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Bursa’nın ‘Spor Kenti’ kimliğini 
yeni tesislerle canlandırmaya 

devam eden Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kente kazandırılan ve Ve-
ledrom sahalarına alternatif olarak 
yapılan Minareliçavuş Spor Tesisleri, 
hizmete girmek için gün sayıyor. 

ç

Bursa’yı modern ulaşımla buluşturan Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Ankara 
Yolu’na alternatif güzergah olan 30 metrelik yolun Yıldırım etabında da çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa’da ulaşıma alterna-
tif çözümler üreten ve son 

4,5 yılda, daha önceki 20 yıllık 
yatırımı aşan ulaşım projeleri-
ne imza atan Büyükşehir Bele-
diyesi, bu dönemde genişletilen 
ve yeni açılan yaklaşık 420 kilo-
metrelik yol ile kentin ulaşımı-
na nefes aldırıyor.
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Sayfa 3’te

Bursa’nın uzun yıllardır 
bekleyen sorunlarını çö-

züme kavuşturan Büyükşehir 
Belediyesi, kentin can damar-
larından biri olan Tarihi Kapalı 
Çarşı’ya vizyon katacak cephe 
sağlıklaştırma ve çatı örtüsü uy-
gulamasına törenle başladı.

Bursa’da karada, hava-
da ve denizde yapılan 

önemli çalışmalarla ulaşımı 
rahatlatan Büyükşehir Beledi-
yesi, Nilüfer ilçesinde yaptırı-
lan ve Ertuğrul ile Altınşehir 
mahallelerini Özlüce´ye bağla-
yan Özlüce Köprüsü, düzenle-
nen törenle trafiğe açıldı. 
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Sayfa 5’te

2’de

Kapalıçarşı’da dönüşüm başladı

Özlüce Köprüsü hizmette

30 metrelik yol şekilleniyor

“Ankara’daki 

evinize 
davetlisiniz”

“Hayallerimizi Bursa’ya işledik 
hizmetlerimizle tarih yazdık”

Sayfa 4’te

Bursa’nın gerçek meydanıİznik’te Büyükşehir’in ayak sesleri “Konu sağlıksa kaybedecek bir saniyemiz bile olamaz”121107

Bir değere daha  
kavuştuk

Minareli Çavuş Spor 
Tesisleri gün sayıyor

Tarihi yapıyı çevreleyen iş yerle-
ri kamulaştırılarak kaldırılırken, 

cepheleri aslına uygun hale getirilen 
Kayıhan Hamamı, belediye iştirakle-
rinden BURFAŞ´a ait sosyal tesis ola-
rak bölgeye ayrı bir değer kattı. 
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Sayfa 5’te

15’te

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla ilk kez deniz ve hava ulaşımı ile tanı-
şan Bursa, 108 yıllık rüya olan şehir içi tramvay hatlarını kendi markası olan 
ipekböceği ile donatıyor. Sayfa 8-9’da
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Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olması yolundaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, her çalışmaya entegre ettiği teknolojik yenilikleri asfalt çizgi 
araçlarına da yansıttı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlığında üretilen ve raya indirilen ikinci 
ipekböceğinin test sürüşüne katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, “Sadece Bursa değil, Türkiye adına gurur duydum” dedi. 

Caddelerin çizgi kalitesi artıyor

Karaosmanoğlu: “Türkiye 
adına gurur duydum”

Bürokratlarıyla birlikte Altı-
parmak Meydanı’nda yapılan 

asfalt çizgi çalışmasını inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, yeni alınan asfalt çiz-
gi aracının son teknolojiyle do-
natıldığını, asfalt düzenlemeleri 
konusunda her türlü çözüme ışık 
tuttuğunu söyledi. Asfalt çizgileri 
çekilirken daha önce soğuk baskı 
yapan araçların kullanıldığını, bu 
araçların yaptığı baskının zayıf ve 
kuruma süresinin uzun olduğunu 
belirten Başkan Altepe, teknolojik 
desteklerle donatılan yeni aracın 
birkaç dakikada kuruyan ve eskisi-
ne nazaran ömrü 4 kat daha uzun 
olan baskılar yapabildiğini ifade 
etti. Yeni aracın İstanbul’dan sonra 
Türkiye’de ilk kez Bursa’da kulla-
nıma alındığını kaydeden Başkan 

Altepe, “Yeni aracımız 220 dere-
celik ısıtmayla belli kalınlıkta boya 
oluşturuyor. Çizgileri çok daha ka-
liteli çizebiliyor ve asfalt çizgileri 
hemen birkaç dakika içerisinde 
kuruyor. Daha önce 4 ay olan asfalt 
çizgilerinin ömrü, bu çalışmayla 
birlikte 1,5 -2 yıla çıkıyor. Daha 
kalın ve kaliteli boyayı artık atabil-
miş oluyoruz” dedi. 
Günde maksimum 40 kilometrelik 
çalışma gerçekleştirebilen asfalt 
çizgi aracının maharetlerini anla-
tan Başkan Altepe, “Yeni aracımız, 
kesik ve düz çizgileri, farklı çalış-
maları aynı anda uygulayabiliyor. 3 
püskürtme, bir de cam tozu taban-
casıyla çok kaliteli çalışmaları or-
taya çıkartabiliyor. Hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’yi 

Heykel’deki tarihi binada ziyaret 
eden Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
imalat aşamasında da inceledi-
ği Türkiye’nin ilk yerli tramvayı 
İpekböceği’nin test sürüşüne ka-
tıldı. Kültürpark içindeki şantiye 
binasında raylara indirilen ikinci 
ipekböceğini inceleyen Karaos-
manoğlu, Başkan Altepe ve Yerli 
Tramvay Proje Danışmanı Taha 
Aydın’dan aracın kapasitesi ve 
teknik özellikleri hakkında bilgiler 
aldı. Daha sonra aracın ilk test sü-
rüşüne katılan iki başkan, Stadyum 
Caddesi, Altıparmak, Atatürk Cad-
desi, İnönü ve Uluyol Caddelerini 
geçtikten sonra Kent Meydanı’nda 
şehir turunu noktaladı.
“Gurur duydum”
Bursa’nın 20 – 30 yıl önceki halini 
de çok iyi bildiğini ancak son 10 
yılda büyük bir değişim yaşandı-
ğına dikkat çeken Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, “Bursa caddeleri 
ve yeşil alanları ile mükemmel bir 
hale geldi. Binalar şehrin ruhuna 
uygun estetik bir görünüm aldı. 

Gerek Büyükşehir gerek ilçe bele-
diyeleri hükümetimizin de önder-
liğinde tarihi mirası sahiplenme 
noktasında büyük çaba harcıyor. 
Bursa’nın geçmişe göre daha can-
lı, daha diri, yaşanabilir, sağlıklı 
bir kent olduğunu gördüm ve bir 
belediye başkanı olarak mutlu ol-
dum, onur duydum. Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı ve çalışma 
arkadaşlarını kutluyorum. Ayrıca 
bugün test sürüşünü yaptığımız 
yerli tramvay konusunda da sade-
ce Bursa değil, Türkiye adına gu-
rur duydum. Bizim için de büyük 
moral oldu. Bu konuda Bursa ile 

çalışacağız. Bu gelişimi Kocaeli’ne 
taşımak istiyoruz” dedi.
“Hayırlı olsun”
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe de kaynakların 
yurt içinde kalması ve bu tür araç-
ların yerli olarak üretilmesinin 
tüm belediye başkanlarının ortak 
hedefi olduğunu hatırlatarak, ray-
lara inen ikinci aracın testini de 
Karaosmanoğlu ile birlikte yap-
manın mutluluğunu yaşadıkları-
nı söyledi. Başkan Altepe, “Kent 
merkezine kalite ve konfor getiren 
araçlarımız halkımaza hayırlı ol-
sun” dedi.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

Bursa’da karada, havada ve 
denizde yapılan önemli çalış-
malarla ulaşımın daha da ra-
hatladığını belirterek, Özlüce 
Köprüsü´nün de bölgedeki 
trafiğe nefes aldıracağını be-
lirtti. Köprünün Ayvalıdere 
üzerinde eski köprünün ya-
nına yapıldığını belirten Baş-
kan Altepe, “2 gidiş 2 de geliş 
olarak planlanan Özlüce Köp-
rüsü, Ertuğrul ve Altınşehir 
mahallelerini Özlüce´ye, do-
laylı olarak da İzmir Yolu´nu 
Minareliçavuş Yolu üzerin-
den Çevre Yolu´na bağlaya-
cak. 24 metre genişliğinde 30 
metre de uzunluğunda olan 
köprü için 1500 metreküp 
beton harcandı. Toplam 800 
bin TL´ye mal oldu. Emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. 
“Gücünü kanıtladı”
AK Parti Bursa Milletveki-
li Hüseyin Şahin, Bursa´nın 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe´yle şanslı bir 
dönemi yaşadığını vurguladı. 
Bursa´da Büyükşehir Kanu-
nu yürürlüğe girmeden tüm 
ilçelerin Büyükşehir farkıy-
la tanıştığını, dağ ilçelerine 
varana kadar her bölgenin 
uygulama binalarına, spor 
tesislerine, köy hizmetleri-
ne kavuştuğunu söyleyen 
Şahin, “Bizler Büyükşehir 
Belediyesi´nin 2014 seçimle-
rinden sonra daha da güçlü 
bir şekilde faaliyet göstere-
ceğini müşahade ediyoruz. 
O yüzden kimsenin çekin-
mesine ve telaşlanmasına 
gerek yok.” şeklinde konuştu. 
Milletvekili Hüseyin Şahin, 
Büyükşehir Belediye Başka-

nı Recep Altepe´ye İnegöl´de 
yapılan eğitim kampusünün 
asfaltlama ve eksikliklerin gi-
derilmesi çalışmalarına ver-
diği sınırsız destekten dolayı 
şükranlarını iletti. 
 Hizmet Büyükşehir´den 
AK Parti Bursa Milletveki-
li Mustafa Öztürk, CHP´li 
Nilüfer Belediyesi´nin böl-
gede hiçbir hizmeti gerçek-
leştirmediğini, adeta talan 
belediyeciliği yaptığını söy-
ledi. Nilüfer´de yapılan tüm 
hizmetlerin parti farkı gö-
zetilmeksizin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ger-
çekleştirildiğini ifade eden 
Öztürk, “10 yıldır Nilüfer´de, 
Özlüce Köprüsü´nün ya-
nında oturuyorum. Bu süre 
zarfında bırakın köprünün 
yapılmasını, defalarca baş-
vurmamıza rağmen yolun 
asfaltlanmadığına şahit ol-
duk. Gördüğünüz bu asfaltı 
da Büyükşehir Belediyemiz 
döktü. Bunlar; Nilüfer´in tüm 
bölgelerinde yeşil alanlara 
binalar diken, sanat anlayışı 
10. Yıl Marşı´ndan öteye git-
meyen, talan belediyeciliğini 
ilke edinmiş” açıklamasında 
bulundu. 
 Başkan Altepe´ye teşekkür 
Özlüce Mahalle Muhtarı Ha-
san Başlı, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe´ye 
yapmış olduğu hizmetler-
den dolayı teşekkür etti. 
Özlüce´nin Ertuğrul ve Altın-
şehir mahalleleriyle birlikte 
gelişmekte olduğunu vur-
gulayan Başlı, “Büyükşehir 
Belediyemizin katkılarıyla 
büyük yatırımlar almaya baş-
ladık. Yapmış olduğunuz yatı-
rımların devamını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer il-
çesinde yaptırılan ve Ertuğrul ile Altınşehir 
mahallelerini Özlüce´ye bağlayan Özlüce 
Köprüsü, düzenlenen törenle trafiğe açıldı. 

Özlüce Köprüsü 
ulaşıma açıldı
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Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hayata geçirmeye başladığı yeni uygulamayla otobüs 
duraklarını ‘akıllı duraklara’ dönüştürdü. 

Bursa’yı modern ulaşımla buluşturan Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 
Ankara Yolu’na alternatif güzergah olan 30 metrelik yolun Yıldırım etabında da çalışmalar 
hızla sürüyor.

BUDO ve havacılık yatırım-
larıyla Türkiye gündemine 
oturan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2 yeni deniz uça-
ğını daha yılbaşından sonra 
hizmete sokuyor. 

Büyükşehir Belediyesi zabıta 
ekipleri yeni başlayan eğitim 
öğretim yılı ile birlikte okul 
servislerine yönelik denetim-
lerini artırdı.

30 metrelik yol şekilleniyor

Toplu taşımada ‘akıllı durak’ dönemi

Bursa’da ulaşıma alternatif çözüm-
ler üreten ve son 4,5 yılda, daha ön-

ceki 20 yıllık yatırımı aşan ulaşım proje-
lerine imza atan Büyükşehir Belediyesi, 
bu dönemde genişletilen ve yeni açılan 
yaklaşık 420 kilometrelik yol ile kentin 
ulaşımına nefes aldırıyor.
Bursa’nın ulaşımına yeni alternatifler 
sunmak amacıyla çalışmaların devam 
ettiğini söyleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşılabilir bir Bursa için 
emin adımlar attığını vurgulayarak, 
“Bursa’mızın ulaşılabilir bir kent olması 
için gece gündüz faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Bunlar arasında şehir içinde açtı-
ğımız yeni ulaşım akslarındaki yeni ana 
arterlerimiz önemli yer tutuyor. Kağıt 
üzerinde planda bulunan ancak uygu-
lamada, üzerinde binaların bulunduğu 

yolları açarak ulaşımı rahatlatıyoruz” 
dedi.
Ankara Yolu’na alternatif 
Bu konuda yapılan çalışmalardan en 
önemlisinin Bursa’yı boydan boya geçen, 

Ankara – İzmir Yolu’nun kuzeyindeki 30 
metre yol olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bu dönemde yol açma çalışma-

larımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 
30 metrelik yolun Yıldırım etabında ça-
lışmalarımız devam ediyor. Yıldırım’ın 
başladığı sınır olan Gökdere ile İhtisas 
Kavşağı’ndaki Samanlı Yolu arasında ka-
lan kısmında kamulaştırmaları bitirdik” 
diye konuştu.
Bölgedeki yıkımların tamamlandığını ve 
yol düzenleme çalışmalarının başladığı-
nı kaydeden Altepe, “Gökdere ile Samanlı 
arasında artık herhangi bir engel kalma-
dı. Yolda tretuvar ve orta refüj düzenle-
meleri ile zemin kaplamaları başlıyor. 
Kısa zamanda 30 metrelik yolun Yıldırım 
etabının önemli bir parçası da tamam-
lanmış olacak. Bu sayede, başta Vatan ve 
Millet mahalleleri ile Duaçınarı semti ol-
mak üzere buradaki tüm bölgeler nefes 
almış olacak” şeklinde konuştu.

