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Tarihi Eser Restorasyonu

Yeni Yol Yapımı

Spor  Tesisi

Kamulaştırma

Düne kadar sadece sanayi kenti kimliği ile 
ön plana çıkan Bursa’yı Türkiye ve dünyanın 
konuştuğu bir kent haline getirmek amacıyla 
4 yıl önce çıktığımız hizmet yolculuğunda 
gecemizi gündüze katarak 20 yıllık mesafeyi 
aşmış bulunuyoruz. Kara, hava, deniz ve raylı 
ulaşımdan spor tesislerine, alt yapıdan tarihi 
ve kültürel mirasa kadar her alanda hayata 

geçirdiğimiz yatırımlarla Bursa; bugün her-
kesin yaşamaktan keyif aldığı bir kent haline 
geldi. Yaptığımız hizmetlerin ‘Yaşanabilir 
kentler yarışması’nda Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendi-
rilmesi gücümüze güç katarken, halkımızın 
da teveccühü ile hizmet kervanına her geçen 
gün yeni projeler eklenmesine katkı sağla-

yan tüm Büyükşehir Belediyesi personeline, 
hizmetlerimize sponsorluklarla destek veren 
işadamlarımıza, desteklerini esirgemeyen kent 
dinamiklerine teşekkür ediyorum.
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Bursa’nın dört bir yanı
Demir ağlarla örülüyor

Bursa - Mudanya arasındaki 41 kilomet-
relik demiryolu ağı, trenin yavaş çalış-
ması ve zarar etmesi nedeniyle kapa-
tılan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla 59 yıl önceki raylı sistem 
ağına kavuşuyor. 1892 yılında tanıştığı 
raylı sistemi 1953 yılında kaybeden 
Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin 1998 
yılında başlattığı çalışmalarla raylı 
sistem ağını bu dönem sonuna kadar 49 
kilometreye ulaştırmayı hedefliyor.

Bursa ile Mudanya arasında 
yolcu ve yük taşınmasını sağ-
layarak kent ekonomisine kat-
kı sunmak amacıyla yaptırılan 
17 Haziran 1892’de törenle 

seferlere açılan yaklaşık 41 kilometrelik 
tren hattı, sanayi devriminin kentteki 
en önemli simgelerinden birini oluş-
turuyordu. Deniz yolu ile İstanbul’dan 
Mudanya’ya gelen yolcuların Bursa’ya 
ulaşım için yaygın olarak 61 yıl boyunca 
kullandıkları hat, gerek seferlerdeki 
aksama gerekse zarar etmesi nedeniyle 
1953 yılında kapatıldı ve raylar da tek 
tek söküldü. Kent nüfusunun giderek 
artmasına paralel olarak, karayolu 
taşımacılığın toplu ulaşım ihtiyaçlarını 
karşılamada yetersiz kalması üzerine, 
Bursa’nın raylı sistem özlemini gide-
recek çalışmaların startı 1998 yılında 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatıldı. Hummalı süren çalışmaların 
ardından raylı sistemde ilk yolculu 
seferlere ile 2002 yılında başlandı.

Hedef 59 yıl önceki kilometre
Bundan 59 yıl öncesine kadar 41 
kilometrelik demiryolu ağına sahip 
olan Bursa’da sürdürülen raylı sistem 
yatırımlarıyla 2009 yılına kadar 22 
kilometre olan mevcut hatta, 9 kilo-
metrelik Görükle ve Emek hatları da 
eklendi. Bu hatlarda yolculu seferlere 
başlanmasıyla 31 kilometrelik aktif 
kullanılan raylı sisteme kavuşan 
Bursa, 59 yıl önce sahip olduğu uzun-
luktaki raylı sisteme bir adım daha 
yaklaşmış oldu. Bunun yanında kent 
merkezi içindeki ulaşım sorununu da 
raylı sistemlerle çözme kararı alan 
Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometrelik 
Cumhuriyet Caddesi- Davutkadı tram-
vay hattı ile kent içi tramvay hatları-
nın da startını vermiş oldu. Kesintisiz 
ve konforlu ulaşımı kentin doğu 
yakası ile buluşturmak amacıyla bu 
dönem programda olmamasına rağ-
men inşaatına başlanan 7 duraklı 8 
kilometrelik BursaRay Kestel hattını 
bu yıl bitirmeyi amaçlayan Büyükşe-
hir Belediyesi, bu sayede toplamda 43 
kilometre ile 59 yıl önce yitirdiği raylı 
sistem uzunluğuna erişmiş olacak. 
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Kent merkezi içindeki ulaşım 
sorununu köklü çözüme kavuştu-
racak olan yaklaşık 6,5 kilometrelik 
Heykel- Garaj tramvay hattında 
çalışmalar hızla sürüyor. Güzergah 
üzerindeki ana caddelerin büyük 
bölümünde ray döşeme işlemleri 
tamamlanırken, Atatürk Cadde-
si’ndeki çalışmalar da tamamlanma 
aşamasına geldi. Tramvay hattının 
geçeceği Altıparmak Caddesi’ndeki 
cephe sağlıklaştırma çalışmaları 
da devam ederken, T1 hattının yaz 
aylarında hizmete açılması hedef-
leniyor.
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Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerine ev sahipliği yapması 
nedeniyle özellikle mimaride her dö-
nemin izlerini bünyesinde barındıran 
Bursa’da, çoğu yıkılmaya yüz tutmuş, 
harabe halindeki eserler; Büyükşehir 
Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları 
ile sosyal hayata ev sahipliği yapan 
ihtişamlı mekanlar haline geliyor.20
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bitinya 
döneminde yaptırılan 
2 bin 300 yıllık bir 
geçmişi bulunan ve 

14 burç ve 6 kapısıyla 3 bin 400 
metre uzunluğundaki surlar-
da sürdürdüğü restorasyon 
çalışmalarıyla kent silueti eski 
ihtişamına kavuşturuyor. Yak-
laşık 130 yıl boyunca Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik 
yapan ve kentin her köşesi ilk 
dönem Osmanlı eserleriyle 
donatılan Bursa’da, Cumhuriyet 
dönemi sonrası kendi kaderle-
rine terk edilen tarihi mekanlar, 
günümüzde bulundukları böl-
gelere mimari, sosyal ve kültürel 
açıdan değer katıyor. 

