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15’te

Sayfa 6’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 yıl 
sonra yenilenen teleferik hattında,  
ağırlığı 4,5 tonu bulan direk ve  
malzemeler helikopterle taşı- 
narak havadan monte edildi.

Yolculuk 29 Ekim’de başlıyor

Bıçağın sanatkarları 
ödüllendirildi

Osmanlı camileri 
yeniden hayat buldu

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ödül töreninde bi-

rincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL, 
üçüncülere 2 bin TL, mansiyon kaza-
nanlara da biner TL para ödülü ile bi-
rer plaket takdim edildi. 

Bulgaristan’daki Osmanlı döne-
mine ait Kırcaali’deki Yoğurtçu-

lar Köyü, Rudozen Bölgesi’ndeki Çe-
pentsi, Varna’daki Sonave (Sandıklı 
Köyü) ve Sloveykova (Damlalık) ca-
mileri, törenle ibadete    açıldı.
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Sayfa 2’de

Uludağ’da yetki artık Büyükşehir’in
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, Uludağ’da üst yapı 
yetkisini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 yıl içinde otopark, kongre merkezi, spor tesisleri ve 
günü birlik tesislerle ilgili projeleri tamamlayacak, 3 yıl içinde de tesisleri bitirecek.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, imza-

lanan protokolle Uludağ’ı yaz 
ve kış Bursa ekonomisine katkı 
sağlamasına yönelik önemli 
bir adım atıldığını, çalışmalara 
zaman kaybetmeden başlaya-
caklarını söyledi.
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Sayfa 11’de

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Çatı kap-

lamada kullanılacak 7 bin ton 
malzemenin 5 bin tonluk kısmı-
nın üretiminin tamamlanarak, 
montaja başlandığını belirterek, 
yılbaşına kadar inşaatı tamamla-
mayı hedeflediklerini söyledi.

Kent merkezini çağdaş ve 
konforlu ulaşımla buluş-

turacak olan, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından projelendiri-
len Heykel – Garaj T1 Tramvay 
hattında seferler önümüzdeki 
günlerde başlıyor.
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Sayfa 15’te

Sayfa 3’te

Türkiye’de ilk dünyada 5. uygulama

Tramvay gün sayıyor

Sayfa 4’te

Atatürk 
Caddesi’ne 
by-pass
yapıldı

Sayfa 5’te
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Büyükşehir Belediyesi’yle Bursa Bıçakçılar Derneği tarafından düzenlenen ve Bursa bıçağının yeni-den dünyanın gündemine girmesini hedefleyen 3. Bursa Bıçakları Tasarım Yarışması’nın ödülleri tö-renle sahiplerini buldu. 

Bıçağın sanatkarları ödüllendirildi 

Tayyare Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen ve Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı 
törende birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 
bin TL, üçüncülere 2 bin TL, mansiyon 
kazananlara da biner TL para ödülü ile 
birer plaket takdim edildi. Bıçakçılığın 
Bursa’nın en önemli el sanatlarından 
biri olduğunu kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, bu sanatı 
sürdürmek için belediye olarak ellerin-
den gelen gayreti gösterdiklerini, göster-
meye de devam edeceklerini söyledi. 
Mutfak ve Kasap Bıçağı Seti, Kılıç Seti, 
Hançer ve Av Bıçağı Seti, Çakı Seti, Testere 
Seti ve Döner-Pastırma-Börek Bıçağı Seti 
kategorilerinde düzenlenen yarışma-
da birincilikleri Fatih Güven, Selahattin 
Alma, Kazım Güven, Ahmet Kaba, Recep 
Tosun ve Saffet Keremsoy aldı. Yarışma-
nın ikinciliklerini Vedat Şengüzel, Yusuf 
Karagülmez, Erol Çetintaş, Hüsnü Altı-
parmakoğulları, Fatih Güven ve Turgut 
Aydemir, üçüncülüklerini de Havva Ko-
nuş, Erol Çetintaş, Zaim Demirtaş, Refik 
Demirtaş, Fehim Korkmaz ve Bilal Tutar 
elde etti. Yarışmada mansiyon kazanan-
lar ise Sezgin Demirtaş, Turgut Aydemir, 
İsmail Alma, Celil Demirtaş, Sabri Cavaş 
ve Oğuzhan Kurnaz oldu. 
Bıçakçılığın yeri ayrı
AK Parti 23. Dönem Milletvekili Mehmet 
Ocaktan ile Bursa Bıçakçılar Derneği 
Başkanı Mülazım Gülşen’in de katıldığı 
törende konuşan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın en 
önemli el sanatlarından olan bıçakçılığın 
yeniden eski parlak günlerine dönmesi 
için ellerinden gelen gayreti gösterecek-
lerini açıkladı. Bursa’da birçok el sanatı-
nın yapıldığını fakat bıçakçılığın bunlar 

arasında ayrı bir yere konulması gerekti-
ğini belirten Başkan Altepe, “Dedelerimiz 
ve babalarımız, yaşadıkları onca zorluğa 
rağmen bu el sanatının gereklerinden 
taviz vermediler. El emeği, göz nuru eser-
leri tüm zorluklara göğüs gererek her 
zaman hakkıyla ürettiler ve Bursa’yı bu 
konuda marka kent yaptılar. İnşallah biz-
ler de bıçakçılık el sanatının sürmesi, ya-
şaması ve gelişmesi için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz” dedi. 
Eski günlere dönebiliriz
Hedeflerinin Bursa bıçağını yeniden eski 
günlerine döndürerek dünya gündemi-
ne sokmak olduğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Hedefe ulaşıldığı takdirde ina-
nıyoruz ki Bursa, dünyaya bıçak satmaya 
yetişemeyecek. Yeter ki biz üzerimize dü-

şeni yapalım. Çünkü el emeği göz nuru 
eserlerimizi hakkıyla değerlendiremi-
yoruz. Üzerimize düşeni yaptığımız 
takdirde biliyoruz ki insanlar Bursa 
bıçağını almak için sıraya girecek, hat-
ta gelip kapımızda bekleyecekler. Bur-
sa bunları gördü, bizler bunu yaşadık. 
Niye tekrar eski günlerimize dönmeye-
lim?” diye konuştu. 

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Mü-
lazım Gülşen, bıçak denince Bursa’nın 
akla geldiğini belirterek, Büyükşehir 
Belediyesi’yle birlikte gerçekleştirdikleri 
bıçak tasarım yarışmasının Bursa bıçağı-
nın dünya gündemine girmesi adına dü-
zenlendiğini ifade etti. 
Ödül töreninde ayrıca Büyükşehir Be-
lediyesi ile Kültür AŞ tarafından yaptırı-
lan ‘Efsanevi Miras Bursa Bıçağı’ konulu 
belgesel film de ilk kez gösterime girdi. 
Yarışmada dereceye girenlere ödÜlleri-
nin verilmesinin ve toplu fotoğraf çeki-
minin ardından protokol üyeleri, Tayyare 
Kültür Merkezi Cemal Nadir Gürel Sanat 
Galerisi’nde açılan bıçak sergisini gezdi. 

ç

Ramazan coşku 
içinde geçti
Birlik, beraberlik, yardımlaş-
ma ve paylaşma duygularının 
odağı, 11 ayın sultanı Ra-
mazan, Temaşa-i Ramazan 
programı ile daha da anlamlı 
ve eğlenceli geçti.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den Kültür A.Ş. tarafından organize 

edilen Temaşa-i Ramazan programı Me-
rinos Park’ı yine bir ay boyunca şenlik 
alanına çevirdi. İftardan sonra her ak-
şam Merinos Park’a akın eden vatandaş-
lar Ramazan ayını birlik, ve dayanışma 
içinde eğlenceli biçimde geçirme imkanı 
buldu.

Bursalılar, bu Ramazan’da da Türkiye’nin 
en sevilen sanatçılarından Zara, Muaz-
zez Ersoy, Ahmet Özhan, Mustafa Ceceli, 
Ömer Faruk Tekbilek, Kubat, Fatih Kısa-
parmak, Zekai Tunca, Orhan Hakalmaz, 
Ümit Tokcan, Selma Geçer, Özgür Eren 
ve Erdal Akkaya’nın konseriyle Rama-
zan gecelerine renk kattı. Şiirin usta 
yorumcuları Uğur Aslan, İbrahim Sadri 
ve Kahraman Tazeoğlu da sevenleriyle 
bir araya gelirken, ilahi ve ezgilerin vaz-
geçilmez isimleri Sedat Uçan ve Ömer 
Karaoğlu’nun da yer aldığı programda, 
hoş sohbetiyle ekranların sevilen yüzü 
haline gelen İkbal Gürpınar, Dr. Ümit Ak-
taş, Cemalnur Sargut ve Yusuf Kavaklı da 
Bursalılarla buluştu.
Her yıl olduğu bu yıl da Fevzi Çakmak 
Caddesi’ndeki katlı otoparkta kurulan 
aşevinden her gün 4 bin kişiye, Emir-
sultan meydanında da her gün en az bin 
kişiye iftar yemeği verildi. Erzak yardım-
ları için hazırlanan ‘Gülümseten Kart’ ile 
ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünün sa-
dece Ramazan’da değil tüm yıl boyunca 
gülmesi sağlandı.
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Bursa ile İstanbul arasında deniz 
ulaşımının sorunsuz bir şekilde 

sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından başlatılan deniz 
otobüsü seferlerine ilgi her geçen gün 
artıyor. İlk seferine 24 Ocak’ta çıkan ve 
bu kadar kısa süre içeresinden Bursa 
Mudanya ve İstanbul Kabataş arasında 
300 binin üzerinde yolcu taşıyan yolcu 
portföyünü de her geçen gün geliştiriyor. 
Yolculuklarında BUDO’yu tercih eden 
vatandaşlar ekonomik ve konforlu ula-
şımla zaten kazançlı çıkarken, şimdi de 
düzenlenen yarışmalarla çeşitli hediye-
ler kazanma fırsatı buluyor. BUDO’nun 
sosyal medyadaki sayfası üzerinden 
yaptığı bilgi yarışmasına katılıp, soruları 
doğru cevaplayan 21 yaşındaki Muham-
med Şentosun, Deniz Uçağı ile İstanbul’a 
gidiş dönüş yolculuk yapma şansını ya-
kaladı. BUDO talihlisi Şentosun’a uçuk 
biletini Buruluş Genel Müdürü Levent 
Fidansoy verdi. BUDO’yu sosyal medya 
üzerinde de takip edip hediye kazanan 
şanslı yolcuyu kutlayan Fidansoy, bu tür 
farklı etkinliklerle vatandaşlara kazançlı 
yolculuk fırsatları sunmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Bursa ile İstanbul arasında deniz ula-

şımının sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağ-
lanması amacıyla kurulan Bursa Deniz Oto-
büsleri İşletmesi’nin (BUDO) 24 Ocak’ta 
başlattığı deniz otobüsü seferlerine ilgi her 
geçen gün artıyor. Bursa Mudanya ve İstan-
bul Kabataş iskeleleri arasında karşılıklı 
olarak hafta içi 2 seferle yolcu taşımacılı-
ğına başlayan BUDO, vatandaşlardan ge-
len yoğun talepler üzerine sefer sayılarını 
artırdı. Halen haftanın beş günü 5, Cuma 7 
ve Pazar günleri de karşılıklı 6 sefer yapı-
lırken, bugüne kadar Bursa ile İstanbul ara-
sında yaklaşık 300 bin yolcu taşıyan BUDO 
deniz ulaşımının önemli bir markası haline 
geldi.
7 bin kişi uçtu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım 
yatırımları zincirinin en önemli halkala-
rından biri olan ve İstanbul ile Bursa ara-
sını 18 dakikaya indiren deniz uçağının 1 

Nisan’da başlayan yolculu seferleri de 
büyük ilgi görüyor. Salı hariç haftanın 
her günü Haliç’ten 2, Gemlik’ten 2 ol-
mak üzere günde 4 uçuş gerçekleştiren 
deniz uçağı, yoğun talep üzerinde haf-
ta içi 10, hafta sonu ise 12 uçuş yap-
maya başladı. 1 Nisan’da başlayan ve 
yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan 
deniz uçağı, 4 ay içinde yaklaşık 7 bin 
yolcu taşıdı. Günümüzde zamanın en 
önemli değer olduğunu ifade eden 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Gerek işadamlarımız 
gerekse sık sık İstanbul’a gidip gel-
mek zorunda olan yöneticilerimiz, 
işlerini bir gün içinde halledebilmek 
için zamanla yarışıyordu. Ulaşımda 
deniz uçağını tercih edenler bu ya-
rışta bir adım öne geçme imkanı 
buluyor. Talepler üzerine seferler 
artırıldığı gerektiğinde sefer sayı-
ları daha da artırılabilecek” dedi.

Budo’yu tercih edin 
siz de kazanın

BUDO deniz ulaşımının yeni markası

Asırlık tramvay hayali gerçekleşiyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları zincirinin en önemli halkalarından biri 
olan BUDO’yu şu ana kadar 300 bin kişi kullanırken deniz uçağını kullanan yolcu sayısı da 7 
bine ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Merkezi’nde yeteneklerini keşfe-

den çocuklar, Bursa Tasarım ve Tekno-
loji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) tara-
fından verilen telden araba kurslarında 
el becerilerini geliştirme imkanı buldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Eğitim Vakfı’na ait Bursa Tasarım ve 
Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (BUT-
GEM) düzenlenen telden araba kurs-
larına Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Merkezi’ne kayıtlı 15 çocuk katıldı. Ço-
cuk Eğitim Merkezi’nde kişisel gelişim 
eğitimleri alan ve kendi yeteneklerini 
geliştirme imkanı bulan çocuklar bu kez 
telden araba yaparak hünerlerini göster-
di. Toplam 40 saat olan hafta içi 09.30 – 
16.30 saatleri arasındaki kurs sertifika 
töreni ile sona erecek. 

