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İpekböceği yollarda

Sayfa 8-9’da

Bursa Büyükşe-

hir Belediyesi’nin 

danışmanlığında 

üretilen ve Heykel 

Garaj T1 hattın-

da kullanılacak 

olan Türkiye’nin 

ilk yerli tramvayı 

‘İpekböceği’nin test 

sürüşleri başladı. 

Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep 

Altepe, testlerin 

tamamlanması-

nın ardından kısa 

zamanda yolculu 

seferlere başlanaca-

ğını söyledi.

çHeykel – Garaj T1 hattında kullanılacak olan yerli tramvaylardan ilki, raylara indirildi. Yakla-
şık 38 tonluk boş ağırlığı ile testlerden başarı ile geçen ‘İpekböceği’, 19 bin 740 kiloluk kum 

torbalarıyla hat üzerindeki test turlarına devam ederken, yolculu seferler için artık  
geri sayım başladı.

Bursa’nın en büyük 
parkında sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi, yoğun 
göçe bağlı olarak hızla artan 

kaçak ve çarpık yapılaşma yüzün-
den ‘yeşil’ kimliğinden uzaklaşıp, 
‘gri’ bir kent görünümüne bürünen 
Bursa’nın yeniden ‘yeşille’ anılması 
amacıyla hayata geçirdiği Hüdaven-
digar Kent Parkı’ndaki çalışmalara 
hız verdi.
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dı Daha önce hizmete açı-
lan Vişne Caddesi, Derya 

Caddesi ve Eflak Caddesi ile ge-
nişletme çalışmalarının devam 
ettiği Dağyolu Caddesi’nin ar-
dından Vişne Caddesi’nin he-
men altındaki Köklü Cadde’de 
de genişletme çalışmaları baş-
latıldı. 

Hürriyet Mahallesi’nde 
Ziraat Okulu deni-

len alanda, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden tahsis edilen 
noktada yapılan Adalet Spor 
Tesisleri’nin açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, amatör 
spora desteklerinin süreceğini 
söyledi.
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Sayfa 7’de

Sayfa 14’teSayfa 2’de

Sayfa 10’da

Sayfa 4’te

Balkanlarda
Bursa 
izleri
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
tüm izleri ortadan kaldırılan 
Gazi Baba Türbesi ile sadece bir 
duvarı günümüze ulaşan tarihi 
Arasta Camii, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilk 
günkü ihtişamlarına kavuştu.

Yıldırım’a bir ana yol daha

9 yıllık hayal gerçek oldu

Büyükşehir Belediyesi, 11 Eylül Bulvarı ile Vatan Cad-
desi’ni birbirine bağlayan Köklü Cadde üzerinde kalan 
binalardan kamulaştırılan 5’nin yıkımını başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Mahalle-
si’nde yaptırılan Adalet Spor Tesisleri, hizmete açıldı.
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Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle anıt çınarların çoğaltılarak gelecek kuşakla-
ra aktarılması amacıyla başlatılan proje kapsamında çelikleme yöntemiyle anıt 
çınarlardan alınan örnekler yeşermeye başladı.

Bu dönem kente kazandırılan 2 milyon metrekarelik yeşil alanlardan biri olan 510 
bin metrekarelik Hüdavendigar Kent Parkı’nda betonarme imalatları tamamlanma 
aşamasına gelirken, park şekillenmeye başladı. 

Klonlanan çınarlar yeşermeye başladı

Bursa’nın en büyük
parkında sona doğru

Osmanlı döneminden kalan ve 
kentin sembolü haline gelen 

çınarların gelecek kuşaklara akta-
rılması amacıyla Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Orman Bölge Müdür-
lüğü arasında protokol imzalanmış-
tı. Protokol kapsamında Bursa’da 
bulunan ‘İnkaya’, ‘Geyiklibaba’, ‘Ağ-
layan’ ve ‘Nostalji’ gibi 8 adet tarihi 
çınardan çelikleme yöntemiyle alı-
nan örnekler, her birinden 100’er 
adet olmak üzere Orman Bölge 
Müdürlüğü’nce 5 yıllık süre zarfın-
da fidan haline getirilecek. ‘Çelik-
leme’ yöntemi uygulandığı için gen 
itibariyle tarihi çınarlardan hiçbir 
farkı olmayan ve Orman Bölge Mü-
dürlüğü sahasında toprakla bulu-
şan örnekler, yeşermeye başladı. İyi 
bir gelişim tablosu sergilen toplam 
800 çınar fidanı, birkaç yıl sonda 
Bursa’nın dört bir yanına dikilecek.

Büyükşehir Belediyesi, yo-
ğun göçe bağlı olarak hızla 

artan kaçak ve çarpık yapılaş-
ma yüzünden ‘yeşil’ kimliğinden 
uzaklaşıp, ‘gri’ bir kent görünü-
müne bürünen Bursa’nın yeniden 
‘yeşille’ anılması amacıyla hayata 
geçirdiği Hüdavendigar Kent Par-
kı’ndaki çalışmalara hız verdi. Bir 
taraftan BUSKİ ve diğer belediye 
birimlerinin 510 bin metrekarelik 
alan üzerindeki çalışmaları devam 
ederken, diğer taraftan yüklenici 
firmanın imalatları da tamamlan-
ma aşamasına geldi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kent merkezindeki en büyük park 
özelliği taşıyan Hüdavendigar 
Kent Parkı’nda devam eden çalış-
maları inceledi.
Tamamlandığında 20 yıllık 
park görünümünde olacak
Başkan Altepe, bu dönem kente 
kazandırdıklarını en önemli eser-
lerin başında büyük parkların gel-
diğini belirterek, yılsonuna kadar 
2 milyon metrekarelik yeşil alanın 
Bursa’ya kazandırılacağını ifade 

etti. Park projeleri arasında yer 
alan, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri 
arasındaki 510 bin metrekarelik 
Hüdavendigar Kent Parkı’nın böl-
geye ayrı bir değer katacağını söy-
leyen Başkan Altepe, çalışmaların 
sonbahara kadar tamamlanacağı-
nı söyledi. Spor alanları, yürüyüş 
ve bisiklet yolları, tenis kortları 
ve kano sporunun yapılabileceği 
bir kanalı da bünyesinde barın-
dıran parkın ayrıcalıklı bir yaşam 
alanı olacağını dile getiren Başkan 

Altepe, “Hem belediye ekipleri-
mizin hem de yüklenici firmanın 
çalışmaları hızla sürüyor. Yaşları 
15 – 60 arasında değişen akağaç, 
manolya başta üzerine birçok ağaç 
çeşidinin dikimi de gerçekleş-
ti. Toplamda 10 bine yakın ağacı 
bünyesinde barındıracak park ta-
mamlandığı en az 20 yıllık bir park 
görüntüsünde olacak. Şimdiden 
bölge halkımız için hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.
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Bursa’yı daha yaşana-
bilir ve sağlıklı hale ge-

tirmek amacıyla sürdürülen 
çalışmalar arasında yer alan 
ve Hacıvat, Deliçay, Gökdere 
ve en önemlisi Nilüfer Çayı’nı 
atıklardan kurtaracak olan 
Samanlı kolektöründe çalış-
malar hızla sürüyor. Yaklaşık 
9 bin 200 metrelik alanda 
bin 800 milimetre ile bin 200 
milimetre çapları arasında 
HDPE esaslı sızdırmaz atık 
su borularının kullanıldığı 
projenin 2 bin 200 metrelik 
bölümü tamamlandı. Millet, 
Samanlı, Kumlukalan, Vakıf, 
İsabey, Demetevler, Değirme-
nönü, Karapınar, Yenidoğan, 
Şirinevler, Arabayatağı ve 
Çınarönü Mahallelerinin bir 
bölümü ile Demirtaş ve İsme-
tiye Mahallelerinde dereye 
akan atıksuların Doğu Atıksu 
Arıtma Tesislerine bağlantısı-
nın sağlanması amacıyla ya-
pılan çalışmalar kapsamında 
sisteme ilk bağlantı yapıldı. 
Demirtaş katı atık depolama 
sahasının doğu bölgesinde 
devam eden çalışmalar kap-
samında bugüne kadar De-
liçay Deresi’ne akan Millet 
Mahallesi ve çevresinin atık 
suları, ana kolektöre bağlandı. 

Dereler  temiz akacak
Bursa’nın daha yaşanabilir ve 
sağlıklı bir kent olması ama-
cıyla bu dönem altyapı çalış-
malarına büyük önem ver-
diklerini dile getiren Başkan 
Altepe, kent merkezinden 
geçen derelerin temiz akması 
adına Samanlı kolektörünün 
önemli bir yatırım olduğunu 
vurguladı. Doğu atık su arıt-
ma tesisinden Vakıfköy’e ka-
dar olan bölgedeki atıkların 
bugüne kadar çevredeki de-
relere boşaldığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Yaklaşık 9 ki-
lometrelik hat sayesinde tüm 
bu bölgenin atık suları arıtma 
tesisine yönlendirilecek. Bu-
rada arıtılan sular daha son-
ra temiz bir şekilde derelere 
verilecek. İlk bağlantıyı Mil-
let Mahallesi ile yapıyoruz. 
Bugüne kadar Deliçay’a ora-
dan da Nilüfer’e akan Millet 
Mahallesi’nin atık suları artık 
doğrudan arıtma tesisine ge-
lecek. Çalışmalar tamamlan-
dığında doğu bölgesinin tüm 
atıkları da artık arıtmaya tabi 
tutulacak ve derelerimiz ter-
temiz akacak” dedi.

Samanlı kolektörü sayesinde, bugüne 
kadar Deliçay deresine boşaltılan Millet 
Mahallesi’nin atıkları arıtma sistemine 
dahil edildi.

Dereler hayat buluyor
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BESAŞ, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezi ile hem bilimsel ürün geliştirme metotlarını uygulayacak hem de üniver-sitelilere uygulamalı eğitim imkanı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de görev yapan toplam bin 116 işçiyi kapsayan toplu iş sözleş-
mesi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ile Hizmet – İŞ Sendikası yetkilileri arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Sağlık Müdürlüğü arasında 
işbirliği protokolü kapsamın-
da yaşlı vatandaşların sağlık 
durumları, ihtiyaçları, beklen-
tileri ve öncelikli hizmetlerin 
tespiti için yaşlı sağlığı pro-
fili oluşturma çalışmalarına 
başlandı. 

BESAŞ’tan Ar-Ge atağı

Davullu zurnalı toplu sözleşme sevinci

Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın en 
büyük ekmek fabrikası olan Bur-

sa Ekmek Sanayi ve AŞ. Genel Müdürü 
Mustafa Bektaş, Uludağ Üniversitesi 
işbirliğiyle Görükle Kampüsü’nde ku-
rulmakta olan BESAŞ Ar-Ge merkezinin 
kapasitesi hakkında bilgi verdi. Gıda 
Mühendisliği’nde eğitim gören öğrenci-
lere uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak 
merkezde, bilimsel ürün geliştirme çalış-
maları yapılacağını ve üretilen ürünlerin 
kampüs içinde satışa sunulacağını dile 
getiren Bektaş, “800 metrekare kapalı 
alana kurulacak olan tesis bünyesinde 
analiz laboratuvarı, roll ekmek lamine 
hattı, döner fırın, matador fırın, dinlen-
dirme odası, mikserler, tartım silosu, 
kesme tartma makinesi, konik yuvarla-
ma gibi ekipmanlar bulunacak. Ayrıca 
kazan dairesi, jeneratör, chiller grubu, 
soğuk hava deposundan  oluşan yardımcı 
tesisler de kurulacak. Saatlik 7500 adet 
rol ekmek üretim kapasitesine sahip 
olacak tesiste rol ekmek haricinde köy 
ekmeği, cevizli, haşhaşlı, zeytinli, mısırlı 

ekmek ve pide üretimi de yapılabilecek. 
Tesis bünyesinde 2 adet satış mağazası 
da bulunacak. Ar-ge çalışmalarına olanak 

sağlayacak merkezimiz mükemmel bir 
uygulama alanı olacaktır” diye konuştu.
Tek vardiyada 30 ton süt işleme 
Keles, Orhaneli, Harmancık ve 
Büyükorhan’da kırsal kalkınmanın önü-
nü açacak olan Keles Süt ve Süt Ürünle-
ri Tesisi’nin de tamamlanma aşamasına 
geldiğini hatırlatan Bektaş, “Halkımıza 
kaliteli, sağlıklı ve ekonomik süt ve süt 
ürünleri ile hizmet vererek sosyal sorum-
luluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. 
Hayvancılığın bitme aşamasına geldiği, 
Türkiye’de en fazla göç veren dağ bölge-
lerini kalkındırmaya yönelik planlanan 
süt ve süt ürünleri işleme tesisi günü-
müzün en gelişmiş makine ve teçhizatı 
ile üretim çalışmalarına başlayacak. Tek 
vardiyada 30 ton süt işletme kapasitesi-
ne sahip olan tesisimizde hedef olarak 3 
vardiyada 60-70 ton günlük süt işleyerek, 
yöredeki hayvancılığı kalkındırmak ve 
bölgeye iş imkânı sağlayarak bölgenin re-
fahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” 
dedi.