Büyükşehir’le  
büyük dönüşüm
Kentin mimari hafızasını 
oluşturan tarihi eserleri ayağa 
kaldırmak amacıyla bu dö-
nem 260’ın üzerinde projeyi 
gündemine alan Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla, 
kentin tarihi mimarisi de gün 
yüzüne çıkmaya başladı. Kent 
merkezinde çağdaş konutlar 
arasında ilk günkü ihtişamıyla 
yükselen önemli eserlerin 
başında Mahkeme Hamamı 
ve Çandarlı İbrahim Paşa 
Kültür Merkezi geliyor. 1421 
yılında Çandarlı İbrahim 
Paşa tarafından yaptırılan ve 
1490, 1953 yıllarında onarım 
gören tarihi yapı, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla 
591 yıl önceki ihtişamına bü-
ründü. Osmanlı mimarisinin 
tüm güzelliklerini bünyesinde 
barındıran yapının kadınlar 
hamamı bölümü yine aslına 
uygun şekilde hamam olarak, 
erkekler bölümü ise kültür 
merkezi olarak yaşayan bir 
mekan haline getirildi. 

Tarihi Dönüşümle 
Kentin Silueti Değişiyor

Kütahya Hanı
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6 asırlık mimari
2. Murat döneminde Emir 
Buhari (Emir Sultan ) Vakfı’na 
gelir temini için yaptırılan, 1608 
yılında Celali isyanlarında bü-
yük zarar gören Kütahya Han, 
1742 yılında yeniden düzenlen-
dikten sonra 1754’te yaşanan 
yangının ardından 1770 yılında 
yeniden onarım gördü. Her 
onarımda aslına uygun kimliği-
ni yitiren iki katlı ortada avlusu 
olan bir mimariye sahip olan 
Han, Büyükşehir Belediyesi’nin 
restorasyon çalışmalarıyla 
yeniden hayat buldu. Günümüz 
alışveriş merkezlerine benzer 
yapısıyla dikkat çeken tarihi 
yapı, katlarda sıra sıra dükkan-
lar ve hanın tam ortasındaki ge-
niş bir ortak kullanım alanıyla 6 
asır öncesinin AVM mimarisini 
gözler önüne seriyor.
Kayhan’ın silueti  
değişiyor
Ağırlıklı olarak Kayhan, Reyhan 
ve Hanlar Bölgesi’nde yoğun 
olarak sürdürülen çalışma-
lar kapsamında tarihi bölge 
Kayhan’ın da silueti değişmeye 
başladı. Sultan 2. Murad’ın tahta 
çıkışıyla Baş Vezirlik makamına 
getirilen Vezir Koca Mehmet 
Nizamüddin Paşa tarafından 
15. Yüzyılın ikinci yarısında 
Kayıhan Hamamı da Büyük-
şehir Belediyesi tarafından ilk 
günkü ihtişamına kavuşturuyor. 
Yaklaşık bin 400 metrekare 
alana sahip olan, 1727, 1763 
ve 1870 yıllarında geçirdiği 
yangınlarda büyük hasar gören 
hamamda restorasyon çalışma-
ları son aşamaya geldi. Bölgenin 
yapısı uygun olarak yeme içme 
mekanı olarak düzenlenecek 
olan tarihi hamam, bölgenin 
ekonomik yapısına uygun ola-

rak ayrıcalıklı bir mekan olarak 
hizmet vermeye hazırlanıyor.
Kentsel dönüşüme  
tarihi dokunuş
Büyükşehir Belediyesi’nce 
hayata getirilen her restorasyon 
çalışması aynı zamanda kentsel 
dönüşüme de ayrı bir boyut 
getiriyor. Çevresi sonradan ya-
pılan binalarla kuşatılan harabe 
halindeki tarihi değerler res-
torasyonla ayağa kaldırılırken, 
etrafındaki binalar da kamulaş-
tırma yoluyla yıkılırken, bölge-
lere küçük meydanlar kazandı-
rılıyor. Emirsultan Hamamı ve 
Emir Buhari Kültür Merkezi’nin 
bulunduğu alan Emirsultan 
Meydanı ile çevrelenirken, yine 
etrafı binalarla kuşatılan İncirli 
ve Dökümhane hamamları da 
ilk günkü ihtişamları ile ayağa 
kaldırılıyor.
Caddeler estetikle  
buluşuyor
Tarihi yapıların yanı sıra kentin 
vitrini konumunda bulunan ana 
caddeler de sağlıklaştırma ça-
lışmalarıyla estetikle buluşuyor. 
Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet 
Caddesi’nde hayata geçirilen 
cephe sağlıklaştırma çalışma-
ları ile yılların yorgunluğunu 
üzerinden atan binalar, çirkin 

görüntüden de kurtuluyor. 
Halen Altıparmak Caddesi’nde 
devam eden sağlıklaştırma 
çalışmaları ile dönüşümün en 
güzel örnekleri sergileniyor.
Hem vefa hem  
geleceğe yatırım
Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını ecdada 
vefa borcu olarak gördüklerini 
dile getiren Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, bunun 
aynı zamanda kentin geleceğine 
yapılan bir yatırım olduğunu 
kaydetti. Bursa’nın gelecek viz-
yonunu turizm ve hizmet sek-
törü olarak belirlediklerini kay-
deden Başkan Altepe, “Kentsel 
dönüşüm sadece boş arazileri 
yeni yeni binalar yapmak değil, 
mevcut binalarda da dönüşümü 
sağlamaktır. Biz bir taraftan 
tarihi yapıları gün yüzüne 
çıkarıp, çevrelerindeki sonra-
dan yapılan binaları yıkarak bu 
bölgelere değer katarken, yol 
açma, spor tesisi, park, meydan 
gibi çalışmalar için risk altında 
bulunan binaları da bir bir yıkı-
yor. Son 4 yılda yıktığımız bina 
sayısı 800’ü, 9 yılda ise 2500’ü 
aştı. Bu sayede riskli yapı stoğu 
da elenmiş oldu” dedi.

İncirli Hamamı

Kayıhan Hamamı

Eskişehir Hanı
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Türkiye’nin Davos’u 
Uludağ için tarihi adım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Uludağ’ı Davos yapın” talimatıyla baş-
layan hummalı çalışmaların ardından 
en önemli somut adım Uludağ’ın altya-
pısı için atıldı. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bugüne kadar otellerin kanalizas-
yon atıklarının doğal kaynaklara zarar 
vermesi ile gündeme gelen Uludağ’daki 
altyapıyı baştan sona yeniliyor.

