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Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Çağlayan Köyü’ne  
  2200 adet fidan dikerek ‘Karagöz Halk Dansları      
   Hatıra Ormanı’nı oluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni teleferik 
ile Bursa’ya verilen sözü tuttuklarını belirterek, teleferişin 
test sürüşünü gerçekleştirdi.

Karagöz Hatıra Ormanı hayat buluyor

Bursa için daha 
yapacak çok işimiz var!

Muallimzade Hamamı gün sayıyor

B üyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kısa sürede 
çalışmaları tamamlanarak 
halkın hizmetine sunulacak 
olan Muallimzade Hamamı’nın 
Yıldırım’ın sosyal ve kültürel 
yaşamına katkı sağlayacak bir 
merkez olacağını söyledi.

Şehrin 6 kapısından 4´ündeki rekonstrük-
siyon işlemlerinin tamamlandığını, diğer 2 
kapıdaki işlemlerin ise sürdüğünü kayde-
den Başkan Altepe, “2300 yıl önceki Bursa 
Kalesi ve Osmanlı döneminde inşa edilen 
Bey Sarayı tamamen belirdiğinde, Bursalı-
lar ve turistler zaman tünelinde keyifli bir 
tarih yolculuğuna çıkacak” dedi.

B
üyükşehir 
Belediyesi’nin, 
deniz otobüsü, deniz 
uçağı, helitaksi, yerli 
tramvay ve şehir içi 

tramvay hattı, bilim teknoloji 
merkezi, stadyum ve hizmet 
binası gibi yatırımlarıyla 2013 
Bursa için ‘ilk’lerin yaşandığı bir 
yıl oldu. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ulaşım-
dan spora, tarihi kültürel mi-
rastan çevreye kadar her alanda 
5 dönemde yapılan yatırımı bir 
döneme sığdırdıklarını belirte-
rek, 2013’te ‘ilk’leriyle gündeme 
gelen Bursa’nın ‘dünya kenti’ 
olma yolunda emin adamlarla 
ilerlediğini söyledi.

Yıldırım’a
bir park
daha

109. tesis
Geçit’te
açıldı

Yeni stadyumda
yüzde 100 dep-
rem güvenliği06 15 15

Gemlik Büyükşehir’le değişiyor İsraf’a dikkatNilüfer Büyükşehir’le nefes alıyor02 1607
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Bursa’da tarihi yapıları orijinal kimlikleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 
İncirli Caddesi üzerindeki Muallimzade Hamamı’nı da özgün yapısına kavuşturuyor.

Sayfa 8-9

Sayfa 4

Bursa´nın 
2300 yıllık tarihi 
ortaya çıkıyor

Bursa´nın 2300 yıl önceki hali-
nin ortaya çıkartılmasına yöne-
lik çalışmalarda sona gelindi.
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Muhtarlarla Bursa´nın geleceğine ilişkin 
fikir alışverişinde bulunan Başkan Altepe, 
semt ve ilçeleri merkezi noktalardan iç nok-
talara doğru tamamen yenilemek, bölgeleri 
yeni birer yüzle tanıştırmak istediklerini 
ifade etti. Kapalıçarşı´yı 9 sene, Ulucami 
Caddesi´ni de 6 senede izin ve tahsisleri 
alabildikten sonra ancak dönüştürebildik-
lerini ifade eden Başkan Altepe, “İnşallah 
yeni dönemde bu karmaşıklık biraz daha 
düzene girecek. İzin ve tahsisler aşılabildik-
ten sonra bizim için problem yok. Bursa´nın 
her bir yerini kısa sürede dönüştürebilecek 
imkanlara sahibiz” dedi.
Görüşmede ´Şehrin kalbi olarak nitelendiri-
len´ Osmangazi ilçesine yönelik düşüncele-
rini söyleyen Başkan Altepe, yeni dönemde 
ilçede en ücra köşelere kadar aktif olacak-
larını açıkladı. Osmangazi´yi uzun yıllardır 
takip ettiklerini ifade eden Başkan Altepe, 
“Elimizde yüzlerce proje var. Fakat bunları 
yeterli görmüyoruz. Mahalle eksenine gidip, 
aktif olacağız. Nerede ne duruyor, ne bek-
liyor hepsinden haberimiz var. Kırcaali´de, 
Bağlarbaşı´nda, Hamitler´de ne eksik var, 
bunları biliyoruz. Şimdiden sonra gaza 
basacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz´la birlikte Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Gemlik´te sürdürülen yatırımları 
inceledi. İlk olarak Gemlik´in girişinde İstiklal 
Caddesi´yle Hisar Mahallesi´ni birbirine bağlayan 
üst geçidi gezen Başkan Altepe, daha sonra ilçe 
merkezine geçerek Çarşı Deresi´nde sürdürülen 

çalışmalar hakkında Gemlik Belediye Başkan-
vekili Refik Yılmaz´dan bilgiler aldı.

Bursa merkezinde olduğu gibi ilçe mer-
kezinin de her geçen gün değişerek 

geliştiğini belirten Başkan Altepe, 
sağlıklı ve ulaşılabilir Bursa yö-

nündeki çalışmalara ağırlık 
verdiklerini söyledi. Gem-

lik girişinde yaptırılan 
köprünün ışıkları, 

mimarisi ve 
çelik yapısıyla 

ilçeye ve 
bölge-

ye 

Kentin doğu batı aksında-
ki ulaşım sorununu raylı 
sistem projesiyle çözen ve 
Ankara-İzmir karayolunun 
yükünü de kamulaştırma 

ve yıkım çalışmalarının sürdüğü 30 
metrelik imar yolu ile azaltmayı he-
defleyen Büyükşehir Belediyesi, kent 
içi dikey yolların sağlıklaştırılması 
için başlattığı çalışmaları sürdürü-
yor. Yıllardır konuşulmasına rağmen 

bugüne kadar somut bir adım atıla-
mayan, İncirli Caddesi ile Musababa 
Caddesi’ni birbirine bağlayan Dağ-
yolu Caddesi’nin genişletilmesi için 
başlatılan kamulaştırma çalışmaları 
tamamlandı. Toplam 38 parsel üze-
rindeki binaların kamulaştırmasına 
yaklaşım 7 milyon TL harcanırken, 
hemen caddenin Davutkadı meydanı 
kısmındaki girişinde bulunan son 4 
katlı binanın da yıkımı yapıldı.

STK yöneticilerini kabulünde Bursa´nın 
yeni dönemine ilişkin düşüncelerini 
açıklayan Başkan Altepe, kentin gücünü 
bildiklerini, Bursa´nın her işini kendisi 

yapma ve sonuca ulaştırma konusunda öncü 
olduğunu bildirdi. Yaklaşık 20 senedir yerel 
yönetimlerin içerisinde yer aldığını, siyasi 
oluşumların yanı sıra meclis üyeliği ve 2 dönem 
belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Baş-
kan Altepe, kentin potansiyelini son 10 yılda 
yaptıkları icraatlarla açığa çakırttıklarını ifade 
etti. Bursa´da ilk defa Osman Gazi´nin, Orhan 
Gazi´nin, Murad-ı Hüdavendigar´ın anma tören-
lerinin bu dönemde yapıldığını, tarihi eserlerin 
baştan ayağa yenilendiğini, çarşının AVM potan-
siyeline büründüğünü, deniz otobüsleri, deniz 
uçakları ve helikopter hizmetlerin birbiri ardına 
hizmete sokulduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“20 yıldır tecrübeliyiz. İnşallah şimdiden sonra 
da hız kesmeden yatırım ve hizmetlerimize 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Baskan Altepe
muhtarları ağırladı

“Bursa, zaman 
kaybetmeyecek”

Raylı sistem ve yeni yolların açılmasının yanında mevcut yolları genişleterek ulaşımı 
sorun olmaktan çıkarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan 
ancak somut bir adım atılamayan Yıldırım’daki Dağyolu Caddesi’nin genişletilmesi 
çalışmaları kapsamında birinci etapta kamulaştırılan son binanın yıkımını da başlattı.

Başkan Altepe; Erzurum Dernekleri 
Federasyonu, Bursa Gümüşhaneliler 
Derneği, Bursa Tokatlılar Derneği, 
Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi ve 
Kamu Hastaneleri Bursa Kamu Has-
taneleri Birliği yetkililerini ağırladı. 

Dağyolu Caddesi genişliyor,
Yıldırım’da ulaşım nefes alıyor

Gemlik Büyükşehir´le değişiyor
Başkan Altepe, Gemlik’te üst geçit ile Çarşı Deresi düzenlemelerini inceledi

Gemlik´in girişinde yapımı tamamlanan üst 
geçit ile Çarşı Deresi düzenlemelerini incele-
yen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Gemlik´in yeni dönemde Büyükşehir projeleriyle 
değişerek gelişeceğini söyledi.
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Arnavutluk Büyükelçisi Genci Muçaj ve 
Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, yeni 
dönem için yeniden aday gösterilmesi 

nedeniyle tebrik ettikleri Başkan Altepe’den 
Balkanlara yönelik projelerin devamını istedi.
Arnavutluk Büyükelçisi Genci Muçaj, Bü-
yükelçilik Müsteşarı Saimir Kurti ve Bursa 
Fahri Konsolosu Necip Naci Doğru ile Kosova 
Büyükelçisi Avni Spahiu, Büyükelçilik Müs-
teşarı Guner Ureya ve Bursa Fahri Konsolo-
su Fahrettin Gülener, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti. Kosova 
Üsküp Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Recep Gündüz’ün de katıldığı 
ziyarette konuşan Arnavutluk Büyükelçisi 
Genci Muçaj, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
balkanlarda yapılan yatırımlardan öncü rol 
üstlenmesi nedeniyle Başkan Altepe’ye teşek-
kür etti. Büyükelçilik olarak İzmir, Ankara ve 
Bursa gibi büyük şehirlerde Arnavut Kültür 
Merkezleri açmak istediklerini dile getiren 
Muçaj, bu ortak kültürün en iyi şekilde tanı-
tılmasını sağlayacak olan bu kültür merkezi 
için Başkan Altepe’den yer konusunda destek 
istedi.