Ulaşım yatırımlarıyla Türkiye çapın-
da adından sıkça söz ettiren Bur-

sa Büyükşehir Belediyesi, taşımacılıkta 
zaman problemini ortadan kaldıracak, 
planlı ulaşımı devreye sokacak, devrim 
niteliğinde yeni bir uygulamayı hayata ge-
çirmeye başladı. Setbaşı’ndaki Mavi Köşe 
Otobüs Durağı’na konulan elektronik bilgi 
panosunu inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, uygulamayla top-
lu ulaşımda zaman problemini ortadan 
kaldırmayı hedeflediklerini ve teknolo-
jiyi sonuna kadar kullanmakta kararlı 
olduklarını söyledi. Bursa’da ulaşımdaki 
problemleri gidermek için her geçen gün 
yeni bir hizmeti devreye aldıklarını, akıllı 
otobüs duraklarının da bu hizmetlerden 
biri olduğunu belirten Başkan Altepe, 
“Duraklara konulan elektronik sistemle 
vatandaşlarımız, güzergah dahilinde ge-
çecek olan otobüsleri, toplu taşıma araç-
larını takip etme imkanına kavuşacaklar. 
Otobüslerin hangi mesafede olduğunu, ne 
kadar dakikada geçeceğini, konulan sis-
tem sayesinde okuyabilecek ve ona göre 
de kendilerini ayarlayabilecekler. Zamanı 
ekonomik olarak değerlendirme konu-
sunda büyük bir avantaj sağlamış olacak-
lar” dedi.
Akıllı sistem montaj çalışmalarının ilk 

olarak Setbaşı’ndaki Mavi Köşe Otobüs 
Durağı’ndan başladığını, sistemin periyo-
dik olarak en yoğun 30 otobüs durağına 
uygulanacağını söyleyen Başkan Altepe, 
“Mavi Köşe Otobüs Durağı’nda test çalış-
maları süren sistem, 15 gün içerisinde ha-
tasız olarak hizmet vermeye başlayacak. 
Sistem, kısa süre içerisinde şehrimizdeki 
tüm duraklarda yaygınlaştırılacak” diye 
konuştu. Başkan Altepe, elektronik bilgi 
panoları vasıtasıyla alınacak hizmetin çok 
yakında cep telefonlarından da sağlanaca-
ğını ifade etti. Konuyla ilgili çalışmaların 
tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden 

Altepe, “Cep telefonuyla gerçekleştirile-
cek sistem de bu ay tamamlanıyor. Ekim 
ayı içerisinde o da devreye alınacak. Cep 
telefonlarıyla vatandaşlarımız, ilgilendik-
leri durağın şifresini girdikten sonra bu-
radan geçen araçları dakikası dakikasına 
takip edebilecekler. Yani durağa gelmeden 
otobüslerinin durumunu görüp, ona göre 
durağa geçecek ve otobüslerine binecek-
ler. Bu şekilde zaman kaybının önüne ge-
çilmiş olacak” şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe’ye inceleme sırasında BU-
RULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy da 
eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 
Eylül ayı olağan toplantısında ko-

nuşan Başkan Altepe, belediye iştirak-
lerinden BURULAŞ şirketi bünyesinde 
bulunan ve Bursa´yla İstanbul arasında 
tarifeli uçuşlar gerçekleştiren havacı-
lık hizmetine 2 yeni deniz uçağı tak-
viyesinin daha yapılacağını duyurdu. 
İstanbul´la Bursa arasında deniz ulaşı-
mını sağlayan ve BURULAŞ bünyesinde 
bulunan BUDO´yla bugüne kadar 420 
bin yolcu taşıdıklarını, yine İstanbul´la 
Bursa arasında havadan ulaşım sağlayan 
deniz uçaklarıyla da 8 binin üzerinde 
yolcuya hizmet verdiklerini belirten Baş-
kan Altepe, “İnşallah yılbaşından sonra 
2 yeni deniz uçağı daha hizmete dahil 
oluyor. Şu anda mevcut uçak sayımız 1. 
Gelecek olanlarla birlikte uçak sayımız 
3´e çıkıyor” dedi. Başkan Altepe, gelecek 
deniz uçakların klimalı ve lüks kategori-
de olduğunu söyledi. 

Bursa’da 545 derslik, 26 bin öğret-
men ve 520 bin öğrenci ile 2013-

2014 eğitim öğretim yılının başlaması-
nın ardından, Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekipleri okul servisi dene-
timlerini artırdı. Öğrencilerin güvenli bir 
şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla 
denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, 
Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Ta-
kip Formu, Okul Servis Aracı Özel İzin 
Belgesi, şoförün, rehber personelin ve 
öğrencilerin emniyet kemerleri, fazla 
yolcu alıp almadıkları başta olmak üze-
re Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yö-
netmeliği ve Okul Servis Araçları Trafik 
Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara 
uyulup uyulmadığını inceledi. Yapılan 
denetlemelerde eksik evrakları olan 
servis şoförleri uyarılarken eksiklerinin 
giderilmesi için süre verildi. Zabıta ekip-
leri yapılan bu denetimlerin yıl boyunca 
periyodik olarak devam edeceğini belirt-
ti.

İki yeni uçak
daha geliyor

Servis denetimi

ç

ç

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesis ağına yeni bir halka olarak eklediği 
Ankara Kalesi’ndeki Bursa Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Garnizon Komutanlığı’yla birlikte ‘Çanakkale Savaşı es-
nasında Bursa Seyyar Jandarma Taburu tarafından inşa edilen ve zamanla bakımsız 
kalan’ Kireçtepe Bursa Jandarma Taburu Şehitliği’ni yeniden düzenliyor. 

“Ankara’daki evinize davetlisiniz”

Çanakkale kahramanlarına 
Bursalı torunlarından vefa

Bursa Derneği’nin Ankara Ka-
lesi’ndeki 146 metrekarelik 

dernek binasının, talebi karşılamak-
ta güçlük çekmesi üzerine devreye 
giren Büyükşehir Belediyesi, kale-
nin hemen girişindeki iki binayı da 
kamulaştırarak, Başkent’e Bursa Evi 
kazandırılması için çalışmaları baş-
latmıştı. Harabe halindeki sivil mi-
marlık örneği yapıların yıkılmasının 
ardından tamamlanan rekonstrük-
siyon ve restorasyonun ardından 
Bursa Evi tüm görkemiyle Ankara 
Kalesi’ndeki ihtişamlı yerini aldı. 
Evinize hoş geldiniz
Ankara Kalesi’nin girişinde dü-
zenlenen ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de 
katıldığı törende konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye’nin yönetim mer-
kezi Ankara’da Bursalıları bir araya 
getirecek olan Bursa Evi’nin büyük 
önem taşıdığını söyledi. Bursa sa-
hilleri, dağ etekleri gibi en nadide 
yerlerinde oluşturdukları 26 sosyal 
tesis arasında yer alan Ankara Kale-
si’ndeki Bursa Evi’nin aynı zamanda 
iki kent arasındaki kadim dostluğun 
da bir nişanesi olduğunu kaydetti. 
diniz” dedi.

Mekanın yaşatılması gerekli
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
ise açılışı yapılan Bursa Evi’nin ya-
şatılması gerektiğini belirterek, “Bu 
mekanın yaşaması insanların içinde 
bulunmasıyla mümkün. İçi boş olur-
sa 1 sene içinde çöker. Bursa Evini 
kullanmamız lazım. Başkanımıza 

böyle bir imkanı hazırladığından do-
layı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Gelecek açısından önemli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik de Ankara’nın 
Türkiye’nin en önemli merkezi ol-
duğunu ifade ederek, “Bursa’nın 
sorunlarının bir merkezde her türlü 
siyasi mülahazalardan uzak şekil-
de, Bursalı bürokrat ve siyasilerin, 
deneyimli büyüklerimizin bir araya 
gelerek, geleceğin Bursa’sına katkı 
sağlaması açısından Bursa Evi son 
derece önemli” dedi. 
Konuşmaların ardından Bursa Evi 
hizmete açıldı.

Bursa’da tarihi 
ve kültürel mi-

rası ayağa kaldırma 
çalışmalarının ya-
nında Mirzaoba ve 
Çağlayan Köyü Şehit-
likleri başta olmak 
üzere tüm şehitlikleri 
ecdada yakışır hale 
getirme çalışmala-
rını aralıksız sürdü-
ren Büyükşehir Be-
lediyesi, Çanakkale 
Savaşı’nda en fazla 
şehit veren Bursa’nın adını 98 yıl 
sonra yeniden tarih sahnesinin 
ön sıralarına çıkarıyor. Çanakkale 
Savaşı’nda 6-8 Ağustos 1915’te 
kahramanca çarpışan ve iki Tugay 
gücüne ulaşan İngiliz kuvvetleri-
ni Karakol Dağı ve Kireçtepe’de 
durdurup, Grup Komutanlığı’nı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptı-
ğı Anafartalar Grubu’nun kuzey 
yanını koruyan Gelibolu ve Bursa 
Jandarma Taburlarının üç bölü-
ğündeki şehitlerin yer aldığı böl-
geye savaş devam ederken 1915’te 
bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş 
mermi kovanlarından yapılan bir 
anıtın da bulunduğu ve günümüze 
ulaşan orijinal şehitliklerden biri 

olan Kireçtepe Şehit-
liği’ndeki anıt önünde 
Atatürk’ün çekilen bir 
fotoğrafı da önemli 
bir belge olarak tarihe 
not olarak düşüldü. 
Çanakkale Savaşı sı-
rasında Bursa Seyyar 
Jandarma Taburu 
tarafından inşa edi-
len anıt ve şehitliğin 
ecdada yakışır hale 
getirilmesi için Bursa 

Büyükşehir Belediyesi 
devreye girdi ve bölgenin baştan 
aşağıya yenilenmesini esas alan 
projeyi hazırladı.
Sismik çalışma
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa Garnizon 
ve Jandarma Bölge Komutanlı-
ğı ile yaptıkları protokol gereği, 
Çanakkale’nin Gelibolu il-
çesi Kireçtepe mevkiinde 
yer alan şehitliğin anıt ve 
çevre düzenlemesine iliş-
kin çalışmaların Büyük-
şehir Belediyesi tarafın-
dan gerçekleştirileceğini 
ifade etti. 1915 yılında 
Çanakkale Savaşları sü-

rerken inşa edilen şehitliğin ye-
niden ele alınmasının ve Çanak-
kale Zaferi’nde büyük pay sahibi 
olan Bursalıların, günümüzde to-
runları tarafından bilinmesinin 
önemine işaret eden Başkan 
Altepe, “Yaklaşık 10 bin metre-
karelik alanda, güzel giriş kapı-
sıyla, duvarlarıyla, tüm mezar-
lıklarıyla birlikte şehitlik komple 
elden geçecek. Ecdadımıza layık 
bir düzenleme yapılacak. Arşiv-
lerden ve sismik çalışmalardan 
faydalanarak mezar yerleri tek 
tek yeniden netleştirilecek. Ça-
nakkale Savaşları’ndan yaklaşık 
100 yıl sonra burada yeniden bir 
düzenleme yapmak bizlere nasip 
oluyor. Bu konuda emek veren 
herkese, başta Bursa Garnizon 
Komutanlığı olmak üzere beledi-
yemizin tüm çalışanlarına teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. Ki-
reçtepe Bursa Jandarma Taburu 
Şehitliği’nin çevre düzenlemesi 
çalışmaları kapsamında, yapıla-
cak sismik çalışmayla mezar yer-
leri tek tek yeniden tespit edile-
cek. Şehitlik, gerektiği takdirde 
tespit edilecek yeni mezarları da 
kapsayacak şekilde genişletile-
cek. 

ç

ç

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sa-

hipliğinde 6-8 Eylül tarihleri 
arasında yapılan ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de katıldığı 
TKB Samsun Buluşması’nda, 
TKB ve ÇEKÜL’ün desteğiy-
le yapılan ‘Kültürel Mirası 
Koruma ve Yaşatma Analizi’ 
sonuçları açıklandı. Çalışma-
ların sosyal ve ekonomik et-
kilerini ortaya koymak üzere 
yapılan ankette, şehirlerde 

yürütülen tarihi kültürel mi-
ras çalışmalarına vatanda-
şın, esnafın ve ziyaretçilerin 
nasıl yaklaştığı öğrenildi. 
İPSOS Sosyal Araştırmalar 
Merkezi’nce bin 524 vatan-
daş ve 546 esnaf üzerinde 
yapılan ankette, tarihi miras 
çalışmalarını bölge esnafının, 
vatandaşın ve ziyaretçilerin 
nasıl değerlendirdiği ölçüldü.
“Halk olumlu bakıyor”
Buna göre, tarihi kültürel mi-
ras çalışmalarına karşı algı, 
bilgi ve bilinç düzeyi en yük-
sek şehir Bursa çıktı. Bursa 
Hanlar Bölgesindeki esnaf 
ve halkın yüzde 69’u, Hisar 
bölgesindeki halkın ise yüz-
de 70’i çalışmaları olumlu 
bulduğunu belirtti. Bölge es-
nafının yüzde 81’i, bulunduk-
ları yerde faaliyet gösterme-
lerinde en büyük etkeninin 
restorasyon, sağlıklaştırma 
gibi tarihi miras çalışmaları 
olduğunu belirtti. Yüzde 90’a 

yakını da bu çalışmaların 
sürmesi halinde ekonomik 
olarak daha iyi duruma gele-
ceklerine inandıklarını vur-
guladı.
Anketin yapıldığı diğer şe-
hirlerde, çalışmalara olumlu 
bakanların oranının yüzde 
40’ı geçmemesi, Bursa’da-
ki çalışmaların hem halka 
çok iyi anlatıldığı, hem de 
vatandaşın mağduriyetinin 
ortadan kaldırıldığı şeklinde 
yorumlandı.

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin kısa bir süre 
önce hayata geçirdiği kültür 
merkezinde düzenlenen TKB 
Buluşmasında, anket sonuç-
larını ve tarihi miras alanında 
karşılaşılan sıkıntıları değer-
lendiren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, bir işi anlatmanın, en az o 
işi en yapmak kadar önemli 
olduğunu söyledi. 
TKB’ye üye 400 civarında 
belediyeden temsilcinin ka-
tıldığı toplantıda, Bursa’daki 
çalışmaların model olması 
istendi. TKB Başkanı ve Ga-
ziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Asım Güzelbey, 
Bursa’nın hem müzecilik, 
hem de restorasyonlar ko-
nusunda yakından takip 
edilmesi gerektiğini, bu alan-
da Bursa’dan çok şey öğren-
diklerini, yurt dışı ilişkiler 
konusunda da Bursa’nın çok 
başarılı olduğunu dile getirdi.

Tarihi kültürel miras alanında 2013 yılında 
yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 
Samsun’da toplanan Tarihi Kentler Birliği 
(TKB), bu tür çalışmaların Türkiye gene-
linde en fazla kabul gördüğü şehrin Bursa 
olduğunu açıkladı.

