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Kentten köye yatırım göçü
Bursa’da kırsal kalkınma amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı, BUSKİ, BESAŞ ve Tarım A.Ş. aracılığıyla kırsala yaklaşık 125 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, özellikle 
Bütünşehir uygu-

lamasının ardından kırsal 
alanda yaptıkları yatı-
rımları, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi Muradiye 
Salonu’nda düzenlendiği 
basın toplantısında kamu-
oyu ile paylaştı. Cumhuriyet 
Döneminde yüzde 25’ler sevi-
yesinde olan kent nüfusunun, 
tarımın ihmal edilmesi nedeniyle 
yüzde 90’ları bile aştığını hatırlatan 
Başkan Altepe, göçü durdurmak ve 
tersine göçü başlatabilmenin tek yolu-
nun da kırsal kalkınma ile sağlanabileceği 
vurguladı.

2000 yıllık İstanbul Kapı geleceğe açılıyor

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, 1’nci ve 7’nci konsü-
lün toplanması nedeniyle Hıristiyanların önemli hac merkezlerinden olan İznik surlarındaki 
2000 yıllık İstanbul Kapıda restorasyon başladı.

Uludağ’ın pınarları Bursa’ya akacak

Uludağ’dan gelen pınarların 
kent yararına kullanılması 
için düğmeye bastı. Projenin 
hayata geçirilmesi amacıyla 

Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ 
yamaçlarındaki 61 bin metrekare alan 
kamulaştırılırken, ilk etapta 16 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak 
tesislerin temeli törenle atıldı.

Tarih başkenti Bursa’yı, müzecilik anla-
mında da öncü bir kent haline getiren 
Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı’dan 
günümüze vakıflar ve vakıf eserlerini 
anlatan Vakıf Kültürü Müzesi’ni ziyare-
te açtı.
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Uludağ’ın pınar sularını kent ekonomisine kazandıracak tesisin temeli atıldı.
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Eşsiz miras; vakıf kültürü

İki bulvar kavşakla bağlanıyor
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi tara-
fından yaptırılan, 
kamulaştırma ve yol 

imalatları ile 210 milyon 
TL’yi bulan Çelebi Mehmet 
Bulvarı ile Hüdavendigar 
Bulvarını birbirine bağla-
yacak olan 25 milyon TL’lik 
Beşyol Kavşağı’nın temeli 
atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 yıldır 
sürdürdüğü Yunuseli Havaalanı’nın yeniden 
uçuşlara açılması çalışmalarında sonuca 
ulaştı. Yunuseli Havaalanı’nın hava ulaşımına 

açılması için önceki yıllarda imzalanan protokollerin 
çeşitli nedenlerle askıya alınmasına rağmen süreci 
ısrarla takip eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen onayın 
ardından kısa sürede alanda altyapı hizmetlerini ta-
mamlayıp, yıllar sonra Yunuseli Havaalanı’nı yeniden 
hava trafiğine açtı.

16 yıl sonra yeniden
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İki bulvar kavşakla bağlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, kamulaştırma ve yol imalatları ile 
210 milyon TL’yi bulan Çelebi Mehmet Bulvarı ile Hüdavendigar Bulvarını birbirine 
bağlayacak olan 25 milyon TL’lik Beşyol Kavşağı’nın temeli atıldı.

Bursa’yı demir ağlarla örme 
hedefi doğrultusunda toplam 
9.4 kilometre uzunluğundaki 
11 istasyonlu Kent Meydanı 

– Terminal T2 raylı sistem hattında 
inşaat devam ederken, Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan da raylı 
ulaşımın kesintiye uğramaması için 
güzergah üzerindeki köprü ve kavşak 
düzenlemelerine de hız verdi. Çelebi 
Mehmet Bulvarı’nın İstanbul Cad-
desi ile kesiştiği nokta olan Beşyol’a 
yapılması planlanan, kamulaştırma ve 
imalatları ile yaklaşık 25 milyon TL’ye 
mal olacak Beşyol Kavşağı’nın temeli 
törenle atıldı. Beşyol Kavşağı’nın 
tamamlanmasıyla birlikte Çelebi 
Mehmet Bulvarı’nın devamında Paşa 
Çiftliği içinden yapılacak viyadükle 
Yunuseli’ye, buradan da Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı ile Mudanya’ya kadar 
bağlantı sağlanmış olacak. Böylelik-

le Yıldırım’dan Mudanya’ya gitmek 
isteyen vatandaşlar, şehir içi trafiğe 
girmeden bu alternatif yol ile istedik-
leri noktaya kolaylıkla ulaşabilecek. 
İki bulvar için 500 bina yıkıldı
Çelebi Mehmet Bulvarı ve devamın-
da Hüdavendigar Bulvarı’nın kente 
kazandırılması için 500’ün üzerinde 
binanın kamulaştırılarak yıkıldığını 
hatırlatan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yol yapmak için bu 
kadar bina yıkan başka bir belediye 

olmadığını vurguladı. Bu iki bulvarın 
açılması için kamulaştırmalara 150 
milyon TL ve yol imalatlarına da 60 
milyon TL harcandığını dile getiren 
Başkan Altepe, “Yani 210 milyon TL’lik 
yatırım, temelini attığımız Beşyol Kav-
şağı ile taçlanmış oluyor. Kavşak da 
kamulaştırma ve imalatları ile 25 mil-
yon TL’ye mal olacak. Yani sadece bu 
bölgede ulaşım için 235 milyon TL’lik 
yatırım yapmış olacağız. Bölgemize, 
Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Balat’ta işlem tamam
Kesintisiz ulaşım hedefiyle projelendirilen ve Yakın 
Çevre Yolu’nu Bursa-Mudanya karayoluna bağlayan 
Balat Yolu, hizmete açıldı.

Bursalıların Balat’a, Balat-
lıların da kent merkezine 
geçişinde büyük sıkıntılara 
neden olan karayolu, çevre 

yolundan Balat’a, semt içinden de 
Bursa-Mudanya kara yoluna veri-
len alternatif yolla rahatlamış oldu. 
Toplam 1 milyon 250 bin TL’ye mal 
olan ve finansmanını İşadamı Hüseyin 
Özdilek’in sağladığı Balat Yolu, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
tarafından araç geçişine açıldı. 
Başta İşadamı Hüseyin Özdilek olmak 
üzere bölge halkının, muhtarların 
kendisini ziyaret ettiğini ve Balat’a 
çevre yolundan giriş verilmesi yönün-
de talepte bulunduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, Karayolları Genel 

Müdürlüğü’yle yapılan istişareler 
sonucunda Balat Yolu’nu inşa ederek 
yaşanılan sıkıntının önüne geçtikle-
rini belirtti. Balat Yolu’nun hizmete 

alınmasıyla bölge sakinlerinin Bursa 
ile Mudanya istikametlerine gidebil-
mesinin kesintisiz olarak sağlandığını 
kaydeden Başkan Altepe, “Sonuçta 
güzel bir düzenleme oldu. Bu konu-
da katkılarını esirgemeyen İşadamı 
Hüseyin Özdilek’e ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi. 
İşadamı Hüseyin Özdilek ise, Ba-
lat Yolu’nun açılması noktasında 
Büyükşehir’den destek istediklerini 
ve arzuladıkları sonuca ulaştıklarını 
dile getirdi. 

Gül Kavşağı’na ilave

Viyadüklü çözüm
Büyükşehir Belediyesi, 2006 yı-
lında yaşanan heyelanın ardından 
İntam bloklarıyla birlikte çöken 
Selvili Cadde’de yaşanan sıkıntıyı 
viyadükle çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin en prestijli 
bölgelerinden Çekirge’de 2006 yılında 
yaşanan heyelan sebebiyle çöken İntam 
bloklarının bulunduğu alanla ilgili 

dönüşüm çalışmalarının yanında Selvili Cadde 
sorununa da çözüm üretiyor. Hatırlanacağı 
üzere bölgede yaşanan heyelanla birlikte istinat 
duvarları yıkılmış, İntam 95 ve 97 Bloklarıyla 
birlikte Selvili Caddenin bir kısmı da çökmüştü. 
İntam bloklarının bulunduğu alanın dönüşümle 
ilgili çalışmalar sürerken, bölgede inşaat baş-
lamadan yol sorununu çözüme kavuşturmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Çekirge’yi, 
Hamzabey ve Muradiye’ye bağlayan Selvili 
Cadde’nin çöküntü kısmını da viyadükle çözü-
yor. Toplam 7 milyon TL’ye mal olacak viyadük 
projesinde inşaat başladı.

Şehir içi trafiği rahatlatma ve ulaşılabilir 
kent oluşturma yönündeki çalışmaları 
yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belir-
ten Başkan Altepe, trafiğin düğümlendiği 

tüm noktalarda inovatif çözümler ürettiklerini 
ifade etti. Bursa trafiğini zora sokan noktalarda 
neşter sayılabilecek düzenlemeleri hizmete 
aldıklarını, bunlardan biri olan Gül Kavşağı için 
de düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Alte-
pe, yapılacak düzenlemelerle birlikte kavşakta 
yaşanan trafik sıkıntısının tarihe karışacağını 
ifade etti. 
3 şerit olan Bursa-İzmir karayolunun Gül 
Kavşağı’na gelindiğinde 2’ye düştüğünü ve 
bunun da araç akışında boğulmalara neden ol-
duğunu ifade eden Başkan Altepe, “Bursa-İzmir 
karayolunu rahatlatmak ve 3 şerit olan yolun 
yine 3 şerit olarak devam etmesini sağlamak 
için yeni proje çalışması gerçekleştirdik. Proje-
mizde köprünün altını tamamen 3 şeritli gidiş 
ve dönüş hattı olarak hizmete alıyoruz. Aynı za-
manda kesintisiz bağlantılar için yine köprünün 
altına geçitler planlıyoruz” dedi.

‘Kesintisiz ulaşım’ hedefiyle 
yatırımlarına devam eden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, şerit da-
ralması nedeniyle trafikte tıkan-
malara yol açan Gül Kavşağı’na 
ilave yol ve geçit yapmak için 
düğmeye bastı. 
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Bursa’da ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmak ama-
cıyla raylı sistem, yeni 
yol ve yol genişletme ile 

köprü ve kavşak yatırımlarını 
hız kesmeden sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, havai hatları 
da kent içi trafikle buluşturuyor. 
İhalesi yapılan ve sürecin devam 
ettiği proje kapsamında teleferik, 
Teferrüç’ten Setbaşı, Gökdere 
Metros İstasyonu durağının 
ardından Gökdere Parkı’na inmiş 
olacak.

7 dakikalık yolculuk
İhalenin yapıldığını ve sürecin 
devam ettiğini dile getiren Baş-
kan Altepe, “Trafik sorununun 
çözümü için elimizden ne geli-
yorsa yapıyoruz. Artık teleferik 
şehir merkezine iniyor. Teferrüç, 
Setbaşı, Gökdere Metro İstasyonu 
ve Gökdere Parkı istasyonların-
dan oluşacak yaklaşık 4 kilo-
metrelik hat sayesinde Gökdere 
Parkı’ndan 7 dakikalık yolculukla 
Teferrüç’e ulaşılacak” dedi.
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16 yıl sonra yeniden
Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında ka-
patılan Yunuseli Havaalanı, tam 16 yıl aradan sonra Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye-
si, yaklaşık 6 yıldır 
sürdürdüğü Yunu-
seli Havaalanı’nın 

yeniden uçuşlara açılması 
çalışmalarında sonuca ulaştı. 
Yunuseli Havaalanı’nın hava 
ulaşımına açılması için 
önceki yıllarda imzalanan 
protokollerin çeşitli ne-
denlerle askıya alınmasına 
rağmen süreci ısrarla takip 
eden Büyükşehir Belediyesi, 
son olarak Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nden gelen 
onayın ardından kısa sürede 
alanda altyapı hizmetlerini 
tamamlayıp, yıllar sonra Yu-
nuseli Havaalanı’nı yeniden 
hava trafiğine açtı. Gemlik 
– Haliç arasında yapılan 
uçak seferlerine ev sahipliği 
yapmaya başlayan Yunuseli 
Havaalanı’na vatandaşların 
ilgisi de gün geçtikçe artıyor.
Öncelik ulaşım
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, yılların 
beklentisi olan Yunuseli 
Havaalanı’nı yeniden ulaşıma 
açmanın gururunu yaşadık-
larını söyledi. Bursa’nın şehir 
içi ulaşımının yanında çevre 
illerle bağlantısının da büyük 
önem taşıdığını kaydeden 
Başkan Altepe, Türkiye eko-
nomisinin yüzde 40’ına sahip 
İstanbul’la bağlantının daha 
kuvvetlenmesi için başlattık-
ları BUDO seferleriyle yılda 
1,5 milyon kişinin taşındı-
ğını hatırlattı. İstanbul’la 
Bursa’nın daha da yakınlaş-
ması için hava ulaşımının da 
büyük önem taşıdığını ifade 
eden Başkan Altepe, “Uçak-
larımız denizden denize 
uçuyordu. Karaya inebilen 
uçaklarımız vardı ama 
karada inecek yerimiz yoktu. 
Artık bu imkanımız var. 1400 
metre uzunluğundaki piste 
inebilen her uçak burayı 
kullanabilecek. Haliç seferleri 
de artık buradan yapılacak. 
Sadece Haliç değil 3. Havaa-
lanına da bağlantı kurulacak. 
Dış hatlar terminali de yapı-
lacak. Uluslararası uçuşların 
biletleri burada kesilecek. 
Buradan kalkıp, İstanbul’dan 
uluslararası uçuşa devam 
edilebilecek. Yunuseli 
Havaalanı hiçbir yere rakip 
değil. Bursa havacılığına 
destek verecek, Yenişehir 

