
Mudanya yolu ışıl ışıl
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa- 

Mudanya karayolunda 
ışıklandırma bulunma-
yan 3 bin 600 metrelik 
bölümün aydınlatılması 
çalışmalarını tamamladı. 
Yol sürücüler için daha 
güvenli hale gelirken, kul-
lanılan LED aydınlatma 

sistemi sayesinde önemli 
bir enerji tasarrufu da 
sağlandı.
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Türkiye’nin ilk Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
Bursa’da kuruluyor. 

Belediyespor, bu yıl ilki düzen-
lenen ‘Güreşin Oscarları’nda 
‘Yılın En İyi Güreş Takımı’ 
ödülüne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi, spordan 
altyapıya, kültürden ulaşıma kadar 
çok sayıda projeyle bir yılı her alanda 
dolu dolu geçirdi

15’te8-9’da

Bursa bilimin  merkezi oluyorBelediyespor’a
güreş oskarı

Büyükşehir’de 
dolu dolu bir yıl

12’de

t
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Teleferiklezirveye
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri 
olan Uludağ’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek 

için bir dizi çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan yeni teleferik projesinin temeli, teferrüç istasyonu 
yanında düzenlenen törenle atıldı. 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 7 

merkez ilçede sürdürdü-
ğü 253 tarihi ve kültürel 
mirası ayağa kaldırma 
projesi arasında yer alan 
Yıldırım Camii orijinal mi-
narelerinin yeniden ya-
pılması çalışmalara baş-

landı.  Yıldırım Camii’nin 
1854 depreminde ve 
1949 yılında yaşanan do-
ğal afetlerde yıkılan iki 
minaresi orijinaline uy-
gun olarak yeniden ayağa 
kaldırılıyor.

Türkiye finans dün-
yasının baş aktör-

lerini ağırlayan Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) düzenle-
nen ‘Halka Arz Seferberliği 
Zirvesi’nde Bursalı yatı-
rımcılara halka arz yoluyla 
fon temini ve finansman 
sağlamaları konusunda 
bilgiler verildi.

Açılışının ardından 16 
aylık sürede konferans, 
sergi, eğitim-kurs, genel 
kurul, konser, gezi gibi 
800’ün üzerinde etkinliğe 
ev sahipliği yapan Merinos 
AKKM, ‘Halka Arz Sefer-
berliği Zirvesi’ ile finans 
dünyasının baş aktörlerini 
Bursa’da ağırladı. 

Bursaray birinci etabını 
yapan Güriş – Siemens- 

Simko – Tüvasaş konsorsi-
yumunun, tekliflerin açıldığı 
tarihten yer teslimi yapılana 
kadar 734 gün geçtiğini ve bu 
sürede Alman Markı’nın de-

ğer kaybetmesi yüzünden 29 
milyon 775 bin 839 Euro za-
rar edildiği iddiasıyla Güriş’in 
açtığı dava, Büyükşehir Bele-
diyesi lehine sonuçlandı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin çöküntü bölgesi olan İntam bina-
ları ile Sıcaksu bölgesini kentin yeni cazibe noktaları haline getirecek 

dev projeyle ilgili olarak TOKİ ile ön protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türki-
ye genelinde ilk 10’a giren 2 öğrenciyi otomobil, ilk 

bine giren 149 öğrenciyi de laptopla ödüllendirdi. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin 
yarım asırlık simgesi olan teleferiği Oteller 
Bölgesi ile buluşturacak projesinin temeli 
düzenlenen törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sıcaksu ve İntam’da dönüşüm için Toki ile ön protokolü im-
zalarken, her iki projede kentin kalbinde yer alan yaklaşık 210 bin metrekare alan 

Bursa’nın prestiji haline getirilecek

BAŞARI     ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başarı gençlerden
ödül Büyükşehir’den

Büyükşehir’in hukuk zaferi

Ulaşımın geleceği tasarlanıyorMudanya’ya çevre yolu Havuzlupark artık 4 mevsim Enerjimiz verimlilik için10 1505 13

Dönüşüm 
Toki işbirliği ile 

sağlanacak

Bursa özlenen silüetine 
yeniden kavuşuyor

Finans dünyasının
Bursa buluşması
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Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal 
hafızasını, konunun uzmanları ve 
canlı tanıklarının anılarıyla kitap-
laştıran Büyükşehir Belediyesi, 
“Çarşının Öyküsü” adlı eserle, 
bir anlamda Osmanlı’nın fet-
hinden günümüze kadar geçen 
süreçte kentin ticari ve ekonomik 
yapılanmasına ışık tutuyor. ‘Sözlü 
tarih’ bölümü ile bizzat çarşı esna-
fının görüşlerinin de kaleme alındığı 
eser, Bursa’nın çarşıyla geliştiğini de 
gözler önüne seriyor.
“Karamsarlık yoktu”
Çarşı esnafından Ahmet Özler, esnaf 
arasındaki dayanışmayı şu sözlerle 
aktarıyor: “Bursa, özellikle de çarşı-
sı o kadar hareketliydi ki alışverişin 
merkezi konumundaydı. Her şey çok 
güzel giderken çarşı, 1958’deki yan-
gınla çok büyük bir felaket geçirdi. 
Civar illerden itfaiyecilerin geldiğini 
biliyorum. Ciltçide başlayan yangın, 
Ulucami’nin civarında köfün-
cülerin de bulunmasıyla daha 
kısa sürede yayılmıştı. Oradaki 
esnafın birçoğu, bir dönem Cum-
huriyet Caddesi’ndeki, İnci sine-
masının bulunduğu yerde işlerini 
yapmaya çalıştılar. Çok meşakkatli 
ve sabır isteyen bir dönem geçirdi 
arkadaşlarımız. Ona rağmen bizim 
esnafımızda karamsarlığa kapılmak, 
kendini bırakmak yoktu. Esnaf arasın-
da yardımlaşma çok fazlaydı. Özellik-
le yangından sonra bu daha da ortaya 
çıktı.”
“Çarşıda senet sözdü”
Tarihi yangın, köklü çarşı esnafının 
hemen hemen tamamının anılarında 
büyük yer kaplıyor. Çarşı esnafın-
dan Ali Yazıcıoğlu, büyük felaketi ve 
sonrası şu sözlerle anlatıyor: “Gece 
23.00’da mağazamızda hala bir ha-
sar yoktu. Çok büyük kapılarımız 
vardı. O kapılar yangının içeri girme-
sini engellemişti. Ama sıcak kapıları 
da eritmeye başladı ve Aynalı Çarşı 
da yangına teslim oldu. Öyle ki ma-
ğazanın çelik kasasının içinde bulu-
nan dedem Ali Yazıcıoğlu’na ait Lon-
jin marka saati, bozuk paralar hepsi 
sıcaktan eridi.  Eriyen demir paralar 
kasadaki kağıt paraların üzerine 
damlayarak hepsini bozdu. Aslında 
yanan paralar Merkez Bankası’na 

bildirilip, bankadan yenileri alınabi-
liyordu. Çünkü paralar yansa bile ka-
lıp halinde kalıyordu. Üzerlerindeki 
seri numaraları falan okunabiliyor-
du. Fakat bozuk paraların eriyerek 
paraları bozması seri numaralarını 
okunamaz hale getirince paraların 
çoğunu alamadık…Çarşıda senet 
sözdü. Bakkal defteri gibi bir defte-
rimiz vardı. Veresiye satılan mallar 
deftere yazılırdı. Yangında o defter 
de yandı. Ancak amcamdan duymuş-
tum; defterde yazan alacakların yüz-
de 95’i gelmiş.”

Bursa Büyükşehir Belediye’si Bursa Araş-
tırmaları Merkezi’ni kurdu ve bu merkez 
Bursa ile ilgili yayınlar yapmaya başladı. 
“Çarşı’nın Öyküsü-Bursa” adlı hacimli kitap, 
Uludağ Üniversitesi’nden öğretim üyeleri-
nin ve üniversite dışından araştırmacıların 
makalelerini kapsıyor. Kitaba sanırım pdf 
dosyası olarak Internet yoluyla da erişmek 
mümkün. Kitap Bursa çarşısını ve hanlar 
bölgesini tarihi, mimari ve kültürel açısın-
dan derinlemesine inceliyor.
Neden Osmanlı İznik’i, İzmit’i alıp başşe-
hir yapmak istemedi de Bursa’yı hedef-
ledi? Osmanlı rasgele davranmış, rasgele 
Bursa’ya yönelmiş olabilir mi? Osmanlı 
rasgele davranmadı. Muhtemelen sözünü 
ettiğimiz kentler arasında ekonomik an-
lamda Bursa’da bir potansiyel gördü, uzun 
süre Bursa’yı kuşattı ve aldıktan sonra da 
başşehir yaptı. Mustafa Akdağ’ın kavramıy-
la, “Marmara ekonomik ünitesi” belki de 
Osmanlı’nın gözüne Bursa olarak görüldü. 
Osmanlı’nın öngörüsü, Cumhuriyet döne-
minde Bursa’ya ekilen sanayi tohumlarının 
hızla yeşermesi ile de açıklanabilir. 
Bursa’nın ekonomik anlamda bir farklılığı 
olduğu, girişim ve imalat için uygun bir eko-
nomik ortama sahip olduğu ve bu farklılığın 
çok eskiden beri sürdüğü kesin. İşte bu fark-
lılık, Bursa’nın alınışından sonra adeta Hisar 
içindeki eski Bursa’ya alternatif bir Bursa 
inşa edilmesiyle açık bir şekilde karşımıza 
çıkıyor. Osmanlı bugünkü alışveriş merkez-
lerinin çok daha entegre olanını Bursa’ya 
hanlar ve çarşı olarak kuruyor. 
Osmanlıların Bursa’yı almaları ile 1326’dan 
sonra başlayan kent merkezinin oluşum sü-
reci, Orhan Gazi’nin kenti hisar içinden çıka-
rıp dışarıya taşıma ve genişletme çabaları ile 
başlamıştır. Orhan Gazi, şehrin doğusunda 
kalenin dışına, cami, imaret, hamam ve han-
dan (Bey Hanı, Emir Hanı, Eski Bedesten) 
oluşan külliyesini yaptırması ile kente bir 
Osmanlı kenti damgasını vurmaya başlıyor. 
Şehir hanı özelliği taşıyan Bursa hanlarının 
ticari işlevleri ağır basıyor.
Özer Ergenç bir İslam kenti kurma süreci-
ni şöyle açıklıyor, “Entelektüel bir merkez 
fonksiyonunu yüklenmiş olan cami yakının-
da, kitapçılar, ciltçiler, deri eşya satıcıları ve 
terlikçiler bulunur. Dericileri, ilkel toplum-
ların egemen imalat sanayi türü olan doku-
macılar izler. Daha sonra da marangozlar, çi-
lingirler ve bakırcılar yer alır. Merkezden en 
uzaktaki zanaatçılar, demircilerdir. Şehrin 
kapılarına yakın olan yerlerde de, alıcıları 
daha çok köylüler olan saraçlar ve eyerciler 
yer alır. Tabakhane ve boyahaneler en dışta-
dır.”
Bu standart yerleşme düzeni Bursa’da da 
var ama Bursa çarşısı bu klâsik düzeni çok 
aşmış durumda. Osmanlı, bu düzene çok sa-
yıda kurumsal ve ticari yenilik ekledi ve bize 
göre bunlar inovasyon diye adlandırılabilir. 
Osmanlılar aldıktan sonra Bursa çarşısı ve 
hanları, hem Anadolu ile Rumeli arasında-
ki hem de Doğu ile Batı arasındaki ulusla-
rarası ticaretin en önemli antrepolarından 
biri haline geldi. Ulu Cami’nin inşa edilme-
sinden sonra 14. yüzyılın sonunda Bursa, 
Anadolu’nun en önemli şehri, daha sonra-
ki yüzyıllarda ise dünya ekonomisi için en 
önemli kentlerden biri oldu. 
Osmanlı’da inovasyon konusu başlı başına 
bir kitap konusu olmakla birlikte, kısaca 
söyleyelim ki Osmanlı eski köye yeni adet 
getirmeyi sever. Elbette tartışılabilir ama 
bize göre, Bursa çarşısı ve hanlar bölgesi 
kuruluş dönemi için bir kurumsal ve ticari 
inovasyondur.

Çarşının Asıl Öyküsü 
İnovasyon

Prof.Dr.Necmi GÜRSAKAL

Yangınlar, acılar ve dostluklarla 
harmanlanan bir Bursa öyküsüÇARŞI

Bursa’da geçmişten günümüze ticari hayatın vazgeçilmez ortamı olan çarşı, yangınlarla 
küllenen umutlar ve acılarla harmanlanan dostlukların en önemli tanığı oldu.
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Başkan Altepe, Olay TV’de yayınlanan 
ve Şemsettin Şen’in hazırlayıp, sunduğu 
Serbest Kürsü programına konuk oldu. 
Tarımsal pazarlama sektöründe yaşa-
nan en önemli sorunların başında ‘kayıt 
dışı’ ekonominin geldiğini dile getiren 
Başkan Altepe, bu konuda Büyükşehir 
Belediyesi olarak gerekli tedbirleri ala-
caklarını söyledi. Kentin giriş ve çıkış 
noktalarında denetim istasyonları oluş-
turulacağını kaydeden Başkan Altepe, 
“Hem Kent Hali’nin hem de pazarcı es-
nafının sorunlarını çok iyi biliyoruz ve 
bu konudaki çalışmalarımızı da uzun 
zamandan beri sürdürüyoruz. Özellikle 
kayıt dışını önlemek amacıyla İzmir yolu 
Karacaoba, Orhaneli yolu Misi, Mudanya 
yolu Geçit ve İstanbul yolu Engürücük 
mevkiinde kontrol istasyonları oluştur-
mak için çalışmalarımız son aşamaya 
geldi” dedi.
“Ek tesislerin startını veriyoruz”
Hal esnafının en fazla talepte bulunduğu 
sandık hali yapılması ile ilgili çalışmala-
rın Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
yürütüldüğünü dile getiren Başkan Alte-
pe, “Otopark düzenlemeleri, soğuk hava 
deposu, paket servisleri, akaryakıt istas-
yonu ve arıtma tesisi yapılması için ça-
lışmalarımız sürüyor. Bunun yanında ha-
lin kent merkezine uzak olması özellikle 
gece geç saatlerde gelen esnafımız için 
konaklama sorununu gündeme getirdi. 
Buraya dışarıdan gelen toptancılarımı-
zın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
amacıyla konaklama tesisi başta olmak 
üzere gerekli sosyal donatı alanlarını da 
kısa süre içinde tamamlayacağız” diye 
konuştu.
“Herkes üzerine düşeni yapacak”
Bazı hal esnafının rüsum vergilerinden 
yakınması üzerine konuya açıklık geti-
ren Başkan Altepe, kente kazandırılan 
tüm büyük yatırımlarla ilgili herkesin 
üzerine düşen görevi yapması gerektiği-
ni kaydetti. Halen yüzde 2 olan rüsum-
ların yasal düzenleme ile yüzde 1’e dü-
şürüleceğini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Avrupa’daki belediyeler bu tür yatırım-
lar için bizden 20-30 kat daha fazla vergi 
topluyor. Ancak biz birçok şeyi hizmet 
amaçlı olarak yapıyoruz. Dünya kenti 
olma yolunda yaptığımız bu yatırımlara 
herkesin sahip çıkması ve destek verme-
si gerekir” dedi.

