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Bursaray’da yerli vagon dönemi başladı

T ramvay hatlarıyla ilgili 
projeleri hız kesmeden 
sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, mevcut Bursaray 
hatlarındaki yoğunluğun 
önüne geçmek amacıyla 
raylı sistem araç filosunu 
güçlendirmek için de önem-
li bir adım attı. 

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent olması hedefiyle kentin altya-
pısını da silbaştan yenileyen Büyük-
şehir Belediyesi, Gemlik Körfezi’ni 
kirlilikten arındıracak dev projenin  
startını verdi.
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Büyükşehir Belediyesi’nin 60 adet vagon ve 12 adet tramvay alımı için yaptığı 
ihaleyi Durmazlar’ın almasıyla birlikte yerli vagon dönemi başladı.

Sayfa 5

Körfeze can verecek

Yaşam kalitemizle
dünya ligindeyiz

Sayfa 3

Dünya genelinde 5 binden fazla kenti ya-
şam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp 
her yıl ‘yaşam kalitesi en yüksek şehirler’ 
listesi oluşturan Numbeo internet sitesi-
nin ilk 150 şehir listesine 48’inci sıradan 
giren Bursa, Türkiye’nin yaşam kalitesi en 
yüksek kenti seçildi. Sayfa 3
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Karacabey’e sosyal 
tesis müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, kent merkezinde büyük tak-
dir kazanan sosyal tesisler zincirine 
Karacabey ile yeni bir halka daha 
ekleneceğinin müjdesini verdi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçeleriyle bir-
likte Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirmek 
amacıyla sürdürdüğü çalışmaları kapsamında 
kent merkezinde takdir toplayan sosyal tesisle-

re Karacabey ile bir yenisi daha ekleniyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan ile birlikte Karacabey’de bulunan 
Atatürk Parkı’ndaki alanı ve atıl binaları yerinde 
inceledi.
Nikah sarayı ve sosyal tesis
Başkan Altepe, kente değer katan sosyal tesislerin 
Bursa’nın diğer ilçelerine de kazandırılacağını ifade 
ederek, “Tüm ilçelerimizi daha kaliteli yaşam alan-
larıyla buluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bursa’da çok beğenilen ve takdir kazanan 
sosyal tesisleri yeni ilçelerimize de kazandıracağız. 
Karacabey’de yaklaşık 250 bin metrekare alandaki 
parkta bulunan atıl binalar ve göleti değerlendirerek, 
burayı rekreasyon alanları ve çevre düzenlemeleriyle 
birlikte güzel bir tesisle renklendireceğiz. BURFAŞ 
tarafından işletilecek olan sosyal tesis, Karacabey 
halkının uğrak noktalarından olacak ve nikah sarayı ile 
birlikte bu alan ilçeye değer katacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Karacabey Belediyesi’nin de desteğiyle 
Atatürk Parkı’na kazandırılacak nikah sarayı ve sosyal 
donatı alanlarıyla bölgenin daha çok işleyen bir alan 
olacağını vurguladı.

Türkiye genelinde yapılan 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliklerinde 
kadına yönelik şidde-

te tepkiler ön plana çıkarken, 
Bursa’da ise bu tepki Uludağ’a 
zirve tırmanışı yapılarak gös-
terildi. Dağcılık Federasyonu 
Bursa İl Temsilciliği tarafından 
organize edilen ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin sponsorluğunda 
gerçekleştirilen etkinlikte hafta 
sonu 180 dağcı Uludağ’a yürü-
dü. İlk olarak Cumartesi günü 
50 dağcı, teleferikle Otellere 
Bölgesi’ne çıktı ve oradan maden 
bölgesine kadar yürüyerek kamp 
kurdu. Geceyi burada geçiren 
dağcılar, Pazar sabahı ise 2543 
metre yükseklikte Uludağ zirve-
sine bir tırmanış gerçekleştirdi. 
Zirvede dünya kadınları için say-
gı duruşunda bulunuldu, kadına 
yönelik şiddete tepki gösterildi.
Türkiye’nin farklı illerinden 

lisanslı dağcıların yanında 
Arnavutluk, Karadağ, Kosova 
ve Makedonya’dan gelen 16 
dağcının da aralarında bulun-
duğu 130 kişilik ikinci grup ise, 
Pazar günü teleferikle Oteller 
Bölgesi’ne çıktı. Ekip buradan 
Bakacak Bölgesi’ne kadar gidiş 
dönüş olmak üzere 6 kilometre 
yürüyüş gerçekleştirdi. Bakacak 
bölgesinde toplanan grup, Özge-
can Aslan başta olmak üzere tüm 
şiddet mağduru kadınları rah-

metle andı. Daha sonra Oteller 
Bölgesi’ne dönen dağcılara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
köfte ekmek ikram edildi.
Dağcılık Federasyonu Bursa İl 
Temsilcisi Nazif Makas, etkinli-
ğin tüm sorumluluğunun kadın 
dağcılara ait olduğunu belirte-
rek, bu etkinlik başta olmak üze-
re tüm faaliyetlerine katkı veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti.

Şiddete karşı zirve yaptılar
Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda Dağcılık Federasyonu Bursa İl 
Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenle-
nen organizasyonda 180 dağcı Uludağ’da zirve tırmanışı yaparak, kadı-
na şiddeti protesto etti.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, tüm kentte 
muhtarların ihtiyaç-
ları doğrultusunda, 

muhtarlıkların halka daha iyi 
hizmet verebilmeleri için bil-
gisayar desteğini sürdürüyor.
Bugüne kadar bilgisayarı bu-
lunmayan ya da mevcut bilgi-
sayarları talebi karşılamayan 
500’ü aşkına muhtarlığa bilgi-
sayar temin eden Büyükşehir 
Belediyesi, bu kez de Büyü-
korhan, Gemlik, Harmancık, 
İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, 
Mudanya, Mustafakemalpaşa, 
Orhaneli, Orhangazi, Osman-
gazi, Yenişehir ve Yıldırım’daki 
muhtarlıklara bilgisayar he-
diye etti. İlçelerdeki muhtar 
dernekleri başkanları ve muh-
tarlar, Merinos Parkı’ndaki 
Gölpark Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen bilgisayar ve 
yazıcı dağıtım törenine yoğun 
ilgi gösterdi.
“Bursa, yerel yönetimde  
örnek”
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyük-

şehir Belediyesi’nin yatırım-
larına dikkati çekerek, “Bursa, 
her alanda örnek oluyor. 
Hedefimiz büyük, Bursa, artık 
evrensel değerde bir kent. 
Bursalılar, Bursa’nın değerini 
bilir. Yereldeki sıkıntıların 
çözülmesi konusunda çalış-
malarımızla sinerji oluşturu-
yoruz. Bursa, yerel yönetimde 
örnek…” diye konuştu.
Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’ne başvurarak bilgi-
sayar ve yazıcı talebinde bulu-
nan muhtarların taleplerinin 
karşılandığını ifade ederek, 
“Mahalli idarelerimiz daha 
güçlü bir altyapıya kavuşmuş 
oluyor. Bugüne kadar 500’ü 
aşkın muhtarlığa ve muhtar 
derneklerimize bilgisayar ve 
yazıcı desteği sağladık. Bugün 
de 119 muhtarlığımıza 118 
bilgisayar ve 91 yazıcı hediye 
ediyoruz” dedi.
Bursa’nın gelişmesini ve her 
alanda en iyi konuma ulaşma-
sını hedeflediklerini anlatan 
Başkan Altepe, konuşmasının 
ardından muhtarlara bilgisa-
yarlarını hediye etti. 

Muhtarlara teknoloji desteği sürüyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talep doğrultusunda kentteki 119 muhtarlığa, özel yazılım yüklü 
bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.
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Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata 
geçiren Büyükşehir Bele-
diyesi, yatırımlarının mey-

vesini toplamaya devam ediyor. 
Tarihi ve kültürel miras alanında 
yapılan yatırımlarla Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınmasını sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente kazandırdığı 
yeni stadyum da hem Avrupa’nın 
en prestijli mimarlık ödülünü 
almış hem de dünyanın heyecan 
verici 10 stadyumu arasında gös-
terilmişti. Bunun yanında İznik 
Gölü içinde bulunan Batık Bazili-
ka, dünya genelinde 2014 yılının 
en önemli 10 keşfi arasında göste-
rilirken, Bursa ilk kez Avrupa Ko-
misyonu tarafından ‘2017 Avrupa 
Yeşil Başkenti’ unvanına aday şe-
hirler kentler arasında gösterildi.
Yaşam kalitesiyle ilk sırada
Bursa’yı dünya gündemine taşıyan 
konulara şimdi de yüksek yaşam 
kalitesi eklendi. Her yıl 5 binden 
fazla kenti değerlendiren ve bu yıl 
da 5 bin 93 kentin sağlık, suç ora-
nı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kri-
terlerini kıyaslayarak ‘yaşam kali-
tesi en yüksek şehirler’ listesi ha-
zırlayan Numbeo internet sitesinin 
150 şehirlik listesine ilk kez Bursa 
da girdi. Daha önce Ankara, İstan-
bul ve İzmir’in değerlendirildiği 
listeye 48’inci sıradan giren Bursa, 
üç büyük kenti de geride bıraktı. 
Suç oranı, sağlık, pahalılık, nüfus 
artışı, trafik gibi farklı kriterler 
dikkate alınarak yapılan değerlen-
dirme sonucunda bir endeks oluş-
turuldu. Bu endekste en yüksek 
değere sahip şehir, Avustralya’dan 
Canberra olurken, Kanada’dan 
Ottava ikinci, İsviçre’den Zürih ise 
üçüncü oldu.

Bursa fark attı
Aynı web sitesinin geçtiğimiz yıl 
yaptığı çalışmada yüksek yaşam 
kalitesi ile 63’üncü sırada yer alan 
Ankara bu yıl 97’inci sıraya geri-
lerken, 64’üncü sıradaki İstanbul 
da bu yıl 106’ncılığa düştü. Bu yıl 
İzmir 95.32’lik indeks rakamı ile 
91’inci sırada yer alırken, Bursa 
ise 156.73’lük indeksle 48’ıncı 
sıraya yerleşti. Bursa bu sonuç ile 
Abu Dabi, Houston, Doha, Tallin, 
Dublin gibi pek çok şehri de geri-
de bırakırken, güvenlik endeksin-
de 4’üncü, kirlilik endeksine göre 
ise 27’nci sırada yer aldı.

Söz konusu listede ilk kez yer al-
masına rağmen Bursa’nın İstanbul, 
Ankara ve İzmir’i geride bırakması-
nı değerlendiren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, sonu-
cun kendileri için sürpriz olmadığı-
nı vurguladı. Bursa’nın ulaşımdan 
tarihi mirasa, çevreden spora kadar 
her alanda dünya kentleri ile yarış 
içinde olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Düne kadar raylı sistem 
araçlarında dışa bağımlı olan Bur-
sa, artık kendi tramvay ve vagonla-
rını üreten dünyadaki 7 kent ara-
sında. Bunun yanında kente kazan-
dırdığımız tüm projelerde, dünyayı 
tarıyoruz. Stadyum yapacaksan en 
iyi statları gezip, onlardan da iyisi 
yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde 
‘Artık Bursa konuşulacak dedik’. 
Gördüğünüz gibi her alanda Bursa 
konuşuluyor. Bu araştırmaları biz 
yapmıyoruz. Yabancı şirketler, ya-
pıyor ve yayınlıyor. Sonuç ise bizi 
gururlandırıyor” diye konuştu.

Bursa yaşam kalitesi ile dünya liginde
Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘yaşam kalitesi en yüksek 
şehirler’ listesi oluşturan Numbeo internet sitesinin ilk 150 şehir listesine 48’inci sıradan giren Bursa, Türkiye’nin yaşam 
kalitesi en yüksek kenti seçildi.

3. RUMELİSİAD Ulusla-
rarası Balkan Ekonomi 
Zirvesi’, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde (Me-

rinos AKKM) yoğun katılımla 
yapıldı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa ve Balkan-
larda gerçekleştirdiği yatırım-
ların yer aldığı bir sunum yaptı. 
Bursa’nın kalbinin Balkanlarda 
attığını söyleyen Başkan Altepe, 
“Türkiye ve Balkan ülkeleri arasın-
da gönül bağı var. Bu bağın eko-
nomik anlamda da gelişmesi çok 
önemlidir. Türkiye, son 12 yılda 
hızlı bir gelişim ve kalkınma halin-
de. Türkiye geliştikçe Balkanlar da 
gelişir” dedi.
İşbirliği gelişecek
Türkiye ile Balkan ülkeleri ara-
sında kurulan güçlü ilişkilerin 
temelinde ortak değerlerin var 
olduğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Dünya başkenti, yeşil 
şehir Bursa’da gerçekleştirilen 

bu zirve, bölgelerarası işbirliği-
ni geliştirecek. Balkanların her 
köşesinde Bursa’nın izleri var. 
Hedefimiz Balkanlarda yaşayan 
dostlarımızın huzurlu ve mutlu 
olmasıdır. Bursa, Balkanlar ile 
önemli bir bütünleşme yaşıyor. 
Ülkeler olarak dostluk, işbirliği 
ve birlikte kalkınma noktasında 
çalışmaların sürmesini önemsi-
yoruz. Çünkü dostluk bağlarımız 

var” diye konuştu.
Konuşmaların ardından gerçek-
leştirilen ve Başkan Altepe’nin 
oturum başkanlığını yaptığı 
‘Yerel Yönetimler ve Ekonomik 
Kalkınma’ panelinde Balkanlar-
dan Bursa’ya gelen Çayır, Veliko 
Tarnovo, Starigrad, Preşova ve 
Novipazar Belediye başkanları 
yaşadıkları kentlerle ilgili tanı-
tımlar yaptı.