Havaalanı’na da güç katacak. 
Burada 1 yıl içinde 100’den 
fazla uzak olacak. Şimdiden 
60 uçak burayı kullanmak 
için başvurdu. Burada pilot 
eğitimleri, her türlü havacılık 
etkinlikleri olacak, araçların 
cihazların bakımı yapılacak. 
Kısaca Bursa’da havacılığın 
merkezi burası olacak” diye 
konuştu.
“Türkiye,  
Bursa ile gelişecek”
İçişleri eski Bakanı ve Bursa 
Milletvekili Efkan Ala da 
Bursa’nın Türkiye için öne-
mine vurgu yaparak, Bursa 
birçok gösterme bakımından 
Türkiye’de ilk 5 il arasında 
ve çoğu gösterge bakımın-
dan 4’üncü sırada olduğunu 
kaydetti. Bursa’nın ticaret 
hacmi açısından dünyadaki 
birçok ülkeden daha fazla 
değere sahip olduğunun 
altını çizen Ala, “Yani tek 
başına Bursa’nın dış ticaret 

hacmi BM’ye üye birçok ülke-
den daha yüksek. Böyle bir 
şehre hizmet sunmak hem 
büyük onur hem de büyük 
bir sorumluluk. Açılışını 
yaptığımız bu tesis de böyle 
bir sorumluluk anlayışının 
neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Bu güzel Bursa’mıza, çalış-
kan, üretken Bursalılarımıza 
böyle bir hizmeti sunma gö-
revini üstlenen Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum. Bu kendisinin 
projesidir. Havaalanının bu 
şekilde hizmete sunulması-
nın ciddi katkılar sağlaya-
cağını dile getirdi, altyapı-
sını hazırladı ve elbirliğiyle 
gerçekleştirdik. Bursa’ya hiz-
mette bir aksaklığa meydan 
veremeyiz. Çünkü Bursa’nın 
aksaması Türkiye’nin aksa-
ması demektir. Türkiye hızla 
gelişmek zorunda. Neyle 
gelişecek? Bursa, Adana, Di-
yarbakır ile gelişecek” dedi.

‘Havalı’ ulaşımda geri sayım

İnegöl’de hummalı çalışma

Büyükbalıklı-Konaklı köprüsü

Kent merkezinin yanında 
17 ilçede de ulaşım yatı-
rımlarını hız kesmeden 
sürdüren Büyükşehir 

Belediyesi, İnegöl Ahmet Türkel 
Çevre yolu üzerine yeni köprü 
yapılması ve 3 kilometrelik 
bölümde yol genişletme çalışma-
larının startını verdi. 
Ahmet Türkel Çevre Yolu’nun 
kalan bölümü için Büyükşehir 
Belediyesi devreye girdi. İhtiyacı 
karşılamayan mevcut köprünün 
yanına ilave bir köprü yapılması 
için proje hazırlanırken, köprü-

nün devamında Ankara yoluna 
kadar 3 kilometrelik yolun 
genişletilmesi çalışmalarına da 
başlandı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Büyükbalıklı ile Konaklı 
köyleri arasındaki araç 

geçişini rahatlatan köprünün 600 
bin TL’ye mal olduğunu söyledi. 
Bütünşehir olduktan sonra İl 
Özel İdaresi’nin görevlerini üst-
lendiklerini, eskiden 7 milyon TL 
harcanan ulaşıma sadece bu dö-
nemde 177 milyon TL harcadık-
larını ifade eden Başkan Altepe, 
yatırımlardaki en önemli kalemin 
ulaşım olduğunu kaydetti. 
Bursa’nın yol yapım konusunda 
gerçekleştirdiği yatırımlarla 
Türkiye’de öne çıktığını, uygula-
nan birçok projenin diğer şehir-
ler tarafından örnek alındığını 

belirten Başkan Altepe, “Sadece 
son dönemde köprülü kavşak ve 
köprü olarak 70’e yakın projeyi 
hizmete aldık. Onlardan biri de 
Büyükbalıklı ile Konaklı ara-
sındaki bu köprü. Yolun sağlıklı 
işlemesi için bu projenin uygu-
lanması gerekiyordu. Hemen 
arkadaşlarımız harekete geçti ve 
işi projelendirdi. 12 metre ge-
nişliğinde güzel bir köprü oldu. 
Destek veren herkese teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. 
Törende söz alan Büyükbalıklı 
Muhtarı Akif Cebeci ise, yapı-
lan yatırım nedeniyle Başkan 
Altepe’ye şükranlarını iletti. 
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İnegöl’ün MERPA’sı hizmette
İnegöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının ardından yeni ve 
modern bir hale gelen Merkez Pazar Yeri (MERPA), görkemli bir törenle hizmete açıldı.

İnegöl’de tarihi bir güne imza atan 
MERPA’nın açılış töreninde konu-
şan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 12 bin met-

rekare alanda kapalı pazar ve sosyal 
tesis imalatlarının gerçekleştirildiğini 
belirterek, “Pazar alanının çatısı 2 
yıl önce çökmüştü. Çalışmalarımızın 
ardından MERPA güzel bir tesis olarak 
faaliyete başladı. Yaklaşık 13 milyon 
TL’ye mal olan çalışmalardan sonra 
pazar alanı, modern bir görünümle 
ilçeye kazandırıldı” dedi.
Arsa tahsisinin İnegöl Belediyesi’nce 
yapıldığını belirten Başkan Altepe, 
“Türkiye’yi daha güçlü bir hale ancak 
güçlü şehirlerle ulaştırabiliriz. Bu 
hedefle şehirlerimizin öncü olması 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bursa, yaşanabilir kentler sıralamala-
rında hızla yükseldi. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak Bursa’nın her köşesinde 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu.

Keles modern tesislere kavuşuyor
Tüm ilçelere yaşam kalitesini yükseltecek modern tesisler kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi, Keles’e de kapalı otopark, kapalı Pazar alanı ve 
düğün salonunu da içinde barındıran çok amaçlı salon kazandırıyor. 

Kırsal kalkınmanın sağ-
lanması hedefiyle üre-
ticilerin desteklenme-
sinden, altyapı, ulaşım 

ve tüm kırsal bölgelere sosyal 
donatı alanları kazandırılmasına 
kadar tüm dağ yöresini şantiyeye 
çeviren Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Keles’e modern birçok 
amaçlı salon kazandırıyor. Kent 
merkezinde belediyeye ait eski 
binanın yıkılmasının ardından 
yerine yapılacak yeni bina içinde 
düğün salonu, toplantı salonu, 
kapalı otopark ve kapalı Pazar 
alanını da barındıracak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, dağ yöresini sevdik-
lerini ve bu sevgiyi hizmetlerle 
gösterdiklerini vurguladı. Bü-
tünşehir uygulamasından önce 
de tüm dağ ilçelerinde kalıcı 
eserler bıraktıklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bugün ise tüm 
dağ bölgesini şantiyeye çevirdik. 
Keles Belediyesi yılda 1 milyon 
lira bile yatırım yapamıyordu. 
Bizim Keles’e yaptığımız yatırım 
90 milyon TL’yi aştı. Yani ilçe 
belediyesi imkanlarıyla 90 yılda 
yapılamayacak işleri 2-3 yılda 
gerçekleştirmiş oldu. Bugün de 
ekonomik ömrünü tamamlamış 
olan eski binamızı yıkıyoruz. 
Buraya halkımızın her türlü ih-
tiyaçlarını karşılayacağı modern 
birçok amaçlı salon kazandırıyo-
ruz. Yaklaşık 3 milyon liraya mal 
olacak tesisimizin ihalesini ya-
pıyoruz. En kıza zamanda temeli 
de birlikte atacağız” dedi.

İtfaiyeden sağlık merkezine
Büyükşehir Belediyesi, eski itfaiye binası-
nı Aile Sağlığı Merkezi olarak mahalleye 
kazandırıyor. 

Yoğun yapılaşma ne-
deniyle sosyal donatı 
alanlarından mahrum 
olan Yıldırım, Büyük-

şehir Belediyesi’nin gerçek-
leştirdiği yıkarak yenileme 
çalışmaları kapsamında bir 
aile sağlığı merkezine daha 
kavuşmuş olacak. 
Bölgedeki sağlık çalışmaları-
nın yarım asırdır Yıldırım’daki 
külliye içerisindeki bölme-
lerden birinde yürütüldüğü-
nü belirten Başkan Altepe, 
“Benim de çocukluğumdan 
beri hizmet aldığım sağlık 
ocağıydı. Külliyenin restoras-
yonu gündeme gelince, yeni 
bir sağlık ocağı ihtiyacı doğdu. 
Alanın dar olduğu bölgede 
bizler de çalışmayı başlattık. 
İtfaiye binasıyla birlikte batı 
tarafındaki arsaları kamulaş-
tırdık. Büyükşehir olarak artık 
bizim için çok önemli olmayan 

itfaiye binamızı boşalttık. Su 
anda buranın yıkımını gerçek-
leştiriyoruz” dedi. 
Yatırımın 750 metrekare 
taban alanı olduğunu, bunun 
250 metrekaresinin üzerine 
de 2 katlı olarak aile sağlığı 
merkezinin inşa edileceğini 
söyleyen Başkan Altepe, “Şu 
anda proje çalışmaları tamam-
lanıyor. Buraya şık bir kentsel 
tasarım projesi uygulanacak. 
Aile sağlığı merkezimiz gerek 
binası gerekse çevre düzen-
lemesiyle Yıldırım’a değer 
katacak” dedi.
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Kent meydanında büyük dönüşüm
Kent meydanının batı kısımda kalan bölümün dönüşüm çalışmaları Osmangazi Belediyesi tarafından sürdürülürken, Bü-
yükşehir Belediyesi de meydanın güney ve doğu yakasındaki 2. Etap proje alanındaki çalışmaların startını verdi.

İstanbul Caddesi’nin çehresini raylı 
sistem hattı ve ayrıcalıklı mimariye 
sahip istasyonlarla değiştirecek olan 
Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle 

bağlantılı olarak Santral Garaj Kentsel 
Dönüşüm Alanının ikinci etap proje ala-
nında da dönüşüm çalışmalarının startını 
veriyor. Osmangazi Belediyesi’nin Kent 
Meydanı’nın batı kısmındaki dönüşüm 
çalışmaları sürürken, meydanın güney ve 
doğu cephesindeki dönüşüm çalışmala-
rına da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlandı. Toplamda 12 bin metrekarelik 
alanı kapsayan çalışma ile hem İstanbul 
Caddesi raylı sistem hattının T1 hattı 
ile entegrasyonu sağlanacak hem de 
yıpranan yapı stokundan arınacak bölge 
ayrıcalıklı bir kentsel tasarım projesi ile 
buluşacak.
Kimse mağdur edilmeyecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Genel Sekreter 
Yardımcıları Bayram Vardar ve Musta-
fa Altın ile birlikte Santral Garaj’daki 
proje alanında incelemelerde bulundu. 
Bursa’nın kalbi konumundaki kent mey-
danının batısında Osmangazi Belediyesi 
tarafından dönüşüm çalışması yapıldı-

ğını hatırlatan Başkan Altepe, güney ve 
doğuda kalan adalarla ilgili çalışmalara 
da Büyükşehir Belediyesi olarak başla-
dıklarını kaydetti. Söz konusu iki adadaki 
yer sahipleriyle de görüşmeler yaptıkla-
rını vurgulayan Başkan Altepe, “Bursa’ya 
İstanbul Caddesi’nden gelen vatandaş-
ların karşılaştığı, güzel yapıların olduğu 
bir ada oluşturmak istiyoruz. Kaldırılacak 

yapılarla birlikte, yapılacak kaliteli, pres-
tijli bina ile yer sahiplerinin de mağdur 
olmayacağı şekilde düzenleme yapmayı 
hedefliyoruz. Proje ile binalar geriye çe-
kilirken, mevcut yol da genişlemiş olacak. 
Kent meydanında güzel bir alan kazana-
cağız.  İstanbul Caddesi raylı sistemi ile 
T1 hattının entegrasyonu konusunda da 
bize güzel bir alan çıkmış olacak. İstan-

bul Caddesi raylı sistem hattı yapılırken, 
kent meydanında yapılan bu çalışma 
ile Bursa’nın bağrında güzel bir kentsel 
tasarım projesi şekillenecek. Bu bölgenin 
çehresi tamamen değişmiş olacak” diye 
konuştu.

