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Bursa Bilimle şenlendiMavi Tur’la deniz seferleri başladı Bursa’dan Bosna’ya yeni bir hizmet 160302

Bursa’ya 4 yılda 102 spor tesisi kazandırdık

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ve bünyesinde standartlara 

uygun futbol sahası, 2 halı saha, spor salonu, 
yüzme havuzu, tenis kortu, fitness salonu ve 
açık hava spor alanlarının bulunduğu Şahin 
Başol Spor Kompleksi’nin açılışı görkem-

li anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediye 
Bandosu’nun konseriyle başlayan açılış prog-
ramında, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
sporcuları ve izcileri ile Bursa’da faaliyet gös-
teren spor kulüplerinden öğrenciler ve spor-
cular açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 
ve Bursa’yı sporda da ‘marka kent’ haline getirecek 
olan tesislerden biri olan Şahin Başol Spor Komp-
leksi, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın katıldığı 
törenle hizmete açıldı.

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 20 yıllık Bü-
yükşehir tarihinde yapılan yatırımların çok daha fazlası-
nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlklerin tarihi yazılıyor
8-9’da

İpekböceği  
görücüye çıktı

İki yıl gibi kısa bir sürede Bü-
yükşehir Belediyesi’nin da-

nışmanlığında Durmazlar firması 
tarafından üretilen Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı ‘İpekböceği’ görücüye 
çıktı. 
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Sayfa 5’te

Restorasyonu tamamlanan 
İncirli Hamamı, kent siluetindeki 
ihtişamlı yerini aldı. 

Büyükşehir eliyle 
muhteşem dönüşüm

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın daha 

ulaşılabilir bir kent olması hede-
fiyle, Yalova Yolu ile İzmir Yolu’nu 
daha da yakınlaştıracak olan 30 
metrelik yolun kısa süre sonra hiz-
mete açılacağını söyledi. 
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Sayfa 4’te

30 metrelik yol ortaya çıktı

Yeni Mahalle rekreasyon alanı

Çöplük ışık saçıyor

Proje kapsamında, son binalar da 
kısa sürede yıkılacak.

47 bin evin elektrik ihtiyacını  
karşılayacak.
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Sayfa 11’de

Sayfa 15’te

Sayfa 6’da

10’da
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Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ bölgelerini kalkındırmaya yönelik planlanan 
süt ve süt ürünleri işleme tesisi inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, yeni 
alınan ekipmanların montajına da başlandı. 

Bursa’yı 4 yılda 102 spor tesisiyle buluşturan ve kentin prestij yatırımlarından 
Timsah Arena’yı tamamlanma aşamasına getiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türk sporuna sağladığı katkılar nedeniyle Anadolu Spor Gazetecileri 
Derneği (ASGD) tarafından ‘Fair Play’ ödülüne layık görüldü. 

Kırsal kalkınmaya Büyükşehir desteği

Başkan Altepe’ye Fair-Play ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki 

BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bek-
taş ile birlikte Keles ilçesi girişindeki 
süt ve süt ürünleri işleme tesisinde 
devam eden çalışmaları inceledi. 
Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı ala-
na sahip tesisteki çalışmaların artık 
tamamlanma aşamasına geldiğini, 
gerekli ekipmanların montajının 
tamamlanmasının ardından 1 ay 
içinde üretime başlanabileceğini 
kaydetti. Süt ve süt ürünleri işleme 
tesisi olarak kullanılacak binanın 
Keles Belediyesi ile BESAŞ arasın-
da yapılan bir protokolle Büyük-
şehir Belediyesi´ne devredildiğini 
hatırlatan Başkan Altepe, “Daha 
önce TEKEL’e ait olan ve Keles 
Belediyesi’ne verilen bina, tesis 
kurulması ve bölgenin menfaatine 
çalışmalar yapılması için bize dev-

redildi. Eksikliklerin tamamlan-
ması, gerekli makine ekipmanının 
yerleştirilmesinin ardından üretime 
başlayacağız” dedi.
Bölge refaha ulaşacak
Başkan Altepe, yapılacak çalışma-
nın akabinde bölgenin alt yapısına 
uygun ekonomik kalkınma model-
lerinin birbiri ardına devreye alın-
masıyla birlikte Keles, Harmancık, 
Orhaneli ve Büyükorhan’ın adım 
adım refaha ulaştırılacağını söyledi. 

Keles’te yapılan yatırımın başlangıç 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Bursa’mızın en çok göç veren, en 
sıkıntılı yeri dağ bölgesi. Dağ böl-
gesinin sıkıntılarına çare olmak için 
ne tür üretimler yaparız, bölgenin 
yer altı kaynaklarını, avantajları 
nasıl değerlendiririz hep bunu dü-
şündük. Çok yönlü çalışmalarımı-
zın sonucunda, ilk olarak süt ve süt 
ürünleri işleme tesisinin açılmasına 
karar verdik” dedi.

Başkan Altepe’ye ödülü, Tim-
sah Arena’da düzenlenen 

törenle ASGD Genel Başkanı İbra-
him Erdoğan, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı Atilla 
Sertel ve Çağdaş Gazeteciler Der-
neği Bursa Şube Başkanı Yüksel 
Baysal tarafından takdim edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’da herkesin yü-
rüyüş mesafesinde spor yapması-
nı sağlamaya çalıştıklarını, 4 yılda 
102 spor tesisini hizmete alarak 
bu hedefe ulaşıldığını söyledi. Ger-
çekleştirdikleri yatırımların karşı-
lığını aldıklarını, Bursa’nın sporcu 
sayısında İstanbul’un ardından 
ikinci konuma yükseldiğini vur-
gulayan Başkan Altepe, “Sağlıklı 
kafa sağlıklı bünyede bulunur. O 
yüzden kentin her bir yanına spor 
tesisi yapmaya çalışıyor, halkımızı 
7’den 70’e spor yapmaya teşvik 
ediyoruz. Bursa’da 2009 yılına ka-
dar sadece 19 spor tesisi yapılır-
ken, son 4 yılda 102 spor tesisini 
halkımızın kullanımına sunduk. 
Spor salonları ve tesisleşmeyle at-
tığımız bu adımları, sporun diğer 
branşlarını da içine alacak şekilde 
genişletecek ve halkımızın spora 
yatkınlığını daha da artıracağız” 
dedi. Başkan Altepe, ASGD’nin ver-
diği ödül nedeniyle başta dernek 
yönetimi olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

ASGD Genel Başkanı İbrahim Er-
doğan, fair play ödülünü ASGD’nin 
20. kuruluş yılı anısı nedeniyle 
verdiklerini ifade etti. Fair Play’in 
sporda kardeşlik, barış, dostluk 
ve centilmenliğin göstergesi oldu-
ğunu, ASGD Seçici Kurulu’nun bu 
yıl ödül için Başkan Altepe’yi uy-
gun gördüğünü belirten Erdoğan, 
“Büyükşehir belediye başkanımız, 
sportif etkinlikler ve özellikle de 
spor tesislerinin yapımı konusun-
da gösterdiği gayretler, yaptığı ya-

tırımlar nedeniyle böyle bir ödüle 
layık görüldü. ASGD genel başkanı 
olarak ödülü kendilerine takdim 
etmekten onur duyuyorum” diye 
konuştu.  
İpekböceği’ni incelediler 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen ‘Anadolu 
Medya Buluşması’ için Bursa’ya 
gelen Türkiye’nin çeşitli kentle-
rinden gazeteciler, yine Büyükşe-
hir Belediyesi’nin öncülüğünde 
özel bir firma tarafından üretilen 
ve ‘Türkiye’nin yüzde 100 yerli 
ilk tramvayı’ özelliğini kazanan 
‘İpekböceği’ni inceledi. Belediye-
ye ait ulaşım şirketi BURULAŞ’ın 
test raylarında bir araya gelen 72 
ilden 100’e yakın basın mensubu, 
kısa bir seyahat etme imkanına 
kavuştukları İpekböceği’ne hay-
ran kaldı. 

ç
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Mavi Tur Körfez 
Seferleri’nin başlaması 

nedeniyle Mudanya iske-
lesinde tören düzenlendi. 
Mudanya Kaymakamı Adem 
Öztürk, Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan Aktürk ve 
Gemlik Belediyesi Başkanve-
kili Refik Yılmaz’ın yanı sıra 
çok sayıda vatandaşın katıl-
dığı törende konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, maddi imkansızlıklar 
nedeniyle denize gitme fırsatı 
bulamayan vatandaşların, bu 
değerleri en iyi şekilde yaşa-
ması amacıyla düzenledikleri 
Mavi Tur sayesinde binlerce 
vatandaşın denizle buluştu-
ğunu söyledi.
“Bu güzelliği yaşata-
rak hissettireceğiz”
Bursa’nın ovasından dağına, 
tarihi ve kültürel mirasından 
denizine kadar tüm değerle-
rinin vatandaşlar tarafından 
hissedilmesi için çaba har-
cadıklarını belirten Başkan 
Altepe, “Bursa’nın güzellik-
lerinden biri de sahiller. Kör-
fez artık Büyükşehir’in sınır-
larında. Bunu hissettirmek 
için sahil düzenlemelerinden 
iskelelerin onarımına kadar 
gerekli çalışmaları sürdürü-
yoruz. Aynı zamanda körfez-
de de sirkülasyonun sağlan-
ması ve bu güzelliğin herkese 

yaşatılması için düzenlendi-
ğimiz ücretsiz körfez seferle-
rini başlatıyoruz. Denizi gör-
me ve bu güzellikleri yaşama 
şansını yakalayamayan halkı-
mızı oturdukları bölgelerden 
belediye otobüsleriyle alıp, 
buraya getiriyoruz. Onların 
da denizin keyfini çıkarma-
sını sağlıyoruz. Sadece kent 
merkezi değil ilçelerde de be-
lirlediğimiz 80 ayrı noktadan 
alınan vatandaşlarımız sahil-
lerin keyfini çıkarma fırsatı 
buldu” diye konuştu.
Mudanya Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk de Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bu yıl 
beşinci kez düzenlenen Mavi 
Tur Seferleri’nin Mudanya 
için de farkındalık oluştur-
duğunu söyledi. Bursa’nın 
en ücra köşelerinden ge-
len vatandaşların bu turlar 
sayesinde Mudanya’yı ve 
Bursa’nın sahillerini görme 
imkanı bildiğini ifade eden 
Aktürk, ilçeye sağladıkları 
katkılar nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.
Gemiye binen vatandaşlarla 
sohbet eden Başkan Altepe, 
Mavi Tur’un ilk yolcularını 
iskeleden el sallayarak uğur-
ladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorum-
luluk projeleri arasında yer alan ve denizi 
görme fırsatı bulamayan vatandaşları sa-
hillerle buluşturmak amacıyla düzenlenen 
Mudanya-Armutlu arası ücretsiz Mavi Tur 
seferleri başladı.

