
Durmak yok, hizmete devam

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bursa’da başarılı bir belediyeci-
lik görüyoruz” diyerek, yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ile yola devam edeceklerini açıkladı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ´Bursa´yı sporda marka 

kent haline getirmek hedefiyle´ 
Nilüfer´de yaptırılan Fethiye Spor 
Kompleksi, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından 
hizmete açıldı.

Osmanlı başkenti Bursa’nın 
açık hava müzesine dönüşerek, 

turizmden alınan payın artırılması 
amacıyla Muradiye Külliyesi´nin ye-
nilenmesi çalışmaları kapsamında 
Gülruh Hatun Türbesi´ni de restore 
ederek yeniden ziyarete açtı. 

Bursa büyükşehir belediyesi, 
Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan ve 

yaklaşık 90 yıl önce sel baskınlarının 
önlenmesi amacıyla yapılan Alman 
Kanalı’nı ıslah ederek ayrıcalıklı bir 
rekreasyon alanı haline getirecek 
çalışmaların startını verdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, ıslah, 
çevre düzenlemesi ve bağlantı yolları 
ile toplamda 20 milyon TL’yi bulacak 
yatırımın bölgeye prestij katacağını 
söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, güzel bir projenin 

daha Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirildiğini belirterek, “Üretim 
konusunda sıkıntı yaşayıp göç veren 
bölgede, uzun yıllar söylenen bir yatı-
rımı gerçekleştiriyoruz. Bu tesisi 6 ay 
gibi bir sürede titizlikle çalışan BESAŞ 
çalışanlarına, Büyükşehir Belediyesi ça-
lışanlarına ve çalışmalara destek veren 
dağ yöresi halkına teşekkür ediyoruz” 
dedi.
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Fethiye’ye 
spor kompleksi

Muradiye’de
dönüşüm başladı

6’da 14’te

10’da 8’de

BURSA ALTIN DÖNEMİNİ TAMAMLAYACAK

Helitaksi seferleri başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı, İstanbul ve Türkiye’nin di-
ğer illeriyle daha da yakınlaştırmak amacıyla projelendirdiği 
helitakside tarifeli seferler törenle başladı.

BURULAŞ pistinde düzenlenen 
törende konuşan ve İstanbul’a 

giden ilk yolcuları uğurlayan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın ulaşılabilirlik ve erişilebi-
lirliğini artıracak helitaksilerin kent 
ekonomisine büyük katkılar sağlaya-
cağını söyledi. 

ç

Sağlıklı çevre için 
20 milyonluk 
yeni yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin 
kırsal kalkınmanın sağlanması 
amacıyla Keles’te kurduğu BE-
SAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi 
törenle hizmete açıldı.

Kırsal kalkınmaya 
dev yatırım

2’de

5’te
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Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı, İstanbul ve Türkiye’nin diğer illeriyle daha da yakınlaş-
tırmak amacıyla projelendirdiği helitakside tarifeli seferler törenle başladı.

Helitaksi seferleri başladı 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu dönemde özellikle ulaşım 

yatırımlarına büyük önem verdik-
lerini belirten Başkan Altepe, geçen 
yıl Bursa’yla İstanbul arasında baş-
latılan BUDO seferlerinin kentin dışa 
açılmasında dönüm noktası olduğu-
nu kaydetti. BUDO’yla başlangıçtan 
bu yana 500 binin üzerinde yolcu 
taşıdıklarını, BUDO’nun ardından 
nisan ayında hizmete aldıkları deniz 
uçağı seferleriyle de İstanbul’la olan 
mesafeyi 20 dakikaya indirdiklerini 
belirten Başkan Altepe, helitaksi hiz-
metiyle de ulaşımda yeni bir dönemi 
aralayacaklarını anlattı. Bursa’nın 
merkezinde bulunan BURULAŞ’ın 
helikopter pistinden havalana-
cak helikopterlerin 25 dakikada 
İstanbul’un herhangi bir noktasına 
konduğunu belirten Başkan Altepe, 
bunun büyük bir imkan olduğunu 
kaydetti. Kendisinin de helitaksiyi 
denediğini, Bursa, Marmara Denizi 
ve İstanbul’un bütün güzelliklerini 
seyrederek 25 dakikada Taksim’e 
gittiğini ve bundan büyük zevk aldı-
ğını vurgulayan Başkan Altepe, “Hız-
lı bir şekilde İstanbul programımızı 
yaptık ve geriye döndük. Helitaksi, 
zamanı iyi kullanma konusunda 
işadamlarımız, yöneticilerimiz ve 
insanımız için gerçekten çok faydalı, 
güzel bir ulaşım aracı” dedi. 
Ulaşımın ekonominin atardamarı 
olduğunu, Türkiye’nin ekonomi baş-
kenti İstanbul’la bağlantıların güç-
lendirilmesi noktasında helitaksinin 
önemli bir görev üstlendiğini dile 
getiren Başkan Altepe, “Bu hamley-
le birlikte Bursa ekonomisine, ken-
tin büyümesine katkı sağlamış ve 

bu büyümeden pay almış olacağız. 
İşadamlarımız, yöneticilerimiz ve 
insanımız zaman kaybetmesin, yurt 
içi ve yurt dışından gelen misafirleri 
sıkıntı çekmesin, rahatça ulaşımları-
nı gerçekleştirebilsinler istiyoruz. İş 
toplantıları Bursa’da da yapılabilsin 
istiyoruz. Bundan sonra inşallah bu 
hayallerimiz gerçekleşmiş olacak. 
Bursamız ve insanımız için hayırlı 
uğurlu olsun.” şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, konuşmasının ardın-
dan, İstanbul’dan gelen helitaksinin 
ilk yolcusu İşadamı Erol Türkün’ü 
karşıladı. Başkan Altepe, Bursa’dan 
İstanbul’a giden ilk yolcular Selim 
Yedikardeş, Melek Yedikardeş, Sezin 
Aliş, Merter Büyükateş, Necati Parlak 
ve Mehmet Özşimşekler’i de biletleri-
ni teslim ederek uğurladı.  Helitaksi 
ile Bursa’dan Kadıköy’e 25 dakikada 

300 TL’ye, Bursa’dan Şişli’ye 28 da-
kikada 325 TL’ye, Bursa’dan Atatürk 
Havalimanı’na da 35 dakikada 350 
TL’ye ulaşabilecek olan vatandaşlar, 
Kadıköy’den Şişli’ye 4 dakikada 100 
TL’ye, Şişli’den Atatürk Havalimanı’na 
8 dakikada 100 TL’ye, Kadıköy’den 
Atatürk Havalimanı’na 12 dakikada 
150 TL’ye ulaşabilecekler.
Skyline’a ait 13 araçlık 6’şar kişilik 
helikopter filosuyla hizmet verecek 
olan helitaksi ile seferler Bursa Bu-
rulaş Heliport, Kadıköy İspark Heli-
port, Şişli Belediyesi Evlendirme Da-
iresi Otoparkı ve Atatürk Havalimanı 
Heliport’tan yapılabilecek.
Seferler Atatürk Havalimanı – Bursa 
arasında saat 08.00-08.35, 15.15-
15.50, Atatürk Havalimanı – Kadıköy 
arasında 08.00-0812 ve 15.15-15.27 
saatlerinde, Atatürk Havalimanı – 
Şişli arasında, 08.00-08.08 ve 15.15-
15.23 saatlerinde, Bursa - Atatürk 
Havalimanı arasında 08.45-09.20 
ve 16.00-16.35 saatlerinde, Bursa 
– Kadıköy arasında 08.45-09.10 ve 
16.00-16.25 saatlerinde, Bursa – 
Şişli arasında 08.45-09.13 ve 16.00-
16.28 saatlerinde, Şişli-Atatürk Ha-
valimanı arasında 09.14-09.22 ve 
16.29-16.37 saatlerinde, Şişli-Bursa 
arasında 08.08-08.36 ve 15.23-15.51 
saatlerinde, Şişli-Kadıköy arasında 
saat 08.08-08.12 ve 15.23-15.27, Ka-
dıköy-Atatürk 09.10-09.22 ve 16.25 
-16.37 saatlerinde, Kadıköy-Bursa 
08.12-08.37 ve 15.27-15.52 saatle-
rinde, Kadıköy-Şişli 09.10-09.14 ve 
16.25-16.29 saatlerinde yapılacak. 
Helitaksi, özel çekimler için de kira-
lanabilecek.
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Çarşı bölgesinden Hi-
sar içine geçmek is-

teyenlerin çıkarken zorluk 
yaşadıkları Bali Bey Hanı 
merdivenlerine alternatif 
olarak yapılacak ilk yürü-
yen merdiven alanında in-
celeme yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, bir yandan vatandaşı 
toplu taşımaya yönlendi-
rirken diğer yandan sağlıklı 
hayat için yayalaştırmayı 
artırmak istediklerini söy-
ledi. 
Başkan Altepe, kısa me-
safelerde araç kullanımı-
nın önüne geçmek için 
Bursa’yı yürüyen merdiven 
ve yürüyen yollarla do-
natmak istediklerini ifade 
etti. İhtiyaç duyulan yer-
lere yürüyen merdivenler 
ve yürüyen yollar koyarak 
yayalaştırmayı sağlamak 
istediklerini, kısa mesafeli 
alanlarda araç kullanımının 
önüne geçmeyi hedefle-
diklerini söyleyen Başkan 
Altepe, “Artık vatandaşları-
mız birkaç yüz metre gibi 
kısa mesafelerde yürümeyi 
alışkanlık haline getirmeli. 
Sağlıklı bir kent ve toplum 
için bu tür faaliyetler kent 

kültürü içerisinde yerini al-
malı” dedi. 
Yapılan yatırımlarla bir 
yandan ulaşım sistemleri-
ni güçlendirdiklerini diğer 
yandan da vatandaşları 
yürümeye teşvik edecek 
sistemler geliştirdiklerini 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Tercih ettiğimiz alanlar-
dan bir tanesi de yürüyen 
merdivenler ve yürüyen 
yollar. Daha sağlıklı bir 
toplum ve daha sağlıklı bir 
şehir için vatandaşı ‘zorluk 
yaşanan bölgelerde’ kolay-
laştırıcı sistemlerle halkı 
yürümeye teşvik etmemiz 
gerekiyor. Burada yapılacak 
ilk yürüyen merdivenimiz 
de ulaşımda koyduğumuz 
hedefleri sağlıyor nitelikte 
olacak. Çarşı bölgesinden 
Hisar’a geçmek isteyenler, 
artık yürüyen merdivenleri 
kullanarak hem yürümüş 
hem de zorluk çekmemiş 
olacaklar” diye konuştu. 
Başkan Altepe, “Bursa ula-
şım hayatına kazandırdığı-
mız bu yenilikle, özellikle 
Çarşı bölgesi, BursaRay is-
tasyonu ve Şehreküstü’yle 
Hisar arasında önemli bir 
köprü kurulmuş olacak” 
dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili 

Atilla Ödünç, heykel tarihi 
binada Büyükşehir Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Dairesi Başkanlığı ve 
Uludağ Üniversitesi iş birli-
ği ile ortaklaşa düzenlenen 
‘Atıklarımızla Yolculuk’ pro-
jesine katılan öğrencileri 
ağırladı.
Büyükşehir Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi işbirliği 
ile ortaklaşa düzenlenen bu 
proje, geleceği şekillendi-
recek olan gençlerin, çevre 
duyarlılığına sahip bireyler 
olmasını sağlamayı amaçlı-
yor. Bu tür projeler sayesin-

de geleceğe yön verdikleri-
ni dile getiren Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili 
Atilla Ödünç, projede eme-
ği geçen Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 
çalışanlarına ve Uludağ 
Üniversitesi’nden projeye 
destek olan herkese teşek-
kür etti. 
Proje esnasında geri kaza-
nımı öğrendiklerini, çevre 
dostu oyuncak yaptıklarını 
belirten çocuklar, Başkan-
vekili Ödünç’e Büyükşehir 
Belediyesi’nin sunduğu 
desteklerden dolayı teşek-
kür etti.

Bursa’yı demir ağlarla örerek daha da 
sağlıklı hale getiren Büyükşehir Beledi-
yesi, kısa mesafelerde araç kullanımının 
önüne geçmek için aktarma noktalarını 
yürüyen merdiven ve yürüyen yollarla 
donatıyor. 

Bursa, yürüyen merdiven 
ve yollarla donatılacak

Çevre dostu öğrencilerden 
Büyükşehir’e ziyaret
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Büyükşehir Belediyesi, 
‘daha ulaşılabilir Bursa’ 
hedefiyle gerçekleşti-
rilen ulaşım hizmet-
leri zincirine, Uludağ 
Üniversitesi kavşağı 
ve bağlantı yolları ile 
bir yenisini daha ekle-
di. Vatandaşlar, artık 
Uludağ Üniversitesi’ne 
daha rahat ulaşabile-
cekler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni teleferik ile Bursa’ya verilen sözü tuttuklarını belirte-
rek, teleferiğin ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’ni İzmir Yolu’na bağ-
layan 6.5 kilometrelik eski yol, 
Büyükşehir Belediyesi’nce ye-
nileniyor. Eski yolun yenilene-
rek genişletileceğini belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni yolu bir an 
önce hizmete alarak bölge-
yi rahatlatmak istediklerini 
söyledi.

Teleferikte test sürüşü başladı

Uludağ 
Üniversitesi’ne 
ulaşım artık 
daha rahat

Bursa’nın simgesi teleferik, yenile-
nen yüzüyle test sürüşüne başladı. 