Kamulaştırmalara devam

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, İzmir-Bur-
sa karayolunun 

Kültürpark kısmında yer 
alan keresteciler bölgesinde 
sağlık ve kültür turizminin 
geliştirilmesine yönelik 
yapılan kamulaştırma çalış-
malarını yerinde inceledi. 
Bursa’nın turizm hedeflerine 
değinen Başkan Altepe, bu 
alanda yürütülen en önemli 
faaliyetlerden birinin de 
kentsel dönüşüm çalış-
maları olduğunu kaydetti. 
İçerisinde Sıcaksu, Kültür-
park ve eski stadyumun da 
bulunduğu yaklaşık 1 milyon 
metrekarelik alanın sağlık 
ve kültür turizmi açısından 
hedef bölge olarak belir-
lendiğini ve kamulaştırma 
çalışmalarının başlatıldığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 
temizleme çalışmalarının 
ardından uygulanacak mo-

dern yapılarla bölgenin tam 
bir cazibe merkezi haline 
geleceğini ifade etti. 
Başkan Altepe, keresteci-
ler bölgesinde sürdürülen 
kamulaştırmaların detay bil-
gilerini de verdi. Sıcaksu ile 
Kültürpark arasında kalan 
10500 metrekarelik alanın 
şehrin merkezinde adeta 
çürük bir diş gibi kaldığını 
söyleyen Başkan Altepe, 
“Bölgedeki kamulaştırma 
çalışmalarımız inşallah önü-
müzdeki günlerde tamam-
lanmış olacak. Bir yandan 
tabakhaneler diğer yandan 
Kültürpark bölgesi ve 
çevresinde gerçekleştirilen 
yatırımlarla birlikte burası 1 
milyon metrekarelik cazibe 
merkezimizim önemli bir 
noktası olacak. Kötü binalar 
ortadan kaldırılarak, yerle-
rine Bursa turizmine katkı 
sağlayacak modern yapılar 
oluşturulacak” dedi.

İçerisinde Sıcaksu, Kültürpark ve eski 
stadyumun da yer aldığı 1 milyon met-
rekarelik alanı sağlık ve kültür turizmi 
açısından hedef bölge olarak belirleyen 
Büyükşehir Belediyesi, bölgede başlattığı 
kamulaştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım’ın Fidye-
kızık bölgesinde gerçekleştirdiği meydan 
düzenleme ve hizmet binası çalışmalarında 
son aşamaya gelindi. Bölge halkının yıllardır 

beklentisi olan meydan düzenleme çalışmalarına hız 
veren Büyükşehir Belediyesi, mevcut 400 metrekare 

olan alanı yeni proje ile yaklaşık 2 bin metrekareye 
çıkarttı. Proje kapsamında mahallenin en önemli 
sorunu olan parklanma da yapılacak otoparkla 
çözüme kavuşurken, tarihi Osmanlı köyüne ayrı bir 
güzellik katacak olan meydan hemen hemen şekil-
lenmeye başladı.

Fidyekızık, meydanla nefes alacak

Eski balık pazarında değişim başlıyor
Karacabey İlçesi’nde vatandaşların en önemli buluşma noktalarından biri 
olan eski balık pazarı, modern bir görünüm kazanacak.

Karacabey ilçe merkezinde 
vatandaşların en önemli 
buluşma noktalarından 
biri olmasına rağmen, 

derme çatma çatısı, eski dükkan 
cepheleri ve bozuk zemini ile 
ihtiyacı karşılayamayan eski balık 
pazarı, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilçeye yakışır hale 
getiriliyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, beraberin-
deki Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan ile birlikte eski balık 
pazarında incelemelerde bulun-
du. Eski balık pazarı esnafı ve 
bölgedeki vatandaşlarla bir araya 
gelen Başkan Altepe, vatandaşla-
rın yapılacak düzenlemelerle ilgili 
görüşlerini de aldı. Tüm ilçelerde 

olduğu gibi Karacabey’de de 
yaşam kalitesinin yükselmesi için 
her alanda çalıştıklarını dile geti-
ren Başkan Altepe, “Bu anlamda 
Karacabey Belediyesi ile ortak 
projeler geliştirip, çalışmaya 

devam ediyoruz. Eski balık pazarı 
da insanların buluştuğu, istişare-
lerde bulunduğu, ilçenin nabzının 
attığı önemli bir mekan. Bura-
nın da Karacabey’e yakışır hale 
getirilmesi gerekli. Çatısından ze-
minine ve cephe düzenlemelerine 
kadar gerçek anlamda vizyonel 
bir buluşma noktasına dönüşmesi 
için proje çalışmalarını başlattık. 
Diğer ilçelerimizde olduğu gibi 
burada da en güzel uygulamaları 
yapacağız” dedi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan da vatandaşların istek ve 
önerileri doğrultusunda projenin 
geliştirileceğini belirterek, katkı-
ları nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
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Belenören’e kültür merkezi
UNESCO literatürüne ‘kırsal kültür’ kavramını kazandıran Büyükşehir Beledi-
yesi, Keles’in Belenören Mahallesi’ne kazandırdığı ve içinde bir de müzenin 
bulunduğu köy konağı ile kırsal kültürü gelecek kuşaklara aktaracak.

Tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarıyla Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesini sağla-

yan aynı zamanda kırsal kültürün 
yaşattırılması çalışmalarıyla ‘kırsal 
kültür’ kavramını UNESCO litera-
türüne kazandıran Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Keles’in Belenören 
Mahallesi’ndeki harabe halindeki 
sivil mimarlık örneği bir yapıyı 
daha ihya etti. Harabe halindeki 3 
katlı yapı, komple sökülerek aslına 
uygun olarak yeniden inşa edildi. 
İçinde kırsal kültürün yaşatılacağı 
bir müzenin de yer aldığı konakta 
restorasyon çalışmaları tamamlan-
ma aşamasına gelirken, tarihi konak 
her türlü sosyal ve kültürel etkinlik-
lere ev sahipliği yapabilecek.
Yörük Türkmen  
kültürü yaşatılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki Keles 
Belediye Başkanı Mehmet Teke ile 
birlikte Belenören Mahallesi’ndeki 
tarihi konakta devam eden çalış-
maları yerinde inceledi.
Merkeze sonradan bağlanan tüm 
ilçelerde, özellikle de kırsal yerle-
şim alanlarında yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine yönelik çalışma-
ların hızla devam ettiğini belirten 

Başkan Altepe, bu çalışmalar kap-
samında Belenören’e de mahalle 
konağı kazandırıldığını hatırlattı. 
Çalışmaların artık tamamlanmak 
üzere olduğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Bu sivil mimarlık örneği 
yapı, harabe halde, kullanılamaz 
durumdaydı. Komple sökülerek, 
aslına uygun olarak yeniden inşa 
edildi. Orijinal çeşmesi, içindeki 
müzesi ve toplantı alanlarıyla 
Yörük Türkmen kültürünün yaşa-
tıldığı önemli bir merkez olacak. 
3 katlı ve 400 metrekare inşaat 

alanına sahip yapı, taş duvarları, 
ahşap ve tuğla yapılarıyla orijinal 
bir eser olarak gün yüzüne çıkmış 
oldu. Bu bölgenin tarihi anlatan 
tüm eserler de konak içinde mü-
zede sergilenecek ve kırsal kültür 
gelecek kuşaklara aktarılmış 
olacak” diye konuştu.
Keles Belediye Başkanı Mehmet 
Teke de köy müzesinin kırsal 
kültür anlamında önemli bir örnek 
teşkil edeceğini belirterek, bölgeye 
yaptığı yatırımlar nedeniyle Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti.

Arap Hamamı’nda restorasyon başladı
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in Küçük Kumla Köyü’nde bulunan ve 300 
yıl önce yaptırılan Arap Hamamı’nı ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için 
restorasyon çalışmalarına başladı.

Gemlik Küçük Kumla’da 
‘Arap Hamamı’ diye bilinen 
ve 300 yıl önce yaptırıldığı 
tahmin edilen tarihi eserin 

yeniden hizmete alınması yönün-
deki restorasyon çalışmalarına 
başlandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, berabe-
rindeki Gemlik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’la birlikte tarihi me-
kanda incelemelerde bulundu. 
Bursa’nın en büyük zenginlik 
kaynağının tarihi eserler olduğu-
nu belirten Başkan Altepe, tüm 
dönem eserlerinin son birkaç yıl 
içerisinde ortaya çıkartıldığını 
hatırlattı. Arap Hamamı’nın yak-
laşık 300 yıl önce yaptırıldığını ve 
yüzlerce yıl işlevi doğrultusunda 

hizmet verdiğini belirten Başkan 
Altepe, 20 yıl önce tarihi eserin 
kullanılamaz hale geldiğini vur-
guladı. Kubbeleri çatlayan, bakım 
geçirmesi muktedir olan hamam 
için harekete geçtiklerini ve proje 
çalışmalarını tamamlayarak res-
torasyona başladıklarını söyleyen 
Başkan Altepe, “Bu konuda Bü-
yükşehir Belediyesi olarak proje 
çalışmalarımızı tamamladık ve 
işin ihalesini de yaptık. Şimdi artık 
Arap Hamamı restore ediliyor” 
dedi. 
Gezisinde Başkan Altepe’ye eşlik 
eden Gemlik Belediye Başkanı Re-
fik Yılmaz ise, başta Başkan Altepe 
olmak üzere Büyükşehir yetkilile-
rine teşekkür etti.

Aksu Müzesi’yle 
tarihe yolculuk
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kente kazandırılan Aksu Köyü Müze-
si, açılışı için gün sayıyor. 

Bursa Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Kestel’de 

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
‘Aksu Köyü Müzesi’nde 
incelemelerde bulundu. 
Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi olarak kent 
kültüründe örnek çalış-
malara imza attıklarını 
söyleyen Altepe, ilçelerin 
değerlerini gün yüzüne 
çıkardıklarını hatırla-
tarak, “UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde 
yerini alan Bursa, tüm 
semtleriyle artık bir 
evrensel değer… Kültürü-
müzün en güzel hafızala-
rından biri de müzeleri-
miz. Müzeler konusunda 
da Bursa öncü ve örnek” 
dedi.
17. müze Aksu’da
Bursa’nın merkezinde 
sık sık yeni müzele-
rin ziyarete açıldığını 
söyleyen Başkan Altepe, 
“Bursa’mızın kültürel ha-
yatına yeni müzeler ka-
zandırıyoruz. İlk olarak 4 
müzemiz vardı, şu anda 
ise 16 müzeye ulaştık. 
Aksu Köyü Müzesi ile 17. 
müzemizi de tamamla-
dık ve yakında ziyarete 
açıyoruz” dedi.
Aksu Köyü’nün Bursa’nın 

Kestel İlçesi’ne bağlı 
önemli bir merkez oldu-
ğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Aksu Köyü’nün 
yeniden canlandırılması 
çalışmaları sırasında köy 
müzemizi de oluşturduk. 
Daha önce tarihi bir 
hamam olan mekan son 
olarak harabe halindey-
ken yeniden ele alındı ve 
canlandırıldı. Restoras-
yon ve rekonstrüksiyonu 
tamamlandıktan sonra 
müze olarak faaliye-
te başlayacak. Köyde 
kullanılan kırsal yaşam 
malzemelerinin ve köy 
kültürünün sergileneceği 
müze, Aksu Köyü’nün 
geçmişini geleceğe 
taşıyacak olan güzel bir 
birikimi sunuyor” diye 
konuştu.