Bursa’nın ulaşımdan spora kadar 
her alanda gelişip, fark edilir derece-

de geliştiğine işaret eden Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, toplu iş söz-
leşmesinin de Bursa’ya hayırlı olmasını 
dileyerek, “20 Şubat 2013 tarihinde beri 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri, bugün atılan imzalarla nihayete 
eriyor. Toplu iş sözleşmesi yüksek hakem 
kuruluna gitmeden Büyükşehir Belediye-
si ile Hizmet-İş Sendikası arasında çözül-
dü. Sözleşme, Büyükşehir Belediyesi’nden 
730, BUSKİ’den de 386 olmak üzere top-
lamda bin 186 işçiyi kapsıyor. Bursa’ya 
ve Büyükşehir Belediyesi’ne yakışan gü-
zel bir sonuç yaşandı. Bizler her zaman 
mesai arkadaşlarımıza haklarını verme 
konusuna önem veriyoruz. İşyeri huzu-
runun, birlik ve beraberliğinin korunarak 
hizmetlerimizi devam ettirmeyi hedefli-
yoruz” diye konuştu.
İşçi maaşlarına zam
Sözleşmenin uzlaşmayla gerçekleştirildi-
ğini ifade eden Başkan Altepe, 2013 ile 
2015 yıllarını kapsayan sözleşmenin de-
taylarını da açıklayarak, düzenlemelere 
göre, işçilerin ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 
ayda yüzde 4 ve sosyal haklarla birlikte 
ortalama yüzde 10 yıllık artış, 2. yıl ilk 6 

ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam 
uygulanacağını; 2 yılın sonunda toplam 
artışın yüzde 19’u bulacağını belirtti. 
Buna göre 2.433,40 TL olan en düşük 
ücret, yeni zamla birlikte 1 yılın sonunda 
2.719,77 TL’ye çıkacak, bir yılın sonunda 
ortalama maaş 2.958.76 TL’ye çıkarken, 
en yüksek maaş ise 3.609,91TL’ye yüksel-
tilecek.

‘Önce İnsan, Önce Emek’
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel 
Eğitim Sekreteri Ali Osman Kart da söz-
leşme konusunda empatiyle uzlaşma sağ-
landığını belirterek, taleplere sağduyulu 
yaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti. 

Türkiye’de Dünya Sağlık Örgü-
tü Avrupa Sağlıklı Şehirler ağının 

ilk üyesi olan ve 2005 yılından bu yana 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin başkanlığını 
yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
önemli bir sosyal projeyi daha hayata 
geçiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile imza-
lanan işbirliği protokolü kapsamında 
yaşlı vatandaşların sağlık durumlarını, 
ihtiyaçlarını, beklentilerini ve öncelikli 
hizmetleri tespit edebilmek ve hizmet-
leri kanıtlara dayanan veriler ışığında 
sürdürebilmek için kapsamlı bir yaşlı 
sağlığı profili oluşturma çalışmalarına 
başlandı. Bir şehirde insan sağlığına etki 
eden fiziksel ve sosyal yapısının tama-
mını analiz eden kapsamlı halk sağlığı 
raporları olan sağlık profilleri, sağlık ve 
sağlığın belirleyicileri hakkında önemli 
bilgiler ve bu bilgilere dayanan analiz 
ve yorumları içerir. Sağlık profilleri ay-
rıca, toplum sağlığının geliştirilmesine 
yönelik planlar için önemli araçlardır ve 

sağlık profillerine dayanarak hazırlanan 
stratejik planların uygulama sonuçları-
nın takibinde ve toplum sağlığının dene-
timinde önemli role sahiptir. 
Yaşlı sağlığı göstergeleri oluşturuldu 
Hazırlanacak yaşlı sağlığı profili için 
sağlık göstergeleri oluşturma aşaması 
tamamlandı. Bu kapsamda “65 Yaş Üstü 
Vatandaşların Hastaneye Başvuru Se-
bepleri”, “Yaşam Beklentileri”, “Nüfusun 
Sayısal ve Yapısal Değişimi”, “Tek Kişilik 
Aile Ahalisi Durumu”, “Hastalık Oranı”, 
“Ruh Sağlığı”, “İşlevsellik Kaybı”, “İstih-
dam, gelir ve sosyal konum”, “Ekonomik 
Statü”, “Barınma ve Çevre” gibi 18 farklı 
gösterge oluşturuldu. 
Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü arasında imzalanan iki yıl 
süreli protokol, hazırlanmakta olan Yaşlı 
Sağlığı Profili ve gelecek yıllarda güncel-
lenecek olan Kent Sağlık Profili çalışma-
larında iki kurum arasında işbirliği, veri 
alışverişi, verilerin analizi, hazırlanan 
yayınların yaygınlaştırılması, duyurusu 
ve tanıtımı alanlarını kapsıyor.

Bursa’nın  
‘yaşlı sağlığı’
profili hazırlanıyor
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Ve... İpekböceği Bursa caddelerinde

ç

Ordunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacıyla 1961 yılında 4,5 ay gibi kısa sürede üretilen ‘Devrim’ otomobiline ben-
zin konmasının unutulmasıyla yerli otomobil üretimi tarihin tozlu raflarında yerini alırken, Büyükşehir Belediyesi’nin danış-
manlığında üretilen ve alanında ilk olan yerli tramvay Bursa caddelerini turlamaya başladı.

“Gurur duydum”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet 
Müdürü Ali Osman Kahya da Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe ile test sürüşü-
ne katıldı. Yerli tramvayla yolculuğu değer-
lendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, “Yerli tramvayda seyahat ediyor 
olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet 
duyduğumu belirtmek istiyorum. Bütün tek-
nik kadroyu, Belediye Başkanımızı ve emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Teknolojide dur 
durak yok, devamını bekliyoruz. Daha mesa-
fe almamız gereken çok hususlar var. İnşal-
lah bunları el birliğiyle gerçekleştireceğiz. 
Tramvayın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bir ‘devrim’ hikayesi
Tarih: 16 Haziran 1961. Ordunun 
binek araç ihtiyacını karşılayacak 

bir otomobil tipinin geliştirilmesi görevi 
TCDD İşletmesine verildi ve bu amaçla 
1.400.000 TL ödenek ayrıldı. Verilen 
termin 29 Ekim 1961, yani tanınan süre 
4,5 aydı... İmkânsız denileni başaran 
ekip, Türk mühendisliğinin simgesi olan 
2 adet devrim otomobilini üretmeyi ba-
şardı. Ve 29 Ekim sabahı, Devrimler yola 
çıktı. Eskorttakiler, benzin alma işinden 
haberleri olmadığı için, benzinliğe uğra-
madan yola devam etti. Meclis’in önüne 
gelindiğinde durum anlaşıldı, acele geti-
rilen benzin 1. arabaya kondu. 2 numara-
ya konacağı sırada Cemal Paşa Meclis’in 
önüne gelmiş ve Anıtkabir’e gitmek 
üzere 2 numaralı Devrim Otomobiline 
binmişti. Yola çıkıldı. Fakat 100 metre 
kadar sonra motor öksürerek durdu. 
Cemal Paşa’nın “Ne oluyor?” sorusuna 
direksiyondaki Yüksek Mühendis Rıfat 
Serdaroğlu “Paşam, benzin bitti” ceva-
bını verdi. Paşa’dan özür dilenilerek 1 
numaralı Devrim’e geçmesi rica edildi. 
Buna uyan Cemal Paşa Anıtkabir’e bu 
otomobil ile gitti. İnerken ünlü “Batı ka-
fasıyla otomobil yaptınız ama doğu ka-
fasıyla benzin ikmalini unuttunuz” söz-
lerini söyledi. Ve Türk mühendisliğinin 
gücünün simgesi olan Devrim, tarihin 
tozlu rafları arasındaki yerini aldı. 

‘Raylı devrim’ yollara düştü
Tarih: Mart 2009. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, seçim vaatleri 
arasında ‘yerli tramvay’ üretimini gün-
deme getirdi. Kamuoyunda birçokları 
tarafından ‘hayal’ olarak nitelendirilen 
projenin çalışmalarına hemen başlandı. 
Projenin başına getirilen Başkan Danış-
manı Taha Aydın, yurtdışındaki işyeri-
ni kapatıp, Bursa’ya geldi. Durmazlar 
firmasında hemen başlanan ve geceli 
gündüzlü durmaksızın devam eden ça-
lışmalarla iki yıl gibi kısa sürede ilk 
prototip araç üretildi. Yazılımından yü-
rür aksamına kadar yerli olan araç, tüm 
uluslararası testlerden geçti ve Türkiye 
dünyada tramvay üretebilen 6’ncı ülke, 
Durmazlar ise 7’nci firma oldu. Bundan 
52 yıl önce ‘yerli’ otomobilde hayal kı-
rıklığı yaşayan Türkiye, ‘yerli’ tramvay-
la farklı bir gururu yaşamaya başladı. 
Heykel – Garaj T1 hattında kullanılacak 
olan yerli tramvaylardan ilki, raylara in-
dirildi. Yaklaşık 38 tonluk boş ağırlığı ile 
testlerden başarı ile geçen ‘İpekböceği’, 
19 bin 740 kiloluk kum torbalarıyla hat 
üzerindeki test turlarına devam eder-
ken, yolculu seferler için artık geri sa-
yım başladı.

ç
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AK Parti İl Teşkilatı’nın bay-
ramlaşta töreninde partililere 

seslenen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, şirket kuruluş 
işlemleri tamamlanan Bursa Hava 
Yolları’nın en geç 3 ay içerisinde 
uçuşlara başlayacağını duyurdu. 
Bursa’nın son dönemde yaptığı 
atılımlarla ayrı bir vizyon, ayrı bir 
güzellik ortaya koyduğunu belir-
ten Başkan Altepe, Bursa-İstanbul 
arasında seferler düzenleyen Bursa 
Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) şimdi 
de Tekirdağ’ın Avşa Adası’na yolcu 
taşıdığını söyledi. Karada, havada 
ve denizde Büyükşehir’in hizmet-
lerini her yere götürmek, herkese 

Büyükşehir’in farkını 

göstermek için yoğun çaba sarfet-
tiklerini belirten Başkan Altepe, 
“İşte BUDO gemilerimiz her tarafa 
ulaşıyor. İzin alabildiğimiz her yere 
gidiyoruz. Gemi sayımız her geçeng 
gün artıyor. Bu hafta, Tekirdağ’ın 
Avşa Adası’yla Mudanya arasında 
seferlere başladık. Sırada Marmara 
Adası ve diğerleri var. Bizim için sı-
nır yok.” dedi. 
Bursa’ya has hizmetler
Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki 
BURULAŞ şirketi tarafından SeaLife 
markasıyla başlatılan Bursa-İstan-
bul arası deniz uçağı seferlerinin de 
artması için yeni uçaklar ayarlandı-
ğını ifade eden Başkan Alte-

pe, yine Büyükşehir Belediyesi’nce 
kurulan Bursa Hava Yolları’nın da 
ilk uçakların gelmesiyle birlikte en 
geç 3 ay içerisinde seferlere başla-
yacağını anlattı. Verilen hizmetlerin 
tümünün Bursa’ya has olduğunu ve 
Bursa’nın aldığı bazı hizmetlerin 
sadece Türkiye’ye değil dünyaya 
örnek olduğunu vurgulayan Başkan 
Altepe, “Bursa, özellikle son dönem-
de yaptığı atılımlarla öncü olmaya 
başladı. İnşallah bu heyecanımız, 
bu atılımlarımız devam edecek.. 
Sizlerden aldığımız güçle, çalışma-
larımıza devam edeceğiz.” diye ko-
nuştu. 

