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Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği  
olan ‘53. Uluslararası Bursa Festivali’,  
‘Kavafis Projesi’ ile başladı.

Bursa’da festival coşkusu

Bursa’nın stratejisi muhtarlarla belirleniyor Leylek Şenliği’nde Büyükşehir farkıYeni ilçelere arazi yolu02 1005
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Tarihi değirmen halkın hizmetinde

K öklü tarihi mirası öne 
yüzüne çıkaran çalışmalarla 
Bursa’ya vizyon katan Bü-
yükşehir Belediyesi, merkez 
ilçelerde gerçekleştirdiği 
çalışmalar kapsamında Tari-
hi Gürsu Su Değirmeni’ni de 
restore edip 32. sosyal tesis 
olarak hizmete açtı.

Kesintisiz ulaşımı kentin doğusu ile bu-
luşturan Bursaray Kestel hattının son 
üç istasyonu da seferlere başladı.

Çandarlı 
İbrahim Paşa
hamamı

Büyükada
yolcusu
kalmasın

Cezaevine
çim futbol 
sahası06 08 15

05

Tarihi ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması  çalışmaları kapsamında resto-
re edilen Tarihi Gürsu Su Değirmeni, 32. sosyal tesis olarak hizmete açıldı.
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ılların yorgunluğu nedeniyle 
talebi karşılamakta zorlanan eski 
teleferikte, 1 Kasım 2012 tarihin-
de yapılan son seferin ardından 
hat tamamen söküldü ve yeri-

ne modern teknolojiye uygun gondol tipi 
kabinlerden oluşan yeni teleferik hattı inşa 
edildi. Bursa’nın yarım asırlık simgesi olan 
teleferiğin Teferrüç – Sarıalan arasındaki ilk 
etabında seferler başladı.

Yeni teleferik 
seferlerine başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Uludağ’a ulaşımı daha 
çağdaş bir hale kavuşturmak 
amacıyla modernize edilen 
teleferik, seferlerine başladı.
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Soma’ya Bursa morali

Soma’da 301 maden-
cinin şehit olduğu 
maden faciasının 
ardından Soma 

Belediyesi’nden gelen talep-
ler doğrultusunda felaketin 
yaşandığı ilk anlardan 
itibaren bölgeye gerekli 
malzeme desteği sağlayan 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
Soma’da şehit madenci ai-
lelerini ziyaret etti. Berabe-
rindeki Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar ile 
birlikte ilk olarak Soma’nın 
kapatılan Turgutalp Belde 
Belediye Binası’nda Soma 
Belediye Başkanı Hasan 
Ergene ile bir araya gelen 
Başkan Altepe, durum 
değerlendirme toplantısı 
yaptı. 
Acılar paylaşıldı
Toplantının ardından 
Turgutalp Mahallesi’nde 
oturan şehit madenci aile-
lerini ziyaret eden Başkan 
Altepe, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar 
ve Soma Belediye Başkanı 
Hasan Ergene, ilk olarak 
şehit madenci 31 yaşındaki 
Özcan Sarı’nın evine geldi. 
Burada şehit madencinin 
eşi Ayşe Sarı’ya başsağlığı 
dileyen Başkan Altepe, Sarı 
ailesinin çocukları Melih (6) 
ve Mehmet (8) ile sohbet 
etti. Küçük çocuklara hedi-
yeler veren Başkan Altepe, 
gelişim geriliği gösteren ve 
tedavi gören küçük Melih’in 
tedavisi için ne gerekiyorsa 
Büyükşehir olarak yapmaya 

hazır olduklarını söyledi. 
Çocuklarını sünnet ettirmek 
için 21 Eylül’e gün aldıkları-
nı ancak eşinin bu günü gö-
remeyecek olmasının üzün-
tüsünü yaşadığını belirten 
acılı eş Ayşe Sarı, olayın ya-
şandığı ilk günden itibarin 
kendilerini yalnız bırakma-
yan tüm belediye ve devlet 
görevlilerine teşekkür etti. 
Evine gelerek başsağlığı 
ziyaretinde bulunan Başkan 
Altepe’ye bu hassasiyeti 
nedeniyle teşekkür eden 
Sarı, sünnet öncesi evinin 
yarım kalan inşaatı için de 
Başkan Altepe’den destek 
istedi. Başkan Altepe, ne tür 
malzeme gerekliyse hemen 
temin edeceklerini ve evin 
tamamlanması için gere-
ken her şeyin yapılacağını 
söyledi.
Bursa’ya davet
Madenci ailelerinin kendi-
leri için şehitlerin emaneti 
olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bizden istedikleri 
malzemeleri hemen bölgeye 
ulaştırdık. Ailelerimizin 
acısı büyük. İnşallah Soma 
Belediyesi’nin koordinas-
yonunda şehit ailelerimi-
zi Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal 
tesislerinde ağırlamak isti-
yoruz. Bu kasvetli ortamdan 
uzaklaştırmak bir nebze de 
olsa onlara moral vermek 
istiyoruz” diye konuştu.
Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar da gere-
ken desteği vermeye devam 
edeceklerini söyledi.

Maden faciasının yaşandığı ilk günden 
bu yana Soma Belediyesi ile temasta 
olan ve belediyeden gelen talepler doğ-
rultusunda bölgeye gerekli yardım mal-
zemelerini ulaştıran Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de şehit madenci aile-
lerinin moral kaynağı oluyor.

Geleceğin lezzet ustaları 
BUSMEK’te yetişiyor
BUSMEK Erikli Kurs Merkezi’nde başlayan aşçı çırağı, ev yemekleri hazırla-
ma ve pastacı çırağı eğitimlerine katılan kursiyerler geleceğin lezzet usta-
ları olarak yetiştiriliyor.

Açılan ilk grup-
larla eğitimlere 
başlanan aşçılık 
ve pastacılık 

alanlarında verilen mes-
leki eğitimler sayesinde 
Bursa’da yaygınlaşan 
turizm ve otelcilik sek-
törünün mutfağına da 
ihtiyaç duyulan ara ele-
man eksiği tamamlanmış 
olacaktır. Hijyen ve seni-
tasyon kurallarına uygun 
yiyecekler hazırlama ve 
servise sunum haline ge-
tirmek için tüm eğitimler 

uygulamalı olarak uzman 
aşçılar yönetiminde veri-
liyor. Mesleğin gerektir-
diği yeterlilikleri kazanan 
bireyler, yiyecek içecek 
hizmetleri alanında; 
konaklama işletmelerinin 
yiyecek içecek ünitelerin-
de, kurum mutfaklarında, 
otellerde, restoran, ka-
feterya ve pastanelerde, 
yemek fabrikalarında, 
ulaşım hizmetlerinin 
yiyecek içecek üretim 
ünitelerinde istihdam 
imkanı bulacak.

Bursa’nın stratejisi 
muhtarlarla belirleniyor
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
1100’ün üzerinde muhtarın 
katılımıyla yapılan ‘Stratejik 
Plan Toplantısı’nda katı-
lımcı yönetim anlayışı ile 
Bursa’nın yine örnek pro-
jeleri hayata geçireceğini 
söyledi. 

Yerel seçimler öncesi tüm 
ilçeleri tek tek gezip, 
mahalle ve köylerin tüm 
sorunlarını belirleyen 

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi 
de kapsayan istek ve taleplerin 
tek elde toplanması amacıyla 
1100’ün üzerinde muhtarın katı-
lımıyla ‘Stratejik Plan Toplantısı’ 
düzenlendi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin katılı-
mıyla Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen toplantı-
da, muhtarlara dağıtılan ‘Mahalle 
envanteri ve beklenti anketi’ ile 
tüm sorunlar kayıt altına alınmış 
oldu. 
Başkan Altepe, “Eskiden yapa-
cağımız işlerin büyük kısmında 
Vali’den kaymakamdan izin 
alıyorduk. Okullara, camilere, spor 
kulüplerine yardım edemiyorduk. 
‘Göreviniz değil’ deniyordu. Artık 
bugünler geçmişte kaldı. Artık 

belediyecilik yol, su, kanalizas-
yon yapmanın çok ötesine geçti. 
Nereden bir talep varsa, hepsine 
cevap vermeye çalıştık, bundan 
sonra da devam edeceğiz. Şimdi 
sınırlarımızla birlikte yetkilerimiz 
de arttı. Eskiden köye yapılacak 
için bir gölet için Ankara’ya bile 
gitmeniz gerekiyordu. Artık bize 
geleceksiniz. Biz talebinizi ilgili 
belediyeye ileteceğiz, yapılmazsa 
biz yapacağız” diye konuştu.
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Büyükşehir yasası gün-
demde bile yokken 
merkez dışındaki tüm 
ilçelerde kalıcı eserler 

bırakan Büyükşehir Belediyesi, 
1 Nisan’da yürürlüğe giren yasa-
nın ardından merkeze yeni dahil 
olan Yenişehir, İnegöl, İznik, Or-
hangazi, Mustafakemalpaşa, Ka-
racabey, Orhaneli, Büyükorhan, 
Keles ve Harmancık ilçelerde 
çalışmalara hız verdi. Öncelikle 
bu bölgelerdeki eskiden Özel 
İdare’ye ait olan şantiyeleri ge-
zen Başkan Altepe, şantiyelerin 
eksiklerini tespit edip, öncelik 
bekleyen yatırımlar hakkında 
ilçe belediye başkanlarından 
bilgiler aldı.
Dağ bölgesinin yüzü gülecek
Başkan Altepe, Bursa’nın can 
damarlarından olan Orhaneli, 
Büyükorhan, Keles ve Harman-
cık ilçelerindeki şantiyeleri ge-
zerek, bölgede hedeflenen çalış-
malarla ilgili ön çalışma yaptı. 
Çalışmalarla ilgili bilgi veren 
Başkan Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak ‘Bütünşehir’ 
uygulamasına geçtikten sonra 
tüm ilçelerimizdeki şantiyeleri 
tarıyoruz. Bizim için çok önemli 
olan dağ yöresindeki Orhaneli, 
Büyükorhan, Keles şantiyele-
rindeki eksiklerin giderilmesi, 
modernize edilmesi, ekip ve 
ekipmanların tamamlanması 
ve güçlü bir şantiye haline gel-
mesi için gerekli tespitlerimizi 
yaptık” dedi. Dağ yöresindeki 
ilçelerin merkezlerinin yanı sıra 

bölgedeki köylerde yaşayan 
vatandaşlara da hizmetlerini 
ulaştıracaklarını anlatan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak dağ yöresine en güzel 
hizmetleri vermeyi hedefliyo-
ruz. Büyükşehir’in farkını dağ 
ilçelerimiz de en güzel şekilde 
yaşayacak. Hedefimiz, halkımı-
zın yüzünü güldürmek ve bugü-
ne kadar söylenip de yapılama-
yan hizmetlerin en güzel şekilde 
yapılmasını sağlamaktır. Gece 
gündüz demeden koşturuyoruz. 

Her şey hemşehrilerimizin mut-
luluğu için” diye konuştu.
Hem turizm hem tarım
İlçelerde yeniden yapılan 
sürecinde Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey ilçelerindeki şanti-
yeleri de gezen Başkan Altepe, 
şantiyelerdeki eksikleri kısa 
zamanda tamamlayıp, yatırım 
sürecini başlatacaklarını söy-
ledi. Hem Karacabey’in hem de 
Mustafakemalpaşa’nın önemli 
bir tarım potansiyeline sahip 

olduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, “Çiftçimizin katma de-
ğeri yüksek ürünler üretmesi 
noktasında her türlü desteği 
vereceğiz. Gerek arazi yollarının 
yeniden düzenlenmesi gerekse 
tarımsal tesislerin kurulması 
noktasında çalışmaları hemen 
başlatıyoruz. Bunun yanında 
Karacabey, hem sahili hem de 
longoz ormanlarıyla önemli bir 
turizm potansiyeline de sahip. 
Yine Mustafakemalpaşa Suuçtu 
Şelalesi ile önemli bir değere 

sahip. Bu bölgelerdeki turizm 
yatırımlarını da kısa zamanda 
başlatacağız” dedi.
 İznik’te turizm ovada tarım
Yenişehir, İnegöl ve İznik ilçe-
lerindeki şantiyeleri de gezen 
Başkan Altepe, şantiyelerde 
eksik olan iş makinelerinin en 
kısa sürede temin edileceğini 
söyledi. Bursa olarak Bütünşe-
hir uygulamasına en hazırlıklı 
belediye olduklarını vurgulayan 
Başkan Altepe, “Zaten bu ça-
lışmaları daha önce görevimiz 
olmadan gönüllülük esasıyla 
yapıyorduk. Artık yeni düzenle-
me ile bu işler bizim görevimiz 
haline geldi. İnegöl mobilyası ve 
tarımıyla, Yenişehir ağırlıklı ola-
rak tarım ve sanayi ile İznik ise 
turizm potansiyeli ile yeniden 
ele alınacak. Ekiplerimiz tüm bu 
ilçelerdeki çalışmalarını ta-
mamladı. Öncelik sırasına göre 
çalışmaları zaman kaybetmeden 
başlatıyoruz” diye konuştu.

