
Nilüfer Sitesi 
sakinlerinin her 
geçen gün çökme 
riski daha da artan 

binalarını yenilemek için 
yıllardır verdikleri müca-
dele, nihayet Büyükşehir 
Belediyesi’nin 0,50 emsal 
artışı ile amacına ulaştı. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, depreme 
dayanıksız olan binalarının 
yenilenmesi için kendi ara-
larında anlaşarak Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’nden 
0.50 emsal artışıyla kentsel 
dönüşüm kararı çıkartan 
Nilüfer Sitesi’ni gezdi. 
Başkan Altepe, özellikle 
17 Ağustos depreminden 
sonra yoğunlaşan riskli yapı 
stoğunun turizm sektörüne 
verilen 0.50 emsal artı-
şıyla minimize edileceğini 
söyledi. 
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Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olan  
‘Uluslararası Bursa Festivali’, kentte coşkulu  
ve eğlenceli anlara adını yazdırdı.

54 yıllık gelenek yaza damga vurdu

Bursa’ya koza modeli AHT Büyükşehir’in yardım eliKırsal kalkınma yatırımları5 116

Postası

Bursa yeniden ‘Yeşil’ kimliğine kavuştu

B ursa’nın ‘yeşil’ kimliğini yeni-
den kazanması amacıyla son 
6 yılda 2 milyon metrekare 
yeşil alanı kente kazandı-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın en büyük kent 
parkı olan Hüdavendigar 
Kent Parkı’nı da coşkulu bir 
törenle hizmete açtı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Ka-
rayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 
Bursa-İstanbul karayolu üzerindeki 
araç trafiğini rahatlatmak amacıyla 
yaptırılan BUTTİM Köprülü Kavşağı, 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından araç trafiğine açıldı.
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kompleksi14İshak Şah

Camii gün yü-
züne çıkıyor12Eskişehir han 

ilk günkü 
ihtişamına kavuştu07

02 ‘Bursa’nın en büyük kent parkı’ olma özelliği taşıyan Hüdavendigar Kent Parkı, coş-
kulu bir programla hizmete açıldı.
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Buttim Kavşağı açıldı

Emsalsiz acı yaşamamak için
emsal artışıyla dönüşüm şart
Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olmasına rağmen birkaç kamu binasının yıkılması dışında önemli bir gelişmenin 
yaşanmadığı kentsel dönüşümde düğüm Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 0,50 emsal artışı uygulaması ile çözülüyor.
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Raylı sistemler, yeni 
açılan ve genişletilen 
yollar ile köprü ve kav-
şak düzenlemeleri ile 

trafik sorununa köklü çözümler 
üreten Büyükşehir Belediyesi, 
hizmete açılan BUTTİM ve 
Demirtaş kavşaklarının ardın-
dan trafik yoğunluğunun gün 
geçtikçe arttığı Ata Bulvarı’na 
da bir kavşak kazandırmak için 
çalışmaları başlattı. Mudanya 
yolu ile İzmir yolunu birbirine 
bağlanması nedeniyle önemli 
bir güzergah olan aynı zamanda 
da Organize Sanayi Bölgesi’ne 
giriş çıkışların sağlandığı Ata 
Bulvarı’na yapılacak kavşak ile 
bölgedeki trafik yoğunluğu da 
ortadan kalkacak.
Işıktepe Mahallesi ile Fethiye 

mahalleleri arasında yapılacak 
kavşağın inşa edileceği alanda 
incelemelerde bulunan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Altın’dan projenin detayları 
hakkında bilgi aldı. Söz konusu 
yere kavşak yapılması yönünde 
bölge halkının uzun süredir 
talepleri olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, “İki mahallemize 
giriş çıkışları daha güvenli hale 
getirecek olan kavşakla ilgili 
çalışmaların startını vermiş 
bulunuyoruz. Çevre yolu bağlan-
tısı ve yapılacak bağlantı yolları 
ile bu bölgedeki trafik sorunu 
önemli ölçüde ortadan kalkacak. 
Şimdiden bölge halkına hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Ata Bulvarı’nda düğüm 
kavşakla çözülüyor
Mudanya yolu ile İzmir yolunu birbirine bağ-
layan ve Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantı-
nın da sağlanması nedeniyle trafik yüklerinin 
her geçen gün arttığı Ata Bulvarı’ndaki trafik 
sorunu Işıktepe ve Fethiye Mahalleleri arasın-
da yapılacak kavşakla son bulacak.

Buttim Kavşağı ulaşıma açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle Karayolları Bölge Müdürlüğü ta-
rafından Bursa-İstanbul karayolu üzerindeki araç trafiğini rahat-
latmak amacıyla yaptırılan BUTTİM Köprülü Kavşağı, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından araç trafiğine açıldı.

Büyükşehir Belediye-
si, BUTTİM önünde 
yer alan ve İstanbul 
istikametinde gidiş ve 

geliş yönünde araç trafiğini 
büyük sıkıntıya sokan ışıklı 
geçişleri kaldırarak köprülü 
kavşağa çevirdi. 65.5 metre 
uzunluğundaki 2 adet köprülü 
kavşak, üzerinde yapılan 
basın açıklamasıyla araç giriş-
lerine açıldı.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, 
yapılan kavşak düzenle-
mesi nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’yle Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’nü kutladı. 
Bursa’nın en önemli çıkışla-
rından bir tanesinin İstanbul 
Yolu olduğunu ve burada ışıklı 
geçişler nedeniyle sıkıntıların 
yaşandığını hatırlatan Vali Ka-
raloğlu, yapılan düzenlemeyle 
birlikte yaşanan sıkıntıların 
tarihe karıştığını ifade etti. 
Köprülü kavşağın kamulaş-
tırma ve peyzaj düzenlemele-
rinin Büyükşehir Belediyesi, 
inşaat çalışmalarının da 
Karayolları Bölge Müdürlüğü 
tarafından yürütüldüğünü 
kaydeden Vali Müniroğlu, 
“Yaklaşık 10 milyon TL’lik 
yatırımla iş tamamlandı. 
Büyükşehir Belediyemizin 
gerçekleştireceği kaldırım, 
levhalama ve peyzaj çalışması 

sonunda haziran sonunda 
resmi açılışı yapacağız” dedi.
Alman tarzı yeni teknoloji
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise, BUTTİM 
Köprülü Kavşağı’yla Bursa 
ulaşımındaki bir düğümün 
daha çözüldüğünü belirtti. 
Bursamızın ulaşılabilir olma-
sına, kent içi trafiğin çözü-
müne yönelik imalatları gece 
gündüz sürdürdüklerini ifade 
eden Başkan Altepe, her geçen 
gün yeni noktalardaki sıkıntı-
ların birer birer halledildiğini 
anlattı. Bursa’nın en önemli 
girişlerinden biri olan İstan-
bul Yolu’nun rahatlatılması 
konusunda hamle başlattık-

larını, düzenlemelerin metro 
ve peyzaj ile devam edeceğini 
açıklayan Başkan Altepe, 
“Mevcut ışıkların kaldırılması 
ve sürekli akışın sağlanması 
için bu kavşağın uzun süredir 
yapılması büyük özlemle 
bekleniyordu. Ortak bir 
çalışma oldu. Kamulaştırma-
ları Büyükşehir Belediyemiz 
yaptı. Proje Alman tarzı yeni 
teknolojiyle gerçekleştirildi. 
Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali 
karaloğlu ile Başkan Altepe, 
kavşağı araç trafiğine açtı.

İzmir Yolu - Mudanya Yolu bağlantısında sona gelindi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve İzmir yolunu Özlüce, 
Ertuğrul ve Mineraliçavuş üzerinden Balat ve Geçit ile Mudanya yoluna 
bağlayan yeni ana arterde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Yeni yol açma ve yol 
genişletme, köprü ve 
kavşak düzenlemeleri 
ve raylı sistem yatı-

rımlarıyla Bursa’da ulaşım 
sorununa köklü çözümler 
üreten Büyükşehir Belediyesi, 
kent merkezindeki ana yolların 
trafik yükünü daha da azal-
tacak alternatif bir yolu daha 
Bursa’ya kazandırıyor. Mudan-
ya yolu üzerindeki Organize 
Sanayi Bölgesi ile İzmir yolu 
üzerindeki Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgelerine gelen ağır 
tonajlı araçları merkez trafiğine 
sokmadan doğrudan sanayi 
bölgelerine ve çevre yoluna 
yönlendirme amacıyla proje-

lendirilen İzmir yolu – Mudan-
ya yolu bağlantısında çalışma-
lar tamamlanma aşamasına 
geldi. İzmir yolundan Özlüce, 
Ertuğrul ve Minareliçavuş 
üzerinden Balat ve Geçit ile 
Mudanya yoluna bağlanan yeni 
yolun en önemli noktalarından 

biri olan hipodrom bölgesi de 
tamamlandı. Çalışmalar kap-
samında hipodrom binalarının 
bir kısmı yıkılırken, yol ile ikiye 
ayrılan hipodromdaki ahırlar 
bölgesi de yolun altından tünel-
le birbirine bağlandı. 

Değirmenönü ve Karapınar
köprü ile bağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha yaşanabi-
lir ve sağlıklı hale getir-
mek amacıyla sürdür-

düğü çalışmalar artarak devam 
ediyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Deliçay’ın 
ayırdığı Değirmenönü ve Kara-
pınar mahallelerini birbirine 
bağlayacak olan köprünün temel 
atma çalışmalarını başlattı.
“25 yıldır konuşuldu”
Başkan Altepe, Bursa’nın 
ulaşılabilir bir kent olması için 
çalışmalarının hızla sürdüğünü 
belirterek, “Değirmenönü ve 
Karapınar mahalleleri arasında 
yapılacak bu köprü, Yıldırım’ın 

trafiğinin rahatlaması nokta-
sında uzun yıllardır bekleyen 
önemli yatırımlardan biriydi. Bu 
da bize nasip oluyor, Yıldırım’da 
yaklaşık 25 yılı aşkın süredir 
konuşulan önemli bir eserdi bu. 
Yıldırım’ın Deliçay’ın iki yakası 
Değirmenönü ve Karapınar ma-
hallelerini birbirine bağlayan, 
yaklaşık 21,5 metre genişliğinde 
30 metre boyunda olan bu köp-
rünün de startını verdik” diye 
konuştu. Başkan Altepe, kent içi 
yaşam kalitesini artırabilmek 
ve kent içi ulaşımın gelişmesini 
sağlamak amacıyla şehrin her 
yerinde çalışmaların sürdüğünü 
de sözlerine ekledi.
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Büyükşehir Belediyesi, Yakın 
Doğu Çevre Yolu’nun Demir-
taş sapağında yer alan trafik 
ışıklarını kaldırarak yerine 

Bursa’nın en büyük köprülü kavşağını 
inşa etti. 80 bin metrekarelik alana 
konuşlandırılan, 8 kol ve 4 ana akstan 
oluşan 5 kilometre uzunluğundaki 
kavşağın açılışı, Başkan Altepe’nin 
yaptığı basın açıklamasının ardından 
gerçekleştirildi.
Kördüğüm çözüldü
Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Demirtaş 
sapağında yer alan ışıkların trafiği 
alt üst ettiğini, çevre yolunu adeta 
kullanılamaz hale getirdiğini belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu alanda onlarca yıldır süren 
sıkıntıların inşa edilen köprülü kav-
şakla birlikte tarihe karıştığını ifade 
etti. 35 bin metrekaresi yeşil alan 80 
bin metrekare alana konuşlandırılan, 
8 kol 4 ana akstan oluşan, üzerinde 43 
bin metrekarelik asfalt çalışması ger-
çekleştirilen köprülü kavşağın toplam 
35 milyon TL’ye mal olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Onlarca yıldır 
süren bir problem daha, yaptığımız bu 

yatırımla tarih oldu.  Yakın Doğu Çevre 
Yolu’nun Demirtaş sapağında yer alan 
trafik ışıkları, Demirtaş nahiyesinin ve 
organize sanayi bölgesinin şehir içiyle, 
Osmangazi ve Yıldırım ilçeleriyle 

olan ulaşımında kördüğüm oluyordu. 
Özellikle akşam saatlerinde, çevre 
yolunda kilometrelerce uzunlukta araç 
kuyrukları oluşuyordu. Burası Acemler 
Kavşağı’ndan 20 bin metrekare daha 
büyük. Yaptığımız yatırımla birlikte, 
Demirtaş nahiyesinin ve sanayi bölge-
sinin gerek şehir içi gerekse Osmanga-
zi ve Yıldırım ilçeleriyle direkt geçişini 
sağlamış oluyoruz. Çevre yolunda 
akşam saatlerinde oluşan kilometre-
lerce uzunluğa sahip araç kuyrukları 
da tarih oluyor. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

Bursa’da ulaşımı sorun olmak-
tan çıkarmak amacıyla yeni yol 
ve yol genişletme çalışmaları, 
köprü ve kavşak düzenleme-

lerinin yanı sıra raylı sistem yatırım-
larına da ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, konforlu ve kesintisiz 
ulaşımı Terminal’e kadar uzatacak 
olan T2 tramvay hattının ihalesini 
de yaptı. Yaklaşık 8 bin 450 metre 
uzunluğa sahip 11 istasyonlu Kent 
Meydanı – Terminal tramvay hattının 
ihalesi yoğun bir katılımla Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı’nda yapıldı. Toplam 29 
firmanın dosya aldığı ihalede 13 firma 
ise teklif verdi. Destek Hizmetleri Da-
ire Başkanı Eren Kural’ın başkanlığın-
daki ihale komisyonu, firma temsilci-
lerinin de hazır bulunduğu toplantıda 
ihale dosyalarını tek tek açarak, hem 

belgeleri kontrol etti hem de teklif 
edilen rakamları açıkladı.
11 istasyon olacak
Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapı-
larak inşaatına başlanacak olan iş için 
800 günlük süre öngörülüyor. Yalova 
Yolu'nun ortasından gidecek hatta, 
yerleri belirlenen 11 istasyon olacak. 
Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda-

ki hattın 8 bin 415 metresi, seferlerin 
yapılacağı ana hat ve bin 30 metresi 
de depo park alanı olarak kullanılacak. 
Yapım ihalesi kapsamında; istasyon-
ların yanı sıra, derelerin üzerinde 
3 demiryolu köprüsü ve 2 karayolu 
köprüsü, 6 adet trafo ve 1 depo sahası 
inşa edilecek. T2 hattı çalışmaya baş-
ladığında, seferler, 12 tramvay aracıyla 
2'şerli dizilerle yapılacak. 