Bursa’ya özel görev

ç
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Bursa’nın uzun yıllardır bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, kentin 
can damarlarından biri olan Tarihi Kapalı Çarşı’ya vizyon katacak cephe sağlıklaştırma ve çatı 
örtüsü uygulamasına törenle başladı.

‘Bursa Tarih Albümü’, ‘Bursa 
Sergisi Kitabı’, ‘Gezi Rehber-
leri Kitabı’, ‘Orhaneli Kitabı’, 
‘Şehir ve Felsefe Sempozyum 
Kitabı’ ve ‘Yazmışım Anısını 
Ben Bu Medyanın’ adlı 6 yeni 
eser kent belgeliğine kazan-
dırıldı.

Bir değere daha kavuştuk

Kapalıçarşı’da dönüşüm başladı

Mülkiyeti kime ait olursa kent ziy-
netlerini Bursa’ya kazandırmak için 

bugüne kadar satın alma, tahsis ve kulla-
nım hakkı gibi farklı metotlara başvuran 
Büyükşehir Belediyesi’nin mülk sahip-
lerinden kiralama yoluyla aldığı tarihi 
hamam, restore edilerek harabe görünü-
münden kurtuldu. Tarihi yapıyı çevrele-
yen iş yerleri kamulaştırılarak kaldırılır-
ken, cepheleri aslına uygun hale getirilen 
Kayıhan Hamamı, belediye iştiraklerin-
den BURFAŞ´a ait sosyal tesis olarak böl-
geye ayrı bir değer kattı. Açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Kayıhan Hamamı´nı resto-
re etmekten ve sosyal tesis olarak hizme-
te almaktan dolayı duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. Daha önce etrafı işyerleriyle 
çevrili olan Kayıhan Hamamı´nın harabe 
görüntüsünün oldukça kötü olduğunu, 
dolayısıyla hamama el atmayı ve yaşa-
nan sıkıntıyı gidermeyi ön plana aldık-
larını belirten Başkan Altepe, “Sonunda 
hedefimize ulaştık ve 5-6 yıl da sürse, 
gözler önünde olan çarpıklığı gidermeyi 

başardık. Öncelikle hamamın etrafında 
bulunan ve inşaat malzemeleri satan 
dükkanlar bir bir kaldırıldı. Ardından da 

komple bir elden geçirme işlemi yapıldı. 
Sonunda pırıl pırıl, özgün kimliğiyle 600 
yıl önceki tarihi eser ortaya çıktı. İnşallah 
1500 metrekare arsada 1350 metrekare-
lik alana oturan bu hamam, Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi´ne değer katacak. Katkı 
koyan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
Başkan Altepe´ye teşekkür 
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavu-
şoğlu, Kayıhan Hamamı´nın restore edil-
mesi ve sosyal tesis olarak hizmete alın-
ması dolayısıyla Başkan Altepe ile katkısı 
olanlara teşekkür etti.  AK Parti´nin hem 
genel hem de yerel kollarıyla koşar adım 
hizmet ettiğini kaydeden Milletvekili 
Çavuşoğlu, “Sosyal bir hukuk devletinin 
gereği olarak, tarih ve kültür bazlı çalış-
maları gerçekleştirmemiz elzemdir. Çün-
kü siz kadim medeniyetimizi tanıyamaz-
sanız, geleceğin Türkiye’sinin istikbale 
giden rotasını anlayamazsınız. Burada bu 
hedefler doğrultusunda tarihi bir mekan 
gün yüzüne çıkartılıyor. Bu olay geleceğin 
Türkiye’si bakımından çok büyük önem 
arz ediyor” açıklamasında bulundu. 

Bursa’da halkın huzuru ve mutlu-
luğu için, daha sağlıklı ve daha ya-

şanabilir bir kent hayalini gerçeğe dön-
düren Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Reyhan - Kayhan ve Hanlar Bölgesi’ni 
koruma amaçlı imar planı dahilinde uy-
gulanacak proje kapsamında Kapalı Çar-
şı’daki çalışmalara start verildi. Projenin 
ilkbahar aylarına kadar tamamlanacağını 
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Bursa’nın tarihi kimliğine 
güç katan Kapalı Çarşı, aynı zamanda ilk 
ahilik kültürünün başladığı yerdir. Esnaf 
kültürünün sınırları aşmasına neden olan 
bu mekanda yapılacak yenileme çalışma-
larıyla, vizyon kazanacak olan bölgenin 
değeri artacak” dedi.
“Kapalı Çarşı Bursa’nın simgesi”
Bursa’nın değerlerinin UNESCO’nun dün-
ya mirası listesine girme aşamasında ol-
duğunu hatırlatan Başkan Altepe, Kapalı 
Çarşı’nın da Bursa’nın en gözde değerle-
rinden biri olduğuna işaret etti. Başkan 
Altepe, geleneksel ticaret alanı olarak 
tanımlanan bölgede bulunan Kapalı 
Çarşı’da başlayan cephe sağlıklaştırma 
ve çatı örtüsü çalışmaları kapsamında,  
150 metre boyundaki çarşının mermer 
zemin kaplamasının gerçekleştirileceği-

ni, 150 ton çelik konstrüksiyonlu tonoz 
çatının orijinal kimliğiyle dikkat çekece-
ğini ve 110 dükkanın cephesine mekanik 
travertan kaplama yapılacağını ifade etti. 
Bölgeye değer katacak örnek bir çalışma-
ya imza atıldığını belirten Başkan Altepe, 
“Kapalı Çarşı, Bursa’da çarşının simge-
sidir. Çatısından tabanına, cephelerine 
kadar tüm alanları yenileyip Bursa’ya ya-

kışır bir eser kazandırmak için artık önü-
müzde engel kalmadı”dedi. 
Başkan Altepe’ye teşekkür
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Baş-
kanı Bülent Erginal da projenin uzun 
yıllardır bekleyen bir çalışma olduğunu 
belirterek, “Bu çalışma bölgeye ve bölge 
esnafına artı puan kazandıracak. Bölge-
nin gün yüzüne çıkması bizleri sevindiri-
yor. Çarşımızı ve bölgeyi hareketlendire-
cek olan bu projeden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür ediyoruz” diye konuştu. Kapalı Çarşı 
Derneği Başkan Yardımcısı Şeref Akgün 
ise Kapalı Çarşı’da gerçekleştirilen çalış-
maların çarşının gelecekteki vizyonuna 
katkı sağlayacağını söyleyerek, Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.

Bursa’nın değerlerinin ayağa kaldı-
rılarak fonksiyon kazandırıldığını 

belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İncirli Hamamı Kültür 
Merkezi’nin de küllerinden doğan bir 
mekan olduğunu hatırlattı. Başkan Alte-
pe, Bursa’nın kültürel mirasının geleceğe 
taşınması konusunda soyut değerlerin 
de kitaplaştırıldığını hatırlatarak, “Fran-
cis Bacon, ‘Bilgi güçtür’ der. Napolyon’a 
göre ise dünyaya iki şey hükmeder, kılıç 
ve düşünce. Kılıç eninde sonunda dü-
şünceye yenilir. Kitaplar, insanların yo-
lunu aydınlatan ışıktır. Ulusları ilerleten, 
yükselten ve zenginleştiren de kitaplar-
dır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
kent belleğini kayıt altına alan, başka bir 
ifadeyle somut olan ve olmayan tüm bi-
rikimimizi geleceğe taşıyan çalışmalar 
yapıyoruz. Bugüne kadar 150’ye yakın 
kitap, albüm, belgesel gibi çalışmaya 
imza attık. Her biri birbirinden değerli 
bu çalışmalar, Bursa sevdalılarının kü-
tüphanelerinde yerini aldı. Bugün de 6 
yayınımızı Bursa belgeliğine kazandır-
manın sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Bursa meraklılarının el kitabı 
Yeni eserlerden 7 adet gezi rehberi ki-
tapçığının da şehir aşıklarının ilk başvu-
ru kaynaklarından olacağını ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu rehberler, Bursa 
merkezindeki  manevi değerler, Yıldırım 
külliyesi  ve çevresi, Orhan Bey külliyesi  
ile tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, Muradi-
ye külliyesi  ve çevresi, Bursa kalesi ve 
kaleiçi  yapıları, 1. Murad hüdavendigar 
külliyesi ve çevresi, Yeşil külliyesi  ve 
çevresini ele alıyor. Son çalışmamız ise 
gazetecilikte 25. yılını dolduran, hepi-
mizin yakından tanıdığı ve takip ettiği 
köşe yazarı Selahattin Adıgüzeller imzalı 
‘Yazmışım Anısını Ben Bu Medyanın’ adlı 
kitabıdır. Kitap, yerel medyanın dün, bu-
gün ve yarınına ışık tutacak anekdotlar-
dan oluşuyor” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, Bursa Araştırmaları Mer-
kezi ve Kültür A.Ş. katkılarıyla hazırla-
nan eserlerin okuyucuların yaşamlarına 
renk katacağına inandığını belirterek, 
“Bursa belleğini zenginleştiren, tarihimi-
zi, kültürümüzü, folklorumuzu kısacası 
kimliğimizi geleceğe taşıyan yayınları-
mızın Bursa’ya ve Bursa sevdalılarına 
ufuk olmasını diliyorum” dedi.

Kent belgeliğine 
6 yeni eser

ç

ç

ç

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin en önemli anıtsal yapılarından biri olan 600 yıllık 
Kayıhan Hamamı, törenle faaliyete başladı. 
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Bursa’yı geleceğe taşırken, kentin tüm semtleri-
ne kaliteli yaşam alanları da kazandıran Büyük-

şehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi Davutdede Mahallesi 
Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan ve etrafı işyerleri 
ile çevrili olan Davutdede Camii’nin çevre düzenleme-
sini de tamamladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın 
daha yaşanabilir bir kent olması için tüm yaşam alan-
larının yeniden tasarlandığını anlatarak, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak ana arterlerin yanı sıra kentteki tüm 
mahallelere nefes aldırma hedefiyle adımlarımızı hız-
la atıyoruz. Bursa’nın kalbinde, Yıldırım’a yakışmayan 
sıkıntılı bir konuyu daha çözmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Burası Davutdede halkının yoğun bir şekilde 
değerlendirdiği bir buluşma noktası olmasına rağmen 
cenaze namazı kılınacak dahi alanı olmayan bir böl-
geydi. Davutdede Camii’ne geniş bir avlu ve ferah bir 
ortam sağlayabilmek için cami avlusundaki bina ve 
dükkanlar yıkıldı. Davutdede Camii bu haliyle hem 
daha belirgin hale geldi, hem de yıkım ve düzenleme-
lerden sonra bölge nefes almaya başladı” diye konuş-
tu.
Altepe’ye teşekkür
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin de Türki-
ye’deki gelişimin Bursa’ya da yansıdığını vurgulaya-
rak, “Bursa’da ve Yıldırım’da yaşanan değişim ve geli-
şim, Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin 
el birliğiyle yaptığı çalışmalarla sağlanıyor. Davutde-
de Camii çevresini düzenleyerek bölgeye kazandıran 
Başkan Altepe’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

Davutdede Camii’nin çevresinde yapı-
lan düzenlenme çalışmalarının ta-
mamlanmasıyla bölge, Yıldırım’a yakı-
şır ferah bir alana kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi, İznik merkezdeki Bal-Göç binası, Elbeyli ve Tacir Köyü mey-
dan düzenlemeleri ile Boyalıca sosyal tesislerinin ardından sınır aşan hizmetlerine 
Boyalıca su deposunu da ekledi.

Mudanya’ya değer katacak sahil projesi kapsamında 1999 yılında İmralı ile irtiba-
tın sağlanması için sahil bandı üzerine kurulan askeri irtibat noktaları iskele üzeri-
ne yapılan yeni binaya taşınırken, sahil bandı 14 yıl sonra yeniden halka açılıyor. 

Yıldırım’a 
çok yakıştı

İznik’te Büyükşehir’in ayak sesleri

14 yıl sonra yeniden halka açılıyor

ç

Henüz Büyükşehir Yasası gün-
demde bile yokken dağ ilçeleri 

başta olmak üzere mücavir alan dı-
şında kalan tüm ilçelere altyapıdan 
üstyapıya kadar her alanda farklı 
hizmetler götüren Bursa Büyükşe-
hir, İznik’teki hizmet halkalarına bir 
yenisini daha ekledi. Daha önce ilçe 
merkezindeki Bal-Göç binasını, El-
beyli Beldesi ve Tacir Köyü meydan 
düzenlemeleri ile Boyalıca Belde-
si’ndeki sosyal tesislerinin yapımına 
katkı veren Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Boyalıca Beldesi’nin en 
önemli sorunlarından biri olan içme 
suyuna köklü bir çözüm getirdi. Daha 
önce 180 metreküp olan su deposu 
yerine bin metreküplük su deposu 
yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni 
sondaj kuyusu açıp, bin 500 metrelik 
tahliye hattı döşedi. Beldenin içme 
suyu sorununu ortadan kaldıran 
yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırım Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik’in katıldığı törenle hizmete 
alındı.
“Büyükşehir’in ayak sesleri”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada 
bugüne kadar hizmette sınır ayrımı 
hiç yapmadıklarını, mücavir alan dı-