Büyükşehir tarihinin en büyük davası zaferle sonuçlandı
Bursaray birinci etabını yapan Güriş – Siemens- Simko – Tüvasaş konsorsiyumunun, tekliflerin açıldığı tarihten yer teslimi yapı-
lana kadar 734 gün geçtiğini ve bu sürede Alman Markı’nın değer kaybetmesi yüzünden 29 milyon 775 bin 839 Euro zarar edildi-
ği iddiasıyla Güriş’in açtığı dava, Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. 

Tahkim Kurulu Hakem Heyeti, son 
olarak 25 Ekim 2010 tarihinde 

yaptığı duruşmada Güriş’in tahkim baş-
vurusunu reddederken, gerek Hollanda 
gerekse Türkiye’de titizlikle yürütülen 
hukuk mücadelesi sayesinde faizleri ve 
mahkeme masraflarıyla birlikte en az 
40 milyon Euro Büyükşehir’in kasasın-
da kalmış oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, konsorsiyum ile Büyük-
şehir Belediyesi arasında 31.01.1997 
tarihinde imzalanan Bursa hafif raylı 
sistemi 1. aşama işlerine ilişkin söz-
leşme ile ilgili ihtilafı konu alan yasal 
süreci düzenlendiği basın toplantısın-
da değerlendirildi. Burulaş Toplantı 
Salonu’ndaki toplantıda Büyükşehir 
Belediyesi Hukuk Danışmanı avukat 
Osman Orhan da hazır bulundu. Baş-
kan Altepe, ihale tekliflerinin 14 Kasım 
1996’da açıldığını yer tesliminin ise 14 
Ekim 1998 tarihine kadar geciktiğini 
belirterek, firmanın 734 günlük gecik-
meyle zarar ettiği iddiasıyla Büyükşe-
hir aleyhine faizler hariç 29 milyon 775 
bin 839 Euro’luk tazminat davası açtı-
ğını hatırlattı. Başkan Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi aleyhine bugüne kadar 
açılan en yüksek miktarlı davanın da 
bu olduğunu kaydetti.Kamuoyunda, 
Büyükşehir Bele-diyesi’nin bu davayla 
pek ilgilenmediği ve yüklü tazminat öde-
meye mahkum olabileceği şeklindeki 
dedikoduların bulunduğuna dikkat çe-
ken Başkan Altepe, “Tam tersine biz bu 
süreci ilk günden beri büyük bir titizlikle 
takip ettik. Meblağın bu kadar büyük ol-
ması bizim de zaman zaman uykularımı-
zı kaçırdı. Karşı tarafından 2001 ve 2004 
yıllarında açtığı davalar belediyemiz 
lehine sonuçlanmasına rağmen, biz gö-
reve geldiğimiz de bu dava tekrar açıldı. 
Hukuk danışmanlarımızın gerek Hollan-

da ve gerekse Türkiye’de özveriyle yap-
tıkları çalışmalar sonucunda karşı dava 
açtık. Bunun üzerine tahkim, Lahey’de 
hazırlık toplantısını yaptı ve 25.10.2009 
tarihinde görev belgesini imzaladı. Tah-
kim Kurumu Hakem Heyeti, 25 ekim 
2010 tarihinde yapılan duruşmada Hol-
landa Usul Kanunu gereğince, iptal ka-
rarından sonra Güriş’in tekrar tahkime 
başvuramayacağı gerekçesiyle, hakem 
heyetinin çoğunluğu tarafından uygun 
görülerek, Güriş’in tahkim başvurusu 

reddetti” diye konuştu.
Bu davalarda belediyelerin kazanma 
şanslarının çok düşük olduğunun altını 
çizen Başkan Altepe, “Çünkü bu şirket-
ler davaları kazanmak için milyonlarca 
dolar harcayabiliyor. Oysa biz kısıtlı 
imkanlarla ancak özverili bir ekiple ça-
lışarak bu davayı kazandık. Faizleri ve 
mahkeme masraflarıyla birlikte en az 
40 milyon Euro’yu ödemekten kurtul-
duk. Belki de bir stadyum parası boşa 
gidecekti. Karar bize yeni tebliğ edildi 
ve kararı alır almaz bunu kamuoyu ile 
paylaşmayı uygun gördük. Yine geçmiş 
dönemlere ait tahkimde iki davamız 
daha var. Bunlarda rakamlar büyük 
değil ancak biz bu davaları da titizlikle 
takip ediyoruz” dedi.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi Hukuk 
Danışmanı avukat Osman Orhan da bu 
güne kadar yaşanan hukuki süreç hak-
kında bilgiler verdi.

Tarımda kayıt dışını
Büyükşehir önleyecek

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Kent Halinin daha işlevsel 
hale gelmesi ve vatandaşın 
güvenli gıdaya ulaşabilmesi 
amacıyla ‘kayıt dışı’ pazar-
lamayı önlemek için kentin 
giriş noktalarına denetim 
istasyonları kuruyor.

Büyükşehir Hizmet Binası 
Bursa’ya yakışacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Cumhuriyet Başsavcısı 
Sait Gürlek ile Emniyet Müdürü Halil 
Yılmaz’a, Büyükşehir Belediyesi’nin 
hal kavşağında yapılması planlanan 
yeni hizmet binasının projesi hak-
kında bilgiler verdi. 
Başsavcı Gürlek ve Emniyet Müdürü 
Yılmaz’ı, tarihi belediye binasında 
ağırlayan Başkan Altepe, konukları-
na, eski hal alanında yapılması plan-
lanan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
hizmet binasının proje maketini de 
gösterdi. Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm birimlerini bir 
araya getirmek istediklerini belir-
terek, eski sebze halinin bulunduğu 
bölgede 45 dönümlük alana yapıla-
cak Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
binasının 40 bin metrekare kapalı 
alanın yanında vatandaşın da kulla-

nabileceği park alanının bulunacağı-
nı belirtti. Ankara Caddesi üzerinde 
yapılacak hizmet binasının altında 
kapalı bir otoparkın da bulunacağını 
kaydeden Başkan Altepe, “Büyükşe-
hir Belediyesi Hizmet Binası proje-
sinde ihale 
a ş a m a s ı n a 
geldik. Proje 
tamamlandı-
ğında beledi-

yemizin şehrin farklı noktalarında 
konuşlanmış olan birimleri de aynı 
çatı altında hizmet verecek. Yeni hiz-
met binası Bursa’ya yakışacak” dedi.
Projeyi ilgiyle inceleyen Cumhuriyet 
Başsavcısı Sait Gürlek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni binası ile kente 
hem prestijli bir yapı hem de vatan-
daşa daha hızlı ve kolay hizmetin 
sağlanacağı bir tesis kazandıraca-
ğına inandığını belirtti. Büyükşehir 
Belediyesi binasının kente yakışır 
bir yapı olması gerektiğine dikkati 
çeken Cumhuriyet Başsavcısı Gür-
lek, Bursa’daki adliye birimlerini de 

bir çatı altında hizmet 
verir hale getirebilmek 
için yaklaşık 100 bin 
metrekarelik bir alana 
ihtiyaçlarının olduğunu 
sözlerine ekledi.
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Hünkar Köşkü, 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü ve 10 – 16 Kasım tarih-

leri arasındaki ‘Atatürk Haftası’ sebebiyle 
ziyaretçi akınına uğradı. Kasım ayında 3 
bini aşkın vatandaşı ağırlayan köşk, 166 
yıllık geçmişiyle ziyaretçilerin beğenisini 
topluyor. Açıldığı günden bugüne kadar 
yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği Hün-
kar Köşkü Müzesi’nde Atatürk’ün yatak 
odası, çalışma odası, manevi kızları Sabiha 
ve Ülkü’nün yatak odası, kabul salonu, ye-
mek odası ve havuzlu salon gezilebilecek 
mekanlar arsında yer alıyor. Ayrıca, geniş 
Bursa panoramasına sahip köşkün bahçe-
sinde 2009 yılında açılan sosyal tesisler, 
mekanın konuklarına da güzel bir mola 
imkânı sunuyor. Hünkar Köşkü, pazartesi 
günleri hariç her gün 09.30-17.00 saatleri 
arasında ziyarete açıktır.

Bursa Büyükşehir Belediye-si’nin, 
kentin yarım asırlık simgesi olan 

teleferiği Oteller Bölgesi ile buluştura-
cak projesinin temeli düzenlenen tören-
le atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye 
Bakanı Recep Altepe’nin yanı sıra Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Milletvekil-
leri Hayrettin Çakmak, Mehmet Emin 
Tutan, Canan Candemir Çelik, Mehmet 
Tunçak, Ali Kul ve Mehmet Ocakden ile 
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Nurettin 
Avcı, belediye meclis üyeleri, Büyükşe-
hir Belediye bürokratları ve çok sayıda 
davetli katıldı.
“Uludağ’ı 12 ay  
turizme kazandıracağız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada, 
Uludağ’ı sadece kış aylarında değil, 12 
ay kullanılabilen bir değer haline ge-
tirmekte kararlı olduklarını belirterek, 
yeni teleferik projesinin bu anlamda 
büyük önem taşıdığını ifade etti. Mevcut 
teleferiğin 1955 yılında projelendirildi-
ğini ve 1963 yılında çalışmaya başladığı-
nı hatırlatan Başkan Altepe, baştan sona 
modernize edilecek olan hattın Oteller 
Bölgesi istasyonuyla da dünyanın en 
uzun hatlı teleferiği olacağını kaydetti. 
Mevcut kapasitenin 10 katına çıkarıla-
cağını hatırlatan Başkan Altepe, “Mev-
cut 30-35 kişi kapasitesi kabinlerle özel-
likle lodoslu havalarda Uludağ’a ulaşım 
sağlanamıyor. Yeni yapılacak gondol tipi 
kabinler her türlü hava koşulunda çalı-
şabilecek. Sıra bekleme derdi de olmadı-
ğı için yerli ve yabancı turistler tarafın-
dan yoğun olarak kullanılacak. Şuanda 
Uludağ’a çıkanların büyük bölümü kara-
yolunu kullanıyor. Ancak yeni teleferik 
devreye alındığında karayolunun yükü 
önemli ölçüde azalacak. Bunun yanın-
da istasyonlara yapılacak konaklama ve 
yeme içme mekanları ile Uludağ’ın kent 
ekonomisine sağladığı katkı da artırıl-
mış olacak” dedi.
“Bursa her alanda kalkınıyor”
Bursa’yı her alanda geleceğe taşıyacak 
projelerin startını bir bir verdiklerini 
dile getiren Başkan Altepe, Yunus Emre 
Spor Kompleksinin ihalesini yaptıkları-
nı ve kısa zaman içinde inşaata başlaya-
caklarını vurguladı. Yaklaşık 7 milyon 
TL’ye ihale edilen projede, stadyum, 
kapalı yüzme havuzu, spor salonu, at-
letizm pisti gibi birimlerin yer alacağı-
nı hatırlatan Başkan Altepe, ulaşımdan 
spora, tarihi kültürel mirastan vagon 
üretimine kadar her alanda Bursa’nın 
kalkınmaya devam ettiğini söylerine 
ekledi.
“Bursa geleceğe koşuyor”
Devlet Bakanı Faruk Çelik ise yerel yö-
netimlerin yanı sıra merkezi hükümetin 
yatırımlarıyla geleceğe koştuğunu söy-
ledi. Halk tabiri ile ‘1963 model’ telefe-
riğin 47 yıl sonra yeniden modern bir 
şekilde hayata geçirileceğini hatırlatan 
Bakan Çelik, “Teleferik projesi, Adnan 
Menderes ve çalışma arkadaşlarının 
ufkunun ne kadar geniş olduğunun 
bir göstergesi. Ülkeyi türlü sıkıntılar-
dan kurtarmaya çalışırken, Bursa’yı ve 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak böylesi 
hizmetleri hayata geçirdiler ancak ken-
dilerini darağacında buldular. Ama ne 
mutlu ki geride hoş bir seda bırakanlara, 
bir taş üstüne taş koyanlara, hizmet üs-
tüne hizmet üretenlere” dedi. Bursa’nın 

dağını, denizini keşfeden bir bakış açı-
sıyla çalışmaların hızla sürdüğünü kay-
deden Bakan Çelik, “’Bursa geleceğe ko-
şuyor’ diyoruz. Bunu sadece lafta değil. 
İşte teleferikle, demir yolu projesiyle, 
İstanbul-Bursa- İzmir otoyoluyla, ha-
vaalanıyla Bursa geleceğe koşuyor. Bu 
yatırımlarla Bursa, önümüzdeki 3 yılda 
Türkiye’nin üçüncü büyük ili, kısa bir 
zaman sonra da inşallah ikinci büyük ili 
konumuna gelecek” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin 
de son dönemde yapılan yatırımlarla 
Yıldırım’ın kaderinin değiştiğini vurgu-
ladı.
Saatte bin 800 kişi taşıma ka-
pasitesi
Proje kapsamında halen çalışmakta 
olan Teferrüç, Kadıyayla ve Sarıalan is-
tasyonlarına Oteller Bölgesi istasyonu 
da eklenecek. Tüm hattın yenilenme-
sinin ardından Tereffüç’e yeni yapıla-
cak makine dairesi sisteme alınacak. 
Toplam 8,84 kilometreyle dünyanın en 
uzun teleferik hattı Bursa’ya kazandı-
rılırken, 8’er kişi kapasiteli 175 gon-
dol tipi kabinle, sıra bekleme derdi de 

ortadan kalkacak. Saattik yolcu taşıma 
kapasitesi yeni projeyle bin 800 kişiye 
çıkarılırken, aile kabinlerinin yanında 
VİP kabinler de devreye alınacak. Yap-
işlet-devret modeliyle hayata geçirile-
cek projeyle, Teferrüç ile Oteller Bölgesi 
arasında 24 saat kesintisiz ulaşım sağla-
nırken, projenin iki yıl içinde tamamlan-
ması hedefleniyor.
Tüm istasyonlar  
yenilenecek
Proje kapsamında mevcut istasyon-
lar da tamamen yenilenecek. Telefe-
riğin başlangıç noktası olan Teferrüç 
İstasyonu’nda teleferik müzesi, süper-
market, 50 adet mağaza, 50 oda kapa-
siteli otel, çok amaçlı salon ile kafeterya 
ve restoran bulunacak. Önemli bir rek-
reasyon alınana dönüşecek Kadıyayla 
İstasyonu’nda ise tur rehber birimleri, 
kafeterya, restoran ve otel yer alacak. 
Kampçıların yoğun olarak kullandığı 
Sarıalan bölgesindeki istasyonda da tur 
rehber birimleri ile kafeterya buluna-
cak. Oteller Bölgesi’ne inşa edilecek is-
tasyona da kayak eğitim birimleri, otel, 
kapalı spor ve sağlık birimleri ile kafe-
terya yapılacak.