3

BURULAŞ’ın Kocaeli SEKA’dan 
aldığı ve karadan 12 saat sü-
ren yolculuğun ardından İznik 
Gölü’ne indirilen Akşemseddin 
gemisi, ilk yolculu seferini yo-
ğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay tarihi bir operas-
yon ile Gemlik’ten 12 saatte 
İznik Gölü’ne karayolundan nakli 
yapılan Akşemseddin Gemisi, ilk 

seferini törenle gerçekleştirdi. Türkiye’de 
karadan nakli yapılan en büyük gemi 
unvanına sahip olan Akşemseddin 
Gemisi’nin Orhangazi iskelesinden İznik 
İskelesi’ne ilk seferi yaklaşık 40 dakika 
sürdü. Vatandaşların yoğun katılımı ile 
Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy 
ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan’ın içinde olduğu Akşemseddin 
gemisi İznik’te İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın tarafından karşıladı.
Turizme katkı
Burulaş bünyesindeki Bursa Deniz 
Otobüsleri’nin (BUDO) deniz ulaşımında 
bir marka olmaya devam ettiğini belirten 
Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, 
“İznik Gölü’nde İznik ile Orhangazi arasın-
da ulaşımı sağlayacak 155 yolcu kapasiteli 
Akşemseddin, salt ulaşımın dışına çıkarak 
bölgenin turistik bir çekim merkezi olma-
sına büyük katkı sağlayacak. Burulaş ola-
rak ulaşım alanında yenilikler gerçekleşti-
rirken, yaptığımız her hamlenin ulaşımın 
yanındaki getirilerine önem veriyoruz. 
Ulaşım ve turizmin paralel bir gelişim 
gösterdiği inancındayız. Şimdiye kadar bu 
düşünceyle hem Bursa’nın ulaşımına, hem 
de turizmdeki gelişimine katkı sağlamaya 
çalıştık. Bu bağlamda Akşemseddin’in İz-
nik Gölü üzerindeki yolculuğu da ulaşıma 
olduğu kadar, turizme de katkı sağlayacak-
tır inancındayım” dedi.
Seferler nasıl olacak?
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
BUDO tarafından işletmesi gerçekleştirile-
cek olan Akşemseddin Gemisi’nin seferleri 
hakkında bilgi veren Leven Fidansoy, 
“İznik Gölü’nde Orhangazi-İznik arası 
ilk etapta haftada 4 gün karşılıklı sefer 
yapılacak. Orhangazi’den İznik istikame-
tine Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe 
günleri sabah 10:00 ve 17:00’de, İznik’ten 
Orhangazi’ye ise 12:00 ve 18:00 saatleri 
arasında seferler düzenlenecek. Ayrıca Pa-
zar günleri Orhangazi’den İznik istikame-
tine saat 12:00’de, İznik’ten Orhangazi’ye 
ise saat 18:00’de tek sefer düzenlenecek” 
dedi. Akşemseddin Gemisi ile Orhanga-
zi-İznik arası yolcu biletlerinin 7 TL’den 
satışı yapılacağını hatırlatan Fidansoy, 
Orhangazi’de bilet satış noktası Çınar 
Restoran’dan, İznik’te ise Yeşil İznik Aile 
Çay Bahçesi’nden gerçekleştirileceğini de 
sözlerine ekledi.

İznik Gölü’nde 
seferler başladı

T2 Tramvay Hattı ihalesi yapıldı
Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi ve Heykel-
Garaj tramvay hatlarının ardından T2 Kent Meydanı – Terminal tramvay hattının 
ihalesi de yapıldı.

Çevre yolunda düğüm kavşakla çözüldü
Büyükşehir Belediyesi tarafından 35 milyon TL harcanarak yaptırılan Demirtaş Kav-
şağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından araç trafiğine açıldı.
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Bursa yeniden ‘Yeşil’ kimliğine kavuştu
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamın-
da ‘Bursa’nın en büyük kent parkı’ olma özelliği taşıyan Hüdavendigar Kent Parkı, coşkulu bir programla hizmete açıldı.

Bursa’nın ‘yeşil’ 
kimliğini yeniden 
kazanması amacıyla 
son 6 yılda 2 milyon 

metrekare yeşil alanı kente 
kazandıran Büyükşehir Be-
lediyesi, Bursa’nın en büyük 
kent parkı olan Hüdavendi-
gar Kent Parkı’nı da coşkulu 
bir törenle hizmete açtı. 
Bir kısmı Osmangazi’de bir 
kısmı da Nilüfer’in Odunluk 
bölgesinde kalan ve yaklaşık 
510 bin metrekarelik alana 
sahip olan Hüdavendigar 
Kent Parkı, dikilen 12 yaşın 
üzerinde 4 bin ağaç, 4000 
lale ve sümbül, 1 milyonun 
üzerinde çiçek, yüzme ha-
vuzu, tenis kortları, spor sa-
lonları, spor sahaları, Nilüfer 
Deresi’nin ıslah edilmesi ve 
dere üzerine yapılan köprü-
leri ve göletleri ile adeta yeni 
bir yaşam alanına dönüştü.
Hedef: Yeşil Bursa
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’yı 
sağlıklı ve modern bir gele-
ceğe taşırken, kenti ‘Yeşil’ 
kimliğiyle yeniden buluştur-
mayı ilke edindiklerini de 
hatırlatarak, “Yeşil Bursa’ya 
yaklaşık 510 bin metreka-
relik alanıyla Hüdavendigar 
Kent Parkı’nı da kazandırdık. 
Mevcut kültürparktan 70 
bin metrekare daha büyük 
bir park olan Hüdavendigar 
Kent Parkı, yeşil alanla-
rı, sosyal ve spor aktivite 
alanlarıyla bölge halkının ve 
Bursalıların nefes aldığı bir 
yaşam merkezi olacak” dedi.
Projenin Mihraplı Park ile 
bütünleştirildiğini ifade 
eden Başkan Altepe, Hüda-
vendigar Kent Parkı’nın batı 
bölümünde spor alanları 
ve tesislerinin bulunduğu-
nu da söyleyerek, “Nilüfer 
Deresi ve tasarlanan yapay 
gölet çevresinde seyir ve 
gezinti alanları, yeme-içme 

birimleri konumlandırıldı. 
Faaliyet birimlerinin olduğu 
yerlerden kontrollü girişler 
verildi ve tüm parkın kentle 
bütünleşmesi sağlandı. Oto-
park alanının da bulunduğu 

Hüdavendigar Kent Parkı, 
kapsamlı spor ve dinlence 
faaliyetlerinin bulunduğu 
bir mekan olarak bölgeye 
ayrı bir değer kattı” diye 
konuştu.

Yaşam merkezi
Hüdavendigar Kent 
Parkı’nda yaklaşık 200 de-
karlık yeşil alanın bulundu-
ğunu belirten Başkan Altepe, 
4 km’lik su kenarı gezinti 
alanı da bulunan parkta açık 
aktivite ve piknik alanları, 
gölet, çocuk oyun ve spor 
alanları, yürüyüş, koşu ve 
bisiklet yolları, meydanlar, 
dinlenme ve seyir alanları, 
otopark alanları taşıt, yaya 
ve servis yolları ile seyir 
terası ve köprüleri, gözlem 
kuleleri, ağaçlı meydan, çim 
alanlar, dinlenme alanları, çi-
çeklik alanlar ve bitki gösteri 
alanları, giriş meydanları ve 
duvarları çok sayıda ağaç 
park genelinde dikilmiş ve 
çevresinde oturma alanları 
düzenlendiğini kaydetti. 
Başkan Altepe, alanda biyo-
lojik gölet, 5 cafe, 1 kapalı 
yüzme havuzu, 2 kapalı tenis 
kortu, 15 adet açık tenis kor-
tu, 7 basketbol sahası, 6 halı 
saha, 7 çocuk oyun alanı, 16 
büfe, 4 giriş kapısı ve Nilüfer 
Deresi üzerinde 3 adet yaya 
köprüsü ve çevre düzenle-
mesi yapıldığını da anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa Altın’ın da 
katıldığı incelemede bölge 

halkına müjde veren Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak kent 
merkezinde kentsel dönüşüm konusun-
daki çalışmalarımız da hızla sürüyor. 
Bursa’nın her köşesinde ayrı bir 
hareket, ayrı bir bereket var. Bu konuda 
en önemli alanlardan biri de Sıcaksu 
dediğimiz eski Tabakhaneler Bölgesi…” 
dedi.
“Yer sahipleriyle anlaşma yapı-
yoruz”
Tabakhaneler Bölgesi’ndeki 135 işlet-
menin daha önce yaklaşık 45 km batıda 
bulunan İkizce Badırga’daki sanayi 
bölgesine taşındığını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak 

Sıcaksu’da kentsel dönüşüm çalışması-
nı başlatmak için fiilen araziye girdik. 
Yer sahipleriyle anlaşma yapıyoruz. 
Anlaşılamayan ve projeye katılmayan 
yer sahiplerinin yerlerinde de kamu-
laştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda 200 
bin m2’lik bölgede toplam alanın yakla-
şık 50 bin m2’si Büyükşehir Belediyesi 
tasarrufuna geçti” diye konuştu.

“Her türlü önlemi alıyoruz”
Bölgedeki terkedilmiş binalardan dola-
yı çevreye rahatsızlık verilmesini engel-
lemek için Büyükşehir Belediyesi’nin 
önlemini aldığını vurgulayan Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
bölgede temizlik çalışmalarına da 
devam ediyoruz, terkedilmiş binalarla 
ilgili yıkımları da hızlandırdık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması yo-
lundaki hızla sürdürülen çalışmaları kapsamında projelendirilen Sıcaksu bölgesinde 
incelemelerde bulundu.

Sıcaksu Büyükşehir ile değer kazanıyor

Bursa’da en sağlıklı 
su çeşmeden içilir
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, son 
günlerde kamuoyunda baraj 
havzasındaki suyun doğrudan 
şebekeye verildiği gibi yanlış 
bir algı oluştuğunu belirterek, 
oysa barajdan gelen suyun 
arıtma tesislerinde fiziksel ve 
kimyasal arıtma işlemlerinin 
ardından en sağlıklı şekilde 
şebekeye verildiğini söyledi. 

