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BÜYÜKŞEHİR’DEN 759 MİLYON TL’LİK YATIRIM

16 3 16

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan çağdaş, yaşanabilir bir kent hedefi 

doğrultusunda 17 ilçede hayata geçirilen 
759 milyon 30 bin TL’lik yatırımın da 

içinde bulunduğu toplam 1 milyar 103 
milyon 442 bin 293 TL’lik yatırım Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi 
ve merkezi hükümet tarafından 
yapılan yatırımları hizmete 

açmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe 
ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın 
kızı Merve Burkay’ın düğün törenine 
katılmak için Bursa’ya geldi. Bursa 
programı kapsamında ilk olarak İnegöl 

ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ilk olarak burada Sevim Yıldız Mesleki 
Eğitim Kampüsü’nün açılış töreni-
ne katıldı. Törende alanı dolduran 
İnegöllülere seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sınır ötesi operasyonlar, Fe-
tullahçı Terör Örgütü ve paralel devlet 
yapılanmasıyla mücadele konularına 
değinip birlik mesajları verdi.

‘Yaşam Kalitesi En Yüksek’ 28. şehir: Bursa

Tarımda ihracat başladı

Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek 
Şehirler’ listesi oluşturan Numbeo Uluslararası Derecelendirme Merkezi’nin geçtiğimiz yılki listesine 48’inci sıradan 
giren Bursa, 2016 yılı ortalamasında listede 28. sırada yer aldı.

Oklar ‘Cumhuriyet’ için atıldı

Büyük ödül Bursa’nın 
Tarihi Kentler Birliği tarafından 4 yıl önce 

Merinos Tekstil Sanayii Müzesi ile Metin Sö-
zen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görülen 

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yıl da jürinin oy 
birliğiyle “Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve 
Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri” ile büyük 
ödülün sahibi oldu.

Bursalı meyve ve sebze üreticilerinin daha çok kazan-
ması ve ihracattan elde edilecek gelirin yine üretici 
lehinde kullanılması için faaliyet gösteren TARIM 

AŞ, siyah incir, biber, armut ve ayva ihracatıyla Bursa’nın 
ürünlerini dünya pazarlarına sundu.

Kent Meydanı ile Terminal arasını raylarla birbi-
rine bağlayacak T2 Tramvay Hattında çalışmalar 
hızla devam ediyor.
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Ulaşım yatırımlarıyla 
kent merkezinin yanı 
sıra ilçe bağlantı yolla-
rında da trafiği rahat-

latacak projelere ağırlık veren 
Büyükşehir Belediyesi, özellikle 
yaz aylarında trafik yoğunlu-
ğunun arttığı Mudanya Yolu’na 
nefes aldıracak bir projeyi daha 
hayata geçirdi. Balat-Hasköy 
bağlantısını sağlayan tarihi köp-
rünün Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından ‘tahribat 
gördüğü’ gerekçesiyle trafiğe ka-
patılmasının ardından harekete 
geçen Büyükşehir Belediyesi, 

bölgeye yeni bir köprü kazan-
dırdı. Yaklaşık 3 milyon TL’lik 
harcamayla inşa edilen Has-
köy-Balat Köprüsü, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 

AK Parti İl Başkanı Cemalettin 
Torun, Mudanya Kaymakamı 
Orhan Çiftçi, Bademli Mahalle 
Muhtarı Cevat Durmaz ve Balat 
Mahalle Muhtarı Ersin Yetik ile 
davetlilerin katıldığı törenle 
trafiğe açıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yaptığı açılış 
konuşmasında, Hasköy-Balat 
Köprüsü’nün Bursa-Mudanya 
karayoluna alternatif teşkil 
edecek önemli bir yol olduğunu 
kaydetti. Bursa ile Mudanya 

arasında ulaşım için daha önce 
tarihi köprünün kısmen kulla-
nıldığını fakat Anıtlar Kurulu 
kararıyla bu köprünün trafiğe 
kapatıldığını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Eski köprü şu anda 
restore ediliyor. Karayolların-
dan devraldığımız bu projeyi 
hemen ihale ettik. Bugün de 
açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Köprüsüyle, bağlantı yollarıyla 
birlikte ulaşımı kolaylaştıracak, 
bölgedeki önemli bir kördüğü-
mü çözecek önemli bir adım. 
İnşallah bölgemize büyük değer 
katacak” dedi.
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Deniz uçağıyla İstanbul seferleri yeniden başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, kent içi ulaşım çözümlerinin yanında deniz ve hava 
taşımacılığı ile Türkiye’nin ulaşım markaları arasında yerini almaya devam ediyor. BURULAŞ’ın deniz uçağı 
seferleri, sivil havacılığa gelen uçuş yasağının kalkmasıyla birlikte, kaldığı yerden devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatı-
rımları çerçevesinde, BURULAŞ tarafından 
2013 yılında hizmete alınan deniz uçağı, 
son dönemlerde sivil havacılığa gelen uçuş 

yasağının kalkması, filoya katılan yeni uçaklar ve 
operasyon sorumluluğunu alan yeni ve tecrübeli 
şirketle kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 
Özellikle iş dünyasının Bursa – İstanbul arası trafi-
ğine büyük kolaylık sağlayan deniz uçağı seferleri, 
hizmete başladığı ilk günden bugüne büyük ilgi 
görmüştü. İki şehir arasında kara ve deniz yoluyla 

ulaşım süresi göz önüne alındığında, önemli bir 
alternatif olarak öne çıkan seferler; 8 ile 12 kişi ka-
pasiteli uçakları ve deneyimli uçuş ekibiyle, zaman 
tasarrufu ve uçuş konforunu bir arada sunuyor.
Gemlik’ten ilk sefer yapıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
deniz uçağının Gemlik İskelesi’nden başlayan ilk 
seferi öncesinde yaptığı açıklamada, deniz uçağı 
uçuşlarının başladığını söyledi. Son dönemlerde 
yaşanan olaylardan dolayı sivil havacılığa gelen 
kısıtlamaların kaldırılmasının ardından uçuşlara 

yeniden başladıklarını belirten Başkan Altepe, “İs-
tanbul ve Bursa, Gemlik Körfezi ve Haliç arasında 
uçan deniz uçakları yaklaşık 20 dakikada, bu mesa-
feyi kat ediyorlar. Şu anki uçağımız en son seferini 
18 dakikada yaptı” dedi.
Hızlı gelişen ve büyüyen kentlerde zamanın çok 
önemli olduğunu ifade eden Başkan Altepe, “İstan-
bul, Bursa ve Kocaeli gibi ekonomide Türkiye’nin 
lokomotifi olan kentler için ulaşılabilirlik en önem-
li faktör. 3 milyonluk nüfusuyla Bursa’nın İstanbul 
ile bağlantısı ise çok önemli” diye konuştu.

Mudanya Kavşağı’nda mutlu son
Karayol-
ları Genel 
Müdürlüğü’nün 
Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi 
işbirliğiyle 
yaptığı Mudan-
ya kavşağının 
ilk etabının 
ardından 
Mudanya’dan 
şehir merkezi-
ne giden yol da 
hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye-
si, ihtiyacı karşı-
lamakta zorlanan 
eski köprülerin 

yenilenmesi çalışmalarını 
sürdürüyor. Bursa İzmir 
yolu ile Mudanya yolunun 
kesişme noktasında bulu-
nan, yükseklik ve genişlik 
olarak ihtiyacı karşılamakta 
zorlanan Mudanya kavşağı 
da Büyükşehir Belediye-
si ve Karayolları Bölge 
Müdürlüğü işbirliğiyle 
yenilendi. Geçtiğimiz gün 
Bursa-İzmir istikameti 
gidiş ve geliş olarak trafiğe 
açılırken, yapılan törenle 
Mudanya’dan şehir merke-

zine giden yol da hizmete 
girmiş oldu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
şehir içi trafikteki bütün 
düğümlerin çözülmesi için 
önemli yatırımları hayata 
geçirdiklerini belirtirken, 
kurban bayramı öncesinde 
verdikleri bir sözü daha 
yerine getirmenin gururu-
nu yaşadıklarını söyledi. 
Mudanya istikametinden 
şehir merkezine doğru 
giden yolların hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyen 
Recep Altepe, “İzmir yolu 
istikametinden Mudanya 
yönüne gitmek için Mudan-

ya köprülü kavşağı yan yolu 
da hizmete açıldı. Çift yönlü 
olarak araçlar yeni köprülü 
kavşağı kullanabilecek. 
Mudanya istikametinden 
şehir merkezine giden 
yolun açılmasıyla Orhaneli 
kavşağındaki yoğunluk 
kısa sürede sona erecek. 
Ulaşımı rahatlatmak ve 
yeni alternatif güzergahlar 
ortaya çıkarmak için şehrin 
birçok noktasında ulaşım 
projelerine devam ediyo-
ruz. Mudanya kavşağındaki 
çalışmalarımız sırasında 
Bursalılara gösterdikleri 
anlayış ve sabırdan dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Mudanya’ya alternatif ulaşım 
Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Bursa-Mudanya karayolu yükünü azaltmayı hedefleyen Hasköy-Balat 
Köprüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete açıldı.
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Görükle’ye yeni bulvar
Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkması 
için yol çalışmalarına yılda 200 milyon li-
ranın üzerinde kaynak aktaran Büyükşehir 
Belediyesi, Nilüfer’in Görükle semtine de yeni 
bir bulvar kazandırıyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 1,5 kilometre uzunlu-
ğundaki Atatürk Bulvarı için 1,5 milyon TL’lik 
yatırım yapıldığını söyledi.

Bursa’yı ulaşılabilir bir 
kent haline getirmek 
amacıyla raylı sistem 
yatırımlarının yanı 

sıra her yıl yol projelerine 200 
milyon TL üzerinde kaynak 
aktaran Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyaç duyulan tüm bölgele-
re yeni yollar açıyor. Ankara 
yolunun yükünü önemli ölçüde 
azaltacak olan 30 metrelik yol 
çalışmaları aralıksız devam 
ederken, Nilüfer ilçesinde yeni 
yapılaşma yoğunluğunun her 
geçen arttığı Görükle semtine 
de yeni bir bulvar kazandırı-
lıyor. Görükle merkezinden 
batıya doğru yeni yerleşim 
alanlarına uzanan 1,5 kilo-
metre uzunluğundaki Atatürk 
Bulvarı’nda çalışmalar hızla 
sürüyor.
Her iş günü bina yıkıyoruz
Yeni açılan Atatürk Bulvarın-

da devam eden çalışmalarını 
yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
en çok önem verdikleri alan-
lardan birinin kent içi ulaşım 
sorunu olduğunu söyledi. Bu 
sorunun çözümü noktasında 
yeni yollar, caddeler, bulvarlar 
açmak için her iş günü bina 
yıktıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Her yıl yol açma ve 
genişletme çalışmaları için 200 
milyon liranın üzerinde yatırım 
yapıyoruz. Nilüfer ilçemizin 
Görükle bölgesine de büyük bir 
bulvar kazandırıyoruz. Merkez-
den başlayıp, batıya doğru yeni 
yerleşim alanlarına uzanan 1,5 
kilometre uzunluğundaki bu yol 
için de 1,5 milyon liralık yatırım 
yapıyoruz. Altyapı, tretuvarları 
ve asfaltıyla güzel bir bulvar ola-
cak. Şimdiden Görükle bölgesine 
hayırlı olsun” dedi.

Murat Hüdavendigar Bulvarı ile ulaşım rahatlayacak
Bursa’nın yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması için çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çelebi Meh-
met Bulvarı’nın devamında açılan Murat Hüdavendigar Bulvarı’ndaki çalışmalara hız verdi.

Bursa’yı eserleriyle ge-
leceğe taşırken kent içi 
ulaşıma da nefes aldıran 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, 30 met-
relik yolun 2. etabında devam 
eden çalışmalarda inceleme-
lerde bulundu. Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi bürokrat-
larının da katıldığı incelemede, 
daha ulaşılabilir Bursa için 
çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. Başkan Altepe, metro 
ve tramvay hatlarının yanı sıra 

köprü ve kavşak imalatlarıyla 
kent içi trafiğin rahatlamasını 
hedeflediklerini de belirterek, 
yatırım bütçesinin 3’te 2’sin-
den fazlasının kent içi ulaşıma 
harcandığını hatırlattı.
“181 bina yıkıldı”
Bursa’nın, yeni yollar ve cadde-
lerin açılmasında örnek olduğu-
nu vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bursa’da her iş günü ortalama 
bir binayı yıkarak kenti yaşa-
nabilir hale getirmeye çalışıyor 

ve bu binaların yıkılmasıyla da 
yeni yollar açıyoruz. Hüdavendi-
gar Bulvarı, Yalova Yolu dedi-
ğimiz İstanbul Caddesi’nden 
Gökdere’ye kadar, Osmangazi 
İlçesi’nde Küçükbalıklı, Altınova 
ve Atıcılar mahalleleri arasında 
bulunan bu 2,5 km’lik yolda 
tam 181 bina yıkıldı. Burada 66 
milyon TL (66 trilyon) kamu-
laştırma bedeli harcandı. Şimdi 
artık yol yapım çalışmalarına da 
başlandı” diye konuştu.

Hem araç takibi hem de araç içi ve dışı 
kayıt sistemini kapsayan proje ile 
servis araçlarının trafik yoğunluğuna 
göre merkezden alternatif güzergah-

lara yönlendirilerek trafiğin yoğunluğunun 
önlenmesi amaçlanırken, araç içi ve dışı kayıt 
sistemiyle de servis kullanıcılarının huzur ve 
güvenliğine katkı sağlanacak. 
Servis Araçları Esnaf Odası ile işbirliği halinde 
olan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, oda sermayesi ile kurulan ULUTEK’teki Ser-
Odasan firmasının ilk yerli teknoloji üretimini 
de yerinde inceledi. 
Hem ulaşım hem huzur projesi
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sadi 
Aydın’dan sistemin çalışma şekli hakkında 
bilgi alan Başkan Altepe, üretimi tamamlanan 
sistem ile odaya bağlı 3300 aracın merkezden 
yönlendirilmesi, trafik yoğunluğunun azaltıl-
ması ve verimin artırılmasının amaçlandığını 
kaydetti. Sistemin startını veren Başkan Altepe, 
“Artık araçlara montaj çalışması başlayacak. 
Bu sistemle hem daha güvenli yolculuk hem de 
kamera sistemleri ile huzur ortamı sağlanmış 
olacak. Merkeze bağlantılı olarak araçların 
şehir içinde yönlendirilmesi sağlanacak. Servis 
araçları, yoğunluk durumuna göre daha kısa 
hatlara ve en uygun güzergahlara yönlendirile-
cek. Böylece hem servis aracı işletmecisi olan 
esnafımız kazanacak hem de servis kullanan 
vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğe katkı 
sağlayacak. Bu çalışmaya imza atan esnaf oda-
mızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 
sistemin tüm araçlara montajı konusunda 
gerekli desteği de sağlayacağız” dedi.