Kosovalı Büyükelçi Avni Spahiu da Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
Prizren’deki dere ıslahı ve köprü inşaatı, Ka-
çanik’teki tarihi Sinan Paşa Camii gibi eserler 
nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 
Yeni dönem için aday gösterilmesi nedeniyle 
Başkan Altepe’yi tebrik eden Shahiu, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin bundan sonra da artarak 
devam edeceğine inandıklarını söyledi.
Hedefimiz ortak değerlerin ortaya çıkması
Balkan coğrafyasının hemen herkesin üze-
rinde farklı emellerinin bulunduğu kritik bir 
bölge olduğunu ifade eden Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe ise, bölgeye yap-
tıkları hizmetlerdeki tek hedeflerinin ortak 
değerleri ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. 
Osmangazi belediye başkanlığı döneminden 
bu yana sürekli balkanlarda gerek restorasyon 
gerekse sosyal ve kültürel etkinlikler anlamın-
da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu kritik coğrafyada huzurun 
hakim olması için çok önemli. Yüzyıllarca aynı 
kültürü yaşadığımız o bölgedeki insanların 
mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.
Başkan Altepe, bölgeye yaptıkları yatırımların 
bundan sonra da devam edeceğini söyledi. 
Ziyaretin sonunda Başkan Altepe, konuk Büyü-
kelçilere günün anısına Bursa bıçağı hediye etti.

ayrı bir değer  kattığını belirten  
Başkan Altepe, “Gemlik´in çevresini daha da 
güzelleştirme, ulaşımı daha da rahat kılma adına 
yaptığımız çalışmalar çerçevesinde projelendirdi-
ğimiz, hayata geçirdiğimiz üst geçit, toplamda 1.5 
milyon TL´ye mal oldu. Gemlik´imize, Bursa’mıza, 
insanımıza hayırlı uğurlu olsun dedi.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe 
merkezinde sürdürülen Çarşı Deresi çalışmaları-
nı inceleyen Başkan Altepe, Bursa´nın dere yatak-
ları ve çevre düzenlemeleriyle de dikkat çeken 
bir il olduğunu kaydetti. Göreve geldiklerinden 
bu yana Bursa merkezinde ıslah edilmedik dere 
yatağı bırakmadıklarını, ilçelerde de benzer çalış-
maları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altepe, 
“Gemlik´in merkezinde yer alan Çarşı Deresi´ni 
de bu kapsamda değerlendirebiliriz. 55 yıl önce 
üzeri kapatılan dereyi, üzerini açmak suretiyle 
tamamen temizledik. Taşkınlara karşı önlemimizi 
aldık. Daha önce direkt denize bırakılan pis su 
olayını da arıtma tesisi yapmak suretiyle çözdük. 
İnşallah bundan sonra dereden etrafa yayılan ve 
rahatsızlık veren koku olayı olmayacak. Denize 
kirli su bırakılmayacak” diye konuştu.
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz da il-
çenin Büyükşehir gücüyle günden güne gelişerek 
değiştiğini ifade etti. Gemlik girişinde yaptırılan 
üst geçidin ışıklarıyla dikkati çektiğini, mimari-
siyle insana sıcak duygular verdiğini belirten Yıl-
maz, “Çarşı Deresi de eski görüntüsünün aksine 
yeniden düzenlendi. Ağaçlandırma ve ışıklan-
dırma çalışmalarıyla bambaşka bir hal aldı. Ben 
destek ve ilgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep Altepe´ye teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Münir Karaloğlu 
ile Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, yerli 
tramvay ‘İpekböceği’nin 
üretim çalışmalarını yerin-

de inceledi. Durmazlar Makine’yi 
ziyaret ederek Durmazlar Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Durmaz’dan tramvay üretiminin tek-
nik detayları hakkında bilgiler alan 
Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde üretilen yerli tramvayın 
Bursa’yı gururlandırdığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sanayi şehri Bursa’da ilk yerli 
tramvayın üretilmesinin mutlulu-
ğunu yaşadığını ifade ederek, “Şu 
anda Bursa için üretilen 5 ve 6. 
yerli tramvayların çalışmaları devam 
ediyor. Burada, tramyav üretiminin 
ilk günden bugüne nasıl geldiğini ve 
şu andaki dünyadaki konumunu da 
görmüş oluyoruz. Dünya standartla-
rına uygun ve en üst kalitede üretilen 
bir araç olan ilk yemutluluk veriyor” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, 
Ankara yolu üzerindeki 
son düğüm olan Kes-
tel Kavşağı’nın Ankara 

geliş istikametini de trafiğe açtı. 
Ankara geliş istikametinde Gürsu 
sınırlarında açılan servis yolunu 
kullanmak zorunda kalan sürücü-
ler, çalışmaların tamamlanmasıyla 
kent merkezine kesintisiz ulaşma 
imkanına kavuştu. Bursaray 
Kestel Hattı inşaatı kapsamında 
projelendirilen Kestel Kavşağı’na 
Ankara istikametinden gelişte 
bağlanan yolda sabah saatlerinde 
asfaltlama çalışmaları tamamlan-
dı. Çizgi çalışmalarının tamamlan-
masının ardından yol trafiğe açı-
lırken, Başkan Altepe, aylar sonra 
yolu ilk kez kullanan sürücüleri el 
sallayarak selamladı.

Bursa’yı daha sağlıklı, yaşanabi-
lir ve ulaşılabilir bir kent haline 
getirmek amacıyla hiçbir bölgeyi 
birbirinden ayırmadan yoğun bir 
içinde olduklarını belirten Başkan 
Altepe, Bursaray Görükle ve Emek 
hatlarının devreye alınmasının 
ardından hemen Kestel hattını 
başlattıklarını ve bu hattı da Ocak 
ayı sonlarında hizmete açmayı 
planladıklarını söyleyen Başkan 
Altepe, “Kentin batısında ne varsa 
doğusunda da olacak demiştik. 
Çalışmalar kapsamında ulaşımı 
servis yolları ile sağlamaya çalış-
tık. Bu süreçte mağdur ettiğimiz 
sürücülerimizden özür diliyorum. 
Ancak artık sona geldik. Ankara 
yolu geliş istikametindeki son 
servis yolumuzu da kapatıp, ana 
yolu hizmete açtık” dedi.

Balkanlardaki
ortak değerleri
ortaya çıkarıyoruz

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde üretilen yerli tramvay İpekböceği’nin üretim 
çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Valisi Münir Karaloğlu, “Artık Türkiye’nin yerli 
tramvayı var. Bursa’nın bunu başarması, hepimizin gururlandığı, göğsümüzü kabar-
tan bir gelişme” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Balkanlarda bugüne 
kadar yaptıkları çalışmaların temel 
amacının ortak değerleri ortaya 
çıkarmak olduğunu belirterek, bu 
çalışmaların bundan sonra da 
devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaray Kestel 
Hattı kapsamında projelendirilen Kestel kavşağının 
Ankara yolu geliş istikameti de trafiğe açılırken, sü-
rücülerin servis yolunu kullanma çilesi de sona erdi.

Vali Karaloğlu’ndan 
yerli tramvaya tam not

Kesintisiz ulaşıma 
engel kalmadı

Gemlik Büyükşehir´le değişiyor
Başkan Altepe, Gemlik’te üst geçit ile Çarşı Deresi düzenlemelerini inceledi
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Tarihi mescit ilk günkü ihtişamına kavuşuyor
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İnanç turizmine 
bir durak daha 
ekleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restorasyonu tamam-
lanma aşamasına gelen Üftade 
Tekkesi, kentin en önemli ma-
nevi odaklarından biri haline 
geliyor.

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı 
alması hedefiyle tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarıyla kenti adeta 
bir açık hava müzesine dönüştü-
ren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

ayağa kaldırdığı eserlere Üftade Tekkesi’ni 
de ekliyor. Vakıflar Müdürlüğü mülkiyetinde 
olan ve restorasyonu için önceki yıllarda 
cami derneğinin Osmangazi Belediyesi’nin 
desteğiyle başlattığı restorasyon çalışmala-
rından bir sonuç alınamayan tarihi yapının 
ayağa kaldırılması için 2009 yılında devreye 
Büyükşehir Belediyesi girdi. Üftade Mehmed 
Muhiddin tarafından 16. yüzyılın sonları-
na doğru yaptırılan cami ve tekke orijinal 
şekli ile günümüze ulaşamasa da Büyükşe-
hir Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları 
ile yapı ilk günkü orijinal haline kavuştu. 
Restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen 
ve çevre düzenlemesi yapan tarihi yapıdaki 
çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Tarihi ve Kültürel 
Miras Projeler Koordinatörü Aziz Elbas’tan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Önemli bir ziyaretgâh
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Üftade Hazretlerinin, Aziz Mahmud Hüdayi 
gibi birçok önemli talebesini yetiştirdiği ta-
rihi tekkenin ayağa kaldırılması için 9 yıldır 
çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak tarihi yapıyı çevreleyen binaların 
kamulaştırılarak yıkıldığını hatırlatan Baş-
kan Altepe, “Emir Sultan, Üftade Hazretleri, 
Somuncu Baba, İsmail Hakkı Bursevi gibi 
birçok evliyayı bağrında yaşatan Bursa’mız 
önemli bir esere kadar kavuşuyor. Tekkenin 
bir bölümü ile mescit dışında önemli bir bö-
lümü günümüze ulaşamayan 500 yıllık eseri 
ilk günkü ihtişamına kavuşturduk. Ocak 
ayının ortalarında açılışını yapacağız. Burası 
da önemli bir kültür merkezi, ziyaretgah ve 
kültür yolcularının önemli bir uğrak yeri 
olacak. Üftade Hasretlerinin koruma altında-
ki kıyafetleri ve eşyaları da burada özel bir 
bölümde sergilenecek” diye konuştu.