“Türkiye Balkanların dostudur”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘3. RUMELİSİAD Uluslararası 
Balkan Ekonomi Zirvesi’nde, “Balkanların en büyük dostu Türkiye ve Bursa. 
Bizler Balkanların huzurunu ve gelişip kalkınmasını hedefliyoruz” diyerek 
tüm dünyaya dostluk mesajları gönderdi.

Başkan Altepe, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BESOB) üyeleriyle, Yıldırım’daki BESOB 
Esnaf Sarayı’nda düzenlenen toplantıda bir 
araya geldi. Bursa’nın bir esnaf kenti olduğunu 

ve babasıyla kendisinin de esnaflığın ekmeğini yediğini 
hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Bizim amacımız esnafımızla birlikte olmak, Bursa 
konusunda görüşlerini almak, fikir alışverişinde bu-
lunmaktır. Kent sorunları konusunda esnafımızla ortak 
projeler üretelim istiyoruz. ‘Marka kent Bursa’yı tüm 
değerleriyle geleceğe taşırken, kente değer katan esnaf-
larla da işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’nin son yıllarda hızlı bir gelişim içinde olduğunu 
kaydeden Başkan Altepe, “Bizler bize oy verse de verme-
se de sürekli, kentin her köşesinde vatandaşlarımızla bir 
araya geliyoruz. Belediyeler, yerel yönetimler vatandaş-
lar için önemli kuruluşlardır. Bursa’da yatırımcı kuruluş 
Büyükşehir Belediyesi. Yerelleşme önemli ve bu konuda 
Türkiye’de güzel adımlar atılıyor” diye konuştu.
“Çözüm peşindeyiz”
Kaynakların en iyi şekilde yerelden değerlendirilebildi-
ğini ifade eden Başkan Altepe, yetki devri konusundaki 
tavrından örnekler verdi. Başkan Altepe, Bursa’nın 
Türkiye’de en hızlı gelişen kentlerden biri olduğunu vur-
gulayarak, “Yapacak çok işimiz var. Sorunlarımız ortak. 
Keşke şurada bizim aklımıza gelmeyen yeni çözümleri 
esnafımızdan duysak ve gerçekleştirsek… Bizler çözüm 
peşindeyiz” diye konuştu.
Dünya milletlerini tanıdıkça Bursa’nın kıymetinin daha 
çok anlaşıldığını söyleyen Başkan Altepe, “Her geçen 
gün Türkiye’nin yıldızı parlıyor, Bursa da en hızlı gelişen 
şehirlerden… Bursa olarak kaliteyi üretiyoruz. Bursa, bir 
üretim şehri, bu kentte esnafın değeri büyük. Şanslıyız, 
Bursa sanatkar şehri. Bizler de ne gerekiyorsa gerçek-
leştiriyoruz. Bursa, bu dönemde çok daha büyük mesa-
feler kat edecek” şeklinde konuştu.
Tak: “Müteşekkiriz”
BESOB Başkanı Arif Tak da Bursa’da yapılan hizmetlerin 
herkes tarafından takdirle karşılandığını ifade ederek, 
kente değer katan çalışmalarında esnafın da Büyükşehir 
Belediyesi’nin yanında olduğunu belirtti. Bursa’nın de-
ğerlerinin Büyükşehir Belediye sayesinde daha da öne 
çıktığını belirten Tak, “Hizmetlerinden dolayı Başkan 
Altepe’ye müteşekkiriz, hizmetlerden memnunuz. Bur-
sa’daki hizmetler, herkes tarafından da takdir topluyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, esnaf ve 
sanatkarın da gönlünü kazandı. Bizler de esnaf odaları 
temsilcileri olarak destek olup, esnafımızın sıkıntılarına 
çözüm olalım ve Bursa’yı daha güzel noktalara taşıyalım 
istiyoruz” diye konuştu.

‘Marka Kent’ yolunda 
esnafla işbirliği
Daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve 
daha yeşil Bursa hedefiyle hizmetleri-
ni gerçekleştiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ‘marka kent 
Bursa’yı tüm değerleriyle geleceğe ta-
şırken, kente değer katan esnaflarla da 
işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.
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Bursa’nın daha ulaşılabilir bir 
kent haline gelmesi amacıyla 
yeni yollar açmanın yanında 
mevcut yollarda da genişletme 

çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, Yıldırım’daki ulaşım yatı-
rımlarına Mimar Sinan Caddesi’ni de 
ekledi. Yıldırım’da daha önce Vişne, 
Karlıdağ, Derya, Çiçek ve Davutkadı 
Dağyolu Caddelerinde genişletme 
çalışmalarını hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı ile 
Ankara yolunu birbirine bağlayan Mi-
mar Sinan Caddesi’nde de genişletme 
çalışmalarının startını verdi. Yol üze-
rinde kalan 5 parselden kamulaştır-
ması tamamlanan 2 parsel üzerindeki 
binalar, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Edebali’nin katıldığı 
törenle yıkıldı.
Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz
Mimar Sinan Caddesi üzerinde kalan 
binaların yıkılıp, yolun genişletilmesi-
nin yıllardır konuşulduğunu ancak bu 
güne kadar somut bir adım atılama-
dığını ifade eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu çalışmayı ha-
yata geçirmenin de kendilerine nasip 
olduğunu vurguladı. Dar bir alanda 
yaklaşık 700 bin nüfusun yaşadığı 
Yıldırım’da en önemli sorunların ba-
şında ulaşım geldiğini ifade eden Baş-
kan Altepe, “Mimar Sinan Caddesi’nin 
genişletilmesi de bölge halkının 
önemli taleplerinden biriydi. 21 met-
re genişliğindeki yol Mimar Sinan 
Bulvarı’nı Ankara yoluna bağlaması 
nedeniyle önemli bir arter. Çalışmaları 
hemen başlattık ve yol üzerindeki 5 
parselden kamulaştırılması tamam-
lanan ikisinde yıkımı başlatıyoruz. 
Diğer parsellerle ilgili çalışmalarımız 
da sürüyor. Yıldırım gibi yapılaşma-
nın yoğun olduğu bölgelerde hizmet 
götürmek kolay değil. Bir yol açmak 
veya sosyal donatı alanı kazandırmak 
için mutlaka kamulaştırma yapmak 

gerekiyor. Hemen hemen her gün bir 
bina yıkıyoruz. Yıldırım’ı da yıkarak 
güzelleştiriyoruz” dedi.

Yıldırım’ı yeniden imar ediyoruz
Şehirlerin sürekli devinim halinde 
olan dinamik yapılan olduğunu dile 
getiren Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali de gelişime açık 
kentlerde ulaşımın da hayati bir fonk-
siyon olduğunu kaydetti. Yıldırım’da 
ulaşıma köklü çözümler getirerek, hal-
kın refah seviyesini yükseltmek ama-
cıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin önderliğinde Yıldırım’ı 
yeniden imar ettiklerini vurgulayan 
Edebali, Mimar Sinan Caddesi’nin 
genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Büyükşehir yıkıyor, Yıldırım yol alıyor
Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı ile Ankara yolunu birbirine bağlayan 
Mimar Sinan Caddesi üzerinde kalan 2 binanın yıkımını başlattı. 

Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefiyle ça-
lışmalarına yön veren Büyükşehir 
Belediyesi’nin Çelebi Mehmet 
Bulvarı’nın Veysel Karani Mahal-

lesi kısmında sürdürdüğü çalışmalar artık 
gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bü-
rokratlarıyla birlikte 30 metrelik yoldaki 
çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’nın daha 
sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olma-
sı hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü 
söyleyen Altepe, yolun tamamlanmasıyla 
kent ulaşımının nefes alacağını belirterek, 
“Bursa, altyapısıyla, üstyapısıyla hızlı bir 
şekilde gelişiyor. Bu konuda özellikle ken-
timizin ulaşılabilir bir kent olması ve kent 
içi trafiğin rahatlaması konusunda önemli 
çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Kısa zaman sonra açılacak 
Başkan Altepe, Bursa’nın ulaşılabilir kent 
olması yolundaki çalışmalar için her gün 
ortalama 3 bina yıkarak yeni yollar açtıkla-
rını söyledi. Türkiye ve dünyada bu alanda 
en yoğun çalışan belediye olduklarını ifade 
eden Başkan Altepe, onlardan birinin de 
Çelebi Mehmet Bulvarı olduğunu kaydetti. 
Yalova Yolu ile Soğanlı bölgesi arasındaki 
kısmı tamamlanarak hizmete giren yolun 
Yıldırım etabına geçildiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, daha önceki açılan kısım-
lara göre buradaki işlemleri biraz daha 
hızlı sürdürdüklerini ifade etti. Bursa’nın 
bir an önce yeni artere kavuşmasını arzu 
ettiklerini, bu nedenle çalışmaları yoğun-
laştırdıklarını kaydeden Başkan Altepe, “En 
önemli kısım, Gökdere ile Eski Gemlik Yolu 
arasındaki alan. Yaklaşık 12 bin metrekare 
alana kurulu bulunan yolun kamulaştır-
ması tamamlandı. 11 milyon TL bedel öde-
yerek, yol üzerindeki hakları satın aldık. 
Gökdere’de yapılan kavşak düzenlemesi 
de bitmek üzere. İnşallah çok yakın bir 
zamanda, Eski Gemlik Yolu’ndan Samanlı 
Yolu’na kadar vatandaşlarımız, direkt ulaş-
ma imkanına kavuşmuş olacaklar” diye 
konuştu. 
Başkan Altepe, konuşmasında Çelebi Meh-
met Bulvarı’nın Küçükbalıklı ile Altınova 
Mahallesi üzerinde kalan kısımlarındaki 
kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, 
kamulaştırması yapılan binaların bir bir 
yıkıldığını kaydetti. 

30 metrelik yolda 
Yıldırım’a doğru
Bursa’yı modern ulaşımla 
buluşturan Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kente kazandı-
rılan ve Ankara-İzmir Yolu’na 
alternatif güzergah olan 30 
metrelik Çelebi Mehmet 
Bulvarı’nda çalışmalar hızla 
sürüyor.

Türk Hava Yolları’nın (THY) işti-
raki olan AnadoluJet’in tarifeli 
Bursa-Trabzon ve Bursa-Erzu-
rum hatları için açılış töreni 

düzenlendi. Yenişehir Havalimanı’nda 
yapılan törene; Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Bursa Valisi Münir Ka-
raloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Sekmen,  THY 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu 
ve kalabalık davetli topluluğu katıldı. 
Hava alanına ulaşım,  
6 ay ücretsiz 
Açılış töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, başta 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
olmak üzere seferlerin başlamasında 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Yenişehir Havaalanı’nın seferler açı-
sından cıvıl cıvıl geçmesini istedikle-
rini, bu nedenle Bursa’yla hava limanı 
arasındaki otobüs seferlerini bilet sa-
hipleri için 6 ay boyunca ücretsiz hale 
getirdiklerini söyleyen Başkan Altepe, 
“İnşallah talep arttıkça bu 6 aylık süre-
yi de uzatacağız. Belki de sürekli hale 
getireceğiz” diye konuştu.  

Arınç: Hayırlı uğurlu olsun 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
ise, başlatılan seferlerle Trabzon ve 
Erzurum’un sahipsiz kalmadığını ifade 

ederek,“Erzurum eksi 45’i de görmüş. 
Herkes şikayet ediyormuş, bu kadar 
soğuk olur mu diye. İhtiyar ninenin 
biri, ‘Olur, çünkü Erzurum sahipsiz’ 
demiş. Erzurum sahipsizdi. Sahibi var 
şimdi. Sizler, bizler, THY var. Erzurum’a 
Bursa’dan uçacaksınız. Emsali seferle-
rimize de inşallah kısa zamanda göre-
lim. Niye Diyarbakır, Van, Muş olmasın. 
Bunların hepsi olur, siz sahip çıkın 
yeter. THY bunları yapmak için hazır 
bekliyor. Niye Balkanlar’da bir Filibe 
olmasın diye aklıma geliyor. Bunları 
konuşmanın zamanı geldi. Belki 7 
Hazirana bakacağız. 8’inden sonra 
bunları daha güzel konuşacağız diye 
aklıma geliyor. Hayırlı olsun” şeklinde 
konuştu. 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi 
Topçu da, “Bu bağlantı. Bursa ve uçtu-
ğumuz şehirlerin ekonomisine ciddi 
katkılar yapacaktır. Bursa’mızı en kısa 
zamanda yurtdışına bağlama fırsatını 
bize doğurur. Anadolujet markasıyla 
27 uçakla yaptığımız seferleri yaz iti-
bariyle 38 uçağa çıkarıyoruz. Trabzon 
ve Erzurum’a da hayırlar getirmesini 
diliyor, herkesi saygıyla selamlıyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Trabzon ve Erzurum’a uçuşlar başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin hava ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla sürdürdüğü çalış-
malar sonucunda planlanan Bursa-Trabzon ve Bursa-Erzurum uçak seferleri başladı. 
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Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi 
doğrultusunda yeni tramvay hatlarıy-
la ilgili projeleri hız kesmeden sür-
düren Büyükşehir Belediyesi, mevcut 

Bursaray hatlarındaki yoğunluğun önüne 
geçmek amacıyla raylı sistem araç filosunu 
güçlendirmek için de önemli bir adım attı. 
Hafif raylı sistem ağında kullanılmak amacıy-
la 60 adet vagon ve şehir içi tramvay hatla-
rında kullanılacak 12 adet tramvay alımı için 
açılan ihalede 4 firma dosya alırken, 2 firma 
dosyasını teslim etti. Dosyasını teslim eden 
firmalardan Durmazlar, 117 milyon 873 bin 
600 Euro teklif verirken, Bozankaya Otomo-
tiv Makine İmalat İthalat İhracat A.Ş ise fiyat 
vermeyip, teşekkür mektubu verdi.