Servis araçları 
yerli üretimle 
dijital takipte
Bursa Servis Araçları Esnaf 
Odası tarafından Bursalı mühen-
disler tarafından yüzde 100 yerli 
olarak üretilen SERTEK ile odaya 
bağlı 3300 araç ULUTEK’teki 
merkezden takip edilecek. T2 hattı tam gaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kent Meydanı ile Terminal arası-
nı raylarla birbirine bağlayacak 
T2 Tramvay Hattında çalışmalar 
hızla sürerken, sistem devreye 
alındığında karayolu ile demir-
yolunda kesintisiz ulaşım sağ-
lanacak, karayolu geliş ve gidiş 
3’er şerit olacak ve raylı sistemle 
Kent Meydanı - Terminal arasında 
ulaşım 22 dakikada sağlanacak.

Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğ-
rultusunda projelendirilen toplam 9.4 
kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu 
T2 Kent Meydanı – Terminal tramvay 

hattında inşa çalışmaları hızla devam ediyor. 
İhaleyi alan firma ile başka bir firma arasında 
yaşanan hukuki itiraz süreçleri nedeniyle yakla-
şık 4 ay zaman kaybı yaşanırken, Danıştay’dan 
gelen karar sonucu ihaleyi alan firma, Ağustos 
ayında başlattığı çalışlara hız verdi. İstanbul 
Caddesi’nde orta refüjde rayların döşeneceği 
alan önemli ölçüde hazırlanırken, karayolu ise 
her iki yönde de 3’er şerit olarak çalışmaya 
devam ediyor.
İstanbul Caddesi’ni hat boyunca yapılacak ay-
rıcalıklı istasyon ve üst geçitlerle bambaşka bir 
görünüme kavuşturacak proje ile Kent Meydanı 
Terminal arasında raylı sistemle ulaşım 22 daki-
kada sağlanacak. Sistemin devreye alınmasıyla 
birlikte yeni kavşak düzenlemeleri ile karayolu 
ve demiryolunda kesintisiz ulaşım sağlanırken, 
karayolunda da herhangi bir şerit daralması 
olmayacak, trafik her iki yönde de 3’er şerit 
olarak işleyecek.
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Toplantıda konuşan İznik 
Kaymakamı Ali Hamza 
Pehlivan, bakanlık hima-
yesinde ve Büyükşehir 

Belediyesi’nin finansal desteği ile 
tam zamanlı yapılan çalışmaların 
meyvelerini toplamaya başladık-
larını söyledi. Kazıları yürüten 
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. 
Aygün Ekin Meriç, bugüne kadar 
yapılan kazıları kaldığı yerden 
devam ettirdiklerini belirterek, ça-
lışmaları 3 yıl içinde tamamlamayı 
hedeflediklerini söyledi.
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesinin ardından 

tarihi ve kültürel miras çalışma-
larında rotayı İznik’e çeviren ve 
göl içindeki batık bazilikanın 
sualtı müzesine dönüştürülmesi, 
çini fırınları, Abdülvahap Tepesi, 
hanlar ve medreselerle, surların 
gün yüzüne çıkarılması gibi birçok 
projenin startını veren Büyükşehir 
Belediyesi, yoğun çalışmanın mey-
velerini toplamaya başladı. 1964 
– 1980 arasında İstanbul Üniver-
sitesi tarafından, 1980 – 2006 
arasında Arkeolog Bedri Yalman 
tarafından Roma Tiyatrosu’nda be-
lirli dönemlerde yapılan kazı çalış-
malarının hız kazanması için iki yıl 
önce Büyükşehir Belediyesi devre-

ye girmişti. Büyükşehir Belediyesi 
ile Kültür Turizm Bakanlığı arasın-
da imzalanan protokolle kazı ve 
restorasyon çalışmalarının yılın bir 
bölümü değil, tam zamanlı olarak 
yıl boyunca yapılması kararlaştırıl-
mıştı. Protokol kapsamında Kültür 
Turizm Bakanlığı himayesindeki 
çalışmalara finans desteği Büyük-
şehir Belediyesi’nce sağlanırken, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü de kazılara başlamıştı. Yaz 
dönemi çalışmalarını tamamlayıp, 
kış dönemi için start veren ekip, 
tarihi antik tiyatrodaki ilk etkinliği 
de bilgilendirme toplantısı için 
düzenlemiş oldu.

Roma Tiyatrosu’nda etkinlikler başladı

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında 
yapılan ve İznik Roma 
Tiyatrosu’nda kazı 
çalışmalarının tüm yıl 
boyu devam etmesi 
öngören protokol kap-
samında kış dönemini 
kazı çalışmalarına baş-
lanırken, bilgilendirme 
toplantısı ile alandaki 
ilk etkinlik de gerçek-
leştirilmiş oldu.

Ulubatlı Hasan’a vefa
Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nce tarihi ve kültürel miras 
yatırımları çerçevesinde ori-
jinaline uygun olarak restore 
edilen ve İstanbul’un fethi sı-
rasında Bizans surlarına İslam 
sancağını diken asker olarak 
da ünlenen Ulubatlı Hasan’ın 
doğduğu köyün camisi ola-
rak da bilinen Uluabat Camii, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe tarafından yeni-
den ibadete açıldı.

İzmir-Bursa Karayolu’nun Karacabey sa-
pağında yer alan caminin açılışı nedeniy-
le düzenlenen törene Başkan Altepe’nin 
yanı sıra Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf 

Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan ve 
Uluabat Mahalle Muhtarı Mesut Altınok ile 
davetliler katıldı. 
Caminin açılışında söz alan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 200 yıl 
önce yapılan ve 50 yıl önce elden geçirilen 
tarihi caminin orijinaline uygun olarak bir 
kez daha hizmete alındığını söyledi. Yapılan 
düzenlemeler sonrasında içi, dışı, çevresi 
ve müştemilatıyla tarihi caminin Ulubatlı 
Hasan’a ve Bursa’ya yakışır hal aldığını kay-
deden Başkan Altepe, “İnsanların buluştuğu, 
yol üzerindeki en nezih mekanlardan biri 
oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkan 
Altepe, camilerin Müslümanların prestij me-
kanları olduğunu belirterek, “Burası bizim 
gururumuz. Müslümanların günde 5 vakit 
toplanıp istişare ettiği bu mekanlar, millet 
olarak bizim yüz akı mekanlarımız” diye 
konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, 
İstanbul’un surlarına bayrağı diken Ulubatlı 
Hasan’ın kendileri açısından önemli olduğu-
nu dile getirerek, Büyükşehir ile Karacabey 
belediyelerinin desteğiyle bölgenin hak ettiği 
yatırımlara bir bir kavuşacağını ifade etti. 
Uluabat Mahalle Muhtarı Mesut Altınok da, 
mahallelerine gösterdiği ilgi nedeniyle Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Başkan Altepe, 200 
yıllık camiyi Cuma namazıyla birlikte ibadete 
açtı. Açılış öncesi Uluabat Mahalle Muhtarı 
Mesut Altınok tarafından Başkan Altepe’ye 
teşekkür plaketi verildi. Uluabat Camii ile 
çevre düzenlemesi yaklaşık 1 milyon TL’ye 
mal oldu.

4 asırlık Tahtalı Camii Büyükşehir’le hayat buldu
Tarihi ve kültürel miras yatırımları çerçevesinde orijinaline uygun olarak restore 
edilen 4 asırlık Tahtalı Köyü Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Meh-
met Müezzinoğlu, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin de katıldığı törenle tekrar hizmete açıldı.

Caminin açılışı 
nedeniyle köy 
meydanında tören 
düzenlendi. Açılış 

töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Osmanlı’nın 
önemli yapılarından 
biri olan Tahtalı Köyü 
Camii’nin yaklaşık 400 
yıl sonra Büyükşehir’le 
birlikte tekrar hayat buldu-
ğunu söyledi. 17. yüzyılda 
yaptırılan caminin 1855 
depreminde yıkıldığını 
ve minaresiyle birlikte 
tekrar yapıldığını hatırla-
tan Başkan Altepe, zaman 
içerisinde kullanılamaz 
hale gelen ibadethanenin 
Büyükşehir’le birlikte 

yeniden ilk günkü haline 
döndüğünü söyledi. 600 
bin TL’ye mal oldu 
Törende söz alan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
ise yapılan restorasyon 

nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür etti. 
Bursa’nın Başkan Altepe 
sayesinde tarihine sahip 
çıktığını, birçok eserin 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihe dokunuş çalışmaları 
kapsamında yeniden ele 
alındığını kaydeden Dr. 
Müezzinoğlu, “Büyük Türk 
Milleti’nin vazgeçemediği, 
asla da vazgeçemeyeceği 
2 göz ağrısı var. Birisi 
minare, diğeri de bayrak. 
İnşallah bu ülkede bundan 
sonra ezanlar susmayacak, 
bayraklar da inmeyecek. 
Hangi güç ne tür bir hesap 
yaparsa yapsın, gereken 
karşılığı bulacak” dedi.
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Kentin ziynetleri olan ecdat 
yadigarı eserleri, özgün resto-
rasyonlarla geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan, Kayhan’daki sivil mimarlık örneği 
binalar da restore edildi.
Bursa Büyüşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Kayhan’da restorasyo-
nu yapılan binalarda incelemelerde 
bulundu. Büyükşehir Belediyesi bü-
rokratlarının da katıldığı incelemede, 
Bursa’da tarihi yapılara değer verildi-
ğini söyleyen Başkan Altepe, “UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yerini 
alan Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi 
olarak tarihi ve kültürel mirasımıza 
her alanda sahip çıkıyoruz. Anıtsal 
tüm yapıları elden geçiriyoruz. Bursa, 
tüm semtleriyle artık, yaşayan bir 
tarih şehri, bir müzekent” dedi.
Başkan Altepe, Bursa’da tarihi değer-

leri restore ederken aynı zamanda 
şehrin farklı noktalarındaki yapıları 
da gün yüzüne çıkardıklarını belir-
terek, “Vatandaşlara ait olan sivil 
mimarlık örneği yapılar da önemli. 
Uzun yılların yıpranmasıyla, artık 
bulundukları bölgeye sıkıntı oluşturan 
binalarla ilgili çözümler üretmeye 
gayret ediyoruz. Onlardan bir tanesi 
de Kayhan’da Cumhuriyet Caddesi’nde 
bulunan yapıydı. Daha önce altında 

bir fırının bulundugu bu yapı, son 
zamanlarda harabe görünümündeydi 
ve komple restorasyonunun yapılması 
gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi 
olarak ilgili çalışmaları başlattık, mül-
kiyetini çözdükten sonra da binanın 
restorasyon ve rekonstrüksiyon çalış-
maları yapıldı. Bina, ilk günkü orijinal 
haliyle ortaya çıktı” diye konuştu.
Başkan Altepe, Cumhuriyet’in ilk dö-
nemi yapısı olan 2 adet binanın, çalış-
malarının tamamlanmasının ardından, 
Kayhan bölgesinin sosyal yapısına 
uygun olarak, yeme içme mekanı 
şeklinde, işlevlendirileceğini vurgula-
dı. Yapının, bölgeye değer katan güzel 
bir eser haline geleceğini kaydeden 
Başkan Altepe, “Bursa’da yapılan çalış-
malarla hem tarihimiz yaşıyor, hem de 
şehrimize değer katıyoruz” şeklinde 
konuştu.
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Kültürpark Camii’ne de 
Büyükşehir eli değdi

Büyükşehir’den bir restorasyon da Kayhan’a

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin gözbebeği Kültürpark’taki, 
Kültürpark Camii’nde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Bursa’yı daha 
yaşanabilir ve sağlıklı hale 
getirmek amacıyla sürdü-

rülen çalışmalar kapsamında Reşat 
Oyal Kültürparkı’ndaki Kültürpark 
Camii de yapılan düzenlemelerin 
ardından Kültürpark’a yakışır hale 
geldi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi bürokratlarıyla birlikte 
Kültürpark Camii’nde incelemeler-
de bulundu.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın her köşesini düzenleme-
ye ve kalite kenti yapmaya gayret 
ettiklerini anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Özellikle şehrimizin en çok ziya-
ret edilen mekanlarından biri, Bur-

sa’mızın gözbebeği Kültürpark’tır. 
Son yapılan ilavelerle 500 bin 
metrekareye yaklaşan alanıyla 
Kültürpark, önemli bir buluşma 
noktası oluyor. Şehir dışından ge-
lenlerin de en çok ilgisini çeken ve 
kente nefes aldıran Kültürpark’ın 
eksiklerini Büyükşehir Beledi-
yesi olarak tamamlıyoruz” diye 
konuştu.
Yaz aylarında  
yetersiz kalıyordu
Başkan Altepe, Kültürpark içindeki 
camiinin özellikle yaz aylarında 
yetersiz oluşuyla ilgili yoğun talep 
aldıklarını hatırlatarak, “Kültür-
park Cami ile ilgili yaptığımız ince-
lemelerde caminin yıkılıp yeniden 
yapılmasına gerek olmadığını 

tespit ettik. Ardından caminin ba-
kımı, temizliği ve onarımı ile cami 
avlusunda tadilat yapıldı. Yaklaşık 
500 metrekare civarında alan, 
çevresindeki ferforje duvarlarıyla 
tekrar düzenlenmiş oldu. Kültür-
park Camii’nin artık 500 metreka-
re avlusu var” dedi.
Vatandaşların Kültürpark 
Camii’nde rahatlıkla ibadetlerini 
yapabileceklerini söyleyen Başkan 
Altepe, caminin yaz aylarında da 
ihtiyaca cevap verecek kapasiteye 
ulaştığını kaydetti. Çalışma sıra-
sında çevreye özen gösterildiğini 
ve avludaki ağaçların korundu-
ğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
Kültürpark Camii’nin Kültürpark’a 
yakışır güzel bir düzenlemeyle iba-
dete açık olduğunu belirtti.

Bursa’yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin, tarihi ve 
kültürel mirası geleceğe taşıyan projeleri kapsamında Kayhan’da belirlenen sivil mimarlık örneği binalar da restore edildi.