Bursa’da imza atılan hizmetlerle tarihi 
ayağa kaldıran Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, İncirli Caddesi’nde 
restore edilen yapılardan biri olan 
Muallimzade Hamamı, açılış için gün 

sayıyor. Tarihi Muallimzade Hamamı’nda yapı-
lan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bursa’nın ecdad yadigarı 
yapılarını özgün değerleriyle 
yenilediklerini ifade ederek, 
“Osmanlı’nın ilk dönem eser-
lerini anıtsal yapılar olarak 
ayağa kaldırıyoruz. Farklı 
semtlerde bulunan eserleri, 
han, hamam, medrese gibi 
tüm yapıları kendi öz değer-
leriyle buluşturuyoruz” dedi.
Muallimzade Hamamı’nın 
1500’lü yıllarda Muallimzade 
Ahmet Efendi adlı hayırse-
ver tarafından yaptırıldığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 
“Yıldırım İlçesi’nde Davutka-
dı semtine hizmet eden bu 
anıtsal eser, yılların yorgun-

luğuyla bugüne kadar gelmiş. Hamam, çeşitli 
zamanlarda atölye olarak kullanılmış ve üzeri-
ne ilave katlar yapılmış, betonlar dökülmüştü. 
Bölge halkının da en önemli taleplerinden biri 
bu hamamın yenilenmesiydi” diye konuştu.
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 

restore ettiği hamamın özgün kimliğiyle bölge 
halkına hizmet vereceğini söyleyerek, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak burayı kamulaştırdık. 
Satın aldıktan sonra da çalışmalara başladık. 
Buradaki tüm fazlalıklar temizlendi, güney 
bölgesindeki trafo alanı kaldırıldı, güzel bir 
bahçe oluşturuldu. Eklentiler de yıkılarak 
Muallimzade Hamamı, 500 yıl önceki orijinal 
kimliğine döndürüldü. Şimdi bu yapı bambaş-
ka bir eser olarak parıldıyor, ışıldıyor” şeklin-
de konuştu. Başkan Altepe, tramvay hattının 
da önünden geçtiği hamamın restorasyo-
nunun kısa sürede tamamlanacağını ifade 
ederek, bölgede sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
yapılacağı bir mekan kazandırıldığını belirtti. 
Başkan Altepe, mekanda çeşitli kursların da 
düzenleneceğini ve üretime katkı sağlayacak 
çalışmaların yapılacağını hatırlattı.

Bursa’nın yaşayan canlı bir müze kent olması 
doğrultusunda ilk dönem Osmanlı eserlerin-
den Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği 
yapılarına, 2300 yıllık Bitinya surlarından 
8500 yıllık arkeolojik bölgelere kadar her 

alanda yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediye-
si, çarşının kalbindeki bir eseri daha ayağa kaldırıyor. 
Tarihi Çarşı Hanlar Bölgesi ile UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan Büyükşehir Belediyesi Kayhan 
Reyhan bölgesindeki 500 yıllık Davut Paşa Mescidinin 
restorasyon çalışmalarına hız verdi. Bat Pazarı çarşı-
sında yer alan ve Sultan 2. Beyazıt’ın veziri Davut Paşa 
tarafından yaptırılan tarihi mescit, geleneksel el sanat-
larının yaşatıldığı çarşıya ayrı bir değer katacak.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 

Altepe, kısa sürede 
çalışmaları ta-

mamlanarak halkın 
hizmetine sunula-
cak olan Muallim-
zade Hamamı’nın 

Yıldırım’ın sosyal ve 
kültürel yaşamına 

katkı sağlayacak bir 
merkez olacağını 

söyledi.

              Muallimzade Hamamı gün sayıyor

Bursa’da 
tarihi yapıları 

orijinal kimlikleriyle 
geleceğe taşıyan Bü-

yükşehir Belediyesi, İncirli 
Caddesi üzerindeki Mu-
allimzade Hamamı’nı da 

özgün yapısına ka-
vuşturuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme hedefi doğrultusunda emin adımlarla iler-
leyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Bat Pazarı çarşısındaki 500 yıllık Davut Paşa 
Mescidini de ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.
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Bursa, 6 asırlık bir 
değere daha kavuştu

Kapalıçarşı’da 
gece mesaisi

5

Tarihi ve Kültürel Mirasın ayağa 
kaldırılması çalışmalarıyla 
UNESCO tarafından da örnek 
gösterilen Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, yok olmaya yüz tutmuş 

587 yıllık bir Osmanlı eserini daha ayağa 
kaldırdı. Sultan 2. Murad’ın vezirlerinden 
Feyzullah Paşa tarafından 1426 yılında 
yaptırılan, ilk dönem Osmanlı eserle-
rinden biri olmasına rağmen ilgisizlik 
nedeniyle harabeyi andıran Feyzullah 
Paşa Mescidi restorasyon çalışmaları-
nın ardından özgün kimliğine kavuştu. 
Tarihi mescitteki son çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki Tarihi ve 
Kültürel Miras Projeler Koordinatörü Aziz 

Elbas’tan tarihi yapı hakkında bilgiler aldı.
Bölgeye değer katacak
Emirsultan mezarlığının batı kısmındaki 
yaklaşık 600 yıllık eserin tamamen bir 
harabe görümünde olduğunu, sadece bir 
iki duvarının günümüze ulaşabildiğini 
hatırlatan Başkan Altepe, restorasyon 
çalışmalarının tamamlandığını ve tarihi 
mescidin önümüzdeki günlerde ibadete 
açılacağını söyledi. Restorasyonun ardın-
dan tarihi mescidin özgün kimliğine yeni-
den kavuştuğunu belirten Başkan Altepe, 
“Abdest alma yerleri, çevre düzenlemesi 
ve hemen yanına yaptığımız çocuk oyun 
alanı ile bölge önemli bir değer kazandı. 
Şimdiden bölge halkına ve Bursa’mıza 
hayırlı olsun” dedi.

Tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma çalışma-
ları kapsamında surlar, 
çarşı ve hanlar bölgesi ile 
Kayhan – Reyhan bölgesi-

nin yanı sıra merkeze bağlı ilçeler-
de de toplamda 150’nin üzerinde 
projeyi hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Kapalı Çarşı’da başlattığı 
yenileme çalışmalarına hız verdi. 
Bursa’nın tarih boyunca en önemli 
ticaret merkezi olan, 1801 ve 1889 
yangınları ile 1854 depreminde 
büyük zarar gören ve 1958 yılındaki 
yangında tamamen kül olduktan 
sonra yeniden inşa edilen Kapalı 
Çarşı, ilk kez kapsamlı bir yenileme-
ye tabi tutuluyor. Tamamen sökülen 
eski çatının yerini bölgenin tarihi 
dokusuna uygun olarak tonoz çatı 
alırken, cepheler, zemin ve tabelalar 
da sil baştan yenilenecek. Kapalı 
Çarşı’daki esnafın mağdur olmama-
sı için gündüz herhangi bir çalış-
manın yapılmadığı çarşı kapılarını 
müşterilere kapatmasının ardından 
hummalı bir çalışmaya ev sahipliği 
yapılıyor. Tamamlanma aşamasına 
gelen tonoz çatı montajı ve çatı çini 
kaplama işçilikleri sabahın ilk ışık-
larına kadar hummalı bir şekilde 
sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Murad’ın vezirlerinden 
Feyzullah Paşa tarafından 1426 yılında yaptırılan ve bakım-
sızlık nedeniyle harabeye dönen Feyzullah Paşa Mescidini ilk 
günkü ihtişamına kavuşturdu.

UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde 
devam eden restorasyon 
çalışmalarının en önemli 
ayağını oluşturan Kapalı 
Çarşı’da çatı montajı gece 
boyunca sabahın ilk ışıkları-
na kadar hummalı bir şekil-
de devam ediyor. 
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Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Kara-
göz Halk Dansları Topluluğu, 
Çağlayan Köyü’nde oluş-

turulan hatıra ormanına 2200 adet 
sarıçam fidanı dikti. Çalışmalarıyla her 
zaman kentlilik bilincine dikkat çeken 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu 
üyeleri, sosyal sorumluluk hedefiyle 
ilk kez bir hatıra ormanı oluşturarak, 
kentteki tüm halk dansları ekipleri-
ne de örnek oldu. Aileleriyle birlikte 
etkinliğe katılan dansçılar, yeni bir 
orman oluşumuna destek sağlama-
nın da haklı gururunu yaşadı. Dünya 
çapında başarılarıyla Bursa’nın gururu 
olan Karagöz Halk Dansları Topluluğu 
üyeleri, önemli bir çalışmayı hayata 
geçirerek, yeni nesillere sağlıklı bir 
gelecek bırakmak için çevreye duyarlı 
olmaları konusunda tüm vatandaşlara 
çağrıda bulundu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Ku-
lübü izcileri Zafer 
Plaza AVM, Kent 
Meydanı AVM ve 

Koru Park AVM de aynı anda 
hazırladıkları kostümler, 
ellerinde dövizler ile hem 
broşür dağıttılar, hem de 
Bursalılara kirliliği hatırlat-
tılar. Birçok insanın farkında 
bile olmadan yaptıkları 
davranışlarla çevre ve ha-
vayı kirlettiklerini, boş yere 

gürültüye sebep olduklarını 
vurguladılar. İzcilerin sadece 
çadırda yaşayan ve törenler-
de görünen çocuklar olma-
dığı; kentin sorunlarına da 
ilgili ve toplumun bilinçlen-
mesine de katkı sunan Kent 
Gönüllüsü İzciler olduğunu 
belirten Kulüp Lideri Musta-
fa Altay, toplumsal problem-
lere yönelik bilinçlendirme 
çalışmalarına önümüzdeki 
haftalarda da devam edecek-
lerini belirtti.

