürel mirasını ayağa 

kaldırma çalışmaları kapsamında İlahi-
yat Fakültesi işbirliğiyle düzenlendiği 
Uluslararası Hocazade Sempozyumu, 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Osmangazi Salonu’nda yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karadağ, sempozyumun açılışın-
da yaptığı konuşmada, geleceği sağlam 
temeller üzerine inşa etmenin yolunun 
tarihi doğru okumaktan geçtiğini söy-
ledi. Tarihin doğru okunması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi olarak unutulan 
tüm değerleri gün yüzüne çıkarmak için 
önemli çalışmalara imza attıklarını dile 
getiren Karadağ, “Geçmişine yabancı 
kalan, görmezden gelen, gerekli dersleri 
çıkarmayan milletlerin ilerleme kaydet-
mekte sorunlar yaşaması kaçınılmazdır. 
Medeniyetleri ayakta tutan birçok de-
ğer vardır. 150 yıl boyunca Osmanlı’ya 
başkentlik yapan Bursa, medeniyetin 
şekillenmesinde, gelişmesinde ve ge-
nişlemesinde etkin bir rol üstlenmiştir. 
Bağrından bir cihan devleti çıkarmakla 
kalmamış, o devlete yön veren sultanla-
rın eğitim hayatına ciddi katkılar sağla-
mıştır. Hocazade, özellikle Fatih Sultan 
Mehmed’in değer verdiği hocalarından 
biridir. Hocazade bu anlamda da impa-
ratorluğun görünmez dinamiklerinden 
sayılmaktadır” dedi.
Sempozyum Hazırlama Komitesi Baş-
kanı Doç.Dr. Tevfik Yücedoğru ise geçen 
yıl yapılan Uluslararası Molla Fenari 
Sempozyumu’nun ardından Büyükşehir 
Belediyesi ile ikinci uluslararası sem-
pozyumu hayata geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. Yücedoğdu, 
bu sempozyumun Bursa’nın kültürel 
mirasının tanıtılmasına önemli bir katkı 
sağlayacağını da sözlerine ekledi. İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Saim Kı-
lavuz da ‘Bursa tarihinden güç alıyor’ slo-
ganıyla geçen yıl ilk uluslararası sempoz-
yumu hayata geçirdiklerini ve yaklaşık 1 
yıl süren yoğun bir çalışma temposunun 
ardından da Hocazade Sempozyumu’nun 
hazırlandığını vurguladı. Bursa’nın unu-
tulmaya yüz tutan tüm değerlerine sahip 
çıkması nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve ekibine teşek-
kür eden Kılavuz, üniversitelerin üret-
tiklerini toplumla paylaşma görevini bu 
sempozyumlar aracılığıyla yerine getir-
diğini kaydetti.

Felaketin nedeni bilinçsiz yapılaşma
Geçtiğimiz ay son 50 yılın en fazla yağışının bir günde yağ-
ması ile yaşanan ve Alacahırka ile Pınarbaşı Mahallelerinde 
yaşanan sel baskınının bilançosu, BUSKİ ekiplerinin son 6 
yılda yaptığı yağmur suyu hatları imalatı sayesinde hafifle-
di. Sel baskınında sular altında kalan evlerin büyük bir bö-
lümünün dere yatağı seviyesinin bile altında olması ve dere 
yatağı alanında bulunması felaketin altyapı yetersizliğinden 
değil, daha çok bilinçsiz ve çarpık yapılaşmadan kaynaklan-
dığını gözler önüne serdi.
Altyapıya 565 milyon TL’lik yatırım
BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, 2004-2010 yılları ara-
sında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma te-
sisleri için toplam 565 milyon 870 bin 264 TL’lik yatırım 
yapıldı. Sel baskınlarının önlenmesinde en önemli etkeni, 
yağmur sularının kanalizasyon hatlarından ayrılması oluş-
tururken, BUSKİ son 15 yılda yapılan yağmur suyu hattı 

imalatının 2 katını son 6 yılda hayata geçirdi. Bursa kent 
merkezine 1989-2004 yılları arasında 275 bin 274 metre 
yağmur suyu hattı döşenirken, 2004-2010 yılları arasında 
ise 591 bin 138 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. 
Yine son altı yılda 1 milyon 749 bin 158 metre içme suyu 
hattı ve 1 milyon 126 bin 953 metre de kanalizasyon hattı 
imalatı gerçekleştirildi.
Dere yatakları içine yapılan ve risk altında bulunan bina-
ların tek tek tespit edildiğini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu binaların da kamulaştırılarak yı-
kılacağını söyledi. Başkan Altepe, dere yataklarına çöp atı-
lan bölgelerde bu sorunun önüne geçmek için çöp tahliye 
sistemleri kurmak için çalışmaların hemen başlatıldığını 
kaydetti.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinde evleri su-
lar altında kalan 24 ihtiyaç sahibi vatandaşa ikişer adet halı 
ve çekyat dağıtarak, bir nebze de olsa yaraları hafifletti.

Bursa tarihinden 
güç alıyor

Çocuk meclisi yeni döneme hızlı başladı

ç

Sel bilançosunu 
yatırımlar hafifletti
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Fotoğraf ortak dil oldu
Tayyare Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen konserde, sezon açı-

lışının heyecanını yaşayan Büyükşehir 
Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği 
Bölümü İcra Heyeti, sanatseverlere 
türkü ziyafeti çekti. Konserin ilk bölü-

münde usta sanatçı 
Kemal Kamalı’nın 
şefliğinde sahneye 
çıkan sanatçılar, 
Bursa yöresinin 
türkülerini seslen-
dirdi. Konserde, 
‘Kandilli Yazmayı’, 
‘Bugün Bayram 
Günü Derler’, ‘Kara 
Hisar Kalesi’, ‘Cici 
Pabucum Cici’ ve 
‘Kavakta Turna 
Sesi Var’ gibi se-
vilen türküleri 
söyleyen sanatçı-

lar, sanatseverlerden bol bol alkış aldı. 
Konserin ikinci bölümünde ise konuk 
sanatçı Makbule Kaya sahneye çıkarak, 
özel repertuarıyla sevenlerini coşturdu. 
Kaya’nın türkülerine keyifle eşlik eden 
Bursalılar, konserin sonunda sanatçıları 
alkışlarıyla ödüllendirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi temsilen sezon açılış konse-
rine katılan Neşet Çakmaklı ve Muhsin 
Özlükurt, konserin sonunda Kemal Ka-
malı ile Makbule Kaya’ya çiçek vererek, 
sanatçıları tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı’nca düzenlenen ‘19. 
Bursa Fotoğraf Günleri’, fotoğra-
fa gönül veren sanatçılarla sanat-
severleri bir araya getirdi. Bu yıl 
“Vizör’e bakmak” başlığı altında 
düzenlenen ve ana teması “Şiir, Şe-
hir ve İnsan” olarak belirlenen ‘19. 
Bursa Fotoğraf Günleri’ renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Kentin farklı 
noktalarında düzenlenen fotoğraf 
sergilerinde fotoğraf sanatçıları ve 
fotoğraf tutkunları ile bir araya ge-
len Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Abdullah Karadağ, “Bursa, 
sıklıkla birbirinden güzel sanatsal 
faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
bizler de kültürel etkinliklere katkı 
koymaya devam edeceğiz” dedi.
BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Utku Kaynar da fotoğraf günleri-
nin 19. buluşmasının kendileri için 
önem taşıdığını belirterek, “Gön-
lümüzden geçen tek şey Bursa. Bu 
nedenle Bursa’da fotoğraf sanatının 
yaygınlaşması için çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. BUFSAD, 2011 
yılında 25. yılını kutlayacak. Bunun 