İlçelerde yeniden yapılanma
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir sınırlarına 
yeni dahil olan 10 
ilçede eskiden Özel 
İdare’ye ait olan tüm 
şantiyelerde inceleme 
yapıp, yeniden yapılan-
ma sürecini başlattı.

Bosna’nın yaraları sarılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu kapsamında bugüne kadar 
Bosna’ya gönderilen 20 TIR dolusu yardım malzemesinin ardından, BTSO’nın 
destekleriyle hazırlanan 4 TIR yardım malzemesi daha bölgeye uğurlandı. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
yardımların Bosna’da 
hayat normale dönene 

kadar devam edeceğini söy-
ledi. BTSO Başkan Yardımcısı 
İsmail Kuş, dostluğun ancak 
zor günlerde belli olacağını 
hatırlatarak, kötü gün dostu 
olduklarını göstermek amacıyla 
BTSO olarak çam sakızı çoban 
armağanı bir destek vermek 
istediklerini vurguladı.
Bosna Hersek’te yaşanan sel 
felaketinin ardından bölgede 
yaraların sarılması için Türkiye 
genelinde seferberlik başlatılır-
ken, Bursa’daki yardım orga-
nizasyonlarının çatı kuruluşu 
haline gelen Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın katkılarıyla yardım 

konvoylarına bir yenisini daha 
ekledi. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından hatırlanan ve 
içinde giyecek, gıda, ev eşyası, 
battaniye ve temizlik malze-

meleri bulunan 4 TIR Merinos 
Park’tan Bosna’ya uğurlandı.
Yardımlar devam edecek
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, dost ve kardeş 
ülke Bosna Hersek’ten gelen 
sel felaketi haberiyle hemen 
yardım çalışmalarını başlat-
tıklarını belirterek, 4 milyon 
nüfuslu Bosna Hersek’te yakla-
şık 1 milyonluk nüfusun selden 
etkilendiğini söyledi. 100 binin 
üzerinde ev, işleri, okul, hastane 
ve kamu binasının kullanılamaz 
hale geldiğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Kardeşlik, dostluk zor 
zamanda belli oluyor. Bosna 
Hersek bizim bir parçamız. 
Türkiye olarak bu zor zamanda 
Bosna’nın yanındayız. Bursa 
başta olmak üzere, Marmara 
Belediyeler Birliği üyesi be-
lediyelerle yardım için hare-
kete geçtik. Bursa ve Türkiye 
olarak dostluğumuzu en güzel 
şekilde göstermeyi amaçlıyoruz. 

Bosna’da hayat normale dönene 
kadar yardımlarımız devam 
edecek. Bugün gönderdiğimiz 
yardım malzemelerinin temini-
ne katkı veren BTSO yönetimine 
teşekkür ediyoruz” dedi.
“Dostluk zor günde belli olur”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İsmail Kuş da dostluğun zor 
günlerde belli olacağını belir-
terek, “Rabbim bir daha böyle 
felaketler yaşatmasın. Bir nebze 
de olsa Büyükşehir Belediyemi-
zin önderliğinde BTSO olarak 
çam sakızı çoban armağanı de-
necek türden biz de üzerimize 
düşeni yaptık. İnşallah yardım 
araçlarımız kazasız bir şekilde 
yardımları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırır” diye konuştu.
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Yeni teleferik 
seferlerine başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’a ulaşımı daha çağdaş 
bir hale kavuşturmak amacıyla modernize edilen teleferik, seferlerine 
başladı.

Bursa ile Uludağ arasında 
ulaşımın sağlanması 
amacıyla yaptırılan ve 
1963 yılında başladığı 

seferlerle bugüne kadar mil-
yonlarca kişiyi Uludağ’a taşıyan 
teleferik hattı, yenilenen yüzüyle 
19 ay aradan sonra yeniden 
seferlerine başladı.
Bursa’da tarihi gün
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, teleferiğin Teferrüç 
İstasyonu’ndan biletini alarak 
Sarıalan’a ilk seferini gerçek-
leştirdi. Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarıyla birlikte modern 
teleferikte seyahat eden Altepe, 
Bursa’nın modern teleferiğine 
kavuştuğunu söyledi.
Başkan Altepe, yeni teleferi-
ğin açılış töreninin olumsuz 
hava şartları nedeniyle ileri bir 
tarihte gerçekleşeceğini ifade 
ederek, “Bugün, 7 Haziran ve 
Bursa’da tarihi bir gün yaşı-
yoruz. Bursa’nın simgesi olan 
teleferik, yeni yüzüyle seferleri-
ne başladı. Vatandaşlarımız artık 
19 – 20 saniyede bir 8’er kişilik 
kabinlerle 12 dakikada Uludağ’a 
ulaşabilecekler” diye konuştu.
Panaromik manzara
Başkan Altepe, 50 yıl Bursa’ya 
hizmet veren eski teleferikte ya-
şanan sıkıntıların artık yaşanma-
yacağını anlatarak, “Teleferikle, 
artık çok daha modern kabinler-
le panaromik Bursa manzarasını 
izleyerek zevkli bir yolculuk 
gerçekleştirilecek. Eskisi gibi 
uzun süre sıra bekleme derdi 
yaşanmayacak. Eski sisteme 
göre yolcu taşıma kapasitesi de 
12 kat artmış oluyor” dedi.

Konforlu yolculuk
Başkan Altepe, aerodinamik 
kabinlerin 80 kilometre hızdaki 
rüzgarda dahi çalışabildiğini ifa-
de ederek, yeni teleferikte bilet-
lerin de 1,5 yıl önceki fiyatlarla 
aynı olduğunu söyledi. Vatan-
daşların 10 TL’ye Teferrüç’ten 
Sarıalan’a gidebileceğini, yine 
10 TL’ye Sarıalan’dan Teferrüç’e 
dönebileceğini belirten Başkan 
Altepe, “Halkımızı en uygun ve 
en güvenli şekilde Uludağ’a ulaş-
tıralım istiyoruz. Halk günleri-
miz de olacak. Yaşlılara, çocuk-
lara ve engelli vatandaşlarımızın 

yararlanabileceği indirimli 
tarifelerle de tüm vatandaşları-
mızın Uludağ’a ulaşımına imkan 
sağlanabilecek. Bursa ile Uludağ 
daha da yakınlaşacak. Bu sayede 
Bursa kazanacak. Teleferik kent 
ekonomisine değer katacak” 
şeklinde konuştu.
Vatandaştan teşekkür
Seferlerin başladığı ilk günde 
yeni teleferikle yolculuk yapan 
Osman Güler, 79 yaşında olduğu-
nu ve eski teleferiği de bildiğini 
söyleyerek, “Başkan Altepe’ye 
çok teşekkür ediyorum. Bu tele-
ferik eski teleferikten çok daha 
güzel ve modern. Yeni teleferik 
Bursa’ya çok iyi gelecek” dedi.
Araplardan yoğun ilgi
Yeni teleferiğe Arap turistlerin 
de ilgisi yoğundu. Arap turistler, 
seferlerin başladığı ilk saatten 
itibaren Uludağ’a ulaşımda tele-
feriği tercih ettiler. Sarıalan’da 
da Başkan Altepe ile karşılaşan 
Arap turistler, çağdaş ulaşıma 
önem veren Başkan Altepe’yi 
yeni teleferikten dolayı tebrik 
ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

Denizde VIP uçuş 
dönemi başladı

İstanbul – Bursa arasını deniz uçağı se-
ferleri ile 20 dakikaya indiren Burulaş, 
AirSea markasıyla uçuş rotasına Ban-
dırma, Bodrum ve Çeşme’yi de ekledi. 
İstanbul’dan karayoluyla 11 saat süren 
Bodrum yolculuğu AirSea ile 1 saat 45 
dakikaya, 6 saat süren Bandırma yolcu-
luğu da sadece 35 dakikaya iniyor.

Firmadan kaynak-
lanan sorunlar 
nedeniyle Seabird 
Havayolları ile yolla-

rını ayırdıktan sonra deniz 
taşımacılığında olduğu 
gibi hava taşımacılığında 
da kendi filosunu kuran 
Burulaş, 8’er kişilik 3 adet 
Cessna 208 Caravan tipi 
uçakla ulaşım ağına yeni 
rotalar eklemeye devam 
ediyor. Her türlü konfora 
sahip VIP uçaklarla yapılan 
seferlerin uçuş operas-
yonlarını Türkiye’nin ilk 
deniz uçağı pilotu Ateş 
Hanibu’nun sahibi olduğu 
Bon Air yaparken, AirSea 
markasıyla yoluna devam 
eden Burulaş, ulaşım 
ağına Bodrum, Çeşme ve 
Bandırma’yı da ekledi.
Uzaklar yakın oluyor
Artık kendi uçaklarıyla 
daha kaliteli ve konforlu 
hizmet vermeye başlayan 
Burulaş, İstanbul – Ban-
dırma, İstanbul – Bodrum, 
İstanbul – Çeşme, Bursa – 

Bodrum ve Bursa – Çeşme 
seferlerini başlattı. Cuma, 
Cumartesi, Pazar, Pazartesi 
olmak üzere haftanın 4 
günü tek uçuş olarak ya-
pılacak Bodrum Yalıkavak 
ve İzmir Çeşme seferle-
ri 250 TL’den başlayan 
fiyatlarla gerçekleşirken, 
İstanbul’dan karayoluyla 7 
saat süren Çeşme yolculuğu 
1 saat 25 dakikaya ve11 
saat süren Bodrum yolcu-
luğu ise 1 saat 45 dakikaya 
iniyor. Yine karayoluyla 5 
saati bulan Bursa – Çeş-
me arası ve 8 saati bulan 
Bursa- Bodrum arasındaki 
mesafe AirSea ile iki saat-
ten daha da kısa zamanda 
kat edilmiş olacak.
İstanbul – Bandırma’ya 
haftanın her günü günde 
3 uçuş şeklinde yapılacak 
seferlerin fiyatı da 150 TL 
olarak belirlendi. Deniz 
yoluyla 2,5 saat, karayo-
luyla 6 saat süren İstanbul- 
Bandırma arası AirSea ile 
sadece 35 dakikaya iniyor.
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Bursa’nın demir ağlarla 
örülmesi hedefiyle 9 
kilometrelik Bursa-
ray Görükle ve Emek 

hatlarının ardından konforlu 
ulaşımın kentin doğu yakası ile 
buluşturulması amacıyla hayata 
geçirilen 7 duraklı 8 kilometre-
lik Kestel hattının son 3 istasyo-
nunda yolculu seferler başladı. 
Arabayatağı istasyonundan 
itibaren 8 bin100 metrelik geliş 
gidiş hattın ilk 4 istasyonunu 
olan Mimar Sinan- Orhangazi 
Üniversitesi, Hacıvat, Şirinevler 
ve Otosansit istasyonları, Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
da katıldığı törenle Mart ayının 
başında hizmete açılmıştı. 
Bölgeyi bir an önce çağdaş 
ulaşımla buluşturmak amacıyla 
tamamlanan istasyonları hemen 
devreye alan Büyükşehir Bele-
diyesi hattın son üç istasyonu 
olan Cumalıkızık, Değirmenönü 
ve Kestel istasyonları da törenle 
yolculu ulaşıma açtı. Kestel 
İstasyonu’nda düzenlenen 
törene Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin yanı sıra 
Kestel Kaymakamı Cemil Aksak, 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, Gürsu Bele-
diye Başkanı Cüneyt Yıldız, İznik 
Belediye Başkanı Osman Sargın, 
AK Parti İl başkanı Cemalettin 
Torun ile çok sayıda davetli 
katıldı.
Yolun çehresi değişti
Bursaray Kestel hattının, bir 
raylı sistem imalatının ötesinde 
yeni kavşak ve köprü imalatları, 
oto korkuluklar ve aydınlatma-
ları ile Ankara yolunun çehresi-
ni tamamen değiştiren özel bir 
proje olduğunu hatırlatan Baş-
kan Altepe, “Bu projeye başlar-
ken, ‘kentin batısında ne varsa 
doğusunda da olacak’ demiştik. 

