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Büyükşehir Belediyespor ve Klasis Bilardo salo-
nu tarafından düzenlenen Özel 3 Band Bilardo 
Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara 
toplam 7 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Uludağ’da yapılacak Avrupa 
Dağ Koşusu Şampiyona-
sı öncesi iki önemli atlet 
Büyükşehir’li oldu. 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su, 2011 yılına ‘Kaynanam Nasıl Ku-
durdu’ adlı yeni oyunu ile ‘merhaba’ 
demeye hazırlanıyor.

14’te13’da

Şampiyonlara ödül 
yağmuru

Şampiyonlar
Büyükşehir’de

Kaynanam nasıl
kudurdu

15’de

t
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Büyükşehir Belediyesi’nin, Altıparmak’taki 
SGK binalarının bulunduğu alanı şelaleli 
meydana çevirmek için hazırladığı proje kap-
samında binaların yıkımına başlandı.

Cumhuriyet’te
nostalji başlıyor

Çarşının kapıları 
açık kalsın

Stadyum meydanı için yıkım başladı

Gökdere Meydancık Köprüsü’n-
den başlayarak Yeni Cumhuriyet 

Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ni ta-
kiben Tarihi Hanlar Bölgesi’nin orta-
sından geçerek Zafer Plaza’ya kadar 
ulaşacak olan nostaljik tramvay hattı 
toplam 1,5 kilometreden oluşacak. 
Tramvayların geçtiği güzergahlar 
araç trafiğine kapatılarak, Cumhuri-
yet Caddesi boydan boya yaya aksı-
na ve cazibe merkezine dönüştürül-
müş olacak. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan Hanlar Bölgesi’ni 
canlandıracak olan Nostaljik Tram-
vay Projesi aynı zamanda tarihi çar-
şının değerine değer katacak.

Büyükşehir Belediyesi’-
nin 500 bin metrekare 

parke taş ve 50 bin metreküp 
dolgu malzemesi karşılığı İl 
Özel İdare’den aldığı eski SGK 

binalarında yıkım, Devlet Ba-
kanı Faruk Çelik’in de katıldı-
ğı törenle başladı.

Velodromdaki spor tesislerinin tahliye işlemlerinde 
sona gelinirken, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne 

ait 65 bin metrekarelik alanın 49 yıllığına alınmasıyla ilgili 
protokolün imzalanmasının ardından ihaleye çıkılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Lübnan’ın Trablusşam 
şehri arasında ‘iyi niyet protokolü’ imzalandı. Başkan Al-

tepe, beraberindeki heyetle imza töreni için gittiği Lübnan’da 
görkemli bir şekilde karşılandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, çarşı esna-

fının kent içindeki alışveriş merkezle-
riyle baş edebilmesi için çarşının Ça-

kırhamam – Gökdere 
aks yolunun 24 saat 
boyunca açık tutul-
ması gerektiğini be-
lirterek, güvenliğin 
bahane edilmemesi-
ni istedi.
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 ALTINŞEHİR, ERTUĞRUL VE ÖZLÜCE İSTASYONLARI AÇILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımların-
da aslan payını alan Bursaray’ı üniversiteyle buluş-

turacak olan hattın Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce 
istasyonlarında yolculu seferler,  

düzenlenen törenle başladı.
Sayfa 5’te

Bursaray 
Özlüce’de

Uluabat’a 
‘Nil’ 
modeli

Uluabat Gölü’nü Mar-
mara Denizi’ne bağla-
yacak projeyle bölge 
turizme açılıyor. 16’da 

Temiz enerji Fuarı’nda elektrik ve gü-
neş enerjisiyle çalışan araçlar da gö-
rücüye çıktı.

15 yıldır tamamlanması beklenen kaba 
inşaat halindeki bina Faik Çelik’in katkı-
larıyla kısa sürede tamamlandı. 