Türkiye’nin en önemli kış 
turizm merkezlerinden 
biri olan Uludağ’da yıl-
lardır konuşulan kanali-
zasyon atıklarının doğal 

kaynaklara karışması sorununa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından kök-
lü çözümler getiriliyor. Uludağ’da 
yıllardır yaşanan yetki karmaşasının 
çözümü için ısrarlı bir tutum sergi-
leyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Orman Su İşleri Bakanlığı ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan 
protokoller sonucunda, altyapı 
çalışmalarını başlattı. Başlatılan 

çalışmalar kapsamında 
1. Bölge’ye 4,5 kilomet-
re, 2. Bölge’ye ise 2,5 
kilometre kanalizasyon 
hattı döşenecek. Her 
iki bölgeden toplanan 
kanalizasyon atıkları 
ise 18 kilometrelik isale 
hattı ile merkez arıtma 
sistemine bağlanacak. 
Çalışmalar kapsamında 
Uludağ’a bin, bin 500 ve 
2 bin 500 tonluk olmak 
üzere 3 adet de su de-
posu yapılacak. Bugüne 

kadar su ve kanalizasyon konusun-
da sıkıntılarına kendileri çözüm 
üretmek zorunda kalan oteller de 
BUSKİ’nin abonesi haline gelecek.
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“Uludağ Davos’tan güzel”
Uludağ’ın da Davos gibi bir 
turizm merkezi olması için 

son üç yıldır büyük çaba har-
cadıklarını belirten Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “‘Uludağ, Davos’tan 

daha güzel. Yaylalarından 
krater göllerine, endemik 

bitkilerinden buraya has 
hayvanlarına kadar pek çok 

doğal güzelliği bünyesinde 
bulunduran Uludağ, her 
yönüyle şifa kaynağı. Bura-

nın 4 mevsimde yaşanabilir 
olması için Bakacak’tan 

Kadıyayla’ya, Dolubaba’ya ka-
dar her yöresiyle ilgili proje-

lerimiz var. İlk olarak altyapı 
ile başladığımız çalışmalar, 

günübirlik tesisler, kayak 
pistlerinin yenilenmesi ve 

otoparklarla devam edecek” 
dedi.

Teleferikle zirveye
Uludağ’a ulaşım konusunda 
yoğun olarak tercih edilen 

ancak halen Sarıalan’da kalan 
teleferiği Oteller Bölgesi’ne 

ulaştıracak olan projenin de 
hızla ilerlediğini ifade eden 

Başkan Altepe, “Teleferik 
projesi tamamlandığında da 

hat, 4 bin 800 metreden 8 
bin 500 metrelik uzunluğa 

çıkacak. Teleferik, kayak 
pistine kadar gelmiş olacak. 

Teleferik projesi 1 yıl içinde 
tamamlanacak. Teleferik 

tamamlandığında bugünkü 
kapasitenin 12 katı daha faz-

la yolcu, Teleferik’ten Oteller 
Bölgesi’ne, kayak pistlerinin 
yanına kadar gidebilecek. 

Rüzgarlı havalar da dahil 
olmak üzere vatandaşlar 

rahatlıkla Uludağ’a ulaşabile-
cek” diye konuştu.
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{Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi
İsmet İnönü 
tarafından 1935’te 
temeli atılan ve 
açılışı 1938’de 
Atatürk tarafından 
yapılan Merinos 
Yünlü Sanayi 
İşletmesi’nin, kapa-
tıldığı 2000 yılına 
kadar olan sanayi 
mirası, Türkiye’nin 
ilk Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nde 
sergileniyor.

Yeni  
belediye binası
Halen 1879 yılında 
Vali Ahmet Vefik 
Paşa döneminde 
yaptırılan tarihi 
binada hizmet 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, 134 yıl 
sonra kendi ener-
jisini üretebilecek 
teknolojik altyapı-
ya sahip yeni bir 
hizmet binasına 
kavuşuyor.

Fabrika-i  
Hümayun
İpekçiliğin başken-
ti Bursa’da ülke-
nin devlet eliyle 
endüstrileştiril-
mesinin ilk ürünü 
olan ve 1852 
yılında yaptırılan 
Fabrika-i Hümayun 
binası, Büyükşe-
hir Belediyesi ve 
ünlü Modacı Faruk 
Saraç’ın işbirliğiyle 
restore edilerek Fa-
ruk Saraç Tasarım 
Meslek Yüksekoku-
lu olarak eğitimin 
hizmetine sunuldu.

Çöpten  
elektrik üretimi
Hamitler Katı Atık 
Depolama alanın-
da oluşan metan 
gazından elektrik 
üretilmesi projesi 
kapsamında saatte 
4 bin 800 kilovat 
elektrik üretimi 
sağlanırken, yakla-
şık 22 bin konutun 
elektrik ihtiyacını 
karşılayan çöplük 
artık koku değil 
ışık saçmaya 
başladı.

Tramvay;  
107 yıllık rüya
Elektrikli tramvay 
kurulması fikrinin 
ilk olarak 1904 
yılında gündeme 
geldiği, hatta 1924 
yılında imzalanan 
sözleşmeye göre 
4’ü mecburi, 5’i 
tercihli olmak 
üzere 9 hattın da 
belirlendiği Bursa, 
Cumhuriyet Cadde-
si hattı ile tramva-
ya kavuşmuş oldu.

Zürafalar 14  
yıl sonra geldi
Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 14 
yıl önce yaklaşık 
206 bin metre-
kare alan üzerine 
kurulan Hayvanat 
Bahçesi’nin kuru-
luş aşamasında 
barınakları özel 
olarak yaptırılan 
ancak bir türlü 
getirilemeyen 4 
zürafa, Bursalıların 
ilgi odağı oldu. 

‘Timsah arena’ 
yükseliyor
Çatısı 
Bursaspor’un sim-
gesi ‘timsah’ görü-
nümünde olacak, 
45 kişi kapasiteli 
yeni stadyumda 
kaba inşaat yüzde 
70 seviyelerine 
ulaştı. UEFA’nın 
son kriterlerine 
uygun olarak inşa 
edilen stadyum, 
çevresindeki yeşil 
alanla birlikte ay-
rıcalıklı bir yaşam 
alanı oluyor.
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İstanbul hiç bu kadar yakın olmamıştı
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
Burulaş bünyesin-
de kurduğu Bursa 
Deniz Otobüsleri 

İşletmesi (BUDO) ile vatan-
daşlar Bursa ve İstanbul 
arasında konforlu, kaliteli ve 
ekonomik ulaşım imkanı bu-
lurken, 24 Ocak’ta seferlere 
başlayan BUDO kısa zaman-
da geniş kitlelere hizmet 
vermeye başladı. Mudanya 
ve Kabataş iskeleleri arasın-
da karşılıklı olarak hafta içi 
2 seferle başlatılan BUDO, 
günlük yolcu sayısını binin 
üzerine çıkarırken, özellikle 
Cuma günleri ve hafta sonu 
doluluk nedeniyle çok sayıda 
vatandaş bilet bulamama 
sıkıntısı yaşamaya başladı. 
Vatandaşlardan gelen yoğun 
talepler üzerine sefer sayıla-
rına ilaveler yapan BUDO, 1 
Mart 2013 tarihinden itiba-
ren sefer sayılarını haftanın 
beş günü 4’e, Cuma ve Pazar 
günleri ise 5’e çıkardı.
Seferler arttı
1 Mart’tan itibaren yürür-
lüğe giren tarifeye göre, ge-

miler hafta içi Mudanya’dan 
07.00, 11.00, 15.30 ve 
18.00’da, Cuma günleri de 
bunlara ek olarak 20.30’da 
hareket edecek. İstanbul’dan 
hafta içi kalkış saatleri de 
08.00, 10.00,15.30 ve 18.00, 
Cuma günleri de ek olarak 
20.30 olarak belirlendi. Haf-
ta sonu Mudanya’dan kalkış 
saatleri 09.00, 12.00, 16.00 
ve 17.30, Pazar günleri de 
bunlara ilave olarak 21.00 
olarak belirlenirken, gemiler 
İstanbul’dan 09.00, 11.30, 