Eğitimden sağlığa tarihi dönüşüm
Namazgah 

Mahallesi’nde 
bakımsızlık ne-
deniyle harabeye 

dönen, sadece 1 metre 
yüksekliğinde dış duvarları 
günümüze ulaşan Boyacı-
kulu Mektebi de bu kap-
samda ilk günkü orijinal 
halini aldı. 1520’li yıllarda 
Hoca Sinan adlı bir tüccar 
tarafından yaptırılan ve yıl-
larca eğitime hizmet veren 
tarihi yapı, şimdi de bölge 
halkının talepleri doğrultu-
sunda aile sağlığı merkezi 
olarak şifa dağıtıyor.
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Kentin köklü kültürel 
birikiminin geleceğe 
taşınmasında önemli 
adımlar atıldığını belirten 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Hasanpaşa (Hasan-
bey) Hamamı Kültür Merkezi’nin 
açılış töreninde yaptığı konuşma-
da, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’nde değerleriyle yer alan 
Bursa’nın ilçelerinde de tarihi 
eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını 
belirtti.
“Aktivite merkezi”
Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Mudanya’da top-
lamda 450 milyon TL civarında 
yatırım yaptığını ve yatırımların 
devam edeceğini belirterek, 
“Mudanya, Büyükşehir ile gelişi-
yor. Hasanpaşa Hamamı’nda da 
kamulaştırılmaların ardından 
restorasyon çalışmaları yapıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi 
kültürel mirasın korunması ve 
yaşatılması çalışmaları kapsa-
mında yaklaşık 400 metrekare 
alan üzerine inşa edilmiş olan 
hamamın restorasyonu yapıldı. 
Yapıyı çevresi ile birlikte ele alan 
çalışmamızda bir yandan hamam, 
sahip olduğu tüm değerleri ile 
birlikte ayağa kaldırılıp kent 
belleğine kazandırılırken bir 
yandan da çevresinde yapılan dü-
zenleme ile sosyal donatı alanları 
dinlenme parkı ve spor alanla-
rıyla zenginleştirildi. Hasanpaşa 
(Hasanbey) Hamamı, kültürel, 
sanatsal ve sosyal aktivitelerin 
gerçekleştirileceği bir kültür 

merkezi olarak Mudanya halkının 
buluşma noktası haline geldi” 
şeklinde konuştu. Altepe, yapılan 
çalışmanın yaklaşık 6 milyon TL  
(6 trilyon) değerinde olduğunu 
sözlerine ekledi.
“Mazisi güçlü milletiz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
da Bursa’nın her köşesinde tarihi 
değerleri gün yüzüne çıkaran 
Başkan Altepe’yi tebrik ettiği 
konuşmasında, “Medeniyet kenti 
Bursa’da, Mudanya’ya güzel bir 
eser daha kazandırıldı. Emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. Mazisi 
güçlü olanın atisi de güçlü olur. 
Bizler mazisi güçlü bir milletiz. 
Bu esere sadece bir hamam ola-
rak bakmak, fiziki olarak algıla-
maktan başka anlam taşımaz ve 
böyle olunca yok olması normal 
gelir. Ancak bu mekan ruhuyla, 
Mudanya’nın kültürüne, değer-
lerine, medeniyetine, geleceğine, 
sosyokültürel gelişimine ve sa-
natsal yaşamına katkı sağlayacak 
bir kültür merkezi olarak yapıldı” 
ifadesiyle merkezde gerçekle-
şecek aktivitelerin ilçeye değer 
katacağını kaydetti.
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Mudanya’nın tarih kimliği 
Büyükşehir’le canlanıyor
Mudanya’da 1653 yılında inşa edilen ancak za-
man içinde harabe haline gelen Hasanpaşa (Ha-
sanbey) Hamamı, ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Tarihi semt 
bir eser daha 
kazanıyor
Büyükşehir Belediye-
si, kentin önemli tarihi 
semtlerinden Yeşil’de bu-
lunan ve 1855 depremi-
ne kadar ayakta kalmayı 
başarmış ancak deprem-
den sonra kaderine terk 
edilen Selami Dergahı’nı 
da ayağa kaldırmak için 
çalışmalara hız verdi.

Tarihi Yeşil semtinde bulunan 
ve 1855 depreminde büyük 
hasar gören ve daha sonra 
da kaderine terk edilen 

Selami Dergahı’nda başlatılan 
restorasyon çalışmaları hızla devam 
ediyor. 1855 depreminden günümü-
ze yıkık bir minaresi ayakta kalan 
tarihi yapının bulunduğu yaklaşık 3 
bin metrekarelik alana cami, kuran 
kursu, sağlık ocağı, çocuk oyun alanı 
yapılacak, hazirelerin bulunduğu 
alan yeniden düzenlenecek.
Yıldırım’a değer katacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Kültür ve 
Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile 
birlikte restorasyon çalışmalarını 
yerinde inceledi. Restorasyon çalış-
malarını daha önce başlattıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, imalat-
ların zemin seviyesine çıktığını ve 
artık çalışmalara hız verileceğini 
söyledi. Yeşil alanın sınırlı olduğu 
bölgede 3 bin metrekare alana sahip 
Selami Dergahı’nın önemli bir eser 
olarak bölgeye kazandırılacağını 
ifade eden Başkan Altepe, “Dergah 
bünyesinde cami ve kuran kursu 
ayağa kaldırılacak. Caminin orijinal 
minaresinin bir bölümü hala ayakta. 
Bunun yanında sivil mimarlık 
örneği bir yapıyı da bölge halkının 
talepleri doğrultusunda sağlık ocağı 
olarak bölgeye kazandıracağız. Tari-
hi hazirelerin düzenlenmesi, çocuk 
oyun alanlarıyla burası Yıldırım’a 
ayrı bir değer katacak. Çalışmaları 
bu yıl içinde restorasyonu tamamla-
mayı planlıyoruz” dedi.

200 yıllık cami  
küllerinden doğuyor
Osmangazi’ye 17 kilometre uzaklık-
taki Doğancı Köyü’nde bulunan ve 
Bursa’nın ahşap çatılı 4 camisinden 
biri olan 200 yıllık Doğancı Camii, 
Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel miras çalışmaları kapsa-
mında yenileniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da tarihi ve kültürel mirasa yönelik 
çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade 
etti. Bursa’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne girmesinden ve tüm semtleriyle birlikte 
evrensel değer olmasından sonra şehir merkezinde 
sürdürülen çalışmaları kırsal alana da taşıdıklarını 
belirten Başkan Altepe, Büyükşehir’e bağlanan 10 
yeni ilçede de şehir merkezinde olduğu gibi 450’ye 
yakın projenin restorasyon çalışmasına başladıkla-
rını anlattı. Tadilatı tamamlanan projelerin zaman 
geçirilmeden hizmete alındığını, Doğancı Camii’nin 
de yaklaşık  ay sonra ibadete açılmasının planlan-
dığını kaydeden Başkan Altepe, “Bursa’nın ahşap 
mimariye sahip 4 camisinden biri olan 200 yıllık bu 
cami de tekrar orijinal hale getirilmiş oluyor. Çatısı, 
minaresi ve duvarlarıyla tamamen elden geçirildi. Şu 
anda kapı ve pencere montajları başladı. Yaklaşık 1 
ay sonra son halini almış olacak. İnşallah ilk günkü 
heybetiyle pırıl pırıl bir şekilde Doğancı mahallemize 
hizmet edecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aksu’da tarih hayat buldu

Kestel’e bağlı Aksu Köyü’nde incelemelerde 
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tarihi ve kültürel mirasa yönelik 
şehir merkezinde sürdürdükleri çalışmaları 

kırsala da taşıdıklarını hatırlattı. Daha önce çökmek 
üzere olan okulun Büyükşehir Belediyesi’nin el 
atmasıyla yeniden projelendirildiğini ve restorasyon 
ile rekonstrüksiyon çalışmalarının hemen başlatıldı-
ğını kaydeden Başkan Altepe, önümüzdeki günlerde 
binanın ilk günkü haliyle yeniden hizmete gireceğini 
vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 
okul binasının resmi açılışının yapılacağını anlatan 
Başkan Altepe, “Son hazırlıklar yapılıyor. İnşallah 
işlemler tamamlandıktan sonra açılışını da törenle 
gerçekleştireceğiz. Burası ilk günkü haliyle sosyo-
kültürel aktivitelerin yapılacağı, çeşitli eğitimlerin 
verileceği aktif bir merkez olacak. Yani güzel bir köy 
kültür evi haline gelecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu 
olsun” diye konuştu. 
Aksu Köyü Muhtarı İbrahim Özcan ise, Bursa’ya 
hizmetleri ve bölgeye olan ilgisi nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. Özcan, “Alt yapı çalışmaları-
mız tamamlandı. Meydan ile dere ıslahı çalışmaları 
ise yakın zamanda start alacak. Büyük bir sıkıntımız 
kalmadı. Büyükşehir Belediyemize ve merkezi hükü-
metimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Bütünşehir yasası öncesinde mücavir 
alan sınırları dışında kalan bölgele-
re sosyo-kültürel yatırımlar yapan 
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kal-

kınmaya yönelik ilk somut adımı dağ ilçele-
rinden Keles’te atmıştı. İşsizlik nedeniyle il 
genelinde en fazla göçün yaşandığı Orha-
neli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles’te 
yeni istihdam alanları oluşturmak, tarım ve 
hayvancılığı geliştirilmesine katkı sağla-
mak amacıyla kurulan Keles Süt Ürünleri 
Tesisi 2013 yılında üretime başladı. BESAŞ 
Süt Ürünleri Tesisi, 4 yılda 15 bin 584 ton 
süt alımı gerçekleştirerek bölge çiftçisine 
yaklaşık 15 milyon TL’nin üzerinde ödeme 
yaptı. Günlük 30 ton süt işleme kapasitesi 
bulunan tesislerde el değmeden en geliş-
miş makine donanımı ile üretilen ürünler, 
kentin farklı noktalarındaki 120 BESAŞ 

büfesinde tüketiciyle 
buluşuyor. 
Süt üreticisinin destek-
lenmesi yatırımları bulunla 
sınırlı kalmazken, Mustafake-
malpaşa, Osmangazi, Yenişehir 
ve Orhaneli ilçelerine 12 adet 
süt soğutma tankları yerleştirildi, 
Karacabey ve İnegöl’deki 4 mahal-
leye de Süt Toplama Merkezi kuruldu. 
Yenişehir Süt Üreticileri Birliği’ne ait 
olan peynir üretim tesisi de BESAŞ tara-
fından 12 yıllığına kiralandıktan sonra bu-
raya 1 milyon 444 bin TL’ik yatırım yapıldı. 
Tesislerin üretime geçme aşamasına kadar 
toplam yatırımın 2.5 milyon TL’yi bulması 
beklenirken, bölge çiftçisinin ürünleri bu 
tesislerde değer kazanacak.
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Kentten köye yatırım göçü
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kır-
sal Hizmetler Daire Başkanlığı, BUSKİ, BESAŞ ve Tarım A.Ş. aracılığıyla bugüne kadar 
kırsala yaklaşık 125 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Süt üreticisinin desteklenmesi yatırımları bulunla sınırlı kalmazken, 
Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerine  
12 adet süt soğutma tankları yerleştirildi, Karacabey ve İnegöl’deki 
4 mahalleye de Süt Toplama Merkezi kuruldu. “

Tarladan dünya pazarlarına
Bursalı çiftçiler tarafından üretilen dünya çapında marka ürünlerin dünya 
pazarlarında yer bulmasını hedefleyen Tarım A.Ş. özellikle Avrupa’da 
düzenlenen tarım fuarlarında yaptığı temasların meyvesini toplama-
ya başladı. Bu temaslar sayesinde Yenişehir’den biber, kavun ve 
balkabağı, Osmangazi’den siyah incir, Gürsu ve Kestel’den ayva 
ve armut alıp, Hollanda ve Almanya’ya ihraç etti. Tarım A.Ş. 
tarafından 69 ton ayva, 45 ton armut, 22 ton siyah incir, 9 
ton biber, 2 ton kavun ve 1,5 ton bal kabağı dünya pazar-
larında tüketici ile buluşturulmuş oldu. Bu ihracatla 
yaklaşık 120 bin Euro’luk döviz girdisi sağlanırken, 
dünya pazarlarındaki temaslarını yoğunlaştıran 
Tarım A.Ş. 2017 için de hedef büyüttü. Bu doğrul-
tusunda Bursa’dan dünya pazarlarına 500 ton 
ayva, 500 ton incir ve 200 ton biber ihracatı 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Piyasaya bir 
denge unsuru olarak giren Tarım A.Ş. saye-
sinde iç piyasada fiyatı 1 liranın bile altına 
düşen ürünler 3-4 liraya alıcı bulurken, 
çiftçinin ürünü hem iç hem de dış piya-
sada daha çok kazandırmış oldu.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, özellik-
le Bütünşehir 

uygulamasının ardından 
kırsal alanda yaptıkları 
yatırımları, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi Muradiye 
Salonu’nda düzenlendiği 
basın toplantısında kamuo-
yu ile paylaştı. Cumhuriyet 
Döneminde yüzde 25’ler 
seviyesinde olan kent 
nüfusunun, tarımın ihmal 
edilmesi nedeniyle yüzde 
90’ları bile aştığını hatır-
latan Başkan Altepe, göçü 
durdurmak ve tersine göçü 
başlatabilmenin tek yolu-
nun da kırsal kalkınma ile 
sağlanabileceği vurguladı.

Çiftçinin ürünü değer kazanıyor
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Çitçinin yükü  
Büyükşehir’le azaldı
Ağır geçen kış şartları nedeniyle ağılları 
çöken ve küçükbaş hayvanları telef 

olan çiftçilerin de yardımına koşan 
Büyükşehir Belediyesi, 200 adet 

koyun ve 50 ton yem yardımın-
da bulundu. Bunun yanı sıra 

yırtılan sera naylonları ve 
çöken çatıların onarımı 

için de çiftçilere malze-
me desteği yapıldı. Arı 

yetiştiricilerine de 
900 adet boş kovan 
dağıtımı yapılır-
ken, besicilere 
500 adet buzağı 
kulübesi dağı-
tıldı. İnegöl, 
Harmancık, 
Büyükorhan, 
Kestel ve 
Orhaneli’nin 
kırsal 
yerleşim 
alanlarında 
kullanılmak 
üzere 26 adet 
salça makine-
si dağıtılırken, 
malçlı çilek 

fidesi dikimin-
de kullanılan 

5 adet malç 
serme makinesi 

de Büyükorhan, 
Harmancık, Keles, 

Orhaneli ve Os-
mangazi ilçesindeki 

üreticilere dağıtıldı.  
Kaliteli üretimin ancak 

kaliteli tohumluk ve fide ile 
sağlanacağını göz önünde bu-

lunduran Büyükşehir Belediyesi, 
her bölgenin farklı iklim ve toprak 

yapısını göz önünde bulundurarak 
çiftçilere, yaban mersini, ahududu, 
şeker otu, lavanta, hünnap, çörek otu 
tohumu, kızılcık, çilek, kestane, ceviz 
fidanı dağıtımı yaptı.