Bursa Belgeliği’ne 
yeni bir eser daha
Bursa’nın kültürel değerlerini 
öne çıkaran Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından hazirelerle 
ilgili çalışmalar kapsamın-
da hazırlanan ‘Tarihi Bursa 
Mezar Taşları – Pınarbaşı 
Mezarlığı’ kitabı, kent belgeli-
ğine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazirelerle ilgili çalışmalar 
kapsamında hazırlanan ‘Tarihi 
Bursa Mezar Taşları – Pınarbaşı 

Mezarlığı’ kitabının tanıtımı Bayezid Paşa 
Medresesi’nde yapıldı. Konuşmasına 
evrensel bir değer olan Bursa’da tarihi 
tüm değerlerin restore edilerek orijinal 
kimliğine kavuşturulduğunu söyleyerek 
başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yeşil Külliyesi’nin önemli bir 
bölümü olan Bayezid Paşa Medresesi’nin 
1855 depremiyle yok olup daha sonra-
sında üzerine yapılan binaların altında 
kaldığını hatırlattı.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 
küllerinden doğan mekanda önemli bir 
eserin tanıtımının yapılmasından mutlu-
luk duyduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Tarihi ve kültürel değerlerimizi yeniden 
Bursa’ya kazandırmanın yanında, kentin 
bilgi birikimini de geleceğe taşıyoruz. Bu-
gün Bursa hazireleri ile ilgili başlattığımız 
çalışmanın 3. adımı olan 2 ciltlik ‘Tarihi 
Bursa Mezar Taşları - Pınarbaşı Mezarlığı’ 
kitabı için toplandık. İlk cilt, hazirelerle il-
giliydi, ikinci cilt, Emirsultan Mezarlığı’nın 
aynasıydı. Bursa’mıza değer katan, kimli-
ğini oluşturan, toplumsal hayata önemli 
katkılar sağlayan ecdadımızın istirahat 
ettikleri yerler olan hazirelerin kültürü-
müzde önemli bir yeri vardır. ‘Tarihi Bursa 
Mezar Taşları - Pınarbaşı Mezarlığı’ kitabı, 
başkanlığımız döneminde kent belgeliğine 
kazandırılan 305. eser oldu” diye konuştu.
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Camilerin insanların top-
lanma yeri olduğunu ve 
bölgeler nezdinde kıy-
metinin büyük olduğunu 

vurgulayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kente dokunan ça-
lışmaları nezdinde çatısı tamamen 
kapatılan Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi Camii’nde de bundan böyle 
gönül rahatlığıyla ibadet edilebile-
ceğini söyledi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, esnafın talepleri 
doğrultusunda tüm eksiklikleri 
giderilen ve daha önce açık olan 
orta avlusunun üzeri tamamen 
kapatılan Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi Camii’nde incelemelerde 
bulundu. Bursa’nın daha yaşana-
bilir olması yönündeki çalışmaları 
hızla sürdürdüklerini, bu yönde 
başta camiler ve anıtsal yapılar 
üzere tüm eserlere bir bir dokun-

duklarını, ihtiyaçlar doğrultusunda 
yenileme yaptıklarını kaydeden 
Başkan Altepe, sanayi camisinin de 
bu çalışmalar dahilinde düzenlen-
diğini ifade etti. Camilerin insan-
ların günde 5 vakit toplanma yeri 
olduğunu ve mahalleler-bölgeler 
nezdinde büyük kıymetinin bulun-
duğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
“Sanayi camisinin de bir takım 
eksiklikleri vardı. Esnafımızın bize 
bildirmesi sonucunda çalışmaları-
mızı hızla gerçekleştirdik. İhtiyaç 
maddeler temin edilerek çevresi 

düzenlendi. Orta avlusunun üzeri 
kapatıldı ve burası da iç alana 
dahil edilmiş oldu” dedi. Yapılan 
düzenlemeler sayesinde insanların 
yaz kış demeden gönül rahatlığıyla 
sanayi camisini kullanabileceğini 
belirten Başkan Altepe, “Esnafı-
mız başta olmak üzere Bursamız, 
halkımız için hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.
Beşevler Sanayi Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Sabri Koçoğlu ise, 
yapılan düzenlemenin bölge esnafı 
açısından çok büyük değerinin 
bulunduğunu ifade etti. Cami avlu-
sunun açık olması nedeniyle hava 
şartlarından olumsuz etkilendi-
ğini kaydeden Koçoğlu, “Yapılan 
düzenlemeyle birlikte estetik bir 
muhafaza sistemi kuruldu. Sanayi 
sitemiz ve cemaatimiz adına çok 
teşekkür ediyorum. Sayın başka-
nım, sağ olun var olun” açıklama-
sında bulundu.
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Kalitemiz artıyor
Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kı-
yaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler’ listesi oluşturan Numbeo 
uluslararası derecelendirme merkezinin geçtiğimiz yılki listesine 48’inci 
sıradan giren Bursa, 2016 yılı ortalamasında listede 28. sırada yer aldı.

Sanayi Camisine modern düzenleme
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Camii orta avlusunun çatısı tamamen kapatarak 
cemaatin yaz ve kış ‘hava şartlarından etkilenmeden’ ibadet edebilmesinin 
önünü açıldı.

15 Temmuz ruhu 
okullarda yaşatılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla 15 Temmuz İlkokulu’nda oluş-
turan 15 Temmuz Demokrasi Şehit-
leri Köşesi ile Şehitler Ortaokulu´nda 
öğrenciler tarafından hazırlanan Cum-
huriyet Bayramı konulu resim sergisi 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe tarafından ziyarete açıldı. 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
talimatıyla tüm 
okullarda 15 

Temmuz ruhunun yaşatıl-
ması ve gelecek kuşaklara 
en iyi şekilde aktarılması 
amacıyla 15 Temmuz 
Köşesi oluşturulurken, 
Bursa’daki bu çalışmalara 
en büyük destek yine Bü-
yükşehir Belediyesi’nden 
geldi. Bu konuda okullara 
görsel malzeme ve teknik 
destek sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi’nin kat-
kılarıyla oluşturan ilk 15 
Temmuz Köşesi, Nilüfer 
ilçesindeki 15 Temmuz 
İlkokulu’nda açıldı. 40 yıl-
lık ihanete dur demek için 
canlarını feda eden 241 
şehidin fotoğraflarının da 
bulunduğu köşede ayrıca, 
sadece Türkiye’nin değil 
dünya tarihi açısından 
da büyük önem taşıyan 
darbe gecesi yaşanan 
direnişin fotoğrafları da 
yer alıyor.

Unutulmamalı
15 Temmuz Köşesinin 
açılışını yapan Başkan 
Altepe, “Türkiye Cum-
huriyeti 100’üncü yılı-
na emin adımlarla ve 
güçlü bir şekilde yürürken 
düşmanlarımız da boş 
durmuyor. Bu hainler 40 
yıllık yaptıkları ihanet 
hazırlıklarıyla 15 Temmuz 
gecesi bir baskınla devleti 
ele geçirmek istediler. 
Önemli bir badire atlatıldı. 
Bunu unutturmamak ve 
ders alınmasını sağlamak 
gerekir. Bu kapsamda Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbir-
liği yaparak her okula 15 
Temmuz köşesi yapıyoruz” 
diye konuştu.

Büyükşehir’den hayata 
bağlayacak destek
Büyükşehir Belediyesi, Biz Ümmetiz 
Platformu tarafından organize edilen 
‘bir ambulans bin yaşam’ projesine 10 
ambulans alarak destek verdi. 

Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi 
tarafından alınan 
10 ambulansın da 

aralarında bulunduğu 24 
ambulans, Sağlık Ba-
kanlığı, Kızılay ve AFAD 
denetiminde Suriye’ye 
gönderildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, savaşın başla-

dığı ilk günden buyana 
bölgeden gelen talepler 
doğrultusunda hayır-
severlerin de desteğiy-
le Suriye’ye yüzlerce 
TIR yardım malzemesi 
gönderdikleri belirterek, 
ambulans desteğiyle de 
hayati önem taşıyan bir 
sorunun da çözüme kavu-
şacağını söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyan 
projeleriyle örnek olan 
Büyükşehir Beledi-
yesi, yatırımlarının 

meyvesini toplamaya devam 
ediyor. Tarihi ve kültürel miras 
alanında yapılan yatırımlarla 
Bursa’nın UNESCO Dünya Mira-
sı Listesi’ne alınmasını sağla-
yan Büyükşehir Belediyesi’nin 
kente kazandırdığı yeni 
stadyum da hem Avrupa’nın en 
prestijli mimarlık ödülünü al-
mış hem de dünyanın heyecan 
verici 10 stadyumu 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 şehir-
ler kentler arasında gösterildi. 
Dünya genelinde 5 bin kenti 
yaşam kalitesi standartlarına 
göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam 
Kalitesi En Yüksek Şehirler’ 
listesi oluşturan Numbeo’nun 
geçtiğimiz yılki listesine 48’inci 
sıradan giren Bursa, bu yıl or-
talamasında listede 28. sıraya 
yükseldi. Bursa bu dereceyle 
yaşam kalitesini tescillerken, 
Ankara 99. sırada ve İstanbul 
ise 103. sırada yer aldı.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’yı daha yaşanabilir bir 
şehir haline getirirken gençlere yönelik 
çalışmaların da hızla sürdüğünü söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte 
Görükle’de inşaatı devam eden gençlik merke-
zinde incelemelerde bulunan Başkan Altepe, 
“Uludağ Üniversitesi ile üniversitenin bulunduğu 
Görükle, Bursa için çok önemli bir bölge. 60 binin 
üzerinde öğrencisi olan Uludağ Üniversitesi’ne 
her alanda destek vermek için projeler geliştiri-
yoruz” şeklinde konuştu.
7500 metrekarelik kompleks
Başkan Altepe, bu projelerden birinin de 
Görükle’nin girişinde inşaatı devam eden gençlik 
merkezi olduğunu ifade ederek, “Gençlik merkezi 
inşaatımız hızla devam ediyor ve inşallah 2017 
yılı ortasında da hizmete açılmış olacak. Burada 
gençlere yönelik her türlü sosyal alan oluştu-
ruluyor. 6 katlı ve 3100 metrekare inşaat alanlı 
yurt binası ile 4 katlı 4400 metrekare inşaat 
alanlı gençlik merkezi, toplamda 7500 metrekare 
inşaat alanlı büyük bir kompleks olarak faaliyet 

gösterecek” diye konuştu.
Yatakhaneleri, etüt salonları, konferans ve etkin-
lik salonları ile sosyal alanlarının da bulunacağı 
kompleksin gençlerin önemli bir ihtiyacına cevap 
vereceğini ifade eden Başkan Altepe, “Gençlik 
merkezimiz, Görükle’ye değer katacak” dedi. Baş-
kan Altepe, kompleksin maliyetinin de 10 milyon 
TL olduğunu sözlerine ekledi.

Ortaya koyduğu vizyonla 
Bursa’nın eğitimde 
Türkiye’de örnek hale 
gelmesine vesile olan 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, babası ile 
kendisinin de eğitim gördüğü 
fakat yıllara dayanamayarak 
fiziksel özelliğini kaybeden ve 
kapasitesi yetersiz kalan Demir-
taşpaşa İlköğretim Okulu’nun 
yenilenmesi kapsamındaki 
çalışmaları başlattı. 
Eski binanın yıkım töreninde 
konuşan Başkan Altepe, “Açığa 
çıkacak alanda yapılacak zemin 
hazırlama çalışmalarının 
akabinde inşaat da başlamış 
olacak. 1968 yılında yenilenen 
Demirtaşpaşa İlköğretim Okulu, 
inşallah ikinci kez yenilerek ilk 
haline uygun şekliyle önümüz-
deki eğitim öğretim dönemi-
ne yetişmiş olacak. Okulun 
inşaatını, mahallemizin değerli 
insanlarından, kendisi de bura-
da eğitim görmüş olan hayır-
sever işadamı Erhan Nasyalçın 
gerçekleştirecek. Demirtaşpaşa 

İlkokulu, 1967-68 yıllarında 
yıkıldı, şimdi de orijinal haliyle 
tekrar burada inşa edilecek. 
Mahalleye ve kente değer kata-
cak olan okul, bir gerdanlık gibi 
şehrin merkezini süsleyecek” 
diye konuştu.
Hayırsever Erhan Nasyalçın 
ise, böyle hayırlı bir işe ara-
cı olmaktan dolayı Allah’a 
şükrettiğini ifade etti. Nas-
yalçın, “Doğup büyüdüğüm 
mahalleye bir eser bırakmak, 
benim için büyük mutluluktur. 
Bu konuda bana destek olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye ve Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
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Demirtaşpaşa İlköğretim Okulu yenileniyor
Bursa’nın sembol okullarından Demirtaşpaşa İlkokulu Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın işbir-
liği ile modern bir eğitim kurumuna dönüşüyor.

Görükle, Gençlik Merkezine 2017’de kavuşacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmaları kapsamında Görükle’de 
inşaatı devam eden gençlik merkezinin, 2017 yılının ortalarında 
faaliyetine başlayacağını söyledi.

Meme kanserine karşı ‘tarihi’ uyarı
1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında,  
         Heykel’deki tarihi bina, hastalığın rengi olan pembe renkle ışıklandırdı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sağlıklı toplumların ancak sağlıklı birey-
lerden oluşacağını belirterek, meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini 
kaydetti ve hastalığa karşı farkındalığı artırmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını 
söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı kent he-

defi doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığını belirterek, 2023 hedefleri doğrultusunda 
Bursa’nın sağlık hizmetleri sunumunda en iddialı kentlerden biri olacağını vurguladı.