da heyecanını şimdiden yaşıyoruz” 
diye konuştu.
Etkinlik kapsamında Altıparmak 
ve Atatürk Caddeleri ile Kapalı-
çarşı da galeri olarak değerlendi-
rildi. Kapalıçarşı’daki Ara Güler 
fotoğraflarının yanı sıra Altıpar-
mak Caddesi’nde 1991 yılında 
Bursa’daki bir sergi açılışından 
ayrıldıktan sonra geçirdiği trafik 
kazasında yaşamını yitiren usta 
sanatçı Sami Güner’in “Bursa 
Fotoğrafları” izlenime sunuldu. 
Atatürk Caddesi’nde de Bursa 
Kent Müzesi arşivinden derlenen 
“Bursa’da Milli Bayramlar” konulu 
fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. 
Aynı zamanda TKM Sami Güner 
Sanat Galerisi Ersin Alok ve Selim 
Güneş, Cemal Nadir Güler Sanat 
Galerisi Erdal Yazıcı ve Enes Özdil, 
Ressam Şefik Bursalı Sanat Gale-
risi Sıtkı Fırat, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin sergi salonları 
da Bursa Kent Konseyi Fotoğraf 
İmece Topluluğu Çalışma Grubu, 
BUFSAD ve kardeş kentlerden ge-
len fotoğrafçıların eserlerine ev 
sahipliği yaptı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2010 – 
211 sanat sezonunun ilk konserinde, şef İnci Öz-

dil yönetiminde sahneye çıktı. Bilkent Üniversitesi Mü-
zik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Piyano Anasanat 
Dalı Öğretim Üyesi Emre Şen’in solist olarak sahneye 
çıktığı konser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. 
Mihayl İvanoviç Glinka’nın ‘Ruslan ve Ludmilla Üver-
türü’, Frederic Franço is Chopin’in ‘Piyano Konçertosu’ 
No:2, Modest Musorski’ye ait ‘Çıplak Dağda Bir Gece’ 
ve Peter Ilyiç Çaykovski’nin ‘İtalyan Kapriçyosu’ eser-
lerinden oluşan özel repertuarı seslendiren sanatçılar, 
konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
BBDSO Müdürü Meltun Kadıoğlu, keyifli konserde 

yaptığı konuşmada, yeni sezon heyecanını sanat-
severlerle paylaştı. Merinos AKKM’de ilk konseri 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Kadıoğlu, kendilerine bu özel salonda kon-
ser verme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Sezon boyunca 16 konseri Merinos 
AKKM’de, diğer 16 konseri de eskisi gibi Fethiye Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştireceklerini ifade eden 
Kadıoğlu, bu yıl BBDSO’nun konserlerini Bursa Fi-
larmoni Derneği’nin de desteklediğine işaret etti. 
Kadıoğlu, BBDSO’ya daha çok destek beklediklerini 
ise “BBDSO’nun mum ışığı gibi yanmasını değil, bir 
yıldız gibi parlamasını istiyorum” sözleriyle açıkladı.

Yeni sezona 
türkülerle 
merhaba

ç

ç

Bursa Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk Halk  
Müziği Bölümü İcra Heyeti, 
2010 – 2011 sanat sezonuna 
en sevilen türkülerle ‘merha-
ba’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) iş-
birliği ile düzenlenen ‘19. Bursa Fotoğraf Günleri’, Bursalıları fotoğrafla buluşturdu.

BBDSO 
sezonu 
açtı

ç

Bursa Bölge Devlet Sen-
foni Orkestrası yeni sanat 
sezonunun ilk konserini 
Merinos AKKM Osmanga-
zi Salonu’nda gerçekleş-
tirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Ödüller sahiplerini buldu

ç

Bursa tiyatroyla buluştu
Tiyatro festivalinin Kent Müzesi önün-
de düzenlenen açılış töreninde konu-

şan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, tarih, kültür ve medeniyetin başkenti 
Bursa’da gençlerin donanımlı bir şekilde ye-
tiştirilmelerini hedeflediklerini söyledi. Baş-
kan Altepe, “Kentler kültür ve medeniyetlerin 
merkezi. Bizler de örnek bir toplum olalım ve 
gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirelim is-
tiyoruz. Bursa gibi önemli bir kentte kültürel 
faaliyetlerin aktif olarak hayata geçirilmesi-
ne çalışıyoruz. Bu noktada tiyatroya büyük 

önem veriyoruz. Tiyatro sanatı çok önemli bir 
sanat dalı. Sanatçıyla seyircinin birebir karşı 
karşıya geldiği, tepkilerin anında alındığı ve 
insanlara doğruyu en kısa yoldan gösteren 
yaşayan bir sanat dalı olan tiyatroyu Bursa-
lılarla buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.
Polonya, Bulgaristan, İsviçre Çek Cumhuri-
yeti, İngiltere ve İspanya’dan yabancı tiyat-
rocuların katıldığı festivalde Türkiye’den de 
‘Tiyatro Yeniden’, ‘Anatole Sokak Oyuncuları’, 
‘Ankara Sokak Sanatları Atölyesi’, ‘Çizgi Tiyat-

ro’, ‘Tarla Faresi Tiyatrosu’, 
‘Tiyatro Tempo’, ‘Antal-
ya Büyükşehir Belediye 
Tiyatrosu’, ‘Ekim Sanat 
Oyuncuları’, ‘Mavi Balon 
Gösteri Hizmetleri’ ve 
‘Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Sahne Sanatları 
Bölümü’ oyuncuları da 
en güzel oyunlarını sah-
neledi. 

Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ve ASSITEJ Türkiye Merkezi 
işbirliği ile bu yıl 15.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festiva-
li’, Bursalıları tiyatroyla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sa-
nat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ve ASSITEJ 