BHY’de seferler 3 aya başlıyor 

BUDO 350 bin yolcuyu aştı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi 5 Mayıs 
2013’te yaptığı toplantıda, tam 1.60 

TL olan BursaRay fiyatını 1.75 TL’ye, 1.10 
TL olan öğrenci fiyatını ise 1.25 TL’ye çıka-
rılması yönünde karar almıştı. Ancak bir, iki 
durak giden yolcular ile daha uzun mesafe 
giden yolculardan aynı ücret alınmasının 
adil olmadığını göz önünde bulunduran Bu-
rulaş yönetimi, 5 istasyona kadar yapılan 
yolculuklara tamlar için 25 kuruş, öğrenciler 
için ise 15 kuruş indirim kararı aldı. Ancak 
istasyonlarda para iade validatörü bulunma-
dığı için 3 aydır zam kararı uygulamaya geçi-
rilemedi. E-Kent firmasının tüm istasyonlara 
para iade validatörlerini yerleştirmesinin 
ardından hem zam hem de para iade uygu-
laması18 Ağustos Pazar gününden itibaren 
başladı. Buna göre Bursaray’da yolculuk tam 
1.75 TL, öğrenci 1.25 TL olarak gerçekleşir-
ken, 5 istasyona kadar olan yolculuklarda ise 
tam biletlerde 25 kuruş, öğrencilerde ise 15 
kuruş indirim yapılacak. Bu sayede bugü-
ne kadar 5 durağa kadar olan yolculukların 
da bile 1.60 TL ödeyen vatandaşlar bundan 
sonra kısa mesafeli yolculuklarını 1.50 TL’ye 
yapmış olacak.
Burulaş yetkilileri, tüm istasyonlara para 
iade validatörlerinin yerleştirildiğini hatır-
latarak, 5 istasyona kadar yolculuk yapan 
vatandaşlardan çıkışta mutlaka kartlarını 
okutmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Bursa ile İstanbul 

arasında deniz ulaşımının sağlıklı 
ve konforlu bir şekilde sağlanma-
sı amacıyla kurulan Bursa Deniz 
Otobüsleri İşletmesi’nin (BUDO) 
24 Ocak’ta başlattığı deniz otobü-
sü seferlerine ilgi her geçen gün 
artıyor. Bursa Mudanya ve İstanbul 
Kabataş iskeleleri arasında karşı-
lıklı olarak hafta içi 2 seferle yolcu 
taşımacılığına başlayan BUDO, va-
tandaşlardan gelen yoğun talep-
ler üzerine sefer sayılarını artırdı. 
Halen haftanın dört günü 5, Cuma 
7 ve Pazar günleri ise karşılıklı 
olarak 6 sefer yapılırken, bugüne 
kadar Bursa ile İstanbul arasın-
da yaklaşık 350 bin yolcu taşıyan 
BUDO deniz ulaşımının önemli bir 
markası haline geldi.
8 bin kişi uçtu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşım yatırımları zincirinin en 
önemli halkalarından biri olan ve 
İstanbul ile Bursa arasını 18 da-
kikaya indiren deniz uçağının 1 
Nisan’da başlayan yolculu sefer-
leri de büyük ilgi görüyor. Salı ha-
riç haftanın her günü Haliç’ten 2, 
Gemlik’ten 2 olmak üzere günde 
4 uçuş gerçekleştiren deniz uçağı, 
yoğun talep üzerinde hafta içi 10, 
hafta sonu ise 12 uçuş yapmaya 
başladı. 1 Nisan’da başlayan ve 
yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan 
deniz uçağı, 4,5 ay içinde 8 bin yol-

cu taşıdı. Günümüzde zamanın en 
önemli değer olduğunu ifade eden 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, “Gerek işadam-
larımız gerekse sık sık İstanbul’a 
gidip gelmek zorunda olan yöne-
ticilerimiz, işlerini bir gün içinde 
halledebilmek için zamanla yarışı-
yordu. Ula-
şımda deniz 
uçağını ter-
cih edenler bu 
yarışta bir adım 
öne geçme imkanı 
buluyor. Talepler üzerine 
seferler artırıldığı gerektiğinde se-
fer sayıları daha da artırılabilecek” 
dedi.

Avşa-Tekirdağ seferleri
Bu arada BUDO, tatilcilerden ge-
len yoğun talep üzerine Mudanya 
– Avşa – Tekirdağ seferlerini de 
programa aldı. Cumartesi ve Pa-
zar günleri gerçekleşen seferler 
ile Tekirdağ -Bursa arası 7 saatlik 
otobüs yolculuğu deniz yoluyla 3,5 
saate inmiş oluyor. Mudanya -Te-
kirdağ arası deniz otobüsünün fi-
yatı da 50 TL olarak belirlenirken, 
Mudanya – Avşa 30 TL ve Avşa- Te-
kirdağ da 30 TL olarak belirlendi.
Ek seferler
Bursa ile Tekirdağ arasındaki me-
safeyi 3,5 saate düşüren feribot 
seferlerine ek olarak, 30 Ağustos 
Cuma gününden okullar açılana ka-
dar her Cuma günü, Mudanya’dan 
Avşa’ya saat 08.00, Avşa’dan 
Mudanya’ya da 18.15 seferleri ger-
çekleştirilecek. Aynı zamanda Mu-
danya ile Kabataş arasındaki BUDO 
seferleri Eylül ayı tarifesine ek ola-
rak; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Per-
şembe günleri Mudanya’dan saat 
13.00, Kabataş’tan 17.30 seferleri 

de gerçekleştirilecek. 
Öte yandan vatandaş-
lar, BUDO’nun yeni 
başlayan Android ve 
İos uygulamalarından 

da tariflerle ilgili bilgiye 
ulaşabilecekler. Vatandaşlar, 

ulaşımla ilgili her konuda 444 99 
16 numaralı ulaşım hattına danı-
şabilirler.

Para iade 
dönemi başladı

ç

ç

ç

UKOME’nin 3 ay önce aldığı 
BursaRay’a 15 kuruluşluk zam 
kararı yürürlüğe girerken, aynı 
zamanda 5 istasyona kadar olan 
yolculuklarda para iade uygula-
ması başladı.

BursaRay Kestel hattı kapsamın-
da projelendirilen Kestel kavşağı-
nın Ankara yolu gidiş istikameti-
nin ardından geliş istikameti de 
trafiğe açıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan 
Bursa Hava Yolları’nın (BHY) seferlere en geç 3 ay içerisinde başlayacağını açıkladı. 

Bursa - İstanbul arasında deniz ulaşımının yeni markası olan BUDO bugüne kadar 
350 bin kişiyi taşırken, deniz uçağı ile yolculuk yapanların sayısı 8 bine ulaştı.

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

deniz ulaşım projelerinin yanında yeni yol 
açma ve genişletme, köprü ve kavşak imalat-
larıyla şehiriçi trafiğe nefes aldıran Büyük-
şehir Belediyesi, Ankara Yolu üzerindeki son 
düğüm olan Kestel Kavşağı’nın Ankara gidiş 
istikametinin ardından geliş istikametini de 
trafiğe açtı. Ankara istikametine gidiş ve ge-
lişlerde tali yoldan fabrikaların arasına yön-
lendirilen araçlar, yolun açılmasıyla birlikte 
kavşağın altından kesintisiz bir şekilde yol-
larına devam etme imkanına kavuştu. Bunun 
yanında Kestel ilçesinden Bursa istikametine 
devam edecek araçlar için de kavşak üzerin-
de düzenleme yapıldı.

Kesintisiz ulaşım

ç
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Ankara’da inşaatı devam eden Bursa Evi’nde 
incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın her alanda gelişip 
kalkınması ve kente yatırımların hızlandırılması için 
gereken çalışmaların yapıldığını söyledi. Bursa lobi-
sinin de bu anlamda güçlendirilmesinin önemine de-
ğinen Başkan Altepe, “Bu kapsamda Bursa dışında da 
yatırımlarımız var, bunlardan en önemlisi Ankara’da-
ki Bursa Evi’miz. Ankara Kalesi’nin hemen girişindeki 
3 parsel Bursa Evi parseli. Burada satın aldığımız bu 
parsellerde artık inşaatımız tamamlanmak üzere. Ar-
tık Ankara’da bir Bursa Evi var. Bursalıların buluşa-
cağı, önemli bir sosyal tesisi gerçekleştiriyoruz” dedi.
Başkan Altepe, Ankara’da Bakanlıklarda, genel mü-
dürlüklerde ve tüm kurumlarda yaklaşık 9 binin üze-
rinde Bursalı bürokratın bulunduğunu belirterek, “Ar-
tık Ankara’da Bursa’nın lobisinin güçlenmesi, burada 
Bursalı yöneticilerin bir araya gelmesi, Bursa için fikir 
üretmeleri ve Bursa’nın gelişimine katkı koymaları 
için önemli bir merkez olacak. Bu kapsamda beledi-
ye şirketlerimiz tarafından yapılan sürdürülen bu in-
şaatımız artık tamamlanmak üzere. Son hazırlıkları 
yapılıyor. Şu anda müştemilatı düzenleniyor. Yapılan 
çalışmalarla birlikte tüm sistem tamamlanıp bir hafta 
içinde bu mekan faaliyete geçecek” diye konuştu.
Başkan Altepe, Ankara’nın merkezinde bulunan Bur-
sa Evi’nin özel organizasyonların yapıldığı önemli bir 
buluşma noktası olacağını, Bursalılar ve tüm Bursa 
dostlarının da bu mekanda bir araya geleceğini söyle-
di. Başkan Altepe, Ankara Evi’nde Bursa’nın İskender 
kebabından kestane şekerine kadar her türlü sembol 
ve değerin de bulunabileceğini ifade etti. 

Ankara Kalesi’ndeki Bursa Evi, Anka-
ra’daki Bursalıların yeni buluşma nok-
tası olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlikli hanımlara yönelik 
eğitim ve kültür merkezi olarak restore ettirdiği Paşa 
Konağı’nda son rötuşlar yapılıyor.  

Ankara’daki 
Bursalıların 
yeni adresi

Kapalıçarşı’da dönüşüm başladı

Gemlik Paşa Konağı gün sayıyor

ç

Bursa’da ecdat yadigarı eserleri restore ettirerek 
yeniden işlevlendiren Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi 
de Tarihi Kapalıçarşı’ya el 
attı. 

Bursa’da çarşı denilince akla 
gelen ilk yerin Kapalıçarşı oldu-

ğunu belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, şehrin kalbi 
olan çarşıyı daha da canlı hale getir-
mek ve Tarihi Hanlar Bölgesi’ni bü-
tünüyle düzenleyerek UNESCO Dün-
ya Kültür Mirası Koruma Listesi’ne 
alınmasını sağlamak istediklerini 
söyledi. Bu nedenle Kapalıçarşı’da 
restorasyon çalışmalarına özel önem 
verdiklerini kaydeden Başkan Alte-
pe, “1958 yangınından sonra oluş-
turulan Kapalıçarşı’nın bugün tek-
rar elden geçirilmesi çalışmalarını 
başlatmış bulunuyoruz. İnşallah kısa 
süre içerisinde sonuç alacağız ve ana 
arterde bulunan 130 dükkan ile ara 
sokakların tamamını düzenlemiş 
olacağız” diye konuştu.
Restorasyonun özgün mimariye 
uygun modern tarzda sürdürüle-
ceğini ve Kapalıçarşı’da bulunan 
dükkanların tabelaları, tavanları ve 
cepheleriyle tepeden tırnağa yeni-
leneceğini, uygulamada geleneksel 
yapıda traverten taşlardan ve krom 
kaplamalardan yararlanılacağını 
söyleyen Başkan Altepe, “Uzun yılla-
rın beklentisiydi. Sonunda düğmeye 
bastık. Kapalıçarşı’daki alışverişi et-

kilemeden, çatıların, cephelerin ve 
zeminlerin bölüm bölüm yenilenme-
sini, çarşının arzu edilen düzeye gel-
mesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu 
çalışmalar, Tarihi Hanlar Bölgesi’nin 
2014 yılında UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne alınmasını kolaylaş-
tıracak” şeklinde konuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Kapalıçarşı’nın yenilenme-

si projesi kapsamında Ulu Cami’nin 
kuzeyinde yer alan Gelinlikçiler 
Çarşısı’nın da düzenleneceğini söyle-
di. Mevcut haliyle Bursa’ya yakışma-
yan çarşının restorasyon projesinin 
hazır olduğunu, çalışmaların tamam-
landığını kaydeden Başkan Altepe, 
Kapalıçarşı’nın düzenlenmesi proje-
si kapsamında Bursa’ya yakışmayan 
görüntülere sahne olan Gelinlikçiler 
Çarşısı’nın da elden geçirileceğini 
açıkladı. 
Başkan Altepe’nin inceleme gezisine 
katılan Kapalıçarşı Derneği Başkan 
Yardımcısı Şeref Akgün, uzun yıllar-
dır hayalini kurdukları bir projenin 
uygulama safhasına geçmesinden 
dolayı bölge esnafı olarak büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Hassasiyetinden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
teşekkür eden Akgün, “Gerek pro-
jeyi gerekse örnek yapıyı bizler çok 
beğendik. Bursalıların da beğenece-
ğini umuyoruz” dedi. Restorasyon 
çalışmalarının hızlı tamamlanması 
yönünde esnaftan işleri kolaylaştırıcı 
davranış beklediğini kaydeden Ak-
gün, “Bu dönemin yakın takipçisiyiz. 
İnşallah hep birlikte mutlu sona ulaş-
mış olacağız” diye konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe beraberindeki 