Elektrikli araçlar AKKM’de 5 yıldızlı huzurevi

Trablusşam ile
tarihi işbirliği

Sayfa 9’da

Sayfa 4’da

Sayfa 8’da

Sayfa 14’da

Stadyuma ilk kazma 
vuruluyor

Sayfa 5’de

11’de 8’de
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Bir yazıyla büyükdedemin peşine düştü-
ğümden beri sayesinde bir çok şehir tanı-
ma fırsatım oldu. Onunla beraber trenle 
Viyana’ya gittim. Bükreş ve Romanya’yı gez-
dim... Buda’nın en yüksek noktasından Tuna 
nehrinin akışını izledim. Başka bir trenle 
Ankara’ya gidip mecliste Cumhuriyetin ilk 
kurucuları ile aynı sıralarda oturdum. Onla-
rın kavgalarına şahit oldum. Aralarında yap-
tıkları küçük sohbetlere kulak verdim. 
Bir Cumhuriyet aydını olan büyükdedem 
gibi birinin yazılarını okudukça şahit olacak 
o kadar olay ve görecek o kadar güzel yer 
vardı ki... O, yazılarında anlattıkça ben de 
kendimi yanında buluverdim.
Eylül ayı geldiğinde bu sefer beni başka bir 
şehir çağırıyordu. Tanımadığım ve İstanbul 
gibi büyük bir metropolde yaşarken pek de 
merak etmediğim bir şehir... 
Büyükdedem yani Uludağ’ın isim babası Dr. 
Osman Şevki Uludağ adına Bursa Belediye-
si beni ve ailemi “Uludağ Buluşmaları” se-
minerine onur konuğu olarak çağırıyordu. 
Gururla kabul ettik. Neyle karşılaşacağımla 
ilgili hiçbir fikrim yoktu ama konuşmacılar-
dan önce söz hakkı vereceklerdi ve büyük-
dedemi anlatmak için bana güzel bir fırsat 
çıkmıştı.
Bursa şehrine varır varmaz karşımda yükse-
len dağ ve eteklerine dağılmış şehire hemen 
hayran kaldım. Tayyare Kültür Merkezi’nin 
yolunda yanımda babaannem 80 sene ön-
cesinden tanıdığı yerleri gösterirken 
büyükdedemin doğduğu bu 
toprakların o dönemlerini 
kafamda resmetmeye ça-
lıştım. 
Seminerin düzenlendiği oda-
ya girer girmez bir grup güzel 
insanı karşımda buluverdim. On-
lar, dağ sevdalıları, şehrin yanın-
dan yükselen bu büyük değerlerini 
dinlemek amacıyla biraraya gelmiş-
lerdi. Konuşmacıların her biri bu ko-
nunun uzmanı... 
Günümüzde herkes bölünmüşlükten bah-
sederken ertesi gün biz, bir grup farklı in-
san dağın içine dalıverdik. Mefail hocadan 
tarihini, dağın ilk kayakçıları İlhan ve Akın 
Bey’den de kayak maceralarını dinleyip ateş 
etrafında dans ettik. Dağın dışardan gözü-
ken ihtişamı içeride insanlarının güzelliğine 
bırakmıştı. Palabıyık Cemal görkemini dağ-
dan almış gibiydi. Arka fonda Uludağ türkü-
leri çalınırken bir köşede yazar Hacı Tonak 
bana büyükdedemi sorup elindeki deftere 
notlar alıyordu. Kendinin de tarih olduğu 
unutmuş, diğer tarihlerin peşindeydi... “Bü-
yükdedenizin son zamanlarda kırgınlığı var 
mıydı”. Olmaz olur mu? Büyükdedemin son 
kırgınlıkları Hacı Tonak tarihinin başlangı-
cı olmuştu. Dağda yürürken bize rehberlik 
eden Serdar Kuşku sanki oğlunu bize anla-
tıyor gibiydi. Belli ki Uludağ onun en büyük 
tutkusu olmuştu. Her köşesini tanıyordu. 
Dağın büyükdedemde yarattığı o ULU etkiyi 
artık hissedebiliyordum.
Ben büyükdedemi “Dr. Osman Şevki Uludağ 
vefa borcumuz” isimli bir yazıyla tanıyıp 
peşine düşmüştüm. Yazıda eski Bursa Mil-
letvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun dedemle 
ilgili yazdığı mektuba yer veriliyordu. Mek-
tupta Faruk Hoca büyükdedemi anlatıyor 
ve ona vefa borcu olduğumuzu söylüyordu. 
Faruk Hoca’nın attığı mektup gerçek sahibi-
ne ulaştı mı bilmiyorum ama bana seneler 
sonra geldi... ve hocamın sözünü dinledim. 
Tarihin peşinden giderek tanıştığım güzel 
insanlar ve şehirlerle kocaman bir dünyaya 
vardım. 

Uludağ’ın ardından...

İrem Ela Yıldızeli 

Roma İmparatorluğu’nda resmi dinin 
Hıristiyanlık olmasıyla 3. yüzyıldan 

sonra keşişlerin yaşadığı manastırla-
ra ev sahipliği yapan Uludağ, bugün 

Türkiye’nin önemli kayak merkezi 
konumunda.

Uludağ buluşmaları
Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal hafızasını, ko-
nunun uzmanları ve canlı tanıklarının anılarıyla 
kitaplaştıran Büyükşehir Belediyesi, “1. Uludağ Bu-
luşmaları” adlı eserle, bir anlamda antik çağlardan 
günümüze Uludağ’daki gelişim sürecini gözler önü-
ne serdi. Keşiş Dağı’na Uludağ adı verilişinin 85’inci 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve 2 gün süren ‘1. 
Uludağ Buluşmaları’ etkinliği kapsamında gerçek-
leştirilen panel ve geziler, kitapla ölümsüzleştirilmiş 
oldu.
Olympos’tan Uludağ’a
Antik çağın ilk tarihçilerinden Herodot’un yazdı-
ğı Herodot Tarihi isimli kitapta Uludağ, “Olympos” 
olarak geçer ve Olympos’ta Lydia kralı Kroisos’un 
oğlu Atys’in yaşadığı trajediyi anlatır. Roma 
İmparatorluğu’nda resmi dinin Hıristiyanlık olma-
sıyla Uludağ’da 3. yüzyıldan sonra keşişlerin yaşadığı 
ilk manastırlar kurulmaya başlanmış ve manastırlar 
8. yüzyılda sayıca en üst seviyeye çıkmıştır. Orhan 
Gazi Bursa’yı teslim aldıktan sonra dağdaki keşişle-
rin yaşadığı manastırların bir kısmı terk edilirken, 
bazılarının yerlerine Doğulu Baba, Geyikli Baba, Ab-
dal Murat gibi Müslüman dervişlerin inziva yerleri 
olmuştur. Bursa’nın fethinden sonra Türkler dağa 
“Keşiş Dağı” ismini vermişlerdir. “Olympos Mysios” 
veya “Keşiş dağı”, 1925 yılında Bursa Vilayeti Coğ-
rafya Cemiyeti’nin girişimleri ve Osman Şevki Bey’in 
önerisi ile “Uludağ” adını almıştır.

