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Bursa’da yıllardır konuşulan sorunların yanı 
sıra bir zamanlar hayal olarak nitelendi-
rilen projeler Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla bir bir gerçeğe dönüşüyor. 

Ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel 
mirastan kırsal kalkınmaya kadar 
her alanda 2016 yılını yatırımlarla 
dolu dolu geçiren Büyükşehir 

Belediyesi, 2017 yatırımlarını da prog-
ramladı. 17 ilçenin tamamı yatırım 
programında en ince ayrıntısına 
kadar hesaplanırken, 2017 yılı için 
2 milyar 375 milyon TL öngörülen 
bütçenin 1 milyar 195 milyon TL’si 
yatırımlara ayrıldı. Yatırım kalem-
lerinde ulaşım 493 milyon TL ilk 
sırada yer alırken, Yeşil alan, atık 
yönetimi ve çevre düzenlemeleri 
için 382 milyon 500 bin TL, hizmet 
binaları, spor ve sosyal tesisler için 
161 milyon TL, Kamulaştırma ve 
Kentsel Dönüşüm için de 149 milyon 
TL’lik yatırım planlanıyor.

Şehrin iki yakası tünelle bağlanıyor
Bursaray hattı nedeniyle yıllar önce bağlantısı kesilen Sıcaksu, Sırameşeler 
ve Alemdar bölgeleri ile Çekirge, Muradiye ve Kükürtlü bölgesi Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Ankara yolu üzeri kaplıcalar mevkiine yapılacak tünel-
le birbirine bağlanacak. 

1998 yılında Bursaray 
hattı inşaatı nedeniy-
le karayolu bağlantısı 
kesilen kentin güney 

kesimi ile kuzey kesimi, Sı-
caksu Bölgesi’ne yapılacak 
tünelle birbirine bağlana-
cak. Sıcaksu, Sırameşeler, 
Alemdar Mahalleleri ile yo-
lun üstünde kalan Çekirge, 
Muradiye ve Kükürtlü Böl-
geleri, kaplıcalar mevkiine 
yapılacak tünelle birbirine 
bağlanacak. Yolun 5 metre 
altından delerek yapılacak 
12 metre genişliğinde ve 40 
metre uzunluğundaki tünel, 
şehrin iki yakasını birbirine 
bağlayacak. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent 
Meydanı – Terminal raylı sistem hattının yüksek 
olan perde duvarları standartlara uygun şekilde 
kısaltılırken, uygulanacak ferforje korkuluklar-

la bir kent mobilyası gibi caddeye estetik bir görüntü 
katacak. 

İstanbul Caddesi 
raylı sistemle
güzelleşecek

Bursa’ya gerçek meydan

Yapımı için 1926 yılında Atatürk’ün 1000 lira bağışta 
bulunduğu ve 1948 yılında tamamlanan Atatürk 
stadının bulunduğu alanın, stadın tarihi dokusu 

korunarak ayrıcalıklı bir meydana dönüştürüleceği proje 
kapsamında yıkımlar hızla sürüyor.

Bursa’nın her türlü sorununa el atan Büyükşehir 
Belediyesi, kentin geleceği için yerin altına da 
dev yatırımlar yapıyor.
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Altyapıya dev yatırım

Çelebi Mehmet döneminde Vezirlik, Rumeli 
Beylerbeyliği ve Veziriazamlık yapan 
Bayezid Paşa tarafından 1400’lü yılların 
başında yapılan Bayezid Paşa Medresesi,  

         Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü 
ihtişamıyla yeniden kente kazandırıldı. 

6 asırlık medrese 
küllerinden doğdu
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Büyükşehir’le zaman hizmete dönüşüyor
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İstanbul Caddesi 
estetikle buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı – Terminal raylı 
sistem hattının yüksek olan perde duvarları standartlara uygun şekilde kısal-
tılırken, uygulanacak ferforje korkuluklarla bir kent mobilyası gibi caddeye 
estetik bir görüntü katacak. 

Raylı sistem ile karayolunu 
birbirinden ayıran perde 
duvarların yüksekliği-
nin caddedeki görselliği 

bozacağını göz önünde bulunduran 
Büyükşehir Belediyesi, bu duvarla-
rı karayolları standartlarına uygun 
olarak 75 santimetreye kadar 
indiriyor. Böylelikle karayolun-
daki güvenlik bariyerleri ile aynı 
yüksekliğe sahip perde duvarlar 
sayesinde caddedeki raylı sistemin 
algısı öne çıkmış olacak. Bunun 
yanında perde duvarlar üzerine 
yapılacak ferforje korkuluklarla İs-
tanbul Caddesi estetik bir görüntü 
kazanacak.
Bursa’nın en önemli girişi
İstanbul Caddesi’nin Bursa’nın 
en önemli kent girişlerinden biri 
olduğunu, bu nedenle caddede ya-
pılacak tüm çalışmalarda kalite ve 
estetiğe büyük önem verdiklerini 
söyledi. Proje kapsamındaki perde 
duvarı imalatının Terminal istika-
metinden başladığını ancak duvar-
ların yüksekliğinin görüntü kirliliği 
oluşturduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Lastik tekerlekli araçlar ile 
raylı sistemi ayıran perde duvarla-
rın, trafik bariyerlerinden yüksek 
olması çirkin bir görüntü oluştur-
du. Bu konuda vatandaşlarımızdan 
da şikayetler geldi. Bunun üzerine 
duvarların karayolu standardı 
olan 75 santim yüksekliğe indiril-
mesi istedik. İmalatı tamamlanan 
bölümdeki duvarları özel cihazlarla 
kısaltıyoruz. Bundan sonra kent 
merkezine doğru yapılacak imalat-
lar da 75 santimetre olarak devam 
edecek. Hat boyunca yapacağımız 
çevre düzenlemeleri, kent mobil-
yası gibi tasarlanan istasyonlar ve 
perde duvarlara yapılacak ferforje 
korkuluklarla İstanbul Caddesi 
estetik bir görüntüye kavuşacak” 
dedi.

Köklü Cadde 
gün sayıyor

Güzelyalı’da ulaşım 
düğümleri çözülüyor

Bursa’nın daha ulaşılabilir bir kent 
olması hedefiyle sürdürülen çalıma-
lar kapsamında, Yıldırım İlçesi’ndeki 
Köklü Cadde’de kamulaştırılan bina-
ların yıkımı gerçekleştirildi.

Bursa’da kent içi trafiğin rahatlatılmasını ve 
şehir içi alternatif yolların yapılmasını çok 
önemsediklerini belirten Başkan Altepe, ken-
tin merkezindeki noktalarda yeni caddelerin 

açıldığını ifade ederek, “Planlarda olmasına rağmen 
uygulamada olmayan caddeler, bu dönemde birer 
birer açılıyor. Bursa’nın daha yaşanabilir hale gelmesi 
için ortalama her iş gününde bir bina yıkıyoruz” dedi.
Yıldırım İlçesi’nde Gökdere’den Samanlı Yolu’na kadar 
uzanan bölgede yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki 
Köklü Cadde’deki çalışmaları anlatan Başkan Alte-
pe, “Ankara – İzmir Yolu ile yeni açılan 30 metrelik 
bulvarın Yıldırım’daki kısmıyla Yunus Emre Bulvarı 
arasında kalan Köklü Cadde’de, artık binaların yıkım-
ları bitmek üzere. 50 parselde 36 bina vardı ve 20 bin 
metrekare alan kaplıyordu. Binaların 32’si boşaltıldı 
ve binalar yıkıldı. Kalan 4 binanın da 2’sinin kamu-
laştırılması bitti ve boşaltılıyor. Sona kalan 2 binanın 
kamulaştırması da bitmek üzere… Cadde önümüzdeki 
günlerde tamamen açılmış olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın ulaşılabilir 
bir kent olması yolundaki çalışmaları kent 
merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam 
ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte, 
Güzelyalı’dan Kurşunlu istikametine devam edecek al-
ternatif yol üzerinde kamulaştırılan binaların yıkımını 
gerçekleştirdi.
Başkan Altepe, özellikle Mudanya içinden Güzelyalı 
istikametine, Güzelyalı’dan da Kurşunlu ve Gemlik 
istikametine gitmek isteyen vatandaşların sahildeki 
dar sokakları kullanmak zorunda kaldıklarını hatır-
lattı. Başkan Altepe, “Planlarda olup da uygulamada 
olmayan bu yol için Büyükşehir Belediyesi olarak 
startı vermiştik, şimdi de uygulamasını gerçekleştiri-
yoruz. Güzelyalı’nın tam ortasından geçecek olan bu 
caddenin uygulanması için 11 parselde kamulaştırma 
yapıldı ve 4 binanın da yıkılması gerekti. Bu binaların 
yıkımının ardından Güzelyalı içinde Eski Cami ile Yeni 
Büyük Cami arasındaki bu bölgenin, yani Mudanya’yı 
Kurşunlu Gemlik hattına bağlayan bu caddenin de 
imalatı başlamış olacak” diye konuştu.
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Bursa’da ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması hede-
fiyle raylı sistem, yeni 
yol ve yol genişletme ile 

köprü ve kavşak yatırımlarına 
ağırlık veren ve yatırım büt-
çesinin 3’te 2’sinden fazlasını 
ulaşıma ayıran Büyükşehir Bele-
diyesi, alternatif projelerle kent 
içi trafiği rahatlatmaya devam 
ediyor. Bu çalışmalar kapsa-
mında 1998 yılında Bursaray 
hattı inşaatı nedeniyle karayolu 
bağlantısı kesilen kentin güney 
kesimi ile kuzey kesimi şimdi 
sıcaksu bölgesine yapılacak 
tünelle birbirine bağlanacak. 
Sıcaksu, Sırameşeler, Alemdar 
Mahalleleri ile yolun üstünde 
kalan Çekirge, Muradiye ve 
Kükürtlü Bölgeleri, kaplıcalar 
mevkiine yapılacak tünelle bir-
birine bağlanacak. Yolun 5 met-
re altından delerek yapılacak 12 
metre genişliğinde ve 40 metre 
uzunluğundaki tünel, şehrin iki 
yakasını birbirine bağlayacak. 
Daha önce iki bölgenin Merinos 
ve Kavşaklarından sağlanan 
bağlantısı da doğrudan bu 
tünelle sağlanmış olacak. Hem 
yaya hem de araç geçişine uy-
gun olarak inşa edilecek tünelle, 

Çekirge, Kükürtlü ve Muradiye 
bölgelerinden gelen vatandaş-
lar, doğrudan Sırameşeler ve 
Alemdar’a buradan da Çelebi 
Mehmet Bulvarı’na bağlanarak, 
Mudanya ve Yıldırım istikameti-
ne kolaylıkla ulaşabilecekler.
Yılların beklentisi
Tünelin yapılacağı sıcaksu 
bölgesinde projenin müjdesi-
ni veren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Sadece 
Merinos ve Acemler Kavşakla-
rı ile bağlantı sağlanan bu iki 
bölge, artık tünelle birbirine 
bağlanmış olacak. İki yaka birbi-
rine tünelle bağlanıyor. Çekirge, 
Muradiye ve Kükürtlü’de yaşa-
yan hemşerilerimiz buradan 
kolaylıkla Soğanlı, Alemdar ve 
Sırameşeler bölgesine geçecek-
ler. Çelebi Mehmet Bulvarına 
bağlanıp Mudanya ve Yıldırım’a 
ulaşabilecekler. Çelebi Mehmet 
Bulvarının Beşyol Kavşağı ve 
devamında Acemler bağlantısı 
çalışmalarımız sürüyor. Doğuya 
ve batıya gitmek isteyenler böy-
lelikle alt yolu da ulanabilecek-
ler. Böylelikle şehir içi trafiğinde 
önemli bir rahatlama olacak” 
diye konuştu.
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Şehrin iki yakası tünelle bağlanıyor
Bursaray hattı nedeniyle yıllar önce bağlantısı kesilen Sıcaksu, Sırameşeler ve Alemdar bölgeleri ile Çekirge, Muradiye 
ve Kükürtlü bölgesi Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara yolu üzeri kaplıcalar mevkiine yapılacak tünelle birbirine 
bağlanacak. 

Otoparklar Uludağ’a 
kalite getirdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. 
ve 2. Oteller Bölgesi’ne kazandırı-
lan toplam 1400 araçlık 3 otopark, 
her yıl yaşanan keşmekeşin önüne 
geçerek Uludağ’a yakışan bir gö-
rüntü oluşturdu. 

Uludağ’ın sadece kış mevsiminde değil yılın 
12 ayı turizme hizmet vermesi için altya-
pıdan ulaşıma, seyir teraslarından spor 
alanlarının düzenlemesine kadar her alan-

da önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma 
sorununu da çözüme kavuşturdu. Otopark olma-
ması yüzünden tatilcilerin araçlarını otel önlerine 
ve cadde üzerine park etmesi, bir taraftan kayak 
yapmak isteyen vatandaşların yolda yürümesine 
engel olurken diğer taraftan Uludağ’a yakışmayan 
görüntü kirliliğine yol açıyordu. Sıkıntının gideril-
mesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, 
2. Oteller Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun 
karşısına 800 araçlık, Oteller Camii’nin yanın-
da bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otelin 
üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırarak 
işletmecilerin ve halkın beklentisine cevap verdi.