Teferrüç istasyonunda teleferiğin ilk test 
sürüşünü de Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe gerçekleştirdi. Baş-
kan Altepe, bu dönemde Bursa’ya eserler 
kazandırıldığını söyleyerek, “Bursalılara 
verdiğimiz söz tuttuk, bu yıl içinde yeni-
lenen teleferiği yılbaşına kadar hizmete 
sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’ı ye-
niden bir cazibe merkezi haline getire-
cek çalışmaları arasında yer alan yeni 
teleferik projesinde çalışmaların hızla 
sürdüğünü vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bursa’nın en önemli eserlerinden olan 
ve 1963 yılından bu yana kullanılan 
mevcut teleferiği 50 yıl sonra söktük, 
yeni teleferik hattının montajını da bu yıl 
içinde gerçekleştiriyoruz. Yılın sonunda 
4500 metrelik Teferrüç – Sarıalan hat-
tını vatandaşların hizmetine açacağız. 
Jeneratörle 1/8’lik hızla test sürüşünü 
yaptığımız teleferiği tüm eksikliklerini 
tamamlayıp 1,5 ay içinde hizmete sun-
mayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
İlk etap yılbaşında tamam
Uludağ’ın 12 ay boyunca kullanılan ve 
kent ekonomisine katkı sağlayan bir 
merkez olması amacıyla hayata geçiri-
len çalışmalar kapsamında ilk etapta 
Sarıalan’a kadar uzanacak hattın daha 
sonra Oteller Bölgesi’ne kadar uzatıla-
cağını belirtti. Başkan Altepe, ilk etap 
çalışmalarında Sarıalan’da vagonların 
konacağı ek binanın tamamlanacağını, 
istasyon eksiklerinin giderileceğini, çev-
re düzenlemelerinin yapılacağını anlattı. 
Otoyolda yaklaşık 35 km olan yolun yeni 
teleferikle 12 dakikaya indiğini kayde-
den Başkan Altepe, “Yeni teleferikle 20 
saniyede 1 teleferik kabini beklemeden 
hareket edecek. Daha önce saatte 4 sefer 
yapan teleferiğin kapasitesi yeni sistemle 
12 katına çıkmış olacak. Bursa, modern 
sistemle güzel bir ulaşıma daha kavuşu-
yor” şeklinde konuştu.
“Bursa’nın kazancı”
Başkan Altepe, teleferiğin ikinci etabının 
da bahar aylarına kadar tamamlanaca-
ğını ve teleferik ulaşımının bu sayede 
Sarıalan’dan sonra 4300 metre olan 
Oteller Bölgesi’ne kadar uzatılacağını 
hatırlattı. Yeni teleferiğin Bursa ekono-

misine de katkı sağlayacağını vurgulayan 
Başkan Altepe, “Hem kışın hem de yazın 
kentimize gelen turistler 22 dakikada 
Oteller Bölgesi’ne ulaşabilecek. Kent 
merkezindeki otellerde kalanlar dahi 22 
dakikada Uludağ’a ulaşabilecek ve kayak 
yapabilecek. Yazın da Bursa’daki oteller-
de yer bulamayan turistler de Uludağ’da-
ki otellerden yararlanabilecek. Teleferik, 
Bursa için büyük bir kazanç. Bursa’ya 
verdiğimiz sözü tutuyoruz” dedi.
Başkan Altepe, teleferik çalışması sı-
rasında ağaç kesilmesiyle ilgili yapılan 
eleştirileri de hatırlatarak, “Eskiden 
Kadıyayla’ya araçla ulaşılamıyordu an-
cak oradaki teleferik sisteminin kontro-
lünü sağlamak adına Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın onayı ile yol açıldı. Eğer 
bu yol açılmasaydı geçen hafta yaşanan 
yangın önlenemez ve dolayısıyla tüm te-
leferik sistemi yenilenmek durumunda 
kalırdı” diyerek, tepkileri cevapladı.

Bursa’da halkın huzuru 
ve mutluluğu için çalış-

malarına yön veren Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Uludağ 
Üniversitesi’ne ulaşımı rahatlat-
mak amacıyla yaptırılan bağlantı 
yolları ve kavşak düzenlemesi 
açılışı törenle yapıldı.
Bursa’nın her alanda, güçlü ve li-
der bir kent olmasını istedikleri-
ni belirten Başkan Altepe, “Marka 

bir dünya kenti olma konusunda 
heyecanımız sürüyor. Şehrin 
daha yaşanabilir ve ulaşılabilir 
hale gelmesi için hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Her zaman kent 
dinamikleri de yanımızda. Bizler 
de Uludağ Üniversitesi’nin daha 
güzel hizmetler vermesi ve ek-
siklerin giderilmesi konusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, AK Parti Bursa Millet-

vekili Hüseyin Şahin’le birlikte Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş’i 
ziyaret etti. HOSAB yönetim kurulu üye-
lerinin de katıldığı ziyarette, sanayicile-
rin sıkıntıları konuşuldu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye ziyaretinden dolayı teşekkür 
eden HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Sezgi Erceiş, bulundukları böl-
geyi İzmir Yolu’na bağlayan 6.5 kilomet-
relik eski yol nedeniyle büyük sıkıntı 
yaşadıklarını anlattı. En son 2 trafik 
kazasının yaşandığı yol hakkında yaşa-
nan sıkıntıların giderilmesi için Başkan 
Altepe’den ricada bulunduklarını be-
lirten Erceiş, taleplerinin kısa zamanda 
kabul görmesinden dolayı yaşadıkları 
memnuniyeti ifade etti. 
Büyükşehir Belediye Başkan Recep Al-
tepe ise, yönetim olarak sanayicilerin 
sıkıntılarının bir an önce giderilmesini 
esas aldıklarını söyledi. Sanayi bölgeleri-
nin Bursa’ya yakışır hale gelmesi, üretim 
kenti Bursa’nın sağlıklı şekilde gelişmesi 
için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten 
Başkan Altepe, “Neredeyse ürünlerinin 
tamamını Avrupa ve Amerika’ya ihraç 
eden HOSAB’ın da alt yapısının en işlev-
sel, en sağlıklı şekilde olması gerekiyor. 
Bizler de bu konuda üzerimize düşeni 
yapacağız ve başta yol olmak üzere böl-
genin yaşadığı problemleri bir bir gide-
receğiz.” dedi. 

Hasanağa 
Yolu’na 
neşter 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Varşova Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında 
‘Türkiye’yle Polonya arasında resmi ilişkilerin başlamasının 600. yıldönümü 
nedeniyle’ işbirliği protokolü imzalandı. 

Güney Kore’nin Yeosu kentinde gerçekleştirilen Dünya 8. İpek Yolu Şehirleri 
Belediye Başkanları Forumu’nun sonuç bildirgesine göre, tarihi ipek yolu şehir-
lerinin belediye başkan ve yöneticileri 2015 yılında Bursa’da toplanacak. 

Polonya ile 600 yıllık ilişkiler anısına protokol

İpek Yolu Şehirleri 
Bayrağı 2015’de Bursa’da

Heykel’deki tarihi başkan-
lık binasında Büyükşehir 

Belediye Başkanvekili Abdullah 
Karadağ’ın ev sahibi olduğu bu-
luşmaya, Varşova Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Rektörü Pawel Novak, 
Rektör Vekili Dorota Budacz, öğre-
tim üyeleri Anna Makulec ve Mag-
dalena Komar ile Tercüman Wlady-
slaw Chilmon katıldı. Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, imzalanan pro-
tokolün iki ülke arasındaki ilişkile-
ri geliştireceğini söyledi. Protokol 
kapsamında iki ülke arasında hem 
kültürel hem de sektörel bazda 

ilişkilerin masaya yatırılacağını, 
Bursa’nın tekstil sektöründeki de-
neyimiyle Polonya’nın akademik 
birikimi arasında bir sinerji oluş-
turulmaya çalışılacağını kaydeden 
Karadağ, “İnşallah Polonyalı aka-
demisyenlerle imzaladığımız bu 
protokol, var olan ilişkileri daha da 
ileri seviyeye çekecektir” dedi. 
Varşova Güzel Sanatlar Üniversite-
si Rektörü Pawel Novak ise, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’yle imzala-
dıkları protokolün kendileri için bir 
onur vesilesi olduğunu ifade etti.

Dünya 8. İpek Yolu Şehirleri 
Belediye Başkanları Foru-

mu sonuç bildirgesi açıklandı. 
Buna göre tarihi ipek yolu şehir-
lerinin belediye başkan ve yö-
neticileri 2015 yılında Bursa’da 
toplanacak. Yaklaşık 30 ülkeden 
120 şehrin belediye başkanı ve 
vali düzeyindeki temsilcileri, 
Çin’den başlayıp Orta Asya’yı 
kat ederek Anadolu’ya ulaşan ve 
Bursa’da son bulan tarihi ipek 
yolunun günümüz modern dün-
yasında da önemli bir sosyal ve 
ekonomik ağ oluşturması için ge-
rekli altyapıyı konuşacak. 
8. Dünya İpekyolu Şehirleri Be-
lediye Başkanları Forumu, Ekim 
ayı sonunda Güney Kore’nin ta-
rihi kenti Yeosu’da yapıldı. Top-
lantıya Bursa’dan Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı ve 
Kent Müzesi Koordinatörü Ah-
met Erdönmez ile Tarihi Miras 
Projeler Koordinatörü Aziz Elbas 
katıldı. Dünyanın en eski ticaret 
yollarından biri olan ve uzunlu-
ğu 7 bin kilometreyi bulan İpek 
yoluna günümüzde yeni sosyal, 
kültürel ve ticari işlevler yükle-
mek amacıyla gerçekleştirilen 
toplantıda bir sunum yapan Ta-
rihi Miras Projeler Koordinatörü 

Aziz Elbas, Bursa’nın tarihi ipek 
yolu üzerindeki yeriyle ilgili bilgi 
verdi. 
Aralarında dünyanın önemli ta-
rihi şehirleri Budapeşte (Maca-
ristan), Kotor (Karadağ), Bişkek 
(Kırgızistan) ve Semerkant (Öz-
bekistan) kentlerin de bulundu-
ğu gibi aday şehirleri değerlen-
diren Dünya İpekyolu Şehirleri 
Organizasyon Kurulu, Yeosu’daki 
toplantının sonuç bildirgesiy-
le birlikte 2015’de toplantının 
yapılacağı yeri de Bursa olarak 
açıkladı. Buna göre, 2015 yılı 
Eylül/Ekim aylarında 30 kadar 
ülkeden 120 şehrin belediye baş-
kanları Bursa’ya gelerek, modern 
ipek yolunu konuşacak. 

ç

ç

Bulgar gazetecilere Bur-
sa ve Türkiye´nin Balkan 

ülkelerine bakışını ve bölgeye 
yapılan yatırımları anlatan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, akrabalık bağı bu-
lunan insanlara destek olmak 
istediklerini söyledi. Bursa´nın 
yüzde 50´sinin Balkan göçme-
ni olduğunu, bu göçmenlerden 

çoğunun da Bulgaristan´dan 
geldiğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Benim baba tarafım 
Üsküp, anne tarafım da Bul-
garistanlı. Eşim ise Yunanistan 
Kavala göçmeni. Akrabalık 
bağları bulunduğu için, başta 
Bulgaristan olmak üzere Bal-
kan ülkelerine desteği bir gö-
rev sayıyoruz” dedi.

Almanya’nın Hessen 
Eyaleti Adalet Entegras-

yon ve AB Bakanlığı Müsteşarı 
Dr. Zsuzsa Breier, Avrupa ve 
Uluslar arası İlişkiler Uzmanı 
Meike Schmidt ve Almanya’nın 
Bursa Fahri Konsolosu Sibel 
Cura Ölçüoğlu ile birlikte BKK 
Başkanı Semih Pala’yı ziyaret 
etti. BKK Genel Sekreteri Enes 
Battal Keskin ve Yerel Gün-
dem Şube Müdürü Neslişah 
Kuşku’nun da hazır bulundu-
ğu ziyarette konuklara kent 
konseyi hakkında bilgi veren 
BKK Başkanı Pala, kent kon-
seyi modelinin Yerel Gündem 
21 sürecinden geldiğini ve ka-
nunlaştığını söyledi. Kent kon-
seylerinin incelenmesi gere-
ken yapılar olduğunu belirten 
Pala, “Bu modeli Türkiye’de 
en iyi Bursa Kent Konseyi uy-
guluyor. Türkiye’nin en büyük 

ve en güçlü kent konseyi ola-
rak her konuyla ilgilenmek 
zorundayız. Organizasyon 
kuruluşu olarak farklı dünya 
görüşündeki kurum ve kuru-
luşları biraraya getiriyor ve 
konuşturuyoruz. İnsanların 
kendilerine uygun gruplara 
katılarak çalışmalar yapmasını 
sağlıyoruz. Mesela Yabancılar 
Çalışma Grubu, Bursa’da yaşa-
yan yabancıları buluşturarak, 
sıkıntılarını konuşma imkanı 
veriyor. Yine Fotoğraf Çalış-
ma Grubu, Uluslararası Bursa 
FotoFest’i düzenliyor” dedi.
Bursa’nın binlerce yıllık biri-
kimiyle Türkiye’nin ve hatta 
Avrupa’nın önde gelen şehir-
lerinden olduğunu söyleyen 
Pala, İslamiyet ve Hristiyanlık 
açısından da önemli değerleri 
bünyesinden barındığını an-
lattı. 

Yapılan yatırımları yerinde incelemek ve ye-
rel medyayla temaslar kurmak üzere Bursa´ya 
gelen Bulgaristanlı gazeteciler, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe´yi ziyaret etti.

Bursa temasları kapsamında Bursa Kent 
Konseyi’ni (BKK) ziyaret eden Almanya’nın 
Hessen Eyaleti üyeleri, Kent Konseyi ile ya-
pacakları işbirliği neticesinde iki şehir ara-
sındaki kardeşliğin gelişeceğini belirtti. 

Bulgar gazeteciler’den 
Büyükşehir’e ziyaret

Almanlara 
kent konseyi 
yapısı anlatıldı

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 
ortaklaşa düzenlenen ‘Tarihi Kent Merkezinde Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’, 
basın toplantısıyla tanıtıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bursa’da başarılı bir belediyecilik görüyoruz” diyerek, yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yayınlanan ‘Bal-
kanlar ve Göç’ adlı eser, 93 
harbinden bu yana tarihin en 
uzun ve acılı göçlerinden biri 
olan Balkanlar’dan Türkiye’ye 
göçü geniş bir yelpazede ele 
alırken, göç tarihine de önem-
li bir ışık tutuyor. 

Durmak yok, hizmete devam

Bursa’nın turist çekim gücü artırılıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 

düzenlendiği toplantı ile 21 belediye baş-
kan adayını kamuoyuna tanıttı. Toplan-
tıyı izlemek için Bursa’dan gelerek yeşil 
beyazlı bayraklarla salonu dolduran par-
tililerin sloganları arasında ekrana yan-
sıyan Bursa görüntülerinin ardından ko-
nuşan Başbakan Erdoğan, “Eğitim, sağlık, 
adalet, emniyet, toplu konutta yaptıkları-
mızı gördünüz. Bunun yanında raylı sis-
temler konusunda Büyükşehir Belediye-
mizin de attığı önemli adımlar var. Bursa 
aynı şekilde gelişiyor. Uludağ’da, Bursa 
merkezinde atılan atımlar var. Bursa 
gelişiyor, güzelleşiyor. İnşallah bundan 
sonraki süreçte inşallah şehir stadı da 
kısa zamanda bitecek. Şehir merkezin-

deki stadı kaldıracağız. Yapılan modern 
ve yeni statta inşallah uluslararası mü-
sabakalar yapılır hale gelecek. Ulaşımda 
bütün gördükleriniz bizim dönemimize 
ait. Çok daha güçlü Bursa için parkları, 
bahçeleri ile kongre merkezleri ile yapı-
lanlar hep bu döneme ait. Yerel genel ola-
rak el ele bunları yaptık. Bursa’da başarılı 
bir belediyecilik görüyoruz ve adayımız 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
Altepe” diye konuştu.
Tezahüratlar arasında AK Parti İl Başkan-
vekili Cemalettin Torun ve Bursa Millet-
vekillerini sahneye davet eden Başbakan 
Erdoğan, Başkan Recep Altepe’nin elini 
kaldırarak, yeni dönemin hayırlı olması-
nı diledi.