Gönüllü itfaiye istasyonu  
sayısı 46’ya yükseldi 
Orhangazi’nin Narlıca 

Mahallesi’nde Bü-
yükşehir Belediyesi 
tarafından oluşturulan 

Gönüllü İtfaiye İstasyonu ile 
birlikte 16 istasyon, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Orhangazi Beledi-
ye Başkanı Neşet Çağlayan 
tarafından hizmete sokuldu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gönüllü itfaiye is-
tasyonlarının güvenli ve huzur 
şehri anlamında çok önemli 
bir hizmet olduğunu vurguladı. 
İtfaiyeciliğin dakikalar içerisin-
de yerine getirilmesi gereken 
bir meslek olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, nüfusu 1000’in 
üzerinde olan mahallelere 

getirdikleri hizmeti Orhan-
gazi Narlıca ve 16 noktaya 
daha taşımanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Narlıca 
Meydanı’nda kurulan Gönüllü 
İtfaiye İstasyonu’nun bağlı 
noktalarıyla birlikte hayırlı 
uğurlu olması dileğinde bulu-
nan Başkan Altepe, “Gönüllü 
itfaiyecilik sistemimiz teşkila-
tımıza güç kazandırmış, hizmet 
verimliliğini artırmıştır. Bu 
anlamda bugün 17 birimimizi 
daha hizmete alıyoruz. Can 
malın yongasıdır. Muhtemel 
olaylara anında müdahale 
etmek gerekiyor ki can ve 
mal kaybı yaşanmasın. Katkı 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 

BUMEP ve BENMEP’te sertifika heyecanı 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk 

projesi olarak başlattığı Bursa Mobil 
Eğitim Projesi ve Bursa Engelsiz Mobil 
Eğitim Projesi ile binlerce insanı nitelikli 

iş gücü haline getirmeye devam ediyor. Annelerin 
çocuklarının eğitimine daha fazla katkı sağla-
yabilmesini amaçlayan BUMEP eğitimlerinden 
faydalanan 2641 kursiyer ile Türkiye’de ilk kez 
engelli vatandaşlara yönelik olarak gerçekleşti-
rilen BENMEP eğitimlerine katılan 278 kursiyer, 
Merinos AKKM Osmangazi Salonu’ndaki törenle 
sertifikalarına kavuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
BUMEP ile BENMEP’in ücretsiz bilgisayar ve 
internet eğitimlerinin verildiği gelişim ile eğitim 
programı olduğunu hatırlattı. Projeyle mahalle 
mahalle vatandaşların ayağına gidilerek eğitim 
verildiğini söyleyen Başkan Altepe, “Eğitimlere 
2011’de başlayan BUMEP otobüsleri, Bursa’nın 
mahallelerini karış karış gezerek bayanlara 

eğitim veriyor. Ülkemizde kadınların eğitimleri-
ne yeni bir soluk getiren proje, ev hanımlarının 
her açıdan donanımlı olması için atılmış önemli 
adımlar birisidir. Kadınların eğitilmesi, yeni ne-
sillerin yetiştirilmesinde önemlidir. Teknolojiye 
ayak uydurmakta zorlanan, çocuklarıyla iletişim 
sıkıntısı yaşayan tüm bayanların yardımına 
koşuyor. Çağın yeniliklerinden korkmak yerine, 
yenilikleri bizzat kullanarak çocuklarını yönlen-
dirilmesine yardımcı oluyor” dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan çağdaş, yaşanabilir bir kent hedefi 

doğrultusunda 17 ilçede hayata geçirilen 
759 milyon 30 bin TL’lik yatırımın da 

içinde bulunduğu toplam 1 milyar 103 
milyon 442 bin 293 TL’lik yatırım Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi 
ve merkezi hükümet tarafından 
yapılan yatırımları hizmete 

açmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe 
ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın 
kızı Merve Burkay’ın düğün törenine 
katılmak için Bursa’ya geldi. Bursa 
programı kapsamında ilk olarak İnegöl 

ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ilk olarak burada Sevim Yıldız Mesleki 
Eğitim Kampüsü’nün açılış töreni-
ne katıldı. Törende alanı dolduran 
İnegöllülere seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sınır ötesi operasyonlar, Fe-
tullahçı Terör Örgütü ve paralel devlet 
yapılanmasıyla mücadele konularına 
değinip birlik mesajları verdi.

Büyükşehir’den 759 milyon tl’lik yatırım

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 
inegöl’den sonra  
Bursa’ya gelerek, 15 

Temmuz Demokrasi Meyda-
nı’ndaki mitingde Bursalılara 
seslendi. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yapılan 759 
milyon TL’lik yatırımlarla birlik-
te toplam 1 milyarlık yatırımları 
resmen hizmete açtıklarını dile 
getiren Erdoğan, “Bursa bir 
değişim ve dönüşüm içerisin-
de. Tüm ilçeler ayağa kalkıyor. 
Tüm bu eser ve hizmetlerimizin 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Bu eserlerimizin şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen 
tüm kurumları ve yöneticilerini 
tebrik ediyorum. Bursa her hiz-
meti hak eden bir vilayetimizdir. 
O güzel Bursa türküsünde ne 
diyor: ‘Yeşil Bursa’nın gülüsün. 
Gönlümün bülbülüsün. Seni 
candan severim, sen benimsin 
ömrümsün’. Biz de Bursa’yı 
gönülden, candan seviyoruz. Bi-
liyoruz ki Bursa’nın bize sevgisi 
aynı derece samimi, kalptendir. 
Rabbim muhabbetimizi daim 
kısın. Gönüllerimizden sevgi 
ve aşkı eksik etmesin. Bu güzel 
ülkeye, eşi bulunmaz ülke-
ye, millete bu hizmet az bile. 
Rabbim milletimin yolunu açık 
etsin” dedi.
"İhanetler  
içeriden çıkabiliyor"
Türkiye ne kadar güzelse, 
millet ne kadar asilse, maalesef 
düşmanların da o kadar kalleş 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
“Maalesef saldırı her zaman 
dışarıdan gelmiyor. Bazen en 
büyük ihanetler içeriden çıka-

biliyor. 15 Temmuz ihanetini 
yaşadık mı? Ondan önce milletin 
önünde duvar gibi örülen yanlış 
vardı. Tek parti döneminde 
yapılan en büyük yanlış mille-
tin tarihi geçmişi, kültürü ile 
bağlarının zayıflatılmasıdır. Biz 
Suriye, Irak, Kırım, Batı Trak-
ya, Bosna deyice birileri sanki 
uzaydan gelmiş gibi yüzümüze 
bakıyor. Daha da ilerisi tam bir 
cahil cesaretiyle Türkiye’nin 
Irak’la ilişkisi ne olabilir, Bosna 
ile ilişkisi ne olabilir diyorlar. 
Halbuki bugün başka dünyalar-
dan bahseder gibi bahsettiğimiz 
bu coğrafyalar canımızın bir 
parçasıdır. Bizim gönül sınırla-
rımız oraları kapsıyor. Sınırlar 
gönlümüze dar gelse de her 
ülkenin fiziki sınırlarına saygı 
duyuyoruz. Bizim derdimiz 
oralarda bulunan ecdat yadigarı 
mirasın korunmasıdır. Tüm bu 
coğrafyanın her köşesinde atala-
rımızın ayak izi, yattığı mezar 
var. 30 ayrı ülkede şehitlikle-
rimiz var. Bunlar bizden ayrı 
olabilir mi?” diye konuştu. 
"Bursa kurucu şehir"
Bursa’nın hem maddi hem 
manevi anlamda kurucu şehir 
olduğunun altını çizen Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İznik bu toprakları Türkiye 
ismi ile buluşturan Anadolu Sel-
çuklunun kurulduğu yerdir. Te-
melleri Söğüt’te atılan Bursa’nın 
fethiyle rüştünü ispat etmiş Os-
manlı Devleti’ni kuran şehirdir. 
1920’de yayınlanan gazetede 
şöyle ifade ediliyor: ‘Bursa biz-
den maddeten uzaklarda olan 
Mek-ke’nin Medi-ne’nin içimiz-
de kalan son timsalidir’ diyor. 

Bu-
ranın 
ne kadar 
önemli 
olduğunu 
biliyor 
musunuz? 
Bursa, 
Cumhuri-
yet döne-
minde de 
önemini, 
önceliğini korumuştur. Geçmişin 
hatıraları olduğu gibi geleceğine 
de sımsıkı sahip çıkan şehirdir. 
İşte gençler, 15 Temmuz gecesi 
FETÖ mensupları darbe girişimi-
ne kalktığında en kararlı direnen 
şehirlerden biri de Bursa olmuş-
tur. Bursa’da o örgütün temsilcisi 
albayın cebinde ele geçirilen 
görev listesi, savcı ve hakimlerin 
başlattığı operasyonun temel 

belgesi olmuştur. Ben Bursa’nın 
manevi muhafızlarının da şehri 
ve ülkeyi o gece yalnız bırakma-
dıklarına yürekten inanıyorum. 
Bu meydanın ismini 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı olarak de-
ğiştirmenizi kadirşinaslık örneği 
olarak görüyoruz. Sizleri tebrik 
ediyorum, teşekkür ediyorum.”
"40 yıllık hesap 4 saatte bitti"
Demokrasi Meydanı’nı dolduran 

Bursalılara seslenen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
konuşmasına 15 Temmuz darbe 
girişimine değinerek başladı 
ve 40 yıldır kurumlara sızmaya 
çalışan şer odaklarının bir gece 
baskınıyla ülkeyi ele geçirmeye 
çalıştıklarını hatırlattı. Bunu 
yaparken, şer güçlerinin önemli 
bir şeyi unuttuğunu dile getiren 
Başkan Altepe, “Bu milletin lide-
rinin, Cumhurbaşkanı’nın Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olduğu-
nu unuttular. Kahraman Türk 

milletini unuttular. Onların 40 
yıllık hesapları bu milleti-

miz tarafından 4 saatte 
bitirilmiş oldu. Sizlerle 

gurur duyuyoruz. Allah 
sizleri başımızdan 
eksik etmesin. Allah 
sizin de hepimizin 
de yardımcısı olsun” 
şeklinde konuştu. 

"Daha yapacak  
çok işimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın vizyonu ile hayata 
geçirilen reform ve devrimlerle 
yerelde hizmet atağı başladığı-
nı dile getiren Başkan Altepe, 
“Çok çalışacağız. Güçlü ülke, 
büyük Türkiye için çalışaca-
ğız. Güçlü Türkiye için güçlü 
şehirlerin oluşması için gayret 
göstereceğiz. Sizin vizyonunuzla 
yerelde başlayan atakla birlikte, 
reformlarla, devrimlerle birlikte 
yerel yönetimler atağa kalktı. 
Marka şehirler, gelişen dünya 
kentleri oluşuyor. Bursa’da ne 
olduysa son 10-12 yılda oldu. 
Okulların, hastanelerin mev-
cutları ikiye katlandı. Çevre 
yolu yapıldı, harabe haldeki 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bursa’nın 
hem maddi hem manevi 
anlamda kurucu şehir 
olduğunu söyledi.
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tarihi eserler restore edildi. Tüm 
çarşılar restore edildi. Kongre 
merkezi Bursa’ya kazandırıldı. 
Sadece Tayyare Kültür Merkezi 
var iken şimdi her semtte kültür 
merkezleri var. 140 yıl sonra 
Büyükşehir Belediyesi hizmet 
binası inşa edildi. Stadyumu-
muz sizin vizyonunuzla yapıldı. 
Mevcut stadın yıkımına başlı-
yoruz. Burası Bursa’ya yeni bir 
meydan olarak kazandırılıyor. Bu 
da sizin vizyonunuzla yapılıyor, 
Bursa halkı adına size şükran-
larımı sunuyorum. 55 sosyal 
tesis yapıldı, Bilim ve Teknoloji 
Merkezi yapıldı. Tüm sahiller 
baştanbaşa düzenlendi. 63 kav-
şak ve köprü yapıldı. Tramvay 
hatlarının üçüncüsü yapılıyor. 
Teleferik hatları yenilendi. Deniz 
otobüsümüz, deniz uçağımız, 
helikopterlerimiz çalışıyor.  Yerli 
tramvaylar, vagonlar, metrobüs-
ler, elektrikli araçlar, uçaklar 
hepsinin imalatı Bursa’da 
gerçekleştiriliyor. Kentsel 
dönüşüm devam ediyor, sadece 
bir yol için 500 bina yıkılıyor. 
Göletler, sulama tesisleri, süt 
ürünleri tesisleri ve her alanda 
hizmetler devam ediyor. Tüm bu 
çalışmalarla Bursa artık yaşam 
kalitesinde Türkiye’de birinci, 
dünyada 28. sıraya yükseldi. Bu 
sizin, hükümetimizin ve yöne-
timlerimizin başarısıdır. Çok şey 
yaptık ama daha yapacak çok 
işimiz var. Bu şehri ve bu ülkeyi 
geleceğe taşımaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 
"Bursa her zaman  
sizin yanınızda"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Bursa Milletvekili Mehmet 
Müezzinoğlu da Bursalıların 
2002 yılından bu yana AK 
Parti’ye ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan’a verdiği 
desteğe dikkat çekti. Cumhur-
başkanı Erdoğan’a seslenen 
Müezzinoğlu, “Bursalılar sizi 
çok seviyor. Ben buna şahidim. 
Ama bir şeye daha şahidim siz 
de Bursa’yı çok seviyorsunuz. Bu 
anlamda Bursalıların size olan 

sevisi, sizin de Bursa’ya olan 
sevginiz her geçen gün güçlene-
rek devam edecek, bu dostluk 
ilelebet devam edecektir. Bursa, 
kurucusu olduğunuz AK Parti’ye 
2002 seçimlerinde güçlü şekilde 
yüzde 41 oy onarıyla hem 
yanımızda hem de AK Parti’nin 
yanında oldu. Son seçimlerde 1 
Kasım 2015’te Bursa 1960’tan 
sonra en yüksek oranla yüzde 
54’lük oy oranıyla kurduğunuz 
parti ve ideallerinin yanında 
oldu. Tüm Bursalı hemşerile-
rimize teşekkür ediyorum. 10 
Ağustos 2010’da Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde yüzde 55’lik 
destekle yanınızda oldu, olmaya 
devam edecektir” dedi. 
Bursa Valisi İzzettin Küçük de 
Bursa’da yapımı tamamlanan 
162 büyük tesisin Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın uğurlu elleriyle 
hizmete açıldığını hatırlattı. En 
son yine Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından hizmete açılan 
Osman Gazi Köprüsü ile Bursa 
ve İstanbul’un iç içe geçtiğini 
belirterek,  “Bursa’nın, ekonomik, 
sosyal, kültürel parametrele-
ri yeni bir ufka kavuşmuştur. 
Gösterdiğiniz 2023 yılı hedefle-
rine 22 Organize Sanayi bölgesi 
ile en yakın il Bursa’dır. Bursa 
ekonomisinde 15 Temmuz’dan 
sonra bozlama olmadığı gibi 
15 Ağustos–15 Eylül arasında 
ihracat yüzde 19 arttı. Bursa 15 
Temmuz ruhunu dipdiri tutacak 
ve geleceğe aktaracaktır. Varlığı-
nızla güç ve onur verdiniz” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediyesi, ilçe belediyeleri 
ve kamu kurumları tarafından 
yapımı tamamlanan tesisler, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından hizmete 
açıldı.