Mihraplı’da trafiğe 25 milyonluk neşter
Mudanya kavşağının yenilenerek hizmete açılmasının ardından bu kavşağın 
Dikkaldırım’a bağlantısını sağlayacak olan yol ile aynı zamanda 3 ana aksın ke-
siştiği noktada yaşanan trafik sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 25 
milyon liralık köprülü kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları ile çözüme kavuşuyor. 

Büyükşehir Be-
lediyesi, Hüda-
vendigar Kent 
Parkı’nın kuzeyin-

de 3 ana aksın kesiştiği 
noktaya köprülü kavşak 
kazandırıyor. Hayran 
Cadde, Mihraplı Cadde 
ve Beşevler’den gelen 
trafiğin kesişme nokta-
sında yapılacak Mihraplı 
Köprülü Kavşağında ince-
lemelerde bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, kent içi 
ulaşımın rahatlatılması, 
trafiğin kesintisiz sağlan-
ması konusunda gerekli 
tüm adımları attıklarını 
söyledi.

“Hüdavendigar parkının 
kuzeyinde, bir yanda Be-
şevler Odunluk bölgesin-
den gelen yol, bir yandan 
Mihraplı Caddemiz bir 
yandan da hayran cadde 

geliyor. Özellikle bölge 
yoğun bir bölge, 3 aks da 
yoğun bir aks. Mudanya 
Kavşağından yeni kol ile 
Dikkaldırım bölgesine 
gelecek trafiğin de önemli 

bir yükü olacak. Yol ve 
köprü çalışmaları başladı. 
Hem Beşevler’den gelen 
hem Dikkaldırım’dan 
gelen hem de stadyum 
önünden gelen trafik ke-
sintisiz bir şekilde akacak. 
Sadece bu kavşak ve bağ-
lantı yolu için 25 milyon 
liralık yatırım yapıyoruz. 
En kısa zamanda bitirme-
yi amaçlıyoruz” dedi.

Panayır kavşağı köprüyle Yunuseli’ye bağlanıyor

Bursa’da ulaşım sorununun 
ortadan kaldırılması ama-
cıyla raylı sistemden, köprü 
ve kavşaklara, yol genişlet-

me çalışmalarından yeni alternatif 
güzergahlar oluşturulmasına kadar 
her alanda önemli yatırımları 
hayata geçiren Büyükşehir Beledi-
yesi, şimdi de İstanbul Caddesi’ni 
Mudanya yoluna bağlıyor. Proje kap-
samında yakında inşaatı başlayacak 
olan Panayır Kavşağı, Yeniceabat 
üzerinden Yunuseli yoluna, buradan 
da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 

Mudanya yoluna bağlanmış olacak. 
Yeniceabat Mahallesi içinden geçen 
yol yeni proje ile mahallenin güne-
yine alınırken, yaklaşık 6 kilometre 

uzunluğunda ve 12 metre genişli-
ğindeki yeni yol, İstanbul Caddesi 
ile Mudanya yolu arasında önemli 
bir alternatif olacak. Aynı proje 
kapsamında Yunuseli bağlantısı için 
2 köprü yapılırken, İstanbul Caddesi 
bağlantısı için yapılan köprüde de 
çalışmalar tamamlanma aşamasına 
geldi.
Başkan Altepe, İstanbul Caddesi’ni 
Yunuseli yoluna oradan da Mudanya 
yoluna bağlayacak önemli bir alter-
natif güzergahı daha kente kazandı-
racaklarını söyledi. 
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Bursa gerçek meydanına kavuşuyor

Yapımı için 1926 yılında Atatürk’ün 1000 lira bağışta bulunduğu ve 
1948 yılında tamamlanan Atatürk stadının bulunduğu alanın, stadın 
tarihi dokusu korunarak ayrıcalıklı bir meydana dönüştürüleceği 
proje kapsamında yıkımlar hızla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan, 
400 bin metrekare proje 
alanı ve 190 bin metre-

karelik inşaat alanıyla Bursa’nın 
en büyük anıtsal yapıların-
dan biri olan yeni stadyumun 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından hizmete 
açılmasının ardından, eski 
stadyumun bulunduğu alana 
yapılacak meydan projesinde 
yıkımlar hızla sürüyor. Yapımı 
için 1926 yılında Atatürk’ün biz-
zat kendisinin 1000 lira bağışta 
bulunması, 1948 yılında buyana 
hem resmi törenlere ev sahipliği 
yapması hem de Bursaspor’un 
şampiyonluk başta olmak üzere 
elde ettiği birçok başarıya ev 
sahipliği yapması nedeniyle 

Bursa tarihinde aynı bir önemi 
bulunan stadyum, doğal dokusu 
korunarak meydan projesinde 
yaşatılacak.
Gerçek bir meydan
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberinde-
ki Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ile birlikte Atatürk 
Stadyumu’nun tribünlerinde 
devam eden yıkım çalışmala-
rını yerinde inceledi. Projede 
stadyum dokusunun bozulma-
yacağını dile getiren Başkan 
Altepe, “Şehirler meydanlarıyla 
anılır ve Bursa’mız da mey-
danı olmayan şehirlerden. Bu 
nedenle kavşaklarda mitingler 
ve etkinlikler yapıyoruz. Artık 
Kültürpark’ın doğu kenarındaki 

Atatürk Stadyumu’nun bulun-
duğu alan meydan oluyor. Sivil 
toplum kuruluşlarının ve vatan-

daşlarımızın talepleri doğrultu-
sun stadın izlerini, yeşil alanını 
ortadan kaldırmadan buranın 

planda olduğu gibi spor alanı ve 
meydan olması için çalışıyoruz. 
Tribünlerde yıkım son aşamaya 
geldi. Hemzemin olacak şekilde 
fazlalıklar kaldırıyor. Sadece 
zeminin altındaki tribünler ka-
lacak. Kapalı tribün yenilecek ve 
içi de yeniden dizayn edilecek. 
İlk Bursa festivallerinin yapıldığı 
stadyum yine festivallere her 
türlü organizasyona ev sahip-
liği yapabilecek. 15 bin kişinin 
üzerinde oturma kapasitesi olan 
stadyumda 100 binlerin katıldığı 
mitingler yapılabilecek. Yıkım-
larda artık son günleri yaşıyoruz. 
Yıkımın tamamlanmasıyla etrafı 
tel örgü ile çevirip, hemen tadi-
lata başlayacağız. Kısa zamanda 
da Bursa’mız yeni meydanına 
kavuşmuş olacak” dedi.

Nilüfer Sitesi’nde dönüşüm hızlandı
Büyükşehir Belediyesi’nin 0,50 emsal artışı uygulamasının ilk örneği 
olan Nilüfer Sitesi’nde yeni bloklar yükselmeye başladı. 

Özellikle depreme karşı dayanıksız olan site-
lerin hızlı bir şekilde dönüşümünü sağla-
mak amacıyla 0.50 emsal artışı uygulaması 
başlatan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle 

kent genelindeki dönüşümü de tetiklemiş oldu. 
Marmara depreminde hasar gören ve riskli blok-
ların bulunduğu 18 blokluk Nilüfer Sitesi, emsal 
artışı uygulamasından ilk yararlanan site olurken, 
6 bloktan oluşacak yeni projede bloklar bir bir yük-
selmeye başladı. Bursa’daki dönüşümün en önemli 
örneklerinden olan Nilüfer Sitesi’ndeki süreci 
yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, şantiye alanında site yönetimi ve hak 
sahipleri ile bir araya geldi. Süreç hakkında bilgi 
alan Başkan Altepe, inşaatı devam eden blokları 
gezip, dairelerin içini inceledi.

Bursa’ya kalite katacak
Nilüfer Sitesi’nin de 17 Ağustos 1999 depremin-
den sonra riskli ilan edilen blokları ile sıkıntılı 
durumda olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, “Uy-
guladığımız 0.50 emsal artışından yararlanan ilk 
site burası. Toplam 18 blok olan site şimdi 6 blok 
olarak yeniden yapılıyor. Bloklar hızla yükseliyor. 
Eski dairelere göre yenileri biraz daha büyük. 
Daire karşılığı daire alacak hak sahipleri. Blok 
sayısının azalmasıyla yeşil alan miktarı artıyor. 
Eskiden yollara, sokaklara park eden araçlar, artık 
sitenin kendi otoparkını kullanacak. Daire başına 
1,5 otopark düşüyor. Sosyal donatı alanlarıyla, 
depreme dayanıklılığı ile güzel bir site ortaya çı-
kıyor. Burası hem Nilüfer’e hem de Bursa’ya kalite 
katacak” diye konuştu.

Mahalleler nefes alıyor
Yoğun ve çarpık yapılaşma nedeniyle sosyal donatı 

alanlarından mahrum olan Osmangazi ilçesindeki Fatih 
Mahallesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilecek proje ile yeni bir meydana kavuşacak. Bina-

ların arasına sıkışıp kalan Fatih Camii’nin çevresindeki 6 binayı 
yaklaşık 1,5 milyon TL harcayarak kamulaştıran Büyükşehir 
Belediyesi, bu binaların yıkımına başladı. Yıkımın tamamlanma-
sının ardından proje kapsamında yaklaşık bin metrekarelik alan 
elde edilecek. Projesi hazırlanan yeni cami projesiyle cami daha 
güneye inşa edilip, camiye bir avlu ile bölge halkının toplanma 
noktası olan küçük bir meydan kazandırılmış olacak.
Yıkarak güzelleştiriyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Fatih 
Camii yanında başlatılan yıkımı yerinde inceledi. Bölge halkı-
nın yıllardır cami önüne bir meydan kazandırılması yönünde 
talepleri olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, “İşin zor kısmı olan 
kamulaştırma bitti ve yıkımları başlattık. Yaklaşık 1,5 milyon 
liraya kamulaştırdığımız 6 binayı yıkıyoruz. Cami projelerimiz da 
hazırlanıyoruz. Camiyi daha güneye yapıp, arkasına da güzel bir 
buluşma merkezi yapmış olacağız. Bursa’yı yıkarak güzelleştir-
mekten başka şansımız yok. Bu nedenle kamulaştırmalar bütçe-
mizde önemli bir yer tutuyor. Bu yıkımlarla Fatih Mahallemiz de 
güzelleşmiş olacak” dedi.
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Bitinya, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerine ev 
sahipliği yapan ve 

tüm bu medeniyetlerin izle-
rini günümüze kadar taşıyan 
İznik’teki tarihi eserlerin 
ayağa kaldırılmasına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediye-
si, şimdi de İznik Gölü Tarihi 
Kıyı Bandı Rekreasyon ve 
Çevre Düzenlemesi pro-
jesine başladı. Karayolları 
şefliğinden Darka Sitesi’ne 
kadar 3,5 kilometrelik sahil 
bandı, yenilenecek. Proje 
kapsamında yaklaşık 135 
bin metrekare alanda halkın 
ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde spor, oyun ve 
dinlenme alanları, piknik, 
su sporları ve plaj etkinlik-
lerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik rekreasyon ve çevre 
düzenlemesi yapılacak. 
Proje ile birlikte bölgeye 
3 adet tuvalet, 1 mescit, 1 
restoran, 1 çay bahçesi, 9 
büfe, 1 idari bina, yaya yolu, 
bisiklet yolu, koşu yolu, taşıt 
yolu, lunapark, çocuk oyun 
alanları, seyir terasları ve 

peyzaj düzenlemeleri kazan-
dırılacak. Yaklaşık 20 milyon 
liraya mal olacak proje ile 
adeta bir ‘açık hava müzesi’ 
halini alacak olan İznik, 
aynı zamanda ayrıcalıklı bir 
sahile kavuşacak.
“Birileri konuşur  
bizler yaparız”
Başkan Altepe, “İznik’te, 
baştan başa 3,5 kilomet-
relik sahili kapsayan güzel 
bir proje başlatıyoruz. 
Gerçekten İznik’e değer 
katacak olan büyük bir 
proje. İznik’in güzelliğine 
değer katacak. Destek veren 
herkese teşekkür ediyorum. 
Bizlerin işi çalışmak, eserler 
bırakmak. Başkalarının işi 

de engel olmak, fesatlan-
mak, dedidoku üretmek… 
İznik’in çehresi değişecek. 
Bunda kötü söylenecek ne 
var. Toplu konut yapmı-
yoruz, zaten bir yeşil alan 
projesi. Onlar konuşur bizler 
yaparız” diye konuştu.
Daha sonra İznikli muhtarla 
bir araya gelen Başkan Alte-
pe, 41 muhtarlığa bilgisayar 
ve yazıcı hediye etti.