Türkiye Merkezi işbirliği ile 15.’si düzenlenen 
‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatrola-
rı Festivali’, 5’i yabancı 16 tiyatro topluluğunu 
sanatseverlerle bir araya getirdi. Tiyatrocular, 
en güzel oyunlarını kentin farklı noktalarında 
sahnelerken, aynı zamanda kültür gezisiyle de 
Bursa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldular.
İzmir, İstanbul ve Ankara’dan gelen tiyatro top-
lulukları ile İspanya ve Bulgaristan’dan gelen 
kukla tiyatrosu sanatçılarının katıldığı geziye, 
Cumalıkızık köyünden başlandı. Bursa’nın ta-
rihi evlerinin en güzel örneklerinin bulunduğu 
Cumalıkızık’ta semaverlerde yapılan çaylar içil-
di, köylü kadınların yaptığı ekmeklerin tadına 
bakıldı. Cumalıkızık’ın nostaljik sokaklarında ge-
zen sanatçılar, temiz havanın tadını da doyasıya 
çıkardı. Daha sonra Yeşil Külliyesi’ne gelen tiyat-
rocular, Yeşil’deki mağazalardan alışveriş yaptı.
Bursa turunda Tophane´yi de gezen sanatçılar, 
Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret etti. 
Bursa Kent Müzesi ziyaretiyle şehir turunu nok-
talayan konuklar, en çok Bursa’nın yeşilliğine 
hayran kaldıklarını söylediler. Osmangazi ve Or-
hangazi türbelerinden çok etkilenen yabancı mi-
safirler ise Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik 
yapan Bursa’yı ülkelerinde tanıtmak için bol bol 
fotoğraf çektiler.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len ‘Zeki Müren’den Eserler’ temalı kon-

serin ilk bölümünde, Mustafa Can’ın şefliğinde 
sahneye çıkan sanatçılar, güftesi Zeki Müren’e 
ait olan eserleri seslendirdi. ‘Şimdi uzaklardasın, 
gönül hicranla doldu’, ‘Aldattın beni seviyorum 
diye, kalbimi yaktın’, ‘Gözlerinin içine başka ha-
yal girmesin’, ‘Tekrar bana dönsen yine beni sev-
sen’, ‘Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma’, 
‘Sensiz saadet ne imiş, tatmadım bilemem ki’ ve 
‘Uzun yıllar bekledim, hakîkat oldu rûyâm’ gibi 
sevilen şarkıların söylendiği konserde; Bursalı 
sanatseverler de sanatçılara eşlik etti.
Müzik ziyafeti
Sanatseverlere müzik ziyafeti çekilen konserin 
ikinci bölümünde ise TRT İstanbul Radyosu Sa-
natçısı Gökhan Sezen sahneye çıkarak özel re-
pertuarıyla gönülleri fethetti. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’yi temsilen sezon açılış 
konserine katılan Neşet Çakmaklı ve Muhsin Öz-
lükurt, usta sanatçıları muhteşem konserden 
dolayı tebrik ederek, Şef Mustafa Can ile solist 
Gökhan Sezen’e çiçek verdi. Şarkılarıyla dinle-
yicilerine müzik ziyafeti çeken Gökhan Sezen de 
Bursa’da konser vermenin kendisini her zaman 
çok mutlu ettiğini söyledi. Sanatseverler, konse-
rin sonunda sanatçıları alkışlarıyla ödüllendirdi.

Bursa’ya  
hayran kaldılar

Şarkılar  
Zeki Müren için 

ç
ç

ç

15. Uluslararası Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları Festivali’ nede-
niyle kente gelen yerli ve yabancı 
tiyatrocular, Bursa’ya hayran kaldı.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölümü İcra Heye-
ti, 2010 – 2011 sanat sezonunu, 
‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e adanan 
konserle açtı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi, profesyonel kadrolar-
dan oluşan işletme yapısıyla açıldığı günden bu yana 
100’ü aşkın organizasyondan alnının akıyla çıktı.

Bursa’nın örnek 
işletme modeli

Türkiye ve Avrupa’nın en 
önemli mekanlarından 

biri olan Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi, Bursa’nın tarihi ve kül-
türel yapısının yanı sıra modern 
kimliğine sağladığı katkıyla da 
öne çıkıyor. Faaliyete başladığı 
günden bu yana gerçekleştirilen 
organizasyonlarla Bursa’nın göz-
desi haline gelen Merinos AKKM, 
uzman kadrosuyla ulusal ve 
uluslararası çapta 106 etkinliğe 
başarıyla imza atarak, tüm katı-
lımcılardan tam not aldı. 
Genel koordinatörlüğünü, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Danışmanı İnşaat Mühen-

disi Mehmet Semih Pala’nın 
yürüttüğü Merinos AKKM, 8 
bölümde yaklaşık 30 kişiden 
oluşan uzman ekibiyle mekanın 
işletme ve yönetimini sağlıyor. 
Deneyimli idare kadrosunun 
özverili çalışmalarıyla herke-
sin beğenisini kazanan Merinos 
AKKM, kısa sürede Bursa’da 
örnek işletme modeli haline 
geldi. Merinos AKKM persone-
li, rezervasyon, organizasyon, 
ikram, teknik, temizlik, tanıtım 
işleri ve idari işler bölümleri 
olmak üzere farklı alanlarda 
kapsamlı çalışmalar gerçekleş-
tiriyor. 

Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu’nca (TFSF) da 

desteklenen toplam 11 bin TL 
ödüllü ve Türkiye genelindeki 
tüm fotoğrafçılara açık olan ya-
rışmada, jüri üyeleri, 453 fotoğ-
raf arasından dereceye girenleri 
ve sergilenmeye değer bulunan 
fotoğrafları belirledi. Fotoma-

ratonun ödül töreni ise Tayyare 
Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Yarışmaya İstanbul’dan 
katılan Tacettin Yüksel, birin-
cilik ödülünü Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Hüseyin Koçak’ın 
elinden aldı. Fotomaratonda 
Bursa’da yaşayan Mustafa İpek 

2. ve İzmir’den yarışmaya katı-
lan Egemen Karakaya da 3. oldu. 
Bursa’dan Ali Osman Ak ve Ön-
der Turacı ile Aydın’dan yarış-
maya katılan Yılmaz Topçu da 
mansiyon ödülü almaya hak ka-
zandı. Yarışmanın birincisi 2 bin 
500, ikincisi 2 bin ve üçüncü de 
bin 500 TL ödül kazandı.

ç
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Altıparmak’ta değişim başladı

Fransa’dan her alanda işbirliği çağrısı

Bursa’yı daha sağlıklı 
ve yaşanılabilir hale ge-

tirmek için Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yürütülen, 
yaya ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu caddelerdeki cephe 
düzenleme çalışmalarının 
Altıparmak Caddesi’ndeki ilk 
basamağı olan kaymakam-
lık binası önündeki meydan 
düzenleme çalışmaları ta-
mamlandı. Bahçe duvarları 
kaldırılarak önü bir meydana 
çevrilen binanın dış cephesi 
temizlendiği ve pencereleri 
de yenilendi. Cumhuriyet dö-
neminin ilk mimari eserle-
rinden olan ve 1948 yılında 
yapılan binaya prestij katan 
meydan, törenle halkın kul-
lanımına açıldı. Törende ko-
nuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, tari-
hi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmaları hızla 
sürerken, Bursa’nın daha 
sağlıklı ve yaşanılabilir hale 
gelmesi için kentin her kö-
şesinde çalışmalarının hızla 
sürdüğünü söyledi. Bursa’nın 
yaşayan canlı bir tarih şehri 
olmasının yanında çağdaş, 
modern bir Avrupa kenti gö-
rünümüne bürünmesi ama-
cıyla ana caddelerdeki cephe 
sağlıklaştırma çalışmalarının 
devam ettiğini dile getiren 
Başkan Altepe, Osmangazi 
Kaymakamlık binası önünde 