şında kalan ilçe ve beldelerden gelen 
hizmet taleplerini de imkanlar ölçü-
sünde yerine getirmeye çalıştıklarını 
söyledi. İznik’te daha önce yapılan 
yatırımları da anımsatan Başkan 
Altepe, “En son Boyalıca’da sosyal 
tesislerin açılışını yapmıştık ve bu-
rada belde belediye başkanımız içme 
suyu sorununun çözümü noktasında 
destek istedi. BUSKİ ekiplerimizle 
çalışmaları hemen başlattık ve bu-
gün açılışı yapıyoruz. Tüm bunlar 
Büyükşehir’in ayak sesledi. Yerel 
seçimlerden sonra zaten burası da 
Büyükşehir sınırlarında olacak. Ta-
rımsal kalkınmadan İznik Gölü’nün 
kirlilikten arınmasına, arıtma tesis-
lerinin kurulmasından İznik’in müze 
kent olmasına kadar tüm büyük ya-

tırımları hemen başlatacağız. Bunlar 
büyük bütçeli kuruluşların işi. Zaman 
kaybetmeden İznik’in her alanda kal-
kınmasına öncülük edeceğiz” dedi. 
“Hizmet bir telefon kadar yakın”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik de yerel seçimlerden 
sonra yürürlüğe girecek olan Bü-
yükşehir Yasası’nın önemine vurgu 
yaptı. Geçmişte kaynakların yanlış 
kullanıldığını, hizmet öncelikli değil, 
siyaset öncelikli çalışmalar yapıldı-
ğına dikkat çeken Bakan Çelik, “Bir 
köye 2 kilometrelik bir yol yapılacak. 
En az yolun uzunluğu kadar evrak 
toplamanız gerekiyordu. Kayma-
kamlığa yazı yazıyorsunuz, oradan 
valiliğe, oradan tarım bakanlığı ve 
ilgili bakanlıklara. Sonra yazı aynı 
şekilde geri dönüyor ve hem zaman 
kaybı yaşanıyor hem de yolun uzun-
luğu kadar evrak toplanıyordu. Bu 
bir nebze ortadan kaldırıldı. Bazı 
kurumlar yerelleştirildi ve İl Özel 
İdaresi’ne yetkiler verildi. Şimdi ise 
Büyükşehir Belediyelerine veriliyor. 
Yerel seçimlerden sonra da artık çö-
zümün adresi Büyükşehir Belediyesi. 
Hizmetler size bir telefon kadar ya-
kın” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Mudanya ve Güzel-

yalı sahillerine değer katmak ama-
cıyla hazırlanan ancak bürokratik 
süreç nedeniyle uygulaması zaman 
alan Mudanya Sahil Projesi’nde en 
önemli engel aşıldı. Mudanya Beledi-
yesi önünde bulunan ve 1999 yılında 
İmralı Adası ile irtibatın sağlanması 
için sahil bandı yürüyüş yolu üzerine 
kurulan askeriyeye ait irtibat nokta-
larının kaldırılması için yapılan çalış-
malarda sona gelindi. Arama noktası 
ve irtibat noktası olarak kullanılan 
iki binanın iskele üzerine yeni yaptı-
rılan prefabrik binaya taşınması için 
son hazırlıklar yapılarken, binaların 
taşınmasıyla yaya yolu üzerine bulu-
nan demir parmaklıklar kaldırılacak 
ve sahil bandı üzerindeki yaya yolu 
da 14 yıl aradan sonra yeniden yaya-
lara açılmış olacak.
Mudanya Belediye binası önünde-

ki İmralı İrtibat noktasında devam 
eden çalışmaları yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yar-
dımcıları Bayram Vardar ve Mustafa 
Altın ile birlikte sahil projesiyle ilgili 
son değerlendirmeleri yaptı. Başkan 
Altepe, “Bu iki noktanın kaldırılması 
için başlattığımız çalışmalarda artık 
sona geldi. İrtibat noktaları iskele 
üzerine yapılan prefabrik binaya ta-
şınacak. Bu binada son hazırlıklar ya-
pılıyor. Önümüzdeki günlerde irtibat 
noktaları yeni yerine taşınacak ve 
yaya yolu üzerinde kalan iki bina kal-
dırılacak. Sahil dolusuyla ilgili ihale-
ye de çıktık. Çalışmaları Belediye bi-
nası ile Mütareke Evi arasında kalan 
bölümde başlatacağız.  İnşallah kısa 
sürede Mudanya hak ettiği projeye 
kavuşacak” dedi.
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Bursa’yı geleceğe taşıyan projeleri bir bir ha-
yata geçiren Büyükşehir Belediyesi mahalleler-

deki yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için 
gerekli tüm adımları atmaya devam ediyor. Millet 
Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun 
talep üzerine bölgeye bir okul kazandırılmasıyla il-
gili olarak Valilik, Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir 
Belediyesi arasında imzalanan protokole ilişkin çalış-
malarda son aşamaya gelindi. Yaklaşık bin metrekare 
alan üzerine yapılacak 8 derslikli prefabrik okulun 
inşa görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, konuyla 
ilgili ihaleye çıktı.
İnşaat hemen başlayacak
Okulun yapılacağı alanda incelemelerde bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ihalenin 
sonuçlanmasının ardından hemen çalışmalara baş-
layacaklarını ve okulu kısa zamanda eğitime açmak 
istediklerini söyledi. Bölgede yakın bir okul olmadığı 
için mahalle sakinlerinin çocuklarını başka bölgelere 
göndermek zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan 
Altepe, “Okulun tamamlanmasının ardından artık 
vatandaşlarımızın çocuklarını yaya mesafedeki bu 
okula gönderebilecekler. Bölgede yaşanan önemli bir 
sorunu çözmüş olacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı 
olsun” dedi.
Millet Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat da mahalle-
deki en önemli sorunlardan birinin Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından çözüme kavuşacağını belirterek, 
katkıları nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Eğitim kurumlarına spor salonları ya-
pıp, dar gelirli ailelerin çocuklarına kır-
tasiye yardımlarıyla eğitime her alanda 
destek veren Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Millet Mahallesi’ne 8 derslikli 
bir okul yaptırıyor. 

İtfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Büyükşehir Be-
lediyesi, yapımı tamamlanan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Hizmet 
Binası’nı da törenle hizmete açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
hastalarını getiren vatandaşların, yıllardır yaşadığı konaklama sorununun, ‘Hasta 
Yakınları Misafirhanesi’ ile çözüleceğini söyledi.

Millet Mahallesi’ne 
8 derslikli okul

İtfaiye yeni tesislerle güçleniyor

Üniversiteye hasta yakınları oteli

ç

Büyükşehir sınırlarının geniş-
lemesine paralel olarak merkez 

ilçelerde eksikliği hissedilen hiz-
met birimlerini de bir bir oluşturan 
Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi 
tarafından tahsis edilen alan üzeri-
ne yeni bir itfaiye binası kazandırdı. 
Sanayi Bölgesi’nin yanında Demirtaş, 
Ovaakça ve Yalova yolu kesiminde 
önemli bir eksikliği giderecek olan 
hizmet binasının açılış töreninde ko-
nuşanBüyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, itfaiye hizmetlerinin 
belediyecilik hizmetleri arasında 
ayrı bir önemi olduğunu, bu nedenle 
itfaiye teşkilatına verdikleri önemi 
sağladıkları ekip ve ekipman des-
tekleri ile gösterdiklerini söyledi. İt-
faiye hizmetinin, arandığında bir iki 
dakika içinde ulaştırılması gereken 
bir hizmet olduğunun altını çizen 
Başkan Altepe, “Halkımızın can ve 
mal güvenliğini en iyi şekilde koru-
mak, olası yangınları en az zararlar-
la atlatmak bizim için çok önemli. 
Bu nedenle itfaiye teşkilatımızı gün 
geçtikçe daha da güçlendiriyoruz. 
Küçük Sanayi, Mudanya ve Kestel İt-
faiye binalarımızı hizmete açmıştık. 
Personel sayımızı 272’ye çıkardık 
ve yüzde 25’lerde olan norm kad-

romuz yüzde 70’ler seviyesine çıktı. 
Yine dar sokak ve uzak köylerdeki 
olası yangınlara anında müdahale 
için yangın dolapları oluşturduk. İt-
faiye bünyesindeki 21 personelimiz 
cankurtaran eğitimlerinin ardından 
Gemlik ve Mudanya sahillerinde 2 
botumuzla halkımız can güvenliğini 
sağlamak için görev yapıyor. Hizme-
te açtığımız DOSAB itfaiye binamızla 
hem bölgedeki sanayi tesislerinde 
çıkması muhtemel endüstriyel yan-
gınlara hem de çevredeki olaylara 
daha kısa zamanda müdahale etme 
imkanı bulacağız” dedi.

DOSAB’tan yeni araç daha
Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faal 400 firmada 41 bin 
455 kişinin istihdam edildiğini hatır-
latan DOSAB Başkanı Ferudun Kah-
raman ise alt ve üst yapısı tamam-
lanan DOSAB’ın, Türkiye’deki birçok 
sanayi bölgesine örnek gösterildiğini 
hatırlattı. DOSAB’tan yapılan ihraca-
tın 3,8 milyar dolar sevisinde oldu-
ğunu kaydeden Kahraman, “Sanayi 
alanındaki yatırımlarımızın yanında 
kent yararına her türlü sosyal so-
rumluluk projesinde de görev alıyo-
ruz. 2010 yılında Büyükşehir Beledi-
yemize 2 adet tam donanımlı itfaiye 
aracı vermiştik. Bu binamızın yerini 
de Büyükşehir Belediyemize tahsis 
ettiğimiz gibi bugün tam donanımlı 
bir itfaiye aracını daha Büyükşehir 
Belediyemize kazandırmış olduk” 
diye konuştu.
Zonguldak’a itfaiye aracı
Törende ayrıca Zonguldak’ın Beycu-
ma Belediyesi’ne de bir itfaiye aracı 
hediye edildi. Başkan Altepe, “Beycu-
ma Belediyemiz de bizden bir itfaiye 
aracı istemişti. İtfaiye filomuzda bu-
lunan 1996 model 5 ton su kapasiteli 
tam donanımlı aracı da Zonguldak’a 
gönderiyoruz” dedi.

Bursa’yı daha yaşanabilir ve 
daha sağlıklı bir kent haline 

getirmek amacıyla her alanda çalış-
malarını sürdüren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ka-
mil Dilek ve Büyükşehir Belediye-
si bürokratları ile birlikte Görükle 
Yerleşkesi’nde yapılacak olan hasta 
yakınları merkezi için uygun alanlar-
da incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında gü-
zel bir sosyal sorumluluk projesine 
imza atmaya hazırlandıklarını söyle-
yen Başkan Altepe, “hasta yakınları-
nın konaklama sıkıntısının yıllardır 
süren ve artık kronikleşen bir sorun 
olduğunu belirterek, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak Uludağ Üniversite-
si ile başlattığımız proje kapsamında 
buraya bir hasta yakınları misafirha-
nesi yapacağız. Bu sayede özellikle 

hasta yakınlarının mağdur olmadan 
kalabileceği güzel bir tesis inşa edil-
miş olacak” diye konuştu.
“Büyük bir hizmet olacak”
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek de Uludağ Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nin bölgenin en 
büyük hastanelerinden biri olduğu-
nu belirterek, “Yaklaşık ayda 100 bin 
hastanın geldiği Tıp Fakültesi’nin bin 
yataklı hastanesi de var. Dolayısıyla 
büyük bir hasta ve hasta refakatçi 
grubu bu bölgede ikamet ediyor. Bu 
durum, yıllardır bizim çözemediği-
miz ciddi bir sorundu. Refakatçiler 
için, makul ücretlerle, belediyemizin 
ve ilgili derneğin işleteceği bir sos-
yal alan oluşturacağız. Bu, büyük bir 
hizmet olacaktır” diyerek projeden 
dolayı Başkan Altepe’ye teşekkür 
etti. Başkan Altepe ve Prof. Dr. Dilek, 
kampus içerisinde tesis için uygun 
arazileri titizlikle inceledi.
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“Hayallerimizi Bursa’ya işledik hizmetlerimizle tarih yazdık”

ç

Büyükşehir 
Belediyesi’nin ya-

tırımlarıyla ilk kez 
deniz ve hava ula-

şımı ile tanışan 
Bursa’da, Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı ile 
yolcu taşımacılığına 

başlandı.

Bursa’yı daha sağlıklı 
ve yaşanabilir bir kent 

haline getirmek amacıyla 
düne kadar ‘hayal’ olarak 
nitelendirilen radikal pro-
jelerin startını 4,5 yıl önce 
büyük bir kararlılıkla veren 
Büyükşehir Belediyesi, ha-
yata geçirdiği yatırımlarla 
‘ilk’lerin tarihi yazmaya de-
vam ediyor. Raylı sistem ya-
tırımlarıyla kenti bir baştan 
bir başa demir ağlarla ören 
Büyükşehir Belediyesi, hava 
ve deniz ulaşımı, 108 yıl 
sonra gerçekleşen şehir içi 
tramvay hatları, Türk mü-
hendisliğinin simgesi olan 
yerli tramvay ‘ipekböceği’, 
yeni stadyum, belediye bi-
nası ve bilim teknoloji mer-
kezi gibi Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak mega projeleri bir 
bir hayata geçiriyor.

BUDO güvencesi
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Bursa ile İstanbul 
arasında deniz ulaşımının 
sağlıklı ve konforlu bir şe-
kilde sağlanması amacıy-
la kurulan Bursa Deniz 
Otobüsleri İşletmesi’nin 
(BUDO) 24 Ocak’ta başlat-
tığı deniz otobüsü seferleri-
ne ilgi her geçen gün artıyor. 
Bursa Mudanya ve İstanbul 
Kabataş iskeleleri arasında 
karşılıklı olarak hafta içi 2 
seferle yolcu taşımacılığına 
başlayan BUDO, vatandaş-
lardan gelen yoğun talepler 
üzerine sefer sayılarını artır-

dı. Halen haftanın dört günü 
5, Cuma 7 ve Pazar günleri 
ise karşılıklı olarak 6 sefer 
yapılırken, bugüne kadar 
Bursa ile İstanbul arasında 
yaklaşık 350 bin yolcu taşı-

yan BUDO deniz ulaşımının 
önemli bir markası haline 
geldi.

Uçmayan kalmasın
Ulaşım yatırımları zinciri-
nin en önemli halkaların-
dan biri olan ve İstanbul ile 
Bursa arasını 18 dakikaya 
indiren deniz uçağının 1 
Nisan’da başlayan yolcu-
lu seferleri de büyük ilgi 
görüyor. Salı hariç hafta-
nın her günü Haliç’ten 2, 
Gemlik’ten 2 olmak üzere 
günde 4 uçuş gerçekleşti-
ren deniz uçağı, yoğun talep 
üzerinde hafta içi 10, hafta 
sonu ise 12 uçuş yapmaya 
başladı. 1 Nisan’da başla-
yan ve yüzde 100 doluluk 
oranı ile çalışan deniz uçağı, 

5 ay içinde 8 bin yolcu taşı-
dı. Günümüzde zamanın en 
önemli değer olduğunu ifa-
de eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, “Gerek işadamlarımız 
gerekse sık sık İstanbul’a 
gidip gelmek zorunda olan 
yöneticilerimiz, işlerini bir 
gün içinde halledebilmek 
için zamanla yarışıyordu. 
Ulaşımda deniz uçağını 
tercih edenler bu yarışta 
bir adım öne geçme imkanı 
buluyor. Talepler üzerine 
seferler artırıldığı gerekti-
ğinde sefer sayıları daha da 
artırılabilecek” dedi.

Hayırlı olsun
Belediyecilik hizmetleri’nin 
yanı sıra Bursa ve ülke sa-
nayiine yeni ufuklar açan 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
danışmanlığında Durmaz-
lar Firması tarafından üre-
tilen Türkiye’nin ilk yerli 
tramvayı ‘İpekböceği’, başa-
rılı geçen test sürüşlerinin 
ardından yolculu seferlere 
başladı. Halen iki araçla 
devam eden seferlerle, Bur-
salılar dünya kalitesindeki 
tramvaylarla yolculuk yap-
manın keyfini çıkarmaya 
başladı. Yaklaşık 6,5 kilo-
metrelik Heykel - Garaj T1 

tramvay hattındaki araç 
sayısı kısa zamanda 6’ya 
ulaşacak. T1 hattı boyunca 
Atatürk ve Altıparmak Cad-
delerinin ardından diğer 
caddelerde Bursa’nın vitri-
ni haline geliyor. Bursa’da 
ilk kez gündeme gelmesin-
den 108 yıl sonra hayata 
geçirilen şehir içi tramvay 
hattı ile ulaşımda tarih ye-
niden yazılırken, bu hatta 
kullanılan yerli araçlar da 
Türkiye genelindeki diğer 
Büyükşehir Belediyeleri 
tarafından yakın takibe 
alındı.