AK Parti Milletvekili İsmail Aydın ve 
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte tarihi konakta de-
vam eden çalışmaları inceledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın yaşayan bir tarih şehri 
ve müze kent olması yolundaki ça-
lışmaları sürdürdüklerini belirten 
Başkan Altepe, bu kapsamda kent-
teki tüm tarihi eserleri bir bir ayağa 
kaldırdıklarını söyledi. Bunlardan 
birinin de Gemlik’te bulunan ve sivil 
mimarinin en güzel örnekleri ara-
sında sayılan Paşa Konağı olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, “Burası 
gerçekten özenle inşa edilmiş, ilçe-
nin merkezinde çok güzel bir konak. 
Bir katı yaklaşık 450 metrekare ve 3 
katı tamamen kullanılabilecek nite-
likte. Konak, Büyükşehir Belediye-
mize tahsis edilmişti. Biz de zaman 

kaybetmeden gerekli izinleri alıp 
restorasyon çalışmalarını başlatmış-
tık. Restorasyon çalışmaları şu anda 
son aşamalarına geliyor. İnşallah 2 
ay içerisinde, tarihi konağın açılışını 
gerçekleştirmiş olacağız.” dedi. 
Tarihi konağın BUSMEK’e bağlı eği-
tim ve kültür merkezi olarak plan-
landığını belirten Başkan Altepe, 
“Gemlik’e de büyük değer katacak 
olan bu yapı, ilçe halkının buluş-
ma mekanı olacak. Burası, özellikle 
hanımlarımızın kurs gördüğü, her 
alanda eğitim aldıkları önemli bir 
aktivite merkezi haline gelecek. Şim-
diden Gemlik için, hanımlarımız için, 
kültürümüz için hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.  
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Ay-
dın da 200 yıllık tarihi konağın res-
tore edilmesinin ve eğitim merkezi 
olarak planlanmasının kendilerini 
mutlu ettiğini söyledi.

ç
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Üsküp’teki eski Osmanlı çarşısının kuzey batı 
kısmında bulunan ve komünizm döneminde iba-

dete kapatılan ardından 1963 depreminde tamamına 
yakını yıkılan 15. yüzyıl eseri Arasta Cami, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından restore ettirildi. Sade-
ce giriş kemeri ile kısmen bir duvarı ayakta kalarak 
günümüze ulaşan ve kümes olarak kullanılan tarihi 
cami, hayırsever işadamlarının sponsorluğunda ilk 
günkü ihtişamına kavuşturuldu. Çarşının tam mer-
kezinde bulunan ve komünizm dönemiyle birlikte 
faaliyeti duran tarihi camiden yaklaşık 70 yıl sonra 
yeniden ezan okunacak olması bölgedeki Müslüman 
nüfusu mutlu ederken, şadırvan ve çevre düzenleme-
si çalışmalarının ardından tarihi cami kısa süre sonra 
yeniden ibarete açılacak.

Üsküp’ün kente hakim tepesinde yer alan ve 
komünizm döneminde tüm izleri ortadan kal-

dırılan Gazi Baba Türbesi de Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarının ar-
dından kent siluetindeki yerini aldı. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın ünlü gazelini tanzim eden ilk Osmanlı 
edebiyatçı ve şairlerinden olan Aşık Çelebi’nin meza-
rının bulunduğu Gazi Baba Türbesi, 1963 depremin-
de zarar görmüş, komünizm döneminde de yıkılarak 
üzeri topraklarla kapatılmıştı. Üstüp’teki en büyük 
Müslüman mezarlığı içinde kalan ve mezarlıkla bir-
likte tüm izleri ortadan kaldırılan Gazi Baba Türbe-
si’ndeki restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Açı-
lışa hazır hale getirilen türbe, çevre düzenlemesi ve 
aydınlatma çalışmalarının ardından kısa süre içinde 
ziyarete açılacak.

Bursa’dan yola çıkan 1.Murat Hüdavendigar ta-
rafından 1389 yılında fethedilerek İstanbul’dan 

önce Osmanlı toprağı olan Kosova’nın Kaçanik böl-
gesinde Osmanlı padişahlarından 3. Murat ve 3. 
Mehmet´in sadrazamı Sinan Paşa tarafından 1594 
yılında yaptırılan ve zamanla orijinalliğini kaybeden 
tarihi Sinan Paşa Camii, Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimleriyle Bursalı hayırsever işadamları Ali Yedi-
kardeş ve İbrahim Alagöz tarafından orijinaline uygun 
hale getirildi.
Ecdadımızın izinden gidiyoruz
Bölgedeki önemli bir beklentiyi daha yerine getirdik-
lerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, ilk olarak 9 yıl önce Kosova’daki 1. Murat 
Hüdavendigarı Anma törenlerine giderken gördüğü 

Kaçanik’teki tarihi caminin ilk günkü ihtişamına ka-
vuşturulması için bir yıl önce başlattıkları restoras-
yon çalışmasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Sultan Murat Hüdavendigar’ın bundan 
624 yıl önce Kosova başta olmak üzere Balkanlar’a 
medeniyeti ve adaletli yönetimi getirdiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz. 
Onların bıraktığı emanetleri yeniden ayağa kaldırıyo-
ruz. Kosovalı ve Kaçanikli yöneticilerin tek talebi, böl-
gelerinde bulunan tarihi eserlerin Osmanlı’nın gerçek 
sahibi uzman eller tarafından restore edilmesiydi. Biz 
de Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursalı hayırsever 
işadamlarımızın desteğiyle çalışmaları hemen baş-
lattık ve bir yıl gibi kısa bir sürede de restorasyonu 
tamamladık.  1940’lı yıllarda ahır olarak kullanılan ve 

acil bakıma ihtiyacı olan tarihi cami 
avlusu ve çevre düzenlemesi ile Ko-
sova için, kültürümüz için hayırlı ol-
sun” dedi.
Başkan Altepe, restorasyona maddi 
destek sağlayan Bursalı işadam-
ları Ali Yedikardeş ve İbrahim 
Alagöz başta olmak üzere 
emeği geçen herkese te-

şekkür etti.

Arasta Camii yeniden ayakta Gazi Baba küllerinden doğdu

ç ç

ç

Kosova’da bir Osmanlı eseri daha ayağa kalktı

Üsküp’te yaşayan Türk, Arnavut ve Makedon uy-
ruklu 300 Müslüman çocuk, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yar-
dımlaşma Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle 
erkekliğe ilk adımlarını attı.
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Suriye’deki mazlumlara yardım 
ulaştıracak tırlar, BUTTİM bahçe-

sinde gerçekleştirilen törenin ardın-
dan dualarla yola çıktı. Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın ve Türkiye’nin her zaman ihti-
yaç sahiplerinin yanında olduğunu söy-
ledi. Ramazan ayında ve özellikle Kadir 
Gecesi’nde önemli bir yardım kampan-
yasının gerçekleştirildiğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Dostluk ve kardeşliğin 
öne çıktığı önemli bir sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye ve 

Bursa her zaman dostlarının yanında 
olacaktır. Suriye halkı önemli sıkıntılar 
yaşıyor, sıkıntıları bitene kadar Suriye 
halkının yanında olacağız. Bursa’da ge-
çen hafta gönderilen 4 tırın ardından 
bugün de yüzde 90’ınını gıda malzeme-
lerinin oluşturduğu 8 yardım tırı yola 
çıkıyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin de bugün 
bir yardım tırıyla kampanyaya destek 
olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Su-
riye’deki zulmün bitmesini istedikleri-
ni belirterek, “Amaç, Suriye’deki halkın 
sıkıntılarına az da olsa destek olmaktır. 
İnsani Yardım Vakfı (İHH), MÜSİAD, 
BİHMED, Emirsultan Mahallesi sakin-
leri ve Verenel Derneği de kampanyaya 
destek oluyor. Kadir Gecesi’nde bu yar-
dımlar, Suriye halkına bayram hediyesi 
olacak” diye konuştu.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şube 
Başkanı Hüseyin Kaptan ise bugüne dek 
kampanyada 10 tır yardım yapmayı he-
deflediklerini ancak toplanan yardım-
ların bu rakamı aşıp 17 tıra ulaştığını 
anlattı. Konuşmaların ardından Bursa İl 
Müftüsü Mehmet Emin Ay öncülüğünde 
okunan dualarla yardım tırları Suriye’ye 
uğurlandı.

Mazlumlara yardım

İtfaiye Teşkilatı’nın gücüne güç katıldı

ç

ç

Olası yangın ve felaketlere anında müdahale için  İtfaiye Teşkilatı’nı ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Büyükşehir 
Belediyesi,  İtfaiye Teşkilatı’nın araç filosuna 14 yıldan sonra 28 yeni araç daha ilave etti.

Büyükşehir Belediyesi, İnsani 
Yardım Vakfı (İHH), MÜSİAD, 
BİHMED, Emirsultan Ma-
hallesi sakinleri ve Verenel 
Derneği tarafından toplanan 
8 tır dolusu yardım malze-
mesi daha Suriye’deki ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere yola çıkarıldı.

Bursa’da hayata geçirilen hizmet-
lerle kente çağ atlatan Büyükşehir 

Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli 
hizmet vermek amacıyla teknik ekip-
man ve araçlarına yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın araç 
filosuna 14 yıldan sonra yeni dahil edi-
len 28 araç, Küçük Sanayi İtfaiyesi’nde 
gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, daha sağlıklı ve çağdaş Bursa’yı 
oluşturduklarını ifade ederek, “Daha 
yaşanabilir ve daha güvenli bir Bursa 
için güzel uygulamalarımızı hayata ge-
çiriyoruz. İnsan odaklı çalışmalarımıza 
her alanda devam ediyoruz. Can ve mal 
güvenliği için itfaiye teşkilatımızın güç-
lendirilmesine önem veriyoruz” diye 
konuştu.
Olası yangın ve afetlerde itfaiyeye bü-
yük görev düştüğünü ve itfaiyecilerin 
özveriyle mesleklerini icra ettiklerini 
kaydeden Başkan Altepe, “İtfaiye teşki-
latına 24 yıl sonra bu dönemde perso-
nel alındı, 14 yıl sonra da 28 araç teşki-
lata dahil edildi. İtfaiyeye sağladığımız 
bu destek halkın can ve mal güvenliğine 
verdiğimiz önemi de gösteriyor” dedi.
Kentin ulaşımdan sosyal ve kültürel ya-
şama, tarihinden turizmine kadar her 
alanda geliştiğine değinen Altepe, bele-
diyecilikte bu döneme ulaşımla damga 
vurulduğunu ve Bursa’nın ulaşımda ez-
ber bozduğunu da söyledi.
28 yeni araç sisteme  
dahil edildi
Başkan Altepe, itfaiyenin çok önemli bir 
güç olduğunu belirterek, “Olası yangın-
larda İtfaiye anında ve çok etkili olması 
gereken bir teşkilat. Yangınlarda bir da-
kikada can ve mal kaybı yaşanabiliyor. 
Bunun önüne geçmek için Bursa’da 
İtfaiye Teşkilatı’na önemli katkılar sağ-
ladık, kentin farklı noktalarında yeni it-
faiye binaları kuruldu. Gönüllü itfaiyeci-
lere eğitimler verildi. Cankurtaran ekibi 
kuruldu. Bugün de 14 yıl sonra alınan 
28 yeni araçla itfaiye teşkilatımız daha 
da güçleniyor” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, 7 adet çift kabinli hiz-
met aracı, 3 adet dar sokak itfaiye aracı, 
3 su tankeri, 4 arama kurtarma aracı, 
10 adet yangına müdahale aracı ve 1 
adet 42 metrelik otomatik merdiven 
aracı olmak üzere toplam 28 aracın 
yaklaşık 7 milyon TL değerinde olduğu-
nu belirtti.
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Bursa Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı İbrahim Bur-
kay, Meclis Başkanı Remzi 
Topuk, Yönetim Kurulu ve 
Başkanlık Divanı üyeleri Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi ziyaret etti. 
Ağırlıklı olarak Bursa sana-
yiine farklı boyut kazandıran 
yerli tramvayın ele alındığı 
görüşmede konuşan BTSO 
Başkanı Burkay, “Otomotiv 
deyince akla detroit geliyor 
ancak otomotiv battı, det-
roit battı. Dolayısıyla tek bir 
sektörde ilerleme her zaman 
risk. Özellikle ileri teknoloji 
gerektiren farklı sektörlere 
yönelmeliyiz. Bu noktada 
sizin yaptığınız çalışmala-
rı takdirle izliyoruz. Yerli 
tramvay üretimi bu noktada 
önemli bir örnek. Bu tram-
vay çok daha önce üretile-
bilirdi. Çünkü Bursa olarak 
yeterli altyapı ve birikime 
sahibiz. Ancak birilerinin 
risk alması gerekiyordu. Siz 
bu riski aldınız, teşekkür 
ederiz. Çünkü yerli tram-
vayın üretilmesiyle birlikte 
Bursa sanayisi ve ekonomi-
siyle bir kez daha öne geçmiş 
oldu” diye konuştu.