Altın dönem tamamlanacak
Başkan Altepe, adaylığının açıklanmasının 
ardından yaptığı açıklamada, “Başbaka-
nımız seçimle ilgili tavsiyelerde bulundu 
ve Bursa’dan kesin bir sonuç alınmasını 
istedi. Yine milletvekillerimizle ayak üstü 
yaptığımız görüşmede de aynı değerlen-
dirmede bulundu” dedi. Başkan Altepe, 
“Sahiller ve Uludağ ile ilgili başlattığımız 
çalışmalar yeni dönemde de devam ede-
cek. Bu konuda hazırladığımız bir yol ha-
ritası var. Bunun yanında tramvay hatları, 
kırsal kalkınmanın sağlanması, hava ulaşı-
mının geliştirilmesi, Uluabat kanal projesi 
ilgili yol haritasını izleyeceğiz. Bursa, bu 
dönem ağın çağını yaşadı, yeni dönemde 
de altın çağını tamamlayacağız” dedi.

Projenin tanıtılmasına yönelik top-
lantı, Kayhan Döner Sofrası’nda 

yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Atilla Ödünç ile Büyükşehir Be-
lediyesi Etüd Projeler Daire Başkanı 
Nalan Fidan’ın ev sahibi olduğu toplan-
tıya, BEBKA Genel Sekreteri Tamer De-
ğirmenci, Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel 
Sarı, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ahmet Gedik, Büyükşehir bürokratları 
ve basın mensupları katıldı.
 Büyükşehir yatırımları  
sektörü tetikledi
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atil-
la Ödünç, BEBKA ile birlikte başlattıkları 
projenin Bursa’nın turizm potansiyelini 
ve turistlerin şehirde kalma sürelerini 
artırmaya yönelik olduğunu kaydetti. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak kentin turizm 
verilerinin düzenli olarak sürekli yük-
seltilmesi noktasında önemli atılımlarda 
bulunduklarını ifade eden Başkanvekili 
Ödünç, “Özellikle son dönemde, tarihi mi-
rasın ayağa kaldırılmasından ulaşım ya-
tırımlarına, spor tesislerinden kültür ve 
sanat çalışmalarına kadar onlarca alanda 
yüzlerce faaliyeti başarıyla gerçekleştir-
dik. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, başta 
kongre turizmi olmak üzere turizmin her 
alanında ciddi hareketliliğin yaşanması-
na neden oldu. Başlattığımız bu proje de 
çıtayı yükseltmek için gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalardan sadece bir tanesi” dedi.

Tarihe daha kolay ulaşım
Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler 
Daire Başkanı Nalan Fidan ise, projenin 
Bursa’da tarihi bölgelere olan ulaşımı 
daha mümkün hale getireceğini söyledi. 
Proje kapsamında Batıda Hüdavendigar 
Külliyesi’nden doğuda Yıldırım ve Emir-
sultan külliyelerine, güneyde Hünkar 
Köşkü’nden kuzeyde Hanlar Bölgesi’ne 
kadar olan alanda alt yapı çalışmaları-
nın gerçekleştirileceğini belirten Fidan, 
“Yine proje kapsamında yaya yönlendir-
me tabelaları ve kent haritası, bina bilgi-
lendirme tabelaları, bina isim tabelaları 
ve turizm danışma noktaları oluşturu-
lacak.” diye konuştu. Yaya yönlendirme 
tabelaları ve kent haritasıyla turistlerin 
tescilli bölgelere daha pratik şekilde 

ulaşacağını kaydeden Fidan, tarihi kent 
merkezinin ana ve ara güzergahlarında-
ki 90 noktada yönlendirme tabelalarıyla 
kent haritalarının yer alacağını, tescilli 
300 eserin önünde Türkçe ve İngilizce 
bilgilendirme tabelalarının bulunacağını 
ifade etti. Fidan, 1 milyon 250 bin TL büt-
çeye sahip olan ve 2014 yılında tamam-
lanması öngörülen projenin 1 milyon 
TL’sinin BEBKA’dan hibe olarak alındığı-
nı belirtti.
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmen-
ci de, projenin turistik getirinin yanında 
yeni turizm alanlarının ortaya çıkmasına 
vesile olacağını anlattı. Bunu kent ve böl-
ge turizmi açısından çok önemli bulduk-
larını belirten Değirmenci, Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Tarihi ve kültürel mirası aya-
ğa kaldırma yönünde Bursa’nın 

yanı sıra ecdat yadigarı topraklar olan 
Balkanlar’da da önemli çalışmaları haya-
ta geçiren Büyükşehir Belediyesi, somut 
olmayan kültürel mirasın gelecek ku-
şaklara aktarılması yönünde önemli bir 
eseri daha Bursa belgeliğine kazandırdı. 
Bursa’nın köklü eğitim kurumları, el sa-
natları, kent kültürü, önemli şahsiyetler, 
seyahatnameler gibi birçok eseri kente 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi şimdi 
de İstanbul Üniversitesi ve Rumeli Bal-
kan Federasyonu’nun işbirliğiyle hatır-
lanan ‘Balkanlar ve Göç’ adlı eserle göç 
tarihine ışık tutuyor.  
Bursa göçlerle şekillendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırırken, somut olmayan kültürel 
mirası gelecek kuşaklara aktarmak için 
de önemli çalışmaları hayata geçirdik-
lerini kaydetti. Bursa belgeliğine kazan-
dırılan tüm eserlerde üniversitelerden 
akademisyenlerle ortak çalıştıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, ‘Balkanlar ve 
Göç’ kitabının hazırlanmasında da İs-
tanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan 
Federasyonu ile çalıştıklarını vurguladı. 
Balkanlar’ın Bursa başta olmak üzere 
Türkiye açısından önemli bir coğraf-
ya olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, 
ecdadın 550 yıl barış ve huzur içinde 
hüküm sürdüğü Balkanlar’ın günümüz-

de de herkesin ilgi odağı olan stratejik 
bir bölge olduğuna değindi. Bursa’nın 
Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu’dan 
gelen göçlerle şekillenen bir kent oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, “Nüfu-
sun yüzde 50’sinden fazlasının Balkan 
göçmenlerinin oluştuğu Bursa’da, sade-
ce 1880’lerde yapılan toplu göçlerle 62 
yeni köy ve 18 mahalle kurulduğunu bi-
liyoruz” dedi.

Büyükşehir’den 
tarihe ışık
tutacak eser
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Geleneksel Rahvan Atları 
Yarışları’, ecdat yadigarı bin yıllık gele-
neği bugüne taşıdı. Yarışlarda dereceye 
giren atların sahiplerine ödül verildi.

Osmanlı başkenti Bursa’nın açık hava müzesine dönüşerek, turizmden alınan payın 
artırılması amacıyla bu dönem tarihi ve kültürel miras çalışmalarına büyük önem 
veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Külliyesi´nin yenilenmesi çalışmaları 
kapsamında Gülruh Hatun Türbesi´ni de restore ederek yeniden ziyarete açtı. 

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşırken, kentin soyut mirasını da anlatan çok sa-
yıda esere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ‘8500 Yıllık Uygarlığın İzinden Bursa 
Tarihi’ adlı eseri kent belgeliğine kazandırdı.

Rahvan atları ile 
bin yıllık gelenek 
yaşatıldı Muradiye’de dönüşüm başladı

‘Bursa’nın Tarihi’ kent belgeliğinde

ç
Türbenin açılışını gerçekleşti-
ren Büyükşehir Belediye Başka-

nı Recep Altepe, Bursa´nın sultanlar 
şehri olduğunu vurgulayarak, ecdad 
yadigarı eserlerin tek tek asıl kimlik-
lerine döndürüleceğini söyledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Osmanlı’nın ilk 130 yılı 
ve 6 padişaha ev sahipliği yapan 
Bursa’nın ruhaniyeti olan ve her tür-
lü nimeti bünyesinde barındıran bir 
kent olduğunu ifade etti. Osmanlı’nın 
ilk kent hayatına geçtiği şehrin de 
Bursa olduğuna dikkat çeken Başkan 
Altepe, kentin Sultanlar tarafından 
kurulan mahallelerden oluştuğunu 
hatırlattı. Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
Orhan Gazi, Çekirge’nin 1. Murat, 
Yıldırım’ın Yıldırım Beyazıt, Yeşil’in 
Çelebi Mehmet, Muradiye’nin 2. Mu-
rat tarafından oluşturulan semtler 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Bu nedenle Bursa’nın her köşesi 
ecdadımız ilk eserleriyle dolu. İçinde 
12 adet türbe bulunan Muradiye Kül-
liyesi de bunlardan biri” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bur-
sa belgeliğine kazandırdığı yeni 

eser olan ‘8500 Yıllık Uygarlığın İzin-
den Bursa Tarihi’nin tanıtımı, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Uludağ Üniversitesi’nden 
akademisyenler ve Büyükşehir Be-
lediyesi bürokratlarının katılımıyla 
Hünkar Köşkü Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın 8500 yıllık tarihi-
ne ayna tutan bir eseri daha Bursa 
belgeliğine kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirterek, eseri 
kaleme alan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, 
Bursa Araştırmaları Merkezi, Bursa 
Kültür A.Ş. ve esere katkı koyan her-

kesi emeklerinden dolayı tebrik etti.
Bursa’nın her köşesinde ayrı bir 
tarihin yattığını ve kentin pek çok 
medeniyete ev sahipliği yaptığını an-
latan Başkan Altepe, “Bursa’da göre-
ve geldiğimiz günden bu yana, hem 
soyut hem de somut anlamda kentte 
kaybolmaya yüz tutmuş değerleri 
gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. 
Bursa’nın hemen her bölgesinde var 
olan ve birkaç yıl öncesine kadar 
harabe haldeyken restorasyonla ye-
nilenen eserler, herkesin dikkatini 
çekiyor. Tarihi değerlerimiz, yeniden 
işlevlendiriliyor. Sadece mimari alan-
da değil, sosyal ve kültürel mirasımı-
zı da yaptığımız çalışmalarla kayıt 
altına alıyor geleceğe taşıyoruz” diye 
konuştu.

ç
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Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından bu 

yıl 5.’si düzenlenen ‘Ge-
leneksel Rahvan Atları 
Yarışları’, Yunuseli Hava 
Ulaştırma arkasındaki 
alanda yapıldı. Bursa’nın 
yanı sıra Kütahya, Erzu-
rum, İzmir, Antalya, Ba-
lıkesir, Denizli, Samsun, 
İzmit ve Aydın gibi pek 
çok ilden rahvan atı sa-
hiplerinin atlarıyla katıl-
dığı yarışlarda; ‘Baş’, ‘Ba-
şaltı’, ‘Büyük Orta’, ‘Küçük 
Orta’, ‘Deste’, ‘Üçlü, İkili 
ve Dörtlü Taylar’, ‘Arap 
Doludizgin’, ‘Yerli Dolu-
dizgin’ ve ‘İthal Rahvan’ 
branşlarında yapılan 
yarışlar renkli görün-
tülere sahne oldu. Tüm 
gün süren yarışlar, şeref 
koşusu ile sona erdi. Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
ilgiyle izlediği yarışlarda 
dereceye giren rahvan at-
larının sahiplerine ödül-
lerini verdi. Vatandaşlar 
da yarışlara yoğun ilgi 
gösterdi.
“Ecdat yadigarı  
bugünde yaşıyor”
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
rahvan atı yarışları ile bin 
yıla ulaşan gelenekler-
den birinin daha yaşatıl-
dığını söyleyerek, “Ecdat 
yadigarı rahvan atları ya-
rışları, Bursa’da 10 yıldır 
düzenleniyor, 5 yıldır da 

Büyükşehir Belediyesi 
himayesinde gerçekleşti-
riliyor. Bizler Bursa’lıyız. 
Bursa ecdadın başken-
tidir. Tarihi yazan ecda-
dımız, o tarihi bu atlarla 
yazdılar. Türkiye’de bu 
ata sporunun gelişme-
si ve yaygınlaşması için 
gerekeni yapıyoruz. Bu 
spor yok olmak üzerey-
ken yeniden yaşatılmaya 
başlandı. Bursa’da bize 
özel bir kültürü yaşatıyo-
ruz” diye konuştu.
Başkan Altepe’ye  
teşekkür
Bursa Rahvan Atçılık 
Kulübü Başkanı İhsan 
Gür de Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe’nin katkıları sa-
yesinde bu geleneğin ec-
dada yakışır bir şekilde 
hayata geçirilerek, de-
vam ettirildiğini belirt-
ti. Başkan Altepe’ye ya-
rışlara desteklerinden 
dolayı teşekkür eden 
Gür, Altepe’nin başkan-
lığı süresince Bursa’nın 
ciddi anlamda değişim 
yaşadığını ifade ederek, 
Bursa’ya hizmetin de-
vamını diledi. Yarışların 
ardından gerçekleştiri-
len ödül töreninde bi-
rincilere kupalarını ve 
dereceye girenlere de 
para ödüllerini veren 
Başkan Altepe’ye, İhsan 
Gür de bir teşekkür pla-
keti takdim etti.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ulus-
lararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) ve 
TBMM Genel Sekreter 
Yardımcılığı (Milli Saray-
lar) desteğiyle gerçekleş-
tirilen ‘Türk Dünyası’nın 
Kültürel Mirası ve Müze-
ler’ konulu uluslararası 
forum, Ördekli Kültür 
Merkezi’nde yapılan açı-
lış töreniyle başladı. Türk 
dilinin konuşulduğu ve 
Türk kültürünün yaşan-
dığı ülkelerdeki kültürel 
mirasın tüm yönleriyle 
geleceğe taşınmasını he-
defleyen uluslararası fo-
rum, 12 ülkeden çok mü-
zeciyi Bursa’da bir araya 
getirdi.
“Bursa, canlı bir 
müze kenttir”
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
organizasyonun açılışın-
da yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın Türk kültürü-
ne verdiği öneme dikka-
ti çekti. Başkan Altepe, 
Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente de-
ğer katan mirası öne çı-
kardığını vurgulayarak, 
“Bursa, Türk kültürünün 
gözler önüne serildiği, 
canlı bir müze kent. Bu 
kültürel mirası tüm de-
ğerleriyle geleceğe taşı-
yoruz” dedi.
Başkan Altepe, Bursa’nın 
İpek yolu ve baharat yol-
larının kesişme noktasın-
da olduğunu hatırlatarak, 
“Medeniyetlerin buluşma 
ve kaynaşma noktası 
olan Anadolu coğrafya-

sının her adımında bir 
tarih yatar. Bu topraklar 
adeta insanlık tarihinin 
en önemli kısmını taşı-
maktadır. Biz doğu ile 
batı arasındaki en haya-
ti köprülerden biriyiz. 
Ülkemizin geleceğe yön 
veren ender ülkeler ara-
sında yer almasının sırrı 
da budur” diye konuştu.
Başkan Altepe, “Bugünkü 
buluşmanın amacı; Türk 
dilini konuşan ülkeler 
ve halklarla başta  ortak 
olan tarih, kültür ve dil 
olmak üzere müzeler 
konusunda çalışmalar 
yapılması işbirliğinin 
geliştirilmesi, dünyada 
önemli bir yere sahip 
müzeciliğin gelişen ve 
değişen şartlara göre 
Türk dünyası ve akraba 
halklar arasında gelişti-
rilmesi için ortak proje-
ler yürütülmesi, müze-
cilik konusunda bilgi ve 
deneyim paylaşımı odak-
lı gerekli programlar ve 
organizasyonlar yapıl-
ması ve gelecek kuşakla-
ra aktarılması amacıyla 
işbirliği ağı oluşturulma-
sıdır” diye konuştu.

