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Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında yatırıma 
yaklaşık 1 milyar 200 milyon Tl. bütçe ayırdı.
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Örnek dönüşüm Tahtalı camiine Büyükşehir eli değdiRaylı ulaşımda aktarmaya son5 116
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Bursa, dünya liginde 11 basamak yükseldi
Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek 
Şehirler’ listesi oluşturan numbeo internet sitesinin geçtiğimiz yılki listesine 48’inci sıradan giren Bursa, bu yıl liste-
de 37’inci sıraya yükseldi ve Türkiye’den ilk 50’ye giren tek şehir oldu.

Bursa’yı geleceğe taşı-
yacak projeleri bir bir 
hayata geçiren Büyükşe-
hir Belediyesi, yatırım-

larının meyvesini toplamaya 
devam ediyor. Tarihi ve kül-
türel miras alanında yapılan 
yatırımlarla Bursa’nın UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınmasını sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi’nin kente 
kazandırdığı yeni stadyum 
da hem Avrupa’nın en pres-
tijli mimarlık ödülünü almış 
hem de dünyanın heyecan 
verici 10 stadyumu arasında 
gösterilmişti. Bunun yanın-
da İznik Gölü içinde bulunan 
Batık Bazilika, dünya genelinde 
2014 yılının en önemli 10 keşfi 
arasında gösterilirken, Bursa ilk 
kez Avrupa Komisyonu tarafın-
dan ‘2017 Avrupa Yeşil Baş-
kenti’ unvanına aday şehirler 
kentler arasında gösterildi.

Büyükşehir 
yeni yerinde

Heykel’deki tarihi bina dışında 
hizmet binası bulunmayan Bü-
yükşehir Belediyesi, tam 137 yıl 

sonra yeni binasında hizmet vermeye 
başladı.
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Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli 
kentsel dönüşüm projelerinden biri 
olan İstanbul yolu kentsel dönüşüm 
projesi yaklaşık 20 bin metrekare alan-
daki 60 binanın kamulaştırılmasıyla 
start alırken, T2 hattı kapsamında ya-
pılacak estetik görünümlü üst geçitler, 
Beşyol ve Panayır girişlerine yapılacak 
kavşak düzenlemeleriyle bölgenin 
çehresi tamamen değişecek.

06
Büyük dönüşüm başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni stadyum Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle şölen havasında açıldı.

Bursa’ya, 137 yıl sonra 
yeni belediye binası. 
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Bursa, dünya liginde 
11 basamak yükseldi
Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi 
standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi 
En Yüksek Şehirler’ listesi oluşturan numbeo internet 
sitesinin geçtiğimiz yılki listesine 48’inci sıradan 
giren Bursa, bu yıl listede 37’inci sıraya yükseldi ve 
Türkiye’den ilk 50’ye giren tek şehir oldu. 

Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, yatı-
rımlarının meyvesini topla-

maya devam ediyor. Tarihi ve kültürel 
miras alanında yapılan yatırımlarla 
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınmasını sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi’nin kente kazandırdı-
ğı yeni stadyum da hem Avrupa’nın en 
prestijli mimarlık ödülünü almış hem 
de dünyanın heyecan verici 10 stad-
yumu arasında gösterilmişti. Bunun 
yanında İznik Gölü içinde bulunan 
Batık Bazilika, dünya genelinde 2014 
yılının en önemli 10 keşfi arasında 
gösterilirken, Bursa ilk kez Avrupa 
Komisyonu tarafından ‘2017 Avrupa 
Yeşil Başkenti’ unvanına aday şehirler 
kentler arasında gösterildi.
11 basamak yükseldi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 binden 
fazla kentin sağlık, suç oranı, nü-
fus, trafik, pahalılık gibi kriterlerini 
kıyaslayarak ‘yaşam kalitesi en yüksek 
şehirler’ listesi hazırlayan Num-
beo internet sitesinin 150 şehirlik 
listesine geçtiğimiz yıl 48’inci sıra-
dan giren Bursa, bu yıl 11 basamak 
birden yükselerek 37’inci sırada yer 
aldı. Suç oranı, sağlık, pahalılık, nüfus 
artışı, trafik gibi farklı kriterler dik-

kate alınarak yapılan değerlendirme 
sonucunda bir endeks oluşturuldu. 
Bu endekste en yüksek değere sahip 
şehir, Avustralya’dan Canberra olur-
ken, Avustralya’dan Adelaide ikinci ve  
İsviçre’den Zürih ise üçüncü oldu.
İlk 50’deki tek Türk şehri
Aynı web sitesinin geçtiğimiz yıl yaptı-
ğı çalışmada yüksek yaşam kalitesi 
ile 91’inci sırada olan İzmir bu yıl 
62’inci sıraya, geçen yıl 97’nci sıradaki 
Ankara bu yıl 95’inci sıraya, 106’ncı 
sıradaki İstanbul da 102’inci sıraya 
yükseldi. Sitenin verilerine göre, 
dünyada yaşam kalitesi en yüksek 50 
şehir arasına Türkiye’den giren tek şe-
hir Bursa oldu. Bursa, bu endeksin alt 
kategorilerinden olan konuta erişim 
kriterinde dünyada 12’nci sırada yer 
aldı. Sağlık hizmetlerine erişimde İz-
mir dünyada ikinci sırada yer alırken, 
Bursa 13, İstanbul 50 ve Ankara da 
74’üncü sıraya yerleşti.
Kalitemiz tescillendi
Yayınlanan rakamlara göre Bursa’nın 
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek 
şehri olduğunu ifade eden Buyuksehir 
Belediye Başkani Altepe, “Bursa, kalite 
kenti ve marka kent olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Camiler sosyal alan oluyor
Büyükşehir Belediyesi, kentte yer alan cami alanları-
nı çay ocağı ve kütüphanelerle donatarak halkın fay-
dalanabileceği birer sosyal mekan haline getiriyor.

Nilüfer ilçesindeki Akçalar 
Camii’ne kazandırılan 
sosyal tesisler, park ve spor 
alanları Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep Altepe tarafından 
hizmete açıldı. 
Akçalar Camii bahçesinde düzenle-
nen ve mahalle halkının büyük ilgi 
gösterdiği açılış töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın her türlü problemiyle 
ilgilenmeye devam ettiğini bildirdi. 
Nereden gelirse gelsin, hangi alanla 
ilgili olursa olsun her türlü sıkıntıyı 

çözmeyi görev bildiklerini, bu uğur-
da kaynakları seferber ettiklerini 
belirten Başkan Altepe, camilerin 
de bu çerçevede ele alındığını ifade 
etti. Cami kelimesinin toplanma 
manasına geldiğini, camilerin ibadet 
alanları olma dışında birer toplanma 
mekanı olduğunu vurgulayan Baş-
kan Altepe, “Buraları sadece namaz 
kılma mekanı değil. Akçalar bölge-
sinin, halkın toplanacağı, her türlü 
derdini konuşabileceği, buluşup 
istişare edebileceği, Kur’an-ı Kerim 
gibi eğitimleri alabileceği birer güzel 
mekan. Burası da bu kapsamda ele 
alındı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Bayırbucak’a yardımlar sürüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Suriye’deki Bayırbucak Türk-
menlerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bugüne 
kadar bölgeye yiyecek, giyecek, yakacak maddelerinden 
oluşan 25’in üzerinde Tır bölgeye gönderildi.

Suriyeli mazlumlara destek olmak 
için Bursa’da başlatılan seferber-
lik, Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda çığ gibi 

büyüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle Hayrat Vakfı ve işadamları-
nın katkılarıyla toplanan yardımlarla 
Türkmenlerin yaralarının sarılması 
hedefleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın kent dinamikleriyle 
birlikte zor günler yaşayan Suriyeli 
Türkmenlere yardım etmeye devam 
edeceklerini bildirdi. Başta Bayırbucak 
Türkmenleri olmak üzere Suriye’deki 
Müslümanların bir yandan savaşın 
ağır şartlarıyla diğer yandan da kışın 
soğuğuyla mücadele ettiğini belirten 
Başkan Altepe, “Oradaki dost ve akra-

balarımıza, kardeşlerimize sahip çıkma 
konusunda faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Sadece iyi günlerinde değil kötü 
günlerinde de onların yanındayız” dedi.
Yardım Tırlarının içinde kışın ağır 
şartlarını hafifletecek gıda ve giyecek 
maddelerinin bulunduğunu, organizas-
yonun Büyükşehir Belediyesi-Hayrat 
Vakfı ortaklığıyla yapıldığını vurgula-
yan Başkan Altepe, “Bölgeyle sürekli 
irtibat halindeyiz. Orada ne eksiklik 
varsa, buradan ihtiyaçları gideriyoruz. 
Temennimiz savaşın bitmesi ve in-
sanların normal hayatlarına dönmesi. 
Türkiye ile birlikte güçlü bir geleceğe 
hazırlanmaları. Ben emeği geçenlere, 
başka vakıf yetkilileri olmak üzere işa-
damlarına, katkı sağlayanlara teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi şimdiye 
kadar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait 

Orhan Camii yanındaki tarihi 
binada başkanlık birimle-
ri, Bursa Su Kanalizasyon 
İdaresi’ne ait Acemler’deki 
binalarda planlama ve destek 
hizmetleri birimleri, şantiye-
lerdeki konteynırlar Fen İşleri 
olmak üzere 9 değişik yerde 
hizmet veriyordu. Belediye 
birimlerinin tek çatı altında 
toplanarak, vatandaşa daha 
etkin hizmet sunulması ama-
cıyla Ankara yolundaki eski 
hal binasının bulunduğu 39 
dönümlük arazi üzerine 8 bin 
metrekare taban alan üzerine 
inşaat edilen yeni belediye 
binasının tamamlanmasıyla 
Bursa tam 137 yıl sonra yeni 
bir Büyükşehir Belediyesi 
hizmet binasına kavuşmuş 
oldu. Destek Hizmetleri’nden 
başkan danışmanlara kadar 
birçok birimin tek çatı altında 
toplandığı 3 blokta yaklaşık 
30 bin metrekare kapalı alana 
sahip yeni binada hizmetler 
daha hızlı ve verimli olarak 
sunulacak. Ulaştırma ve Fen 
İşleri Daire Başkanlıkları BUS-
Kİ’deki iki binada hizmete de-
vam edecek. Zabıta İşleri Da-
ire Başkanlığı ile Mezarlıklar 
Müdürlüğü ve cenaze yıkama 
hizmetleri de Acemler’deki 
mevcut yerinde faaliyetlerini 
sürdürülecek. Evrak kayıt ve 
yazı işleri de dahil olmak üze-
re bütün birimler Zafer 
Mahalle-

si’ndeki yeni binada hizmet 
vermeye başladı. 
Bursa’ya yakıştı
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bur-
sa gibi projeleriyle dünyaya 
örnek olan bir kentin büyük-
şehir belediye hizmet binası 
bulunmamasının önemli bir 
eksiklik olduğunu belirterek, 
tam 137 yıl sonra yeni bir 
belediye binası yapmanın da 
kendilerine nasip olduğunu 

söyledi. Mimarisiyle 
kente değer katan 
be-

lediye binasının aynı zamanda 
tüm birimlerin tek çatı altında 
toplanması bakımından büyük 
önem taşıdığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Yeni stadyum 
ve bilim teknoloji merkezi gibi 
belediye binası da Bursa’ya 
kazandırdığımız 
önemli anıt-
sal yapılar-
dan biri. Mer-
kezi konumu 
nedeniyle hem 
hizmete erişim 

daha kolay olacak hem de 
birimler arası koordinasyon 
daha sağlıklı olacak. Yeni bele-
diye binamız Bursa’ya hazırlı 
olsun” dedi.

Büyükşehir, 
137 yıl sonra 
yeni binasında

1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa zamanında ve Eşref ve Hüsnü beylerin Belediye 
reislikleri döneminde yaptırılan Heykel’deki tarihi bina dışında hizmet binası bulunmayan 
ve bugüne kadar BUSKİ lojmanlarında hizmet üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, tam 
137 yıl sonra yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Çevreci tesisler 
ödüllendirildi

İstanbul Hilton Otel’de gerçek-
leştirilen ödül törenine Sağlık 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzi-
noğlu, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, birliğe üye belediye-
lerin temsilcileri, organize sanayi 
bölgelerinin başkanları, iş adamları 
ve basın mensupları katıldı. Türki-
ye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sağlığa duyarlı üretim ya-
pan tesisler ile organize sanayi böl-
gelerini tüm Türkiye’ye duyurmak, 
vatandaşlar adına şükran duygu-
larını ifade etmek için çevreci ödül 
törenini düzenlediklerini hatırlattı. 