Büyükşehir, teleferikle zirveye çıkıyor
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için bir dizi çalışma başla-
tan Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni teleferik projesinin temeli, teferrüç istasyonu yanında düzenlenen törenle atıldı.

ç

ç

ç

Mudanya Yolu 
artık ışıl ışıl

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bur-
sa- Mudanya karayolunda ışıklan-

dırma bulunmayan 3 bin 600 metrelik 
bölümün aydınlatılması çalışmalarını 
tamamlandı. Yol sürücüler için daha gü-
venli hale gelirken, kullanılan LED aydın-
latma sistemi sayesinde önemli bir enerji 
tasarrufu da sağlandı.
Hafif raylı sistem, kavşak düzenlemeleri 
ve yeni yol açma çalışmaları ile bu döne-
me damga vurmaya hazırlanan Büyük-
şehir Belediyesi, mevcut yolların fiziki 
eksikliklerini gidermek için de yoğun 
çaba harcıyor. Bu çalışmalar kapsamında 
Bursa- Mudanya karayolunun aydınlat-
ma bulunmayan Tepedevrent-Mudanya 
arasında kalan 3 bin 600 metrelik bölü-
münün aydınlatılması sağlandı. Aydın-
latma işlemi yapılan bölümde Fen İşleri 
Daire Başkanı Fehmi Ökten ile birlikte 
incelemelerde bulunan Başkan Altepe, 
Mudanya’nın Bursa’nın sahile açılan en 
önemli kapısı olduğunu ve Mudanya 
Yolu’nun Bursalılar tarafından yoğun 
olarak kullanılan bir yol olduğunu söyle-
di. Yolun 3 bin 600 metrelik bölümünün 
aydınlatılması için bölge halkının yoğun 
talebi olduğunu ifade eden Başkan Al-
tepe, “Bu yolun biran önce aydınlatılma 
için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüş-
tük. Ancak işi yapmak yine Büyükşehir 
Belediyesi olarak bize düştü. Aydınlatma 
ile ilgili faaliyetleri hemen başlattık. Yo-
lun aydınlatma bulunmayan bölümü 85 
direk dikilerek aydınlığa kavuştu. Böyle-
likle Bursa’yı sahille buluşturan cadde ışıl 
ışıl oldu” dedi.
Başkan Altepe, yolun LED sistemle ay-
dınlatıldığını hatırlatarak, bu sayede 
önemli bir enerji tasarrufu da sağlandı-
ğını sözlerine ekledi.

Hünkar Köşkü’ne
ziyaretçi akını

Bakan Çelik, 
Bursa’nın yakın 
bir gelecekte 
Türkiye’nin 2. büyük  
kenti olacağını 
söyledi.

Başkan Altepe, 
Bursa’yı her alanda 
geleceğe taşıyacak 
projeleri hayata 
geçirdiklerini vur-
guladı.

Başkan Keskin, 
Büyükşehir’in 
yatırımlarıyla 
Yıldırım’ın kaderinin 
değişmeye başladı-
ğını belirtti.
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Bursa’da yaşayan vatandaşların 
hayatlarına yeni renkler katıp mes-

leki birikimlerini geliştiren Büyükşehir 
Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitimi 
Kursları (BUS-
MEK), artık Ni-
lüferlilere yeni 
binasında hizmet 
verecek. Beşevler 
Mahallesi Yıldırım 
Caddesi üzerinde-
ki yeni yerine taşı-
nan BUSMEK Kurs 
merkezini ziyaret 

eden Başkan Altepe, ‘halk üniversitesi’ 
olarak nitelendirdiği BUSMEK’e ilginin 
her geçen gün arttığını söyledi. 

Başkan Altepe, Olay TV’de ya-
yınlanan Hasan Boztürk’ün sun-

duğu Parantez programında, Büyük-
şehir Belediyesi’nin kenti geleceğe 
taşıyacak projeleri hakkında bilgiler 
verdi. Merkez nüfusu 300 bini aşan 
tüm kentlerde ulaşımın en önemli so-
run olduğunu dile getiren Başkan Al-
tepe, nüfusu 1 milyonu aşan kentlerde 
ise raylı sistemlerin tek çözüm noktası 
olduğunu kaydetti.
Kesintisiz ulaşımı kentin dört bir ya-
nında sağlamak hedefi doğrultusunda 
önemli çalışmaları hayata geçirdikle-
rini dile getiren Başkan Altepe, Bursa-
ray Görükle ve Emek hatlarında inşa-
atların hızla sürdüğünü vurguladı. Bu 
dönem programda olmamasına rağ-
men Bursaray’ı kentin doğu yakasıyla 
buluşturacak Kestel hattının proje ça-
lışmalarını tamamladıklarını ve Ocak 
ayında ihaleye çıkmayı planladıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, “İnşaata 
başladıktan sonra ise 1,5 yıl içinde bu 
etabı da hizmete açmayı planlıyoruz. 
Kesintisiz ulaşımı kentin tüm nokta-
larına ulaştırmakta kararlıyız. Bu bağ-
lamda terminal ve Mudanya’ya bağlan-

tıyı ise ilk etapta bölünmüş yollarda 
metrobüs sistemiyle çözmeyi planlı-
yoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı da 
sürdürüyoruz. Ancak özellikle terminal 
bölgesinden gelecek hattın, Ankara 
yolunun güneyine yani kent meydanın 
bulunduğu bölgeye geçirmekte sıkıntı 

yaşıyoruz. Eğer alışveriş merkezi olma-
saydı işimiz daha kolay olacaktı. Yolu 
alttan bağlamak mümkün olabilirdi. 
Amacımız Ankara yolu ile kesişmeden 
kuzeyden gelecek kattı merkeze bağ-
lamak. Bu yöndeki çalışmalarımız da 
sürüyor” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mu-
danya Belediyesi’nce 1984 yılında 

planlara işlenmesine rağmen bir türlü 
hayata geçirilemeyen Mudanya-Bursa 
Çevre Yolu için düğmeye bastı. Yol üze-
rinde kalan 20 binadan 17’sinin sahip-
leriyle anlaşma sağlandı. Kamulaştır-
manın ardından önümüzdeki günlerde 
yıkım çalışmalarına başlanacak.
Bursa’da ulaşım sorununu raylı sistem 
ve kavşak düzenlemelerinin yanında 
alternatif yeni yollar açarak çözüme 
kavuşturmayı hedefleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, merkeze bağlı ilçeler-
de de ulaşım yatırımlarına hız verdi. 
Bursa’nın sahille buluşma noktası olan 
bu nedenle de özellikle yaz aylarında 
trafik ve otopark sorununun had saf-
haya ulaştığı Mudanya’daki sorun da 
çevre yolu projesiyle çözüme kavuştu-
rulacak. Mudanya Belediyesi tarafın-
dan 26 yıl önce 1/1000 ve 1/5000’lik 
planlara işlenen ancak bir türlü hayata 
geçirilemeyen Mudanya-Bursa Çev-
re Yolu için devreye giren Büyükşehir 
Belediyesi, yol üzerinde kalan 20 bina-
nın kamulaştırılması için çalışmalara 
başladı. Bu binalardan 17’sinin sahibi 
ile anlaşmaya varılırken, işlemlerin ta-
mamlanmasının ardından yıkım çalış-
malarına başlanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Mudanya Be-
lediye Başkanı Hasan Aktürk ve AK 
Parti ilçe Başkanı Kadir Kahraman ile 
birlikte Mudanya-Bursa Çevre Yolu 
üzerinde incelemelerde bulundu. Çev-
re yolunun Mudanya için hayati önem 
taşıdığını belirten Başkan Altepe, 
“Özellikle yaz aylarında buradaki tra-

fik sorunu içinden çıkılmaz bir hal alı-
yor. Trafiğin nefes alması için bu yolun 
bir an önce hayata geçmesi gerekir. Bu 
amaçla hemen çalışmalara başladık. 
Batı- doğu istikametinde trafiğin yükü 
bu yola aktırılacak. Bürokratik işlem-
lerin tamamlanmasının ardından ka-
mulaştırdığımız binalarda yıkımlara 
hemen başlayacağız” diye konuştu.
Mudanya Belediye Başkanı Hasan Ak-
türk ise 1984 yılında yine kendi bele-
diye başkanlığı döneminde çevre yolu-
nu planlara işlediklerini hatırlatarak, 
“Ancak yolu bir türlü açmak mümkün 
olmadı. İlçe merkezinde özellikle yaz 
aylarında trafik yoğunluğu çok artı-
yor ve önemli sorunlar yaşıyoruz. Bu 
dönem Büyükşehir Belediyemizin fe-
dakarlığı sayesinde önemli bir mesafe 

kat ettik. Kamulaştırma büyük ölçüde 
bitti ve hak sahiplerinin birçoğu pa-
ralarını bile aldı. Büyük vasıtaların 
yükünü de çekebilecek olan bu yol 
batı- doğu yönünde önemli bir rahat-
lama sağlayacak. Destekleri nedeniyle 
Başkanımız Recep Altepe’ye teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk, kamulaştırmaların 2 milyon 
700 bin TL’ye mal olduğunu ve yolun 
asfaltlanmasının da Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılacağını da söz-
lerine ekledi.
Bu arada Mudanyalılar, yıllardır haya-
ta geçirilemeyen çevre yolu için çalış-
maların başlatılmasından dolayı Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti.

Bursaray’da işler yolunda 
sırada metrobüs var

Mudanya Çevre Yolu 26 yıl sonra hayata geçiyor

ç
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ç

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaray Görükle ve Emek hatlarında 
inşaatların hızla sürdüğünü, Kestel hattının ihalesini ise Ocak ayında yapmayı planladık-
larını belirterek, bir sonraki adımın ise Terminal ve Mudanya ile bağlantıyı sağlayacak olan 
metrobüs hatlarının olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılan Mudanya Yolunun 3,5 kilometrelik 
bölümü sürücüler için artık daha güvenli.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Bil-
gi İşlem Müdürlüğü ile Burulaş Bi-

let Sistemleri Müdürlüğü’nün bir araya 
gelerek bu yılın ilk yarısında hazırladığı 

program ile mü-
dürlükler arasına 
‘online’ iletişim 
sağlandı. Prog-
ram kapsamında 
7 merkez ilçedeki 
İlçe Milli Eğitim 
M ü d ü r l ü k l e r i -
ne yazı yazılarak 
mevcut okullar-
daki öğretmen ve 
öğrenci listeleri 

CD ortamında istendi. Bu sayede yakla-
şık 180 bin adet A-4 kağıdın kullanılma-
sının önüne geçilirken, vize işlemlerini 
yürüten ofislerdeki yoğunluk da en aza 
indirilmiş oldu. CD ortamında listelerini 
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne teslim 
eden okulların kayıtları anında Bilet Sis-
temleri Müdürlüğü’ne aktarılarak, Bu-
kartlar çıkarılma konumuna hazır hale 
getirildi. ‘Bu-kart Sorgulama Sistemi’ 
sayesinde, kişilerin evrak getirmeden 
Bu-kartlarının çıkarılması ve vize işlem-
lerinin yapılması sağlandı.

Bukart’ta ‘online’ 
iletişim dönemi

ç

Seyahat ve turizm sektöründeki 
profesyonelleri bir araya getiren 

tek uluslararası organizasyon olan Skal 
International Bursa’nın toplantısına ka-
tılan Merinos AKKM Genel Koordinatö-
rü Mehmet Semih Pala, Bursa’nın tarım 

kentinden sanayi 
kentine dönüş-
tüğünü, ancak 
kentin yeni bakış 
açılarına da sahip 
olması gerekti-
ğini söyledi. Me-
rinos AKKM’nin 
Türkiye’ye örnek 
bir model oldu-
ğunu hatırlatan 
Pala, uluslararası 

kongrelerin Bursa’ya çekilebilmesi için 
kentin bütünüyle bir kongre destinas-
yonu haline getirilmesi gerektiğini vur-
guladı. Pala, “Bursa’daki turizm sektörü 
AKKM odaklı olacak. Bu noktada herke-
se düşen görevler var. Burası halkın ve 
ülkenin malı. İyi çalıştırılması herkesin 
menfaatine olacaktır. Antalya ve İstan-
bul gibi rakiplerin arasından sıyrılmak 
kolay değil. Bunun için hep birlikte ça-
lışmalıyız” dedi.