Doğancı barajından gelen suyun ilk 
olarak Japon balıklarıyla dolu bir 
akvaryumda test edildiğini ve suda 
canlı yaşamını tehdit edecek bir 

unsur olup olmadığının burada rahatlıkla 
gözlendiğini açıklayan Başkan Altepe, “En 
hassas balıkların bile burada rahatlıkla ya-
şadıklarını görüyoruz. Daha sonra su arıtma 
tesislerimizde her türlü fiziksel ve kimyasal 
işlemlerden geçirildikten sonra içilebilir, 
sağlıklı halde şebekeye veriliyor. Biz baraj 
havzasındaki suyu şebekeye vermiyoruz. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama 
yok. Nehirden, barajdan veya bir kaynaktan 
alınan su, arıtma tesislerinde işlendikten 
sonra şebekeye verilir” dedi.
Su sürekli test ediliyor
Bursa’da suyun çeşmeden içilebilmesinin 
diğer şehirlere göre önemli bir ayrıcalık ol-
duğunu ifade eden Başkan Altepe, periyodik 
olarak kentin 30 farklı noktasından içme 
suyu numuneleri alındığını ve suyun uygun 

olup olmadığının test edildiğini hatırlattı. İl 
Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı 
akademik odalar tarafından içme suyu ana-
lizlerinin belirli aralıklarla yapıldığını ancak 
bugüne kadar herhangi bir sorun çıkmadı-
ğını vurgulayan Başkan Altepe, “Bursa’da en 
sağlıklı su çeşmeden akan sudur. Çünkü her 
türlü filtrasyondan geçirilen su, hiç güneş 
görmeden 15-16 saat sonra musluktan akı-
yor. Sürekli tazeliğini koruyor. Ayrıca kireç 
ve mineraller bakımından uzmanlar çeşme 
suyu içilmesini tavsiye ediyor. Çünkü bu su 
ile hem çocukların kemik gelişimi sağlanı-
yor, hem de yaşlılarda kireçlenmenin önüne 
geçilmiş oluyor” diye konuştu.
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Bursa’ya ‘Koza’ modelli 
açık hava tiyatrosu
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, sürekli gelişen ve değişen Bursa’ya 
kazandırılacak olan yeni ‘Açıkhava 
Tiyatrosu’nun modern yüzüyle kente de-
ğer katacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vak-

fı (BKSTV) organizasyonuyla 
Hilton Otel’de gerçekleştiri-
len ‘Yeni Açıkhava Tiyatrosu’ 
lansman toplantısına katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın her 
alanda öncü olduğunu ifade 
ettiği konuşmasında, kentin 
köklü kültürel yaşamına 
değer katan adımlara da 
öncelik verdiklerini belirtti. 
Başkan Altepe, Bursa’da 
dünyaya örnek çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini hatırla-
tarak, “Bursa’da yer altında 
ve yer üstündeki tarihi eser-
leri ayağa kaldırıp işlevlen-
dirdiğimiz gibi kentimizin 
sosyal ve kültürel hayatına 
da aynı derecede önem 
veriyoruz. Bursa’da önemli 
çalışmalar gerçekleştiriliyor, 
Türkiye’de bugüne kadar 
yapılamayanlar yapılıyor” 
dedi.
“Yenilikçi bakış açısı”
Başkan Altepe, Bursa’da Re-
şat Oyal Kültürparkı içinde 
faaliyet gösteren mevcut 
‘Açıkhava Tiyatrosu’nun 
yapıldığı dönemsel şartları 
da hatırlatarak, “Açıkhava Ti-
yatrosu, Bursa’nın en önemli 
buluşma ve etkinlik noktala-
rındandır. Bu tür mekanlar 
kentin prestiji, dünyaya 
açılan kapısıdır. Mevcut açık 
hava tiyatromuz 3500 koltuk 
seyirci kapasitesine sahipti. 
Kültürpark bünyesinde 1983 
yılından bu yana hizmet 
veren açık hava tiyatrosu, 
Bursa’mızın önemli etkinlik 
alanlarından biri olarak yerli 
ve yabancı birçok ismi ağır-
ladı, Bursa Festivali başta 

olmak üzere Altın Karagöz 
Halk Dansları yarışmaları 
ve yıl boyunca düzenlenen 
özel organizasyonlara ev 
sahipliği yaptı. Bursa’nın bu 
alandaki eksikliğini gideren 
açıkhava tiyatrosunu daha 
özgün ve yenilikçi bir bakış 
açısıyla yeniden ele alıyoruz. 
Amacımız, görkemli bir gör-
sel şölen etkisi oluşturarak, 
yapıyı doğal ortamla bütün-
leştirmektir” diye konuştu.
İddialı şehir Bursa
Başkan Altepe, marka bir 
dünya kenti olma yolunda 
kendini yenileyen Bursa’nın 
her yapılan işte iddialı ol-
duğunu söyleyerek, “Bursa, 
artık kendini kültür ve 
sanatsal anlamda da göster-
meli. Kültürpark da bizim en 
önemli değerlerimizden biri. 
İstiyoruz ki, Kültürpark’ın 
doğal ortamıyla bütünleşen 
görsel bir şölen etkisi oluş-
turacak bir açıkhava tiyatro-
sunu gerçekleştirelim. Bursa 
için yeni tasarlanan açık 
hava tiyatrosu, kentin önem-
li simgelerinden ipekböce-
ğinin kozası gibi kurgulandı. 
Bizler bu simgeleri öne 
çıkarmaya devam edeceğiz. 
Bu eser de Bursa’ya yakışan 
güzel bir tasarım olacak” 
şeklinde konuştu.

Balık Pazarı özgün kimliğine kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemliklilerin önemli buluşma noktaların-
dan biri olan Balık Pazarı’na uygulanacak kentsel tasarım projesinin 
startını verdi

Gemlik ilçesinde vatan-
daşların en önemli 
buluşma noktalarından 
biri olan Balık Pazarı’nın 

estetik bir yaşam alanına dönüş-
türülmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırla-
nan kentsel tasarım projesinde 
uygulamaya geçildi. Çalışma-
lar kapsamında mevcut çelik 
konstrüksiyon çatının söküm 
işlemlerine başlandı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe de beraberindeki Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
ile birlikte Balık Pazarı’nda ince-
lemelerde bulundu.
Konforlu bir yaşam alanı
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, kaba çelik 
imalatlarıyla soğuk bir görün-
tüye sahip olan Balık Pazarı’nın 
yenilenmesinin, bölge halkının 
en önemli isteklerinden biri 
olduğunu söyledi. Gemlik’in en 
önemli buluşma noktalarından 

biri olan Balık Pazarı’nın kon-
forlu bir yapıya kavuşması için 
çalışmalara başladıklarını dile 
getiren Başkan Altepe, “Mevcut 
çelik yapının söküm işlemleri 
yapılıyor. Daha sonra burada 
ahşap kentsel tasarım projesi 
uygulayacağız. Yeni uygulama ile 

Balık Pazarı yazın serin, kışın ise 
soğuktan fazla etkilenmeyen bir 
yapı haline gelecek” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz da ilçenin en eski ma-
hallerinden olan Balık Pazarı’na 
değer katacak proje nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Ulus mahallesi meydanla nefes alacak
Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi’ne yaklaşık 
4500 metrekarelik alanda belediye hizmet binası ve meydan kazandı-
racağı proje kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’yı daha yaşana-
bilir ve sağlıklı hale 
getirmek amacıyla 

çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yıldırım İlçesi Ulus 
Mahallesi’ne yaklaşık 4500 
metrekarelik alanda, beledi-
ye hizmet binası ve meydan 
kazandıracak proje kapsamında 
kamulaştırılan binaların yıkımı, 
bugün son binanın yıkımıyla 
tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kentin ihtiyacı 
olan noktalarda yapılan çalış-
maları anlatarak, “Ulus Mahal-
lesi merkezinde yaklaşık 4500 
metrekare alanın açılması için 
gerekli yıkımları tamamlıyoruz. 
Bursa’yı seviyoruz, bu sevgimizi 
de hizmetlerimizle gösteriyoruz. 
Bursa’yı yıkarak güzelleştiriyo-
ruz” dedi.
“Ulus’un merkezi nefes alacak” 
Başkan Altepe, vatandaşların 
çok yoğun olduğu Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerindeki mahal-

lelere nefes aldırmaya yönelik 
çalışmalarını çok önemsedikle-
rini ifade ederek, “Hizmete en 
çok ihtiyaç duyulan mahalleler-

den olan Yıldırım İlçesi’nin Ulus 
Mahallesi’ne güzel bir meydan 
kazandırıyoruz. Bugün burada 
kamulaştırılan binaların 7.’sinin 
yıkımını tamamlıyoruz. 1000 
metrekaresi belediye hizmet 
alanı ve geriye kalan yaklaşık 
3500 metrekaresi de yeşil alan 
olarak çevre düzenlemesiyle bir-
likte 4500 metrekarelik meydan 
yapılacak. Bölge nefes alacak” 
diye konuştu.
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Kırsala destek sürüyor
Bursa’nın bir bütün halinde kalkınması 
için her türlü imkanını seferber eden 
Büyükşehir Belediyesi, 450 arı yetişti-
ricisine boş kovan dağıttı.

Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa Arı 
Yetiştiricileri 

Birliği üyesi 450 ye-
tiştiriciye arı kovanı 
dağıttı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’da 
tarım ve hayvancı-
lığın gelişmesi için 
17 ilçede eşzamanlı 
yatırımlar yaptık-
larını, çiftçi ya da 
yetiştiriciye ihtiyacı 
olan her türlü desteği 
verdiklerini söyledi. 
Coğrafi özellikleri ve 
stratejik konumuyla öne çıkan Bursa’nın tüm ilçeleriyle 
birlikte kırsal kalkınmayı hak ettiğini, kurdukları Tarım 
AŞ ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’yla ezelden var 
olan imkanları değerlendirmeyi öncelikli hedef bildik-
lerini kaydeden Başkan Altepe, “Bütünşehir uygulama-
sıyla birlikte şehrin bir bütün olarak canlanması, 17 
ilçede aynı güzelliğin yaşanması, göç veren bölgelerin 
göç vermemesi, yeterli üretimi yapamayanların üretim 
konusunda tam destek almaları ve şehrimizin geleceğe 
taşınması temel anlayışımızdır. İşte o çalışmalardan 
birini de bugün burada gerçekleştiriyor, arı üreticilerini 
450 adet kovanla buluşturuyoruz. Toplamı 1800 kovan 
fakat ilk parti olan 450’sini bugün dağıtıyoruz. Sırayla 
bu dağıtımlar devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarımda örnek adım
Bursa’da ipekböcekçiliğinde üretimin 
artması için çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, yaşanan zayia-
tın önüne geçmek için Büyükorhan’da 
köylülere 90 bin adet modern koza 
askısı dağıttı.

Başkan Altepe, desteklenecek tarımsal üretimler 
arasında ipekböcekçiliğinin ayrı bir öneminin 
bulunduğunu ifade etti. Dünyanın en parlak, 
yumuşak ve beyaz ipeğinin Bursa’dan çıktığını, 

Bursa ipeğinin üzerinde taşıdığı özellikler nedeniyle 
haklı bir üne kavuştuğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
“Sentetik ve seri üretimler nedeniyle maalesef bu özel-
likler değerini kaybetmeye başladı. İpekböcekçiliğinin 
yeniden eski unvanına kavuşması için projeler üreti-
yoruz. Başta Düğüncüler ve Örencik köylüleri olmak 
üzere, üreticilerimize her türlü desteği vereceğiz. Yeter 
ki kaliteli ve fazla üretelim. Kazanalım ve refah seviye-
miz yükselsin. Onun için varız, onun için çalışıyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan 
Taş, Kozabirlik yetkilileri ve belediye bürokratlarıyla 
birlikte koza askılarının dağıtımını gerçekleştirdi.

Toprak suyla buluşuyor 
çiftçinin yüzü gülüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 
projelendirdiği İznik Hacıosman Mahallesi sulama göleti hizmete açılır-
ken, yaklaşık 120 dekar alanın suyla buluşması ile bölge çiftçisinin geliri 
daha da artacak.

İznik ilçesine bağlı Hacıosman 
Mahallesi’nde bölge halkı-
nın yoğun talepleri üzerine 
çalışmalara geçtiğimiz yıl 

başlayan Büyükşehir Belediyesi, 
sulama göleti inşaatı tamamladı. 
Su tutulmaya başlanan ve yakla-
şık 120 dekar alanda sulu tarıma 
geçilmesini sağlayan gölet ile 
bölgedeki ürün çeşitliliği ve ka-
litesi artacak, böylelikle çiftçinin 
gelirleri de katlanacak.
Tarımsal kalkınmada  
da örnek
Bursa’nın yerli tramvay üre-
timinden tarihi ve kültürel 
mirasa kadar 26 farklı 

dalda Türkiye’ye örnek olduğunu 
hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, kırsal kal-
kınma yatırımlarında da örnek 
olacaklarını söyledi. Türkiye’de 
Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı 

ve tarım şirketini kuran ilk be-
lediye olduklarının altını çizen 

Başkan Altepe, “Biz bu konuda 
samimiyiz. Samimiyetimizi de 
yatırımlarımızla gösteriyoruz. 
Çiftçimizin ihtiyacı talebi neyse 
yerine getirmeye gayret ediyoruz. 
Hacıosman’da da sulama göletine 
ihtiyaç vardı. Hemen çalışmaları 
başlattık ve kısa sürede hem 
ihaleyi hem inşaatı tamamladık. 
Gölette su da toplandı. Şimdi 
projenin ikinci etabını oluşturan 
kapalı sulama sistemlerini de 
kısa zamanda tamamlayacağız. 
Bu sayede 120 dekar alanda sulu 
tarıma geçilecek. Ürün kalitesi ve 
ürün çeşitliliğiyle birlikte çiftçi-
mizin gelirleri de artacak. Bölge 
üreticisine hayırlı olsun” dedi.

Mirzaoba’ya mahalle konağı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın Mirzaoba Mahallesi’nde Özel 
İdare tarafından yapımına başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen Mahalle 
Konağı’nı tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu. 