Bursa´yı sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent 
haline getirmek isteyen 
Büyükşehir Belediye-
si, Yıldırım´da yapılan 

parklara bir yenisini daha ekledi. 
75. Yıl Mahallesi´nin içerisinde 
yer alan 75. Yıl Parkı, törenle hiz-
mete açıldı. Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği törene; Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, AK Parti Bursa İl Baş-
kanvekili Cemalettin Torun, Yeni 
Sölöz Belediye Başkanı Güngör 
Özhan, Büyükorhan Belediye 

Başkanı Selami Selçuk Türkmen, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Se-
mih Pala, 75. Yıl Mahalle Muhtarı 
Figen Ermantaş, belediye bürok-
ratları ve siyasiler katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, 75. Yıl Parkı ve çevre 
düzenlemesiyle Yıldırım´ın yeni 
bir park alanına daha kavuştuğu-
nu söyledi. Bursa´nın tüm ilçeleri-
ni yaşanabilir ve sağlıklı bir kent 
haline getirmek için yoğun çaba 
sarf ettiklerini belirten Başkan 
Altepe, “Bu çalışmalarda en çok 
ihtiyaç duyduğumuz şey yeşil 
alanlardır. Bizler de hedefin ger-

çekleşmesi için sürekli kamulaş-
tırma yapıyoruz. Binaları yıkarak, 
alanları kamulaştırarak yeşil alan 
ya da park yapımına zemin hazır-
lıyoruz” dedi. Bursa´da yeşil alan, 
park ve yollar için son 4 yılda 
320 milyon TL´lik kamulaştırma 
yaptıklarını, bu rakamın kentte 
bugüne kadar yapılan kamulaş-
tırma bedelinin iki katı fazlası 
olduğunu hatırlatan Başkan Alte-
pe, “Böylelikle yaklaşık 2 milyon 
metrekarelik alanı kamulaştırdık. 
Ortaya çıkan alanları da park, yol 
ve yeşil alan yapımı olarak değer-
lendirdik” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi (BKK) 
Gençlik Meclisi üyeleri, 
Uludağ Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi ile beraber yürüt-
tüğü ‘Sihirli Kalemler’ pro-

jesi kapsamında Lisans Yerleştirme 
Sınavı’na (LYS) girenlere ÖSYM ta-
rafından dağıtılan binlerce kırtasiye 
setini toplayarak ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor. Proje kapsamında topla-
nan kırtasiye setlerinden 4 bin adeti, 
törenle Mardin, Bitlis, Ağrı, Batman, 

Sakarya ve Çanakkale’de talep eden 
okullara gönderildi.şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, tramvay hattının da 
önünden geçtiği hamamın restoras-
yonunun kısa sürede tamamlanaca-
ğını ifade ederek, bölgede sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir 
mekan kazandırıldığını belirtti. Baş-
kan Altepe, mekanda çeşitli kursların 
da düzenleneceğini ve üretime katkı 
sağlayacak çalışmaların yapılacağını 
hatırlattı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) Gençlik Meclisi, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere kırtasiye seti gönderdi.

Gençlik Meclisi’nden 
öğrencilere destek

Bir park daha
Büyükşehir´den Yıldırım´a

Bursa´nın yeşil kimliğini 
tekrar kazanması için her 
semte parklar ve yeşil alan-
lar kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, yapılaşmanın 
yoğun olduğu Yıldırım´da 
oluşturulan 75. Yıl Parkı´nı 
da kullanıma açtı.

Büyükşehirli izcilerin çevre duyarlılığı

Karagöz 
hatıra ormanı 
hayat buluyor

Bursa Büyük-
şehir Beledi-
yespor Kulübü 
izcileri, çevre, 
hava ve gürültü 
kirliliğine karşı 
vatandaşları 
bilinçlendirmek 
için etkinlik 
düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kara-
göz Halk Dansları Topluluğu, 
Çağlayan Köyü’ne 2200 adet 
fidan dikerek ‘Karagöz Halk 
Dansları Hatıra Ormanı’nı 
oluşturdu.
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Büyükşehir Belediyesi koor-
dinasyonunda Taşınabilir Pil 
Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) 
Derneği tarafından düzen-
lenen eğitimde, Büyükşehir 

Belediyesi sınırları içindeki Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okulların 
öğretmenlerine ‘atık pil’ konulu seminer 
verildi. Toplantıda katılımcılar, pillerin ta-
nımı ve türleri, atık pillerin zararları, ayrı 
toplanması, geri dönüşümü ve bertarafı 
konularında bilinçlendirildi.

Atık pillere dikkat
7

Nilüfer, 
Büyükşehir ile 

nefes alıyor
Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazanması için her sem-
te parklar ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediye-
si, Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki atıl alanı düzen-
leyerek, Çamlıca Parkı’nı halkın kullanımına sundu.

Bursa’yı daha çağdaş ve sağlıklı 
bir geleceğe taşımak amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, Beşevler, 
Ertuğrul ve Hüdavendigar 

gibi parklarla Nilüfer İlçesi’ne nefes 
aldırırken; Çamlıca Mahallesi’ndeki 
42 bin metrekarelik atıl alanı düzen-
leyerek Çamlıca Parkı’nı da bölgeye 
kazandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Çamlıca Parkı’nın açılış töre-
ninde, yeşile en çok ihtiyaç duyulan 
bölgelerden birinin daha nefes aldığını 

belirterek, “Sağlıklı bir toplum ve 
daha yeşil bir Bursa için şeh-

rin her köşesinde, ne ihti-
yaç varsa hizmetlerimizi 
ulaştırıyoruz. Nilüfer 
İlçesi’nde de yaklaşık 

42 bin metrekarelik 
atıl halde bulunan 
bu alanı, park olarak 

yeniden ilçeye 
kazandırdık. 
Bölgenin nefes 

alacağı, vatan-
daşların spor 

yapabileceği, 
stres atabi-

leceği önemli 
bir buluşma 

noktasını 
daha 
halkın 

kullanımına sunuyoruz” dedi.
Alanın, Orman İşleri Müdürlüğü’nden 
tahsis edildiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, yaklaşık 42 bin metrekarelik 
alanda yapılan Çamlıca Parkı’nda yürü-
yüş ve koşu yolları, çocuk oyun alan-
ları, kafeterya, spor alanları ve peyzaj 
projelerinin yapıldığını, aydınlatmanın 
sağlandığını ve ayrıca otopark ve yan-
gın sistemlerinin de oluşturulduğunu 
söyledi. Güvenli bir park olan Çamlıca 
Parkı’nın bölge halkına nefes aldıraca-
ğını belirten Altepe, parktaki tesislerin 
de BURFAŞ tarafından işletileceğini 
söyledi.

Türkiye’nin üçüncü büyük 
ekmek üretim tesisi olan 
Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden BESAŞ bün-
yesinde faaliyet gösteren 

456 adet bayii ve market çalışanına 
hijyen eğitimi verdi. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirilen eğitime, Besaş Genel 
Müdür Yardımcısı Can Aydoğan, Bur-
sa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Erdal Kuzucu, Gıda Kontrol Görevlisi 
Mühendis Hilal Günalp, Gıda Kont-
rol Görevlisi Mühendis Hüdaverdi 
Doğanlı ve Besaş ürünlerinin satışını 
gerçekleştiren 456 satış noktasında 
çalışan personel katıldı.

BESAŞ bayilerine hijyen eğitimi
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Şehrin 6 kapısından 
4´ündeki rekonstrük-
siyon işlemlerinin ta-
mamlandığını, diğer 
2 kapıdaki işlemlerin  

          ise sürdüğünü kaydeden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “2300 yıl ön-
ceki Bursa Kalesi ve Osmanlı 
döneminde inşa edilen Bey 
Sarayı tamamen belirdiğinde, 
Bursalılar ve turistler zaman 
tünelinde keyifli bir tarih 
yolculuğuna çıkacak” dedi.
Surlarda sona gelindi
Başkan Altepe, Büyükşehir 
bürokratlarıyla birlik-
te Bursa´nın 2300 yıllık 
surlarına ev sahipliği yapan 
Tophane sırtlarında ve şu 
anda Bursa Orduevi sınırları 
içerisinde yer alan, Fatih Sul-
tan Mehmet Han´ın doğduğu 
ev olarak rivayet edilen Bey 
Sarayı kalıntılarında incele-
melerde bulundu. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak tarihi 
ve kültürel miras çalışmala-
rında hızla yol aldıklarını, bu 
kapsamda yaptıkları çalış-
maların en önemlilerinden 
birinin de 2300 yıllık Bursa 
surları olduğunu belirten 
Başkan Altepe, “Osmanlı ve 
önceki dönemlerin yerleşim 
alanı olan sur bölgesinde, 
surları ve kale burçlarını 
ortaya çıkartan çalışmalarda 
neredeyse sona geldik. Top-
lam uzunluğu 3400 metre 
olan surlarımızın önemli 
bir bölümünü ihya ettik. 6 
kapımızdan 4´ü belirdi, diğer 
2 kapıda çalışmalar sürüyor” 
diye konuştu.
Bir yandan surları tekrar 
işlevsellendirdiklerini diğer 
yandan da sur projesinin asıl 
hedefi olan Bey Sarayı´nın 

asıl haliyle günlük hayata 
kazandırılması konusundaki 
faaliyetlere yoğunlaştıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Bey Sarayı´ndan günümüze 
sadece tek duvar, doğudaki 
saat kulesine bakan duvar 
kaldı. Onun önünde, sarayın 
köşesi olan kulemiz yüzyıllar 
sonra tekrar inşa edildi. Bu 
kule, aynı zamanda kaleyi 
koruyan kulelerden biri. 
Bursa surlarının kuzeydoğu-
sunda yer alan burçlardaki 
çalışmalar ise sürüyor. Yolla-
rı, bağlantıları, tahkimatıyla 
birlikte her şey tekrar yerli 
yerine yerleştirilmiş olacak. 
Çalışmalar tamamlandığında, 
burası çok farklı bir görün-
tüye sahip olacak.” şeklinde 
konuştu. Bursa surları ve Bey 
Sarayı´yla ilgili faaliyetler 
sürerken sarayın burçlarıyla 
ilgili imalatların da hızlı bir 
şekilde gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Başkan Altepe, 
“Önümüzdeki gün-
lerde burada 
çok farklı 
görüntüleri 
elde etmiş 
olacağız. 
Bursa’mızın 
orijinal hali, 
2300 yıl önceki 
Bursa´nın bile 
tüm izleri ortaya 
çıkartılmış ola-
cak” açıklamasın-
da bulundu.
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Trafikte

Hareketi

Gönüllü
Uyum

Kara, hava, deniz ve raylı sistem yatırımlarıyla ulaşıma köklü çözümler üreten Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 
Bursa Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Trafikte Gönüllü Uyum Hareketi’ni başlattı.