Küçük mühendisler 
iş başında
ç

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2012 yılında başlatılan “güvenli hayat ve güvenli gelecek için çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı” dolayısıyla engelliler körfezi havadan gördü. BURULAŞ ile yapılan görüşme-ler üzerine her uçuşta 18 yolcu taşıyan uçakla engelli çocuklar Gemlik körfezi üzerinde 20 dakika uçtu. 

Kent merkezini çağdaş ve konforlu ulaşımla buluşturacak 
olan Heykel – Garaj T1 Tramvay hattında seferler önümüzde-
ki günlerde başlıyor.
Bursa’da ilk olarak 1904 yılında gündeme gelen, hatta söz-
leşmeler imzalanıp, gerekli elektriği üretecek fabrikaları bile 
inşa edilen elektrikli tramvay, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hayata geçiriliyor. Stadyum Caddesi-Altıparmak Cad-

desi-Atatürk Caddesi-Heykel-İnönü Caddesi-Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi-Kent Meydanı-Darmstad Caddesi güzergahı boyunca 
12 istasyonun yer alacağı 6,5 kilometrelik hat ile ilgili çalış-
malar tamamlandı. Mevcut trafik sinyalizasyonuyla uyumlu 
sinyalizasyon sistemleriyle ilgili çalışmalar tamamlanma aşa-
masına gelirken, deneme seferlerine önümüzdeki günlerde 
başlanacak.
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Teleferik 29 Ekim’de 
Sarıalan yolunda

Uludağ’ın sadece kış aylarında 
değil yılın 12 ayı turizme ka-

zandırılması çalışmalarını teleferik 
hattından başlatan Büyükşehir Be-
lediyesi, 1955 yılında projelendiri-
lip, 1963 yılında çalışmaya başlayan 
50 yıllık teleferik hattının yerine 8 
bin 874 metre ile dünyanın en uzun 
aktarmasız teleferik hattını inşa 
ediyor. Yap- işlet- devret modeliyle 
hayata geçirilen projede, mevcut 
eski hat ve direklerin sökümünün 
ardından yeni direklerin monta-
jına başlandı. Teferrüç istasyonu 
ile Sarılan istasyonu arasındaki 
24 direkten merkeze yakın olan 6 
tanesinin montajı tamamlanırken, 
geçit vermeyen yamaçlarda kalan 
bölümlerin beton aksamları eski 
teleferik hattı sökülmeden tamam-
lanmıştı. Kalan 18 direğin montajı 
için karadan yol açılması halinde 
fazla sayıda ağacın kesileceğini 
belirleyen firma, çevreye zarar 
vermemek amacıyla bu direk-
lerin montajını helikopterle 
gerçekleştirmeye karar verdi.
Bulgaristan’dan geldi
Hattın merkezdeki ilk durağı 
olan Teferrüç istasyonunun 
üst kısmına getirilen ve ağır-
lığı en fazla 4,5 ton olan direk 
ve malzemelerin taşınması ve 
montajı için İsviçreli Heliswiss fir-
ması ile anlaşıldı. İsviçreli firma, 
Bulgaristan’da bulunan Rus malı 
helikopteri, teleferik inşaatı için 
Bursa’ya getirdi. Aralarında İsviç-
re, Bulgaristan, İtalya, Almanya ve 
Avusturya’dan gelen uzmanların da 
bulunduğu toplam 30 kişilik ekip, 
sabah saatlerinde direklerin mon-

tajına başlattı. Teferrüç İstasyonun 
üst kısmındaki açık alandaki mal-
zemeler, halatlarla helikoptere bağ-
lanırken, montaj bölgesine taşınan 
malzemeler, o bölgede bulunan yer 
ekiplerinin çalışmasıyla helikop-
terden sökülmeden monte ediliyor. 
Yol açmak için ağaç kesmek yerine, 
havadan montaj yoluna gittiklerini 

belirten Bursa Teleferik A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, 
Sarıalan’a kadar olan bölümdeki 
18 direk montajını 3 gün içinde 
tamamlamayı amaçladıklarını söy-
ledi. İlk teleferiğin 29 Ekim 1963 
yılında açıldığını hatırlatan Cum-
bul, “Biz de hattın Sarıalan’a kadar 
olan ilk etabını Teleferiğin 50’nci 
yılı olan 23 Ekim’de açmayı hedefli-
yoruz. Oteller Bölgesi’ne kadar olan 
ikinci etabı da yılbaşına kadar bitir-
mek istiyoruz” dedi.
Sıra bekleme derdi kalkacak
Helikopterle yapılan montaj çalış-
malarını sahada izleyen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
dünyanın en ünlü firması Leitner 
ile çalıştıklarını ve teknolojinin 

tüm imkanlarının Bursa’da 
kullanıldığını söyledi. He-

likopterle montaj saye-
sinde ağaç kesilmesinin 

önüne geçildiğini belirten 
Başkan Altepe, “Aynı za-

manda daha seri üretim ger-
çekleşiyor ve zamandan kazanı-

yoruz. Yeni teleferiğimizle kapasite 
12 kat artacak ve 22 dakikada mer-
kezden Oteller Bölgesi’ne ulaşmak 
mümkün olacak. Böylece sadece 
kış aylarında değil, yaz aylarında 
da Uludağ’daki otellerin yatak ka-
pasitesini kullanmış olabileceğiz” 
diye konuştu.
Kabinler görücüye çıktı
Öte yandan biri kırmızı, diğeri yeşil-
beyaz üretilen 2 adet numune yeni 
teleferik kabini Heykel’de sergilen-
meye başladı. Bursalılar bu sayede 
Uludağ’a ulaşımda kullanacakları 
yeni kabinleri yakından görme im-
kanı buldu.

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 yıl sonra yenilenen teleferik hat-
tında, ağırlığı 4,5 tonu bulan direk ve malzemeler helikopterle taşınarak 
havadan monte edildi.

Bursa’da ulaşım sorununu raylı sistem 
yatırımları ile çözmeyi hedefleyen ve bu 

doğrultuda bu dönem programda olmama-
sına rağmen inşaatına başlanan 7 duraklı 8 
kilometrelik Bursaray Kestel Hattı’nda çalış-
malar hızla sürüyor. Toplam 7 adet hemzemin 
istasyon, Esenevler ve Kestel olmak üzere iki 
adet köprülü kavşak, Hacıvat, Balıklı ve Deli-
çay Köprülerin yenilenmesi ve üç adet trafo 
binasını bünyesinde barındıran proje kapsa-
mında ray döşeme çalışmaları büyük oranda 
tamamlandı. Engelli vatandaşlar için engelli 
asansörleri ve yürüyen merdivenlerin yer 
aldığı ilk altı istasyondaki imalat ilerlemesi 
yüzde 85’leri aşarken, ince işler ve elektrik-
mekanik tesisat işleri devam ediyor. 
Hedef bu yıl içinde bitirmek
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, beraberindeki Genel Sekreter Seyfettin 
Avşar, Genel Sekreter Yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa Altın ile ilgili daire amir-
leriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 
Fidyekızık ve Şirinevler istasyonlarında de-
vam eden çalışmaları izleyen Başkan Alte-
pe, çalışmalarda sona gelindiği, bu yıl içinde 
çağdaş ve konforlu ulaşımı Kestel ile buluş-
turacaklarını kaydetti. İstasyon geçiş bağlan-
tılarının tamamlandığını ve karayolu üzerin-
deki trafiği aksatacak engel kalmadığını dile 
getiren Başkan Altepe, istasyon binalarında 
ince işçiliklerin devam ettiğini ve kısa sürede 
bu çalışmaların da tamamlanacağını söyledi. 
İstasyon binalarının kalite ve konfor açısın-
dan batıdaki istasyonlardan hiçbir eksiğinin 
bulunmadığını dile getiren başkan Altepe, 
“Gerek engelli asansörlerimiz gerekse yürü-
yen merdivenlerimizle halkımız için her türlü 
konforu sağladık. Çalışmalarımız gece gün-
düz devam ediyoruz. Tamamlanan istasyon-
larımızı peyderpey sisteme dahil edeceğiz. 
Bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediğimiz 
çalışma ile artık halkımız Kestel’den kentin 
merkezine ve üniversiteye kadar kesintisiz 
bir şekilde ulaşabilecek” diye konuştu.

Kentin doğusu 
konforlu ulaşıma 
gün sayıyor

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kesintisiz ve konforlu 
ulaşımı kentin doğusuyla buluş-
turmak amacıyla projelendirilen 
Bursaray Kestel Hattı’nda ray 
döşeme çalışmaları büyük ölçüde 
tamamlanırken, istasyonlardaki 
ince işçilikler hızla sürüyor.
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Bursa’da en kaliteli asfaltın 
Atatürk Caddesi’ne atıldığı-

nı belirten Başkan Altepe, “’Sessiz 
asfalt’ olarak adlandırılan 1. kalite 
asfaltı, şehrimizin en merkezi cad-
desine atmış olduk. Belki bir mik-
tar halkımıza sıkıntı verdik ama şu 
anda trafik açık. Atatürk Caddesi 
şimdiden sonra kullanıma serbest” 
dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, T-1 tramvay hattıyla ilgili ça-
lışmaların devam ettiğini, tramvay 
çalışması yapılan caddelerde başta 
bina cepheleri olmak üzere alt ve 
üst yapının tekrar düzenlenmesiyle 
ilgili faliyetlerin tüm hızıyla sürdü-
ğünü söyledi. Düzenleme yapılan 
yerlerden birinin de Atatürk Cadde-
si olduğunu, Atatürk Caddesi’ndeki 
bina cephesi yenilemeleriyle çeşitli 
eksikliklerin bir bir tamamlandığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “En son 
Atatürk Caddesi’nin zemin kapla-
ması, asfalt işlemleri komple yeni-
lenmiş oldu. Tarihinde ilk defa Ata-
türk Caddesi, alt yapısıyla birlikte 
tam anlamıyla düzenlenmiş oldu.” 
diye konuştu.
Sessiz asfalt
Mevcut asfaltı kazıyarak başladık-
ları çalışmalarda normal asfaltın 
üzerine koruma katını da katarak 
‘sessiz asfalt’ olarak adlandırılan 
1.kalite asfaltı Atatürk Caddesi’ne 
atmış olduklarını söyleyen Baş-
kan Altepe, “Uzun yılların ardın-
dan Bursa, kaliteli asfalta Atatürk 
Caddesi’yle kavuşmuş oldu. Belki 
bir miktar halkımıza sıkıntı verdik 
ama kaliteli, işlevsel bir asfalta sa-
hip olmuş olduk. Şu anda trafik açık, 
Atatürk Caddesi şimdiden sonra 
kullanıma serbest. Halkımız gönül 
rahatlığıyla caddemizi kullanabilir. 
Bursa’mız için hayırlı uğurlu olsun.” 
şeklinde konuştu. 
1,5 milyonluk yenileme
Zafer Plaza önünden başlayıp Cum-
huriyet Caddesi kesişimine kadar 
olan 1200 metrelik kısımda eğimi 
farklılıklar gösteren ve deforme 
olan asfalt yüzeyi freze ile alındı. 

Eski asfalt altında kalan bozuk yol 
altyapısı belediye ekiplerince 40 
santimetre derinliğinde kazıla-

rak gerekli altyapı çalışmaları ve 
hat deplase işlemleri tamamlandı. 
Daha sonra temel dolgusu yapıla-
rak yol alt yapısı yeniden oluşturul-
du. Oluşturulan yeni yol altyapısına 
müteahhit firma ekiplerince Plent 
Mix Temel uygulamasının ardından 
yüzde 1 eğim ile Bitümlü Temel As-
falt Tabakası, Binder Asfalt Tabaka-
sı ve en son kat olan Modifiye Bitüm 
Esaslı Aşınma Tabakası uygulaması 
ile yol yenileme ve asfalt kaplama 

çalışmaları tamamlandı. Çalışma-
larda 1 vardiyada 3 kazı dolgu eki-
bi ve 3 asfalt kaplama ekibi olmak 

üzere idare ve müteahhit ekipleri 
ile toplam 90 personel, gece ve gün-
düz vardiyası olmak üzere 2 vardi-
yada toplam 180 personel görev 
aldı. Yaklaşık 1,5 milyon TL’ye mal 
olan çalışmalar kapsamında 6 bin 
250 metreküp kazı, 6 bin 850 ton 
temel dolgu işlemi yapıldı. 6 bin 
780 ton temel, binder modifiye aşı-
nımlı asfalt döküldü.

Atatürk Caddesi’ne 
by-pass yapıldı

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkar-
mak amacıyla raylı sistemler, hava ve 

deniz ulaşım projelerinin yanında yeni yol 
açma ve genişletme, köprü ve kavşak ima-
latlarıyla şehir içi trafiğe nefes aldıran Bü-
yükşehir Belediyesi, Ankara yolu üzerindeki 
son düğümü de Bayram öncesi çözmeye ha-
zırlanıyor. Bursaray Kestel Hattı kapsamında 
projelendirilen Esenevler Kavşağı’nı daha 
önce ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi 
yeni hat üzerindeki ikinci kavşak olan Kestel 
Kavşağı’ndaki çalışmalara da hız verdi. Kav-
şak imalatıyla ilgili çalışmalar büyük ölçü-
de tamamlanırken, kavşağın altından geçen 
yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kavşakta devam eden çalışmaları yerinde in-
celedi. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar’ın 
da katıldığı gezide çalışmaların hızlandırıl-
masını isteyen Başkan Altepe, bayram öncesi 
Ankara istikameti gidiş ve geliş bölümlerinin 
tamamlanarak ulaşıma açılması yönünde ta-
limat verdi.