Birçok kişi inanmadı. Ancak 
gerek istasyon imalatları, yürü-
yen merdivenleri, asansörleri 
ile istasyonlarımız son derece 
modern bir şekilde inşa edildi. 
Buradaki imalatların batıdaki 
istasyonlardan aşağı hiçbir 
tarafı yok hatta fazlası var. Bu 
proje ile kentin doğusuna kalite 
geldi. Göreve geldiğimizde raylı 
sistemin günlük yolcu sayısı 
110 bin civarındaydı. Yeni hat 
ve vagonlarımızla bu sayıyı 270 
bine çıkardık. Bugün açılışını 
yaptığımız istasyonlarla birlikte 
sefer sayılarını da artırdığımız-
da bu sayı 350 bine çıkacak. 
Yeni alacağımız vagonlarla bir-
likte yakında bu sayı 1 milyon 
350 binleri bile bulacak.
Türkiye’nin en uzun hattı
Programda olmamasına rağmen 
projelendirdikleri Kestel hattı-
nın tamamlanmasının ardından 
Türkiye’nin en uzun kesintisiz 

hattını da Bursa’ya kazandırdık-
larını dile getiren Başkan Alte-
pe, Kestel ile Görükle arasındaki 
toplam 31 kilometre uzunlu-
ğundaki hat ile doğudaki Bursa 
Teknik Üniversitesi ile batıdaki 
Uludağ Üniversitesi’nin de 
birbirine bağlandığını kaydetti. 
Sadece Kestel hattındaki raylı 
sistem yatırımının 120 milyon 
TL’yi bulduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, kavşak ve yol 
düzenleme, tretuvar, aydınlatma 
ve çevre düzenlemeleriyle bir-
likte kentin Ankara girişinin de 
modern bir görünüme kavuştu-
ğunu vurguladı.
Yürüme mesafede
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar da konforlu ulaşımın 
Kestel ilçesi ile buluşturulma-
sı amacıyla gerçekleştirilen 
yatırım nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. Kestel 
istasyonunun Kestel Belediye 
Binası’na uzaklığının 550 metre, 
Bursa Caddesi, Kurtuluş Caddesi 
ve kuzeyde Kale Mahallesi’ne 
uzaklığının da 700 metre me-
safede olduğunu belirten Acar, 
“Neredeyse ilçe nüfusumuzun 
yarısı yürüme mesafede hiç araç 
kullanmadan istasyona gelebile-
cek” diye konuştu.

Ulaşım Kestel’e kadar 
rayına girdi

Yeni ilçelere 
arazi yolu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kesintisiz ve konforlu ulaşımı 
kentin doğusu ile buluşturmak amacıyla programda olmamasına 
rağmen hayata geçirdiği Bursaray Kestel hattının son üç istasyonu 
da törenle yolculu seferlere başladı. Kesintisiz ve konforlu ulaşım 
ağına kentin doğu yakasındaki Mimar Sinan- Orhangazi Üniversi-
tesi, Hacıvat, Şirinevler ve Otosansit istasyonlarının ardından Cu-
malıkızık, Değirmenönü ve Kestel istasyonları da eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Bütünşehir’ uygu-
laması üzerine kent merkezi sınırlarına 
dahil olan tüm ilçelerde tarım arazilerine 
ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalış-
malarına başladı.

Bursa’ya ‘marka kent’ imzasını atan Büyükşehir Beledi-
yesi, yeni ‘Bütünşehir’ yasasının uygulanmaya başla-
masıyla birlikte, Büyükşehir sınırlarına dahil olan tüm 
ilçelerde, zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Yeni dönemde Bursa’yı kırsal kalkınmada da öne çıkarmak 
amacıyla hizmetlerini planlayan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin talimatı üzerine, ilçelerdeki hizmetlere arazi 
yollarının düzenlenmesiyle start verildi.
Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadroları tarafından yürü-
tülen çalışmalar kapsamında; Karacabey, Mustafakemalpaşa, 
İznik, İnegöl, Büyükorhan ve Orhaneli’de arazi yollarıyla ilgili 
çalışmalar yapılıyor. Çalışma kapsamında 8 ekip 8 ayrı nokta-
da arazi yollarının tesviyesini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Be-
lediyesi sınırlarına yeni katılan tüm ilçelerde tarımla uğraşan 
vatandaşların daha rahat ve güvenli şekilde tarım arazilerine 
ulaşabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar, yaklaşık 4 bin kilo-
metrelik yolu kapsıyor. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi köy 
yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarının asfalt ve 
yama çalışmalarında da 3 ayrı ekip çalışıyor.
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Barakfakih’e 
kültür merkezi
Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe ta-
şırken, kentin her köşesine hiz-
metlerini ulaştıran Büyükşehir 
Belediyesi, Kestel İlçesi’ne bağlı 
Barakfakih Mahallesi’ndeki 
mahalle konağını kültür merkezi 
olarak bölgeye kazandırıyor.

Mahalle Ko-
nağı Kültür 
Merkezi’nin 
temeline ilk 

harcı koyma töreninde 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, konağın ka-
mulaştırılarak Büyük-
şehir Belediyesi’ne devredildiğini söyledi. 
Gençliğinde Barakfakih’te aile dostlarının 
bulunduğunu ve zaman zaman bu konakta 
da kaldığını anlatan Başkan Altepe, “Barak-
fakih’teki bu mahalle konağı, bölge halkı için 
çok önemliydi. Konak onlarca yılın yorgunlu-
ğunu taşıyordu. Şimdi Büyükşehir Beledi-
yesi olarak bu konağı Barakfakih’in kalbine 

kültür merkezi olarak kazandırıyoruz” dedi.
“Mahalle konağı orijinaline uygun 
olarak restore edilecek”
Başkan Altepe, çalışmaları en kısa zamanda 
bitirmeyi hedeflediklerini anlatarak, “En 
kısa zamanda güzel bir tesisi, orijinaline 
uygun bir şekilde Barakfakih’e kazandırmak 
istiyoruz. Barakfakih Mahalle Konağı, ‘kültür 
merkezi’ olarak hizmet verecek, Burfaş 
tarafından işletilecek ve mahallelilerin yeni 
buluşma noktası olacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, konuşmasında bütünşehir 
uygulamasıyla Büyükşehir’in sorumlu-
luk alanının genişlediğini kaydederek, 
“Bursa’nın her köşesine hizmetin en iyisini 
taşımayı amaçlıyoruz. Bu bölgelere de 
eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu-
radaki tüm sorunların çözümü ve üretimin 
desteklenmesi noktalarında da Büyükşehir 
Belediyesi olarak Barakfakih’in yanındayız” 
şeklinde konuştu.
“Barakfakih Büyükşehir’in hizmet-
leriyle tanışıyor”
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da 
Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Recep 
Altepe’nin desteğini her zaman gördüklerini 
belirterek, “Barakfakih’teki mahalle kona-
ğı, aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. 
Barakfakih’in anma törenlerinde her yıl baş-
ka bir proje hayata geçirildi, bu yıl da Barak-
fakih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetleriyle tanışıyor. Büyükşehir Beledi-
yesi ve ilçe belediyesi el ele mahalle daha da 
modern ve çağdaş olacak ve yaşam kalitesi 
artacak” dedi.
Barakfakih Mahallesi Muhtarı Ali İvgin ise 
Başkan Altepe’ye hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

6 asırlık hamam gerçek 
değerine kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan ve 
1450 yılında yaptırılan Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı’nı ilk günkü ihtişamına 
kavuşturmak için çalışmaları başlattı.

Bursa’nın özellikle kültür 
turizmden hak ettiği payı 
olması için 2300 yıllık Bitin-
ya surlarından 8500 yıllık 

arkeolojik bölgelere, 600-700 yıllık 
Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet 
dönemi sivil mimari örneği yapılara 
kadar her alanda önemli çalışmaları 
hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, yaklaşık 6 asırlık bir Osmanlı 
eserini daha ayağa kaldırıyor. Çan-
darlı Halil Paşa’nın oğlu Sadrazam 
İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 
tarihi hamamın ilk günkü ihtişamı-
na kavuşması için başlatılan proje 
ve ihale çalışmaları tamamlandı. 
Devlet Hastanesi’nin doğu kısmın-
da, Tophane Endüstri Meslek Lisesi 
bahçesindeki tarihi Çandarlı İbra-
him Paşa hamamında restorasyon 

çalışmalarına başlanırken, Büyük-
şehir Belediye Recep Altepe tarihi 
hamamda incelemelerde bulundu.
Tarihi hamamda uygulanacak proje-
lerin tamamlandığını ve ihalenin de 
bittiğini dile getiren Başkan Altepe, 
artık restorasyon çalışmalarının 
başladığını söyledi. Bursa’nın kültür 
hayatına hizmet verecek bir eseri 
daha ayağa kaldıracak olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Bugüne kadar 
Bursa’ya kazandırdığımız tüm 
eserler gibi Çandarlı İbrahim Paşa 
Hamamı da restorasyonun ardından 
ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak. 
Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” 
dedi.

Arkeopark küçük ziyaretçilerini ağırladı
Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, Özel 3 Mart İlköğretim Okulu öğrencileri, 
Arkeopark’ı ziyaret etti.

Özel 3 Mart İlköğretim Okulu 
5. Sınıf öğrencileri  “Akçalar 
Aktopraklık Höyük’te Bir 
Gün” etkinliği kapsamında 

Akçalar’da bulunan Aktopraklık 
Höyük’ü ziyaret etti. Bursa Müze 
Müdürlüğü’nden Arkeolog Ebru 
Dumlupınar ve Büyükşehir Belediyesi 
Müzeler Şube Müdürlüğü arkeologları 
eşliğinde Bursa’nın 8 bin yıllık geçmi-
şine yolculuk yapan öğrenciler, kazı 
evi ve kazı alanını gezdi. Tarih öncesi 
dönem insanlarının nasıl avlandığı,  
günlük yaşamını nasıl sürdürdüğü ve 
arkeolojik çalışmaların nasıl yürütül-
düğünü ilgiyle dinleyen öğrenci ekibi, 
buradaki kazı çalışmalarını merakla 
takip ettiler. Çocuklar, gezinin so-
nunda Arkeopark Alanı içinde hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.
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Bursa’yı çağdaş, yaşa-
nılabilir bir marka 
kent haline getirmek 
amacıyla bugüne 

kadar önemli projeleri 
hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa’yı dünya 
vitrinine çıkarak projelerde 
meslek örgütleri ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla yaptığı 
işbirliğine BTSO’yu da ekle-
di. ‘Bursa Büyürse Türkiye 
Büyür’ sloganı ile projelendi-
rilen Payitaht Çarşısı, Marka 
Bulvarı, Yeni Fuar Merkezi, 
Bursa Finans ve Ticaret Merkezi, BTSO 
Vefa Projesi, Organize Ticaret Bölgeleri, 
BTSO Üniversitesi ve İhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri’nden 8 proje, 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğiyle hayat bulacak. 
Büyükşehir Belediyesi ile BTSO 
arasındaki işbirliği protokolü, 
Kayhan Döner Sofrası Sosyal 
Tesisi’nde törenle imzalandı.
Hedef lider kent Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın tarihi, 
doğası, sanayii, dünyaca ünlü 
tarım ürünleri ile Türkiye’nin 
cennet köşelerinden biri 

olduğunu söyledi. Bursa’nın en önemli 
özelliğinin sanayi olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, “İstanbul’dan sonra en 

çok üreten, en fazla ihracat yapan kentiz. 
Bursa büyürse Türkiye büyür. Bizler de 
böyle bir kentin yönetiminde, bu şehrin 
her alanda gelişmesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Artık tüm köyleri dahil 
yatırımda da atak yapan bir şehir olduk. 
Yerel yönetimlerle birlikte tarım ve 
hayvancılığın da gelişmesini sağlayacağız. 
Tüm şehrin dünya ile bağlantısı olma-
sı için çalışıyoruz. Lider bir kent olma 
hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 
Önceden Türkiye genelinde farklı alanlar-
da yapılan anketlerde Bursa, 25-30’uncu 
sıralarda çıkıyordu. Ancak şimdi her 
alanda ilk sırayı biz alıyoruz. Bunun için 
çeşitli projelere imza atıyoruz. Çünkü, bu 
kentin hedeflerine ulaşması çok önemli. 
Şehrin bu konuda yönlendirilmesi tüm 
kent dinamikleriyle birlikte oluyor” diye 
konuştu.
Çarşı AVM’lerle yarışacak
Çarşının Bursa’nın atar damarı olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, şehirleşme ne 
kadar büyükse büyüsün, tek merkezin 