15.00 ve 18.30’da Pazar gün-
leri de bunlara ilave olarak 
21.00’da hareket edecek.
Halk kendi projesine 
sahip çıktı
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, BUDO’nun 
halkın projesi olarak doğdu-
ğunu vatandaşlardan gelen 
yoğun talepler üzerine bu 
seferleri başlattıklarını be-
lirterek yolcu sayısının her 
geçen gün arttığını, halkın 
kendi projesine ve kendi 
gemilerine sahip çıkmasının 

mutluluk verici olduğunu 
söyledi. Kısa zamanda 80 
bin yolcuya ulaştıklarını ve 
sayının her geçen gün arttı-
ğını ifade eden Başkan Alte-
pe, “Büyükşehir Belediyesi 
ve BURULAŞ olarak yolculuk 
esnasında gemi içinde ve 
yolculuk sonrası vatandaş-
larımızın kent merkezine 
ulaşımı konusunda her 
türlü servis hiz-
metini ve-
riyoruz. 
Kâr 

amacı gütmediğimiz için 
gemi içindeki büfelerdeki 
fiyatlar piyasa fiyatları ile 
aynı tutulurken, Mudanya’ya 
gelen yolcularımızın kent 
merkezine yine konforlu 
bir şekilde ulaşmaları için 
özürlü rampası ve bagaj 
bölmeleri bulunan otobüs-
lerimizi devreye soktuk. 
Talepler doğrultusunda ek 
seferlerimizi de devreye 
almaya başladık. Şu anda kış 
sezonu olmasına rağmen 
günlük binin üzerinde yolcu 
taşıyoruz. Bu sayının yaz 
aylarında 4 bini aşmasını 
hedefliyoruz” dedi.
BUDO’ya ulaşım
Kabataş’tan gelen yolcuların 
bavullarının taşınmasına da 
olanak sağlayan bagajları 

bulunan 55 kişi oturma 
kapasiteli modern 

otobüsler, deniz 
otobüsü saatleri-

ne entegre 
ola-
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{
Teleferikle 
zirveye
Bursa’da 1955 yı-
lında projelendiri-
len ve 1963 yılında 
çalışmaya başlayan 
teleferik hattı, 
baştan sona mo-
dernize edilerek, 
Oteller Bölgesine 
ulaştırılıyor. Bir yıl 
içinde tamamlana-
cak proje ile 8’er 
kişi kapasiteli 175 
gondol tipi kabinle, 
sıra bekleme derdi 
ortadan kalka-
cak. Saatlik yolcu 
taşıma kapasitesi 
de bin 800 kişiye 
çıkarılacak.

4 yılda  
102 spor tesisi
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
gelen talepler 
doğrultusunda 
spor salonu bulun-
mayan ilk ve orta 
dereceli okullara 
spor salonu yapıl-
masının yanında 
amatör spor kulüp-
lerine saha, çeşitli 
semtlere yüzme 
havuzları olmak 
üzere 4 yıl içinde 
tamamlanan ve 
devam eden spor 
tesisi sayısı 102’ye 
ulaştı.

Tarihe  
büyük yatırım
Yaklaşık 8 bin 500 
geçmişi ile insan-
lık tarihine ışık 
tutan Arkeopark, 
2300 yıllık Bitinya 
surları, 700 yıllık 
Osmanlı eserleri ve 
Cumhuriyet döne-
mi sivil mimarlık 
örneği yapıların 
ayağa kaldırılma-
sı gibi geniş bir 
yelpazede çalışan 
Büyükşehir Bele-
diyesi, 257 tarihi 
ve kültürel miras 
projesini kente 
kazandırıyor.

20 bin kişi  
denizle buluştu
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk 
projeleri arasında 
yer alan ve denizi 
görme fırsatı 
bulamayan vatan-
daşları sahillerle 
buluşturmak ama-
cıyla düzenlenen 
Mudanya-Armutlu 
arası ücretsiz Mavi 
Tur seferleriyle bu-
güne kadar 20 bine 
yakın vatandaş, 
hem Mudanya’yı 
hem de sahilleri 
görme fırsatı 
buldu.

Sosyal  
tesisler halka 
açılıyor
Kent merkezinin 
yanı sıra merkeze 
bağlı ilçelerde 
bulunan ve bugüne 
kadar kapıları 
halka kapalı olan 
mekanlar sosyal 
tesis olarak halka 
açılıyor. Dobruca 
Sosyal Tesisleri, 
Hünkar Köşkü, 
Gönül Dostları Sof-
rası, Mudanya Tren 
İstasyonu, Karacali 
Narlı Tesisleri, Me-
rinos Göl Park gibi 
tesisler Bursalıla-
rın yeni buluşma 
noktaları oldu.

Yeniden  
yeşil Bursa
Bursa’nın yeşil 
kimliğini yeni-
den ön plana 
çıkarma çalışma-
ları kapsamında 
projelendirilen 
500 bin metreka-
relik Hüdavendigar 
Kent Parkı, 524 
bin mektekarelik 
Kurşunlu Kumsaz 
Bölge Parkı,  250 
bin metrekarelik 
Zafer parkının 
yanında mahalle-
lerine kazandırılan 
parklarla Bursa 
yeşile bezeniyor.

400 kilometre 
yeni yol
Merkez ve merke-
ze bağlı ilçelerde 
ulaşım sorununa 
köklü çözüm getir-
mek amacıyla yol 
ve kavşak düzen-
leme çalışmaları 
hızla sürüyor. Geri 
kalan 4 yıl içinde 
yeni açılan ve ge-
nişletilen yol 400 
kilometreyi buldu.

4 yılda  
80 kitap
Bursa Kütüğü, 
Kızık Köyleri, 
Çarşı’nın Öyküsü, 
Ziraat Mektebi, 
Bursa’nın Hazirele-
ri, Anıtsal Eserler, 
Osmanlı’dan Günü-
müze Spor Tarihi 
gibi somut olma-
yan kültürel miras 
kitaplaştırarak 
gelecek kuşaklara 
aktarılırken, 4 yılda 
Bursa belgeliğine 
kazandırılan eser 
sayısı 80’i buldu. 
Son 9 yılda ise 
150’nin üzerinde 
eserle kentin hafı-
zası tazelendi.