Kesintisiz ulaşım
Bursaray Kestel Hattı projesiyle paralel ola-
rak yapılan Kestel Kavşağı’ndaki çalışmala-
rın tamamlanma aşamasına geldiğini dile ge-
tiren Başkan Altepe, Ankara yolu üzerindeki 
bir sinyalizasyon sistemini daha ortadan kal-
dıran ve kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan 
Kestel Kavşağı’nın alt yollarının kısa süre 
içinde ulaşıma açılacağını söyledi. Kavşağın 
Ankara gidiş istikametinde ilk tabaka asfalt-
lama çalışmalarının başladığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Yolda asfaltlama dışındaki 
tüm işlemler tamamlandı. Tüm ekiplerimizi 
seferber edip, asfaltlama çalışmalarını hız-
landırıyoruz. Kavşağın altındaki yolları biran 
önce tamamlayıp, trafiğe açmayı amaçlıyo-
ruz. Bu sayede Ankara istikametine giden ve 
Ankara yönünden Bursa’ya gelen vatandaş-
larımız halen kullanılan tali yollara girmek 
zorunda kalmayacak. Kesintisiz bir şekilde 
yollarına devam edecek” diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da Kestel 
ilçe girişine de bir çeki düzen getirecek olan 
Kavşak çalışması nedeniyle Başkan Altepe ve 
ekibine teşekkür etti.

Ankara Yolu’nda 
kesintisiz ulaşım

ç

ç

Bursaray Kestel Hattı projesiyle 
paralel olarak yapılan Kestel Kav-
şağı’ndaki çalışmalar tamamlan-
ma aşamasına gelirken, Ankara 
yolu üzerindeki bir sinyalizasyon 
sistemi daha ortadan kaldırılmış 
oluyor.

Heykel-Garaj Tramvay hattı calışmaları kapsamında araç trafiğinin en yoğun oldu-
ğu Atatürk Caddesi’nin hem asfaltı hem de altyapısı komple yenilendi.
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Halifeliğin Osmanlı sultanlarına geçişinin 
simgesi olan 500 yıllık Kabe örtüsü ve Murat 

Hüdavendigar’ın sandukasının ilk örtüsü gibi önemli 
kutsal emanetler, lazer ışınları kullanılarak yüzyılların 
yorgunluğunu üzerinden atıp, koruma altına alınıyor.
Bursa’yı yaşayan canlı bir tarih şehri haline getir-
mek amacıyla Cumhuriyet dönemi yapılarından 
Osmanlı’ya, 2300 yıllık Bitinya surlarından 8500 yıl-
lık arkeolojik bölgelere kadar her alan restorasyon 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan ecdada ait eşya, giysi ve malzemeleri de ko-
ruma altına alınıyor. Tarihi cami, medrese, han, kül-
liye gibi yapıların depolarında saklanan o dönemin 
evliyalarına ait kıyafetler ve kullanılan malzemelerin 
korunması amacıyla kurulan Konservasyon Merkezi, 
kısa zamanda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri 
haline geldi. İlk olarak Üftade Hazretlerine ait 500 
yıllık eşyalar birer birer elden geçirilip koruma altına 
alınmıştı.
Kabe örtüsüne lazerli temizlik
Mısır’ın Yavuz Sultan Selim tarafından 1517’de fethi 
ve İslam dininin liderliği olan Halifeliğin Memlukler-
den Osmanlı Sultanlarına geçişinin önemli bir siyesi 
belgesi niteliği taşıyan ve Yavuz Sultan Selim tara-
fından Ulu Cami’ye hediye edilen yaklaşık 500 yıllık 
Kabe örtüsü de konservasyon merkezinde bakıma 
alındı. Üzerindeki kitabe parçasında hem Yavuz Sul-
tan Selim’in adı hem Memluk yönetiminin üst düzey 
yöneticisi Davadar veya Divitdar denilen görevlinin 
arması işli olan örtü, konservasyon lazer cihazı ile el 
değmeden ve büyük bir dikkatle temizleniyor. Bulun-
dukları döneme ait eserler olmanın yanında aynı za-
manda tarihe ışık tutan belgeler olma özelliği taşıyan 
eserler, konservasyon işleminin tamamlanmasının ar-
dından da 21-22 derece sıcaklık ve yüzde 45-50 sabit 
nemli odalarda koruma altında tutuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi 
değeri bulunan eşya ve malzemelerin 
temizlenerek, koruma altına alınması 
için kurduğu Konservasyon Atölyesi, 
kısa sürede Türkiye’nin en önemli mer-
kezi haline geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever işadamları tarafından restore 
edilen Bulgaristan’daki Osmanlı döneminden kalma 4 cami törenlerle ibadete açıldı.

Kutsal emanetler 
emin ellerde

Bulgaristan’daki Osmanlı Camileri 
Büyükşehir ile hayat buldu 

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde Bursalı hayırse-

ver işadamları tarafından restore 
edilen Bulgaristan’daki Osmanlı dö-
nemine ait Kırcaali’deki Yoğurtçular 
Köyü, Rudozen Bölgesi’ndeki Çe-
pentsi, Varna’daki Sonave (Sandıklı 
Köyü) ve Sloveykova (Damlalık) ca-
mileri, törenle hizmete açıldı.
Camilerin açılış törenlerinde konu-
şan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
ve Bursa olarak Balkan ülkelerinde 
restorasyon ve düzenleme çalışma-
larıyla Osmanlı’ya uzanan tarihi ve 
kültürel mirasın geleceğe taşındığı-
nı söyleyerek, “Bölgeye yaptığımız 
yatırımlar nedeniyle Bursa, Türkiye 
ile Balkanlar arasında köprü oldu. 
Eski dönemlerin aksine, artık tüm 
gittiğimiz toplantılarda sadece Türk 
bayrağı açılır oldu. Balkanlar’ın 
her köşesinde, çok büyük bir Bur-
sa ve Türkiye sevgisi oluştu” dedi. 
Bursa’nın Balkanlar’da birçok iz 
bıraktığını dile getiren Başkan Alte-
pe, “Balkanlar bizim bir parçamız. 
Burada Bursa’nın tüm renkleri var. 
Burada kendimizi bir yabancı gibi 
hissetmiyoruz. Burada Osmanlı dö-
neminden kalma birçok anıtsal yapı 
var. Bu yapıların çoğu yok olmuş ya 
da harabe durumdaydı. Şimdi tek tek 
ayağa kaldırmanın gayretindeyiz” 
diye konuştu. 
“Dostluk ve kardeşlik için”
Eserlerin restorasyonuna destek 
veren işadamı Celal Sönmez’e te-
şekkür eden Başkan Altepe, “Bizler, 
birlikte güldük birlikte üzüldük. 
Balkanlar’daki Türk kardeşlerimi-
zin mutluluğu için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Onlarla birlik-
te olduğumuzu göstermek, dostluk 
ve kardeşlik için buradayız. Allah 

bu beraberliğimizi daim kılsın. Her 
zaman yanınızdayız. Sadece Bursa, 
Balkanlar’a yeter. Bursa sayesinde 
artık Balkanlar canlanıyor. Hede-
fimiz bu toprakların hep canlı kal-
ması. Bulgaristan ile Türkiye kardeş 
ülke. Burada kendimizi Bursa’da gibi 
hissediyoruz” şeklinde konuştu.
Tarihi ve kültürel miras projeleri 
kapsamında Bulgaristan, Kosova, 
Makedonya ve Bosna Hersek baş-
ta olmak üzere tüm Balkanlarda iz 
bırakan çalışmalara imza atan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bulgaristan’da restorasyo-
nu tamamlanan 4 camiden Kırca-
ali’deki Yoğurtçular Köyü Camii ile 
Kırcaali’nin Rudozen bölgesindeki 
Çepentsi Camii’nin açılışını Bursalı 
hayırsever işadamı Celal Sönmez ve 
oğlu Osman Sönmez’le birlikte ger-
çekleştirdi.
Sönmez’den teşekkür
Sönmez Holding Yönetim Kurulu ve 
eski Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (BTSO) Başkanı Celal Sönmez, 

herkesin önünde 3. kuşaktaki oğlu 
Osman Sönmez’den bu tür hizmet-
leri kendisinden sonra da devam 
ettirmesi hususunda söz aldı. Osman 
Sönmez’in sözü üzerine heyet, gönül 
rahatlığıyla açılış kurdelelerini kesti. 
Celal Sönmez, baba, dede ve ninele-
rinin Bulgaristan’dan Bursa’ya göç 
ettiğini ifade ederek, “İnsanın doğ-
duğu yerleri unutmaması gerekir. 
İçimde çok sıcak duygular oluştu. 
Kendimi Bursa’da gibi hissediyorum. 
Buna vesile olan Başkan Altepe’ye 
teşekkür ediyor, hepimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
Gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle 
kendisine çeşitli hediyeler takdim 
edilen Başkan Altepe ile beraberin-
deki işadamları, açılışı yaptıktan 
sonra Yoğurtçular Köyü Camii’nde 
cemaatle birlikte öğle namazını kıldı. 
Ardından, sırasıyla restorasyonu ta-
mamlanan Varna’daki Sonave (San-
dıklı Köyü) ve Sloveykova (Damlalık) 
camileri hizmete açıldı.

ç
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kamulaştırmanın tamamlandığını ve pro-

jelerin koruma kurulu tarafından onaylandığını 
belirterek, tarihi yapının sosyal, kültürel ve sa-
natsal aktivitelerin yapılacağı bir mekan olarak 
Bursa’ya kazandırılacağını söyledi.
Bursa’yı yaşayan canlı bir tarih kenti haline ge-
tirmek amacıyla Bitinya’dan arkeolojik döneme, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet ilk dönem eserlerine 
kadar her alanda yoğun bir çalışma sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel miras 
projelerine Osmanlı’da ilk paranın basıldığı ta-
rihi darphane binasını da ekledi. Orhan Gazi dö-
neminde 1300’lü yıllarda ilk paranın basıldığı ve 
zaman içinde ilgisizlikten harabe haline dönen 
tarihi yapının yeniden kente kazandırılması için 
yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, ka-
mulaştırmanın tamamlanmasının ardından fiziki 
çalışmaların da startını veriyor. Projeleri Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 
onaylanan Maksem Mahallesi’ndeki tarihi yapıda 
restorasyon çalışmalarına önümüzdeki günlerde 
başlanıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bera-
berindeki Tarihi ve Kültürel Miras Projeler Koor-
dinatörü Aziz Elbas ile restorasyon öncesi tarihi 
binada incelemelerde bulundu. Maksem Mahal-
lesi Muhtarı Mehmet Güleç’in de hazır bulundu-
ğu inceleme gezisinde tarihi yapı hakkında bilgi 
veren Başkan Altepe, Osmanlı’nın ilk çarşıları 
kurduğu, ilk parayı bastığı, han, hamam, şifahane, 
tekke gibi mimari eserlerin ilklerinin yer aldığı 
Bursa’da bir değeri daha gün yüzüne çıkarmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uzun süredir 
üzerinde çalıştıkları darphane binasında kamu-
laştırmanın bittiğini ve tarihi yapının Büyükşehir 
mülkiyetine geçtiğini ifade eden Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 700 yıl önce Orhan Gazi döneminde ilk 
para burada basıldı. Kent kimliği ve kent kültürü 
açısından büyük önem taşıyan ve zaman içinde 
ilgisizlik nedeniyle harabeye dönen darphane 
binasıyla ilgili çalışmalarımızda sona geldik. Ka-
mulaştırma bitti, projelerimiz onaylandı ve şimdi 
restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Ekim ayı 
sonuna kadar buranın toparlanıp, ilk günkü oriji-
nal halini almasını hedefliyoruz. Osmanlı’dan bu 
yana basılan paraların sergileneceği bir bölümün 
de yer alacağı bina sosyal ve kültürel aktivitelerin 
yapılabileceği bir merkez olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan satın alınarak restore edilen 

tarihi İncirli Kültür Merkezi’nin açılı-
şı, yoğun katılımla gerçekleşti. 
İncirli Kültür Merkezi’nin açılışında 
konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, geçmişine sahip 
çıkmayanın geleceğini şekillendire-
meyeceğini belirterek, “Bundan ilham 
alarak geçmişimize sahip çıkıyoruz. 
Bursalılar’ın daha huzurlu ve daha 
kaliteli yarınlara ulaşması için gece 
gündüz demeden gayret sarfediyo-
ruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, geçmişine sahip çıkmayanın 
geleceğini şekillendiremeyeceğini 
söyledi. Bundan ilham aldıklarını ve 
geçmişe sahip çıkarak unutulmaya 
yüz tutmuş, metruk vaziyetteki ta-
rihi eserleri bir bir ayağa kaldırdık-
larını belirten Başkan Altepe, yap-
tıkları çalışmalarda dönem farkını 
gözetmediklerini ifade etti. Bursa’da 
Cumhuriyet’ten Osmanlı dönemine, 
Roma’dan Bitinya dönemine kadar 
onlarca farklı kültüre ait yüzlerce ta-
rihi eseri ayağa kaldırdıklarını, onlara 
hayat verdiklerini vurguladı. Başkan 
Altepe, “Yaptığımız çalışmalarla, özel-
likle tarihi ve kültürel alanda dünyaya 
örnek olmaya devam ediyoruz” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, açılışı gerçekleştirilen 
tarihi İncirli Hamamı’nın BUSMEK ve 
Yıldırım Kent Konseyi’nin çalışmala-
rının yanında bir kültür ve sanat mer-
kezi olarak kullanılacağını açıkladı. 
Kapısı 28 yıldır kilitli bulunan hama-
mı satın aldıklarını ve çeşitli düzenle-
melere tabi tutarak Yıldırım’ın kültür 
ve sanat merkezi olacak bir yapıya ka-
vuşturduklarını hatırlatan Başkan Al-
tepe, “Eğer kültür ve sanat faaliyetleri 
olmasaydı, bugün şehirler koca birer 
köy olurdu. Bizler çalışmalarımızda 
özellikle kültür ve sanata ayrı bir ilgi 
ve alaka gösteriyoruz. Hayat verdiği-
miz tarihi ve kültürel eserlerin tama-
mına yakınını birer kültür ve sanat 
merkezi haline getirerek, şehrin di-
namizmine katkı sağlamış oluyoruz. 
İnşallah burası Yıldırm’ın kalbinin 
attığı bir mekan olacak. Emeği geçen, 
katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şek-
linde konuştu.
AK Parti Bursa Mİlletvekili Hakan Ça-
vuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin 
işlev kazandırdığı eserlerle dünya 
tarihine ciddi katkılarda bulunduğu-
nu ifade etti. Ayağa kaldırılan tarihi 
eserlerin sadece eski birer yapı olma-