Osmangazi’ye bağlı Alaşar 
Mahallesi’nde düzenlenen 
açılış töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bütünşehir 
Yasası’nın getirdiği yenilik-
ler ve yasa çerçevesinde ya-
pılan hizmet ile yatırımlara 
değindi. Türkiye’de büyük-
şehir sınırları içerisinde yer 
alan bölgelerin tamamına 
ihtiyaçları nispetinde gere-
ken tüm yatırımları yapan, 
ilk tarım ihracatını gerçek-
leştiren, köylere sulama 
tesisleri kazandıran, arazi 
sula için göletler kuran, 
birçok bölgenin sorunlarıyla 
birden ilgilenen tek şehrin 
Bursa olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, yapılan 
tüm bu yatırımların çeşitli 
kurumlarca verilen ödüllerle 
taçlandırıldığını belirtti.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir’in kırsala yöne-
lik yatırımları kapsamında 
projelendirilen Alaşar Ma-
hallesi Ek Binası’nın hayırlı 

olmasını diledi. 250 metre-
kare alana konumlandırılan 
3 katlı bina içerisinde 125 
metrekare çok amaçlı ünite 
ve 65 metrekare okuma 
salonu ile sosyal mekanlar 
bulunduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, yatırımın 
yaklaşık 500 bin TL’lik 
harcamayla gerçekleştiğini 
ifade etti. Mahalle konağı-
nın Alaşar’da yaptıkları tek 
yatırım olmadığını, bölgede-
ki 1000 dönümlük incir ve 
zeytin alanlarının sulaması 
için 9336 metre isale hattı 
yaptıklarını, 300 tonluk 
su deposu inşa ettiklerini 
ve 2 adet pompa imalatı 
gerçekleştirdiklerini hatır-
latan Başkan Altepe, yine 
Alaşar’da okul bahçesine 
inşa ettikleri 3 katlı kütüp-
hanenin hızla tamamlandı-
ğını söyledi. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri, 
Alaşar Mahalle Ek Hizmet 
Binası’nı kurdele keserek 
hizmete aldı.

5

Alaşar’a modern hizmet binası
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bütünşehir’ yatırımları kapsamında planlanan Alaşar Ma-
hallesi Ek Hizmet Binası, hizmete açıldı.

Kapalı Alt Çarşı’da 
dönüşüm sürüyor
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından daha önce klima 
sistemleriyle daha sağlıklı 
bir alışveriş ortamına kavu-
şan Kapalı Alt Çarşı, yanmaz 
kablolarla yenilenen elektrik 
sistemi, tavan düzenleme-
si, aydınlatma, görüntü ve 
ses sistemleri ile hem daha 
güvenilir hem de kaliteli bir 
görünüme bürünüyor. 

Daha önce klima sistemleri ile 
rahat bir ortama dönüştürülen 
kapalı alt çarşıdaki dönüşüm, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 

yatırımlarıyla devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında alt çarşıdaki elektrik sistemi, 
yanmaz kablolarla yenilirken yangın tesi-
satları standartlara uygun hale getirildi. 
Tavandaki çirkin görüntü, kaplama ile 
ortadan kalkarken, aydınlatma sistemleri 
yenilendi, ses ve kamera sistemleriyle de 
çarşı daha güvenlikli bir hal aldı.
Çarşıya yakışır hale geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Tarihi Çarşılar Fe-
derasyonu Başkan Muhsin Özyıldırım ve 
Kapalı Alt Çarşı Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ile birlikte 
devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 
Ulucami’nin hemen yanındaki tarihi çar-
şıların Bursa’ya gelen yerli ve yabancı tu-
ristlerin ilk durağı olduğunu, bu bölgenin 
Bursa’nın merkezi olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, bu nedenle ilk günden beri 
bölgeye büyük bir önem verdiklerini söy-
ledi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki 
restorasyonları önemli ölçüde tamamla-
dıklarını hatırlatan Başkan Altepe, “Kapalı 
Alt Çarşı’daki iyileştirme çalışmalarımız 
da devam ediyor. Tavan bölgesi komple 
kaplandı ve çirkin görüntüler ortadan 
kaldırıldı. Aydınlatma sistemi ve elektrik 
tesisatları değişti. Yangın için riskli bir 
bölge olması nedeniyle yangın tesisatları 
stantlara uygun hala getirildi. Elektrik 
sisteminde yanmaz kablolar kullanıldı. Gü-
venlik açısından kamera sistemi kuruldu. 
Anons sistemi kuruldu. Yaklaşık 1 milyon 
liralık yatırımla daha modern ve güvenlikli 
bir görünüm kazanan alt çarşı, tarihi çarşı 
bölgesine yakışır hale getiriliyor” diye 
konuştu.

İznik sahiline dev yatırım
Bursa’nın sahil kenti kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla tüm deniz sahillerinde çalı-
şan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla İznik Gölü sahilini de 
Bursa’ya yakışır hale getiriyor. 
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6 asırlık medrese küllerinden doğdu
Çelebi Mehmet döneminde Vezirlik, Rumeli Beylerbeyliği ve Veziriazamlık yapan Bayezid Paşa tarafından 
1400’lü yılların başında yapılan ancak gerek depremler, gerekse bakımsızlık yüzünden tamamen yer altında 
kalan tarihi medrese, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü ihtişamıyla yeniden kente kazandırıldı. 

Bayezid Paşa tarafından 1400’lü 
yılların başında yaptırılan 
Bayezid Paşa Medresesi, zaman 
içinde gerek depremler, ge-

rekse bakımsızlık yüzünden tamamen 
yıkılmış ve üzerine de evler yapılmıştı. 
Tarihi kayıtlardan medresenin yerini 
tespit eden Büyükşehir Belediyesi, bu 
ecdat emanetini kente kazandırmak 
için üzerindeki 7 ve çevresindeki 9 
binayı da kamulaştırarak yıktı. Yapılan 
çalışmaların ardından orijinal temelle-
rine ulaşılan 6 asırlık medrese resto-
rasyonla birlikte ilk günkü özgün halini 
aldı. Restore ettiği tarihi mekanları 
halkın kullanımına açan Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi medresenin aslına 
uygun işlev görmesi amacıyla Türkiye 

Gençlik Vakfı işbirliğine giderek bir eği-
tim ve kültür merkezine dönüştürdü. 
Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma 
ile 6 asır önceki özgün görünümünü ve 
işlevini yeniden kazanan Bayezid Paşa 
Medresesi, Eski Başbakan ve Konya 
Milletvekili Prof.Dr. Ahmet Davutoğ-
lu ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
katıldığı törenle 
hizmete açıldı.

En önemli  
sermayemiz; tarihimiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Yeşil Külliyesi’nin önemli bir 
parçası olan ve 200 yıla yakın bir süre 
tamamen ortadan kaybolan bir ecdat 
emanetinin adeta küllerinden doğdu-
ğunu söyledi. Toplamda 9 binanın ka-
mulaştırıldığı ve çalışmalar için yakla-
şım 3,5 milyon TL harcandığını ifade 
eden Başkan Altepe, “Bizim en önemli 
sermayemiz tarihimiz. Osmanlı’yı 
kuran kent, Osmanlı’nın kurduğu ilk 
kent Bursa. Ecdat emanetlerinin ihya 
edilmesi yönünde yaptığımız çalışma-
larla Bursa, tüm semtleriyle UNESCO 
listesinde ve değerlerimiz evrensel 
değer oldu. Bunu daha da ileri götür-
mek bizim görevimiz. Yer üstünde-
kiler bitti artık Bayezid Paşa gibi yer 
altındakiler ortaya çıkıyor” dedi.

“Müstesna ve  
muazzam bir eser”
Başbakanlığı döneminde ilk geldi-
ğinde Bursa’ya ‘Ulu Şehir’ diyen eski 
Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, “Ulu bir şehirde bulun-
maktan bir kez daha büyük mutluluk 
duyuyorum. Bursa, dağı ile ulu, adıyla 
ulu, camisiyle ulu, bağrında barındırdı-
ğı devlet adamlarıyla ulu, Osman Gazi 
ile ulu, Emirsultan ile ulu. Her yönüyle 
ulu şehir, başı dik vakur insanların 
şehri. Allah bu ulu şehrin azametini, 
vakarını eksik bırakmasın. Bizler bu 
şehirlerin hakkını vermekle, emanete 
sahip çıkmakla mükellefiz. Siyaset, ulu 
şehirleri daha da ulu kılabilmek için 
her türlü fedakarlığa hazır insanların 
işidir. Bu vesile ile hem bu müstesna, 
muazzam eseri kazandırdıkları için 
hem de bizleri davet ederek sizlerle 
buluşmamızı mümkün kıldıkları için 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

İznik’i adım adım keşfettiler
Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda sosyal ve eko-
nomik kalkınmanın turizmle ivme kazanması adına ger-
çekleştirilen ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesine 
katılan vatandaşlar, İznik’i keşfetti.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Kültür ve Turizm Dairesi 
Başkanlığı’nın organizasyonu 
ile Büyükşehir ile Adım Adım 

Doğa projesi ile İznik’te İznik Eko Tu-
rizmi Keşfet etkinliğini gerçekleştirdi. 
Parkurunu DATİK Başkanı Orhan Topal, 
Hilmi Sarı ve Gökhan Dağhan’ın oluştur-
duğu etkinliğe katılan Bursalı dağcılar, 
hafta sonunda Tayyare Kültür Merkezi 

önünde buluştular. Bursa’dan İznik’e 
hareket eden 115 dağcı, İznik Çamoluk 
Mahallesi’nden DATİK rehberliğinde 
doğa yürüyüşüne başladı. Yükselti-
nin artması ile birlikte zaman zaman 
parkurda kar görülmesi katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı. İznik Eko Turizm 
Tesisleri’nin hemen yakınındaki tepeye 
ulaşan grup, burada İstiklal Marşı 
eşliğinde Türk Bayrağı’nı dalgalandıra-

rak tepeye ‘Bayrak Tepe’ ismini verdi. 
Etkinliğin ardından İznik Belediyesi 
Eko Turizm Tesisleri’ne ulaşan grup, 
yemek molasının ardından tura devam 
etti. Türkiye Dağcılık Federasyonu 
Bursa İl Temsilciliği’nin de desteklediği 
organizasyonda katılımcılara, ilçe ile 
ilgili bilgiler de verildi. 
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TKM silbaştan 
yenileniyor

Tayyare Cemiyeti tara-
fından ünlü mimar Arif 
Hikmet Koyunoğlu’nun 
projesi doğrultusun-

da yaptırılan ve 1932 yılında 
hizmete açılan Tayyare Kültür 
Merkezi, Cumhuriyet tarihinin 
ilk modern sinema-tiyatro-kon-
ser salonları arasında yer alıyor. 
Yakın zamana kadar Bursa’da 
kültürel ve sanatsal faaliyet-
lere ev sahipliği yapabilecek 
nitelikteki tek merkez olan 
TKM, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi ile farklı semtlere yapı-
lan kültür merkezlerine rağmen 
hem kent merkezindeki konu-
mu hem de tarihi özellikleri 
nedeniyle bu alandaki önemini 
hiçbir zaman kaybetmedi. Bursa 
genelindeki tüm ecdat emaneti 
eserleri ilk günkü ihtişamları 
ile kente yeniden kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, mevcut 
kent ziynetlerini de günümüz 
koşullarına göre yenileme ça-
lışmaları kapsamında TKM’deki 
çalışmalara da start verdi. 
Proje kapsamında yangın, ses, 
ışık, alarm sistemleri tümüyle 
yenilenirken, fuaye alanından 
balkonlara, duvarlardan zemine 
ve koltuklara kadar tamamen 

yenilecek olan TKM, modern bir 
görünüm kazanacak.
Yepyeni bir merkez olacak
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, TKM’deki 
yenileme çalışmalarını yerinde 
inceledi. TKM’nin tescilli bir 
yapı olduğunu ve bugüne kadar 
birçok sosyal, kültürel ve sanat-
sal etkinliğe ev sahipliği yaptı-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Ancak bu tarihi yapı, zamanla 
yoruldu. Bir taraftan kentimize 
farklı kültür merkezleri kazan-
dırırken, TKM’nin de günümüz 
şartlarına göre yeniden uyar-
laması gerekiyordu. Özellikle 
yangın gibi güvenlikle ilgili 
imalatlar günümüz standartla-
rına uymuyordu. Yangın tesisatı, 
ses, ışık sistemleri tümüyle 
yenileniyor. Bunun dışında du-
varlardan zemine ve balkonlara 
kadar burası tepeden tırnağa 
yenilecek. Yaklaşık 6 milyon lira 
harcayacağımız TKM, her şe-
yiyle yepyeni bir merkez olacak 
ve yine güzel organizasyonlara 
ev sahipliği yapmaya devam 
edecek. Çalışmalar hızla devam 
ediyor. Kısa zamanda toparla-
yıp, yeniden hizmete açmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema, ti-
yatro ve konser salonları arasında yer alan 
hemen hemen her Bursalının anılarında yer 
edinen Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından günümüz koşullarına göre 
sil baştan yenileniyor. 