Tek kalemde rekor alım
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bu 
ihale aynı zamanda Bursa’nın raylı sistemle 
tanıştığı 2002 yılından bu yana en büyük 
araç alımı ihalesi oldu. Bursaray seferlere 
başladığı 2002 yılında Siemens marka 48 
araçla yolcu taşımaya başlamıştı. Daha sonra 
Bursaray Görükle hattının ihalesiyle birlikte 
de 2008 yılında Bombardier firmasından 30 
adet araç alımı için sözleşme imzalanmıştı. 
Tek kalemde 60 adet hafif raylı sistem aracı 
ve 12 adet tramvay alımı için açılan ihaleyi 
Durmazlar firmasının alması da yerli üreti-
min dünya markalarıyla rekabeti açısından 
büyük önem taşıyor.

5

Bursaray’da 
yerli vagon 
dönemi başladı
Bursaray’ın işletmeye açıldığı 
2002 yılında alınan 48 adet va-
gon ve 2008 yılında ihalesi ya-
pılıp, alınan 30 vagonun ardın-
dan Büyükşehir Belediyesi’nin 
60 adet vagon ve 12 adet tram-
vay alımı için yaptığı ihaleyi  
Durmazlar kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Şe-
hirlerarası ve Uluslarara-
sı Otobüs Terminali’nde 
havaalanı standartlarını 

yakalamak için yoğun çaba 
harcayan Burulaş, Ocak ayında 
faaliyete geçen ‘Terminal Kontrol 
Merkezi’ne bağlı 64 kamera ile 
yapılan takip sonucu yolcu şika-
yetlerinin başında gelen çığırt-
kanlığa son verdi.

Terminalde yıllardır 
yolcuların şikayetçi 
olduğu ve ‘çığırtkanlık, 
ayakçılık, kellecilik’  gibi 
isimlerle anılan yolcu 
yönlendirme uygula-
maları Burulaş’ın 2014 
yılında temellerini at-
tığı ‘Terminal Kontrol 
Merkezi’ projesi ile son 
verildi. Ocak ayından 

itibaren faaliyete geçen proje 
ile terminale 10’u hareketli ve 
zoom yapabilen yüksek çözü-
nürlüklü, 30’u sabit ve 24’ü 
otomasyon sisteminde olmak 
üzere terminale toplam 64 ka-
mera yerleştirildi. Görüntüler 
Terminal Kontrol Merkezi’nde 7 
gün 24 saat esasına dayalı ola-
rak kayıt altına alındı. Yolcuları 
zorla kendi peronlarına yönlen-

dirip, bilet kesmeye çalışarak 
seyahat özgürlüğünü kısıtlayıcı 
tavırlar sergileyen çığırtkanlar, 
tek tek tespit edildi. Bu yolla 
hem yolcuların özgürlüğünü kı-
sıtlayan hem de diğer firmalara 
karşı haksız rekabete yol açtığı 
belirlenen çığırtkanlar ve bağlı 
oldukları firmalara zabıta ve 
maliye ekipleri tarafından cezai 
işlem uygulandı.

Terminalde üst düzey güvenlik sağlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bütünşehir 
uygulamasına girdikten sonra 
Büyükşehir Belediyesi’nce 

Orhangazi’de yapılan alt yapı çalış-
malarını yerinde inceledi. İlk olarak 
içme suyu ve kanalizasyon sistemi 
yenilenen Arapzade Mahallesi’ndeki 
asfalt dökme işlemini başlatan Başkan 
Altepe, daha sonra İstiklal ve Erenler 
caddelerindeki bordür döşeme ve 
tretuvar çalışmalarını denetledi.
İstiklal ve Erenler’de  
yoğun mesai
Başkan Altepe, Büyükşehir Beledi-
yesi olarak ilçelerin eksikliklerinin 
giderilmesi yönündeki çalışmaların 
hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. 
Göreve ikinci kez seçilir seçilmez 
Orhangazi’de de yenileme işlemlerine 
başladıklarını vurgulayan Başkan 
Altepe, 1 kilometre uzunluğa sahip 
İstiklal Caddesi’ndeki bordür ve tretu-
var çalışmalarının tamamlanma aşa-
masına doğru ilerlediğini söyledi. Ana 
arterin 300 metrelik kısmındaki faali-
yetin bittiğini, 700 metrelik bordür ile 
yaklaşık 4000 metrekarelik parkenin 
döşeme çalışmalarının devam ettiğini 
vurgulayan Başkan Altepe, toplamda 
caddede 2500 metrelik bordür ve 
1000 metrekarelik parke döşeme 
çalışmasının yapılacağını hatırlattı.
Başkan Altepe, Orhangazi’deki faali-
yetlerin İstiklal Caddesi’yle sınırlı ol-
madığını söyledi. Yaklaşık 1 kilometre 
uzunluğa sahip Erenler Caddesi’nde 
de benzer yatırımların sürdüğünü 
ifade eden Başkan Altepe, burada da 
1500 metrelik bordür ve 4500 met-
rekarelik parke döşeme çalışmasının 
yapılacağını hatırlattı.
Orhangazi Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan ise, Büyükşehir’in asfaltlama 
çalışmalarını başlatmasıyla birlikte 
ilçe halkının yüzünün güldüğünü söy-
ledi. Orhangazi’nin uzun zamandır toz 
ve toprağın içinde, köstebek yuvası 
gibi sokak ile caddelerde yaşadığını, 
alt yapısı tamamlanan bölgelerin 
asfaltlanmasıyla kötü görüntünün 
yavaş yavaş ortadan kalktığını söyle-
yen Çağlayan, “Büyük minnettarlık ve 
mutlulukla karşıladık bu çalışmaları. 
Tamamlandıktan sonra inşallah pırıl 
pırıl ve yaşanabilir bir şehir inşa et-
miş olacağız. Sayın başkana gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

 

Orhangazi’de asfalt çalışmalarına start
Bütünşehir uygulamasına geçildikten sonra ilçelerdeki yatırımlarına hız kazandı-
ran Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi’de altyapısı tamamlanan caddelere asfalt 
dökmeye başladı. 
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Bursa’yı yaşayan müze kent 
haline getirmek amacıy-
la sürdürülen hummalı 
çalışmaların meyvesini 

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesiyle alan Büyükşe-
hir Belediyesi, tarihi kültürel miras 
çalışmalarını hız kesmeden sürdü-
rüyor. Bursa’nın Osmanlı Başkenti 
kimliğini öne çıkarmak amacıyla 
tüm Osmanlı eserleri bir bir ayağa 
kaldırılırken, evrensel değer niteliği 
taşıyan Bitinya dönemine ait surlar-
daki hummalı çalışma da hız kes-
miyor. Bugüne kadar Saltanat Kapı, 
Fetih Kapı, Yer Kapı ve Tahtakale 
Yokuş Cadde Kapısı ilk günkü ihti-
şamıyla yeniden ayağa kaldırılırken, 
Zindan Kapı ve Kaplıca Kapı’daki 
çalışmalar da devam ediyor. Bir 
taraftan burç ve kapılardaki çalışma 
sürürken, Saltanat Kapı’dan Bey 
Sarayı’na kadar olan yaklaşık 500 
metre uzunluğundaki surların aya-
ğa kaldırılması çalışmaları tamam-
lanma aşamasına geldi. Kentin doğu 
yakasına bakan ancak adeta bir sır 
gibi duran sur duvarları, artık tüm 
ihtişamıyla kenti selamlıyor.
Yeni buluşma mekanı
Kentin doğu yakasına bakan sur 
duvarlarında devam eden çalışma-
ları yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, be-
raberindeki Kültür ve Turizm Daire 
Başkanı Aziz Elbas’tan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Bugüne kadar 
fark edilmeyen neredeyse kaybol-
muş sur duvarlarının net bir biçim-
de ortaya çıkarıldığını ifade eden 
Başkan Altepe, sur duvarları boyun-
ca yamaçta oluşturulan teras alan-

larının Bursalıların yeni buluşma 
mekanı olmasına aday olduğunu 
vurguladı. Bursa’da sadece Osmanlı 
eserleri değil, tüm medeniyetlere 
ait izleri bir bir gün yüzüne çıkar-
dıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“2300 yıl öncesinin Bursa’sını çev-
releyen surlar ilk günkü ihtişamıyla 
yeniden ayağa kaldırılıyor. Geçmişte 
yol açma 

bahanesiyle yıkılan veya depremde 
zarar görüp yıkılan sur kapıların-
dan 4’ünü ayağa kaldırdık, 2’si ile il-
gili çalışmalarımız sürüyor. Saltanat 
Kapı’dan Bey Sarayı’na kadar olan 
bölümdeki yaklaşım 500 metre 
uzunluğundaki surlar da artık orta-
ya çıkarılırdı. Bu bölge Bursa’nın en 
fazla ziyaret edilen noktalarından 
biri olacak. Aslına uygun olarak ya-
pılan çalışmalarda surlar orijinalin-
den daha dayanıklı hale getiriliyor. 
Daha önce sur duvarları depremde 
büyük sarar görmüş. Şimdi biz sur-
ları sağlam temel destekleri üzerine 
inşa ediyoruz. Böylelikle surlar 
yüzyıllar boyu zarar görmeden 
Bursa’nın siluetinde var olacak” 
diye konuştu.

Bursa’nın surları artık sır değil
Yaklaşık 2300 yıllık geçmişi olan, 14 burç ve 6 kapısını bulunan ancak za-
man içinde gerek yol açma çalışmaları için yıkılan gerekse bakımsızlık yü-
zünden kaybolup giden 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla kent siluetindeki ihtişamlı yerini yeniden alıyor. 

Başkan Altepe, İznik’teki temasları 
kapsamında, Roma döneminde yapılan ve 
ilçenin en önemli ziynetleri arasında yer 
alan amfi tiyatro alanını da ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
İznik’te birçok medeniyete ait izlerin 
bulunduğunu ifade etti. Onlardan birinin de 
2000 yıllık amfi Roma tiyatro olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Bu eser, 2000 yıldır ayakta. 
Yaklaşık 50 yıldır, kazılarla buradaki tarihi 
zenginlik ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Fakat 
ödenek yetersizliği nedeniyle bir türlü istenilen 
ivme yakalanamadı. Şimdiden sonra Büyükşehir 
var. Gerekli protokollerimizi yaptık. İnşallah 
kısa zamanda amfi tiyatro üzerinde çalışmaları 
başlatacağız” diye konuştu. 

İznik’te tarih
değerini buluyor
Şehir merkezinde restore edilmedik 
tarihi eser bırakmayan Büyükşehir 
Belediyesi, Romalılar’ın sahne an-
lamında Marmara Bölgesi’ndeki tek 
eseri olan ve İznik’te bulunan 2000 
yıllık amfi tiyatroyu ayağa kaldır-
mak için çalışma başlattı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu hızla süren Mudanya 
Tekke-i Atik camii yanındaki iki katlı 
sivil mimari örneği yapı, kültürel 

etkinliklerin yapılacağı bir merkez olarak 
ilçeye değer katacak. Kent merkezinin yanı sıra 
17 ilçede tarihi eserlerin ayağa kaldırılması 
yönündeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam 
ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Tekke-i Atik Camii yanındaki 
bina restorasyonu ve çevre düzenlemelerinin 
ardından bölgenin yeni bir buluşma mekanı haline 

geleceğini söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
17 ilçede de 
yoğun faaliyet 
gösterdiklerini 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Şimdi 
sıra Tekke-i Atik 

Camii müştemilatına ve çevre düzenlemesine 
geldi. Buradaki cami müştemilat binası, daha 
önce kamulaştırılarak mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçmişti. Sonrasında restorasyon ve 
rekonstrüksiyon çalışmalarını başlattık. Buradaki 
binaların orijinal haliyle inşaatı, hızlı bir şekilde 
sürüyor” diye konuştu. 

Mudanya bir değere 
daha kavuşuyor

Osmanlı İmparatorluğu’na 130 
yıl başkentlik yapan, sahip 
olduğu ruhaniyetli kimliği 
nedeniyle Bursa dışında 

ölenlerin de aralarında bulunduğu 
6 padişah ve 20 şehzadenin ebedi 
istirahatgahı olan Bursa’da ecdat 
yadigarı eserler bir bir ayağa kaldı-
rılırken, türbeler de ecdada yakışır 
hale getirilmeye devam ediyor. Arşiv-
lere 16’ncı yüzyılda yaşadığı bilinen 
iyi okçuluğuyla ünlenen ve Okçu Baba 
olarak anılan Nusret Paşa’nın Salta-

nat Kapı karşısında bulunan türbesi-
nin çevresi de Büyükşehir Belediye 
tarafından yeniden düzenlendi. Tür-
be çevresindeki zemin özel taşlarla 
döşenirken, yerleştirilen oturma 
grupları ile bölgele bir anlamda yeni 
bir meydan kazandırılmış oldu.
Bursa’nın sahip olduğu ruhaniyeti 
gelecek kuşaklara da en iyi şekilde 
aktarmak için yoğun çaba harcadık-
larını dile getiren Başkan Altepe, 
“Yaptığımız düzenleme ile Okçu Baba 
türbesi bu bölgeye değer kattı” dedi.