Odüle layık görülen firmalar; 
Bursa’dan Fombak, Akırmak Oto 
Ana Sanayi, Faurecia, Çimtaş Çelik 
ve İtimat Süt Ürünleri. Denizli’den 
Erbakır Elektrolitik Bakır Mamül-
leri, RWE-TURCAS Elektrik Üretim, 
Akça Hazır Beton, Gümüşsu Arıtma 
Tesisleri ve Natur Tekstil Boya 
Sanayi.  Gebze’den Bayer Türk 
Kimya, Weidmann Transformatör 
İzolasyon, Kartal Kimya, Kilit Belge 
ve Veri Hizmetleri ve İller Yemek. 
Hatay’dan Asaş Filtre, Artuğ Tuğla, 
Delta Rubis Petrol ve Filmar Filtre 
Sanayi.  İstanbul’dan Ortadoğu 
Enerji, Canan Kozmetik, Elif Plastik, 
Viko Elektrik ve Arpaş İhracat AŞ 
(İstanbul şubesi geri kazanım) 
İzmir’den Güzelvan Suni Deri, 
Akyol Hurdacılık Geri Dönüşüm, 
Kantar Nakliye (Torbalı Şubesi), 
Aygaz Aliağa Dolum Tesisi, Doğa 
Organik Gıda ve Tarım Ürünleri ve 
Fibrosan Cam Takviyeli Palyester 
AŞ. Kahramanmaraş’tan Kahraman-
maraş Kağıt Sanayi. Kocaeli’den 
Nuh Çimento, Yıldız Sunta ve Orman 
Ürünleri, Ferro Döküm Sanayi, Als-
trom Grid Enerji ve Altıntel Liman 
ve Terminal İşletmeleri.  Mersin’den 
İn-Te İnşaat ve Tesisat Sanayi AŞ, 
Mezitli’den Derya Group, Nilüfer’den 
Marmarabirlik, İlka Şekerleme, 
Pnomek Hidroloik Pompa, Ferro-
allyos Metal Hurda ve Geri Dönü-
şüm ve Happiness Oto Sanayi AŞ.  
Pendik’ten Kurtarır Yangın Söndür-
me, Mefar İlaç Sanayi, Haket Hayvan-
cılık, Hacı Bekir Lokum ve Şekerle-
me ve Demiröz Makine Sanayi. 
ödül olan organize sanayi bölgeleri: 
Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi, 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi, 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, 
İskenderun Organize Sanayi Böl-
gesi, Kırıkkale 1. Organize Sanayi 
Bölgesi, Kocaeli Gebze Kömürcüler 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Os-
maniye Organize Sanayi Bölgesi ve 
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi.
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Balık Pazarına  
estetik dokunuş
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Gemliklilerin önemli buluşma noktaların-
dan olan Balık Pazarı’na uyguladığı kentsel 
tasarım projesi ilçeye değer kattı. 

Gemlik ilçesinde vatan-
daşların en önemli 
buluşma noktaların-
dan biri olan Balık 

Pazarı’nın estetik bir yaşam 
alanına dönüştürülmesi ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan kentsel 
tasarım projesi tamamlan-
dı. Çalışmalar kapsamında 
mevcut çelik konstrüksiyon 
çatı sökülürken, zeminden 
çatıya ve çevresine kadar 
tüm bölgelerde yapılan ahşap 
uygulamalarla Balık Pazarı 
estetik bir görünüme kavuş-
muş oldu.
Konforlu bir yaşam alanı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kaba çelik ima-
latlarıyla soğuk bir görüntüye 
sahip olan Balık Pazarı’nın 
yenilenmesinin, bölge 

halkının en önemli istekle-
rinden biri olduğunu söyledi. 
Gemlik’in en önemli buluşma 
noktalarından biri olan Balık 
Pazarı’nın konforlu bir yapıya 
kavuştuğunu belirten Başkan 
Altepe, “Yeni uygulama ile Ba-
lık Pazarı yazın serin, kışın ise 
soğuktan fazla etkilenmeyen 
bir yapı haline dönüştü. Ah-
şap uygulamaları ile estetik 
bir görünüm kazandı. Sadece 
merkezde değil ilçelerimizde 
de yaşam alanlarının kali-
tesini yükseltmeye yönelik 
çalışmalarımız bundan sonra 
da devam edecek” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da ilçenin en 
eski mahallerinden olan Balık 
Pazarı’na değer katan proje 
nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent hali-
ne gelmesi amacıyla akti-
vite alanlarını her geçen 

gün artıran Büyükşehir Belediye-
si, son dönemde kente kazandırı-
lan yaşam merkezlerinin arasına 
bir yenisini daha ekliyor. Ankara 
Yolu Karapınar Mevkii’nde bulu-
nan ET-BA arazisinde yürütülen 
proje çalışmaları büyük oranda 
tamamlanırken; Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, yatırı-
mın detaylarını yerinde inceledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yapılan çalışma-
lar sonucunda Ankara Yolu’nun 
yeni bir cazibe merkezine daha 
kavuşacağını söyledi. Karapı-
nar Mevkii’nde 60 dönümlük 
alana kurulu ET-BA arazisinin 
Yıldırım’ın en büyük ve nitelikli 
cazibe merkezi haline geleceğini 
kaydeden Başkan Altepe, “Şu 
anda Et Balık Kurumu’nun Ba-

dırga Bölgesi’nde yapımı devam 
eden sanayi alanına taşınması 
konusundaki hazırlıklar sürü-
yor. Oradaki kamulaştırmalar 
tamamlanmak üzere. Alt yapı 
biter bitmez ET-BA’nın tahliyesi 
de gerçekleşmiş olacak. Daha 
sonra da bu büyük alanda cazibe 
merkezi için ilk adımı atmış ola-
cağız” dedi.

Yıldırım’a yeni cazibe merkezi
Ankara Yolu’ndaki Et Balık Kurumu (ET-BA) arazisinin alışveriş ve yaşam 
merkezi olarak planlandığını belirten Başkan Altepe, kurumun Badırga 
Bölgesi’ne tahliyesinin ardından inşaat çalışmalarının başlayacağını 
açıkladı.

Araç filosuna dev takviye
Hizmet ağının tüm 

ili kapsamasıyla 
birlikte tüm ilçelere 
zamanında hiz-

met ulaştırılması hedefiyle 
neredeyse her ay makine 
markına yeni araçlar kazan-
dıran Büyükşehir Belediyesi, 
yeni alınan 55 adet aracı daha 
hizmet filosuna dahil etti. 
Bursa’yı geleceğe taşıya-
cak projeleri bir bir hayata 
geçirirken, hizmet ağına yeni 
eklenen tüm ilçelerde de alt 
yapı başta olmak üzere her 
alanda önemli yatırımları 
başlatan Büyükşehir Bele-
diyesi, hizmette aksamanın 
yaşanmaması için tüm ilçeler-
deki şantiyeleri yeni ekipman 
ve iş makineleri ile donatıyor. 
İlçelere has oluşturulan maki-

ne parkurları ile iş makinele-
rinin bir ilçeden başka ilçeye 
taşınmasının önüne geçilir-
ken, böylelikle çalışmaların 
daha kısa zamanda sonlan-
dırılması amaçlanıyor. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kent merkezi ve tüm 
ilçelerde faaliyet göstermesi 
için alınan 55 adet yeni araç 
Bakım Onarım Atölyesi’nde 
düzenlenen törenle hizmete 
girdi. Daha güçlü ve daha ya-
şanabilir bir Bursa hedefiyle 
hizmet çıtasını sürekli yukarı-
lara taşıdıklarını dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Eskiden iş 
makinelerinin ömrü yollarda 
geçerdi. Artık bu dönem sona 
erdi. Her ilçenin kendi ekibi, 
ekipmanı var” dedi. 

Helvalıpınar Camii değerine kavuşacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdü-
rülen çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi’ndeki Helvalıpınar Camii 
çevresinin düzenleneceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat-

larıyla birlikte Yıldırım İlçesi 
Şükraniye Mahallesi’ndeki 
Helvalıpınar Camii ve çevre-
sinde incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
sağlıklı, yaşanabilir bir kalite 
kenti Bursa’nın oluşturulması 
hedefiyle çalışmaların hızla sür-
düğünü anlatan Başkan Altepe, 
Helvalıpınar Camii çevresinde 
yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgi vererek, “Hızlı, gelişen 
ve büyüyen Bursa’da, çarpık 
yapılaşmanın yoğun olduğu 
Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri 
başta olmak üzere, kentin tüm 
bölgeleriyle nefes alabilmesi 
ve halkın kullanacağı yeşil 
ve sosyal donatı alanlarının 
artırılması için çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Camiler ve çevrele-
rinin daha düzenli hale getiril-
mesi için de ayrım yapmadan 
adımlar atıyoruz” dedi.
Yapılaşmanın sıkıntılı ve yeşil 
alanın en az olduğu Yıldırım’ın 

daha yaşanabilir hale gelme-
siyle ilgili de projelerin bir 
bir hayata geçirildiğini kayde-
den Başkan Altepe, “Yıldırım 

İlçesi’nin Şükraniye 
Mahallesi’ndeki 
Helvalıpınar Camii, 
binaların arasında sı-
kışmış durumda. Bü-
yükşehir Belediyesi 
olarak başlattığımız 
projeyle etrafındaki 
binalar yıkılacak. 
Yaklaşık 1200 metre-
kare alanda çalışma 
gerçekleştiriliyor. 
Bölge tekrar dü-
zenlenecek, sosyal 
alanlarıyla, bahçesi 

ve avlusuyla Helvalıpınar Camii 
de tertemiz ve pırıl pırıl şekilde 
ortaya çıkacak” diye konuştu.
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İnegöl’e modern  
kapalı pazar alanı
Önceki yılın son günlerinde yoğun kar yağışı 
nedeniyle çatısı çöken İnegöl Kapalı Pazar 
alanının yerine Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapılacak, tonoz çatı uygulamaları 
ve estetik mimarisiyle dikkat çeken projede 
inşaat hızla ilerliyor. 

Ağır geçen kış şartla-
rında yoğun kar yağışı 
yüzünden geçtiğimiz 
yılın son günlerinde 

çatısı çöken kapalı pazar alanı 
için hazırlanan yeni projenin 
temelini Ekim ayında İçişleri 
Bakanı Efkan Ala’nın da katıl-
dığı törenle atan Büyükşehir 
Belediyesi, inşa çalışmalarına 
hız verdi. Yaklaşık 8400 met-
rekare alan üzerine inşa edilen 
tonoz çatı ve estetik mimariyle 
dikkat çeken projenin inşaat 
safhasıyla da yakından ilgile-
nen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, çalışmaları 
yerinde inceledi. Beraberindeki 
İnegöl Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile birlikte şantiye alanını 
gezen Başkan Altepe, yüklenici 
firmanın sorumlularından ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı.
İnegöl’e değer katacak 
Tüm ilçelerdeki sorunların 
çözümü noktasında hiçbir 
sorumluluktan kaçmadıklarını 
hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, çatısı 
çöken İnegöl’deki kapalı Pazar 
yeriyle de ilk günden itibaren 
ilgilendiklerini vurguladı. Proje 

ve ihale süreçlerinin ardından 
hemen inşaata başlandığını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“İnşaat hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Bahar aylarında yaza 
girerken inşallah tamamlanmış 
olacak. İnegöl Belediyemizin de 
yapacağı köylü pazarı ile burası 
yine ilçe ekonomisinin kalbinin 
attığı yer olacak. Kapalı Pazar 
alanı yeni haliyle ilçeye değer 
katacak. Şimdiden pazarcı 
esnafımıza ve halkımıza hayırlı 
olsun” dedi.

Örnek dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’ya örnek olması 
amacıyla kendi lojmanla-
rında uyguladığı kentsel 
dönüşüm tamamlandı. 

Bursa’nın çağdaş bir geleceğe 
taşınmasına, yatırımlarıyla 
öncülük eden Büyükşehir 
Belediyesi, Ertuğrulgazi 

Mahallesi’nde yer alan Büyükşe-
hir bloklarını yenileyerek Yıldırım 
İlçesi’ne değer kattı. Bölgedeki dönü-
şüm kapsamında; Huzurevi altında 
bulunan ve artık eskiyerek çürüğe 
çıkan Büyükşehir Belediyesi lojman-
ları yıkılarak, 2 yıllık süre içerisinde 
yeniden yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın sağlıklı ve yaşana-
bilir kent olması yolundaki çalışma-
ları büyük titizlikle sürdürdüklerini 
ifade etti. Kentin birinci derecede 
deprem bölgesinde yer aldığını ve 
riskli binaların mutlak surette yeni-
lenmesi gerektiğini kaydeden Başkan 
Altepe, belirlenen ilçelerde kentsel 
dönüşümler konusunda öncü olduk-
larını hatırlattı. Kentsel dönüşüm 
yapılan alanlardan birinin Ertuğrul-
gazi Mahallesi Mesken Bölgesi’nde 
bulunan Büyükşehir lojmanları 
olduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Daha önce bize ait 15 blok lojman 
bu bölgede yer alıyordu. Bunlar risk 
oluşturuyordu. Muhtemel depremde 
mal ve can kayıplarının yaşanması 
kaçınılmazdı. Hemen hareket geçtik 
ve lojmanların tahliyesini gerçek-
leştirdik. Yerin yeniden yapılması 
konusunda müteahhit firmaya yetki 
verdik. 15 blokluk eski daireler yeri-
ne yeni bloklar inşa edildi. Pırıl pırıl, 
sağlam, statik açıdan güvenli, içi ve 
dışıyla kaliteli daireler bölgeye değer 
kattı” dedi.

Kumla sahili yaza hazırlanıyor
Gemlik Kumla sahilindeki dönüşüm çalışmaları kış aylarında da ara-
lıksız sürüyor.