‘Türk Dünyası’nın Kültürel Mirası ve 
Müzeler’ konulu uluslararası forum, 
Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılan 
açılış töreniyle başladı. Forum, Türk 
dilinin konuşulduğu ve Türk kültürünün 
yaşandığı ülkelerdeki kültürel mirasın 
tüm yönleriyle geleceğe taşınmasını 
hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa-İzmir karayoluna pa-
ralel Aktopraklık mevkiinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi´nin İstanbul 
Üniversitesi´yle ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda oluşturulan 
Türkiye´nin ilk arkeoparkının önümüzdeki yaz aylarından itibaren faaliyete geçe-
ceğini söyledi.

İnegöl’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle küle dönen 200 yıllık Beylik 
Hanı, Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerinin ortak çalışmasıyla yeniden eski 
kimliğine bürünecek.

Başkan Altepe’ye 
kültürel mirasa 
katkı nişanı

Arkeopark yaza hazır

Beylik Hanı Büyükşehir’le ayağa kalkacak 

ç

Başkan Altepe, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Bursa Valiliği 

ve Büyükşehir Belediyesi´nce dü-
zenlenen ´Avrupa Miras Günleri´ne 
katılan yetkililerle birlikte, 8500 yıl-
lık tarihi içerisinde barındıran Arke-
opark alanını gezdi. Bölgede 8500, 
7000 ve 300 yıl önce yer alan köy-
lerin birebir maketlerinin yer aldığı 
alanı dolaşan gruba, Arkeopark´ın 
kazı çalışmalarını yöneten İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Prehistorya ABD 
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Necmi Karul 
da eşlik etti.
Ziyaretçiler zaman  
tünelinden geçecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, hazırlık çalışmaları 
2004 yılından bu yana sürdürülen 
Arkeopark´ın idare binası, sergileme 
alanları, toplantı odaları ve merkez 
binasıyla önümüzdeki yaz tam anla-
mıyla hizmet vermeye başlayacağını 
ifade etti. Bölgede 8500, 7000 ve 
300 yıllık 3 ayrı köyün bulunduğunu, 
Arkeopark´ı ziyaret eden grupların 
zaman tünelinden geçerek yüzyıllar 
öncesini yaşayacaklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “İzmir karayoluna 
paralel Aktopraklık´ta bulunan bu 
alan, ziyaretçileri binlerce yıl önce-

sine götürecek. Türkiye´nin belki de 
en uğrak yeri olacak” dedi.
Osmanlı köyü de olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yakın zamanda Arkeopark 
alanına yeni bir Osmanlı köyü ek-
leneceğini de açıkladı. Köyün inşa 
edileceği alanda Osmanlı´nın tüm 
yaşam imarelerinin bulunacağını, 
dönemin mimarisine sahip evlerden 
konaklama tesislerine, sosyal hayat-
taki donelerden günlük hayatı yan-
sıtan hediyelik eşyalara kadar ina-
nılmaz bir zenginliğin ziyaretçilerle 
buluşturulacağını belirten Başkan 
Altepe, “Hazırlıklarımız tüm hızıy-
la sürüyor. İnşallah Aktopraklık´ta 
Cumalıkızık benzeri aktif bir turizm 
şehrini daha kurmuş olacağız. Tüm 
alanlarla birlikte Arkeopark, turizm 
uygulamalarıyla birlikte eşine az 
rastlanır bir zenginliği bünyesinde 
barındıracak.” şeklinde konuştu.
İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü Prehistorya ABD Öğretim Üye-
si Doç.Dr. Necmi Karul ise, 2004 yı-
lından beri Aktopraklık Höyüğü´nde 
gerçekleştirdikleri kazı çalışmaları-
nın sonucunda tarihi geçmişi 8500 
yıla kadar uzanan yerleşim merkez-
lerini açığa çıkarttıklarını anlattı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İnegöl Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İne-
göl İlçe Başkanı Bülent Temelli ve 
ilgili bürokratlarla birlikte Beylik 
Hanı’nın enkazında incelemeler-
de bulundu. İnegöl halkına ve çarşı 
esnafına yaşadıkları bu afetten do-
layı geçmiş olsun dileklerini ileten 
Başkan Altepe, Büyükşehir Bele-
diyesi olarak İnegöl Belediyesi’nin 
de iştirakiyle 200 yıllık hanı tekrar 
eski kimliğine büründürmek iste-
diklerini söyledi. Bu konuda İnegöl 
Belediyesi’nin röleve çalışmalarını 
tamamladığını, yapılan çalışmanın 
onaylanmak üzere kurula gireceğini 
söyleyen Başkan Altepe, “Büyükşe-
hir Belediyesi olarak proje kesinleş-
tikten sonra ihaleyi yapıp en kısa 
zamanda restorasyonu başlatmak ve 
çalışmaları en kısa sürede tamamla-
mak istiyoruz” dedi. 
Tarihi hanın özel mülkiyette oldu-
ğunu, bu nedenle belediye olarak 
projeleri ihale ettikten sonra çalış-
malara hemen başlayabileceklerini 
kaydeden Başkan Altepe, “Resto-

rasyon çalışmaları bittikten sonra 
buradaki esnafımız tekrar faaliyete 
geçecek. Beylik Hanı’nın ilk günkü 
güzelliğiyle, İnegöl’e ve çarşıya değer 
katacak şekilde güzel bir eser olarak 
kazandırılmasını arzuluyoruz” diye 
konuştu. 
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ise, Başkan Altepe’nin tarihi eserle-

rin ayağa kaldırılması konusunda 
yaptığı çalışmalarla sadece Bursa’ya 
değil Türkiye’ye örnek olduğunu 
belirten Aktaş, “Çarşının kalbi olan 
bu yerin tekrar ayağa kaldırılması 
ve esnaf mağduriyetinin önüne ge-
çilmesi gerekiyor. Projede bir bütün 
olarak hareket edilecek ve Büyükşe-
hir Belediyesi’nin gücü kullanılacak” 
dedi.

ç

ç
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Bursa’yı geleceğe taşıyan hizmetlere 
imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ilk yerli tramvay üretimi-
ne öncü oluşu nedeniyle Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(BALKANSİAD) tarafından ‘Onur’ ödülü 
ile ödüllendirildi.

Antalya’da düzenlenen Yapex Yapı ve 
Restorasyon Fuarı’nda stant açan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin yayınları 
ziyaretçilerden büyük ilgili gördü.

Büyükşehir Belediyesi’nin kır-
sal kalkınmanın sağlanması 
amacıyla Keles’te kurduğu 
BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri 
Tesisi törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir 
Belediyesi, her 
yıl Muharrem 
ayı nedeniyle 
gerçekleştirdiği 
aşure ikramını 
bu yıl da devam 
ettirdi. Orhan-
gazi Parkı’nda 
farklı noktalara 
kurulan stant-
larda binlerce 
kişiye aşure 
dağıtıldı.

Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği (BAL-
KANSİAD) tarafından 
düzenlenen ve Bursa’ya 
değer katan isimlerin 
onurlandırıldığı ‘7. Sinerji 
Toplantısı ve BALKANSİ-
AD 2013 Onur Ödülleri 
Töreni’, Hilton Otel’de 
gerçekleştirildi.
Bursa’ya marka projelerle 
değer katan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, BALKANSİAD ta-
rafından Bursa’da ilk yerli 
tramvay üretimine öncü 
oluşu nedeniyle onur 
ödülüne layık görüldü. 
Başkan Altepe’ye ödülü-
nü, BALKANSİAD Başka-
nı Naci Şahin takdim etti. 
Bursa’nın daha iyi bir ge-
leceğe ulaşması hedefiyle 
çalışmalarına yön veren 
ve bu konuda Balkanlara 

yapılan hizmetlerde de 
örnek rol üstlenen Baş-
kan Altepe, “Son yıllarda 
atılan adımlarla Bursa, 
Türkiye ve Balkanlar 
arasında köprü görevi 
görüyor. Balkanlar bizim 
kardeşimiz, dostlarımız. 
İş adamlarımızın Balkan-
lara da yatırım yapma-
larını ve oradaki ecdad 
yadigarı eserlerin ayağa 
kaldırılmasına gönüllü 
olmalarını çok önemsiyo-
rum” dedi.
Öte yandan Başkan Al-
tepe, BALKANSİAD’ın 
Bursa’da ilk yerli tramva-
yın üretimini gerçekleşti-
ren Durmazlar firmasına 
layık gördüğü ‘Yılın Ba-
şarılı Girişimcisi’ ödülü-
nü de Durmazlar Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Durmaz’a verdi. 

Antalya’daki Yapex 
Yapı ve Restoras-

yon Fuarı, Türkiye gene-
lindeki yerel yönetimler 
ile yapı ve restorasyon 
firmalarını bir araya ge-
tirdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu dönem 
hayata geçirdiği projeler 
ile kentin soyut ve somut 
kültürel mirasının yer al-
dığı yayınların sergilendi-
ği stant, fuarın ilgi odağı 
oldu. Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Akaydın, Tarihi 

Kentler Birliği Danışma 
Kurulu ve ÇEKÜL Başka-
nı Prof.Dr. Metin Sözen 
ile protokol üyeleri fu-
arın açılışının ardından 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi standını ziyaret 
etti. ÇEKÜL Başkanı Prof. 
Dr. Metin Sözen, özellikle 
tarihi ve kültürel mirasın 
korunmasına yönelik ça-
lışmalarda Bursa’yı An-
talya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof.Dr. Mustafa 
Akaydın’a örnek gösterdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, güzel bir pro-

jenin daha Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirildiğini belir-
terek, “Üretim konusunda sıkıntı ya-
şayıp göç veren bölgede, uzun yıllar 
söylenen bir yatırımı gerçekleştiri-
yoruz. Bu tesisi 6 ay gibi bir sürede 
titizlikle çalışan BESAŞ çalışanlarına, 
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 
ve çalışmalara destek veren dağ yö-
resi halkına teşekkür ediyoruz” dedi.
“Büyükşehir Belediyesi olarak bu dö-
nemde ezber bozuyoruz. Her alanda 
kentimizi, halkımızı ilgilendiren her 
şeyle ilgileniyoruz” diyen Başkan Al-
tepe, kentin her köşesinde kalkınma-
yı sağlamak için, güçlü, kalite kenti 
ve göç vermeyen Bursa’yı hedefle-
diklerini söyledi. Bursa’yı daha mo-
dern bir noktaya taşıma noktasında 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma-
larını anlatan Altepe, “Bursa’nın gü-
zellikleriyle, tarihiyle, tarımıyla, kül-
türel mirasıyla her alanda kalkınan 
öncü lider kent oluşturmak hedefi-
mizdir. Başbakanımızın desteğiyle 
yerel yönetimler güçleniyor. En iyi 
yönetim yerinden yönetimdir” diye 
konuştu.
Kırsal kalkınma başladı
Bursa’da özveriyle çalıştıklarını ha-
tırlatan Başkan Altepe, “Bizler örnek 
bir belediyecilik sergiliyoruz. Her 
alanda yerelin gücünü gösterelim 
istiyoruz. Modern bir kent olarak 
Avrupa şehirleriyle yarışıyoruz. 
Osmangazi’de, Nilüfer’de ne varsa 
Orhangazi’de ve Keles’te de o olacak, 
amacımız eksikliklerin giderilmesi-
dir. Bu da güçlü yerel yönetimlerle 
olur. Büyükşehir Belediyesi olarak 
sadece 7 ilçede değil, tüm ilçelerde 
hizmet binalarından, üretimin her 
alanda desteklenmesine, yol ve kal-
dırım çalışmalarından spor alanları-

na kadar her konuda çalışmalarımızı 
yapıyoruz” dedi.
Tesis sayesinde bölgede tarım ve 
hayvancılığın yeniden ivme kazana-
cağını ifade eden Altepe, “Üreticimiz 
kazanacak ve bölgede refah seviyesi 
yükseldikçe göç sorunu ortadan kal-
kacak. Üretimin kalitesinin artması, 
ambalajlanması ve fuarlara katıl-
ması dahil olmak üzere üretici her 
konuda Büyükşehir Belediyesi’nden 
destek alacak ve Bursa bu konuda da 
örnek olacak” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, dağ yöresinin kal-
kınmasına destek olacak tesisle 
Bursa’nın yine örnek olacağını belir-
terek, “En gelişmiş makine ve teçhi-
zatla çalışacak olan tesis, tek vardi-
yada 30 ton süt işleme kapasitesine 

sahiptir. Günde 3 vardiyada 60-70 
ton günlük süt işlemeyi hedefliyo-
ruz. Bu sayede, Keles, Orhaneli, Bü-
yükorhan ve Harmancık yöresindeki 
hayvancılık kalkınacak ve bölgeye iş 
imkanı sağlanacak. Fabrikada kaşar 
peyniri, ayran, günlük pastörize süt, 
kaymaklı-kaymaksız yoğurt, kahval-
tılık lor peyniri, krema üretiliyor ve 
ilerleyen dönemlerde de ek yatırım-
larla tereyağ, kaymak, çeçil peyniri 
ve dil peyniri üretimi gerçekleştirile-
cek” şeklinde konuştu.
Bektaş’tan Altepe’ye teşekkür
BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bek-
taş, 30-40 yıl önce başlayan göçün 
bölgede ciddi anlamda yaşandığını 
ifade ederek, “Sosyal bir olgu olan 
göçe karşı tedbirimizi almalıyız. 
Mesleki ve siyasi idari hizmetlerim 
süresince kalkınmaya destek olma-
ya çalıştık. Büyükşehir Belediyesi ile 
gerçekleştirdiğimiz bu proje, hem 
dağ insanına hem de Bursa’ya hiz-
met edecek. Bir yanıyla istihdama 
katkı sağlarken bir yandan da ilçemi-
ze katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Bu bakımdan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür 
ediyorum. Buraya pek çok kişinin 
emeği geçti. Bundan sonra da kentin 
yararına olacak hizmetlere devam 
edeceğiz” dedi.