BTSO olarak BUTGEM, Ulu-
tek ve Yeşil çevre Arıtma 
tesisleri gibi farklı alanlarda 
Büyükşehir Belediyesi ile 
ortak çalışmaları olduğunu 
hatırlatan Burkay, Bursa sa-
nayinin yanında tarihi, kül-
türel ve doğal kaynaklara da 
sahip. Bunları zenginliğe dö-
nüştürmek bizim elimizde. 
Yerli tramvay başta olmak 
üzere her alanda kente sağ-
ladığımız katma değer için 
teşekkür ediyoruz” dedi.
Bursa sorunlarını  
çözecek güce sahip
Raylı sistemlerden deniz 
ve hava ulaşımına, tarihi ve 
kültürel mirastan turizme 
kadar geniş bir yelpazede 
hayata geçirdikleri çalış-
maları anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe ise Bursa’nın kendi so-

runlarını çözebilecek güce 
sahip olduğunun altını çizdi. 
Deniz ulaşımında BUDO ile 
hava ulaşımında Seabird ile 
önemli bir mesafe aldıkları-
nı hatırlatan Başkan Altepe, 
“Ancak şuanda Bursa’nın en 
önemli sıkıntısı hava ulaşı-
mı. Bursa’da yatırım yapan 
800’e yakın yabancı firma 
var. Gerek bu firma temsilci-
lerini gerekse yabancı turist-
leri doğrudan Bursa’ya çeke-
bilmek için Bursa merkezli 
uçuşların olması gerekiyor. 
Bunun için de gerekli adım-
ları atıyoruz. Sağlık turizmi 
konusunda önemli adımlar 
atıyoruz, kür merkezleri açı-
yoruz. Bu merkezlerden ya-
rarlanmak isteyenleri doğ-

rudan Bursa’ya getirmeliyiz. 
Bursa’nın havaalanı cıvıl cı-
vıl olmalı” diye konuştu.
Karşılarına çıkan hiçbir 
sorunu “Büyükşehir’in işi 
değil” diyerek geri çevirme-
diklerinin altını çizen Baş-
kan Altepe, “Çünkü bu kente 
sağlanan her artı değer, Bur-
sa ekonomisine gelir olarak 
dönüyor. Bizim vergilerden 
aldığımız yüzde 5 pay, yıl-
başından sonra yüzde 6’ya 
çıkacak. Dolayısıyla bu yatı-
rımlarla hem Bursa hem de 
belediye kazanacak” dedi.
Ziyaretin sonunda BTSO 
Başkanı Burkay, günün anı-
sına Başkan Altepe’ye çini 
vazo hediye etti.

B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin de deste-

ğiyle Bursa’da 6 hafta boyun-
ca ağırlanıp Türk kültürünü 
yakından tanıyan ABD’li 
öğrenciler, Bursa’yı çok sev-
diklerini söyledi. Iseworld 
Öğrenci Değişim Programı 
kapsamında 2. kez Bursa’da 
misafir edilen öğrenciler, bu 
sayede Türk aile yapısını da 
birebir gözlemleme fırsatı 
buldu. Bursa’da 6 hafta bo-
yunca gönüllü lise öğrencile-
rinin evlerinde hem kültürel 
değerleri tanıyan hem de 
Türkçe öğrenen ABD’li genç-
ler, Bursa’da çok güzel ağır-
landıklarını belirtti. Ame-
rikalı 15 öğrenci, Bursa’da 
kaldıkları sürede kentin 
tarihi ve turistik eserlerini 
de gezdi. Mudanya’da ‘Türk 
–Amerikan Dostluk Ormanı’ 
da oluşturulan programda 
İznik ve Çanakkale’ye de ge-
ziler düzenlendi.
ABD’li öğrenciler, Türk öğ-

rencilerle birlikte, programa 
destek veren Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Tarihi Belediye Binası’nda 
gerçekleştirilen ziyarette, 
öğrencileri, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karadağ kabul etti. 
Başkanvekili Karadağ, ko-
nuşmasında dostluk mesaj-
ları vererek, “Çocuklarımızın 
mutlu oldukları yüzlerinden 
okunuyor. Dünyanın bu dost-
luğa, sıcaklığa, gönül gönüle 
olmaya ihtiyacı var. Bizler de 
güler yüzlü insanların sayısı 
çoğalsın istiyoruz. Gençleri-
miz geleceğe umut veriyor” 
diye konuştu.
Iseworld Kültürlerarası Öğ-
renci Değişim Program Ko-
ordinatörü Kemal Alton da 
gençlerin 6 haftada çok güzel 
anılar biriktirdiklerini ifade 
ederek, “Amerikalı gençler 
bu kenti tanıyıp, değerle-
ri görme fırsatı buldular. 
Programa verilen destekten 

dolayı bizler de Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür edi-
yoruz” şeklinde konuştu.
Türkçe öğrenmeye  
devam edecekler
ABD’li öğrencilerden Matt-
hew Miller, duygularını ifade 
ederek, “Bursa, çok güzel bir 
şehir, burada çok eğlendik. 
Bursa’ya yeniden gelmek 
istiyoruz. İnşallah, Türkçe 
öğrenmeye bundan sonra da 
devam edeceğiz” dedi.
Türk öğrencilerden Hüdanur 
Demir de programı duyar 
duymaz bir öğrenciyi misa-
fir almaya gönüllü olduğunu 
söyleyerek, “İlk günden iti-
baren çok güzel deneyimler 
yaşadık. İlk günler yeni ko-
nuğum için heyecanlıydım, 
şimdi ise misafirlerimizden 
ayrılacağımız için hüzünlü-
yüm” diye konuştu. Ziyaretin 
sonunda Başkanvekili Kara-
dağ, konuklarına Bursa’ya 
özgü hediyeler verdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, İstanbul Harp Akade-

misi Silahlı Kuvvetler Okul Komutanlı-
ğı görevine atanan Tuğgeneral Cengiz 
Karacabey ile Merinos Parkı’ndaki Gö-
nül Dostları Sofrası’nda bir araya geldi. 
Karacabey’in Bursa’da başarılı çalış-
malara imza attığını söyleyen Başkan 
Altepe, “Tuğgeneral Cengiz Karacabey, 
artık fahri Bursalı. Kendisi Bursa’da gü-
zel çalışmalarda görev aldı. Yeni göre-
vinde de kendisine başarılar diliyorum. 
Karacabey’in Bursa’ya katkılarının bun-
dan sonra da devam edeceğine inanıyo-
rum” diye konuştu. Bursa’da 5 yıl görev 
yaptığını belirten Tuğgeneral Karacabey 
ise her zaman Başkan Altepe’nin deste-
ğini yanında hissettiğini ifade ederek, 
“Havacılığı Bursa’da güzel bir noktaya 
taşımaya çalıştık ” dedi.
Karacabey, Işıklar Askeri Hava Lisesi’nin 
Burç isimli dergisini; Bakan Altepe ise 
Tuğgeneral Karacabey’e Bursa bıçağı 
hediye etti.

Karacabey
veda etti

Patronlar ipekböceğini övdü

ABD’li öğrenciler Bursa’ya hayran kaldı

ç

ç

ç

Başkan Altepe’yi ziyaret eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yerli tramvay daha önce üreti-
lebilirdi. Çünkü yeterli altyapı ve birikime sahibiz. Ancak birinin risk alması gerekiyordu. Bu 
riski aldığınız için teşekkür ederiz” dedi. 

Bursa’da misafir edilen ve Türk kültürünü yakından tanıma şansı 
bulan ABD’li öğrenciler, Bursa’ya hayran oldu.

Işıklar Askeri Hava Lisesi 
Okul Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Cengiz Karaca-
bey, Başkan Altepe’ye veda 
ziyaretinde bulundu.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından An-
kara – İzmir yoluna alternatif olarak 
yaptırılan Soğanlı 30 Metrelik İmar 
Yolu’nda yaya kaldırımı düzenleme 
çalışmaları başladı. 

Büyükşehir Belediyesi, sosyal donatı alanı ve yeşil alan bulunmayan Küplüpınar 
Mahallesi’nde 5 parsel üzerindeki 8 binayı yıkarak mahalleliye nefes aldıracak bir 
meydan kazandırıyor. 

Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından bu 
dönem Bursa’ya ka-

zandırılan 410 kilometre-
lik yol arasında yer alan 
ve Ankara-İzmir yolunun 
yükünü önemli ölçüde 
azaltacak olması nede-
niyle büyük önem taşıyan 

Soğanlı 30 metrelik imar 
yolunda çalışmalar son 
aşamaya geldi. Yalova 
yolu – Sırameşeler arasın-
daki yaklaşık 2 kilometre-
lik güzergah üzerinde yer 
alan 245 binadan 241’i 
yıkılırken, kalan 4 bina 
ile ilgili çalışmalar de-
vam ediyor. Güzergahtaki 
altyapı çalışmaları da ta-
mamlanırken, yaya yolla-
rı ve tretuvar düzenleme 
çalışmaları da Yalova yolu 
giriş tarafından başlatıldı. 
Ankara – İzmir yoluna 
önemli bir alternatif olan 

30 metrelik yolda devam 
eden çalışmaları yerin-
de inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Bayram 
Vardar’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Yeni 
açtıkları yolun ulaşım 

kolaylığı yanında bölge-
ye çağdaş bir görünüm 
de kazandırdığını ifa-
de eden Başkan Altepe, 
“Yeni açtığımız yol artık 
Yalova yoluna bağlandı. 
Altyapı çalışmaları bitti 
şimdi tretuvar ve refüj 
düzenleme çalışmalarını 
başlattık. Daha önce 5-6 
metrelik dar sokakların 
bulunduğu bölge modern 
bir bulvara kavuşmuş 
oluyor. Kalan 4 binanın 
da yıkılmasının ardından 
yolu kısa zamanda hiz-
mete açmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Bursa’yı daha yaşanabilir ve 
çağdaş bir kent haline getirmek 

amacıyla çarpık ve yoğun yapılaş-
manın yaşandığı kent merkezinde-
ki mahallelere de el atan ve birçok 
mahalleye yeşil alan ve meydanlar 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
Küplüpınar Mahallesi’ne de yeni bir 
meydan kazandırıyor. Dar sokaklar 
ve birbirine geçmiş binalarla çev-
rili olan Küplüpınar Mahallesi’nde 
vatandaşların nefes alabileceği bir 
alan bulunmaması üzerine Hacı Halit 

Camii’ni çevreleyen 5 parsel üzerin-
deki 8 adet binanın kamulaştırması 
yapıldı. Kamulaştırmaları tamamla-
nan binaların yıkımına başlandı.
Yıkarak güzelleştiriyoruz
Özellikle kent merkezindeki eski 
mahallelerin birçoğunda çocuk oyun 
alanı, yeşil alan, park gibi sosyal do-
natı alanı bulunmadığını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, bu mahallelere hizmet 
götürmenin tek yolunun yıkımlar-

dan geçtiğini söyledi. Küplüpınar 
Mahallesi’nde de vatandaşların nefes 
alabileceği bir yer bulunmadığını ifa-
de eden Başkan Altepe, “Hacı Halit 
Camii’nin kuzeyindeki 5 parsel üze-
rinde bulunan 8 binanın kamulaştır-
masını yaptık. Yıkımların ardından 
burada 500 metrekarel  ik bir alan 
kazanacağız. Cami avlusu ile bütün-
leştiğinde burası sosyal donatı ve ye-
şil alan imalatlarıyla halkımızın nefes 
alacağını bir buluşma noktası olacak” 
dedi.