Bursa’nın sahil kenti 
kimliğini öne çıkarmak 
amacıyla tüm sahil ban-
dından önemli projele-

rin startını veren Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik Kumla’daki 
sahil düzenleme çalışmaları-
nı kış bastırmasına rağmen 
aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar 
kapsamında sahil bandı boyun-
ca uzanan yolda mevcut duvar 
ve bordürler yıkılarak yerine 
yaklaşık 922 metre betonarme 
duvar imalatı gerçekleştiril-
di. Yine sahil bandı boyunca 
uzanan yolda yaklaşık 4149 
metrekare renkli yürüyüş yolu 
imalatı tamamlanarak boyaya 
hazır hale getirildi. Sahilin plaj 
tarafında vatandaşların duş 
ihtiyacını karşılamak adına 
12 adet duş ünitesi yapılarak 
hizmete açıldı. Sahil bandı 
boyunca uzanan yolda mevcut 
eski galvaniz tip aydınlatma 
direkleri sökülerek yerlerine 
dikilen 40 adet dekoratif beyaz 
şaşırtmalı aydınlatma direkleri 
hizmete açıldı. İnşaat çalışma-
ları sırasında yol boyunca bazı 
ağaçlar Park Bahçeler Müdürlü-

ğü gözetiminde sökülüp başka 
yerlere nakledilirken, sökülen 
ağaçların yerlerine 20 tanesinin 
dikimi tamamlandı ve yaklaşık 
185 adet ağaç daha dikilecek. 
Sahil Bandı boyunca uzanan 
yolda 1200 metre uzunluğunda 
yaklaşık 10 metre genişliğinde 
parke araç yolu projelendiri-
lirken, alt yapı çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından bu 
yolda da düzenleme çalışmaları 
yapılacak. Sahil bandı boyun-

ca uzanan yolda yağmursuyu 
deşarj alt yapı çalışmaları Buski 
tarafından tamamlandı. Doğal-
gaz ve altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla birlikte, sahil 
düzenleme çalışmalarının yaz 
sezonu başlamandan tamam-
lanması hedefleniyor.
Gemlik’e değer katacak
Beraberindeki Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz ile birlikte 
Kumla sahil bandında incele-
melerde bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
gerek BUSKİ gerekse Büyük-
şehir ekiplerinin hava şartları 
elverdiği ölçüde çalışmalara 
ara vermeden devam ettiğini ve 
yaz gelmeden sahil bandındaki 
dönüşümün tamamlanacağını 
söyledi. Çalışmaların ilçeye ayrı 
bir vizyon katacağını ifade eden 
Başkan Altepe, “Tüm sahil ban-
dını alt ve üst yapı olarak elden 
geçiriyoruz. Göçe kötü görünen, 
sağlıksız tüm imalatlar söküldü. 
Modern, sahil bandına değer 
katacak imalatlarımız da yaz 
sezonu girmeden tamamlana-
cak. Şimdiden bölgeye hazırlı 
olsun” dedi.

Yıldırım Büyükşehir’le yeşilleniyor

Bursaspor’un Vakıf-
köy’deki eski tesisleri-
nin hemen karşısında 
bulunan alanda zemin 

düzenleme çalışmaları büyük 
ölçüde tamamlanırken, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, devam eden çalışmala-
rı yerinde inceledi. 
Başkan Recep Altepe, Yeşil 
Bursa’yı tekrar ortaya çıkart-
ma konusunda elbirliğiy-
le çalıştıklarını vur-
guladı. Bu hedef 
doğrultusunda 
şehrin dört 
bir yanında 
halkın nefes 
alıp güzel vakit 
geçirebile-
ceği yeşil 
alanlar, 
rekreas-
yon alan-
ları, spor yapıp 
yürüyüş yapabilecekleri 
mekanlar geliştirdiklerini kay-

deden Başkan Altepe, ihtiyacın 
en büyük olduğu bölgelerin 
başında da Yıldırım’ın geldiğini 
ifade etti. Büyükşehir Beledi-

yesi olarak Yıldırım’ın bu 
eksikliğini gidermek 

için yoğun çaba sarf 
ettiklerini belir-

ten Başkan 
Altepe, 

“Yüzler-
ce dö-

nüm 
alanı 
bu 

böl-
geye 

kazan-
dırıyoruz. 

Onlardan biri de 
Vakıfköy Spor ve Kent 

Parkımız. Bursaspor tesis-
lerinin güneyinde yer alan 

250 bin metrekarelik alanın 
ihalesi yapıldı. İnşaat çalışma-
ları da başlamış oldu” dedi.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir kılma 
yönündeki çalışmaları kapsamında projelen-
dirilen Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nda inşaat 
aşaması başladı. 
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Büyük dönüşüm başlıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan 
İstanbul yolu kentsel dönüşüm projesi yaklaşık 20 bin metrekare alandaki 60 
binanın kamulaştırılmasıyla start alırken, T2 hattı kapsamında yapılacak estetik 
görünümlü üst geçitler, Beşyol ve Panayır girişlerine yapılacak kavşak düzenle-
meleriyle bölgenin çehresi tamamen değişecek.

Bugüne kadar kentsel 
dönüşümü ağırlıklı ola-
rak eski yapı stoğunun 
bulunduğu alanları yol, 

spor tesisi, park ve sosyal donatı 
alanlarına dönüştüren hizmet 
projeleriyle yürüten ve 
kent genelinde 4 bine 
yakın eski binanın 
yıkımını yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, 
en önemli kentsel 
dönüşüm projesi-
nin startını veriyor. 
Uzun süredir İstanbul 
yolu kentsel dönüşüm 
projesi üzerinde çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, ilk somut adımı attı. Beş-
yol Kavşağı’nın doğu cephesindeki 
yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın 
dönüşümü için düğmeye basıldı. Söz 
konusu alan üzerinde yer alan 60 
binanın kamulaştırması tamamlanır-
ken, bu kamulaştırmalar için 40 bin 
TL harcandı. Yol kenarındaki kamu-
laştırılan binalar yıkım işlemleri için 
boşaltılırken, bu proje ile eş zamanlı 
olarak yürüyecek T2 Kent Meydanı – 
Terminal tramvay hattı ile de bölge-
nin kaderi sil baştan değişecek.
Kimseyi mağdur etmedik
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Muradiye Salon’da düzen-
lendiği basın toplantısında hem 
İstanbul yolu kentsel dönüşümü ve 
T2 tramvay hattı projesini kamuoyu-
na tanıttı hem de bugüne kadar kent 
genelinde gerçekleştirdikleri kentsel 
dönüşüm çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. İstanbul yolu kentsel 
dönüşümünün geç kalınmış bir konu 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
“Burada 2,5 emsal var. Oldukça karlı 
olmasına rağmen, dönüşüm bugüne 
kadar sağlanamadı. Sonuçta bele-
diye olarak biz devreye girdik ve 
Beşyol Kavşağının doğu yakasında 

kent merkezine doğru 
200 metrelik bölümde 

dönüşümün startını 
verdik. Yaklaşık 20 
bin metrekare alan-

daki 60 binanın kamulaştırmasını 
büyük ölçüde tamamladık. Bu 
kamulaştırmaları yaparken, kim-
seyi mağdur etmedik. Çünkü hepsi 
imarlı yapıyor. Bölgeyi konut alanı ve 
ticaret alanı olarak etaplara ayırdık. 
Bugünkü değeri metrekaresi 800 lira 
ise bin 1500, 1800, yerine göre 2 bin 
TL verdik. Çünkü bu bölgeye yapıla-
cak yatırım fazlasıyla geri dönecek. 

Proje hayata geçen geçmez, belediye 
olarak kısa zamanda yatırdığımız-
dan fazlasını kazanacağız. Buradan 
kazanacağımızı başka bir bölgenin 
dönüşümü için kullanacağız. Hak sa-
hipleri de bugünkü değerinden fazla 
fiyat verdiğimiz için hiçbir şekilde 
mağdur olmadan yerlerini bize sattı. 
Önümüzdeki günlerde yapılacak 
yıkımlarla bölgedeki dönüşümü hep 
birlikte görmüş olacağız” dedi.
Karayolu estetikle buluşuyor
İstanbul Yolu’nun ortasından gide-
cek, toplam 9.4 kilometre uzunlu-

ğundaki 11 istasyonlu T2 Kent Mey-
danı – Terminal tramvay hattının, 
ulaşım projesi olmasının yanında 
karayoluna estetik bir görüntü de 
kazandıracağını ifade eden Başkan 
Altepe, anayol üzerindeki 9 istasyo-
nun her birine ayrı mimari değeri 
olan üstgeçitler yapılacağını söyle-
di. Yapılacak yaya üst geçitlerinin 
mimarisi konusunda gerek Türkiye 
genelinde gerekse yurt dışındaki üst 
geçit örneklerini incelediklerini dile 
getiren Başkan Altepe, “Arkadaşla-
rımız bu konu üzerinde çalışıyor. 
Bursa’nın İstanbul girişi bu estetik 
görüntüye sahip üst geçitlerle ayrı 
bir değer kazanacak. Bursa’ya en 
çok yaşıyor, tarihimizi kültürümüzü 
yansıtan mimari projeler üzerinde 
çalışıyoruz” dedi.
Proje kapsamında yer alan Kent 
Meydanı, Beşyol ve Panayır kav-
şaklarının yapılmasıyla T2 tramvay 
hattının hiçbir kesintiye uğramadan 
daha hızlı çalışacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Sadece T2 hattı ve 
ilk etapta yaptığımız kamulaştır-
malarla İstanbul yoluna 300 milyon 
TL’lik yatırım yapıyoruz. Bu rakam 
projenin etap etap ilerlemesiyle 
daha da artacak. Bu yatırımların böl-
genin tümden dönüşümünü tetikle-
mesini bekliyoruz” diye konuştu.

Raylı ulaşımda 
aktarmaya son
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 1,5 yıl önce yolculu sefer-
lere açılan ancak Arabayatağı 
istasyonunda aktarmalı olarak 
gerçekleşen Bursaray Kestel 
hattı, sinyalizasyon ve enteg-
rasyon sisteminin tamamlan-
masının ardından aktarmasız 
seferlere başladı.

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan 
çıkarmak amacıyla yatırım bütçenin 
yüzde 70’ine yakınını ulaşım proje-
lerine ayıran Büyükşehir Belediyesi, 

bir taraftan T2 tramvay hattında inşaat 
çalışmalarını başlatırken, diğer taraftan da 
mevcut Bursaray hatlarında da her geçen 
gün iyileştirmeler yapıyor. Kesintisiz ve 
konforlu ulaşımın kentin doğu yakası ile 
buluşturulması amacıyla hayata geçirilen ve 
2014 yılının Haziran ayında yolculu seferlere 
başlayan Bursaray Kestel hattında önemli bir 
engel aşılmış oldu. Yaklaşım 8 kilometrelik 
7 duraklı Bursaray Kestel hattında ulaşım 
Arabayatağı İstasyonunda yapılan aktarma ile 
sağlanıyordu. Tamamlanan sinyalizasyon ve 
entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından artık bu hatta da kesintisiz ulaşım 
başlamış oldu.  Kestel – Üniversite arasında 
artık aktarmasız olarak yolculuk yapılabilir-
ken, Kestel’den Emek istikametine gidecek 
vatandaşlar ise Arabayağı ya da Acemler 
istasyonunda aktarma yapabilecek. Yolcu 
yoğunluğuna göre ilerleyen süreçte Kestel 
– Emek arasında da aktarmasız seferlerin 
başlaması gündeme gelecek.
Aktarmasız en uzun hat
Her geçen gün artan araç sayısına bağlı olarak 
kent merkezindeki trafik sorunun ancak toplu 
ulaşım ve raylı sistem yatırımlarıyla çözüle-
bileceğini dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu nedenle raylı sistem 
yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini 
söyledi. Bu amaçla hayata geçirdikleri Bursa-
ray Kestel hattında sinyalizasyon çalışmala-
rının da artık tamamlandığını ve aktarmaya 
gerek kalmadan Kestel ile Üniversite arasında 
kesintisiz ulaşımın başladığını ifade eden Baş-
kan Altepe, “Dünya genelinde ortalama raylı 
sistem uzunlukları 17-18 kilometre arasında 
değişiyor. Kestel ile Üniversite arasındaki 
31 kilometrelik hat ise dünyanın en uzun 
aktarmasız hatlarından biri oldu. 10 dakikada 
bir yapılan seferlerle artık vatandaşlarımız 
Kestel’den Üniversiteye kadar hiçbir aktarma 
olmadan ulaşımlarını sağlayabilecek. Emek 
istikametine gidecek vatandaşlarımız ise 
Arabayatağı veya Acemler istasyonlarında 
araç değiştirecek. Kesintisiz ulaşım halkımıza 
hayırlı olsun” dedi.
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Ulaşımda bir düğüm daha çözüldü
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa’nın daha rahat ulaşılabilir bir 
kent olması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalardan biri olan Gökdere 
Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü ve Eski Gemlik Bağlantı Yolu, trafiğe açıldı.

Bursa’yı çağdaş ve daha 
yaşanabilir bir kent 
haline getirme he-
defiyle çalışmalarını 

gerçekleştiren Büyükşehir Be-
lediyesi, ulaşıma nefes aldıran 
hizmetlerine bir yenisini daha 
ekledi. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yıldırım ve Osman-
gazi ilçeleri arasında yapımı 
tamamlanan ‘Gökdere Üzeri 
Eğitim Vadisi Köprüsü ve Eski 
Gemlik Bağlantı Yolu’, törenle 
hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, törende yap-
tığı konuşmada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’nın ulaşı-
mında bir düğümü daha çözdü-
ğüne işaret etti. Başkan Altepe, 
Çelebi Mehmet Bulvarı’nın 
devamı üzerinde bulunan ‘Gök-
dere Üzeri Eğitim Vadisi Köp-
rüsü ve Eski Gemlik Bağlantı 
Yolu’nun bölge trafiğine nefes 
aldıracağını kaydetti. Bulvarın 
devamındaki çalışmalarla Kes-
tel ve Gürsu’ya uzanan alterna-
tif bir yol olduğuna da değinen 
Başkan Altepe, “Bursa’da yol 
yapmak için her gün binalar 
yıkıyoruz. Kent merkezinde 
çalışmak kolay değil. Çelebi 
Mehmet Bulvarı için bugüne 

dek 420’yi aşkın bina yıktık, 
daha da yıkılacak 60 bina var. 
Kenti yıkarak güzelleştiriyo-
ruz. Bu yol tamamlandığında 
Acemler’den Samanlı’ya dek 
ulaşımda kolaylık yaşanacak. 
‘Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi 

Köprüsü ve Eski Gemlik Bağ-
lantı Yolu’nu bölgeye kazan-
dırmaktan mutluyuz. Veysel 
Karani ve Millet mahalleleri 
bu yolla birbirine bağlandı. 
Veysel Karani Mahallesi ve 
Millet Mahallesi Gökdere 
Bulvarı (MOBESE Merkezi önü) 
ve çevre yollarında yapılan 
çalışmalar kapsamında Durgun 
Cadde, Gökdere Eğitim Vadisi 
Kavşağı, Cengizhan Caddesi, 
MOBESE merkezi önü, Veysel 
Karani ve Millet mahallelerinde 
asfalt çalışmaları yapıldı” diye 
konuştu.