Toprak suyla buluşuyor
Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile 
Tarım şirketini kurduktan sonra her 
bölgenin ihtiyacına yönelik projeleri 
devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 
tarımsal üretimin en temel ihtiyacı 
olan su sorunu da BUSKİ yatırımları ile 
çözüme kavuşturuyor. BUSKİ tarafın-
dan sadece 2 yılda 42 gölet, 21 sulama 
tesisi, 18 sulama ve ilaçlama havuzu 
yapılırken, yeni yatırımlarla 28 bin 
dekar alanda sulu tarıma geçilmiş oldu. 
Orhaneli Topuk, İznik Tacir ve Hacıos-
man, İnegöl Kurşunlu, Yenişehir Alaylı, 
Kestel Osmaniye başta olmak üzere 
tamamlanan ve inşaatları devam eden 
sulama göletleri ve sulama tesisleri, 
aynı topraktan yılda birkaç ürün elde 
edilmesi sağlanacak ve bölge çiftçisinin 
de gelirleri artacak.

Yeni projeler yolda
Yapımı tamamlanan projelerin yanı sıra 
her bölgenin tarımsal yapısına uygun 
olarak projelendirilen yeni tesislerin 
de müjdesini veren Başkan Altepe, 
Badırga’ya yapılacak Et ve Ürünleri 
Tesisi, Orhangazi Gemiç Zeytin İşleme 
Tesisi, Kestel Su Fabrikası, Gürsu Hali 
İhracat Merkezi, Harmancık Ahşap 
Oyuncak Üretim Merkezi gibi yeni 
tesislerle kırsalda ekonominin daha 
da canlanacağını vurguladı. Bunun 
yanında kaz yetiştiriciliği, seracılık, 
düve ithalatı, koyun yetiştiriciliği, toplu 
hayvancılık projesi solucan gübresi 
üretimi, mantar üretimi, serbest sistem 
yumurta tavukçuluğu, üzüm bağı gibi 
projelerle çiftçilerin alternatif alanlara 
yönlendirilmesi hedefleniyor.

Büyük turizm potansiyeli
Tarımsal üretimin desteklenmesinin 
yanında tarımsal kalkınmanın en önemli 
aktörlerinden birinin de turizm olaca-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, termal 
kaynaklar, şelaleler, göller, mağaralar 
ve yaylaların en iyi şekilde turizme ka-
zandırılmasını amaçladıklarını belirtti. 
Uluabat Eko Turizm Projesi, Kendir 
Yaylası, Gököz Yaylası ve Kocayayla, Nilü-

fer, Keles, İnegöl, Osmangazi ve Büyü-
korhan’daki mağaralar, Aras, Suuçtu ve 
Saitabat Şelaleleri, Keles, Orhaneli, Büyü-
korhan, Harmancık, Orhangazi, İnegöl ve 
Mustafakemalpaşa’daki termal kaynak-
ların önemli bir zenginlik olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, tüm bu bölgelerin 
yeni tesislerle turizme kazandırılacağını 
kaydetti. Bursa’nın hemen yanındaki 
15 milyon nüfuslu İstanbul ve Körfez 
ülkelerin yakın takibinde olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, “Özellik turizm 
açısında Bursa’ya büyük bir ilgi var. Bu 
zenginliklerimizi en iyi şekilde değerlen-
direceğiz” dedi.

Yaşam kalitesi yükseliyor
Eskiden bir sulama göleti için defalara 
il genel meclisine gelme ve heyetlerle 
Ankara’ya gitme döneminin kapandığını 
hatırlatan Başkan Altepe, sadece 2 yılda 
42 gölet, 21 sulama tesisi, 18 sulama ve 
ilaçlama havuzu yapıldığını, gelen her 
talebi programa alıp, çalışmaları hemen 
başlattıklarının altını çizdi. Başkan Alte-
pe, son 2 yılda kırsal kalkınma amacıyla 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tara-
fından 10 milyon, BUSKİ tarafından 102 
milyon, BESAŞ tarafından 12 milyon ve 
Tarım A.Ş. tarafından da 1 milyon 200 
bin TL’lik yatırım yapıldığını belirtti.
Başkan Altepe, Bursa’da kırsal nüfusun 
gün geçtikçe azaldığını, kent merke-
zinde ise nüfusun sürekli arttığını 
belirterek, bunun temelinde tüm 
vatandaşların yüksek yaşam kalitesi 
arayışı olduğunu söyledi. Göçü önleme-
nin tek yolunun ilçe ve köylerde halkın 
talebi olan yaşam kalitesini artırmak 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
“Talepler doğrultusunda altyapıdan 
sosyal hizmetlere kadar farklı alanlarda 
hizmetleri ilçelerimizle buluşturduk. 
Bizim bugüne kadar gönüllü olarak yap-
tığımız bu çalışmalar, artık Büyükşehir 
Belediyesi’nin yasal olarak görevi. Bu 
yasaya en hazırlıklı illerin başında geli-
yoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını 
sürdürüyor. Tamamlanan projelerimizi 
bir bir devreye alıyoruz. Bölge ihtiyaç-
ları doğrultusunda da yeni projeler 
hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Tüm ilçelerin tarım potansiyeline uygun olarak her 
bölge için yeni tesisler projelendirilen Büyükşehir 
Belediyesi, kırmızı biber üretimiyle ön plana çıkan 
Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı mahallesi-

ne de biber kurutma tesisi kazandırdı. Yapımına İl Özel 

İdaresi tarafından başlanan ancak bir türlü çalıştırılama-
yan tesis, büyükşehir yasasının ardından Özel İdare’nin 
kapatılmasıyla ortada kaldı. Yarım kalan tesislerin bir an 
önce çalıştırılması amacıyla çalışmaları başlatan Büyük-
şehir Belediyesi, yaklaşık 1,5 milyon TL’lik ilave yatırımla 

tesisleri hizmete açtı. Bunun yanında ürün toplama 
merkezleri ve ürün kurutma alanlarıyla ürün kayıplarının 
en aza indirilmesi amaçlanırken, İnegöl ve Büyükorhan’a 
yaptırılan kapalı Pazar yerleri ile ürünlerin tüketici ile 
daha sağlıklı ortamda buluşturulması sağlandı.

Tesisleşme hız kesmiyor
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Termalde kapasite artıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 79 derecede saniyede 200 litre 
termal suyun elde edildiği Tabakhaneler bölgesinde inşa edilecek 200 sağlık 
tesisiyle şehrin termal kapasitesinin 4-5 kat artacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Bursa’nın turizm kenti 
olması yönündeki yatırım-
ları hızla sürdürdüklerini 

belirten Başkan Altepe, bir yandan 
Uludağ ile tarihi eserlerle uğra-
şırken diğer yandan termal alanla 
ilgilendiklerini ifade etti. Şu anda 
şehirde 55 otelin termal su kullan-
dığını vurgulayan Başkan Altepe, 
Tabakhaneler bölgesi olarak bili-
nen Sıcaksu’nun var olan kapasite-
yi 4-5 katına çıkartacağını söyledi. 
Sıcaksu’da daha önce faaliyet 
gösteren 135 işletmenin il sınır-
ları dışına taşındığını ve bölgede 
gerçekleştirilen kamulaştırmalarla 
birlikte alanın 4’te 3 oranında Bü-
yükşehir Belediyesi’nin uhdesine 
geçtiğini vurgulayan Başkan Alte-
pe, “Burada artık yıkılan fabrikala-
rın yerine termal turizmin en güzel 
örneklerinin verileceği modern 
tesisler kuracağız” dedi. 
200 işletme yararlanacak 
Tabakhaneler bölgesinin altında 
bulunan sıcak suyu hazine olarak 
kabul ettiklerini ve alanda açtıkları 
10 kuyu ile 79 derecedeki termal 
suyu çeşitli testlere tabi tuttukları-

nı söyleyen Başkan Altepe, “Çıkan 
suyun her türlü testini yapmak 
amacıyla kuyulardan numuneler 
alıyoruz. Şu ana kadar 10 yerde 

bu faaliyeti gerçekleştirdik” diye 
konuştu. Yapılan çalışmalar netice-
sinde saniyede 200 litre su kapa-
sitesine ulaştıklarını ve bu oranın 
Avrupa’da 200 tesisin ihtiyacının 
karşılanmasına denk geldiğini 
ifade eden Başkan Altepe, “Bu şu 
demek, Sıcaksu’da kurulacak 200 
kadar tesisin termal su ihtiyacının 
tamamen karşılanması demek” 
şeklinde konuştu.

Uluabat Gölü kurtuluyor
Büyükşehir Belediyesi, toplam 
30 milyon TL’lik yatırımla Uluabat 
Gölü’nü de kirlilikten arındırıyor.

Başkan Altepe, Akçalar Arıtma Tesisi inşaat 
alanını gezdi. Bir yandan sahiller ile Bursa 
Ovası’ndaki çalışmaları sürdürürken diğer 
yandan Uluabat Gölü’ndeki faaliyetlere 

yoğunlaştıklarını kaydeden Başkan Altepe, Akça-
lar bölgesinde kurulacak arıtma tesisiyle gölün 
kirlilikten tamamen kurtarılacağını belirtti. Gölün 
güneydoğusu ile batısına 1 metre çapında kolektörler 
döşendiğini, çevre bölgelerdeki atıkların döşenen 
kolektörler vasıtasıyla toplanarak Akçalar Arıtma Te-
sisine aktarılacağını belirten Başkan Altepe, “Şu anda 
arıtma tesisi inşaat çalışmaları başladı. İnşallah tüm 
atıklar bu tesiste bir araya getirilecek ve arıtılacak. 
Böylelikle Uluabat Gölü’nün kirlenmesinin gönüne 
geçilecek” dedi. 
Başkan Altepe, proje kapsamında özellikle göl 
çevresinde yoğunlaşan Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, 
Başköy ve Akçalar’ın atıklarının tesiste değerlendiri-
leceğini, batıdaki Fadıllı bölgesine döşenen kolek-
törlerle birlikte bütün atıkların Akçalar bölgesindeki 
arıtma tesisinde toplanacağını kaydetti.

Çamurdan elektriğe
Büyükşehir Belediyesi arıtma tesis-
lerinden çıkan çamurlardan elektrik 
üretecek.

Bursa’nın daha 
sağlıklı ve 
yaşanabilir bir 
şehir olması 

amacıyla çevre yatı-
rımlarına ağırlık veren 
Büyükşehir Beledi-
yesi, metan gazından 
elektrik üretimi, ana 
içme suyu hattı üzerine 
kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi ve güneş 
panellerinden elektrik üretiminin ardından arıtma 
tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik üretimi 
için kurulan tesiste sona yaklaştı. BUSKİ tarafından 
projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa 
edilen tesislerde üretim için artık gün sayılmaya 
başlandı.
Tesislerin çalışma sistemini anlatan Başkan Altepe, 
günlük 400 ton sıvı çamurun sıkıştırıldıktan son-
ra 100 tona düşürülüp, bu tesislerde yakılacağını 
söyledi. Akışkan yataklı kazanlarda ilk etapta sistemi 
çalıştırmak için doğalgaz kullanılacağını belirten 
Başkan Altepe, “Startı doğalgazla verip kazanımız 
850 dereceye kadar yükseliyor. 850 dereceden sonra 
sistem normal rejime giriyor. Proses çalışıyor ve 
bundan sonra 3600 kalori olan çamur aynı bir kömür 
gibi yanmaya başlıyor. Atık ısıda üretilen buhar bura-
da tribünlere giderek elektrik enerjisine dönüşüyor. 
2.5 megavat saat burada günlük elektrik üretiliyor. 
Hesaplarımıza göre de tesis ürettiği elektrikle 12 yıl 
gibi bir sürede kendini amorti etmiş olacak” dedi.