Bursa yeni 
bulvarına 
kavuşuyor

Mahalleler yıkımlarla güzelleşiyor

ç

ç

Yıldırım’a bir ana yol daha
Son 4 yıl içinde yeni açılan ve 
genişletilen yol uzunluğunu 

410 kilometrenin üzerine çıkaran 
Büyükşehir Belediyesi, daha önce 
hizmete açtığı Vişne Caddesi, Der-
ya Caddesi ve Eflak Caddesi ile 
genişletme çalışmalarının devam 
ettiği Dağyolu Caddesi’nin ardın-
dan Vişne Caddesi’nin hemen al-
tındaki Köklü Caddede de genişlet-
me çalışmalarını başlattı. Planlar 
üzerinde 11 Eylül Bulvarı ile Vatan 
Caddesi’ni birbirine bağlayan an-
cak uygulamada üzerinde evlerin 
bulunduğu Köklü Caddesinde yol 
üzerinde kalan biraların kamu-
laştırma çalışmalarına hız verildi. 
Kamulaştırması tamamlanan 5 bi-
nanın yıkımına da hemen başlandı.
Planlar uygulanıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, planlarda olup da, uy-
gulamada bulunmayan yolların 
açılması için bu dönem yoğun bir 
çaba harcadıklarını söyledi. Baş-

kan Altepe, “Bu caddenin açılması 
yönünde bölge halkının yoğun bir 
talebi vardı. Biz de hemen Köklü 
Cadde’yi kamulaştırma programı-
na aldık ve kamulaştırması biten 
5 binanın yıkımını yapıyoruz. Bu 

yıkımlarla 650 metre uzunluğunda 
bir yol ortaya çıkmış olacak. Ekip-
lerimiz yıkımın ardından yol dü-
zenleme çalışmalarını hemen baş-
latacak. 11 Eylül Bulvarı ile Vatan 
Caddesi’ni birbirine bağlayan bu 
önemli arter üzerindeki çalışma-
larımız etap etap devam edecek” 
dedi.
Keskin’den teşekkür
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin de ana arterlerin ulaşımın 
can damarları olduğunu belirte-
rek, hem kendilerinin hem de Bü-
yükşehir Belediyesi’nin çalışmala-
rıyla Yıldırım’da ulaşım konusunda 
önemli mesafe kat ettiklerini vur-
guladı. Yıldırım’da 224 çıkmaz so-
kağı ulaşıma açtıklarını hatırlatan 
Keskin, “Büyük caddelerimizi de 
Büyükşehir Belediyemiz açıyor. 
İlçemize yeni bir ana arter kazan-
dırdıkları için Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve ekibine teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

ç

Büyükşehir Belediyesi, 11 Eylül Bulvarı ile Vatan Caddesi’ni birbirine bağlayan Köklü 
Cadde üzerinde kalan binalardan kamulaştırılan 5’nin yıkımını başlattı. 
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Gemlik’te 10 yıldır metruk halde kaderine 
terk edilen ancak Büyükşehir Belediyesi 

tarafından tadilatları tamamlanarak hizmete 
açılan Narlı Sosyal Tesisleri, konaklama hizme-
tinin de başlamasıyla tam bir tatil cennetine dö-
nüştü. İki hafta önce dubleks bungalov evlerde 
konuklarını ağırlamaya başlayan tesisler, kısa 
sürede yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Bursa merkezine sadece 50 kilometre mesafe-
de olan Narlı Sosyal Tesisleri, konuklarına 3’er 
günlük iki ayrı paket programla hizmet veriyor. 
Zeytin ve çam ağaçları arasındaki bungalov ev-
lerde kalan konuklarına sabah, öğle ve akşam 
yemeğiyle tam pansiyon olarak hizmet veren 
tesisler, kısa sürede tatilcilerin yeni rotası ha-
line geldi. Narlı´da, bu özel tesislerde konak-
lamak isteyen vatandaşlar; pazartesi, salı ve 
çarşamba günleri kişi başı 60 TL; perşembe, 
cuma ve cumartesi günleri için ise kişi başı 80 
TL ödeyecekler. 
Detaylı bilgi için BURFAŞ telefon:
444 9 444 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası, 2013 – 2014 öğre-

tim yılında müzikal yeteneğini ortaya 
çıkarmak isteyen yetenekli öğrencile-
rini arıyor.
Sanatçı adaylarının yetenek sınavıy-
la katılacağı eğitimlerde; Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk Müziği branşla-
rıyla Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği çocuk korolarına katılmak 
isteyen vatandaşlar, 20 Eylül tarihine 
kadar ön kayıt yaptırabilecek, 21 Ey-
lül Cumartesi günü de kesin kayıt için 
sınava girecekler.
Yeteneğini geliştirmek isteyen tüm 
vatandaşlar, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde faaliyet gösteren Orkest-
ra Şube Müdürlüğü’ne bizzat başvura-
bilir veya 270 82 40 ve 270 82 41 nu-
maralı telefonlardan bilgi alabilirler.

Bursa Kent Konse-
yi (BKK) Engelliler 

Meclisi tarafından yürü-
tülen ‘Plastik Kapak Top-
lama’ kampanyası ihtiyaç 
sahiplerinin yüzü gül-
dürmeye devam ediyor. 
Kampanya kapsamında 
toplanan plastik kapak-
lardan elde edilen gelir-
lerle ve hayırseverlerin 
katkılarıyla alınan 60 
akülü sandalyenin ardın-
dan 20 akülü sandalye 
daha törenle sahiplerine 
teslim edildi. 
Bursa Kent Konseyi 
(BKK) Başkanı Semih 
Pala, gönüllülerin des-
tekleriyle hayırlı bir iş 
yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Bu 
zamana kadar 60 adet 
akülü sandalye dağıt-
tıklarını, 20 adet akülü 
sandalyeyi de törenle 
verdiklerini belirten 
Pala, “Komisyon kararıy-
la hak kazananlar ara-
sında da kura çekilerek 
sandalyeler dağıtılıyor. 
80 engelli bireyimize bu 
şekilde akülü sandal-
yelerini teslim ettik. Ne 
kadar çok kapak topla-
nırsa, bizlerde o kadar 
çabuk akülü sandalyeleri 
teslim ederiz. Ayrıca ‘Üç 
Yürek El Ele’ ve ‘Engelsiz 
Nağmeler’ projeleri de 
akülü sandalye projesini 
destekleyen çalışmalar-
dır. Türkiye’nin en büyük 
sosyal sorumluluk pro-
jesi olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bu elbet-
te gönüllülerimizin ve 
Bursa Kent Konseyi’nin 
başarısıdır” diye konuş-
tu.
BKK Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim Sön-
mez, 100 akülü sandalye 
hedefiyle başlattıkları 

kampanyada 80 adete 
ulaştıklarını kaydetti. 
Projeyi 100’e ulaştıktan 
sonra bitirmeyeceklerini 
açıklayan Sönmez, Bur-
salıların engelli bireyler 
konusunda duyarlı hale 
gelmesinin de sevindiri-
ci olduğunu belirtti. BKK 
Engelliler Meclisi’nin 
gönüllü üyesi Ayhan 
Zenbilci ise kapak top-
lama projesine Bursa’da 
herkesin sahip çıktığını, 
akülü araçların dağıtı-
mı kadar rahat hareket 
edebilecekleri alanla-
rın oluşturulmasının da 
önemli olduğunu ifade 
etti. Kaldırımların işgal 
edilmemesini, yayala-
ra bırakılmasını isteyen 
Zenbilci, özellikle esnafın 
kaldırımları teşhir alanı 
yapmaktan vazgeçmesini 
talep etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Narlı Sosyal Tesisleri deniz manzaralı 
dubleks bungalov evleri, son derece ferah açık ve kapalı restoranı ve iki ayrı pla-
jıyla konuklarına 5 yıldızlı tatil imkanı sunuyor.

Plastik kapaklar 
umut oluyor

Büyükşehir kalitesiyle 5 yıldızlı tatil imkanı

ç

ç

ç

‘Plastik Kapak Toplama’ kampanyası 
kapsamında daha önceden dağıtılan 
60 akülü sandalyenin ardından 20 
yeni akülü araç daha düzenlenen tö-
renle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nda öğrenim görmek isteyen vatandaşlar, 
20 Eylül Cuma gününe kadar ön kayıt yaptırabilecekler.

Orkestra yeni yeteneklerini arıyor
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Yaz akşamlarında tiyatroya ilgi büyük

ç

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ ve Belediyespor Kulübü tarafından 
organize edilen Kent Gönüllüleri İzcilik Kampı´na 2 binin üzerinde öğrenci katıldı.Bursa’da 8 yıldır yaygın eğitim veren 

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (BUSMEK) yeniden eği-
time başlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, usta sanatçı Münir Canar’ın yazıp yönettiği 
‘Bir Mahalle ki’ adlı ortaoyununu yaz boyunca köylerde sahneledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri 

ve Kararlar Dairesi Baş-
kanlığı Sosyal İşler Şube 
Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen Bursa Sanat ve 
Meslek Eğitimi Kursları 
(BUSMEK), 2013-2014 
eğitim dönemine hazırla-
nıyor. Bursa’nın farklı böl-
gelerinde bulunan 14 kurs 
merkezi ile 120 branşta 
eğitim veren BUSMEK’e 
katılmak isteyen vatan-
daşlar, başvurularını in-
ternet üzerinden yapıyor.
Kurslara kayıt yaptırmak 
isteyen kursiyer adayları, 
http://busmek.bursa.bel.
tr/ adresindeki ‘online 
başvuru’ linkini tıklaya-
rak başvuru yapabilirler. 
Kayıt olmak isteyen kursi-
yer TC kimlik numarasını 
girerek, ilgili tüm seçe-
nekleri hatasız ve doğru 
bir şekilde doldurmalıdır. 
Vatandaşlar ayrıca, BUS-
MEK Merinos Yönetim 
Merkezi’nden veya (0 
224) 254 30 30 numara-
lı telefon ile eğitimler ve 
başvurular hakkında bilgi 
alabilecekler.
Yeni dönem Eylül’de, eği-
timler Ekim’de başlıyor
BUSMEK 2013-2014 
eğitim öğretim dönemi 

Eylül’de başlayacak. Her-
kesin kişisel gelişimine 
uygun bir branş bulabile-
ceği BUSMEK’te eğitimler 
hafta içi ve hafta sonu ol-
mak üzere 3 grupta eği-
timler gerçekleştirilecek. 
Eylül ayında açılacak olan 
kurs merkezlerinde, kurs 
idarecileri eğitim hazır-
lıklarını tamamlayacak. 
Alanında uzman usta öğ-
reticilerimiz ile birlikte 
kurslar, Ekim ayının başın-
da başlayacak. BUSMEK 
eğitimleri ve yeni açılacak 
olan kurslar hakkında 
bilgi edinmek isteyenler 
http://busmek.bursa.bel.
tr/ adlı siteden bilgi sahibi 
olabilecekler.
İstihdama yönelik mesle-
ki teknik eğitimlerin yanı 
sıra, el sanatları, gelenek-
sel Türk-İslam sanatları, 
bilgisayar teknolojileri, 
yabancı dil eğitimleri, spor 
gibi birçok farklı branşta 
eğitimler veren BUSMEK, 
1 Ekim’de kapısını kursi-
yerlere açacak. Kontenja-
nı dolan bazı branşlarda 
(kurs bitiş tarihine göre) 
yeni gruplar açılacak. Yeni 
kayıtlardan haberdar ol-
mak için web sitemizdeki 
duyuruları takip edebilir-
siniz. 