Mavi Tur’la deniz 
sefası başladı
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Büyükşehir Belediyesi’nin BEKSİAD işbirliğiyle BUSMEK Erikli Merkezi’nde başlattığı konfeksi-
yon eğitimini başarıyla tamamlayıp, nitelikli işgücü haline gelen kadınlar, Vişne Caddesi’ndeki 
bebe konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilecek. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendiği ‘Bursa Bilim 
Şenliği 2013’, Merinos Park’ta festival havasında geçti.

Bursa bilimle şenlendi

İş garantili mesleki eğitim

Bursa’yı ulaşımdan altya-
pıya, çevreden spora ve 

tarihi kültürel mirasa kadar her 
alanda ön plana çıkaracak pro-
jelere ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin, bilim ve teknoloji 
alanında farkındalık oluşturmak 
amacıyla bu yıl ikincisini düzenle-
diği Bilim Şenliği, Merinos Park’ta 
yapıldı. Gerek yerli ve yabancı 
katılımcıları gerekse içeriği ba-
kımından Türkiye’nin en büyük 
bilim şenliği olan etkinlikte, 200 
proje standı, 60 patentli mucit ve 
60 üniversite kulübü, 15 güneş 
ve hidrojen arabası, 30 Ar-Ge ve 
inovasyon firması, 80 okul ve 60 
lise projesi, 10 bilim merkezi, 10 
atölye ve mesleki yönlendirme 
çadırı yer aldı. İtalya’dan gelen bir 
şov ekibinin gösterileri de şenliğe 
renk kattı.
Meraklıların festivali
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, geçtiğimiz yıla oranla 

bu yıl katılım ve etkinliklerin çok 
daha fazla olduğunu belirterek, 
Bursa’nın bilim ve teknoloji ala-
nında da örnek bir çalışmaya ev 
sahipliği yaptığını söyledi. Başkan 
Altepe, “Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü, KOSGEB, Uludağ İhra-
catçı Birlikleri, üniversitelerimiz, 
sanayimizin Ar-Ge merkezleri ve 
çok sayıda sponsor firmamızla bi-
limde farkındalık oluşturacağımız 

şenliğimizi başlatıyoruz. Gençleri-
mizin daha idealist, üretken, biri-
kimli ve bilime ilgi duyan bireyler 
haline gelmesi için bu etkinliği 
çok önemsiyoruz. Bilimin peşinde 
koşanların buluştuğu festival ha-

vasında bir etkinli gerçekleşiyor. 
Katkı veren tüm kurum ve kuru-
luşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Güçlü olmak için bilgi şart
Bursa Milletvekili Mustafa Öz-
türk de Şeyh Edebali’nin Osman 
Gazi’ye verdiği “Güç gider bilgi ya-
şar” nasihatini hatırlatarak başla-
dığı konuşmasında alanı olduran 
öğrencilere seslendi. Sürekli güç-
lü olmak için bilgiye sahip olmak 
gerektiğini vurgulayan Öztürk, 
“Ülkeler arasındaki gelişmişlik 
farklılıklarına bakarsanız, farkın 
yeniliklerden kaynaklandığını gö-
rürsünüz. Bunun için sizler yeni 
buluşlar yapıp, bunu dünyaya 
yaymalısınız. Bizler, sizin daha iyi 
şartlarda eğitim almanız için yeni 
okullar yapıyoruz, yeni derslikler 
açıyoruz. Sizler de biraz fedakar-
lık yapıp, daha çok çalışmalısınız. 
Oyuna, eğlenceye ve internete 
ayırdığınız zaman konusunda 
dengeli olmalısınız” diye konuştu.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak alt ve üst 
yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi bunun yanında 
toplumun tüm kesimlerine hitap eden 
sosyal sorumluluk projelerine de her ge-
çen gün yenilerini ekliyor. ‘Halk Üniversi-
tesi’ olarak adlandırılan Sanat ve Meslek 
Edindirme Kursları (BUSMEK) ile özellik-
le kadınları nitelikli işgücü haline getiren 
Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı 
BUSMEK Erikli Merkezi’nde istihdam ga-
rantili kursların da startını verdi. Bebe 
Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve 
İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiy-
le hazırlanan kurslarda konfeksiyon, sti-
listlik ve bilgisayarlı kalıp tasarımı eğitimi 
alan kursiyerler, başarılı olmaları halinde 
BEKSİAD’ın yönlendirmesiyle hemen is-
tihdam edilecekler.
Ara eleman ihtiyacı
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, hem BUSMEK Erikli Kurs Merkezi’nin 
açılışı hem de istihdam garantili kursların 
başlangıcı nedeniyle düzenlenen tören-
de yaptığı konuşmada, önemli bir sosyal 

sorumluluğu daha yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Alt ve 
üst yapı yatırımlarının yanında gençlere, 
çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engelli-
lere yönelik sosyal sorumluluk projelerini 
de kararlı bir şekilde sürdürdüklerini dile 
getiren Başkan Altepe, “Kadınlarımızın 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, ni-
telikli iş gücü olmaları çok önemli. Erikli 

kurs merkezinde başlattığımız kurslarda 
istihdam garantili olması açısından çok 
önemli. BEKSİAD merkezimize düz dikiş, 
overlok ve recme olmak üzere 15 makine 
hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyo-
rum. BUSMEK eğitmenlerinin vereceği 
eğitimleri başarıyla tamamlayan kursi-
yerlerimiz hem meslek hem de iş sahibi 
olacaklar” diye konuştu.

Üretimde kullandığı dünya stan-
dartlarındaki teknolojiyle yıllık 

100 milyon adede yaklaşan ekmek üre-
timi gerçekleştiren ve Bursalıların layık 
olduğu en sağlıklı, hijyenik ve ekonomik 
ekmeği üreten BESAŞ, kalite politikası 
doğrultusunda ürün çeşidini arttırma 
çalışmaları kapsamında ‘Light ekmek’ 
üretimine başladı. 
400 gram olarak 1 TL den satışa sunulan 
light ekmeği tüm BESAŞ satış noktala-
rından rahatlıkla temin etmek mümkün.

ç

ç

ç

BESAŞ’tan
‘Light Ekmek’
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30 metrelik yol ortaya çıktı

Odunluk Köprüsü trafiğe açıldı

Bursa’nın trafiğine yatı-
rımlarıyla nefes aldıran 

Büyükşehir Belediyesi’nin ula-
şım projeleri hızla devam ediyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın daha 
ulaşılabilir bir kent olması he-
defiyle yol çalışmalarına ağır-
lık verdiklerini belirterek, “‘Yol 
Medeniyettir’ ilkesiyle ulaşımda 
özellikle yol çalışmalarına önem 
veriyoruz. Planda olup da uygu-
lamada yapılmayan yolları birer 
birer açıyoruz. Ankara Yolu altı 
dediğimiz, İzmir – Ankara yolu 
istikametinde bulunan 30 met-
relik yolda çalışmalarımız hızla 
sürüyor” dedi.
Başkan Altepe, 30 metrelik yo-
lun Bursa’nın trafiğini büyük 
ölçüde rahatlatacak bir ana ar-
ter olduğunu da vurgulayarak, 
“Fatih – Çiftehavuzlar ve Soğanlı 
istikametindeki, Yalova Yolu ve 
Sırameşeler arasındaki yaklaşık 
2 bin metre uzunluğundaki yol-
da 245 binanın kamulaştırmaları 
tamamlandı. Geriye 5 parselin 

kamulaştırması kaldı. Kısa za-
manda buradaki çalışmalarımız 
da bitecek” diye konuştu.
Yol yapım çalışmalarının çevre-
deki tretuvar ve bisiklet yolla-
rıyla birlikte yaklaşık 3 ayda şe-
killeneceğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Böylece Demiryolu altı 
da nefes alacak ve Bursa’da güzel 
bir dönüşüm daha yaşanmış ola-
cak. Yalova Yolu ile Sırameşeler’i 
birbirine bağlayacak olan 30 

metrelik yolda kamulaştırılan 
245 parsel için 37 milyon TL (37 
trilyon) harcandı” diyerek, yol 
çalışmalarının Bursa için gerek-
lilik olduğuna işaret etti.
Başkan Altepe’ye inceleme sıra-
sında Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Altın ve Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Dairesi Başkanı Fehmi 
Ökten de eşlik etti.

Bursa’nın ulaşımında tıkanan 
damarlara, köklü çözümlerle 

nefes aldıran Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, ‘Ulaşılabilir Bursa’ 
hedefiyle hayata geçirilen yatırım-
lar zincirine Osmangazi ile Nilü-
fer ilçelerini birbirine bağlayan 
Odunluk Köprüsü ile yeni bir halka 
daha eklendi. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da 
karada, havada ve denizde yapılan 
önemli çalışmalarla ulaşımın daha 
da rahatladığını belirterek, Odun-
luk Köprüsü’nün de bölgedeki 
trafiğe nefes aldıracağını belirtti. 
Başkan Altepe, Odunluk Köprüsü 
ile bölgede yıllardır yaşanan sıkın-
tıların da önüne geçildiğini ifade 
ederek, “Burada yıllardır yaşanan 
bir sorunu, belki de 10 – 20 yıl 
önce yapılması gereken bir çalış-
mayı daha çözüme kavuşturduk. 
Eskiden dereden geçen araçların 
yolda kaldığını duyardık. Artık böy-
le olmayacak. Odunluk Köprüsü ile 
Odunluk, Hüdavendigar, Dikkaldı-

rım ve Çekirge semtlerini birbirine 
bağlayan bu köprü kısa zamanda 
tamamlandı” dedi.
Törene katılan AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa Öztürk ise 

Bursa’nın rahatlatılması ve kentin 
yaşam kalitesinin artırılması için 
ulaşım alanında önemli işler ya-
pıldığını söyleyerek, “Alternatif gü-
zergahlarla ulaşımı rahatlatırken 
Bursa’ya her alanda hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar ise, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’ye te-
şekkür ederek, “Köprüler kuruyor, 
ilçeleri birbirine bağlıyoruz. Bu 
noktada belediyeler, devlet ve va-
tandaşlar arasında da gönül köprü-
sü kuruluyor” diye konuştu. 