Aslan payı Büyükşehir’in
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 402 milyon TL’ye alınan 
60 yerli vagon ve 12 tramvayın 
hizmete alınacağı törende ayrıca 
merkeze yeni bağlanan 10 yeni 

ilçedeki altyapı yatırımları da 
devreye alınmış oldu. Bu çalış-
malar kapsamında da İnegöl, 
İznik, Yenişehir, Orhangazi, Ka-
racabey, Mustafakemalpaşa, Or-
haneli,  Harmancık, Büyükorhan 
ve Keles’te toplam 910 kilometre 
içme suyu, 172 kilometre kana-
lizasyon hattı ve 37 kilometre de 
yağmur suyu hattı imalatı yapıl-
dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açılışını yapacağı tesislerde 
kırsal kalkınma yatırımları da ön 
plana çıktı. Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapımı tamamla-
nan İznik, Kestel ve Orhaneli’de 
4 sulama göleti ile İnegöl, İznik, 
Mudanya, Osmangazi, Orhaneli, 
Yenişehir, Gemlik ve Kestel’de 
13 adet tarımsal sulama tesisi 
hizmete alındı. Bunların yanı 
sıra ilçelere yeni hizmet binaları, 
9 spor tesisi, tarihi eser restoras-
yonları ve ulaşım projelerinin de 
arasında bulunduğu toplam 759 
milyon 30 bin TL’lik 62 yatırım 
Bursa’ya kazandırılmış oldu.
Bursa’ya hizmet yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu 
açılış töreninde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na ait 2, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
ait 6, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’na ait 3, İçiş-
leri Bakanlığı’na ait 1, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na ait 29, 
Sağlık Bakanlığına ait 3, Gem-
lik Belediyesi’ne ait 2, İnegöl 
Belediyesi’ne ait 5, Yıldırım 
Belediyesi’ne ait 8, Kestel 
Belediyesi’ne ait 3, Bursa Teknik 
Üniversitesi’ne ait 1, DSİ’ye ait 8, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 
2, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 
ait 5, Müftülüğe ait 1 ve TEİAŞ 2. 
Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 tesisi 
hizmete açmış oldu. Toplam 344 
milyon 412 bin 293 TL’lik bu 
yatırımlar da göz önüne alın-
dığında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan toplam 1 milyar 
103 milyon 442 bin 293 TL’lik 
yatırımları Bursa’nın hizmetine 
sunmuş oldu.

Bakan Özhaseki 
ile Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni 
hizmet binasındaki 

makamında görüşen Başkan 
Altepe, Bursa’nın değer-
lerinden bahsetti. Başkan 
Altepe, yeni belediye binası-
nın da Bursa’ya, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ka-
zandırıldığını hatırlatarak, 
“Bursa’da güzel bir dönü-
şüm var. Kaliteli binalar, 
insanların güven duyduğu 
ortamları oluşturalım istiyo-
ruz. Kentsel dönüşümün en 
yoğun yaşandığı illerden 
biri Bursa. Binlerce bina 
yenileniyor. Son düzenleme-
lerle birlikte ayrı bir sinerji 
ve hareket de geldi” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, kentsel 
dönüşüm ve emsal artı-
şı uygulamalarına işaret 
ederek, “Bursa’da insanların 
güvenle içinde yaşadığı 
binalara hızla kavuşuyoruz. 
Bu sayede 20’nin üzerinde 
site de belediyemizden geç-
ti. Hem bakanlığın hem de 
şehirlerin hedefleri doğrul-
tusunda hızlı bir dönüşüm 
de sürecek” dedi.
“Bursa güzelleşiyor”
Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Mehmet Özhaseki ise 
Bursa’daki çalışmalarından 
dolayı Başkan Altepe’yi 
tebrik etti. Bakan Özha-
seki, Bursa’nın son 30 
yılını bildiğini ifade ederek, 
“Bursa, gittikçe gelişiyor ve 
güzelleşiyor. Bursa, müthiş 

avantajları olan bir şehir. 
Bu durum, dikkat edilmezse 
bazı tehlikeleri de içinde 
barındırıyor” şeklinde 
konuştu.
“Amacımız yardımcı olmak”
Bakan Özhaseki, Başkan 
Altepe’yi, Tarihi Kentler 
Birliği dönemlerinden beri 
tanıdığını söyleyerek, “Tari-
hi Kentler Birliği Başkanlığı 
yaptığım dönemde, Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin tarihi ve 
kültürel mirası kazandırma 
noktasında yaptığı çalış-
maları takdirle izledim. 
Şimdi de aynı çalışmalar 
Büyükşehir’de devam 
ediyor. İyi bir belediyecilik 
örneği veriliyor, arkadaş-
larımızla uyum içerisinde-
ler. Bize düşen de burada 
belediye başkanlarımızı yar-
dımcı olmak, problemlerini 
çözmek, elimizden geldiği 
kadar onların ne sıkıntısı 
varsa giderebilmek” diye 
konuştu.
“Bursa’ya güven alameti”
Bakan Özhaseki, günün 
gündeminin ‘kentsel 
dönüşüm’ olduğuna işaret 
ederek, “Kentsel dönüşüm 
bir zorunluluk, mecburiyet. 
Bu alanda bina bazında 
yaptırılacak dönüşümlerle 
ilgili tek tek gelip uğraşma-
sını engellemek adına biz 
yetkiyi Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza bıraktık. Bu bir 
güven alametidir. Hiçbir yer-
de kolay kolay yetkilerimizi 
devretmeyiz” dedi.

Bursa’nın dönüşümüne 
Bakandan tam destek 
Bakan Özhaseki, “Biz yetkiyi başkanımıza 
bıraktık. Bu bir güven alametidir. Hiçbir 
yerde kolay kolay yetkilerimizi devretme-
yiz” dedi. 
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Birinci derece dep-
rem kuşağında olan 
Bursa’da 17 Ağustos 
1999 depremi sonra-

sında artan güvenlik katsa-
yıları nedeniyle bu tarihten 
önce yapılan binlerce bina 
halen büyük risk taşırken, 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan uygulamaya geçirilen 0.50 
emsal artışı uygulamasıyla 
kentsel dönüşüm hız kazan-
dı. Daha önce uygulamadan 
yararlanan Nilüfer Sitesi’nde 
yeni blokların inşaatı hız-
la sürerken, şimdi de aynı 
uygulamadan yararlanan 
Ataevler Umut Sitesi’nde de 
yıkımlar başladı. Toplam 38 
bin metrekare alan üzerinde 
37 bloktan oluşan Umut Sitesi, 
yeni proje ile 10 bin metreka-
re alan üzerine yapılacak 25 
bloktan oluşacak ve kalan 28 
bin metrekare alan da yeşil 
alan, çocuk oyun alanları, spor 
sahaları gibi sosyal donatı 
alanlarına ayrılacak.
Deprem yıkmadan  
dönüşümle yıkıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 1999 depremi 
öncesinde yapılan özellikle 5 

kat ve üzeri tüm binaların risk 
altında olduğunu hatırlatarak, 
bu binaların değişen güvenlik 
katsayıları ve yenilenen inşaat 
tekniklerine göre yeniden inşa 
edilmesi gerektiğini hatırlattı. 
Umut sitesinde devam eden 
yıkım çalışmalarını yerinde 
inceleyen Başkan Altepe, 
“Bursa’da başlattığımız 0.50 
emsal artışı uygulaması Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız ve 
hükümetimiz tarafından des-
teklendi ve bu konuda yetki 
belediyemize verildi. Kentsel 

dönüşüm kriterlerini yerine 
getirip, başvuran 30’dan fazla 
siteden 20’nin üzerindeki 
belediyemizden vize aldı. 
Umut Sitesi de aldığı vize ile 
dönüşüme start verdi. Bu ça-
lışma ile gördük ki, bu binalar 
en ufak bir depremde bile 
yıkılma tehlikesiyle karşı kar-
şıya imiş. Çünkü perde duvar 
yok, bodrumlar yok. Betonlar 
hazır beton değil. Beton elde 
dahi ufalanan C10 kalitesinde 
bir beton ve demirler de düz 
demir. Şimdi ise C30 kalite-

sinde taş gibi bir beton 
dökülüyor. Hem güvenli 
konutlar inşa ediliyor 
hem de yapılacak 859 
daire için otoparklar 
bulunacak, sosyal donatı 
alanları olacak. Yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya 
olan Umut Sitesi, çağdaş, 
güvenli ve kaliteli bir si-
teye dönüşecek. Ataevler 
semtine, Nilüfer’e değer 
katacak” diye konuştu.
Umut Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım da yönetime 
geldikten sonra yap-
tıkları ilk işin binaların 
risk tespitini belirlemek 

olduğunu hatırlatarak, “Çok 
riskli olan binalarımızın 
yenilenmesi için Büyükşehir 
Belediyemize müracaat ettik. 
Bize büyük destek verdiler. 
444 haneden 440’ı evlerini 
boşalttı, kalan 4 hane için 
kanuni süreyi bekliyoruz. 
Modern bir siteye kavuşacağız 
hem de 73 metrekare olan 
dairelerimiz 121 metrekareye 
çıkacak. Destekleri nedeniyle 
Büyükşehir Belediyemize 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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6 asırlık külliyeye değer katacak park

Bursa’nın en 
önemli manevi 
odak noktala-
rından biri olan, 
yılda 1 milyonun 
üzerinde ziyaretçi 
ağırlayan Mura-
diye Külliyesi’nin 
hemen yanında 
eskiden spor 
sahasının bulun-
duğu alan kentsel 
tasarım ve peyzaj 
projesiyle 600 
yıllık külliyeye ayrı 
bir değer katacak.

Tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarıyla ‘müze 
kent Bursa’ hedefine 
emin adımlarla iler-

leyen Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan da ‘Yeşil Bursa’ 
kimliğinin yeniden öne çık-
ması için çevre yatırımlarını 
da hız kesmeden sürdürüyor. 
Özellikle yapılaşma yoğun-
luğunun fazla olduğu tüm 
semtlere halkın buluşma 
noktası olan yeşil alanlar 
kazandıran Büyükşehir Bele-
diyesi, Muradiye’de uyguladı-

ğı projede tarih ve yeşili bir 
arada buluşturuyor. Bu kap-
samda restorasyonu tamam-
lanan ve yılda 1 milyonun 
üzerinde ziyaretçi ağırla-
yan Muradiye Külliyesi’nin 
hemen yanına ayrıcalıklı bir 
park kazandırılıyor. Proje 
çalışmaları tamamlanırken, 
yaklaşık 6 bin metrekare 
alan üzerine yapılacak park 
için bölgedeki spor tesisi 
başka bir yere deplase edildi, 
alandaki binaların yıkımı 
yapıldı.

Tarih yeşille buluşuyor
Devam eden çalışmalar hak-
kında Kültür ve Turizm Daire 
Başkanı Aziz Elbas’tan bilgi 
alan Başkan Altepe, külliye-
nin hemen doğusundaki spor 
sahası nedeniyle bölgeden 
sık sık şikayetler aldıklarını 
özellikle de atıl kalan alanlar 
yüzünden güvenlik sıkıntı-
larının yaşandığını hatırlat-
tı. Başkan Altepe, “Yılda 1 
milyonun üzerinde ziyaretçiyi 
ağırlayan külliyenin çevresi 
de güzel olmalı. Külliyenin he-

men doğusundaki spor sahası 
nedeniyle şikayetler oluyordu. 
Sahayı başta bir yere deplase 
ettik. Binaların da yıkımını 
yapıyoruz. Yaklaşık 6 bin 
metrekare alan üzerine içinde 
çocuk oyun alanları, yürüyüş 
yolları, dinlenme alanları, 
kafeteryaları bulunan güzel 
bir kentsel tasarım projesini 
bölgeye kazandıracağız. Belli 
noktalara yapacağımız oto-
parklarla da bölgenin önemli 
bir sorunu çözülmüş olacak” 
diye konuştu.

Emsal artışı dönüşümü tetikledi
Bursa’da kentsel dönüşümün sağlanması için Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulan-
maya başlanan ve hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de hükümet tarafından destek-
lenen 0.50 emsal artışı uygulaması dönüşümü tetiklerken, Ataevler’teki 37 blokluk Umut 
Sitesi’nde de yıkımlar başladı.

Arıtma  
çamuru 
elektriğe 
dönüşecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yönlen-
dirmesiyle yapılan yerli 
tramvay, metro ve yerli 
uçaktan sonra elektrik 
üreten yerli çamur yak-
ma tesisi inşaatında son 
aşamaya gelindi. 