Çatı montajı hızla sürüyor
Bursa’yı sporda da marka bir kent haline 
getirmek amacıyla bu dönem 102 spor 
tesisini kente kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi’nin en büyük spor yatırımı 
olan yeni stadyum inşaatında çatı montajı 
başladı. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince 
işçilikleri ile cephe kaplama çalışmaları 
hızla süren yeni stadyumun iki etap halin-
de yapılacak çatı montajında 3 bin tonluk 
ilk etabın tüm malzemeleri geldi ve mon-
taj işlemi başladı. Montajı ikinci etabın-
da kullanılacak olan ve İtalya’da üretilen 
çelik halatların bir kısmı Türkiye’ye ge-
lirken, çelik işçilikleri ise Gebze’deki üre-
tim tesisinde devam ediyor. Stadyumun 
çatısını çevreleyecek olan ve Almanya’da 
üretilen, yangına, eksi 35 derece ve artı 
80 dereceye dayanıklı, büzülmeyen, kırıl-
mayan, esnemeyen yeşil membran örtü-
nün kesim ve kaynak işçilikleri de Tekir-
dağ’daki bir fabrikada yapılıyor. Biri 800 
ton ağırlığında olmak üzere 5 ayrı vincin 
çalıştığı stadyum inşaatında, işçilikleri 
biten çelik malzemeler vinçlerle çatıya 
çıkarılıp, yerlerine monte ediliyor. Fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 70’leri aşan stadyu-
mun 2014 yılının ilk ayında maç yapılma-
ya hazır hale geleceği belirtildi.
Dünyada takımın simgesiyle projelen-
dirilen ve ender stadyumlardan biri 
olan Büyükşehir Stadyumunun çatısı 
Bursaspor’un simgesi olan ‘timsah’ gö-
rümünde olacak. Toplam 4 bin 484 met-
rekare alana sahip 72 adet locanın bulu-
nacağı stadyumda 60 adet turnike ve 84 
adet stat giriş kapısı yer alacak.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Mahfel’de buluşalım
İlk olarak 1870’lerde Vorpahnam Ga-
zinosu adıyla hizmet vermeye baş-
layan ve Kurtuluş Savaşı’na kadar 
gayrimüslimler tarafından işletilen, 
Türklerin eline geçmesiyle birlikte 
Cumhuriyet Aile Çay Bahçesi adı-
nı alan, 12 Kasım 1913’te ise Türk 
Ocağı’nın Bursa Şubesi’nin kuruluş 
binası olan Mahfel, bilinen 150 yıla 
yakın tarihi boyunca Bursalıların 
önemli buluşma noktalarından biri 
oldu. Günümüzde de sürekli kent 
gündeminin önemli gündem mad-
delerinden biri olan nasıl işletilece-
ği tartışma konusu olan Mahfel’in İl 
Genel Meclisi kararı ile Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilmesiyle tartış-
malara da son nokta konuldu. Özel-
likle bu dönem kente kazandırdığı 
sosyal tesislerle tüm vatandaşların 
beğenisi kazanan Büyükşehir Bele-

diyesi, Mahfel’i de aslına uygun kim-
liğiyle 26’ıncı sosyal tesis olarak ye-
niden Bursalıların hizmetine sundu. 
Büyükşehir Belediyesi’nin kaliteli ve 

ekonomik hizmet anlayışının 
sergilendiği Mahfel, ayrıca-

lıklı bir buluşma mekanı 
haline geldi.

Bursa’ya durdurma
Ordu’ya ödül
Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin İzmir’de yapılan 
9’uncu Yıl Konferansı’nda 
Türkiye genelinde düzenle-
nen ‘Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Projeleri’ yarış-
masının sonuçları açıkladı. 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Ruşen Ke-
leş, İTÜ Mimarlık Fakülte-
si Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü Başkanı Prof.Dr. 
Handan Türkoğlu, Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Mi-

marlık Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Ulu-
dağ Üniversitesi Çevre Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Feza Karaer, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Yar.
Doç.Dr. Alpaslan Türkkan ve 
Uludağ Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülte-
si Kamu Yönetimi Bölümü 
emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Hasan Ertürk’ten oluşan 
jüri, Sağlıklı Şehir Planla-
ması Kategorisi’nde Tele-
ferik Alt ve Üst Çalışması, 
Çevre Düzenlemesi projesi 

ile Ordu Belediyesi’ni bi-
rinciliğe layık gördü.Ordu 
Belediyesi’nin teleferik pro-
jesi tamamı alanında uzman 
akademisyenlerden oluşan 
jüri tarafından ‘en sağlıklı 

şehir planlama uygulama-
sı’ olarak seçilirken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
teleferik projesinin mahke-
me kararıyla durdurulması 
ise yaşanan çelişkiyi gözler 
önüne serdi.

Yeşil seferberlik
Halkın nefes alabileceği alan-
lar oluşmak amacıyla büyük 
park yapımı projelerine ağır-
lık veren Büyükşehir Beledi-
yesi, yıllardır su taşkın alanı 
olması nedeniyle vatandaş-
ların kullanımına kapalı olan 
Dikkaldırım ve Odunluk Ma-
halleleri arasındaki yaklaşık 
500 bin metrekarelik alanı 
en büyük kent parkı olarak 
Bursa’ya kazandırıyor. Başka 
bölgelerden getirilen 10 yaş 
üstü ağaçlarla donatılan park 
alanında çalışmalar tamam-
landığında yaklaşık 10 bin 
ağaç, Bursa’nın yeni akciğeri 
olacak. Hüdavendigar Kent 

Parkı ile bütüncül şekilde 
projelendirilen yeni stadyum 
bulunduğu alanla birlikte 
Bursa yaklaşık 1 milyon met-
rekare yeşil alana kavuşmuş 
olacak. Yine Beşevler Su De-
posu koruma alanı da yeni-
den düzenlenerek, ayrıcalıklı 
bir park olarak kente kazan-
dırıldı. Bunun yanında 500 
bin metrekarelik Hüdaven-
gidar, 250 bin metrekarelik 
Zafer, 300 bin metrekarelik 
Vakıfköy ve 525 bin metre-
karelik Kurşunlu parkalarıy-
la bir dönemde yaklaşık 2 
milyon metrekare yeni yeşil 
alan Bursa’ya kazandırılmış 
olacak.
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Büyükşehir Belediyesi, yapılaşmanın 
yoğun olduğu Eğitim Mahallesi’nde bu-
lunan su deposunun yanındaki alanı da 
park ve yeşil alan olarak halkın kullanı-
mına sundu.

Büyükşehir Beledi-
yesi, yapılaşmanın 
yoğun olduğu Yıldı-

rım İlçesi’nde Mimar Si-
nan Sağlık Parkı ve Yavuz-
selim Parkı’nın ardından 
Eğitim Mahallesi’ne de 5 
bin metrekarelik yeni bir 
park kazandırdı. Eğitim 
Mahallesi Muhtarlığı’nın 
yanındaki su deposu-
nun bulunduğu bölgede 
atıl durumdaki alan, ye-

şil alan ve park olarak 
bölgeye nefes aldırma-
ya başladı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Eğitim Parkı’nın 
açılış töreninde, yeşile 
en çok ihtiyaç duyulan 
bölgelerden birinin daha 
nefes aldığını belirterek, 
“Yıldırım’ın kalbinde, su 
deposunun çevresinde-
ki atıl halde duran 5 bin 
metrekare alanı değer-
lendirip Eğitim halkının 
kullanımına sunduk. Bu-
rası, bir yandan bölgeye 
nefes aldırılırken diğer 
yandan da vatandaşların 
spor yapabildikleri, din-

lenebildikleri bir buluş-
ma noktası olacak” diye 
konuştu.
Türkiye’nin her alanda 
geliştiğini anlatan Başkan 
Altepe, daha yaşanabilir 
ve çağdaş Bursa’yı oluştu-
rurken yeşil alan, park ve 
sosyal donatı alanlarıyla 
vatandaşlara nefes alabi-
lecek alanlar oluşturduk-
larını anlattı. Her alanda 
gelişimi ilke edindiklerini 

ifade eden Başkan Alte-
pe, “Bursa’ya en güzel 
hizmeti verelim, Eğitim 
Mahallesi de hizmetleri-
mizden yararlansın iste-
dik. Yaklaşık 5 bin met-
rekare alanda bulunan 
Eğitim Parkı’nda 3 bin 
metrekare yeşil alan, 475 
metrekare sert zemin ve 
yürüyüş yolu, 120 metre-
kare koşu yolu, spor alan-
ları ve çocuk oyun grubu 
bulunuyor. Öte yandan 
parka 250 adet farklı tür-
de ağaç ve yaklaşık 5 bin 
adet de çiçek dikildi. Eği-
tim Mahallesi artık daha 
yeşil bir hale geldi” dedi.

Eğitim Mahallesi 
artık daha yeşil

ç

Nilüfer Büyükşehir ile nefes alıyor

Bursa’nın yaşanabilir, sağlıklı 
bir kent olması ve ‘Yeşil Bur-

sa’ adını tekrar kazanması amacıy-
la yerleşimin yoğun olduğu bölge-
lerdeki BUSKİ’ye ait su depolarının 
bulunduğu alanları yeniden dü-
zenleyerek yeşil alan olarak halkın 
kullanımına açan Büyükşehir Be-
lediyesi, Beşevler Su Deposu’nun 
bulunduğu 41 bin metrekarelik 
alanı da ayrıcalıklı bir park haline 
getirdi. Kısa bir süre öncesine ka-

dar su deposu alanı olarak etrafı 
duvarlarla çevrili olan alan; içinde 
çeşitli oyun ve rekreasyon alanları, 
yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, 
futbol, basketbol ve voleybol sa-
haları, tenis kortları, yeşil alanlar, 
kafeterya ve restoranların bulun-
duğu Beşevler Bölge Parkı, Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da 
katıldığı törenle hizmete açıldı. 
“Yeşil için zorluyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Büyükşehir Belediye-
si olarak hava, kara ve denizdeki 
ulaşım yatırımlarından raylı sis-
temlere, spordan tarihi ve kültürel 
mirasa, alt ve üst yapıdan çevre 
projelerine kadar çok geniş bir 
alanda hizmet verdiklerini söyle-
di. Belediye binası, bilim teknolo-
ji merkezi ve stadyum gibi anıtsal 
yapıların bu dönem kente kazandı-
rıldığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Bunun yanında yüzbinlerce met-
rekarelik büyük parkları bu dö-

nem Bursalılarla buluşturuyoruz. 
Bursa’nın daha yeşil bir kent ol-
ması için tüm fırsatları zorluyoruz. 
Çünkü nüfusun büyük bir bölümü 
özellikle de kadınlar ve çocukları-
mız günlerinin büyük bölümünü 
mahallelerde geçiriyor, mahalle dı-
şına fazla çıkamıyorlar. Bu nedenle 
tüm mahallelerimize böyle aktivite 
alanları kazandırmaya çalışıyoruz. 
Burası da BUSKİ depolarının bu-
lunduğu koruma alanı olarak yıl-

lardır atıl halde duruyordu. Yeşil 
alan ve spor alanı olarak bölgeye 
kazandırdık. Halkımıza hayırlı ol-
sun” dedi.
“41 kere maşallah”
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
da 41 dönüm alan üzerinde yapılan 
park için “41 kere maşallah” diyerek 
konuşmasına başladı. Belediyelerin 
vazifesinin günlük hayatı yaşana-
bilir hale getirmek olduğunu dile 
getiren Arınç, “Burası herkesin hu-
zur duyacağı, istifade edeceği bir 
alan olmuş. Yeşil alanlar halkımızın 
günlük yaşam içinde huzur bulduğu 
alanlar. Büyükşehir Belediyemiz de 
sadece merkezde değil tüm ilçeler-
de böyle hizmetlere önem veriyor. 
Burada fazla nutuk atmaya gerek 
yok. Eser ortada, eserin kendisi 
konuşuyor. Beni güzel yaptılar, iyi 
ki yaptılar, ben Nilüfer’e yakıştım 
diyor. İnsanlar belki burayı görmek 
için bile gelecekler, eşleri torunla-

rı ile birlikte olacaklar. Büyükşe-
hir Belediyemizin ulaşımdan yeşil 
alanlara, sağlıktan eğitime, spora 
kadar her türlü alanda katkısı var. 
Yapılan yüzlerce esere, böyle büyük 
kaliteli, niteliklilerini de ekliyoruz. 
Nilüfer’de böyle bir güzellik görün-
ce umarım bu güzelliği 6 ayda unut-
mazsınız. 6 ay sonra büyük bir sınav 
var. Sizlerin karşısında olacağız. 
Sizlerin takdiri olursa hizmet etmek 
istiyoruz. Yapılamayan, göz ardı 

edilen ne varsa 6 ay sonra bunları 
gerçekleştirecek insanları bulalım. 
Biz Bursa halkının tercihlerine her 
zaman saygılıyız. Yeter ki Bursa’nın 
menfaatlerini düşünerek tercih ya-
palım. Ben şimdi buradan ayrılmak 
durumundayım ama siz buranın 
keyfini çıkarın Recep Altepe’yi de 
unutmayın” diye konuştu.
Kendisini 40 günlük Bursalı ola-
rak tarif eden Vali Münir Karaloğ-
lu da Büyükşehir Belediyesi’nin 
alt ve üst yapıdan toplu ulaşıma, 
tramvay ve metrodan tarihi mirasa 
kadar her alanda çok sayıda proje 
uyguladığını gördüğünü belirte-
rek, bunun memnuniyet verici ol-
duğunu kaydetti.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ve 
protokol üyeleri, açılış kurdelesini 
kestikten sonra parkı gezdi.