Bursa’da kent içi ulaşıma yeni yollar, 
köprü, kavşak ve raylı sistem 
yatırımlarıyla, şehirler arası ulaşımı 
ise deniz otobüsü, deniz uçağı ve 
helitaksi projeleriyle çözüm getiren 

Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sorunun 
insan odaklı çözümü için düğmeye bastı. 
Ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın, bireyler 
bilinçlenmeden trafik kazalarının ortadan 
kaldırılamayacağı gerçeğinden hareket eden 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların trafik 
konusunda daha uyarlı, bilinçli ve kurallara 
uyumlu hareket etmesi amacıyla Bursa Em-
niyet Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Trafikte Gönüllü 
Uyum Hareketi’ projesini başlattı.

Trafik kazası 8’inci ölüm 
nedeni
Dünya Sağlık Örgütü´nün 
2013 Yol Güvenliği 
Raporu´na göre; trafik 
kazalarında ölüm 
oranının en yüksek 
olduğu bölgeler, Afrika 
ve Türkiye´nin de 
içinde bulunduğu 
Doğu Akdeniz. 
Ölümlü kazalardaki 
5 ana risk faktörü 

ise hız, alkollü sürüş, kask 
kullanmamak, emniyet kemeri takmamak 

ve çocuk koltuğu bulundurmamak olarak 
öne çıkıyor. Trafik kazaları dünyada ölüm 
nedenleri arasında 8´inci sırada yer alırken, 
kazada ölenlerin büyük çoğunluğunu 15-29 
yaş arası gençler oluşturuyor. Acil önlem alın-
mazsa bu gidişle 2030´da trafik kazaları ölüm 
nedenleri arasında 5´inci sıraya yükselecek. 
Dünya genelinde yollarda her yıl ortalama 1 
milyon 240 bin kişi trafik kazalarında ölüyor. 
2007´den bu yana kaza sayısında fazla deği-
şim olmadıysa da trafiğe çıkan araç sayısına 
göre oranlandığında son 6 yıl içinde trafik 
kazalarının yüzde 15 arttığı görülüyor. 2007-
2010 arasında 88 ülkede trafik kazalarından 
ölüm oranlarının azalması alınacak önlem-
lerle bu sorununun çözülebileceğine işaret 
ediyor. Afrika her 100 bin kişiden 24.1 ile 
trafik kazasında ölümün en yüksek yaşandığı 
bölge olurken, Türkiye´nin içinde bulunduğu 
Doğu Akdeniz bölgesi ise 21.3 ile ikinci sırada 
yer alıyor.

‘Hayat sürsün, trafik sensin’
Proje kapsamında; yol kullanıcılarının bilinç-
lendirilmesi için yaya ve okul geçidi kullanı-
mı, kırmızı ışığa uyum, emniyet kemerinin 
önemi, hız-kaza ilişkisi, gereksiz klakson 
kullanımı ile oluşan gürültü kirliliği ile müca-
dele, cep telefonu kullanımının riskleri, kent 
ulaşımında bisikletin önemi ve engelli ulaşım 
sistemlerinin tanıtılması gibi alanlarda halkı 

bilgilendirmek amaçlı görseller hazırlandı. 
Kampanyayla ilgili halkın bilinçlendirilme-
si amacıyla hazırlanan basılı materyaller 
dağıtılırken, öğrencilere yönelik hazırlanan 
eğitim amaçlı çeşitli materyaller de okul-
larda dağıtılacak. Yollarda yapılacak trafik 
uygulamalarda, bursa il emniyet müdürlüğü 
trafik ekiplerince kampanya ile ilgili eğitici 
ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilecek. 
Bursa il emniyet müdürlüğü trafik personeli 
tarafından kampanya ile ilgili öğrencilere, yol 
kullanıcılarına ve toplu taşım taşıt sürücüleri-
ne yönelik trafik eğitim faaliyetleri gerçekleş-
tirilecektir.

Bursa´nın 
2300 yıllık tarihi 
ortaya çıkıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 
Bursa´nın 2300 yıl önceki halinin ortaya çıkar-
tılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.
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“İlçeler de büyük yatırımlara kavuşacak” 

11
Ulaşılabilir bir kent olma 
yolundaki çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, alt yapısı 
büyük ölçüde tamamlanan 
Bademli´de yerleşkeyi 
Mudanya Caddesi´ne 
bağlayan eski köy yolunu 
da cadde olacak şekilde 
genişleterek hizmete sok-
maya hazırlanıyor. 

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, önümüz-
deki dönemin 
Bursa açısından 
bir dönüm noktası 
olduğunu vurgu-
layarak, belediye 
bütçeleri yeterli 
olmayan ilçelerin 
de bundan sonra 
büyük yatırımla-
ra kavuşacağını 
söyledi.

Bademli Yolu’na cadde kimliği

Başkan Altepe, Karacabey´de muh-
tarlarla bir araya geldi. Park Izgara 
Tesisleri´nde gerçekleşen buluşma-
ya; Başkan Altepe´nin yanı sıra AK 
Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, 

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Murat Erol, 
Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Nedim Ser-
bestol, Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı 
Cemalettin Vural ve muhtarlar katıldı.
Başkan Altepe, Karacabey´deki temas-
ları çerçevesinde ilk olarak AK Parti İlçe 
Başkanlığı´nı ziyaret etti. Burada partililerle 
seçim gündemini değerlendiren Başkan Alte-
pe, daha sonra ilçe sokaklarında yürüyerek, 
vatandaşların sıkıntılarını dinledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
bölge muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, önü-
müzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi´nin 

ilçeye kazandıracağı yatırımlara değindi. 
Büyükşehir Yasası´nın Mart ayındaki seçim-
lerden sonra yürürlüğe gireceğini, bunun da 
ilçeler için büyük kazanımlar getireceğini 
söyleyen Başkan Altepe, Bursa´ya bağlı 17 
ilçede hızlı bir dönüşüm ve değişim dönemi-
nin başlayacağını anlattı. Bugün ilçe belediye 
bütçeleriyle büyük yatırımların yapılmasının 
imkansız olduğunu, Büyükşehir Yasası´yla 
birlikte bu imkanların büyükşehirler aracı-
lığıyla resmen ilçe belediyelerine tanındı-
ğını kaydeden Başkan Altepe, “Yeni yasayla 
birlikte bütçemizin yüzde 10´unu kanunen 
ilçelere, kırsal alanlara aktarmak zorundayız. 
Bu da doğal olarak, normal şartlarda küçük 
belediyelerin altından kalkamayacağı büyük 
yatırımların ilçelere gelmesi anlamına geli-
yor.” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili 
Önder Matlı ve Büyükşe-
hir Belediyesi bürokrat-
larıyla birlikte Bademli 
Yolu´nda yapılan çalışma-

ları yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
cadde kimliğine bürünecek yola yeni 
yılın ilk haftasında asfalt dökmeyi 
planladıklarını söyledi. Bursa´nın 
en gelişmiş bölgesi olarak tanınan 
fakat alt yapı itibariyle en zayıf 

bölgesi olan Bademli´de alt yapı çalışmala-
rında sona yaklaştıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, yol düzenleme çalışmalarını da süratle 
sürdürdüklerini belirtti. Bademli Köyü´nü 
Mudanya Caddesi´ne bağlayacak eski köy yo-
lundaki tretuvar çalışmalarının devam ettiğini 
belirten Başkan Altepe, “Genişletebileceğimiz 
kadar yolu genişletip, tretuvarla birlikte yol 
en az 8 metre-3 şerit olacak şekilde düzenle-
me yapmak istiyoruz. İnşallah tamamlandı-
ğında Bademli Yolu da Bursa´ya yakışır hale 
gelmiş olacak.” dedi. 

Önceliğimiz 
halkın mutluluğu
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer 
İlçesi’nde hizmet veren muhtarlarla bir araya gelerek, va-
tandaşın sorunlarını dinledi.

Bursa’nın her köşesine Bü-
yükşehir Belediyesi’nin hiz-
metlerini ulaştırarak kente 
nefes aldıran Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Nilüfer İlçesi’nde belediye ile 
vatandaşlar arasında köprü kuran 
muhtarlarla bir araya geldi. Beşev-
ler Bölge Parkı Sosyal Tesisleri’nde 
muhtarların hizmet bölgeleriyle 
ilgili sorunlarını dinleyip çözüm 
için düğmeye basan Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetle-
riyle Bursa’nın daha da gelişeceğine 
dikkat çekti. 