İstanbul hiç bu kadar yakın olmamıştı
rak seferlere devam ediyor.
Mudanya’ya gidiş; Teleferik - 
Namazgah - Setbaşı - İnönü Cd. 
- Haşim İşcan Cd. - Altıparmak 
Cd. - Çekirge Cd. - Zübeyde-
hanım Cd. - Acemler - Sanayi 
Cd. - Mudanya Cd. ve Mudanya 
İskelesi, dönüş ise; Mudanya 
İskelesi - Mudanya Cd. - Sanayi 
Cd. - Acemler - Zübeydehanım 
Cd. - Çekirge Cd. - Altıparmak 
Cd. - Atatürk Cd. - Setbaşı – 
Namazgah ve Teleferik güzer-
gahında çalışan F3 hattında 
Bukart geçerli tam 3,00 TL, 
manyetik bilet ise 3,50 TL’ye 
ulaşım hizmeti veriyor. F3 
hattı ile konforlu bir şekilde 
Mudanya’ya ulaşan vatandaşlar 
yaklaşık 1 saat 50 dakikalık 
bir yolculuğundan ardından 
Kabataş’a oradan da tramvayla 
İstanbul merkezine sorunsuz 
bir şekilde ulaşma imkanı 
buluyorlar.
Denizde BESAŞ kalitesi
BUDO ile vatandaşlara Bursa 
ve İstanbul arasında konforlu, 
kaliteli ve ekonomik ulaşım im-
kanı sunan Büyükşehir Beledi-

yesi, gemi içindeki servis 

hizmetlerinde de vatandaşları 
BESAŞ kalitesiyle buluşturdu. 
BUDO bünyesinde çalışan 4 
geminin de büfe işletim görev-
lerini üstlenen BESAŞ, yaklaşık 
30 yıldır Bursalılara sunduğu 
kaliteli, sağlıklı ve ekonomik 
gıda hizmetlerini şimdi de 
ulaşımda BUDO’yu tercih eden 
vatandaşlara sunuyor. BESAŞ’ın 
satış noktalarında yer alan ge-
niş ürün yelpazesine gemilerde 
de ulaşma imkanı bulan vatan-
daşlar, aynı ürünleri ekonomik 

fiyatlarla alma imkanına kavu-
şuyor. Bunun yanında çaydan 
kahveye, soğuk içeceklerden 
aperatif atıştırmalara kadar her 
şey piyasa fiyatlarından satışa 
sunuluyor.
Ekonomik fiyatlar
Gemilerde yer alan BESAŞ 
büfelerindeki bazı ürünlerin 
fiyatları şöyle:
Francala Ekmek 0,70 kuruş, 
Kepekli Ekmek 0,80 kuruş, Tam 
Buğday Ekmeği 0,80 kuruş, 
Timsah Ekmek 0,50 kuruş, 

Şampiyon Ekmek 0,50 kuruş, 
Light Ekmek 1.00 TL, Köy 
Ekmeği 1,25 kuruş, Çay 0.50 
kuruş, Nescafe 1.00 TL, cappuc-
cino 1.00 TL.
Deniz kuşu uçtu
Günde 6 uçuş yapılacak
17 Nisan Çarşamba gününden 
itibaren başlayacak yeni dü-
zenlemeye göre Haliç’te Ka-
dir Has Üniversitesi Cadde-
si’ndeki İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Tesisleri’nin 
yanındaki iskeleden sabah 

9.00, öğlen 12.15 ve akşam 
18.00 saatlerinde deniz uçağı 
havalanacak. Gemlik limanın-
dan uçuş saatleri ise sabah 
09.45, öğlen 13.00 ve akşam ise 
18.45 olarak belirlendi. Bursa – 
İstanbul arasında 100 TL bedel-
le 18 dakikada ulaşım imka-
nından yararlanmak isteyenler 
Burulaş’ın www.burulas.com.
tr adresli web sitesinden veya 
444 99 16 numaralı telefondan 
biletlerini alabilecekler.
Zamanla yarışta büyük avantaj
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 2013 yılının 
Bursa’da ulaşım çeşitliliğinin 
yaşandığı bir yıl olduğunu 
hatırlatarak, deniz otobüsü 
seferlerinde 100 bin yolcu 
hedefine yaklaştıklarını, deniz 
uçağındaki yüzde 100 doluluk 
oranının da yapılan yatırımla-
rın doğruluğunun gösterdiği 
olduğu söyledi. 
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Yeniden Yeşil Bursa için 
dev seferberlik
Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi, 
Bursa’nın yeniden 
‘yeşil’ kimliği 
ile öne çıkması 

amacıyla bu dönem 2 milyon 
metrekarelik park ve yeşil 
alanı Bursa’ya kazandırıyor. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, kentlerin 
sorunu olmaktan çıkıp, 
global bir tehlike halini alan 
çevre sorunlarının çözümü-
ne yönelik olarak 100’ün 
üzerinde projeyi hayata 
geçirdiklerini söyledi.
Küresel ısınmanın yol açtığı 
sonuçlar bütün dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de  
de önemi giderek  
artan sorunlar  
arasında yer   
alırken,  
 
 
 
 
 
 
 

iklim değişiklikleri, hava 
kirliliği, su ve toprak kirliliği 
gibi çevresel kirlilikler sa-
dece ülkelerin iç problemi 
değil dünyanın ortak sorunu 
haline geldi. İstanbul’un 
ardından en fazla sanayi ih-
racatının gerçekleştiği Bursa 
da sanayileşmeye paralel 
olarak kirlilikten nasibini 
alırken, Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından bu dönem 
hayata geçirilen projelerle 
kent yeniden yeşil  
kimliğini  
kazan- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maya başladı. İlk etapta Bü-
yükşehir sınırları içinde yer  
alan 25 derenin ıslahı ya-
pılırken, radikal bir kararla 
atıklarını arıtmadan doğal 
ortama bırakan sanayi kuru-
luşlarına kapatma cezalarına 
varan yaptırımlar uygulan-
maya başladı.