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönem Bursa’ya kazandırdığı 2 milyon metrekarelik 
yeşil alan projeleri arasında yer alan 41 bin metrekarelik Beşevler Bölge Parkı, tö-
renle hizmete açıldı. 
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Bursa’yı daha sağlıklı ve ya-
şanılabilir bir kent haline 

getirmek amacıyla alt ve üst yapı 
yatırımlarının yanında çevre yatı-
rımlarına da büyük bir önem veren 
Büyükşehir Belediyesi, önemli bir 
çevre sorununu daha çözüme ka-
vuşturuyor. Hamitler TOKİ konut-
larının kuzeybatısında bulunan ve 
1/1000’lik planlarda rekreasyon 
alanı olarak görülen yaklaşık 100 
bin metrekarelik alanın yeşil alan 
ve park olarak hizmete açılması 

için düğmeye basıldı. Çevre yolu 
ile TOKİ konutları arasında vadi 
şeklinde kalan alan Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından hafri-
yat döküm sahası olarak belirlendi. 
Böylelikle şehir içinde kontrolsüz 
ve kaçak hafriyat dökümlerinin 
önüne geçmek için yeni bir depola-
ma alanı kazanan Büyükşehir Bele-
diyesi, yaklaşık 100 bin kamyonluk 
hafriyat atığıyla doldurulacak bölge 
üzerinde ayrıcalıklı bir park ve rek-
reasyon alını projesini uygulamaya 

geçirecek. İçinde piknik alanları, 
yürüyüş ve bisiklet yolları ve spor 
aletlerinin de bulunacağı park, böl-
ge halkının yaşam kalitesini yüksel-
tecek. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Buranın hafriyat sa-
hası olarak kullanılmasıyla hem be-
lediyemiz kazanacak hem de bölge 
doldurulduktan sonra kazanılacak 
100 bin metrekarelik alanda uygu-
lanacak park projesiyle bölge halkı 
kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun” 
dedi.

Hafriyat sahası park oluyor

Bursa’nın gerçek meydanı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de 
başkanlığını yürüten Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe’nin geçtiği-
miz yıl başlattığı ‘çevreye duyarlı firmaların 
ödüllendirilmesi’ uygulaması ülke geneline 
yayılırken, yine Bursa’da başlatılan ‘atık su-
ların online izlenmesi’ uygulaması giderek 
yaygınlaşıyor. Bu güne kadar 8 firmada ku-
rulan online izleme istasyonlarının 9’uncusu 
Yeşil Tekstil’e kurulurken, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Yeşim Tekstil 
CEO’su Şenol Şankaya ile birlikte istasyonda 
incelemelerde bulundu. Kent içindeki derele-
rin temiz akması, sanayi kuruluşlarını dere-
lere bıraktıkları atıklar konusunda disipline 
etmek, işletmelere arıtma tesisi kurdurmak 
ve kurulan tesislerin düzenli, prosedürlere 
uygun olarak işletilmesini sağlamak için yeni 
ve modern sistemler kullandıklarını belirten 
Başkan Altepe, bu konuda teknolojiden tam 
olarak yararlandıklarını ifade etti. Bursa’da-
ki her fabrikaya tek tek online izleme istas-
yonları kurduklarını, bu doğrultuda 9. tesisi 
Yeşim Tekstil’de hizmete aldıklarını vurgula-
yan Başkan Altepe, “Yeşim Tekstil, dünyanın 
önde gelen markalarına üretimler yapan, 
Bursa’nın en köklü firmalarından biri. Fabri-
kanın zaten arıtma tesisi mevcut. Bizler sis-
temin işletilip işletilmediğini denetlemek ve 
diğer firmalara örnek göstermek açısından 
böyle bir sistemi buraya da kurduk” dedi. 
Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya ise, on-
larca yıldır dünyanın birçok ünlü markasına 
üretimler yaptıklarını hatırlatarak gerçek-
leştirdikleri üretimlerde en büyük sorumlu-
luğun çevre hassasiyeti olduğunu söyledi.

Bursa’ya her alanda değer ka-
tan Büyükşehir Belediyesi’nin 

önemli projelerinden biri olan ‘Ata-
türk Stadyumu ve Çevresi Kent-
sel Tasarım Projesi’nin tanıtıldığı 
basın toplantısı, Dobruca Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
“Gerçek bir meydanı olacak”
Bursa’nın en önemli eksiğinin bir 
meydan olduğunu ifade eden Baş-
kan Altepe, “Bursa’da meydan ola-
rak kullanılan meydanlar genelde 
kavşaklar. Bu alanlar da artık trafik 
yoğunluğundan ve alan darlığın-
dan kullanılmaz hale geldi. Şu an 
elimizde miting alanı olarak görü-
nen Şehreküstü, Gökdere ve Kent 
Meydanı’nda kavşak olması ve tram-
vayın geçmesi nedeniyle meydan 
sıkıntısı oluşuyor. Onun için Bursa 
Atatürk Stadyumu’nun yeri meydan 
olabilecek tek yer. Öte yandan Me-
rinos Parkı da miting alanı olarak 
kullanılsın dedik ama o da sürekli 
olacak bir şey değil. Bu yüzden mev-
cut stadın yerinin değerlendirilmesi 
çok önemli. Atatürk Stadı’nın ye-
rinde yapılması planlanan ve taslak 
projeyi açıkladığımız bu meydan, 
12 bin metrekarelik Şehreküstü 
Meydanı’nın yaklaşık 4 katı, 10 bin 
metrekarelik Gökdere Meydanı’nın 

da 5 katı büyüklüğünde olacak” şek-
linde konuştu.
“Otopark ihtiyacı karşılanacak”
Başkan Altepe, stadyum kaldırıldık-
tan sonra oluşacak 50 bin metre-
karelik alan ile spor alanlarının da 
kaldırılmasıyla 80 bin metrekarelik 
geniş bir alanın, şelale bölgesiyle 
birlikte yaklaşık 100 bin metrekare-
lik bir alana ulaşacağını da sözlerine 

ekledi. Kentin 440 bin metrekarelik 
Kültürpark’ının yanında yer alacak 
bu alanın en iyi şekilde değerlen-
dirilmesini istediğini vurgulayan 
Başkan Altepe, “Bu alan, herkesin 
toplanabileceği, konserlerin, mi-
tinglerin, törenlerin yapılabileceği 
bir alan olacak. Bu proje üzerinde 
arkadaşlarımız 5 yıldır çalışıyorlar. 
İlerleyen zamanlarda spor salonu-
nun ardından lisenin de kaldırılma-
sıyla lisenin bulunduğu alana büyük 

bir müze yapılmasını planlıyoruz. 
Bu alan ticari olarak kullanılmaya-
cak” dedi.
Kültürpark’ta otopark çalışmala-
rının durduğunu ve meydanın al-
tına yapılacak otoparkla, bölgenin 
otopark ihtiyacını da karşılayaca-
ğını sözlerine ekleyen Başkan Alte-
pe, “Bu proje, şehre değer katacak 
önemli projelerden biri. Herkesin 
kullanabileceği, halkın rahat nefes 
alabileceği bir meydan olacak. Bu 
konuda her fikre ve öneriye açığız” 
şeklinde konuştu. 
Özellikli meydan
Projeyi hazırlayan Mimar Hasan Sö-
züneri ise, meydanın parkın kentle 
bütünleşmesini sağlayacak bir ge-
çiş alanı olacağını söyledi. Sözüneri, 
seyir terası, havuz, Bursa çeşmele-
ri, engelli rampası, belediye hizmet 
binası veya turist danışma merkezi 
olarak kullanılabilecek bir bina ile 
1200 araçlık otoparkın bulunacağı 
meydanda Atatürk Stadyumu’nun 
taşlarının da bulunacağı peyzaj 
merdivenleri, Hyde Park örneğin-
de olduğu gibi bir serbest kürsü, 
Bursaspor’un şampiyonluğunun 
yaşatılacağı anı duvarı ve heykel ile 
vatandaşların dinlenebileceği alan-
ların bulunacağını anlattı.

Yeşim Tekstil de 
online takipte

ç

ç

ç

Derelerin temiz akması için 
sanayi tesisleri üzerinde denetim 
çalışmalarına ağırlık verildi.

Hamitler TOKİ konutları yanındaki yaklaşık 100 bin metrekarelik alanı hafriyat dö-
küm sahası olarak belirlenen alan; doldurulduğunda içinde piknik ve spor alanlarının 
bulunduğu ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı olacak.

Başkan Altepe, yeni stadyumun tamamlanmasının ardından mevcut Atatürk 
Stadyumu’nun yerine özellikli bir meydan kazandırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi görev, yetki 
ve sorumluluğunda bulunan kentsel 

mekânlarda kent estetiğini bozan,  görüntü 
kirliliği yaratan uygunsuzlukların giderilme-
si ve kentin fiziksel mekân kalitesinin artırıl-
ması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 
Kentin birçok yerinde yapılan kent estetiği-
ne aykırı unsurların iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar,  halkın ortak paylaşımının fazla 
olduğu merkezi mekanlarda yoğunlaşıyor. 
Kavşak ve batçıklardaki korkuluklar, özel ve 
etkili boyalarla boyanıp yenileniyor. Özellikle 
merkezi mekanlarda kentin estetiğini bozan, 
görüntü kirliğine yol açan ilan ve afişlerin 
engellenmesi adına, dünyada bu alanda kul-
lanılan son yenilikler araştırılarak Bursa’da 
uygulanıyor. Bu kapsamda Anti-Stick (üzeri-
ne hiçbir şey yapıştırılamayan) özellikli bo-
yalar ile T1 tramvay hattı boyunca tüm elekt-
rik direkleri boyandı. Atatürk Caddesi, İnönü 
Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi gibi merkezi 
caddelerde elektrik direkleri ve boxlar boya-
narak görüntü kirliği engellendi. 

Estetik dokunuş

ç
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Şehit aileleri ve gazilere vefa turu 

Ulaşımdan tarihi 
eserlerin gün yü-

züne çıkarılmasına ve 
spordan sosyal sorum-
luluk projelerine kadar 
her alanda Bursa’ya de-
ğer katan çalışmalara 
imza atan Büyükşehir 
Belediyesi, il sınırların-
daki mezarlıklarla ilgili 
çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Kentteki 
mezarlıkların yüzde 100 
kapasiteye ulaşması üze-
rine belediye ekipleri ta-
rafından hazırlanan yeni 
mezarlık alanları, 20 yıl 
daha mezarlık sıkıntısı 
yaşanmasının önüne ge-
çecek. Yenişehir yolu üze-
rindeki Erdoğanköy’de 
kentin doğusunda yaşa-
yan vatandaşlar için ha-
zırlanan mezarlıkta 200 
dönümlük alana ait ilk 
2 etabın çalışmaları ta-
mamlandı. 12 gömünün 
gerçekleştiği mezarlıkta, 

150 dönümlük alana ait 
diğer 2 etap için de çalış-
malar sürüyor. 
Bursa’nın en önemli ih-
tiyaçlarından birinin de 
definlerin gerçekleştiği 
mezar yerleri olduğu-
nu belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, mevcut Hamitler 
Mezarlığı’ndaki kapasi-
tenin doğduğunu, bunun 
üzerine yeni mezar yer-
leri açmak için çalışma 
başlattıklarını söyledi. 
Bir yandan şehrin doğu-
sunda bir yandan da ba-
tısında 2 yeni mezarlık 
alanı oluşturduklarını 
söyleyen Başkan Altepe, 
kentin doğusunda yaşa-
yanlar için yaptırılan Er-
doğanköy Mezarlığı’nda 
ilk 2 etabı kapsayan 200 
dönümlük alanda dü-
zenleme işlemlerinin ta-
mamlandığını söyledi.

Bursa’da mezarlık
sorunu yaşanmayacak

ç

ç

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
İzmir’de yapılan Avrupa Sağlıklı Şehirler Konferansı’nda insan sağlığına vurgu yapa-
rak, “Konu insanlarımızın sağlığıysa boşa kaybedecek bir saniyemiz olamaz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlendiği etkinlikte şehit aileleri ve gaziler tekneyle 
İstanbul Boğazı’nı turladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ken-
tin doğusu için yaptırılan Erdoğanköy 
Mezarlığı kullanılmaya başlarken, ken-
tin batısında oluşturulacak mezarlık 
alanı ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) Avrupa Sağlıklı Kent-

ler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı 
Kentler Ağı Yıllık İş ve Teknik Kon-
feransı, İzmir Ahmet Adnan Say-
gun Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, konferansın açı-
lışında yaptığı konuşmada, şehir-
lerin daha sağlıklı hale getirilmesi 
amacıyla birliğin Türkiye’de haya-
ta geçirdiği çalışmalardan örnek-
ler verdi. İnsan sağlığını etkileyen 
belirleyiciler konusundaki bilgi ve 
bilinç seviyesini artırmaya çalış-
tıklarını dile getiren Başkan Al-
tepe, sağlığı artırıcı uygulamaları 
yaygınlaştırmak ve en iyi uygula-
maların paylaşılmasını sağlamak 
için 2005 yılından bu yana birçok 
önemli faaliyet gerçekleştirdikle-
rini söyledi.

Kaybedecek saniyemiz yok
Kent sağlığının geliştirilmesi ko-
nusunda dört koldan faaliyetler 
yürüttüklerini dile getiren Başkan 
Altepe, yerel yönetimlerin halk 
sağlığı konusundaki en temel ak-
törler arasında olduğunun altını 
çizdi. İnsanların ancak sağlıklı şe-
hirlerde en yüksek sağlık seviyesi-
ne ulaşma şansına sahip olacağını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Hep 
beraber şehirlerimizde sağlığı ar-
tıran güçlü yönleri daha da kuv-
vetlendirmek ve bu anlamda diğer 
şehirlere iyi örnekler oluşturmak 

zorundayız. Aynı zamanda diğer 
şehirlerin güçlü yönlerinden de 
faydalanmak durumundayız. Çok 
önemli bir konu da şehrimizdeki 
sorunları doğru tespit etmektir. 
Sorunların yanlış bir şekilde analiz 
edilmesi enerjimizi boşa harcayaca-
ğımız anlamına gelir; konu insanla-
rımızın sağlığıysa boşa kaybedecek 
bir saniyemiz olamaz, olmamalıdır. 
Bu kapsamda kent sağlık profilleri-
nin kentlerimizin sağlığını izlemek 
ve profillere dayanarak hazırlanan 
stratejik planların kent sağlığını ge-
liştirmeye yönelik çok önemli araç-
lar olduğunu da tekrar vurgulamak 
isterim. Ayrıca birliğimiz tarafın-
dan kısa bir süre önce tamamlanan 
türkiye’de iller bazında kent sağlık 
göstergeleri çalışmasının da şehir-
lerimize yol gösterecek önemli bir 
kaynak olacağını buradan duyur-
mak isterim” dedi.

Mavi tur körfez seferleri 
ile bugüne kadar Bursa’nın 

sahilleri ve denizi görme imkanı 
bulamayan binlerce vatandaşı de-
nizle buluşturan Büyükşehir Bele-
diyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü işbirliğiyle önemli bir 
sosyal sorumluluk projesini daha 

hayata geçirdi. Daha önce üç kez 
körfez turu atan şehit aileleri ve 
gaziler bu kez İstanbul Boğazı’nı 
görme imkanı buldu. Şehit aileleri 
ve gazilere vefa amacıyla düzenle-
nen gezi öncesi Mudanya BUDO 
İskelesi’nde uğurlama töreni dü-
zenlendi. 