çarşı ve hanlar bölgesi olduğunu söyle-
di. Bu bölgenin UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınması yönündeki çalışma-
larda artık sona geldiklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Son 10 yıldır tarihi ve 
kültürel mirasımıza büyük önem verdik. 
Kentin her köşesindeki ecdat yadigarı 
eserler ihya edildi. Kayhan Döner Sofrası 
da bu gayretlerimiz sonucunda ilk günkü 
ihtişamına kavuştu. Bu tesis ve bu bölge 
yeme-içmelerin karşılandığı bir bölge. 
Bursa'ya gelen misafirlerimiz bu gelenek-
sel yemekleri yemek istiyoruz. Burada 
yemek yiyenler çarşıları gezsin diye ya-
tırımlar yapılıyor. Amacımız Bursa’mızın 
her yerde güçlü olmasıdır. Payitaht Çarşı-
sı projesi de Bursa'nın turizmine ve eko-
nomisine katkı sağlayacak. Bugün BTSO 
ile birlikte Bursa çarşılarının AVM'lerle 
birlikte yarışacak duruma gelmesi için 
önemli bir adım atıyoruz” dedi.
Esnafın da kalitesi artacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı İbrahim Burkay da geçmişte çarşı 
bölgesinde bazı sıkıntılar yaşandığını 
ancak Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin Osmangazi Belediye 
Başkanlığı döneminde başlattığı çalışma-
larda çarşıda önemli bir değişim yaşan-
dığını söyledi. Bursa’ya vizyon katan bu 
çalışmalar nedeniyle Başkan Altepe ve 
ekibine teşekkür eden Burkay, “Çarşı 
projelerinde BTSO'nun da aktif rol alması 
gerekiyordu. Artık dünyada, Türkiye'de 
ve Bursa’mızda tüketici anlayışı değişti. 
Günümüz koşullarına uygun bir çarşı or-
taya çıkarmamız gerekiyor.  Bizler BTSO 
olarak çarşımızda yapacağımız eğitim 
programımızla birçok alanda esnafımıza 
eğitim vereceğiz. Bu bölgede alışveriş ya-
pan insanımızın güvenini kazanması için 
elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
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Tarihi değirmen 
Büyükşehir’le hayat buldu

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılma-
sı çalışmaları kapsamında restore ettirdiği Tarihi Gürsu Su Değirmeni, şehir 
merkezindeki 32. sosyal tesis olarak hizmete açıldı.

Köklü tarihi mirası öne 
yüzüne çıkaran çalışmalar-
la Bursa’ya vizyon katan 
Büyükşehir Belediyesi, 

merkez ilçelerde gerçekleştirdiği 
çalışmalar kapsamında Tarihi Gür-
su Su Değirmeni’ni de restore etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Gürsu halkının buluş-
ma ve huzur noktası olacak tarihi 
binanın Bursa’da açılan 32. sosyal 
tesis olduğunu söyledi. Kaybolmak 
üzere olan bir tarihi eseri daha 
restore edip halkın kullanımına 
sunmanın mutluluğunu yaşadık-
larını belirten Başkan Altepe, “Bu-
rayı Büyükşehir Belediyesi olarak 
Gürsu Belediyesi’nin talepleri 
doğrultusunda kamulaştırdık. İlgili 
binayı satın aldık ve restorasyon 
çalışmalarını başlatarak kısa süre-
de tamamladık. Bugün de buranın 
BURFAŞ’a bağlı sosyal tesis olarak 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Gürsu’muza, insanımıza ve bölge-
mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Her ilçeye sosyal tesis
Başkan Altepe, yeni dönemde 
Bursa’da ilçelerin hepsine en az 
birer tane sosyal tesis açacakla-
rını belirtti. Bugün Büyükşehir 
Belediyesi’nin BURFAŞ şirketi 
aracılığıyla ucuz ve kaliteli hizmeti 

Bursa’nın geneliyle buluşturduğu-
nu, halkın sahillerden Uludağ’ın 
eteklerine kadar her yerde sosyal 
tesislerden faydalandığını dile 
getiren Başkan Altepe, “Her ilçenin 
sosyal tesis talebi var. Diğer yerler-
de olduğu gibi burası da Gürsu’ya 
değer katan bir yer olacak” diye 
konuştu.  

Payitaht Bursa’da gelecek için dev işbirliği
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
arasında kenti 
geleceğe taşı-
yacak 8 mega 
proje için işbir-
liği protokolü 
imzalandı. 
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Burulaş’ın İstanbul Şehir Hatları Tu-
rizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın 
aldığı, Hamdi Karahasan yolcu gemisi 
ile sadece Pazar günleri olmak üzere 

başlattığı Mudanya – Büyükada seferleri yoğun 
ilgi gördü. Bugüne kadar iki tur gerçekleştiren 
turlara 630 kişi katılırken, gelen yoğun talep 
üzerine turlar Cumartesi ve Pazar olmak üzere 
haftada iki güne çıkarıldı.
Artık Cumartesi ve Pazar günleri düzen-
lenecek olan turlarda sabah saat 08.30’da 
Mudanya BUDO iskelesinden kalkacak gemi, 
Büyükada’ya demirleyecek. Günü Büyükada’da 
geçirme imkanı bulacak vatandaşlar saat 
18.30’da da Büyükada’dan Mudanya’ya döne-

cek. Mudanya – Büyükada arasında 22 
Haziran’a kadar kampanya başla-

tan Burulaş, bu tarihler arasında 

Mavi turla 
deniz sefası

Büyükada yolcusu kalmasın
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin 
(BUDO) İstanbul’dan satın aldığı Hamdi 
Karahasan gemisi ile başlattığı Mudan-
ya- Büyükada seferlerine 2 turda 630 
kişi katılırken, yoğun talep üzerine se-
ferler Cumartesi ve Pazar olmak üzere 
haftada ikiye çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal sorum-
luluk projeleri arasında yer 
alan ve denizi görme fırsatı 
bulamayan vatandaşları sa-
hillerle buluşturmak amacıy-
la bu yıl 6.sı düzenlenen Mu-
danya-Armutlu arası ücretsiz 
Mavi Tur seferleri başladı.

Bursa’nın güvenliğine 
Büyükşehir desteği
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kentin hu-
zuru ve güvenliğine 
destek vermek ama-
cıyla ‘Yunuslardan 
istek Büyükşehir’den 
destek’ projesi kap-
samında Emniyet 
Müdürlüğü’ne tahsis 
edilen araçlar, törenle 
devredildi.

Bursa’yı her alanda ‘marka 
kent’ hedefine ulaştırma-
yı ilke edinen Büyükşehir 
Belediyesi, kentin tüm kurum 

ve kuruluşlarının çalışmalarına da 
destek veriyor. Araçların teslim töre-
ninde konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın her 
anlamda ‘huzur kenti’ haline gelme-
sini önemsediklerini vurgulayarak, 
“Örnek kent yönetimi konusunda 
kentin tüm kurumlarıyla birlikte 
çalışmayı önemsiyoruz. Yeryüzünün 
cennet kenti Bursa’da yaşamak bir 
şans, hizmet etmek ise bir onur” dedi.

Başkan Altepe, polisin olaylara 
anında müdahalesinin önemine 
işaret ederek, “Bursa Emniyet İl 
Müdürlüğü’müzün bizden talep 
ettiği, polisimizin görevini daha 
hızlı ve verimli yapabilmesine katkı 

Büyükşehir’in eli her yere uzanıyor
Büyükşehir  
Belediyesi, 

muhtarlardan 
gelen talepler 
üzerine 15 il-

çedeki 58 köye 
hilti ve jenera-

tör hibe etti. 

Büyükşehir yasası gündemde 
bile yokken kardeş beledi-
yecilik ilişkileri kapsamın-
da Mustafakemalpaşa’dan 

İznik’e, dağ ilçelerinden Yenişehir’e 
kadar tüm ilçelere farklı hizmetler 
götüren Büyükşehir Belediyesi, muh-
tarlarından gelen jeneratör ve hilti 
taleplerini geri çevirmedi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından temin edilen 
58 jeneratör ve 58 delici iş makinesi, 
‘Köylere uzanan Büyükşehir eli’ pro-
jesi kapsamında Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe ve AK Parti İl 
Başkanı Cemalettin Torun’un da katıl-
dığı törenle muhtarlara teslim edildi.
Bugüne kadar hizmet konusunda sınır 
ayrımı hiç yapmadıklarını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, hizmet talebi gelen tüm bölge-
lere imkanlar ölçüsünde ulaşmaya ça-
lıştıklarının altını çizdi. Belediyecilik 
hizmetlerinde Bursa’nın artık örnek 
gösterilen bir kent olduğunu ve ula-
şımdan spora, tarihi mirastan çevre 
yatırımlarına kadar her alanda örnek 

Bursa’nın ovasından dağına, tarihi ve 
kültürel mirasından denizine kadar 
tüm değerlerinin vatandaşlar tara-
fından hissedilmesi için çaba harca-

dıklarını belirten Başkan Altepe, “Bursa’nın 
güzelliklerinden biri de sahiller. Körfez artık 
Büyükşehir’in sınırlarında. Bunu hissettir-
mek için sahil düzenlemelerinden iskele-
lerin onarımına kadar gerekli çalışmaları 
sürdürüyoruz. Aynı zamanda körfezde de 
sirkülasyonun sağlanması ve bu güzelliğin 
herkese yaşatılması için düzenlendiğimiz 
ücretsiz körfez seferlerini başlatıyoruz. 
Denizi görme ve bu güzellikleri yaşama 
şansını yakalayamayan halkımızı oturduk-
ları bölgelerden belediye otobüsleriyle 
alıp, buraya getiriyoruz. Onların da denizin 
keyfini çıkarmasını sağlıyoruz. Sadece kent 
merkezi değil tüm ilçelerimizden alınan 
vatandaşlarımız sahillerin keyfini çıkarma 
fırsatı buluyor” diye konuştu.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyıl-
maz da Büyükşehir Belediyesi ile uyum için-
de Mudanyalıların menfaatleri doğrultusun-
da çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 
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Burulaş’ın İstanbul Şehir Hatları Tu-
rizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın 
aldığı, Hamdi Karahasan yolcu gemisi 
ile sadece Pazar günleri olmak üzere 

başlattığı Mudanya – Büyükada seferleri yoğun 
ilgi gördü. Bugüne kadar iki tur gerçekleştiren 
turlara 630 kişi katılırken, gelen yoğun talep 
üzerine turlar Cumartesi ve Pazar olmak üzere 
haftada iki güne çıkarıldı.
Artık Cumartesi ve Pazar günleri düzen-
lenecek olan turlarda sabah saat 08.30’da 
Mudanya BUDO iskelesinden kalkacak gemi, 
Büyükada’ya demirleyecek. Günü Büyükada’da 
geçirme imkanı bulacak vatandaşlar saat 
18.30’da da Büyükada’dan Mudanya’ya döne-

cek. Mudanya – Büyükada arasında 22 
Haziran’a kadar kampanya başla-

tan Burulaş, bu tarihler arasında 

gidiş-dönüş ücreti 20 TL olarak belirledi. 
Ayrıca Hamdi Karahasan gemisi, düğün, top-
lantı gibi her türlü organizasyon için de kiraya 
verilebilecek. En az üç saatlik kiralama siste-
miyle hizmet verecek olan organizasyonlarda 
saat ücreti 900 TL olarak belirlenirken, bu 
hizmetlerde ister körfez turu atılabilecek ister, 
istenirse bir notaya demir atılabilecek.