2 milyon m2

yeni park

U
ludağ’ın doğal zenginlikleri, 

ovanın verimliliği, deniz kı-

yısında bir şehir olması, ter-

mal olanakların Türkiye’nin 

birçok ilinden daha fazla 

olması gibi birçok çevresel özellikle her 

dönem ilgi odağı bir kent olan Bursa’da 

kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniy-

le parklardan yoksun kalan 

tüm semtler yeniden 

yeşille buluşu- 
 

yor. İlk etapta halkın nefes alabileceği 

alanlar oluşmak amacıyla büyük park 

yapımı projelerine ağırlık veren Bü-

yükşehir Belediyesi, yıllardır su taşkın 

alanı olması nedeniyle vatandaşların 

kullanımına kapalı olan Dikkaldırım 

ve Odunluk Mahalleleri arasındaki 

yaklaşık 500 bin metrekarelik alanı en 

büyük kent parkı olarak Bursa’ya ka-

zandırıyor. Başka bölgelerden getirilen 

10 yaş üstü ağaçlarla donatılan park 

alanında çalışmalar tamamlandığında 

akağaç, huş, zeytin, kare çınar, düz çı-

nar, fıstık çamı, karaçam, sedir 

ve ginko gibi türler- 
 

den oluşan yaklaşık 10 bin ağaç, 

Bursa’nın yeni akciğeri olacak. Hü-

davendigar Kent Parkı ile bütüncül 

şekilde projelendirilen yeni stadyum 

bulunduğu alanla birlikte Bursa yakla-

şık 1 milyon metrekare yeşil alana ka-

vuşmuş olacak. Bunun yanında yıllardır 

atıl halde duran su deposu alanları da 

park olarak bölgelere kazandırılırken, 

41 bin metrekarelik Beşevler, 500 bin 

metrekarelik Hüdavengidar, 250 bin 

metrekarelik Zafer, 300 bin metreka-

relik Vakıfköy ve 525 bin metrekarelik 

Kurşunlu parkalarıyla bir dönemde 

yaklaşık 2 milyon metrekare yeni yeşil 

alan Bursa’ya kazandırılmış olacak.

Yeniden Yeşil Bursa için 
berlik

maya başladı. İlk etapta Bü-
yükşehir sınırları içinde yer 
alan 25 derenin ıslahı ya-
pılırken, radikal bir kararla 
atıklarını arıtmadan doğal 
ortama bırakan sanayi kuru-
luşlarına kapatma cezalarına 
varan yaptırımlar uygulan-



Çevre
en önemli 
önceliğimiz

2 milyon m2

yeni park Bursa’da en önemli önce-
liklerinin çevre olduğunu 
çünkü çevresel değerle-
rin gelecekten emanet 
alındığını vurgulayan 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak bizim üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz konuların 
başında çevreye duyarlı bir yöne-
tim anlayışı geliyor. Bu kapsamda 
başlattığımız 100’e yakın çevre 
projesi ile Bursa’nın yaşanılabilir 
bir kent olması noktasında önemli 
gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, 
dere ıslah çalışmaları, kente yeni 
yeşil alan kazandırma çalışmaları, 

park alanları oluşturma, cadde 
ve sokakların estetik kaygılarla 
yeniden düzenlenmesi, meydan 
düzenlemeleri, atık yönetimi gibi 
birçok alanda çevresel yatırımlar 
yapıyoruz. Tüm bunları yaparken 
tek amacımız, Bursa’nın yeniden 
‘Yeşil Bursa’ kimliğini kazanması” 
diye konuştu.
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Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Bursa’da risk 
altında bulunan binalar Büyükşehir Belediyesi’nin, yol, 
spor tesisi, park, çocuk oyun alanı gibi projeleri için 
kamulaştırılarak yıkılıyor. Böylelikle yıkılma riski bulunan 
binaların bulunduğu yerler, yoğun yapılaşmadan uzak, 
rekreasyon alanları ve yollar olarak kente kazandırılıyor.

Bursa’da kentin merke-
zinden geçen ve Ulu-
dağ eteklerinden aldığı 
suyu ova ile buluştu-
ran Cilimboz deresinin 

yatağına yıllar önce yapılan ve 
her şiddetli yağmurda su baskını 
tehlikesi yaşayan binaların kal-
dırılması yıllardır konuşulurken, 
2010 yılında yaşanan sel felaketi 
üzerine Büyükşehir Belediyesi 
devreye girdi. Sel suları altında 
kalan evlerde bir vatandaşın 
boğularak yaşamını yitirdiği 
olayın ardından dere yatağında 
bulunan 42 binadan 31 ilk 4 ay 
içinde kamulaştırılarak yıkıldı. 
Hak sahiplerinin konuyu yargıya 
taşıması nedeniyle kalan 11 bina 
ise mahkeme kararının ardından 
Mart ayında yıkıldı. Dere yatağı 
sağlıksız binalardan arındırılır-
ken, projenin ikinci etabıyla da 
bölgeye ayrıcalıklı bir rekreas-
yon alanı kazandırılacak. Dere 
yağında bulunan 42 binanın 
kamulaştırılması için yaklaşık 6 
milyon TL harcandı.

Yapı stoku 
kamulaştırmalarla 
güçleniyor
Göç ve hızlı nüfus artışına paralel 
olarak kent merkezindeki yoğun 
yapılaşma nedeniyle birçok 
mahalle sosyal donatı alanından 
mahrum kalırken, Büyükşehir 
Belediyesi, kentin daha yaşana-
bilir ve sağlıklı olması amacıyla 
bu tesisleri kamulaştırma yoluy-
la mahallelere kazandırıyor. Kent 
merkezindeki ulaşım sorununu 
çözmek amacıyla Ankara Yolu’na 
paralel Soğanlı 30 metrelik 
imar yolu projesini sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, yol 
güzergahında kalan 245 binadan 
234’ünü yıktı. Bu sayede olası bir 
depremde zarar görme ihtimali 
binalar ortadan kaldırılmış oldu. 
Kalan binaların yıkım çalışmaları 
da sürerken, sadece bu yoldaki 
kamulaştırmalar için 37 milyon 
TL harcandı.
Bunun yanında mahallere spor 
tesisleri, çocuk oyun alanları, 
parklar yapmak için uygun alan 
bulmakta zorlanan Büyükşehir 
Belediyesi, çözümü sağlıksız 
binaları kamulaştırmakta buldu. 
Bu projeler için geride kalan 
4 yılda 800’ün üzerinde bina 
kamulaştırılarak yıkıldı.  Son 8 
yılda kamulaştırılan bina sayısı 
da 2 bin 300’ü aştı. Bursa’da 
geçen 20 yılda yapılan toplam 
kamulaştırma bedeli 215 milyon 
TL olarak gerçekleştirilirken, 
Büyükşehir Belediyesi geride 
kalan 4 yılda kamulaştırmaya 
221 milyon TL harcayarak, 20 
yıllık çalışmayı 4 yılda gerçekleş-
tirmiş oldu.