dığını, ecdadımızın hayat felsefesini 
taşıdığını belirten Çavuşoğlu, “Ecda-
dımızın hayat felsefesini anlayamaz-
sak, geleceğin güçlü Türkiyesini inşa 
edemeyiz. Hizmet ederken farklı 
düşünceler içerisinde boğuluruz. Ec-
dadımızın bizlere birer emaneti olan 
tarihi eserlere sahip çıktığı için, Bal-
kanlar ve Kafkaslar’da Türkiyenin yü-
zünü ak çıkardığı için sayın Büyüky-
şehir Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifade-
lerini kullandı.
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Tarihi İncirli Hamamı´nı 
kültür merkezi olarak Yıldırım’a ka-
zandırdığı için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe´ye teşekkür 
etti. Bursa´nın özellikle Başkan Al-
tepe döneminde tarihini kimliğini 
yeniden kazandığını ve izbe haldeki 

tarihi eserlerin bir bir işlevsellendi-
rilerek halkın kullanımına sunuldu-
ğunu kaydeden Keskin, Tarihi İncirli 
Hamam’nın hayırlı olması dileğinde 
bulundu. 
Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Arif 
Çelenk, tarihi hamamın ilçe halkı nez-
dinde geçmişten geleceğe bir köprü 
vazifesi göreceğini söyledi. Tarihi ha-
mamın açılışı nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye te-
şekkür eden Çelenk, “Büyükşehir Be-
lediyemizin bu konudaki çalışmaları 
takdire şayandır. Restorasyonu ger-
çekleştirerek kültür ve sanat hayatına 
adanan bu bina, özellikle STK’ların 
programlarına ev sahipliği yapacak-
tır.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Tarihi İncirli 
Hamamı’nın açılış kurdelası kesildi. 
Molla Fenari Hazretleri’nin torunu 
Alaaddin Ali Bey tarafından yaptırılan 
550 yaşındaki Tarihi İncirli Hamamı, 
tek hamam sınıfından sayılıyor. Tarihi 
hamam, belli zamanlarda çeşitli ona-
rımlardan geçmiş ve son zamanlar-
da tütün deposu olarak kullanılmış. 
1985 yılından bu yana hiç dokunul-
mayan yapı, 2010 yılında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 
Rekonstrüksiyon çalışmalarının ta-
mamlanmasıyla ayağa kaldırılan yapı, 
415 metrekare taban alanına sahip 
bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
1300’lü yıllarda Orhan Gazi döne-
minde ilk paranın basıldığı harabe 
halindeki darphaneyi ilk günkü ih-
tişamına kavuşturacak restorasyon 
çalışmalarını başlatıyor. 

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

7 asır önce ilk 
para burada 
basıldı

Bursa bir değerine daha kavuştu

ç

ç
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Bu konuda işletme sahiplerinin 
inisiyatifleriyle yetinmeyen ve her 

tesise ‘doğaya bırakılan atık suların 
kontrolü için online izleme istasyonları 
kuran Büyükşehir Belediyesi, 8. istasyo-
nu Kestel’de bulunan Karesi Tekstil’de 
devreye aldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, çevre sorunlarının giderilmesine 
yönelik çalışmaları zaman kaybetme-
den gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa 
içindeki derelerin temiz akması, sanayi 
kuruluşlarını bu konuda disipline etmek, 
arıtma tesislerini kurdurmak ve bu te-
sislerin düzenli işletilmesini sağlamak 
için Büyükşehir Belediyesi olarak yeni 
ve modern sistemler kullandıklarını be-
lirten Başkan Altepe, bu konuda tekno-
lojiden tam olarak yararlandıklarını ifa-
de etti. Bursa’daki her fabrikaya tek tek 
online izleme istasyonları kurduklarını 
ifade eden ve 8. tesisi Kestel’de bulunan 
Karesi Tekstil’de hizmete almaktan dola-
yı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen 

Başkan Altepe, “Burası yarım asırdır faa-
liyet gösteren ve büyük ölçekte üretimin 
olduğu bir yer. Burada da BUSKİ nezdin-
de online izleme istasyonu oluşturduk. 
Kurduğumuz sistem sayesinde artık 
tesise giren ve tesisten deşarj edilen su 
miktarını ölçme imkanına kavuşmuş olu-
yoruz. Tesisten deşarj edilen atık suyun 
her 5 dakikada bir numunelerini alarak, 
bu numunelerin parametrelerini belir-
liyor ve parametreleri belirlenen suyun 
kriterlere uygun olup olmadığını ölçmüş 
oluyoruz. Artık oturduğumuz yerden 
tüm fabrikaların doğru çalışıp çalışmadı-

ğını kontrol etme imkanına sahibiz” diye 
konuştu. 
Sularımız kimseyi zehirlemesin
Ovadaki büyük tesislerden başladıkları-
nı ve bu sistemi tek tek tüm fabrikalara 
kuracaklarını açıklayan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmayacağız. Biz istiyo-
ruz ki artık Bursa’mız ve ovamız sağlıklı 
olsun. Sularımız kimseyi zehirlemesin. 
Bu konuda sağlıklı temiz dereler elde et-
miş olalım. Kısa zamanda büyük mesafe 
aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Merinos Park’ta organize 

edilen Temaşa-i Ramazan etkinlikleri 
kapsamında Bursa Kent Konseyi En-
gelliler Meclisi’nin açtığı stantla ‘Altın 
Kapak Sandalye’ye projesini her kesime 
duyuruyor. Temaşa-i Ramazan etkinlik-
leri izlemek için gelen vatandaşlar, yan-
larındaki kapakları standa bırakarak 
projeye olan desteklerini sürdürüyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Recep Altepe de BKK Engelliler Mecli-
si standını ziyaret ederek BKK Başkanı 
Semih Pala’dan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Bursa Kent Konseyi Başka-
nı Semih Pala, Altın Kapak Sandalye’ye 
projesi kapsamında 60 adet akülü aracı 
ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyle-
di. Hedeflerinin 100 adet akülü sandal-
ye olduğunu belirten Pala, “Engelliler 
Meclisi’miz Türkiye’ye örnek çalışmalar 
yapıyor. Yaklaşık 2 milyon kapakla bir 
adet akülü sandalye alınabiliyor. Kam-
panya son derece başarılı bir şekilde 
yürütülüyor. Halkımız da projeye sahip 
çıktı. Öğrenciler, taksiciler, muhtarlar ve 
her kesimden bizlere kapaklar ulaştırı-
lıyor. Gerek biz araçlarımızla kapakları 
alıyoruz, gerekse vatandaşlarımız Bursa 
Kent Konseyi ofislerine getiriyor. edilen 
Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsa-
mında standımız bir ay boyunca açık 
kalacak. Vatandaşlarımız biriktirdikle-
ri kapakları buraya da teslim edebilir” 
dedi.    

Başkan Recep Altepe, BKK Engelliler 
Meclisi tarafından yürütülen ‘Altın Ka-
pak Sandalye’ye projesinin çok anlamlı 
olduğunu söyledi. Projenin hem doğaya, 
hem de engelli bireylere katkı sağlaya-
cağını belirten Altepe, tüm Bursa halkı-
nın projeye destek olması için çağrıda 
bulundu.
Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim Sönmez ise destek-
lerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.

Çevre kirliliğine online takip

Altepe’den 
kapak projesine 
destek

ç

ç

Merinos Parkı’nda organize 
edilen Temaşa-i Ramazan 
programları kapsamında 
Bursa Kent Konseyi (BKK) 
Engelliler Meclisi tarafından 
açılan standı ziyaret eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, BKK Başkanı 
Semih Pala’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması yolundaki çalışmalarını hızla sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, derelerin temiz akması için sanayi tesisleri üzerindeki denetim çalışmalarına 
ağırlık verdi. 

Balat, kokudan kurtuluyor

Bursa’nın sağlıklı 

yaşanabilir bir kent 

olması yolundaki 

çalışmalarını hızla 

sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi, Nilüfer 

sınırlarındaki Balat 

bölgesinin alt yapı 

eksikliklerinin gideril-

mesi için çalışmalara 

başladı.

çÇalışmaları yerinde ince-
leyen Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep Altepe, “Ba-
lat ve çevresindeki pis suların 
taşması ve kötü koku olayı, 
inşallah çalışmalar tamamlan-
dıktan sonra kalmamış ola-
cak. Bölge, kalıcı bir ferahlığa 
kavuşmuş olacak” dedi.
Balat’ta başlatılan çalışmalar 
hakkında BUSKİ Genel Müdü-
rü İsmail Hakkı Çetinavcı’dan 
bilgiler alan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da çevre sorunlarının 
giderilmesinin kendileri için 
büyük önem taşıdığını söy-
ledi. Bu konuda büyük has-
sasiyet gösterdiklerini ve pis 
suların taşmasına ve kötü 
kokuların oluşmasına neden 
olan alt yapı eksikliklerinin 
giderilmesi için canla başla 
çalıştıklarını belirten Başkan 
Altepe, Balat Erginevler böl-

gesinin çevre sorunlarından 
arındırılması için start ver-
mekten büyük mutluluk duy-
duklarını ifade etti. Balat’ın 
kot düşüklüğünden dolayı 
atıkların tahliye edilemediği 
bir bölge haline geldiğini vur-
gulayan Başkan Altepe, “Bura-

sı foseptiklerle dolu, yetersiz 
alt yapıdan oluşuyordu. Ergi-
nevler sitesinin yapılması ve 
yerleşmenin artması nedeniy-
le alt yapının bir noktada top-
lanması ve mevcut alt yapının 
yetersizliği söz konusuydu. 
Zira sık sık logar kapakların-

da taşmalar oluyor, bölgede 
kötü kokular yayılıyordu. Yine 
aynı şekilde foseptiklerin de 
taşması, önemli ölçüde rahat-
sızlık veriyordu” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
BUSKİ nezdinde başlattığı 
çalışmalarla bölgeye 800’lük 
boruların döşenme çalışma-
larının başlatıldığını, tüm 
giderlerin toplanarak ek bağ-
lantılarla birlikte bölgeden 
uzaklaştırılacağını belirten 
Başkan Altepe, “Bu atıklar 
uzun bir hatla daha sonra 
Badırga Arıtma Tesisleri’ne 
giden arıtma kolektörlerine 
bağlanmış olacak. Artık alt 
yapı tamamen yeterli hale 
gelmiş ve çevre rahatlamış 
olacak. Taşmalar ve koku ola-
yı, kökünden kazınmış olacak. 
Şimdiden Balat’ımız ve Nilü-
ferimiz için hayırlı uğurlu ol-
sun” şeklinde konuştu.
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Yıldırım; Büyükşehir’le yeşilleniyor

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yavuzselim, Eğitim, 152 Evler ve Sağlık Parkı’nın ardından 
yapımı tamamlanan Şirinevler Parkı’nı da hizmete açtı. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

kişi başına düşen düzenlen-
miş yeşil alan miktarının en 
az olduğu Yıldırım’ın, hayata 
geçirdikleri projelerle yeşil-
lenmeye ve nefes almaya de-
vam ettiğini söyledi.
Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent haline 
gelmesi amacıyla kent mer-
kezindeki kişi başına düşen 
‘düzenlenmiş yeşil alan’ 
miktarını artırmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, 
bu dönem kente kazandırı-
lan yaklaşık 2 milyon metre-
karelik yeşil alan çalışmaları 
arasında yer alan 6 bin 300 

m e t r e -

karelik Şirinevler Parkı’nı 
da hizmete açtı. Şirinevler 
Mahallesi Meydanı’nda, in-
şaatı devan eden merkez 
camii yanındaki alan içinde 
basketbol sahası, yürüyüş 

yolları, açık hava spor 
aletleri ve çocuk oyun 

gruplarının da bu-
lunduğu bir parka 

dönüştürüldü. 
Yıldırım giderek 

yeşilleniyor
Büyükşehir 

B e l e d i y e 

Başkanı Recep Altepe, özel-
likle yoğun yapılaşmanın 
olduğu tüm bölgelerde yeşil 
alan ve park düzenleme ça-
lışmalarına önem verdikleri-
ni belirterek, Yıldırım’da da 
‘düzenlenmiş yeşil alanların’ 
yetersiz olduğunu söyledi. 
Yıldırım’da bugüne kadar 
hayata geçirdikleri Yavuzse-
lim, Eğitim, Zafer, 152 Evler, 
Sağlık Parkı ve çalışmala-
rı devam eden Vakıf Kent 
Parkı projesi ile mevcut 

düzenlenmiş yeşil alan 
miktarının ikiye kat-

landığını ifade eden Başkan 
Altepe, Şirinevler Parkı’nın 
da bölge halkının taleplerine 
cevap veren ve bölgeye de-
ğer katan bir proje olduğunu 
kaydetti. Ulaşımdan tarihi 
ve kültürel mirasa, spordan 
yeşil alan düzenlemesine ka-
dar Yıldırım’da önemli çalış-
maları hayata geçirdiklerini 
ifade eden Başkan Altepe, 
kentin doğusunun da en az 
batısı kadar gelişmesi için 
yoğun bir çaba harcadıkları-
nı vurguladı.
Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin de Başbaka-
nından mahalle temsilcisine 
kadar sergilenen uyum için-
deki çalışmalar sayesinde 
Türkiye’de yaşanan dönüşü-
mün Yıldırım’da ve Şirinev-
ler Mahallesi’nde de sergi-
lendiğini vurguladı.
Şirinevler Mahallesi 
Muhtarı Süleyman 
Öztürk de mahallesi-
ne kazandırılan park 
nedeniyle Başkan 

Altepe’ye teşekkür 
etti.
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Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 
ilgili tüm kurumlarla ortak bir çalışma grubu oluşturup, Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arınması 
için öncelikle bir eylem planı oluşturulacağını söyledi.