Bir yandan Bursa’yı ge-
leceğe taşıyacak projele-

ri hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan sos-
yal yardımlaşma ve dayanış-
manın geliştirilmesine yöne-
lik faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bu kapsamda her yıl gelenek-
sel olarak Muharrem Ayı’nda 
düzenlenen aşure ikramı bu 
yıl da Orhangazi Parkı’nda 
gerçekleştirildi. 10 ayrı nok-
taya kurulan Büyükşehir Be-
lediyesi stantlarında, binlerce 
vatandaş ile esnafa sıcak aşu-
re ikram edildi. Aşure etkinli-
ğine katılan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe de 
aşure kazanının başına geçip, 
vatandaşlara aşure ikram etti.

Türk kültüründeki gelenek-
lerin büyük bir bölümünün 
toplumsal dayanışma temalı 
olduğunu ifade eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Muharrem ayı bir 

çok acı ve sevincin yaşandığı 
önemli bir ay. Bu geleneği en 
iyi şekilde yaşatmak için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Bu 
ay toplumumuza birlik, bera-
berlik ve huzur getirsin” dedi.

Başkan Altepe’ye 
‘Onur’ ödülü

Bursa standı 
fuarın ilgi odağı

ç

ç

ç

ç

Kırsal kalkınmaya dev yatırım

Aşure kazanları birlik için kaynadı
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa’yı marka kent seviyesine ulaştırırken Uludağ Üniversitesi’nin de 
kentle bütünleşmesine olanak tanıyan hizmetleriyle Bursalılar kadar 
kente yeni gelen öğrencilerin de takdirini kazanan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Uludağ Üniversitesi tarafından ‘Fahri Doktora’ 
unvanıyla ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘daha yaşanabilir Bursa’ hedefiyle çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ve 2014 
Nisan ayından itibaren Büyükşehir sınırlarına girecek olan tüm kırsal kesimle ilgili çalışmalarla örnek belediyecilik uygula-
masının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bursa’da halkın huzuru 
ve mutluluğu için haya-

ta geçirdiği çalışmalarını kent 
merkezinin yanı sıra yakında 
kapanacak olan İl Özel İdare-
si bünyesindeki köylerde de 
sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, kent merkezine uzakta 
bulunan 40 köyün kaldırım 
taşı ve spor sahası gibi yaşam 
alanı ihtiyaçlarını da karşılıyor. 
Mudanya’ya bağlı Dereköy’de 
yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da vatandaşların tüm 
ihtiyaçlarına cevap verilen hiz-
metlere her geçen gün yenileri-
nin eklendiğini söyledi.
Örnek belediyecilik
Bursa’nın sağlıklı ve yaşana-
bilir bir kent olması için ça-
lışmaların hızla sürdürüldü-
ğünü anlatan Başkan Altepe, 
başta dağ ilçeleri olmak üzere 

hizmet bekleyen ilçelere Bü-
yükşehir Belediyesi tarafın-
dan hizmetleri en iyi şekilde 
ulaştırmayı hedeflediklerini 
kaydetti. Bu çalışmalar kapsa-
mında Mudanya’nın Dereköy 
örneğinde olduğu gibi tüm 
köylerin ihtiyaçlarının gideril-

diğini ifade eden Başkan Al-
tepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak, parke taşından oyun 
sahalarına, oturma grupların-
dan piknik masalarına, hizmet 
binalarından altyapı yatırım-
larına kadar tüm alanlarda 
köylerimize hizmet sunmaya 

devam ediyor. Son birkaç ayda 
köylere dağıttığımız parke taşı 
55 bin metrekareyi geçti, 60 
bin metrekareye yaklaşıyor 
ve 150 bin metrekarelik par-
ke taşını da ihale ettik. Bunun 
gibi hangi alanlarda eksik var-
sa Büyükşehir Belediyesi talep 
listesine yazıyor ve sırasıyla 
yerine getiriliyor. Büyükşehir 
sınırları büyüdüğünde hizme-
tin ne kadar güçlü bir şekilde 
geleceğinin de en büyük kanıtı 
bu” şeklinde konuştu.
“Köyler çamurdan  
kurtuldu”
Dereköy Muhtarı Nedim Oruç 
da köye hizmetlerini esirge-
meyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür ederek, “Köyler artık ça-
murdan kurtuldu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin getirdiği parke 
taşları bugün köyümüze döşe-
niyor” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rek-
törlüğünde, Bursa Valisi 

Münir Karaloğlu’nun katılı-
mıyla gerçekleştirilen törende, 
cüppe giyen Başkan Altepe’ye 
‘fahri doktora’ diplomasını 
Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek verdi.
Prof. Dr. Kamil Dilek, Bursa’ya 
kazandırdığı değerlere vur-
gu yaptığı Başkan Altepe’nin 
hizmetlerine atıfta bulundu. 
Prof. Dr. Dilek,  Bursa adına 
gururlu ve mutlu olduğunu 
söyleyerek, “Göreve geldiğim-
den bu yana gözlemliyorum 
ki, Başkan Altepe’den önce 
Uludağ Üniversitesi’ne bu dö-
nemdeki kadar destek veril-
memiş. Bugüne dek Büyükşe-
hir Belediyesi’nin katkılarıyla 
kazandırılan hizmetlerle Ulu-
dağ Üniversitesi’nin çehresi 
değişmiş ve Uludağ Üniver-
sitesi kentle bütünleşmiştir. 
Bursa’daki hizmetleri nedeniy-
le öğrencilerin dahi güvenini 
kazanan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye Ulu-
dağ Üniversitesi senatosu tara-
fından ‘Fahri Doktora’ unvanı-
nı takdim etmekten mutluyuz, 

onurluyuz” diye konuştu.
“Uludağ Üniversitesi 
kentle bütünleşti”
Bursa’yı her alanda geleceğe 
taşımak amacıyla çalışmala-
rını sürdürdüklerini anlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çok özel bir gün 
yaşadığını ifade etti. Ailesinin 
ve çalışma arkadaşlarının da 
mutluluğuna ortak olduğu Baş-
kan Altepe, “Bugün hayatımın 
en anlamlı ve mutlu gününü 
yaşıyorum. Uludağ Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Dilek’e ve değerli senato üyele-

rine şükranlarımı sunuyorum. 
Bursa’nın güzide bir kurumu 
olan Uludağ Üniversitesi’nden 
bu anlamlı, manevi değeri yük-
sek olan ödülü almak benim 
için büyük mutluluk” dedi. 
Kendisine böyle bir ödülün 
verileceğini hiç aklına getir-
mediğini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Heyecanımız, Bursa 
için, kentimizi daha kaliteli 
bir kent haline getirmek, lider, 
öncü bir kent ortaya çıkarmak 
içindir. Ortak akılla ve katılımcı 
anlayışla Bursa’ya hizmet edi-
yoruz” diye konuştu.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanı-
labilir bir kent haline getirmek 

amacıyla ulaşımdan spora, çevreden 
tarihi ve kültürel mirasa kadar her 
alanda önemli çalışmaları hayata ge-
çiren Büyükşehir Belediyesi, vatan-
daşların yaşamını kolaylaştırmaya 
yönelik teknolojik adımları da bir bir 
atıyor. Belediyenin bazı hizmetlerinin 
internet üzerinden sağlanması gibi 
uygulamaları daha önce hizmete su-
nan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
vatandaşlardan gelen talepler üzeri-
ne bazı hizmet birimleri ve müzeler-
de kablosuz güvenli internet erişimi 
altyapısını oluşturdu. Başta Şehir Kü-
tüphanesi olmak üzere kütüphanele-
re gelenlerin talep ettiği internet eri-
şimini sağlamak amacıyla yola çıkan 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Acemler 
Başkanlık Binası, Acemler Hizmet 
Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), 
Tarihi Bina, Tayyare Kültür Merkezi, 
Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kü-
tüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz 
Müzesi’nde “Buyuksehir-Misafir” adı 
ile kablosuz güvenli internet hizmeti 
vermeye başladı.
 Kablosuz güvenli internet erişimi 
bulunan noktalarda, misafir internet 
hizmetine bağlanıldığında kullanıcı; 
internete giriş şifresi için, cep tele-
fonunun mesaj bölümüne internet 
bir boşluk bırakıp, 583 bir boşluk 
ve giriş için belirlediği şifreyi yazıp, 
3172’ ye SMS ile gönderecek. (Örnek:  
internet 583 abc123) Birkaç dakika 
içinde hesap açılacak. Kullanıcı adı 
olarak cep telefonu numarası başın-
da sıfır kullanmadan (5XX XXXXXXX) 
yazılacak ve şifre olarak da mesajda 
belirlenen şifre yazılarak güvenli in-
ternet girişi sağlanmış olacak.

ç

ç

ç

Başkan Altepe’ye ‘Fahri Doktora’

Büyükşehir’den 
kablosuz güvenli 
internet erişimi

Köyler Büyükşehir hizmetleriyle buluşuyor
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Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen 
Nilüfer Çayı, Cilimboz ve Gökdere’de 
ıslah çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Hacivat Dere-
si’ndeki ıslah çalışmalarını tamamlan-
ma aşamasına getirdi.

Hacıvat Deresi’nin 
Ankara yolu altında 

kalan kısmında devam 
eden çalışmaları yerin-
de inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Kent 
merkezindeki dereler 
başta olmak üzere 26 de-
renin ıslahını periyodik 
olarak sürdürdüklerini 
ifade eden Başkan Altepe, 
hedeflerinin her açıdan 
daha sağlıklı ve yaşanıla-
bilir bir Bursa olduğunu 
hatırlattı.
Proje kapsamında Hacıvat 
deresinde zemin düzen-
lemesinin yanında yan 
duvarlarının örüldüğünü 
belirten Başkan Altepe, 12 
metre genişlik ve 5 metre 
yüksekliğindeki istinat 
duvarlarının Ankara yolu 
ile yakın doğu çevre yolu 
arasındaki yaklaşık 3,5 ki-
lometrelik alanda büyük 
ölçüde tamamlandığını 
vurguladı. İstinat duvar-
larının yanında kalan 
alanlarda rekreasyon ça-
lışmalarına yakında baş-
lanacağını kaydeden Baş-

kan Altepe, “Spor alanları, 
yürüyüş ve bisiklet yolları 
ile Hacıvat Deresi’nin her 
iki yakası Çınarönü ve Ha-
cıvat Mahallelerine ayrı 
bir değer katacak. Burada 
Yıldırım’ın yeni bir cazibe 
merkezi ortaya çıkıyor. 
Dere ıslah ve çevre dü-
zenlemeleriyle birlikte 
yaklaşık 14 milyon TL’lik 
bir yatırımı Yıldırım’a ka-
zandırmış oluyoruz. Ay-
rıca çalışma kapsamında 
buraya bir de Hacıvat Şe-
hitliği yapmış olacağız. Bu 
bölge Kurtuluş Savaşı’nda 
önemli bir bölge. Çalışma 
kapsamında önemli bir 
anıtsal eseri de bu bölge-
ye kazandırmış olacağız” 
dedi.

Dünyadaki 6 Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 

Bölge Ofisinde yürütülen 
küresel ‘Sağlıklı Kentler 
Hareketi’nin iki farklı böl-
gesi olan DSÖ Batı Pasifik 
Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 
ve Avrupa Ulusal Sağlık-
lı Şehirler Ağı üyeleri iki 
birliği buluşturan ziyaret-
te Koreli yetkililere Türki-
ye Sağlıklı Kentler Birliği 
Müdürü Nalan Fidan ev 
sahipliği yaptı. Karşılıklı 
bilgi alışverişi, Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
sunumuyla başladı. Gü-
ney Kore Sağlıklı Kentler 
Birliği Müdürü Jong-gyun 
Ko ve birlik çalışanları, 
sağlıklı şehirler hareketini 
yaygınlaştırmak amacıyla 
Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği olarak yürütülen 
faaliyetler, birliğin hedef 

ve stratejileri ile birlik 
üyesi kentlerin sağlıklı 
şehir uygulamaları akta-
rılırken, Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin kurulmasına 
öncülük eden Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
sağlıklı şehirler projesi 
kapsamında yaptığı çalış-
malar paylaşıldı.

Hacıvat Deresi 
prestij katacak

‘Sağlıklı’ buluşma

Sağlıklı çevre için 
20 milyonluk yeni yatırım

ç

ç

ç

Bursa büyükşehir belediyesi, Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan ve yaklaşık 90 yıl önce 
sel baskınlarının önlenmesi amacıyla yapılan Alman Kanalı’nı ıslah ederek ayrı-
calıklı bir rekreasyon alanı haline getirecek çalışmaların startını verdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, ıslah, çevre düzenlemesi ve bağlantı yolları ile 
toplamda 20 milyon TL’yi bulacak yatırımın bölgeye prestij katacağını söyledi.

Kentte mahalle aralarında üre-
tim yapan mobilyacı ve maran-

gozlar için yapılan BESOB Kestel Bü-
yük Sanayi Sitesi’ndeki 125 dükkan 
tamamlandı. Toplam 3700 dükkanı 
içeren ve 125’i tamamlanarak sa-
hiplerine teslim edilen dükkanları 
yerinde inceleyen Başkan Altepe, 
yaklaşık 2 ay sonra üretime geçecek 
sitenin Bursa’daki diğer esnaflara 
örnek olacağını söyledi. Bursa’nın 
geçek anlamda yaşanabilir hale gel-
mesi için bu tür tesislerin bir zo-
runluluk olduğunu, yeni dönemde 
sanayi tesislerine şehir merkezinde 
üretim izni vermeyeceklerini belir-
ten Başkan Altepe, mahalle arala-
rında üretim yapan esnafın bir an 
önce kendileri için yapılan sanayi 

bölgelerine taşınmaları tavsiyesinde 
bulundu. 
BESOB Kestel Büyük Sanayi 
Sitesi’nin mahalle aralarında üretim 
yapan esnaflar için oluşturulduğunu 
ve tamamen faaliyete geçtiğinde sa-
dece Bursa’ya değil Türkiye’ye örnek 
olacağını kaydeden Başkan Altepe, 
“Bursa’nın gerçek anlamda Avrupa 
şehri olması için eksik bu yönler 
kaldı. Başta Yalova Yolu olmak üze-
re kentteki üretici esnaf, artık bu tür 
sanayi tesislerine taşınmalı. Onun 
için bu sitenin 3700 dükkanla en 
kısa zamanda faaliyete geçmesi, di-
ğer esnafa örnek olması gerekiyor. 
Herkesin kısa sürede ait olduğu yer-
lere gitmesi gerekiyor” dedi. 