yaptıkları küçük bir düzenle-
menin bile bölgenin çehresi-
ni değiştirdiğini kaydetti. 
Altıparmak Caddesi üzerin-
deki binalarda cephe düzen-
leme çalışmalarına da kısa 
süre içinde başlanacağını 
kaydeden Başkan Altepe, “1 
nolu tramvay hattının ge-
çeceği Altıparmak caddesi 
yenilenen yüzüyle Bursa’ya 
ayrı bir değer katacak. Gerek 
tarihi kültürel miras çalışma-
ları, gerekse kentsel tasarım 
çalışmalarıyla Bursa’nın her 
köşesini nakış gibi işliyoruz” 
dedi.
Başkan Altepe’ye teşekkür
Cumhuriyet döneminin ilk 
mimari eserlerinden biri 
olan ve 1948 yılında yapıla-
nan binanın ilkokul ve ikti-

sadi ticari ilimler akademisi 
olarak hizmet verdiğini ve 
1988 yılından beri de Kay-
makamlık olarak kullanıldı-
ğını dile getiren Osmangazi 
Kaymakamı Osman Taştan 
ise binanın bugüne kadar 
ciddi bir tadilat görmediğini 
belirtti. Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan ça-
lışmalarla binanın güzel bir 
meydana kavuştuğunu ve 
cephesinin temizlendiğini 
ifade eden Taştan, “Bunun 
yanında Büyükşehir Beledi-
yemiz bina içinde tadilatlara 
da destek veriyor. Binamızı 
kasvetli görüntüden kurta-
rıp, görkemli bir hale getiren 
Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Recep Altepe ve ekibi-
ne teşekkür ediyorum” dedi.

Türk- Fransız Kültür Derneği’nin 
açılış töreni için Bursa’ya gelen 

Fransa´nın Ankara Büyükelçisi Bernard 
Emie, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu 
Herve Magr, Fransa’nın Bursa Fahri Kon-
solosu işadamı Mehmet Erbak ile birlik-
te Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Fransa’nın Bursa’daki en büyük ya-

tırımcı olduğunu vurgulayan Emie, 
“Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikin-
ci ülkeyiz. Fransız yatırımcıların Tür-
kiye’deki yatırım cirosu 20 milyar do-
lar. İkili ilişkilerimizde iyi yönde gidiyor. 
Özellikle otomotiv sektöründe teknolo-
jik yatırımlar da yine Bursa’da gerçekle-
şiyor.” dedi.
Başkan Altepe ise, Türkiye’nin sivilleş-

me ve demokratikleşme yolunda önemli 
adımlar attığını hatırlatarak, bu çalışma-
ların sadece Avrupa Birliği’ne girmek 
için değil, Türkiye’nin daha da ileri ül-
keler seviyesine çıkması için yapıldığını 
vurguladı. 
Başkan Altepe, ziyaretin anısına Büyü-
kelçi Emie’ye çeşitli hediyeler verdi.

Cephe düzenle-
me çalışmaları-
nın Altıparmak 

Caddesi’ndeki ilk 
basamağı olan 

kaymakamlık 
binası önündeki 
meydan düzen-

leme çalışmaları 
tamamlandı.

Bursa Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi, Bursa’da faaliyet gös-
teren gençlik derneklerinin 
ziyaretini kapsayan program-
larına BurSanat Gençlik ve 
Eğitim Derneği ile başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret eden Fransa´nın Ankara Bü-

yükelçisi Bernard Emie, Fransa’nın Bursa’daki 
ilk yabancı yatırımcı olduğunu hatırlatarak, 
işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini 

söyledi. Başkan Altepe ise, ikili ilişkilerin 
daha da gelişmesinin hem Bursa’da hem de 

Türkiye açısından önem taşıdığını söyledi.

Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 

çevre duvarları 
kaldırılarak, 

Altıparmak’a 
meydan olarak 

kazandırılan Os-
mangazi Kayma-
kamlığı bahçesi 

halkın kullanımı-
na açıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanıla-
bilir bir kent haline gelmesi için alt-

yapı yatırımları başta olmak üzere tam 
bir hizmet seferberliği başlatan Büyük-
şehir Belediyesi, diğer taraftan da halkın 
nefes alabileceği yeşil alanlar üretiyor. 
Parklar, oyun alanları, spor tesisi, eğitim 
ve sağlık kurumu gibi tüm sosyal dona-
tı alanlarını her semtte halkın yürüme 
mesafede ulaşabileceği mekanlar haline 
getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Bele-
diyesi, yapılaşma yoğunluğunun arttığı 
Ertuğrul Mahallesi’ne de bir park kazan-
dırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu 
dönem 7 merkez ilçede 100’ün üzerinde 
park, bahçe ve rekreasyon alanı projesi 
hayata geçirmeyi hedefleyin Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ertuğrul Mahallesi’nde 
uyguladığı proje bünyesinde yeşil alan, 
yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları 
da bulunacak.

Gençlik Meclisi üyelerinin 
Pirinçhan’da bulunan ofislerine 

ziyaret ettiği BurSanat Derneği Başkanı 
Sertaç Şipka, yaklaşık 2 yıldır faaliyette 
olduklarını belirtti. Şipka, BurSanat’ın 
AB Eğitim ve Gençlik Programları pro-
jelerinden Eylem 2 Avrupa Gönüllü 
Hizmeti (AGH) kapsamında öğrenci 
gönderen ve koordinatör kuruluş olarak 
akreditasyon sahibi olduklarını dile ge-
tirdi.
Bursa Gençlik Meclisi Başkan Yardımcı-
sı Hakan Darılmazlar da 2010 yılı Mayıs 
ayında Ankara’da gerçekleşen Ulusal 
Gençlik Parlamentosu’nda Türkiye’nin 
En İyi Gençlik Meclisi seçildiklerini 
hatırlatarak, “Önümüzdeki dönemde 
gençlik alanında çalışan kurumlarla or-
taklıklara öncelik vereceğiz, kapasite 
gelişimine yönelik eğitimler düzenleye-
ceğiz” dedi.
Toplantıda, Bursa’da gençler arasında 
güç birliği oluşturulması amacıyla yapıl-
ması gerekenler de konuşuldu. Ziyarette 
ayrıca Bursa Gençlik Meclisi ve BurSa-
nat ortaklığında, Kasım 2010 ile Mayıs 
2011 tarihleri arasında, uzmanların 
katılımıyla 14 seminerin yer alacağı ‘Ba-
şarı Akademisi’nin gerçekleştirilmesine 
de karar verildi.