Başkan Altepe, 10 yılda çehresi tama-
men değişen Bursa’nın son 5 yılda ya-
pılan hizmetlerle de örnek olduğunu 
belirterek, “Yerel yönetimlerde son 
yıllarda değişik bir anlayış sergili-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne va-
tandaşlardan ve muhtarlardan gelen 
başvuruları değerlendiriyor, çözüm 
üretiyoruz. Tek amacımız, Bursa’ya 
hizmet etmektir” dedi.
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Bursa´daki herkesi 
üretir konuma ge-
tirmek istediklerini 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe, “BUSMEK bünye-
sinde açılacak örme kurslarına 
NAKO iplik desteği sağlayacak. 
Kurslarda yapılan üretimler 
internet mağazamızdan satışa 
sunulacak. Elde edilen gelirler 
kursiyerlerimize bırakılacak. 
Böylelikle hem kadınlarımız 
üretir hale gelecek hem de para 
kazanmış olacak” dedi.
BUSMEK´in örgü kursları 
açması ve NAKO´nun da açılan 
kurslara iplik desteği sağlama-
sına ilişkin protokol, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile NAKO Genel Müdür 
Yardımcısı Özlem Karakaş 
arasında imzalandı. BUSKİ´deki 
başkanlık makamında yapılan 
protokole, BUSMEK ve NAKO 
yetkilileri katıldı.
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, kentteki 
herkesi üretir hale getirmek 
istediklerini söyledi. NAKO´yla 
birlikte gerçekleştirilecek örgü 
projesinin de bunu hedefle-
diğini, kentteki tüm bayanları 
üretir ve kazanır halde görmek 
istediklerini ifade eden Başkan 
Altepe, “Bu kapsamda BUS-
MEK bünyesinde ilk etapta ´şiş 
örücülüğü´ ve ´bebek maketle-
ri´ kursları açacağız. 3´er aylık 
periyotlarla verilecek derslerle, 
bayanlarımızı bu alanlarda 
ihtisas sahibi yapacağız. Daha 
sonra çalışmaların devamı 
gelecek” diye konuştu.
Başkan Altepe, kurslara katı-
lacak bayanların hem yeni bir 
mesleği öğreneceklerini hem 
de aile bütçelerine katkıda 
bulunacaklarını ifade etti. Kurs-
larda yapılan üretimlerin sanal 
ortamda satışa sunulacağını ve 
satıştan elde edilecek gelirin 
kursiyerlere bırakılacağını kay-
deden Başkan Altepe, “Açaca-
ğımız kurslar eski bir geleneği 
yaşatmanın ve meslek öğret-
menin yanında, aile bütçelerine 

de olumlu yansıyacak. Kursi-
yerlerimizin ürünleri ´ebur-
fas.com.tr´ uzantılı internet 
sitemizden satışa sunulacak. 
Satıştan elde edilen gelirler ise 
yine kursiyerlerimize bırakıla-
cak” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, örgü kursların-
da popüler üretimin gösterile-
ceğini, kurslardan mezun olan-
ların başta örgü oyuncak ve 
bebek olmak üzere 
her türlü kullanım 
eşyasını üretebilir 
hale geleceğini anlat-
tı. Kursların sadece 
ev hanımlarına hitap 
etmediğini, ilgi duyan 
herkesi hatta genç 
kızları BUSMEK´e kayıt 
yaptırmaya bekledikle-
rini ifade eden Başkan 
Altepe, “Kentin sorum-
luluk makamı olarak 
herkesin üretir konumda 
olmasını istiyoruz. Kenti 
ancak üreterek bir yerlere 
taşıyabiliriz. Üreterek, 
kazanarak mutlu olabiliriz. 
Bu nedenle açacağımız 
kurslar bayanlarımız için bir 
fırsat. Herkesi bu fırsatı de-
ğerlendirmeye çağırıyorum” 
açıklamasında bulundu.
NAKO Genel Müdür Yardımcısı 
Özlem Karakaş da göster-
diği ilgi nedeniyle Başkan 
Altepe´ye teşekkür etti. 
Büyükşehir Belediyesi´nin 
örgü örmeye olan yaklaşımını 
olağanüstü bulduğunu dile 
getiren Karakaş, “İnşallah 
bu işbirliği çerçevesinde 
ortaya çıkan katma değer, 
size de olumlu olarak yansır. 
Yaklaşımınız nedeniyle bunu 
kesinlikle hak ediyorsunuz” 
ifadelerini kullandı. 
Protokol töreninin ardından 
Başkan Altepe, NAKO Genel 
Müdür Yardımcısı Özlem 
Karakaş´a el yapımı İznik çini-
si hediye etti. Karakaş da Baş-
kan Altepe´ye el örgüsü kazak, 
Bursaspor atkı ve beresi ile 
firma ürünlerinden oluşan bir 
butik takdim etti.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma yönünde Bursa’nın 
yanı sıra ecdat yadigarı 
topraklar olan Balkanlar’da 
da önemli çalışmaları hayata 

geçiren Büyükşehir Belediyesi, somut 
olmayan kültürel mirasın gelecek ku-
şaklara aktarılması yönünde önemli 
4 eseri daha Bursa belgeliğine 
kazandırdı. Bursa’nın köklü eğitim 
kurumları, el sanatları, kent kültürü, 
önemli şahsiyetler, seyahatnameler 
gibi birçok eseri kente kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla “Bursa’nın Yunus’u Aşık 
Yunus”, “Gönül Dili”, “Uluslararası 
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 
Bildirileri” ve “Yeni Mecmua Bur-
sa Özel Sayısı” adlı eserler de 
kent belgeliğindeki yerini aldı. 
Yeni eserlerin kamuoyuna tanı-
tımı da Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edildikten 
sonra hizmete açılan Emir 
Buhari Kültür Merkezi’nde 

yapıldı. Toplantıya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
yanı sıra Yıldırım 
Belediye Başkanı ve 
Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurumu Başkanı Öz-
gen Keskin, yazarlar 
akademisyenler ve 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Özgün eserleri kente 
kazandırıyoruz
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa belgeli-

ğinin, titiz çalışmalarla her geçen gün 
genişlediğini belirterek, Yeni araştırma-
lar, derlemeler ve özgün telif eserlerle 
zenginleşen Bursa belgeliğine 4 yeni 
kitap daha kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altepe, 
“Bursa’nın Yunus’u Aşık Yunus, Gönül 
dili, Uluslararası lisansüstü çalışmalar 
kongresi bildirileri, ve Yeni Mecmua 
başlıklarını taşıyan bu çalışmaların her 
biri ayrı bir hazine olarak Bursa aşıkla-
rına yeni ufuklar açacak. Aşık Yunus bi-
linen Yunus Emre’den yaklaşık bir asır 
sonra yaşayan bir sûfî şairdir. Bursa’nın 
manevi coğrafyasına ışık saçan değer-
lerimizden biridir. Bu çalışmada hayatı 
ve eserleri yer alıyor. Yunus Emre’ye 
ait olduğu bilinen bir çok ilahi aslında 
Bursalı Aşık Yunus’a aittir. Türbesi 
Emir Sultan yoluna yakın bir yerdedir 
ve belediyemizce onarımı yapılmakta-

dır” dedi.
‘Uluslararası lisansüstü 
çalışmalar kongresi bildirilerinin’ ise 
Türkiye’nin üniversitelerinde ger-
çekleştirilen akademik çalışmalara 
önemli bir altyapı oluşturacak nitelikte 
olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
Yeni Mecmua’nın Bursa Özel Sayısı’nın 
da Bursa için müstesna bir eser 
olduğunu kaydetti. Ertuğrul Seyhan’ın 
kaleminden çıkan gönül dili adlı eserin 
de tasavvufi şiirler ve özdeyişlerden 
oluştuğunu hatırlatan Başkan Altepe 
bu eserin ise Edeb, Derviş, Evliya, Aşk 
ve Gönül adlarıyla 5’li set olarak hazır-
landığı sözlerine ekledi.
Bursa’da uzun yıllar milli eğitim mü-
dürlüğü ve daha sonra da milli eğitim 
bakanlığı ilköğretim genel müdürlüğü 
yapan Ertuğrul Seyhan yıllar önce 
kaleme aldığı Gönül Dili adlı eserle-
rini bugüne kadar yayınlatamadığını 
belirterek, “Öldü bildiğim eserlerim 
Büyükşehir Belediyesi sayesinde 
hayat buldu. Kent kültürüne katkıları 
nedeniyle Başkanımız Recep Altepe’ye 
teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa’nın Yunusu, Aşık Yunus kitabını 
kaleme alan yazar Mustafa Özçelik 
ve Yeni Mecmua Bursa Özel Sayısı’nı 
derleyen Uygar Umut da bu eserleri 
Bursa belgeliğine kazandıran Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.

Bursa´da bayanlar 
örerek kazanacak

Bursa belgeliği 
özgün eserlerle 
zenginleşiyor

Bursa´da yaşayan bayanların örgü örerek gelir 
elde etmesini hedefleyen protokol, Büyükşehir 
Belediyesi´yle NAKO arasında imzalandı. 

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yayın-
lanan “Bursa’nın Yunus’u 
Aşık Yunus”, “Gönül Dili”, 
“Uluslararası Lisansüstü 
Çalışmalar Kongresi Bil-
dirileri” ve “Yeni Mecmua 
Bursa Özel Sayısı” adlı 4 
yeni eser Bursa belgeli-
ğindeki yerini aldı.

Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Re-
cep Altepe, 
kent kültü-
rüne yönelik 
Bursa’da 
yapılan 
çalışmaların 
UNESCO ta-
rafından da 
örnek alındı-
ğını belirtti.
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Yaklaşan yerel seçimler 
öncesi gerek belediye 
başkan adayları gerekse 
meclis üyesi adayları 
sahaya inmeye hazırla-

nırken, Başkan Altepe yoğun seçim 
temposu başlamadan önce meclis 
üyelerine yemek verdi. Dobruca Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe 
merkez ilçe belediye başkanları, AK 
Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri ve 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları 
katıldı. Büyükşehir Belediye Konser-
vatuarı Türk Sanat Müziği ekibi ve 
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası-
nın müzikleriyle renklenen gecede 
konuşan Başkan Altepe, geride 
kalan 5 yılda Türkiye’ye örnek 
gösterilen birçok çalışmaya imza 
attıklarını belirterek, bu çalışmala-
ra katkı veren tüm meclis üyeleri-
ne teşekkür etti.
Bursa’ya hizmet büyük onur
Büyükşehir Belediyesi olarak 
performans kriterleri bakımın-
dan oldukça verimli bir döne-
mi geride bıraktıklarını dile 
getiren Başkan Altepe, geçen 

4 dönemde yapılan hizmetleri 
bir döneme sığdırarak önemli 

bir başarı elde ettiklerini söyledi. 
Yeni stadyum, belediye binası, bi-
lim teknoloji merkezi gibi anıtsal 
yapılar ve binlerce metrekarelik 

büyük meydan ve parkların bu 
dönem Bursa’ya kazandırıldığını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Yapılan araştırmalarda 
yaşamını bulunduğu şehirde sürdürmek 
isteyenlerin oranı en yüksek il Bursa. Bu 
sonuç yapılan hizmetlerle doğru orantılı. 
Daha yaşanabilir, sağlıklı bir kent yolunda 
attığımız adımlarla yaşam kalitesi yükse-
liyor ve Bursalılar bu şehirde yaşamaktan 
mutluluk duyuyor. Bu şehre hizmet etmek 
hepimiz için büyük bir onur. Bir dönemin 
daha sonuna geliyoruz. Yaklaşık 2,5 ay sonra 
seçim yapılacak. Tüm aday arkadaşlarımız 
da yoğun bir propaganda sürecine girecek. 
Bu nedenle tempo daha hızlanmadan biraya 
gelmek istedim. Kente kazandırdığımız tüm 
hizmetler bu meclisin eseri. Katkı koyan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Başkan Altepe, konuşmasının ardından 
geçen 5 yıllık hizmetlere katkı koyan tüm 
meclis üyelerine birer anı plaketi verdi.
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nın sahne 
almasıyla birlikte renklenen gecede Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen Keskin ve Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şarkılara 
eşlik etti.

Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda gerçekleştiri-

len konserde, Büyükşehir Beledi-
yesi Orkestrası Türk Sanat Müziği 
İcra Heyeti, Salih Berkmen’in 
şefliğinde sahneye çıktı. Hüseynî 
faslı ve eserlerini seslendiren 
sanatçılar, sanatseverlere müzik 
ziyafeti çekti. Konserde solist ola-
rak sahneye çıkan Gökay Usludur, 
Bahar Güldüren, Emine Özdemir 
ve Meriç Ersal da sevilen eserleri 
başarıyla yorumlayarak yetenek-
lerini sergiledi. Konserin sonunda 
Muhsin Özlükurt ve Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra Şube Müdürü 
Turgay Mercan sanatçıları çiçek 
vererek tebrik etti. Keyifli konser-
de, sanatseverler de sanatçıları 
alkışlarla ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışmalarını sürdüren Bando, Türk 
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, 

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve icra 
toplulukları, ‘Yeni Yıla Merhaba’ konserin-
de bir araya geldi.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Osmangazi Salonu’ndaki konsere, 
Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, perso-
neli ve sanatseverler katıldı. 130 sanatçı-
nın sahneye çıktığı gecede, sanatçılar solo 
ve koro olarak seslendirdikleri eserlerle 
dinleyenleri mest etti. Türk Sanat Müziği 
ve Türk Halk Müziği’nin değerli eserlerini 
seslendiren sanatçılar, yöresel parçalar-

la da sanatseverlere unutulmaz anlar 
yaşattı. Gecede dinleyicilerini kimi zaman 
hüzünlendiren sanatçılar, kimi zaman 
da eğlenceli şarkılarla salonu coşturdu. 
‘Bursa’nın ufak tefek taşları’ şarkısıyla 
konseri bitiren 130 kişilik dev kadro, 
sanatseverlerden büyük alkış aldı.
Konserin sonunda Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanvekili Atilla Ödünç, Muhsin 
Özlükurt, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanı Neşet Çakmaklı ve Bursa Kent 
Konseyi (BKK) Başkanı Semih Pala, 
orkestra şeflerini ve sanatçıları tebrik 
ederek çiçek verdi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla 

Ödünç, 2014 yılının herkese hayır ve be-
reket getirmesini diledi. Muhsin Özlükurt 
ise Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi 
ve Orkestra Şube Müdürlüğü’nün harika 
bir gece hazırladığını belirterek, emeği 
geçenlere teşekkür etti. Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanı Neşet Çakmaklı 
da yeni yılın herkes için verimli ve mutlu 
geçmesini temenni etti. BKK Başkanı 
Semih Pala, böylesine güçlü bir sanat 
camiasını içinde barındıran Bursa’nın çok 
şanslı olduğunu dile getirdi. Bursa’nın ilk 
defa böylesine güzel ve büyük bir konsere 
ev sahipliği yaptığını ifade eden Pala, önü-
müzdeki senelerde de bu tür faaliyetlerin 
devam etmesini istedi.

Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonunda küçük 
seyircileriyle de bir araya geliyor. Pekcan 
Türkeş’in yazdığı, Ertan Akman’ın yönettiği 
‘Kralın Diş Ağrısı’ adlı oyun, 4 yaş ve üzeri 
çocuklara hitap ediyor. Diş hekimlerinden  

            çok korktuğu için, ülkesindeki bütün diş he-
kimlerini kovan bencil kralın yaşadıklarını keyifli bir 
dille gözler önüne seren oyun, 40 dakika boyunca 
çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Dekor ve kos-
tümlerinde Murat Şimşek, ışıkta Haluk Sayılır ve 
müzik düzenlemede de Müge Açıkdüşünenler’in 
görev aldığı oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları 
Ertan Akman, Serdar Soyer, Bülent Uçar, İpek 
Zeylan, Deniz Gürsucu, Uğur Serener ve Eren 
Topçak rol alıyor.
Sanatseverleri, tiyatronun en sevilen 
diyarlarına yolculuğa çıkaran Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su, Ocak ayında da en güzel oyun-
larını sahneleyecek. Cevat Fehmi 
Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’, 
Tarık Buğra’nın ‘Osmancık’ ve 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
‘Kaynanam Nasıl Kudurdu’ ve 
Tayfun Özeren’in ‘Koş Karagöz 
Yangın Var’ adlı oyununun 
yanı sıra Pekcan Türkeş’in 
yazdığı ‘Kralın Diş Ağrısı’ 
adlı çocuk oyunu da 
sanatseverlerle bulu-
şacak. Şehir Tiyatrosu, 
2014 yılında da muhte-
şem repertuarıyla tiyatro 
takipçilerini kahkahaya doyu-
racak. Oyunlar, 2 Ocak Perşem-
be gününden itibaren Tayyare 
Kültür Merkezi, Barış Manço 
Kültür Merkezi ve Karagöz 
Müzesi’nde sahnelenecek.

2014 de tiyatro 
ile şenlenecek

Meclis üyeleri 
5 yılın stresini attı

Hüseynî faslı 
sanatseverleri 
mest etti

Büyükşehir Belediye Orkestrası’nın Bando, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri ve 
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’ndan oluşan 130 kişilik dev kadrosu, ‘Yeni Yıla Merhaba’ kon-
serinde sanatseverlere muhteşem gece yaşattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yerel seçimlere 

sayılı günler kala tüm meclis 
üyeleriyle bir araya geldi. 

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası Türk Sanat 
Müziği Bölümü, Hüseynî 
faslı eserleri ile sanatse-
verlere keyifli bir konser 
sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ocak ayında, ‘Buzlar 
Çözülmeden’, ‘Osmancık’, ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu’ ve ‘Kralın Diş 
Ağrısı’ oyunları ile seyirciyle buluşacak.

Yeni Yıla Merhaba
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Minareliçavuş Spor 
Tesisleri´nin açılışı, Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi 
(NOSAB) içerisinde yapıldı. 
Vatandaşların yoğun ilgi 

gösterdiği açılışa, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe´nin yanı sıra 
AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa 
Kemal Şerbetçioğlu ve Mustafa Öztürk, 
AK Parti Bursa İl Başkanvekili Cemalet-
tin Torun, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı 
Alparslan Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi 
Topuk, Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (BASKF) Başkanı Cemal 
Vardar, Yeşil Bursa Spor Kulübü Başkanı 
İlyas Acar ve davetliler katıldı. 

Tesislerin açılışında konuşan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 152. 
spor tesisini Minareliçavuş´ta yaptıkla-
rını belirterek, 2014´ün ilk günlerinde 
hizmete alınan yatırımın hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi. Bursa´nın gerçek 
anlamda bir spor şehri olması ve 7´den 
70´e herkesin spor yapabilmesi için 
çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini, 4 
yılda açtıkları tesislerle öğrenci spor-
cu sayısını 48 bin 200´e çıkardıklarını 
belirten Başkan Altepe, “İnşallah bu tesis 
Bursa adına elde edilen başarıları daha 
da üst seviyelere taşıyacak. Buradan ye-
tişen sporcular hem sağlıklı bir şekilde 
hayatlarına devam edecekler hem de 
Bursa ve Türkiye´yi uluslararası arenada 
başarıyla temsil edecekler:” dedi. 
FIFA standartlarında 
Minareliçavuş Spor Tesisleri´nin FIFA 
standartlarıda olduğunu, çim ve suni 
çim olarak iki ayrı kategoride planlanan 
futbol sahalarında normal lig maçları-
nın yanı sıra amatör spor kulüplerine 
yönelik faaliyetlerin yapılabileceğini 
ifade eden Başkan Altepe, “Bu tesislerle 
birlikte artık tüm amatör takımlarımız 
maçlarını kendi sahalarında, kendi seyir-
cileri önünde oynayacak. Bursa´da dep-
lasman mantığı oluşacak.” diye konuştu. 
Tesislerin plan ve konum itibarıyla bölge 
halkının ve spor kulüplerinin ihtiyaçla-

rına yönelik planlandığını 
belirten Başkan 

Altepe, “Büyükşe-
hir Belediyemizce 
yapılan bu çalışma 
yaklaşık 4 milyon 
TL´ye maloldu. 
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Yaklaşık 180 bin metre-
karelik inşaat alanıyla 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
en büyük imalatlarından 
biri olan yeni stadyumda 

çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tüm 
malzemeleri gelen çelik çatı mon-
tajı devam ederken, halatlarla ilgili 
montaj öncesi halat serme çalış-
maları başladı. Çatıyı çevreleyecek 
olan ve Bursa’ya özel yeşil renkte 
üretilen membranın konfeksiyon 
işçilikleri de Tekirdağ’daki fabri-
kada devam ederken, tamamlanan 
kısımlar partiler halinde gelmeye 
başladı. Isıtma soğutma sitemlerine 
ilişkin mekanik malzemeler çatıya 
monte edildi. Bursaspor müzesinin 
de yer alacağı Timsah kafasıyla ilgili 
montaj çalışmalarına önümüzdeki 
günlerde başlanacak.
İzolatörlere uluslararası sertifika
Dünyada ilk kez hareketli mesnetle 
oluşturulan ve yüzde 100 deprem 
güvenliği sağlayan çatı montajında 
kullanılacak olan sismik izolatörler 
için uluslararası sertifika alınırken, 
izolatörlerin montajı da tamam-
landı. Yeni stadyumun çatısının 
en büyük özelliğinin dünyada ilk 
defa hareketli bir mesnetle tat-
bik edilmesi olduğunu kaydeden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, hareketli mesnedin 
deprem anında devreye girerek 
sarsıntıdan oluşacak muhtemel 
faciaların önüne geçtiğini söyledi. 
Bursa’nın birinci derecede deprem 

bölgesinde olduğu gerçeğini göz 
önünde tutarak böyle bir özelliğin 
ön planda tutulduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, “Konu depreme da-
yanıklılık olunca, o zaman uyguladı-
ğımız teknoloji de normallerinden 
farklı şekilde değişkenlik gösteriyor. 
Yüzde 100 memnuniyet sağladığı-
mız bu değişkenlik, yaptığımız işi 
son derece hassas kılıyor ve tüm 
riskleri bertaraf ediyor” dedi. 
Velodromda 68 x 105 metre saha 
alanı, 283 x 212 metre kabuk 
ölçüleri bulunan 3 kat,   2 bodrum 
katı ve 1 platform katı olmak üzere 
toplamda 6 kat olarak yaklaşık 
179 bin 611 metrekare betonarme 
inşaat alanı içeren Bursa Büyükşe-
hir Stadyumu 8 bloktan oluşuyor. 