Biyolojik çeşitlilik merkezi
Bugün Türkiye’nin en önemli kayak merke-
zi olan Uludağ’ın bir biyolojik çeşitlilik merke-
zi olduğuna da kitapta geniş yer verildi. Uludağ 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gönül Kaynak, Uludağ’ın biya-
lojik özelliğini şöyle aktarıyor: “Uludağ bir biyolojik 
çeşitlilik merkezi olup, çok çeşitli canlılara ev sahip-
liği yapmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 12 bin bitki 
türü bulunmaktadır. Bütün Avrupa florası ise yakla-
şık 12 bin türden oluşmaktadır. Florası zengin olan 
ülkelerden biri 5600 türle İtalya’dır. Fransa’da 4900, 
İngiltere’de 1400, Hollanda’da 1300, Danimarka’da 
ise 1000 bitki türü yaşamaktadır. Uludağ’da 1320 bit-
ki türü yaşamaktadır ve endemik tür sayısı 171’dir. 
İngiltere florasına yakan sayıda tür Uludağ’da yaşam 
bulmaktadır.”

Keşiş Dağı’ndan ‘Beyaz Cennet’e  
ULUDAĞ
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Bursa’nın deprem haritası çıkartılıyor

Bursa için proje ürettiler

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve TÜBİTAK – 

MAM Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet 
Demirel arasında imzalanan proto-
kol ile 3 yıllık bir çalışma hedeflenir-
ken, bu çalışma sonucunda kentteki 
jeolojik ve jeofizik veriler ortaya çı-
kacak. Türkiye’nin 1999 yılında 
Marmara Depremi gibi büyük bir fe-
laketi yaşadığını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Hedefimiz aynı sıkıntıları 
bir daha yaşamamak. Büyük dep-
remden sonra Türkiye’de birçok şey 
değişti. İnşaat firmaları yeniden ya-
pılanmaya gitti. İmar yönetmelikleri 
ve planlamalar yeniden elden geçi-
rildi. Bizler de alınacak gerekli acil 
tedbirleri aldık. Konusunda uzman 
kişilerle çalışarak, deprem öncesi 
tedbirlerle ilgili gerekli çalışmaları 
başlattık. Bugün de bir adım daha 
ileriye giderek kentin geleceğini et-
kileyecek incelemeleri TÜBİTAK – 
MAM ile birlikte başlatıyoruz” dedi.
 “Türkiye’ye örnek olacak”
TÜBİTAK – MAM Başkan Yardımcısı 
Dr. Mehmet Demirel ise bu projenin 
Bursa’da bir ilk olduğunu belirte-
rek, Türkiye’nin diğer bölgelerinde 
yapılacak çalışmalara da örnek ola-
cağına inandığını kaydetti. TÜBİTAK 
– MAM Enstitü Müdürü Doç. Dr. Se-

dat İnan da projenin teknik detayla-
rı hakkında bilgiler verdi. Projenin 
3 yıl süreceğini kaydeden Doç. Dr. 
İnan, Marmara’nın birinci derece 
deprem bölgesi olduğunu hatırla-
tarak, özellikle il ölçeğinde Bursa’yı 
tehdit eden fay ve kırıklara dikkat 
çekti. Marmara Bölgesi’nde insan-
ların hissetmediği 100’lerce depre-
min olduğunu belirten Doç. Dr. İnan, 
“Bursa’da İnegöl’den gelen fay kırığı 
var. Çalı – Mustafakemalpaşa yönün-

deki fay kırığı ve İznik – Gemlik fay 
hattı var. En önemlisi de Marmara 
Denizi’nin ortasından geçen Mar-
mara ana fay hattı var. 6,5 şiddetin-
den büyük bir deprem yaşandığın-
da Bursa’yı ciddi derecede etkiler. 
Ancak nereyi nasıl etkileyeceğinin 
cevabı yok. Yapılacak bu araştırma 
ile Bursa’da hangi zeminin hangi 
deprem dalgasıyla ne kadar etkile-
neceğini tespit edebileceğiz” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin sos-
yal ve katılımcı belediyecilik 

anlayışı çerçevesinde Bursa’nın gele-
ceğine yönelik projelerle vatandaşla-
rın yaşadıkları kentle ilgili söz sahibi 
olmalarına katkı sağlamak amacıyla, 
iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 
yarışma büyük ilgi gördü. Bursa’nın 
sağlık, ulaşım, planlama, çevre, sos-
yal, ekonomik ve kültürel sorunları-
na kalıcı çözümler getirerek, kamu 
yararı sağlayacak projeler üretilmesi 
için hayata geçirilen “Bursa İçin Üre-
tiyorum” proje yarışmasına 112 baş-
vuru yapıldı.
8 proje mansiyon kazandı
Tüm vatandaşların katılım sağladığı 
kategoride Selim Güneş ‘Tecrübeli 
Eşyalar AVM’ projesiyle, Mehmet İn-
kaya ‘Eğitimli Toplum, Meyveli Ağaç’, 
Zeynep Çetintaş ‘Oyuncak Kütüp-
hanesi’, Meral Evcin Özdemir ‘Koza 
Bayramı’ ve Kemal Karakaş da ‘Bursa 
Labirent – Düşünsel Alan Parkı’ pro-

jeleriyle; Büyükşehir Belediyesi ile 
buna bağlı birimler ve BUSKİ per-
sonelinin katıldığı diğer kategoride 
ise Büyükşehir Belediyesi Etüd ve 
Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan 
Ayten Başdemir ‘Deniz Havuzla-
rı’ ile Ahmet Demirören ‘Hareke-

te Duyarlı Aydınlatma Sistemi İle 
Şehir Aydınlatması’ ve Büyükşehir 
Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığı’ndan Sibel Özaksoy da 
‘Panoramik Hisar Asansörü’ baş-
lıklı projeleriyle mansiyona hak 
kazandı.