Ulaşıma köprülerle köklü çözüm
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından, 
Bursa’nın 
daha rahat 
ulaşılabilir bir 
kent olması 
hedefiyle ger-
çekleştirilen 
çalışmalardan 
biri olan NO-
SAB Köprüsü 
ve bağlantı 
yolları, törenle 
trafiğe açıldı.

Bursa’yı modern ve daha 
rahat ulaşılabilir bir kent 
haline getirmek hedefiyle 
çalışmalarına her gün yeni-

lerini ekleyen Büyükşehir Beledi-
yesi, ulaşıma nefes aldıran hizmet-
lerinden biri olan NOSAB Köprüsü 
ve bağlantı yollarını da ulaşıma 
açtı. Bursa’nın değerlerinin Büyük-
şehir Belediyesi’nin hizmetleriyle 
daha da ileriyle taşındığına dikkati 
çeken Başkan Altepe, “NOSAB Köp-
rüsü ve bağlantı yolları, bölgenin 
ulaşımına nefes aldıracak” dedi. 
Başkan Altepe, yaklaşık 4,5 milyon 
TL’ye (4,5 trilyon) mal olan NOSAB 
Köprüsü ve bağlantı yollarının 
çalışmaları kapsamında, Ahmet 
Taner Kışlalı Bulvarı olarak da 
bilinen Özlüce Bulvarı ile Minera-
liçavuş Mahallesi Yılmaz Cadde ve 

Kavşağı’nda sıcak asfalt çalışması 
yapıldığını söyledi. Çalışmalarda 
ayrıca bölgede 6600 metre bordür, 
5200 metrekare tretuvar – parke 
yapıldı, baks ve beton imalatları 
gerçekleştirildi. Yağmursuyu ve 
kanalizasyon imalatları ile çevre 
düzenleme ve peyzaj uygulamaları 
yapıldı. 

30 metrelik  
yolda durmak yok
30 metrelik yol çalışmaları kapsamında, 
Eski Yalova Yolu İnönü Caddesi ile Kü-
çükbalıklı Caddesi’ni birbirine bağlayan 
güzergah üzerinde kamulaştırılan binanın 
yıkımı yapıldı.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, Küçükbalıklı 
Mahallesi’nde yapı-

lan yıkım öncesinde Çelebi 
Mehmet Bulvarı Altınova, 
Yeşilova, Küçükbalıklı ve 
Veysel Karani mahallelerini 
kapsayan 30 metrelik yol 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın yaşanılabilir 
bir kent olması hedefiyle 
gece gündüz çalıştıklarını 
söyleyen Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi 
olarak ulaşımın her dalın-
da yatırımlarımıza hızla 
devam ediyoruz. Özellikle 
bu dönemde yeni yolların 
açılmasına büyük önem veri-
yoruz. Bursa kent içi trafiğini 
rahatlatacak ve kent içi ulaşı-
ma nefes aldıracak olan yeni 
yollar halkımızın da bizden 
en büyük talebi. Bu konuda 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
örnek projelere imza atıyo-
ruz” dedi.
Bursa’yı boydan boya geçen 
alternatif, 30 metrelik yol 

üzerindeki Küçükbalıklı’da 
bir binanın yıkımını ger-
çekleştirdiklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Daha önce 
İstanbul Caddesi’nden 
batıya, Sırameşeler Soğanlı 
bölgesinde Çelebi Mehmet 
Bulvarı’nı açmıştık ve orada 
250 bina yıkılmıştı. Şimdi 
de Yalova Yolu İstanbul 
Caddesi ile Gökdere arasını 
kamulaştırmayı sürdürüyo-
ruz. Bu bölgede de 174 bina 
bulunuyor ve bunlardan 154 
bina kamulaştırıldı. Sadece 
20 binanın kamulaştırılması 
henüz tamamlanmadı. Yakla-
şık 60 milyon TL bedeli, yal-
nızca bu alan için harcıyoruz. 
Buradaki çalışmalar da ilk-
bahara kadar tamamlanınca 
Yalova Yolu İstanbul Caddesi 
ile Gökdere arasındaki bağ-
lantı da gerçekleşecek” diye 
konuştu.
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2015’i dolu dolu geçirdik
Ulaşımdan spora, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda 
Türkiye ve dünyaya örnek yatırımları hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi sayesinde Bursa, 2015 yılını da dolu dolu geçirdi.

Raylı sistemi Terminal ile 
buluşturacak olan Kent 
Meydanı – Terminal T2 
tramvay hattı ihalesini 

kazanan firma ile sözleşme im-
zalandı. 2015, trafiğin kilitlenme 
noktasına geldiği iki önemli 
noktaya iki büyük kavşağın 
kazandırıldığı yıl oldu. Hizme-
te açılan BUTTİM Kavşağı ile 
İstanbul Caddesi’nde kesintisiz 
ulaşım için önemli bir adım 
atılırken, Yakın Doğu Çevre Yolu 
üzerinde sabah ve akşam saatle-
rinde trafiğin durma noktasına 
geldiği Demirtaş Çöplüğü yanına 
yapılan Demirtaş Köprülüğü 
kavşağı ile bu sorunun da önüne 
geçilmiş oldu. NOSAB köprüsü 
ve bağlantı yolları, Minareliça-
vuş yol çalışmaları, Yenişehir 
Söylemiş meydan ve yol düzen-
lemeleri, İznik cadde düzenle-
meleri, Yenişehir Çayırlı yol ve 
meydan düzenleme ile Gökdere 
üzeri Eğitim Vadisi köprüsü 
ve eski Gemlik yolu bağlantı 
yolları da hizmete açılan ulaşım 
yatırımları arasında yer aldı. 
Kent içi parklanma sorunun 
çözümüne yönelik olarak da 
Doğanbey Otoparkı bölgedeki 
parklanma yüküne çözüm getir-
di. Değirmenönü ve Karapınar 
Mahallelerini birbirine bağlayan 
köprü tamamlanma aşamasına 
gelirken, Ankara yoluna yoluna 
önemli bir alternatif olan Çelebi 
Mehmet Bulvarı’nın Osmangazi 
ve Yıldırım ilçeleri sınırlarında 
kalan bölümlerinde kamulaştır-
ma ve yıkımlar da hız kesmeden 
devam etti. Kent içinde ana cad-
delerin üzerinde olan ve yolun 
daralmasına neden olan binalar 
da Mimar Sinan Caddesi’nde ol-
duğu gibi yıkılarak, trafiğe nefes 
aldırıldı.

Bursa’nın en büyük parkı
Bursa, 2015 yılında en büyük 
parkı olan Hüdavendigar Kent 
Parkına da kavuştu. Bursa’yı 
yeniden yeşili ile anılan bir kent 
haline getirmek amacıyla kent 
merkezinin yanı sıra 17 ilçede 
de çevre yatırımlarına ağırlık ve-
ren Büyükşehir Belediyesi, Kent 
Ormanı yenileme çalışmaları 
ve Kocayayla’daki dönü-
şüm çalışmalarıyla 
da çevre adına 
önemli adımlar 
attı. Bursa’nın 
daha sağlıklı 
bir altyapıya 
kavuşması 
hedefiyle 
yer üstüne 
yapılan 
yatırımdan 
daha fazlası-
nı yer altında 
hayata geçi-
ren Büyükşehir 
Belediyesi, BUSKİ 
aracılığıyla 2015 yılında 
270 milyon TL’lik yatırım yaptı. 
Yıl boyunca 159 kilometrelik 
kanalizasyon hattı, 77 kilo-

metrelik yağmur suyu hattı, 4 
kilometrelik dere ıslahı ve 330 
kilometrelik içme suyu hattı 
tamamlanarak hizmete alındı. 
Bu çalışmalar kapsamında; Ova-
akça Pompa İstasyonu, Mudanya 
BUSKİ Hizmet Binası, Yenişehir, 
İznik ve Orhaneli Atıksu Arıtma 
Tesisleri, Kestel BUSKİ Şubesi, 
İnegöl Sarıpınar İçmesuyu Hattı, 
Gemlik Kurşunlu İçmesuyu 
Hattı, Hamitler Çöpten Elektrik 
Üretim Tesisi, Dobruca Hidroe-
lektrik Santrali ve İznik Hacı-
osman Sulama Göleti hizmete 
açılan tesisler arasında yer aldı. 
Bursa’nın sahil kenti kimliği 
çalışmaları kapsamında körfezin 
kirlilikten arındırılmasına yö-
nelik hazırlanan, içinde arıtma 
tesisleri, terfi istasyonları da 
barındıran 140 milyonluk proje 
ile sahillerin temizliği yönünde 
büyük bir adım atılmış oldu.

Büyükşehir her yerde
2015 yılı rutin bele-

diyecilik hizmet-
lerinin yanında 

eğitimden 
sağlığa ve 
sosyal yaşa-
ma kadar 
her alanda 
Bursa’nın 
Büyükşehir 
hizmetleriy-

le buluştuğu 
bir yıl oldu. 

Milli Eğitim ve 
Sağlık Müdür-

lüklerinin ihtiyacı 
olan hizmet birimleri 

Bursa’ya kazandırılırken, 17 
ilçedeki kırsal mahallelere yapı-
lan hizmet binaları ile vatandaş-
ların hizmete ulaşımına büyük 

kolaylık sağlandı. Barakfih Ma-
halle Konağı, Mirzaoba Mahalle 
Konağı, Keles Kemaliye Mahalle 
Konağı, İznik Müşküle Çok 
Amaçlı Salon, Bağlaraltı Hizmet 
Binası, Mudanya ve Erikli 112 
Acil Servis İstasyonları, Nilüfer 
Otizm Aile Destek Merkezi, 
İlkadım Gençlik Ve Aile Destek 
Merkezi, Bebek Emzirme ve Ba-
kım Odası, Mihraplı Abdülkadir 
Can İmamhatip Lisesi Konferans 
Salonu ve Kantini ile Mithatpaşa 
Ortaokulu Konferans Salonu, 
Büyükşehir’in hizmete açtığı 
tesisler arasında yer aldı. Zafer 
Okulları, Elmasbahçeler Orta-
okulu, Merkez Anadolu İmam 
Hatip Lisesi binalarının yeniden 
yapılması çalışmalarına da 2015 
yılında içinde başladı.

Sporda gurur yılı
Yeni stadın açılışıyla spor ya-
tırımları adeta taçlanmış oldu. 
Bursa ve belediye tarihinin en 
büyük yatırımı olan stadyumun 
yanı sıra Mihraplı Yüzme Havu-
zu, Harmancık Futbol Sahası, 
Hacivat Çınarönü Spor Tesis-
leri, Ovaakça Şarık Tara Spor 
Tesisleri, Millet Mahallesi Mesut 
Göçmen Spor Tesisleri, Mudanya 
Altıntaş Futbol Sahası, Atıcılar 
Spor Kompleksi, Erkek Lisesi 
Spor Salonu ve Umurbey Yüzme 
Havuzu da sporun hizmetine 
sunulan tesis arasında girdi.

Tarih ilmek ilmek işlendi
Bursa’nın tarih başkenti 
kimliğini perçinleyecek tarihi 
ve kültürel miras çalışmaları 
2015 yılında da hız kesmedi. Bu 
çalışmalar kapsamında ecdat 
yadigarı eserlerden Davutpaşa 
Mescidi, Darphane Binası, Eski-
şehir Han, Umurbey İpek Üretim 
ve Tasarım Merkezi, Karacabey 

Ulubatlı Hasan Heykeli, Alipaşa 
Çocuk Kütüphanesi, Cumalıkızık 
Müzesi, Tekke-i Cedid Konağı, 
Kapalı Çarşı, Yenişehir Aydoğdu-
bey Türbesi, Okçubaba Türbesi 
Çevre Düzenleme ve Çukur 
Mescit bulundukları bölgele-
re değer katan eserler olarak 
Bursa’ya kazandırıldı. Bunun 
yanı sıra Bursa Kapalı çarşıda 
çıkan yangında büyük zarar 
gören bölümlerin restorasyonu-
na hemen başlanırken, İnegöl’de 
çıkan yangında kül olan Beylik 
Hanı’ndaki restorasyon çalışma-
larına da hız verildi. 