Bursa Belgeliği’ne iki yeni 
eser daha kazandırıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Nûn ve Kalem’ ile ‘Sul-
tan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti 
İzleri’ adlı kitapların tanıtımı, Bayezid Paşa Medresesi’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
evrensel bir değer 
olan Bursa’da tarihi 

değerlerin orijinal kimlik-
leriyle geleceğe taşındığına 
değinerek, “Tarihi ve kültürel 
değerlerimizi Bursa’ya kazan-
dırmanın yanı sıra kentin bilgi 
birikimini de geleceğe taşıyo-
ruz. Bu kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi, adeta bir yayın evi 
gibi çalışıyor ve kentin somut 
olmayan kültürel mirasını 
geleceğe taşıyoruz. Bursa 
belgeliğine kazandırılan yeni 
eserlerimiz ‘Nûn ve Kalem’ 
ile ‘Sultan Murad Hüdavendi-
gar ve Balkanlarda Osmanlı 
Türk Medeniyeti İzleri’ adlı 
kitaplarla bu döneminde kent 
belgeliğine kazandırılan 306. 
esere ulaştık” diye konuştu.
Başkan Altepe, ‘Nûn ve Ka-
lem’ adlı eserin ‘Hüsn-ü Hat’ 
sanatının dünden bugüne 
tüm detaylarıyla ele alındığını 
belirtirken, ‘Sultan Murad 
Hüdavendigar ve Balkanlar-
da Osmanlı Türk Medeniyeti 
İzleri’ adlı kitabın da Türkçe, 
İngilizce, Arnavutça ve Sırpça 

olmak üzere 4 dilde hazırlan-
dığını söyledi. Başkan Altepe, 
eserlerin hazırlık süreçleriy-
le ilgili de bilgiler vererek, 
“Meşhur bir söze göre Kur’an 
Mekke’de inmiş, Mısır’da 
okunmuş, İstanbul’da yazıl-
mıştır. Kur’an’ın İstanbul’da 
yazılmasından kasıt tabii ki 
İslam yazı sanatının estetik 
zirvesine Osmanlı’da ulaş-
masıdır. Ünlü Hattat Şeyh 
Hamdullah Efendi ile başlayan 
süreçte estetik ölçü ve hassa-
siyetler, hüsn-i hat sanatının 
en güzel örneklerini ortaya 
çıkarmıştır. Günümüz hattat-
ları aracılığı ile bu gelenek 
sürdürülüyor” dedi.

Başkan Altepe’ye  
teşekkür
‘Nûn ve Kalem, Dünden Bu-
güne Hat Sanatı’ adlı eserin 
meydana getirilmesinde 
yoğun emek veren Muin N. 
Eriş de hat sanatıyla tanış-
masını, bu sanata duyduğu 
aşkın başlamasını ve kitabın 
hazırlık sürecini katılımcı-
lara anlattı. Sanata duyduğu 
aşkın ve sanat yolculuğunun 
1955 yılında 15 yaşındayken, 
babasının kendisine verdi-
ği bir levhayla başladığını 
anlatan Eriş, eserin hazırlı-
ğında kendilerine destek olan 
Başkan Altepe’ye ve Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları ile eserlerin 
hazırlığında destek olan Bursa 
Araştırmaları Merkezi ve Bur-
sa Kültür AŞ temsilcilerinin de 
katıldığı tanıtım toplantısının 
sonunda Muin N. Eriş, ‘Nûn 
ve Kalem, Dünden Bugüne 
Hat Sanatı’ adlı kitabını Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe için imzaladı.

Pir Abdal Türbesi ziyarete açıldı

Yenişehir’in Bar-
cın bölgesinde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tara-

fından restore edilen Pir 
Abdal Türbesi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe tarafından ziyarete 
açıldı. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
tarihini bilmeyen millet-
lerin geleceğine yön veremeyeceğini söyledi. Pir Abdal Dede gibi 
erenlerin Anadolu halkı üzerinde birleştirici ve toplumsal daya-
nıklılığı artırıcı özellikte görev yaptığını vurgulayan Başkan Altepe, 
“Pir Abdal Dede de Osman Gazi dönemi Alperenlerinden Karaca 
Ahmet’in oğlu olarak biliniyor. Bu toprakları bize miras olarak 
bırakan ecdada karşı vefa sorumluluğumuz var. Bunun gereklerini 
yerine getiriyoruz. Nerede ecdada dair bir eser varsa, yeniden işlev 
vererek ayağa kaldırıyoruz” dedi.

Asırlık eğitim çınarı Büyükşehir’le kök salıyor

Eğitime destek çalış-
maları kapsamında 
eğitim kurumlarına spor 
salonları kazandıran, 

ihtiyacı karşılamayan eski eği-
tim kurumlarını yıkıp, modern 
binalarla yenileyen ve tüm 
okulların eksikliklerini gider-
mek için yoğun çaba harcayan 
Büyükşehir Belediyesi, kentin 
köklü eğitim kurumlarından 
Hamidiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni de altyapı-
dan üst yapıya kadar tümüyle 
yeniliyor. Okulun su ve kanali-
zasyon hatlarını tamamen ye-
nileyen Büyükşehir Belediyesi 
125 yıllık tarihi bulunan okula 
ait binaların bakım ve boya 

çalışmalarını da önemli ölçüde 
tamamlandı. Tarihi binanın 
restorasyon projeleri de büyük 
ölçüde tamamlanırken, okul 
içindeki küçük müzenin daha 
da büyütülerek Tarım Müzesi 
olarak kente kazandırılması 
amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Hamidiye Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 
ziyaret ederek, hem tamamla-
nan çalışmaları yerinde ince-
ledi hem de proje hazırlıkları 
devam eden restorasyonla ilgili 
bilgi verdi. 
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Öncelik sorunsuz ulaşım

Bütçede 493 milyon TL ile aslan 
payını ulaşım yatırımlarına ayıran 
Büyükşehir Belediyesi, inşaatı 

devam Murat Hüdavendigar Bulvarı, 
Yunuseli bağlantı yolu, Mihraplı Köprülü 
Kavşağı gibi projelerde 2017 yılında 
sonuca gitmeyi hedefliyor. Projeleri 
tamamlanan Beşyol Kavşağı inşaatı için 
yaklaşık 12 milyon TL’lik kaynak ayrı-
lırken, stadyum bağlantı yolları, kavşak 
ve köprülerinin yapılması için de 20 
milyon 144 bin TL harcanacak. İnşaatı 
devam eden Kent Meydanı – Terminal  
  arası raylı sistem 

hattı için 
2017 yılı 

için de 
91 mil-

yon 
TL’lik 

bütçe 
ayrılırken, 
20 milyon 
405 bin 
TL kaynak 
ayrılan 
Gökdere Zafer 
Parkı/ Teferrüç 
teleferik hattında 
imalata başlanması 
hedefleniyor.
 
Çevreye büyük yatırım
Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir kent olmasına yönelik yatırımlar 
2017 yılında hız kesmeden devam ede-
cek. Bir taraftan BUSKİ tarafından yapı-
lan dere ıslah, Gemlik Körfezi temizliği 
kapsamındaki arıtma tesisleri, altya-
pının iyileştirilmesi çalışmaları devam 
ederken, Büyükşehir Belediyesi de 2017 
yılında çevre için 382 milyon 500 bin 
TL’lik kaynak ayırdı. 17 ilçeyi kapsayan 
park bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri 

için 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım 
planlanırken, çevre koruma ve atık 
yönetimi için de 26 milyon liralık bütçe 
ayrıldı.

Tesisleşme devam ediyor
Bursa’ya dünya çapında bir stadyum 
kazandıran, eğitim kurumlarına spor 
salonları, amatör kulüplere sahalar ve 

her mahallede halkın yürüme 
mesafede ulaşabileceği spor 

tesisleri yapan Büyük-
şehir Belediyesi, bu 

yatırımlarını 2017 
yılında da artıra-

rak sürdürecek. 
2017 bütçesin-
de hizmet bi-
naları, spor ve 
sosyal tesisler 
için 161 mil-
yon TL bütçe 
ayrılırken, 
Kültürpark 

Buz Pateni 
Pisti, İnegöl 

Yüzme Havu-
zu, İnegöl Spor 

Tesisleri, Mudanya 
Ahmet Rüştü Anadolu 

Lisesi Spor Salonu, Yeşilyayla 
Endüstri Meslek Lisesi Spor salonu, 
İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 
Spor Salonu gibi tesisler Bursa’ya 
kazandırılmış olacak. Tüm ilçelerdeki 
mevcut spor tesisleri, hizmet binala-
rının bakımları yapılacak ve ihtiyacı 
hissedilen tesisler bu bölgelere kazan-
dırılacak.

Tarihe yatırıma devam
Tarihi ve kültürel miras yatırımları 
ile Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’ne girmesini 
sağlayan ve bu yıl 
Tarihi Kentler Birliği 
Büyük Ödülü’nün 
sahibi olan Büyük-
şehir Belediyesi, bu 
alandaki yatırımları-
na da devam edecek. 
Tarihi, kültürel ve 
turizm hizmetlerine 
98 milyon TL’lik büt-
çe ayrılırken, bütçe-
nin 52 milyon TL’si 
restorasyon proje-
lerine ayrıldı. Yapımı 
tamamlanma aşamasına gelen Hançerli 
Fatma Sultan Medresesi 2017’nin ilk ay-
larında kent ziynetleri arasındaki yerini 
almaya hazırlanırken, 17 ilçedeki tarihi 
eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik 
projelere devam edilecek.

İnanç turizmi merkezi
İznik’in UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne alınması için tarihi miras 
yatırımlarında rotayı bu ilçeye çeviren 
Büyükşehir Belediyesi, Hristiyan-
lık dini için de büyük önem taşıyan 
İznik’in İnanç Turizmi Merkezi olması 
yolundaki adımları da bir bir atıyor. 
Göl içindeki bazilika kalıntısının sualtı 
araştırmaları devam ederken, İznik 
Surları İstanbul ve Lefke Kapı resto-
rasyonları, Abdulvahap Camii Çevre 
Düzenlemesi, Roma Tiyatrosu Res-
torasyonu gibi projelerle İznik, 2017 
yılında hak ettiği projelerle tanışacak.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin en önemli 
kış turizm merkezi olan Uludağ’ın 
yılın 12 ayı hizmet veren önemli bir 
merkez olması için çalışmalarını ara-

lıksız sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi sayesinde, oteller ilk kez şebeke 
suyuna bağlanmıştı. Otopark sorunu 
da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çözüme kavuşturulurken, atık suların 
kent merkezine indirilmeden Uludağ’a 
yapılacak tesiste arıtılmasına yönelik 
proje çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir’le zaman hizmete dönüşüyor
Ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel mirastan kırsal kalkınmaya kadar her alanda 
2016 yılını yatırımlarla dolu dolu geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2017 yatırımlarını 
da programladı. 17 ilçenin tamamı yatırım programında en ince ayrıntısına kadar 
hesaplanırken, 2017 yılı için 2 milyar 375 milyon TL öngörülen bütçenin 1 milyar 195 

milyon TL’si yatırımlara ayrıldı. Yatırım kalemlerinde ulaşım 493 milyon TL ilk sırada 
yer alırken, Yeşil alan, atık yönetimi ve çevre düzenlemeleri için 382 milyon 500 bin 
TL, hizmet binaları, spor ve sosyal tesisler için 161 milyon TL, Kamulaştırma ve Kent-
sel Dönüşüm için de 149 milyon TL’lik yatırım planlanıyor.
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Büyükşehir’le zaman hizmete dönüşüyor Bursa’da yıllardır konuşulan sorunların 
yanı sıra bir zamanlar hayal olarak nitelen-
dirilen projeler Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla bir bir gerçeğe dönüşüyor. 

Kentsel dönüşüm
Kent Meydanı – Terminal T2 Tramvay 
hattı ile çehresi tamamen değişmeye 
hazırlanan İstanbul Caddesi, Sıcaksu 
–Tabakhaneler Bölgesi ve İntam Kentsel 
dönüşüm projelerinde 2017 yılı içinde 
somut adımlar atılacak. Kamulaştırma 
ve Kentsel Dönüşüm Projeleri için 149 
milyon TL’lik kaynak aktarılırken, bu 
alanda 88 milyon TL ile aslan payını 
kamulaştırmalar aldı. Sıcaksu Kentsel 
Projesine 30 milyon TL’lik bütçe ayrı-
lırken, bu yıl Tabakhaneler bölgesinde 
imalatlara başlanması amaçlanıyor.

Kırsalda kalkınma  
sahillerde dönüşüm
Yeni Büyükşehir yasası ile birlikte 
çiftçilerin ekipman, fide, fidan, tohum 
gibi üretim materyalleri ile desteklen-
mesinin yanında sulama tesisleri, süt 
toplama ve ürün toplama merkezleri 
gibi her bölgeye özel projeler geliştiren 
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma 
yatırımlarına 2017 yılında 19 milyon 
TL’lik bütçe ayırdı. Bitki üretimi ve hay-
van yetiştiriciliğinin desteklenmesine 
yönelik yatırımlar devam ederken, kır-
sal kalkınmaya yönelik tesis yapımına 
2017 yılında hız kesmeden devam 
edilecek. 
Özellikle son iki yıldır sahiller-
de başlayan dönüşüm 2017 
yılında katlanarak artacak. 
Sahil hizmetleri için 60 
milyon TL’lik yatırım 
öngörülürken, deniz dibi 
araştırmalarından deniz 
yüzeyi temizliğine, 
halk plajlarının bakım 
onarımından sahiller-
deki kentsel tasarım 
projelerine kadar 
her alanda yapılacak 
yatırımlarla sahillerin 
değeri daha da artacak.