Bütünşehir uygulaması-
nın başladığı ilk günden 
itibaren 17 ilçe ve bağlı 
mahallelerde hemen 

çalışmaları başlatıp, eksiklikleri 
bir bir tespit eden Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların önce-
likleri doğrultusunda yatırımları 
bir bir hizmete açıyor. Son 3 gün 
içinde Yenişehir Çelebi’de mahalle 
konağı temeli atan, ardından Kestel 
Barakfakih mahalle Konağı’nı hiz-
mete açan Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Mudanya’nın Mirzaoba 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
Mahalle Konağı’nı halkın hizme-
tine sundu. Yapımına Özel İdare 
döneminde başlanan ancak bir 
türlü tamamlanamayan Mahalle 
Konağı’nı hemen gündemine alan 
Büyükşehir Belediyesi, içinde 
muhtarlık binası, kafeterya ve çok 
amaçlı bir de salonun bulunduğu 
mahalle konağını törenle hizmete 
açtı.
Tek amaç halkın mutluluğu
Mirzaoba meydanında düzenle-
nen törenle konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 

yıllarca beklenilen hizmetleri bölge 
halkıyla buluşturmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. Yeni yasa 
ile birlikte artık Bursa’nın en ücra 
köşelerinin bile hizmetle buluşma-
ya başladığının altını çizen Başkan 
Altepe, “Bizim tek hedefimiz var. 
Oda halkımızın mutluluğu. Bunun 
için kırsal kalkınma yatırımlarını 
öncelik olarak belirledik. İstiyo-
ruz ki üreticimizin kazancı artsın. 
Kırsal kesimde yaşayan vatandaş-
larımız sosyal ve kültürel imkan-

lara kavuşsun ve kent merkezine 
göç etmek zorunda kalmasın. Bu 
nedenle Türkiye’de Kırsal Kalkın-
ma Daire Başkanlığını ve tarım 
şirketini kuran ilk belediye olduk. 
Çünkü biz konuda samimiyiz. 
Sulama sistemlerinden zeytinci-
liğe, kaliteli üretimden ürünlerin 
depolanmasına ve pazarlanmasına 
kadar her alanda artık yanınızda 
Büyükşehir Belediyesi var. Büyük 
yatırımlar Büyükşehir Belediyesi 
ile gerçekleşecek” dedi.
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Büyükşehir’den Yenişehir’e hizmet yağmuru
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki 5 asırlık Sinan Paşa Külliyesi’ndeki restorasyon başlangıç töreninin ardın-
dan, iki temel atma ve bir açılışla Yenişehir’de hizmet şöleni yaşattı.

Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri bir 
bir hayata geçirirken, 
yeni yasa ile sorum-

luluk sahasının il sınırlarına 
kadar genişletilmesiyle tüm 
ilçelerde yatırım hamlesi 
başlatan Büyükşehir Bele-
diyesi, Yenişehir ilçesini de 
Büyükşehir hizmetleriyle 
buluşturuyor. 
Sulama göleti
Yaklaşık bir yıl önce seçim 
gezileri kapsamında Terziler 
Köyü’ne gelen ve burada 
çiftçilerin talepleri üzerine 
sulama göleti yapılacağının 
sözünü veren Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
bu kez aynı köye temel atma 
töreni için geldi. Sulama göle-
ti ile ilgili çalışmaları hemen 
başlatıp, yer tespiti, zemin 
inceleme ve ihale sürecini 
de tamamlayan Büyükşe-
hir Belediyesi, düzenlenen 
törenle sulama göletinin 
temelini attı. Göletin yapıla-
cağı alanda düzenlenen ve 
mahalle halkının da yoğun 
katılım gösterdiği törende 
konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Bu-
raya geçen yıl geldiğimizde 
bizden sulama göleti iste-
diniz, biz de ‘tamam hemen 

çalışmalara başlıyoruz’ dedik. 
Belki bazıları inanmadı. 
Çünkü eskiden bir sulama 
göleti için kurum kurum 
dolaşılırdı. Muhtar, DSİ’ye 
gider, valiliğe gider, oradan 
konu bakanlığa gider. Süreç 
uzayıp giderdi. Ancak biz 

dedik ki artık yeni bir dönem 
başlıyor. Artık Yenişehir’in 
tüm sorunları Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorunu. Artık 
kapı kapı gezmek yok. Siz 
istediniz, biz programa aldık, 
çalışmalara başladık. Bu 
kadar kısa zamanda ihalesini 

de tamamlayıp, işte şimdi 
inşaatı başlatıyoruz. İnşallah 
önümüzdeki yıl tamamlanıp, 
hizmete açılacak. Buradan ya-
rarlanacak Terziler, Kızılköy 
ve Eğerce’ye hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.  
Çelebi’ye mahalle konağı
Haziran ayında çıkan yan-
gında küle dönen hizmet 
binası yerine modern bir 
mahalle konağı kazandırmak 
için Çelebi’ye gelen Başkan 
Altepe, hem ihalesi yapılan 
mahalle konağının temeli attı 
hem de bölge halkına düğün 
salonu müjdesi verdi. Yak-
laşık 380 metrekare taban 
alanlı binanın tek katlı olarak 
projelendirildiğini ifade eden 
Başkan Altepe, talepler üzeri-
ne projede değişliğe gidecek-
lerini binanın üst katına da 
düğün salonu yapılacağını 
söyledi. 
Çayırlı hizmetle buluştu
Tamamlanan Çayırlı mahalle 
yolu, tretuvar, aydınlatma sis-
temleri ve çevre düzenleme 
çalışmaları törenle hizmete 
açıldı. Başkan Altepe, seçim 
öncesi verdikleri sözleri bir 
bir yerine getirmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını söyledi.

Sarıpınar, içme 
suyuna kavuştu
İnegöl’ün Sarıpınar beldesi, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı 2.1 milyon TL’lik yatı-
rımla içme suyuna kavuştu.

Sarıpınar’ın içme suyu hattı, düzen-
lenen törenle hizmete alındı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bütünşehir Yasası çerçe-

vesinde 17 ilçenin tamamında yatırım 
yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bursa 
kent merkezinde ne varsa ilçelerde de 
onun olmasını istediklerini, tüm çalışma-
ları bu yönde sürdürdüklerini ifade eden 
Başkan Altepe, planlanan program çerçe-
vesinde İnegöl’ün Sarıpınar beldesini de 
içme suyuna kavuşturduklarını hatırlattı. 
Proje için 2 milyon 100 bin TL harca-
dıklarını belirten Başkan Altepe, “Tüm 
bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çıkardığı yasa çerçevesinde 
oldu. Daha önce İl Özel İdaresi buraya 
ancak 30-40 bin TL ayırabiliyordu. O 
da Sarıpınar hak kazanabilirse... Şimdi 
Büyükşehir 2 milyon 100 bin TL harcama 
yapabiliyor. Helali hoş olsun, Sarıpınar, 
bölge halkı için hayırlı olsun” dedi.

Bursa’nın tüm bölgelerinin aynı 
anda kalkınmasına yönelik çalış-
malarını hızla sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, İnegöl‘ün Süle 

Köyü’nde aynı topraklardan birden fazla 
ürün almaya yarayacak sulama tesisinin 
temelini attı. Bursa’da topraklar verimli 
olmasına karşın standartlara uygun üre-
tim yapılamadığı için rekoltede düşüklük 
yaşandığını ve azalan gelirler nedeniyle 
mülk sahiplerinin kente göç ettiğini 
hatırlatan Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, bunun önüne geçmek 
istediklerini ifade etti. Başkan Altepe, 
“İstiyoruz ki; insanlarımız buradaki 
topraklarını bırakıp, şehre göç etmesin. 
Kenar mahallelerde, kısıtlı imkanlarla 
hayatını geçirmesin. Topraklarını işlesin 
ve kendi köyünde bey gibi yaşasın” diye 
konuştu.

İnegöl Süle’ye 
sulama tesisi

Kırsal kesime 
sosyal destek
Büyükşehir Belediyesi, Or-
haneli, Büyükorhan ve Mus-
tafakemalpaşa ilçelerinden 
gelen talepler üzerine 
bölgeye masa ve sandalye 
yardımı yaptı.

İl Özel İdarenin kapatılmasının 
ardından kırsal kalkınmayı öncelikli 
gündem maddeleri arasına alan ve 
bugüne kadar sulama göletlerinden, 

arazi yollarının düzenlenmesine, erken 
uyarı sistemlerinden ürün toplama 
merkezlerine kadar her alanda önemli 
yatırımları hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, değer taraftan kırsal kesim-
deki yaşam kalitesini yükseltmeye yöne-
lik çalışmalara da hız verdi. Bu amaçla 
kırsal kesimdeki vatandaşlardan gelen 
tüm talepleri değerlendiren Büyükşehir 
Belediyesi, Orhaneli, Büyükorhan ve 
Mustafakemalpaşa ilçelerinden gelen 
yoğun taleplere üzerine bölgeye masa ve 
sandalye takımları gönderdi. Köy hayır-
ları, köy düğünleri ve pilav günlerinde 
kullanılmak üzere sezon boyunca 30 
bin masa ve 200 bine yakın sandalyenin 
kırsal yerleşim alanlarına ulaştırılması 
hedefleniyor.

Müşküleli şehidin 
ismi Büyükşehirle 
ölümsüzleşti

Şırnak Beytüşşebap’ta 2012 
yılında şehit düşen Onbaşı 
Süleyman Güleç’in ailesine 
baş sağlığı dilemek için 

gittiği Müşküle Mahallesi’nde va-
tandaşlardan gelen düğün salonu 
talebine de kayıtsız kalmayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, çalışmaları hemen başlat-
mıştı. Yaklaşık 400 metrekare alan 
üzerine inşa edilen ve düğünlerin 
yanı sıra her türlü sosyal ve kültü-
rel etkinliğe ev sahipliği yapacak 
şekilde dizayn edilen tesis bölge 
halkının kullanımına açıldı.

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 
İznik’in Müşküle ma-
hallesine yaptırılan çok 
amaçlı salona, 2012 
yılında Şırnak’ta şehit 
düşen Müşküleli Onbaşı 
Süleyman Güleç’in adı 
verildi.

BESAŞ beyaz peynir 
üretimine başlıyor
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, BESAŞ’ın 
Keles Süt ve Süt Ürünleri 
Tesisi’nde üretimi yapılan 
ürünlerine beyaz peyniri de 
ekleyeceğinin müjdesini 
verdi.

Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden, Türkiye’nin üçüncü, 
Bursa’nın en büyük ekmek 
fabrikası BESAŞ, ürün yelpazesi-

ne beyaz peyniri de ekliyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, BESAŞ 
Genel Müdürü Mustafa Bektaş ile bir-
likte BESAŞ’ın Keles Süt ve Süt Ürünleri 
Tesisi’nde yeni oluşturulan beyaz peynir 
üretim bölümünde inceleme yaptı. 
Bektaş’tan yapılacak çalışmayla ilgili de-
taylı bilgi alan Başkan Altepe, BESAŞ’ın 
beyaz peynir üretimine başlayacağını ve 
vatandaşların BESAŞ sayesinde beyaz 
peyniri en sağlıklı şekilde tüketebilece-
ğini söyledi.
Mevcut tesise ek bölümler yapıldığını 
söyleyen Başkan Altepe, “Çalışmalar 
devam ediyor. Mevcut tesis, tamamlanan 
500 m2 ilave alanla beyaz peynir üreti-
mine de başlayacak. BESAŞ, en sağlıklı 
ve hijyenik ortamda beyaz peynir üreti-
mine başlayacak” diye konuştu.
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Eskişehir Han 5 asır sonra 
yeniden kapılarını açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Davut Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan, 
zaman içinde yangınlar ve çöküntüler geçiren Eskişehir Han’ı, 5 asır sonra yeni-
den Bursa’ya kazandırdı.

Tarihi ve miras çalış-
maları ile Bursa’nın 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne 

girmesini sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu tamamlanan 
Eskişehir Han, Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun 
da katılımıyla yepyeni yü-
züyle hizmete açıldı.
Bursa’da altın dönem
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’da altın 
dönemin yaşandığını belirterek, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın örnek bir dünya kenti ol-
ması hedefiyle çalışmalarımızı sür-
dürüyor, gece gündüz demeden hiz-
mete devam ediyoruz. Tüm kültürel 
değerleriyle UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne giren Bursa’da, kentin her 
zaman merkezi durumunda olan 
çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin canlan-
ması ve kalkınması için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
‘Çarşı canlı olursa şehir de canlı 
olur, çarşı çökerse kent de çöker’ 
fikrinden hareketle Bursa’nın çarşı-
larının nefes alan mekanlar haline 
getirildiğini vurgulayan Başkan 
Altepe, Eskişehir Han’ın da tarihi 
ipek yolu üzerinde mola vermek 
isteyenlerin buluşma noktası olaca-
ğını söyledi.
Başkan Altepe, tarihi yapı-
nın ayağa kaldırılması-
nın önemine dikkati 
çekerek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
mülk sahip-
lerinden 

kat karşılığı 
olarak aldığı 
Eskişehir Han’ı 
yepyeni yüzüyle 
vatandaşların 
hizmetine sun-
duğunu kaydet-
ti. Restorasyon 
çalışmalarıyla 

hanın özgün kimliğine kavuştuğunu 
ifade eden Başkan Altepe, “Zaman 
içinde bakımsızlık nedeniyle harabe 
haline gelen ve büyük bölümü yıkı-
lan handa restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. Tarihi ipek yolu üzerin-
de bulunan Eskişehir Han’ın aslına 
uygun olarak yeniden Bursa’ya 
kazandırıldı. Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni cazibe merkezi haline ge-

tirmek amacıyla yaptığımız 
çalışmalarımız kapsamında 
Kayhan Bölgesi’ni de çok 
önemsiyoruz. Bu bölgenin 
her sokağında çalıştık. 
Cumhuriyet ve İnönü cad-
delerinin kesiştiği noktada 
bulunan Eskişehir Han da 
bölgenin tam kalbinde, as-
lına uygun olarak yenilen-
di” diye konuştu.
Butik otel olarak hizmet 
verecek

Başkan Altepe, Eskişehir Han’ı kat 
karşılığı restore ettiklerini, alt katta-
ki işyerlerinin mülk sahiplerinin, üst 
katın da butik otel olarak kullanıla-
cağını vurguladı.  
Müezzinoğlu’ndan  
Altepe’ye hizmet teşekkürü

Sağlık Baka-
nı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
Bursa’nın 
değerleriy-
le geleceğe 
taşınmasında 
büyük katkısı 
olan Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
özverili hizmetlerinden dolayı 
tebrik etti.  “Bu çalışmaları yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi tebrik ediyor ve gönülden 
alkışlıyorum” diye konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, Bursa’nın “Es-

kişehir Han’ın da Bursa’ya bereket 
getirmesini diliyor, kente değer 

katan hizmetlerinden dolayı 
Başkan Altepe’ye teşek-

kür ediyorum” dedi.