Bursa’nın daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir şehir olması 
amacıyla çevre yatırımla-
rına ağırlık veren Büyük-

şehir Belediyesi, metan gazından 
elektrik üretimi, ana içme suyu 
hattı üzerine kurulan tribünler ile 
sudan elektrik üretimi ve güneş 
panellerinden elektrik üretiminin 
ardından arıtma tesislerinde topla-
nan çamurlardan elektrik üretimi 
için kurulan tesiste sona yaklaştı. 
BUSKİ tarafından projelendirilip 
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde 
temeli atılan tesiste çamurların 
yakılacağı yerli üretim kazanların 
montajı yapılıyor.
Önceliğimiz çevre
Bursa’nın daha yaşanabilir bir 
kent olması ve yeniden Yeşil Bursa 
olarak anılması için çevre yatırım-
larına büyük önem verdiklerini 
hatırlatan Başkan Altepe, “Arıt-
ma tesisi atığı olan çamurların 
bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu 
uzun yıllardır büyük bir sorun-
du. Çamurlar üretiliyor, fakat bu 
çamurlar bertaraf edilemiyordu. 
Şimdi artık bu çamuru ürettiğimiz 
yerde direkt olarak yakıp yok ede-
biliyoruz. Yaptığımız araştırmala-
rın sonunda örneklerini Amerika 
ve Almanya’da gördüğümüz bu 
tesisi kentimize karar verdik. Son 
teknolojik metotları kullanarak 
yerli üretimle kentimize kazan-
dırdığımız tesisi yeni yıla girerken 
çalıştırmak istiyoruz” dedi.
10 yılda kendini amorti edecek
Başkan Altepe, “2.5 megavat saat 
burada günlük elektrik üretiliyor 
ve tesisin yaklaşık maliyeti 70 
milyon lira. Ürettiği elektrikle aynı 
zamanda 10 yılda kendisini amorti 
etmiş oluyor" diye konuştu.
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Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, kişi 
başına düşen yeşil alan 
miktarının Yıldırım’da 

çok düşük olduğunu belirterek, 
inşaatı devam eden parkın ilçeye 
nefes aldıracağını söyledi.
Uludağ’ın doğal zenginlikle-
ri, ovanın verimliliği, deniz 
kıyısında bir şehir olması, 
termal olanakların Türkiye’nin 
birçok ilinden daha fazla olması 
gibi birçok çevresel özellikle 
her dönem ilgi odağı bir kent 
olan Bursa’da kaçak ve çarpık 
yapılaşma nedeniyle parklardan 
yoksun kalan tüm semtler yeni-
den yeşille buluşuyor. İlk etapta 

halkın nefes alabileceği alanlar 
oluşmak amacıyla büyük park 
yapımı projelerine ağırlık veren 
Büyükşehir Belediyesi, Hüda-
vendigar Kent Parkı, Beşevler 
Bölge Parkı, Mimar Sinan Sağlık 
parkı başta olmak üzere hemen 
hemen her semte kazandırdığı 
parklara Vakıfköy Spor ve Kent 
Parkı’nı da ekliyor. Vakıf, İsabey 
ve Demetevler mahallelerinin or-
tasında kalan 250 bin metrekare 
yeşil alan, spor alanları, yüzme 
havuzu ve suni göleti de bulunan 
park, şekillenmeye başladı.
Yıldırımlı nefes alacak
Vakıfköy Spor ve Kent Parkı’nda 

devam eden çalışmaları ye-
rinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Yıldırım’ın kişi başına düşen 
yeşil alan miktarında en alt 
sırada yer aldığını belirterek, bu 
tür park ve yeşil alan düzenle-
meleriyle ilçeye nefes aldıra-
caklarını söyledi. Yaklaşık 250 
bin metrekare yeşil alana sahip 
olacak park içinde her türlü 
futbol müsabakasının yapılabile-
ceği 68 x 105 metre abatlarında 
2 futbol sahası ve tribünleri-
nin bulunacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Bunun yanında 
bölgedeki amatör kulüplerinin 
kullanabileceği idman sahası ve 
soyunma odaları olacak. Yüzme 
havuzu olacak. Park içinde 15 
bir metrekare alana suni göl ve 
gölün çevresine yürüyüş yolları 
yapılacak. Çocuk oyun alanları, 
spor alanları, kafeteryaları ile 
burası halkımızın güzel vakit 
geçireceği ayrıcalıklı bir park 
olacak. Artık imalatlar hızlandı 
ve park ortaya çıkmaya başladı. 
Hedefimiz bir yıl içinde tamam-
layıp, hizmete açmak” dedi.
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Bursa’ya ‘yeşil’ kimliğini yeniden kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi içinde 
spor sahaları, yüzme havuzu suni gölet ve 250 bin metrekarelik yeşil alan bulunan Vakıfköy Spor ve Kent Parkı, ana hat-
ları ile şekillenmeye başladı.

Vakıf Parkı şekillenmeye başladı

Kestel Açıkhava 
Tiyatrosu yaza hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan ve inşaatı hızla devam eden Kestel 
Açık Hava Tiyatrosu’nun Mayıs ayı sonunda 
hizmete açılması hedefleniyor.

Bursa’yı daha çağdaş 
ve yaşanılabilir bir 
kent haline getirmek 
amacıyla yatırımlarını 

aralıksız sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerde de yaşam 
kalitesinin en üst seviyeye 
çıkarılması için çalışmalara hız 
verdi. Büyükşehir Belediyesi, 
Kestel ilçesine de modern bir 
açık hava tiyatrosu kazandırı-
yor. Esentepe Mahallesi’ndeki 
14 bin metrekare arsa üzerin-
de 2 bin 400 metrekare inşaat 
alınana sahip, 1500 izleyici 
kapasiteli açık hava tiyatro-
sunda inşaat hızla yükseliyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kestel’e değer katacak
Başkan Altepe, Kestel’e kültü-
rel, sanatsal ve sosyal her türlü 
organizasyona ev sahipliği 
yapabilecek güzel bir amfi 
tiyatro kazandırdıklarını söy-
ledi. Yaklaşık 4 milyon TL’ye 
mal olacak kompleksin içi, dışı, 
otoparkları ve müştemilatla-
rıyla ilçeye değer katacağını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Esentepe Mahallesi’nde spor 

alanlarının bulunduğu bölgeye 
yapılan amfi tiyatro ile burası 
tam bir etkinlik merkezi ola-
cak. Çalışmalar hızla sürüyor. 
İnşallah Mayıs ayı sonunda 
hizmete açacağımız bu tesiste 
önümüzdeki yaz birbirinden 
güzel etkinlikler düzenleyece-
ğiz” dedi.
Kestel Belediye Başkanı Yener 
Acar da, yüzme havuzu, futbol 
sahası, buz pateni ve buz hoke-
yi salonlarının da bulunduğu 
spor vadisine yapılan amfi 
tiyatrosunun bölgeye ayrı bir 
canlılık getireceğini belirterek, 
bölgeye kazandırılan tesis 
nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.

Mandıras Deresi  
ıslahında sona gelindi
Büyükşehir Belediyesi, olası 
sel baskınlarına karşı 25 dere-
de aralıksız sürdürdüğü ıslah 
çalışmaları kapsamında Kestel 
Mandıras Deresi’ndeki çalış-
maları da tamamlama aşama-
sına getirdi.

Esentepe Mahallesi’nden Ankara yolu al-
tına kadar yaklaşık 2 kilometrelik dere 
yatağında ıslah çalışmaları tamamla-
nırken, yapılacak peyzaj çalışmalarıyla 

derenin geçtiği üç mahalle ayrıcalıklı rekreas-
yon alanlarına da kavuşmuş olacak. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 5 
milyon TL’ye mal olan Mandıras Deresi ıslah 
çalışmaların kış yağmurları bastırmadan 
tamamlanacağını ve sel baskını tehlikesinin 
tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.
Sel tehlikesi ortadan kalktı
Kent merkezinden geçen tüm derelerin ıslahı 
için büyük çaba harcadıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, “Olası sel baskınlarının önüne 
geçmek için kent merkezindeki 25 dereyi 
temiz tutmak için çalışmalarıma devam edi-
yoruz. Böylelikle hem son 8 yıldır kendimizde 
önemli bir sorun yaşamadık, hem de dereleri-
miz çağdaş kente yakışır hale geldi. Kestel’de 
karalık dere olarak bilinen Mandıras Dere-
si’ndeki ıslah çalışmalarını da büyük ölçüde 
bitirdik, kış yağmurları bastırmadan çalışma 
tamamlanmış olacak” dedi.

İstanbul Caddesi  
estetikle buluşuyor
Atatürk Caddesi ile başlayıp, Cumhuriyet 

Caddesi, Altıparmak Caddesi, eski sebze 
hali yanında Ankara yoluna cepheli 
binalar, Mehmet Akif Mahallesi’nde 

çevre yoluna cepheli biralarda yapılan cephe 
sağlıklaştırma çalışmalarını İstanbul Caddesi’nde 
de Ovaakça Mahallesi’nde sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul Caddesi’ndeki ikinci etap 
çalışmalarını Kent Meydanı’ndan girişte yola 
cepheli binalarda başlattı. İnşaatı devam eden 
Kent Meydanı – Terminal Hattı projesi kapsa-
mında yapılacak 9 üst geçit ile farklı bir görüntü 
kazanacak İstanbul Caddesi, cephe sağlıklaştırma 
çalışmasıyla daha estetik bir görüntüye bürüne-
cek.
Hedef; kalite kenti Bursa
Genç Osman üstgeçidinin hemen yanındaki adada 
başlatılan cephe sağlıklaştırma çalışmalarını 
yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ‘kalite kenti Bursa’ hedeflerine 
emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. İstanbul 
Caddesi’nde raylı sistemle birlikte tamamen bir 
dönüşüm yaşanacağını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Kentimizin tüm girişlerindeki kötü görüntüleri 
ortadan kaldırıyoruz. İstanbul Caddesi’nin Kent 
Meydanı’nın kuzey doğu köşesi en kötü görün-
tünün olduğu adaydı. Bu nedenle cephe sağlık-
laştırma çalışmalarımızı bu bölgede de başladık. 
Yapılan çalışmalarla çirkin görüntü tamamen 
ortadan kalkacak” dedi.
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Bursa’da kırsal kalkınma-
nın sağlanması amacıyla 
çiftçilere fide, fidan, yem 
bitkisi tohumu, hayvan 

barınakları ve koyun destekleri-
nin yanı sıra ürün toplama mer-
kezleri, süt tesisi, biber kurutma 
tesisi gibi yatırımlara ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 
ürünlerin pazarlanması nokta-
sında da önemli bir aktör haline 
gelmeye başladı. 
Almanya’ya incir
Dünya pazarlarında yer bulabi-
lecek kalitede olmasına rağmen, 
iç piyasada fiyatı oldukça düşen 
ürünlerin hak ettiği değeri 
bulması amacıyla Tarım A.Ş. 
aracılığıyla ihracata yönelen Bü-
yükşehir Belediyesi, ilk ihracatı 
siyah incir ile Almanya’ya yaptı. 
Bursa’nın siyah incir deposu 
Karabalçık Köyü’ndeki üreti-
ciden alınan 5 TIR siyah incir, 
Almanya’ya satıldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin devreye girmesi 

ile iç piyasada toptan fiyatı 1,5 
liraya kadar düşen siyah incirin 
fiyatı 2,5 liraya çıktı. 
Hollanda’ya Yenişehir biberi 
İç piyasada fiyatı 90 kuruşlara 
kadar gerileyen biber, Büyük-

şehir Belediyesi’nin devreye 
girmesi ile 1.80 TL’ye yükselen 
fiyatla hak ettiği değeri buldu. 
Hollanda’ya gönderilen TIR’ı 
Yenişehir’den uğurlayan Başkan 
Altepe, “Geçtiğimiz aylarda 

siyah incirde bir sıkıntı olmuştu 
ve fiyatı iyice düşmüştü. Tarım 
A.Ş. olarak siyah incir ihracatı-
nı başlattık ve siyah incir hak 
ettiği değeri buldu. Geçtiğimiz 
günlerde Yenişehir’de katıldığı-
mız Biber Festivali’nde benzer 
sıkıntının biberde de yaşandığı-
nı söylediler. Hemen çalışmayı 
başlattık ve Hollanda’ya ilk TIR’ı 
gönderiyoruz. Biberin fiyatı 90 
kuruşa kadar düşmüştü. Şimdi 2 
liraya yaklaştı. Önümüzdeki yıl 
inşallah daha kapsamlı bir ihra-
cat gerçekleşecek. Önümüzdeki 
yılın çiftçimiz için daha bereketli 
geçmesini diliyorum” dedi.
Gürsu’dan Hollanda’ya
Bursa’da yetiştirilen tarım 
ürünlerine dünya pazarlarında 
yer arayan TARIM A.Ş’nin yoğun 
çalışmalarıyla armut ve ayvaya 
da Hollanda pazarında alıcı bu-
lundu. Hollanda’ya ‘Santa Maria 
Armudu’ ve ‘Deveci Armudu’ 
ile ayva ihracatı yapıldı. Başkan 

Altepe, Büyükşehir Belediyesi, 
Tarım A.Ş ve Gürsu Ziraat Odası 
işbirliğiyle Hollanda’ya yeni bir 
ihracatın gerçekleştirildiğini 
belirterek, “Avrupa’ya armut 
ve ayva ihracatını yapıyoruz. 
Bu da bu konuda bir ilk oluyor. 
Artık yeni dönem, Bütünşehir 
ve Büyükşehir uygulamasıyla 
her alanda tarımın destek-
lenmesi ile sulu tarımın da en 
güzel şekilde yapılabilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
elimizden gelen gayreti gösteri-
yoruz” dedi.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa’nın ürünleri dünya pazarında
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kurulan Tarım A.Ş., Almanya’ya siyah incir ve Hollanda’ya Yenişehir biberi ihracatlarının ardından şimdi de yine 
Hollanda’ya ‘Santa Maria Armudu’ ve ‘Deveci Armudu’ ile ayva ihracatını da başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, İnegöllü 
çiftçilerin yoğun talebi olan ürün 
kurutma alanı sorununu da 
çözümü kavuşturdu. Daha önce 

ürünlerini çevre yolu üzerinde kurutan 
ve zaman zaman trafik kazalarına da 
maruz kalan çiftçileri bu sıkıntıdan kur-
tarmak amacıyla Deydinler ve Ortaköy 
mahalleri arasına 2.3 kilometre uzunlu-
ğunda ürün kurutma alanı oluşturuldu. 
Beklentiler bir bir gerçekleşiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte böl-
ge çiftçisinin ay çekirdeği kurutmaya 
başladığı alanda incelemelerde bulundu. 
Başkan Altepe, ürün kurutma alanının 
da İnegöllü çiftçilerin önemli bir talebi 
olduğunu söyledi. Uygun kurutma alanı 
olmadığı için daha önce yollarda yapılan 
kurutma işleminde trafik kazaları yaşan-
dığını hatırlatan Başkan Altepe, “Altya-

pısı ve asfalt kaplaması yapılan alanda 
ay çekirdeği başta olmak üzere her 
türlü ürünlerini kurutabilecekler. Sezon 
tamamlanınca da yol ulaşım amacıyla 
kullanılacak” dedi.