Gemlik Körfezi’ne ‘Haliç’ modeli koruma
Bir zamanlar çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle doldurulması bile gün-
deme gelen Haliç’in temizliğinde uygulanan yöntemin bir benzeri de Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi’nde hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) aracılığıyla 
projelendirdiği Gemlik 

Atıksu Arıtma Tesisleri ile Küçük-
kumla Atıksu Arıtma Tesisleri’nin 
temelleri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve protokol 
üyeleri tarafından atıldı. Burada 
yaptığı konuşmada yaklaşık 30 mil-
yon TL’ye mal olacak Küçükkumla 
Atıksu Arıtma Tesisi hakkında katı-
lımcılara bilgiler veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
5500 metreküp gün kapasiteli te-
sisin 2016 yılı itibariyle kışın 7 bin 
500 kişiye yazın da 25 bin kişiye 
hizmet vereceğini kaydetti. Ekim 
2017’de hizmete girecek tesisten 
2036 yılında 55 bin kişinin faydala-
nacağını kaydeden Başkan Altepe, 
Manastır’dan Narlı’ya kadar olan 
sahil şeridinin yapılan bu yatırım 
sayesinde yüzde 100 saflık derece-
sine ulaşacağını vurguladı.
İleri biyolojik arıtma
Başkan Altepe, Küçükkumla Atıksu 
Arıtma Tesisi temel atma törenin-
den sonra Gemlik’e hareket etti. 
Burada da yaklaşık 50 milyon TL’ye 
mal olacak Gemlik Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nin temelini atan Baş-
kan Altepe, 21000 metreküp gün 
kapasitesine sahip tesisin tamam-
landığında 138 bin kişiye hizmet 
vereceğini belirtti. Başkan Altepe, 
“Gemlik merkez ile Manastır bölge-
sinin atık sularını rehabilite edecek 
ileri biyolojik arıtma tesisimiz, 
2036 yılında yaklaşık 150 bin kişi-
ye hizmet verecek. Şubat 2018’de 
ise açılışı yapılacak” şeklinde 
konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, temel atma törenlerin-
de yaptığı konuşmada, Bursa’nın 
sağlıklı kent olması yolundaki 
çalışmaları tüm ilçelerle birlikte 
hızla sürdürdüklerini ifade etti. 
Çalışmalar kapsamında, Gemlik 
merkez ile Manastır, Manastır ile 
de Narlı arasındaki bölgenin atık 
suyunu arıtacak tesislerin temelini 
atmaktan büyük mutluluk duyduk-
larını belirten Başkan Altepe, “Bağ-
lantı elemanlarıyla birlikte sadece 
Gemlik’e bu projelerle yaklaşık 
80 milyon TL’lik yatırım yapmış 
oluyoruz. İnşallah bu tesislerin 
ilki 6 ay içerisinde tamamlanacak 
ve bölgenin hayat standardının 
artmasında önemli katkıda bulu-
nacak. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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Uludağ’ın pınarları 
Bursa’ya akacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’dan gelen 
pınar sularının kent ekonomisine kazandırılması hede-
fiyle Kestel’in Gözede mevkiine yapılacak Su Şişeleme 
Fabrikası’nın temeli atıldı.

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, 
kültürel ve doğal tüm değer-
leri ön plana çıkarıp, kent 
ekonomisi için katma değer 

sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
Uludağ’dan gelen pınarların kent 
yararına kullanılması için düğmeye 
bastı. Projenin hayata geçirilmesi 
amacıyla Kestel’in Gözede mevkiinde 
Uludağ yamaçlarındaki 61 bin metre-
kare alan kamulaştırılırken, ilk etapta 
16 bin metrekare kapalı alana sahip 
olacak tesislerin temeli törenle atıldı. 
Rantın tamamı Bursa’nın
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın en önemli özellik-
lerinden birinin de Uludağ’dan gelen 
pınar suları olduğunu belirterek, Bursa 
sularının Anadolu’nun yanı sırada 
Avrupa ülkelerine bile ulaştığını hatır-
lattı. Büyüyen şehirlerle güçlü Türkiye 
hedefine doğru adım adım ilerledikle-
rini dile getiren Başkan Altepe, sadece 
merkezi idareden gelen bütçe ile bu 
dev hizmetlerin hayata geçirilmesinin 
mümkün olmadığını hatırlattı. Başkan 
Altepe, bu nedenle belediye gelirlerinin 
artırılması amacıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı, hibe ve fonla-
rın doğru kullanımı, teleferikte olduğu 
gibi yap-işlet-devret modeli yatırımlar 
ve belediye şirketlerinin hizmetleriyle 
Bursa’ya örnek tesisler kazandırdık-
larını kaydetti. Uludağ pınarlarından 
sağlanan suyun bugüne kadar özel fir-
malar tarafından Türkiye ve Avrupa’ya 
pazarlandığını dile getiren Başkan 
Altepe, “Bursa’da ortaya çıkan rantın 

tamamının Bursa için kullanılması 
hedefiyle bugün de önemli bir adım 
atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
satın aldığımız 61 bin metrekare alan 
üzerine 16 bin metrekare kapalı alana 
sahip tesislerimizin temeli atıyoruz. 
Son sistemle donatılacak olan tesisler 
için yaklaşık 80 milyon TL yatırım 
yapmış olacağız. Günde 80 tır üretim 
kapasitene sahip tesisler 6 ay sonra 
çalışmaya başlayacak” diye konuştu.
Türkiye açısından zenginlik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu da suyun rah-
met, bereket, şifa ve sağlık olduğu-
nu, suyu getiren ellerin hayırlı eller 
olduğunu belirterek, bu hayırlı işi 
hayata geçiren Başkan Altepe ve ekibi-
ni kutladı. Bursa’nın modern, vizyonu 
olan ve Türkiye ekonomisi için de 
lokomotif bir kent olduğunun altını 
çizen Müezzinoğlu, “Bursa tarihiyle, 
doğasıyla, yeraltı ve yerüstü kaynak-
larıyla da önemli bir merkez. Şimdi 
de su kaynaklarıyla var olduğunu 
göstermesi Türkiye açısından önemli 
bir zenginlik olacak” dedi.

Emir Sultan 
yeni parkıyla 
nefes alacak
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha yaşanabilir 
ve sağlıklı hale getirmek 
amacıyla sürdürdüğü çevre 
odaklı çalışmalara Emir 
Sultan’da yapılacak park da 
ekleniyor.

Bursa’yı çağdaş bir geleceğe taşı-
yan Büyükşehir Belediyesi, kent 
merkezinde yaşam alanlarını da 
hızla artırıyor. Emir Sultan’da 

park yapılacak alanda incelemelerde 
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Bursa’nın yaşanabilir bir 
kalite kenti olması hedefiyle çalışma-
larımızı hızla sürdürüyoruz. Kentteki 
yeşil alanın artırılarak insanların nefes 
alacağı ortamlar oluşturuyoruz” dedi.
Başkan Altepe, “Emir Sultan’da daha 
önce gerçekleştirilen meydan ve kentsel 
tasarım projelerinin ardından ma-
hallenin en büyük eksiklerinden olan 
park, yeşil ve rekreasyon alanı ile ilgili 
de çalışıyoruz. Bölgede planlarda park 
alanı görünen yerde, binalar ve kişisel 
mülkiyetler vardı. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu 1000 metrekarelik alanı ka-
mulaştırdık. Artık burada park projesini 
gerçekleştireceğiz. Uzun yıllardır bek-
leyen bu alan Büyükşehir eliyle tekrar 
imal edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Şükraniye’de dönüşüm

Hafriyat alanı 
ağaçlandırılıyor
Bursa’yı daha yaşanabilir 
ve sağlıklı hale getirmek 
amacıyla Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Mudanya 
İlçesi Altıntaş Mahallesi’nde 
düzenlenen hafriyat alanı, 
ağaçlandırma faaliyetleriyle 
yeşillendiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan çalışmalarla 
hafriyat alanı olarak düzenlenen 
Mudanya İlçesi Altıntaş Mahal-

lesi’ndeki döküm sahası, ‘Ormancılık 
Haftası ve Ağaç Bayramı’ nedeniyle 
gerçekleştirilen programda, doğa tutkunu 
öğrencilerle birlikte ağaçlandırıldı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın yeşil kimliğinin vurgulandığı 
programda yaptığı konuşmada, kentin 
daha yaşanabilir ve sağlıklı bir şehir 
olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdük-
lerini söyledi. 

Ormanların bir kent için en önemli de-
ğerler olduğunu kaydeden Başkan Altepe, 
“Altıntaş’ta da kayıtlarımıza hafriyat 
döküm sahası olarak giren yaklaşık 3 
hektarlık bu alan, daha önce taş ocağı 
olarak kullanılmıştı. Mülkiyeti Orman Ge-
nel Müdürlüğü’ne ait olan bu alan Orman 
Bölge Müdürlüğü’nce Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne hafriyat toprağı ile doldu-
rulmak üzere tahsis edilmişti ve Büyük-
şehir Belediyesi şirketlerinden Burkent 
A.Ş. aracılığıyla da dolgu işlemi yapılarak 
doğaya yeniden kazandırıldı. Bu alana 
yaklaşık 350 bin metreküp yani yaklaşık 
21 bin kamyon hafriyat toprağı dökümü 
yapıldı” diye konuştu.
Başkan Altepe, alanın geleceğin ema-
netçileri olan çocukların ve gençlerin 
desteğiyle ağaçlandırıldığını ifade ederek, 
“Bursa’nın yarısı ormanlık alan ve bu 
alanı daha da artırmayı hedefliyoruz. 
Bu alana 200 adet 1 yaşında fıstık çamı, 
1000 adet akasya ve yaklaşık 100 adet er-
guvan fidanı dikimi yapıyoruz. Bu ağaçlar 
da artık bu bölgeye nefes aldıracak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yıldırım’daki Şük-
raniye Aile Sağlığı Merkezi’nin 
kapasitesinin yetersiz olduğunu 

hatırlatarak, “Şükraniye Aile Sağlığı 
Merkezi, yaklaşık toplam 250 metre-
kare inşaat alanında hizmet veriyor. 
Şükraniye Mahallesi’nde başlattığımız 
yeni inşaatla birlikte toplam inşaat alanı 
1000 metrekare olan 3 katlı, güzel, mo-
dern bir aile sağlık merkezi ve 112 acil 
servis istasyonu olarak çalışacak güzel 
bir merkez olacak. İnşaatı hızla sürüyor, 
kaba inşaatımız da artık tamamlanmak 
üzere... 2 ay içinde yapının tamamlan-
masını ve yaz aylarında Şükraniye’ye 
yeni ve modern bir sağlık ocağı kazan-
dırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Başkan Altepe, mevcut aile sağlığı mer-
kezinin yıkılıp, buradaki yaklaşık 1500 
metrekare alana da mahallenin eksiği 
olan yeşil alan, çocuk parkı ve otoparkın 
kazandırılacağını sözlerine ekledi.
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Eğitime bir destek de Harmancık’a
Büyükşehir Belediyesi, eğitimde kaliteyi artıran hizmetlerine 
bir yenisi de Harmancık’ta ekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’yı daha 
yaşanabilir bir kent getirmek ama-
cıyla yapılan çalışmalarda eğitim 
kurumlarını yenilemeye devam 

ederken, hayırseverlerin de destekleri sürü-
yor. Harmancık İmam Hatip Ortaokulu’nun 
yapımı ile ilgili protokole imza atan Başkan 
Altepe ile Etkeser ve Demir, hızla gelişen 
Bursa’da bir eğitim kurumuna destek olma-
nın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da eğitim faaliyetlerini çok önemse-
diklerini anlatarak, “Bir ilim irfan yuvasının 
daha protokolünü yapıyoruz. Bizim en 
büyük zenginliğimiz hayırsever işadamla-
rımız. Muhammed Etkeser ve Celal Demir 
ile birlikte Akyükselen İnşaat olarak güzel 
bir okul projesine daha imza atmış oluyo-

ruz. Büyükşehir’in en fazla destek verdiği 
yerlerden olan dağ yöresinde Harmancık 
İlçesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulu için imza 
attık. 3200 metrekare inşaat alanlı ve 12 
derslikli okul, mevcut bina yıkılarak yeni-
den inşa edilecek” dedi.

Kurşunlu’ya ‘Gençlik ve 
Aile Danışma Merkezi’
Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik’in Kurşunlu sahi-
linde bulunan yaklaşık 5 
bin metrekarelik alana, 
‘Gençlik ve Aile Danışma 
Merkezi’ kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gençlik ve Aile 
Danışma Merkezi ile ilgili 
çalışmaları yerinde incele-

di ve Bursa’nın kalite kenti olması 
yolunda fiziki çalışmaların yanı sıra 
toplum sağlığına yönelik projeleri de 
hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Sağlık-
lı bir Bursa’ hedefiyle çalışmalarına 
devam ettiklerini kaydeden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Bursa’da özellikle ailelere ve 
dezavantajlı gruplara yönelik ihtiyaç 
duyulan tesisleri hızla gerçekleştiri-
yoruz. Gemlik’te Kurşunlu sahilinde 
bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik 
alanda, ‘Gençlik ve Aile Danışma 
Merkezi’ni oluşturuyoruz. Burayı bir 
kamp yeri ve rehabilitasyon merkezi 
olarak kullanacağız” dedi.