Riskli binalar yıkılıyor 
Bursa yenileniyor
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Kavşak ve köprülerle tıkanan damar-
lar açılıyor
Gürsu, Alaattinbey- Özlüce ve Emek Kavşağı ile 
trafiğin kilit noktalarına kalıcı çözümler üreten 
Büyükşehir Belediyesi, BursaRay Kestel Hattı 
projesi kapsamında Esenevler Kavşağı’nı da 
tamamlarken, Kestel Kavşağı’ndaki çalışmaları 
da hızla sürdürüyor. Bunun yanında Panayır, De-
mirtaş ve Bademli Köprülü kavşakları ile ulaşım 
sorununa köklü çözümler getirilmesi planlanıyor. 
Zaman içinde ihtiyacı karşılamakta zorlanan 
köprüleri de bir bir ele alan Büyükşehir Belediye-
si, İsmetiye’den Samanlı’ya, Ürünlü’den Özlüce ve 
Cumalıkızık’a kadar tüm bölgelerdeki köprü-
leri modernize ediyor. Ankara Yolu üzerindeki 
Hacivat, Balıklı ve Deliçay köprüleri ile Odunluk 
ve Dikkaldırım Mahallerini birbirine bağlayan 
Odunluk köprüsünde çalışmalarda sona gelindi. 
Bu köprünün tamamlanmasıyla Keles, Orhaneli, 
Harmancık ve Büyükorhan Bölgesi’nden gelen 
vatandaşlar Osmangazi İlçesi’ne kolaylıkla bağ-
lanmış olacak. Bunun yanında çalışmaları devam 
eden bin 300 metrelik İnkaya bağlantı yolu 
ile Çekirge Mahallesi Uludağ Caddesi de trafik 
yükünden arınmış olacak. Araçları ile Uludağ’a 
çıkmak isteyenler Çekirge’ye gitmek zorunda 
kalmadan 1300 metrelik yolculuğun ardından 
buradan İnkaya’ya ulaşabilecek.

Ulaşımda hedef; 2030
Bursa’nın ulaşım sorununa köklü ve 
bilimsel çözümler üretmek amacıyla 
dünyada 30’ün üzerinde başkentin 
ulaşımını planlayan Alman Dr. Bren-
ner firması ile çalıştıklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, çalışmaları devam eden Ula-
şım Ana Planı’nın 2030 yılını hedef 
aldığını hatırlattı. Özellikle ulaşım 
konusunda hayata geçirdikleri tüm 
yatırımların titizlikle incelendiğini ve 
uzman görüşleri doğrultusunda haya-

ta geçirildiğini belirten Başkan Altepe, 
“Hedefimiz her noktasına kolay 
ulaşılabilir bir Bursa oluşturmak. Yeni 
arter açma çalışmalarımız bu döneme 
damga vuracak çalışmaların başında 
geliyor. Özellikle ulaşım konusunda 
sıkıntı yaşanan yüksek bölgelerde 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Raylı 
sistem çalışmalarının yanında alter-
natif yol açma ve kavşak düzenleme 
çalışmalarıyla kentin her köşesine 
rahat ve konforlu ulaşımı sağlamaya 
çalışıyoruz” dedi.

Medeniyete giden yolda
emin adımlarla ilerliyoruz

Ana yolların yükü azalıyor
Büyükşehir Belediyesi raylı sistem projeleri yanı sıra alternatif güzergahlar açma çalışmalarını da hızla 

sürdürüyor. Acemler Kavşağı’ndan başlayıp Osmangazi ve Yıldırım’ı boydan boya geçecek 
Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar yolunun, Yalova Yolu Sırameşeler arasındaki 

yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yer alan 245 binanın kamulaş-
tırma tamamlandı. Yaklaşık 37 milyon TL’lik harcama ile 

yapılan kamulaştırmalardan sonda binaların 
yıkılmasıyla yol da ana hatlarıyla 

ortaya çıkmış oldu. 

Alternatif yol
Özlüce ile Geçit’i, Minareli 

Çavuş üzerinden birbirine bağlamak 
için yeni açılan yol özellikle sanayi bölgelerin-

den çıkan ağır tonajlı araçların kent merkezine girmeden 
çevre yoluna ulaşmalarını imkan sağladı. Tamamen belediye imkan-

larıyla 2 geliş 2 gidiş olarak yapılan 2 bin 600 metre uzunluğundaki yol, Özlüce 
ve Geçit’i birbirine bağlaması nedeniyle ulaşımda önemli bir yükü taşımaya başladı. 

Çalı’da ulaşım çilesi bitti
Çalı, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar’daki sanayi bölgelerinde yüzlerce fabrikanın bulunması nedeniyle trafik 

yükünü kaldırmakta zorlanan köy yolu statüsündeki yol da genişletme çalışmaları sayesinde artan sanayi yükünü 
rahatlıkla kaldırmaya başladı. Köy yolu olarak planlanan ancak özellikle bölgede sanayi tesislerinin artması nedeniyle artan araç 

yoğunluğu yüzünden trafikte yaşanan sorunlar da yolun genişletilmesiyle ortadan kalktı.

‘Yol 
me-
deniyettir’ 
ilkesiyle karayolu 
ulaşım yatırımlarına 
da ağırlık veren Büyük-
şehir Belediyesi, son 20 yılda 
hayata geçirilen 190 kilometre  
yola karşılık, 4 yılda yeni açılan 
ve genişletilen yol uzunlu-
ğunu 405 kilometreye 
çıkararak bu alanda 
da bir rekora 
imza  
attı.
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Stadyum gibi anıtsal bir yapı-
yı bu dönem Bursa’ya kazan-
dıran Büyükşehir Belediyesi, 
eğitim kurumlarının yanı sıra 
kentin her köşesinde hayata 
geçirdiği 100’den fazla tesis-
le Bursa’yı sporda da marka 
haline getiriyor.

Eğitimde sporun çıtası 
yükseliyor
Öğrencilerin beden eğitimi ders-
lerinde sağlıksız ortamlarda spor 
yapmalarının önüne geçmeyi he-
defleyen Büyükşehir Belediyesi, 
okullarda da tesisleşme hamlesi 
başlattı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Değirme-
nönü Spor Salonu, Koç İlköğ-
retim Okulu Spor Salonu, Şehit 
Piyade Er Nezir Akgül İlköğretim 
Okulu Spor Salonu, Şükrü Şan-
kaya Anadolu Lisesi Spor Salonu, 
Süleyman Çelebi Lisesi Spor 
Salonu, Gazi Anadolu Lisesi Spor 
Salonu, İpekçilik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Spor Salonu, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor 
Salonu ve Pilot Sanayi İlköğretim 
Okulu Spor Salonu tamamlana-
rak eğitimin hizmetine sunuldu. 
Bu okullardaki öğrenciler yaz kış 
ayrımı gözetmeksizin daha sağ-
lıklı ortamlarda spor yapma im-
kanına kavuşurken, çok sayıda 
okula kazandırılacak olan spor 
tesisleriyle ilgili proje çalışmaları 
da hızla sürüyor.