Bir eser daha ecdada yakışır hale getirildi
Büyükşehir Belediyesi, Saltanat Kapı karşısındaki Okçu Baba Türbesi’nin bulundu-
ğu alanı çevre düzenlemesi ile ecdada yakışır hale getirdi.
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Bursa’yı yaşayan canlı 
bir tarih kenti haline 
getirmek amacıyla 
Bitinya’dan arkeolojik 

döneme, Osmanlı’dan Cumhu-
riyet dönemi eserlerine kadar 
her alanda yoğun bir çalışma 
sürdüren ve bu çalışmaların 
meyvesini Bursa’nın UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesiyle alan Büyükşehir 
Belediyesi, kente kazandırdığı 
tarihi eserlere Osmanlı’da ilk 
paranın basıldığı tarihi darp-
hane binasını da ekledi. Orhan 
Gazi döneminde 1300’lü yıl-
larda ilk paranın basıldığı, bir 
dönem konut olarak kullanılan 
ve zaman içinde ilgisizlikten 
harabe haline dönen tarihi 
yapı, restorasyonun ardından 
ilk günkü ihtişamı ile kent ziy-
netleri arasındaki yerini aldı. 
Maksem Mahallesi’ndeki tarihi 
yapı gerçek kimliğine uygun 
olarak Bursa’nın darphaneleri 
ve Bursa’da basılan paralarla 
ilişkin bilgi ve materyallerin 
sergilendiği para müzesi ola-
rak, hemen karşısına yapılan 
iki katlı betonarme bina ise 
sosyal ve kültürel etkinliklerin 
yapılabileceği bir mekan olarak 
bölgeye kazandırıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Osmanlı’nın ilk 

çarşıları kurduğu, ilk parayı 
bastığı, han, hamam, şifahane, 
tekke gibi mimari eserlerin ilk-
lerinin yer aldığı Bursa’da bir 
değeri daha gün yüzüne çıkar-
manın mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Paranın her de-
virde toplumları yönlendiren, 
şekillendiren bir vazgeçilmez 
olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Tarihte ilk para Lidya-
lılar tarafından Anadolu’da ba-
sılarak kullanılmaya başlandı. 
Bu da Anadolu’nun medeniyet-
ler arasındaki öncü kimliğini 
göstermektedir” dedi.

7 asırlık darphane 
para müzesi oldu
Büyükşehir Belediyesi, 1300’lü yıllarda Orhan 
Gazi tarafından ilk paranın bastırıldığı harabe 
halindeki darphane binasını restorasyonun 
ardından ilk günkü ihtişamı ile para müzesi 
olarak ziyarete açtı. 

Başkan Altepe, İznik Belediye Baş-
kanı Osman Sargın ve Büyükşehir 
bürokratlarıyla birlikte sosyal 
tesis yapılacak Bayraklıtepe 

bölgesinde incelemelerde bulundu. Baş-
kan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak 
tüm ilçelere sosyal tesisler kazandırmaya 
devam ettiklerini söyledi. Sosyal ve kültü-
rel hayatın canlanması, gerçek anlamda 
kent merkezlerinin oluşması için bu tür 
yatırımlara gittiklerini hatırlatan Başkan 
Altepe, sosyal tesislerin belirlenen hedef 
doğrultusunda en önemli adımlardan biri 
olduğunu kaydetti. 

Bugüne kadar Bursa’nın her bir yerine 
yaptıkları sosyal tesislerin halk nezdin-
de büyük memnuniyet oluşturduğunu, 
tesislerin yaşayan birer sosyal mekan 
haline geldiğini vurgulayan Başkan Alte-
pe, İznik’in önemli inanç merkezlerinden 
biri olan Bayraklıtepe’yi de bu zincire 
ekleyeceklerini kaydetti. Başkan Altepe, 
“İznik’teki sosyal hayatı canlandırma 
çalışmalarımıza, İslam ordularının san-
caktarı olarak bölgeye gelen Abdulvahap 
Efendi’nin kabrinin bulunduğu alanda 
başlayacağız” dedi.

İznik’e ‘yıldızlı’ 
sosyal tesis
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İznik’in önemli 
inanç alanlarından biri olan 
Abdulvahap Tepesi’ne ay-yıldız 
konseptinde bir sosyal tesis 
kazandıracaklarını açıkladı.

Bursa’yı hak ettiği güzelliklere kavuşturan Bü-
yükşehir Belediyesi, kentin kalbindeki Hanlar 
Bölgesi’nin bir değerini daha gün yüzüne çı-
kardı. Bursa’ya değer katan hizmetlere imza 

atan Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu 
tamamlanan Davutpaşa Camii ve çevre düzenlemesi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafın-
dan hizmete açıldı. 
Tarihi değer özgün kimliğine kavuştu 
Başkan Altepe, Davutpaşa Camii ve Hanı’nın tari-
hi hakkında da bilgiler vererek, “Bugün Batpazarı 
olarak anılan çarşının asıl ismi ‘Bayat Pazarı’dır ve 
bazı kaynaklarca ‘Tahtakale Çarşısı’ olarak da anılır. 
Eskişehir Hanı’nın da içinde olduğu alan ile birlikte 
Demirciler Çarşısı’nın yer aldığı bölge, Davut Paşa 
Hanı’nın kapsadığı alandır. Orijinal hana ait bugün 
sadece birkaç kemer ve hücresi kalmıştır. Hanın 
ortasında bir mescidin olduğu ve burada yer alan 
mescidin ise hana ait mescid olduğu ifade edilir. Han 
ve mescid, 1517 yılında II. Bayazid’ın Veziri Davut 
Paşa tarafından yaptırılmış olup mescide gelir temini 
amacıyla da Tahtakale Hanı yaptırılmıştır” diye ko-
nuştu.

Zaman içerisinde harap duruma düşen mescidin, 
1760 yılında onartılarak minber koydurulduğunu 
söyleyen Başkan Altepe, “Vakıflar mülkiyetindeki 
yapı Batpazarı düzenlemesi çerçevesinde minaresi 
başta olmak üzere restorasyon kapsamında özgün 
hali ortaya çıkartılmış, eklentiler ise yıkılmıştır. 
Yine çalışmalar çerçevesinde Davut Paşa Hanı’na ait 
olan kemerler kamulaştırılmış ve restore edilerek 
işlev verilmiştir. Davutpaşa Camii restorasyonu ve 
çevre düzenlemesi ile bölgenin kalitesi daha da 
artacak” dedi.

Davutpaşa Camii 
yeni yüzüyle hizmette
Bursa’ya değer katan hizmetlere 
imza atan Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından restorasyonu tamamlanarak 
halkın hizmetine sunulan Davutpaşa 
Camii ve çevre düzenlemesi, yeni 
yüzüyle Kayhan Bölgesi’ne değer 
katacak.
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Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik Körfezi’ni kirli-
likten arındıracak olan 
ve bünyesinde Mudanya, 

Güzelyalı, Altıntaş, Kurşunlu, 
Gemsaz, Küçükkumla, Büyük-

kumla ve Karacaali’de terfi 
istasyonları, 81.2 kilometre yağ-
mursuyu ve kanalizasyon hattı, 
Küçükkumla, Gemlik Karsak, 
Kurşunlu ve Mudanya’ya 4 adet 
arıtma tesisi ve 2 adet derin 

deniz deşarj sistemi bulunan 
yaklaşık 140 milyon TL’lik yatı-
rımı Gemlik, Mudanya, Güzelyalı 
ve Gemsaz’da eş zamanlı olarak 
başlattı.

Körfeze hayat verecek
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması hedefiyle kentin alt-
yapısını da silbaştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi’ni 
kirlilikten arındıracak dev projenin startını verdi. 

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent haline getirmek amacıyla 
kente 2 milyon metrekareye yakın 
yeşil alan kazandıran Büyükşe-

hir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi’nden 
devredilen Odunluk’taki Atatürk Kent 
Ormanı’nda da çalışmalarını tamamladı. 
Bursa’da vatandaşların mutluluğunu he-
def alan çalışmalara imza atan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte 
Atatürk Kent Ormanı’nı gezdi. Parkın 
Büyükşehir’e tahsisisin ardından yapılan 
incelemede, önemli bir tahribat saptandı-
ğına işaret eden Başkan Altepe, “Yaklaşık 
2 ay önce Büyükşehir mülkiyetine geçen 
Atatürk Kent Ormanı yaklaşık 1 milyon 
300 bin metrekarelik alanıyla Bursalıların 
nefes alabileceği, aileleriyle birlikte güzel 
vakit geçirebilecekleri, piknik yapabile-
cekleri güzel bir mesire alanı olma özelliği 
taşıyor. Bakanlık’tan Büyükşehir’e tahsisi-
nin ardından büyük tahribat yapılan me-
kanda ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar. 
Sökülen elektrik trafosunun ve direklerin 
yerine yenileri takıldı. Yangın hidratların-
dan oturma gruplarına kadar alandaki her 
eksik orijinal ve en kaliteli şekilde tamam-
landı” diye konuştu.

Bölgedeki kafeteryaların da ‘vatanda-
şa hizmet ve kalite’ önceliğiyle çalışan 
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 
BURFAŞ’ın işleteceğini ifade eden Başkan 
Altepe, “Amacımız, halkın mutluluğudur. 
Bursalıların rahat ve güzel bir şekilde 
kullanacağı bir alan olan Atatürk Kent 
Ormanı, ilerleyen günlerde daha da gelişip 
güzelleşecek. Büyükşehir’in farkı burada 
da görülecek” dedi.

Büyükşehir farkıyla 
yeniden hizmette
Büyükşehir Belediyesi’ne tah-
sisinden sonra trafosundan 
aydınlatma ekipmanlarına, 
yangın hidratlarından elektrik 
kablolarına kadar birçok mal-
zemenin söküldüğü Atatürk 
Kent Ormanı, eksikliklerin 
tamamlanmasının ardından 
yeniden hizmete açıldı.

Temiz enerji için büyük adım
Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik proje-
ler kapsamında Dobruca’daki içme suyu ana hattına kurduğu tribün ile saatte 500 
kilovat elektrik enerjisi üretmeye başladı.

Daha önce Şahin Başol Spor 
Tesisleri ve BUSKİ’deki atölye 
binalarının üzerine kurulan 
güneş panelleri ile elektrik 

üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi 
şimdi de hidroelektrik santralle içme 
suyundan elektrik enerjisi üretmeye 
başladı. Dobruca’daki D0 su deposu-
nun yanına kurulan tribün sayesinde 
ana dağıtım hattında boru içinden 
geçerken yükseklik farkı nedeniyle su-
yun oluşturduğu enerji, artık elektrik 
enerjisine dönüştürülmeye başladı.

Artık enerji boşa gitmiyor
Dobruca’daki su deposunda kurulan 
sistemi yerinde inceleyen Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe,  
boru içinden geçen suların sürekli bir 
enerji oluşturduğunu ancak düne ka-
dar bu enerjinin boşa gittiğini söyledi. 
Sağlıklı bir kentin inşası için yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımına 
büyük önem verdiklerini ifade eden 
Başkan Altepe, “Buraya kurduğumuz 
tribün ile artık suyun oluşturduğu 
enerji boşa gitmiyor. Saatte 500 
kilovat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu 
enerjiyi arıtma tesislerimizin ihtiya-
cında kullanacağız” dedi. 

Hizmet ağıyla birlikte araç filosu da genişliyor
Büyükşehir Belediye-
si, hizmet sınırlarının 
genişlemesine paralel 
olarak tüm ilçelere 
daha verimli hizmet 
sunmak için BUSKİ 
filosuna yaklaşık 3,5 
milyon TL’lik yatırımla 
24 yeni araç ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, hizmet 
sınırlarının genişlemesiyle birlikte 
araç filosunu da her geçen yıl 
daha da güçlendiriyor. Özellikle 

Büyükşehir’e yeni bağlanan ve yeterli 
altyapı hizmeti bulunmayan ilçelerin 
biran önce sağlıklı bir altyapıya kavuş-
turulması amacıyla 24 yeni hizmet aracı 
BUSKİ, filosuna dahil edildi. Yeni alınan 
10 adet kombine kanal temizleme aracı, 
6 adet panelvan, 2 adet minibüs ve 6 adet 
tek kabin kamyonet BUSKİ bahçesinde 
düzenlenen törenin ardından görev yerle-
rine uğurlardı.
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Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçi-
rirken, kentin altyapısını da 
sil baştan yenileyen Büyük-

şehir Belediyesi, sağlıklı içme suyunu 
şehrin tüm noktalarına ulaştırıyor. 
BUSKİ kanalıyla yürütülen altyapı 
çalışmaları kapsamında 2009 – 2014 
arasında 2 bin 700 kilometre içme 
suyu, 500 kilometre yağmur suyu, 
1000 kilometre kanalizasyon hattı 
ile 60 bin metrelik dere ıslahı geçi-
rilirken, Ovaakça ve çevresindeki 9 
mahalleyi sağlıklı içme suyu ile buluş-
turacak olan tesisler törenle hizmete 
alındı.
Sağlıklı şehir için sağlıklı altyapı
Toplamda 112 kilometrelik isale ve 
içme suyu şebeke hattı, 8 depo ve 3 
adet pompa istasyonunu bünyesinde 
barındıran 12 milyon 200 bin TL’lik 
yatırımın içinde yer alan Ovaakça 
Pompa İstasyonu’nun açılış töreninde 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Sağlıklı şehirlerin ancak 
sağlıklı altyapılar üzerine inşa edilebi-
leceğini söyledi. Altyapı yatırımlarının 
göz önünde bulunmadığını bu neden-
le genellikle belediyelerin pek altya-
pıya önem vermediğini ifade eden 
Başkan Altepe, belediyelerin sudan 
kazandıkları paraları başka alanlarda 
değerlendirmeyi tercih ettiğini, bu 
nedenle de Büyükşehir’e sonradan 
bağlanan tüm ilçelerde yetersiz olan 
altyapı hizmetlerinin götürülmesi için 
Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun 
çaba içinde olduklarını vurguladı.
Altyapıya kalıcı çözüm
İlçelerdeki altyapı sorunlarına kalıcı 

çözümler oluşturmak için çalıştıkları-
nı dile getiren Başkan Altepe, “Bugün 
Ovaakça ve civarının içme suyu ihti-
yacına cevap verecek olan çalışmaları 
hizmete alıyoruz. Bu bölgenin içme 
suyu teminine yönelik yapılan çalış-
malar kapsamında; 44 kilometrelik 
içme suyu isale hattı, 68 kilometrelik 
içmesuyu şebeke hattı inşa edildi. 
Toplam 8 adet depo inşa edilirken, 
3 adet pompa istasyonu kuruldu. 
Ovaakça pompa istasyonu binası 120 
metrekare alan üzerine kuruldu. İki 
gruptan oluşan pompa istasyonu 
bölgedeki mahalle ve köylere günde 

5772 metreküp su basılabilecek. İlk 
grup, Ovaakça, Gündoğdu, Dürdane ve 
Kurtul mahallelerine hizmet verecek. 
Diğer grup ise, Karabalçık, Selçukgazi, 
Seçköy, Muratoba, Avdancık mahal-
lelerine hizmet verecek. Yapılanlara 
ilaveten, Dürdane, Kurtul, Selçukgazi 
ve Avdancık’a da birer içme suyu de-
posu yapılacak. Yaptığımız bu altyapı 
yatırımlarıyla Avrupa standartları 
ortalamasının üzerine çıktık. Yağmur 
suyu ve kanalizasyon hatlarının yüzde 
95 oranında birbirinden ayrılması 
sağlandı. Birçok Avrupa ülkeli bu ora-
na ulaşamadı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, toplam 112 kilometre isale ve içme suyu 
şebeke hattı, 8 depo ve 3 adet pompa istasyonunu da bünyesinde barındıran 12 mil-
yon TL’lik yatırımla Ovaakça ve çevresindeki 9 mahalle sağlıklı içme suyuna kavuştu. 