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın daha ulaşılabilir 
bir kent olması hedefiyle, Yalova 
Yolu ile İzmir Yolu’nu daha da 
yakınlaştıracak olan 30 metrelik 
yolun kısa süre sonra hizmete 
açılacağını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Odunluk ile Dikkaldırım mahallele-
rini birbirine bağlayan Odunluk Köprüsü, törenle trafiğe açıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı, yaşanabilir ve 
ulaşılabilir bir kent olması amacıyla 

sadece kent merkezinde değil, mücavir alan 
sınırları dışındaki tüm ilçelere alt yapıdan 
çevreye, tarihi ve kültürel mirastan sosyal 
projelere kadar her alanda hizmet götüren 
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan araç filo-
sunu da güçlendirmeye devam ediyor. Son 4 
yıl içinde 11 milyon TL’lik yatırımla hizmet 
birimlerine 87 hizmet aracı kazandıran Bü-
yükşehir Belediyesi, 1,5 milyon TL’lik 15 yeni 
aracı daha bünyesine kattı. Destek Hizmetle-
ri Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılacak 
olan otobüs, minibüs ve kamyonetlerden olu-
şan 15 yeni araç, Acemler Saha Amirliği’nde 
düzenlenen törenle hizmete alındı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Yeni Sölöz Belediye Başkanı Güngör Özhan ile 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve perso-
nelinin katıldığı törende hizmet filosunun 
yeni olmasının önemine değindi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir kent 
oluşturmak amacıyla Bursa’yı bir bütün ola-
rak ele aldıklarını, Uludağ’dan sahillere, tari-
hi eserlerden spor tesislerine ve ulaşıma ka-
dar her alanda yatırım yaptıklarını hatırlattı. 
Merkezin dışında mücavir alan dışındaki il-
çelere de her türlü hizmetin götürüldüğünü 
ifade eden Başkan Altepe, “Özellikle yeni ya-
sanın uygulamaya girmesinin ardından kırsal 
kalkınma başta olmak üzere ilçelerin ve tüm 
köylerin sorunlarıyla da yakından ilgilenece-
ğiz. Böyle geniş bir hizmet alanı için güçlü bir 
ekip ve ekipmana ihtiyacımız var. Bu nedenle 
hizmet araçlarımızı sürekli teknolojideki ge-
lişmelere de paralel olarak yeniliyoruz. Son 
4 yılda 87 hizmet aracımızı yeniledik. Bugün 
hizmete aldığımız 15 yeni aracın da Bursa’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Daha sonra kurdeleyi keserek, araları hizme-
te alan Başkan Altepe, direksiyonuna geçtiği 
küçük otobüsle ilk turu da kendisi attı.

Hizmet filosu 
yenileniyor

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 
11 milyon TL’lik yatırımla yenile-
diği 87 hizmet aracına, 15 yeni 
araç daha ekledi. 
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Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe’nin seçim 

vaatleri arasında yer alan ve ‘ya-
pılamaz’ denilmesine rağmen 2 
yıl gibi kısa bir sürede Büyükşehir 
Belediyesi’nin danışmanlığında 
Durmazlar Firması tarafından üre-
tilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayı 
‘İpekböceği’ sonunda görücüye çık-
tı. Kent merkezini araç gürültüsü, 
egzoz gazı kirliliği ve yoğun araç 
trafiğinden arındırmak amacıyla in-
şaatı tamamlanma aşamasına gelen 
Heykel Garaj T1 Tramvay Hattı’nda 
kullanılacak olan yerli tramvay-
lardan prototip olarak yapılan ilki 
Kent Meydanı’ndaki raylara indi. 
Gece boyu devam eden çalışma-
larda, özel araçlar üzerinde Kent 
Meydanı’na getirilen ‘İpekböceği’, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Yerli Tramvay Proje Da-
nışmanı Taha Aydın’ın gözetiminde 
raylara indirildi.
Konforlu ulaşım başlıyor
Sabah saatlerinde işe gitmek 
için yola çıkan vatandaşlar, Kent 
Meydanı’nda ilk kez yerli tramvayla 
karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe de beraberindeki Genel 
Sekreter Seyfettin Avşar ve Danış-
manı Taha Aydın ile birlikte sabah 
saatlerinde sergilenen aracı yerin-
de inceledi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak yerli tramvay ile bir ilki daha 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “Bursa’nın bu gururunu tüm 
halkımızla birlikte yaşamak istedik. 
Türkiye projesi olan yerli tramvayı 
Bursa olarak biz ürettik. Üretimi 
yapan firma açtığımız ihalede en 
uygun teklifi verince bu araçlardan 
6 tanesini satın aldık. Şehir içi tram-
vay hattımızda inşaat da tamam-
lanma aşamasına geldi. Kısa süre 

sonra bu araçlarımız yolcu taşıma-
ya başlayacak. Biz de istedik ki hal-
kımız yolculuk yapacağı bu araçları 
yakında görsün. Dünya standartla-
rında, benzerlerinden eksiği değil 
fazlası olan bu araçlarımızla kent içi 
ulaşıma kalite gelecek. Görüntü, gü-
rültü ve egzoz gazı kirliliği ortadan 
kalkacak. Bu araçlarımız geçtikleri 
tüm caddelere değer katacak” diye 
konuştu.

İpekböceği 
görücüye çıktı

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çı-
karmak için raylı sistem, hava ve deniz 

yolu yatırımlarının yanında 410 kilometrelik 
karayolu yatırımıyla önemli bir rekoru haya-
ta geçiren Büyükşehir Belediyesi, merkeze 
bağlı ilçelerdeki ulaşım yatırımlarını da hız 
kesmeden sürdürüyor. Gürsu Belediyesi’nin 
TOKİ işbirliğiyle hayata geçirdiği Dışkaya 
mevkiindeki konutların içme suyu, kanali-
zasyon ve yağmur suyu hatlarına ilişkin ça-
lışmaları BUSKİ aracılığıyla sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi,  TOKİ’ye ulaşımı da sorun 
olmaktan çıkarıyor. Dışkaya Köyü’nden TOKİ 
konutları ikinci etap projesine kadar olan 
yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta yeni yol 
açan Büyükşehir Belediyesi, konutlar arasın-
da da yaklaşık 2 kilometrelik yeni yol oluş-
turdu.

Zor arazi şartlarında devam eden çalışmaları 
yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Cengiz Akyol’dan çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. Bursa’nın daha sağlıklı, yaşana-
bilir ve ulaşılabilir bir kent olması amacıyla 
merkezin yanı sıra merkeze bağlı ilçelerde de 
yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan 
Altepe, “İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatları ile ilgili çalışmalarımız BUSKİ 
tarafından sürdürülüyor. Bir taraftan da yol 
çalışmalarını başlatmıştık. Elverişsiz arazi ko-
şullarına rağmen çalışmalarımız hızla sürüyor. 
Amacımız Temmuz ayı sonuna kadar çalışma-
ları bitirip, buradaki halkımızın evlerine yer-
leşmesi” diye konuştu.

Gürsu TOKİ  
konutları yola 
kavuşuyor

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bu dönem hayata geçirilen 410 
kilometrelik genişletilen ve yeni 
açılan yola 5 kilometrelik Gürsu 
TOKİ konutları yolu da ekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlığında üretilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayı 
‘İpekböceği’, kent meydanında görücüye çıktı. 
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Köklü tarihi mirası öne yüzüne çıkaran çalışma-
larla Bursa’ya vizyon katan Büyükşehir Bele-

diyesi, merkez ilçelerde gerçekleştirdiği çalışmaları 
kapsamında Gürsu Su Değirmeni’nin rekonstrüksiyon 
çalışmalarına da törenle başladı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gürsu 
Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma 
töreninde, tarih başkenti Bursa’nın tüm ilçelerindeki 
tarihi yapıların özgün değerlerine kavuşturulduğunu 
söyledi. Projeyle Gürsu’da yeni ve canlı bir aktivite 
merkezi kazandırılacağına değinen Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine alınan değirmen, 
harabe durumda olup, yıkılmak zorunda olan bir ya-
pıydı. Tarihi eser yeniden değerlendirilecek, bir yan-
dan değirmenin çarkları dönerken diğer taraftan da 
Gürsu’nun sosyal hayatına katkı koyan bir merkez ola-
rak faaliyet gösterecek” dedi.
Değirmenin yaklaşık 230 m2 alanda yapılacak re-
konstrüksiyon uygulamasında, yapı alanında, zemin 
katta 80 m2 sergi alanı, 80 m2 yemek salonu, 30 m2 
mutfak; 1. katında ise 50 m2 sergi alanı, 57 m2 yemek 
salonu, 31 m2 çok amaçlı salon yer alıyor. 1 milyon 
700 bin TL maliyetle yeniden ayağa kaldırılacak ese-
rin bölgeye değer katacağını sözlerine ekleyen Baş-
kan Altepe, yer sahibi de olan eski meclis üyesi İlhan 
Ergün’ü rahmetle andıklarını ifade etti.

Özcü’den hizmet teşekkürü
Gürsu Belediye Başkanı Orhan Özcü ise Gürsu adına 
çok değişik projelere imza atarken, tarihten bugüne 
yaşayacak değerlerden biri olan su değirmeninin ken-
di yaşamında da önemli bir yeri olduğunu hatırlattı. 
Çocukluğunda Karapınar’dan gelen suyla değirmenin 
vatandaşların ihtiyacı olan unu ve mısırı sağladığı-
nı anlatan Özcü, “2004 yılından bu yana yenilemek 
istediğimiz bu esere Büyükşehir Belediyesi destek 
oldu. Heyecanla çalışmalara başladık. Büyükşehir 
Belediyesi’nin özveriyle bu tarihi değirmeni aslına 
uygun restore edecek olması çok önemli” diyerek 
Başkan Altepe’ye Gürsu’ya hizmetlerinden dolayı te-
şekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ayrıcalıklı bir kültür merkezi 
olarak Yıldırım’a kazandırılan 550 yıllık tarihi İncirli Hamamı’nın resmi açılışı yapıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel değerleri gün yüzüne çıkaran 
çalışmaları kapsamında projelendirilen 
Gürsu su değirmeni, rekonstrüksiyon 
çalışmalarının ardından sosyal ve kül-
türel bir mekan olarak hizmet verecek.