Ertuğrul 
Mahallesi 
parklarla 
nefes alacak

Gençlerden 
güç birliği

ç
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ç
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Çevre düzeni planında 
genel ilkeler belirlendi

‘İlkleri başarmayı 
misyon edindik’Bursa’da 4 meclis, 31 ça-

lışma grubu ve 8 çalışma 
ofisiyle sivil toplumun, görüş ve 
önerilerini yönetim mekanizma-
larına taşıyan Bursa Kent Konse-
yi, kentin anayasası olarak kabul 
edilen 1/100 bin ölçekli çevre 
düzeni planının genel ilkelerini 
belirledi. Bursa’nın geleceği-
ni yakından ilgilendiren böyle 
önemli bir konuyu toplumun 
tüm kesimleriyle paylaşmayı 
hedefleyen Bursa Kent Konseyi, 
belirlenen ilkeleri Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi Orhangazi 
Salonu’nda düzenlenen toplantı 
ile kamuoyuyla paylaştı. 
Toplumsal planlama
‘Bursa 1/100 bin ölçekli çevre 
düzeni planı çalıştayı’ ile ilgi-
li süreci değerlendiren Bursa 
Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nde verilen bir önerge 
üzerine konunun Başkanlık ma-
kamı tarafından Kent Konseyi’ne 
havale edildiğini vurguladı. Top-
lumun tüm katmanlarının görüş 
ve beklentilerini yansıtan bir 
planlama yapılması amacıyla 
önemli bir görev üstlendiklerini 
hatırlatan Pala, “Çalıştay hazırlık 
komitemiz, Bursa’nın geleceği-
ni şekillendirecek bu planlama 
ile ilgili olarak yaklaşık 7 aydır 
yoğun bir tempo ile çalıştı. Bu 
çalışmalar sonucunda planlama 

aşamasında göz önüne alınması 
gereken 50’nin üzerinde genel 
ilke belirlendi. Bu ilkelerle ilgili 
olarak yine sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ile akademik 
ve meslek odalarını görüşlerini 
alarak, konuyu karar mercilerine 
aktaracağız. Hazırladığımız ge-
nel ilkelerin planlama aşamasın-
da göz önünde bulundurulması-
nı umuyoruz” diye konuştu.
“Mevcut planda  
revizyon şart oldu”
Çalıştay hazırlık komitesi adına 
çalışmalar hakkında bir sunum 
yapan İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürü Ha-
kan Bebek, 1998 yılında onayla-
nan bir çevre düzeni planı bulun-
masına rağmen neden böyle bir 
planlamaya ihtiyaç duyulduğunu 
anlattı. 1998 yılında onaylanan 
1/100 bin ölçekli çevre düzeni 
planının 1995 yılı verileri baz 
alınarak hazırlandığını ifade 
eden Bebek, Bursa’nın 2020 pro-
jeksiyonunu yansıtacak verilerin 
12-15 yıl öncesine ait olduğunu 
kaydetti. Geçen zaman içinde 
nüfusun arttığını ve 1999 yılın-
da büyük bir deprem felaketinin 
yaşandığını vurgulayan Bebek, 
mevcut planın depremsellik ko-
nusunda yetersiz olmasının da 
yeni plana duyulan ihtiyacı gös-
terdiğini kaydetti.

MBB Ortak 
Kurul Toplan-

tısı ve Encümen 
Heyeti toplantısı, 
Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe Başkanlı-
ğında gerçekleşti-
rildi. Pendik Gre-
en Park Hotel’de 
yapılan programa, 
MBB Encümen he-
yetinde bulunan 
Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Mu-
rat Aydın, Balıkesir 
Belediye Başkanı 
İsmail Ok, Bilecik 
Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, Yıldı-
rım Belediye Baş-
kanı Özgen Kes-
kin ve Lüleburgaz 
Belediye Başkanı 
Emin Halebak ile 
çok sayıda beledi-
ye başkanı katıldı. 
Marmara Belediye-
ler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep 
Bozlağan tarafından, bilgilendirme ama-
cıyla yapılan sunumun ardından gündem 
maddelerine geçildi. Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında gerçekleştirilen eğitim program-
ları ile yurtiçi ve yurtdışı teknik temas ve 
inceleme programları hakkında bilgi alan 
encümen üyeleri, Marmara Belediyeler Bir-
liği 2010 yılı 2. Olağan meclis toplantısının 
gündem maddeleri hakkında görüş bildirdi.
“Bölgesel belediye birliklerine  
öncülük ediyoruz”
MBB’nin 35 yıllık geçmişi olduğunu hatır-
latarak söze başlayan Marmara Belediye-
ler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, birliğin çalışmaları 
hakkında genel bilgi verdi. Başkan Altepe, 
“Geniş bir bütçesi olmayan Birliğimiz, kısıtlı 
imkânlarına rağmen belediyelere ve beledi-
ye birliklerine öncülük etme misyonuna de-
vam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği başta 
olmak üzere birçok kurumla ortak program 
düzenliyoruz. İstanbul merkezimizde ve 

Marmara’daki tüm 
bölgelerde, eğitim-
lere devam edece-
ğiz. İlkleri başarma 
misyonunda olan 
Birliğimiz, Strate-
jik Plan ve Perfor-
mans Programla-
rını da yaparak, 
Türkiye’de belediye 
birlikleri alanında 
bir yeniliğe daha 
öncü oldu” diye ko-
nuştu.
“Kardeş şehircilik 
anlaşmaları, kâğıt 
üzerinde kalmasın”
Başkan Altepe’nin 
ardından Kıbrıs 
Türk Belediyeler 
Birliği (KTBB) adı-
na konuşma yapan 
Birlik Başkanvekili 
ve Tatlısu Beledi-
ye Başkanı Hayri 
Orçan’sa, “Mar-
mara Belediyeler 

Birliği’nin bize çok büyük faydası var. Dene-
yimlerini bize aktardılar, biz de üyelerimize 
aktardık. Marmara’daki örnek çalışmaları, 
Kıbrıs’a taşıdık” dedi. Başkan Tatlısu, Türk 
Belediyelerine bir de sitemde bulunarak, 
“Kardeş şehir anlaşması yapılıyor fakat bu 
anlaşma kâğıt üzerinde kalıyor. Bu noktada 
Marmara Belediyeler Birliği’nden yardım 
istiyoruz. Marmara Belediyeler Birliği’yle 
olduğu gibi, Marmara’daki Büyükşehir, il 
ve ilçe belediyeleriyle de etkin işbirliği yap-
mak istiyoruz” diye konuştu.
İhtisas komisyonları da toplantı
Ortak Kurul ve Encümen Heyeti toplantı-
larının ardından, MBB İhtisas Komisyonu 
toplantıları da gerçekleştirildi. Belediye 
Başkanlarından ve birlik meclis üyelerin-
den oluşan MBB ihtisas komisyonu top-
lantılarında, Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından yapılacak eğitim programları ve 
işbirliği faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bursa’nın geleceğini yakın-
dan ilgilendiren 1/100 bin 

ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 
hazırlanması aşamasında konu-
yu toplumun tüm kesimlerine 
yayarak, toplumsal mutabakat 
sağlama görevini üstenen Bursa 
Kent Konseyi, aynı zamanda ha-
zırlık çalışmaları süren Ulaşım 
Master Planı ile Çevre Düzeni 
Planı arasındaki koordinasyo-
nu da sağlayacak. Ulaşım Ana 
Planı’nın danışmanlıklarını ya-
pan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Gerçek 
ve Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu ile 
Çevre Düzeni Çalıştayı Hazırlık 
Komitesi Çalışma Grubu sorum-

luları Uludağ Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Doç 
Dr. Feza Karaer ve Yrd. Doç. Dr. 
Arzu Çahantimur, iki planın 
uyum içinde hazırlanmasında 
önemli bir sorumluluk yükle-
nen Bursa Kent Konseyi’nde bir 
araya geldi. Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, 
iki planın da Bursa için hayati 
önem taşıdığını söyledi. Bursa 
Kent Konseyi’nin bu planlamada 
da önemli bir görev üstlendiğini 
hatırlatan Pala, “Toplumsal ko-
nuları, toplumun tüm kesimle-
rinin görüşlerini alarak çözüme 
kavuşturuyoruz. Bu anlamda 
Bursa Kent Konseyi, yerelde bir 
demokrasi platformu olduğunu 
bir kez daha gösterdi” dedi.