‘Halk üniversitesi’ 
yeni yerinde

Merinos AKKM 
turizmin odağı

BUSMEK’in Nilüfer’deki kurs 
merkezi yeni binasına taşındı.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, sağlıklı yaşanabilir 

bir Bursa hedefi doğrultusunda kenti ye-
niden inşa ederken, altyapının da baştan 
sona elden geçirildiğini söyledi. Altınşe-
hir bölgesinde yaşanan su baskınlarıyla 
ilgili olarak gerekli altyapı çalışmalarının 
sürdüğünü ifade eden Başkan Altepe, 
bölgeye 8.7 milyon TL’lik ilave yatırım ya-
pılacağını vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis 
toplantısı ile BUSKİ Genel Kurul Top-
lantısı Heykel’deki tarihi binada yapıldı. 
Geçtiğimiz ay Alacahırka Mahallesinde 
yaşanan sel baskınları nedeniyle meclis 
toplantısına katılamadığını hatırlatan 
Başkan Altepe, Bursa’nın bu tür felaketle-
ri yeniden yaşamaması için yoğun bir ça-
lışma içinde olduklarını söyledi. Altyapı 
yatırımlarının rutin olarak sürekli yapıl-
dığını ancak bu yatırımların görünmedi-
ğini dile getiren Başkan Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi’nin altyapı yatırımlarına 
önem vermediği şeklindeki iddiaların 
ise yersiz olduğunu kaydetti. Her yıl or-
talama 120 milyon TL’yi altyapı yatırım-
larına ayırdıklarını önümüzdeki yıl ise 
140 milyon TL’lik yatırımın planlandığını 
ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir 
Belediye tarihinde toplam 275 kilometre 
yağmur suyu hattı yapılırken, son 6 yılda 
yapılar yağmur suyu hattı 590 kilometre-
yi buldu. Hatta baskından iki üç gün önce 
bölgede dere yatağı BUSKİ ekipleri tara-
fından temizlendi. Bu tür afetler gelişmiş 
ülkelerde de yaşanıyor. Bazı ülkelerin ya-
rısı sular altında kalıyor. Bizim yatırımla-

rımız sayesinde bu felaket ucuz atlatıldı” 
diye konuştu.
Toplantıda söz alan ve özellikle Altınşe-
hir, Hasanağa ve Kayapa TOKİ konutları-
nın her yağmurda sular altında kaldığını 
belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mus-
tafa Bozbey, yeterli altyapı çalışmaları 
yapılıyorsa sorunun nereden kaynak-
landığını sordu. Başkan Altepe, geçmişte 
bataklık olan ve para etmeyen arazilerin 
imara açılması ile yapılan büyük hatanın 
bugün böyle sonuçları ortaya çıkardığını 
kaydetti. Kotu düşük olan bölgede yapıla-
rın plansız yapıldığını kaydeden Başkan 
Altepe, “Buralar bataklıktı, hiç para et-
meyen arsalardı. Buraları imara açıp, sa-
tanlar şimdi altyapıdan şikayet ediyorlar. 
Bunlar geçmiş dönemlerde yapılan işler. 
Biz geçmişte yapılan hataların bedelini 
ödüyoruz. Bölgede altyapı çalışmaları-
mız sürüyor. Sadece o bölgeye 8.7 milyon 
TL’lik yatırım planlanıyor. BUSKİ yoğun 
bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. An-
cak bazı çalışmaların zaman alması nor-
mal. Çünkü Büyükşehir’in sınırları 12 kat 
büyüdü ve son bağlanan ilçelerin çoğun-
da altyapı yok. Su gelirlerinin tamamı alt-
yapı yatırımlarına ayrılıyor. Bu konudaki 
çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.
Başkan Altepe, toplantıda son iyi ay için-
de yapılan çalışmalar hakkında da bir 
sunum yaptı. Özlüce Kavşağı’nın temeli-
nin atıldığını ve inşaatın hızla sürdüğü-
nü hatırlatan Başkan Altepe, yer teslimi 
yapılan Nostaljik tramvay projesinde de 
inşaatın bayramdan sonra başlayacağını 
kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanve-
kili Refik Yılmaz, Amerika Birleşik 

Devletleri (A.B.D.) İstanbul Başkonso-
losu Scott Frederic Kilner’ı Tarihi Bele-
diye Binası’nda ağırladı. Vali Yardımcısı 
Vedat Müftüoğlu ile birlikte Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret eden Başkonsolos 
Kilner, göreve geldiği günden bu yana ilk 
resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Bursa’yı 
çok beğendiğini söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri 
anlatan Yılmaz, “Bursa’nın güzelliklerin-
den tüm dünya ülkelerinden gelecek tu-
ristlerin yararlanmasını istiyoruz. Ame-
rikan dostlarımız da bunların başında 
geliyor. Bursa’nın potansiyelinin keşfe-
dilmesi bizi sevindiriyor” dedi.Başkon-
solos Scott Frederic Kilner da Bursa’nın 
İstanbul’dan sonra çok önemli bir kent 
olduğunu ifade ederek, “ABD ve Türkiye 

arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güç-
lendirmek için çalışıyoruz. Bursa’nın bü-
yük potansiyeli var. Ben de bugün bölgeyi 
daha yakından tanıyıp, detaylı bilgi almak 
için buraya geldim. Bursa’yı çok beğen-
dim. İstanbul’a da yakın olduğundan hem 
Amerikalı hem de Avrupalı turistlerin ge-
lebileceği bir yer, Bursa” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin çöküntü bölgesi olan İn-
tam binaları ile Sıcaksu bölgesini kentin yeni cazibe noktaları 
haline getirecek dev projeyle ilgili olarak TOKİ ile ön protoko-
lü imzaladı. 

Sıcaksu ve İntam’da
dönüşümün startı verildi

Akçalar Mezbahası
modernize ediliyor

Çekirge İn-
tam bölge-

sinde, 2006 yılı-
nın şubat ayında 
meydana gelen 
heyelan sonucu 
yıkılan İntam 95 
ile 97 apartman-
larının yıkıldığı 
bölge ile ilgili ilk 
somut adım atıl-
dı. Bölgeyi kentin 
yeni cazibe mer-
kezine haline getirmek için uzun sü-
redir proje çalışmalarını sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, bölgenin yeniden 
yapılandırılması için geçtiğimiz aylarda 
prensipte anlaştığı TOKİ ile ön protoko-
lü imzaladı. Proje kapsamında sadece 
çöken binaların değil bölgenin bütün 
olarak ele alınacağını ifade eden Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, “Urgancıoğlu ve Tezcan Apartman-
ları, Baro evleri ile İntam 101 de proje 
kapsamına alındı. Bu projede de kar 

amacı gütmeyen 
TOKİ, çekirgeyi 
yeniden cazibe 
merkezi haline 
getirecek” dedi.
TOKİ ile imza-
lanan ön pro-
tokolle birlikte 
Sıca ksu ve İn-
tam bölgele-
rindeki kentsel 
d ö n ü ş ü m ü n 
startını da net 

olarak verdiklerini ifade eden Başkan 
Altepe, toplamda 210 bin metrekarelik 
yıpranan kentsel dokuların bu projeyle 
prestijli mekanlar haline getirileceğini 
kaydetti. TOKİ ile projelere son şeklinin 
verilmesinin ardından Sıcaksu bölge-
sinde 310 ve İntam bölgesinde de 220 
hak sahibi ile masaya oturup anlaşma 
sağlanacağını dile getiren Başkan Al-
tepe, uzlaşma sağlanmasının hemen 
ardından da ilk kazmanın vurulacağını 
ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devri 
nedeniyle geçtiğimiz yıl 21 Aralık’ta ke-
sim işlemleri durdurulan Akçalar Mez-
bahasında modernizasyon çalışmaları-
na başlanıyor.
Yaklaşık bir yıldır kapalı olan ve bölge 
halkının sıkıntı yaşamaması için Kur-
ban Bayramı nedeniyle geçici olarak 
açılan Akçalar Mezbahası, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla yeniden 
bölge ekonomisine can verecek. Mez-
bahayı gezip, yapılacak çalışmalar hak-
kında Veteriner İşleri Müdürü Tekin 
Akış’tan bilgiler alan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Akçalar 
bölgesinin en önemli geçim kaynağının 
hayvancılık olduğunu hatırlattı. Bölge 
halkının yoğun talebi nedeniyle mezba-
hayı yeniden ekonomiye kazandırmak 
için çalışma başlattıklarını ve iptal edi-

len tüm belgelerin yeniden çıkartıldı-
ğını dile getiren Başkan Altepe, “Resmi 
işlemlerin tamamlanmasının ardından 
mezbahada yeniden düzenleme çalış-
malarının startını veriyoruz. Moder-
nizasyon için hazırladığımız projeleri 
uygulamaya başlıyoruz. Burası eksiden 
olduğu gibi modernizasyonun ardından 
yine bölge ekonomisinin can damarı 
olacak” dedi.

ç

‘Geçmişte yapılan hataların 
bedelini ödüyoruz’

ABD Başkonsolosu Bursa’yı çok sevdi

ç

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Recep Altepe, ‘Şiddetli yağ-
murlarda sürekli su altında kalan Altınşehir bölgesine gerekli 
altyapı yatırımın yapıldığı’ yönündeki tartışmalara son noktayı 
koydu.

ç



Aralık 2010 Sehir Postası
.

. 7

Her yıl yaklaşık 1,5 milyon 
gencin geleceğine yön vermek 

için girdiği üniversite sınavı öncesi 
hem gençleri sınava motive etmeyi 
hem de Bursa’nın sınavdaki başarı 
ortalamasını yükseltmeyi hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, sınavda 
dereceye giren öğrencileri ödüllen-
dirdi. Atatürk Kongre Kültür Mer-
kezi (Merinos AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda düzenlenen ödül töre-
nine, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra Bursa 
Milletvekili Ali Kul, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, Vali Yardımcısı 
Selman Yenigün, AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın ile ödül almaya hak ka-
zanan öğrenciler ve aileleri katıldı.
Bursa’yı ulaşımdan altyapıya, tarihi 
ve kültürel mirastan spora kadar her 
alanda geleceğe taşımak amacıyla 
yoğun bir çalışma içinde olduklarını 
belirten Başkan Altepe, en önemli 
çalışma alanlarının ise gençlik oldu-

ğunu söyledi. Gençlerin kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeleri ve spora 
daha fazla zaman ayırabilmeleri için 
kısa sürede 78 spor projesini uygula-
maya geçirdiklerini ifade eden Baş-
kan Altepe, “Tüm bu çalışmalar sü-
rerken, üniversite sınavı öncesi böyle 
bir kampanya düzenleyip, gençleri-
mizi daha fazla motive etmek iste-
dik. Böylelikle Bursa’nın üniversite 
sınavındaki başarı ortalamasını da 
yükseltmeyi hedefledik. Her alan-
da olduğu gibi eğitim de Bursa’nın 

öne çıkmasını istiyoruz. Bu 
doğrultuda kampanyamız 
ödümüzdeki yıllarda daha 
da kapsamlı hale getirilecek. 
Ben ödül almaya hak kazanan 
tüm öğrencilerimizi gönül-
den kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Baş-
kan Altepe ve Milletvekili 
Ali Kul, otomobil almaya hak 
kazanan Türkiye 3’üncüsü 
Mustafa Kahraman ile Türki-

ye 7’ncisi Mecit Çelik’e otomobille-
rinin anahtarını teslim etti. Başkan 
Altepe ve protokol üyeleri daha son-
ra ilk bine giren 149 öğrenciye de 
laptoplarını hediye etti. Üniversite 
sınavındaki başarılarıyla otomobil 
almaya hak kazanan Mustafa Kahra-
man ile Mecit Çelik ise kampanyanın 
başarıları üzerinde önemli bir etkisi 
olduğunu ve otomobil hayallerinin 
de Büyükşehir Belediyesi ile gerçek-
leştiğini belirtti.

Şeki’den kardeşlik ziyareti

ç

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 10’a giren 2 öğrenciyi 
otomobil, ilk bine giren 149 öğrenciyi de laptopla ödüllendirdi.

Balkanların yanı sıra doğu illeriyle yaptığı 
kardeşlik ilişkileriyle Türkiye’nin geri kal-

mış tüm noktalarında kalıcı eserler bırakmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi 
olarak bilinen ilçelerden Keles Belediyesi ile de 
kardeşlik protokolü imzaladı. Büyükşehir im-
kanlarıyla bölgenin yeniden şekillenmesini he-
defleyen protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile Keles Belediye Başkanı Mustafa 
Bektaş arasında imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi olarak merkeze bağlı 7 il-
çede tam bir yatırım hamlesi başlattıklarının altı-
nı çizen Başkan Altepe, diğer ilçelerin acil çözüm 
bekleyen sorunlarına da el atmaya çalıştıklarını 
söyledi. Dağ yöresi ilçelerinde Keles’e de bugüne 
kadar bir takım destekler verdiklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bu kardeşlik protokolüyle artık 
bölgeye daha fazla ilgi gösterebileceğiz. Kocayay-
la zaten tüm Bursalıların buluşma noktası. Başta 
bu bölge olmak üzere ilçede göçün önlenmesi ve 
ekonomik kalkınmanın sağlanması noktasında 
gerekli yatırımları başlatacağız. Bu dönem en 
büyük amacımız ulaşabildiğimiz her noktaya hiz-
met götürmek” dedi.
Büyükşehir Belediyesi özellikle bu dönemde Ke-
les ile yakın ilişkiler içinde olduğunu dile getiren 
Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş da, ilçe-
lerine gösterdiği ilgi nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Bursa’ya en fazla göç veren ilçele-
rin başında Keles’in geldiğini hatırlatan Başkan 
Bektaş, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata 
geçireceğimiz projelerle göçün önüne geçmeyi 
hedefliyor. Bu kardeşlik protokolü ile ilçemizin 
kaderinin değişeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Azerbay-
can ziyareti sırasında gündeme gelen, doğal 

güzellikleri ve ipekböcekçiliği ile benzer özellik-
ler taşıyan Bursa ile Şeki’nin kardeş şehir olması 
yolunda ilk adım atıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Azerbaycan’dan gelen Prof. Zekeriya Ali-
zade ve Prof. Adalet Tahirzade’yi Tarihi Belediye 
Binası’nda ağırladı. Azerbaycan’ın Şeki şehri tem-
silcileri Alizade ve Tahirzade, Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a Şeki’yi tanıttı.