Tarihi değirmen 
hayat buluyor

ç

Büyükşehir eliyle 
muhteşem dönüşüm

İncirli Kültür Merkezi’nin açı-
lışında konuşan Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe, geç-
mişine sahip çıkmayanın geleceğini 
şekillendiremeyeceğini belirterek, 
“Bundan ilham alarak geçmişimize 
sahip çıkıyoruz. Bursalılar’ın daha 
huzurlu ve daha kaliteli yarınlara 
ulaşması için gece gündüz demeden 
gayret sarfediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
satın alınarak restore edilen tarihi 
İncirli Kültür Merkezi’nin açılışı, yo-
ğun katılımla gerçekleşti. Tarihi Ha-
mamın açılışına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra 
AK Parti Bursa milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, Hakan Çavuşoğlu 
ve Bedrettin Yıldırım, Yıldırım Bele-
diye Başkanı Özgen Keskin, AK Parti 
Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih 
Pala, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı 
Arif Çelenk, Büyükşehir Belediye bü-
rokratları, davetliler ve vatandaşlar 
katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, geçmişine sahip çıkmayanın 
geleceğini şekillendiremeyeceğini 
söyledi. Bundan ilham aldıklarını ve 
geçmişe sahip çıkarak unutulmaya 
yüz tutmuş, metruk vaziyetteki tarihi 
eserleri bir bir ayağa kaldırdıklarını 
belirten Başkan Altepe, yaptıkları ça-
lışmalarda dönem farkını gözetme-
diklerini ifade etti. 
Başkan Altepe, açılışı gerçekleştiri-
len tarihi İncirli Hamamı’nın BUS-
MEK ve Yıldırım Kent Konseyi’nin 
çalışmalarının yanında bir kültür ve 
sanat merkezi olarak kullanılacağını 
açıkladı. Kapısı 28 yıldır kilitli bu-
lunan hamamı satın aldıklarını ve 
çeşitli düzenlemelere tabi tutarak 
Yıldırım’ın kültür ve sanat merkezi 
olacak bir yapıya kavuşturduklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Eğer kül-
tür ve sanat faaliyetleri olmasaydı, 
bugün şehirler koca birer köy olurdu. 
Bizler çalışmalarımızda özellikle kül-
tür ve sanata ayrı bir ilgi ve alaka gös-
teriyoruz. Hayat verdiğimiz tarihi ve 
kültürel eserlerin tamamına yakınını 
birer kültür ve sanat merkezi haline 
getirerek, şehrin dinamizmine katkı 
sağlamış oluyoruz. İnşallah burası 
Yıldırm’ın kalbinin attığı bir mekan 
olacak. Emeği geçen, katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
AK Parti Bursa Mİlletvekili Hakan Ça-

vuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin 
işlev kazandırdığı eserlerle dünya ta-
rihine ciddi katkılarda bulunduğunu 
ifade etti. 
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Tarihi İncirli Hamamı´nı kül-
tür merkezi olarak Yıldırım’a kazan-
dırdığı için Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe´ye teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Tarihi İncirli 
Hamamı’nın açılış kurdelası kesildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, protokol üyeleriyle birlikte 
hamam içerisinde bulunulan ebru 
ve tezhip gibi sanat istasyonlarını 
inceledi. Açılışta mahalle sakinlerine 
adına Başkan Altepe’ye çiçek takdim 
edildi.

ç
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Mülkiyeti kime ait olursa kent ziynetlerini 
Bursa’ya kazandırmak için bugüne kadar 

satın alma, tahsis ve kullanım hakkı gibi farklı 
metotlara başvuran Büyükşehir Belediyesi’nin 
mülk sahiplerinden kiralama yoluyla aldığı tarihi 
Kayıhan Hamamı, restore edilerek harabe görü-
nümünden kurtuldu. Tarihi yapıyı çevreleyen iş 
yerleri kamulaştırılarak kaldırılırken, cepheleri 
aslına uygun hale getirilen hamam, bölgenin eko-
nomik yapısına uygun olarak yeme içme meka-
nı olarak işlevlendirildi. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kente kazandırılan en kimlikli sosyal 
tesislerden biri olarak BURFAŞ tarafından işle-
tilecek tesiste, müşteri kabulüne başlanırken ilk 
döneri de Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe kesti.
Bölgeye değer kattı
Bursa mutfağının seçkin örneklerinin Büyükşe-
hir Belediyesi kalitesiyle vatandaşlarla buluşaca-
ğı mekanı servislerin başladığı ilk günde ziyaret 
eden Başkan Altepe, mutfak bölümüne geçip, 
döner ustaları ile sohbet etti. Eline bıçağı alıp, 
döner kesen Başkan Altepe, Sultan ll. Murat dö-
neminde yaptırılan ve zaman içinde harabe ha-
line gelen yaklaşık 600 yıllık hamamı ilk günkü 
ihtişamına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Bursa’da ayağa kaldırdıklarını tüm 
ecdat yadigarı eserleri yaşayan mekanlar haline 
getirmek amacıyla farklı fonksiyonlar verdikle-
rini hatırlatan Başkan Altepe, “1800´lü yıllarda 
Kayhan Çarşısı’nda hamamın bulunduğu yerin 
bir alt sokağında buluşu gerçekleştirilen İsken-
der Kebabı, Bursa’nın özgün lezzetlerinden pideli 
köfte ve cantık, Kayhan bölgesinin en önemli ge-
leneksel lezzetleri. Kayhan’ın bu bölgesi ağırlıklı 
olarak yeme içme mekanlarıyla ön plana çıkıyor. 
Biz de aslına uygun özgün yapısıyla bölgeye ayrı 
bir değer kadar tarihi mekanı yeme içme mekanı 
olarak halkımızın hizmetini sunuyoruz. Servisler 
başladı. Yakın bir zamanda da açılışını gerçekleş-
tireceğiz” dedi.

Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri baş-
ta olmak üzere tüm değerlerine sahip çı-

kan Büyükşehir Belediyesi, Bursa bıçaklarını 
yeniden marka haline getirip, dünya vitrinine 
çıkarmak için iki yıldır yaptığı tasarım yarış-
masını yeniden hayata geçirdi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bursa Bıçakçılar Derneği ile bir-
likte düzenlendiği yarışmayla, geleneksel Bur-
sa bıçaklarını ülke geneline ve dünyaya tanıt-
mak ve Bursa bıçaklarının aranılan bir marka 
haline getirilmesi amaçlanıyor. Tasarım yarış-
masıyla aynı zamanda bıçak üretimi yapan kü-
çük ve orta ölçekli üreticilerin desteklenmesi 
hedefleniyor. 

Tüm tasarımcıları bekliyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Bıçakçılar Derneği tarafından bir bıçak 
atölyesinde düzenlenen kahvaltılı programda 
yarışma süreci hakkında bilgiler verdi. Makine 
başında eline bıçak alıp, bileyen Başkan Altepe, 
aynı zamanda baba mesleği olan el emeği bı-
çakçılığın yaşatılması ve aranılan bir marka ol-
ması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 
Bursa’nın tüm değerlerine sahip çıktıklarının 
altını çizen Başkan Altepe, “Bu yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz yarışmadaki en önemli amacı-
mız geleneksel el sanatımız olan Bursa bıçak-
larına yeni tasarımlar kazandırmak. Bursa ve 
Türkiye genelinden tüm bıçakçı ve tasarımcıla-
ra açık alan bu yarışma ile Bursa bıçaklarının 
aranılan bir marka olarak dünya vitrinine çık-
masını amaçlıyoruz” dedi.
Bursa teması kullanılarak gerçekleştirecek ya-
rışma; Mutfak ve kasap bıçağı seti, Kılıç seti, 
Hançer ve Av bıçakları seti, Çakı seti, testere 
gurubu ile Döner, pastırma ve börek bıçağı seti 
olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirile-
cek.
Yarışma takvimi
Yarışmaya başvuru formları Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr adresli 
web sitesinden ya da Yazı İşleri ve Karar-
lar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültür Şube 
Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Tasarım-
lar, katılım belgesi, açıklama belgesi ve kısa 
özgeçmiş formunun eksiksiz doldurularak, 
eserlerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Şube Müdürlüğü veya Bursa Bıçakçılar 
Derneği’ne posta veya elden teslim edilebile-
cek. Her yarışmacı en fazla üç kategoride ya-
rışmaya katılabilecek. Eserlerin değerlendir-
me sonuçları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
internet sitesinden ve medyadan kamuoyuna 
açıklanacak. Her kategori için birincilik ödülü 
6000 TL, ikincilik ödülü 4000 TL ve üçüncü-
lük ödülü 2000 TL olarak belirlenirken, seçici 
kurul uygun görürse her kategoride en fazla 1 
adet olmak üzere 1000 TL değerinde mansiyon 
ödülü verebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan restorasyonla ilk günkü ih-
tişamına kavuşan ve bölgenin eko-
nomik yapısına uygun olarak yeme 
içme mekanı olarak işlevlendirilen 
600 yıllık Kayıhan Hamamı’nda 
servis başladı. 

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Bıçakçılar Derneği tarafından bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Bursa 
Bıçakları Tasarım Yarışması’ ile 
geleneksel Bursa bıçaklarının bir 
marka haline getirilerek, dünya 
vitrinine çıkarılması hedefleniyor.

6 asırlık mekanda 
yemek molası

‘Bursa Bıçağı’na 
yeni tasarımlar

ç

ç

Bursa Evi’nde 
sona doğru

Bursa Derneği’nin Ankara 
Kalesi’ndeki 146 metre-

karelik dernek binasının, talebi 
karşılamakta güçlük çekmesi 
üzerine devreye giren Büyük-
şehir Belediyesi, kalenin hemen 
girişindeki iki binayı da kamu-
laştırarak, Başkent’e Bursa Evi 
kazandırılması için çalışmaları 
başlatmıştı. Harabe halindeki 
sivil mimarlık örneği yapıların 
yıkılmasının ardından tamamla-
nan rekonstrüksiyon çalışmala-
rı sonrası başlanan restorasyon 
inşaatı tamamlanma aşamasına 
geldi. Ankara’daki Bursalıların 
buluşma mekanı olacak tesisler-
de devam eden çalışmaları yerin-
de inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, yüklenici 
firmanın sorumlularından çalış-
malar hakkında bilgi aldı.
Buluşma noktası olacak
Ankara’da 9 binin üzerinde Bur-
salı bürokrat olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, Ankara ile 
ilişkilerin daha da güçlendiril-
mesi amacıyla bu projeyi önem-
sediklerini söyledi. Başkent’in 
en önemli noktası olan kale içine 

bir sosyal tesis kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getiren Başkan Altepe, “Bu tesis 
gerek bakanlıklar gerekse genel 
müdürlüklerde çalışan Bursa-
lıların buluşma mekanı olacak. 
Ankara’daki Bursa lobisinin 
güçlenmesi ve Bursa için üreti-
lecek fikirlerin burada şekillen-
mesini hedefliyoruz. İnşaatımız 
tamamlanma aşamasına geldi. 
Hedefimiz inşaatı kısa zamanda 
bitirip, tesislerimizi kullanıma 
açmak” dedi.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal tesis ağına yeni 
bir halka olarak eklediği Ankara Kalesi’ndeki Bursa 

Evi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. 
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Bursa’da ‘ilk’lerin tarihi Büyükşehir’le yazılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı geleceğe taşıyacak icraatla-
rını kamuoyu ile paylaşan Başkan Altepe, tek sevdalarının Bur-
sa olduğunu, bu sevdayı da hizmetlerle herkese gösterdiklerini 
söyledi. Büyükşehir tarihinde yapılan yatırımları rakamlarla 
ortaya koyan Başkan Altepe, 20 yılda yapılan 22 kilometre raylı 
sisteme karşılık 26 kilometre raylı sistem, 8 tarihi kültürel mi-
ras projesine karşılık 151 proje, 20 spor tesisine karşılık 102 
tesis, 169 kilometre karayoluna karşılık 410 kilometre yol ve 
215 milyon TL’lik kamulaştırmaya karşılık 225 milyon TL’lik 
kamulaştırma yaptıklarını hatırlattı. Geride kalan 4 yılda 3 mil-
yar TL’lik yatırımı kente kazandırdıklarını kaydeden Başkan Al-
tepe, kalan bir yıllık süreçte de 1 milyar TL’lik üzerinde yatırım 
yapmayı planladıklarını belirterek, “Tek sevdamız Bursa ve biz 
sevdamızı hizmetlerle gösteriyoruz” dedi.

Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olması yolunda ulaşımı çeşit-
lendirdiklerini kaydeden Başkan Altepe, dünyanın hiçbir 
kentinden ulaşımda yüzde 100 çözümün sağlanamayacağını 
belirterek, ulaşımda sorunlarını minimize etmek için çalış-
tıklarını söyledi. Raylı sistemler konusunda Görükle ve Emek 
hattında sonra Kestel hattında inşaatın hızla ilerlediğini, 
Heykel Garaj T1 tramvay hattında da çalışmaların tamam-
lanma aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Altepe, ‘yol 
medeniyettir‘ prensibi ile 4 yılda 419 kilometre yol genişlet-
me ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını ifade etti. Hiçbir 
konuda sorumluluktan kaçmadıklarını ve İDO’da yaşanan 
sorunların ardından vatandaşlardan gelen talepler üzerine 
bu konuda da radikal bir adım attıklarını vurgulayan Başkan 
Altepe, “BUDO ile bugüne 200 binin üzerinde yolcu taşıdık 
ve ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgi ne kadar doğru bir ya-
tırım yaptığımızın göstergesi. Bunun yanında deniz uçağı 
seferleriyle Bursa’da hava ulaşımının da önünü açmış olduk. 
Şimdilik sadece denizden kalkıp denize inen uçaklarımız ya-
kında başka şehirler için de havalanacak. Bursa Havayollarını 
kurduk. 730 yabancı şirketin faaliyet gösterdiği Bursa eğer 
dünyanın sanayi merkezi olacaksa bir değil, birkaç havaalanı 
olmalı. Bursa Havayolları ile ilk etapta 20-25 noktaya doğru-
dan uçuş, 250 noktaya da Türk Hava Yolları ile uçuş planlıyo-
ruz. Bu konuda çalışmalarımız da hızla sürüyor.

Akılcı yönetim anlayışı ile Bursa’nın sahip 
olduğu tüm kaynakları Bursa için seferber 
ettiklerini dile getiren Başkan Altepe, hafta 
sonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız tarafından hizmete açılan Metan 
Gazından Elektrik Üretim Tesisini örnek 
gösterdi. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapı-
lan tesis için Büyükşehir Belediyesi olarak 
para harcamadıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’da 47 bin konutun elektrik 
ihtiyacını karşılayacak olan tesisten Bü-
yükşehir olarak yıllık 5 milyon TL gelir elde 
edeceğiz. Burada üretilen elektriğin yüzde 
41’i Büyükşehir’e kalmış oluyor. Yine gü-
neşten, rüzgardan ve su kaynaklarından 
enerji üretilmesi konusunda çalışmaları-
mız devam ediyor. Bursa’nın tek kuruşunu 
bile heba etmemek ve üretilen rantın kente 
kalması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 20 
yıllık Büyükşehir tarihinde yapılan yatırımların 
çok daha fazlasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulaşımda 
çeşitlilik dönemi

Bursa’nın kaynakları Bursa için kullanılıyor
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Bursa’da ‘ilk’lerin tarihi Büyükşehir’le yazılıyor
Bu dönem Bursa’ya stadyum, belediye binası, 
bilim teknoloji merkezi gibi anıtsal eserlerin 
de kazandırıldığını hatırlatan Başkan Altepe, 
bunun yanında Osmanlı’nın ilk dönem anıtsal 
eserleri olan tarihi yapıların da bir bir ayağa 
kalktığını söyledi. Ecdat yadigarı olan eserle-
rin yaşayan mekanlar olarak halkın kullanımı-
na açıldığını ifade eden Başkan Altepe, sosyal 
hizmetlerden kültür sanata, spordan altyapı 
ve çevreye kadar her alanda 1200’ün üzerinde 
projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekle-
di.
Başkan Altepe, yeni büyükşehir yasası gün-
demde bile yokken Büyükşehir Belediyesi ola-
rak gerek Bursa’nın diğer ilçelerinde, gerek 
kardeş kentlerde gerekse de Balkanlarda Bü-
yükşehir Belediyesi olarak izler bıraktıklarını 
hatırlatarak, ihtiyaç duyulan her noktada ol-
maya çalıştıklarını kaydetti.Ulaşımda 

çeşitlilik dönemi

Bursa’nın kaynakları Bursa için kullanılıyor

Anıtsal eserler 
bir bir yükseliyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, yapılan yatırımla bir-

likte Gemlik’te her yıl özellikle Hamidiye 
ve Dr. Ziya Kaya mahallelerinde yaşanan 
su taşkınlarının önüne geçildiğini ifade 
etti. Gemlik’in tamamını ilgilendiren ko-
nudan 1 yıl önce Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz sayesinde haberdar olduk-
larını ve çalışmalara hemen başladıkla-
rını vurgulayan Başkan Altepe, “1 yıl sü-
ren çalışmalarımız sonucunda, 13 metre 
uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 
55 metre yüksekliğindeki terfi istasyo-
nunu tamamlayarak hizmete aldık. 5 
adet pompa ünitesiyle desteklediğimiz 
istasyonu, saatte 2160 metreküp suyu 
denize deşarj eder hale getirdik. Bu ça-
lışmalarımızın bize maliyeti 1.5 milyon 
TL oldu” dedi. 
Gemlik’e son 4 yılda 58 milyon TL’lik 
yatırım yaptıklarını, onlarca milyon 
TL’lik yatırımların ise sırada beklediğini 
belirten Başkan Altepe, “İnşallah şim-
diden sonra yapacağımız yatırımlarla, 
Gemlik’in gelişmesi daha da hızlanacak” 
diye konuştu. Gemlik’te en büyük yatırı-
mı alt yapının aldığını söyleyen Başkan 
Altepe, ilçede son 2 yılda 234 km’lik 
içme suyu hattı, 105 km’lik kanalizas-
yon, 35 km’lik yağmur suyu, 200 km’lik 
dere ıslahı ve 4.5 km’lik dere temizliği 
çalışmalarının yapıldığını, 104 bin ton 
asfaltın döküldüğünü ifade etti. 
Gemlik Belediyesi Başkanvekili Refik 
Yılmaz da Gemlik’in Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe sayesinde altın 
dönemini yaşadığını söyledi. İlçede son 
2 yılda muhteşem bir değişim yaşandı-
ğını ve yapılan büyük hizmetlerin orta-
sında Başkan Altepe’nin bulunduğunu 
hatırlatan Yılmaz, alt yapıdan spora, 
rekreasyon alanlarından çevre düzen-
lemelerine kadar yapılan çalışmalarda 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin 
büyük olduğunu ifade etti. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı 
daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getir-

mek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar ara-
sında yer alan ve yaklaşık 20 milyon TL’lik 
yatırımı kapsayan Samanlı kolektöründe 
çalışmalar hızla sürüyor. Yaklaşık 9 bin 200 
metrelik alanda bin 800 milimetre ile bin 
200 milimetre çapları arasında HDPE esas-
lı sızdırmaz atık su borularının kullanıldığı 
projenin bin 200 metrelik bölümü tamam-
landı. 
Büyükşehir Belediyesi olarak görev alanın-
da bulunan 25 derenin düzenli olarak ıslah 
çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren 
Başkan Altepe, Samanlı kolektörünün de 
Nilüfer Çayı başta olmak üzere çevredeki 
tüm derelere yeniden hayat vereceğini söy-
ledi. Başkan Altepe, Doğu Atık Su Arıtma 
Tesisi ile Vakıfköy arasında kalan Millet, 
Samanlı, Kumlukalan, İsabey, Demetevler, 
Değirmenönü, Karapınar, Yenidoğan, Şi-
rinevler, Arabayatağı, Çınarönü, Demirtaş 
ve İsmetiye mahallelerinden derelere akan 
atık suyun kolektör sayesinde toplanarak 
arıtma tesisine getirileceğini kaydetti. 

Gemlik’te 
taşkınlara 
Büyükşehir 
engeli

Yeni Mahalle rekreasyon alanına kavuşuyor

Nilüfer çayı hayat bulacak

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan yeşil alanlara Yıldırım İlçesi Yeni Mahalle bölgesindeki rekreasyon alanıyla 
bir yenisi daha ekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Doğu Atık Su Arıtma Tesisi ile Vakıfköy 
arasındaki yerleşim alanlarında atık suyun bertarafında önemli rol oynayacak Samanlı Ko-
lektörü sayesinde Nilüfer Çayı başta olmak üzere çevredeki dereler yeniden hayat bulacak. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Gemlik sahillerinin su taş-
kınlarından korunmasını 
sağlamak amacıyla yaptırdığı 
yağmur suyu terfi istasyonu, 
düzenlenen törenle hizmete 
alındı.

‘Yaşanabilir, sağlıklı bir kent’ he-
defiyle çalışmalarını yoğunlukla 

sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin 
yeşil alan projeleri zincirine Yıldırım 
İlçesi’nde bir halka daha ekleniyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Yeni Mahalle’de yaptığı incelemede, 
Bursa’nın yeşil kimliğini pekiştiren çalış-
maların tüm ilçelerde hızla sürdürüldü-
ğüne dikkati çekti. Altepe, çevre odaklı 
çalışmalarında dere yataklarına çok 
önem verdiklerini söyleyerek, “Özellikle 
son yıllarda değişen iklim şartlarından 
ve küresel ısınmadan sonra ani gelişen 
sel felaketlerinin yaşanmaması için ön-

lemlerimizi alıyoruz. Dere yataklarındaki 
binaların kamulaştırılarak kaldırılması 
ve dere yataklarının temizlenmesi konu-
sunda Büyükşehir Belediyesi olarak bü-
yük bir hamle içindeyiz” dedi.
Daha önce başlatılan Alacahırka – Pınar-
başı bölgesindeki çalışmaların ardından 
Yıldırım’da Yeni Mahalle bölgesindeki 
Yeşil Dere ve civarının da ele alındığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Yeşil Dere’de 
de yıllardır bu tür sıkıntılar yaşanıyor. 
Burada bulunan onlarca binanın kamu-
laştırılması ve dere yatağının açılması 
bekleniyordu. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak çalışmaya başladık ve dere yatağında 

bulunan yaklaşık 40 binanın yıkımını sı-
rasıyla gerçekleştiriyoruz. İşte Yeşil Dere 
yatağı da bu şekilde temizleniyor. Çalış-
maların tamamlanmasıyla bölgede güzel 
bir alan açılmış oluyor. Hem dere yatağı 
bölgesi temizleniyor, hem de güzel bir 
rekreasyon alanı ortaya çıkmış oluyor” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, Yeşil üzerindeki Yeni Ma-
halle bölgesinde, son kalan binaların da 
kısa sürede yıkılacağını ifade ederek, böl-
genin güzel bir park alanı olarak düzen-
lenip bölgeye nefes aldıracağını sözlerine 
ekledi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yo-
ğun göçe bağlı olarak hızla artan 

kaçak ve çarpık yapılaşma yüzünden 
‘yeşil’ kimliğinden uzaklaşıp, ‘gri’ bir 
kent görünümüne bürünen Bursa’nın 
yeniden ‘yeşille’ anılması amacıyla ha-
yata geçirdiği Hüdavendigar Kent Par-
kı’ndaki çalışmalara hız verdi. Bir taraf-
tan BUSKİ ve diğer belediye birimlerinin 
510 bin metrekarelik alan üzerindeki 
çalışmaları değer ederken, diğer taraf-
tan yüklenici firmanın imalatları da de-
vam ediyor. 
20 yıllık park  
görünümünde olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu dönem kente kazandırdıkla-
rını en önemli eserlerin başında büyük 
parkların geldiğini belirterek, yılsonu-
na kadar 2 milyon metrekarelik yeşil 
alanın Bursa’ya kazandırılacağını ifade 
etti. Park projeleri arasında yer alan, 
Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri arasında-
ki 510 bin metrekarelik Hüdavendigar 
Kent Parkı’nın bölgeye ayrı bir değer 
katacağını ifade eden Başkan Altepe, 
çalışmaların yaz sonuna kadar tamam-
lanacağını söyledi. 