“Sizler için ne yapsak azdır”
Mehter Takımı’nın marşlarıyla 
renklendirdiği etkinlikte konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, şehit aileleri ve gazi-
lere, “Sizler için ne yapsak azdır” 
diye seslendi. Ülkeniz bağımsızlığı, 
özgürlüğü için canlarını, kanlarını 
ortaya koyan şehitlerin aileleri ve 
gaziler için daha önce 3 kez kör-
fez turu düzenlediklerini hatırla-
tan Başkan Altepe, “Sizler bizim 
için çok değerlisiniz. Bu nedenle 

bu kez menzili artırdık ve geziyi 
İstanbul Boğazına kadar uzattık. 
Orkestramızın en değerli sanatçı-
ları gezine size eşlik edecek. Güzel 
bir gün geçirmenizi diliyorum. En 
kötü günümüz böyle olsun” dedi.
Bursa Vali Yardımcısı Vedat Müf-
tüoğlu, bu coğrafyada yaşamanın 
ne kadar zor olduğunu hatırla-
tarak, “Çanakkale savaşında ya-
bancı bir gazeteci askerimizin 
yanına gelip, ‘Biraz sonra ölecek-
siniz? Bu kadar güçlü bir orduya 
direnme şansınız yok. Ne his-

sediyorsunuz? diye sorar. Meh-
metçiğimiz ise ‘şehit olmak di-
nimizde en büyük mertebe. Ben 
ölürüm ama çocuklarıma bir 
yurt bırakacağım’ diye cevap ve-
rir. Bu inançla bu bayrak bu va-
tan üzerinde şimdiye kadar dal-
galandı ve dalgalanmaya devam 
edecek. Bize bu vatanı bırakman 
için canlarını feda eden şehitle-
rimizin ailelerine, vücutlarının 
bir parçasını feda eden gazileri-
mize sahip çıkmak boynumuzun 
borcudur.” diye konuştu.

ç

“Konu sağlıksa kaybedecek 
bir saniyemiz bile olamaz”
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Bursa Devlet Tiyatrosu, bu ak-
şam prömiyeri yapılacak olan 

‘Tohum ve Toprak / Alemdar Paşa’ 
adlı oyunla yeni sezona perdele-
rini açacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, yeni görevi 
nedeniyle Bursa Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Arzu Tan Bayraktutan’ı zi-
yaret etti ve prömiyer heyecanını 
yaşayan sanatçılarla da bir araya 
geldi. 
Bursa Devlet Tiyatrosu’nun yeni 
müdürü Arzu Tan Bayraktutan’dan 
çalışmaları ve ‘Tohum ve Top-
rak’ oyunu hakkında bilgiler alan 
Başkan Altepe, tiyatro sanatının, 
Bursa’nın kültürel yaşamının vaz-
geçilmez bir öğesi olduğunu ifade 
etti. Başkan Altepe, Bursa’da tiyat-

ronun daha çok kişiye 
ulaşması adına yapılan 
çalışmaları destekledik-
lerini anlatarak, ‘Tohum 
ve Toprak’ adlı yepyeni 
oyunuyla sanatseverler-
le buluşan Bursa Devlet 
Tiyatrosu’na yeni se-
zonda başarılar diledi. 
BDT Müdürü Arzu Tan 
Bayraktutan da Başkan 
Altepe’nin ziyaretinden 
dolayı mutluluk duy-
duklarını ifade ederek, 
yeni sanat sezonunda 
sanatseverlerin birbi-
rinden güzel oyunlarla 
buluşacağına değindi. 
Başkan Altepe, ayrıca, 

Bayraktutan’a Bursa’ya 
özgü bıçak hediye etti.
Oyun, III. Selim’in öldü-
rüldüğü, II. Mahmut’un 
ise Alemdar Paşa tara-
fından kurtarılarak tahta 
çıkarıldığı 1809 yılının 
İstanbul’unda geçer. II. 
Mahmut hayatını borçlu 
olduğu Alemdar Paşa’ya, 
sadrazamlığı vermek 
zorunda kalır. İdama 
gönderdiği bir muhalifi, 
onun hakkında bir ke-
hanette bulunur. “Her 
Toprak, Her Tohumu Ba-
rındırmayacaktır.” Saray 
çevresi de Alemdar’ı ya-
şatmayacaktır. 

Dünyanın ikinci büyük fotoğ-
raf festivali olarak gösterilen 

ve Türkiye’nin görsel tarihinin 
oluşturulmasına katkı koyan Ulus-
lararası Bursa Fotoğraf Festivali 
(FotoFest), 5-12 Ekim tarihleri ara-
sında dünyanın en önemli fotoğraf 
sanatçılarını ve fotoğraf tutkunları-
nı 3. kez Bursa’da bir araya getirdi. 
Paris ve Ortadoğu arasındaki tek 
fotoğraf festivali olan ve ‘Hayatın 
Renkleri’ temasıyla düzenlenen 
Fotofest’te, fotoğraf sanatının en 
güzel örnekleri sergilendi.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent 
Konseyi (BKK) ve Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği (BUFSAD) işbir-
liğiyle hayata geçirilen ‘3. Ulus-
lararası Bursa Fotoğraf Festivali’ 
(FotoFest), Cumhuriyet Caddesi 
İnönü Kavşağı’ndan Zafer Plaza 
önündeki Zafer Meydanı’na kadar 
uzanan kortejde renkli görüntüle-
re imza attı. Büyükşehir Belediye-
si Bandosu ve tarihi Bursa Mehter 
Takımı’nın konserleriyle katılımcı-
lara eğlenceli anlar yaşatan festi-
val, Hacivat ile Karagöz ve tahtaba-
cak gösterileriyle daha da eğlenceli 
bir görünüme kavuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkanveki-
li Atilla Ödünç, coşkulu kortejin ar-

dından Zafer Meydanı’nda yapılan 
törende, Bursa’nın önemli bir fes-
tivale daha adını yazdırdığını söy-
ledi. Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Semih Pala, fotoğraf gönüllülerinin 
Bursa’da dünyanın seçkin fotoğraf-
larını izleme şansı bulduğuna işa-
ret etti. 

Dünyanın en büyük sergisi
Bursa FotoFest’te dünyanın en 
büyük fotoğraf sergisinin açıldı-
ğını söyleyen Pala, “FotoFest ile 
Bursa’nın gücünü hep birlikte 
görüyoruz. Bursa olarak dünya 
çapında bir organizasyona imza 
attık. Bursa Kent Konseyi’nin aktif 
gücüyle Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle ve gönüllülerimizin 
emekleriyle önemli bir organizas-
yonu gerçekleştiriyoruz. Bursa’da 
yaklaşık 10 bin fotoğraf, meraklıla-
rıyla buluşuyor” diye konuştu.
BUFSAD Başkanı Zafer Kocabey ise 
Bursa’da FotoFest’in kurumsal bir 
kimlik kazandığını ifade ederek, 
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi’ne organizasyondan 
ötürü teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından fotoğraf filmi keserek açı-
lışı yapan protokol, Zaman Gazete-
si fotoğrafçılarının fotoğraf sergisi-
ni de ilgiyle gezdi. 
Festival kapsamında hazırlanan, 
222 fotoğraf sanatçısının 2 bine 
yakın fotoğrafının yer aldığı ‘dün-
yanın en büyük fotoğraf sergisi’ de 
Ekim ayı sonuna kadar 86 sergi ile 
Merinos AKKM Fuar Alanı’nda izle-
nebilecek. 

Bursa Kent 
Müzesi’nde açılan 

sergide; 500 yıl boyun-
ca Balkanlar’da Osmanlı 
İmparatorluğunu temsil 
eden ve Çengiç Beyleri 
olarak bilinen İsmail Ağa 
Çengiç, Ali Paşa, Bekir 
Paşa, Cafer Paşa, Derviş 
Salih Paşa, Haydar Bey, 
İsmail Yümni Bey ve Rıza 
Bey’e ait kişisel eşyalar, 
belgeler ve fotoğraflar bu-
lunuyor. Yaklaşık 250’ye 
yakın parçanın yer al-
dığı koleksiyon, Çengiç 
Beyleri’nin son uzantısı 
İlova Ailesi’nin temsilcisi 
Leyla İlova tarafından ba-
ğışlandı. 
Serginin açılışı nedeniyle 
Bursa Kent Müzesi’nde 
tören düzenlendi. Töre-
ne; Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin 
yanı sıra ÇEKÜL Vakfı 
ve Tarihi Kentler Birliği 
(TKB) Danışma Kurulu 
Başkanı Prof.Dr. Metin 

Sözen, UNESCO Türkiye 
Temsilcisi Doç.Dr. Meh-
met Kalpaklı, Bursa Vali 
Yardımcısı Mehmet Vedat 
Müftüoğlu, Bursa Kent 
Müzesi Koordinatörü Ah-
met Erdönmez ve davetli-
ler katıldı. 
Serginin açılış konuşma-
sını yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, serginin bir ser-
gi olmaktan öte Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Bal-
kanlar’daki serüvenini 
anlattığını söyledi. Sergide 
bir ailenin eşyaları üzerin-
den Osmanlı’nın Balkan-
lar’daki varlığının ortaya 
serildiğini kaydeden Baş-
kan Altepe, “’Bosna’dan 
Bursa’ya Çengiç Beyleri’ 
sergimizle, Balkanlar’da 
Osmanlı bayraktarlığını 
yapan bir aile üzerinden, 
Anadolu ve Balkan toprak-
larının 600 yıllık kültürel 
ve tarihi birlikteliğini izle-
yeceğiz.” dedi. 

Fotoğrafa gönül veren sanatçılar ve sanatseverlerle dünyaca ünlü fotoğraf sa-
natçılarının karelerini Bursa’da bir araya getiren ‘3. Uluslararası Bursa Fotoğraf 
Festivali’, hayatın tüm renkleri Bursa’da buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni sezon öncesi Bursa Devlet 
Tiyatrosu’nu ziyaret ederek, ‘Tohum ve Toprak’ adlı oyunun provalarını izledi. 

500 yıllık ‘Bosna’dan 
Bursa’ya Çengiç 
Beyleri’ sergisi

Hayatın renkleri Bursa’da

Başkan Altepe’den tarihe yolculuk

ç

ç

ç

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
500 yıl önce Bosna Hersek’e gönderi-
len ve Balkanlar’da yüzyıllarca Osmanlı 
Devleti’nin temsilcisi olan Çengiç 
Beyleri’ne ait eşyalar, Bursa’da gösteri-
me sunuldu. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Kent Müzesi’nce organize edilen 
sergi, yaklaşık 1 yıl boyunca ziyaretçile-
rini ağırlayacak.
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Malezya’nın Kuala Lumpur  ve 
Norveç’in Oslo kentinden yola 

çıkan eserlerin Türkiye’deki ilk du-
rağı Bursa olacak.
Geleceğin bilim insanlarının yetiş-
mesi amacıyla hayata geçirilen Bur-
sa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bili-
min Sultanları sergisi ile geleceğin 
mucitlerine ışık tutmayı hedefliyor. 
Dünyanın ortak mirası olan bilime 
öncülük eden Müslüman bilim in-
sanlarının icat ve keşiflerinin uygu-
lamalı, interaktif ve görseller olarak 
sunulacağı Bilimin Sultanları sergi-
si, bugünün mucitlerine yol göste-
recek, çalışmalarına ilham verecek 
nitelikte.
Bursalılar bir ilki yaşayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
vizyon projelerinden Türkiye’nin 
en büyük bilim merkezi olan Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin yeni 
binası mimari değeri ve kapladı-
ğı alan bakımından Avrupa’nın ilk 
5 bilim merkezi arasında yer ala-
bilecek niteliğe sahip. Türkiye’de 
ilk kez Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin yeni binasında ser-
gilenecek olan Bilimin Sultanları 
sergisi Bursalılara bir ilki daha ya-
şatacak.
Kasım ayında kapılarını bilim se-
verlere açmayı planlayan Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi, 6 ay sü-
resince Bilimin Sultanları sergisine 
ev sahipliği yapacak. Bilimle, tarih-
le ve sanatla ilgili her kesimden bü-
yük küçük her insanın dikkatini çe-
kebilecek Bilimin Sultanları sergisi 
rehberler işliğinde gezilebilecek.

Bursa’yı sağlıklı bir 
geleceğe taşırken, 

eğitime desteklerini de 
sürdüren Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Kamil Di-
lek ile birlikte Uludağ 
Üniversitesi Görükle 
Yerleşkesi’nde yapımı de-
vam eden BESAŞ Ar-Ge 
Merkezi’nde incelemeler-
de bulundu.
Büyükşehir Belediyesi ile 
Uludağ Üniversitesi’nin 
örnek projelere imza 
atmaya devam ettiğini 
söyleyen Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden BESAŞ ek-
mek fabrikası ile Uludağ 
Üniversitesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü arasında 
imzalanan protokolle 
Uludağ Üniversitesi kam-
püsünde yaklaşık 1000 
metrekare kapalı alanda 
bir tesis yapılıyor. Burada 
unlu mamullerle ilgili ar-
ge çalışmaları ve üretim-
ler yapılacak” dedi.
Başkan Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Uludağ 
Üniversitesi’nin örnek 
bir tesisi bünyesine kat-
mış olacağını belirterek, 
Bursa’da yine bir ilke 
imza atmanın sevincini 
duyduklarını söyledi.
Mühendis adaylarına  
staj imkanı
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Dilek de projenin övü-

nülecek bir uygulama 
olduğunu söyleyerek, 
“Projemiz kısa zamanda 
bitecek ve yakında üreti-
me de geçilecek. Uludağ 
Üniversitesi’nin çok geliş-
miş bir Gıda Mühendisliği 
bölümü var, burası da bu 
bölüm tarafından uygula-
ma alanı olarak kullanı-
lacak. Öğrencilerimiz bu-
rada staj yapabilecekler” 
dedi.
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
özellikle unlu mamullerin 
gelişimi ve ar-ge faaliyet-
lerinin hijyenik ortamda 
gerçekleştirileceğini de 
belirterek, katkılarından 
dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
BESAŞ Genel Müdürü 
Mustafa Bektaş ise yak-
laşık 1,5 yıldan beri de-
vam eden projenin sonun 
gelindiğini anlatarak, 
proje tamamlandığında 
öğrencilerin staj imkanı 
bulacağını, dünyanın en 
iyi makinelerinin kulla-
nılacağı tesiste ekmek, 
unlu mamuller ve insan 
sağlığını etkileri konulu 
araştırmaların yapılaca-
ğını ifade etti. Öte yandan 
incelemeye Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları 
da katıldı.