Bursa’nın planlanmasında 
Kent Konseyine önemli görev

ç

ç

ç

Bursa Kent Konseyi tarafından yürütülen ‘Bursa 
1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı çalıştayı’ kap-
samında konunun uzmanları tarafından belirlenen 
genel ilkeler kamuoyu ile paylaşıldı. 

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de bir ilke imza atarak Stra-
tejik Plan çalışması yaptı. Birlik Başkanı Altepe, “İlkleri başarmayı 
misyon edinen Birliğimiz, bölgesel belediye birliklerine öncülük et-
meye devam ediyor” diyerek, Marmara Belediyeler Birliği’nin Stra-
tejik Plan ve Performans Programı hakkında bilgi verdi.
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Yeni sezon öncesi atletizm takımı-
na yemek veren Büyükşehir Be-

lediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı 
İlhan Satık, atletizm takımının geçen yıl 
elde ettiği başarıların üzerine yenilerini 
ekleyeceğine inandığını söyledi. Tür-
kiye’deki atletizm branşının lokomotif 
kentinin Bursa olduğuna işaret eden Sa-
tık, “Bu yıl içerisinde hem şehrimiz hem 
de ülkemiz adına Bursa’da çok önemli 
spor organizasyonlarını gerçekleştire-
ceğiz. 2011 yılında şehrimizde Avrupa 
Dağ Kros Şampiyonası yapılacak. Bu-
nun sonucunda Avrupa’dan Bursa’ya 
binlerce sporcu gelecek ve bu sayede 
Bursa’nın doğal güzelliklerini herkes 
görecek” diye konuştu.  

Bu yıl, iki dönemde gerçekleştiri-
lecek olan kış spor okullarının 23 

Ekim Cumartesi günü başlayan ilk dö-
nemi, 9 Ocak Pazar günü sona erecek. 
Öğrenciler, hafta sonları, 09.00-10.30 
saatleri arasında uzman antrenörler 
gözetiminde antrenmanlarını sürdüre-
cekler. Bu yıl basketbol, voleybol, karate 
ve tenis branşlarında eğitim verilen kış 
spor okullarına katılan her çocuğa şort, 
tişört, şapka ve çanta armağan edilecek 
ve belirli güzergahlara servis imkanı da 
sunulacak.

BURULAŞ’ta uzun süredir santral 
ve danışma görevlisi olarak çalı-

şan Bora Öneriç, başarıyla yürüttüğü 
görevinin yanı sıra 56 kilo branşında 
Türkiye Bedensel Engelliler Halter Milli 
Takımı’na seçilerek başarılarına başarı 
kattı. Mesai saatleri dışında spor çalış-
malarını sürdürdüğünü anlatan Öneriç, 
“Türkiye ve Bursa’nın yüzünü kara çıkar-
mamak adına gece gündüz çalışıyorum. 
Böyle önemli bir göreve seçilmekten do-
layı da mutluyum ve gururluyum” dedi.

Geçtiğimiz eğitim döneminde 15 
farklı branşta ulusal ve uluslarara-

sı müsabakalarda Bursa’yı temsil eden 
ilköğretim okulu öğrencileri, kente 174 
birincilik getirdi. Valilik ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü Bursa’ya derece geti-
ren öğrencileri, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenle-
nen törenle ödüllendirdi. 

Gemlikspor Kulübü’nün 
sezon açılış törenine 

katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ama-
tör kulüplere verdikleri des-
teğin süreceğini belirterek, 
“Bursa, sporun da başkenti 
olacaktır” dedi. 
Gemlikspor Kulübü, Gemlik 
Stadı’nda yapılan sezon açı-
lış maçında Mustafakemal-
paşaspor Kulübü ile karşı 
karşıya geldi. Her zaman 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
amatör takımların yanın-
da olduğunu ifade eden 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 

yeni sezonun yeni güzellik 
ve heyecanların başlangıcı 
olduğunu belirterek, spora 
verdikleri önemi dile getirdi.
Genç nüfusun sağlıklı bir 
şekilde yetişmesini önem-
sediklerini söyleyen Baş-
kan Altepe, “Gençlerimizin 
sağlıklı ve idealist olmaları 
bizim en büyük hedefimiz. 
Sporcu gençlerin yetişmesi-
ne yönelik tüm çalışmaların 
arkasındayız. Bursa sadece 
sanayi şehri veya tarih baş-
kenti değil, aynı zamanda 
sporun da başkenti olsun. 
Bunun da temellerini attık. 
Şu anda Türkiye’yi, Bursa 

ve Bursaspor temsil ediyor. 
Biz de spora gönül verenle-
rin destekçisiyiz. Bunlar ge-
çici değil, Bursa’nın adı her 
alanda duyulacak. Bu sözde 
olmaz, Gemlikspor, daha da 
gelişerek bir marka olmalı 

ve gençlerimiz bu kırmızı 
beyaz formayı giymekten 
heyecan duymalıdır. Gem-
likspor hem Gemlik’in hem 
de Bursa’nın gururu olacak. 
Bizler her zaman sizin yanı-
nızdayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlıklı ya-
şanılabilir bir kent’ hedefi doğrul-

tusunda sağlıklı nesillerin yetiştirilme-
sine katkı sağlamak amacıyla yaptırdığı 
bir spor tesisini daha Bursa’ya kazandır-
dı. Vali Orhan Taşanlar İlköğretim Okulu 
yanındaki spor salonu düzenlenen tö-
renle eğitimin hizmetine açıldı.
Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı bireyler-
den oluşabileceğini dile getiren Başkan 
Altepe, bu nedenle spor yatırımlarına 
da büyük verdiklerini kaydetti. Yıldı-
rım ilçesinde Eğitim Spor Salonu’nun 
ardından Değirmenönü Spor Salonu’nu 
da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten Başkan Altepe, Vakıfköy tesis-
lerinin yenilendiğini, Yunusemre Spor 
kompleksi, Erikli Yüzme Havuzu, Atı-
cılar Futbol Sahaları gibi birçok tesisin 
de kısa sürede hayata geçirileceğini vur-
guladı. Hizmete açılan spor salonunun 
bölgedeki okulların yanı sıra halkında 
kullanımına açık olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “7’den 70’e halkımızın 
rahatlıkla kullanabileceği spor tesisleri, 

parklar, eğitim ve sağlık tesisi gibi sosyal 
donatı alanlarının tüm semtlerimizde 
olmanı hedefliyoruz. Bursa’nın her kö-
şesinin sağlıklı, modern bir görünüme 
bürünmesi için çalışmalarımız sürecek” 
dedi.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen 
Başkan Altepe ve protokol üyeleri spor 
salonunu hizmete açtı. Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri basket atarak, salonda-
ki ilk spor aktivitesini de gerçekleştir-
miş oldu.