Sağlıklı içmesuyu ağı 
tüm şehri sarıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İznik’te ta-
mamlanma aşamasına gelen 
arıtma tesisiyle biten alt yapı 

çalışmalarını inceledi.  Büyükşehir 
Belediyesi olarak Bütünşehir uygu-
laması kapsamında tüm ilçelerin alt 
yapı problemlerini gidermeye baş-
ladıklarını, planlama yaparken en az 
50 yıllık projeksiyonla çalıştıklarını 
vurgulayan Başkan Altepe, İznik’teki 
çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade 
etti. Mart ayındaki seçimlerden sonra 
ilçede bugüne kadar 90 kilometrelik 
kanalizasyon hattı döşediklerini, yak-
laşık 40 milyon TL maliyeti bulunan 
arıtma tesisinde de sona yaklaştıkla-
rını belirten Başkan Altepe, “İnşallah 
mayıs ayı sonlarına doğru arıtma 
tesisini hizmete açacağız. İznik’in tüm 
atık suları döşediğimiz kolektörler 
vasıtasıyla arıtma tesisine aktarılacak. 
Buradan da temiz halde İznik Gölü’ne 
salınacak. İlçede atık su problemi 

tarihe karışacak” dedi. 
Başkan Altepe, kolektörlerle arıtma 
tesislerine aktarılacak atıkların içme 
suyu kalitesinde olacağını ifade etti. 
İznik’te ilk kez çevre konusunda böyle 
bir yatırım yapıldığını, kanalizasyon 
sularının ilçede ilk kez arıtılmaya baş-
landığını vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bu da Bütünşehir avantajları kap-
samında Büyükşehir Belediyemizce 
gerçekleştiriliyor. İlçe belediyelerinin 
kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi 
mümkün olmayan hizmetler bunlar. 

Sadece arıtma tesisi yatırımı İznik’in 
2 yıllık bütçesine eşit” diye konuş-
tu. Yapılacak çalışmalarla birlikte 
Türkiye’nin 5. büyüğü İznik Gölü’nün 
hayat bulacağını, balık üremelerinin 
artacağını ve gölün su sporları için 
ideal seviyeye çekileceğini ifade eden 
Başkan Altepe, “Membran teknolojisi-
ni kullanarak arıtma yapacağız. İçme 
suyu berraklığında çıkış sağlayacağız. 
İznik Gölü’nü kanalizasyon atıkların-
dan tamamen arındırmış olacağız” 
şeklinde konuştu. 

İznik Gölü kirlilikten arınıyor
Büyükşehir Belediyesi, maliyeti 40 milyon TL’yi bulan arıtma tesisi ve kanalizasyon 
yatırımıyla İznik Gölü’nü kirlilikten tamamen arındırıyor.

Hizmet ağıyla birlikte araç filosu da genişliyor
Yeni alınan araçların tanıtım törenine katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir’e yeni bağlanan ilçelerle birlikte 
genişleyen hizmet alanına etkili bir altyapı hizmeti 
sunabilmek için sürekli araç filosuna takviye 
yaptıklarını söyledi. Kent merkezinden sahillere, 
Uludağ’da kırsal kesime kadar her alanda yoğun 
bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “Bugüne kadar ‘bu iş bizim sorumluluğu-
muzda değil’ deyip, hiçbir görevden kaçmadık. 17 
ilçemizde de çalışmalara devam ediyoruz. ‘Alet 
işler el övünür’ demişler. Biz de iş yapabilme ka-
biliyetimizi artırmak amacıyla sürekli yeni araçlar 
alıp, şantiyelerimize gönderiyoruz” dedi.
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Tarihi kültürel miras ya-
tırımları ile Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınmasını 

sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
kentin turizm pastasından aldığı 
payın artırılması hedefiyle şimdi 
de tanıtım çalışmalarına ağırlık 
verdi. Uludağ, Karacabey Longo-
zu, Suuçtu Şelalesi, krater gölleri 
gibi doğal güzelliklerin turizme 
kazandırılması için de yoğun çaba 
harcayan Büyükşehir Belediyesi, 
kentin tüm değerlerini bir “Elimde 
sazım Bursa’da gözüm” adlı klipte 
topladı. Anonim bir Keles türküsü 
olan ve Bursa’yı anlatan ‘Kıyıdan’ 
türküsüne klip çeken Büyükşehir 
Belediyesi, 70’in üzerinde tarihi ve 
doğal mekanı tüm güzellikleriyle 
gözler önüne serdi.
Bursa’yı izleyerek, dinleyin
Yönetmenliğini, Bursa’da çekilen 
ilk korku filmi ile vizyona girmeye 
hazırlanan H. Mücahit Pehlivan’ın 
yaptığı klibin kayıtlarında 38 saz 
sanatçısı enstrümanlarıyla görev 
aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin aralarında bu-
lunduğu 24 sanatçı vokallerde, 5-6 
sanatçı da geri vokallerde türküye 
hayat verdi. Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı sanatçılarının yanı 
sınıra Bursa sevdalısı sanatçıların 
da gönüllü olarak katıldığı klip 
çalışması, sabah namazından gün 
batımına kadar Bursa’da geçen bir 

günü, kentin doğal ve tarihi güzel-
likleriyle anlatıyor. Ulu Cami’den 
yükselen ezan sesinin ardından 
günün başladığı Bursa’da, çarşıda 
kepenk açan esnaf, demirci tezga-
hında bıçak işleyen bıçakçılar ve 
surlar bölgesindeki kılıç kalkan 
gösterisiyle hem bıçakçılığa hem 
de kentin önemli kültürel mirası 
kılıç kalkana vurgu yapılıyor.
Görsel Miras dalında yarışacak
Yapımcılığını Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, uygulayıcı yapım-
cılığını ise Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün üstlendiği klibin 
Genel Koordinatörü ise Büyük-
şehir Belediyesi 
Basın halkla İliş-
kiler Müdürü 
Saffet Yılmaz. 
Kayıtların 
tamamı 

mix ve mastering Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Ses Kayıt 
Stüdyolarında gerçekleştirilirken 
klibin Aranjörlüğü ise Kurtuluş 
Gözütok’a ait. Toplam 6.30 daki-
kalık klip, öncelikli olarak sosyal 
medya ve yerel ve ulusal tele-
vizyon kanallarda yayınlanacak. 
Bursa’nın sahip olduğu tüm güzel-
likleri bir arada toplayan klip ay-
rıca Avrupa Müze Akademisi’nin 
(EMA) dünya çapında düzenlediği 
yarışmada Görsel Miras da-
lında yarışacak. Bursa’nın 
dünya çapında tanıtılma-
sı anlamından 
daha şimdiden 
önemli bir rol 
üstlenen klip, Bursa 
sevdalılarının beğeni-
sine sunuldu.

Bursa sevdası klibe işlendi
Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için her argümanı sonuna 
kadar kullanan Büyükşehir Belediyesi, sevilen bir Keles türküsü eşliğinde 
Bursa klibi çekti.

Bursa’nın önemli simgelerinden biri olan ve ‘deli’ 
namıyla anılan Ayten Şenaşık’ın hayatının tiyat-
roya uyarlanması ve oyun müziklerinin de bir 
CD’de toplanmasının ardından şimdi de bu aşk 

hikayesi belgesele konu oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle Karagöz Sinema Atölyesi ve Bursa Kültür 
Sanat Derneği işbirliğinde hazırlanan bölgeselin galası 
Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Galaya Bursa Vali 
Yardımcısı Ergun Güngör ve Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Atilla Ödünç’ün yanı sıra sanatseverler de 
yoğun ilgi gösterdi. Belgeselin gösterimi öncesi salonu 
dolduran sanatseverlere seslenen Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanvekili Atilla Ödünç, ‘Deli Ayten’ olarak anı-
lan Ayten Şenaşık’ın Bursa’nın bir döneme iz bırakan 
önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, bu çalış-
ma ile onun hayatının gelecek kuşaklara da atılmasının 
sağlandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her 
türlü kültürel ve sanatsal etkinliklere destek verdik-
lerini dile getiren Ödünç, belgeselin hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti.

‘Aşkın en deli hali’ 
belgesel oldu
Büyükşehir Belediyesi’nin destekle-
riyle Karagöz Sinema Atölyesi ve Bur-
sa Kültür Sanat Derneği işbirliğinde 
hazırlanan ‘Aşkın En Deli Hali…Deli 
Ayten’ belgeselinin galası Tayyare 
Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bursa ile Batum arasında, Türkiye-Gürcistan 
Dostluk Grubu ve Bursa Milletvekili Başka-
nı Hüseyin Şahin’in öncülüğünde başlatılan 
çalışmalar, gönül bağlarını kuvvetlendirdi. 

Batum’da yetişmiş ünlü ressamların eserlerinden 
oluşan ‘Batumlu 
Sanatçılar Resim 
Sergisi’, Zafer Pla-
za 2. Çarşı katında 
yapılan açılışla 
sanatseverlerin 
beğenisine sunul-
du. Ressamların 
Batum’u resmet-
tikleri özel sergi, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bur-
sa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın (BTSO) desteğiyle gerçekleştirildi. 
Serginin açılışını da Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Şükrü Köse yaptı. Köse, Bursa’nın her alanda 
örnek olduğunu, sanata ve sanatçılara büyük değer 
verdiğini kaydederek sergiyle Bursa ve Batum’un 
diyaloğunun ilk tohumlarının da atıldığını vurguladı. 
Köse, Batumlu sanatçılardan eserleriyle ilgili bilgiler 
alırken, ressamlar da el emeği göz nuru çalışmalarını, 
Bursa’da sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Batumlu sanatçıların 
sergisi Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü, 14 
Şubat’ta gerçekleştirilen ‘Sev-
gililer Günü Özel Konseri’nde 

özel bir repertuarla, vatandaşlara, 
romantik bir gece yaşattı. Muhteşem 
konserde, Büyükşehir Belediyesi 
Bandosu, Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği bölümleri ile Çalgıcı 

Mektebi Roman Orkestrası, Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) Osmangazi Salonu’nda aynı 
sahneyi paylaştı. Usta sanatçılar, 
sanatseverlere eşsiz bir müzik ziya-
feti sundu. Aşkın rengi kabul edilen 
kırmızı rengin hakim olduğu konsere 
Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. 

‘Sevgi’nin müziği Bursa’yı sardı
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, ‘Sevgililer Günü Özel Konseri’nde en güzel 
şarkılarını, sevgi dilekleri eşliğinde seslendirdi. 

Fatih Erkoç’tan TSM ziyafeti
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk Sanat Müziği Bölümü’-
nün Şubat ayı konserine ünlü sanatçı Fatih Erkoç konuk oldu.

Usta sanatçıları sevenleriyle bir 
araya getiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Orkestrası, yine Bur-
salı sanatseverlerin kalbinde 

önemli yeri olan özel bir sanatçıyı ağır-
ladı. Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 
Türk Sanat Müziği Bölümü’nün Şubat 
ayı konserine ünlü sanatçı Fatih Erkoç 
konuk oldu.
Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-

rilen konserin şefliğini usta sanatçı Ser-
kan Gencer üstlendi. En güzel eserlerle 
sanatseverlere keyifli bir konser sunan 
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölümü, ünlü sanatçı Fatih 
Erkoç ile aynı sahneyi paylaştı. Büyük-
şehir Belediyesi’ni temsilen Muhsin Öz-
lükurt, Erkoç ile Gencer’e çiçek vererek 
teşekkür etti. Sanatseverler, sanatçıları 
alkışlarla ödüllendirdi.
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Efsane aşk yeniden sahnede
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Doğu edebiyatının en gözde sevda hikâyele-
rinden olan ‘Ferhat İle Şirin’in aşkını, yeni rejisiyle sahneliyor.