En büyük parkta 
sona doğru

Sıcaksu’da dönüşüm başlıyor

Çöplük ışık saçıyor

çç

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin, çöküntü bölgesi konumundaki ‘Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi’ni 
kentin vitrini haline getirmek amacıyla hatırladığı proje meclis onayından geçti.

Bursa’da 47 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak Hamitler Katı Atık Depolama alanına ku-
rulan Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
da katıldığı törende hizmete alındı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
dönem kente kazandırdığı 
2 milyon metrekarelik yeşil 
alanlardan biri olan 510 bin 
metrekarelik Hüdavendigar 
Kent Parkı, şekillenmeye 
başladı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin en 
önemli kentsel dönüşüm projele-

rinden biri olan, toplam 309 hissedarın 
2 metrekareden 10 bin metrekareye 
kadar geniş bir aralıkta hak sahibi ol-
duğu Tabakhaneler Bölgesi’nin dönü-
şümüne ilişkin önemli bir aşama daha 
kat edildi. Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan konsept proje Nisan 
ayı Meclis toplantısında gündeme alın-
dı. Sadece bölgeye değil Bursa’ya büyük 
bir değer katması planlanan projede en 
fazla 20 kat yüksekliği meclis tarafın-
dan onaylandı.
Bursa’ya prestij katacak
Halen 2-3 katlı bakımsız ve 
harabe şeklinde konutlar 
ile imalathane olarak kul-
lanılan binalar ve yıkım iş-
lemi tamamlanmış moloz 
yığınlarının bulunduğu 
bölge, Bursa’nın en pres-

tijli mekanı haline geliyor. Konut, ofis, 
ticaret, turizm ve karma kullanımıyla 
alternatif kent merkezi, yaşam alanı 
olarak tasarlanan proje alanının önce-
likle yerleşik ve günlük kullanıcılarına 
özel olduklarını hissettiren, kendi ken- 
 

dine yeten, tüm olanaklara, çağdaş ve 
estetik tasarım değerlerine sahip olma-
sı hedefleniyor. Proje alanını oluşturan 
yapı bölgeleri ve fonksiyonları İzmir 
yolunun gürültü dahil olumlu olumsuz 
tasarım etkenleri, güneş, rüzgar, man-
zara, yaya-taşıt ulaşımı, yakın çevre ile 
görsel etkileşim gibi kriterler dikkate 
alınarak tasarlandı. Yakın çevrenin 
de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan 

niteliksiz görünümünden etkilen-
meyecek şekilde çevre yolunun 

kenarında oluşturulan 7 metre 
yükseklikteki yeşillendiril-

miş şevli alan planlama 
bölgesinde yeşil doğal 

surlar oluştururken, 
bölgenin yakın çev-

reden soyutlanma-
sı da sağlanmış 

oluyor.

ITC Bursa Enerji Üretim Sanayi AŞ 
işbirliğiyle yap-işlet-devret mode-

liyle kurulan Metan Gazından Elektrik 
Üretim Tesisi, Hamitler Çöplüğü’nde 
düzenlenen törenle hizmete alındı. De-
polama alanında bulunan sulu çöple-
rin, her biri 1.4 megawat gücündeki 7 
adet jeneratör vasıtasıyla saatte 5 bin 
400 metreküp metan gazına dönüştü-
rüleceğini ve metan gazından 9.8 me-
gawat elektrik üretileceğini kaydeden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Jeneratörlerde enerjiye dönüş-
türülen deponi gazı, borularla enerji 
üretim tesisine getirilecek. Üretilen 
elektrik, nakil hattı üzerinden TEİAŞ’a 
verilerek şebeke içi dağıtım sağlanmış 
olacak” dedi.
Kurulan sistemden 76 milyon metre-
küp elektrik sağlanacağını ve bundan 
yaklaşık 47 bin konutun faydalanaca-
ğını vurgulayan Başkan Altepe, “Tesis, 
elektrik üretiminin yanında metan 
gazının sera etkisini azaltmakta, ener-
ji kaynaklarının kullanımını dengele-
mekte ve sağlık risklerini de minimize 
etmektedir. Yerel hava kalitesine katkı 
sağlayarak, kötü koku problemini orta-
dan kaldırmaktadır” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, tesisin devreye alınmasıyla ilgi-
li olarak Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi kutladı. Hükümet ola-

rak Türkiye’de nükleer santralden do-
ğalgaza, kömür santralinden HES’lere 
kadar enerji fırsatı adına ne varsa bun-
ları değerlendirmeye odaklandıklarını 
belirten Bakan Yıldız, “Geleceğimiz adı-
na bunları değerlendirmek durumun-
dayız. Enerjinin çevreye rağmen değil 

çevreyle birlikte yürütülmesini isti-
yoruz. Oldukça hassas olduğumuz bu 
ortamda Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bunu yaptı. Bu proje, çevre faktörünü 
dikkate aldığımız en önemli projeler-
den birisidir ve doğru projedir” şeklin-
de konuştu.
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Prenses’in ‘ebru’ keyfi

Avrupa Müze Aka-
demisi (EMA) 

Bursa Buluşması nede-
niyle kente gelen Lük-
semburg Prensesi, 3 gün 
boyunca şehrin tadını 
doyasıya çıkardı. Avru-
pa Müze Akademisi’nin 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen yıllık toplantısı-
na katılan ve programı 
ilgiyle takip eden Lük-
semburg Prensesi Sibil-
la, Bursa’da mütevazı 
tavırlarıyla ve zarafetiyle 
büyük ilgi gördü. Prog-
ram kapsamında Bursa 
Kent Müzesi’ni de gezen 
ve Bursa’nın tarihiyle il-

gili  detaylı bilgiye ulaşan 
Prenses Sibilla, müzede 
geleneksel el sanatları 
konulu atölye çalışması-
na katıldı. Türk kültürü-
nün önemli öğelerinden 
olan ebru sanatına büyük 
ilgi gösteren Lüksem-
burg Prensesi Sibilla, lale 
motifli ebruyu yaparken 
de keyifli görüntülere 
imza attı. Prenses Sibil-
la, Bursa’yı çok sevdiğini 
belirterek, Türk kültü-
rünün güzel değerlerini 
de yakından tanımanın 
mutluluğunu yaşadığını 
söylerken, ebru yaparken 
çok keyifli zaman geçir-
diğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Bursa Kent Konseyi (BKK) 

ve BUFSAD işbirliğiyle bu yıl 3.’sü 
düzenlenecek olan Türkiye’nin 
ilk uluslararası fotoğraf festivali 
FotoFest’in hazırlıkları başladı. Fo-
toğrafın ustaları ve akademisyen-
leri, BKK ofislerinde yapılan top-
lantıda bir araya geldi. Toplantıya, 
BKK Genel Sekreteri Enes Battal 
Keskin, BKK Yürütme Kurulu üyesi 
Dr. Ceyhun İrgil, BUFSAD Başkanı 
Nihat Küçük, BUFSAD eski başkanı 
Utku Kaynar, BUFSAD üyeleri Ser-
pil Savaş, Murat Karaman ve Meh-
met Dağ, Zaman Gazetesi Fotoğraf 
Editörü Selahattin Sevi, Sabah Ga-
zetesi Fotoğraf Editörü Kutup Dal-
gakıran, Doğan Haber Ajansı Bursa 
Büro Şefi Fuat Kars, Fotoğraf Eği-
tim Vakfı’ndan Hasan Şenyüksel, 
Fotoğraf Bilimcisi Engin Özendes, 
Fotoğrafçı Denizhan Özer, Marmara 
Üniversitesi’nden Emre İkizler, Bah-
çeşehir Üniversitesi’nden Melih Za-
fer Arıcan, Uludağ Üniversitesi’nden 
Alper Birsel ve Güven Aktaş, Bü-
yükşehir Belediyesi’nden Ayşe 

Hacıoğlu, BKK Fotoğraf Çalışma 
Grubu’ndan Meral Kuru ve Hüseyin 
Ceylan, BKK’den Yasemin Tatlı, Ba-
şak Saygı, Hatice Beytekin ve Murat 
Başlar katıldı.
Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, FotoFest saye-
sinde Bursa’nın ulusal ve uluslara-
rası alanda en iyi şekilde tanıtılma-
ya çalışıldığını söyledi. 
Bursa Kent Konseyi Yürütme Kuru-
lu üyesi Dr. Ceyhun İrgil ise, Bursa 
FotoFest’in geleneksel hale gelme-
sinden dolayı mutluluk duydukla-
rını ifade etti. İrgil, “Fotofest, Bursa 

için büyük bir kazanım oldu. Ulusla-
rarası, ulusal ve yerel düzeyde bir-
çok fotoğrafçıyı Bursa’da ağırladık 
ve ağırlamaya da devam edeceğiz. 
Aynı zamanda Tarihi Çarşı ve Han-
lar Bölgesi’nin ulusal ve uluslarara-
sı platformlarda tanıtımına destek 
sağlamış olacağız” dedi.Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Semih Pala, “Bu 
yıl FotoFest’in 3.’sunu düzenliyo-
ruz. Fotofest, Bursa’nın uluslararası 
alanlarda sesinin duyurulması için 
önemli bir fırsat oldu. Bursa Kent 
Konseyi gönüllüleri Fotofest’in or-
ganizasyonu için yoğun bir şekilde 
çalışıyor” dedi.