Çiftçinin yüzü güldü
Bütünşehir uygulamasının 
ardından tüm ilçelerde kırsal 
kalkınmaya yönelik bir bir 
uygulamaya geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, Mustafakemalpa-
şa Ovaazatlı Biber Kurutma 
Tesisi’ni hizmete açtı. Yenişehir 
Terziler Sulama Göleti, Çelebi-
köy Mahalle Konağı, İnegöl Su-
lama Tesisi, İznik Tacir Sulama 
Göleti, Orhaneli Topuk Sulama 
Göleti, Keles Kıranışıklar Ürün 
Toplama Merkezi, Altıntaş Hiz-
met Binası, İznik Elbeyli Sulama 
Tesisi de tarımsal kalkınma yatı-
rımları arasında yer aldı. Bunun 
yanında üretimin desteklenmesi 
amacıyla her bölgenin toprak 
yapısına göre, çilek fidesi, ceviz 
ve kestane fidanı dağıtımı, malç 
serme makinesi, ceviz soyma 
makinesi, salça makinesi, arı 
kovanı, sera naylonu, buzağı 
kulübesi gibi ekipman destekleri 
de çiftçiye güç verdi.
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Ulaşımdan altyapıya, tari-
hi ve kültürel mirastan 
kırsal kalkınmaya kadar 
her alanda 2015 yılını 

yatırımlarla dolu dolu geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, 2016 
yatırımlarını da programladı. 17 
ilçenin tamamı yatırım progra-
mında en ince ayrıntısına kadar 
hesaplanırken, 2016 yılında 
yaklaşık 1 milyar 198 milyon 
122 bin TL’lik yatırım ön görülü-
yor. Yatırım kalemlerinde ulaşım 
442 milyon 932 bin TL ilk sırada 
yer alırken, sağlık ve sosyal 
hizmetlere 210 milyon 482 bin, 
yeşil alan ve çevre hizmetlerine 
ise 140 milyon 142 bin TL’lik 
yatırım planlanıyor.

Aslan payı raylı sisteme
Ulaşım için ayrılan 442 milyon 
932 bin TL’lik bütçenin 227 
milyon 454 bin TL’si Kent Mey-
danı – Terminal tramvay hattı 
başta olmak üzere raylı sistem 
yatırımları oluşturdu.  Asfalt 
kaplama çalışmalarına 99,6 
milyon TL, kamulaştırmalara 
40 milyon TL, köprü ve kavşak 
imalatlarına da 20 milyon TL’lik 
yatırım planlanıyor. 2016 yılı 
içinde trafik düzenlemelerine 
16,9 milyon TL, bordür tretuvar 
çalışmalarına 7 milyon TL, yol 
düzenlemesi ve yol yapımına 
14 milyon TL, teleferiğe ise 5 
milyon TL’lik yatırım yapılması 
öngörülüyor.

Tesisleşme devam ediyor
En büyük yatırım kalemlerinden 
biri olan ve 210 milyon 482 bin 
TL’lik yatırım öngörülen sağlık 
ve sosyal hizmetlerde de spor 
tesisi, eğitim tesisi ve sosyal 
tesis yatırımları ön plana çıkı-
yor. 2016 yılı içinde spor tesisi 
yapımlarına 34 milyon TL, sos-
yal tesis yapımına 26,7 milyon 
TL ve eğitim tesisi yapımına da 
26 milyon TL kaynak aktarıla-
cak. Mezarlık hizmetlerine 19 
milyon, halk eğitim hizmetlerine 
16,9 milyon, ilaçlama hizmet-
lerine 14 milyon, evde bakım 
hizmetlerine 9 milyon ve engelli 
hizmetlerine de 8 milyon TL’lik 
yatırım yapılacak.

Daha sağlıklı bir kent
Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent olması-
na yönelik yatırımlar da 2016 
yılında hız kesmeden devam 
edecek. Yeşil alan ve çevre 
hizmetlerine 2016 yılı için 140 
milyon 142 bin TL bütçe ayrı-
lırken, 64 milyon lira ile çevre 
düzenleme çalışmaları ilk sırada 
yer alıyor. Yeni park ve yeşil 
alan çalışmaları için 20 milyon, 
kamulaştırmalar için 19 milyon, 
atık yönetimi için 13 milyon ve 
cephe sağlıklaştırma için de 10 
milyon TL’lik yatırım yapılması 
öngörülüyor.

Tarihe yatırıma devam
Tarihi ve kültürel miras yatırım-
ları ile Bursa’nın UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmesini 

sağlayan Büyükşehir Belediye-
si, bu alandaki yatırımlarını 

2016 yılında da hız kesmeden 
sürdürecek. Tarihi, kültürel ve 
turizm hizmetlerine 89 milyon 
TL’lik bütçe ayrıldı. Kültürel et-
kinliklere 25,5 milyon, kültürel 
tesis yapımına 12 milyon, dini 
tesis bakım ve çevre düzenleme-
lerine 11 milyon, tarihi cephe 
sağlıklaştırmaya 4,6 milyon ve 
tarihi çevre düzenlemelerine de 
4,6 milyon liralık yatırım yapıl-
ması planlanıyor.

Dönüşüm
İstanbul yolu, Sıcak-

su –Tabakhane-
ler Bölgesi 

ve İntam 

Kentsel dönüşüm projelerinde 
2016 yılı içinde somut adımlar 
atmayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi imar hizmetlerine 
43 milyon TL bütçe ayırırken, 
bu bütçenin 20 milyon TL’si de 
kentsel dönüşüm yatırımları-
na harcanacak. İmar, ulaşım, 
yeşil alan ve çevre hizmetlerini 
hayata geçirmek için yapılacak 
kamulaştırmalar için ise 80 
milyon 477 bin TL’lik yatırım 
yapılacak.

Kırsal kalkınmaya destek
Yeni Büyükşehir yasası ile 
birlikte çiftçilerin ekipman, fide, 
fidan, tohum gibi üretim mater-

yalleri ile 
destek-

len-

mesinin yanında sulama tesisle-
ri, süt toplama ve ürün toplama 
merkezleri gibi her bölgeye özel 
projeler geliştiren Büyükşehir 
Belediyesi, kırsal kalkınma 
yatırımlarına 2016 yılında 25.8 
milyon TL’lik bütçe ayırdı. Sahil 
hizmetleri için 15,9 milyon 
TL’lik yatırım öngörülürken, 
araç makine işletme hizmetle-
rine 126 milyon, genel kamu 
hizmetlerine 55 milyon, itfaiye 
hizmetlerine 15 milyon, kent ve 
toplum düzeni hizmetlerine 8,9 
milyon, emlak hizmetlerine 6,5 
milyon, hizmet binalarına 13,8 
milyon, vatandaş iletişim hiz-
metlerine de 3,5 milyon TL’lik 
bütçe ayrıldı.

9

Yeni yılda da yatırım yağacak
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri 
bir bir hayata geçiren 
Büyükşehir Beledi-
yesi, 1 milyar 198 
milyon 122 bin TL 
olan 2016 yılı yatırım 
bütçesinde 443 mil-
yon TL ile aslan payı-
nı ulaşıma ayırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, en temel hedeflerinden birinin bütü-
nüyle kentteki yaşam kalitesini en üst seviyelere çıkarmak olduğunu belirterek, bu 
doğrultuda yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Altepe, göreve geldikleri 
ilk gün ‘Bundan sonra Bursa konuşulacak’ dediğini hatırlatarak, verdiği bu sözü ha-
yata geçirdikleri çalışmalarla tuttuklarını söyledi. Bursa’ya yapılacak bir proje için, 
tüm dünyayı taradıklarını ve her şeyin en iyisini Bursa’ya kazandırdıklarını hatırla-
tan Başkan Altepe, “Yaptığımız çalışmaların büyük bölümü Türkiye’de belediyeler 
tarafından örnek alınıyordu. Artık çıtayı daha da yükselttik ve projelerimiz dünya 
genelinde ses getiriyor. Bursa’yı sürekli dünya gündeminde tutacak çalışmalarımız 
devam ediyor. Bursa her türlü nimeti bünyesinde barındırıyor. Biz bu değerleri bir 
bir ortaya çıkarıyoruz. Bursa ve Bursalılar çok daha fazlasını hak ediyoruz. Biz de 
çalışmalarımızla Bursa’ya layık olmaya çalışıyoruz” dedi.
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Beyazıtpaşa’da  
sona gelindi
Bursa’nın turizmden 

hak ettiği payı alması 
için Cumhuriyet 
dönemi sivil mimarlık 

örneği yapılardan Osman-
lı eserlerine, 2300 yıllık 
Bitinya surlarından 8500 
yıllık Arkeopark’a kadar her 
alanda restorasyon çalışmala-
rını başarıyla sonuçlandıran 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yeşil’in Şible semtinde, üze-
rinde 6 bina bulunan Beyazıt 

Paşa Medresesi’nin yeniden 
ihyası için başlattığı çalışma-
larda sona gelindi. Binaların 
kamulaştırılıp yıkılmasının ar-
dından yapılan restorasyon ve 
rekonstrüksiyon çalışmalarıy-
la 600 metrekare alana sahip 
6 asırlık külliye tamamen gün 
yüzüne çıktı. Çelebi Mehmet 
dönemi eserlerinden biri olan 
tarihi medrese, kemerleri ve 
duvar işçilikleriyle ilk günkü 
orijinal halini almaya başladı. 

Tarihi medrese gün yüzüne çıkıyor

Bursa’yı çağdaş bir 
geleceğe taşırken 
kentin kültürel de-
ğerlerini de gün 

yüzüne çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Piremir 
Mahallesi’ne kültür merkezi 
olarak kazandırılacak Hançerli 
Fatma Sultan Medresesi’nde 
rekonstrüksiyon çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir 
bürokratlarıyla birlikte tarihi 
medresede sürdürülen çalışma-
ları yerinde inceleyen Başkan 
Altepe, son dönemde Bursa’nın 
ecdat emanetlerinin bir bir öne 
çıkarıldığını vurgulayarak, yer 
üstündeki eserlerde olduğu gibi 
yer altında kalmış ve zamanla 
yok olmuş tarihi değerlerin de 
kentte yeniden işlevsel olarak 
boy gösterdiğini söyledi.

Sultan 2. Bayezıt’ın torunu Hançerli Fatma Sultan tarafından 520 yıl 
önce yaptırılan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yer altında-
ki tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamın-
da restore edilen medresede çalışmalar hızla sürüyor.

550 yıllık camii yeni yüzüyle hizmette
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın tekrar canlandırıl-
ması çalışmaları kapsamında yenilenen Altıparmak Camii, çevre dü-
zenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete sunuldu.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı 
konuşmada, kentin 

tarihi mahallelerindeki eğitim 
kurumlarını, camileri ve hazi-
releri yeniden düzenlediklerini 
hatırlattı. Başkan Altepe, 550 
yıl önce Bursa’da Hoca Muhittin 
Mehmet Altıparmak tarafından 
yaptırılan Altıparmak Camii’nin 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi ve kültürel mirasın tekrar 
canlandırılması çalışmaları 
kapsamında ayağa kaldırıldığını 
anlattı.
Bursa’da kent ziynetlerinin aya-
ğa kaldırılması konusundaki fa-
aliyetlerin de hızla devam etti-
ğini vurgulayan Başkan Altepe, 
“Fatih Sultan Mehmet dönemin-

de 1470 yılında inşa edildiği 
günden bu yana vatandaşlara 
hizmet veren Altıparmak Camii 
yenilenerek çevre düzenlemesi 
yapıldı. Altıparmak’a değer 
katan bir eser daha ayağa kaldı-
rıldı. Bulunduğu semte de adını 
veren bu cami, o zamandan bu 
yana hizmet veriyor. Bizler de 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
caminin aslına uygun şekilde 
yenilenmesini ve buluşma 
mekanı halinde Bursa’ya kazan-
dırılmasını sağladık. Bursa, bu 
sayede yaşayan canlı bir tarih 
şehri olma yolunda bir önemli 

adım daha atmış oldu” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, Altıparmak 
Camii’nin düzenleme çalışmala-
rı kapsamında avluda bulunan 
bir binayı yıktıklarını, abdest 
alma mekanlarıyla birlikte 
avlu düzenlemelerinin yeniden 
yapıldığını, cami bahçesinin 
tüm hazireleriyle birlikte zemin 
kaplamasına kadar yeniden 
düzenlendiğini, ilave alanlarla 
birlikte cemaat için de güzel 
bir alanın gerçekleştirildiğini 
belirtti. 

İnegöl’de 500 yıllık 
tarih ayağa kalkıyor
Bursa’yı çağdaş bir ge-

leceğe taşırken kentin 
kültürel değerlerini de 
gün yüzüne çıkaran Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından 
eski işleviyle yeniden İnegöl’e 
kazandırılacak olan Beylik 
Han’daki restorasyon çalışmala-
rı hızla devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın tarihi ve kültürel 
mirasına sahip çıktıkları-
nı belirten Başkan Altepe, 
“Bursa’mızda bulunan ecdat 
yadigarı eserleri ve tüm tarihi 
değerleri ayağa kaldırıyoruz. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalarla 
artık Bursa, tüm dünyaya örnek 
olacak konuma geldi. Artık 
Bursa’mız, bir UNESCO Dünya 
Mirası ve evrensel değer olarak 
tescillendi. Bursa merkezinde 
yaptığımız çalışmalar artık tüm 
ilçelerimizde yaygınlaşmaya 
başladı. 17 ilçede tarihi ve kül-
türel miras ile ilgili yaptığımız 
çalışma 450’yi buldu” dedi.
“İnegöl’e yakışan anıtsal 
bir yapı olacak”
Büyükşehir’in tarihi ve kültürel 
değerlere yönelik çalışmaların-
dan birinin İnegöl Çarşısı’nda 
bulunan Beylik Hanı olduğuna 
işaret eden Başkan Altepe, 
“Kanuni Sultan Süleyman dö-

neminde yaklaşık 500 yaşın-
daki tarihi çarşının kalbinde 
İshakpaşa Külliyesi’nin tam 
yanında, çarşının merkezindey-
di. Önceki yıllarda da gözümüze 
çarpıyordu. Çarşının kalbinde 
en güzel eser olması gerekirken 
yılların yorgunluğu, deprem 
ve diğer yaşananlar sebebiyle 
harabe haline gelmişti. Geçti-
ğimiz yıllarda burada yaşanan 
felaket ile yanmıştı. Bu yangınla 
duvarların bir kısmı ayakta ka-
labilmişti. Ahşap olan bu yerin 
restorasyonunu yapmak bizlere 
düştü.  Hemen kolları sıvadık ve 
İnegöl Belediyesi’nin yardım-
larıyla restorasyon çalışmaları 
hızla sürüyor. Fiziki çalışmalar 
başlamış durumda. Kasım 
ayı sonuna kadar bu duvarlar 
toparlanacak. Yılbaşına doğru 
çatı kurulmaya başlanacak. 
Ahşap, pırıl pırıl bir çatı ile 
birlikte İnegöl’e yakışan güzel 
bir anıtsal yapı ortaya çıkacak” 
ifadelerini kullandı.
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Tarih için arkeolojik dalış başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin 

‘tarihi ve kültürel mirası 

tespit ve havadan fotoğ-

raflama çalışmaları’ kap-

samında ortaya çıkartılan 

1500 yıllık bazilikada su 

altı arkeolojik kazı çalış-

maları start aldı.