Cem Sultan Türbesi’nin restorasyonu tamamlandı  
Bursa’nın değer-
lerini bir bir öne 

çıkaran Büyük-
şehir Belediyesi, 

Muradiye Külliye-
si’ndeki restoras-
yon çalışmaları-

nın sonuna geldi. 

Muradiye’deki çalışmaların 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne dahil alanlardaki 
son restorasyonlar olduğunu 

ifade eden Başkan Altepe, tarihi eserleri 
ayağa kaldırmak ve yeniden işlevlendir-
mek için titizlikle çalıştıklarını belirtti.
“Tarih başkenti Bursa’yı tüm külliyele-
riyle beraber ayağa kaldırıyoruz” diyen 
Başkan Altepe, Bursa’nın en önemli 
semtlerinden birinde bulunan Mura-
diye Külliyesi’nde yapılan restorasyon 
çalışmalarını anlattı.
Cem Sultan Türbesi’nin tümüyle restore 

edildiğini anlatan Başkan Altepe, “Cem 
Sultan Türbesi’nin çatısından duvarları-
na, zeminine ve dış mekanlarına kadar 
tüm restorasyonları tamamlandı. Bu 
türbe, çok özellikli, kalem işleri ve tüm 
işlemelerle kendine has özel dizayn 
edilmiş olan bir türbe. Altın varaklar-
la işlenmiş. Orijinal işleri tamamen 
ortaya çıkarıldı. Tüm seramik ve çinileri 
orijinal olarak tek tek elden geçirildi. 
Cem Sultan Türbesi, ayrı bir hazine ve 
ayrı bir güzellik. Bu türbe de en kısa 
zamanda ziyarete açılmış olacak” diye 
konuştu.

Tarih ilçelerde de 
ayağa kalkıyor
Merkezdeki tarihi ve kültürel 
miras yatırımlarıyla Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Keles ilçe merke-
zindeki 600 yıllık Yakup Bey 
Hamamı’nı ilk günkü ihtişamına 
kavuşturacak restorasyon çalış-
malarını hızla sürdürüyor. 

Keles ilçe merkezinde 1. Murat döne-
minde yapıldığı belirtilen yaklaşık 600 
yıllık Yakup Bey Hamamı’nın ilk günkü 
ihtişamına kavuşturulması hedefiyle 

restorasyon çalışmalarını başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, dış cephedeki çalışmaları tamam-
larken, yapının içindeki çalışmalara hız verdi. 
İlçeye büyük değer katacak çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Teke ile birlikte tarihi hamamın içini 
gezdi.
El atılmadık eser kalmayacak
Bursa merkezinde yer üstünde bulunan eser-
lerin ihyasından sonra yer altındaki Beyazıt 
Paşa ve Hançerli Medresesi gibi eserlerin de 
gün yüzüne çıkarılması çalışmaların devam 
ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir sınırlarına dahil olan 

tüm ilçelerde de tarihi miras çalışmalarına hız 
verdiklerini vurguladı. Keles ilçe merkezindeki 
Yakup Bey Hamamı’nın da yaklaşık 600 yıllık 
Osmanlı ilk dönem eserlerinden biri olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, “Tarihi yapının dış 
cephesindeki çalışmalar tamamlandı. İçinin de 
aslına uygun olarak restorasyonuna yönelik 
çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar 
tamamlandığında Keles ilçe merkezimizdeki 
yıpranmış tarihi yapı ilk günkü ihtişamına 
kavuşmuş olacak” dedi.
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Cumalıkızık müzesi 
yenilenen yüzüyle 

ziyarete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kararlılık-
la sürdürülen çalışmalar sonucu UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınarak Bursa’nın 
değeri olmanın ötesinde insanlık adına 
evrensel bir değer haline gelen Cumalı-
kızık Köyü’nün 700 yıllık tarihi, gelenek 
ve görenekleri, yaşam tarzı, yenilenen 
Etnografya Müzesi ile gelecek kuşaklara 
aktarılıyor.

Kılıç Kalkan Müzesi, 
Tekstil Sanayii Mü-
zesi, Enerji Müzesi, 
İpek Müzesi, Göç 

Tarihi Müzesi ve Para Müzesi 
gibi eserlere Bursa’nın somut 
olmayan kültürel mirası-
na ışık tutan ve müzecilik 
alanında Türkiye’ye örnek 
gösterilen Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, Cumalıkızık 
Etnografya Müzesi’ni de ye-
nilenen yüzüyle ziyarete açtı. 
Köylünün kendi imkânları 
ve Cumalıkızık Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi’nin 
çabaları ile ortaya çıkan 

ve köy halkının kullandığı 
tarımsal aletler ve ev eşyaları 
gibi ürünlerin sergilendiği 
müze, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından çağdaş müzecilik 
konseptinde yeniden ele 
alındı. Orijinal mimarisiyle 
günümüze kadar ayak-
ta kalmayı başarabilmiş 
ender köylerden biri olan 
Cumalıkızık’ın tarihini ve ge-
leneklerini gelecek kuşaklara 
aktaracak olan müze, tarihi 
köyün UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınmasının yıldö-
nümünde yeniden ziyarete 
açıldı.

Hamam Tekke artık ‘Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’
Bursa’nın eserlerini özgün değerleriyle buluş-
turan Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilen Hamam Tekke, artık ‘Oyuncak Kütüpha-
nesi’ olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi’nin 

kültürel değerleri ge-
leceğe taşımaya odaklı 
çalışmaları kapsamında 

Hamam Tekke, ‘Alipaşa Oyuncak 
Kütüphanesi’ olarak hizmete 
açıldı.
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, kentin tüm 
değerleriyle örnek olduğuna 
değinerek, “Bursa bir kültür 
başkentidir. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak her zaman Bursa’nın 
sanat, kültür ve medeniyet de-
ğerlerini öne çıkarmayı hedef-
liyoruz. Bu kapsamda eserleri-
mizi yeniden restore ediyor ve 
sosyal yaşama kazandırıyoruz. 
Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi 
ile Bursa’nın bir kent ziynetine 
daha sahip çıkıldı” dedi.
Tekkenin 1924 yılında tamamen 
kapandığını anlatan Başkan 
Altepe, uzun süre boş kalan ve 
bir müddet de konut olarak 
kullanılan yapının Vakıflar mül-
kiyetinde olduğunu, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onarım 
karşılığı tahsis olarak alındığını 
belirtti.
Örnek işbirliği
Başkan Altepe, yapının restoras-
yon projelerinin Koruma Bölge 
Kurulu tarafından onaylandı-
ğını ifade ederek, “Yapı, çocuk 
kütüphanesi işlevinin yanında 
oyuncak kütüphanesi olarak 

da hizmet verecek. Bu konuda 
Uludağ Üniversitesi ile yapılan 
protokol çerçevesinde işlev 
ve eğitim konusunda işbirliği 
yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı  
Prof. Dr. Handan Asude Başal 
ve araştırma görevlilerine 
desteklerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz” dedi.
Oyuncak kütüphanesi kavramı-
nın Türkiye’de yeni gündeme 
geldiğini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Kütüphaneye gelen ço-
cuklar buradaki oyuncaklardan 
faydalanabilecekler ve oyuncak-
ları ödünç olarak alabilecekler. 
0-12 yaş aralığındaki çocukları 
oyuncakla tanıştırmak, oyun-
cakları evlerine götürüp oyna-
malarını sağlamak ve eğitim-
lerini desteklemeyi amaçlayan 
uygulamayla özellikle nitelikli 
oyuncağa ulaşamayan, sosyoe-
konomik bakımdan dezavantajlı 
çocukların gelişimlerine destek 
olarak çocuğu okul öncesi eğiti-
me hazırlamayı da hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu.

İshak Şah Camii küllerinden doğuyor

İznik’in sembol eseri özgün kimliğine kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Namazgah Caddesi üzerindeki İshak Şah 
(Müftü önü) Camii’ndeki restorasyon çalışmalarına başladı. 

Yıldırım ilçesinde ‘Müftü 
Önü Camii’ olarak 
bilinen ve 600 yıl önce 
İshak Şah tarafından 

yaptırılan mabedin zamanla 
binalar arasına sıkışıp kaldı-
ğını, abdest alma yerinin dahi 
bulunmadığını belirten Başkan 
Altepe, kötü görüntüyü ortadan 
kaldırmak için Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden alınan izinler 
akabinde çalışmalara başladık-
larını kaydetti. Cami etrafındaki 
binaları kamulaştırarak dü-
zenleme alanı oluşturduklarını 
vurgulayan Başkan Altepe, “Bir 
yandan camimiz restore edilir-
ken, diğer yandan abdesthane, 
tuvalet ve müştemilat düzenle-
meleri yapılıyor. Camimizin içi 
ve dışı, daha önce kapatılmış 

pencereleri, beton minaresiyle 
orijinal olarak yeniden ayağa 
kaldırılıyor. Yapılan çalışmalarla 

canlanan camimiz, ilk günkü 
güzelliğine, orijinal haline ka-
vuşmuş olacak” dedi.

İznik’in sembol eserlerinden biri olan ve 1378 yılında Çandarlı Halil 
Paşa tarafından yaptırılan Yeşil Cami’yi özgün kimliğine kavuşturacak 
restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla sürüyor.

İznik ilçe merkezinde 1. 
Murat Hüdavendigar döne-
minde 1378 yılında Çan-
darlı Halil Paşa tarafından 

yaptırılan ve minaresinde yeşil 
çini kullanılması nedeniyle yeşil 
cami olarak adlandırılan tarihi 
yapıdaki restorasyon çalışmaları 
hızla devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında iskele ile çevrilen 
minarede temizlik çalışmaları 
yapılırken, caminin içi de zemin-
den duvarlara kadar bütünüyle 
elden geçiriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, beraberindeki 
İznik Belediye Başkanı Osman 
Sargın ile birlikte Yeşil Cami’de 
devam eden restorasyon çalış-
malarını yerinde inceledi. Yeşil 

Cami’nin Selçuklu son dönem ve 
Osmanlı ilk dönem mimari özel-
liklerini bünyesinde barındıran 
nadide eserlerden biri olduğu-
nun altını çizen Başkan Altepe, 
“Minaresinden kubbelerine, 
zeminden mermer sütunlarına 
kadar cami restore edilerek 
ilk günkü orijinal görüntüsüne 
kavuşacak. Çalışma kapsamında 
sadece restorasyon değil, böl-
gede bir de çevre düzenlemesi 
yapılacak. Burası İznik’in en 
ayrıcalıklı buluşma noktaların-
dan biri olacak” dedi.
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Dönüşümün anahtarı emsal artışı
Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olmasına rağmen birkaç kamu binasının 
yıkılması dışında önemli bir gelişmenin yaşanmadığı kentsel dönüşümde düğüm 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 0,50 emsal artışı uygulaması ile çözülüyor.