Avrupa Müze Akademisi’nin 
Türkiye temsilciliğini yürüten 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Avrupa Müze Akademisi yıllık top-
lantısı, ‘Ustalar ile Lif Tekstil Sanatı 
Sergisi’ni de sanatseverlerle buluş-
turdu. Prof. Dr. Ayten Sürür’ün küra-
törlüğünde, Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’nde beğeniye sunulan ‘Usta-
lar ile Lif Tekstil Sanatı Sergisi’nde 
28 sanatçının, 38 eseri yer alıyor. 
Serginin açılışında konuşan Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karadağ, Merinos Tekstil Sa-
nayi Müzesi’nin Türkiye sanayisinin 
önemli mekanlarından biri olduğu-
nu hatırlatarak, “Merinos, tekstilin 
dünyaya açılım merkezidir. Meri-
nos Tekstil Sanayi Müzesi, açıldığı 
günden bu yana Bursa için önemli 
ve yaşayan bir mekan haline geldi. 
Canlı bir yaşam alanı olan mekanda 
bu özel eserleri sergilemenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki 
bu çalışma, Bursa’da ve Türkiye’de 
müzeciliğin daha iyi yerlere gelme-
sinde etkin rol oynar” diye konuştu.

Avrupa Müze Akademisi Türkiye 
Temsilcisi, Türkiye Tarihi Kentler 
Birliği Müzeler Danışmanı ve Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Müzeler 
Koordinatörü Ahmet Erdönmez de 
sergiyle ilgili bilgiler verdi. Erdön-
mez, ‘Ustalar ile Lif Tekstil Sanatı 
Sergisi’nin 26 Ağustos Pazartesi ta-
rihine kadar Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’nde görülebileceğini belirtti. 
Açılış töreninde ‘Ustalar ile Lif Teks-
til Sanatı Sergisi’ne eserleriyle renk 

katan sanatçılara teşekkür plaketi 
takdim edildi. Daha sonra ziyaret-
çiler, sergideki eserleri ilgiyle ince-
leyerek sanatçılarından çalışmala-
rıyla ilgili bilgiler aldı. Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras 
Projeler Koordinatörü Aziz Elbas ile 
AK Parti İl Başkanvekili Ahmet Kö-
ken, Avrupa Müze Akademisi top-
lantısı katılımcıları ve Lüksemburg 
Prensesi Sibilla da sergiyi izleyen 
sanatseverler arasındaydı.

Tayyare Kültür 
Merkezi’nde ger-

çekleştirilen konserde, 
Bursa Kent Konseyi Türk 
Sanat Müziği Çalışma 
Grubu Korosu, Usta Sa-
natçı Burhan Dikencik’in 
şefliğinde sahneye çıktı. 
Bursalıların büyük ilgi 
gösterdiği konserde sa-
natçılar, en sevilen şar-
kılarla dinleyicileri mest 
etti. Keyifli gecede çeşitli 
makamlarda eserlerini 
de seslendiren sanatçılar, 
Bursalılara tadına doyul-
maz bir müzik ziyafeti 
sundular. 

Konser sonunda Bursa 
Kent Konseyi Başkan 
Yardımcısı Lütfi Taşcı, 
sunucu Turgay Mercan’a, 
Bursa Belediye Başkanı 
Recep Altepe adına Muh-
sin Özlükurt da usta sa-
natçı Burhan Dikencik’e 
çiçek vererek sanata ver-
dikleri katkılardan dolayı 
teşekkür etti.

Musiki dolu gece

ç

ç

ç

ç

Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği 
Çalışma Grubu düzenlediği konserde 
sanatseverlere müzik ziyafeti çekti.

Avrupa Müze Akademisi (EMA) Bursa buluşması bünyesinde hazırlanan ‘Ustalar ile 
Lif Tekstil Sanatı Sergisi’, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde izlenime açıldı.

Bursa ziyaretinde Kent Müzesi’ne yoğun 
ilgi gösteren Lüksemburg Prensesi Sibil-
la, geleneksel el sanatları konulu atölye 
çalışmasına katılarak ‘ebru’ yaptı.

Türkiye’de ilk kez Bursa’da düzenlenen ‘Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest)’, 
2013 yılında da Bursa’yı ve Bursalıları fotoğrafın en güzel kareleriyle buluşturacak.

Lif tekstil sanatının ustalarından özel eserler

Fotofest 2013’te de dopdolu
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1883 yılında Sultan Abdülha-
mit Han tarafından yaptırılan 

Bursa’nın köklü eğitim kurumların-
dan Erkek Lisesi’nin 130. pilav günü, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra eski mezunların 
katılımıyla gerçekleşti. Okulun mezun-
ları ile öğrencilerinin kaynaştığı pilav 
günü kapsamında Erkek Lisesi’nin 
tarihi kimliğine yakışır çevre düzen-
lemesi ile spor salonunun da temeli 
atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, 130 yıllık marka eğitim 
kurumu olan Bursa Anadolu Erkek 
Lisesi’nin kabuk değiştirdiğini ifa-
de ederek, “Bursa’nın tarihi kültürel 
mirasımızın en önemli eserlerinden 
biri de Erkek Lisesi’dir. Bizler her za-
man söylediğimiz gibi Bursa Anado-
lu Erkek Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi 
Mezunları Derneği’nin yanındayız. Sı-
kıldıkları her noktada sözümüzün ar-
kasında olduk. Tarihi okul canlanacak 
dedik, canlanıyor. Okula yeni ek bina 
yapıldı, bahçe ve çevre düzenlemeleri 
de Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılıyor” diye konuştu.
Başkan Altepe, okulun tarihi bina-
sındaki restorasyona da gerektiğinde 
destek verileceğini anlatarak, “Oku-
lumuz her yeriyle yeniden düzenle-
niyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 

eğitime büyük destek veriyo-
ruz. Erkek Lisesi için atılacak 
her adımda da varız. Okula ka-
zandıracağımız spor salonu, 
yaklaşık 850 m2 alanda, 400 
m2’lik basketbol ve voleybol 
sahası, soyunma odaları ile 
masa tenisi ve oturma bölüm-
leri bulunan 250 m2’lik açık 
alandan oluşacak” şeklinde 
konuştu.

Erkek Lisesi Büyükşehir’le güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın her alanda gelişmesi, özel-

likle de geleceğin teminatı olan çocukların 
en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden ge-
len gayreti gösterdiklerini ifade eden Baş-
kan Altepe, yeni neslin daha donanımlı ve 
sporcu bireylerden oluşması için eğitim ku-
rumlarının her zaman yanında olduklarını 
söyledi. Yasal zorunlulukları bulunmama-
sına rağmen hedeflenen doğrultuda eğitim 
kurumlarının tüm eksikliklerini gidermek 
için çalıştıklarını, sadece bu dönemde 102 
spor tesisini hizmete aldıklarını vurgula-
yan Başkan Altepe, “Bugün açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Demirtaş Tarık Çevikel İlköğ-
retim Okulu Spor Salonu da bu 102 spor 
tesisi arasında bulunuyor. İnşallah bu tesis 
sayesinde çocuklarımız, spor aktivitelerini 
daha nitelikli bir şekilde yapabilecek. Tesis-
ten sadece çocuklarımız faydalanmayacak. 
Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına 
7’den 70’e herkes, sağlıklı bir gelecek adı-
na bu tesisleri kullanabilecek. Emeği geçen 
herkese, destek veren Osmangazi Belediye 
Başkanımız Mustafa Dündar’a, İl Milli Eği-
tim ve okul müdürlüklerine teşekkür ediyo-
rum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün-
dar, Bursa’nın son dönemde başta Büyük-
şehir Belediyesi olmak üzere Osmangazi ve 
diğer ilçe belediyelerinin hizmetleriyle ka-
buk değiştirdiğini söyledi. Sadece belediye 
hizmetleriyle yetinmediklerini, vatandaşın 
her türlü talebine karşılık vermeye çalıştık-
larını belirten Dündar, “Demirtaş Tarık Çe-
vikel İlköğretim Okulu Spor Salonu, bu an-
layışın en yeni ve en güzel örneğidir. Daha 
1.5 ay önce bu okulun ana sınıflarını açtık. 
Bugün de spor tesisinin açılışını yapıyoruz. 
Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 
Demirtaş Tarık Çevikel İlköğretim Okul Mü-
dürü Ayhan Akbulut, spor tesisi nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘sağ-
lıklı yaşanılabilir bir kent’ hedefi 

doğrultusunda sağlıklı nesillerin yetiş-
tirilmesine katkı sağlamak amacıyla bir 
spor tesisini daha Bursa’ya kazandırdı. 4 
yılda 102 spor tesisinin hizmete alınma-
sının ardından Gürsu 80. Yıl İlkokulu-
Ortaokulu Kapalı Spor Salonu da törenle 
hizmete açıldı. 
Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı bireyler-
den oluşabileceğini dile getiren Başkan 
Altepe, bu nedenle spor yatırımlarına 
büyük önem verdiklerini söyledi. Geçen 
4 yıl içerisinde 102 spor tesisini hizme-
te aldıklarını hatırlatan Başkan Altepe, 
açılacak 7 spor tesisinden biri olan 80. 
Yıl Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu Spor 
Salonu’nu hizmete sokmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan 
Altepe, “İnşaatı tamamlanan diğer te-
sislerimizi de sırasıyla hizmete alacağız. 
Her semtimize spor salonları, spor sa-
haları, yüzme havuzları ve sosyal donatı 
alanları kazandırmak için yoğun çaba 
harcıyoruz. Sadece gençlerimizin de-
ğil, 7’den 70’e herkesin spor yapmasını 
hedefliyoruz. Gençlik bizim en önemli 
gücümüz. Bu nedenle sağlıklı ve sporcu 
nesiller yetiştirilmesi için tesisleşmeye 
önem veriyoruz. Tesisin olduğu her yer-
de başarı da yükseliyor” dedi.
Bursa’ya son 20 yılda 19 spor tesisi ka-
zandırıldığını, kendi dönemlerinde ya-
pılan spor tesisi sayısını dönem sonu iti-
bariyle 119’a çıkartmayı planladıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, “Spora önem 
vermek lafla olmuyor, icraatla oluyor. 
Önem vermek demek yatırım yapmak 
demek” ifadelerini kullandı. Başkan Al-
tepe, 720 metrekare alana 720 bin TL’lik 
yatırımla kurulan, 430 metrekare oyun 
alanı bulunan, soyunma odaları ile bas-
ketbol ve voleybol gibi salon sporlarının 
yapılmasına imkan tanıyan tesisin ilçe 
halkına hizmet vereceğini kaydetti.

Büyükşehir’den bir 
spor salonu daha 

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gürsu 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu 
Kapalı Spor Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bu dönemde yapılan 102 
spor tesisi arasında yer alan 
Demirtaş Tarık Çevikel İlköğre-
tim Okulu Spor Salonu, düzen-
lenen törenle hizmete açıldı. 

‘Spor kenti Bursa’ hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonu kazandıran Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından projelendirilen Bursa Anadolu Erkek Lisesi çevre düzenlemeleri ve spor 
salonunun temeli, törenle atıldı.