Bursalı tiyatroseverlerin vaz-
geçilmezi olan Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 
klasik oyunlarına bir yeni-

sini daha ekledi. En sevilen sevda 
öykülerinden olan Ferhat ile Şirin’in 
çocuklar ve gençler için yenilenen 
tiyatro uyarlaması, Şehir Tiyatrosu 
sanatçıları tarafından ‘Bir Su Ma-
salı, Ferhat İle Şirin’ adıyla yeniden 
Bursa’da sahnelenmeye başladı.
İlk kez 2004 – 2006 yılları arasında 
sahnelendiğinde çocuk ve gençlerin 
yanı sıra yetişkinlerin de beğeniy-
le izlediği oyunun prömiyeri de 
Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Bursalı tiyatroseverler oyunu ilgiyle 
izledi, oyunun sonunda sanatçıları 
alkışlarla ödüllendirdi. Oyun, sezon 
boyunca Çarşamba günleri, saat 
11.00 ve 14.00’de diğer çocuk oyun-
ları ile dönüşümlü olarak Tayyare 
Kültür Merkezi’nde izlenebilecek. 
E. Ertan Akman’ın yazdığı oyun, 
Altuğ Görgü’nün yönetmenliğinde 
seyirciyle buluştu. Oyunda Murat 
Erten, Ebru Ergüç, Eren M. Topçak, 
Serdar Soyer, Aykan Yılmaz, Nilgün 
T. Görgü, Müge Açıkdüşünenler, 
Seçil Girgin, Uğur Serener, Metehan 

Kaya, Nihal T. Erten ve Hakan Yıl-
maz rol alıyor. Bencillik yüzünden 
felakete sürüklenen bir toplumu; 
Ferhat ile Şirin’in aşk öyküsü çerçe-
vesinde ele alan ve ‘Bir Su Masalı’ 

üst başlığı taşıyan oyunun müzik-
leri Mercan Dede imzası taşıyor. 
Oyunun dekor ve kostümleri Murat 
Şimşek, ışık tasarımı ise Altuğ 
Görgü’ye ait...

Büyükşehir Beledi-
yesi Bursa Araştır-
maları Merkezi’nin 
(BAM) çalışmaları 

kapsamında hazırlanan 
sergide, Bursa’nın 200 kö-
yünde çekilen fotoğraflar ve 
görüntülerin derlemesini 
gözler önüne seriyor. ‘Köyü-
müzün Kadınları’ fotoğraf 
sergisinin açılışını, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez yaptı. 
Bursa’da yoğun ve kapsamlı 
bir çalışmanın ardından bu 
özel serginin hazırlandığını 
anlatan Erdönmez, “Bü-
yükşehir Belediyesi Bursa 
Araştırmaları Merkezi bün-
yesinde ‘Bursa Köylerinde 
Somut Olmayan Kültürel 
Miras Projesi’ kapsamında 
yürütülen çalışmalardan 
kadın portrelerini görüyo-
ruz, sergimizde... Sergideki 
fotoğraflarda kadınların 
hayatın her alanında önemli 
yerinin olduğunu yansıtmak 
istedik” dedi.

Kültürel değerlerin gele-
cek nesillere aktarılması 
adına kayıt altına alınan 
çalışmaların ‘8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ nedeniyle 
izlenime sunulduğunu be-
lirten Erdönmez, köylerden 
kadınların el sanatlarından 
söyledikleri türkülere, yap-
tıkları yemeklerden günlük 
yaşamlarına kadar her 
detayın sergide yer aldığını 
ifade etti. Sanatseverler de 
sergiyi ilgiyle izleyerek, özel 
fotoğrafları ve projeyi çok 
beğendiklerini vurguladı.

Bursa’nın köylerinden kadın portreleri
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle hazırlanan 
‘Köyümüzün Kadınları’ adlı fotoğraf sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa’da sanatın ustalarını sevenleriy-
le bir araya getiren Büyükşehir Bele-
diyesi Orkestrası, yine özel bir sanat-
çıyı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi 

Orkestrası Türk Sanat Müziği Bölümü’nün 
Mart ayı konserine ünlü sanatçı Vedat Kap-
tan Yurdakul konuk oldu.
Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konserin şefliğini usta sanatçı Salih Berk-
men üstlendi. Sanatseverlere müzik ziyafeti 
sunulan konser, keyifli anlara imzasını attı. 
En güzel eserlerle sanatseverleri müzik 
yolculuğuna çıkaran konserin sonunda ise 
sanatçılar, alkışlarla ödüllendirildi. Büyükşe-
hir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Turgay 
Mercan, özel konserin mimarları olan sanat-
çıları tebrik ederek, Yurdakul ile Berkmen’e 
çiçek verdi.

Yurdakul ile 
müzik yolculuğu
Büyükşehir Belediyesi Or-
kestrası Türk Sanat Müziği 
Bölümü’nün Mart ayı konseri-
ne ünlü sanatçı Vedat Kaptan 
Yurdakul konuk oldu.

Dökmetaş’tan 
türküler
Büyükşehir Belediyesi Or-
kestrası Türk Halk Müziği 
Bölümü’nün Şubat ayı konse-
rine ünlü sanatçı Kubilay Dök-
metaş konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 
Türk Halk Müziği Bölümü’nün Şubat 
ayı konseri keyifli bir geceye adını 
yazdırdı. Tayyare Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği 
Bölümü sanatçıları, usta sanatçı Kemal 
Kamalı’nın şefliğinde en güzel eserleri 
seslendirdi. Orkestra sanatçılarının solo 
türküleriyle de renklenen keyifli konserin 
konuğu ise ünlü sanatçı Kubilay Dökmetaş 
oldu. Dökmetaş, en güzel türkülerle seven-
lerine müzik ziyafeti çekti. Bursalılar, en 
beğenilen türkülerinde sanatçıya eşlik etti. 
Muhteşem konsere, yoğun ilgi gösteren 
sanatseverler konserin sonunda sanatçıları 
alkışlarıyla ödüllendirdi. Yaklaşık 2 saat sü-
ren konserin ardından usta sanatçılara çiçek 
verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe adına Muhsin Özlükurt ile Büyükşe-
hir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Turgay 
Mercan, sanatçıları keyifli konserden dolayı 
tebrik etti. 



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Bursa’da çiftçinin 
malını gerçek fiyat-
la tüketiciyle bu-
luşturması ve tüke-

ticinin sağlıklı beslenmesi 
anlamında ilk adım olan 
protokol, Ankara Yolu’ndaki 
Et Balık Kurumu tesislerin-
de yapıldı. Bursa Ticaret 
Borsası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rıfat Hi-
sarcıklıoğlu ve Bursa Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı 
(BTSO) İbrahim Burkay’ın 
da katıldığı protokole; Bü-
yükşehir Belediyesi adına 
Başkan Recep Altepe, Bursa 
Ticaret Borsası adına da 
Başkan Özer Matlı imza 
koydu.
2 ay sonra start
Protokol öncesinde konu-
şan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın sağlıklı ve yaşana-
bilir yarınlara taşınması için 
gece gündüz çalıştıklarını 
söyledi. Kent ve insan sağlı-
ğını ilgilendiren tüm konu-
larda Büyükşehir olmanın 
avantajlarını kullandıklarını, 
kırsal kalkınmadan tarımsal 
projelere, çevre yatırımla-
rından kentsel dönüşüme, 
ulaşımdan turizme kadar 
halkın ihtiyacı olan her 
alanda Bursa’nın geleceğine 
katkı sağlayacak projeleri 
bir bir uygulamaya geçirdik-
lerini ifade etti. Yaklaşık 2 ay 
önce Bursa’ya canlı hayvan 
borsası kurulması yönünde 
Bursa Ticaret Borsası’yla 
anlaşmaya vardıklarını, bu 
konuda Afyonkarahisar 
Ticaret Borsası’yla fikir 
alışverişinde bulunduklarını 
belirten Başkan Altepe, “So-
nuçta 300 dönümlük alana 
dev bir kompleks kurma ka-
rarı aldık. O gün yaptığımız 
girişimlerin meyvesi olarak, 
bugün bu protokolü imza-

lıyoruz. Türkiye ve dünya-
daki örnekleri inceleyerek, 
Bursa’ya yakışacak tesisi 
kurmak için startı vermiş 
bulunuyoruz” dedi.

Başkan Altepe’ye te-
şekkür
TOBB Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu ise, Bursa için elini 
taşın altına koyan Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. 
Borsaların üreticinin malını 
gerçek fiyatla tüketiciyle 
buluşturması ve sağlıklı 
tüketim için denetim anla-
mında yadsınamaz konum-
da bulunduğunu kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Belediye 
başkanımız bugün gerçek 
anlamda elini taşın altına 
koyuyor ve canlı hayvan 
borsası kurulması anla-
mında tüm sorumluluğu 
uhdesine alıyor.  Aynı za-
manda müthiş bir kamu 
özel sektör işbirliği örneği 
sergileniyor. Hayırlı olması-
nı diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.
Bursa Ticaret Borsası Baş-
kanı Özer Matlı da, sanayi-
de olduğu kadar tarımda 
da büyük potansiyeli bulu-
nan Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’yle birlikte viz-
yon bir projeye daha imza 
atacaklarını ifade etti. 
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa ipeği hayat buluyor 

Türkiye’de yerli 
kozadan yerli 
ipeğin sadece 
Bursa’da üretildi-
ğini belirten Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, dut ağacı 
ekiminden eski 
ipek atölyelerinin 
parlak günlerine 
döndürülmesine 
kadar Bursa’da 
ipekböcekçiliği-
ni tekrar zirveye 
taşıyacak bir dizi 
çalışmanın içeri-
sinde olduklarını 
açıkladı. 

Başkan Altepe, Mura-
diye’deki eski ipek 
fabrikasında ince-
lemelerde bulundu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın en 
önemli markalarından birinin 
ipek olduğunu kaydetti. Dün-
yanın en yumuşak ve özellikli 
ipeğinin asırlardır Bursa’da 
üretildiğini, bu nedenle Bursa 
kumaşlarından vergi alınmadı-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, 

ipeği tekrar eski 
şaşaalı günlerine 
döndürmek için 
bir dizi çalışma 
başlattıklarını 
bildirdi. İpeğin 
de şeftali, deveci 
armudu ve incir-
de olduğu gibi 
Bursa’ya has bir 
özellik taşıdığını 
belirten Başkan 
Altepe, kenti 
marka değerinin 
oluşmasında 
büyük payı bulu-
nan ipekböcek-
çiliğinin mutlak 
surette canlan-
dırılacağını ifade 
etti. Çalışmalara 
şehrin ipek-
böcekçiliğiyle 
uğraşan eski 
ailelerini örgüt-
lemekle, her biri 
onlarca yıllık 

mazisi bulunan işletmeleri 
tespit etmekle başladıkla-
rını bildiren Başkan Altepe, 
“Bursa’da özellikle Muradiye, 
Hamzabey, Demirkapı, Mollaa-
rap gibi bölgelerde eski üretim 
tesislerimiz var. Asırlarca bu 
işle meşgul olmuş, birikimli 
ailelerimiz mevcut. Onlarla 
birlikte koordineli çalışarak, 
BUSMEK kurslarımızla birlikte 
adımlar attık. İlk olarak belirli 
bölgelere, hammadde için dut 

ağaçları dikeceğiz” dedi. 
İşletmeler canlanacak 
Başkan Altepe, şehrin mer-
kezinde yer alan ve ilgisizlik 
nedeniyle kullanılamaz hale 
gelen tesislerin canlandırılma-
sı, bu tesislerin makine parku-
ru anlamında desteklenmesi 
gibi çalışmaların da hazırlıklar 
kapsamında bulunduğunu 
kaydetti. Bu nedenle 
Muradiye’de kurulan 
eski ipek fabrikasını 
ziyaret ettiklerini 
vurgulayan Başkan 
Altepe, “Burası da 
Bursa’nın en eski 
ipekli kumaş atölyele-
rinden. Şimdi bizimle 
birlikte canlanmış 
olacak. İşletme sa-
hibi Mehmet Ünal’la 
birlikte çalışmaları 
sürdürüyoruz. Bü-
yükşehir Belediyesi 
olarak her daim için 
arkalarındayız” diye 
konuştu. 
Gittikleri her yerde 
kendilerine Bursa 
ipeğinin durumunun 
sorulduğunu, atacak-
ları adımlarla birlikte 
bu tür yaklaşımların 
tarihe karışacağını be-
lirten Başkan Altepe, 
“İnşallah önümüzdeki 
günlerde Bursa’nın 

birçok yerinde üretilen iplikler 
ürüne dönüşecek. Pazara 
çıkardığımız ürünler, turizm 
ve ticaretimize büyük katkı 
sağlayacak. Şehrin tanıtımını 
pekiştirecek. Kırsal kalkın-
manın her alanında bulunan 
Büyükşehir Belediyemiz, bu 
alanda da aktif rol oynayacak” 
şeklinde konuştu. 

Büyükşehir ile 
Borsa’dan çifte protokol
Bursa’da 300 bin metrekare alana canlı 
hayvan borsası kurulması ve Bursa Tica-
ret Borsası’na ait Yeşil’deki tarihi bir bi-
nanın restore edilmesine ilişkin protokol, 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
da katıldığı törenle imzalandı.
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Başkan Altepe, Bur-
sa ve ilçelerinde 
hayvancılık yapan 
çiftçilerle bir araya 

geldi. BURULAŞ’taki başkan-
lık makamında gerçekleşen 
ve çiftçilerin yaşanan afet 
nedeniyle uğradığı zararla-
rın görüşüldüğü toplantıya, 
Büyükşehir bürokratları da 
katıldı. 
60 ağıl çöktü,  
200 hayvan telef oldu 
Başkan Altepe’yle buluşma-
da çiftçiler adına söz alan 
Bursa Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yıldırım Oran, yoğun kar 
yağışları sonrasında merkez 
ve ilçelerde 60 kadar ağılın 
kullanılamaz hale geldiğini 
ve 200 kadar da küçükbaş 
hayvanın telef olduğunu 
bildirdi,. Olayların ardından 
durumu ilçe tarım müdür-
lüklerine bildirdiklerini, 
ardından Tarım İl Müdürlüğü 
ekipleri tarafından afetin 
yaşandığı bölgelerde hasar 
tespit çalışmalarının yapıldı-
ğını kaydeden Oran, Büyük-
şehir Belediyesi’nin de olaya 
müdahil olmasını istedikleri-

ni söyledi. Kullanılamaz hale 
gelen ağıllardaki hayvanların 
komşu ağıllara taşındığını, sı-
kışık nizam nedeniyle hasta-
lık ve doğumların karıştığını 
ifade eden Oran, bu durumun 
ciddi sıkıntılar oluşturduğu-
nu dile getirdi. Oran, “Büyük-
şehir Belediyesi’nden duru-
ma el koymasını ve mağduri-
yetimizin giderilmesini talep 
ediyoruz” dedi. 