8. Ulusal Temiz 
Enerji Sempozyu-

mu’na katılan Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılacak Bilim ve Tek-
noloji Merkezi’nde sergi-
lenecek bazı ekipmanları 
bizzat inceledi. Donanım 
ve kapsamı bakımından 
Türkiye’de bir ilk ola-
cak Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nde sergilenme-
si için Hollanda, Almanya 
ve Türkiye’de üretilen 
bazı ekipmanların ser-
gilendiği Kültür AŞ’yi 
ziyaret eden Bakan Yıl-
dız, çocuklara eğlenceyle 
eğitimi bir arada sunacak 
düzenekleri de test etti.
Türkiye’de bir ilk
BUTTİM Fuar alanının 
karşısındaki alana yapı-
lacak olan merkez hak-
kında Bakan Yıldız’a bil-
giler veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, görsel, işitsel, de-
neysel düzeneklerle fizik, 

mekanik, statik, elektrik, 
enerji, magnetizm, ışık, 
renkler, biyoloji, tıp, ana-
tomi, DNA, astronomi, 
su dinamiği, matematik, 
ısı, yön bulma, koku, tat, 
dokunma, ses, bakış açı-
sı ve kimya alanlarında 
çocuklara eğlenceyle 
eğitimin bir arada veri-
leceğini söyledi. Başkan 
Altepe, 170 ayrı ünitenin 
yer alacağı merkezinin 
Türkiye’de bir ilk olaca-
ğını da sözlerine ekledi.
Destek sözü
Sergilenecek üniteleri 
tek tek inceleyen Bakan 
Yıldız,  burada sadece 
çocukların değil, üniver-
sitelilerin bile öğreneceği 
çok şey olduğunu söyledi. 
Bu modelin Türkiye’nin 
diğer illerinde de yaygın-
laştırılması gerektiğini 
ifade eden Bakan Yıldız, 
güneş enerji sistemi ku-
rulması konusunda da 
maddi manevi her tür-
lü desteği vereceklerini 
kaydetti.

Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hiz-

metler Dairesi Başkanlığı 
Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü bünyesin-
de hizmet veren çocuk 
merkezinde çocuklara ve 
ailelerine yönelik verilen 
‘Ağız ve Diş Sağlığı’ semi-
nerinin ardından çocuk-
lara ağız ve diş taraması 
yapıldı. Diş Hekimi Ruşen 
Ildız tarafından gönüllü 
olarak yapılan taramada 

72 çocuk kontrolden geç-
ti. Hamitler’deki Teoman 
Özalp Parkı’nda hizmet 
veren çocuk merkezinde 
7 ile 14 yaşları arasın-
daki çocuklarda toplam 
120 diş çekimi ve 190 diş 
dolgusu yapılması gerek-
tiği ortaya çıktı. Ildız’ın 
çocuklara diş tedavisi 
hakkında da bilgiler ver-
diği taramanın ardından 
çocuklar diş hastanesine 
yönlendirildi.
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Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan 
protokol ile kentin sınırları içerisindeki zemin sınıflanması ve sismik tehlike değer-
lendirmesi yapılarak, şehrin deprem risk haritası ortaya çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptırılacak olan Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin çatısına kurulacak olan 
güneş enerji sistemiyle ilgili maddi 
destek sağlanması konusunda Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan 
destek geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente değer katmak amacıyla iki ayrı kategoride 
düzenlenen ve vatandaşların şehrin geleceği ile ilgili önerilerinin yer aldığı ‘Bursa 
İçin Üretiyorum’ başlıklı proje yarışması sonuçlandı

Bilim merkezine 
Bakan desteği

Çocuklara diş taraması

Kardeşlik bağları Antakya’ya uzandı
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa’nın 

Balkanlar’dan Anadolu kentlerine 
kadar birçok şehirle ortak çalışma-
lar yürüttüğünü belirtti. Kardeşlik 
ve dostluk bağlarının geliştirilme-
siyle bilgi ve deneyim paylaşımının 
da sağlanacağını kaydeden Başkan 
Altepe, “Bursa ile Antakya arasın-
da imzalanan bu protokolün önemi 
büyüktür. İki kent arasındaki iliş-
kilerin geliştirilerek karşılıklı bilgi 
alışverişinin sağlanması, personel 
gelişimi gibi konularda deneyimle-
rin aktarılması, projelerin üretilme-
si, şehirlerin yaşanabilir hale gel-
mesi noktasında ortak çalışmalarla 

kentlerimizin güzelliğini paylaşmış 
olacağız” dedi.
Antakya Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Lütfü Savaş da Bursa’yı Antakya’nın 
‘ağabeyi’ olarak gördüklerini söyledi. 