Vizyon projeler
Büyükşehir Belediyesi 
2017 yılında Bursalıları iki 
vizyon proje ile tanıştırmaya 
hazırlanıyor. Üzerinde yaklaşık 
iki yıldır çalışılan teleferiğin kent 
merkezine indirilmesi projesinde 
somut adımlar bu yıl atılıyor. 20 mil-
yon 405 bin TL kaynak ayrılan Gökdere 
Zafer Parkı/ Teferrüç teleferik hattın-
da imalata başlanması amaçlanıyor. 
Proje kapsamında BursaRay Gökdere 
İstasyonu’nun üst katına teleferik istas-
yonu yapılacak. Heykel – Setbaşı durak-
ları da olacak hat sayesinde, vatandaş-
lar yaya mesafede teleferiğe ulaşma ve 
konforlu bir yolculukla Uludağ Oteller 
Bölgesi’ne ulaşma imkanı bulacak.
Bursa’nın tamamı yer altından giden ilk 
raylı sistemi olacak Yıldırım Metrosu 
projesine de 2017 yılında ilk kazmanın 
vurulması bekleniyor. Projeye göre 
Gökdere İstasyonu'ndan ayrılacak yeni 
hat derenin karşısına geçip Yıldırım 
Mahallesi'ne girecek. Yıldırım Beledi-
yesi önünden gelen cadde ile kesişen 
ve Darüşşifa'nın bulunduğu kavşağa 
yapılacak Beyazıt İstasyonu'ndan yuka-
rı doğru dönüp yeraltından Davutkadı 
İstasyonu'na gelecek. Burada İncirli 
tramvayıyla entegre olup, Tayyareci 

Mehmet Ali Caddesi'ni yine yeraltın-
dan geçecek olan metro Baruthane ve 
Değirmenlikızık istasyonlarına uğra-
yacak. Bir istasyon da Yüksek İhtisas 
Kavşağı'ndan gelen Prof. Dr. Fethi Tezok 
Caddesi'nin Ertuğrulgazi Meydanı'nda 
Tayyareci Mehmet Ali Caddesi ile kesiş-
tiği noktaya yapılacak. Ardından Siteler 
Kavşağı'ndaki istasyona ulaşacak olan 
metro, bu noktadan aşağı dönüp son 
durak olan Şevket Yılmaz Hastanesi 
önüne gelecek.

Yunuseli’de 
uçuşlar  
başlıyor
Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının 
ardından uçuşlara kapatılan Yunuseli 
Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması 
için ısrarla çalışan Büyükşehir Beledi-
yesi, 2017’de bu hayali de gerçekleştir-
miş olacak. Havaalanı’nın Büyükşehir 
Belediyesi’ne devir işlemleri tamamla-
nırken, uçuşlar için gerekli son hazır-
lıklar yapılıyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, yeni yılın ilk 
günlerinde uçuşların başlayabileceğini 
belirtirken, kısa zaman içinde de tari-
feli seferlerin başlayabileceğini, artık 
Yunuseli’den kalkan uçakların Haliç’e 
inebileceğini kaydetti.

Yaşamaktan keyif  
alınan şehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’yı artık 17 ilçesiyle bir 
bütün olarak ele aldıklarını ve tek 
hedeflerinin yaşamaktan keyif alınan 
bir Bursa’yı inşa etmek olduğunu 
söyledi. Ulaşım sorununun çözümüne 
yönelik olarak bugüne kadar yaptıkları 
çalışmaların meyvelerini 2017 yılında 
toplamaya başlayacaklarını dile getiren 

Başkan Altepe, “Kavşak, köprü ve 
viyadük bağlantıları ile Ankara 

– İzmir karayolu üzerindeki yükleri 
büyük ölçüde Çelebi Mehmet Bulvarı 
üzerinden çevre yoluna çekmiş olacağız. 
Bunun yanında yerli olarak aldığımız 60 
vagondan 22’sini teslim aldık ve diğer-
lerini 2017 yılı içinde sisteme entegre 
etmiş olacağız. Böylelikle 5 dakika olan 
bekleme süresi 3 dakikaya, 10 dakika 
olan bekleme süresi de 6 dakikaya düş-
müş olacak. Böylelikle sefer sayılarının 
artmasıyla vagonlardaki yoğunluk da 
azalmış olacak. Hem açtığımız alterna-
tif yollar hem de toplu ulaşımın teşvik 
edilmesiyle kent içi ulaşımın rahatla-
masını hedefliyoruz. Bunun yanında 
sorumluluk alanımız olup olmadığına 
bakmaksızın halkımızın bizden ne talebi 
var ise, köy camisinin ses sisteminden, 
merkezideki bir okulun çatı tamiratına 
kadar ne varsa bugüne kadar yaptığımız 
gibi bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz. Tek önceliğimiz var o da halkı-
mızın mutluluğu” diye konuştu.
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Bursa’yı güney-kuzey 
ekseninde kesen 
Cilimboz, Hacivat ve 
Gökdere’deki ıslah 

çalışmalarıyla bu bölgeleri 
ayrıcalıklı yaşam alanları-
na dönüştüren Büyükşehir 
Belediyesi, Nilüfer ve Deliçay 
derelerinin birleştiği nokta 
olan Panayır Köprüsü’nde 
dere ıslah ve çevre düzenle-
me çalışmalarına hız verdi. 
BUSKİ tarafından sürdürülen 
çalışmaları yerinde incele-
yen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’dan çalışmalar hak-
kında bilgi aldı.
Prestij katacak
BUSKİ tarafından yaklaşık 80 
kilometre uzunluğa ulaşan 25 
derede sürekli ıslah ve temizlik 
yapıldığını hatırlatan Başkan 
Altepe, bu çalışmalar sayesinde 
son 8 yıldır Bursa’da önemli 
bir taşkın olayının yaşanmadı-
ğını belirtti. Dere ıslah çalışma-
larına rağmen dere kenarlarını 
yaşam alanlarına dönüştüren 
rekreasyon projelerine de 
önem verdiklerini ifade eden 
Başkan Altepe, “İstanbul 
Caddesi’ni doğu – batı eksenin-
de geçen Panayır Deresi’nde 
ıslah ve çevre düzenleme 
çalışmalarına hız verdik. De-
renin her iki yamacı membran 
döşendikten sonra taş yüzeyle 

kaplanıyor. Böylelikle bir daha 
buralarda ot çıkmayacak ve 
sürekli temiz kalacak. Bunun 
yanında yol, çevre, yeşil alan 
düzenlemeleri, halkımızın 
oturup güzel vakit geçireceği 
alanlar, ağaçlandırma çalışması 
ve yürüyüş yolları ile burası 
Avrupai bir görüntü kazana-
cak. İlk etapta 2 milyon TL’lik 
yatırımla 21 bin metrekare 
alan kaplanacak. Kentimizin İs-
tanbul girişi, Bursa’nın en pres-
tijli yeri olacak” diye konuştu.
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Panayır deresi prestij katacak
Tramvay hattı ile İstanbul Caddesi’nin çehresini tamamen değiştirmeye hazırlanan Bü-
yükşehir Belediyesi, Panayır Deresi ıslah ve rekreasyon projesiyle de Bursa’nın İstanbul 
girişine prestij katacak.

Bursa’nın pınarları katma değere dönüşüyor
Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’dan gelen pınar sularının kent ekonomisine kazandırılması 
hedefiyle Kestel’de Uludağ yamaçlarına Su Şişeleme Fabrikası kuruyor.

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, 
kültürel ve doğal tüm değerleri 
ön plana çıkarıp, kent ekono-
misi için katma değer sağlayan 

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’dan 
gelen pınarların şişelenerek, piyasaya 
sürülmesi projesinde artık sona geldi. 
Projenin hayata geçirilmesi amacıyla 
Kestel’de Uludağ yamaçlarındaki 60 
bir metrekare alan kamulaştırılırken, 
son sistem dolum ve şişeleme maki-
nelerinin yanı sıra inşaatla ilgili ihale 
de tamamlandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, beraberinde-
ki Genel Sekreter İsmail Yılmaz ile 
birlikte tesislerin kurulacağı alanı 
gezip, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Güngör Gülenç’ten proje hakkında 
bilgi aldı.

80 milyon TL’lik yatırım
Bursa’nın su ihracatı yapan illerin 
başında geldiğini hatırlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep  Altepe, “Bu 
imkanları değerlendirmek, Uludağ’ın 

lezzetli pınar sularını satarak Büyük-
şehir Belediyemizin gelirlerini artırma 
konusunda güzel bir tesis kazandıraca-
ğız. Kestel bölgesinde bu amaçla 60 bin 
metrekare alan kamulaştırdık. Su kay-
nakları, Uludağ yamaçlarından hatlarla 
buraya çekilecek. İhale ettiğimiz projede 
en son teknoloji ve sistemler kullanıla-
cak. Tesiste ilk etapta 15 bin metrekare 
kapalı alanda günde 80 tır civarında 
üretim gerçekleşecek. Arsa, inşaat ve ku-
rulacak sistemlerle 80 milyon TL’lik bir 
yatırım olacak. Pınar sularının toplanıp, 
depolanacağı, şişeleneceği ve sevkiyatın 
yapıldığı modern bir tesis kurmuş olaca-
ğız. Pınar sularımız katma değer olarak 
ekonomiye kazandırılacak. Hedefimiz 6 
ay içinde inşaatın bitip, sistemlerin de 
kurulması” dedi.

Çevre  
katliamına  
taviz yok
BUSKİ tarafından atık 
sularını alıcı ortama 
bırakan 233 iş yerine 
Kirlilikte Önlem payı 
(KÖP) uygulaması 
kapsamında yaklaşık 
20 milyon TL para 
cezası kesildi. 

Büyükşehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Müdür-
lüğü, 2010 yılından bu 
yana yapılan denetim-

lerde Su Kirliliği Yönetmeliği-
ne uymayan ve Atıksu Kalite 
Kontrol Ruhsatı bulunmayan 
233 işletmeye yaklaşık 20 
milyon TL’lik Kirlilikte Önlem 
Payı (KÖP) tahakkuku uyguladı. 
Çevreyi kirleten hiçbir işletme-
ye taviz verilmeyeceğini ifade 
eden BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, “Büyük-
şehir Belediyemizin vizyonu ve 
‘marka kent Bursa’ hedefi kap-
samında çalışmalarımıza ağırlık 
verdik. Atık sularını çevreye 
bırakarak yer altı su kaynakla-
rını kirleten işletmelere karşı 
yasaların bize verdiği yetki 
çerçevesinde denetimlerimizi 
yoğunlaştırdık. Atık su Kalite 
Kontrol Ruhsatı bulunmayan 
işletmeleri, hiçbir şekilde 
hizmetlerimizden yararlandır-
mayacağız. Bu tür işletmelerle 
yasaların bize verdiği yetki kap-
samında mücadele ediyoruz” 
diye konuştu.
Atık su Kalite Kontrol Ruhsatı 
kapsamı içinde bulunan işyer-
lerine debimetre takmaları ön 
şartı getirdiklerini ifade eden 
Çetinavcı, takılacak debimet-
relerin kanalizasyona bağlantı 
noktasından önce, tercihen iş-
letme binası dışında bir numu-
ne alma bacasıyla, debimetrenin 
rahat okunabileceği ‘debimetre 
odası’ biçimindeki mekansal bir 
yapı içerisinde bulunmasının 
denetim işlemlerini kolaylaştı-
racağını vurguladı.
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Gönüllü çevreciye 
anlamlı ödül
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, her gün Mudanya’dan Yörükali’ye giderek, 
mahalleyi gönüllü olarak temizleyen 74 yaşın-
daki Ata Altın’ı madalya ve plaketle ödüllendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Mudanya’dan her sabah 
Yörükali’ye giderek, 

gönüllü olarak mahalleyi temiz-
leyen Ata Altın ile Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası’ndaki 
makamında bir araya geldi. AK 
Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. 
Murat Ünal ve Yörükali Mahalle 
Temsilcisi Seyit Ahmet Türkmen 
ile Büyükşehir Belediyesi bürok-
ratlarının da katıldığı ziyarette, 
Başkan Altepe, örnek davranışın-
dan dolayı Ata Altın’ı tebrik etti.
Bursa’nın her türlü nimeti 
bünyesinde bulunduran özel 
bir şehir olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Yeşile, çevreye 

sahip çıkmalı ve Bursa’mızı ko-
rumalıyız. Bu noktada örnek bir 
faaliyet gerçekleştiren, her gün 
Mudanya’dan Yörükali’ye giderek 
gönüllülük bilinciyle mahalleyi 
temizleyen Ata Altın’ı takdirle 
tebrik ediyorum. Yaşadığımız 
yere hissedilen sevgi ve çevre 
duyarlılığı çok önemli. 74 yaşın-
daki çevreci Altın’ın bu gönül işi 
çok anlamlı, güzel ve örnek bir 
davranış” diye konuştu.
Ata Altın da sevincini dile 
getirerek, her gün Yörükali’ye 
severek gittiğini ve gönüllülükle 
Yörükali’yi baştan başa temizle-
diğini dile getirdi. Başkan Altepe, 
Altın’ı tebrik ederek, madalya ve 
plaket verdi.