Eğitimde sporun çıtası yükseliyor
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Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırı-

lan ve bünyesinde standartla-
ra uygun futbol sahası, 2 halı 
saha, spor salonu, yüzme havu-
zu, tenis kortu, fitness salonu 
ve açık hava spor alanlarının 
bulunduğu Şahin Başol Spor 
Kompleksi’nin açılışı görkemli 
anlara sahne oldu. Büyükşehir 
Belediye Bandosu’nun konse-
riyle başlayan açılış programın-
da, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcuları ve izcileri ile 
Bursa’da faaliyet gösteren spor 
kulüplerinden öğrenciler ve 
sporcular açılışa yoğun ilgi gös-
terdi.
Spor kenti Bursa’ya 102 tesis
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın daha 
sağlıklı bir kent olması hedefi 
doğrultusunda yeni nesillerin 
spora yönlendirilmesi amacıy-
la bu dönem spor yatırımlarına 
büyük önem verdiklerini söy-
ledi. Yunus Emre Mahallesi’nde 
yaptırılan Şahin Başol Spor 
Kompleksi’nin Büyükşehir 
Belediyesi’nin spor tesisleri 
zincirine yeni bir halka olarak 
eklendiğini ifade eden Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu dönem projelen-
dirilen, inşaatı devam eden ve 
tamamlanan 102 tesis arasın-
da yer alan Şahin Başol Spor 
Kompleksi’nin birçok profes-
yonel kulüpte bile bulunmayan 
özellikleriyle başta amatör ku-
lüpler olmak üzere 7’den 70’e 
bölge halkına hizmet vereceğini 
vurguladı. 

“Sağlıklı yaşam kompleksi”
Şahin Başol Spor Tesisleri hak-
kında da bilgiler veren Başkan 
Altepe, “Bu tesis, bölgeye ve 
gençliğe can verecek. Yaklaşık 
63 bin metrekare alanda yapı-
lan tesiste yarı olimpik yüzme 
havuzu, spor salonu, 68x105 
ölçülerinde futbol sahası, 
30x50 ölçülerinde 2 adet suni 
çim saha, 1 standart tenis kor-
tu, koşu parkuru, fitness salo-
nu, sauna, kauçuk yürüyüş yol-
ları ve açık hava spor alanları 
bulunuyor. Bu tesis, tam anla-
mıyla bir sağlıklı yaşam komp-
leksi oldu. Duaçınarıspor’dan 
Yavuzselimspor’a kadar tüm 

sporcular bu tesisten yararla-
nabilecek” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç da Bursa’ya güzel haber-
lerle geldiğini anlatarak, Şahin 
Başol Spor Tesisleri’nin de ara-
larında bulunduğu çok sayıda 
spor yatırımlarıyla kente viz-
yon katan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür etti. Bakan Kılıç, “Başkanı-
mız, gençlere bu tesisleri ka-
zandırmakla büyük hizmetler 
yapmış oldu. Şahin Başol ailesi 
de ismi tesislerde yaşatılan bir 
aile büyüğü olduğundan çok 
şanslı. Bursa’ya bugün çok sa-
yıda spor yatırımını kazandı-
rıyoruz. Gençlerimizin ve ço-
cuklarımızın sporla daha çok 
ilgilenmelerini hedefliyoruz” 
dedi.
Balkan Kılıç, bu yıl Bursa’ya buz 
pateni salonu ve kapalı bir atle-
tizm salonu da kazandıracak-
larını anlatarak, “Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 

yeni stadyum inşaatının da kısa 
sürede bitmesini temenni edi-
yoruz. Ayrıca toplamda 2800 
yatak kapasiteli öğrenci yurdu-
nu Bursa’ya ve Uludağ Üniver-
sitesi öğrencilerine kazandırı-
yoruz. Bu dönemde stadyum ve 
KDV hariç Bursa’ya 180 milyon 
TL spor yatırımı kazandırdık. 
Bu çalışmalarla çocuklarımızın 
sporda Türk Bayrağı’nı gururla 
dalgalandıran nesiller olmala-
rını istiyoruz. Çocuklarımızın 
molotof atan, yakan yıkan kı-
ran döken çocuklar değil, spor 
yapan, atletizmde basketbolda 
derece alan çocuklar olmalarını 
istiyoruz” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Bursa’yı sporda da ‘marka kent’ haline getirecek olan tesislerden biri 
olan Şahin Başol Spor Kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bakan Kılıç’tan 
Büyükşehir’e 
stadyum desteği
Başkan Altepe’den stadyum-
da devam eden çalışmalarla 
ilgili bilgi alan Bakan Kılıç; 
“Stadyum inşaatı bir önceki 
görüşümüze göre bir hayli 
ilerlemiş durumda. İnşallah 
bir dahakine stadyumda 
maç izlemeye geliriz. Güzel 
bir stadyum projesinin orta-
ya çıkacağı kanaatindeyim” 
diye konuştu.
Yeni stadyumun mimarisiyle 
ilgili düşüncelerini de açık-
layan Bakan Kılıç, “Futbol 
alanıyla tribünler arasındaki 
mesafeyi olabildiğince da-
raltan bir mimari var orta-
da. Büyükşehir Belediyemiz 
inşallah en kısa sürede pro-
jesini bitirecektir. Biz bize 
düşen yönüyle gereken des-
tekleri verdik” dedi.

Bursa’ya bir spor kompleksi daha
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Değerlerimizden Kareler

Yeşil semtinde bulunan 
cami, 1419 yılında, 
Çelebi Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılmıştır. 
Bursa’nın olduğu kadar 
ülkemizin en güzel 
tarihsel yapılarından 
biridir. Mimarı Hacı 
İvaz Paşa’dır. 
Caminin tüm süs-
lemeleri ünlü şair 
Lamii Çelebi’nin 
babası olan Nakkaş 
Ali tarafından yap-
tırılmıştır.
Caminin büyük 
bölümü çini ile 
kaplıdır. 

Yeşil Cami

Bursa’dan Bosna’ya yeni bir hizmet

Antakya’ya Bursa imzası

Büyükşehir Belediyesi’nin Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan ve gösterdiği liderlik vasıflarıyla ülke-
nin bağımsızlık sembolü haline gelen Aliya İzzetbegoviç’in mezarının da bulunduğu şehitlik için yaptır-
dığı elektronik bilgi sistemi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete alındı. 

Bin 498 şehidin bulun-
duğu Kovaçi Şehitliği’nin 

elektronik bilgi sistemini kur-
maktan dolayı mutlu oldukla-
rını belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, sistemin kurulmasında alt 
yapı desteği veren Stari Grad 
Belediye Başkanı İbrahim Hacı 
Bayriç’e teşekkür etti. Bosna 
Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı 
olan ve liderliğiyle ülkenin ba-
ğımsızlık sembolü haline gelen 
Aliya İzzetbegoviç’in mezarının 
da bulunduğu şehitliğe yerleş-
tirilen kiosklardan dileyen her-
kesin faydalanabileceğini dile 
getiren Başkan Altepe, “Burayı 
ziyaret eden herkes hem Sa-
raybosna ve savaşla ilgili bilgi-
lere erişebilecek hem de başta 
merhum İzzetbegoviç olmak 
üzere tüm şehitlerin bilgile-
rine ulaşabilecek. Bununla da 
sınırlı kalmayıp çıktı alabile-
cekler” dedi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak her zaman 
Balkanlar’la olmaya gayret et-
tiklerini belirten Başkan Altepe, 
“Bosna-Hersek’e kazandırdığı-
mız bu yeni eser, iki ülkenin ve 
Bursa’yla Saraybosna’nın dost-
luk nişanesi olacak. Buraya ge-
len herkes bu sistemi kullanmış 
olacak. Emeği geçen herkese, 
Starigrad Belediye Başkanı İb-
rahim Hacı Bayriç’e teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, Kovaçi Şehitliği’nin insan-
lık onurunu yücelten ve kahra-
manca mücadelede şehit düşen 
şehitlerin mekanı olması dola-
yısıyla bir insanlık abidesi ol-
duğunu söyledi. Kovaçi Şehitliği 
için yaptığı çalışmalardan dola-
yı Bursa Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerine teşekkür eden Da-
vutoğlu, sistem sayesinde şehit-
ler hakkında detaylı bilgi edi-

nilebileceğini ifade etti. Bakan 
Davutoğlu, “Şehitlerin isimleri, 
ebediyete kadar gönüllerimizde 
yaşayacak” ifadelerini kullandı. 
Bosna-Hersek Cumhurbaşkan-
lığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbe-
goviç, babasının mezarının da 
bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ne 
kurulan elektronik bilgi sis-
temi nedeniyle Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür etti. Konuş-
maların ve açılışın ardından 
protokol üyeleri, merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in mezarı başına 
giderek çelenk bırakıp dua etti. 

Bursa’yı yaşayan bir müze kent 
haline getirmek amacıyla her 

alanda çalışmalarını yoğun şekilde 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mu-
danya’daki tarihi hamamların ardın-
dan Cumhuriyet döneminin sembol 
yapılarından Mütareke Evi’ndeki res-
torasyon çalışmalarına da hız verdi.

Tarihi ve kültürel mira-
sın ayağa kaldırılması 

konusunda Türkiye’ye örnek 
birçok projeyi hayata geçiren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kardeşlik ilişkileri çerçevesin-
de Antakya’nın 40 Asırlık Türk 
Yurdu Sokağı için projelendir-
diği sokak sağlıklaştırma çalış-
malarını törenle başlattı. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Ulucami 
ile Zenginler Mahallesi’nin or-
tasında bulunan 40 Asırlık Türk 
Yurdu Sokağı’nın restorasyon 
çalışmalarının Antakya’nın ta-
rihi geçmişine önemli katkılar 
sağlayacağını söyledi. Bursa 
ile Antakya’nın kardeş iki kent 
olduğunu, iki kentin de 8500 
yıllık tarihi geçmişi bulundu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Bursa ile Antakya dost. Bizler 
de bu dostluğa nişane koyalım, 
bazı alanlarda Bursa olarak bi-
zim de bir izimiz olsun istedik. 
40 Asırlık Türk Yurdu Sokağı, 
Bursa’yla birlikte anılsın iste-

dik” dedi. 
“Başkan, Bursa’yı ihya etti’ 
Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin, “Başkan Altepe, bundan 
birkaç yıl önce ilçe belediye 
başkanıyken kısıtlı imkanlara 
rağmen öyle güzel işler yap-
tı ki adeta Bursa’nın tarihini 
yeniden ayağa kaldırdı. Bir 
tarihi eserin açılışı için bizi de 
davet etti. Ankara’dan kalkıp 
Bursa’ya gittik. Eserin açılı-
şında sohbet ederken, ‘Burayı 
tebrik ediyoruz fakat yetmez. 
Bir de Antakya’da Hatay’da 
mührünüz olması lazım’ dedik. 
Sağ olsunlar kırmadılar” diye 
konuştu.
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Mütareke Evi’nde 
hummalı çalışma
Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi ve kültürel mira-
sı yaşatma projelerine 

yeni bir halka olarak 
eklenen Mudanya 
Mütareke Evi’ndeki 

restorasyon çalışma-
ları hızla sürüyor. 