Savaş, protokolden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “Köklü 
bir tarihi olan, 3 semavi dinin yıllar-
dır bir arada kardeşçe yaşadığı An-
takya, Asi nehri ile dünyaya açılmış, 
Anadolu’nun ortasında modernliği 
ve gelişmişliği ile öne çıkan bir şe-
hirdir. Altyapıdan tarihi değerlerin 
yenilenmesine kadar birçok proje-
de Bursa’nın katkısını göreceğimize 
inanıyoruz. Bursa’nın bize yapacağı 
ağabeylik kadar Antakya da Bursa’ya 
kardeşlik yapacaktır. İlişkilerin geliş-
tirileceği bu kardeşliğin memleketi-
mize güzel kazanımlar sağlayacağına 
inanıyorum” ifadesini kullandı.
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Gökdere Meydancık Köprüsü’nden 
başlayarak Yeni Cumhuriyet Cad-

desi ve Cumhuriyet Caddesi’ni takiben 
Tarihi Hanlar Bölgesi’nin ortasından 
geçerek Zafer Plaza’ya kadar ulaşacak 
olan nostaljik tramvay hattı toplam 1,5 
kilometreden oluşacak. Tramvayların 
geçtiği güzergahlar araç trafiğine kapatı-
larak, Cumhuriyet Caddesi boydan boya 
yaya aksına ve cazibe merkezine dönüş-
türülmüş olacak. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan Hanlar Bölgesi’ni 
canlandıracak olan Nostaljik Tramvay 
Projesi aynı zamanda tarihi çarşının de-
ğerine değer katacak.
“Yaşayan bölge olacak”
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Reyhan 
ve Kayhan bölgelerindeki her noktayı el-
den geçirdiklerinin belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Şimdi 
bu caddeyi elden geçiriyoruz. Tüm bi-
nalar elden geçirilecek ve onarılacak. 
Cepheleri dokuya uygun olarak sağlık-
laştırılacak. Nostaljik Tramvay’ın da ka-
tılımıyla bu bölge gece gündüz yaşayan 
bir merkez olacak. Yeme, içme, konuk-
lama ve alışveriş mekanlarıyla yaşayan 
bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu 
projeden ile bölge esnafı da faydalana-
cak. Bursa ekonomisi ve Türkiye ekono-
misin de katkı sağlayacak. Bölgenin kısa 
zamanda UNESCO’nun dünya mirası 
listesine girmesini de sağlayacağız” diye 
konuştu. Başkan Altepe, hattın Nisan 
aşında trafiğe açılmasını hedefledikleri-
ni de sözlerine ekledi.
“3’üncülüğü İzmir’den alacağız”
Türkiye’nin dört bir tarafında hizmetle-
rin sürdüğünü vurgulayan Devlet Baka-
nı Faruk Çelik, “Bursa’da bugün tarihi 
çarşı açısından çok önemli bir adım atı-
lıyor. Esnaflar açısından bu tramvay çok 
önemli. Çağdaş bir il olma açısından bu 
adım çok önemli. Artık isin, pasın, egzoz 
gazlarının olmadığı tarihi bir mekana 
kavuşuyoruz. Nostaljik Tramvay bunun 
için atılan adımlardan biri. Esnafımız 
adına çağdaş bir kent olması açısından 
bu atılan adım son derece önemlidir. 
Teleferik de çok önemli bir adım olarak 
hizmete başlayacak. İstanbul – Bursa 
Otoyolu, hızlı tren ve duble yollarının ta-
mamlanmasıyla İzmir’den 3. büyük şe-
hir olma özelliğini alacağız. Bursa 2011 

yılını sağlık yılı olarak geçirecek” dedi.
Vali Şahabettin Harput ise turizm açısın-
dan da önemli bir potansiyel üretecek 
olan nostaljik tramvay, cephe sağlıklaş-
tırma çalışmaları ve hanlar bölgesi ça-
lışmaları ile Bursa’nın dünyanın görmek 
için sıraya gireceği bir yer haline gelece-
ğini kaydetti.
Konuşmaların ardından nostaljik tram-
vayın ilk rayları, protokol üyeleri tara-
fından döşendi.
 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’yi tarihi 
belediye binasında ziyaret 
eden Kazakistan Büyükel-
çisi Can Seyit Tuymebayev, 
Türkiye’nin Kazakistan için 
çok önemli olduğunu belirte-
rek, iki ülke arasındaki ilişki-
leri geliştirmeyi istediklerini 
söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşımına alternatif olarak üretilen, Bursa’ya viz-
yon katacak projelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı’nın temeli 
törenle atıldı.

Cumhuriyet’te
nostalji başlıyor
ç

ç

ç

Türkiye’nin Kazakistan için çok 
önemli olduğunu anlatan Büyükel-

çi Tuymebayev, Bursa ile Kazakistan’ın 
Kızılorda şehrinin 1997 yılından bu 
yana kardeş şehir olduğunu hatırlata-
rak, “Kazakistanlı işadamlarının Türkiye 
ve Bursa’ya büyük ilgisi var. İşadamları 
kardeş şehir ile iş yapmayı düşünüyor-
lar. Bu ilginin Türkiye ve Kazakistan 
arasındaki ilişkileri geliştireceğini dü-
şünüyorum ve bu konuda elimden ge-
leni yapmaya çalışıyorum” dedi. İki ülke 
arasındaki ticari hacmin 1 milyar 600 
milyon dolar civarında olduğunu ve bu 
durumun çok iyi bir rakam olduğunu 
kaydeden Büyükelçi, 1995 yılında da 
geldiği Bursa’da o günden bu yana çok 
büyük değişiklikler gözlemlediğini ifade 
etti.
Bursa’yı geleceğe sağlıklı bir kent olarak 
bırakmayı hedeflediklerini kaydeden 
Başkan Altepe ise, “Bursa, her geçen 
gün değişiyor ve gelişiyor. Kazakistan 
da Türkiye’ye en yakın devletlerden biri. 
Uzun yıllardır bağlar kopmuş olsa da 
bu böyle. Türkiye, günden güne itibar 
kazanıyor. Son gelişmelerle birçok ülke 
Türkiye’nin kendilerinden bir şey iste-
meden yanlarında olduğunu gördü. Kim 
dost ararsa Türkiye’yi yanında buluyor. 
Bu birden olmadı, her şey zamanla deği-
şiyor. Bizler yatırımlarımızla Balkanlar’a 
da gidiyoruz, oradakilerle ilgileniyoruz” 
diye konuştu.