Keles 
kardeşlikle
kalkınacak

ç

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Keles 
Belediyesi arasında ‘kardeşlik protoko-
lü’ imzalandı. Protokolle, Bursalıların 
buluşma noktası olan Kocayayla başta 
olmak üzere yapılacak yatırımlarla, 
göçün önlenmesi ve bölgesel kalkın-
ma hedefleniyor.Başarı gençlerden

ödül Büyükşehir’den

Bursa Büyükşehir Belediyesi’-
nin önemli sosyal sorumluluk 

projeleri arasında yer alan barınma 
evi, bu kış da parçalanmış hayat hi-
kayelerinin baş aktörü olan evsiz va-
tandaşları ağırlıyor. Sıcak bir yuvaya 
kavuşmanın ötesinde, sağlık kont-
rolünden geçirilen, giyecek yardımı 
yapılan ve sıcak yemek imkanına 
kavuşan evsizler, yazın gelmesini hiç 
istemiyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin An-
kara Yolu’ndaki Köy Hizmetleri eski 
binasında bu yıl da hizmete açtığı ba-
rınma evi, onlar için soğuk kış gün-
lerini huzur içinde geçirebilecekleri 
bir yuva oldu. Sadece başlarını soka-
cak bir yuvaları olsun diye kışın gel-
mesini bekleyen evsiz vatandaşlar, 
barınma evinde sadece konaklama 
değil, sağlık başta olmak üzere çeşitli 
sosyal imkanlardan da yararlanma 
şansı da buluyor

Havaların soğumaya başlamasıyla 
birlikte kapılarını açan ve halen 104 
kişinin kaldığı barınma evini ziyaret 
eden Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, 150 kişi kapasiteli 
barınma evinde ihtiyaç halinde ka-
pasiteyi daha da artırabilecekleri-
ni söyledi. Barınma evinde kalan 
vatandaşlarla çay içip, sohbet eden 
Başkan Altepe, “Bursa’yı daha sağ-
lıklı ve yaşanabilir hale getirmek için 
yaptığımız yatırımların yanında sos-
yal projelerimizle özellikle dezavan-
tajlı gurupların sorunlarını ortadan 
kaldırmaya çalışıyoruz. Bu açından 
barınma evine de büyük önem veri-
yoruz. Kışı geçirecek sıcak bir yuva-
sı olmayan vatandaşlarımızı burada 
ağırlıyoruz. Sadece konaklama değil, 
her türlü sağlık hizmetlerinden de 
yararlanabiliyorlar. Bu hizmetimiz 
havalar ısınana kadar devam edecek” 
diye konuştu.

Evsizlere Büyükşehir şefkati
Yaz aylarını sokaklarda ve inşaatlarda geçiren evsiz vatandaşlar, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin açtığı barınma evi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

ç
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2010 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Bursa’yı sağlıklı, yaşanılabilir ve ulaşılabilir bir kent haline getirmek  
amacıyla ulaşımdan çevreye, spordan tarihi ve kültürel mirasın ayağa  

kaldırılmasına kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen  
Büyükşehir Belediyesi 2010 yılını dolu dolu geçirdi.

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Uludağ’ı  
yeni baştan ele alan Büyükşehir Belediyesi, tarihi eser  

restorasyonlarında da hız kesmedi. 

Uludağ’da yetkiler geliyor
Uludağ’ın yeniden bir cazibe merke-
zi haline getirilmesi amacıyla, ilgili 
bakanlıklardan altyapı yetkisi alındı. 
Üst yapı yetkisinin de verilmesiyle 
bölgede yatırımlara başlanacak.

Örnek yüzme havuzu 
Mudanya’nın Güzelyalı 
Mahallesi’nde yaptırılacak olan 
Mudanya Yüzme Havuzu’nun temeli 
atıldı. 300 metrekarelik alan üzerin-
de hizmet verecek olan tesisin 5 ay 
içerisinde tamamlanması hedefle-
niyor.

Kavşaklar nefes aldıracak 
İzmir yolu ile Mudanya yolu üzerin-
deki iki kilit noktada trafik düğümü-
nün çözülmesi amacıyla iki önemli 
kavşağın temeli atıldı. Emek ve 
Özlüce Kavşaklarında inşaatlar hızla 
sürüyor.

Sahiller değer kazanıyor 
Mudanya ve Gemlik sahillerinde ça-
lışmalara hız verildi, Gemlik’e bağlı 
Karacaali’deki Narlı Tesisleri’ndeki 
onarım çalışmaları tamamladı. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sosyal tesise dönüştürülen tesisler, 
halkın kullanımına açılıyor.

Bilgi şöleni sürüyor 
Bursa 2. Su Sempozyumu, Şair 
Ahmet Paşa Sempozyumu, ‘Ulus-
lararası Osmanlı Coğrafyasında 
Çarşı Kültürü Sempozyumu, Ulus-
lararası Hocazade Sempozyumu ve 
Osmanlı’da İpek Yolu Çalıştayı gibi 
etkinliklerle Bursalılara bilgi şöleni 
yaşatıldı.

Altıparmak’ta değişim 
Çevre duvarları kaldırılarak, yapılan 
çevre düzenlemesiyle Altıparmak’a 
meydan olarak kazandırılan Os-
mangazi Kaymakamlığı bahçesi 
halkın kullanımına açıldı. Çalışmalar 
kapsamında binanın dış cephesi te-
mizlenirken pencereleri de yenilendi. 

Yeni yaşam alanları
Çiftehavuzlar Mahallesinde yaptı-
rılan 13 bin m2’lik yaşam merkezi 
tamamlanırken Kayhan’daki Eski 
Tekel Binasının kaldırılması çalış-
malarında sona yaklaşıldı.

Hafızamız tazeleniyor
“Uludağ’ın Beşibirliği; Bursa Kızık 
Köyleri”, ‘Çarşının Öyküsü’, ‘Bursa 
Ziraat Mektebi’ ve ‘Heykel Önü Fo-
toğrafları Sergisi Kitabı’ gibi eserler 
Bursa belgeliğine kazandırıldı.

Yatırımcıların Bursa turu
Yılın ilk ayında düzenlenen Geli-
şen Kentler Zirvesi ile gayrimenkul 
sektörünün önemli yatırımcılarına 
Bursa’daki yatırıma açık bölgeler ta-
nıtıldı. Santral Garaj ve Yalova yolu 
gibi dönüşüme açık alanlar yatırım-
cılara gezdirildi.

Tarihe yatırım tam gaz
Mahkeme Hamamı, Kayıhan Hama-
mı, Kütahya Hanı, Eskişehir Hanı, 
Yıldırım Cami minareleri, Mudanya 
eski Zeytin hali restorasyonunun 
yanında Ulu Cami çevre düzenleme 
çalışmaları hızla sürüyor.

Demir ağlar kenti sarıyor
Bursaray’ı Üniversite ve Emek ile 
buluşturacak hatlarda inşaat ça-
lışmaları hızla sürerken, üniversite 
hattının inşaatı tamamlanan Altınşe-
hir, Ertuğrul, Özlüce istasyonlarında 
deneme seferlerinde son aşamaya 
gelindi.

Tramvay üretim üssü 
Durmazlar Makine işbirliğiyle hayata 
geçirdiği projeyle Bursa, otomotiv-
den sonra tramvay üretiminin de 
merkezi oluyor.

Büyükşehir’in yatırımlarıyla Bursa 1 yılı dolu dolu geçirdi



Aralık 2010 Sehir Postası
.

. 9

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011

Bursa’nın ‘spor kenti’ kimliğini öne çıkarmak için okullara spor  
salonları yapılırken, hafif raylı sistem ağını genişletecek projeler 

uygulamaya sokuldu. Yeni açılan yollarla kent içi ulaşım nefes alırken, 
tramvay üretim projesiyle sanayiye yeni bir boyut getirildi.

Yunuseli’de düğüm çözüldü
Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma 
Bakanlığı arasında imzalanan son 
protokolle Yunuseli havaalanının 
hizmete açılmasının önündeki tüm 
engeller kaldırıldı. 

En büyük Skatepark açıldı 
Paten, kaykay ve bmx sporlarının 
yapılabileceği ve 5 bin metrekare-
lik alanıyla Türkiye’nin en büyük 
Avrupa’nın 4. büyük kaykay parkı 
olan Skatepark, Kaplıkaya Cazibe 
Merkezi’nde hizmete açıldı.

Stadyumda sona doğru 
Velodroma yapılacak yeni stadyum-
la ilgili Paşa Çiftliği’nin sahiplerine 
ait olan 28 dönüm alan kamulaştırıl-
dı. Bölgedeki spor tesislerinin tahliye 
işlemleri sürüyor.

Kentin vitrini yenileniyor
Atatürk Caddesi’nde başlatılan 
çalışmada tüm binaların cepleri 
düzenleniyor, tabela kirliliği ortadan 
kaldırılıyor. Cumhuriyet Caddesi’nde 
uygulanacak projenin de hazırlıkları 
tamamlandı. 

Alev savaşçıları güçleniyor 
İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesin-
de görevlendirmek üzere 50 itfaiye 
eri göreve alındı. Beşevler Küçük 
Sanayi İtfaiye binası ile Mudanya 
İtfaiye binalarının inşaatları da hızla 
sürüyor.

Tek merkezden hizmet
Heykel’de faaliyet gösteren Me-
zarlıklar Şube Müdürlüğü ile 
Emirsultan’da bulunan gasilhane, 
Acemler’deki yeni yerine taşındı. 

Bursa nefes alıyor
Göynüklü yolu, Yeni Mahalle Piremir 
arasındaki yol, Geçit ile Özlüce’yi 
birbirine bağlayacak yol, Çalı yolu 
genişletme, Soğanlı Bulvarı 30 met-
relik imar yolu ve Mimar Sinan Bul-
varı ile ulaşım nefes almaya başladı.

Merinos AKKM açıldı
Bursa’yı bir kongre kenti haline 
getirmek için yaklaşık 110 milyon TL 
harcanarak yaptırılan Atatürk Kong-
re Merkezi Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 

Çevre hassasiyeti
Sanayi atıkları nedeniyle zehir 
kusan derelerde ıslah çalışmaları 
yürüten Büyükşehir Belediyesi, 
kirliliğe yol açan işletmelerle müca-
dele konusunda da düğmeye bastı. 
Firmalara arıtma tesislerini kurmala-
rı için firmalara 6 ay süre verildi.

Sosyal belediyecilik
Geleceğin Bursa’sı inşa edilirken 
toplumun dezavantajlı kesimleri 
ihmal edilmedi. İhtiyaç sahiplerine 
gıda giyecek ve yakacak yardımları 
yapıldı.

Cazibe merkezi Gölbaşı...
Özel bir firmanın balık yetiştiriciliği 
yapmasından dolayı 20 yıldır halkın 
kullanımına kapalı olan Gölbaşı 
Gölet’i, yeniden Bursa’ya kazandır-
dı. Yaklaşık 2 bin 100 dönüm araziyi 
de içine alan bölge doğu yakasının 
cazibe merkezi olacak.

Spora büyük yatırım 
Değirmenönü Spor Salonu hizme-
te açılırken, Şehit Piyade Er Nezir 
Akgül ve Koç İlköğretim Okulu ile 
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi spor 
salonlarının inşaatları da tamamlan-
dı. Atıcılar Spor Kompleksi’nin ise 
temeli atıldı.

Büyükşehir’in yatırımlarıyla Bursa 1 yılı dolu dolu geçirdi
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Ulaşımın geleceği şekilleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü, Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Sabancı Vakfı Hibe 
Programı Kadınların Çok Yönlü Güçlen-
dirme Projesi ortaklığında hayata geçiri-
len “İşlevsel Okur-Yazarlığı” gönüllü öğ-
retici okuma yazma semineri, Bursa Kent 
Konseyi’nin katkılarıyla Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde başladı. 32 gönüllü-
nün katıldığı seminer, 8 Aralık Çarşamba 
gününe kadar devam edecek. AÇEV eğit-
menleri Suna Aslan ve Ayşe Gücenmez 
tarafından gerçekleştirilen eğitimde, ka-
tılımcılara ‘Genel İşlevsel Okuma Yazma 
Programları Prensipleri’ ile ‘Okuma Yaz-
manın Yetişkinlere Yönelik Teknik Bilgile-
ri’ ve uygulamalar hakkında bilgiler veri-
liyor. Kurs sonunda başarılı olan gönüllü 
yetişkinler, Halk Eğitim merkezleri işbir-
liğinde ‘I. Kademe Okuma Yazma Kursu’ 
açma hakkı kazanacaklar.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadı-
nın Siyasi Yaşamı Çalışma Grubu ve Ka-
Der Bursa Şubesi işbirliği ile düzenlenen 
toplantıya, Ka-Der Genel Merkez Yöne-

tim Kurulu Üyesi 
Feyzal Gülfidan 
konuşmacı olarak 
katıldı. Gülfidan, 
katılımcılara, ka-
dınların sosyal ve 
duygusal yaşam-
dan beklentileri 
ile ilgili bilgiler 
verdi.
Atatürk Kongre 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplan-
tıda, kıskançlık ve rekabet ile mücadele, 
görünür olmak, toplumsal cinsiyet algısı, 
kadın ve erkeklerin karar alma mekaniz-
malarındaki yeri ve kıskançlıkla başa çık-
ma yöntemleri ele alındı.

Mudanya’da 2004 yılından itibaren 
küçük çapta yapımına başlanan, 

ancak yeterli olmayan yağmur giderle-
rinin ilk büyük etabı BUSKİ´nin ihalesi-

nin ardından start 
aldı. Halitpaşa 
Mahallesi Münir-
paşa Sokağı´ndan 
başlanan yağmur 
suyu hat döşe-
me işinin 3.5 yıl 
içinde bitirilmesi 
planlanıyor.
Ana hatlara 
1000´li k boru-

lar döşenirken, ara hatlara da 400 ve 
500´lük giderler döşeniyor. Derelerin 
üzerine bakslar döşenip, derelerin taş-
ması önlenecek. BUSKİ yetkilileri, etap 
etap ihalelerle bu işi 3.5 yıl içerisinde 
bitirmeyi planlıyor.