Kırsala bir destek daha
Bursa’da ceviz üretimi yapılan bölgeler için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından satın alınan otomatik ceviz soyma 
makineleri, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Bursa’ya değer katan 
hizmetlerini, ‘Bü-
tünşehir’ yasasının 
ardından kentin 

tüm ilçelerine ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, kır-
sal kalkınmayı hedef alan 
hizmetlerine aralıksız de-
vam ediyor. Kırsal kesimde 
yaşanan göçün önlenmesi 
için üreticiyi destekleyen 
Büyükşehir Belediyesi, çift-
çilere bugüne kadar çilek 
fidesi, arı kovanı, koyun ve 
yem dağıtımı, sera naylonu, 
çatı malzemesi, buzağı ku-
lübesi, koza askısı ve ceviz fidanı gibi pek 
çok destek sağlamıştı. Ceviz üretim böl-
geleri için satın alınan 15 otomatik ceviz 
soyma makinesi daha, üreticilerle buluş-
tu. Makinalar, Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait Arabayatağı Yerleşkesi’nde düzenle-
nen törenle sahiplerine teslim edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
kesimin Büyükşehir’le birlikte adım 
adım kalkındığını söyledi. Bir yandan alt 
ve üst yapı yatırımlarını tamamlarken 
diğer yandan kırsal kesimin kalkınması 
yönünde tüm kaynakları seferber ettikle-
rini belirten Başkan Altepe, bu konudaki 
faaliyetleri hız kesmeden sürdürdükle-

rini ifade etti. Bütünşehir 
Yasası kapsamında ilk 
Kırsal Kalkınma Dairesi’ni 
ve Tarım AŞ’yi Bursa’nın 
kurduğunu, bu kurumlar 
aracılığıyla köylü ve çiftçi 
için ne yapılması gereki-
yorsa yerine getirdiklerini 
hatırlatan Başkan Altepe, 
“Tarlada verimin artma-
sı, üretimin daha kaliteli 
olması, ambalajlanması ve 
dünya pazarlarında değe-
rinde pazarlanması için 
hedefimize ulaşma nokta-
sında gece gündüz faaliyet 

gösteriyoruz” dedi.
Bursa’nın tüm ürünleriyle kendini 
göstermesi, bir sebze ve meyve depo-
su olması yönünde bir yandan yatırım 
yaptıklarını diğer yandan da köylü ile 
çiftçinin ihtiyacı olan malzemeleri temin 
ettiklerini belirten Başkan Altepe, “Daha 
önce salça makinası, tohum ve fide mal-
zemeleri, çilek dikimiyle ilgili cihazlar 
vermiştik. Şimdi de ceviz bölgeleri için 
15 adet ceviz soyma makinasını talep 
eden üreticilerle buluşturuyoruz. Arka-
sından salça makinaları teslim edilecek. 
Daha sonra talep edilen diğer malze-
meler de birer birer temin edilerek hak 
sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

İnegöl’de ürün kurutmak  
artık daha güvenli
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Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun 
marşları eşliğinde yapılan yürüyüşe, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ha-
san Çepni, belediye bürokratları, kent 
konseyi gönüllüleri, fotoğraf tutkunları 
ve Bursalılar katıldı. Coşkulu anların da 
yaşandığı yürüyüşte, Bursalılar fotoğraf 
karelerini ellerinde taşıyarak görsel 
şölen yaşattı. Cumhuriyet Caddesi 
boyunca yapılan yürüyüşün ardın-
dan fotoğraf filminden oluşan açılış 
kurdelesi Zafer Meydanı’nda kesildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, coşkulu kortejin ardından 
yaptığı açıklamada, “6. BursaFotoFest’i 
coşkulu festival yürüyüşüyle başlatmış 
olduk. Fotoğraf festivali, Türkiye’de ilk 
Bursa’nın başlattığı bir organizasyon-
dur. Bizim en büyük eksikliğimiz, Bur-
samızın tanıtılmasıdır. Birçok güzelliğe 
sahip, tarihi ve kültürel birikimi olan 
Bursa’nın tanıtımı noktasında festivalin 
katkı sunacağına inanıyorum. Her sene 
büyüyerek devam ediyor. Son dönemde 
yaşanan sıkıntılara rağmen katılım çok 
iyi. Festival kapsamındaki yarışmaya, 
56 ülkeden 1147 fotoğraf tutkunu 
binlerce fotoğraf gönderdi, Türkiye’den 
ise 69 şehirden de katılım sağlandı. Bu 
festivale olan yüksek katılım Türkiye’ye 
güveni göstermiş oldu. Fotoğrafın 
nabzı, Bursa’da atacak. Bursa’dan on 
binlerce kare dünyaya yayılacak. Bursa 
artık festivaller şehri olmaya başladı. 
Bursa ve fotoğraf sanatı için 6. BursaFo-
toFest hayırlı olsun” dedi.
Türkiye’nin yaşadığını sıkıntılara rağ-
men festivalin büyüyerek ve ilgi göre-
rek devam ettiğini ifade eden Altepe, bu 
sene 6.’sı yapılan sanatsal programda 
çok sayıda hatıra biriktirdiklerini dile 

getirdi. Altepe, “Bu sene 69 şehirden 
katılım sağlandı. 56 ülkeden 1157 eser 
yarışmaya katıldı. Fotoğraf tutkunları 
bir hafta boyunca fotoğrafın üstat-
larıyla buluşarak, sanat diyaloğuna 
girecekler. Bizler de bu tarz ortamların 
artarak deva etmesini önemsiyoruz. Bu 
festivaller sayesinde ülkemizi, şehrimi-
zi ve insanımızı tanıtıyoruz. Bursa’dan 
on binlerce fotoğraf karesi dünyanın 
dört bir tarafına ulaşacak. Buradaki 
medeniyetin izleri her yere yansıyacak. 
Sevginin, barışın ve kardeşliğin yayıl-
ması açısından festival önem taşıyor. 
Festivale ilk gününden bugüne kadar 
katkı sunan herkese teşekkür ediyo-
rum. BursaFotoFest’i her sene düzenle-
meye devam edeceğiz” dedi.
“Milli İrade Destanı”
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çep-
ni ise, sanatın güzelliklerin bir yansı-
ması olduğunu belirtti. İnsanı çocukluk 
dönemine götürenin, geçmişe yolculuk 
yaptıranın ve zamanı donduranın sihirli 
kareler olduğunu söyleyen Çepni, sihirli 
karelerin ustalarını Bursa’da ağırlama-
nın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 6 
sene önce başlayan yolculuğun, bugün 
meyvelerini vermeye başladığını ifade 
eden Çepni, artık Bursa’nın da dün-
yanın sayılı fotoğraf festivallerinden 
birisine ev sahipliği yaptığına dikkat 
çekti. Çepni, “2011’de ‘Karşılaşmalar’, 
2012’de ‘İnsanlığın İzleri’, 2013’te ‘Ha-
yatın Renkleri’, 2014’te ‘Birlikte Yaşa-
mak’ ve 2015’te ‘Göç’ temasıyla çıktık. 
Bu sene ‘Kent Diyalogları’ gibi önemli 
bir konuyu huzurlara getirdik. Merinos 
AKKM Fuar Alanı’nda açtığımız fotoğraf 
sergisi kapsamında ’15 Temmuz Milli 
İrade Destanı Fotoğraf Sergisi’ni de 
izlenime sunduk” diye konuştu.

Bursa’da coşkusu
Bursa’da bu yıl ‘Kent Diyalogları’ temasıyla 6.’sı  
düzenlenen ve Türkiye’nin ilk uluslararası  
fotoğraf festivali olan BursaFotoFest, fotoğraf  
tutkunlarını Bursa’da buluşturdu.

Uluslararası Bursa 
Tiyatro Festivali
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) ve 
ASSITEJ Türkiye Merkezi 
tarafından bu sene 21’in-
cisi düzenlenen “Uluslara-
rası Bursa Çocuk ve Genç-
lik Tiyatroları Festivali”, 
‘Moliere Efendi’ adlı tiyatro 
gösterimiyle başladı.

Türkiye’nin en büyük ve en 
geniş çaplı sahne sanatları 
festivali olan 21. Uluslararası 
Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyat-

roları Festivali, 7-22 Ekim tarihleri 
arasında Türkiye, Meksika, Uruguay, 
Çek Cumhuriyeti, İran, Rusya, Estonya, 
Yunanistan ve İtalya’dan olmak üzere 
toplam 9 ülkeden 24 ekibin katılımıy-
la başladı. 17 ilçede yapılacak olan 
festival kapsamında 28 sahnede 70 
gösteri sahneleyecek. 10 atölye çalış-
masının yapılacağı festivalin, 10 binin 
üzerinde çocuk ve gence ulaştırılması 
hedefleniyor. Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda yapılan açılış törenine, Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili Şük-
rü Köse, BKSTV Başkanvekili Mehmet 
Erbak, Assitej Türkiye Başkanı Prof. Dr. 
Tülin Sağlam, Büyükşehir Belediyesi 
eski dönem başkanı Ekrem Barışık, 
öğrenciler ve yabancı konuklar katıldı.

Şehir Tiyatrosu
sezon rekoru kırdı
Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-

yatrosu, proje kapsamında, yaz 
mevsiminde 3 kez turneye çıktı. 
Usta sanatçılar, yaz boyunca ‘Leyla 

ile Mecnun’ ve ‘Arslan Bey’in Kerimesi’ adlı 
sevilen oyunlarını, İnegöl’den Kumyaka’ya 
kadar Bursa’nın her köşesinde sahneledi. 
Turnelerde genç yaşlı herkesin ilgiyle izle-
diği sanatçıların sahne performansları, ilçe-
lerde kahkaha dolu görüntülere imza attı. 
Ramazan ayına denk gelen ilk turne prog-
ramında 20 oyunla 7 bin kişiyle buluşan 
Şehir Tiyatrosu, 2. ve 3. turda da köylerde 
sevenleriyle hasret giderdi. Şehir Tiyatrosu 
sanatçıları toplamda 33 oyun ve yaklaşık 
15 bin kişiye ulaşan izleyici sayısıyla da 
2016 yazına damgasını vurdu. 
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Bursa’ya ‘Veledrom’ müjdesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı 
Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘Bisiklet Etkin Bir Ulaşım Aracı Bursa 
Çalıştayı’nda daha sağlıklı bir Bursa hedefiyle, kente bir ‘Veledrom’ kazandırılaca-
ğını söyledi.

Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 

Bisiklet ve Doğayı Sevenler 
Derneği ile Enerji Verimli-
liği ve Çevre Koruma Der-
neği işbirliğinde Holiday 
Inn Otel’de gerçekleştirilen 
çalıştayda, bisiklet ve bisik-
let kullanımı gündeme ta-
şındı. Uludağ Üniversitesi, 
Bursa Teknik Üniversitesi, 
Avrupa Bisiklet Rotaları 
Ağı (EUROVELO), Avrupa 
Bisikletliler Fedarasyonu 
(ECF) ile Uluslararası Spor 
ve Kültür Birliği’nin (ISCA) 
de desteklediği ve 1 Ekim 
Cumartesi gününe kadar 
sürecek olan programın 
açılış bölümünde, sağlıklı 
kentler için bisikletin öne-
mi ele alındı.
Kullanım yaygınlaşıyor
Bursa’yı eserleriyle gele-
ceğe taşırken, daha sağlıklı 
bir kent oluşumuna ve çev-
re odaklı hizmetlere önem 
veren Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanı Recep 
Altepe, çalıştayda yaptı-
ğı konuşmada, Bursa’da 
bisiklet kullanımını teşvik 
edici adımlar attıklarını 
ifade etti.
Bursa’da öncü çalışmalar 
yaptıklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
tarihi ile ilgili de bilgiler 
verdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğün-
de 2005 yılında 10 beledi-
yenin katılımı ile kurulan 
birliğin Türkiye’deki üye 
sayısını 63’e çıkardığını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Sağlıklı kentler hareketi-
nin gelişebilmesi ve uygu-
lanabilmesi için çalışmalar 
sürüyor. ‘Bisiklet, Etkin 
Bir Ulaşım Aracı, Bursa 
Çalıştayı’nda kentlerin ve 
belediyelerin en önemli 
gündem maddelerinden 

olan trafik sorununa, sağ-
lıklı, temiz ve çevre dostu 
bir alternatifi tartışıyor 
ve bir ulaşım aracı olan 
bisikleti tüm yönleriyle ele 
alıyoruz” dedi.
Sağlıklı alternatif
Başkan Altepe, motorlu 
araçların sağladıkları hızlı 
ve konforlu ulaşım avan-
tajına rağmen, yüksek yol 
yapım ve bakım maliyetle-
ri, çevre ve gürültü kirliliği, 
trafik sıkışıklığından kay-
naklanan zaman kayıpları 
ve stres, park problemleri 
ile ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazaları gibi pek çok 
olumsuzluğu da beraberin-
de getirdiğini kaydetti.
Bisiklet kullanımının ha-
reketli bir yaşama şans ta-

nıdığını belirten Başkan Al-
tepe, “Bisikletin, daha aktif 
ve sağlıklı bir yaşam, şehir 
içinde kısa mesafelerde za-
man kaybını önleme, trafik 
sıkışıklığına maruz kalma-
ma gibi birçok avantajı var. 
Örneğin, karayollarında 3 
metre genişliğindeki bir 
şeritte saatte yaklaşık 400-
600 otomobil ve 600-800 
kişi taşınabiliyorken, aynı 
şerit bisiklet için kullanıl-
dığında 6-7 bin bisiklet 
düzeyinde bir kapasite 
yaratabiliyor veya park 
alanlarını düşündüğümüz-
de tek bir otomobilin park 
ettiği bir alana 16 bisiklet 
park edebiliyor. Sağlıklı bir 
yaşam için hareketsiz bir 
yaşam tarzı düşünülemez” 
diye konuştu. 
Haftada en az 3 gün ve 
en az 30 dakika egzer-
siz yapmanın vücudu 
dinç tuttuğunu; obezite 
dahil birçok hastalığı 
engellemede etkin bir role 
sahip olduğunu sözlerine 
ekleyen Başkan Altepe, işe 
araçla gidip gelmek yerine 
bisiklet kullanımının bu 
egzersizi karşılayacağın-
dan bisikletin böyle önemli 
bir avantajının daha oldu-
ğunu söyledi.

Düzenlemeler yapılıyor
Bisikleti yaygınlaştırma 
noktasında yerel yöne-
timlere önemli görevler 
düştüğünü belirten Başkan 
Altepe, “Bisikletlilere özel 
yollar oluşturulması, toplu 
taşıma araçları ile bisik-
let taşınmasına olanak 
sağlanması, bisiklet park 
yerlerinin oluşturulması 
gibi altyapı hazırlıkları 
ile bisikletin yaşamımıza 
girmesi için çalışmalar 
yapılıyor” dedi.
Bursa Bisiklet ve Doğayı 
Sevenler Derneği ile Ulu-
dağ Üniversitesi Bisiklet 
Topluluğu bisikletçilerinin 
gönüllü destekleri nede-
niyle tebrik eden Başkan 
Altepe, uygulamayla Altın-
şehir-Ertuğrulkent bölge-
sinde okullarına bisiklet 
ile gidip gelmek isteyen 
öğrencilerin desteklendiği-
ni belirtti.
Çerve dostu
Başkan Altepe, “Şehir içi 
ulaşımda ilk akla gelen se-
çenek otomobil olmamalı 
ve bisikletler artık sadece 
bir karne hediyesi olarak 
görülmemelidir. Bisiklet, 
kent içi ulaşımda düşük 
yatırım ve işletme mali-
yetleri sunuyor. Bisiklet, 
çevreye dost, kısa ve orta 
mesafeli yolculuklarda 
rahatlıkla kullanılabilir ve 
hem şehirlerimize hem 
de kullanıcılarına önemli 
kazanımlar sağlayacak 
bireysel bir ulaşım aracıdır. 
Bizler de kent için bisiklet 
kullanımını yaygınlaştır-
mak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu kap-
samda, Bursa’ya veledrom 
kazandıracağız” dedi.
Başkan Altepe’ye, çevreye 
katkılarından dolayı ‘Now 
We Bike’ Proje Koordina-
törü Feridun Ekmekçi ta-
rafından bisikletçi forması 
hediye edildi. 