45 bir seyirci kapasiteli stadyumda 
207 engelli koltuğu buluyor. Kapalı 
otopark 652 araç ve 2 otobüse hiz-
met verirken, daha sonraki ihalede 
planlanan çevre tanzimi ile beraber 
açık alan dahil olmak üzere toplam 
1562 araç ve 256 otobüse hizmet 
verecek 96 bin 151 metrekare oto-
park alanı oluşturulacak.
Dünyada takımın simgesiyle proje-
lendirilen ve ender stadyumlardan 
biri olan Büyükşehir Stadyumunun 
çatısı Bursaspor’un simgesi olan 
‘timsah’ görümünde olacak. Toplam 
4 bin 484 metrekare alana sahip 72 
adet locanın bulunacağı stadyumda 
60 adet turnike ve 84 adet stat giriş 
kapısı yer alacak.

Stadyumda yüzde 100 
deprem güvenliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve projesi dünyanın en iyileri 
arasında gösterilen 45 bin kişilik yeni stadyumun çatısında yüzde 100 deprem 
güvenliği sağlayacak olan sismik izolatörlerin montajı yapıldı.

Yeni yılın 
ilk tesisi 

Minareliçavuş’a
Büyükşehir Belediyesi´nce ´Spor 
Kenti Bursa´ hedefi doğrultusun-
da yaptırılan spor kompleksleri-
nin 152.´si, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe´nin anne-
sinin de doğduğu Minareliçavuş 
Mahallesi´nde hizmete girdi. 
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Bursa’nın sporda da marka 
bir kent olması için eğitim 
kurumlarının yanı sıra 
amatör spor kulüpleri-
ne de yeni yeni tesisler 

kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
Soğukkuyu Spor Tesisleri’nin sil 
baştan yenileyip, modern bir görü-
nüme kavuşturdu. Büyükşehir Be-
lediyesi eski başkanlarından Erdem 
Saker döneminde yaptırılan toprak 
saha, Nilüfer Deresi ıslah projesi 
kapsamında modernize edildi. Suni 
çimle kaplanan saha, modern idari 
bina ve soyunma odaları ile destek-
lendi. Bir vefa örneği olarak eski 
başkan Erdem Saker’in öğretmen 
olan babası Kamil Saker’in adını 
taşıyan tesislerin açılış törenine 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin, Büyükorhan 
Belediye Başkanı Selami Selçuk 
Türkmen, Harmancık Belediye Baş-
kanı Mustafa Çetinkaya, Büyükşehir 

Belediyesi eski başkanlarından 
Erdem Saker, Bursa Kent Konse-
yi Başkanı Mehmet Semih Pala, 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Cemal Vardar ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Hedef; gerçek bir dünya kenti
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’yı gerçek bir dünya 
kenti yapmak için her alanda yoğun 

bir çaba harcadıklarını belirterek, 5 
dönemde yapılan yatırımları bir dö-
neme sığdırdıklarını söyledi. Sporda 
da bugün 110’uncu tesisi açtıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Açılmayı 
bekleyen 10’a yakın tesisimiz var. 
Eksikleri tamamlandıkça hepsini 
birer birer açacağız. Bu yatırımlarla 
Bursa Avrupa şehirlerinden daha iyi 
bir konuma gelmeye başladı. Yeni 
stadyum, bilim teknoloji merkezi, 
belediye binası gibi anıtsal yapılar, 
büyük parklar, meydanlar bu dö-
nem Bursa’ya kazandırılıyor. Sağlık-
lı, dinamik, idealist bir gençlik için 
yaptığımız bu yatırımlar sayesinde 
Bursa, en fazla spor yatırımının 
yapıldığı iller arasında yer alıyor. 
Soğukkuyu Kamil Saker Spor Tesis-
leri de amatör sporumuza ve bölge 
halkına hayırlı olsun” dedi.
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Modern bir tesis de Soğukkuyu’ya
Bursa büyükşehir beledi-
yesi tarafından bu dönem 
yaptırılan 110’uncu tesis 
olan Soğukkuyu Kamil 
Saker Spor Tesisleri törenle 
hizmete açıldı.

Sporda 109’uncu 
tesis Geçit’e
Büyükşehir Belediyesi ‘Spor 
kenti Bursa’ hedefi doğrultusun-
da kente kazandırdığı 109’uncu 
tesis olan Geçit Spor Tesislerini 
törenle hizmete açtı.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşana-
bilir bir kent haline getirmek 
amacıyla bu dönem spor tesis-
lerine büyük bir önem veren ve 
geçtiğimiz dönem yapılan 19 

spor tesisine karşılık 109 spor tesisi ile 
belediye tarihinin rekorunu kıran Bü-
yükşehir Belediyesi, inşaatı tamamlanan 
Geçit Spor Tesisleri’ni de törenle hizmete 
açtı. Geçitspor başta olmak üzere böl-
gedeki amatör spor kulüplerine hizmet 
verecek tesisin açılış törenine Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yanı 
sına Bursa Milletvekili Önder Matlı, Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün-
dar, Büyükorhan Belediye Başkanı Selami 
Selçuk Türkmen, Yeni Sölöz Belediye Baş-
kanı Güngör Özhan, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemal 
Vardar ile çok sayıda davetli katıldı.

“Söylem değil icraat yapıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yeni stadyum, belediye binası, 
bilim teknoloji merkezi, teleferik, hava 
ve deniz ulaşımı, raylı sistem yatırım 
gibi büyük projelerle Bursa’yı geleceğe 
taşıdıklarını söyledi. Bu dönem sporu da 
öncelikli bir yatırım alanı olarak belirle-
diklerini ve kentin her köşesine yüzme 
havuzları, spor salonları ve futbol saha-
ları kazandırdıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Son 10 günde 4’üncü tesisimizi 
de Geçit’te açıyoruz. Bu tesis bu dönem 
hizmete açtığımız 109’uncu spor tesi-
si. Söylemi herkes yapar, önemli olan 
tesisler kazandırmak. Biz söylem değil, 
icraat yaptığımızı herkese gösteriyoruz. 
Avrupa’nın birçok semtinde bulunmayan 
böyle modern tesisleri kentimizin tüm 
semtlerine kazandırıyoruz. Burada da 
olduğu gibi Osmangazi Belediyemiz başta 
olmak üzere ilçe belediyelerimiz, kurum 
ve kuruluşlarımızla koordineli çalışarak 
Uludağ’dan sahillere, kent merkezinden 
kırsal kalkınmaya kadar önemli projeleri 
kentimize kazandırıyoruz” dedi.
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Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü izcileri, sosyal so-
rumluluk odaklı çalışmala-
rıyla alkış topluyor. İzciler, 
Şehreküstü Meydanı’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte vatandaş-
ları ekmek israfı hakkında bilgi-
lendirerek, konuya duyarlı olmaya 
çağırdı.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı İlhan Satık’ın da 
katıldığı programda, izciler ekmek 
israfının öneminin yazılı olduğu 
pankartlarla Bursalıları uyardı. İzci 
Lideri Mustafa Altay, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın konuyla 
ilgili yaptığı bildiriyi okuyarak, yurt 
çapında yaptırılan bir araştırmada 
Türkiye’de günde 6 milyon, yılda 2,1 
milyar ekmeğin israf edildiği sonu-
cunun ortaya çıktığını, söz konusu 
ekmek israfının da bugünkü parasal 
karşılığının 1,5 milyar TL olduğunu 
belirtti. Bu nedenle ‘Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası’nın başlatıldı-
ğını kaydeden Altay, kampanya ile 

israf konusunda 
toplumsal duyar-
lılık oluşturulma-
sı, israfın üretim 
ve tüketim 
aşamalarında ön-
lenmesi, ekmeğin 
uygun yöntemler-
le muhafazasının 
sağlanması, bayat veya 
ihtiyaç fazlası ekmeğin 
yine insan gıdası olarak 
değerlendirilmesi konularının 
daha çok anlatılması ve tam buğday 
ekmeği tüketiminin yaygınlaştırıl-
masının amaçlandığını vurguladı.
Programda izciler, kendi hazırladık-
ları, ekmek israfı temalı skeçlerle 
vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. 
Öte yandan Mevlit Kandili’ne de 
vurgu yapan izciler, ilahiler okuya-
rak Bursalıların kandilini kutladı. 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
izcileri, sosyal sorumluluk bilin-
ciyle çeşitli konularda vatandaşları 
bilinçlendirmeye devam edecek.
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İzciler ekmek israfına dikkat çekti

Bursa’da sosyal sorumluluk bilinciyle çalış-
malarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü izcileri, gerçekleştirdikleri etkinlikle 
ekmek israfının önemine dikkati çekti.