Büyükada yolcusu kalmasın

Bursa’yı ulaşımdan altyapı-
ya, çevreden spora ve tarihi 
kültürel mirasa kadar her 
alanda ön plana çıkaracak 

projelere ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin, bilim ve teknoloji 
alanında farkındalık oluşturmak ama-
cıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 
Bilim Şenliği, Merinos Park’ta başladı. 
Gerek yerli ve yabancı katılımcıları ge-
rekse içeriği bakımından Türkiye’nin 
en büyük bilim şenliği olan etkinlikte, 
180 proje standı, 25 mesleki yönlen-
dirme çadırı, bireysel deney 
düzenekleri geliştirmiş ve 
patent almış Türkiye çapında 
30 mucit, bilimsel çalışmalar 
yürüten 10 bilim merkezi 
ve 45 üniversite kulübü yer 
alıyor.  Yabancı ekiplerin 
gösterileriyle renklenecek 
olan şenliğin açılış törenine 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe,  Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Vali Münir Karaloğlu, 
Jandarma Alay Komutanı 
Albay Vedat Çolak, Bursa 
Milletvekilleri Hüseyin Şahin, 
İsmet Su, Önder Matlı, Aykan 
Erdemir, AK Parti İl Başkanı Cema-
lettin Torun, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Bilici ile yüzlerce öğrenci ve 
öğretmenleri katıldı.
Kalkınmanın lokomotifi üretim
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, dünyanın parlayan 5 yıldız 
ülkesinden biri olan Türkiye’nin 
hedefleri olan bir ülke, Bursa’nın da 
hedefleri olan bir kent olduğunu vur-
guladı. Kentlerin yarıştığı bu asırda, 
kalkınmanın en önemli lokomotifinin 
de üretim olduğuna dikkat çeken 
Başkan Altepe, “Bu nedenle Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmaları, yeni ürünlerin, 
yerli ürünlerin elde edilmesi, yerli 
cihaz ve araçların imal edilmesi, bilgi 
teknolojilerinin en güzel şekilde kul-
lanılması gibi konular bizim hedefle-
rimiz arasında yer alıyor. Bunları ger-
çekleştirmek için de yaratıcı, kreatif, 

birikimli, idealist bir gençlik hedefli-
yoruz. Başımıza icat çıkaracak gençlik 
istiyoruz. Bunun için de teorik bilgiyi 
pratiğe dönüştüren, üretime dönüştü-
ren aktif bir nesil hazırlıyoruz. Bursa 
aktif olmalı çünkü üreten bir kent. Üre-
timde İstanbul’dan sonra ikinci sırada. 
İlk yerli tramvaylar, metro vagonları 
Bursa’da üretiliyor. Kent mobilyaları 
başta olmak üzere katlı otopark ima-
latları, arıtma tesisleri, çamur yakma 

sistemlerini yerli olarak gerçekleşti-
riyoruz. Türkiye’de bu konuda öncü 
olmaya gayret edeceğiz” dedi.
Üniversitelerden büyük ilgi
Bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini 
Bilim Şenliği’ne üniversitelerden 
de yoğun bir ilgi olduğuna dikkat 
çeken Başkan Altepe, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin robotik kollu bant 
sistemi, elektrikli bisiklet, güneş ener-
jisi takip sistemi, üç kanatlı rüzgar 
türbini, jeotermal enerji tesisi, otoma-
tik ağaç parçalama makinesi ve soft 

dondurma makinesi projeleri 
ile şenliğe katıldığını hatır-
lattı. Dokuz Eylül Üniversitesi 
ilk görsel lansmanını gerçek-
leştireceği elektrikli arabası 
ile şenliğe gelirken, Sakarya 
Üniversitesi İleri Teknolojiler 
Uygulama Topluluğu’nun 
Tübitak Formula G 2013 
Şampiyonu olan Türkiye’nin 
en hızlı güneş enerjili aracı da 
bilim meraklıları ile buluştu. 
Bireysel mucit ve firmalar 
arasında da telleri olmadan 
çalınabilen lazer kanun, ulus-
lararası enerji sempozyumun-
da yeni bir buluş olduğu kabul 

edilen ve dünyanın en ucuz hidrojen 
gazı üretimi olarak tescillenen hidro-
jen üretme yöntemi de dikkat çeken 
çalışmalar arasında yer aldı.
Gece gündüz bilim
Etkinlik süresince şenlik alanından; 
gündüz güneş ve 3 Mayıs gecesi 
BTM’den Satürn gezegeni ve ay gözle-
mi yapılabilecek. Türkiye’de bulunan 
diğer 10 bilim merkezi de Bursa Bilim 
Şenliği’ne katılırken, Tübitak güneş ve 
hidrojen enerjili araçları yarışmasın-
dan sonra Türkiye’de en fazla güneş 
ve hidrojen enerjili aracı da şenlikte 
görücüye çıktı. 25 atölye çadırı ile bir 
önceki yıla göre atölye çadırı sayısını 
2 katına çıkarılırken, 3 boyutlu prin-
ter çadırı, gastrofest çadırı, Butgem 
telden araba yapma çadırı ve engelli 
atölye çadırları da en dikkat çeken 
atölye çadırları arasında yer alıyor. 

Bursa bilimle şenlendi
Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi ev sahipliğinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Türkiye’nin en büyük ‘bilim şenliği’, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katılımıyla festival havasında geçti.

Başkan Altepe, polisin olaylara 
anında müdahalesinin önemine 
işaret ederek, “Bursa Emniyet İl 
Müdürlüğü’müzün bizden talep 
ettiği, polisimizin görevini daha 
hızlı ve verimli yapabilmesine katkı 

sağlayacak olan 8 motosiklet ve 2 
binek aracı yunuslara teslim ediyo-
ruz. Her şey Bursalıların mutluluğu 
için. Araçlarımızın kentin huzuruna 
katkı sağlayacağına inanıyorum” 
diye konuştu.

Büyükşehir’in eli her yere uzanıyor
Başkanı Recep Altepe ve AK Parti İl 
Başkanı Cemalettin Torun’un da katıl-
dığı törenle muhtarlara teslim edildi.
Bugüne kadar hizmet konusunda sınır 
ayrımı hiç yapmadıklarını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, hizmet talebi gelen tüm bölge-
lere imkanlar ölçüsünde ulaşmaya ça-
lıştıklarının altını çizdi. Belediyecilik 
hizmetlerinde Bursa’nın artık örnek 
gösterilen bir kent olduğunu ve ula-
şımdan spora, tarihi mirastan çevre 
yatırımlarına kadar her alanda örnek 

projelerini hayata geçirdiklerini hatır-
latan Başkan Altepe, “Bizim amacımız 
da kırsal kalkınma yatırımlarını ile 
merkeze olan göçü tersine çevirmek. 
İstiyoruz ki kırsal yaşayan halkımız 
göç etmeye ihtiyaç duymasın. Gerek 
ekonomik gerekse sosyal ihtiyaçları 
bulunduğu bölgede karşılansın. Bunu 
gerçekleştirecek projelerimizi bir bir 
hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki 
Bursa’mız tersine göç hamlesi ile de 
Türkiye’ye örnek olacak” dedi.
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Bursa’da festival coşkusu

Leylek Şenliği’nde Büyükşehir farkı

Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olan ve dünyaca ünlü sanatçıları 
ağırlayacak olan ‘53. Uluslararası Bursa Festivali’, ‘Kavafis Projesi’ ile başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ‘53. Uluslararası 
Bursa Festivali’nin programı-
nı, Hilton Otel’de düzenlenen 

basın toplantısında kamuoyuna 
açıkladı. Başkan Altepe, ‘Uluslararası 
Bursa Festivali’nin 1962 yılından bu 
yana hayata geçirildiğini ve kentin 
onuru olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordinasyonuyla gerçek-
leştirilen ‘53. Uluslararası Bursa 
Festivali’nin açılışı, Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’nda görkemli bir kon-
serle yapıldı. Felsefenin aklını müziğin 
sezgileriyle buluşturan bir başyapıt 
olan ‘Kavafis Projesi’nin sanatsever-
lerle buluştuğu konser, Şef Hakan 
Şensoy yönetiminde, Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve 
Devlet Çok Sesli Korosu’nu aynı sah-

nede bir araya getirdi. Şair Konstan-
tinos Kavafis’in dünyaca ünlü şiirleri, 
ünlü Yunanistanlı besteci Alexandros 
Karozas’ın besteleri, Yunan müziğinin 
en önemli elçisi George Dalaras’ın 
yorumu ve ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın 
şiir okumalarıyla Bursa’da yankılandı. 
20. yüzyılın başlarında yaşamış ve 
bir dönemini de Türkiye’de geçirmiş 
olan Kavafis’in Yunanistan, Türkiye ve 
Mısır’da yazdığı şiirlerini usta sanat-

çıların yorumuyla dinleyen sanatse-
verler, keyifli programda sanatçıları 
alkışlarıyla ödüllendirdi.
Bursa’nın kültür geleneği
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, açılış programında festiva-
lin öneminde değinerek, “Kültür ve 
sanatın merkezi, tarih kenti Bursa’da 
yarım asırdır gerçekleştirilen festival, 
kentin 53 yıllık geleneğidir. Mimari 
özellikler ve doğal güzellikler tek ba-
şına bir şehrin ruhunu anlatmak için 
yeterli değildir. Şehirler, kültürün ve 
sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve 
geliştirildiği oranda büyür ve gelişir-
ler. Şehrimizin değerlerine sahip çık-
mak, onları geliştirip gelecek nesillere 
aktarmak görevlerimizdendir. Kent 
kültürü konusunda dünyaya örnek bir 
şehir olan Bursa’nın çağdaş bir kültür 
sanat şehri olması yolunda yatırımla-
rımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

                 ‘Altın Karagöz’de 25 ülke

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Bursa Valiliği ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle Karacabey 
Belediyesi’nce düzenlenen 10. Ley-
lek Şenliği’ne katıldı.
Uluabat’a bağlı Eskikaraağaç Köyü’nde organize edi-
len şenlikte Başbakan Yardımcısı Arınç’a, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, 
AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan da eşlik etti.

Başta leylekler olmak üzere hayvan 
haklarını korumayı ve çevreye olan du-
yarlılığı artırmayı hedef alan şenlikte 
selamlama konuşması yapan Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın 
doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlik-
leriyle bir dünya kenti olduğunu söyledi. Ken-
tin imkanlarını değerlendirmek ve dünyada 
hak ettiği noktaya taşımak için ortak akılla 
hareket etmek mecburiyetinde olduklarını 
belirten Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
olarak bunun gereklerini yerine getirdiklerini, 
gerek valilik gerekse üniversite ve STK’larla iş-
birliği içerisinde birçok başarıya imza attıkla-
rını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür 
ve turizmle ilgili stratejik planının, ulusal ve 
uluslararası uygulamalarının artık Büyükşe-
hir Yasası’yla birlikte büyük bir yetki ve etki 
imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Altepe, 
“Artık tüm kurum ve kuruluşlarla bütünleşme 
konusunda ufkumuz daha da açılmıştır. 10. 
Leylek Şenliği de bu ufkun yansımasıdır” dedi.
10. Leylek Şenliği 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri 
arasında organize edildi. Uluabat Gölü’ne kıyı-
sı olan Eskikaraağaç Köyü’nde organize edilen 
etkinliklerde; Uluabat Gölü ve Leylek Koruma 
Çalıştayı, Kent konseyleri ve STK etkinlikleri, 
sportif gösteriler, konserler, halk oyunları 
sunumları, tiyatrolar, atlı gösteriler, fener alayı 
gösterisi, gölge oyunları ve kuş resital dinletisi 
yer aldı.

Ev tekstiline 
sanatsal yorum
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 

(UTİB) ve TİM’in işbirliği ile bu yıl 
4.’sü düzenlenen ‘Türkiye Ev Tekstili 
Tasarım Yarışması’nda ödüle layık 

görülen el emeği eserler, Merinos Tekstil ve 
Sanayi Müzesi’nde sergilenmeye başladı. 
Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Lif – 
Tekstil Sanatları etkinlikleri projesinin 2013 
– 2014 dönem programında gerçekleştirilen 
son sergisi olan ‘4. Türkiye Ev Tekstili Tasarım 
Yarışması Sonuçları Sergisi, Tekstil Sanayi 
Müzesi’nde büyük ilgi gördü.
Serginin açılışına, Bursa Valisi Münir Kara-
loğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, UTİB, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile eser 
sahipleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez ile serginin 
küratörü Prof. Dr. Ayten Sürür’ün çalışmayla 
ilgili bilgiler verdiği açılışta, konuklar yarışma-
da dereceye giren eserleri ilgiyle inceledi.
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Misafir öğrencileri 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
adına Başkanvekili 

Atilla Ödünç ağırladı. Heykel’de-
ki tarihi başkanlık binası meclis 
salonunda gerçekleşen görüş-
meye; İpekyolu Uluslararası Öğ-
renci Derneği Başkanı Ebubekir 