Henüz Büyükşehir sınır-
larına girmeden İznik 
üzerinde yapılan hava 
çekimlerinde göl içinde 

görüntülenen yaklaşık 1500 yıllık 
Batık Bazilika, Amerikan Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından 2014 yılı-
nın en önemli 10 keşfi arasında 
gösterilmişti. Tüm dünyanın ilgisini 
çeken batık bazilikanın evrensel 

bir değer olarak turizme kazandı-
rılmasını hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa 
Şahin koordinatörlüğünde çalışma-
lara başladı. Uludağ Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü’ndeki sualtı arkeo-
logları göl içindeki bazilikanın Aziz 
Neophytos Kilisesi mi yoksa İznik 

Konsili’nin toplandığı Konstantin 
Sarayı’nın bir parçası mı olduğunun 
belirlenmesi için dalış yaptı. Prof.
Dr. Mustafa Şahin’in yönettiği çalış-
mada balık adam kıyafetlerini giyen 
arkeologlar, İznik Gölü’ne dalarak 
bazilika çevresinde ilk tespit çalış-
malarını gerçekleştirdi.

Tahtalı camiine Büyükşehir eli değdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin tarihi ve kültürel mirasını öne çıkaran 
projeleri kapsamında 2 asırlık Tahtalı Köyü Camii’nin de orijinaline uygun olarak restore 
edildiğini söyledi.

Bursa’nın tarihi ve kültürel 
mirasını öne çıkaran projelerini 
bir bir hayata geçiren Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan restorasyonu devam eden Tahtalı 
Köyü Camii’nde incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm 
Dairesi Başkanı Aziz Elbas’tan projenin 
detayları hakkında bilgi alan Başkan 
Altepe, Bursa’nın tüm tarihi kültürel 
mirasına sahip çıkıldığını ifade ederek, 
“Bursa’daki anıtsal yapılar, birer birer 
restore edilerek ayağa kaldırılıyor ve 
tüm dönemlerin izleri bu yıllarda ortaya 
çıkarılıyor. Bunların işlevlendirilmesiyle 
birlikte de Bursa, yaşayan canlı bir tarih 
şehri ve bir müze kent olma yolunda 
hızla ilerliyor” dedi.
Bursa’nın değerleriyle, UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ne girdiğini hatırlatan Baş-
kan Altepe, artık bir evrensel değer hali-
ne gelen Bursa’nın merkezindeki anıtsal 
yapıları yenilerken kırsaldaki tüm 
eserlerin de ayağa kaldırıldığını kaydetti. 
Köylerde yok olma tehlikesi yaşayan ta-
rihi camilerin de bir bir yenilendiğini be-
lirten Başkan Altepe, “Bunlardan biri de 
Nilüfer İlçesi’ndeki Tahtalı Mahallesi’nde 
bulunan 200 yıllık tarihi camii… Özel-
likle kırsal mimari açısından önemli 
bir eser olan bu cami de sıkıntılıydı ve 
duvarları yıkılmak üzereydi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından projelendirilerek, 
proje onayları alındı ve ihalesi yapıldı. 
Caminin rekonstrüksiyonu ve restoras-
yonu gerçekleşiyor. Orijinaline uygun 
şekilde, kalem işleri, süslemeleri ve tüm 
ahşap özelliğiyle özellikli bir cami olarak 
ibadete açılacak” diye konuştu.

600 yıllık bir eser daha değerini buluyor
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Doğanbey ko-
nutları arasın-
daki 1450’li 
yıllardan yapı-
lan Kefensüzen 
Camiini ilk 
günkü ihtişamı-
na kavuşturmak 
için restorasyon 
çalışmalarını 
başlattı. 

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesini sağlayarak, 
kentin değerlerini evrensel değer-
ler haline getiren Büyükşehir Be-

lediyesi, tarihi kültürel miras çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. Kent merkezin-
de el değmedik tarihi eser bırakmamak 
için çalışmalarına titizlikle devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, Doğanbey TOKİ ko-
nutları arasında kalan, 1450’lerde yapılan 
Fatih Sultan Mehmet dönemi eserlerinden 
biri olan Kefensüzen Camii’nde de resto-
rasyon çalışmalarını başlattı. Bakımsızlık 
nedeniyle cephe duvarları ve çatısı oldukça 
yıpranan, habere görünümündeki yaklaşık 
600 yıllık cami, çalışmaların ardından ilk 
günkü orijinal görüntüsüne kavuşacak.

Yenişehir’de bir eser 
daha değerine kavuştu
Bursa Ovası’nın bir Türk 
yurdu haline gelmesinin en 
önemli adımlarından biri 
olan ve zaferle sonuçlanan 
Koyunhisar Savaşı’nda şe-
hit düşen Osman Gazi’nin 
yeğeni Aydoğdu Bey’in 
türbesi restore edildi.

Kent merkezinde hayata geçir-
diği tarihi ve kültürel miras ça-
lışmalarıyla Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girme-

sini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de rotayı merkeze yeni bağlanan 
ilçelere çevirdi. Bütünşehir uygulama-
sının ardından 10 ilçenin tamamında 
tarihi eser envanter çalışması yapan 
Büyükşehir Belediyesi, sadece bu 
ilçeleri kapsayan 450’nin üzerinde 
restorasyon projesi hazırlayıp, çalış-
maların startını verdi. Bu çalışmalar 
kapsamında ele alınan Yenişehir’in 
Koyunhisar Köyü’nde bulunan Osman 
Gazi’nin yeğeni ve Gündüz Alp’in oğlu 
Aydoğdu Bey’in türbesini restore ede-
rek, ilk günkü orijinal haline getirdi. 
Çalışmalar kapsamında türbeyi çevre-
leyen mezarlıkta da çevre düzenlemesi 
yapıldı.

Fethin kilidi Koyunhisar’da açıldı
Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, 
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman 
Çelik ile çok sayıda davetlinin katıldığı 
açılış töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Aydoğ-
du Bey ve Koyunhisar savaşı hakkında 
bilgi verdi. Bursa Ovası’nın bir Türk 
yurdu haline gelmesinde 1302 yılın-
daki Koyunhisar Savaşı’nın önemli bir 
rol üstlendiğini dile getiren Başkan 
Altepe, “Osman Gazi burada Bizans’ın 
Bursa, Kestel ve Kite tekfurlarının 
müttefik ordularına karşı önemli bir 
zafer kazandı. Onunla birlikte kah-
ramanca savaşan yeğeni Aydoğdu 
Bey ise bu savaşta şehit düştü. Onun 
buradaki kabrinin bulunduğu türbenin 
restorasyonu da bizlere nasip oldu. Bu 
yaptığımız çalışmalar ile ecdadımızın 
izinden gittiğimizi göstermiş oluyoruz” 
dedi.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Keles ve Harmancık’a yatırım yağmuru
Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Keles ve Harmancık’ta yaptığı ve yaklaşık 15 milyon TL’ye 
mal olan yatırımlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete alındı.

Başkan Altepe, Keles ve 
Harmancık’taki Büyükşehir 
yatırımlarını vatandaşların 
hizmetine soktu. İlk olarak 

Harmancık’ta yaklaşık 4.5 milyon 
TL’ye mal olan Harmancık-Keles 
bağlantı yolunu hizmete alan Başkan 
Altepe, ardından 92 çiftçiye 2 bin 576 
adet ceviz fidanı dağıttı. Harmancık’ın 
ardından Keles’e geçen Başkan Alte-
pe, burada 500 bin TL’lik maliyetle 
yenilenen Kemaliye Camii’nin açılışını 
gerçekleştirdi. Kemaliye Camii’nin 
ardından 850 bin TL’ye mal olan 
Sofular Mahallesi’ndeki kız öğrenci 
yurdunu hizmete alan Başkan Altepe, 
restorasyonu 500 bin TL’ye mal olan 
Yakup Bey Hamamı ile 550 bin TL’lik 
harcamayla düzenlenen kaymakam-
lık çevresini kullanıma açtı. Başkan 
Altepe, dağ ilçelerindeki son açılışı, 
7.5 milyon TL’ye mal olan Kocayayla 
Yolu’yla tamamladı. 

“Büyükşehir arkanızda” 
Sahip olduğu doğal zenginlikler, 
coğrafi özellikler ve stratejik ko-
num itibariyle dünyanın en önemli 
kentlerinden biri olan Bursa’yı tüm 
ilçeleriyle birlikte kalkındırmayı hedef 
seçtiklerini, çalışmaları bu uğurda 
gece gündüz devam ettirdiklerini 
vurgulayan Başkan Altepe, “Bugün 
burada yapılan yatırımlar da bunun 
göstergesidir. Birçok konuda Bursa 
örnek gösteriliyordu, şimdi kırsal 
kalkınmada da bu emareler görülme-
ye başlandı. Kırsal kalkınma, tarım 
ve hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal 
kesimin göç vermemesi gibi konularda 
örnek çalışmaları Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yapıyor. Bu bölgede ne 
lazımsa biz varız, Büyükşehir arkanız-
da” dedi.

Milyonluk yatırımlar 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Keles’teki Yakup Çelebi 
Hamamı, tarihi ve kültürel mirasın 
korunması ve geleceğe taşınması kap-
samında yenilendi. Hizmete alınan ve 
soğukluk ile halvetlikten oluşan 120 
metrekarelik tarihi yapı, yine hamam 
olarak faaliyet gösterecek. Keles Kay-

makamlığı düzenlemesi kapsamında, 
Atatürk heykeli zemin kaplaması sö-
külüp yeniden yapıldı. 3 ayda tamam-
lanan çalışmalar kapsamında; çevre 
aydınlatma, makam aracı otoparkı, 
bahçeye oturma bankları koyulması, 
seyirci tribünü, bahçe duvarlarının 
panel kaplama yapımı gerçekleştirildi. 
Keles’teki yol çalışmaları kapsamında; 
Kocayayla Yolu’nda 6 bin metrelik 10 
bin 350 ton sıcak asfalt yapıldı. 820 
metrelik diğer bir yolda 5 bin 304 ton 
sıcak asfalt, 48 bin 100 metre sathi 
kaplama, 43 bin 713 metrekare parke 
taşı döşeme işlemi yapıldı. 6 bin 850 
metrelik bir başka yolda da 15 bin 
650 ton asfalt kaplama ve yama, 48 
bin metre sathi kaplama çalışması 
gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti 
arasında yapılan protokolle, Keles’teki 
kız öğrenci yurdu da hizmete alındı. 
Mevcut kaba inşaatı biten binada, tüm 
ince işleri ve bahçe duvarları Büyük-
şehir Belediyesi tarafından tamamlan-
dı. Harmancık’ta hizmete alınan yol 
çalışmaları kapsamında, 15 metrelik 
Keles-Akalan Bağlantı Yolu’nda 18 bin 
650 ton sıcak asfalt döküldü. Bin 400 
metrelik başka bir yolda, Bin 85 ton 
sıcak asfalt çalışması yapıldı. 9 bin 
274 metrekare parke taşı döşendi. 
16 bin 400 metrelik diğer bir yolda 
ise 19 bin 750 ton asfalt kaplama 
çalışması yapıldı. Harmancık’ta ayrıca; 
sahip olunan alanlara dikilmek üzere 
92 çiftçiye, 2 bin 576 adet ‘chandler’ 
çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı. 