Gençlere yönelik çok sayıda et-
kinliği hayata geçiren Bursa Kent 

Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Çevre ve Sağ-
lık Çalışma Grubu, Dünya AIDS Günü 
etkinlikleri kapsamında Merinos 
AKKM’de stant açtı. Bursa Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi Başkanı Başak 
Saygı, 2010 yılı 1 Aralık Dünya AIDS 
günü ana temasının, ´İnsan Hakları 
ve Evrensel Erişim´ olduğunu söyledi. 
Saygı, “Dünyada giderek daha da ciddi 
bir tehlikeye dönüşen AIDS konusun-
da insanlarımız yeterince bilgi sahibi 
değiller. Dünyada yaklaşık 33,4 mil-
yon erişkin ve çocuğun HIV ile enfekte 
olduğu, her gün 7 bin kişinin HIV en-
feksiyonu aldığı tahmin edilmektedir. 
Özellikle gençlerin bilgilendirilmesi 
halinde hastalığın yayılma oranının 
azalacağını tahmin ediyoruz. Açtığı-
mız stantta HIV / AIDS virüsünden ko-
runma yollarını içeren broşürler dağı-
tıyoruz” dedi.

Kazakistan’dan 
işbirliği çağrısı

Gençler AIDS’e 
karşı uyarıyor



Ocak 2011 Sehir Postası
.

. 5

Bursaray Görükle hattının ilk üç 
istasyonunda yolculu seferlerin 

başlaması nedeniyle Ertuğrul istasyo-
nunda tören düzenlendi. Bursaray’ı üni-
versite ile buluşturacak olan hattın ilk üç 
istasyonunu yolculu seferlere açmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten Baş-
kan Altepe, yüklenici firma ile yapılan 
sözleşmeye göre hattın normalde 2011 
Eylül’de açılması gerektiğini hatırlat-
tı. İnşaatı tamamlanan istasyonları bir 
önce halkın kullanımına açılması konu-
sunda ısrarcı davrandıklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Yüklenici firmaya bu-
radan şükranlarımı sunuyorum. Bizim 
taleplerimizi yerine getirdiler ve inşaatı 
biten üç istasyonu bugün seferlere açı-
yoruz. Yani normalinden 10 ay önce bu 
hattı kullanmaya başlıyoruz. Özlüce’de 
oturan vatandaşlarımız artık Küçük Sa-
nayi aktarmalı olarak kent merkezine 
Bursaray’la ulaşabilecek” dedi.
Tramvay üretiminden hafif raylı sistem-
lere kadar Bursa’da önemli bir yol aldık-
larının altını çizen Başkan Altepe, “Bu-
güne kadar 22 kilometrelik raylı sistem 
hattı yapıldı. Biz Görükle hattının tama-
mını Haziran ayında, Emek hattını ise 
Eylül ayında seferlere açacağız. Kestel 
hattı için Devlet Planlama Teşkilatı’ndan 
onay çıktı, ihaleye hazırlanıyoruz. Cum-
huriyet Caddesi ve Heykel –Garaj tram-
vay hatları ile sadece bu dönem 24,5 
kilometre raylı sistem hedefliyoruz. 
Edindiğimiz bu tecrübe ve tramvay üre-
timiyle hafif raylı sistemler konusunda 
sadece Türkiye’nin değil bölge ülkeleri-
nin de merkezi olacağız” diye konuştu.
Büyük kentlerde vatandaşların istedik-
leri yere rahat, güvenli ve zamanında 

ulaşmalarının büyük bir önem taşıdığını 
ifade eden Vali Şahabettin Harput ise, 
merkezi ve yerel yönetimlerin yatırımla-
rıyla Bursa’da bu alanda büyük yatırım-
lar yapıldığını söyledi. Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey ise, Nilüfer hal-
kının yatırımı özlemle beklediğini belir-
terek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 