Bu yıl ilk 3 haftadan sonra Ra-
mazan ayı nedeniyle ara ve-

rilen Kent Gönüllüleri İzci Kampı, 
tüm hızıyla devam ediyor. Kerkük 
ve Bulgaristan’dan gelen izcilerin 
de katıldığı 4. hafta izci kampı, eğ-

lenceli anlara imza atıyor. Dağcılık, 
ok atma, at biniciliği, dağ bisikle-
ti, oryantiring ve badminton gibi 
sporların yanı sıra amatör telsizci-
lik, ebru sanatı, afet eğitimi ve gece 
yürüyüşü gibi farklı etkinlikler de 

gerçekleştiriliyor. Yabancı konukla-
rının da katılımıyla uluslararası bir 
kimlik kazanan Kent Gönüllüleri 
İzci Kampı, 5. dönemin ardından, 
Eylül ayında, bu yılki programını 
tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, çevre yerleşimlerde 

yaşayan vatandaşları tiyatro ile ta-
nıştırmak amacıyla gerçekleştirdiği 
‘Her Yerde Tiyatro’ projesine yaz 
boyunca devam etti. Sanatçılar, Türk 
Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden 

usta sanatçı Münir Canar’ın yazıp 
yönettiği ‘Bir Mahalle ki’ adlı orta-
oyunu ile Ramazan akşamlarında 
da vatandaşları doyasıya eğlendir-
di. Tirilye’den başlayan yaz turnesi 
2. Bölüm kapsamında kentin pek 
çok noktasına ulaşan sanatçılar, 

hem vatandaşlardan hem de bele-
diye başkanları ve muhtarlardan 
büyük ilgi görüyor. Şehir Tiyatrosu 
sanatçıları, Keles, Güzelyalı, İnegöl, 
İznik Boyalıca, Orhaneli Karıncalı 
ve Harmancık’ta bir araya geldikleri 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Busmek’te dersler 
1 Ekim’de başlıyor

ç

ç

ç

İzciler doğa sınavında

Büyükşehir, e-Devlet’e 
entegre oldu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tüm 

kamu hizmetlerine tek bir 
noktadan erişim imkanı 
sağlayan www.turkiye.gov.
tr adresli internet sitesi 
e-Devlet Kapısı’na entegre 
oldu. Kamu hizmetlerini, 
vatandaşlara, işletmelere, 
kamu kurumlarına bilgi 
ve iletişim teknolojileriyle 
etkin ve verimli bir şekil-
de sunmayı amaçlayan 

sistemde, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi de 24 ildeki 
59 belediye arasındaki 
yerini aldı. Vatandaşlar 
e-Devlet Kapısı üzerinden 
beyan bilgileri sorgulama, 
borç bilgileri sorgulama, 
sicil bilgileri sorgulama ve 
tahsilat bilgileri sorgula-
ma işlemlerini yapabile-
cekleri gibi bilgi edinme 
başvurularını da bu yolla 
yapabilecekler.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gerek tesis gerekse sporcu sayısıyla Türkiye´nin en sportmen ili olan Bursa’ya, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kazandırılan Fethiye Spor Kompleksi’nin 15 gün içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye-
si, Bursa’nın ‘Spor Kenti’ 

kimliğini yeni tesislerle canlan-
dırmaya devam ediyor. Bu kap-
samda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kente kazandırılan 
ve Veledrom sahalarına alterna-
tif olarak yapılan Minareliçavuş 
Spor Tesisleri, hizmete girmek 
için gün sayıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (BASKF) Başka-
nı Cemal Vardar ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık ile birlikte 
Minareliçavuş Spor Tesisleri’nde 
incelemelerde bulundu.
Biri çim diğeri de halı olarak dü-
zenlenen standart ölçülerdeki 
futbol sahalarının 20 gün içeri-
sinde hizmete açılacağını belir-
ten Başkan Altepe, “Burada yeni 
stadyum yapılacağından kaldırı-
lan Veledrom sahalarının yerine, 
biri çim biri de halı olmak üzere 
standart ölçülerde 2 futbol sahası 
oluşturduk. Önceki adı ‘Oyak Re-
nault’ olan ve ismini ‘Yeşil Bursa’ 
olarak değiştiren futbol takımı-
mız, 3. lig maçlarını buradaki çim 
sahada yapabilecek. Halı sahada 
da tüm amatör kulüpler hazırlık 
çalışmalarını gerçekleştirebile-
cekler” diye konuştu.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Cemal Var-
dar da Bursa´da amatör spor-
daki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla temeli atılan tesislerin 
tamamına yakınının bugün faali-
yette olduğuna değinerek, “Diğer 
ilçelerimizde olduğu gibi bu gü-
zel sahalarda da müsabakaların 
yapıldığını görebilmek, bizlere 
büyük mutluluk verecek. Tesis-
lerin şimdiden Bursa´ya hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye amatör spora verdiği 
desteklerden ve kazandırdığı te-
sislerden dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Vardar, Büyükşehir Belediye-
si’nin amatör sporu destekleme-
ye devam edeceğine inandığını 
da sözlerine ekledi.

Amatör spora ve sporcu-
lara desteklerini sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ‘Spor Kenti Bursa’ hede-
fiyle gerçekleştirilen spor te-
sisi yatırımlarına Fethiye Spor 
Kompleksi ile yeni bir tesis daha 
ekleniyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilen Fethiye Spor 

Kompleksi’nde incelemelerde 
bulundu.
Bursa´nın spor tesisi ve sporcu 
sayısı bakımından Türkiye lide-
ri olduğunu vurgulayan Başkan 
Altepe, “Son 4,5 yılda açtığımız 
spor tesisi sayısı 105’i buldu. 
Yaptığımız yatırımlarla birlik-
te, sporcu sayısı da hızlı bir ar-
tış gösterdi. Sporcu sayımızın 
artmasıyla artık Bursa, sporda 

Türkiye’nin lideri konumuna 
yükseldi. Bugün 48 bin 200 ra-
kamıyla Türkiye´nin en fazla 
öğrenci sporcu sayısına sahip il 
olduk” dedi.
Başkan Altepe, 15 gün içerisin-
de açılışı yapılacak olan Fethiye 
Spor Kompleksi’nin futbol saha-
ları, yüzme havuzu, kapalı spor 
tesisi ve çeşitli branşlara ait spor 
alanlarıyla spora ve sporculara 

hizmet vereceğini söyledi. Tesi-
sin geniş bir alanı kapsadığını 
belirten Başkan Altepe, “Ama-
tör spora gerçek anlamda sahip 
çıktığımızı bu şekilde göstermiş 
oluyoruz. Başta Fethiye olmak 
üzere tüm Nilüfer ilçesi ve diğer 
bölgeler, bu tesislerden istifade 
edebilecek. Buraya gelen ama-
tör sporcularımız, belediyemiz 
öncülüğünde maçlara hazırla-
nabilecekler” diye konuştu.
Başkan Altepe´ye inceleme sı-
rasında Bursa Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu (BASKF) 
Başkanı Cemal Vardar ile Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı İlhan Satık 
da eşlik etti.

ç

ç

Sportmen şehir Bursa’ya yeni bir tesis daha

Minareliçavuş Spor 
Tesisleri gün sayıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Spor kenti Bursa’ya 
kazandırdığı tesislerden olan Minareliçavuş Spor 
Tesisleri, 20 gün içinde genç sporculara hizmet 
vermeye başlayacak.
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Bursa’yı ulaşımdan tarih ve kültüre 
kadar her alanda geleceğe taşırken, 

yeni açılan tesislerle ‘Spor kenti Bursa’ 
kimliğine değer katan Büyükşehir Beledi-
yesi, tesis hamlesine devam ediyor. Hür-
riyet Mahallesi’nde Ziraat Okulu denilen 
alanda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tah-
sis edilen noktada yapılan Adalet Spor 
Tesisleri’nin açılış töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
amatör spora desteklerinin süreceğini 
söyledi.
“Adalet spor tesisleri amatör 
spora can katacak”
Bursa’nın geleceği için koyulan hedeflerde 
sporun önemli yer tuttuğunu anlatan Baş-
kan Altepe, “Spor kenti Bursa’ya güzel bir 
tesis daha kazandırıyoruz. Hürriyet ve Al-
tınok spor kulüplerinin yanı sıra Soğukku-
yu ve Mutlular spor kulüplerinin de yarar-
lanacağı bu tesis, geleceğin sporcularını 
yetiştirecek. Amatör sporun nabzının ata-
cağı bu tesis, 9 yıldır bölgeye kazandırmak 
istediğimiz bir tesisti. Bugüne kadar çok 
uğraştık ama olmadı, ancak bu dönemde 
Ziraat Okulu dediğimiz bu alanın Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nden ve ilgili kurumlardan 
tahsisini aldık. Bölgeye yakışan, bölgedeki 
kulüplere can katacak, gençlere aktivite 
merkezi olacak tesisin açılışından dolayı 
çok mutluyuz” diye konuştu.
Sporcu sayısı İstanbul’u geçti
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarından da bahsederek, “Bursa, 
spor kenti olsun, 7’den 70’e herkes spor 
yapsın istiyoruz. Sağlıklı ve disiplinli bir 
gençlik yetişsin. Gençlerimiz gözbebeği-
mizdir. Her zaman amatör spora destek 
vermeye devam edeceğiz, amatör spor 
için ne yapsak azdır. Belediyespor kulü-
bümüz 6 bin lisanslı sporcusuyla başarı-
larını Avrupa’ya taşıyor. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak bugüne dek 105 tesisi kente 
kazandırdık, 120’ye ulaşmayı hedefliyo-
ruz. Sporda İstanbul’dan sonra ikinci ol-
mayı hedeflemiştik artık sporcu sayısın-
da İstanbul’un önüne geçtik. İstanbul’da 
44 bin, Bursa’da 48 bini aşkın sporcu var” 
şeklinde konuştu.

“Bursa hızını aldı”
Başkan Altepe, Bursa’nın gurur verici bir 
noktada olduğunu da ifade ederek, “Bur-
sa, hızını aldı gidiyor. Bugüne dek sporda 
Türkiye’de örnekti, artık dünyaya örnek 
oluyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım-
larıyla sporun geleceğini de düşün-
düğünü vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bursa’nın gençlerine sahip çıkması 
ve Bursaspor’a da altyapıdan sporcu 
yetişmesi için yatırımlarımızı sürdü-
receğiz. Bursa kulüpleriyle de marka 

olacak. 30 bin metrekare alanda kuru-
lan Adalet Spor Tesisleri, 7200 metre-
kare futbol sahası, 2800 metre yürü-
yüş ve koşu parkuru, otopark ve idari 
bina alanından oluşuyor. Tesis 2 mil-
yon TL’ye (2 trilyon) mal oldu. Ama-
tör sporun nabzı artık burada atacak” 
diye konuştu.
Milletvekili Su’dan Büyükşehir’e övgü
AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su da 
keyifle izlediği törende, “Tesislerin teme-
lini birlikte atmıştık, açılışını da birlikte 
yapıyoruz. Bursa’da belediyeler atakta. 

Büyükşehir Belediyesi ise tek kelimeyle 
maşallah, havada, karada, denizde her 
yerde çalışıyor. Sporda da önemli te-
sisleri hizmete açıyor” diyerek, Başkan 
Altepe’yi tebrik etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar ise Büyükşehir Belediyesi ve 
Osmangazi Belediyesi’nin işbirliğiyle 
bölgenin ihtiyaçlarının giderildiğini ve 
bölgenin yatırım açısından çok şanslı ol-
duğunu kaydetti.
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu Başkanı Cemal Vardar da çok sayı-
da spor kulübünün bulunduğu Hürriyet 
Mahallesi’ne özellikli bir tesis kazandı-
ran Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Var-
dar, gençlerin bu tesislerde spor yaparak 
sağlıklı bir geleceğe emin adımlarla yürü-
yeceğini belirtti.
Başkan Altepe’ye teşekkür
Adalet Mahallesi Muhtarı Sabri Saç, Hür-
riyet Spor Kulübü 2.Başkanı Metin Pınar-
cı ve Adalet Spor Kulübü adına Mümin 
Gözyılmaz da Adalet Spor Tesisi’ni böl-
geye kazandıran Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ede-
rek, destekleri için çiçek, plaket ve forma 
hediye etti. Törende, Altınok ve Hürriyet 
Spor kulüpleri sporcuları ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü izcileri de spora 
desteklerinden dolayı Başkan Altepe’ye 
bol bol tezahürat etti. Kurdele keserek 
tesisin açılışını gerçekleştiren protokol 
üyeleri daha sonra penaltı atarak futbol-
daki yeteneklerini sergiledi ve genç spor-
cularla fotoğraf çektirdi. Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Semih Pala ile Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları da törene katıldı.