Armağan, Endonezya Cumhuri-
yeti Başkonsolosluğu’ndan yet-
kililer ve yurt dışından öğrenci 
temsilcileri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Atilla Ödünç, misafir 
öğrencileri Başkan Altepe adına 
ağırlamaktan memnuniyet duy-
duğunu belirtti. Bursa’da başta 
Uludağ Üniversitesi olmak üzere 
çeşitli eğitim kurumlarında 
öğrenim gören öğrencileri birer 
yabancı olarak görmediklerini, 
misafir ve kardeş olarak kabul 
ettiklerini belirten Başkanve-
kili Ödünç, Bursa’daki yabancı 
öğrenci varlığının kent için ayrı 
bir zenginlik olduğunu söyledi. 
7. Uluslararası Öğrenci Buluş-
ması nedeniyle bu zenginliğin 

bir kez daha farkına vardıklarını 
vurgulayan Başkanvekili Ödünç, 
“Hepiniz, bu organizasyon 
çerçevesinde kendi ülkelerinizin 
örf ve adetlerini sergilediniz. Bu 
tür etkinlikler sayesinde;  do-
ğudan ve batıdan, Balkanlardan 
ve Uzak Doğu’dan birçok ülkeyi, 

kültürleri ve çeşitli özellikleri 
nedeniyle tanıma fırsatını yaka-
lıyoruz. Bu da bizi çok memnun 
ediyor” dedi.
İpekyolu Uluslararası Öğren-
ci Derneği Başkanı Ebubekir 
Armağan ise, Türkiye’de 20 
ilde eşzamanlı başlatılan ve 

Bursa düzenlemesini İpekyolu 
Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 
yaptığı 7. Uluslararası Öğrenci 
Buluşması’na verdiği des-
tekler nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Etkinliklerin Cumartesi günü 
İstanbul Abdi İpekçi Salonu’nda 
Başbakan Erdoğan’ın da katıl-
dığı bir organizasyonla sona 
ereceğini kaydeden Armağan, 
misafir öğrencilerin Bursa’yı 
temsilen bu etkinliğe yöresel kı-
yafetleriyle katılacağını belirtti.
Ziyaretin ardından Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Atilla 
Ödünç, öğrenciler adına İpekyo-
lu Uluslararası Öğrenci Derneği 
Başkanı Ebubekir Armağan’a el 
yapımı Bursa bıçağı hediye etti.
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Almanya’da Türk Kültürü Günleri

Farklı kültürler aynı sahnede 
Festival sayesinde, 53 yılda yerli ve yabancı onlarca sanatçı Bursa’nın kültürel hayatına unutulmaz izler bıraktı. Bu yıl 
da Bursa’da birbirinden değerli yerli ve yabancı konukları ağırlayacak.

7 – 12 Temmuz tarihleri arasında  
‘28. Uluslararası Bursa Altın 
Karagöz Halk Dansları Yarış-
ması’ Bursa’da barış ve dostluk 

rüzgarları estirecek. Bu yıl halk dansla-
rı yarışmasına 25 ekip katılacak. Yarış-
maya Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Çeçenistan 
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhu-
riyeti, Endonezya, Fransa, Gürcistan, 
İrlanda, İspanya, İtalya, KKTC, Karadağ, 
Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, 
Özbekistan, Panama, Rusya Federasy-
ponu, Karmıka Cumhuriyeti, Sırbistan, 

Şili ve Yunanistan’dan gelen ekipler 
gösterilerini sergileyecek. Festival 
etkinlikleri, Kültürpark Açıkhava Tiyat-
rosu, Merinos AKKM Osmangazi Salo-
nu, Bursa Kent Müzesi Amfi Tiyatro’da 
gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları 7 
TL ile 38 TL arasında değişen festi-
val programlarından Orlando Poleo 
ve Chaworo Orkestrası ise ücretsiz 
izlenebilecek. Biletler sadece biletix.
com, Çetin Family’nin Emek ve Nilüfer 
şubeleri, İntam 101 Exxe Mağazası ve 
Atatürk Stadyumu Arkası- Reşat Oyal 
Kültürpark girişi gişesinden olmak 
üzere Biletix’ten temin edilebilecek.
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                 ‘Altın Karagöz’de 25 ülke

B üyükşehir Belediyesi, Oldenburg 
Belediyesi ve Bursagaz işbirliği 
ile gerçekleştirilen Türk Kültür 
Yılı Buluşmalarının açılış töreni 

Oldenburg’un en büyük tiyatro salonunda 
gerçekleştirildi.  Bir yıl süreyle Türk kül-
türüne özgü çeşitli etkinliklerin yapılacağı 
Türk Kültür Yılı Buluşmalarının açılışında 

konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türkiye ve Almanya arasında-
ki tarihsel dostluğa dikkat çekti. İki kentin 
hem geçmişte hem de bugün çok sayıda 
ortak yönü olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bu iki kültür kenti arasındaki köp-
rülerin kurulması noktasında önemli bir 
etkinliğe imza atıyoruz. Burada Türk Günü 
düzenlenmesi gerçekten çok önemli” dedi.

Almanya’nın tarihi kentlerin-
den biri olan Oldenburg’da 
düzenlenen 2014 Türk Kültür 
Yılı Buluşmaları’nın açılış 
törenine Bursa damga vurdu. 

Bursa’nın misafirleri Büyükşehir’de buluştu
Bursa’da öğrenim 
gören 44 ülkeden 
öğrenci temsilcileri, 7. 
Uluslararası Öğrenci 
Buluşması etkinliği 
çerçevesinde Büyük-
şehir Belediyesi’ni 
ziyaret etti.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 12

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe

Editörler:
Ahmet Akhan 

İbrahim Büyükfuran
Tuğba Özmelek

Haber Merkezi:
Yunus Hakan Güler

Nilay İlçebay
Hüseyin Yavuz

Ömer Erhan Bakan
Ekrem Şahin

Grafik:
Sefer Göltekin
Burak Taşkın

Ömürlü Ekren

Baskı: 
İhlas Gazetecilik A.Ş.
29 Ekim Caddesi No: 23 
Yenibosna/İSTANBUL
Tel:0212 454 30 00

Yayıncı:BURFAŞ

İletişim:
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi  
Acemler-BURSA
Tel: 0224 444 16 00 
       0224 234 77 65
Faks:0224 234 97 60
E-Posta:  
basin@bursa.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Saffet Yılmaz

Yayın Koordinatörü
Fehim Ferik

www.bursa.bel.tr

Sehir Postası
.

.
AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Yunuseli Kanalı 
prestij katacak

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan 
ve yaklaşık 90 yıl önce sel baskınlarının önlenmesi 
amacıyla yapılan Yunuseli Kanalı’nı ıslah çalışmasıyla 
ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı haline getiriyor.

Büyükşehir sınırlarındaki 25 derede düzenli olarak ıslah çalışmaları 
yapan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden geçen Gökdere, 
Hacivat ve Nilüfer Çaylarının kollarında ıslah çalışmasının yanın-
da çevre düzenlemeleri ile dere kenarlarını yeni yaşam alanlarına 

dönüştürüyor. Gökdere ve Hacıvat Deresi’ndeki ıslah ve çevre düzenle-
me çalışmaları hızla devam ederken, Nilüfer Çayı’nın bir kolu olan ve 
1925- 1926 yıllarında ovada yaşanan olası sel baskınlarının önüne 
geçmek için yaptırılan Yunuseli Kanalı’ndaki ıslah ve çevre dü-
zenleme çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Toplam 
5 kilometrelik alanda yapılacak çalışmanın 3 kilometrelik 
bölümünde dere yan duvarlarının yapımı tamamlanırken, 
20 metre genişlik ve 3,5 metre yüksekliğe ulaşan dere 
kesiti sayesinde olası sel baskınlarının da tamamen 
önüne gezilmiş oldu.

‘Sağlıklı Bursa’ seferberliği
Bursa’yı sporda da öncü bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sür-
düren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa genelinde derslerinde 
başarı gösteren toplam 2095 öğrenciye bisiklet ve kask hediye etti.

Spor kenti Bursa’ hedefiyle 
her zaman sporu ve sporcuyu 
destekleyen Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 
gerçekleştirilen ‘Sağlıklı nesiller ve 
daha yeşil bir Bursa’ projesi, 2095 
öğrencinin yüzünü güldürdü. Bursa 
genelinde başarılarıyla dikkat çeken 
öğrenciler, yaz tatili öncesinde 
bisikletlerine kavuşmanın sevincini 
yaşadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Merinos Parkı ve Fuaye 
alanında düzenlenen iki ayrı törende 
başarılı öğrencileri bisikletleriyle 
buluşturdu. Başkan Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin sağlıklı bir Bursa 
için spora önem verdiğini vurgula-
dı. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı 

gençler yetiştirilmesi gerektiğini 
söyleyen Başkan Altepe, “Sağlıklı bir 
kent ve toplum, sağlıklı bireylerle 
oluşur. Bu nedenle çocuklarımızı ve 

gençlerimizi spora teşvik etmeliyiz. 
Bursa’nın gerçek anlamda kaliteli bir 
dünya kenti olması için sağlıklı bir 
kent olması da çok önemli” dedi.

Çevreci öğrencilerden 
8,5 tonluk dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre 

günü etkinlikleri kapsamında eğitim kurum-
ları arasında düzenlenen atık pil toplama 
kampanyasına katılan çevreci öğrenciler 6 

ayda 8 bin 387 kilogram atık pil topladı. 
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma-
sı için bir taraftan alt yapı yatırımlarını hızla sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da düzen-
lediği kampanyalarla yeni neslin çevre konusunda 
daha bilinçli olmasını hedefliyor. Bu çalışmalar kap-
samında Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde 
eğitim kurumları arasında Ekim ayında başlatılan 
atık pil toplama kampanyası sona erdi. Yaklaşık 6 ay 
süren ve 150 bin öğrenciye ulaşılan kampanyada 8 
bin 387 kilogram atık pil toplanarak, zehirli atıkların 
hava, su ve toprağa karışmasını önlemiş oldu.
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Model uçak şampiyonası

Merinos AKKM Fuar Alanı’nda-
ki ödül törenine, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, 
Vali Münir Karaloğlu, Bursa 
Milletvekili Canan Cande-

mir Çelik, Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, BKK Başkanı Semih Pala, 
Ak Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, THK 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
“Eylül’de 4D uydumuzu fırlatacağız”
Ödül töreni öncesinde konuşan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, tüm öğrencilerin 
büyük bir azimle yarışmalara hazırlandı-
ğına inandığını belirtti. Son yıllarda uzak, 
gök bilim, uçaklar ve diğer bütün teknolo-
jik aygıtların Türkiye’de gelişmeye ve ilgi 
çekmeye başladığına dikkat çeken Arınç, 
“THK üniversitesini kurdu ve eğitim 
veriyor. Üniversitemizdeki gelişmelerle 
gurur duydum. Herhalde en çok yabancı 
öğrencisi bulunan üniversite olarak şöh-
reti artmıştı. Dünyanın her yerinden THK 

Üniversitesi’nde uzak ve uçak bilimleri 
üzerine eğitim almak isteyen gençler 
alaka duyuyorlar. Gençlerimizi uzakla ve 
uçaklarla buluşturmak isteyen şube baş-
kanımız ve öğretmenler var. Atatürk’ün 
‘İstikbal göklerdedir’ sözünü söylediğini 
biliyoruz. Göklere ilgi duymak her insan 
için büyük bir özlemdir” dedi.
Ocak ayında Japonya’yı ziyaret ettik-
lerinde Türk uydusunun hazırlandığı 
gördüklerini hatırlatan Bülent Arınç, 
Mitsubishi’nin tesislerinde pek çok para 
verdiklerini ve onlarca Türk mühendisi-
nin bu çalışmalara katıldığını söyledi. 4A 
uydumuzun bittiğini ve Kazakistan’daki 
üsten uzaya fırlatıldığını anlatan Arınç, 
“Kısmet olursa önümüzdeki eylül ayında 
4D uydumuzu uzaya fırlatacağız. Uzayda 
Türk uydularının bulunması ayrı heye-
can veriyor. Geçmişte bu yoktu. Uydular 
çıktıktan sonra başkalarının uydularına 
yüksek kiralar ödeyerek ancak televizyon 
ve iletişim imkanı buluyorduk” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’nin (BKK) des-
tekleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından 
düzenlenen ‘4. Bölgesel Ata Model Uçak Şampiyonası’nın ödül 
töreni, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımıyla yapıldı.