Nilüfer havzası için tarihi işbirliği

çUludağ’ın güney yamaç-
larından doğup, kentin 

en önemli içme suyu kaynak-
ları olan Doğancı ve Nilüfer 
Barajlarını besledikten sonra 
Bursa Ovası’na can verip, Ulu-
abat Gölü’ne ulaşan ve oradan 
da Susurluk Çayı ile birleşerek 
Karacabey Boğazı’ndan Mar-
mara Denizi’ne dökülen Ni-
lüfer Çayı’nın kirlilikten arın-
dırılmasına yönelik somut 
adımlar atılmaya başlandı. 
Konuyu gündemine alan Or-
man ve Su işleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve tek-
nik ekibiyle Ankara’da bir ara-
ya geldi. 
Nilüfer’i kurtaracağız
Bakanlık teşkilatı ile BUSKİ 
yetkililerinden Nilüfer Çayı 
ile ilgili bilgi alan Eroğlu, ilgili 
kurumların katılacağı bir ça-
lışma grubu kurulması ve Ni-
lüfer Çayı Havzası için eylem 
planı hazırlanması talimatını 
verdi. İlgili bütün kurumlar-

la ortak bir çalışma yaparak 
Nilüfer’in su kalitesini artı-
racaklarını ifade eden Bakan 
Eroğlu, “Denetimlerin artırıl-
ması, atık su arıtma ve katı 
atık tesislerinin kurulması, 
dere ıslahı, erozyon kontrolü 
çalışması ile problemler çözü-
lür. Öncelikle bir çalışma gru-
bu oluşturacağız. Ardından 
hangi kurumun, hangi çalış-

mayı ne zaman yapacağını ka-
yıt altına alan bir eylem planı 
hazırlayacağız. Planın uygu-
lanması ile Nilüfer’i kirlilikten 
kurtaracağız” dedi. 
Önemli mesafe alacağız
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe de 
Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin 
onlarca yıldır kentin günde-
minde olduğunu, Büyükşehir 

Belediyesi olarak da zaman 
zaman bu konuda çeşitli ça-
lışmalar yaptıklarını söyle-
di. Başkan Altepe, “Kirlilikle 
mücadele ve komple havza-
nın düzenlenmesiyle ilgili 
Bakanlığımızın katkı vermesi 
bizim için çok önemli. Ortak 
çalışmayla birlikte önemli 
bir mesafe alacağız” diye ko-
nuştu.

Merinos Parkı’nda 
spor zamanı
Bursa’nın oksijen deposu 
olan Merinos Parkı, suni gölet 
ve süs havuzları, kafeterya, 
yürüyüş, koşu ve bisiklet 
yolu ve çocuk alanlarının 
ardından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce oluşturulan 
yeni spor alanlarıyla da sportif 
cazibe merkezi oluyor.

Kültürpark’tan sonra Bursa’nın en 
büyük şehir parkı olan 252 bin metre-

karelik Merinos Parkı, vatandaşların rahat 
bir nefes alabildiği mekan olma özelliğini 
sürdürüyor. Gün boyunca insanların uğrak 
yeri olan Merinos Parkı, yeni oluşturulan 
spor alanlarıyla da beğeni topluyor. Sosyal 
belediyecilik anlayışıyla hizmetleri hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin Park 
ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından 
getirilen yeni spor aletleriyle vatandaşlar 
zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor. 
Her yaştan insanın rahatlıkla kullanabildi-
ği spor alanları vatandaşlardan da tam not 
aldı.
81 farklı türde olmak üzere 2 bin 500 ağaç 
ve 11 bin 600 bitkinin bulunduğu Merinos 
Parkı, bünyesinde ayrıca bir suni gölet ve 
süs havuzları, kafeterya, restoran, 2 km 
yürüyüş yolu, 3 km koşuyolu, 5 km bisiklet 
yolları, çocuk oyun alanları, Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) ve 
diğer sosyal tesisleri barındırıyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bölgeye uygun 

ekonomik kalkınma modellerinin 
birbiri ardına devreye alınmasıyla 
birlikte Keles, Orhaneli, Büyükor-
han ve Harmancık’ın adım adım 
refaha ulaştırılacağını ve süt ürün-
leri tesisiyle birlikte dağ ilçelerinde 
hayvancılığın gelişeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, beraberindeki Keles 
Belediye Başkanı Süleyman Kaynak 
ve BESAŞ Genel Müdürü Mustafa 
Bektaş ile birlikte Keles ilçesi giri-
şindeki süt ve süt ürünleri işleme 
tesisinde devam eden çalışmaları 
inceledi. Yaklaşık 3 bin metrekare 
kapalı alana sahip tesisteki çalış-
maların artık tamamlanma aşa-
masına geldiğini, gerekli ekipman-

ların montajının da büyük ölçüde 
bittiğini belirten Başkan Altepe, 
önümüzdeki günlerde üretime baş-
lanabileceğini kaydetti. Süt ve süt 
ürünleri işleme tesisi olarak kul-
lanılacak binanın Keles Belediyesi 
ile BESAŞ arasında yapılan bir pro-
tokolle Büyükşehir Belediyesi´ne 
devredildiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, “Daha önce TEKEL’e ait olan 
ve Keles Belediyesi’ne verilen bina, 
tesis kurulması ve bölgenin menfa-
atine çalışmalar yapılması için bize 
devredildi. 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 söyle-
di. Başkan Altepe, “Dağ bölgesinin 
sıkıntılarına çare olmak için ne tür 
üretimler yaparız, bölgenin yer altı 
kaynaklarını, avantajları nasıl de-
ğerlendiririz hep bunu düşündük. 
İlk olarak süt ve süt ürünleri işleme 
tesisinin açılmasına karar verdik. 
Bölgede hayvancılığın geliştirilme-
sine yönelik olarak üreticilerimiz-
den toplayacağımız, sütleri süt ve 
işlenmiş süt ürünü olarak değerlen-
direceğiz. BESAŞ şirketimiz tarafın-
dan bu ürünler pazarlanacak, böl-
gede hem istihdam hem de üretime 
büyük katkı sağlanacak” dedi.

Kırsalda kalkınma süt üretimiyle başlıyor

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ bölgelerini kalkındırmaya yönelik plan-
lanan süt ve süt ürünleri işleme tesisi inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, yeni 
alınan ekipmanların montajı da büyük ölçüde bitti. 

‘Daha yaşanabilir ve sağlıklı 
Bursa’ hedefiyle hizmetleri-

ni bir bir hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın tarih başkenti kimliğini 
öne çıkaran çalışmaları kapsamında 
Yahşibey Caddesi’ndeki eski evlerin 
de cephelerinin yenilenmeye başla-
dığını söyledi. Yahşibey Caddesi’nde 
incelemelerde bulunan Başkan Al-
tepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
tarih başkenti Bursa’nın ayağa kaldı-
rılması, yaşayan, canlı bir tarih şehri 
Bursa’nın oluşturulması konusunda-
ki faaliyetlerimizi hızla sürdürüyo-
ruz. Bu kapsamda anıtsal yapılar baş-
ta olmak kentin pek çok noktasında 
eserler restore ediliyor, işlevlendirili-
yor ve gerçek bir müzekent oluşturu-
luyor” dedi.
Bölge değer kazanacak
Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras 
dalında yaptığı en önemli çalışmalar-
dan birinin de sokak ıslahı olduğunu 
söyledi. Özellikle özgün dokusu olan 
tarihi sokak ve mahallerin bu nokta-
da önem kazandığını kaydeden Baş-
kan Altepe, “Muradiye ile Altıparmak 
arasında bulunan Yahşibey Caddesi 
de özgün sivil mimarlık örneği ya-
pılarımızın hakim olduğu bir sokak. 
Burada bulunan 74 bina komple el-
den geçiriliyor. İki semti bağlayan 
cadde özgün bir yapıyla komple boy-
dan boya düzenlenecek. Bursa’ya ge-
len turistlerin ilgisini çekecek bölge-
lerden biri olacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, 74 binanın tamamı-

nın cephelerinin düzenlendiğini ifa-
de ederek, “Binalar elden geçiriyor, 
çatısından çerçevelerine doğrama-
larından binaların dışındaki klima 
ünitelerinin gizlenmesine her türlü 
detay ele alınıyor. Böylece caddedeki 
görüntü boydan boya değişiyor. En 
kısa zamanda çalışmaları tamamla-
mayı hedefliyoruz” dedi.
Kültür ve medeniyetin izlerinin böl-
geye değer katacağını ifade eden 
Başkan Altepe, “Bursa, kabuk değiş-
tiriyor. Atatürk ve Cumhuriyet cadde-
leri düzenlendi, Altıparmak Caddesi 
de düzenleniyor. Daha sonra Setbaşı, 
İnönü, Ulu Cadde gibi tramvay hat-
tının geçtiği hatlar ve ana güzergah-
ların hepsi düzenlenecek. Bursa’nın 
silüeti değişiyor” diyerek yapılacak 
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Yahşibey Caddesi de 
Büyükşehir ile değişiyor

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘yaşayan, canlı bir tarih başkenti Bursa’ hedefiyle 
hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Altıparmak ile Muradiye’yi birbirine bağla-
yan Yahşibey Caddesi’nde eski evlerin cephe düzenleme çalışmaları başladı.

Bursa’da halkın 
huzuru ve mutlu-

luğu için çalışmalarına 
yön veren Büyükşehir 
Belediyesi, kentin atar-
damarlarından biri olan 
Kültürpark’a girişlerde 
ücret alınması uygula-
masına son verdi.
Bursalıların kent merke-
zindeki uğrak mekanla-
rından olan Reşat Oyal 
Kültürparkı’na girişler-
de bugüne dek tam 0,50 
TL, öğrenci için de 0,25 
TL ücret ödeyen vatan-
daşlar artık hiçbir ücret 
ödemeden parka giriş 
yapabilecekler.
Parkların halkın nefes al-
dığı en önemli mekanlar 
olduğunu ifade eden Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, “Bur-
sa, yeşiliyle ün yapmış 

örnek bir kenttir. Bizler 
de kentimizde yeşil alan 
miktarını artırmaya yö-
nelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bursa’nın 
can damarlarından olan 
Kültürpark’a girişlerde 
de bundan böyle yaya-
lardan ücret almayaca-
ğız. Uygulama, bu ayki 
meclis toplantısının ar-
dından geçerli olacak. 
Bursa ve Bursalılar için 
ne yapsak azdır” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi işti-
raklerinden BURFAŞ’ın 
koordinasyonunda olan 
Kültürpark’a girişlerde 
vatandaşlardan hiçbir 
ücret alınmazken, araç 
girişlerinde ise 5 TL üc-
retin alınmaya devam 
edeceğini ifade etti. 

Halkın nefes alabileceği alanlar oluşmak amacıyla bü-
yük park yapımı projelerine ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı 510 bin metreka-
relik Hüdavendigar Kent Parkı, Osmangazi ve Nilüfer’e 
nefes aldıracak. Başka bölgelerden getirilen 10 yaş üstü 
ağaçlarla donatılan park alanında çalışmalar tamamlan-
dığında akağaç, huş, zeytin, kare çınar, düz çınar, fıstık 
çamı, karaçam, sedir ve ginko gibi türlerden oluşan yak-
laşık 10 bin ağaç, Bursa’nın yeni akciğeri olacak. Hüda-
vendigar Kent Parkı ile bütüncül şekilde projelendirilen 
yeni stadyum bulunduğu alanla birlikte Bursa yaklaşık 1 
milyon metrekare yeşil alana kavuşmuş olacak.

Kültürpark’a 
giriş yayalara 
ücretsiz

Bursa’nın 
yeni akciğeri

ç



Temmuz 2013 Sehir Postası
.