“Kırsal kesim için  
faaliyet gösteriyoruz” 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise, üreticinin 
her açıdan korunması için 
çalıştıklarını söyledi. Zarara 
uğrayan çiftçinin mağduri-
yetinin giderileceğini açıkla-
yan, bunu görev bildiklerini 
kaydeden Başkan Altepe, 
Bütünşehir uygulamasına 

geçildikten sonra kırsal 
kesime ayrı bir önem verdik-
lerini, bununla ilgili Kırsal 
Kalkınma Daire Başkanlığı 
ile Tarım AŞ’nin kuruluşunu 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Kırsal kesimdeki üretimi 
artırmak istediklerini ve 
üretilen ürünlerin en kolay 
yoldan satılması için çalış-
tıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, “Üretim bizim için en 
önemli konu. Üretim olursa 
ülke kalkınır, Bursa kalkı-
nır. Üretim olmazsa bir şey 
olmaz. Bizler çiftçilerimizin 
üretmesini ve daha çok ka-
zanmasını hedef ediniyoruz. 
Bu çerçeveden baktığımızda, 
çiftçilerimizin yaşadığı mağ-
duriyeti gidermek bizim için 
bir borç. İnşallah sıkıntılarını 
gidereceğiz ve onların daha 
da üretmesi, kazanması 
için elimizden gelen desteği 
göstereceğiz” diye konuştu.  
Başkan Altepe, çiftçilerin ağıl 
problemini hemen gidere-
ceklerini, diğer destekler için 
de Tarım İl Müdürlüğü’nden 
gelecek hasar destek rapo-
runu bekleyeceklerini ifade 
etti.

Çiftçilere ‘can suyu’ gibi destek
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yoğun kar yağışı nedeniyle ağılları çöken ve hayvan-
ları telef olan çiftçilerin zararlarının Büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Bursa’nın ipek şehri özelliğini ye-
niden kazanmasını istediklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, daha yüksek 

rekolte ve gelir için koza üreticisine Nisan 
ayının sonuna kadar ücretsiz 700 bin 
adet plastik üretim askısı dağıtılacağını 
açıkladı. 
Başkan Altepe, Kozabirlik Genel Müdürü 
Aysel Akbaba ve yönetim kurulu üyele-
rini Gönül Dostları Sofrası’nda ağırladı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, bütünşehir uygulaması nedeniyle 
artık kırsaldan da sorumlu olduklarını 
hatırlatarak, koza çiftçisine yeni üretim 
döneminde hayati destekte bulunacak-
larını söyledi. Bursa’da kayıtlı 113 koza 
üreticisinin olduğunu, bu üreticilere 
kozanın ipek haline gelmesi aşamasında 
kullanılan ve yüksek rekolte için büyük 
önemi bulunan plastik üretim askılarının 
ücretsiz olarak verileceğini kaydeden 
Başkan Altepe, “Bu işlem, yeni üretim dö-
nemi başlamadan Nisan ayı sonuna kadar 
tamamlanacak. Kişi başı 6000 adet teslim 
edilecek ve çiftçimizin daha kaliteli, yük-
sek rekoltede ürün elde etmesi ve fazla 
kazanması sağlanacak. Ortak çalışmadan 
dolayı Kozabirlik yöneticilerine teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“İpeğin merkezi Bursa” 
Başkan Altepe, hayata geçirilen yatırım-
larla birçok alanda dünyaya örnek olan 
Bursa’nın koza üretiminde de bu başa-
rıyı göstermesini istediklerini söyledi. 
Bursa’nın en önemli özelliğinin ipek şehri 
olması olduğunu kaydeden, bu sıfatın 
son dönemde gelişen teknoloji nedeniyle 
diğer illere kaydığını belirten Başkan Alte-
pe, “İpekböceği üretimi bizim için önemli. 
İnşallah Kozabirlik’le birlikte el ele, parlak 
dönemleri tekrar yakalayacağız. Yapaca-
ğımız çalışmayla, üretimi artırarak ipeğin 
merkezinin tekrar Bursa olmasını sağla-
yacağız. Üretici sayımızı da gerçekleşti-
receğimiz projelerle inşallah 2-3 katına 
çıkartacağız. İpek denince hala Bursa akla 
geliyor. Bu konuda da örnek olalım istiyo-
ruz” diye konuştu. 
Başkan Altepe’ye teşekkür 
Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba 
ise, koza üretimi konusunda gösterdiği 
hassasiyet nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Maliyeti Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından karşılanacak plastik 
askıların üretim aşamasında büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Akbaba, verilen 
desteğin daha modern ve fazla üretimi 
getireceğini, çiftçinin de daha fazla kazan-
ma yönünde ciddi bir adım atacağını ifade 
etti. 
Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, 
ziyaretin anısına Başkan Altepe’ye koza 
paketi ile plastik üretim askısı hediye etti. 

Koza üreticisine 
büyük katkı

Bursa’da yaşayan vatandaşların ha-
yatlarına yeni renkler katıp, mesleki 
birikimlerini geliştiren Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK), Orhaneli ilçe-
sinde de hizmet vermeye başladı. 
Orhaneli Kurs Merkezi’nin açılışında 
konuşan Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, henüz Büyükşehir 
yasası gündemde bile yokken, dağ 
ilçeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan 
tüm bölgelere hizmet ulaştırdıklarını 
belirterek, Keles’e yapılan süt ürün-
leri tesisinin dağ bölgesine verdikleri 
önemin bir göstergesi olduğunu ha-
tırlattı. Özellikle 4 dağ ilçesinin en 
önemli sorununun göç olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, “İlk hedefimiz 
göçü durdurmak. Bu da ancak bölge 
ekonomisinin güçlenmesi ile sağlanır. 
Bunun için üretimi mutlaka artırmalı-
yız. Böylelikle ilçe ekonomisi kalkınır-
ken, diğer taraftan da kursiyerlerimiz 
aile ekonomilere önemli bir katkı 
sağlayacak. Ben kurs merkezinin ilçe-
mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
1800 kursiyer eğitim alacak
Bilişim teknolojileri, el sanatları, 
kişisel gelişim ve eğitim, yabancı dil, 

yiyecek-içecek ve endüstriyel mutfak 
başta olmak üzere 28 branşta 1800 
kursiyerin eğitim alacağı Mustafa-
kemalpaşa kurs merkezi de törenle 
hizmete açıldı. Başkan Altepe, 12 
grupta 13 personelin hizmet vereceği 
BUSMEK Mustafakemalpaşa kurs 
merkezinin hayırlı olmasını diledi. 
Merkezin başta bayanlar olmak üzere 
ilçedeki tüm vatandaşların sosyal ve 
kültürel anlamda gelişmesini, ekono-
mik olarak üretebilir hale gelmesini 
hedef aldığını kaydeden Başkan Alte-
pe, “Mustafakemalpaşalılar istedikleri 
dalda kendilerini geliştirsin, özgüven-
lerini artırsınlar istiyoruz. Bizler de 
Büyükşehir Belediyesi olarak onlar 
için her türlü desteği verelim. Bunlar 
başlangıç. İnşallah her geçen gün 

bulunduğunuz pozisyon daha da iyiye 
gidecek. Mustafakemalpaşa hangi 
alanda eğitim isterse, Büyükşehir bu 
desteği verecek” dedi. 
Orhangazi’de eğitim başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Orhangazi’ye hediyesi olan önemli 
yatırımların başında gelen BUSMEK’in 
ilçedeki kurs merkezinde yabancı 
dillerden el sanatlarına kadar 15 
branşta 300 kursiyer ücretsiz eğitim 
alabilecek. Kurs merkezinin açılışında 
konuşan Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi olarak Orhangazi Belediyesi 
ile birlikte çalışmaya devam edecek-
lerini ve Orhangazi’nin eksiklerini 
tamamlayacaklarını anlattı. Başkan 
Altepe, “BUSMEK ile de kadın erkek 
tüm Orhangazilileri ilgi duydukları 
konularda ücretsiz eğitimden fayda-
lanmalarını sağlıyoruz. Orhangazi 
Kurs Merkezi’nde 19 branşta 1252 ön 
başvuru alındı, 16 personelle 15 grup-
ta, 300 kursiyerle eğitimlere başlandı. 
Eğitimleri verilen branşlar arasında; 
bilişim teknolojileri, el sanatları, giyim 
üretim teknolojileri, müzik, sanat ve 
tasarım, kişisel gelişim ve yabancı dil 
eğitimi bulunuyor” diye konuştu.

Halk üniversitesi ilçeleri kucaklıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan ve 
bugüne kadar 120 binden fazla kişinin eğitim aldığı BUSMEK, merkez ilçelerin 
ardından Orhaneli, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi kurs merkezleri ile ilçelerdeki 
vatandaşları kucaklamaya başladı.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Odunluk Mahallesi 
Hüdavendigar Kent 

Parkı’ndaki ‘Mihraplı Yüzme 
Havuzu ve Etkinlik Merkezi’nin 
açılış töreninde, Büyükşehir 
Belediyesi olarak kentin her 
köşesine spor tesisleri kazan-
dırıldığını söyledi. Kentin hızla 
kalkınıp geliştiğini anlatan 
Başkan Altepe, “Türkiye’de 
kentler büyük bir değişim 
içinde. Bursa da Türkiye’nin 
parlayan şehirlerinden… Bizler 
her alanda gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerimizi halkımızla bu-
luşturmaya devam ediyoruz. 
Örnek tesislerimizi bir bir 
kente kazandırıyor, her yaştan 
insanı sporla buluşturmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.
Kentin değerinin halkın mutlu-
luğu ve sağlığı ile ölçüldüğünü 
vurgulayan Başkan Altepe, 
“Sporun başkenti Bursa” hede-
fiyle çıktığımız yolda, sporun 
her branşında hizmet veren 
tesisleri bir bir halkımızın 
kullanımına açtık. Bursaspor 
başta olmak üzere amatör ku-
lüplerimizin ve vatandaşları-
mızın sağlıklı ortamlarda spor 

yapma imkanlarını genişlettik. 
Tesislerin yanı sıra tesislerdeki 
etkinliklerle vatandaşlarımızı 
spora teşvik ettik, ediyoruz. 
Bursa’da hanımlara özel bir 
yüzme havuzu yoktu ve bu 
önemli bir eksiklikti. Eşim 
Hüsniye Altepe’nin de yoğun 
desteğiyle, Bursa’nın en büyük 

kent parkı içinde yaptırılan 
bu tesisten sadece kadınlar ve 
sporcularımız faydalanacak-
lar” dedi.
 “Türkiye’de bir ilk”
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar da Bursa’ya 
yeni eserler kazandıran Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi tebrik ettiği 
açıklamasında, “Bursa’ya ka-
zandırdığımız tesislerle her 
yaştan insana ulaşıyoruz. Bü-
yükşehir Belediyesi Türkiye’de 
ilk kez kadınlara özel bir yüz-
me havuzunu Bursa’ya kazan-
dırdı” dedi. 

Mihraplı Yüzme Havuzu 
 kadınların hizmetinde
 ‘Daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha yeşil Bursa’ hedefiyle hiz-
metlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından Hü-
davendigar Kent Parkı’nda kadınlara özel olarak yaptırılan Mihraplı 
Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı.

10 pilot okuldan  günde 50 öğrenci, toplamda 500 
öğrencinin kayak eğitimi alacağı projede ilk olarak 
Zekai Gümüşdiş İlk ve Ortaokulu 5. sınıf öğrenci-
lerinden 25 kız, 25 erkek öğrenci Uludağ’a çıkarı-

larak kayak eğitimi aldı. Sabah okuldan servis ile alınan 
öğrenciler Teleferik ile Uludağ’a çıkmanın keyfini yaşa-
dılar. İlk defa teleferiğe binmenin mutluluğunu yaşayan 
öğrenciler, Türkiye Snowboard ve Kayak Öğretmenleri 
Derneği Kayak Eğitmenleri tarafından iki saat boyunca 
kayak dersi alarak kar üzerinde birbiriyle yarıştılar.
Hayli keyifli geçen etkinliğin sonunda öğrenciler kendi-
lerine imkan sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, 
Türkiye Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği 
Kayak Eğitmenlerine ve Bursa Teleferik A.Ş. yetkililerine 
teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Büyükşehir ile 
kayak öğreniyorlar
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü, Bursa Teleferik 
A.Ş. ve Türkiye Snowboard ve Kayak 
Öğretmenleri Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlendiği “Büyükşehir Belediyemle 
Kayak Öğreniyorum” projesi başladı.