ç

BESOB Kestel Büyük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan 125 işyerinde incelemelerde bulu-
nan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni dönemde Bursa’nın mahalle arala-
rında üretim yapan sanayi tesislerinden tamamen arındırılacağını açıkladı. 

Son yıllarda dünya genelin-
de yaşanan iklim değişik-

likleri Asya, Avrupa ve Amerika 
kıtasındaki genişmiş ülkelerde 
bile sel baskınları ve kuraklık gibi 
afetlere yol açarken, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çevre yatırımları 
ile sel baskınları tarih oluyor. Bü-
yükşehir sınırlarındaki 25 derede 
düzenli olarak ıslah çalışmala-
rı yapan Büyükşehir Belediyesi, 
kent merkezinden geçen Gökdere, 
Hacivat ve Nilüfer Çaylarının kol-
larında ıslah çalışmasının yanın-
da çevre düzenlemeleri ile dere 
kenarlarını yeni yaşam alanlarına 
dönüştürüyor. Gökdere ve Hacıvat 
Deresi’ndeki ıslah ve çevre düzen-
leme çalışmaları hızla devam eder-
ken, Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan 
ve 1925- 1926 yıllarında ovada ya-
şanan olası sel baskınlarının önü-
ne geçmek için yaptırılan Yunuse-
li’deki Alman Kanalı’nda da ıslah 
ve çevre düzenleme çalışmalarının 
startı verildi.
Bir dönemde  
1 milyar TL’lik çevre yatırımı
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşana-
bilir bir kent olması amacıyla üst 
yapının yanında BUSKİ kanalı 
ile altyapı çalışmalarına da bü-

yük ağırlık verdiklerini dile geti-
ren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, içme suyu, kanali-
zasyon, yağmur suyu ve dere ısla-
hı gibi çalışmalar için BUSKİ’nin 
yılda 250 milyon TL’lik yatırım 
yaptığını hatırlattı. Bir dönemde 
BUSKİ’nin çevre yatırımları için 
harcadığı kaynağın 1 milyar TL’yi 
aştığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Gökdere ve Hacıvat deresinin ar-
dından şimdi de Alman Kanalı’nda 
ıslah ve rekreasyon çalışmalarını 
başlatıyoruz. Bu kanal 1925- 1926 
yıllarında henüz barajlar yapıl-
madan önce ovada yaşanan sel 

baskınlarının önlenmesi amacıyla 
yapılmış. İki yıl süren çalışmalar-
da Almanya’dan getirilen ekska-
vatörler kullanıldığı için Nilüfer 
Çayı’nın bu koluna Alman Kanalı 
denmiş. O yıllarda Bursa’nın ve 
ovanın sigortası olan bu kanalı 
şimdi de hem daha sağlıklı hem 
de yaşanabilir bir alan olması için 
yeniden düzenliyoruz. Tabanından 
yan duvarlarına ve çevre düzenle-
melerine kadar önemli bir projeyi 
hayata geçiriyoruz. Sadece ıslah ve 
düzenleme için 10 milyon TL’ye, 
bağlantı yolları ile birlikte de top-
lamda 20 milyon TL’lik bir yatırı-

mı bölgeye kazandırıyoruz” 
diye konuştu.

Şehir merkezi sanayiden arınıyor



Kasım-Aralık 2013 Sehir Postası
.

. 11

Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin Balkanlar’da hayata ge-

çirdiği tarihi ve kültürel miras ile 
altyapı çalışmalarına yeni bir halka 
olarak eklenen Kosova’nın Prizren 
kentindeki dere ıslah ve köprü inşa 
çalışmaları tamamlandı. Kardeş şe-
hir ilişkileri kapsamında BUSKİ ta-
rafından çalışmaların açılış töreni 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Arna-
vutluk Başbakanı Edi Rama, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve çok sayıda davetlinin ka-
tılımıyla yapıldı. Başkent Priştine’de 

Adem Yaşari Uluslararası Havalima-
nı terminalinin açılışının ardından 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Prizren’e gelen Başbakan Erdoğan, 
Şadırvan Meydanı’nda toplanan ka-
labalığa seslendi. 
Başkan Altepe’ye teşekkür
“Şu anda kendimi bakan arkadaşla-
rım, milletvekili arkadaşlarım, eşim, 
kızım ve tüm iş adamlarıyla ken-
di evimizde hissediyoruz” diyerek 
söze başlayan Başbakan Erdoğan, 
Kosova’da olmasının bir nedeninin 
de Bursa Büyükşehir Belediyesi ol-

duğunu söyledi. Erdoğan, “Sevgili 
kardeşlerim. Huzurlarınızda bugün 
burada buluşmamıza vesile olan, 
bu daveti şahsıma yapan Ramazan 
Muya kardeşimize huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Bugün burada 
buluşmamıza vesile oldu. Ve Bursa 
Büyükşehir Belediyemizin burada 
gerçekleştirdiği köprü inşasını ve 
dere ıslahının açılışına da vesile ol-
duk. Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanıma ve arkadaşlarına ve Ramazan 
Muyo kardeşime de bu işbirliğinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan’dan 
teşekkür

Bursa’da halkın huzuru ve mutluluğu 
için çalışmalarına yön veren Büyükşehir 

Belediyesi, kenti tümüyle kalkındırmak için 
kent merkezine uzak ilçelere de hizmetlerini 
ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
her zaman için eksikleri giderilen Büyükor-
han, Büyükşehir Belediyesi’nden destek al-
maya devam ediyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükorhan’a giderek 
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin çalış-
malarını yerinde inceledi. Büyükorhan’da 
vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Al-
tepe, Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda 
hizmetlerine devam ettiğini söyleyerek, “Bü-
yükşehir Belediyesi olarak hizmette sınır ta-
nımıyoruz. Şu anda Büyükşehir sınırlarında 
olmayan ancak 2014 Mart ayından sonra Bü-
yükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olacak 
Büyükorhan İlçesi’nde de eksiklikler Büyük-
şehir ile gideriliyor” dedi.
İlçenin altyapı sorunu çözüldü
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi ve 
BUSKİ’nin Büyükorhan’ın altyapısına el attı-
ğını ifade ederek, “Büyükorhan’da bin 300’er 
metreden toplam 2 bin 600 metre yağmursu-
yu ve kanalizasyon hattı, 2 bin 500 metre iç-
mesuyu hattı ve 700 metre de evsel bağlantı 
hattı gerçekleştirildi. İlçedeki eksikler birer 
birer gideriliyor. Kısa süre sonra yapılacak 
asfalt çalışmalarıyla birlikte de Büyükorhan 
önemli bir hizmete daha kavuşmuş olacak” 
diye konuştu.

Bursa’yı daha sağlıklı ve daha 
yeşil bir kent haline getir-

mek amacıyla çalışmalarına yön 
veren Büyükşehir Belediyesi, ya-
pılaşmanın yoğun olduğu Yıldırım 
İlçesi’nde yapılan parklara Aydınlık 
Evler Parkı’nı da ekledi. Mimar Si-
nan Mahallesi Aydınlık Evler Camii 
yanındaki alanda yaptırılan park, 
törenle hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Aydınlık Evler Cami ve Par-
kı çevre düzenlemesi ile Yıldırım’ın 
yeni bir park alanına daha kavuş-
tuğunu söyledi. Başkan Altepe, 
Bursa’nın Türkiye’deki gelişim ve 
kalkınmadan payını aldığını ifade 
ederek, “Bizler, gelecek nesillere 
daha güzel bir Bursa bırakmak için 

çabalıyoruz. Kentin her köşesinde 
vatandaşlarımıza nefes aldıracak 
çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. Mimar Sinan Mahalle-
si’ndeki Aydınlık Evler Parkı da 
daha önce atıl durumdaydı. Şimdi 
ise bu mekan, bölgede yaya mesafe-
de spor yapılabilecek ve çocukların 
rahatça oyun oynayabileceği önem-

li bir buluşma noktası haline gel-
di. Bursa için ne yapsak az, Yıldı-
rım için ne yapsak az” dedi.
5 bin 300 metrekarelik  
alan park haline geldi
Aydınlık Evler Parkı’nın bölgenin 
en önemli buluşma noktalarından 
biri olacağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Mimar Sinan Mahalle-
si’ndeki 5 bin 300 metrekarelik 

alanda park düzenlemesi yapıldı. 
Aydınlık Evler Parkı’nda 2 bin 800 
metrekare yeşil alan, 150 metre 
koşu yolu, çocuk oyun alanı ve spor 
aleti alanı oluşturuldu. Aydınlatma-
lar, peyzaj düzenlemesi ve ferforje 
banklarıyla donatılan park bölge-
deki önemli bir ihtiyaca cevap ve-
recek hale geldi” dedi.

“Büyükorhan 
Büyükşehir ile 
büyüyor”

ç

ç

ç

Bursa’nın her köşesine hizmetle-
rini ulaştıran Büyükşehir Beledi-
yesi, Büyükorhan İlçesi’nin kana-
yan yarası olan altyapı derdine de 
deva oldu. 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Kosova’nın Prizren 
kentinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırı-
lan dere ıslah ve köprü açılış 
töreninde, Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazanması için her 
semte parklar ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, yapılaşmanın yoğun olduğu Mimar Sinan 
Mahallesi’nde yapılan Aydınlık Evler Parkı’nı halkın kulla-
nımına sundu.

Sürdürülebilir bir balıkçılığı hedef alan 
ve gece saatlerinden sabaha kadar süren 

denetimler, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Ge-
liştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Zabıta 
ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bursa 
İl Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçek-
leştirildi. Su ürünleri av sezonunun başlangıç 
tarihinden itibaren start alan denetimlerde, 
654 adet su ürünleri nakil aracı kontrol edildi. 
Kontroller sonucunda 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanunu’nun 25. Maddesi’ne muhalefeti tespit 
edilen 48 kilogram hamsi, 130 kilogram lü-
fer, 230 kilogram orkinos, 14 kilogram tekir 
ve 456 kilogram istavrit balığına el konuldu. 
Toplam 878 kilogram balık, ilgili kanunun 
34. Maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere 
Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü ile Hayvanat Bahçesi Şube 
Müdürlüğü’ne teslim edildi. 
Denetimlerin balık sezonu boyunca 03.00-
09.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.  

‘Balık’ denetimi
ç

Büyükşehir Yıldırım’a da 
nefes aldırıyor
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Kültür Şube Müdürlüğü koordina-
törlüğünde yürütülen Gençleşen 

Türküler/Şarkılar Gençlik Koroları Proje 
Topluluğu ve Meşk- i Ahenk Türk Sanat 
Müziği Topluluğu işbirliğinde gerçekleşti-
rilen etkinlikte sahneye çıkan topluluğun 
koro şefliğini  Erdinç Ertüzün yaptı. Özel 
gecenin başında Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait 
Mustafa Kemal’i Düşünüyorum adlı şiiri 
yorumlayan genç sanatçı adayları seyirci-
ler tarafından coşkuyla alkışlandı.  

Ulu önder Atatürk’e olan özlemin, O’nun 
sevdiği eserlerle birlikte paylaşıldığı ge-
cede Güvende Halk Dansları Topluluğu 
dansçılarının eşlik ettiği Sarı Zeybek, Çö-
kertme ve Atabarı türküsü seslendirildi. 
Programın son bölümünde Gençleşen 
Türküler/Şarkılar Gençlik Koroları Proje 
Topluluğunun genç sanatçısı Büşra Yavuz 
ve TRT Avaz programı sanatçılarından 
Bursalı genç yıldız Bahtiyar Özdemir’in 
seslendirdiği Sarı zeybek ayakta alkış-
landı. Meşk- i Ahenk Türk sanat müziği 
topluluğu solistlerinden Afitap Yalkı’nın 
seslendirdiği hicaz şarkı  ‘kırmızı gülün 
alı var’ ve Serpil Özpekin’in seslendirdiği 
‘Yanık Ömer’ türküsü ile gece sona erdi.

Bursa’nın yakın tarihine önemli bir 
iz bırakan, çarşı bölgesi başta ol-

mak üzere birçok Bursalının anılarında 
yer edilen Deli Ayten, Kamberler Parkı’na 
heykelinin dikilmesinin ardından şim-
di de bir tiyatro eseriyle hayat buluyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
Bursa Kültür Sanat Derneği (BKSD) tara-
fından tiyatro sahnesine uyarlanan Ayten 
Şenaşık’ın hayatının anlatıldığı ‘Ayten: Bir 

Deli Aşk Hikayesi’ adlı oyunun galası ön-
cesinde, oyunun müziklerinin yer al-

dığı CD Gölpark’ta düzenlenen basın 
toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. 
Toplantıya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, Kültür A.Ş. 
Genel Müdürü Rıfat Bakan, CD’yi 
hazırlayan Ayten Şenaşık’ın kar-
deşi, ünlü bestekâr Bayram Şen-

pınar ile oyunun yazarı 
Arda Mat ve oyunda rol alan 
tiyatrocular katıldı.
Delicesine  
bir aşk hikayesi
Büyükşehir Belediyesi 
olarak kent kültürüne 
yönelik yaptıkları ça-
lışmalarla dünyaya 
örnek gösterildik-

lerinin altını çizen 
Başkan Recep Altepe, 

Deli Ayten olarak bilinen 
Ayten Şenaşık’ın da kentin ya-
kın tarihinde önemli bir bıraktığını 
hatırlattı. Başta çarşı esnafı olmak üzere 
bir çok vatandaşın anılarında yer bulan 
Deli Ayten’in, özünde biraz da olsa Ley-
la ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi kadim 
bir aşk hikayesinin kahramanı olduğunu 
dile getiren Başkan Altepe, Deli Ayten’in 
evinin de bulunduğu Kamberler Parkı’na 
yaptırdıkları heykelin ardından, bu deli-
cesine aşk hikayesini daha geniş kitlelere 
duyurmak için hazırlanan tiyatro oyunu-
na da destek verdiklerini vurguladı. Deli 
Ayten’in Cümbüş Hasan’a olan aşkının 
dramatik bir şekilde anlatıldığı oyunun 
müziklerinin hazırlanmasında Ayten 
Şenaşık’ın kardeşi ünlü besteci Bayram 
Şenpınar’ın görev aldığını hatırlatan Baş-
kan Altepe, “Kent kültürüne kazandır-
dığımız bu CD’nin yanında önümüzdeki 
aylarda belgesel çekimi ve 2014’te de bir 
sinema filmi çekilmesi planlanıyor. Tiyat-
ro oyunu ise farklı illerdeki turnenin yanı 

sıra Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde de 
sahnelenecek. Bursa’nın merkezinde ya-
şanan bu aşk hikayesi dünyaya tanıtıla-
cak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
Oyunun yazarı Arda Mat da hem CD’nin 
basılmasına hem de tiyatro eserine sağla-

dıkları katkılar nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.