başta olmak üzere emeği geçen herkesi 
kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üye-
leri açılış kurdelesini keserken, Başkan 
Altepe’nin komutu ile ilk yolculu sefer-
ler başlamış oldu. Başkan Altepe’nin 
kısa süre kullandığı vagonun ilk yolcula-
rı da protokol üyelerinden oluştu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar (BTÇH) Birliği olağan toplantısı-
nın konuğu Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala 
oldu. Çarşı esnafının yoğun katılım gösterdiği toplantıda ko-
nuşan Birlik Başkanı Şeref Akgün, çarşı esnafı arasındaki iliş-
kileri güçlendirmek, önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle 
yola çıktıklarını belirtti. Bursa’nın en önemli hedefinin artık 
turizm ve tarih olduğunu dile getiren Akgün, kendilerinin de 
bu konunun önemini bilerek yeni bir yol haritası çizmeleri 
gerektiğini anlattı. 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala ise son dönemde 
açılan alışveriş merkezleri nedeniyle esnafın ciddi sıkıntılar 
yaşadığını hatırlattı. Pala, “Artık çarşı esnafı eşit şartlarda 
mücadele etmek istiyor. Alışveriş merkezlerinin saat 23.00’a 
kadar hizmet verirken, çarşının kapılarının çok erken saatler-
de kapanıyor. Bu son derece hatalı uygulamadır. Bu konunun 
çözülmesi için çalışma başlatılmalıdır. Tarihi çarşıyı gezmek 
isteyen insanların bu hakkını ellerinden almak kimin hakkı-
dır? İnsanlar buralarda gezmeli, dükkanların değeri artmalı, 
burada yeni bir hayat oluşmalıdır” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımlarında aslan payını alan Bursaray’ı üni-
versiteyle buluşturacak olan hattın Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonlarında yolculu 
seferler, düzenlenen törenle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) bulunan Başkanlık 
makamını Bursa Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Sürmen’e devretti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, çarşı esnafının kent içindeki alışveriş 
merkezleriyle baş edebilmesi için çarşının Çakırhamam – Gökdere aks yolunun 24 saat bo-
yunca açık tutulması gerektiğini belirterek, artık güvenliğin bahane edilmemesini istedi.

Üniversite Hattı’nda 
yolculu seferler başladı

‘Çarşının kapıları açılsın’

ç

Başkan Altepe, Bursa Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sür-

men, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay ve Prof. Dr. Cevdet Demir  ile birlik-
te Merinos AKKM Başkanlık makamında 
bir araya geldi. Teknik Üniversite’nin 
Bursa’ya yakışan güzel bir üniversite 
olacağını belirten Başkan Altepe, “Bü-
yükşehir Belediyesi olarak her zaman 
Bursa Teknik Üniversitesi’nin yanın-
dayız. Rektörlük, üniversiteye müs-
takil bina yapılıncaya kadar Merinos 
AKKM’de hizmet verecek. Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm tesisleri onların te-
sisi. Bursa Teknik Üniversitesi Bursa’nın 
merkezinde farklı bir mekan olsun isti-
yoruz. Başkanlık makam odasını kendi-
lerine tahsis ettik. Şehrin merkezinde 
Bursa’nın en prestijli yapısı olan Meri-
nos AKKM’de makam odasının Teknik 
Üniversite tarafından kullanılması onur-
dur. Önemli olan bir an önce üniversite-
nin hizmete başlaması, hedefimiz bu” 
diye konuştu.

Makamını devretti
Başkan Altepe daha sonra makamını 
Rektör Prof. Dr. Ali Sürmen’e devret-
ti. Sürmen, çalışmalarında kendisine 
destek olan Başkan Altepe’ye plaket 
vererek teşekkür etti. Bursa’ya ikinci 
üniversitenin kazandırılması için uzun 
yıllar çabaladıklarını kaydeden Prof. Dr. 
Sürmen, “Bursa için tarihi bir gün yaşı-
yoruz. Uzun yıllardır Bursa’ya yeni bir 
üniversite kazandırmak için uğraştık. 
İnşallah Bursa bundan sonra 3. ve hatta 
4. üniversiteye de kavuşur” dedi.

Merinostaki 
makam
üniversiteye 
devredildi

ç
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Heyelanlı bölgede dönüşüm başlıyor

İmar anayasası ilkeleri 
meclis üyelerine anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, re-
ferandum sonucu yapılan Anayasa 

değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu 
sözleşme yapma hakkı tanınmasının 
ardından çalışanlarının ekonomik du-
rumunu iyileştirme ve aynı iyi yapan 
kişiler arasında ücret dengesini sağla-
mak amacıyla ilk imzayı attı. Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde çalışan bin 400 
memur ile 5393 sayılı kanun kapsamın-
da sözleşmeli personelin maaşları ara-
sında denge sağlanması amacıyla Bem-
Bir-Sen ile ‘sosyal denge sözleşmesi’ 
imzalandı.
Uçurum ortadan kalktı
En az maaş alanla en yüksek maaş alan 
arasındaki uçurumun bu sözleşme ile 
ortadan kalktığını ifade eden Başkan 
Altepe, 700 TL alan personele yüzde 
45, 3 bin TL alan personele yüzde 10 
iyileştirme yaparak dengenin sağlandı-
ğını belirtti. Aylık 300’er TL iyileştirme 
ile personele yıllık 4 bin 100 TL gelir 
artışı sağlandığını ifade eden Başkan 
Altepe, bunun yanında Kurban ve Rama-
zan bayramlarında 250’şer TL yardım, 
ulaşım ve sosyal tesislerden yararlanma 
imkanlarının da sağlandığını vurguladı. 
İşçi statüsündeki personeli de unutma-
dıklarını dile getiren Başkan Altepe, bir-
kaç ay içinde bu statüdeki personel için 
de iyileştirme yapılacağının müjdesini 
verdi.
Tarihe not düşülecek bir sözleşme
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Tur-
bay ise, yıllardır özlemini duydukları ve 
tarihe not düşülmesi gereken bir sözleş-
me imzaladıklarını belirtti. Turbay, “Üc-
ret dengesizliği arasındaki makası iyice 
kapatan bu sözleşme nedeniyle başkanı-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Gemlik’te heyelan nedeniyle 