Nilüfer Sitesi 
sakinlerinin her 
geçen gün çök-
me riski daha da 

artan binalarını yenilemek 
için yıllardır verdikleri 
mücadele, nihayet Büyük-
şehir Belediyesi’nin 0,50 
emsal artışı ile amacına 
ulaştı. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
depreme dayanıksız olan 
binalarının yenilenmesi için 
kendi aralarında anlaşa-
rak Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden 0.50 emsal 
artışıyla kentsel dönüşüm 
kararı çıkartan Nilüfer 
Sitesi’ni gezdi. Başkan 
Altepe, özellikle 17 Ağustos 
depreminden sonra yoğun-
laşan riskli yapı stoğunun 
turizm sektörüne verilen 
0.50 emsal artışıyla mini-
mize edileceğini söyledi. Bu 
alandaki ilk girişimi Nilüfer 
Sitesi’yle başlattıklarını, 
binaları yıkarak sağlam şe-
kilde yeniden inşa etmenin 
önünü açtıklarını belirten 
Başkan Altepe, “İstiyoruz ki 
turizm tesislerine uygula-
dığımız benzer yolu riskli 
tüm yapılar için uygulaya-
lım. Konutlarımız sağlıklı 
hale gelsin. Burada hedef, 
binalarını kendi imkanla-
rıyla yenileyemeyen mülk 

sahiplerinin önünü açmak. 
Bunu yapabilirsek, riskli 
binada oturmak zorunda 
kalan binlerce insanımızın 
hayatını garantiye almış 
olacağız” diye konuştu.
 “Ortada rant yok”
Kentsel dönüşümde rant 

iddialarının gerçeği yansıt-
madığını belirten Başkan 
Altepe, çürük binaları 
ortadan kaldırmanın tek 
yolunun emsal artışı yo-
luyla kentsel dönüşümden 
geçtiğini ifade etti. Kamu-
oyunda yanlış algılamalara 

sebep olan emsal artışı 
kararının Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nde oybirliğiyle 
alındığını, ortada herhangi 
kişi ya da kurumun işine 
yarayacak rant durumunun 
bulunmadığını belirten 
Başkan Altepe, “Amacımız 
kimseye rant sağlamak de-
ğil. Tek hedefimiz var, o da 
insan hayatını kurtarmak 
ve insanlara bu konuda 
destek olabilmek. Bu bir 
ticari iş değil. Can güvenli-
ğini sağlamaya çalışıyoruz. 
Sıkıntılı binaların önünü 
açmak, yerel yönetimlerin 
görevidir. Binalar ayakta 
iken, insanlar yaşarken 
çözüm üretmek, onlara sağ-
lam yapılarda rahat uyku 
uyutabilmek bizim hassasi-
yetimizdir. Binalar çöktük-
ten sonra burada toplansak, 
kentsel dönüşüm yapsak 
ne olur? İnsanlar öldük-
ten sonra hangi yönetici 
hangi yüzle buraya gelecek? 
Kimse sıkıntı yaşamadan 
insanların önünü açmak 
istiyoruz. Burada bir rant 
varsa, o da site sakinleri-
nin. O da canını kurtarma 
rantıdır. Bu uygulamaya 
itiraz edenler, yarın yaşana-
bilecek olumsuzlukların da 
muhatabı olurlar” ifadeleri-
ni kullandı.

Jandarmanın karargah binası Büyükşehir’den
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yeni kurulan 
Bursa Jandar-
ma Komando 
Özel Harekat 
Tabur Komu-
tanlığı için 
oluşturduğu 
karargah 
binası, düzen-
lenen törenle 
hizmete 
açıldı.

Başkan Altepe, Bursa 
Jandarma Koman-
do Özel Harekat 
Tabur Komutan-

lığı için inşa edilen tabur 
binasının açılışına katıldı. 
Açılışta Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Bursa Garnizon 
ve Jandarma Bölge Komu-
tanı Tümgeneral Seyfullah 
Saldık, Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Yusuf 
Ulçay, askeri erkan ve şehit 
aileleri de yer aldı.
Huzur kenti: Bursa…
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bölge 
asayişine katkı sağlayacak 

binanın hayırlı olması 
dileğinde bulundu. Asayişi 
olmayan bir şehrin hiçbir 
anlamının bulunmadığı-
nı, bir yerdeki yatırım ve 
hizmetlerin, güzelliklerin 
asayişle anlam kazandığını 
ifade eden Başkan Altepe, 

Bursa’nın asayişine katkı 
sağlayacak taburu modern 
binaya kavuşturmaktan 
dolayı mutlu olduklarını 
söyledi. Bursa’nın huzur 
kenti oluşunun en önemli 
sebebinin güvenlik alanına 
yapılan yatırımlar oldu-

ğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Yerel yönetimler 
olarak Bursa’daki emni-
yet güçlerimizle birlikte 
huzur kenti anlamında 
gerekli tüm yatırımları hız 
kesmeden sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda yüzlerce 

nokta oluşturuldu. Yapılan 
yatırımlar sayesinde huzur 
kenti olduk. İnşallah emni-
yet güçlerimizle işbirliği-
miz, dün ve bugün olduğu 
gibi gelecekte de devam 
edecek” dedi.

Demirtaşpaşa İlkokulu  
sil baştan yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’da eğitimi destekleyen 
çalışmaları kapsamında yenile-
necek olan Demirtaşpaşa İlko-
kulu ve Anaokulu’nun protokolü 
törenle imzalandı.  

Bursa’yı günden güne daha yaşanılabilir, 
marka bir kent haline getiren Büyükşe-
hir Belediyesi’nin eğitime desteklerine 
de her gün bir yenisi daha ekleniyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Valiliği’nin 
desteği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamında yenile-
necek olan Demirtaş Paşa İlkokulu’nun proto-
kolü törenle imzalandı.

Başkan Altepe, Demirtaşpaşa İlkokulu’nun 
50 yıldan sonra yenileneceğini ifade ederek, 
“Bursa’da tarihi bir gün yaşıyoruz. Kentin 
merkezinde marka semtlerden biri olan 
Elmasbahçeler’de hem benim hem de babamın 
okuduğu Demirtaşpaşa İlkokulu’nu yenilemek 
üzere imzalarımızı atıyoruz. Bursa’nın tarihin-
de önemli yer tutacak örnek bir proje olacak” 
dedi.
Başkan Altepe, Bursa’da eğitime katkı vermeye 
devam edeceklerini vurgulayarak, “Eğitime yüz-
de 100 destek vermeye devam ediyoruz, engel 
yok. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum-
larımızı destekliyor, ihtiyaçları doğrultusundan 
spor salonlarından binaların yenilenmesine 
kadar her konuda faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Bursa’nın eğitim seviyesinin yükselmesi 
için gayret gösteriyoruz. Elmasbahçeler Ma-
hallesi’ndeki mevcut Demirtaşpaşa İköğretim 
Okulu da yıkılarak yerine özgün kimliğiyle, yeni 
ilkokul ve ana sınıfı binaları yapılacak. Bursa’ya 
yakışır marka bir okul kazandıracağız” diye 
konuştu.
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Büyükşehir’in yardım eli tüm Bursa’ya uzanıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘daha sağlıklı Bursa’ hedefiyle hayata geçirdiği ‘Evde Hasta Bakım Hizmeti’, kentin 17 ilçesine 
de hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 7 ilçede 
başarıyla yürüttüğü 
‘Evde Hasta Bakım 

Hizmeti’, artık 17 ilçede de 
faaliyetlerine başladı.
Büyükşehir Belediye    Başkanı 
Recep Altepe, Nilüfer Vadisi 
Doğa Parkı Abdal Köprüsü ya-
nında faaliyet gösteren ‘Evde 
Hasta Bakım Merkezi’nde ger-
çekleştirilen törende, Bursa’da 
hizmetleriyle vatandaşların 
memnuniyetini hedefledikleri-
ni söyledi.
Her konuda destek tam
Başkan Altepe, bütünşehir 
yasasının ardından, her alanda 
hizmetlerini, Bursa’nın her 
köşesinde yaşayan vatandaşla-
ra ulaştırdıklarını söyledi. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin sosyal 
hizmetlerde de öncü olduğuna 
değinen Başkan Altepe, evde 
hasta bakım hizmetlerinin 
2010 yılında başlatıldığını ve 
5 yıldır başarılı bir şekilde 
yürütüldüğünü ifade etti. Bu 
hizmetten sosyoekonomik 
açıdan yoksul ve yoksunluk 
içinde bulunan vatandaşların 
faydalandığına dikkati çeken 
Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardım elini 
uzattığı hastaların yaşam kali-
tesinin arttığına da değinerek, 
“Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı olarak 
evde sağlık hizmetine ihtiyaç 
duyan hasta, yatalak, özürlü 
ve yaşlılara ulaşarak bir veri 
tabanı oluşturuluyor. Hasta 
yakınları, hasta bakımı konu-
sunda eğitiliyor. Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü ile birlikte bu 
hizmetten faydalanan ihtiyaç 
sahiplerinin, diğer ihtiyaçları 
da karşılanıyor. Hastaların 

doktor tarafından verilen te-
davileri gerçekleştirilip hasta 
şeker takibi, yara bakımı, 
enjeksiyon gibi bakım hizmet-
leri yapılıyor. Fizik tedaviye 
ihtiyacı olan hastaların teda-
vileri, fizyoterapist eşliğinde 
evde yapılıyor. Hastanın kişisel 
bakım ve temizliğinin yanın-
da psikologlar aracılığıyla 
psikolojik destek de veriliyor” 
şeklinde konuştu.
“102 personelle  
17 ilçeye ulaşıyoruz”  
Başkan Altepe, vatandaşların 
mutluluğunun önemine işaret 
ederek, “Evde hasta bakım 

hizmeti, artık tüm bütünşehire 
ulaşıyor. 2014 yılına kadar 
47 personel ve 16 araçla bu 
hizmeti yürüttük. Bugünden 
itibaren 102 personel, 
36 araç ve 14 ambulansla bu 
hizmeti veriyoruz. Hizmete 
yeni aldığımız 10 ambulansın 
bir tanesi de 4 sedyeli çok-
lu ambulans olarak hizmet 
veriyor. Doktor, hemşire, 
psikolog, fizyoterapist, fizik 
tedavi uzmanları, sosyolog, 
bakım destek personeli, sağlık 
destek personeli ve bilgi işlem 
personeli ile hizmete devam 
ediyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı şehir için güçlü protokol
Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi(UÜ) arasında, çevre-
nin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü-
ne katkı sağlanması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
protokolün hayırlı 
olması dileğinde 

bulundu. Protokolle birlikte 
Büyükşehir sınırları içerisinde 
çevre konusunda ortaya çıkan 
sorunlara karşı etkin çözüm 
üretmenin hedeflendiğini 
kaydeden Başkan Altepe, oluş-
turulacak çalışma gruplarıyla 
yeni stratejiler geliştirileceğini 
ve etkin mücadele kapsamında 
sempozyum, seminer, çalıştay, 
sergi ve tartışma gibi etkin-
likler düzenleneceğini ifade 
etti. Protokolün 1 yıl geçerli 
olacağını ve mutabık kalın-
ması halinde aynı şartlarda 
uzatılacağını kaydeden Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak Uludağ Üniversitesi’yle 
bu protokolü imzalamak-
tan dolayı mutluyuz. Çünkü 
yönetim kadroları olarak en 
çok değer verdiğimiz olgu-
ların başında çevre geliyor. 

Çevre bizim için kutsal. Temiz 
toprak, su ve havanın gelecek 
kuşaklara miras olarak bırakıl-
ması bizim en önemli görevle-
rimizden” dedi.
Sorumluluk sahası  
üniversiteyle aşılacak
Başkan Altepe, protokolün 
Bütünşehir uygulamasıyla 
birlikte Büyükşehir’e nazaran 
sınırları 45 kat artan ve 11 bin 
600 kilometrekareye ulaşan 
çevre sathında sorunlarla 

daha etkin mücadele imkanını 
sağlayacağını ifade etti. Yeni 
yasayla birlikte artık Bursa’nın 
her bir köşesindeki kirliliğin 
kendilerini ilgilendirdiğini, 
kent merkezinde sürdürü-
len çalışmaların ilçelerde de 
gerçekleştirilmesini zorunlu 
kıldığını belirten Başkan Al-
tepe, “Çalışma alanımız geniş. 
Bu iş için güçlü kadrolar lazım. 
Akademisyenlerle birlikte in-
şallah güzel çalışmalara imza 
atacağız” dedi.

Mezarlıklar, Bursa’ya 
yakışır hale geliyor
Bursa’nın en yoğun defin alanlarından biri 
olan Hamitler Kent Mezarlığı girişinde Bü-
yükşehir Belediyesi’nce oluşturulan çiçek 
satış, mezarlık bakım ve yapım noktası, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi 
ve Tarım AŞ tarafından 
Hamitler Kent Mezar-
lığı girişine kurulan 

çiçek satış, mezarlık yapım 
ve bakım merkezi, faaliyete 
başladı. İlk olarak Hamitler 
Kent Mezarlığı’nda hizmete 
alınan satış ve bakım merkezi, 
yeni taleplerle yeni merkezler 
açılana kadar Bursa’nın diğer 
bölgelerine de hizmet verecek.
Halkın mutluluğunu baz alan 
yatırımlar üzerinde yoğun-
laştıklarını kaydeden Başkan 
Altepe, halkı en çok mutlu eden 
hizmetlerin başında da cenaze 
işlemlerinin geldiğini ifade etti. 
Bursa’da vefat eden kişilerin 
cenazelerine yönelik başlangıç 
işlemlerinden mezara defnedi-
linceye kadar her prosedürün 
belediye tarafından yerine 

getirildiğini ve bunun halk 
arasında büyük memnuniyet 
oluşturduğunu belirten Başkan 
Altepe, aynı hizmeti mezarlık-
ların düzenlenmesi ve bakımı-
nın yapılması konusunda da 
vereceklerini kaydetti. 