Başkan Recep Altepe, 
Bursa’nın geleceği için büyük 

önem taşıyan 1/100000 ölçekli İl 
Çevre Düzeni ile Bursa Ulaşım Ana 
Planlarının Bursa Kent Konseyi’nde 
konuşulduğunu ve toplumun tüm 
kesimlerinin görüşlerinin alındı-
ğını belirterek, kentin geleceğine 
yönelik kararların kent dinamikle-
riyle birlikte alındığını vurguladı. 
Gerek çevre düzeni planlamaları, 
gerekse ulaşım konusunda planla-
malarda ortak akılla hareket ede-
rek Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
planları hayata geçireceklerinin 
altını çizen Başkan Altepe, “Bundan 
sonra yapılacak işlerin, kentin ve 
toplumun menfaati doğrultusunda 
yapılacak. Kültür ve medeniyet baş-
kenti Bursa’da örnek çalışmalara 
imza atmak istiyoruz” dedi. Ulaşım 
Ana Planı’nın çok önemli bir çalış-
ma olduğuna dikkati çeken Başkan 
Altepe, “Ulaşım Ana Planı geçmiş 
dönemlerde de yapılmaya çalışıldı. 
Ancak Bursa çok hızlı bir büyüme 
gösteriyor. Şu anda 40 – 50 bin ki-
şilik nüfusa göre planlanmış cadde-
ler merkezde 1 milyon, dışarıdan 
gelenlerle birlikte 2,5 milyon insa-
na hizmet etmeye çalışıyor” diye 
konuştu.
Ulaşım Ana Planının  
hedefi 2030 
Başkan Altepe, Bursa’nın artık 7 
merkez ilçeli bir şehir olduğunu 
ve merkezin dışında da yerleşim 
alanları olduğunu hatırlattı. Yakın-
da il sınırının Büyükşehir sınırları 
olarak belirleneceğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Kentin merkezi 2 
milyonu aştı. 2 milyonun üzerin-
deki kentlerde Büyükşehir sınırla-
rı 50 kilometreye çıkıyor. Yakında 
belki sınırlarla ilgili yeni düzenle-
me gerçekleştirilecek. Bunun için 
kısa, orta ve uzun vadede yapılacak 
düzenlemeler gerekiyor. Hafif raylı 
sistem düzenlemeleri, yeni ulaşım 
ve yol düzenlemeleri gerekiyor. Biz-

ler her konuda uzman kurumlarla 
çalışıyoruz. Bu işi de Pekin, Mosko-
va ve Berlin gibi büyük kentler baş-
ta olmak üzere 30’un üzerinde dün-
ya başkentlerinde yapmış bir firma 
olan Dr. Brenner firması, İstanbul 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri 
ve Büyükşehir Belediyesi uzmanla-
rıyla yapmayı tercih ettik. Ulaşım 
Ana Planı kapsamında ulaşım ve 
trafikle ilgili altyapı ve düzenleme-
ler yapılacak. Bursa artık İstanbul, 
Ankara ve İzmir’in buluşma noktası 
ve Türkiye’nin 3. büyük şehri ola-
cak. Biz de planlarımızı buna göre 
yapıyoruz. Ulaşım Ana Planı’nı ya-
parken de 2030 yılı projeksiyonunu 
hedef alıyoruz” şeklinde konuştu.
Tarihi dokuyu  
korumak gerek
Ulaşım Ana Planı’nın oluşturulma-
sında İTÜ uzmanları ve Büyükşehir 
Belediyesi bürokratlarıyla birlikte 
çalışacak olan Dr. Brenner firması 
adına, Dr. Manfred F. Brenner de 
ekibi Muvaffak Ciğ, Dirk Koppersc-
hlager, Ali Çömezoğlu ve Günter 
Benclias ile birlikte çalışmalar 
hakkında başkanlara bilgiler verdi. 
Dünyanın globalleşmesi aşama-
sında şehirler ve bölgelerin birbir-

leriyle yarışır hale geldiğini dile 
getiren Dr. Brenner, “Rekabeti ka-
zanan bölgelerle diğerleri arasında 
yüksek kentsel kalite ve yaşanabilir 
bir kent hayatı farkı olacak. Ulaşım 
Ana Planı olan kentlerde en önemli 
avantajlar ise en büyük ekonomi, 
ticari alanların ve konut kalitesinin 
artması olacaktır. Altyapısı iyi olan 
şehirler en iyi eğitim kalitesine sa-
hip olur. En önemli üniversiteler 
orada olur. En iyi kültür ve eğlence 
imkanları bu şehirlerde sunulmak-
tadır. Ulaşım ana Planı, çevre dostu, 
modern ulaşım ve trafik sistemle-
rini de beraberinde getirir. Ulaşım 
Ana Planı’nın amaçları da bunlar 
olmalıdır. Dünya da artık ülkeler 
gelir gider boyutları açısından bir-
birine yaklaşmaya başladı. Bu yüz-
den gelecekte üretim yapan şirket-
lerin eğitimleri elemanlarını daha 
kolay bulabileceği daha rahat şe-
hirleri bulup oralarda yatırımlarını 
yapacaktır. Bu konuda Bursa’nın 
çok büyük bir şansı var. Tarihsel ge-
lişimi, üniversite olarak çok iyi bir 
kent. Bursa’nın derin geçmişi ve ta-
rihi dokusunu görünce bu çalışma-
yı yaparken bu dokuyu korumanın 
da gerekliliğini anladık” şeklinde 
konuştu.

Okuma yazma 
seferberliği

Sorunlarını Paylaştılar

Yağmursuyu hatları
döşeniyor

ç

ç
Bursa Kent Konseyi, “İşlevsel 
Okur-Yazarlığı” başlıklı gö-
nüllü öğretici okuma yazma 
seminerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Ulaşım Ana Planı çalışmala-
rında gelinen noktayla ilgili Başkan Recep Altepe ve 7 merkez ilçe belediye başka-
nı çalışmayı yürüten Dr. Brenner, firması yetkililerinden bilgi aldı.



Aralık 2010 Sehir Postası
.

. 11

Finans dünyasının
Bursa buluşması

Mudanya’da tarih canlanıyor

Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Osmangazi Sa-

lonu’ndaki konserle Bursa´da ilk kez 
sahne alan İtalyan Şef Frencesco Belli 
yönetimindeki Orkestra´nın diğer ünlü 
konuğu ise, Türk müziğinin efsane yo-
rumcusu ve dünya sanatçısı piyanist İdil 
Biret oldu. Bursa Filarmoni Derneği´nin 
desteğiyle bu sezon büyük ilgi gören 
BBDSO´nun konseri ilgiyle dinlendi.

Şef Francesco 
Belli´nin yöneti-
mindeki BBDSO, 
konserin ilk eserin-
de W.A.Mozart´ın 
“Saraydan Kız 
Kaçırma Operası 
Üvertürü”nü ses-
lendi. Bursalı sen-
foniseverler, bu 
eserin ardından 
yıllar sonra İdil 
Biret´in mükem-
mel yorumuyla, 
yine Mozart´ın “24 
numaralı do mi-

nör Piyano Konçertosu”nu dinledi. Eser 
sonrası sanatseverler tarafından ayakta 
alkışlanan Biret, çiçek yağmuruna tutul-
du. Orkestra, konserin İkinci yarısında, 
F. Mendelsshon´un 4 numaralı “İtalyan 
Senfonisi”ni dinleyiciyle buluşturdu. 
Böyle önemli bir konsere ev sahipliği 
yapan Merinos AKKM’nin Genel Koor-
dinatörü Mehmet Semih Pala, sanatse-
verleri, günün anısına ünlü sanatçı İdil 
Biret’e çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, geçtiğimiz hafta lise öğrencisi Didem 
Zeynep Çakar’ın trafik kazası sonucu 
yaşamını yitirdiği Bursa İzmir Karayo-
lu Emirkoop girişine bir yaya üst geçidi 
yapılması için çalışmaların başlatıldığını 
söyledi.
Başkan Altepe, bugüne kadar yaklaşık 6 
kişinin trafik kazaları sonucu yaşamını 
yitirdiği son olarak da geçtiğimiz hafta 
Fatih Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Didem 
Zeynep Çakır’ın can verdiği olay yerinde 
incelemelerde bulundu. Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yardım-
cısı Bayram Vardar, Başkan Danışmanı 
Levent Fidansoy ile AK Parti Nilüfer İlçe 
Başkanı Alpaslan Yıldız’ın da hazır bulun-
duğu inceleme gezisinde bölgeye bir üst 
geçit yapılması için çalışmaların hemen 
başlatıldığını vurguladı.
Üst geçit çalışmasının kısa zaman içinde 
tamamlanacağını dile getiren Başkan Al-
tepe, bunun yanında ana yol üzerindeki 
durak düzenleme çalışmalarının da sür-
düğünü sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayın-
da yapılan açılışının ardın-

dan 16 aylık sürede konferans, 
sergi, eğitim-kurs, genel kurul, 
konser, gezi gibi 800’ün üzerinde 
etkinliğe ev sahipliği yapan Meri-
nos AKKM, ‘Halka Arz Seferberli-
ği Zirvesi’ ile finans dünyasının 
baş aktörlerini Bursa’da ağırladı. 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası (İMKB), Türkiye Ser-
maye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği (TSPAKB) ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiy-
le düzenlenen zirveye ev sahipli-
ği yapan Merinos AKKM, finans 
dünyası temsilcilerinden de tam 
not aldı. Halka arz potansiyeli ta-
şıyan şirketleri, halka arz süreci-
nin tüm aşamalarında görev alan 
uzmanlar ve kurumları bir araya 
getiren ‘Halka Arz Seferberliği 
Zirvesi’nde İMKB’de işlem görme-
yen 100’ün üzerinde şirket ve 600 
katılımcı yer aldı. Finans kuruluş-
ları, salonlarda yapılan oturumla-
rın yanı sıra fuaye alanına kurulan 
stantlarla da Bursalı yatırımcılar-
la buluşma fırsatı buldu.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat 
Öztangut, İMKB Başkanı Hüseyin 
Erkan, Serbest Piyasa Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Vedat Akgiray gibi 
önemli isimler Bursalı yatırımcı-
lara görüşleriyle ışık tuttu. “Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma ve 
Sürdürülebilirlik İçin Halka Açıl-
ma” ve “Halka Arzda Yol Haritası” 
konulu oturumlarla borsaya açıl-
manın avantajları yatırımcılara 
anlatılırken, Asaf Savaş Akat, De-
niz Gökçe ve Mahfi Eğilmez gibi 
ekonominin önemli isimleri Eko 
Diyalog programıyla sermaye ve 
para piyasalarıyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu.
İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, Me-
rinos AKKM Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala’dan Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nin yöne-
tim sistemi ve teknik kapasitesi 
hakkında bilgiler aldı. Sergiledik-
leri farklı yönetim anlayışıyla Me-
rinos AKKM’yi Türkiye ve dünya 
genelinde tanıtım için önemli ça-
lışmaları hayata geçirdiklerini be-
lirten Pala, Bursa’yı kongre kenti 
haline getirmekte kararlı oldukla-
rının altını çizdi.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa 
kaldırma çalışmalarını merke-
ze bağlı 7 ilçede de yoğun olarak 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
Mudanya’da bir dönem ekono-
minin merkezi olan eski zeytin 
halinin bulunduğu alanı turizme 
kazandırmak için çalışmalara baş-
ladı. Yaklaşık 820 metrekarelik 
alan üzerindeki eski dükkanların 
tamamı yıkılırken, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, böl-
gede devam eden çalışmaları ye-
rinde inceledi. Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan Aktürk ve AK Parti 

İlçe Başkanı Kadir Kahraman’ın 
da katıldığı inceleme gezisinde 
çalışmalar hakkında bilgi alan 
Başkan Altepe, hayata geçirecek-
leri kentsel tasarım projesiyle il-

çeye önemli bir değer katacakla-
rını söyledi.
 Başkan Altepe, 660 metrekare-
lik taban alandan oluşan 27 adet 
dükkan ile 1350 metrekarelik 
meydanın özgün kimlik koruna-
rak yeniden halkın kullanımına 
açılacağını kaydetti. Bursa’nın sa-
hile açılan kapısı olması nedeniyle 
Mudanya’ya büyük önem verdik-
lerini dile getiren Başkan Altepe, 
“Nisan ayında bitirmeyi hedefle-
diğimiz bu projenin ilçe turizmine 
hareket katacağına inanıyorum” 
dedi.

Merinos AKKM’de
İdil Biret rüzgarı

Emirkoop girişine
üstgeçit yapılıyor

ç

ç

Bursa Bölge Devlet Sen-
foni Orkestrası (BBDSO), 
“Ulu Önder Atatürk´ü Anma 
Konseri’nde, çok özel dakika-
lara ev sahipliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmala-
rı kapsamında hazırlanan Mudanya Tahirağa Hamamı çevresi (eski zeytin hali) 
kentsel tasarım projesinin startını verdi.

Türkiye finans dünyasının baş aktörlerini ağırlayan Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen ‘Halka Arz Seferberliği Zirvesi’nde Bur-
salı yatırımcılara halka arz yoluyla fon temini ve finansman sağlamaları konusun-
da bilgiler verildi.
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Türkiye’nin ilk Bilim ve Teknoloji Merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da ku-
ruluyor. Bölgeye hitap edecek merkezin 20 milyon nüfusa hizmet vermesi planlanıyor.

Bilim ve teknoloji
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos AKKM 
Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında 
kentte kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni kamuoyuna 
tanıttı. Bursa’da kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkati çeken Başkan Altepe, 
projenin imalat aşamasına geldiğini kaydetti. Bursa’nın 
marka bir kent haline gelmesi için dünya kentlerinde bu-
lunan prestijli yapılarının bu kentte de olması gerektiğine 
inandığını belirten Başkan Altepe, “Bursa Dünya gündemin-
de en önemli yerde olmalıdır. İstiyoruz ki dünyanın en güzel 
stadyumu Bursa’da olsun. Belediye binamız en güzel şekil-
de olsun diye dünyanın her yerindeki belediye binalarını in-
celiyoruz. Kayak merkezinden dişli trene, tarihi dokulardan 
termal kaynaklarına kadar her şeyin en iyisi Bursa’da olsun 
istiyoruz” dedi.
Dokunmamak yasaktır
Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili çalışmaların bir yıldır 
sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. ve Etüd Projeler Daire Başkanlığı 

ekipleri ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yu-
suf Ulcay’ın da katılımlarıyla, dünyadaki benzer yapıların 
incelendiğini kaydetti. Başkan Altepe, Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin çocukların, gençlerin ve toplumun ilgisini bili-
me ve teknolojiye çekerek bu alanda fark oluşturma ama-
cıyla hayata geçirildiğini söyledi. Dünyanın birçok kentinde 
müze olarak kurulan bu merkezlerde oluşturulan mekan-
lara ve ünitelere dokunmanın yasak olduğuna işaret eden 
Başkan Altepe, “Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde ise 
çocukların görme, işitme ve özellikle dokunma duyularına 
hitap eden bir sistem uygulanacak. Merkeze gelen çocuklar 
burada oluşturulacak bilimsel ve teknolojik ünitelere doku-
narak hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Bu yüzden pro-
jemizin sloganını da ‘Dokunmamak Yasaktır’ olarak belir-
ledik. Bu merkezde çocuklar her şeyi görecek, dokunacak, 
test edecek ve öğrenecekler” dedi.
TÜYAP Fuar Alanı’nın yanındaki 10 bin metrekarelik alanda 
kurulacak merkez içerisinde bilim ve teknoloji alanında 170 
farklı ünite yer alacak. Türkiye, Almanya ve Hollanda’daki 
uzman firmalarda üretilecek ünitelerin yer aldığı merkezin 
1 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

Bursa bilimin
merkezi oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi’nin 12. kuruluş yıldö-

nümünde, çocuklara hayvan sevgisi aşı-
landı. Etkinlikte hayvanların yaşamlarını 
yerinde izleyen çocuklar, doğal hayatla 
ilgili fikir sahibi oldu.
Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluş yıl-
dönümünde 3 okuldan 240 öğrenciyi 
ağırladı. Çocukların hayvanlara karşı 
duyarlılıklarının gelişmesi ve doğal or-
tamı yakından gözlemlemeleri hedefiyle 
gerçekleştirilen etkinlikler, renkli görün-
tülere sahne oldu. Çocuklara hayvan sev-
gisinin aşılandığı programda, hayvanat 
bahçesini ziyaret eden öğrenciler, önce-
likle yapılan sunumda hayvanlar hakkın-
da bilgilendirildi.