. 11

Yıldırım’ın Davutdede Mahal-
lesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 

bulunan ve etrafı işyerleri ile çevrili 
olan Davutdede Camii, bölge halkı-
nın yoğun talepleri üzerine Büyük-
şehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
ferah bir avluya kavuştu. Cami çev-
resinde bulunan bina ve dükkanlar 
yıkılırken, mağdur edilmeyen esnaf 
caminin hemen yanında kamulaştı-
rılan alana yapılan 3 katlı binaya ta-
şındı. Cami çevresindeki yıkımların 
ardından yaklaşık 900 metrekarelik 
bir alan ortaya çıkarken, daha önce 
cenaze namazlarının bile içeride kı-
lındığı cami ferah bir avluya kavuş-
muş oldu. Avlusuna sundurma ve 
abdest alma yerleri gibi imalatların 
devam ettiği Davutdede Camii, Yıldı-
rım ilçesine değer katan mekanlar-
dan biri haline geliyor.
Cami bahçesinde tamamlanma 
aşamasına gelen çalışmaları yerin-
de inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, çalışmalar 
hakkında Genel Sekreter Yardım-
cısı Bayram Vardar’dan bilgi aldı. 
Bursa’nın bir bütün olarak daha 
yaşanabilir bir kent olması için tüm 

yaşam alanlarının yeniden tasar-
landığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Burada da camiyi çevreleyen işyer-
lerinin deplasesini yaptık. Ortaya 
geniş bir alan çıktı. Güzel bir kentsel 
tasarım projesi uyguluyor. Kısa za-
manda tamamlanacak çalışmalarla 
burası Yıldırım’a değer katan bir yer 
olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kente kazandırılan ve 

‘Başımıza İcat Çıkarın’ sloganıyla 
bilim meraklılarına yeni ufuklar 
açan Bursa Bilim ve Teknoloji Mer-
kezi, insanoğlunun Ay’a ilk ayak 
basmasının 44. yıldönümü olan 20 
Temmuz’u 21 Temmuz’a bağlayan 
gece, 22.00 ile 04.00 saatleri arasın-
da devam eden ‘Bilimsel Geceleme’ 
etkinliğiyle görsel bir şölene imza 
attı. Program kapsamında gökyüzü 
meraklısı çocuklar ve aileleri Yiğit 
Ali Köyü mevkiinde bulunan Kirazlı 
Köyü kamp alanında bir araya geldi. 
Programda teleskop yapımı atölye-
sine katılan öğrenciler kendi teles-

koplarını yaparak Ay’ın kraterlerini 
gözlemlediler.
Prof. Dr. Ethem Derman, amatör 
astronom ve gökyüzü fotoğrafçı-
ları Tunç Tezel ve Sedat Bilgebay 
ile el yapımı teleskop konusunda 
Türkiye’deki birkaç ustadan biri 
olan Uğur İkizler’in katılımıyla ger-

çekleşen ‘Şaşırt Beni - Bize Sorun’ 
bölümünde çocuklar; gökyüzü, Sa-
manyolu ve galaksi hakkında merak 
ettikleri soruları uzmanlara sordu-
lar. Çocuklar uzmanların profesyo-
nel teleskoplarıyla da gökyüzünü 
gözlemlediler. Sabaha karşı son bu-
lan etkinliklerin ardından katılımcı-
lar, çadırlarda konakladılar.

Yaşam alanları yeniden tasarlanıyor

ç

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Caddesi ile çevresindeki binalar arasına sıkışıp, 
kalan Davutdede Camii’ne geniş bir avlu ile ferah bir ortam sağlıyor. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, tüm semtleri daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla 
yaptıkları çalışmalarla, kentteki yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) etkinlikleri kapsamında bu yıl 2.’si düzenle-
nen ‘Bilimsel Geceleme’ programı, insanoğlunun Ay’a ayak basmasının 44. yıldönü-
münde gökyüzü meraklısı çocukları Kirazlı’da bir araya getirdi.

Gökyüzü minik ellerde

Uludağ’da dönüşüm 
Büyükşehir’le başlıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, 
Uludağ’da üst yapı yetkisini alan Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi, 1 yıl içinde 
otopark, kongre merkezi, spor tesisleri 
ve günü birlik tesislerle ilgili projeleri 
tamamlayacak, 3 yıl içinde de tesisle-
ri bitirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
imzalanan protokolle Uludağ’ı yaz ve kış Bur-

sa ekonomisine katkı sağlamasına yönelik önemli 
bir adım atıldığını söyledi.
Bursa’nın her alanda gelişmesi ve kalkınması ama-
cıyla öncelikle kentin sahip olduğu tüm değerleri en 
iyi şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır 
yetki karmaşasından yakınılan Uludağ’la ilgili de 
önemli bir mesafe kat etti. Uludağ’daki çalışmala-
rın tek elden yürütülmesine talip olan Büyükşehir 
Belediyesi, daha önce aldığı altyapı yetkilerinin ar-
dından bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatları ile ilgili çalışmaları başlatmıştı. Son 
olarak geçtiğimiz hafta sonu Bursa’ya gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uludağ’da üst yapı 
konusunda da Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalı-
şacaklarını müjdelemişti.
İmzalar atıldı
Bakan Eroğlu’nun açıklamalarının ardından süreç 
daha da hız kazanırken, Ankara’ya davet edilen Bur-

sa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Re-
cep Altepe ile Doğa 
Koruma ve Milli 
Parklar Genel Mü-
dür Yardımcısı Nu-
rettin Taş arasında 
üstyapı yetkilerine 
ilişkin protokol im-
zalandı. İmza tö-
reninde konuşan 
Başkan Altepe, “İm-

zaladığımız bu protokolle artık Uludağ’daki inşaat 
işleri de Büyükşehir tarafından gerçekleştirilecek. 
1 yıl içinde projelerin, 3 yıl içinde de tesislerin ta-
mamlanması gerekiyor. Uludağ’ın gerçek anlamda 
bir turizm merkezi olması, yaz kış Bursa ekono-
misine katkı sağlaması amacıyla önemli bir adım 
attık. Artık Uludağ’da toplantıların yapılabileceği, 
buluşmaların gerçekleşebileceği kongre ve kültür 
merkezi, yeni eskiden olduğu gibi spor kulüplerinin 
gelmesi için spor tesisleri, otoparklar, ve günübirlik 
tesislerin yapılmasına yönelik etkiler Büyükşehir 
Belediyesi’ne verilmiş oldu” diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardım-
cısı Nurettin Taş da protokolün Bursa için hayırlı 
olmasını diledi.

ç
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Fotofest yarışmaları için başvurular başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kamberler Mahallesi’ndeki tarihi yapının 
restorasyonuyla bölgeye kazandırılan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, törenle 
hizmete açıldı.

Bursa Kent Konseyi koordinasyonunda düzenlenen ‘3. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festi-
vali’ (FotoFest) kapsamında yapılacak olan fotoğraf yarışmaları için başvurular başladı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) Kültür Sanat 
Çalışma Grubu üyeleri tarafından açılan 
karma sergide, ebru, filografi, çini, el do-
kuması ve el baskısı gibi farklı dallarda 
toplam 36 eser izlenime açıldı.

BKK koridorlarında-
ki serginin açılışına, 

BKK Başkanı Semih Pala, 
BKK Başkan Yardımcısı 
Lütfi Taşcı, Kültür Sanat 
Çalışma Grubu Temsilcisi 
Gülay Ünal ve çalışma gru-
bu üyeleri katıldı. Filogra-
fi, ebru, çini, el dokuması 
ve el baskısı gibi sanat 
dallarında toplam 36 ese-
rin yer aldığı serginin el 
emeği olduğunu söyleyen 
BKK Başkanı Pala, “Kültür 
Sanat Çalışma Grubumuz, 

diğer çalışma grupları gibi 
örnek ve parmakla gös-
terilen çalışmalara imza 
atıyor. Büyük emek har-
cayarak ortaya çıkarılan 
eserler, Bursalılarla bu-
luşturuluyor. Sergiye katkı 
sağlayan tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.
Sergi de Gülay Ünal, Sevim 
Kişisel, Beyhan Kavasoğlu, 
Hatice Şehnaz Baykal ve 
Hatice Yüksel’in eserleri 
yer alıyor.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 

Altepe, yeni Büyükşehir 
Yasası’nın ardından Bü-
yükşehir sınırlarına gire-
cek olan İnegöl İlçesi’nde 
yatırım tespit çalışmaları-
nı başlattı. İlçedeki basın 
mensuplarıyla bir araya 
gelen Başkan Altepe, ya-
sanın yürürlüğe girme-
sinin ardından ilçe bele-
diyesinin gelirlerinin de 
artacağını belirterek, “Biz 
almaya değil vermeye ge-
liyoruz. Büyükşehir’le bir-
likte büyük projelerin önü 
açılacak” dedi.
Yeni yasanın yürürlü-
ğe girmesinin ardından 
Büyükşehir’e bağlanacak 
olan İnegöl’de yatırım 
tespit çalışmalarını baş-
latan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
kurmaylarıyla birlikte 
İnegöl’de çeşitli temaslar-
da bulundu. İlk olarak ilçe-
deki basın mensuplarıyla 
İnegöl Belediyesi Gençlik 
Merkezi’nde bir araya ge-
len Başkan Altepe, yeni 
yasanın İnegöl’e kazandı-

racağı fırsatlar hakkında 
bilgi verdi. İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın da 
katıldığı toplantıda konu-
şan Başkan Altepe, yeni 
yasanın İstanbul ve Koca-
eli’deki pilot uygulamala-
rından örnekler verdi. 
Sıkıntı nerede ise  
orada olacağız
Büyük bütçeli önemli ya-
tırımların ancak Büyük-
şehir Belediyesi eliyle ger-
çekleşebileceğinin altını 
çizen Başkan Altepe, “Sı-
kıntı nerede ise biz orada 
olacağız. İnegöl, Büyük-
şehir ile birlikte kalkına-
cak, gelişecek. İnegöl’de 
restore edilmedik tarihi 
eser kalmayacak. Başta 
turizm, ulaşım ve altyapı 
olmak üzere ihtiyaç duyu-
lan yatırımların tespitini 
başlatıyoruz. Tespitlerin 
ardından da hemen çalış-
maları başlatacağız. Gem-
lik ve Mudanya’da ne ol-
duysa İnegöl’de de aynısı 
olacak. Biz almak için de-
ğil, vermek için geliyoruz” 
diye konuştu. 

Bursa’ya yatırımlarıyla 
değer katan Büyükşehir 

Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
çalışmaları kapsamında yeni ye-
rinde faaliyete başlayan Çalgıcı 
Mektebi Roman Orkestrası, hem 
eğitim merkezi hem de lokal ola-
rak bölgeye hizmet verecek. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Çalgıcı Mektebi’nin 5 yıl 
önce hayata geçirilen bir proje 
olduğunu söyleyerek, “Merkez 
orijinal yerinde eğitim merkezi 
olarak açılıyor. Restorasyonun 
ardından hizmete açılan Çalgıcı 
Mektebi Roman Orkestrası, Celal 
Ağırbaş’ın sahibi olduğu yeni ye-
rinde üst katı eğitim merkezi, alt 
katı da lokal olacak şekilde dü-
zenlendi. Roman vatandaşlarımız 
Büyükşehir Belediyesi’nin des-
teğiyle hem meslek sahibi olacak 
hem de eğitim alabilecekler” diye 
konuştu.
“Kültüre ivme katacak”
Başkan Altepe, vatandaşların ken-
di ayakları üzerinde durmalarını 
ve ekonomilerini güçlendirmele-
rini önemsediklerini belirterek, 
“Kültür sanat hayatına ivme ka-
tacak olan bu merkez eğitimlerini 

yarım bırakmış olan gençlerimize 
açıköğretimden sanat eğitimleri-
ne, meslek edindirme kurslarına 
kadar her alanda hizmet verecek. 
Kütüphanenin de bulunduğu me-
kanda geleneksel roman müziği, 
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Mü-
ziği, Klasik Batı Müziği, halk oyun-
ları ve roman dansları ile çalgı ya-
pımı eğitimleri de verilecek” dedi.
Eğitimlerin 4 yıl süreceğini ifade 
eden Başkan Altepe, merkezde 
güzel sanatlar lise ve üniversitele-
rine hazırlık eğitimlerinin verile-
ceğini de sözlerine ekledi. Gösteri 
ve şov gruplarının da oluşturula-
cağı merkezde eğitimlere katıl-

mak isteyenler için ön kayıtların 
başladığını belirten Başkan Alte-
pe, “Bölge insanının diplomaları-
na kavuşması için bu bölgede ka-
lan tek tescilli yapıyı restore ettik, 
kültür ve sanat yaşamına kazandı-
rıyoruz” şeklinde konuştu.
Ebu İshak Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Durmaz da mekanın or-
ganizasyon merkezi olacağını da 
vurgulayan Başkan Altepe’ye böl-
geye yaptığı yatırımlardan dola-
yı teşekkür etti. Başkan Altepe, 
daha sonra protokol üyeleriyle 
birlikte kurdele keserek açılışı-
nı yaptığı Çalgıcı Mektebi Roman 
Orkestrası’nı gezdi.

Gönüllülerden 
karma sergi

Büyükşehir’in varlığı 
İnegöl’de de hissedilecek

ç

ç

ç

Müzisyen Romanlar mektepli olacak

Fotoğraf tutkunları, Bursa Fo-
toFest kapsamında ‘Hayatın 

Renkleri’ temalı uluslararası fotoğ-

raf yarışması ve ‘Kentin Renkleri’ 
temalı ulusal fotoğraf yarışmasına 
www.bursaphotofest.org adresi 

üzerinden başvurabilecek. Fotoğraf 
yarışması için başvurular, 15 Eylül 
Pazar gününe kadar kabul edilecek.