Keles’e ürün toplama merkezi
Büyükşehir Belediyesi tara-

fından Keles’in Kıranışıklar 
Köyü’nde inşa edilen ve tüm 
civar köylere hizmet vermesi 

beklenen ürün toplama merkezi, 
tamamlanma aşamasına geldi.
Başkan Altepe, ilçe belediyeleriyle 
birlikte üreticinin desteklenmesine, 
göç veren bölgelerdeki göçün önüne 
geçilebilmesine yönelik faaliyetleri 
sürdürdüklerini ifade etti. Özellikle 
dağ bölgelerindeki üretimin daha 
nitelikli hale gelerek mülk sahibi 
ailelerin kazançlarının artmasını 
istediklerini belirten Başkan Altepe, 
bu yöndeki yatırımlara devam ettik-
lerini belirtti. Keles’in Kıranışıklar 
Köyü’nde yaptırılan ve 800 metreka-
relik alana sahip olan ürün toplama 
merkezinin de bunlardan biri oldu-
ğunu ve yaklaşık 1 ay sonra hizmete 
gireceğini kaydeden Başkan Altepe, 
“Çevre düzenlemeleri ve asfalt 
çalışmalarıyla birlikte burası, başta 
çilek, kiraz ve ahududu gibi ürünlerin 
toplanacağı güzel bir merkez olacak” 

dedi. Üretilen ürünlerin toplanma-
sında ve pazarlanmasında bölgenin 
can damarını teşkil edecek merkezin 
Keles ve civarındaki tüm köylere 
hizmet edeceğini söyleyen Başkan 
Altepe, “İnşallah köylünün ürünü bu-
rada değerlenmiş olacak. Nitelikli bir 
şekilde pazarlara verilecek. Bereket 
de artmış olacak” diye konuştu. 
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke 
ise, Uzunöz, Kemaliye, Alpagut ve 
civar köyler için Kıranışıklar’da Pazar 
oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 

Çilekte kalite 
Büyükşehir’le 
artıyor
Başta dağ ilçeleri olmak üzere 
kırsal kesimde yaşanan göçün 
önlenmesi için bu bölgelerde 
kırsal kalkınmayı amaçla-
yan Büyükşehir Belediyesi, 
Orhaneli’nin Göynükbelen 
Mahallesi’nde 254 bin adet 
çilek fidesi dağıttı. 

Özellikle kırsal kalkınmanın 
sağlanması hedefiyle, çiftçilere 
koyun ve yem dağıtımı, yem bitkisi 
tohumu, arı kovanı, sera naylo-

nu, çatı malzemesi, salça makinesi, malt 
serme makinesi, ceviz soyma makinesi 
gibi ekipman desteği sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, kaliteli üretim için de düğmeye 
bastı. Özellikle dağ ilçelerinin önemli geçim 
kaynaklarından olan çilek üretiminin gide-
rek azalması üzerine MÜSİAD Bursa Şubesi 
ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 
önemli bir ihracat hacmine sahip olan bu 
ürünü, yeniden bölge çiftçinin umudu ha-
line getiriyor. MÜSİAD ile yapılan protokol 
kapsamında Büyükorhan, Harmancık,  Ke-
les, Kestel, Orhaneli, Osmangazi ve Nilüfer 
ilçelerinde toplam 1,5 milyon adet çilek 
fidesi dağıtılması amaçlanırken, dağıtımlar 
Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nden 
başladı. Göynükbelen’de çilek üretimi 
yapan 64 çiftçiye 254 bin adet çilek fidesi 
dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinde 
kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla ça-
lışmalara Büyükşehir yasası gündemde bile 
yokken başladıklarını hatırlatarak, artık bu 
bölgelerin sorumluluk alanında olduğunu, 
yatırımların da katlanarak artacağını söy-
ledi. Bölgede yaşan vatandaşların gelir dü-
zeyinin artması ile göçün önlenebileceğini 
dile getiren Başkan Altepe, “Biz istiyoruz ki 
sizin gelir seviyeniz artsın, yaşam kalitesi-
niz yükselsin. Göç dursun hatta tersine göç 
başlasın. Bugün de bunun için buradayız. 
Daha kaliteli fidelerle çilek üretimi artsın 
sizin de kazancınız yükselsin” dedi.
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Muhteşem kış konseri 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Bando, Türk Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği bölümleri ve Çalgıcı Mektebi 
Roman Orkestrası’ndan oluşan 123 kişilik sanatçı kad-
rosuyla gerçekleştirdiği ‘Kış’ konserinde, sanatseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışma-
larını sürdüren Bando, 

Türk Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, Çalgıcı Mek-
tebi Roman Orkestrası ve 

icra toplulukları, özel 
konserde bir araya 

geldi. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Osman-
gazi Salonu’nda, 

Şaban Gülşen’in 
şefliğinde gerçekleştirilen 
konseri, Büyükşehir Beledi-
yesi çalışanları ve vatandaş-
lar yoğun ilgiyle izledi. 123 
sanatçının sahneye çıktığı ge-
cede, sanatçılar solo ve koro 
olarak seslendirdikleri eser-
lerle müzikseverlere unutul-
maz bir akşam yaşattı. Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği’nin değerli eserlerini 
seslendiren sanatçılar, yöresel 

parçalarla da sanatseverleri mest 
etti. Balkanlardan Kafkaslara, 
Ege’den Doğu’ya, Karadeniz’den 
Akdeniz’e kadar birçok farklı böl-
geden haraketli parçayı seslendi-
ren sanatçılar, şarkılarla salonu 
coşturdu. Bahtiyar Özdemir ve 
Aysun Taşçeşme, sosyal medyada 
fenomen olan ‘Aşk Çiçeğim’ par-
çasını Bursalılar için bir kez daha 
okudu. Modern dans gösterisinin 
de sahnelendiği gecede, Hint 
figürleri taşıyan şarkı ise büyük 
beğeni topladı. Sanatseverlerin 
de şarkılara eşlik ettiği gecede, 
123 kişilik dev kadro sanatsever-
lerden büyük alkış aldı. Konse-
rin sonunda Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
adına Muhsin Özlükurt, orkestra 
şeflerini, bölüm başkanlarını ve 
sanatçıları tebrik ederek çiçek 
verdi. Keyifli gecenin hazırlanma-
sında emeği geçenlere teşekkür 
eden Özlükurt, 14 Şubat Sevgili-
ler Günü’nde de özel bir konser 
verileceğini söyledi.

Bursa ipeği yeniden can buluyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım İlçesi’ne kazandırdığı Umurbey İpek 
Üretim ve Tasarım Merkezi ile Umurbey Yüzme Havuzu, hizmete açıldı.

Bursa’nın değerlerini 
bir bir gün yüzüne 
çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentte, 

ipek üretiminin yeniden canlan-
dırılması adına sürdürdüğü faa-
liyetlerine her gün yenileri ekle-
niyor. Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan Umurbey İpek Üre-
tim ve Tasarım Merkezi ile aynı 
kompleks bünyesinde kadınlara 
hizmet verecek olan Umurbey 
Yüzme Havuzu tamamlanarak 
bölgeye kazandırıldı.
Bölgeye değer katacak
Umurbey İpek Üretim ve Tasa-
rım Merkezi’nin tarihi hakkında 
da bilgiler veren Büyükşehir 

Belediye Başkanı Başkan Altepe, 
“Özel mülkiyetten takas yoluyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetine geçen Eteler Doku-
ma Fabrikası olarak bilinen alan 

üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 
1080 metrekarelik tescilli 
fabrika yapılarından oluşan 
yapı, yaklaşık 4185 metrekare 
açık alanla birlikte toplam 5265 

metrekarelik bir 
alanı kapsıyor. 
Tüm bu kültürel, 
sosyal ve sportif 
amaçla kullanıla-
cak kompleks alanı 
içerisinde tescilli 
fabrika yapıları ile 
bunlara ait kazan, 
yeni havuz yapısı 
ve tescilli çınar 
ağacı, tescilli boya 
havuzu, tescilli 
istinat duvarı ve 
sivil mimarlık 

örneği bir binaya ait temel ka-
lıntılarını barındıran halka açık 
park alanı bulunuyor. Bu yapılar 
1940-1950 yılları arasındaki 2. 
ulusal mimarlık dönemine ait 
üslupta ipek fabrikaları olarak 
inşa edilmiştir. Yapısal anlam-
da yıkılmakta olan, can ve mal 
güvenliğini tehlikeye sokan söz 

konusu yapılarla ilgili gelen 
talepler doğrultusunda resto-
rasyon gerçekleştirildi” şeklinde 
konuştu.
Müezzinoğlu’ndan övgü
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Mü-
ezzinoğlu da Bursa’nın önemli 
bir mirası olan ipeğe sahip çıkan 
Başkan Altepe’yi tebrik etti.

Karacabey de 
sosyal tesisine 
kavuştu
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm 

ilçeleriyle birlikte Bursa’yı daha 
yaşanabilir hale getirmek amacıyla 
sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 

kent merkezinde takdir toplayan sosyal 
tesislere Karacabey ile bir yenisi daha ek-
lendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, açılış töreninde yaptığı konuşma-
da, kente değer katan sosyal tesislerin 
bir bir Bursa’nın tüm ilçelerine 
kazandırıldığını söyledi.

“İlçeye değer katacak”
Bursa’nın tüm ilçelerinin en 
güzel hizmetlerle buluştuğunu 
anlatan Başkan Altepe, “Tüm 
ilçelerimizi daha kaliteli yaşam 
alanlarıyla buluşturma hedefiy-
le çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bursa’da çok beğenilen ve takdir 
kazanan sosyal tesisleri ilçelerimize de 
kazandırıyoruz. Karacabey’de parkta 
bulunan atıl binalar ile göleti değer-
lendirerek buraya rekreasyon alanları 
ve çevre düzenlemeleriyle birlikte güzel 
bir tesis kazandırdık. BURFAŞ tarafından 
işletilecek olan tesis, Karacabey’in en güzel 
yerlerinden ve halkın uğrak noktalarından 
biri olacak. Bu sosyal tesis ilçeye daha da 
değer katacak” diye konuştu.

Çamlıtepe camii 
temeli atıldı

Yaz aylarında nüfusu 100 
binlere ulaşan Gemlik 
Kumla’da bölge halkının 
en önemli taleplerinden 

biri olan cami sorunu da Büyük-
şehir Belediyesi’nin destekleriyle 
ortadan kaldırılıyor. Çamlıtepe 
Mahallesi Cami Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği’nin Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla hayata 
geçireceği Çamlıtepe Camii’nin 
temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, camile-
rin sadece namaz kılınan mekanlar 
olmadığını hatırlatarak, “Camiler 
her türlü eğitimin verildiği, önemli 
toplanma ve istişare alanlarıdır. 
Bu bölgede de halkımızın yoğun 
talebi vardı. Bu aşamaya gelinceye 
kadar gerek projenin hazırlanma-
sı, gerek planların yapılması için 
yoğun emek harcanmış. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 
Büyükşehir Belediyesi burada, 
Gemlik Belediyesi burada. İnşallah 
kısa zamanda açılışını da birlikte 
yapacağız. Gerek mimarisi gerekse 
çevre düzenlemeleriyle Çamlıtepe 
Mahallesi ayrıcalıklı bir toplanma 
merkezine kavuşmuş olacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin katkılarıyla Gem-
lik Kumla’nın Çamlıtepe 
Mahallesi’ne yaptırılacak 
Çamlıtepe Camii’nin 
temeli törenle atıldı.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 14

Erkek Lisesi spor salonuna kavuştu
Bursa’yı her alanda geleceğe taşıyan hizmetlere imzasını atan Büyükşehir Belediyesi, ‘spor 
kenti Bursa’ hedefiyle Bursa Anadolu Erkek Lisesi’ne de modern bir spor salonu kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, törende yaptığı 
konuşmada, 1883 yılında Sul-
tan Abdülhamit Han tarafından 

yaptırılan okulun değerine işaret ede-
rek, “Bursa’nın köklü eğitim kurum-
larından olan Erkek Lisesi, Bursa’nın 
132 yıllık marka bir eğitim kurumudur. 
Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasında 
en önemli eserlerinden biri de Erkek 
Lisesi’dir. Eğitim kurumlarına destek-
lerimiz sürüyor. Bu kapsamda kentin 
merkezindeki tarihi yapılarımızın da 
eksiklerini gideriyor, modern hale 
getiriyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin okulda 
gerçekleştirdiği çalışmalardan örnek 
veren Başkan Altepe, her zaman Bursa 
Anadolu Erkek Lisesi ve Bursa Erkek 
Lisesi Mezunları Derneği’nin yanında 
olduklarını ifade etti.

“Bursa Erkek Lisesi de şanına 
uygun hale geliyor”
Eski adı ‘Bursa Mekteb-i Sultanisi’ 
olan Bursa Erkek Lisesi’nin 132 yılda 
sanat, sosyal, kültürel ve politik hayata 
çok değerli isimler kazandırdığını da 
hatırlatan Başkan Altepe, “Bursa’nın 
köklü eğitim kurumuna yakışır bir 
projenin açılışını yapıyor olmaktan 
dolayı mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak Erkek Lisesi’ne üzeri meydan 
olacak şekilde modern bir spor salonu 
kazandırdık. Türkiye gelişiyor, bu ko-
nuda da gençlerimize büyük iş düşüyor. 
Gençlerimizin, sağlıklı, eğitimli, sporcu 
bireyler olmaları için gayret gösteri-
yoruz. Spor salonu da okulun marka 
değerine yakışacak. Çevre düzenle-
meleri de yapıldı. Eski binanın cephe 
düzenleme çalışmalarını da Büyükşehir 
Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz. 
Tarihi okullar yenileniyor. Bursa Ana-
dolu Erkek Lisesi de şanına uygun hale 
geliyor” diye konuştu.

Okullar sporla 
şenleniyor
Büyükşehir Belediyesi’nin 
okul spor etkinlikleri kap-
samında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle ortaklaşa 
düzenlediği Büyükşehir Fizik-
sel Etkinlik ve Oyun Günleri, 
okulların açılmasıyla tekrar 
hız kazandı. 