ç
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‘Spor Kenti Bursa’ hedefiyle spor yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi’nde 
yaptırılan Adalet Spor Tesisleri, törenle hizmete açıldı.

9 yıllık hayal gerçek oldu
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Stadyum çatısında montaj başladı

Briç ustaları 
Bursa’da buluştu

Büyükşehir 
teniste iddialı

Türkiye Briç Fe-
derasyonu (BFD) 

tarafından bu yıl ilk kez 
gerçekleştirilen ‘2013 
Türkiye Kulüpler Ta-
kım Şampiyonası’, 64 
takım ve 400 sporcuyu 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) bir araya getirdi. 
Türkiye’de, ‘zihin spo-
ru’ olarak kabul edilen 
briçin yaygınlaştırılması 
amacıyla Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 

şampiyonanın açılış mü-
sabakaları da Merinos 
AKKM Zeki Müren ve 
Müzeyyen Senar Sergi 
Salonu’nda yapıldı.
Türkiye genelinde 10 
bölgede yapılan eleme 
karşılaşmalarında başa-
rılı olup final oynamaya 
hak kazanan 64 takımın 
katıldığı şampiyonada, 
sporcular şampiyonluk 
için mücadele etti. Orga-
nizasyon, 5 gün boyunca 
Bursa’da keyifli anlara 
imzasını attı.

Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor 

Kulübü’nün tenis bran-
şında, 150’si lisanlı, 
toplam 240 sporcu ça-
lışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Yaz ve kış okul-
ları olarak farklı gruplar 
halinde çalışmalarına 
devam edilen teniste, 
sporcular, ulusal ve ulus-
lararası başarılarına her 
geçen gün yenilerini ekli-
yor. Çalışmalarını Acem-
ler Tenis Kortları’nda 
sürdüren sporcular, ala-
nında uzman 6 antrenör 
gözetiminde yetenekle-
rini geliştiriyor.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü Baş 
Antrenörü Mesut Aybay, 
5 yaş itibariyle tenis oy-
namaya başlayan çocuk-
ların 8 yaşında lisanslı 
sporcu olarak resmi 
müsabakalarda kulübü 
temsil edebildiğini söy-
lüyor. Özverili çalışma-
larıyla Bursa’nın adını, 
ulusal ve uluslararası 
platformlarda duyur-
mayı hedeflediklerini 
belirten Aybay, Bursa’da 
tenis branşında kalite-
nin çıtasını daima en 
üstte tuttuklarını da 
vurguladı.

Türkiye Briç Federasyonu (BFD) tara-
fından ilk kez düzenlenen ‘2013 Tür-
kiye Kulüpler Takım Şampiyonası’, 64 
takımın ve 400 sporcunun katılımıyla 
Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 7 bin ton ağırlığındaki çelik 
malzemenin halatlarla gerdirilmesini esas alan ‘germe membran’ sisteminin uygu-
lanacağı Türkiye’nin ilk stadyumunda çatı montajına başlandı.

Su topuna büyük ilgi
çBursa Büyükşehir Belediyes-

por Kulübü’nün ilgi gören 
branşlarından biri de su topu…
Küçükler, minikler, yıldızlar, ümit-
ler ve gençler kategorilerinde 2. 
ligde
yer alan su topu takımı, İzmir ESTİ 
Kulübünden transfer edilen, aynı
zamanda Yıldız Milli Takım Ant-
renörü de olan Beyazıt Topçuoğlu 
ile altyapısını güçlendirdi. Başa-
rılarını her geçen gün artıran ve 
Bursa’da su topunun yaygınlaş-
masını önemseyen Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, Türk spo-
runa milli sporcular yetiştirmeyi 
hedefliyor. Su topu takımı, ant-
renmanlarını Şahin Başol Yüzme 
Havuzu’nda gerçekleştiriyor.

Bursa’yı sporda da marka bir 
kent haline getirmek amacıyla 

bu dönem 102 spor tesisini kente ka-
zandıran Büyükşehir Belediyesi’nin 
en büyük spor yatırımı olan yeni stad-
yum inşaatında çatı montajı başladı. 
Kaba inşaatı tamamlanan ve ince iş-
çilikleri ile cephe kaplama çalışmaları 
hızla süren yeni stadyumun iki etap 
halinde yapılacak çatı montajında 3 
bin tonluk ilk etabın tüm malzemeleri 
geldi ve montaj işlemi başladı. Monta-
jı ikinci etabında kullanılacak olan ve 
İtalya’da üretilen çelik halatların bir 
kısmı Türkiye’ye gelirken, çelik işçi-
likleri ise Gebze’deki üretim tesisin-
de devam ediyor. Stadyumun çatısını 
çevreleyecek olan ve Almanya’da üre-
tilen, yangına, eksi 35 derece ve artı 80 
dereceye dayanıklı, büzülmeyen, kı-
rılmayan, esnemeyen yeşil membran 

örtünün kesim ve kaynak işçilikleri de 
Tekirdağ’daki bir fabrikada yapılıyor. 
Biri 800 ton ağırlığında olmak üzere 
5 ayrı vincin çalıştığı stadyum inşaa-
tında, işçilikleri biten çelik malzeme-
ler vinçlerle çatıya çıkarılıp, yerlerine 
monte ediliyor. Fiziki gerçekleşmesi 
yüzde 70’leri aşan stadyumun 2014 
yılının ilk ayında maç yapılmaya hazır 
hale geleceği belirtildi.

ç
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Değerlerimizden Kareler

Bursa-Kütahya arasındaki 
bu yol 17. yüzyılın önde 
gelen gezginlerinden  biri 
olan Evliya Çelebi’nin ilk 
hac rotasıdır. Bu rota 
sadece hacca gidilen yol 
olmaktan öte Bursa’nın 
köy ve kasabalarındaki 
hayatın göz önüne 
çıktığı, bir çok erken 
dönem Osmanlı 
eserlerinin yer 
aldığı ve birkaç 
günlük kısa tatil ile 
gezilebilecek bir 
güzergâhtır. 

Evliya Çelebi Yolu

Bulgaristan’a 
kardeşlik 
morali

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bulgaristan’dan gelen 

öğrencilere “Gençleri-
miz, Türkiye ile Bulga-
ristan arasındaki dostluk 
köprüsünü kuracaktır. 
Bizler her zaman sizin 
yanınızdayız” dedi.

Fotoğraf kareleri bir kez daha bursa’da buluşacak
Bursa’yı ve Bursalıları fotoğraf sanatının en güzel örnekleriyle buluşturmak amacıyla dü-
zenlenen ‘Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’nin (FotoFest), üçüncüsü bu yıl 5-12 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

TBMM Türkiye-Bulgaristan Parla-
mentolararası Dostluk Grubu Baş-

kanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mus-
tafa Öztürk’ün öncülüğünde, Birlik Vakfı 
tarafından düzenlenen yaz okuluna ka-
tılan 120 Bulgaristanlı öğrenci, Bursa’da 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. Başkan Altepe, ko-
nuklarına, Balkan ülkelerinin Bursa ve 
Türkiye için önemini anlatarak, “Türkiye 
ile kardeş ülke Bulgaristan arasında ger-
çekleştirilen eğitim, kültür ve kardeşlik 
projesi çok önemli. Bursa, Bulgaristan’ın 
6 asırlık kardeşlik bağlarının olduğu en 
önemli topraklar arasında. Sizler, bizim 
dostumuz, kardeşimizsiniz. Bizler her 
zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.
Bursa olarak Bulgaristan’daki soydaş-
ların gelişimlerine katkıda bulunmaya 
devam ettiklerini ifade eden Başkan Al-
tepe, “Bursa ve Türkiye olarak, Balkan-
larla sürekli işbirliği halindeyiz. Bu iş-
birliğinin artması, hem eğitim, hem spor 
ve hem de iş yaşamında bu işbirliğinin 
artmasını hedefliyoruz” dedi.
Altepe, gençlerin Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki dostluk köprüsünü kurulma-
sına destek olacağına işaret etti.
“Biz kardeşiz”
TBMM Türkiye-Bulgaristan Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk 
ise projenin 2 yıldır başarıyla devam et-
tiğine değinerek, “BU proje ile kültürel 
paylaşımı sağlamayı, elde edeceğimiz 
güzelliklerle de dünya halklarının be-
raber yaşayabileceğini göstermek iste-
dik. ‘Biz Kardeşiz’ sloganıyla yola çıktık. 
Dost, komşu ve kardeşlerimizin yaşadığı 
Bulgaristan ile nasıl bir köprü kurabi-
leceğimiz düşünerek çalışmalarımıza 
başladık. Kültürel ve eğitim konularında 
dostluk ve kardeşliği geliştiren projenin 
bu noktaya gelmesinden dolayı çok mut-
luyuz” şeklinde konuştu.
Bulgaristanlı öğrencilere seslenerek, 
“Sizleri seviyoruz” diyerek destek ve 
moral veren Milletvekili Öztürk, çalış-
malar kapsamında Bulgaristan ile ‘kar-
deş okullar’ projesinin de hayata geçi-
rileceğini ifade etti. Ziyaretin ardından 
Başkan Altepe, Milletvekili Öztürk’e 
Bursa bıçağı hediye etti.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, Bursa Kent 

Konseyi ve Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği (BUFSAD) iş-
birliğiyle düzenlenen Bursa-
FotoFest 5-12 Ekim tarihleri 
arasında kenti adeta özel 
bir fotoğraf galerisine çevi-
recek. Festivale katılan fo-
toğraflar, bir hafta boyunca, 
Merinos AKKM başta olmak 
üzere Tarihi Çarşı ve Han-
lar Bölgesi, Cum-
huriyet Caddesi ve 
Bursa’nın çeşitli 
yerlerinde sergile-
cek. Ayrıca, fotoğraf 
ve maket kitap yarış-
maları, seminerler, us-
talarla söyleşi geceleri, 
gösteriler, portfolyo de-
ğerlendirmeleri de festi-
val etkinlikleri arasında 
yer alıyor.
Son başvuru 15 Eylül
Festival kapsamında ‘Kentin 
Renkleri’ temasıyla ulusal fo-
toğraf yarışması ve ‘Hayatın 
Renkleri’ temalı uluslararası 
fotoğraf yarışması düzenle-
niyor. Fotoğrafa gönül veren 
herkesin katılabileceği ulusal 
ve uluslararası yarışmalara, 
15 Eylül Çarşamba gününe 
kadar başvuru yapılabilecek.

U l u -
sal Fotoğraf 

Yarışması’nda birin-
cilik ödülü 5 bin TL, ikincilik 
ödülü 3 binTL, üçüncülük 
ödülü 2 bin TL olarak belir-
lendi. Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması’nda ise birincilik 
ödülü FIAP altın madalya ve 

4 bin Dolar, ikincilik ödülü 
FIAP gümüş madalya ve 3 
bin Dolar, üçüncülük ödülü 
FIAP bronz madalya ve 2 bin 
Dolar olarak belirlendi. Ya-
rışmalara www.bursapho-
tofest.org adresi üzerinden 
başvurulabilecek.
Dünya fotoğrafının önemli 
isimleri Bruno Barbey, Tho-
mas Hopker, Gael Turine, 
Christopher Morris, Massi-
mo Mastrorillo, Davide Mon-
teleone, Christiane Garcia 
Rodero ve Türk fotoğrafının 

önemli isimleri Kamil Fırat, 
Kutup Dalgakıran, Ali Alışır 
ve Nihal Gündüz’ün fotoğ-
raflarının da sergileneceği 
BursaFotoFest, kenti dev bir 
galeriye dönüştürecek.
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
(BKK) Semih Pala, “Bursa 
Kent Konseyi ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye olarak 
‘Bursa Fotofest’ programını 
geleneksel hale getirebilmek 
için yoğun çaba harcıyoruz. 
Tüm Bursalıların katkılarını 
bekliyoruz” dedi.
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