Dünya voleybolunun gözü Bursa’da
Uluslararası 
Voleybol Fede-
rasyonu Dünya 
Erkekler Ligi 
3. Grup maç-
ları, 27 – 29 
Haziran tarih-
leri arasında 
Bursa Cengiz 
Göllü Voleybol 
Salonu’nda 
yapılacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan 

Uluslararası Voleybol Fe-
derasyonu Dünya Erkekler 
Ligi 3. Grup maçları, Hilton 
Otel’de yapılan toplantıda 
kamuoyuna tanıtıldı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
ve Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü Başkanı Recep 
Altepe ile Türkiye Voleybol 
Federasyonu Başkanı 
Özkan Mutlugil programın 
detaylarıyla ilgili bilgiler 

verdi. 
Voleybol rüzgarı 
Başkan Altepe, Bursa’nın 
ilk kez dünya çapında bir 
voleybol organizasyonuna 
ev sahipliği yapacak olma-
sının gururunu yaşadığını 

söyledi. “Bursa’da, 27 – 29 
Haziran tarihlerinde voley-
bol sporunun rüzgarı ese-
cek” diyen Başkan Altepe, 
“Bursa olarak voleybolda 
da öncü olmayı hedefliyo-
ruz. A erkek milli takımı-
mız ilk kez dünya liginde 

mücadele edecek. Bu bü-
yük heyecan 27-29 Haziran 
tarihlerinde Bursa’da yaşa-
nacak. 2014 dünya liginde, 
1. gruba İtalya Floransa, 2. 
gruba Avusturya Sydney ve 
3. gruba da Bursa’mız ev 
sahipliği yapacak” dedi.

Bursaspor 
yönetimine 
hayırlı olsun 
ziyareti
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor 
başkanlığına seçilen 
Recep Bölükbaşı ve 
yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.

Başkan Altepe’nin 
Büyükşehir bürokrat-
larıyla birlikte yaptığı 
ziyaret, Bursaspor’un 

Özlüce’deki tesislerinde ger-
çekleşti. Bursaspor Başkanı 
Recep Bölükbaşı ve yönetimi-
nin tam kadro hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan Başkan Alte-
pe, Bursaspor’un kentin şerefi 
olduğunu kaydetti. Büyükşehir 
Belediyesi olarak her zaman 
için Bursaspor’un yanında 
olduklarını, Özlüce’de bulunan 
ve Türkiye’nin en modern yapı-
larından biri olan Bursaspor 
tesislerinin Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hayata geçi-
rildiğini, şimdi de dünyanın 
sayılı stadyumlarından birini 
Bursa’ya ve Bursaspor’a kazan-
dırmak için gün saydıklarını 
belirten Başkan Altepe, “Bu 
takımın mutlak surette başarılı 
olması gerekiyor. Bunun için de 
herkes üzerine düşeni yapacak. 
İş dünyasıyla iş dünyası, ticaret 
odasıysa ticaret odası herke-
sin katkı koyması gerekiyor. 
Bu şekilde hareket ettiğimiz 
takdirde inşallah bizim için 
engel yok. Üzerimize düşeni 
yapar motivasyonu sağlarsak, 
Bursaspor büyük güç olur ve 
fark oluşur” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin farklı birimle-
rinde görev yapan personel 
arasındaki dostluk ve dayanış-

mayı geliştirmek amacıyla geleneksel 
olarak düzenlediği turnuvada 26 ta-
kım mücadele etti. Fethiye’deki Bü-
yükşehir Belediyespor Tesisleri’nde 
yapılan turnuvanın finalinde, AR Gü-
venlik ile Mali Hizmetler karşı karşıya 
geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşı-
laşmayı kazanan AR Güvenlik takımı, 
bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu. 
Mali Hizmetler ikinciliği, Kültürspor 
üçüncülüğü, Ulaşımspor da dördün-
cülüğü elde etti. Turnuvada Fair-Play 
Ödülü’nü Zabıtaspor aldı.
Personelin yoğun ilgi gösterdiği final 
karşılaşmasının ardından düzenlenen 
ödül töreninde tüm takımları kutla-
yan Genel Sekreter Yardımcısı Musta-
fa Altın, “Birimler arası diyaloğu artır-
mak, dostluk ve birlikteliği sağlamak 
hedefiyle düzenlendiğimiz turnuva bu 
yıl da amacına ulaştı. Mücadele eden 
tüm arkadaşları kutluyorum” dedi.

Büyükşehir’in 
şampiyonu 
AR Güvenlik
Büyükşehir Belediye-
spor’un 3.’sünü düzenlediği 
Başkanlık Kupası’nın bu 
yılki sahibi AR Güvenlik 
oldu. Şampiyonluk kupasını 
takdim eden Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın, 
turnuvaya katılan tüm ta-
kımları tebrik etti.
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Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yaptırı-
lan ve teknik özellikleri 
bakımından Türkiye’de 

birçok ilki bünyesinde barındı-
ran yeni stadyum, İnşaat Müte-
ahhitleri ve İşadamları Derneği 
(İMSİAD) yönetimini ağırladı. 
Halen çatı montajının sürdüğü 
stadyumdaki özel localardan 
birinde düzenlenen kahvaltılı 
bilgilendirme toplantısında İM-
SİAD üyelerine stadyumla ilgili 
bir sunum yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
konuşmasına Soma’da meydana 
gelen maden kazasında yaşamı-
nı yitiren madencilere rahmet, 
yakınlarına ise sabırlar dileye-
rek başladı.
“İddialı olmalıyız”
‘Marka kent’ hedefleri doğ-
rultusunda yeni stadyumun 
önemli bir değer oluşturacağını 
ifade eden Başkan Altepe, “Biz 
ucuza değil, kaliteye talibiz. 
Dünya kentlerinde bedavaya 
hiçbir şey yok. Bunun için tüm 
malzemelerin en kalitesini 
kullanıyoruz, dünyanın en iyi 
firmaları ile çalışıyoruz. İddialı 
bir kent eserleriyle de iddialı 
olmalı. Sadece stadyum değil, 
proje hazırlıkları süren kapalı 
atletizm pisti, buz hokeyi salonu 
ve velodromumuz da dünyanın 
en kalitelisi olacak. Ayrıca yeni 
stadyumun, Bursaspor’un başa-
rısına da ivme katacağına ina-
nıyorum. Torino’da Juventus’un 
yeni yapılan stadını gezdik. 3 yıl 
önce yapılan stadyumda takım 
2 şampiyonluk yaşadı, şimdi de 
şampiyonluk yolunda. Yani yeni 
statta 3 yılda 3 şampiyonluk 
görüyorlar. Böyle bir başarıyı 
Bursaspor’un da yakalayacağına 
inanıyorum” diye konuştu.
Konuşmasında İMSİAD ile yapı-
labilecek ortak çalışmalara da 
değinen Başkan Altepe, kentsel 
dönüşüm sürecinde müteahhit-
lere önemli görevler düşeceğini, 
Sıcak su bölgesi, Yalova Yolu ve 
Osmangazi Belediyesi yanındaki  

alanın dönüşümü 
noktasında imalatların 
müteahhitler tarafından 
gerçekleştirileceğini de 
sözlerine ekledi.
Yaşam alanı
Mimar Hasan Sözüneri de pro-
jenin teknik özellikleri hakkında 
bilgiler verdi. Bu projenin 11 
proje arasından seçildiğini ve 
projede Bursaspor’un simgesi 
haline gelen timsah figüründen 
hareket ettiklerini dile getiren 
Sözüneri, yeni stadyumun yeriy-
le ilgili tartışmalara dünyadan 
örnekler vererek nokta koydu. 
UEFA ve FİFA kriterlerinde stad-
yumların ulaşım planlamaları 
yapılması koşuluyla kent mer-
kezlerinde yapılması gerektiğine 
dikkat çeken Sözüneri, İspanya, 
İtalya ve İngiltere’de yeni stad-
yumların hep kent merkezlerin-
de projelendirildiğine dikkat çe-
ken Sözüneri, “Bizim liglerimiz-
de sezonda 18 maç oynanıyor, 
10 ilave maçlar olsun, hadi 10 da 
özel müsabakalar olsun 38 maç 
eder. Yılda 50 maç diyelim. 10’ar 
saatten 500 saat eder ve bu da 
stadyumun yılda 20 gün kul-
lanılması anlamına gelir. Oysa 
bizim stadyumumuz tamamlan-
dığında 4 bin araçlık otoparkı 
olacak. Raylı sistemin hemen 
yanında böyle bir otopark ka-
pasitesi çok önemli. İnsanlarını 
araçlarını buraya bırakıp, raylı 

sis-
tem-

le şehri 
iste- diği noktasına 
gidebilecek. Yine kurumsal fir-
malara özel yaptığımız, içinde 
mutfağı ve özel tuvaletleri bulu-
nan localarda toplantılarını ya-
pabilecekler. Buraları, ofis ola-
rak da kullanabilecekler” dedi.
Boğaz Köprüsü ile aynı
Çatı montajını yapan Kazova 
inşaatın şantiye şefi Yüksek 
İnşaat Mühendisi Hasan Meral 
de toplam 7 bin tonluk çatının 
ilk fazını oluşturan 3200 ton-
luk çelik malzeme montajının 
tamamlandığını, halat germe 
çalışmalarının da hızla devam 
ettiğini kaydetti. Türkiye’de 
halat germe sistemiyle yapılan 
ilk çatının Bursa Büyükşehir 

Stadyumu’nda olacağını vurgu-
layan Meral, “Türkiye’de sadece 
Boğaz Köprüsü’nde kullanılan 
mukavemeti yüksek çelik mal-
zemeleri kullanıyoruz. Halat 
germe işlemi için İsviçre’den 
96 adet özel hidrolik kriko ge-
tirdik. Bu krikoların montajına 
başladık. Montaj bittiğinde yanı 
15-20 gün sonra eş zamanlı 
olarak halat germe çalışmalarını 
başlatacağız” dedi.

“İddialı kent, eserleriyle 
iddialı olmalı”

İnşaat  
sektörünün  

önde gelen isimleri  
Büyükşehir Belediyesi  
tarafından yaptırılan  

yeni stadyum inşaatında  
incelemelerde  

bulundu. 

Gençlik kampı 
bu yıl denizde
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli 
sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan 
kent gönüllüleri gençlik kampı, bu yıl Gemlik 
Karacaali’de deniz kenarına kuruluyor.

Bu yıl 8 dönemde 1200 genci ağırlayacak olan kampta, 
yüzmeden okçuluğa kadar tüm branşlarda spor etkin-
liklerinin yanında tiyatro, müzik, resim gibi sanatsal 
etkinlikler de gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, bu yıl 14’üncü düzenlenen kamptan 
bugüne kadar 30 bine yakın gencin yararlandığını belirterek, 
en önemli amaçlarının toplumsal hayata duyarlı, donanımlı, 
idealist bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin derslerinde başarılı olan 
13-15 yaş grubundaki gençlere tatil yapma imkanı sunduğu 
14’üncü Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı, 18 Haziran Çar-
şamba günü başlıyor. Daha önce Uludağ eteklerindeki Yiğitali 
Köyü’nün Göl Pınarlar mevkiinde gerçekleştirilen kamp 
heyecanına bu yıl deniz ve sahil de ekleniyor. Gemlik Karacaa-
li’deki denize sıfır izcilik kampının bulunduğu alanda yapıla-
cak Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı’nda 8 dönemde toplamda 
1200 öğrenci ağırlanacak. Başkan Altepe, “Gençlerimizin 
kentlilik ve doğa bilincine sahip, paylaşmayı ve takım olmayı 
başaran bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Tamamen 
doğal ortama taşınan kampa katılan gençlerimiz hem doğayı 
yakından tanıyacak hem de alacakları eğitimlerle kentlilik 
bilincine sahip olacak” diye konuştu.
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Bursa’nın spor kenti olması hedefiyle 
geçtiğimiz dönem eğitim kurumları, 
amatör kulüpler ve şehrin farklı 
noktalarına 150’nin üzerinde spor 

tesisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
yeni dönemin ilk spor tesisini Gemlik Açık 
Ceza İnfaz Kurumu’na kazandırdı. Gem-
lik Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesindeki 
engebeli toprak alanı suni çim kaplanıp, 
aydınlatma sistemleriyle modern bir futbol 
sahasına dönüştürüldü. Mahkumlara daha 
sağlıklı ortamda spor yapma imkanı sunan 
tesis, Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah 
Karadağ, Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Meh-
met Ayaz, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürü Orhan Gökçek ile mahkumların da 
katıldığı törenle hizmete açıldı.
Spor her bronşta kardeşliktir
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha 
sağlıklı bir toplum için kentin her köşesine 
spor tesisleri kazandırdıklarını hatırlatan 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdul-
lah Karadağ, sporun her branşta kardeşlik 
anlamına geldiğini söyledi. Boks, güreş, ka-
rate gibi ferdi sporlar da bile kardeşliğin en 
güzel örneklerinin sergilendiğini hatırlatan 
Karadağ, “Müsabakada rakibinizin burnunu 
kırarsınız, ancak maç bitince kardeş gibi 
kucaklaşırsınız. Küslük, dargınlık olmaz, el 
ele soyunma odasına gidersiniz. İnşallah 
hizmete açtığımız bu sahada da güzel anılar 
biriktirirsiniz. Bugüne kadar yaptığımız 
tesislerin tamamı dolu dolu kullanılıyor. 
Umarımız burası da yoğun şekilde kullanı-
lır. Spora yönelen kişiler, enerjilerini böyle 
sahalarda tükettikleri için zararlı alışkanlık-
lara yönelmeye zaman bulamıyor. Sahanın 
güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapmasını 

diliyorum” dedi.
Sporun birleştiriciliğinden fayda-
lanmak istedik 
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, Ceza İnfaz Kurumu’nda uyguladıkları 
meslek edindirme faaliyetlerinin yanında 
sporun birleştiriciliğinden de faydalanmak 
istediklerini söyledi. Cezaevi bahçesindeki 
engebeli toprak arazide spor yapmanın 
mümkün olmadığını belirten Ayaz, “Yazın 
toz, kışın çamur içinde kalan bu alanda ara-
zinin engebeli olması nedeniyle spor yap-
mak çok zordu. Buraya bir saha kazandırıl-
ması için Büyükşehir Belediyemizle temasa 
geçtik. Büyükşehir Belediyemiz bize suni 
çim ve aydınlatma sistemleri de bulunan 
bu modern sahayı kazandırdı. Kendilerine 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 
Orhan Gökçek de halen 390 hükümlünün 
bulunduğu cezaevinde 150 hükümlünün 
çeşitli iş kollarında çalıştığını belirterek, 
hizmete açılan spor tesisinin mahkumların 
moral ve motivasyonu açısından da büyük 
önem taşıdığını söyledi.
Konuşmaların ardından sahanın açılış 
kurdelesi kesilirken, Bursaspor şöhretler 
karması ile mahkumlar arasında oynanan 
ilk maçın başlama vuruşunu Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ 
ile protokol üyeleri yaptı.