ç
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‘Bir Mahalle ki’ Akşehir’de

Çalışmaların hızla ilerlediğini dile ge-
tiren Başkan Altepe, Bilim Teknoloji 

Merkezi binasını Ekim ayında tam olarak 
hizmete açmayı hedeflediklerini vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu dö-
nem kente kazandırdığı stadyum ve yeni 

belediye binası gibi anıtsal yapılar arasında 
yer alan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin BUTTİM 

Fuar alanı yanındaki inşaatı hızla sürüyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 11 bin 

metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Bilim ve Teknoloji Merkezi 
inşaatında devam eden çalışmaları yerinde incele-
di. Beraberindeki Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat 
Bakan’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan 
Altepe, son şeklini almaya başlayan Bilim Teknoloji 
Merkezi’ni Ekim ayında tam olarak hizmete açmayı 
hedeflediklerini söyledi.

İlk 5 arasına girecek
Halen Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde faali-
yetlerini sürdüren Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
Bursa’da önemli bir açığı kapattığını belirten Baş-
kan Altepe, ilk günden itibaren merkezin özellikle 
ilk ve orta dereceli okul öğrencileri tarafından yo-
ğun olarak ziyaret edildiğini söyledi. Halen BTM’de 
150 deney ünitesinin sergilendiğini ve gelen öğren-
cilerin derslerinde gördükleri teorik bilgileri bu-
rada uygulamalı olarak görebildiklerini ifade eden 
Başkan Altepe, “İnşaatı tamamladığımızda burada 
250’ye yakın deney düzeneği sergilenecek. Böy-
lelikle hem kapasitenin hem de ziyaretçi sayısının 
artmasını bekliyoruz. Bu konuda bütün dünyayı 
taradık. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, kapasi-
te ve teknik donanım bakımından dünyadaki ilk 5 
merkez arasına girecek. Öğrenciler derslerinde gör-
dükleri teorik bilgileri burada deneyerek, görerek 
ve yaşayarak öğrenecek. Bir motor nasıl çalışır, he-
likopter nasıl uçar, rüzgar, yağmur nasıl oluşur tüm 
bunları burada kendileri uygulayarak görecekler. 
Bu merkez sadece Bursa’ya değil çevre illere de hiz-
met veren önemli bir merkez olacak. Bursa’yı bilim 
alanında da bir marka haline getirecek olan merke-
zimizi Ekim ayında tam olarak hizmete açmayı he-
defliyoruz” diye konuştu.

Mucitlerin yeni merkezi 
hızla yükseliyor

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Bir Mahalle ki’ adlı oyununu, ‘54. Ulus-
lararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde sahneleyerek, vatan-
daşları kahkahaya doyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan, kapasite ve teknik dona-
nım açısından dünyadaki ilk 5 merkez 
arasına girecek olan Bilim ve Teknoloji 
Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Bursa Kül-

tür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordinasyonunda, 
‘52. Uluslararası Bursa Fes-
tivali’ kapsamında gerçek-
leştirilen ‘27. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’nın finali, renkli 
görüntülere imza attı. Kültür-
park Açıkhava Tiyatrosu’nda 
coşkulu bir kapanış töreniyle 
sona eren yarışmada başarılı 
performanslarıyla dikkati çe-
ken Kosova ekibi birinciliğe 
hak kazanarak ‘Altın Karagöz’ 
ödülünün sahibi oldu.
Kosova ekibine ödülünü 
Başkanvekili Ödünç verdi
Bursa’ya 21 farklı ülkeden 
gelen halk dansları ekiplerini 
aynı sahnede buluşturan ‘27. 
Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’, tüm 
dünyaya dostluk, barış sevgi 
ve kardeşlik mesajları gön-
derdi. Finalde 5’er dakikalık 

gösterilerini sergileyen grup-
lardan Kosova ekibi birinci 
ve Gürcistan ekibi ikinci olur-
ken; üçüncülüğü de Çin ekibi 
kazandı. Birincilik ödülünü, 
Kosova ekibine Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili 
Atilla Ödünç takdim etti. Ya-
rışmanın birincisi olan Kosova 
ekibi ‘Altın Karagöz’ ile 5 bin 
Euro para ödülü, 2. olan Gür-
cistan ekibi ‘Gümüş Karagöz’ 
ile 3 bin Euro para ödülünü ve 
Çin ekibi de üçüncülük ödülü 
olan ‘Bronz Karagöz’ ile 2 bin 
Euro para ödülünü almanın 
sevincini yaşadı. Yarışmada 
2. olan Gürcistan ekibine de 
ödülünü BKSTV Yönetim Ku-

rulu Başkanı Fat-
ma Durmaz Yılbir-
lik verdi.
Yarışmada dere-
ceye giren ekip-
lerle performans-
larını sergileyen 
Arnavutluk, Rusya 
Federasyonu Baş-
kırt Cumhuriyeti, Bos-
na Hersek, Bulgaristan, 
Gambiya, İspanya, İtalya, 
KKTC, Karadağ, Macaristan, 
Makedonya, Mısır, Moldova, 
Rusya Federasyonu Kuzey 
Osetya Cumhuriyeti, Se-
negal, Sierra Leone, 
Rusya Federasyonu 
Yakutistan Cumhu-
riyeti ve Yunanistan  
ekiplerine katılım 
belgeleri verildi. 
Tüm halk dansla-
rı ekiplerinin sahne 
p e r fo r m a n s l a r ı n ı 
vatandaşlar yoğun 
ilgiyle izledi.

ç

‘Altın Karagöz’ Kosova’ya gitti
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 27.’si düzenlenen ‘Uluslararası 
Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda 1. olan Kosova ‘Altın Karagöz’ü kaza-
nırken;  Gürcistan 2. ve Çin Halk Cumhuriyeti de 3.’lük ödüllerinin sahibi oldu.

Şehir Tiyatrosu’nun başarı-
sı Bursa sınırlarını aştı. Türk 

Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden 
usta sanatçı Münir Canar’ın yazıp 
yönettiği ‘Bir Mahalle ki’ adlı ortao-
yunla Bursalıları eğlenceye doyuran 
Şehir Tiyatrosu, renkli oyunu bu 
kez Akşehir’de bu yıl 54.’sü düzen-
lenen ‘Uluslararası Nasreddin Hoca 
Anma ve Mizah Günleri’nde sahne-
ledi. Unutulmaya yüz tutmuş tiyat-
ro dallarından biri olan ortaoyunu 
ile Akşehirlileri eğlendiren Şehir 
Tiyatrosu sanatçıları, tiyatro sev-
dalılarından büyük ilgi gördü. Ak-
şehir Nasreddin Hoca Meydanı’nda 
seyirciyle buluşan oyunu, Akşehir 
Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul 
da keyifle izledi. Kahkaha dolu oyu-
nun sonunda Oğul, Şehir Tiyatrosu 
sanatçılarını tebrik ederek, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube 
Müdürü Nur Çakır’a ve Şehir Tiyat-
rosu Genel Sanat Yönetmeni Ertan 
Akman’a plaket verdi.

ç
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Büyükşehir Belediyesi’nin ödeme-
yi üstlendiği 185 amatör spor ku-

lübünün 110 bin TL değerindeki katılım 
payı çekini Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Cemal Vardar’a veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, “Spor alanında da Bursa’nın adını 
dünyada duyurmak istiyoruz”dedi.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
tarafından Kültürpark’taki Göl Çay 
Bahçesi’nde gerçekleştirilen iftar ye-
meğine katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın adının 
sporla dünyada duyurulacağını söyle-

di. Bursa’da tüm kurum ve kuruluşla-
rın spor yatırımlarını desteklediğini 
anlatan Altepe, “Amatör spora kendini 
adayan sporcuların ve idealist gençle-
rin yetişmesi için Bursa’da amatör spor 
kulüplerimize destek veriyoruz. Büyük-
şehir Belediyesi olarak kentin tüm böl-
gelerine tesisler yapıyoruz. Bu dönem 
sonunda, Büyükşehir Belediyesi olarak 
benim başkanlığımda yapılan spor tesisi 
sayısı 150’yi aşmış olacak. Bu tesislerle 
Bursa büyük bir hamle yaptı. Bursa şu 
anda İstanbul ile yarışıyor” diye konuş-
tu.

Amatör kulüplere Büyükşehir’den büyük destek

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fede-
rasyonu İstanbul’da düzenlendiği 

TRAP Kulüpler arası Türkiye Birinciliği 
müsabakalarında iyi sonuçlar alan Bur-
sa Büyükşehir Belediyesporlu atıcılar 
Eylül ayında Peru’da yapılacak Dünya 
Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.
TRAP Kulüpler arası Türkiye Birinciliği 
müsabakalarında Büyük bayanlar ka-
tegorisinde mücadele eden Bursa Bü-
yükşehir Belediyesporlu Dilara Kızılsu 
birinci oldu. Büyük erkeklerde ise Alp 
Kızılsu müsabakada atılan en yüksek 
skorla (119/125) finale kalırken, final 
atışları sonucunda altıncı oldu. Takım 
klasmanında Alp Kızılsu, Mustafa Can 
Sınmazışık ve Murat Ankut’tan kurulu 
Büyükşehir ekibi Türkiye üçüncüsü ol-
mayı başardı.
Eylül ayında Peru’da yapılacak Dünya 
Şampiyonasına sporcu seçme niteliği 
taşıyan yarışmanın sonuçlarına göre 
Büyükşehir Belediyesporlu Alp Kızılsu, 
Dilara Kızılsu ve Nihan Gürer Temmuz 
ayı sonunda Almanya’da yapılacak Av-
rupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya 
Şampiyonası’na da katılmayı garantiledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü tarafın-

dan düzenlenen Spor Şenliği, geçtiğimiz 
ay Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın 
da katıldığı törenle hizmete açılan Şahin 
Başol Spor Tesisleri’nde yapıldı. Şenli-
ğin ödül töreni öncesi final müsabakala-
rını izleyen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, beraberindeki Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen Keskin, Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ce-
mal Vardar ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık ile 
atletizm ve yüzmede final yarışlarının 
startını verdi. Daha final karşılaşmala-
rını oynayan minik futbolcuları sahada 
ziyaret eden Başkan Altepe, penaltılara 
kalan Arabayatağı ve Demirtaş Spor Ku-
lüpleri arasındaki final maçının penaltı 
atışlarını izledi.
Bursa’nın en kapsamlı tesisi
Spor Şenliğinin ödül töreninde alanı dol-
duran küçük sporcular ile velilerine ses-

lenen Başkan Altepe, Bursa’yı bir ‘spor 
kenti’ haline getirme hedefiyle başlat-
tıkları çalışmalar kapsamında hedefe 
çoktan ulaştıklarını, sporcu sayısı bakı-
mından Bursa’nın İstanbul’un ardından 
ikinci sıraya yerleştiğini söyledi. Geçtiği-
miz ay hizmete açılan Şahin Başol Spor 
Tesisleri’nin yüzme havuzu, tenis kort-
ları, futbol sahaları, spor salonu ve açık 
spor alanları ile Bursa’nın en kapsamlı 
tesisi olduğunu hatırlatan Başkan Alte-
pe, “Biz bu tesisleri sizler için yapıyoruz. 
Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Boş 
zamanlarınızı buralarda spor yaparak 
geçirmelisiniz. Eğer dünya çapında bir 
sporcu olmayı hedefliyorsanız, en az 
onlar kadar hatta daha fazla idman yap-
malısınız. Öyle haftada bir gün spor yap-
makla sporcu olunmuyor. Burada antre-
nörlerinizi, okulda öğretmenlerinizi can 
kulağıyla dinleyin. Çünkü dersleriniz de 
çok önemli. Biz sizlerin her alanda başa-
rılı sporcular olmanızı istiyoruz” dedi.

Birliktelik başarıyı getiriyor
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Kes-
kin de yerel yönetimler ve merkezi hü-
kümetin birlikte ve işbirliğiyle hareket 
etmesi sonucu Bursa’da hizmet yağ-
muru yaşandığına dikkat çekti. Keskin, 
“Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanımız, ‘spor yapacak yerimiz yok’ 
diye bize geldiğinde 36 dönümlük bu 
alanı hemen tahsis ettik. Allah Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızdan razı olsun. 
O da bu tesisleri Yıldırım’a kazandırdı” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Altepe 
ve Başkan Keskin, basketbol, tenis, atle-
tizm, yüzme ve futbol müsabakalarında 
dereye giren takım ve sporculara kupa 
ve madalyalarını verdi.
Duaçınarı Spor Kulübü Başkanı Çetin 
Yıldız ile Yavuz Selim Spor Kulübü Baş-
kanı Orhan sarsıcı da amatör kulüplere 
desteği nedeniyle Başkan Altepe’ye ku-
lüplerinin formasını hediye etti.

Büyükşehir’li 
atıcılar dünya 
şampiyonasını 
garantiledi
ç

ç

ç

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, spor şenliğinde yüzlerce küçük 
sporcuya ev sahipliği yaptı.

Bursa’da amatör spor kulüplerini kapanma noktasına getiren ‘katılım payları’ artık Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Şenlik havasında spor

Tarihe yolculuk
Türkiye’nin 21 ilinden gelen 250 
sporcu, 3 günlük festival kapsamın-

da Bursa’nın tarihi mekanlarında pedal 
çevirdi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karadağ, festivalin başlangıç tö-
reninde yaptığı konuşmada Bursa’nın 
bisiklet sporuna önemli isimler ka-
zandırdığını belirterek, “Buradan Rıfat 
Çalışkan’ı rahmetle anıyorum. Daha 
nice Rıfat Çalışkan’ların Bursa’dan çı-
kacağına inanıyorum. Bursa’yı bir spor 
kenti haline getirecek çalışmalarımızda 
bu festival da önemli bir yer tutuyor. 
Günümüzde tanıtımın en kolay yolu 
spordur. Okullarımıza ve amatör kulüp-
lerimize kazandırdığımız tesislerin ya-
nında lisanslı sporcu sayısı bakımından 
İstanbul’un ardından ikinci il olmamız 
da bu konuya verdiğimiz önemi gösteri-
yor. Ben katılan tüm sporculara başarı-
lar diliyorum” dedi.
Yeşil Pedal Derneği Başkanı Ayhan 
Uyar da 3 günlük festival programı bo-
yunca farklı illerden gelen sporcuların 
Bursa’nın tarihi zenginlerini yerinde 
görme fırsatı bulduğunu söyledi. 