Annelere en güzel destek
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’ya değer katan 
hizmetleri gerçek-

leştirirken, sosyal yaşamda 
vatandaşların hayatını kolay-
laştıran uygulamaları da sür-
dürdüklerini söyledi.  Başkan 
Altepe, Bursa eski milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu ile birlikte 
Türkiye’nin ilk çok amaçlı 
kabininin tanıtımını yaparak, 
“Annelerimiz, geleceğimizi 
yetiştiren en değerli varlıkla-
rımızdır. Bursa’da da anneler 
için bir ilk gerçekleştiriyoruz. 
Artık anneler bebeklerini em-
zirmek için yer aramak zorun-
da kalmayacaklar. Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği 
bu proje ile emziren annelerin 
önemli bir sorunu ortadan 
kalkmış olacak” diye konuştu.
İlk olarak kentin en uygun 
noktalarından olan Cumhuriyet 
Caddesi üzerindeki Ertuğrul 

Meydanı’nda ‘Bebek Bakım ve 
Emzirme Odası’nı hizmete sun-
duklarını ifade eden Başkan 
Altepe, “Bebekleriyle çarşıya 
çıkan anneler, artık sıkıntı 
yaşamayacaklar, yaklaşık 20 
dakika boyunca bu kabinlerde 
bebeklerini kolayca emzirebi-
lecek ve bakımlarını yapabile-
cekler” dedi.
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Bursa’nın deniz turizminden de 
hak ettiği payı alması için Mu-
danya, Gemlik ve Karacabey’in 
tüm sahil bandında yatırım 

hamlesi başlatan Büyükşehir Beledi-
yesi, sahil düzenleme çalışmalarının 
yanında konaklama tesisi sorununa 
da çözüm getirmek için çalışmalara 
başladı. Kumyaka’da deniz kenarında 
2 blok halinde kaderine terk edi-
len harabe yapıların Özel İdareden 

devralınmasının ardından çalışmalara 
başlanırken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, söz konusu 
tesislerde incelemelerde bulundu.
Başkanı Altepe içinde iki adet binanın 
da bulunduğu yaklaşık 6 bin metre-
kare alanın Büyükşehir mülkiyetine 
geçtiğini belirterek, yıllardır atıl halde 
duran tesisleri turizme kazandırmak 
için zaman kaybetmeden çalışmalara 
başladıklarını söyledi. 
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Kumla sahilinde dönüşüm başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında tatilcilerin 
akınına uğrayan Gemlik’in Kumla sahillerini gerçek 
değerine kavuşturacak çalışmaların startını verdi. 

Gemlik’in Kumla sahillerini 
sil baştan değiştirecek ve 
modern bir plaj görüntüsüne 
kavuşturacak çalışmalara 

başlandı. Büyükşehir Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı 
ekipler, sahilde ve deniz yüzeyinde 
yapılan temizlik çalışmalarını bu yıl 
da kesintisiz olarak sürdürürken, bu 
sezon yeni alınan özel araçlarla hem 
plajda hem de deniz içindeki kumlar 
eleniyor, yosun midye kabuğu, büyük 
taş parçası gibi yabancı maddeler de 
toplanıyor. Sahildeki rutin temizlik 
çalışmaları devam ederken, plajla sa-
hil yolunu bütünleşik olarak ele alan 
ve bölgenin görüntüsünü tamamen 
değiştirecek projede de çalışmala-
ra hız verildi. Geçmiş dönemlerde 
gerek deniz içine gerse sahile beton 
dökülerek yapılan hatalı imalatlar 

sökülürken, sahil ve yol arasına seyir 
merdivenleri, tretuvar düzenlemeleri 
ve yürüyüş yolları yapılıyor.
Bursa sahil kenti oluyor
Başkan Altepe, “Kumla da yaz ayla-
rında yoğun ilginin olduğu önemli bir 
tatil beldemiz. Gemlik Belediyemizle 
işbirliği için yaptığımız çalışmalarla 
sahili gerçek anlamda Bursa’ya yakı-
şır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Harabe tesisler hayat bulacak
Mudanya’nın Kumyaka Mahallesi’nde deniz kenarında-
ki Özel İdare’ye ait harabe halindeki tesisleri, turizme 
kazandırmak için çalışmalara başlandı.

Kurşunlu halkına 
bayram hediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
tüm ilçeleri sağlıklı şebeke 
suyuyla buluşturacak alt yapı 
çalışmalarına hız verirken, Ra-
mazan Bayramı’nda Gemlik’in 
Kurşunlu Mahallesi de şebeke 
suyuna kavuştu.

Yeni ilçelerin bağlanmasıyla bir-
likte sorumluluk sahası yaklaşık 
45 kat büyüyen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, yeni bağlanan 

ilçelerde önceliği altyapıya verdi. Altyapı 
hizmetlerinden yoksun olan ilçelerde 
kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu 
hatların döşenmesine yönelik hummalı 
çalışmalar sürürken, Gemlik’in Kurşunlu 
Mahallesi’ni de sağlıklı şebeke suyuna 
kavuşturacak çalışmalarda sona gelindi. 
Tepedevrent mevkiinden yaklaşık 16 
kilometrelik içme suyu hattının büyük 
bölümü tamamlanırken, hattın son 500 
metrelik bölümünün de tamamlanmasıy-
la bölgeye bayramda su verildi.

Kumsaz, Akdeniz 
sahillerini aratmayacak

Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in 
Kumsaz sahillerinde de dönü-
şümü başlattı. Özellikle hafta 
sonları günübirlik tatilcilerin akı-

nına uğrayan Kumsaz’da sahile soyunma 
kabinleri ve duşlar yerleştirildi. Kumsaz’ı 
Bursa’nın en ayrıcalıklı plajlarından biri 
haline getirmek amacıyla hazırlanan ve 
içinde otopark, kafeteryalar, kum alanda 
yürüyüş bantlarının da bulunduğu proje 
ile bölgenin çehresi tamamen değişecek.
Başkan Altepe, “Yapacağımız proje ile 
burası da vizyonel bir hale gelecek” dedi.

Kadınlara özel plaj
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Kurşunlu’da 
yaptırılan Kadınlar 
Plajı’nda çalışmalar hızla 
sürürken, plajın bayramdan 
sonra kullanılabilir hale 
gelmesi amaçlanıyor.

Bursa’nın turizmden aldığı payın 
artırılması hedefiyle kentin 
sahip olduğu tarihi ve doğal de-
ğerleri en iyi şekilde kullanan 

Büyükşehir Belediyesi, 115 kilometreyi 
bulan deniz sahillerinin yaz turizmine 
kazandırılması hedefiyle çalışmalara 
hız verdi. Gemlik, Mudanya ve Kara-
cabey sahillerinde hem plajlarda hem 
deniz yüzeyinde temizlik, eskiyen 
iskelelerin onarılması, sahil kesiminde 
yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları 
oluşturulması gibi her alanda yoğun 
çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik’in Kurşunlu Mahallesi’ne de 
Kadınlar Plajı kazandırıyor. 
Fiziki olarak dışarıdan görülmesi 
mümkün olmayan bir alanda yapılan 
düzenleme çalışmalarında sona geli-
nirken, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe de çalışmaları yerinde 
inceledi. Hanımların gönül rahatlığı 
içinde denize girip, güneşlenebilecek-
leri bir plajı Kurşunlu’ya kazandırdıkla-
rını ifade eden Başkan Altepe, “Bu plajı 
sadece hanımlarımız kullanacak. Dışa-
rıdan bakıldığında görüşü engelleyecek 
perdeleme düzenekleri, güneşlenme 
alanları, yürüyüş yolu ile ayrıcalıklı 
bir plaj olacak. Plajı bayramdan sonra 
kullanılabilir hale gelmesi için çalışma-
larımız hızla sürüyor. Bölge halkımıza 
şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Eşkel sahili kirlilikten arındı
Bursalıların yaz aylarında denizle buluşma noktaların-
dan biri olan ancak kirlilik yüzünden şikayetlere neden 
olan Eşkel sahili Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafın-
dan kirlilikten arındırıldı.

Bursalıların yaz ayla-
rında denizle buluş-
ma noktalarından biri 
olan Eşkel sahillerin-

deki kirliliğin sona erdirilme-
si amacıyla bölgede hummalı 
bir çalışma sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi ekipleri, hem 
plajda hem de deniz içinde 
temizlik çalışması yaptı. Özel 
bir makine ile plajda kirliliğe 
yol açan atıklar toplanırken, 
kum da elenerek sahildeki 
kum kalitesi artırıldı. 
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Farklı ülkelerin kültürlerin tanıtıldığı 
yarışmaya bu yıl Almanya, Bulga-
ristan, Bosna Hersek, Brezilya, Çek 
Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, 

Hırvatistan, İspanya, Karadağ, Kırgızistan, 
Kosta Rika, Kosova, K.K.T.C., Macaristan, 
Makedonya, Slovenya ve Sırbistan’dan gelen 
ekipler katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
29. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması için Bursa’ya gelen yabancı dans-
çıları ağırladı. Heykel’deki tarihi başkanlık 
binasında gerçekleşen ziyarette dostluk ve 
barış mesajları verildi. Başkan Altepe, konuk 
dansçılara Yeşil Türbe’nin seramik maketini 
hediye etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Bursa Kültür Sa-
nat ve Turizm Vakfı (BKSTV) 
koordinasyonuyla gerçekleş-

tirilen ‘54. Uluslararası Bursa Fes-
tivali’, yine en sevilen dünyaca ünlü 
sanatçıları Bursa’da hayranlarıyla 
buluşturdu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın (BBDSO) Oğuzhan 
Balcı şefliğinde sahneye çıktığı ‘Üç 
Soprano & Üç Tenor’ konseriyle açı-
lışı yapılan festival, kültür ve sanatın 
merkezi olan Bursa’da, sanatseverler 
tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Bu yıl, 
yine ünlü sanatçıları ağırlayan festival-
de Zara, Kıraç & Yonca Lodi, Buzuki Or-
han ve Balkan Ekspres, Rafet El Roman 
& Ezo, Funda Arar ve Kenan Doğulu 
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 

gerçekleştirilen konserlerinde şarkı-
larını sevenleri için seslendirdi. ‘Türk 
Sanat Müziği Gecesi’ ile eşsiz bir mü-
zik ziyafetinin tadını çıkaran sanatse-
verler, Marika’nın keyifli konserini ise 
Bursa Kent Müzesi amfi tiyatroda izle-
me şansı buldu.

Festivalin sürprizi
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 
‘Dostlar Beni Hatırlasın’; İzmir Dev-
let Opera ve Balesi’nin ise ‘Lüküs 
Hayat’ adlı bale gösterilerinin de 
Bursa’da sahnelendiği festivalin en 
büyük sürprizi ise ‘Müziğin Efsane-
si’ dünyaca ünlü rock grubu Europe 
oldu… Europe, Türkiye’de bu yıl ilk 
kez ve tek konserini verdiği Bursa’da, 
tam anlamıyla fırtına gibi esti. Yılla-
ra damgasını vuran en hit şarkılarını 
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu 
dolduran hayranlarıyla birlikte söy-
leyen Europe’u izlemek için İzmir, İs-
tanbul, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, 
Ankara, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya 
ve Muğla’dan da hayranları geldi. 
Europe konserini keyifle izleyen hay-
ranları arasında ünlü oyuncu Halit 
Ergenç ile oğlu Ali de vardı.

54 yıllık gelenek yaza damga vurdu

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma özelliği taşıyan ve bu 

yıl 54. kez hayat bulan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, kentte coş-

kulu ve eğlenceli anlara adını yazdırdı.

Altın Karagöz’le 
dans coşkusu
‘54. Uluslararası Bursa Festiva-
li’ kapsamında 7 – 12 Temmuz 
tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen ‘29. Uluslararası Bursa 
Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’ da bu yıl 18 ülke-
den bine yakın dansçı ve mü-
zisyeni Bursa’da ağırladı. 
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Çimler serildi, stadyum 
gerçek anlamda ortaya çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni stadyumda inşaat son 
aşamaya gelirken, çimlerin serilmesiyle stadyum gerçek anlamda ortaya çıktı. 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan ve 
yaklaşık 185 bin metreka-
relik inşaat alanına sahip 

olan yeni stadyumunda çalışmalar 
son aşamaya geldi. Türkiye’de ilk 
kez takımının sembolüyle tasar-
lanan bir stadyum olan Timsah 
Arena’da sahaya çim serilme işlemi 
de tamamlandı. Özlüce Tesisleri’ne 
yetiştirilen çimler özenle yeni stad-
yuma ekildi. Beraberindeki Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın 
ile birlikte son aşamaya gelen çalış-
maları yerinde inceleyen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursaspor çim sorumlusu Muhittin 
İpek’ten çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
Çatı kaplama çalışmalarında sona 
gelindiğini ve çimlerin de serilme-
siyle birlikte stadyumun gerçek 
anlamda ortaya çıktığını belirten 
Başkan Altepe, stadı yeni sezona 

yetiştirmek için yoğun bir çaba 
içinde olduklarını söyledi. Atatürk 
Stadyumunun zemininin yenilen-
mesinde yaşadıkları tecrübeyi en 
iyi şekilde yeni stadyuma aktar-

dıklarını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Yeni başarıların, yeni şampiyon-
lukların bu stadyumda yaşanacak 
olması bizleri heyecanlandırıyor” 
dedi.

Yıldırım, 3. yüzme havuzuna kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Umurbey Talimhane bölgesine yaptırılan 
yarı olimpik standartlardaki kapalı yüzme havuzu, açılış için gün sayıyor. 