Bir spor tesisi de 
Gemlik Cezaevi’ne
Eğitim kurumları ve amatör kulüplerin yanında toplumun 
tüm kesimlerini sporla buluşturacak tesisleri hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu’na da 
suni çim futbol sahası yaptı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek-
leriyle futbol dışındaki 
tüm branşlarda önemli 

başarılara imza atan Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü’nün 
bayan voleybol takımı, geçtiği-
miz sezon sergilediği başarılı 
tablonun ardından zorlu geçe-
cek sezona ve CEVCUP kupası-
na hazırlıklarını sürdürürken, 
transfer çalışmalarına da hız 
verildi. Alt yapıdan yetişen 
3 sezondur A takımda oyna-
ma başarısını gösteren 1995 
doğumlu orta oyuncu Aylin 
Sarıoğlu’nun sözleşmesi bir 
yıl daha uzatıldı. Genç oyuncu, 
Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü Başkan Yardımcısı İlhan 
Satık ve Voleybol Baş Antre-
nörü Emin İmen’in de katıldığı 
törenle yeni sözleşmeye imza 
attı.

Genç yetenekle 
yola devam 
Voleybol Bayan-
lar Türkiye 1’inci 
Ligi’nde sergilediği 
başarılı performansın 
ardından CEVCUP’a 
katılma hakkı ka-
zanan Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, 
genç oyuncu Aylin 
Sarıoğlu’nun sözleş-
mesini uzattı.

Türkiye Atletizm 
Federasyonu’nun faa-
liyet programında yer 
alan Kulüpler arası Yü-

rüyüş Ligi’nin birinci kademe 
müsabakası Bursa’da yapıldı. 
Hüdavendigar Parkı çevresin-
deki 4 kilometrelik parkurda 
yapılan müsabakanın startını 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar 
verdi. Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü 16 yaş altı bayan 
takımı, 10 takımın katıldığı 
yarışı ikinci bitirerek, finale 
katılmaya hak kazandı.

Atletlerimiz
finale yürüdü
Büyükşehir Belediye-
spor Kulübü Atletizm 
Takımı, Yürüyüş Ligi 1. 
Kademede ikinci ola-
rak finale çıktı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Masa Tenisi 
Büyük Bayan Takımı 
Büyükler Türkiye Masa 

Tenisi Takım Şampiyonası’nda 
büyük bir başarıya daha imza 
attı. Antrenör Halil Korulu 
ile sporcular Ayşegül Demir-
taş, Sibel Remzi ve Anamaria 
Sebe’den oluşan Büyükşehir 
Belediyespor Masa Tenisi Eki-
bi takımlar mücadelesinde 2. 
sırada yer aldı. Şampiyonada 
Fenerbahçe birinci, Tigem Spor 
Kulübü üçüncü, ve Büyükşehir 
Belediye Kağıt Spor Kocaeli 
Takımları dördüncü oldu.

Masa tenisi takımı 
Türkiye ikincisi
Büyükşehir Belediye-
spor Masa Tenisi Büyük 
Bayan Takımı Büyükler 
Türkiye Masa Tenisi Ta-
kım Şampiyonası’nda 
ikinci oldu.

Bursa’nın tanıtımında en 
önemli argümanlardan 
biri olan Bursaspor’un 
kalıcı gelirlere sahip 

olması konusu Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 
toplantısında gündeme geldi. 
Yakın Doğu Çevre Yolu’nun 
Soğanlı mevkiinde planlarda 
rekreasyon alanı olarak görü-
len alanın ticaret alanına dö-
nüştürülmesine ilişkin madde 
mecliste ele alındı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, bu kentin tek takımının 
Bursaspor olduğunu ve kentin 
tanıtımında spor kulüplerinin 
önemli bir rol üstlendiğini 
belirterek, muhalefet partili 
meclis üyelerinden de destek 
istedi. Daha önce bu plan deği-
şikliğine ret oyu vereceklerini 
açıklayan MHP gurubu, Başkan 
Altepe’nin açıklamalarının 
ardından değişikliğe onay 
verdi. Rekreasyon alanının 
ticaret alanına dönüştürülerek 
Bursaspor’a kalıcı gelir sağla-
yacak olan akaryakıt istasyonu 
kurulmasına yönelik madde 
CHP gurubunun ret oyu ver-
mesinin ardından oy çokluğuy-
la kabul edildi.

Bursaspor’a 
kalıcı gelir
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Termal turizmde büyük hamle
Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta Sıcaksu bölgesi olmak üzere kentin uygun 
bölgelerinde açık ve kapalı termal tesis ile içmeler yaparak, kenti yaşlı ve 
sporcu dostu termal merkezi haline getirmek için çalışmaları başlattı.

Teknik incelemelerde bulun-
mak üzere kaplıcalarıyla 
ünlü Almanya ve Avus-
turya’daki termal tesisleri 

ziyaret eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
bazı Avrupa ülkelerinin yıllar önce 
bu tür tesisleri yaptığını ve bugün 
çok ciddi bir gelir elde ettiğini 
söyledi. Bursa’nın da turizm kenti 
olabilmesi ve sağlık turizminden 
hak ettiği payı alabilmesi için tüm 
imkanları seferber ettiklerini kay-
deden Başkan Altepe, başta Sıcaksu 
bölgesi ve Tabakhaneler olmak 
üzere kentin muhtelif noktalarına 
modern tesisler yapmak için gerek-
li çalışmaları başlattıklarını bildir-
di. Genel Sekreter Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardar, Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Uzmanı Dr. Metin Yurdakoş 
ve Mimar Hasan Sözüneri’nin de 
katıldığı inceleme gezisi kapsamın-
da önce Almanya’nın Bad Füs-
sing bölgesindeki termal tesisler 
incelendi. Altepe, başkanlığındaki 
teknik ekip, tesislerdeki su kalite-
sinden havuzların niteliğine, havuz 
makine sistemlerine, tıbbi imkan-
lara ve açık alanlarda oluşturulan 
suda hareket içeren aktivasyonlara 
kadar tesislerde oldukça detaylı bir 
inceleme yaptı. 
“Termalde önce Bursa vardı”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Başta Sıcaksu Bölge-
si, Tabakhaneler olmak üzere pek 
çok bölgeye bu tür tesisleri yapmak 
için harekete geçtik. Bu amaçla 
Almanya ve Avusturya’da incele-
melerde bulunduk. Almanya’da 
uzun yılar önce yapılan büyük 
tesisleri inceledik. Bad Füssing 
denilen önemli bir kaplıca turizmi 
merkezleri var. Burası 23 bin yatak 

kapasitesi olan termal bir merkez. 
Bu yıl 50 yaşına girmesine karşın 
tedavi tesisleri ve kür merkezleriy-
le çok önemli, büyük bir merkez. 
Bizim hedefimiz, bu tesislerin çok 
daha modernini; değişik havuzların 
olduğu, her türlü hastanın ihtiya-
cına göre sistemlerin yer aldığı, 
tüm mekanlarıyla birlikte her 
türlü sağlık alanında uygulandığı 
tesisleri Bursa’mıza kazandırmak. 
Yapacağımız tesisler hem Arap 
hem Avrupalı turiste hitap edecek 
şekilde planlanacak. Bunun yanı 
sıra, Bursa’da ‘içmeler’ olacak, bu-
nun iyi örnekleri de Fransa Nice’de, 

arkadaşlarımız oradaki tesisleri de 
inceleyecek. Bursa termal suları-
nın, böbrek kumu dökme özelliğin-
den radon gazı özelliğine kadar her 
türlü özelliğinden yararlanacağız. 
Çok yakın zamanda Bursa termalde 
eski unvanına kavuşacak. Termalde 
önce Bursa vardı, şimdi yine Bursa 
olacak” diye konuştu.
Sularımız yılda 4 milyon 
turiste yeter
Başkan Altepe’nin verdiği bilgiye 
göre, Almanya’nın Bad Füssing 
termal tesisler bölgesi 23 bin 
yatak kapasitesine sahip ve yılda 
6 milyon kişi konaklama yapıyor. 
Bursa’daki su kalitesinin farklı 
özellikler taşıdığını belirten Başkan 
Altepe, “Elimizde böyle imkanlar 
varken neden yararlanmayalım! 
Çok önemli miktarlarda döviz bıra-
kan bu kitlenin Bursa’ya gelmemesi 
için hiçbir neden yok. Sağlık sigor-
talarının da desteklediği önemli 
yatırımlar bunlar. Bu tür tesislerin 
olması gereken en temel yer Bursa. 
İnşallah kentimiz bundan payını 
alacak. Tesisleşmenin yılda 4 mil-
yon turiste yetecek kadar termal su 
kapasitesi olan Bursa’ya ne kadar 
değer katacağını burada en güzel 
şekilde gördük” dedi.

Saklı değerler 
turizme açılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan iki yıl önce kurulan ve dağcılık 
eğitimi alan mühendislerden oluşan 
Uludağ Mağara ve Manastır Araştır-
ma Ekibi, Bursa genelinde tespit edi-
len 62 mağaradan 13’ünde ölçümle 
çalışmalarını tamamladı.

Gerek Osmanlı’ya 
130 yıl başkentlik 
yapması, gerekse 
Uludağ’ı, gölleri, 

şelaleleri ve mağaraları 
gibi birçok ender doğal 
güzelliği bünyesinde 
barındırmasına rağmen 
turizmden bugüne kadar 
hak ettiğini alamayan 
Bursa’da, Büyükşehir 
Belediyesi’nin önder-
liğinde turizm hamlesi 
başlatıldı. 
İnceleme tırmanışı
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
de Mağara ve Uludağ 
Manastırları Araştırma 
Ekibi tarafından ölçümle-
me işlemleri tamamlanan 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Ayvaköy sınırlarındaki 
Ayvaini Mağarası’nda in-
celemelerde bulundu. Biri 
Mustafakemalpaşa ilçe-
sine bağlı Kazanpınar'da, 
diğeri ise Nilüfer İlçesi'ne 
bağlı Ayvaköy'ü yakınında 
yer alan iki girişi bulunan 
4 bin 866 metre uzunlu-
ğundaki mağarayı görmek 

isteyen Başkan Altepe, 
mağara girişinden aşağıya 
kadar gerilen halat yar-
dımıyla tırmanışa geçen 
Başkan Altepe, ekipte yer 
alan dağcılarla birlikte 
sarp kayalıkları ve yamaç-
ları aşarak mağara girişine 
ulaştı. Girişi su ile kaplı 
mağaraya giren Başkan 
Altepe, mağara içindeki 
ilk gölete kadar ilerlerken, 
mağara içindeki sarkıt, 
dikit, duvar damlataşları, 
sulu damlataş havuzları 
ve göller hakkında ekipten 
bilgi aldı.