ç
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’yı spor-

da da ‘marka kent’ haline getirecek spor tesis-

lerinden biri olan Karapınar Spor Tesisi, törenle 

hizmete açıldı.

7 bin tonluk çatı 
Türkiye’de ilk uygulama

a

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Çatı 
kaplamada kullanılacak 
7 bin ton malzemenin 5 
bin tonluk kısmının üre-
timinin tamamlanarak, 
montaja başlandığını be-
lirterek, yılbaşına kadar 
inşaatı tamamlamayı he-
deflediklerini söyledi.
Bursa’yı sporda da mar-
ka bir kent haline getir-
mek amacıyla bu dönem 
102 spor tesisini kente 
kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi’nin en büyük 
spor yatırımı olan yeni 
stadyum inşaatında çatı 
montajı başladı. Kaba in-
şaatı tamamlanan ve ince 
işçilikleri ile cephe kapla-
ma çalışmaları hızla sü-
ren yeni stadyumda sıra 
çatının kapatılmasına 
geldi. Dünya’da takımın 
sembolü ile projelendiri-
len ender stadyumlardan 
biri olan ve bittiğinde ça-
tısı timsah görünümünde 
olacak stadyum, aynı za-
manda çatı montajı ile de 
Türkiye’de bir ilk olacak. 
Dünyada sadece 4 tane 
stadyumda kullanılan 
‘Germe Membran’ siste-
mi yani çelik halatların 
gerdirilmesi ile stadyu-
mun üzerinin kapatıl-
ması Türkiye’de ilk defa 
Bursa’da uygulanacak.
Ana gövde 2 ayda  
tamamlanacak
Çatı kaplamada kulla-
nılacak 7 bin ton çelik 
malzemenin 5 bin tonu-
nun üretimi yapılırken, 
bir taraftan da montaja 
başlandı. Montaj sırasın-
da tonlarca ağırlığındaki 
parçaları taşıyacak olan 
geçici montaj kuleleri-
nin inşası hızla sürerken, 
daha sonra da yüksek 

mühendislik becerisi ge-
rektiren tüm malzeme-
lerin çelik halatlarla ger-
dirilmesi aşamasına 
geçilecek. Çatının ana ka-
buğunun montajının 2 
ay içinde tamamlanması 
hedefleniyor. Çelik kar-
kasın tamamlanmasının 
ardından da teflon mal-
zemenin kaplamasına 
geçilecek. Yangına, eksi 
35 derece ve artı 80 de-
receye dayanıklı, büzül-
meyen, kırılmayan, esne-
meyen yapı malzemesi 
olan teflon kaplamada 
da Türkiye’de ilk kez 
Bursa’da uygulanacak. 
Teflon kaplamanın da 2 
ay sürmesi beklenirken, 
yılbaşına kadar bütün 
inşaatın tamamen bitiril-
mesi hedefleniyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
bu dönem Bursa’ya ka-
zandırdıkları en büyük 
anıtsal yapı olan stadyum 
inşaatının tüm aşama-
larını da yakından takip 
ediyor. Çatı montajına 
ilişkin çalışmaları da ye-
rinde inceleyen Başkan 
Altepe, beraberindeki 
Genel Sekreter Seyfettin 
Avşar ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Var-
dar ile birlikte yüklenici 
firmanın temsilcilerin-
den çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Kaba inşaatın 
bittiğini, ince işçilikler-
le cephe kaplamanın da 
hızla devam ettiğini dile 
getiren Başkan Altepe, 2 
ay içinde çelik çatı mon-
tajının, 2 ay içinde de 
teflon malzeme kaplama-
sının tamamlanacağını 
belirterek, yıl başına ka-
dar inşaatı tamamlamayı 
hedeflediklerini kaydetti.

Bursa Büyükşehir belediyesi tarafın-
dan bu dönem kente kazandırılan yeni 
stadyum, 7 bin ton ağırlığındaki çelik 
malzemenin halatlarla gerdirilmesini 
esas alan ‘germe membran’ sisteminin 
uygulandığı Türkiye’nin ilk stadyum 
oluyor. 

Büyükşehir’den Yıldırım’a 
bir spor tesisi daha

çKarapınar Spor Tesisi’ni 
Yıldırım’a kazandıran Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı 
yaşanabilir, çağdaş ve sağlıklı kent 
hedefine ulaştırmak amacıyla hiz-
metlerini gerçekleştirdiğini belirtti.
Başkan Altepe, Bursa’da 7’den 70’e 
herkesin spor yapmasını istedik-
lerini de kaydederek, “Mahalle-
lerde yaya mesafede spor tesisleri 
oluşturuyoruz. Sağlıklı bir toplum 
oluşturulması konusunda spor ya-
tırımlarımız 100’ü geçti. Geçmiş 
dönemde 20 spor tesisi yapılırken 
bu dönemde 100’ü aştık, 5 yılın 
sonunda bu rakam 120’yi bulacak. 
Bursa, İstanbul’un ardından spor-
da 2. şehir haline geldi. Gençler bu 
tesislerde yaptıkları idmanlarla 
ulusal çapta başarılar kazanıyorlar. 
Karapınar spor tesisi de Yıldırım 
Belediyesi destekleriyle elde edilen 
alanda, yaklaşık 630 metrekare kat 
ve 320 metrekare oturma alanında 
yapıldı. 45x70 suni çim saha, 3600 
metrekare alana sahip. Soyunma 
odalarından sosyal bölümlere kadar 
her ihtiyaca cevap verecek olan tesis 
bölgenin bu alanda önemli bir ihti-

yacını karşılayacak” dedi. 
“Bursa’da güzel işler yapılıyor”
AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin 
Yıldırım da bölgedeki hizmetlerin 
devam edeceğini belirtti. Yıldırım 
İlçesi’nde yapılan çalışmalardan ör-
nekler veren Yıldırım, “Bursa’da işler 
gayet güzel gidiyor. Birileri duruyor, 
birileri çalışıyor. Kentimize değer ka-
tan tesislere emeği geçenleri tebrik 
ediyor, başarılı çalışmaların devam 
edeceğini umuyorum” dedi.   

Başkan Altepe’ye hizmet teşekkürü
Karapınar Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Fuat Kurt ise “Çocuklara 
böyle bir tesis kazandırdığı için çok 
mutluyuz, teşekkür ediyorum” dedi. 
Karapınar Mahalle Muhtarı Nusret 
Karabulut da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin sporda 
önemli yatırımlara imza attığını be-
lirterek, “Artık Nilüfer’de olmayan 
Karapınar’da var. Bu spor tesisi için 
ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
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Değerlerimizden Kareler

Hünkar Köşkü
Hünkar Köşkü, 1844 yılında Abdülmecit 
Han’ın Bursa gezisi nedeniyle av köşkü ola-
rak yaptırılmıştır. Köşk, 19 gibi kısa bir sü-
rede tamamlanmıştır. Abdülmecid Han’dan 
sonra Osmanlı sultanlarından Abdülaziz 
Han ve 5. Mehmet Reşat da köşkte konuk ol-
muştur. Atatürk’ün de zaman zaman konuk 
olduğu Hünkar Köşkü’nün mevcut eşyaları 
Dolmabahçe Sarayı resyorasyon atölyele-

rinde onarım görüp özgün hallerine dö-
nüştürülmüştür. Köşk zaman içinde, “kasr-ı 
hümayun”, “kasr-ı milli”, “Cumhuriyet Köş-
kü” ve “Atatürk Köşkü” adlarıyla anılmıştır. 
Hünkar Köşkü 160 yıllık geçmişiyle tarihi-
mize tanıklık etmektedir. 29 mayıs 2003 
tarihinde müze olarak hizmet vermeye baş-
lamıştır. Bursa’daki sivil mimari yapıların 
nadir örneklerinden birisidir.

Bursa’nın yaşayan canlı bir tarih 
şehri olması amacıyla Cumhuriyet 

döneminden Osmanlı’ya, 2300 yıllık 
Bitinya surlarından 8500 yıllık arkeo-
lojik bölgelere kadar her alanda önemli 
çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Yeşil Külliyesi’nin güneyinde 
kalan önemli bir eseri daha gün yüzüne 
çıkarıyor. 17’inci yüzyılda Emir Sultan 
dergahında şeyhlik yapan Aziz Mahmud 
Hüdai halifelerinden Selami Efendi’ye 
ait olan dergahın günümüze ulaşan se-
mahane ve mescide ait minaresi restore 
edilecek, haziresi yeniden düzenlenecek 
ve yine dergah bahçesinde olan ancak 
günümüze ulaşmayan bir sivil mimarlık 
örneği yapı da rekonstrüksiyonla ortaya 
çıkarılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Yeşil Mahallesi 

Muhtarı Hasan Basri Yetkin ile birlikte 
dergahta incelemelerde bulundu. Mev-
cut binalar ile hazire alanında yapılacak 
çalışmalar hakkında Büyükşehir Bele-
diyesi Tarihi ve Kültürel Miras Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas’tan bilgi alan 
Başkan Altepe, tahsis işleminin bittiğini 
ve kısa süre içinde imalatlara başlaya-
caklarını söyledi. Yoğun yapılaşma ne-
deniyle yeşil alan bulmanın zor olduğu 
Yeşil Mahallesi’nde yaklaşık 1800 met-

rekare bahçe içindeki dergahın bölge-
ye önemli bir değer katacağını belirten 
Başkan Altepe, “Bünyesinde çocuk oyun 
parkını da bulunduran projemiz tamam-
landığında burası Yıldırım’a değer kata-
cak ayrıcalıklı bir kültür merkezi olacak. 
Burayı da meslek edindirme kurslarının 
yanında her türlü sosyal, kültürel ve sa-
natsal aktivitelerin yapılacağı önemli bir 
merkeze dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yeni Arnavutluk 

Hareket Partisi Genel Başkanı Ed-
mond Vlashaj ile NİSİAD yönetim 
kurulu üyelerini Merinos Parkı’ndaki 
Gönül Dostları Sofrası’nda ağırladı. 
Başkan Altepe, Yeni Arnavutluk Ha-
reket Partisi Genel Başkanı Edmond 
Vlashaj’a Bursa’yı tanıttı ve Büyük-
şehir Belediyesi’nin çalışmalarını 
anlattı. Bursa’nın son yıllarda önemli 
oranda değişim yaşadığını anlatan 
Başkan Altepe, “Bursa, dağıyla de-
niziyle, teleferiğiyle, deniz uçağıyla, 
stadyumuyla, yerli tramvayıyla ve ta-
rihi kimliğiyle her alanda önemli ge-
lişmelerin yaşandığı bir kent haline 
geldi. Bursa’da Büyükşehir Belediye-
si olarak birçok önemli projeye imza 
atıyoruz. Yaklaşık 24 - 25 projemiz 
de diğer iller tarafından örnek alını-
yor. Türkiye’de projeleri en çok ör-
nek alınan kentlerden biri haline gel-
di, Bursa. Arnavutluk’ta da gelişim 
sağlanması için üretim kenti Bursa 
örnek alınmalıdır” diye konuştu.
Yeni Arnavutluk Hareket Partisi 
Genel Başkanı Edmond Vlashaj da 
Türkiye’deki gelişimi yakından takip 
ettiklerini ve AK Parti’yi ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldık-
larını söyledi. Vlashaj, Bursa’ya bu yıl 
3. kez geldiğini anlatarak, “Bursa’da-
ki değişim, bir ay geçse bile farkedili-
yor. Her gelişimde farklı bir Bursa’ya 
şahit oluyorum. Bursa’nın projele-
rinden ve yerel yöneticilerin dene-
yimlerinden bizler de yararlanmak 
ve ülkemizde bu çalışmaları uygula-
mak istiyoruz” dedi. Başkan Altepe, 
Arnavutluk’taki siyasi durum hak-
kında bilgi aldığı Vlashaj’a Bursa’ya 
özgü bir bıçak hediye etti.
“Bursa için atılan her adım önemli”
Başkan Altepe, Nilüfer Eğitim Ku-
rumları Mezunları Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (NİSİAD) yönetim 
kurulu üyeleriyle de bir araya gele-
rek, NİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuzhan Özkan’dan derneğin faali-
yetleri hakkında bilgiler aldı. Genç 
işadamlarına mesleki tüyolar da 
veren Başkan Altepe, Bursa’nın ge-
lişimi için atılan her adımın önemli 
olduğunu söyledi. 

Tarihi dergah gün yüzüne çıkıyor

“Üretim şehri 
Bursa örnek 
alınıyor”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17’nci yüzyılda Yeşil Mahallesi’nde 1800 metrekare bahçe içine kuru-
lan ve bugün geriye sadece semahane, mescide ait minare ve haziresi kalan Selami Efendi Derga-
hını, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılacağı mekan olarak bölgeye kazandırıyor. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Yeni 
Arnavutluk Hareket Partisi 
Genel Başkanı Edmond 
Vlashaj ile Nilüfer Eğitim 
Kurumları Mezunları Sana-
yici ve İş Adamları Derneği 
(NİSİAD) yönetim kurulu 
üyelerine, Bursa’nın örnek 
bir üretim kenti olduğunu 
söyledi.
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