Atletizmde 
yeni sezon 

Kış spor okulları

Azmin zaferi

Altın çocuklar
Değirmenönü spor salonu 
eğitimin hizmetinde
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Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi BURULAŞ’ta 
görev yapan Bora Öneriç, 
Türkiye Bedensel Engelliler 
Halter Milli Takımı’na seçildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli yaklaşık 5 ay önce atılan Değirmenönü Spor Salonu, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Amatöre destek sürüyor
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Bursa’nın her köşesini 
spor tesisleri ile donat-

mak üzere kısa sürede 78 pro-
jenin startını veren Büyükşehir 
Belediyesi, süper amatör küme, 
1. ve 2. amatör küme, gençler 
ligi, U 15-16 maçlarının yapıl-
dığı Atıcılar sahalarını modern 
bir komplekse dönüştürme 
çalışmalarının startını verdi. 
Bursa İl Özel İdaresi ile yapılan 
protokol gereği 20 yıl süreyle 
Büyükşehir Belediyesi’ne tah-
sis edilen  61 bin met-
rekarelik alan üzerinde yapı-
lacak spor kompleksi için ilk 
temel düzenlenen törenle atıl-
dı. Törene Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin yanı 
sıra Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ömer Gü-

müş, AK Parti İl Başkanı Sedat 
Yalçın, İl Genel Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Seyfet-
tin Avşar, Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başka-
nı Cemal Vardar, amatör spor 
kulüplerinin yöneticileri ile 
çok sayıda davetli katıldı. 
Bursa’da amatör sporun kal-
binin Atıcılar’da attığını ve bu 
sahaların modernize edilme-
sinin yıllardır konuşulduğunu 
dile getiren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, bu 
tesisleri yapmanın kendine 
nasip olduğunu söyledi. Eğitim 
Vadisi’nin hemen karşısında 
kalan alanı yapacakları yatı-
rımlarla ‘spor vadisi’ne dö-
nüştüreceklerini dile getiren 

Başkan Altepe, “Bursa’nın tüm 
değerlerini ön plana çıkarmak 
için yoğun bir çaba içindeyiz. 
Spor konusunda da önemli bir 
altyapımız var ve ‘sporun baş-
kenti’ olmayı hedefliyorsak bu 
altyapıyı yatırımlar ve tesis-
lerle desteklememiz gerekli. 
Bunun için kısa sürede 78 spor 
projesi geliştirip, uygulamaya 
başladık. Bir kısmının açılışı-
nı yapıyoruz, bir kısmının te-
melini atıyoruz bir kısmını da 
ihaleye hazırlıyoruz. Amatör 
kulüplerin yanında 7’den 70’e 
tüm bölge halkının bu tesisleri 
rahatlıkla kullanmasını hedef-
liyoruz. Milli takımlara ve olim-
piyatlara daha fazla sporcu 
gönderebilmek amacıyla spor 
yatırımlarımız sürecek” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki (DOSAB) Şampiyon 

Bursaspor’a verilen otobüsün teslim 
törenine Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursasporlu yö-
neticiler ve futbolcular ile Teknik Direk-
tör Ertuğrul Sağlam da katıldı.  Başkan 
Altepe, törende yaptığı konuşmada, 
Bursaspor’un kentin kimliğini oluşturan 
çok önemli bir değer olduğuna vurgu 
yaparak, yeşil-beyazlı takımın Bursa’nın 
gözbebeği olduğuna dikkat çekti. Baş-
kan Altepe, “Bu yönetim zamanında sı-
kıntılara girildiğinde başta bakan ve vali 
olmak üzere çeşitli kampanyalar düzen-
leyip bu takıma sahip çıktıklarını gös-
terdiler. Bu takım tüm Bursa’nın takımı 
hepimizin malı ve hepimizin gururu 
ondan dolayı kentin bütün dinamikleri 
geçmişte takıma sahi çıktı ve gelecekte 
de bu böyle devam edecek” dedi. Bur-
saspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağ-
lam da, otobüsün alınmasında emeği 

geçen herkese teşekkür ederek herke-
sin kulübe sahip çıkmaya devam etmesi 
gerektiğini ve elde ettikleri başarının 
devamının bu şekilde geleceğini söyle-
di. Kaptan Ömer Erdoğan ise başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
olmak üzere takıma sahip çıkan herkese 

teşekkürlerini ileterek yeni otobüsü ka-
zasız belasız kullanarak deplasmanlara 
giderken takımın gücüne güç katacağı-
na dile getirdi. Tören sonunda otobüsün 
anahtarı DOSAB Başkanı Ertuğrul Kap-
lan, otobüsün sembolik anahtarını Baş-
kan İbrahim Yazıcı’ya verdi. 

Dünya Dağ Koşusu Federasyonu 
Başkanı Bruno Gazzelino, Avrupa 

Dağ Koşusu Denetim Başkanı Ede Rut-
kovsky, Türkiye Atletizm Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Başoğlu ile 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöne-
ticileri, Büyükşehir Belediyesi Başkan-

vekili Abdullah Karadağ’ı ziyaret 
etti. Önümüzdeki yıl yapılacak 
Avrupa Dağ Koşusu öncesinde 
çeşitli incelemelerde bulun-
mak amacıyla Bursa’ya gelen 

heyet, Bursa’nın bu organi-
zasyonu fazlasıyla hak ettiğini 
vurguladı. Atletizm branşında 
görev alan herkesin bir aile 

uyumu sergilemesi gerek-
tiğini belirten Dünya Dağ 
Koşusu Federasyonu Baş-
kanı Bruno Gazzelino, 

“Bursa’nın da atletizme 
sıcak yaklaştığını 

gördük. Bursa da 
artık dünya atle-

tizm ailesinin bir 
üyesidir. Uludağ müsabakalar için hari-
ka bir yer. Organizasyon anlamında her-
hangi bir sorun yok. Ancak tanıtıma çok 
daha fazla ağırlık vermeyiz. Sonuçta 28 
Avrupa ülkesinden sporcular ve yöneti-
ciler Bursa’ya gelecek ve müsabakalar 
dünya televizyonlarında canlı yayınla-
nacak. İlgiyi artırmak için daha fazla ta-
nıtım yapılmalı” diye konuştu.
Atletizm başta olmak üzere sporun tüm 
branşlarını desteklediklerinin altını çi-
zen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, önümüzdeki yıl yapı-
lacak olan şampiyonada Bursa’nın güzel 
bir misafirperverlik sergileyeceğini be-
lirtti. Heyet, ziyaretin ardından koşunun 
yapılacağı Uludağ’da incelemelerde bu-
lundu.

‘Spor vadisi’ne ilk temel atıldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Atıcılar Spor Kompleksi’nin temeli törenle atıldı. Eğitim Vadisi’nin he-
men karşındaki alan bir yıl içinde tamamlanacak yatırımlarla ‘Spor Vadisi’ne dönüştürülecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, DOSAB sosyal tesislerinde Bursaspor’a he-
diye edilen yeni otobüsün teslim töreninde, kent yöneticilerinden taraftarına kadar herkesin 
Bursaspor’a destek olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor kulü-

bü güreş takımı 
Tokat’ta düzenle-
nen Uluslararası 

Hüseyin Akbaş 
turnuvasında 

takım halinde 
şampiyon oldu.