Bursa’da hayırsever işadamı 
Mehmet Hazır, 10 adet engelli 

akülü aracını, BKK ofislerinde Baş-
kan Semih Pala’ya teslim etti. Engel-
li bireylere Bursa Kent Konseyi ara-
cılığıyla yardımcı olmak istediğini 
söyleyen Hazır, desteklerini bundan 
sonra da sürdüreceğini belirtti.
BKK Başkanı Semih Pala ise, engel-
li bireylere duyarsız kalmayan ha-
yırsever işadamı Mehmet Hazır’a 
teşekkür etti ve “ Herkesi plastik 
kapak toplamaya ve engelli aracı 
alınmasında Bursa Kent Konseyi’ne 
katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Yaz sezonu boyunca ‘Bir Ma-
halle ki’ adlı ortaoyunuyla 3 

bin 800 km yol kat ederek, 36 yer-
leşim yerinde yaklaşık 15 bin izle-
yiciye ulaşan Şehir Tiyatrosu, 2012-
2013 sezonunda yine bir klasik ile 
izleyici karşısına çıkacak.
Bugüne dek ‘Sersem Kocanın Kur-
naz Karısı’, ‘Deli İbrahim’, ‘Hastalık 
Hastası’, ‘Reis Bey’, ‘Macbeth’ ve 
‘Osmancık’ gibi klasikleri Bursalı-
larla buluşturan Şehir Tiyatrosu, 
yeni sezonda da iddialı bir yapımla 
sanatseverlerle bir araya gelecek. 
Türk Tiyatrosu’nun en üretken ya-
zarlarından Cevat Fehmi Başkut’un, 
Türk Tiyatrosu klasikleri arasında 
yer alan oyunu ‘Buzlar Çözülmeden’, 
Bursa’da ilk kez Şehir Tiyatrosu ta-
rafından sahnelenecek.

Yönetmenliğini Uludağ Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Nurhan Tekerek’in yaptığı oyunun, 
dekor tasarımı Akın Tezer Tunalı, 
Kostüm tasarımı Bengisu Mukiyen, 
müzikleri ise Murat Gedikli tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.
Prömiyeri 1 Kasım Cuma günü Tay-
yare Kültür Merkezi’nde yapılacak 
olan ‘Buzlar Çözülmeden’, Kasım 
ayı boyunca her hafta Perşembe ve 

Cuma günleri saat 20.00, Cumarte-
si günleri de saat 14.00’da Tayyare 
Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler-
le buluşacak.
1965 yılında kaleme alınan ve bu-
güne değin defalarca sahnelenme-
sine rağmen güncelliğini yitirmeyen 
‘Buzlar Çözülmeden’, bir kez özgün 
adıyla bir kez de ‘Deli Deli Küpe-
li’ adı ile sinemaya da uyarlandı. 
Oyun, kar yüzünden yolları kapalı 
kasabaya gelen yeni kaymakamın 
hikâyesini anlatıyor. Yolsuzlukların, 
her türlü sömürünün ve fakirliğin 
hüküm sürdüğü kasabaya gelerek 
tüm düzeni değiştirmeye çalışan 
kaymakamın işi zordur. Kanunları 
önemsemeden icraatlarına başlar, 
yasal değil ama adildir yaptıkları. 
Ama hiçbir şey göründüğü gibi de-
ğildir…
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında imza-
lanan protokolle, Uludağ Üniversitesi 
Görükle Yerleşkesi’nde yaptırılan BESAŞ 
Ar-Ge Merkezi, yakında faaliyetlerine 
başlayacak.

Kanada, ABD, Güney Afrika, Norveç, Malezya ve Dubai’de bulunan birçok bilim 
merkezinde sergilenen ‘’Bilimin Sultanları’’ sergisi, Türkiye’de ilk kez, Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nde sergilenmek üzere yolculuğuna başladı. 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonuna ‘Buzlar Çözülmeden’ 
adlı yepyeni oyunuyla ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.

Müslüman bilim insanlarının icatları yola çıktı

Şehir’de ‘Buzlar Çözülmeden’

BESAŞ Ar-Ge 
Merkezi yakında 
faaliyete başlayacak

Hayırseverden 10 akülü araç

Budo artık 
‘Beyaz Zambak’lı
Bursa ile İstanbul 
arasında deniz ulaşı-
mının yeni markası 
olan BUDO gemileri-
nin BESAŞ tarafından 
işletilen kantinleri de 
‘Beyaz Zambak’ belgesi 
almaya hak kazanır-
ken, sağlık ve hijyene 
verilen önem belge-
lenmiş oldu.

BUDO ile Bursa – İstanbul 
arası deniz ulaşım seferle-

rini başlatan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yolculara ekonomik 
ve kaliteli hizmet sunumu için 
gemilerin kantin işletmesini de 
BESAŞ’a vermişti.  BUDO kan-
tinlerinin işletmesini üstlenen 
ve 10 personel ile haftanın yedi 
günü hizmet sunan BESAŞ, mis-
yonu gereği sağlık ve hijyene 
verilen önemi belgelemek için 
BUDO kantinlerine de Beyaz 
Zambak Belgesi alımı için baş-
vuruda bulundu. Bursa Kent 
Konseyi ve Johnson Diversey’in 
ortaklaşa yürüttüğü Beyaz 
Zambak Projesi kapsamında 
yapılan değerlendirme sonu-
cunda BUDO kantinlerine Be-
yaz Zambak Belgesi verilmesi 
uygun görüldü. Bu belge ile BE-
SAŞ, tüketici sağlığına verdiği 
önemi de belgelemiş oldu.

ç
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Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Spor kenti Bursa’ya kazandırdığı tesislerden olan Mina-
reliçavuş Spor Tesisleri, 20 gün içinde genç sporculara hizmet vermeye başlayacak.  

Minareliçavuş 
Spor Tesisleri gün sayıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’-
nın ‘Spor Kenti’ kimliğini yeni 

tesislerle canlandırmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından kente kazandırılan 
ve Veledrom sahalarına alternatif 
olarak yapılan Minareliçavuş Spor 
Tesisleri, hizmete girmek için gün 
sayıyor. Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (BASKF) 
Başkanı Cemal Vardar ve Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık ile birlikte 
Minareliçavuş Spor Tesisleri’nde in-
celemelerde bulundu.
Biri çim diğeri de halı olarak düzen-

lenen standart ölçülerdeki futbol sa-
halarının 20 gün içerisinde hizmete 
açılacağını belirten Başkan Altepe, 
“Burada yeni stadyum yapılacağın-
dan kaldırılan Veledrom sahalarının 
yerine, biri çim biri de halı olmak 
üzere standart ölçülerde 2 futbol 
sahası oluşturduk. Önceki adı ‘Oyak 
Renault’ olan ve ismini ‘Yeşil Bursa’ 
olarak değiştiren futbol takımımız, 3. 
lig maçlarını buradaki çim sahada ya-
pabilecek. Halı sahada da tüm amatör 
kulüpler hazırlık çalışmalarını ger-
çekleştirebilecekler” diye konuştu.
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Cemal Vardar da 
Bursa’da amatör spordaki eksiklik-

lerin giderilmesi amacıyla temeli 
atılan tesislerin tamamına yakınının 
bugün faaliyette olduğuna değine-
rek, “Diğer ilçelerimizde olduğu gibi 
bu güzel sahalarda da müsabakala-
rın yapıldığını görebilmek, bizlere 
büyük mutluluk verecek. Tesislerin 
şimdiden Bursa’ya hayırlı uğur-
lu olmasını diliyorum. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
amatör spora verdiği desteklerden 
ve kazandırdığı tesislerden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.
Vardar, Büyükşehir Belediyesi’nin 
amatör sporu desteklemeye devam 
edeceğine inandığını da sözlerine 
ekledi.

Amatör spora ve sporculara destek-
lerini sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ‘Spor Kenti Bursa’ 

hedefiyle gerçekleştirilen spor tesisi ya-
tırımlarına Fethiye Spor Kompleksi ile 
yeni bir tesis daha ekleniyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yapımı gerçek-
leştirilen Fethiye Spor Kompleksi’nde 
incelemelerde bulundu.
Bursa’nın spor tesisi ve sporcu sayısı ba-
kımından Türkiye lideri olduğunu vur-
gulayan Başkan Altepe, “Son 4,5 yılda 
açtığımız spor tesisi sayısı 105’i buldu. 
Yaptığımız yatırımlarla birlikte, sporcu 
sayısı da hızlı bir artış gösterdi. Sporcu 
sayımızın artmasıyla artık Bursa, sporda 
Türkiye’nin lideri konumuna yükseldi. 
Bugün 48 bin 200 rakamıyla Türkiye’nin 
en fazla öğrenci sporcu sayısına sahip il 
olduk” dedi.

Başkan Altepe, 15 gün içerisinde 
açılışı yapılacak olan Fethiye Spor 
Kompleksi’nin futbol sahaları, yüzme ha-
vuzu, kapalı spor tesisi ve çeşitli branş-
lara ait spor alanlarıyla spora ve spor-
culara hizmet vereceğini söyledi. Tesisin 
geniş bir alanı kapsadığını belirten Baş-
kan Altepe, “Amatör spora gerçek anlam-
da sahip çıktığımızı bu şekilde göstermiş 
oluyoruz. Başta Fethiye olmak üzere tüm 
Nilüfer ilçesi ve diğer bölgeler, bu tesis-
lerden istifade edebilecek. Buraya gelen 
amatör sporcularımız, belediyemiz ön-
cülüğünde maçlara hazırlanabilecekler” 
diye konuştu.
Başkan Altepe’ye inceleme sırasında 
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu (BASKF) Başkanı Cemal Vardar ile 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık da eşlik etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gerek tesis gerekse sporcu sayısıyla Türkiye’nin 
en sportmen ili olan Bursa’ya, Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Fethiye Spor 
Kompleksi’nin 15 gün içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Sportmen şehir Bursa’ya yeni bir tesis daha

Branşa özel 
bir tesis daha
Büyükşehir Belediyesi, kara-
te, güreş, masa tenisi, tenis, 
yüzme gibi branşlara özel 
tesislere atıcılığı da ekliyor. 
Görükle’de yaptırılan Trap 
Tesisleri tamamlanma aşama-
sına gelirken, atıcılığa gönül 
verenler kısa bir süre sonra 
modern bir tesise kavuşmuş 
olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 
dönem Bursa’ya kazandırılan en bü-

yük anıtsal yapılardan biri olan yeni stad-
yum alanında bulunan ve stadyum inşaatı 
nedeniyle buradan kaldırılan Trap Tesisleri, 
Görükle’ye taşındı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Trap Tesisleri tamam-
lanma aşamasına gelirken, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberin-
deki Genel Sekreter Seyfettin Avşar ve Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar ile 
birlikte tesislerde devam eden çalışmaları 
inceledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’ya yeni 
spor tesisleri kazandırma çalışmalarını 
hızla sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Bu alanda 
yaptığımız yatırımlardan biri de atıcılık, 
trap tesisleri. Trap atışlarının gerçekleşti-
rileceği önemli bir tesisi Bursa’ya kazandı-
rıyoruz. Uludağ Üniversitesi Görükle kam-
püsünün batısında, Kent Hali’nin de hemen 
yanında olan bu tesis, 60 bin metrekare 
alan üzerinde bulunuyor” dedi.
İnşaat çalışmaları devam eden atıcılık tesis-
lerinde 6 ayrı poligonda, 30 tane trap ma-
kinesi bulunduğunu anlatan Başkan Altepe, 
“Trap tesislerinde orijinal ve kaliteli maki-
neler kullanılıyor. Bu sayede Avrupa çapın-
da güzel bir tesis elde ediyoruz. Yaklaşık 2 
yıldır çalışmaları süren tesisimiz, önümüz-
deki ay içinde tamamlanacak ve burada fa-
aliyetler başlayacak. Bursa, her türlü orga-
nizasyonların ve şampiyonaların yapıldığı 
çok kaliteli bir atıcılık trap tesisi kazanmış 
oluyor” diye konuştu.
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Değerlerimizden Kareler

Kayıhan Hamamı
Kayhan Hamamı ,Sultan 2.Murad’ın tahta 
çıkışıyla Baş Vezirlik makamına getirilen 
Vezir Koca Mehmet Nizamüddin Paşa tara-
fında 15.Y.Yılın ikinci yarısında yaptırıldı.
Yaklaşık 500 metrekare alana sahip hamam 
1727,1763 ve 1870 yıllarında geçirdiği yan-
gınlarla büyük hasar gördü.
Özel mülkiyette olan ve son 100 yılını ger-

çek ilevinin dışındaki alanlarda hizmet ve-
rerek geçiren tarihi yapı, bir dönem kereste 
atölyesi olarak kullanıldığı için Keresteciler 
Hamamı olarak anıldı. 
Bursa Büyük Şehir Belediyesi, tarihi ve kül-
türel mirasın ayağa kaldırılması çalışmala-
rına Kayhan bölgesindeki tarihi Kayhan Ha-
mamını ‘da ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Kosova Dev-

let Bakanı Mahir Yağcılar’ı Heykel’de-
ki tarihi binada ağırladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Balkan ülkelerinde ha-
yata geçirdiği tarihi ve kültürel miras 
yatırımlarının öne çıktığı görüşmede 
konuşan Başkan Altepe, Kosova’nın baş-
ta Bursa olmak üzere, Türk yetkililerle 
hiçbir zaman irtibatını koparmaması ge-
rektiğini söyledi. Başkan Altepe, “Bizler 
Balkanlarda yer alan ülkeleri kendi ül-
kemiz gibi görerek, Balkan insanını geç-
mişte oluşan bağlarımızdan dolayı ken-
di insanımızdan ayırmıyoruz. Buradaki 
iş adamlarımızın desteği ile Balkanlarda 
çeşitli projeler yürütüyoruz. Geçtiğimiz 
ay Kosova Kaçanik’te Sinan Paşa Camiini 
o bölgeye yakışır şekilde restore ederek, 
oradaki vatandaşların hizmetine sun-
duk. Bu tür kültürel projelerin yanın-
da iş adamlarımızın o bölgeye yatırım 
yapmasını arzu ediyoruz. Bu sayede her 

iki ülke arasında geçmişten beri oluşan 
kültürel bağların daha sağlam adımlarla 
geleceğe taşınmasını istiyoruz” dedi.
Kosova Devlet Bakanı Mahir Yağcılar ise 
bağımsızlık sürecinde Türkiye’nin her 
zaman Kosova’nın yanında olduğunu 
belirterek, “Bugüne kadar ne istediysek 
Türk yetkililer bizi hiçbir zaman geri 
çevirmedi. Ülkemizde yapılan sosyal 
ve kültürel çalışmalarda büyük emeği 

geçen Türk yetkililere ve özellikle Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür ediyorum” dedi. 
Yapılan bu sosyal ve kültürel projele-
rin Kosova’da yaşayan Türklere can 
verdiğini dile getiren Yağcılar, sadece 
bununla kalınmaması gerektiğini ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesine yöne-
lik her türlü faaliyete açık olduklarını 
ifade etti. 

Bursa, her zaman Kosova’nın yanında
Kosova Devlet Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova’daki tarihi ve kültürel değerleri yeniden can-
landırmaya yönelik çalışmalara öncülük ettiği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür etti.
ç