Tesis komple yenileniyor
Danışma merkezine dezavantajlı 
kişilerin başvurabileceğini belirten 
Başkan Altepe, “Vatandaşlarımız 
burada güzel vakit geçirebilecekler. 
Tesis gayet uygun yerde, Kumsaz 
bölgesinde deniz kenarında. İçinde 
3 idari binası ile 5 adet 2’şer katlı 
ve toplam 8 binası bulunan 5 bin 
metrekare alanda güzel bir tesis. 
Verem Savaş Derneği’nden alınan bu 
tesisi artık komple Büyükşehir Bele-
diyesi olarak yeniliyoruz. Çatısından 
zeminine kadar bina elden geçiri-
liyor. Yaklaşık 1 ay sonra tamamla-
narak güzel bir merkez olacak” diye 
konuştu.

90 yıllık yatırım 
8 yıla sığdı
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bu yıl 
sonuna kadar yapılacak-
larla birlikte Mudanya’da 
8 yılda 450 milyon TL’lik 
yatırımı hayata geçirdik-
lerini söyledi. 

Mahalle muhtarlıklarının 
teknolojik açıdan da 
güçlendirilmesi ama-
cıyla tüm muhtarlıklara 

bilgisayar ve yazıcı veren Büyükşe-
hir Belediyesi, Mudanya ilçesinde 
daha önce bilgisayar alamayan 24 
muhtarlığa da bilgisayar ve yazı-
cılarını dağıttı. Böylelikle Mudan-
ya’daki 47 muhtarlık da Büyükşehir 
Belediyesi’nin teknolojik desteğin-
den yararlanmış oldu. Bilgisayar-
ların dağıtımı için Mudanya Tren 
İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde muh-
tarlarla bir araya gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, hem 
muhtarların sorunlarını dinledi 
hem de bugüne kadar Mudanya’ya 
kazandırdıkları yatırımlar hakkında 
bilgi verdi.

8 yılda 450 milyonluk yatırım
BUDO seferlerinin ilçeye büyük ha-
reket kazandığını ve yılda yaklaşık 
1,5 milyon yolcu taşındığını hatır-
latan Başkan Altepe, merkezden 
kırsala kadar tüm bölgelerde yol 
çalışmalarına da ağırlık verdiklerini 
kaydetti. BUSKİ’nin de yaptıkları 
ile birlikte 2009 yılından bu yana 
Mudanya’da ulaşım yatırımları-
na 53 milyon TL harcadıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, 2017 
programında da 15 milyon TL’lik 
yol çalışması bulunduğunu açıkla-
dı. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nin 
temizliği için 140 milyon TL yatırım 
yapıldığını yine BUSKİ’nin 8 yılda 
ilçeye 143 milyon TL’lik altyapı 
yatırımı yaptığını ifade eden Başkan 
Altepe, Güzelyalı ve Kumyaka Yat 
Limanları, Mudanya Kent Meydanı 
Projesi gibi önemli yatırımların 
da hazırlık aşamasında olduğunu 
dile getiren Başkan Altepe, “Bu yıl 
sonuna kadar yapılacaklarla birlikte 
topladığımızda 8 yılda Mudanya’ya 
450 milyon TL’lik yatırım yapmışız. 
İstediğimiz kadar konuşalım bunun 
eksiği var fazlası yok. Mudanya 
Belediyesi’nin yıllık ortalama 
yatırımı 5 milyon TL. Tüm bunların 
yapılması için 90 yıl lazım. Bu iş laf-
la olmuyor. İlave yüzlerce milyonluk 
yatırımımız daha var. Bunlar ancak 
Büyükşehir’le olur” diye konuştu.
Başkan Altepe, sunumunun ardın-
dan muhtarlıklara bilgisayar ve 
yazıcılarını dağıttı.
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Eğitimde ‘Zafer’e yolculuk
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Hayırsever İşadamı Davut Ça-
lışkan tarafından yaptırılan Davut Çalışkan İlkokulu ve Büyükşehir Zafer 
Atıcılar Ortaokulu, hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’da milli eğitim 
alanında adeta sefer-

berlik başlattıklarını söyledi. 
Marka semtlerdeki okulların 
hayırsever işadamları eliyle 
yenilenmesi çalışmalarının yavaş 
yavaş sonuçlandığını, Millet 
Mahallesi’nde yapılan ilk açılışın 
ardından ikinci açılışın Atıcılar 
Mahallesi’nde gerçekleştiril-
diğini belirten Başkan Altepe, 
şu anda 10 okulun inşaatının 
devam ettiğini, önümüzdeki 
günlerde yenilerinin yapılma-
sı yönünde yeni protokoller 
yapacaklarını açıkladı. Hayır-
sever İşadamı Davut Çalışkan 
tarafından yaptırılan 2 okulun da 
hayırlı olması dileğinde bulunan 
Başkan Altepe, “Eğitimde adeta 
bir seferberlik başlattık. Gelece-
ğimizin teminatı olan çocukları-
mızın en iyi şartlarda yetişmesi 
için okullarımızın en kaliteli 
binalara sahip olması gerekiyor. 
Her türlü donanımla derslerini 
en iyi şekilde görecekler. Spor 
salonlarında en güzel vakitlerini 
geçirecekler. Artık beden eğitimi 
dersleri sınıfta kaynamayacak. 
Toplantı salonları, kütüpha-
neler her türlü imkan mevcut. 
En güzel eğitimler inşallah bu 
okullarda olacak. Gençliğimiz 
için ne yapsak az. Katkı sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Valilik bütçesinin en büyük 
diliminin eğitime gittiğini dile 
getiren Vali İzzettin Küçük de 
“Bizim en büyük gayemiz çocuk 

ve gençlerimizin iyi yetişmesidir. 
İleride ayaklarının üzerinde sağ-
lam durması ve güçlü olmasıdır. 
Onun için ne gerekiyorsa, cebi-
mizde elimizde sandığımızda ne 
varsa eğitime harcıyoruz” dedi.

Okulların fiziki inşaatlarını 
gerçekleştiren Hayırsever İşa-
damı Davut Çalışkan da, yaptığı 
konuşmada, hayatının en anlamlı 
gününü yaşadığını ifade etti.

“Uyuşturucuyla kombine mücadele şart”

Çiftehavuzlar’da mahalle sakinleriyle bir 
araya gelen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, uyuşturucu ve kötü 
alışkanlıklarla mücadelede sadece gü-

venlik kuvvetlerinin çabasının yetmeyeceğini, 
etkin sonuç için mutlaka mahalle sakinlerinin 
de olaya müdahil olması gerektiğini söyledi. 
BaşkanAltepe, bağımlılıkla mücadele mahalle 
sakinlerine büyük görevler düştüğünü ifade 
etti. Bugün Bursa’da onlarca mahallede yüzler-
ce-binlerce gencin uyuşturucuya bulaştığını, 

gençleri bu belaya çekmek için hain çetelerce 
yoğun çaba sarf edildiğini belirten Başkan 
Altepe, “Eğer tehlike mahalledeyse en çok iş o 
mahalle halkına düşer. Eğer köyde ise en çok iş 
köy halkına düşer. Çarşıda varsa, çarşı esnafına 
düşer. Sadece polisi arayarak bu işler düzelmez. 
Önce bizler görevimizi yapacağız, sonra güvenlik 
güçlerinden yardım isteyeceğiz. Kolluk kuvvet-
leri gelecek, zaptını tutacak ve gereğini yapacak. 
Ama önce olaylara biz hakim olacağız ve uyuştu-
rucuya sokağımızda geçit vermeyeceğiz” dedi. 

Yıldırım’a sağlıklı 
bir adım daha
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sağ-
lıklı bir Bursa’ hedefiyle yenilenen Yıldırım 
14 Nolu Teleferik Aile Sağlığı Merkezi’nin, 
vatandaşlara, artık daha modern şartlarda 
hizmet verdiğini söyledi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’yı daha ya-
şanabilir ve sağlıklı 

hale getirmek amacıyla 
sürdürdüğü çalışmalar kap-
samında kentteki aile sağlığı 
merkezlerinin eksikleri de 
bir bir tamamlanıyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yıldırım 
İlçesi’ndeki, Yıldırım 14 
Nolu Teleferik Aile Sağlığı 
Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’nın sağlıklı bir kent 
olması konusunda tüm 
kuruluşlarla çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Sağlık çok önemli. Sağlık 
kuruluşlarına desteklerimizi 
sürdürüyoruz” dedi.
Altepe, Teleferik, Piremir 
Mahallesi, Zümrütevler, 
Teferrüç ve çevresine hizmet 

eden merkezdeki çalışma-
ları anlatarak, “Dört aile 
hekiminin görev yaptığı 
ve 20 bin civarında nüfusa 
hizmet eden sağlık merkezi-
miz, yetersiz ve yıpranmıştı. 
Bizler de gelen talepler doğ-
rultusunda bu merkezi yeni 
baştan ele aldık ve merkezi, 
yeterli hale getirdik. İlave 
inşaatlarıyla birlikte binanın 
toplam alanı 350 metreka-
reye çıkarıldı ve yeterli hale 
geldi. Tüm sağlık ocağı elden 
geçti ve mahalle halkının 
kullanımına sunuldu. Çevre 
düzenlemeleri ve bahçesiyle 
birlikte Bursa’nın en güzel 
aile sağlığı merkezlerinden 
oldu. Her şey daha yaşanıla-
bilir bir Bursa ve halkımızın 
sağlığı için” diye konuştu. 
Altepe, eksiklerinin tamam-
lanmasının ardından merke-
zin, bölge halkına rahatlıkla 
hizmet vermeye başladığını 
sözlerine ekledi.

Çölyak hastalarına 
tesis müjdesi
Bursa Çölyak Yaşam Derneği’nin düzenlediği dayanış-

ma kahvaltısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çölyak hastalarının aileleriyle birlikte 
rahatlıkla yemek yiyip, vakit geçirebilecekleri bir 

sosyal tesisi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Çölyak 
hastalığına karşı toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluş-
turmak amacıyla farklı etkinliklere imza atan Bursa Çölyak 
Derneği’nin Grand Swiss – Belhotel Çelik Palas Termal’de 
düzenlediği kahvaltıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çölyak hastaları ve ailelerine moral verdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yapımı sür-
dürülen aktivite merkezinin 
şantiyesinde incelemelerde 

bulundu. Mustafakemalpaşa’da bu 
tesisin yaklaşık 25 yıldır beklen-
diğini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Burası Büyükşehir Belediyemiz, 
ilçe belediyesi ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
yapılıyor. 30 bin metrekarelik inşaat 
alanı var ve yaklaşık 30 milyon 
TL’ye mal olacak” dedi. 
Başkan Altepe, tamamlandığın-
da tesisin Mustafakemalpaşa’nın 
hem sosyal hem kültürel hem de 
sanatsal anlamda kalbinin attığı 
önemli bir merkez olacağını söyledi. 
Tesislerde her türlü aktivitenin 
yapılabileceğini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Projemiz spor sahaların-
dan yüzme havuzlarına, sinema 
salonlarından sanat atölyelerine ve 
teşhir alanlarına kadar aklınıza ne 
geliyorsa her türlü organizasyonun 
yapılabileceği imkanlara sahip” diye 
konuştu. İnşaatın hızla sürdüğünü 

ve çalışmaların yaz ayları içerisinde 
tamamlanmasını beklediklerini 
kaydeden Başkan Altepe, “Hizmete 
girdiğinde ilçenin nabzı burada ata-
cak. Mustafakemalpaşa’nın gerçek 

anlamda kalite merkezi olduğunun 
en büyük kanıtı olacak. Hedefimiz 
burayı bir an önce kullanılabilir 
hale getirmek. Şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
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Yeniköy’e yeni saha
Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi Yeniköy’e yaptırılan nizami ölçüler-
deki futbol sahası hizmete açıldı.

Bursa’yı sporda da marka 
kent haline getirme hede-
fiyle tesisleşme hamlesin-
de rotayı ilçelere çeviren 

Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi’ye 
bir spor tesisi daha kazandırdı. 
Daha önce Orhangazispor Kulübü 
için yaptırılan spor sahasını hizmete 
açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de Yeniköy Mahallesi’ne 76x110 
metre ebatlarında sentetik çim fut-
bol sahası kazandırdı. Yaklaşık 1,2 
milyon TL’ye mal olan ve 320 kişilik 
kapalı tribünü de bulunan saha 
törenle hizmete açıldı.
Sağlıklı bir gelecek inşa etmenin en 
önemli yolunun spordan geçtiğini 
dile getiren Başkan Altepe, “Biz 
istiyoruz ki, gençlerimiz daha 
sağlıklı, sporcu, idealist ve birikimli 
olsun. Bu nedenle kent merkezinde 
olduğu gibi ilçelerimize de yeni 
spor tesisleri kazandırıyoruz. Daha 
önce Orhangazispor Kulübü’ne 
yaptığımız sahayı açmıştık. Şimdi de 
Yeniköy’e bir saha kazandırdık. Yeni 
yaptığımız tesis sayısı 250’ye yak-
laştı. Yeni spor tesisi projelerimiz 
de devam ediyor. Bölge gençliğine 
hayırlı olsun” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan da 11’i futbol branşında 
toplam 15 spor kulübünün bulun-
duğu Orhangazi’nin tam bir spor 
kenti olduğunu belirterek, “Orhan-

gazi, spor açısından farklı bir kent. 
Böylesi bir kentin spor tesislerinin 
de yeteri kadar olması gerekliydi. 
Tesis eksikliği büyük bir sıkıntıydı. 
Şimdi ise bir bir yeni tesislerimiz 
hizmete giriyor. Ortaköy’deki diğer 
tesisimiz ve yeni yapılacak tesislerle 
bu ihtiyaç ortadan kalkmış olacak. 
Tüm hizmetleri saymayacağım ama 
şunu söyleyebilirim; Büyükşehir 
Belediye Başkanımız olduğu müd-
detçe, Orhangazi’de eksiklik olan ne 
varsa bir bir gideriliyor ve giderile-
cek” diye konuştu.