Başkan Altepe, TOFAŞ Ana-
dolu Arabaları Müzesi’nin 
bitişiğinde yaptırılan 
kapalı yüzme havuzunda 

incelemelerde bulundu. Büyük-
şehir Belediyesi olarak en önemli 
hedeflerinden birisinin Bursa’nın 
spor kenti olması olduğunu belir-
ten Başkan Altepe, bu uğurda her 
semte yaya mesafesinde spor me-
kanları kazandırdıklarını ifade etti. 
Daha sağlıklı bir toplum için daha 
çok spor tesisine ihtiyaç olduğunu, 
bu konuda büyük bir hamle içeri-
sine girdiklerini söyleyen Başkan 
Altepe, “Mahallelerimize varınca-
ya kadar her bölgeye spor tesisi 
kazandırıyoruz. Hizmete aldığımız 
tesislerle birlikte Bursa, spor kenti 
olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, spor yatırımlarının 
en önemlilerinden birinin yüzme 
havuzları olduğunu kaydetti. Sade-
ce yaz günlerinde değil vatandaş-
lara 12 ay boyunca yüzme imkanı 
sunan tesislerin ihtiyaç olan her 
alanda tek tek faaliyete alındığını 
vurgulayan Başkan Altepe, “Daha 
önce hiç kapalı yüzme havuzu 
bulunmayan Yıldırım ilçemize 2 
adet tesis kazandırmıştık. Şimdi de 
Erikli ve Duaçınarı’nın ardından 

Umurbey’de, 3. tesisimizi açmaya 
hazırlanıyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, yarı olimpik tesisin 
her türlü spor faaliyetine imkan 
sağlayacağını anlattı. Yaya mesafe-
de 200 binden fazla insanın ulaşa-
bileceği, Avrupa standartlarındaki 
tesisten gece ve gündüz erkek ile 

kadınların faydalanabileceğini be-
lirten Başkan Altepe, “Çalışmalarda 
sona geldik. Kısa zaman içinde, ge-
rekli toparlamaları yaparak tesisi 
hizmete alacağız. Şimdiden insanı-
mız, Yıldırım ve Bursa için hayırlı 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Ankara Yolu altında 
yaşam kalitesi yükseliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan Hacıvat – Çınarönü 
Tesisleri ve çevre düzenleme çalışma-
ları hizmete açıldı. 

Büyükşehir Beledi-
yesi, içinde futbol 
sahaları, basket-
bol sahası, yürü-

yüş yolları, çocuk oyun 
alanları ve yeşil alanların 
bulunduğu Hacıvat – 
Çınarönü Spor Tesisleri ve 
rekreasyon alanını bölge 
halkının kullanımına açtı. 
Hizmet bizim işimiz
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın her köşesinin 
hizmetle buluşması, 
tüm bölgelerde yaşam 
kalitesinin artması için 
gece gündüz çalıştıkla-
rını söyledi. Dere ıslahı 
ile birlikte yaklaşık 14 
milyon TL’ye mal olan 
Hacıvat – Çınarönü Spor 
tesisleri ve rekreasyon 
alanının Yıldırım ilçesinin 
yeni cazibe merkezle-
rinden biri olacağını dile 
getiren Başkan Altepe, 
“Hizmet bizim işimiz. Biz 
halkımızın taleplerini 

yerine getirmek, sorunla-
rını çözüme kavuşturmak 
için gece gündüz çalışır-
ken, onlar da engelle-
meye çalışıyorlar. Bizde 
engelleri aştıkça hizmet-
lerimizi bir bir açıyoruz. 
Bakın stadyum yapıyoruz, 
engellemeye kalktılar. 
Belediye Binası, teleferik, 
Çevre yolu bağlantılarını 
yapıyoruz, mahkemeler-
den durdurma kararları 
çıkarıyorlar. Zaten bu yüz-
den bu kadrolar iş başına 
geldi. Tüm engellemelere 
ve gecikmelere rağmen 
hizmetlerimizi halkımızla 
buluşturuyoruz” dedi.

Şampiyon güreşçilere altın
66 kg’da ‘Avrupa Güreş Şampiyo-
nu’ olan Enes Uslu ile Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 84 kg’da 2. Olan 
Mustafa Sessiz’i, başarılarından dola-
yı altınla ödüllendirildi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
‘Spor Kenti Bursa’ 
hedefiyle imzasını 

attığı hizmetler, sporcula-
rın başarılarıyla taçlanı-
yor. Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü sporcuları, 
İstanbul’da yapılan ‘Avru-
pa Güreş Şampiyonası’nda 
kazandıkları derecelerle 
Bursa’nın gururu oldu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün sporcuların-

dan 66 kg’da ‘Avrupa Gü-
reş Şampiyonu’ olan Enes 
Uslu ile Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 84 kg’da 
2. Olan Mustafa Sessiz’i, 
başarılarından dolayı 
altınla ödüllendirdi.
Başkan Altepe, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
futbol dışındaki spor 
branşlarında da Bursa’nı 
adını duyuralım istiyoruz. 
Ata sporumuz olan güreş 
branşında da sporcuları-
mızı destekliyoruz” dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırı-
lan ve bünyesinde 2 adet suni çim saha,1 adet 
doğal çim saha, 12 takımın aynı anda kulla-
nabileceği soyunma odaları, izleyici tribünleri, 
idari binası, 5300 metrekare atletizm antre-
man sahası, 230 metre atletizm koşu parkuru, 
900 metre koşu parkur ve 210 araçlık otopar-
kını barındıran Atıcılar Spor Kompleksi törenle 
hizmete açıldı. 

Bursa’yı sporda marka bir 
kent yapmak hedefiyle 
eğitim kurumlarına 
spor salonları, mahal-

lere yüzme havuzları ve spor 
sahaları kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, amatör spor kulüple-
rinin kullanımı amacıyla birçok 
profesyonel spor kulübünün 
bile sahip olamadığı tesisleri 
Bursa’ya kazandırdı. Atıcılar’da 
61 bin metrekare alan üzerine 
konuşlandıran 2 suni çim, 1 
doğal çim saha ile atletizm ant-
renman sahası törenle hizmete 
açıldı.
Bursa’nın Wembley’i
Hizmete açılan Atıcılar komp-
leksinin amatör spor kulüpleri 
için bir dönem noktası olduğunu 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe,  amatör 
kulüplerin organizasyonlarının 
yüzde 70’inden fazlasının bu te-
sislerde gerçekleştiğini söyledi. 
Sağlığın en önemli reçetesinin 
spor olduğunun altını çizen 
Başkan Altepe, “7’den 70’e her-
kesin ihtiyacı düzenli beslenme 
ve hareket halinde olmak, spor 
yapmak. Bu nedenle gerek biz 
gerek Osmangazi ve diğer ilçe 
belediyelerimizle her semtimizi 
spor tesisleriyle buluşturuyo-
ruz. Son 10 yılda benim baş-

kanlığım döneminde 220 spor 
tesisini Bursa’ya kazandırdık. Bu 
çalışmalarla Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Bakanlığı’nın örnek gös-
terdiği şehir olduk. Milli eğitimle 
yaptığımız çalışmalarla 196 bin 
gencimizi sporla buluşturduk. 
Belediyespor Kulübümüz 20 
branşta olimpiyatlara sporcu 
yetiştiriyoruz. Bursa tarihinde 
ilk defa bayan voleybol takımı-
mız CEV Cup’ta Avrupa Şampi-
yonu oldu. Tüm bu başarıların 
bu dönem gerçekleşmesi bizleri 
gururlandırıyor. Şimdi de ama-
tör sporun Wembley’i denen 
Atıcılar’a modern bir komp-
leks kazandırdık. Düne kadar 
Merinos’taki tek sahada maçlar 
yapılırken, artık amatörün nabzı 
Atıcılar’da atıyor” diye konuştu.

Profesyonel kulüpleri bile
imrendirecek tesisler açıldı

Sporda yatırım hız kesmiyor
Gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’yı yaşanabilirlik 
açısından dünyanın 48., Türkiye’nin de 1. kenti konumuna getiren 
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla Yıldırım’ı 
bir spor tesisiyle daha buluşturuyor.

Yapımı Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
üstlenilen Mimar Si-
nan Spor Tesisleri’nin 

temeli, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin de 
katıldığı törenle atıldı. 
Her bölgeye eşit hizmet 
Temel atma töreninde konu-
şan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, binlerce 
yıllık geleneksel değerleriyle 
geleceğe yürüyen Bursa’nın 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘yeniden inşa’ projesi kapsa-
mında değişerek gelişimini 
sürdürdüğünü ifade etti. 
Bursa’ya hizmette sürekli yük-
selen kalite anlayışının şehrin 
yaşanabilirliğini artırdığını ve 
örnek pozisyonunu güçlen-
dirdiğini kaydeden Başkan 
Altepe,“Bursamızın tüm 
özellikleriyle birlikte markala-
şabilmesi için yatırımlarımızı 
Büyükşehir sınırlarındaki bü-
tün ilçelerimize yayarak, şeh-
rimizi her köşesiyle birlikte 
kalkındırma çabası içindeyiz” 
dedi. Bursa’nın güzide ilçele-
rinden biri olan Yıldırım’da da 
ulaşımdan yerleşime, tarihi 
mirastan çevreye, altyapı-

dan spora kadar hemen her 
alanda yatırımlar yaptıklarını, 
her vatandaşın hizmetlerden 
eşit şekilde yararlanması için 

gece gündüz çaba gösterdik-
lerini belirten Başkan Altepe, 
“Bugün Yıldırım ile birlikte 
tüm ilçelerde yaptığımız yatı-
rımlar sayesinde Bursa, ulusal 
ve uluslararası arenadaki 
prestijini sürekli artırmakta-
dır. Bursa’nın her köşesinde 
hemşerilerimiz; insan mer-
kezli, kucaklayan ve kuşatan 
belediyecilik anlayışımızın 
hayat bulmasına ortak olmak-
tadır. Bu vesile ile destekle-
riyle bizlere güç veren tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. 

Okullardaki spor salonlarına bir halka daha

Amatör sporculara ödül yağmuru

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Şarık Tara Endüstri Meslek 
Lisesi’ne kazandırdığı spor salonu, törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Şarık Tara Endüstri 
Meslek Lisesi’ne de 
konforlu bir spor 

salonu kazandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Ovaakça’da 
yer alan liseye yaptırılan 
kapalı spor salonunun açılış 
töreninde, öğrencilerin sevgi 
gösterileriyle karşılandı. 
Bursa’ya eserler kazandır-
manın onurunu yaşadıklarını 
anlatan Başkan Altepe, “Bu 
dönemde sadece spor salonu 
olarak, 220 tesisi tamamla-
yarak hizmete aldık. Bu salon 
da diğerlerinde olduğu gibi 

okul öğrencilerine ve çevrede 
yaşayan vatandaşlara tüm 
yönleriyle spor yapma imka-
nını sunacak” diye konuştu.
Başkan Altepe, Bursa’nın 
spora yaptığı yatırımlarla 

İstanbul ile yarıştığını hatırla-
tarak, gençlerden kendilerini 
en güzel şekilde yetiştirmele-
rini ve Bursa ile Türkiye’nin 
adını uluslararası arenalarda 
duyurmalarını istedi. 

Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nun 
Merinos Parkı Gönül 

Dostları Sofrası’nda düzenle-
diği programda, 2014 – 2015 
futbol sezonunda gerçekleşti-
rilen müsabakalarda başarılı 
olan sporculara ve takımlara 
ödülleri verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, genç 
sporculara ödüllerini verdiği 

törende, sporcuların ‘Büyük 
Başkan’ tezahüratlarıyla kar-
şılandı. Başkan Altepe, sezon 
boyunca 5 binin üzerinde 
maç yapıldığını hatırlatarak, 
“Sezonu büyük mücadelelerle 
ama centilmenlikle tamamla-
dık. Başarılı olan tüm spor-
cularımızı tebrik ediyorum” 
dedi. Başkan Altepe, “Bursa, 
her konuda iddialı. Bursa’mız, 
her konuda Türkiye’ye de 
dünyaya da örnek oluyor” 
dedi.
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Bursa’nın ‘Bahar Halleri’ 
Objektife böyle yansıdı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 

BUFSAD işbirliği ile gerçekleşti-
rilen ‘Bursa’da Zaman Fotoğraf 
Yarışması’nın ‘Bahar’ kategorisi 

ödül töreni, Bursa Kent Müzesi’nde 
yapıldı ve özel eserlerden oluşan sergi 
izlenime açıldı. Türkiye genelinden top-
lam 724 fotoğrafın katıldığı yarışmada 
Tayfun Karahasan ‘Toplumsal Duyarlılık 
Anıtı’ adlı fotoğrafıyla birincilik, Arif 
Miletli ‘Işık’ adlı fotoğrafıyla ikinci, Aytül 
Akbaş da ‘İlkbahar’ adlı fotoğrafıyla 
üçüncü olarak büyük ödüllerin sahibi 
oldu. Karahasan, Miletli ve Akbaş’a pla-
ketlerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Abdülkadir Karlık takdim 
etti. Jürinin titiz değerlendirmeleri 
sonucunda 29 fotoğrafın da sergileme 
kazandığı yarışmada Ayşe Elif Kılıças-
lan, Emine Beyhan Ünal ve İsa Cıda’nın 
fotoğrafları da ‘mansiyon’ ödüllerinin 
sahibi oldu.