Çocuklar, sunumun ardından bakıcıları-
nın gözetiminde besledikleri hayvanları 
daha yakından tanıma fırsatı buldular. 
Bakıcılarla birlikte boş maymun kafesi-
ne giren öğrenciler, Habeş maymunları 
için hazırlanan yiyecekleri de kafeslere 
bıraktılar. Doğal yaşama uyum sağlama 
niteliği taşıyan aktivite sırasında heye-
canları gözlerinden okunan çocuklar, 
hayvanların yiyecekleri bulmak için yap-
tıklarını da keyifle izlediler.

Çocuklara
doğal yaşam
tecrübesi

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin 

7 merkez ilçede sür-
dürdüğü 253 tarihi ve 
kültürel mirası ayağa 
kaldırma projesi ara-
sında yer alan Yıldı-
rım Camii orijinal mi-
narelerinin yeniden 
yapılması çalışmalara 
başlandı. Yıldırım Kül-
liyesi bahçesindeki 
caminin önünde dü-
zenlenen ilk harç koy-
ma törenine Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte-
pe, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Vakıflar 
Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar 
katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe törende yaptığı konuşmada, Os-
manlıya 130 yıl başkentlik yapması ve 
ilk 6 padişaha ev sahipliği ile ‘tarih baş-
kenti’ olan Bursa’nın bu özelliğini ön 
plana çıkarmak amacıyla bu dönem 253 
tarihi ve kültürel miras projesinin startı-
nı verdiklerini söyledi. 
Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kontrolünde olan sultan külliyelerinin 
Büyükşehir Belediyesi’nin himayesine 
almak için yoğun çaba harcadıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Devlet Baka-
nımız Faruk Çelik’in de destekleriyle so-
nunda sultan külliyeleri, bakım, onarım 
ve güvenlik gibi tüm hizmetleriyle bizim 
himayemize geçti. Onayı alır almaz ilk 
çalışmamızı burada başlatıyoruz. 1854 
depreminde yıkılan ve bir daha yapıla-
mayan minare ile 1949 yılında yıkılan 
diğer minareyi kısa zamanda orijinaline 

uygun olarak yeniden 
ayağa kaldırmak için 
çalışmalarımızı başla-
tıyoruz” dedi. Yıldırım 
Beyazıd tarafından 
şehrin en doğusuna 
bir anlamda ipek yo-
lunu gözetler şekilde 
hakim bir tepe üze-
rine kurulan külliye 
bütünlüğü içerisinde 
yer alan cami minare-
lerinin restorasyonun 
ardından led sistemle 
aydınlatılacağını ifade 
eden Başkan Altepe, 
caminin geceleri de 
ayrı bir güzelliğe bü-

rüneceğini ve geceleri de Bursa’nın si-
luetine ayrı bir renk katacağını kaydetti.
Törende konuşan Devlet Bakanı Faruk 
Çelik ise önceki gün Başbakan Erdoğan 
ile birlikte Kosova’da bir cami açılışını 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Prişti-
ne’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’nin 
açılışını yaptık. Yine Prizren’deki ecdat 
yadigarımız Sinan Paşa Camii’nin res-
torasyonundaki çalışmaları inceledik. 
Balkanlarda, orta doğuda ve Afrika’da 
ecdadımızın tüm eserlerini ayağa kal-
dırmak için yoğur bir çaba içindeyiz. 
Bu çalışmaları sürdürürken, ecdadımı-
za başkentlik eden Bursa’mızı da ihmal 
etmiyoruz. Başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın gayretli çalışmalı ile tüm 
ecdat yadigarı eserler bir bir ayağa kal-
kıyor” diye konuştu. Törende söz alan İl 
Müftüsü Mahmut Gündüz de tarihi eser-
leri ayağa kaldıran başta Başkan Altepe 
olmak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür etti. Konuşmaların ardından restore 
edilecek minareye ilk harç protokol üye-
leri tarafından kondu.

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıldırım Camii’nin 1854 dep-
reminde ve 1949 yılında yaşanan doğal afetlerde yıkılan iki 
minaresini orijinaline uygun olarak yeniden ayağa kaldırıyor.

Bursa özlenen silüetine 
yeniden kavuşuyor

Enerjimiz 
verimlilik için 

Enerjinin yoğun olarak kullanıldığı 
kamu kesiminde enerji verimliliği 

çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla 
Bursa Valiliği ile ortak hareket eden Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Türkiye Enerji Ve-
rimliliği Derneği (ENVERDER) ile birlikte 
düzenlendiği toplantı, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) ya-
pıldı. Belediyede, eğitimde, sağlıkta ve di-
ğer kamu alanlarında enerji verimliliğinin 
sağlanmasına yönelik stratejilerin belir-
lendiği toplantıya, Vali Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Gürsu Belediye Başkanı Orhan 
Özcü, ENVERDER Genel Başkanı Erkan 
Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri katıldı.
Toplantının açılış töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Enerjinin en yoğun kullanıldığı 
alan ulaşım sektörüdür. Fosil yakıtlı araç-
ların şehrin her bir köşesini dolaştığı bir 
şehirde temiz bir hava sağlamak için ilk 
olarak 50 adet daha az zararlı gaz salımı 
yapan otobüsleri hizmete aldık. Bunun 
temiz çevre için yeterli olmadığını bili-
yoruz. Bu sebepledir ki Bursa’da raylı 
taşımacılığı yaygınlaştırmak istiyoruz. 
Bu alanda yaptığımız çalışmalarımız 
2010 yılı sonunda meyvelerini veriyor 
ve Bursa’ya temiz bir çevre kazandırmak 
adına temiz ulaşım projemiz önümüzdeki 
yıl devreye giriyor” dedi.

Enerji verimliliğinin en önemli çalışma 
alanlarından biri olan aydınlatma konu-
sunda da önemli çalışmaları hayata geçir-
diklerini dile getiren Yılmaz, “Belediyemiz 
bünyesinde bina ve sokak aydınlatmala-
rında klasik akkor flamanlı aydınlatma 
kalmamıştır. Tasarruflu aydınlatmaya ge-
çerek çok önemli bir kazanç sağladık. Şim-
di bir adım öteye giderek ledli aydınlatma 
devrine hazırlanıyoruz. İlk olarak modern 
üst geçitlerimizde kullandığımız ledli lam-
balar ile daha az enerji harcayarak daha 
fazla aydınlık elde edebiliyoruz. Bunu 
Nilüfer Vadisi aydınlatmasında da başarı 
ile uyguladık. 40 bin kilovatlık bir enerji 
kullanmak yerine 6 bin kilovat harcayarak 
hem cebimizi hem de aydınlatmamızı zen-
ginleştirdik” diye konuştu.
ENVERDER Bursa Şube Başkanı Mustafa 
Uysal ise, yüzde 10’luk enerji tasarrufunun 
15 milyar dolarlık bir girdi sağlayacağını 
belirterek, konunun önemine dikkat çekti.

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 
kamu kesiminde enerji verimliliğinin hedef alındığı toplan-
tıda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynaklarının kullanı-
mı konuları masaya yatırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, mezunu olduğu Top-

hane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni 
ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. 
Tophane Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde öğrencilere hitap eden Başkan 
Altepe, geçmişte okuldaki öğrencilerin 
pratik yapmak için kullandıkları makine 
malzemelerinin, okuldaki İbrahim Paşa 
Hamamı’nın restore edilmesinden sonra 
burada yapılacak olan müzede sergile-
neceğini ifade ederek, “Okul içinde bu-
lunan İbrahim Paşa Hamamı’nı restore 
ederek burayı müze haline getirmeyi 
hedefliyoruz. Bu proje tamamlandığında 
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek okul 
içinde yer alan ilk mesleki eğitim müze-
si Tophane Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi’nde açılacak. Geçmişte öğrencilerin 
kullandıkları günümüzde ise işe yarama-
yan makineler, bu müzede sergilenecek. 
Böylelikle gençler hem bu makinelerin ne 
işe yaradığını bilip öğrenecekler, hem de 
okul yeni bir müzeye kavuşacak” dedi.

Başkan Altepe’den nostaljik ziyaret
ç
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Bursa Kılıç Kalkan Halk 
Oyunları Derneği (Tahta-

kıran) Başkanı Metin Dikerel ile 
Ümit Duran, Mehmet Yüşen ve 
Erdoğan Sirkeci, Başkan Altepe’yi 
tarihi belediye binasında ziyaret 
ederek, ekibin yurtiçi ve yurtdı-
şında başarılı çalışmalara imza 
attığını anlattı.  Bu yıl Finlandiya, 
İsveç, Çek Cumhuriyeti, İspanya 
ve İtalya’da Bursa ve Türkiye’yi 
temsil ettiklerini söyleyen Dernek 
Başkanı Metin Dikerel, Başkan 
Altepe‘ye kendilerine verdiği des-
tekten dolayı teşekkür etti. İtalya 
Gorizia’da yapılan bir yarışmada 

‘Folklor Oscarı’nı kazandıklarını 
ve büyük ilgi gördüklerini anlatan 
Dikerel, Başkan Altepe’ye birin-
cilik kupası ile kılıç kalkan rozeti 
vererek, “Bursa’nın sembollerin-
den olan kılıç kalkan kültürünü 
yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Altepe ise kılıç kalkanın 
gördüğü ilgiden dolayı mutlu ol-
duğunu söyledi. Başkan Altepe, 
ayrıca Artvin Vakfı, Birlik Vakfı ve 
Bursa’daki çalışmaları incelemek 
üzerek kente gelen Bosna Her-
sek Federasyonu Mezarlıklar ve 
Şehitlikler Genel Müdürlüğü yet-
kilileri Nurudin Ciho, Fedina Lju-

bunicic ve Indira Causevic ile de 
görüştü. Bursa’yı çok beğendikle-
rini belirten Bosna heyeti, Başkan 
Altepe’ye yörelerine özgü arma-
ğanlar verdi. Nurudin Ciho, Türk 
halkına, Bosna’ya ve Sarajevo’ya 
savaş dönemi ve sonrasında gös-
terdikleri yakınlıktan dolayı te-
şekkür etti. Bosna’yı sık sık ziyaret 
ettiğini belirten Başkan Altepe, 
“Bosna’yı bir parçamız olarak 
görüyoruz. Sarajevo ile kardeşiz. 
Sarajevo, tam bir Osmanlı şehri. 
Özellikle Başçarşı Bursa’yı anım-
satıyor. Bosna ile devamlı bağlantı 
halindeyiz” diye konuştu.

Kılıç Kalkan İtalya’dan ödülle döndü
Bursa’nın simgelerinden kılıç kalkan oyununu dünyaya tanıtan Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği (Tahtakıran), İtalya’nın 
Gorizia kentinde kazandıkları kupayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye armağan etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
kentin yıpranan dokularını dönüşüm projeleriyle modernize etme çalışmala-
rını sürdürürken, kentsel korumada özellikle tarihi ve kültürel miras açısından 
Bursa’yı bir atölye haline getirdiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ile 
konservatuvarın Türk Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği Koroları, konserle-
riyle vatandaşın ayağına gidiyor.

Merkezdeki sanatsal ve kültürel etkinlikleri en 
ücra köşeye bile ulaştırmayı hedefleyen Bü-

yükşehir Belediyesi, bu projeyle Bursalıları müzik-
le buluşturacak. Kent merkezinde hayata geçirilen 
kültürel ve sanatsal etkinlikleri, merkeze ulaşmakta 
zorluk çeken vatandaşlarla buluşturmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar konser-
lerini vatandaşlarla buluşturuyor. Büyükşehir Be-
lediye Bandosu, her Cuma günü saat 16.00’da Kent 
Müzesi önü, Orhangazi Parkı ve Kent Meydanı’nda 
dönüşümlü olarak konserler verecek. İlk konserinde 
Atatürk Anıtı önünde Bursalılarla buluşan bando-
nun çaldığı eserler, vatandaşlar tarafından ilgiyle iz-
lendi. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
de işbirliği yapan bando, ilköğretim okullarına gide-
rek, çocuklara müzik aletlerini tanıtacak. Etkinlikler 
kapsamında okullarda da mini konserler verilecek.
Köylerde konser verilecek
Öte yandan Büyükşehir Belediye Orkestrası’nın 
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları da 
köylere açılıyor. Sanatçılar, köylerden gelen talepler 
doğrultusunda her hafta bir köyde konser verecek. 
Ağırlıklı olarak kent merkezinde düzenlenen etkin-
liklere gelemeyen köylüler de bu sayede müzikle 
buluşacak.
Bursa’da tüm vatandaşların yaşam kalitesini yük-
seltmekte kararlı olduklarının altını çizen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Kent merkezin-
de ne varsa imkanlar ölçüsünde en ücra köşede de 
bu etkinliklerin olmasını sağlayacağız. Vatandaşın 
gelemediği durumlarda da biz tüm etkinliklerimizle 
onların ayağına gideceğiz” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, 
Marmara Belediyeler Birliği, 

TİKA ve Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği tarafından bu yıl ikincisi 
yapılan Avrasya Yerel Yönetimler 
Kongresi kapsamında düzenlenen 
‘Kentsel Koruma’ konulu oturumda 
Türkiye, Makedonya, Lübnan, Azer-
baycan ve Moğolistan’da uygulanan 
projelerden örnekler verildi. Haliç 
Kongre Merkezi Eyüp Salonu’nda 
düzenlenen ve Asya ile Avrupa ülke-
lerinden gelen belediye başkan ve 
yöneticilerinin katıldığı oturumda 
Bursa’daki kentsel koruma çalış-
malarından örnekler veren Başkan 
Altepe, Osmanlı’nın ilk başkenti ve 6 
padişaha ev sahipliği yapması nede-
niyle Bursa’nın çok önemli eserlere 
sahip olduğunu vurguladı.
Bursa’da yok olmaya yüz tutan ta-
rihi eserlerin bir bir ayağa kaldı-
rılması için Osmangazi Belediye 
Başkanlığı döneminde çalışmalara 
hızla başladıklarını dile getiren Baş-
kan Altepe, “Türkiye’deki üniversi-
telerle temasa geçtik. Bursa’da sivil 
toplum kuruluşları akademik oda-
lar ve meslek odaları başta olmak 
üzere her kesimin katkısını alarak 
Bursa’yı tarihi kültürel mirasın ko-
runması konusunda bir atölyeye 
dönüştürdük” dedi. Daha önce ya-
nından geçerken Bursalıların bile 

farkında olmadığı Gökdere Medre-
sesi, Ördekli Hamamı gibi bir çok 
eseri birer kültür merkezi olarak 
Bursa’ya kazandırdıklarının altını 
çizen Başkan Altepe, “ Osmanlı’nın 
ilk eserleri olan, han, hamam, med-
rese, imaret, şifahane ve çarşı gibi 
135 projeyi geçtiğimiz 5 yıl içinde 
Bursa’ya kazandırdık. Bu dönemde 
255 projenin startını verdik. Bu ça-
lışmalarımız bittiğinde Bursa iki dö-
nemde 400’e yakın eser kazanmış 
olacak” diye konuştu.