Altyapıya dev yatırım
Bütçeden yatırıma bü-

yük pay ayırdıklarını 
belirten Çetinavcı, “Bu 
kapsamda bütçeden, 

kanalizasyon çalışmalarına 
254 milyon TL, içme suyu 
yatırımlarına 194 milyon TL, 
arıtma tesisleri yapımına 
ise 203 milyon TL ayırdık. 
Bununla birlikte çiftçimizin 
kullanımına sunmak üzere, 8 
adet sulama göletini 40 mil-
yon TL’lik yatırımla hizmete 
sunacağız.” diye konuştu.
2017’de 500 kilometrelik 
içme suyu şebeke hattı, 105 
kilometre yağmur suyu hattı, 
200 kilometre kanalizasyon 
hattı ile 36 içme suyu depo-
sunun yapımını gerçekleştire-
ceklerini ifade eden Çetinavcı, 

Badırga ve Akçalar’daki iki 
arıtma tesisi ile Gemlik Körfe-
zi’ndeki dört arıtma tesisinin 
inşaatlarını yüzde 55 oranın-
da tamamladıklarını, 2017’de 
devam eden inşaat çalışmala-
rını tamamlamayı hedefledik-
lerini vurguladı.
Diğer su ve kanalizasyon 
idareleri tarafından da örnek 

alınan Akışkan Yataklı Çamur 
Yakma Tesisi inşaatını Şubat 
2017’de tamamlayıp deneme 
üretimine geçmeyi hedefle-
diklerini belirten Çetinavcı, 
tesis sayesinde arıtma tesis-
lerindeki çamurun ortadan 
kaldırılacağını ve yıllık 2,5 
megavatlık elektrik üretimi ile 
6.5 milyon TL’lik enerji tasar-
rufu sağlanacağını ifade etti.
Bütünşehir Yasası ile sorum-
luluk alanlarına giren ilçeler-
de yatırımlarına hız verdik-
lerini dile getiren Çetinavcı, 
bu kapsamda içme suyu, 
kanalizasyon hattı ve arıtma 
tesisleri inşaatlarına 2017’de 
de yatırım planlaması çerçe-
vesinde devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

BUSKİ Genel 
Kurulu’nda, BUSKİ’nin 
2017 yılı bütçesi 1 
milyar 585 milyon TL 
olarak kabul edilirken, 
bütçenin yüzde 65’i 
yatırımlara ayrıldı. 

Akaryakıt istasyonları mercek altında
 ‘Sağlıklı bir Bursa’ hedefiyle çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bü-
tünşehir” yasasıyla birlikte yetkisi altındaki Bursa İl sınırları içerisindeki akaryakıt ve LPG 
istasyonları denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa İl sınırları içe-
risinde yaklaşık 380 
adet akaryakıt ve 
LPG satış istasyonu 

bulunuyor. 2. Sınıf Gayri-
sıhhi müessese sınıfındaki 
akaryakıt ve LPG satış 
istasyonları, Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri tarafından, ‘İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsat-
larına İlişkin Yönetmelik’ 
ve ilgili diğer mevzuat 
kapsamında denetleniyor. 
Yetkili idareler, bu denetim-
lerde; insan sağlığına zarar 
verilmemesi, çevre kirliliği-
ne yol açılmaması, yangın, 
patlama, genel güvenlik, 
iş güvenliği, işçi sağlığı, 
trafik ve karayolları, imar, 
kat mülkiyeti ve doğanın 
korunması ile ilgili düzenle-
meleri sağlamakla yükümlü. 
Bu kapsamda patlayıcı, 
parlayıcı ve yanıcı maddele-
rin satıldığı ve depolandığı 
işyerleri olan akaryakıt ve 
LPG satış istasyonlarının 

çevre ve insan sağlığına za-
rar vermeden faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için, yangı-
na karşı gerekli önlemlerin 
alındığını gösteren itfaiye 
raporlarına sahip olması 
gerekiyor.
Binaların Yangından Korun-
ması Hakkında Yönetmeliğe 
göre, akaryakıt istasyon-
larında yangın güvenlik 
önlemlerinin alınması çok 
önemli. Bu kapsamda akar-
yakıt ve LPG istasyonla-
rının, Türk Standartları 
Enstitüsü’nün Akaryakıt 
İstasyonları için TS 12820, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) İkmal İstasyonla-
rı için TS 11939 Hizmet 
Yeterlilik Belgeleri alarak 
gerekli emniyet mesafeleri-
ni sağlaması gerekiyor. Bu-
nun için istasyonların, ilçe 
belediyelerce onaylanmış 
olan mimari projeleri ve eki 
vaziyet planlarına bakılıyor. 
Şu ana kadar ilk etap için 
yaklaşık 50 istasyona idari 
yaptırım uygulandı.

Hedef; iklim dostu Bursa 
Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı’nın 
Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi 

işbirliğiyle düzenlediği 
‘İklim Değişikli 
ğiyle Mücadelede Yerel 
Yönetimler Bileşeni 
Semineri’ kapsamında 
Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı 
Nalan Fidan Bursa’da 
iklim değişikliği eylem 
planı kapsamında 
yapılan çalışmalar hakkında bir 
sunum yaptı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kurumsal ve kent ölçeğinde 
sera gazı emisyonu envanteri he-
saplanarak Bursa İklim Değişikliği 
Eylem Planı hazırlandığını ifade 
eden Fidan, “Çalışma kapsamında 

Bursa’nın, Türkiye’nin toplam sera 
gazı emisyonunun yüzde 2.7’sini 
oluşturduğu belirlendi. Eylem 
planı kapsamında kentsel gelişim, 
ulaşım, yenilenebilir enerji, katı 
atık ve atık su, sanayi, tarım ve 
hayvancılık, bilinçlendirme olmak 
üzere 7 farklı sektör bazında 
eylemler öngörüldü. Bursa’da 

2014 verilerine göre 
4.61 ton olan yıllık 
kişi başı karbon 
salınımının normal 
şartlarda 2030 
yılında 5.37 tona 
çıkması bekleniyor. 
Ancak bizim eylem 
planımızla enerji ve-
rimliliği temelinde 
alınacak önlemlerle 
kişi başına yaklaşık 
yüzde 20 azaltım 
sağlanarak salım-
ların 2030 yılında 

3,70 tona indirilebileceğini ortaya 
koyduk” diye konuştu.
Hedef; İklim dostu Bursa
Fidan, “Sağlıklı bir dünya, sağlıklı 
bir gelecek ve sağlıklı kentler 
için karbon ayak izimizi azalta-
rak iklim dostu bir Bursa olmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlikte ‘marka kent’ 
olması hedefiyle önemli hizmetlere imzasını 
atan Büyükşehir Belediyesi, eğitimi destekleyen 
projelerine bir yenisini daha ekledi. İnegöl’ün 

Kemalpaşa Mahallesi’nde daha önce Erdem Beyazıt İmam 
Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren eğitim kurumunun 
yenilenerek Ali Bakgör İmam Hatip Ortaokulu olarak hiz-
met vermesi, atılan temel atma töreniyle start almış oldu. 
Okulun inşasının Ali Bakgör adına oğlu İşadamı Veysel 
Bakgör tarafından gerçekleştirileceğini belirten Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ali Bakgör İmam Hatip 
Ortaokulu’nun muhtemelen bir sonraki eğitim öğretim 
sezonunda hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Okulun 
yapımı için İşadamı Veysel Bakgör’e teklif götürdüklerini 
ve her zamanki gibi tekliflerinin kabul ettiğini söyleyen 
Başkan Altepe, “İşadamlarımız bu konuda bizler için bü-
yük bir şans. Burada da inşallah 24 derslikli, 4000 metre-
kare taban alana sahip güzel bir dönüşüm gerçekleşecek. 
Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Güçlü Bursa güçlü Türkiye
Başkan Altepe, okulların yenilenmesi ve eğitim ile 
öğretimdeki eksikliklerin giderilmesiyle Türkiye’nin 
2023 hedeflerine katkı sağlamak istediklerini ifade etti. 
Türkiye’nin geleceğe gençlerle yürüyeceğini ve bu alanda 
var olan eksikliklerin belirlenen hedeflere ulaşılmasında 
birer engel olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Bu neden-
le ‘Okullar Milli Eğitim’in sorunudur’ demiyoruz, çalışıyo-
ruz. 2023 hedeflerine ulaşmak için sadece hükümetin fa-
aliyetleri yetmez. Yerelde de destekleyici faaliyetler lazım. 
Güçlü Bursa ile Güçlü Türkiye’ye ulaşalım istiyoruz. Onun 
için de eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi noktasında her 
türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu.
Okulun yapımını üstlenen Hayırsever İşadamı Veysel 
Bakgör de, Başkan Altepe’nin ısrarlı davetleri sonucunda 
İnegöl’de böyle bir yatırıma girdiklerini ifade etti. Konuş-
maların ardından protokol üyeleri, okulun inşaatına temel 
atma butonuna birlikte basarak start verdi.
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İnegöl’de ipek halı üretimi
Büyükşehir Belediyesi eli ile yeniden hayat 
bulan kıymetli Bursa İpeği, İnegöl İhsaniye 
Mahallesi’nde açılan ipek halı üretim atölyesin-
de sanatla buluşuyor.

Proje kapsamında restore edilen İnegöl İhsaniye İlkokulu 
binası, ipek halı üretimine uygun hale getirilerek kırsal 
kalkınmanın yerel üretimlerle ivme kazanması adına yeniden 
aktif kullanılmaya başladı. Böylece Umurbey İpek Üretim ve 

Tasarım Merkezi’nde Bursa motifleri ile çizilen ipek halı desenleri, 
ürün haline getirilerek, kırsalda ek bir gelir kaynağı oluşturan ipek 
halıya dönüştürülüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı 
tarafından koordine edilen ve BUSMEK kursları ile desteklenen proje 
Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta da gerçekleştiriliyor. 
Aynı zamanda, oluşturulacak örnek dut bahçeleri ile de tarımsal 
anlamda destek bulacak olan Bursa İpeği, üretilen nihai ürünler ile 
ulusal ve uluslararası pazarda yeniden yerini alarak Türkiye ekono-
misine de katkı sağlayacak.

İnegöl’de 
eğitime destek
Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl’de 
eğitime değer katan çalışmaları kapsa-
mında projelendirilen Ali Bakgör İmam 
Hatip Ortaokulu’nun temeli atıldı.

Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan 

kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 
en büyük sorunu ise sokak hayvan-
ları yaşıyor. Kar yağışı ve aşırı soğuk 

yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarına en büyük destek yine Büyükşehir 
Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi 
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, tüm ilçelerde 
görevlendiği 10 ayrı ekiple, sokak hayvanlarının 
yoğunlukta olduğu bölgelere 5 ton yem dağıttı.

Köpekler, kediler, kuşlar gibi sokaklarda ya-
şayan ve ağır kış koşullarında açlık sorunuyla 
karşılayan hayvanlara destek amacıyla vatan-
daşların da katılımı için ‘Bir lokmada sen ver’ 
adı altında kampanya başlatılırken, Büyükşehir 
Belediyesi bu amaçla gönüllü olarak çalışan 
sivil toplum örgütlerine de destek veriyor. Bu 
kapsamda hayvan sever derneklerine sokak 
hayvanlarına dağıtılmak üzere 20 ton yem 
dağıtıldı.

Bilim Tırı ilçelerde
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, 
BTM’yi ziyaret ederek 
Genel Koordinatör Rıfat 

Bakan’dan ‘Bilim Her Yerde 
Projesi’ ve gezici Bilim Tırı’yla 
ilgili bilgiler aldı. Başkan Altepe, 
konuya ilişkin açıklamasında, 
imalat aşaması tamamlanan 
Bilim Tırı’yla BTM’ye gelemeyen 
öğrencilerin ayaklarına kadar 
gidip onlara eğitim vermeyi plan-
ladıklarını söyledi. BTM’ye çevre 
il ve ilçelerden her gün binlerce 
öğrencinin geldiğini ve burada 
kurumun tüm imkanlarından 
istifade ettiğini belirten Başkan 
Altepe, “Tabii ki herkes buraya 
gelemiyor. Onun için bizler de 
gezici bir Tır ürettik. Sahip ola-
cağımız bu Bilim Tırı’yla birlikte 
17 ilçenin farklı bölgelerinde yıl 
boyunca sürekli dolaşmış olaca-
ğız” dedi.
Gezici Bilim Tırı’nın gittiği yer-
lerde okul bahçelerine konuş-
lanacağını ve gidilen bölgelere 
çeşitli deney düzeneklerinin 

kurulacağını ifade eden Başkan 
Altepe, kurulan düzeneklerle 
birlikte fen bilimlerine, mate-
matik, fizik ve kimya alanlarına 
yönelik çalışmaların deneyle-
rinin yapılabileceğini anlattı. 
Böylelikle BTM’ye gelemeyenle-
rin ayaklarına gitmiş ve onların 
da bu imkanlardan istifade 
etmesini sağlamış olacaklarını 
söyleyen Başkan Altepe, “Bu hiz-
meti vereceğiz ki herkes bundan 
yararlanabilsin. Kendi çalışmala-
rını deneyerek pekiştirsin. Kimse 
teorik bilgilerin esiri olmasın. 
Bildiklerini pratiğe dönüştürebil-
sin. Eğitim dünyamız, Bursamız 
için hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu.