Resmi müsabakaların dışında kalan 
sportif, sanatsal ve kültürel faali-
yetlerin yapıldığı Fiziksel Etkinlik 
Oyun Günleri ve Büyükşehir Okul 

Sporları, okulların açılmasıyla tekrar start 
aldı. Şu ana kadar 2 ayda  28 bin öğrenciyi 
sporla buluşturan proje, Nilüfer İlçesi Ab-
durrahman Vardar İlköğretim Okulu’nda 
da öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.
Abdurrahman Vardar İlköğretim Oku-
lu’ndaki etkinliklerin açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kap-
samında Aralık ayında açılışı yapılan okul 
etkinliklerinin 17 ilçede değişik program-
larla devam ettiğini vurguladı. Bugüne 
kadar 3 merkez ilçede 18 okulda 15 bin 
746 öğrencinin etkinliklerle buluştuğunu, 
diğer 14 ilçedeki 56 ilkokulda da 12 bin 
250 öğrencinin organizasyonlara katılım 
sağladığını belirten Başkan Altepe, proje 
kapsamında 74 ilkokulda 28 bin öğren-
cinin fiziksel etkinlik ve oyun günlerinde 
buluştuğunu ifade etti. Başkan Altepe, 
“2015-2016 eğitim öğretim yılında 
Büyükşehir okul sporları kapsamında 
toplamda 17 ilçemizde 216 bin öğrenciye 
ulaşmayı hedefledik. Çalışmalarımız İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 17 il-
çemizde Büyükşehir Belediyesinin destek 
ve katkıları ile devam etmektedir” dedi.

Bu sezon spor şenlikleriyle Bursa’nın tüm 
ilçelerinde çocuklara ulaşmayı ve onları 
spora teşvik etmeyi, kötü alışkanlıklar-
dan alıkoymayı hedeflediklerini belirten 
Başkan Altepe, “Gençler boşa zaman 
geçirmesin, spor yapsın ve sağlıklı bir 
nesil olarak Bursa’nın Türkiye’nin gelece-
ğine katkı koysun istiyoruz. Sizler bizim 
geleceğimizsiniz. O yüzden gözbebeğimiz-
siniz. Türkiye’nin olduğu gibi Bursa’nın da 
hedefleri var. Bu konuda size çok sorum-
luluk düşüyor. Şehrimize sahip çıkmak, 
doğayı koruyarak geliştirmek en önemli 
göreviniz. Onun için sizin en güzel şekilde 
yetiştirmemiz gerekiyor. Bu tür organizas-
yonları da bu nedenle yapıyoruz. Büyük-
şehir tüm imkanlarıyla arkanızda. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu.

Spor ve eğitime destek sürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin her köşesinde eğitime destek ol-
duklarını söyleyerek, Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir spor salonu 
kazandırılacağını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi bürokratlarıyla 
birlikte Öztimurlar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti, 
okulda incelemelerde bulundu. Genç-
lerle sohbet eden ve öğrencilerin spor 
antrenmanlarına da katılan Başkan 
Altepe, Bursa’nın spor kenti olması 
yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü 
vurgulayarak, “İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve kent dinamikleri ile öğrenci-
lerimizin en güzel şekilde yetişmeleri, 
sporcu ve sağlıklı bir nesil olarak 
gelişmeleri konusunda elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda da 
öncelikle okullardaki eksiklerin gideril-
mesine hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.

Gençlere tam destek
Gençlerin spora teşvik edilmesinin öne-
minin altını çizen Başkan Altepe, “Okul-
larımızın taleplerini birer birer yerine 
getiriyoruz. Bu okulda da sınıfın biri 
spor salonuna çevrilmiş ve gençlerimiz 
burada spor yapıyor. Osmangazi İlçesi 
Emek’te faaliyet gösteren ve bine yakın 
öğrencisi olan okulda spor alanında 
büyük ihtiyaç var. Bu okula da spor 

tesisi kazandıracağız. Okulun bahçe-
sinde uygun bir alana en kısa zamanda 
bir spor salonu yapacağız. Okulun diğer 
eksiklerinin de tamamlanmasıyla genç-
lerimize daha güzel eğitim verilmesi 
için koşulların iyileştirilmesine katkı 
sağlamış olacağız” diye konuştu.
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Yeni şampiyonluklar burada yaşanacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
temeli 2011 yılının 
Haziran ayında atılan, 

400 bin metrekare proje 
alanı ve 190 bin metrekarelik 
inşaat alanıyla Bursa’nın en 
büyük anıtsal yapılarından 
biri olan Bursa Büyükşehir 
Stadyumu şölen gibi bir 
törenle açıldı. Bursalıların 
yoğun ilgi gösterdiği açılış tö-
renine Fettah Can konseri ve 
bando gösterisinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanı Yıldırım 
Demirören, Bursaspor Kulüp 
Başkanı Recep Bölükbaşı, 
Bursa Milletvekilleri, ilçe 
belediye başkanları da katıldı. 
Tören, Bursaspor Teknik 
Direktörü Hamza Hamzaoğlu 
ve futbolcuların sloganlar 
eşliğinde saha çıkması ve 
istiklal marşının okunması ile 
başladı.

Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından 

yaptırılan yeni stad-

yum Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 

da katıldığı törenle 

şölen havasında 

açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da konuşmasında 
Bursaspor’a ağırlık verdi. 
Erdoğan, “Mutluyum, Bursa 
şanına yakışır böyle güzel bir 
stadyuma sahip oldu. Çünkü 
Bursaspor sıradan bir 
kulüp değil. Bursaspor 
şampiyonluğu yaşamış 
bir kulüptür. Şampiyona 
da böyle bir stadyum 
yakışırdı. Altyapınızı 
gezdim, gördüm. Güçlü 
bir altyapıya sahip olan 
Bursaspor şu andaki 
kadrosuyla dahi bulun-
duğu sıraya layık değil. 
İnanıyorum ki bu kadro 
bu son değişiklikle Hamza 
hocayla farklı bir yere 
gelecektir. Tarafsızım 
bunu da söyleyeyim. Bu 
seyirci inşallah sabırla 
Bursaspor’un layık oldu-
ğu yere çıktığını görecektir. 
Bursaspor’a başarılar diler-
ken, birliğinizden beraberliği-
nizden taviz vermeyin. Bizim 
biliyorsunuz 4 başlığımız var. 
Tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet. Bu duygu-
larla Bursaspor’a bu sezonda 
tekrar başarılar diliyorum. 
Başarının artarak devamını 
diliyorum. Kalın sağlıcakla” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış 
kurdelesinin kesilmesiyle 
başlayan havai fişek gösterisi 
ise hem stadyum içinde hem 
stadyum dışında renkli görün-
tülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, ecdat yadiga-

rı, kültür ve medeniyet başkenti 
Bursa’da çok özel bir gün yaşadık-
larını belirterek, 190 bin metre-
kare alanı ile belediye ve Bursa 
tarihinin en büyük eserini hizmete 
açtıklarını söyledi. Bursa’ya ve 
Türkiye’ye prestij kazandıran yeni 
stadyumun daha tamamlanma-
dan dünyada ses getiren ödüller 
aldığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 50 milyon TL’lik katkısı 
ile Cumhurbaşkanımız başta ol-
mak üzere ve tüm katkı sağlayan-
lara Bursa halkı adına teşekkür 
ediyorum. Cumhurbaşkanımızın 
destek ve himayelerinde gerçekle-
şen bu yapı ülkemizin ve kentleri-
miz geldiği konumu ortaya koyan 
güzel bir eser olmuştur. Dünyada 
parmakla gösterilen bir stadyum 
oldu” dedi.
Sporcu sayısı 3 kat arttı
Bursa’nın spor kenti olması yolun-
da da çalışmalarının hızla sürdü-
ğünü ifade eden Başkan Altepe, 
“Bizden önce yapılan 19 tesise 
karşın 224 tesis ile Bursa’da spor 
kulübü sayısını yüzde 50 artırdık, 
sporcu sayısı da 3 kat arttı. Yaşam 
kalitesinde daha önce 28- 30’uncu 
olan Bursa, Türkiye’de birinci 
sıraya yükseldi. Bizim işimiz 
eserler bırakmak. 136 yıl sonra 
yaptığımız belediye binası gibi, 
bilim merkezi gibi bu stadyum 
gibi eserleri kazandırmak da bize 
nasip oldu” dedi.

Bursa tarihinin 
en büyük eseri

Bursa’nın şanına yakıştı

Stadyumdaki ilk resmi maçta Bursaspor, yeşil-beyazlı taraftarların büyük çoşkusuyla Trabzonspor’u 4-2 yendi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 16

Bursa’nın ‘Güz’el halleri
‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın ‘Güz’ kategorisinde dereceye 
giren eserlerin sahipleri ödüllerine kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
BUFSAD’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 
‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın 
‘Güz’ kategorisinde ödül heyecanı yaşandı. 

Yarışma ile bir yıl boyunca Bursa’nın 4 mevsimin-
den en güzel görüntüler fotoğrafa yansıdı.
‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın ‘Güz’ 
kategorisi ödül töreni, Ressam Şefik Bursalı Sanat 
Galerisi’nde gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 
toplam 831 fotoğrafın katıldığı yarışmada Bülent 
Terzi’nin ‘Duraklı Köyü’ adlı fotoğrafı birinci, 
Ahmet Çetin’in ‘Sonbahar Sabahında Kozahan’ 

adlı fotoğrafı ikinci ve Melek Kaya’nın ‘Botanik 
Park’ isimli fotoğrafı ise üçüncü oldu. 46 fotoğra-
fın sergileme kazandığı yarışmada; Bülent Terzi, 
Hayri Yıldırım ve Orhan Çelebi’nin fotoğrafları da 
mansiyon ödülüne değer bulundu. Yarışmada de-
receye giren ve mansiyon alan eserlerin sahipleri-
ne, ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışma 
sonucu dereceye girenlerden birinciye 3 bin TL, 
ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, mansiyon ödül-
lerine ise 500’er TL para ödülü de verildi. 

Avrupa şehrinden 
dünya kenti Bursa’ya
Avrupa Konseyi tarafından 1991 yılın-
da ‘Avrupa Şehri’ unvanı verilen Bur-
sa, özelikle son 7 yılda Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle 
sadece Avrupa’nın değil dünyanın dik-
katini üzerine çekmeyi başaran bir kent 
haline geldi.

Stadyum’dan Açıkhava 
tiyatrosuna kadar 
birçok proje alanında 
uzman Avrupalı kuru-

luşlar tarafından ödüle layık 
görülürken, Bursa 2015’te 
en cok konusulan kentlerin 
başında geldi.
Dünyaya heyecan verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
temeli 2011 yılının Haziran 
ayında atılan, 400 bin met-
rekare proje alanı ve 190 bin 
metrekarelik inşaat alanıyla 
Bursa’nın en büyük anıt-
sal yapılarından biri olan 
Bursa Büyükşehir Stadyu-
mu, daha tamamlanmadan 
dünya gündemindeki yerini 
almıştı. Açılışı Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yapılan stadyum 

Avrupa’nın en prestijli 
gayrimenkul ödüllerinden 
olan ‘Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri (International Pro-
perty Awards)’ Yarışmasın-
da mimarisiyle ödüle layık 
görülürken, İngiltere’nin 
yüksek tirajlı The Teleg-
raph gazetesi tarafından da 
dünyada heyecan uyandıran 
10 stadyum projesi arasında 
gösterdi.
Dünya keşfi
Bursa’yı dünya gündemi-
ne taşıyan olaylardan biri 
de Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İznik Gölü içinde 
görüntülenen batık bazilika 
oldu. İznik ilçesinin Büyük-
şehir Belediyesi bünyesine 
dahil olmasının ardından 
bölgeyi karadan olduğu 
kadar havadan da tarayan 
Büyükşehir ekipleri, hava 
fotoğrafları çekimi sırasında 
göl kıyısının 20 metre açı-
ğında 1.5-2 metre derinlikte 
bazilika formunda bir kilise 
kalıntısını görüntüledi. İlk 
kez görüntülenen batık 
bazilika, bu alanda otorite 

olarak kabul edilen Amerika 
Arkeoloji Enstitüsü, resmi 
web sitesinde yayınladığı 
2014 yılında, ‘Dünyadaki En 
Önemli 10 Arkeolojik Keşif’ 
arasına İznik gölündeki 
batık bazilikaya da yer verdi. 
Aynı zamanda Enstitü’nün 
iki ayda bir yayınlanan der-
gisinin Ocak ayı sayında da 
İznik Gölü’ndeki Bazilika’ya 
geniş bir yer verildi.
En İyi Aktivite Mimarisi
Bursa’nın yeni ‘Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu Projesi’, 
İngiltere’de yapılan Eu-
ropean Property Awards 
ödüllerinde ‘En İyi Aktivite 
Mimarisi’ dalında 1.’lik ödü-
lünü aldı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde 
Bursa’ya yeniden kazandırı-

lacak olan ‘Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu’, 22 Eylül’de 
resmi açıklamaların yapıldı-
ğı Londra Grosvenor House 
Hotel’de ‘En İyi Aktivite/
Eğlence Alanı Mimarisi’ 
kategorisinde ödüle layık 
görüldü. 
Avrupa’nın ‘Yeşil  
Başkenti’ olmaya aday
Avrupa Komisyonu’nun 
2010 yılından beri her yıl 
çevre dostu şehir yaşamını 
teşvik etmek üzere düzen-
lendiği ve bugüne kadar 
Avrupa ülkelerinden 7 şeh-
rin kazandığı Avrupa Yeşil 
Başkenti Yarışması’nın 2017 
yılı etabına Türkiye, Porte-
kiz, İrlanda, Almanya, Hol-
landa, Finlandiya, Portekiz, 
Macaristan ve İsveç’ten 12 
kent aday oldu. Türkiye’den 
Bursa ve İstanbul’un adaylık 
dosyaları konsey tarafın-
dan kabul edildi. Böylelikle 
Bursa, Avrupa’nın Yeşil Baş-
kentler haritasındaki aday 
kentler arasında İstanbul ile 
birlikte yerini almış oldu.