Bütünşehir uygulamasının ar-
dından Büyükşehir sınırlarına 
dahil olan Karacabey İlçesi’nin 
stadı da Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yenileniyor. Karacabey Bele-
diye Başkanı Ali Özkan ile birlikte ilçe 
stadında incelemede bulunan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Karacabey’e yakışır özel bir spor tesi-
sinin ilçeye en kısa sürede kazandırıla-
cağını söyledi. İlçelerdeki calışmaların 

hızla devam ettiğini belirten Başkan 
Altepe, “Bu kapsamda, Karacabey, Mus-
tafakemalpaşa Ve Mudanya ilçelerinde 
sosyal kültürel ve spor tesislerinin 
yapımı çalışmalarına başladık. Geçtiği-
miz yıl sonlarında başlayan Karacabey 
Stadyumu’nun bakım onarım çalışma-
ları da devam ediyor. Hedefimiz en kısa 
zamanda tesisi ilçe halkının kullanımı-
na sunmaktır” diye konuştu.
 

Karacabey’in stadyumuna Büyükşehir imzası
Bursa’yı sporda da marka 
bir kent yapma hedefiy-
le hizmetlerini aralıksız 
sürdüren Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Al-
tepe, Karacabey M. Fehmi 
Gerçeker Stadyumu’nda 
sürdürülen yenileme 
çalışmalarını yerinde in-
celedi. 
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Bursa’yı sporda da marka 
kent haline getirmek 
amacıyla stadyum başta 
olmak üzere, kapalı spor 

salonları, amatör kulüplere futbol 
sahaları ve branşlara özel tesisler 
gibi yatırımları kente kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, gençlerin 
spora yönelmesi için de her geçen 
gün farklı etkinliklere imza atıyor. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş-
birliği ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün katkılarıyla hayata 
geçirilen Okul Sporları Şenliği de 
tüm ilçelerde öğrencilere sporla 
buluşturuyor. 
YILDIRIM
Okul Sporları Şenliği ilk olarak Yıl-
dırım’daki Şehit Piyade Er Rahim 
Keskin Ortaokulu’nda başlatıldı. 
Bursa’nın sağlıklı bir spor kenti 
olması hedefiyle her türlü fiziki 
yatırımı gerçekleştirdiklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bunun yanında 
yeni neslin spora yönlendirilmesi 
amacıyla her türlü organizasyona 
da destek verdiklerini vurguladı. 
Okul sporlarının canlanması, ço-
cukların spora olan ilgisinin daha 
da artırılmasını hedeflediklerini 
dile getiren Başkan Altepe, proje 
kapsamında 17 ilçede 170 bin 
öğrenciye ulaşmayı amaçladıkları-
nı vurguladı. 
HARMANCIK
Harmancık Spor Salonu’nda yapı-
lan etkinlik de tam bir şenlik ha-
vasında geçti. Şenliğe Harmancık 
75. Çok Programlı Anadolu Lisesi, 
Şehit Adil Kınık İlköğretim Okulu, 
Harmancık Ortaokulu, İmam Hatip 
Ortaokulu, Gülözü Mahallesi İlko-
kulu, Çakmak Mahallesi İlkokulu 
ve Yayabaşı Mahallesi İlkokulu 
öğrencileri yoğun katılım gösterdi. 
Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü Basketbol Takımı da gösteri 
atışlarıyla programa renk kattı. 
Öğrencilerin sevgi seli ve yoğun 
ilgisiyle karşılanan Başkan Altepe, 
programın sonunda öğrencilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
NİLÜFER
Nilüfer’deki etkinliklerin mer-
kezi ise Hasanağa Şehit Piyade 
Er Kadir Çavuşoğlu İlköğretim 
Okulu oldu. Başkan Altepe, açılışa 
gelişinde okul öğrencileri tara-

fından ‘Spor Kenti Bursa’ yazılı 
pankartlar ve çiçeklerle karşılan-
dı. Açılışta Büyükşehir Belediye 
Bandosu, öğrenciler için marşlar 
çaldı. Hasanağa Şehit Piyade Er 
Kadir Çavuşoğlu öğrencilerinden 
Rabia Varol, konuşma yaparak 
verdiği hizmetler nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 
Büyükşehir Belediyespor karate-
cileriyle Karizma Şov, yaptıkları 
gösterilerle izleyenleri mest etti. 
OSMANGAZİ
Spor Şenlikleri’nden belki de 
en anlamlısı Osmangazi, BTSO 
Baha Cemal Zağra Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Bayan Voleybol Takımı 
oyuncularının da katıldığı şen-
liğin açılışında öğrenciler adına 
konuşan Ziya Sevim, kendilerine 
böyle bir imkan sağladıkları için 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediyespor Kulübü Bayan 
Voleybol Takımı oyuncuları, proto-
kol üyeleriyle birlikte özel sporcu 
öğrencilerle voleybol oynadı. Daha 
sonra özel sporcular, öğretmen-
lerinin nezaretinde belirlenen 
parkura tamamlayarak, madalya 
almaya hak kazandı. Özel öğrenci-
lere madalya katan Başkan Altepe, 
öğrencilere ayrıca spor malzeme-
lerini hediye etti.
GÜRSU
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 
ait Gürsu Spor Salonu’nda yapılan 
şenlikte de coşku hakimdi. Şenlik-
lerin açılışı öncesinde, Latif Dört-
çelik Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Halk Oyunları Ekibi, Artvin 
yöresine ait gösteri sergiledi. 80. 
Yıl Gürsu Cumhuriyet İlkokulu 
öğrencilerinden Büşra Sakacı, 
arkadaşları adına konuşma yapa-
rak protokol üyelerini selamladı. 
Öğrenci sporcular tarafından 
imzalanan bir forma, günün 
anısına Başkan Altepe’ye tak-
dim edildi. Avrupa Kulüpler 
Tekvando Şampiyonası’nda 
birincilik elde eden Sümey-
ye İloğlu, Gürsu Belediyes-
por Tekvando Takımı’yla 
birlikte hünerlerini 
sergiledi. Şenliklerde 
başarılı olan öğrencilere, 
madalyaları protokol 
üyeleri tarafından takdim 
edildi. Büyükşehir Belediye 
Bandosu, çaldığı birbirinden 
hareketli parçalarla tribünleri 
coşturdu. 
KESTEL
Kestel Spor Salonu’ndaki şen-
liklerin açılışı öncesinde, spor 
şenliklerine katılan öğrencilerden 
bir grup Başkan Altepe’ye çiçek 
takdim etti. Çiçek takdiminin 
ardından Kestel Kız Meslek ve 
Teknik Anadolu Lisesi Halk Dans-
ları Ekibi, Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden derlenen ezgilerle 
gösteri yaptı. Toplu Konutlar Orta-
okulu 7-D Sınıfı’ndan Çağlar Gün-
gör, tüm okul öğrencileri adına 
selamla konuşması gerçekleştirdi. 
Kestel Belediyespor badminton ve 
tekvando takımları, yaptıkları gös-
terilerle nefesleri kesti. Fiziksel 
Etkinlik ve Oyun Parkuru’nun 

ar-
dından 

Büyükşehir 
Belediyes-

por Karizma 
Şov Grubu’nun gerçekleştirdiği 
basketbol gösterisi, öğrencilerin 
büyük beğenisini topladı. Şenlik-
lerin sonunda Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri, yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere madal-
yalarını takdim etti.
MUDANYA
Mudanya Spor Salonu’nda 16 
okuldan 1250 öğrencinin katılı-
mıyla başlayan şenlikte Rumeli 
Gençlik ve Kültür Derneği Halk 
Oyunları ekibinin Bursa yöre-
sine ait oyunları ilgiyle izlendi. 
İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu 
Ortaokulu öğrencisi Necla Giray, 
Bursa’nın incisi Mudanya’da 
gençlere sporu yaşam biçimi 
haline getirmeleri konusunda 
destek veren Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Öğrencilerin Başkan 
Altepe ile protokol üyelerine çiçek 
verdiği program, Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Karizma 
Şov Grubu’nun özel basketbol 
gösterisi ve şenlikteki yarışmalara 
katılan öğrencilere madalyaları-
nın verilmesiyle sona erdi. 
YENİŞEHİR
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 
Yenişehir Spor Salonu’nda yapılan 
şenliklerde renkli görüntülerle 
başladı. Programda Yenişehir Ak-
çeşme İlk Okulu Öğrencisi Ahmet 
Ertuğrul, kendilerine bu imkanı 

sunan Başkan 
Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Yenişehirli 
karatecilerin 

Başkan Altepe 
ile protokol 
üyelerine çiçek 
verdiği program, 
coşkulu görün-
tülere imza attı. 
Başkan Altepe, 
konuşmasının 
ardından, kent-

teki yatırımlara 
ithafen ‘İpekbö-

ceği’ ve ‘Timsah’ 
isimleriyle grup-

landırılan öğ-
renciler arasında 

yapılan yarışmanın startını verdi. 
Yarışmanın ardından Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Karizma Şov 
Grubu’nun özel basketbol gösteri-
si nefes kesti. 
İZNİK
İznik ve çevre mahallelerden 17 
okuldan 1500 öğrencinin katıldığı 
şenlikte, kentteki yatırımlara 
ithafen ‘İpekböceği’ ve ‘Timsah’ 
isimleriyle gruplandırılan öğrenci-
ler arasında yapılan yarışma nefes 
kesen mücadeleye sahne oldu. 
Yarışmanın ardından Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Karizma 
Show’un akrobatik basketbol 
gösterisi nefes kesti. Program, 
yarışmalara katılan öğrencilere 
madalyalarının verilmesiyle son 
buldu.
GEMLİK
Şenliklerin açılışı öncesinde, 
Cumhuriyet İlkokulu halk oyunları 
ekibi, Gaziantep yöresine ait gös-
teriler sergiledi. Şehit Öğretmen 
Etem Yaşar İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden Merve Ünlü, arka-
daşları adına konuşma yaparak 
protokol üyelerini selamladı. 
Salona girişinde öğrenciler, Baş-
kan Altepe’ye ‘Hoşgeldiniz’ çiçeği 
takdim etti. Dojo Karate Gençlik 
Kulübü, sergilediği şık hareketler-
le tribünlerden büyük alkış aldı. 
Şenlikte Büyükşehir Belediyespor 
Basketbol Karizma Şov Grubu 
da sahne alarak, birbirinden şık 
hareketlerle çocukları büyüledi. 
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Bursa’yı spor ateşi sardı
Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün destekleriyle düzenlendiği Okul Spor Şenlikleri tüm ilçelerde öğrencileri sporla 
buluşturuyor.
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Tabiatın mucizesi; 

Karacabey 
Longozu

Uludağ, krater gölleri, şelaleler, göller ve sahilleri ile 
Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Bursa’nın sahip 

olduğu çok önemli bir değer daha gün yüzüne çıkıyor. Türki-
ye genelinde öne çıkan Kırklareli İğneada, Sakarya Acarlar, 

Sinop Sarıkum ve Kızılırmak Deltası’ndaki Samsun longozu 
gibi evrensel değer olarak kabul edilen jeolojik ve biyolojik 

çeşitliliğe sahip Karacabey Longozu’nun korunarak, doğa 
turizmine açılması yönündeki çalışmalara Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından başlandı.

Bölgede yapılan veya 
yapılması düşünülen 
projelerden önce, içinde 
subasar (longoz) or-

manını da barındıran Kocaçay 
Deltası’ndan söz etmek gerekir. 
Kuş Gölü’nden gelen Karadere, 
Uluabat Gölü’nden gelen Uluabat 
Deresi ve Bursa’dan gelen Nilüfer 
Çayı’nın birleşerek oluşturduğu, 
Kocaçay’ın Marmara Denizi’ne 
döküldüğü alan Kocaçay 
Deltası’nı oluşturur. Deltanın batı 
yarısında toplam alanı 194 hektar 
olan Dalyan ve Poyraz gölleri, 
600 hektar olan sazlıklar, 730 
hektarlık alanı kaplayan subasar 
ormanları bulunur. Deltanın doğu 
bölümünde de 391 hektarlık 
Arapçiftliği Gölü, tarım alanları, 
kumullar, sazlıklar, deniz börül-
cesi ve ılgın ile kaplı geniş çamur 
düzlükler bulunur. Dalyan Gölü 
bir kum kordonu ile denizden 
ayrılırken, kış aylarında deniz 
suları göle girer ve göl suları da 
yükselerek alanı genişletir. Bahar 
mevsiminde göl suyu dengelenin-
ceye kadar denize boşalır. 
Dişbudak, kızılağaç, Söğüt gibi 
belli türdeki ağaçlar ile göl soğanı, 
su menekşesi, nilüfer gibi özel 
bir bitki örtüsünü bünyesinde 
barındıran Karacabey Longozu, 
kara leylek,  bataklık kırlangıcı, 
akça cılıbıt, küçük balaban, gece 
balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük 
ak balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, 
yeşilbaş, çıkrıkçın, Macar ördeği, 
elmabaş patka, ak kuyruklu kartal, 
sakarmeke, poyrazkuşu, sumru 
ve pek çok ağaçkakan türü ile göç  
esnasında küçük karabatak ve ak 

pelikan gibi kuşlara da ev sahipliği 
yapıyor.
Tüm güzellikleri kayıt altında
70 familyaya mensup 454 türden 
oluşan Türkiye’nin toplam kuş 
varlığının 250 kadarının fotoğ-
raflandığı Kocaçay Deltası’ndaki 
longoz ormanlarının tüm güzelliği 
hazırlanan belgesel ile kayıt altına 
alındı. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan belgesel 
çekimlerine geçtiğimiz Nisan 
ayında başlandı. 517 aynı planda 
toplam 460 saat çekim yapıldı. 
Yaklaşık 4 ay süren çekimlerinin 
ardından görüntülerin ayıklan-
ması ve belgesel haline getirilme-
si de 2 ay sürdü. Büyük titizlikle 
yorucu bir çalışmanın ardından 
hazırlanan 22 dakikalık belgesel, 
Karacabey longozunun keşfedil-
meyi bekleyen tüm güzelliklerini 
gözler önüne serdi.