Askerlik dönüşü sana-
tını icra etmek için 

İstanbul’a giden ve 
ünlü sanatçıların ne-
redeyse tamamına 
besteler veren Deli 
Ayten’in kardeşi ünlü 
bestekar Bayram Şen-

pınar ise bu projenin 
yıllar sonra memleke-

tine dönmesi için önemli 
bir vesile olduğunu belirte-

rek, kardeşinin hayatının tanı-
tılmasına verdikleri katkı nedeniyle 

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Basın toplantısının ardından Çalgı Mekte-
bi Roman Orkestrası, CD’de yer alan eser-
lerden oluşan mini bir konser verdi.
Ayten Şenaşık
1953 yılında fakir bir Roman ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya gelen ve 3 ya-
şında menenjit hastalığı geçiren Ayten 
Şenaşık, 13-14 yaşlarında sevdalandığı 
Cümbüş Hasan´la ailesinin karşı çıkma-
sına rağmen, büyük uğraşlar sonucunda 
evlenebilmiş. 1.5 yıl süren evlilik, Cümbüş 
Hasan´ın evi terk etmesiyle son bulmuş 
ve Ayten, kocasının meyhane masaların-
da hayatını kaybetmesiyle akıl dengesini 
kaybetmiş. Cümbüş Hasan´ın kendisine 
hediye ettiği eşyalarla Bursa çarşılarında 
dolaşan ve iyice halka mal olan Deli Ayten, 
12 Mart 1992 günü Kızyakup Mahalle-
si’ndeki evinde ölü bulundu.

Gençleşen 
Türküler 
Atatürk’ü 
şarkılarla 
andı

ç

ç

Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Şube 
Müdürlüğü koor-
dinatörlüğünde 
Atatürk’ü Anma 
Haftası etkinlik-
leri kapsamında 
organize edilen “Ata’nın 
Sevdiği Şarkılar Konseri” 
büyük ilgi gördü.

Aşkın en deli hali
Bursa’nın önemli simgelerinden biri olan ve ‘deli’ namıyla anılan Ayten 
Şenaşık’ın tiyatroya uyarlanan aşk hikayesinin anlatıldığı oyunun müzik-
leri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Bir deli aşk hikayesi’ adlı CD’de 
toplandı. 

Başkan Altepe, kentin 
kültürel değerlerinin 
gelecek kuşaklara 
aktarılması için önem-
li çalışmalara imza 
attıklarını hatırlata-
rak, Bursa’nın yakın 
tarihinde önemli bir iz 
bırakan Deli Ayten’in 
yaşadığı dramatik aşk 
hikayesini de bir sanat 
eseri olarak kent kül-
türüne kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 

(BKSTV) tarafından, Milletlerarası 
Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNI-
MA) Türkiye Milli Merkezi’nin iş-
birliğiyle düzenlenen ‘15. Uluslara-
rası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali’, renkli gösteri-
lerle başladı. Geleneksel Türk göl-
ge oyunu Karagöz’ün, farklı kültür-
lerdeki gölge oyunlarının ve çeşitli 
kukla tiplerinin, çocuk ve gençlere 
tanıtıldığı festival, yerli ve yabancı 
tiyatro topluluklarını Bursa’da bu-
luşturdu. Şinasi Çelikkol’un ‘Kara-
göz’ adlı gölge oyunu gösterisiyle 
başlayan ve 16 Kasım Cumartesi 
gününe kadar kentte renkli göste-
rilere imza atacak olan festivale bu 
yıl, 7 ülkeden 50 yabancı ve 12 yer-
li ekip ile 53 sanatçı katılıyor. Top-
lam 6 sahnede 40 gösteri, 1 açık 
oturum ve 1 panelin gerçekleştiri-
leceği festival, çocuklara ve gençle-
re gölge oyunu ve kukla tiyatrosu-
nun en güzel detaylarını tanıtmayı 
amaçlıyor.
“Bursa dünyaya örnek”
Büyükşehir Belediyesi Başkanve-
kili Atilla Ödünç, programın açılı-
şında yaptığı konuşmada, Bursa’da 
farklı kültürleri buluşturan festi-
valin her 2 yılda bir gerçekleşti-
rildiğini belirtti. Medeniyet kenti 
Bursa’nın hem sanat hem de gölge 
oyunu kültüründe öncü bir kent 
olduğunu ifade eden Ödünç, “Göl-
ge oyununun atası olan Karagöz 
ve Hacivat’ın doğduğu şehir Bur-
sa, sanatsal ve kültürel birikimiyle 
dünyaya örnek olmuş bir şehirdir. 
Bu festival de gençlere ve çocukla-
ra bu güzel sanatı en güzel şekilde 
tanıtacaktır” diye konuştu.

“Büyük başarı”
UNIMA Türkiye Milli Merkezi 
Başkanı Mevlüt Özhan festivalin 
Bursa’da 15. yılını yaşamasının 
önemli olduğunu vurgulayarak, 
“Bu çok büyük bir başarıdır. Bu 
başarıda, hem yerel yöneticilerin 
hem de sanatseverlerin payı bü-
yüktür” şeklinde konuştu. Kukla ve 

gölge oyunu sanatına gün geçtikçe 
ilginin arttığını ifade eden Özhan, 
“Bu yılki festival, UNESCO tarafın-
dan kutlama yılı olarak kabul edi-
len, Somut olmayan Kültürel Miras 
Sözleşmesinin kabulünün 10. yılı-
na denk geldiğinden daha anlamlı 
hale gelmiştir. Bu durum, UNESCO 
tarafından Türkiye’nin Somut Ol-
mayan Kültürel Mirası olarak kabul 
edilen gölge oyunu Karagöz’ün de 
daha iyi tanıtılmasına katkı sağla-
yacaktır” dedi.
Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vak-
fı Genel Sekreteri Ahmet Erdön-
mez de bu yıl 15. yılını kutlayan 
festivale yerel yönetimlerin büyük 
destek verdiğini söyledi. Bursa Ka-
ragöz Müzesi’nde gölge oyununun 
yaşatıldığını ifade eden Erdönmez 
ile Başkanvekili Ödünç ve Mevlüt 
Özhan’a Tataristan’dan gelen konu 
ekip, yöresel hediyeler verdi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
(TKM) düzenlenen konsere, 

Bursalı sanatseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Konserin açılışında ko-
nuşan usta sanatçı Burhan Diken-
cik, icra ettikleri sanata herkese 
sevdirmeye çalıştıklarını belirtti. 
Dikencik, tüm sezon boyunca ken-
dilerine destek veren Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye, Bursa Kent Konseyi Baş-
kanı Mehmet Semih Pala’ya ve tüm 
sanatseverlere teşekkür etti.
İki bölüm halinde gerçekleştirilen 
ve sanatseverlerin de beğeniyle iz-
lediği konserde, farklı makamlarda 
eserler koro ve solo olarak seslen-
dirildi. Sahneye şef olarak çıkan 
usta sanatçı Burhan Dikencik ve 
gönüllü sanatçıların performansı 
ise dinleyenlerden büyük alkış aldı.
Konuşmaların ardından BKK Baş-
kan Yardımcısı Lütfi Taşcı ve BKK 
Kadın Meclisi Başkanı Kadriye Sa-
rıbıyık, Dikencik’e ve Şef Yardımcı-
sı Bahar Güldüren’e çiçek vererek 
teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Mü-
dürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçısı 

merhum Mustafa Can anısına düzenlenen konser, duy-
gusal anlara imza attı. Mart ayında, evinde geçirdiği 
kalp kriziyle yaşama veda eden sanatçıyı, çok sevdiği 
dostları sanatla yad etti. Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda gerçekleş-
tirilen konser, usta sanatçının ailesine ve yakınlarına 
duygusal anlar yaşattı. 55 yaşında yaşamını yitiren Can 
için gerçekleştirilen anma konserinde, usta sanatçılar 
sahneye çıktı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk 
Müziği Bölümü’nün Kasım ayı konseri, Atatürk 

Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) Osman-
gazi Salonu’nda gerçekleştirildi. Hamit Gazigil’in şefli-
ğinde verilen konserde ünlü sanatçı Ali Çakar sahneye 
çıktı. Türk Halk Müziği Bölümü sanatçılarının da solist 
olarak türküler seslendirdiği konserde, usta sanat-
çı Çakar, en güzel türkülerden oluşan repertuarıyla 
Türkiye’nin dört bir yanından türküleri seslendirdi. 
Halk oyunları gösterisiyle de renklenen konserde, Ça-
kar, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. Konserin so-
nunda Muhsin Özlükurt ve Büyükşehir Belediyesi Or-
kestra Şube Müdürü Turgay Mercan, sanatçıları çiçek 
vererek tebrik etti.

Bursa’da bu yıl 15.’si gerçekleştirilen ‘Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali’, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle başladı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu, düzenlediği konser-
le sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü 
sanatçılarından merhum Mustafa Can, 
özel bir konserle anıldı.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk 
Halk Müziği Bölümü, Kasım ayı konse-
rinde ünlü sanatçı Ali Çakar’ı müzikse-
verlerle bir araya getirdi.

TKM’de musuki dolu gece

Gölge oyunu coşkusu 

Mustafa Can 
konserle anıldı

Ali Çakar’dan 
türkü ziyafeti

ç

ç

ç

ç



Kasım-Aralık 2013Sehir Postası
.

.14

Ümit- genç- 
21 yaş altı Dün-

ya Karate Şampiyo-
nası İspanya’nın 
Guadalajara şeh-
rinde 90 ül-
keden 1700 
s p o rc u n u n 
katılımı ile 
yapıldı. Türk 
Milli Takımı 2 altın, 4 gü-
müş ve 8 bronz madalya 
ile genel klasmanda be-
şinci oldu. Milli formayı 
giyen Bursa Büyükşehir 
Belediyesporlu Mustafa 
Yıldız 6 müsabaka kaza-
narak 52 kilo ümitler ka-
tegorisinde Dünya ikinci-
si, Tolga Macar ise 6 maç 
kazanarak 57 kilo gençler 

k a -
tegorisinde Dünya üçün-
cüsü oldu. Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor 
Karate Baş Antrenörü 
Mehmet Akif Gürbüz ile 
müsabakalara Bursa’dan 
katılan Timur Özdemir de 
Dünya Şampiyonası’nda 
hakemlik yaparak önemli 
bir başarıya imza attı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor kulübü 

güreş takımı Filistin’de 
düzenlenen Uluslararası 
El-Halil Arrahman Yıldız-
lar Serbest güreş turnuva-
sında 4 siklette 1. olarak 
önemli bir başarıya imza 
attı. Filistin’de düzenle-
nen turnuvaya ülkemizi 
temsil eden Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü gü-
reşçilerinin yanı sıra ev sa-
hibi Filistin ve Fransa’dan 
gelen yaklaşık 60 sporcu 

katıldı. Sporcularımızdan 
58 kiloda minderde boy 
gösteren İsa Demir, 63 ki-
loda Bilal Top, 85 kiloda 
Mehmet Özkaya, 100 kilo-
da Aykut Işık, rakiplerini 
mindere dar edip liderlik 
kürsüsüne çıkarak ülke-
mizi başarıyla temsil etti-
ler. Sporcularımızın yanı 
sıra Antrenörler Mehmet 
Demirci ve Hasan Turan 
düzenlenen turnuvaya 
katılarak sporcularımıza 
destek oldu. 

ç

ç

İspanya’daki Dünya Karate 
Şampiyonasında milli 
formayı giyen Bursa Bü-
yükşehir Belediyesporlu 
Mustafa Yıldız ümitler-
de ikinci, Tolga Macar 
da gençlerde dünya 
üçüncüsü oldu.

Bursa’nın 
milli gururları

İzcilerden deprem duyarlılığı

Fethiye’ye spor kompleksi

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından ´Bursa´yı sporda marka kent haline getirmek he-
defiyle´ Nilüfer´de yaptırılan Fethiye Spor Kompleksi, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe tarafından hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ken-
tin her köşesine yürüme 

mesafesinde ulaşılabilecek spor 
yatırımlarına bir yenisini daha 
ekledi. Nilüfer ilçe sınırları içeri-
sinde bulunan Fethiye Mahallesi 
de ´bünyesinde 1600 metreka-
relik kapalı spor salonu, 1420 
metrekare yarı olimpik havuz, 
585 metrekarelik idari bina, 420 
metrekarelik kafeterya, 30x60 
metre ebatlarında idman saha-
sı, 70x105 metre ebatlarında 
müsabaka sahası, 4x600 metre 
ebatlarında koşu parkuru ve açık 
otoparkları bulunduran´ spor 
kompleksine kavuştu. Komplek-
sin açılışı nedeniyle düzenlenen 
törene; Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe´nin yanı sıra 
AK Parti Bursa milletvekilleri 
İsmet Su, Canan Candemir Çelik 
ve Önder Matlı, Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Bursaspor Kulübü Başkan Vekili 
İlhan Satık, Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Cemal Vardar, AK Parti Nilüfer 
İlçe Başkanı Alpaslan Yıldız, AK 
Parti Osmangazi İlçe Başkanı 
Cihat Çini, AK Parti Yıldırım İlçe 
Başkanı Hüdai Yazıcı, Fethiye İd-
man Yurdu Spor Kulübü Başka-
nı Şenol Tosun, Fethiye Mahalle 
Muhtarı Hüseyin Ormanlı, Bü-
yükşehir Belediyespor ile Fethiye 
Spor Kulübü oyuncuları ile vatan-
daşlar katıldı. 
Tesislerin açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Fethiye Spor 
Kompleksi´nin başta bölge halkı 
olmak üzere tüm Bursa´ya nayırlı 
olması dileğinde bulundu. Bun-
dan 3 gün önce Osmangazi İlçesi 
Hürriyet Mahallesi´nde bir spor 
tesisini hizmete al-
dıklarını belirten 
Başkan Alte-
pe, aynı 
haf-