Amatörde altın çağı
Bugüne kadar 26 spor salonu, 33 
futbol sahası, 9 yüzme havuzu 
ve muhtelif spor alanları ile 
bugüne kadar 100’ün üzerinde 
spor projesinin startını veren 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatı-
rımları sayesinde amatör spor 
kulüpleri de altın çağını yaşıyor. 
Amatör sporun kalbinin attığı 
Atıcılar sahası da Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla 
yazın tozdan, kışın çamurdan 
arınıyor. Atıcılar Spor Komplek-
si, Emek Spor Tesisleri, Vatan 
Mahallesi Spor Tesisleri, Şahin 
Başol Spor Tesisleri, Ertuğrulgazi 
Mesken Spor Tesisleri, Şükraniye 
Spor Tesisleri, Arabayatağı Spor 
Tesisleri, Fethiye Spor Tesisleri 
ve Hürriyet Spor Tesisleri ile 
amatör kulüpler daha sağlıklı 
ortamda spor yapma imkanı 
buldu.

Spor kenti Bursa’da
Spor yatırımlarında tarihi rekor

4 mevsim yüzme keyfi
Sporun tüm branşlarına destek veren 
Büyükşehir Belediyesi, her bölgeye kazandır-
dığı yüzme havuzları ile vatandaşları yüzme 
sporuyla buluşturuyor. Havuzlu Park’ı 4 
mevsim hizmet verir hale getiren Büyükşehir 
Belediyesi, Güzelyalı, Erikli, Kestel ve Gürsu 
Yüzme havuzlarını hizmete açtı.
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Bursa’ya yatırımlarıyla çağ atlatan Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı en 
önemli anıtsal yapılardan biri olan stadyumda çalışmalar hızla sürüyor. Yaklaşık 180 bin 
metrekarelik inşaat alanı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından bu dönem hayata geçiri-
len en büyük tesis olma özelliği taşıyan stadyumda kaba inşaat tamamlanma aşamasına 
gelirken, ince işçilikler ile çatı ve cephe kaplama malzemelerinin montajına da başlandı. 
Stadyumun belediye tarihinin en önemli çalışmalarından biri olduğunu anlatan Başkan 
Altepe, “Bursa’da dev bir eser ortaya çıkıyor. Bursa’nın sembolleri arasına girecek olan 
stadyum, timsah görünümlü çatısı ve yapısıyla da şu anda Türkiye ve dünyanın günde-
minde geniş yer buluyor. Bursa’nın stadı, Türkiye’nin de en güzel stadı olacak” dedi.

a

Bursa’ya kazandırdığı spor tesislerini 7’den 70’e tüm halkın 
kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, Eski Eğitim Fakültesi 
spor salonu, Esenevler Karate Spor Salonu, Skate park, Mimar 

Sinan Spor Salonu, Kapalı Tenis Kortları gibi branşlara özel 
tesislerle sporda başarı çıtasını da yükseltiyor. Türkiye 

Sağlıklı Kentler Birliği’nin başkanlığını üstlenen bir 
kentin her alanda sağlıklı bir kent olması gerektiği-

ni ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, “Eskiden aileler çocuklarını futbol 

kulüplerine göndermek istemezdi. Çünkü 
çocuklar idmandan, maçtan toz içinde, 

çamur içinde gelirdi. Ancak şimdi 
sahalarımız tertemiz, soyunma 

odaları, duşları ile modern tesisler yapıyoruz. Artık aileler 
çocuklarını gönüllü olarak spora gönderiyor. Bunun 
yanında okullarımızda kışın beden eğitimi dersi yapı-
lamazdı. Artık yeni nesil sporcu ve idealist birey-
lerden oluşuyor. Bunu yanında mahallelerimize 
kazandırıldığımız parklara yürüyüş yolları 
yapıp, spor aletleri yerleştiriyoruz. Genci 
yaşlısı, kadını erkeği tüm vatandaşları-
mızın bu tesislere ilgisi gün geçtikçe 
artıyor. Bu tesislerin kullanılıyor 
olması bizim ne kadar doğru 
bir yolda ilerlediğimizi gös-
teriyor” diye konuştu.

Bursa’ya kazandırdığı spor tesislerini 7’den 70’e tüm halkın odaları, duşları ile modern tesisler yapıyoruz. Artık aileler 

7’den 70’e spor



Mart-Nisan 2013Sehir Postası
.

.16

271

20
09

-2
01

3
BU

RS
A 

BÜ
YÜ

KŞ
EH

İR
 B

EL
ED

İY
ES

İ

Kentin hafızası
Bursa yayınları

Kütüphanenizde Bursa 
yayınlarına yer açın...  
Bursa’nın tarihi, kültürel ve 
sosyal hafızasını tazeleyerek 
kentin değerlerini gelecek 
kuşaklara aktarmak amacıyla 
yapılan çalışmalar kapsa-
mında Bursa belgeliği daha 
da zenginleştiriliyor. ‘Bursa 
Kütüğü’, Kızık köylerini an-
latan “Uludağ’ın Beşibirliği; 
Bursa Kızık Köyleri”, Osmanlı 
çarşılarının tüm yönlerinin 
ele alındığı “Çarşı’nın Öykü-
sü” ve “Ziraat Mektebi” gibi 
bir eserlerin yanında “Kukla 
ve Gölge Tiyatrosu”, “Ulu-
dağ Buluşmaları”, “Yarhisar 
Gezileri”, “1896 Baharında 
Bursa”, “Süheyl Ünver’in 
Bursa Defteri” ve İstanbullu 
bir müverrih olan Hüseyin 
Vassaf’ın Bursa’ya yaptığı 
araştırma ve inceleme gezisi 
notlarından oluşan “Bur-
sa Hatırası”, ‘Osmanlı’dan 
Günümüze Bursa’da Spor’ 
ve “Bursa Hazireleri” gibi 
eserler kütüphanelerdeki 
yerini aldı.  Yeni eserler de bir 
bir okurla buluşuyor.

271

270

Kentin hafızasıBursa yayınlarıKütüphanenizde Bursa yayınlarına yer açın...
Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal hafızasını taze-

leyerek kentin değerlerini gelecek kuşaklara aktar-

mak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Bursa 

belgeliği daha da zenginleştiriliyor. ‘Bursa Kütüğü’, 

Kızık köylerini anlatan “Uludağ’ın Beşibirliği; Bursa 

Kızık Köyleri”, Osmanlı çarşılarının tüm yönlerinin 

ele alındığı “Çarşı’nın Öyküsü” ve “Ziraat Mektebi” 

gibi bir eserlerin yanında “Kukla ve Gölge Tiyatro-

su”, “Uludağ Buluşmaları”, “Yarhisar Gezileri”, “1896 

Baharında Bursa”, “Süheyl Ünver’in Bursa Defteri” 

ve İstanbullu bir müverrih olan Hüseyin Vassaf’ın 

Bursa’ya yaptığı araştırma ve inceleme gezisi not-

larından oluşan “Bursa Hatırası”, ‘Osmanlı’dan gü-

nümüze Bursa’da spor’ ve “Bursa Hazireleri” gibi 

eserler kütüphanelerdeki yerini aldı.

271