Toplamda 5 ülke ve 9 güreş takımının mücadele 
ettiği uluslararası turnuvada, Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor güreş takımından 7 sporcu rakiplerine 
minderi dar ederek madalya elde etti. Kürsüye 
çıkmaya hak kazanan Büyükşehir Belediyespor 
güreşçilerinden 4’ü altın madalyaya hak kazandı. 
55 kiloda mücadele eden Ahmet Peker, 66 kiloda İl-
yas Güneş, 84 kiloda Nuh Ceylan, 96 kiloda Hakkı 
Ceylan müsabakalardan altın madalyayla ayrılır-
ken, 120 kiloda Hakan Koç ikinci olarak gümüş 
madalya, 74 kiloda mücadele eden Yasin Bolat 
ve Kadir Eker 3’üncü olarak bronz madalyaya 
ulaştı. Bu sonuçların ardından takım halinde 
de şampiyonluğu göğüsleyen Bursa Büyük-
şehir Belediyespor güreş takımı geçen yıl 
elde edilen Avrupa Kulüpler Arası Güreş 
Şampiyonluğunun ardından Uluslarara-
sı arenadaki başarılarına bir yenisini 
daha eklemiş oldu.

Büyükşehir güreşçileri 
başarıya doymuyor

‘Bursa her zaman Bursaspor’un yanında’

Bursa, dağ  
koşusuna hazır
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Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent haline 

gelmesi için altyapı yatırımları 
başta olmak üzere tam bir hizmet 
seferberliği başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan da hal-
kın nefes alabileceği yeşil alanlar 
üretiyor. Parklar, oyun alanları, 
spor tesisi, eğitim ve sağlık kuru-
mu gibi tüm sosyal donatı alan-
larının tüm mahallelerde halkın 
yürüme mesafede ulaşabileceği 
mekanlar haline getirmeyi amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi, 
bu amaçla 60’ın üzerinde çevre 
projesinin startını verdi. Kent 
merkezi nüfusunun 2 milyonu aş-
masına paralel olarak artan yapı 
yoğunluğuyla, halkın nefes ala-
bileceği yeşil alanlara daha fazla 
ihtiyaç duyulurken, bu alandaki 
açığı kapatan en önemli parkların 

başında da Botanik Park geliyor. 
Büyükşehir Belediyesi Parklar 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından gerekli bakımların 
yapıldığı Botanik Park, özellikle 
hafta sonları vatandaşların akını-
na uğruyor. Her mevsim özellik-
le fotoğraf sanatçıları için doğal 
bir plato özelliği taşıyan Botanik 
Park, yürüyüş parkurları ve bi-
siklet yollarıyla da kent merke-
zinde trafik gürültüsünden uzak 
bir spor mekanı. Yeşilin her to-
nunu içinde barındıran Botanik 
Park’taki bir bankta kitap okuyan 
gençler, oyun parklarında gönül-
lerince eğlenen çocuklar ve ağaç 
altlarında piknik yapan ailelere 
rastlamak mümkün. 
Bursa’nın akciğeri
Botanik Park, İzmir –İstanbul 

yolu üzerinde Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nin bitişiğinde kurulmuş 
400 dönümlük parktır. 1998’den 
beri 1. derecede doğal sit alanı-
dır. Bitkisel araştırma ve bilimsel 
çalışmalara açık bir parktır. Par-
kın yapımı 1995’de başlamış ve 
1998 yılında kullanıma açılmıştır.
Park içinde spor için koşu yolları, 
yürüyüş yolları, bisiklet yolları, 
kültür fizik aletleri, masa tenisi 
alanları ve bir otomobil pisti bu-
lunur. Parkta bisiklet kiralamak 
mümkündür. 150 tür ağaç, 27 çe-
şit gül, 76 tür çalı, 20 tür örtücü 
bitki bulunur.
Botanik Park’ta Japon Bahçesi, 
Fransız Bahçesi, İngiliz Bahçesi, 
gül bahçesi, kaya bahçesi, koku-
lu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler 
bahçesi gibi adlarla değişik bahçe 
alanları oluşturulmuştur.

Her mevsim başka güzel
Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı park ve bahçeler, her mevsim Bursa’ya 
ayrı bir güzellik katıyor. Yıllardır Bursalıların buluşma noktalarından biri haline 
gelen Botanik Park, sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.

Sağlıklı kentlerin
Denizli buluşması

Denizli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, ‘Kent-
sel Hizmetlerde Sağlığı Etkileyen Politikalar’ konulu 

toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Refik Yılmaz, Bursa’da yapılan çalışmaları detaylıca 
anlatarak “Bursa’yı çağdaş bir marka kent seviyesine ulaş-
tırmayı hedefliyoruz” dedi.
Bursa’da sağlıklı bir gelecek planlamak amacıyla projeleri-
ne yön verdiklerini anlatan Yılmaz, “Hizmetleri üretirken, 
hiçbir zaman tek yönlü değil, şehrin özelliklerini, artısını, 
eksisini, düşünerek çok yönlü planlama yapmalıyız. Ula-
şımdan altyapıya, sportif ve kültürel faaliyetlerden sosyal 
yardımlara kadar her alanda yapılanlar kente değer kat-
maktadır” diye konuştu.
Şehirlerin birbirinden farklı yaşam standartlarına sahip 
bireyleri bünyesinde bulundurduğunu ifade eden Yılmaz, 
kentleri olduğundan daha sağlıklı noktaya taşımak için 
kesin kararların alınarak, toplumsal bilincin geliştirilmesi 
gerektiğini dile getirdi. Başkanvekili Yılmaz, sağlıklı şehir-
ler projesinin her geçen gün daha iyiye gitmeyi hedefle-
yen bir vizyona sahip olduğunu belirterek, “Bizleri bugün 
Denizli’de bir araya getiren, kent sorunları için akılcı bir 
yöntem olan sağlıklı şehirler projesidir. Sağlıklı Kentler 
Birliği, şehirlerimiz için yeni çözüm ve yöntemleri öğren-
mek amacıyla, çevresini geliştirebilen, kaynaklarını geniş-
leten bir misyona ve dinamik yapıya sahiptir. Sağlıklı Kent-
ler Birliği’nin temel amacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 5. Faz 
ana hedefi doğrultusunda, sağlıklı bir şehir gelişimi ve de-
ğişimi uygulayarak, daha sağlıklı şehirler ve mutlu yüzler 
oluşturmak, bu hizmeti daha fazla şehre yaymak ve şehir-
lerarasındaki işbirliğini arttırmaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Denizli Belediye Başkanı Nihat 
Zeybekci’ye plaket ve sertifika verdi. Zeybekci de Yılmaz’a 
teşekkür plaketi takdim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Denizli ve Bursalı ye-
rel yöneticilere Kocaeli’ye özgü hediyeler verdi.
Birlik Nisan’da Bursa’da toplanacak
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Sağlık-
lı Kentler Birliği 13. Olağan Meclis toplantısında, Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin Nisan ayı toplantısının Bursa’da yapıl-
masına oybirliğiyle karar verildi. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 6. yıl 
konferansı, Denizli Richmond Otel’de 
yapıldı.
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