Büyükşehir’den 
yurtlara sıkı denetim
Adana’da yaşanan ve ka-
muoyunu derinden üzen 
yurt yangınının, Bursa’da 
da yaşanmaması için 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, yurtlarda yan-
gın önlem denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, yurtlarda 
yangın önlem denetimlerini 
aralıksız olarak gerçekleşti-

riyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 
Bursa’daki 127 yurtta incelemelerde 
bulundu. Bu incelemelerde kusurlu 
bulunan, eksiklik tespit edilen yurt-
lara ve ilgili ruhsat veren kurumlara 
uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.
İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed 
Emin Tarım, yapılan çalışmalar 
hakkında detaylı bilgiler vererek, 
Adana’da yaşanan üzücü olay 
sonrasında, Bursa genelinde resmi 
kayıtlara göre 127 yurdun ekipler 
tarafından incelendiğini söyledi.
Yapılan incelemeler sonucundaki 
denetimler yurt yetkililerine bildiril-
diğini belirten Tarım, “Akabinde ilgili 
ruhsat veren kurumlarımıza da yazılı 
olarak bu raporlar iletiliyor. Yurtlar-
da tespit ettiğimiz yangın önlemleri 
açısından eksiklikler, öncelikle kaçış 
yollarıyla ilgiliydi. Bu kaçış yolların-
daki yangın merdivenleri, yangın 
merdivenlerine ulaşımdaki kusurlar, 
kapıların uygunsuzluğu, merdiven-
lere ulaşımda pencerelerden veya 
kilitli kapılardan ulaşır vaziyette ya-
pılan tespitler, merdivenlerin sağlıklı 
dış açık alana ulaşması gibi eksikler 
mevcuttu” diye konuştu.
Denetimlerin süreceğini belirten Ta-
rım, yurtların gerekli eksikliklerinin 
tamamlanması konusunda ilgililerin 
uyarıldığını sözlerine ekledi. Tarım, 
denetimler sonunda, iyi şartlarda 
hizmet veren yurtların yöneticilerini 
de tebrik etti.
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Mevlana Hazretleri anıldı
Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu, 
Mevlana hazretlerinin 743. vuslat yıldönümü münasebetiyle Şeb-i Arus töre-
ni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü 
Tasavvuf Müziği Topluluğu, 
Mevlana hazretlerinin 743. 

Şeb-i Arus’u dolayısıyla Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi Salonu’nda tö-
ren düzenledi. Bursalıların yoğun 
ilgi gösterdiği gecede konuşan Ulu-
dağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Emin Ay, evliya dediğimiz kıymetli 
insanların tüm hayatları boyunca 
Allah’a güzel bir kul olmanın gay-
reti içinde olduğunu söyledi. Mev-
lana hazretlerinin de bu mübarek 
kullardan birisi olduğunu belirten 
Mehmet Emin Ay, evliyanın Rable-
rine kavuştuğu geceye Şeb-i Arus, 

yani düğün gecesi diyebilen müs-
tesna şahsiyetler olduğunu belirtti. 
Hazreti Mevlana’nın aramızdan 
sadece bedeniyle ayrıldığını dile 
getiren Ay, “Çünkü o, şiirleri ve inci 
misali sözleriyle aramızda yaşıyor. 
Sanki her 17 Aralık’ta da yeniden 
Mevla’sına kavuşuyor. Her sene 
olduğu gibi 743. Şeb-i Arus’da da 
Mevlana’nın varlığını hissediyoruz. 
Birtakım kişiler Mevlana hazretle-
rini ünlü filozof, halk ozanı olarak 
vasıflandırmaya çalıştı. Aslında o 
bir şahsiyet olarak talebe yetiş-
tiren bir müderris, bir üniversite 
hocasıdır. İnsanlara camilerde 
nasihatlerde bulunan bir mürşit ve 
İslam alimidir. Gönül üstadı Şems-i 
Tebrizi ile karşılaşınca Mevlana 

hazretleri, müstesna güzellikte 
ışıklar saçan mücevhere dönüştü. 
Kim aşka, tasavvufa, kulluğa dair 
bir şeyler bulmak isterse Hazreti 
Mevlana’ya başvursun. Mevlana 
hazretleri bizlere binlerce beyitle-
riyle, gönlü Allah ve Peygamber aş-
kıyla doldurmak, Allah’a kulluğun 
şuurunda olmak, nefis terbiyesine 
talip olmak ve birlikte olunan kişi-
lere dikkat etmeyi öğütlüyor” dedi.
Konuşmanın ardından Galata 
Mevlevihanesi semazenleri sahne 
aldı. Tasavvuf Müziği Topluluğu 
sanatçılarının Hüseyin Fahreddin 
Dede’nin Acemşiran makamındaki 
Mevlevi Ayin-i Şerif’ini seslendir-
diği törende, sema gösterisiyle 
izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Müzik ziyafeti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra 

Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği 
Bölümü, Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda 

konser verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği 
konseri, Şef Serkan Gençer yönetti. Konserin ilk 
bölümünde Türk Sanat Müziği bölümü sanatçıla-
rı Hüzzam repertuarından eserleri solo ve koro 
halinde seslendirdi. Usta bestekarların eserlerini 
Bursalılar için sahneye taşıyan sanatçılara, dinle-
yenler eşlik etti. Saz ustalarının performansı da 
salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.
Konserin ikinci bölümünde ise Türk Sanat Müzi-
ği Bölümü sanatçılarına Melda Kuyucu Kılıç eşlik 
etti. Hareketli ve hüzünlü şarkıları seslendiren 
Melda Kuyucu Kılıç, performansıyla büyük be-
ğeni topladı. Hicaz makamında sevilen türküleri 
okuyan Kılıç, Zeki Müren’den Saadettin Kaynak’a 
kadar birçok usta ismin eserleriyle geceye renk 
kattı. Şarkılara oturdukları yerden eşlik eden 
Bursalılar da unutulmaz bir akşam yaşadı. Bur-
salı dinleyicilerle buluşmanın büyük mutluluk 
verici olduğunu söyleyen Melda Kuyucu Kılıç, 
müziğe ve sanata sahip çıkan insanlarla buluş-
manın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

‘En uzun gecede  
bir faslı ömür’

Huzurevinde 
Yaşayan 
Yaşlıların 
Sosyal 

Kaygı ve Umutsuzluk 
Düzeylerine Müzik 
Terapinin Etkisi’’ 
projesi kapsamında 
huzurevinde yaklaşık 
4 ay boyunca her 
hafta 2 saat olarak 
müzik terapi çalışması uygulandı. Müziğin yaşlılarda 
oluşturduğu olumlu değişikliklerin saptandığı proje 
kapsamında Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi’nde ‘En Uzun Gecede Bir Faslı Ömür’ 
Konseri düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra 
çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, huzurevi 
sakinleri performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştır-
ma Projesi kapsamında gerçekleşti-
rilen ‘Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların 
Sosyal Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyle-
rine Müzik Terapinin Etkisi’’ projenin 
son ürünü olan “En Uzun Gecede Bir 
Faslı Ömür’’ Konserinde huzurevi sa-
kinleri keyifli dakikalar yaşadı.

Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin provalarını ilgiyle izlediği ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı 
yeni oyunu ile sanatseverlerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Şehir 
Tiyatrosu’nun ‘Aşkımız 
Aksaray’ın En Büyük 

Yangını’ adlı yeni oyununun prova-
larını izledi. Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) hızla 
devam eden provaya katılarak sa-
natçıların hazırlık heyecanına ortak 
olan Başkan Altepe, sanatseverlerin 
yeni sezonda keyifli bir oyunla bulu-
şacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-
yatrosu Sanat Yönetmeni E. Ertan 
Akman’dan oyunla ilgili bilgiler de 
alan Başkan Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak kültür ve mede-
niyet şehri Bursa’mızda kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerimizi hızla sür-
dürüyoruz. Tüm kentte sanatsal fa-
aliyetlerin artırılması için de yoğun 
çaba gösteriyoruz. Bu faaliyetlerin 
en başında geleni ise tiyatro… Bü-
yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
olarak hem kent merkezinde hem de 
ilçelerimizde oyunlarımızı sahneli-
yor ve Bursa’nın her köşesinde tüm 
vatandaşlarımıza ulaşıyoruz” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, Şehir Tiyatrosu’nun 
sıklıkla, yeni eserleri repertuvarına 
kattığını anlatarak, “Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2017 
sezonunda sahneleyeceği ‘Aşkımız 
Aksaray’ın En Büyük Yangını’ mü-
zikalinde son hazırlıklarını yapıyor. 
Oyun 24 Ocak Salı günü Bursalılarla 
buluşacak. Öte yandan başka oyunla-
rımızın hazırlığı da sürüyor. Bursalı 

sanatseverler, Şehir Tiyatrosu’nu 
hem merkezde hem de ilçelerde 
sahnelenecek oyunlarıyla bu yıl 
da keyifle izleyecekler” şeklinde 
konuştu.
Tiyatronun insanlara ulaşan en 
etkili ve eğitici sanat dallarından biri 
olduğunu belirten Başkan Altepe, 
‘Reis Bey’ ve ‘Gulyabani’ gibi pek çok 
oyunu sanatseverlerle buluşturan 
Şehir Tiyatrosu’nun güçlü kadro-
suyla birbirinden güzel oyunları 
özenle sahnelemeye devam ettiğini 
sözlerine ekledi.
Oyun, izleyicisini, 19. asrın son yılla-
rına uzanan bir zaman yolculuğuna 
çıkarıyor. O dönemde İstanbul’un 
en köklü mahallelerinden Aksaray’a 
yeni yerleşen Mahitap ile mahalle-
nin genç kemancısı Artin arasında 
yaşananları konu alıyor.
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Türkiye Boks Federasyonu 
tarafından düzenlenen ve 
2016 yılının final müsaba-
kaları niteliğinde olan 15 

Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler 
Ferdi Boks Şampiyonası, Atatürk 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Karşılaşmalara 6 sporcuyla katılan 
Büyükşehir Belediyespor; finalde 
Ömer Koç, Yasin Yılmaz, Serhat Güler 
ve Mehmet Ufuk Tekneci ile altın 
madalya aradı. Bursa Valisi İzzet-
tin Küçük ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin de ilgiyle 
izlediği final karşılaşmalarında 
Büyükşehir Belediyespor, 52 kiloda 
Ömer Koç, 64 kiloda Yasin Yılmaz 
ile altın madalyanın sahibi olurken, 
69 kiloda Serhat Güler ve 81 kiloda 
Mehmet Ufuk Tekneci de gümüş ma-
dalya aldı. Yarı finalde ise rakibine 
mağlup olan genç sporcu Mücahit 
Bayram da kürsünün üçüncülük 
basamağına çıkarak bronz madalya-
yı elde etti.
Dereceye giren sporculara ödüllerini 
Vali İzzetin Küçük ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe verdi. 
Şampiyon sporcular mutluluklarını 
antrenör ve kendilerini destekleme-
ye gelen sporcularla paylaştı.

Bir salon da Rotary İlkokulu’na
Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor Kenti Bursa’ hedefiyle gerçekleştirilen spor yatırımları 
zincirine Rotary İlkokulu’na kazandırılan spor salonu ile yeni bir halka daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Nilüfer 
İlçesi’ndeki Rotary 
İlkokulu’nda yaptırı-

lan spor salonu, törenle öğ-
rencilerin hizmetine açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Rotary İlko-
kulu Spor Salonu’nun açılış 
töreninde yaptığı konuşma-
da, kentin geleceğine değer 
verildiğini ve bu nedenle de 
özellikle çocuklarla gençle-
rin spora teşvik edilmesinin 
önemine dikkati çekti. Her 
alanda örnek bir şehir olan Bursa’da 
sportif hizmetlerde de öncü olduk-
larını anlatan Başkan Altepe, yeni 
stadyum, amatör kulüplere sahalar, 
eğitim kurumlarına spor salonları, 
branşlara özel tesisler ve mahalle-
lere yüzme havuzları ile Bursa’yı 

sporda da marka kent haline getir-
diklerini ifade etti.
“Gençlerimizi  
spora teşvik etmeliyiz”
Başkan Altepe, Bursa’da hem tesis-
leşmeye hem de Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü aracılığıyla lisanslı 

sporcu sayısının artırılma-
sına yönelik çalışmalara 
önem verdiklerini anlatarak, 
“Bursa’da sporu ve sporcu-
ları daha da geliştiren çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 
Nilüfer’deki vatandaşlarımız 
için, bölgeye yakışacak ve 
Rotary İlkokulu’nun değeri-
ne değer katacak bir tesisin 
açılışını yapıyor olmaktan 
dolayı mutluyuz” dedi.
Başkan Altepe’ye  
teşekkür

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Muharrem Tüfekçi de 
Bursa’da eğitim kurumlarına yatı-
rımlarıyla destek olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
tebrik ederek, öğrencilerin spora 
teşvik edilmesinin önemine değindi. 

Bursa boksta kürsüden inmedi
Büyükşehir Belediyespor, 
6 sporcuyla katıldığı 15 
Temmuz Şehitleri Bü-
yük Erkekler Ferdi Boks 
Şampiyonası’nda 2 bi-
rincilik, 2 ikincilik ve 1 
üçüncülük alarak kürsü-
den yine inmedi.