Altyapıya destek
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
ile Doğa Okulları ve Nova Eğitim 
Kurumları arasında yapılan iki 
ayrı protokolle hem voleybol takı-
mı oyuncularının eğitimine katkı 
sağlandı hem de voleybol akade-
misinin temelleri atıldı.

Voleybolda adından sıkça söz ettiren ve 
Türkiye’yi Avrupa kupalarında başarıyla 
temsil eden Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü, voleybol altyapısını 

daha da güçlü hale getirmek için Doğa Okulları 
ile protokol imzaladı. Okul-kulüp işbirliğinin en 
güzel adımlarından birini attıklarını belirten 
Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı İlhan 
Satık, “Geçen sezonlarda başarılı bir performans 
sergileyen kulübümüz, Doğa Okulları ile yapılan 
işbirliği sayesinde daha da güçlenecek. Örnek 
olacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” 
dedi. Doğa Okulları İl Koordinatörü Nazlı Sert, 
yapılan protokolle eğitim ve spor alanlarında 
güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade etti. 
Doğa Okulları Spor Koordinatörü Tunç Dağal da 
106 kampüsü ve 60 
bin öğrencisi bulunan 
Doğa Okulları´nın 
6 dünya ve birçok 
Türkiye şampiyonluk-
larının bulunduğuna 
dikkat çekerek, “Kali-
teli ve sportif gençler 
yetişmesini istiyoruz. 
Bu protokol daha baş-
langıç, yatırımlarımız 
devam edecek” dedi.
Altyapıya  
bir destek daha
Altyapılardaki sporcu-
larının daha iyi eğitim 
almalarını sağlamak ve tam donanımlı sporcular 
ortaya çıkarmak için önemli anlaşmalar yapan 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Nova 
Eğitim kurumları ile de Voleybol Akademisi´nin 
temellerini attı.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardım-
cısı İlhan Satık, “Lise çağındaki sporcularımız için 
Nova Eğitim kurumları ile önemli bir protokol 
imzaladık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin desteği ile daha çok çocuğa ula-
şabilmek ve ulaştığımız çocuklarımızın daha iyi 
eğitim almalarını sağlamak adına Nova okulları 
ile yaptığımız anlaşma Bursa’mıza ve voleybola 
önemli başarılar getirecektir” diye konuştu.
Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal da an-
laşmanın mutluluk verdiğini ifade ederek, “Bizler 
eğitimi bir bütün olarak görüyoruz. Eğitimin bir 
kolu olan sporda Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü ile partner olmak çok önemli. Bizler bun-
dan sonra Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
sporcularının eğitimine katkı koymaya çalışaca-
ğız. Bize güvenen yöneticilerimize çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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BOSE üçüncü kez start aldı 

Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin Türkiye 

Okul Sporları Federas-

yonu ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliğiyle 

bu yıl üçüncüsünü 

düzenlediği Büyükşe-

hir Okul Spor Etkinlik-

leri (BOSE), Merinos 

Parkı’nda yapılan açılış 

töreniyle start aldı. 

Belediyespor aracılığıyla 
düzenlenen BOSE sa-
yesinde her yıl binlerce 
çocuğu sporla buluş-

turan Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’ye örnek çalışmasını 
bu yıl da başlattı. Türkiye Okul 
Sporları Federasyonu (TOSF) ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
de desteklediği, bu yıl 245 bin 
öğrenciye ulaşması hedeflenen 
etkinliklerin açılış töreni, Meri-
nos Parkı’nda gerçekleştirildi. 
Okullardan yüzlerce öğrencinin 

katıldığı, yarışmalara ait çeşitli 
platformların kurulduğu, renkli 
görüntülere sahne olan etkinli-
ğin açılışına; Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin 
yanı sıra TOSF Başkanı Ömür Fa-
tih Karakullukçu, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Ekrem Koz ve 
davetliler katıldı. 
Bu ayrıcalığı yaşayın 
Etkinliklerin açılışında konu-
şan ve Bursa’nın tarih başkenti 
olmasının yanında bir spor kenti 
olması için de gereken her türlü 

fiziki yatırımı bir 
bir gerçekleştir-
diklerini belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
yeni neslin 
spora yönlendi-
rilmesini Bursa 
ve Türkiye’nin 
geleceği açısından 
kaçınılmaz gör-
düklerini söyledi. 
Okullarda sporun 
canlanması ve çocuk-
ların spora olan ilgisini 
daha da artırmak hedefiyle 
düzenledikleri etkinliklerde 
geçen yıl 225 bin öğrenciyi spor-
la buluşturduklarını söyleyen 
Başkan Altepe, bu yılki hedefle-
rinin 245 bin öğrenci olduğunu 
açıkladı. Rengarenk giysileriyle 
Merinos Parkı’nı adeta bay-
ram yerine çeviren çocuklara 
seslenen Başkan Altepe, “Yarının 
yöneticileri olan gençler, sizler 
bizim gözbebeğimizsiniz. En 
güzel şekilde yetişmeniz, sporcu, 
ahlaklı, bilgi yüklü ve vizyon 
sahibi ender birer birey olma-
nız için çalışıyoruz. Bu nedenle 
her yıl hedefi daha da artırarak, 

Türkiye’ye örnek spor şenlikleri 
düzenliyoruz. İstiyoruz ki daha 
bu yaşta spor yapmanın keyfine 
varın. Bu ayrıcalığı yaşayın. Bu 
nedenle tüm okulların eksik-
liklerini gideriyoruz. Gerekli 
görülen her yere spor alanları 
kazandırıyoruz. Çünkü her şey 
geleceğimiz olan siz gençlerimiz 
için. Bu güzel çalışmaya katkı 
sağlayan herkese teşekkür edi-
yorum. Hepinize iyi eğlenceler 
diliyorum” dedi.

Türkiye’ye 
örnek bir 
proje 
Başkan 
Altepe’den 
sonra söz 
alan Türkiye 
Okul Sporları 
Federasyo-

nu Başkanı 
Ömür Fatih 

Karakullukçu 
ise, Türkiye’ye 

örnek organizasyon 
nedeniyle Büyükşehir 

Belediyesi’ni kutladı. 
İlköğretim çağında düzen-

lenen okul sporlarının genç-
lerin lise öncesi alt yapılarını 
sağlayamaya yönelik olduğunu 
kaydeden Karakullukçu, fede-
rasyon olarak bu doğrultuda 
çalışmalar sürdürdüklerini 
ifade etti. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin sporun her 
alanını kapsayan ve yapısı 
itibariyle Türkiye’ye örnek 
olan etkinliğinin kendileri için 
de heyecan kaynağı olduğunu 
belirten Karakullukçu, gençlere 
yönelik hassasiyeti nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti. 

Buz pateni keyfi Kültürpark’ta yaşanacak
Bursa Büyük-
şehir Beledi-
yesi tarafından 
Reşat Oyal 
Kültürparkı’na 
bir buz pateni 
pisti kazandırı-
lıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha yaşanabilir 
ve sağlıklı hale getirmek 
amacıyla sürdürdüğü ça-

lışmalar kapsamında Reşat Oyal 
Kültürparkı’na 12 ay kullanıla-
cak bir buz pateni pisti yapılıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’da tüm yıl 
boyunca, geceleri de dahil olmak 
üzere faydalanılacak buz pateni 
pistinin, bu kış hizmete açılaca-
ğını söyledi.
Başkan Altepe, Bursa’nın yaşa-
nabilir bir kalite ve turizm kenti 

olması hedefiyle çalışmalarının 
sürdüğünü ifade ederek, “Şeh-
rimize yeni eserler ve tesisler 
kazandırmaya gayret ediyoruz. 
Bursa’nın gözbebeği olan, şehrin 
kalbinde ve yeni katılan alanlar-
la birlikte yaklaşık 500 bin met-
rekareye yaklaşan Kültürpark da 
kentin en önemli cazibe mer-
kezlerinden biri... Kültürpark’a 
değer katacak olan projeleri de 
gerçekleştiriyoruz. Onlardan biri 
de burada çalışmaları devam 
eden sentetik buz pateni pisti-
mizdir” dedi.
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Tarihi ve kültürel mirasta 
Türkiye ve dünya çapında 
örnek alınan çalışmala-
ra imza atan Büyükşehir 

Belediyesi, 4 yıl önceye Bursa’ya 
getirdiği Tarihi Kentler Birliği Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü 
yeniden Bursa’ya kazandırdı. Tarihi 
Kentler Birliği tarafından 15 yıldır 
düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mira-
sı Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışmasının 2015 yılı 
ödülleri belli oldu. Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülüne bu yıl “Mu-
radiye Türbeleri Restorasyonu ve 
Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projele-
ri” ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 
layık görüldü. Ödül töreni 16-19 
tarihleri arasında Antalya Expo 
Center’da düzenlenecek olan YAPEX 
Restorasyon Fuarında sahiplerine 
verilecek.
Tarihe yatırım sürüyor
Tarihi Kentler Birliği Koruma Büyük 
Ödülünü değerlendiren Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
özellikle son 12 yıldır yaptıkları çalış-
malarla Bursa genelinde el değmedik 
tarihi eser bırakmadıklarını söyledi. 
Yer üstündeki eserlerin yanında yer 
atındaki eserleri de bir bir gün yüzüne 
çıkardıklarını ifade eden Başkan 

Altepe, “Merkeze yeni katılan 10 yeni 
ilçemizde de yoğun bir çalışma için-
deyiz. Dünya ve Türkiye tarafından 
örnek alınan tarihi miras çalışma-
larımızla Bursa’nın UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmesini sağlamış-
tık. Şimdi de Muradiye Külliyesi ve 
Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma projele-
riyle Tarihi Kentler Birliği tarafından 
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne 
layık görüldü. Bu tür ödüller bizim 
şevkimizi artıyor. Bursa’nın yaşayan 
canlı bir tarih şehri olması yolundaki 
çalışmalarımız hız kesmeden süre-
cek” dedi.
83 proje yarıştı
Tarihi, doğal ve kültürel çevreyi 
korumayı, gelecek kuşaklara aktar-
mayı, tarihsel mirası sosyal yaşama 
dâhil edilerek yaşanabilir çevreler 
oluşturmayı hedefleyen, TKB Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarış-
masına 2015 yılında 47 belediye 83 
proje ile katıldı. Yarışma sonucunda 
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü ile 
Jüri Özel Ödülünün yanı sıra, 8 Proje, 
8 Uygulama ve 8 Süreklilik ödülünün 
sahipleri belli oldu. Muradiye Tür-
beleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı 
Sağlıklaştırma Projeleri Koruma 
Büyük Ödülüne layık görüldü.
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TKB’nin büyük ödülü Bursa’nın 
Tarihi Kentler Birliği tarafından 4 yıl önce Merinos Tekstil Sanayii Müzesi ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne 
layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yıl da jürinin oy birliğiyle “Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı 
Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri” ile büyük ödülün sahibi oldu.

Oklar ‘Cumhuriyet’ için atıldı
Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinliklerinde bir savaş aracı 

olarak kullanılan, ateşli silahların keşfinden sonra ise bir spor dalı 
olarak Türk kültüründeki yerini koruyan geleneksel okçuluk, Büyük-

şehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor. 

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları 
kapsamında ecdat emaneti olan tüm 
eserleri ihya eden ve bu çalışmalarıy-
la Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’ne girmesini sağlayan Büyükşehir Be-
lediyesi, somut olmayan kültürel miras yatı-
rımlarıyla da binlerce yıllık Türk geleneklerini 
günümüze taşıyor. Bu çalışmalar kapsamında 
Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinlik-
lerinde, önceleri bir savaş aracı olarak kul-
lanılan, ateşli silahların keşfinden sonra da 

bir spor dalı olarak Türk kültüründeki yerini 
alan Okçuluk, kendine özgü tüm kurullarıyla 
gelecek kuşaklara aktarılıyor. Cumhuriyet’in 
93’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kap-
samında Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Yerkapı Bursalı Şüca Ok Meydanı’nda Cumhu-
riyet Bayramı Okçuluk Koşusu düzenlendi. Et-
kinliğe Sipahi Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Altın 
Ordu Geleneksel Okçuluk Kulübü, Atek Atıcılar 
Tekkesi ve İstanbul Talimhane Atıcılar Tekkesi 
sporcuları geleneksel kıyafetleri ile katıldı.

Cirit geleneği yaşatılıyor
Türklerin Orta Asya´dan Anadolu´ya geldikleri dönemden beri oynadık-
ları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor 
olarak anılan Cirit, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yaşatılıyor. 

Bursa’da, cirit sporun yaşatılması ve gele-
cek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçek-
leştirilen ‘Cirit Oyunları’, spor tutkunla-
rını Kestel’de bir araya getirdi. Kestel’in 

Gölbaşı Mevkii’nde yapılan Geleneksel Cirit 
Müsabakaları Cumhuriyet Kupası’nda Bursa Ata 
Atlı Cirit Spor Kulübü ile Kocaeli Çayırova Ana-
dolu Spor Kulübü Cirit Takımı karşı karşıya geldi. 
Açılış seremonisinde konuşan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, “Spo-
run her dalında hizmet vermeye çalışıyoruz. Cirit 
de önemli bir ata sporumuz. Unutulmaya yüz 
tutmuş atalarımız sporlarını yaşatmaya çalışı-

yoruz. Bursa Osmanlının ilk başkenti. O ecdadın 
torunları olarak biz de ata sporlarına sahip çık-
mada kendimizi sorumlu görüyoruz” dedi.Bursa 
Ata Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Maksut Gürel 
de bu sporun yaşatılmasına verdikleri destek 
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından başlayan Cumhuriyet 
Kupası müsabakalarında Bursa Ata Atlı Cirit 
Spor Kulübü ile Kocaeli Çayırova Anadolu Spor 
Kulübü Cirit Takımı karşı karşıya geldi. Oldukça 
çekişmeli geçen karşılaşmayı 21 puan alan Bursa 
Ata Atlı Cirit Spor Kulübü kazanarak Cumhuriyet 
Kupası’nın sahibi oldu.