Dev aktivite merkezi
Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa’da 37 bin metrekarelik alanda 
kurduğu ve aynı anda spor, sanat ve kültür alanında birçok organizasyona ev 
sahipliği yapabilecek dev aktivite merkezinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Amatör kulüpler 
tesislerle güçleniyor
Yaptığı tesislerle amatör spor kulüple-
rine güç katan Büyükşehir Belediyesi, 
bir tesis de Yıldırım’daki Ayyıldız Spor 
Kulübü’ne kazandırıyor.

Bursa’nın sporda da marka bir kent olması 
amacıyla yeni stadyumun yanı sıra, amatör 
kulüplere sahalar, eğitim kurumlarına spor 
salonları, branşlara özel tesisler ve yüzme 

havuzlarıyla tüm semtlere yürüme mesafede tesis-
ler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir tesis de 
Yıldırım’daki Ayyıldız Spor Kulübü’ne kazandırıyor. 
Kulüp binası ve idman sahaları bulunmayan Ayyıldız 
Spor Kulübü’nün tesis taleplerine de olumlu yanıt 
veren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Anadolu 
Lisesi yanındaki yaklaşık 3 bin metrekare alanı spor 
tesisleriyle donatıyor. Spor Kulübü idari binası ve 
idman sahalarının yanı sıra yeşil alan ve çocuk oyun 
parkı düzenlemeleriyle bölge yeni bir yaşam alanına 
kavuşacak.

Avrupa fatihi 
karatecilere ödül

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcu-

ları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen 
görüşmede Avrupa’da Bursa’nın gururu olan başarılı 
sporcuları tebrik eden Başkan Altepe, genç sporcula-
rı altınla ödüllendirdi.
Bursa’nın sporda da öncü olması amacıyla çalış-
malarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak futbolun dışında farklı 
spor branşlarında da Bursa’yı öne çıkarmayı hedef-
ledik. Gençlerimizin sporla daha çok zaman geçirme-
leri, sağlıklı, disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü Karate Branşı milli sporcularımızdan 
Duhan Gümüş, 17 – 19 Şubat’ta Bulgaristan Sofya’da 
yapılan ‘44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’nda 70 kg’da ülkemizi ve şehrimizi tem-
sil ederek ‘Avrupa Şampiyonu’ olurken, aynı zamanda 
ümit ve genç kategorilerinde de altın madalya alan 
tek sporcu oldu. Kendisini tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün ‘Avrupa Kulüpler Karate 
Şampiyonası’nda Bursa’nın gururu 
olan sporcularını altınla ödüllendirdi.
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Merkeze sonradan 
bağlanan 10 yeni 
ilçede de spor yatı-
rımlarına hız veren 

Büyükşehir Belediyesi, daha 
önce bir takım otobüsü hediye 
ettiği İnegölspor’a şimdi de 
süper lig kulüplerini kıskan-
dıracak tesisler kazandırıyor. 
Spor Toto 2. Lig’de mücadele 
eden İnegölspor için Bayko-
ca Mahallesi’nde 37 bin 400 
metrekare inşaat alanına sahip 
tesislerde 1 adet sentetik çim 
futbol sahası, 1 adet doğal çim 
futbol sahası, 1 adet halı saha 
ve soyunma odaları, yemekha-
ne, havuz, konaklama birimleri 
ve 42 araçlık otopark buluna-
cak. Yaklaşık 15 milyon TL’ye 
mal olması beklenen modern 
tesislerin temeli atıldı.
İnegölspor’a güç katacak
Bursa’nın marka ilçelerinden 
İnegöl’ün de tüm yönleriyle 

daha da gelişip kalkınması için 
İnegöl Belediyesi, Kaymakam-
lık ve tüm kurumlarla işbir-
liği halinde çalıştıklarını dile 
getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Genç-
lerimize sahip çıkmak, İnegöl 
ve tüm ilçelerimizde eksik 
tesislerin tamamlanması, yüz-
me havuzları ve spor salonları 
yapılması için çalışıyoruz. İlçe-
mizin önemli bir markası olan 
İnegölspor’a önemli bir tesis 
kazandırıyoruz. Uzun yılların 
beklentisiydi. İnegöl Belediye-
mizin yer tahsisinin ardından 
çalışmaları başlattık. Bir yıl 
içinde de bitirmeyi hedefliyo-
ruz” diye konuştu.
Sporun yeni üssü olacak
İnegöl Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da İnegölspor’un 
Bursaspor’dan sonra 

Bursa’nın en önemli markala-
rından biri olduğunu hatırlattı. 
Futbolda altyapının büyük 
önem taşıdığımı günümüzde 
böyle tesislerin büyük önem 
taşıdığını dile getiren Aktaş, 
“Burası İnegöl Belediyesi’ne 
ait bir yer. Konuyu Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza 
açtığımızda; Başkanımız 
İnegölspor’un önemli oldu-
ğunu ve bu projenin aciliyet 
arz ettiğini belirtip çalış-
maları başlattı. Her başımız 
sıkıştığında başvurduğumuz 
başkanımız buna da duyarsız 
kalmadı. Ha keza yıllardır 
hayal ettiğimiz kulüp otobüsü-
müzde onun destek ve katkı-
larıyla gerçekleşti. Bu destek 
ve katkıları için de kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.
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İnegölspor’a modern tesis
Büyükşehir Belediye-
si tarafından İnegöls-
por için yapılacak ve 
süper lig kulüplerini 
kıskandıracak do-
nanıma sahip spor 
tesislerinin temeli 
atıldı. 

Buz pateni için geri sayım
Bursa’yı sporda da öncü ve örnek bir kent 

haline getirmek amacıyla başta stadyum, 
amatör spor kulüplerine sahalar ve 
eğitim kurumlarına spor tesisleri ka-

zandıran Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel 
yaptığı tesislere buz patenini de ekledi. Yıllardır 
Bursalıların en gözde buluşma mekanlarından 
biri olan Reşat Oyal Kültürparkı artık buz pateni 
meraklıların da toplanma noktası olacak. Yakla-
şık 500 bin metrekare alanlı Kültürpark içindeki 
havuzun kullanılmayan küçük bölümü buz 
pateni pisti olarak yeniden düzenlendi. Tesisler, 

pist ve çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 
2 milyon liraya mal olacak. Yatırımın kafeterya 
ve pist düzenleme çalışmaları büyük oranda 
tamamlandı.

Masa Tenisi Takımı
şampiyonluğa çok yakın

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi 
Takımı İzmir’de yapılan 6. Etap maçlarını da sorunsuz 
geçerek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye Süper Ligi 
Kadınlar Play-off grubunun lideri Bursa Büyükşehir Be-

lediyespor, İzmir etabında sırasıyla Fenerbahçe´yi 4-0, Kocasinan 
Belediyespor´u 4-0 ve en yakın takipçisi TİGEM Spor´u 4-1 mağlup 
etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü 7. ve son etap öncesi yenilgisiz liderliğini sürdürür-
ken şampiyonluğa da bir adım daha yaklaştı.
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Eşsiz miras; vakıf kültürü
Tarih başkenti Bursa’yı, müzecilik anlamında da öncü bir 
kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı’dan 
günümüze vakıflar ve vakıf eserlerini anlatan Vakıf Kültü-
rü Müzesi’ni ziyarete açtı.

Karagöz Müzesi ve Kent 
Müzesi’nin ardından hizmete 
açılan Tekstil Sanayi Müzesi, 
Enerji Müzesi, İpek Müzesi, Göç 

Tarihi Müzesi, Kılıç Kalkan Müzesi ile 
bu alanda diğer kentlere danışmanlık 
hizmeti de veren Büyükşehir Belediye-
si, Osmanlı kültürünün en önemli yapı 
taşlarından olan vakıfları da Vakıf Kül-
türü Müzesi ise gelecek kuşaklara ak-
tarmaya başladı. Eşsiz miras olan vakıf 
kültürünü nesiller boyu yaşatacak olan 
Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’ndeki Tekstil 
Sanayi Müzesi’nin üst 
katında oluşturulan 
Vakıf Kültürü Müzesi 
törenle ziyarete açıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
törende yaptığı konuş-
mada, vakıfların sevgi, 
hayır ve hizmet kurum-
ları olduğunu söyledi. 
Vakıf kültürünün tarihi 
hakkında bilgi veren 
Başkan Altepe, “Bursa, güzel bir esere 
daha kavuştu. Kent kültürü ve mede-
niyetinin öne çıkarılması konusunda 
Bursa, örnek kent oldu. Tarihin ve 
medeniyetin değerlerini geleceğe taşı-
mak için Büyükşehir Belediyesi olarak 
önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi. 
Müzelerin kentler için önemli zengin-

likler olduğunu belirten Başkan Altepe, 
Avrupa Müze Akademisi’nin Türki-
ye’deki partneri de olan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin, kent belleğinin ve 
hatıralarının geleceğe ulaştırılmasında 
önemli görevler üstlendiğini vurguladı.
“Değerlerimize sahip çıkmalıyız”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu da Vakıf Kül-
türü Müzesi’nin Bursa’ya önemli bir 
kazanım olduğunu söyledi. Bakan 
Müezzinoğlu, vakıf ruhunun temelinde 

paylaşma, hizmet ve 
sosyal yönden birliktelik 
gibi hedeflerin olduğu-
nu ifade ederek, “Vakıf 
Kültürü Müzesi’ni kente 
kazandıran Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye ve emek 
verenlere teşekkür 
ediyoruz. Mazimizin 
değerlerine ve kültürel 
mirasına güçlü sahip 
çıkmalıyız. Bu anlamda 

29 müze hedefiyle önemli mesafeler 
kat etmiş olan bu ulu şehirde daha 
büyük sorumluluklarımız olduğuna 
inanıyorum. Bu eserlere ve tarihi mira-
sa sahip çıkmak, bu değerlerin hak ve 
hukukunu korumak, geleceğe güçlü bir 
şekilde taşımak hepimizin boynunun 
borcudur, görevidir, zorunluluğudur” 
şeklinde konuştu.

2000 yıllık İstanbul Kapı geleceğe açılıyor
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, 1’nci ve 7’nci konsülün toplanması nedeniyle 
Hıristiyanların önemli hac merkezlerinden olan İznik surlarındaki 2000 yıllık İstanbul Kapıda restorasyon başladı.

Tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarını UNESCO 
Dünya Mirası Listesi ile 
taçlandıran ve Bursa’nın 

değerlerini artık evrensel değer 
haline getiren Büyükşehir 
Belediyesi, rotayı İznik’e çevirdi. 
Doğu Roma ve Selçuklu impa-
ratorluklarına başkentlik yapan 
hem Hristiyanlar hem de Müslü-
manlar için büyük önem taşıyan 
İznik’in kısa zamanda UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne girmesi 
için çalışmalara hız verildi. Bü-
yükşehir Belediyesi, göl içindeki 
batık bazilikanın sualtı müzesi-
ne dönüştürülmesi, antik tiyatro, 
çini fırınları, Abdülvahap Tepesi, 
hanlar ve medreselerle ilgili 
projelere devam ederken, İznik 

denince ilk alan gelen 2000 
yıllık surlarda da restorasyon 
çalışmalarının startını verdi. 

Toplam 4970 metre uzunluğa 
sahip, 12 tali kapısı ve 10 -15 
metre aralıklarla yapılmış 

114 kulesi bulunan, dönemin 
savaş ve savunma stratejile-
rinin de inceliklerini yansıtan 
İznik surlarındaki restorasyon 
İstanbul Kapıda başladı. İlk 
yapımı M.S. 1. yüzyıla tarihlenen 
ve antik Niceae kentinin kuzey 
girişinde yer alan İstanbul Kapı, 
Konstantinapolis’e açıldığından 
surların en gösterişli kapısıdır. 
Yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, 
doğal afet ve müdahaleler sonu-
cunda değişimler geçirerek, gü-
nümüze ulaşan İznik surlarının 
en karakteristik bölümlerinden 
İstanbul Kapı, restorasyonun 
ardından tüm bu medeniyetle-
rin izlerini gelecek kuşaklara 
aktaran özgün bir eser haline 
gelecek.