Bursa futbolu 
105 yaşında
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Kent Müzesi tarafından, Araştırmacı 
Gazeteci İsmail Kemankaş’ın deste-
ğiyle hazırlanan ‘Bursa Futbolu 105 
Yaşında’ temalı özel sergi, spor ve 
sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Kentin futbol tarihine, Bursa Kent Müzesi’nde 
ışık tutan ‘Bursa Futbolu 105 Yaşında’ adlı 
sergi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve Bursaspor Kulübü Başkanı 

Ali Ay’ın katılımıyla izlenime açıldı. Hakem Osman 
Erezkara’nın açılış düdüğüyle serginin kurdelesini 
kesen Başkan Altepe, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun 
İrgil ve Ay, sanat ve sporseverlerin de beğeniyle izle-
yeceği sergideki fotoğraflarla, kentin futbol kültü-
rüne yönelik eşsiz bir zaman yolculuğu yaptı. Sergi, 
Bursa Kent Müzesi’nde, 22 Şubat Çarşamba gününe 
kadar görülebilir.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, serginin 
açılışında yaptığı konuşmada, tarihinden turizmine 
ve doğal güzelliklerine kadar zengin birikimiyle 
dikkati çeken Bursa’nın spor kültürünün de bir asrı 
aşkın geçmişinin olduğunu söyledi. Başkan Altepe, 
Bursa’nın ‘Spor Kenti’ kimliğiyle de öne çıkması-
nın önemini vurgulayarak, “Bursa’nın sporuna ve 
tarihine yakışır güzel bir sergi hazırlandı. Dünyanın 
gündeminde olan en popüler konulardan biri spor… 
Dünyanın neresine gidersek gidelim, futbol maçları-
nın izlendiğini görüyoruz. Dünyada en çok futbolcu-
lar tanınıyor, ardından futbol kulüpleri, daha sonra 
şehirler ve sonra da ülkeler… Bunu gördük, yaşadık. 
Bir şehrin marka olmasında takımının da önemi 
büyük. Bursa’da hem amatör spor gelişsin, hem de 
Bursaspor gelişsin ve sporda da hedeflenen noktaya 
gelinsin istiyoruz. Bursa’da bu güç var. Bursa’nın bu 
gücünü hep birlikte ileriye taşıyalım” diyerek sergi-
ye emek verenleri tebrik etti.

Bursaspor’un stat hakları  
29 yıla çıkartıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı 
ikinci oturumu gerçekleşti. Ankara Yo-
lu’ndaki meclis binasında yapılan oturumda, 
rutin gündem maddeleriyle Bursaspor’un 

Büyükşehir Stadyumu üzerindeki hakları ele alındı. 
Oturumda, Bursaspor’un yeni stadyum üzerindeki 
tüm hakları 19 yıl daha uzatıldı.
2015 Ocak ayında yapılan meclis toplantısıyla ku-
lübün stat üzerindeki hakları 10 yıl olarak belirlen-
mişti. Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumuyla 
ise bu haklar 19 yıl daha uzatılarak 29 yıla çıkartıl-
mış oldu. Karar; AK Parti, MHP ve CHP gruplarının 
onayıyla oybirliğiyle alındı. Uzatmaya neden olarak, 
Bursaspor’un dernek statüsünden anonim şirket 
statüsüne geçme kararı gösterildi.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 15

Bursa’nın sporda da marka 
bir kent olması amacıyla 
yeni stadyumun yanı sıra, 
amatör kulüplere saha-

lar, spor salonları, branşlara özel 
tesisler ve yüzme havuzlarıyla tüm 
semtlere yürüme mesafede tesisler 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde de sporun çıtasını yükselti-
yor. Merkeze sonradan bağlanan 10 
yeni ilçede de spor yatırımlarına hız 
veren Büyükşehir Belediyesi, İznik’in 
Eşrefzade Mahallesi’ne de 3 saha 
birden kazandırdı. Toplam 1160 
metrekare alana sahip sentetik çimli 
mini futbol sahası, 540 metrekare 
alanlı basketbol sahası ve 300 met-
rekare alanlı voleybol sahası törenle 
hizmete açıldı.
Örnek tesis
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, sporda marka kent hedefi-

ne emin adımlarla yürüdüklerini 
söyledi. Merkezde olduğu gibi 
sonradan bağlanan tüm ilçelere 
de spor tesisleri kazandırmak ve 
7’den 70’e herkese spor yapma 
imkanı sunmak için tesisleşme 
yatırımlarına hız verdiklerini dile 

getiren Başkan Altepe, “İznik’in 
kalbindeki Eşrefzade Mahallesi’ne 
de 3 saha birden kazandırmış olu-
yoruz. Aynı zamanda İznikspor’un 
idmanları da yapabildiği tesisler 
tüm bölge gençliğine hizmet veri-
yor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te yaptırılan futbol, voleybol ve basketbol 
sahaları törenle hizmete açıldı. 

İznik’e 3 spor sahası birden

Ürünlü’ye 120 atlık ‘rahvan’ yatırımı
Oğuzlardan günümüze ulaşan ve bir Türk kültürü olarak bilinen Rahvan atçılığı, 
Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde 200 dönümlük alanda inşa etti-
ği kompleksle hayat buluyor.

Bursa Rahvan Atçılık Kulübü 
Başkanı İhsan Gür ve Ma-
halle Muhtarı Nihat Algan’ın 
eşliğinde tesisleri gezen 

Başkan Altepe, projeye ilişkin olarak 
Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz 
Elbas’tan aldı. Başkan Altepe, bu yatı-
rımla tarih boyunca ecdada hizmetçi 
olan Rahvan atçılığını sağlıklı bir 
şekilde geleceğe taşımak istedikleri-
ni vurguladı. 200 dönümlük alanda 
120 Rahvan atının barınacağı ahırlar, 
seyir tribünleri, kontrol kulesi ve 
yürüyüş parkurlarının bulunacağını, 
buraya gelen herkesin hem atlara 
bineceğini hem de türlü organizas-
yonlarla hoşça vakit geçireceğini 
kaydeden Başkan Altepe, tesisi bahar 
aylarına yetiştirmek için yoğun 
çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan 
Altepe, “Şu anda 40 atlık ahır kısmı 
bitmek üzere. Yanına 2 barınak daha 
koyulacak ve kapasite 120’ye çıkartı-
lacak. Artık atlarımız sağdan soldan 
toplanmayacak. Burada beslenme-
leri ve bakımları yapılabilecek. Aynı 
zamanda burası bir etkinlik merkezi 
olacak. Bursalı at severler, Rahvan 
gösterilerini zevkle seyredebilecek. 
Atlara binip Rahvan yürüyüşünün 
ayrıcalığına kavuşacak” diye konuştu.

Simay yine birinci
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa 

Tenisi sporcusu Simay Kulakçeken, 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
tarafından Kırşehir´de yapılan “Yıldız - 

Genç En İyi 12ler” 2. etabında birincilik kupa-
sının sahibi oldu.Ekim ayında İzmir´de yapılan 
1. Etap müsabakalarında oynadığı 11 maçı da 
kazanarak namağlup şampiyon olan Simay 
Kulakçeken, Kırşehir´de düzenlenen 2.etap 
müsabakalarını da 11 maçta 11 galibiyetle 
tamamladı. Simay Kulakçeken bu etabında 
şampiyonu olurken aynı zamanda Türkiye’yi 
Fransa ve Polonya´da yapılacak olan “Avrupa 
Gençler Açık” turnuvalarında temsil etme 
hakkı kazandı.

Okul sporları ‘Yılın 
Etkinliği’ seçildi

Bursa´nın en kapsamlı spor etkinliği 
olan BOSE (Büyükşehir Okul Sporları 
Etkinlikleri), ulusalda da adından söz 
ettiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye-

si, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Büyükşehir Okul Spor 
Etkinlikleri, Tureks Uluslararası Fuarcılık 
tarafından düzenlenen Shining Stars Awards 
- Eğlence Rekreasyon Ödülleri´nde 137 aday 
arasından "Yılın Spor Etkinliği" seçildi.
Florya Crowne Plaza´da düzenlenen ödül 
töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına 
Yılın Spor Etkinliği ödülünü Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü Okul Sporları Koordinatörü 
Adem Yakıncı aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 10 
binlerce öğrenciyi sporla bu-
luşturan Okul Sporları Etkinliği, 
Tureks Uluslararası Fuarcılık 
tarafından düzenlenen Shining 
Stars Awards - Eğlence Rekre-
asyon Ödülleri´nde 137 aday 
arasından "Yılın Spor Etkinliği" 
seçildi.
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BESAŞ ürünleriyle en güzel kareler
Bursalıları 36 yıldır sağlıklı 
ve ekonomik gıdayla bu-
luşturan BESAŞ’ın ‘Doğal 
BESAŞ, Doğan İnsan’ konu-
lu, fotoğraf yarışmasında 
fotoğraf sevdalıları BESAŞ 
ürünleriyle en güzel anı 
yakaladı.

Türkiye’nin üçüncü, 

Bursa’nın da en 

büyük ekmek üretim 

tesisine sahip olan 

ve son yıllarda yapılan kırsal 

kalkınma yatırımları ile 

birlikte süt ve süt ürünleri 

tesisiyle bu alanda da önemli 

bir marka olan BESAŞ, 

ürünlerini fotoğraf merak-

lılarıyla buluşturdu. BESAŞ 

tarafından düzenlenen Doğal 

BESAŞ, Doğal İNSAN konulu 

fotoğraf yarışmasına amatör 

ve profesyonel kategorile-

rinde toplam 92 fotoğrafçı 

222 eserle katıldı. Fotoğraf 

sanatçısı ve BUFSAD eski 

başkanlarından İlhan Özer, 

Gazeteci-Fotoğrafçı Aykut 

Güngör, Büyükşehir Beledi-

yesi Basın ve Halkla İlişkiler 

Şube Müdürü Saffet Yılmaz, 

BESAŞ Genel Müdür Yardım-

cısı Can Aydoğan ve BESAŞ 

Yöneticileri Mustafa Taş ile 

Mehmet Aydın´dan oluşan 

Seçici Kurul, tüm fotoğrafları 

büyük bir titizlikle inceledi.

Yapılan değerlendirmeler so-

nucunda Profesyonel Katego-

ride birinci olan Ahmet Çetin 

3 bin 500 TL para ödülü ile 

bir yıllık ekmek ve bir yıllık 

süt ödülünün sahibi oldu. Bu 

kategorinin ikincisi Osman 

Önder, 2 bin TL para ödülü, 

6 aylık ekmek, 6 aylık süt ve 

yine bu kategorinin üçüncüsü 

olan Bülent Suberk de bin TL 

para, 3 aylık ekmek ve 3 aylık 

süt ödülüne hak kazandı.

Amatör Kategorinin birincisi 

seçilen Ceyda Gümüştekin 

500 TL para, 1 yıllık ekmek, 

1 yıllık süt, ikinci Eda Ferahlı 

300 TL para, 6 aylık ekmek, 

6 aylık süt ve kategorinin 

üçüncüsü Sude Mısır da 200 

TL para ve 3 aylık ekmek, 

3 aylık süt ödülünün sahibi 

oldu.

Beyaz esaret 
Büyükşehir’le 
son buluyor

Evde bakım engel tanımadı

Merkez dışında toplam 684 
mahallede de karla mücadele 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlı-
ğının yer yer 2 metreyi bile aştığı 
bölgelerde ulaşımın sorunsuz bir 
şekilde işlemesini sağladı.

Bütünşehir yasasının ardından tüm ilçelere 
bağlı mahallelerde de karla mücadele 
çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, mer-

kezdeki çalışmaların yanında ilçelerdeki 684 ma-
hallede ulaşımın sorunsuz sağlanması için gece 
gündüz aralıksız çalıştı. Her ilçede özel şantiyeler 
oluşturup, olası sorunlara anında müdahale için 
hazır bekleyen ekipler, kar yağışının başladığı ilk 
günden itibaren kesintisiz bir mücadele verdi.  
Toplam 132 araç ve 320 personelle yaklaşık 6 bin 
kilometrelik yolda yapılan çalışmalarda her gün 
kardan kapanan 100’ün üzerinde mahalle yoluna 
müdahale edildi.
Çalışmalar sırasında yola devrilen traktörler 
Büyükşehir ekiplerinin destekleriyle kaldırıldı, 
yolda kalan araçlar çekildi. Mahalle ana yollarının 
yanı sıra hasta bulunan evlere giden ara sokaklar, 
mahsur kalan hayvan barınaklarına ulaşan arazi 
yolları da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafın-
dan ulaşıma açık tutuldu.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
en önemli sosyal 
sorumluluk proje-

lerinden olan evde hasta 
ve yaşlı bakım hizmeti, ağır 
kış şartlarında da aksama-
dan sürdü. Özellikle kar 
yağışının yer yer 2 metreye 
ulaştığı bölgelerdeki hastalara ulaşmak için Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinden destek alan ekipler, karla kaplı 
yolların ulaşıma açılmasının ardından hastalara müdahale etmeyi başardı. Karacabey’in Okçular Mahallesi’ndeki 
prostat ve felçli olan 71 yaşındaki Osman Bektaş’a bakım hizmeti götürmek için yola çıkan sağlık görevlileri, yakla-
şık 2 saat süren greyder ile yol açma çalışmasının ardından mahalleye ulaşıp, Bektaş’a müdahale etti.