Bu arada ‘kentsel koruma’ konulu 
oturuma dinleyici olarak katılan ya-
bancı Belediye Başkanları, toplan-
tının ardından Bursa’da uygulanan 
projelerin detaylarını öğrenmek ve 
işbirliği yapmak için Başkan Altepe 
ile görüştü. Kongreye Dağıstan’dan 
gelen Khasavyurt Belediye Başkan 
Yardımcısı İbrahim Aliyev, toplan-
tının ardından Başkan Altepe’nin 
yanına gelerek, Dağıstan’da uygu-
lamak istedikleri projeler hakkında 
bilgiler verdi. Bursa’nın tecrübele-
rinden yararlanmak istediklerini 
belirten Aliyev, Başkan Altepe’den 
destek istedi.
Asya ve Avrupa ülkelerinden ge-
len çok sayıda belediye başkanının 
katıldığı ve iki gün süren kongrede 
yapılan 4 ayrı oturumda beledi-
yelerdeki kentsel koruma proje-
leri ele alındı. Toplantıda, Başkan 
Altepe’nin yanı sıra, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim Karaosmanoğlu, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey ile konuk belediye baş-
kanları ‘Kentsel tasarım uygulama-
ları’ ve ‘Mekansal Planlama Süreci’ 
gibi konularda sunumlar yaptı.

Konservatuvar
sokağa çıktı
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Kentsel korumanın atölyesi Bursa
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Genç güreşçilerden bir başarı daha

Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor kulübü güreş takı-

mı genç sporcuları İstanbul’da 
düzenlenen Uluslararası Cum-
huriyet Kupası Serbest ve Gre-
koromen güreş turnuvasında 
1 gümüş ve 1 bronz madalya 
kazanarak milli takımı gururla 

temsil etti.  İstanbul Fatih Ka-
palı spor salonunda düzenle-
nen ve 13 ülkeden toplam 150 
sporcunun katıldığı Uluslarara-
sı turnuvada 66 kiloda serbest 
stilde mücadele eden Mustafa 
Kaya gümüş madalya kazanarak 
önemli bir başarıya imza attı. 

Aynı stilde 120 kiloda minder-
de boy gösteren İsmail Can ise 
3. olarak bronz madalya kazan-
dı. Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Abdullah Karadağ ise 
turnuvada güreşçileri yalnız bı-
rakmayarak başarılı olan spor-
cuları tebrik etti. 

Bursa büyükşehir belediyespor kulübü 
güreş takımı genç sporcuları uluslararası 

turnuvalarda elde ettikleri başarılarına bir 
yenisini daha ekledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, üzeri kapatılan ve 20 gün son-
ra çalışmaların tamamlanacağı Havuzlupark’ın artık yalnız yazın 2 - 3 ayı değil, 
yılın 365 günü hizmet vereceğini söyledi.

Şampiyon güreşçiler derneği tarafın-
dan bu yıl ilki düzenlenen ‘güreşin 
oscarları’ ödül töreninde bursa büyük-
şehir belediyespor kulübü ‘yılın en iyi 
güreş takımı’ ödülüne layık görüldü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Şampi-
yon Güreşçiler Derneği tarafından bu yıl ilki dü-

zenlenen ‘Güreşin Oscarları’ ödül töreninde ‘Yılın En 
İyi Güreş Takımı’ ödülüne layık görüldü.
Şampiyon Güreşçiler Derneği’-nin bu yıl ilk kez dü-
zenlediği ‘Güreşin Oscarları’ ödül töreni, Ankara Rixos 
Otel’de yapıldı. Güreşi geleceğe daha emin adımlarla 
taşımak adına önemli başarılara imza atan Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı ‘Yılın En 
İyi Güreş Takımı’ seçilirken, ödülü Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ aldı. Bu ödüle 
layık oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Kara-
dağ, ileriki zamanlarda daha önemli başarılara imza 
atacaklarını ve çalışmalarının bu yönde olduğunu dile 
getirdi. 
Geceye Başkanvekili Karadağ’-ın yanı sıra Büyükşehir 
Belediyespor baş antrenörü İsmail Faikoğlu ve Ahmet 
Gülhan, Büyükşehir Belediyespor güreşçilerinden 
Büyükler Avrupa Şampiyonu Tevfik Odabaşı ve Genç-
ler Dünya Şampiyonu güreşçi Ahmet Peker de katıldı.

Özellikle yaz aylarında serin-
lemek isteyen Bursalıların 

buluşma noktası haline gelen Çe-
kirge’deki Havuzlupark, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yatırımlarıyla 
artık yalnızca yaz aylarında değil 
dört mevsim halkın kullanımına 
açılıyor. Üzerinin kapatılmasıyla 
kış aylarında da Bursalılara havuz 
keyfini yaşatacak olan Havuzlu-
park, aynı zamanda yeni bir sosyal 
tesis olarak da hizmet verecek.
Havuzlupark’ta yapılan çalışma-
ları inceleyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
çalışmalar hakkında Burfaş Genel 
Müdürü Mustafa Çaltılı’dan bilgi-
ler aldı. Başkan Altepe, Bursa’nın 
yaşanabilir ve sağlıklı bir kent ha-
line gelmesi için sağlıklı gençlik 
ve sağlıklı toplum oluşturma yo-
lundaki adımları hızlandırdıkları-
nı belirtti. Bursa’yı aynı zamanda 
bir spor kenti yapmak istedikleri-
nin altını çizen Başkan Altepe, bu 
çerçevede her semte spor tesisleri 
kurarak sağlıklı bir nesil hedefine 
ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.
100 spor tesisi yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 

farklı noktalarında 100 spor te-
sisinin yapımını sürdürdüğünü 
ifade eden Başkan Altepe, yeni-
leri yapılırken mevcut tesislerin 
de yenilenerek geliştirilmesinin 
göz ardı edilmediğini vurgula-
dı. Başkan Altepe, Bu kapsamda, 
Bursa’nın 50 yıllık olimpik yüzme 
havuzu Havuzlupark’ın 4 mevsim 
kullanılması için üzerinin kapatıl-
dığını belirtti.

Havuzlupark 20 gün  
sonra hizmete açılacak 
Üzerinin açık olması nedeniyle sa-
dece yaz aylarında kullanılabilen 
Havuzlupark’ın tam kapasite ile 
çalışamadığını ifade eden Başkan 
Altepe, bu nedenle tesisin üzerinin 
kapatılmasıyla ilgili çalışmalarına 
hızla başlandığını ve tamamlanma 
aşamasına gelindiğini kaydetti. Te-
sisin 20 gün içerisinde tamamlan-
masının planlandığının altını çizen 
Başkan Altepe Sadece çatı değil, 
Havuzlupark’ın bir bütün olarak 
ele alındığını dile getirerek, “Kafe-
terya ve soyunma odaları moder-
nize ediliyor. Bunun yanında proje-
de yerden ısıtma sistemi de olacak. 
Böylelikle halkımız sadece yaz 
aylarında değil kar yağarken bile 
havuza girmenin keyfini çıkarabi-
lecek. Bunun yanında yeni düzen-
lemelerle Havuzlupark’ın bir spor 
tesisi olmanın yanında yeni bir 
sosyal tesis olarak hizmet vermesi 
de sağlanacak. Havuzlupark’a is-
teyen yüzmek için gelecek isteyen 
ise doğa harikası bu yerde keyifli 
bir gün geçirmek için gelebilecek” 
diye konuştu.

Belediyespor’a
‘Güreş Oskarı’ Havuzlupark’ta 

4 mevsim yüzme keyfi
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Bursa Büyükşehir Belediye-
si, kentteki altyapı, ulaşım 

ve kentsel dönüşüm yatırımları-
nı sürdürürken, tarihi ve kültü-
rel mirasın korunmasına yönelik 
çalışmalara da ara vermeden de-
vam ediyor. Bu kapsamda tarihi 
Misi Köyü’nü (Gümüştepe Ma-
hallesi) ziyaret eden Başkan Al-
tepe, Misi’nin turizmden hak et-
tiğini payı alabilmesi için gerekli 
yatırımların sırasıyla gerçekleş-
tirileceğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar, Projeler Koordi-
natörü Aziz Elbas ve AK Parti Ni-
lüfer İlçe Başkanı Alpaslan Yıldız 
ile birlikte doğası ve tarihi özel-
likleriyle bilinen Misi Köyü’nü 
(Gümüştepe Mahallesi) ziyaret 
etti. Misi Köyü Muhtarı Yakup 
Gülgen’den, bölgedeki eksikler 
ve ihtiyaçlarla ilgili bilgiler alan 
Başkan Altepe, yerel yönetim 
olarak bu bölgeye önem verdik-
lerinin altını çizdi.
Öncelik dere ıslahında
Cumalıkızık gibi Misi Köyü’nün 
de kent içinde yaşayan bir tarih 
olduğunu ifade eden Başkan Al-
tepe, Nilüfer ilçesinde kalan bu 
bölgenin eski yaşantıyı en gü-
zel şekilde temsil ettiğini söyle-
di. Özellikleri korunan bölgede 
daha önce farklı kurumların ve 
ilçe belediyesinin de çalışma-
lar yaptığına dikkati çeken Baş-
kan Altepe, “Biz de şimdi başta 
Misi’nin ortasından geçen dere-
nin ıslahıyla çalışmalara başla-
yacağız. Köydeki binaların cep-
he düzenlemeleri, restorasyon 
çalışmalarıyla bölgenin kültü-

rel mirasını ortaya çıkarcağız. 
Misi’nin önemli bir turizm nok-
tası haline gelmesi için çeşme-
lerinden, mezarlıklarına kadar 
tüm değerleri gözler önüne seri-
lerek korunacak” dedi.
Yapılacak çalışmalarla Misi’nin 
turizmden hak ettiği payı alma-
sının sağlanacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Öncelikle su ya-
taklarının ıslahı, sivil mimarlık 
örneği binaları restorasyonu, 
cephe düzenleme çalışmaları 
ve her alandaki eksikliklerin gi-
derilmesiyle Misi artık turizme 
yönelecek. Gerek Bursalıların 
gerekse kente gelerek doğal ve 
kültürel değerlerle içi içe olmak 
için tercih ettikleri bir mekan 
haline gelecek” diye konuştu.
Misi’nin yeni adıyla Gümüştepe 
olduğunu hatırlatan Başkan Al-
tepe, bu bölgeyi herkes eski ismi 
Misi olarak bildiğini, bu ismin 
korunmasıyla ilgili çalışmaların 
da sürdüğüne işaret etti.

Misi turizmden hakettiğini alacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle, 
şehir içinde kalan değerlerden biri olan Misi Köyü’nün turizm noktası haline gel-
mesi için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.
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Avrupa’nın ataları
Aktopraklık’tan gitti

Aktopraklık kazılarını yürüten ekibin başkanlığını 
yapan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pre-

historya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Ka-
rul, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 
kazıların devam ettiğini söyledi. Karul, yaklaşık 7 yıl önce 
başlayan kazılarda önemli bulgular elde ettiklerini, 8 bin 
500 yıllık tarihe ulaştıkları kazıların bu yılki bölümünün 
bir süre önce tamamlandığını kaydetti. Kazılarda elde et-
tikleri bulgulara göre Aktopraklık bölgesinde dışardan 
gelen toplulukların yaşam sürdüğünün anlaşıldığını vur-
gulayan Doç. Dr. Karul, “Bölgedeki tarım toplumunun Orta 
Anadolu’dan göç ettiği görülüyor. Kesintili devam eden 
yaşamlarda yeni gelen toplulukların çok daha gelişmiş ol-
duklarını anlıyoruz” dedi.
Avrupa’nın kökeni
Aradan geçen yıllarda kırılmalar yaşandığını dile getiren 
Doç.Dr. Karul, “Sürekli göç geliyor. Konya’nın Cumra ilçe-
sindeki yaklaşık 9 bin yıllık tarihe sahip olduğu belirtilen 
Çatalhöyük, ilk tarım topluluklarının en iyi şekilde ortaya 
çıkarıldığı önemli bir bölge. Aktopraklık ise toplulukla-
rın geldiği coğrafyayı ifade ediyor, Çatalhöyük ve benzeri 
yerleri anlatıyor. Aktopraklık insanları Orta Anadolu’dan 
geliyor. Kullandıkları kaplar ve mimarisi Orta Anadolu 
ile benzerlik taşıyor. Çatalhöyük’ten göç olduğuna dair 
kesin bir şey söylemek zor, ama Çatalhöyük coğrafyasın-
dan göç aldığı doğru. Buradan da Avrupa’ya göç oluyor. 
Çatalhöyük’ün bulunduğu coğrafya, burasının kökeni de-
nilebilir. Avrupalı çiftçilerin atasının da Bursa’dan olduğu 
söylenebilir” diye konuştu.

Bursa’da 8 bin 500 yıllık tarihe sahip 
olduğu belirtilen Akçalar mevkisindeki 
‘Aktopraklık Höyüğü’nde yapılan kazılar-
da elde edilen bulgulara göre Avrupa’nın 
kökeninin Anadolu’ya dayandığı bildirildi. 
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