ta içerisinde Nilüfer İlçesi Fet-
hiye Mahallesi´nde dev bir spor 
kompleksini açmaktan dolayı 
mutlu olduklarını söyledi. İçe-
risinde futbol sahaları, kapalı 
yüzme havuzları, spor salonları, 
kafeteryalar ve sporun her bran-
şının ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek ekipmanlar bulunan tesisin 
başta bölge gençliği olmak üze-
re Bursa´daki tüm amatör spor 
kulüplerine hizmet vereceğini 
kaydeden Başkan Altepe, “Burası 
başta Fethiye, İhsaniye ve Ataev-
ler semtlerimiz olmak üzere tüm 
gençliğimize, amatör sporumuza 
hizmet edecek. Amatör spor ku-
lüplerinin idmanlarını gerçekleş-
tirebileceği güzel bir tesis. Katkı 
koyan herkese teşek-
kür ediyo-

rum.” dedi. 
Göreve geldiklerinde Türkiye´de 
sporda ikinci kent olmayı hedef 
olarak belirlediklerini fakat ya-
pılan yatırımların sonuçlarını 
alarak bu hedefi aştıklarını söyle-
yen Başkan Altepe, “4.5 yılda 107 
tesisi hizmete soktuk. Bu oran 
dönem bitiminde inşallah 120´yi 
bulacak.” diye konuştu. Açılan her 
tesisin farklı bir başarıyı getirdi-
ğini, tesisi olan bölgelerin okul-
larıyla spor kulüplerinde büyük 
gelişmeler yaşandığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Sonuçta öğren-
ci sporcu sayısında birinci olan 
İstanbul´u geçtik. Bu durum, he-
deflerimizin ötesinde bir şeydi. 
Sonuçlarını inşallah önümüzdeki 
yıllarda çok daha iyi şekilde ala-
cağız.” şeklinde konuştu. 
AK Parti Bursa Milletvekili İs-
met Su, yapılan tesislerin belki 
de Bursa´yı uluslararası spor 
müsabakalarında Türkiye´nin en 
önemli temsilcisi konumuna geti-
receğini söyledi. Bursa´yı ´sporcu 
fidanlığına´ benzeten Milletvekili 
Su, gerçekleştirdiği çalışmalar 
nedeniyle Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe´ye 
teşekkür etti. 
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Elmasbahçeler 
spor tesisine 
kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
merkeze bağlı tüm ilçeleri, 
spor tesisi, park, çocuk oyun 
sahaları gibi sosyal dona-
tı alanlarına kavuşturma 
projelerine Elmasbahçeler 
Mahallesi’ni de ekledi. Plan-
larda spor tesisi olarak görü-
len yer üzerindeki kamulaştı-
rılan 10 biradan kalan ikisinin 
yıkımı yapıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabi-
lir kent olması hedefiyle altyapı yatı-

rımlarının yanında spor tesisi, park, çocuk 
oyun sahaları gibi üst yapı yatırımlarını da 
hız kesmeden sürdürüyor. Planlı gelişme-
sine rağmen yol ve binalarla çevrili olan 
Elmasbahçeler Mahallesi’nde sosyal donatı 
alanı bulunmaması üzerine harekete geçen 
Büyükşehir Belediyesi, mahalle gençleri 
başta olmak üzere tüm bölge halkının ya-
rarlanabileceği spor tesisleri için çalışma-
lara hız verdi. Planlarda spor tesisi olarak 
görülen Elmasbahçeler 3. Baş Sokak üze-
rindeki kamulaştıran 10 binadan 8’i daha 
önce yıkılmıştı. Kalan iki bina da kamulaş-
tırma işleminin ardından yıkıldı.

“Yıkarak güzelleştiriyoruz”
Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar’dan çalışma hak-
kında bilgi aldı. Başkan Altepe, “Elmasbah-
çeler Mahallesi planlı gelişmesine rağmen, 
yol ve binalardan ibaret kaldı. Burada ma-
halle halkının nefes alacağı, gençleri rahat-
lıkla spor yapabileceği alanlar yok. Plan-
larda spor alanı olarak görülen bu bölgeye 
modern bir spor tesisi kazandırıyoruz. Alan 
üzerindeki 10 binayı kamulaştırıp, yıkmış-
tık. Kalan ikisinin de yıkımını şimdi yapıyo-
ruz. Bu kamulaştırmalarla bin 500 metre-
kare alan kazandık ve toplamda 2 bin 200 
metrekare alan üzerine modern bir spor 
tesisi kazandıracağız. Kamulaştırmalar ve 
tesis yapımı için bölgeye 4 milyon TL’lik ya-
tırım kazandırmış olacağız. Bölge halkımıza 
şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Nedim Tamer Spor Tesisleri hizmette

Büyükşehir’den bir spor salonu daha

ç

ç

Bursa’daki spor tesisleri zincirine her geçen gün yeni halkalar ekleyen Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi’ne kazandırılan spor salonu, törenle hizmete açıldı.

Bursa’yı sağlıklı bir spor kenti 
hedefine taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Hürriyet 
Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’ne kazandırılan Nedim 
Tamer Spor Tesisleri, törenle 
gençlerin hizmetine açıldı.  

Büyükşehir Belediyesi, kentin her 
köşesine yürüme mesafesinde 

ulaşılabilecek spor yatırımlarına bir 
yenisini daha ekledi. Nilüfer ilçe sınır-
ları içerisinde bulunan Fethiye Mahal-
lesi de ´bünyesinde 1600 metrekarelik 
kapalı spor salonu, 1420 metrekare 
yarı olimpik havuz, 585 metrekarelik 
idari bina, 420 metrekarelik kafeterya, 
30x60 metre ebatlarında idman sahası, 
70x105 metre ebatlarında müsabaka 
sahası, 4x600 metre ebatlarında koşu 
parkuru ve açık otoparkları bulundu-
ran´ spor kompleksine kavuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Fethiye Spor Kompleksi´nin başta 
bölge halkı olmak üzere tüm Bursa´ya 
nayırlı olması dileğinde bulundu. Bun-
dan 3 gün önce Osmangazi İlçesi Hür-
riyet Mahallesi´nde bir spor tesisini 
hizmete aldıklarını belirten Başkan 
Altepe, aynı hafta içerisinde Nilüfer İl-
çesi Fethiye Mahallesi´nde dev bir spor 
kompleksini açmaktan dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. İçerisinde futbol 
sahaları, kapalı yüzme havuzları, spor 
salonları, kafeteryalar ve sporun her 
branşının ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek ekipmanlar bulunan tesisin başta 

bölge gençliği olmak üzere Bursa´daki 
tüm amatör spor kulüplerine hizmet 
vereceğini kaydeden Başkan Altepe, 
“Burası başta Fethiye, İhsaniye ve Ata-
evler semtlerimiz olmak üzere tüm 
gençliğimize, amatör sporumuza hiz-
met edecek. Amatör spor kulüplerinin 
idmanlarını gerçekleştirebileceği güzel 
bir tesis. Katkı koyan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Göreve geldiklerinde Türkiye´de spor-
da ikinci kent olmayı hedef olarak be-
lirlediklerini fakat yapılan yatırımların 

sonuçlarını alarak bu hedefi aştıklarını 
söyleyen Başkan Altepe, “4.5 yılda 107 
tesisi hizmete soktuk. Bu oran dönem 
bitiminde inşallah 120´yi bulacak” diye 
konuştu. Açılan her tesisin farklı bir ba-
şarıyı getirdiğini, tesisi olan bölgelerin 
okullarıyla spor kulüplerinde büyük 
gelişmeler yaşandığını kaydeden Baş-
kan Altepe, “Sonuçta öğrenci sporcu 
sayısında birinci olan İstanbul´u geçtik. 
Bu durum, hedeflerimizin ötesinde bir 
şeydi. Sonuçlarını inşallah önümüzdeki 
yıllarda çok daha iyi şekilde alacağız” 
şeklinde konuştu. 

Bursa’yı her alanda olduğu gibi 
sporda da marka kent yapmayı 

hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
eğitim kurumlarına kazandırılan spor 
tesislerine, Ahmet Vefik Paşa Anadolu 
Lisesi Spor Salonu’nu da ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, spor salonunun açılış törenin-
de, Bursa’ya yeni tesisler kazandıra-
rak vatandaşları spora teşvik etme-
nin heyecanını yaşadıklarını belirtti. 

Bursa’nın son dönemde sporda çok 
ciddi adımlar attığını belirten Baş-
kan Altepe, “Bursa’nın sağlıklı bir 
spor kenti olması için gereken çalış-
maları yapıyoruz. Bursa’yı her alanda 
yenilerken amatör sporun da destek-
lenmesi için faaliyetlerimizi sürdü-
rüyoruz. Bursa’da ayrı bir vizyon çizi-
yoruz” dedi.
Başkan Altepe, kentte 48 bin civarın-
da sporcu bulunduğunu ifade ederek, 

Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi Spor 
Salonu’nun da Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu dönemde Bursa’ya ka-
zandırılan 108. spor tesisi olduğunu 
vurguladı.
Başkan Altepe, tesisleşmenin yanı 
sıra sürekliliğin sağlanmasının da 
önemli olduğunu ifade ederek, kente 
kazandırılan spor tesislerinin sürekli 
olarak kullanılması konusunda çalış-
maların sürdüğünü kaydetti. 
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Değerlerimizden Kareler

Çandarlı İbrahim Paşa’nın 
oğlu İbrahim Paşa tara-
fından 1421 tarihinde 
yaptırılmıştır. 
Hamam Osmanlı mima-
risindeki çifte hamam 
grubundan olup, kub-
beli mekanlarının yanı 
sıra iç içe eyvanlar da 
uygulanmıştır. Hama-
mın ılıklık bölümü 
olmayıp, doğrudan 
doğruya sıcaklığa 
geçilmektedir.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tara-
fından restore 
edilmiştir.

Mahkeme Hamamı

Dünyanın lezzet 
ustaları Bursa’da
Gastronomi Festivali’ne 
katılmak amacıyla Yuna-
nistan, Karayip Adaları, 

Finlandiya, Arjantin, 
Amerika, Bolivya ve 
İtalya’dan Bursa’ya 

gelen şef master 
düzeyinde aşçılar, Bü-
yükşehir Belediyesi’ni 
ziyaret etti.

Mamuşa Bursa ile gurur duyuyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın Türkiye ile Balkanlar arasında köprü kurduğunu 
söyleyerek, Balkanlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Bursa’da halkın huzuru ve 
mutluluğu için çalışmala-

rını sürdürürken hizmetlerini 
Balkanlara da ulaştıran Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Balkanlarda yaşayan 
soydaşlardan büyük ilgi görü-
yor. Başkan Altepe’nin Acem-
ler’deki makamında ağırladığı 
Mamuşa Belediye Başkanı Arif 
Bütük, Balkanlarda imza attığı 
hizmetlerinden dolayı Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.
Balkanlarda Başkan Altepe’ye 
büyük sevgi duyulduğunu ifa-
de eden Bütük, “Başkan Altepe, 
sadece Bursa’nın değil, Balkan-
ların da belediye başkanıdır. 
Mamuşa’nın bugünkü konuma 
gelmesinde Başkan Altepe’nin 
rolü ve desteği büyüktür. Ma-
muşa’daki belediye binası da 
yine Altepe’nin katkılarıyla ya-
pıldı. Kendisiyle gurur duyuyo-
ruz” dedi.
Bütük, Mamuşa’nın kalbinde 
Bursa’nın özel bir yeri olduğu-
nu da sözlerine ekledi. 
Başkan Altepe de emeklerinin 
karşılığını Balkanlarda yaşayan 

soydaşların sevinciyle aldığını 
belirterek, “Mamuşa ve Koso-
va için yerel yönetimler olarak 
gerekeni yapmaya çalıştık. Bun-
dan sonra da Kosova kalkın-
maya devam edecek. Oradaki 
insanlar bizim kardeşlerimiz, 
akrabalarımızdır. Bursa ve Tür-
kiye olarak Kosova’nın ve Bal-
kanların yanında olduğumuzu 

göstermeyi hedefliyoruz” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, sınırları aşıp Bal-
kanlara uzanan faaliyetleriyle 
Bursa’nın örnek bir kent olduğu-
nu da belirterek, Bursa’nın Bal-
kanların yanında olmaya devam 
edeceğini dile getirdi. Altepe, 
ziyaretin sonunda, konuklarına 
Bursa’ya özgü hediyeler verdi.

ç

“Havacılık hizmetlerini 
vatandaşla buluşturuyoruz”

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 

Altepe’yi Buruluş’ta ziyaret 
eden Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanı Osman Yıldırım ve be-
raberindeki heyet, Büyükşehir 
Belediyesi’nin havacılık ala-
nında yaptığı projeleri takdirle 
karşıladıklarını ifade ederek, 
bu alanda yaptığı hizmetler-
den dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Başkan Altepe, “Havacılık ül-
kemizde yeni gelişmekte olan 
bir alan. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak bu alanda yapılan 
hizmetleri vatandaşlarımıza 
sunuyoruz. Bu dönem deniz 
uçağı seferlerini başlatarak, 
Bursa-İstanbul arası mesafeyi 
20 dakikaya indirdik. Bursa 
havayollarını kurarak şehrimi-
ze ulaşım mesafesini asgariye 
indirip, Bursa’yı her zaman ge-
zip görülebilen bir kent olma-
sı için çaba sarf ediyoruz. Bu 
alandaki çalışmalarımız önü-
müzdeki günler hız kesmeden 

devam edecek” dedi.
Meslek Yüksekokulu’na tam 
destek 
Bursa’da bulunan Işıklar As-
keri Lisesi’nin şehir için hava-
cılık anlamında çok önemli bir 
değer kattığını belirten Altepe, 
“Işıklar Askeri Lisesi’nin varlı-
ğı, havacılığın şehrimizdeki ge-
lişimi adına çok büyük önem 
arz ediyor. Havacılığı sevdir-
mek adına yapılan faaliyetle-
re desteğimizi hiçbir zaman 
esirgemiyoruz. Bunu daha da 
ileri seviye taşıyarak havacılık 
alanında kurulacak bir meslek 
yüksekokulu projesine destek 
olmaya hazırız” dedi.
Başkan Altepe’ye  
teşekkür
Türk Hava Kurumu Başka-
nı Osman Yıldırım, Başkan 
Altepe’nin kendileri gibi dü-
şündüğü için çok memnun ol-
duklarını belirterek havacılık 
alanında yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. 
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Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler 
Merkezi’nin gerçekleştirdiği ve 

BEBKA’nın desteklediği Menşei Bursa 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
Bursa Gastronomi Festivali’ne dünya-
ca ünlü aşçılar, Heykel’deki tarihi bi-
nada Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Atilla Ödünç ile bir araya geldi. 

ç