yaklaşık 4 aydır evlerini kullanama-
yan ve bu nedenle de mağdur olan 
vatandaşlar için başlattığı kira yar-
dımının ardından, şimdi de bölgede 
risk altında bulunan binaların yıkı-
mına başladı. 
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in 
Kayhan Mahallesi Kalealtı Sokak’ta 
yaklaşık 4 ay önce meydana gelen 
heyelanın ardından yıkılma riski 
bulunması nedeniyle boşaltılan bi-
naların yıkımına başladı. Surların 
üstünde ve hemen karşısında bulu-
nan yapıların can ve mal güvenliği 
açısından tehlike oluşturmasını göz 
önünde bulunduran Büyükşehir 
Belediyesi, Yeşil Sokak’taki No:43-
45’te 4 katlı, No:47’de 4 katlı ve 
No:49’da 5 katlı olmak üzere 3 bi-
nanın yıkım çalışmalarını başlattı. 
‘Kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanı’ kapsamında kalan ve toplam 
bin 300 metrekare alanlı binaların 
yıkım çalışmalarıyla bölgedeki dö-
nüşümün de startı verilmiş oldu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Meh-
met Semih Pala, İl Genel Meclisi 
üyelerinin büyük ilgi gösterdiği 
toplantıda çevre düzeni planının 
hazırlık aşaması hakkında bilgi 
verdi. 1998 yılında kabul edilen 
1/100000 ölçekli 2020 planının, 
o dönemin şartlarında değişik bir 
çalışma olduğunu hatırlatan Pala, 
“Burada plan yapıldıktan sonra 
toplumun önüne konulmuş ve 
tartışılmıştır. Bursa’nın hızlı bir 
şekilde büyümesi nedeniyle yeni 
plan ihtiyacı ortaya çıktı. Böy-
le bir ihtiyaç konusunda herkes 
hemfikirdir. Doğru olan bu ortak 
fikrin karar vermesi noktasın-
da doğru yollarda gitmektedir. O 
noktada iyi başladı ve iyi gide-
cektir. Bursa büyüdü ve 7 merkez 
ilçesi oldu. Bursa’yı yöneten in-
sanlar olarak şimdiden tedbirleri 
olmak zorundayız. Eğer Bursa’da 
bu kararlar alınmassa Bursa’nın 
dışından kararlar alınır. Biz Bur-

salılar olarak Bursa’ya sahip çık-
maya çalışıyoruz” diye konuştu.
Kent Konseyi Başkanı Pala, 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Toplantısı’nda yaptığı sunumla 
da planın genel ilkeleri hakkında 
bilgiler verdi.

Maaşlarda 
denge 
sağlandı

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi ile 
Bem-Bir-Sen arasında imzala-
nan sözleşmeyle memurların 
maaşları arasında büyük fark-
lar ortadan kaldırılmış oldu.

Bursa Kent Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilen ‘1/100000 ölçekli İl 
Çevre Düzeni Planı’ ilke kararları, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi 
üyelerine anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Balkanlar’da iz bırakmaya devam
AK Parti Yıldırım İlçe Genç-
lik Kolları’nın davetlisi ola-

rak Bursa’ya gelen Cebel Hak ve 
Özgürlükler Partisi Gençlik Kolları 
Başkanı Seyfi Mehmetali ve yö-
netim kurulu üyeleri ile AK Parti 
Yıldırım Gençlik Kolları Başkanı 
Uğur Türemen, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret 
etti. Cebel’de yaşayanların büyük 
bir kısmının Bursa’da akrabaları 
olduğunu dile getiren Seyfi Meh-
metali, Cebel ile Bursa arasındaki 
ilişkilerin daha da kuvvetlendiril-
mesi amacıyla bu tür ziyaretleri 
bundan sonra artıracaklarını söy-
ledi. Balkanlar’a yaptığı yatırımlar 

nedeniyle Başkan Altepe’ye teşek-
kür eden Mehmetali, “Bursa’nın 
desteğini yanımızda görmek bizleri 
çok mutlu ediyor” dedi.
Bugüne kadar Bulgaristan başta ol-
mak üzere tüm Osmanlı coğrafya-
sında önemli eserleri ayağa kaldır-

dıklarını dile getiren Başkan Altepe, 
“Balkanlar bizim Avrupa’ya açılan 
kapımız. Bu nedenle Balkanlar’ı 
kendimizden farklı görmemiz 
mümkün değil. O coğrafyada göçün 
durması ve kalkınmanın sağlanma-
sı gerekir” diye konuştu.
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Aşure kazanları kaynaştırdı

ç

Orhangazi altgeçidinde tüm engeller kalkıyor

Bursa’nın her yönüyle daha sağlıklı ve 
çağdaş bir kent olması için çalıştıkla-

rını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Atatürk Caddesi’nde binala-
rın dış cephe düzenlemeleri devam ediyor. 
Bunun yanı sıra çarşı bölgesindeki eksikleri 
gidermeye çalışıyoruz. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak yıllardır söylenmesine rağmen 
tamamlanmayan ve ihmal edilen işleri ta-
mamlıyoruz” dedi. Orhangazi altgeçidinin 
de bu kapsamda ele alındığını ifade eden 

Başkan Altepe, “Atatürk Caddesi’nde kuzey-
den güneye, Ulucami’den Postane’ye geçişi 
sağlayan Orhangazi altgeçidinde büyük sı-
kıntılar yaşanıyordu. Özellikle engelli va-
tandaşlar, yaşlılar ve çocuklu bayanlar kar-
şıdan karşıya geçerken zorluk çekiyordu. Bu 
nedenle Orhan Cami’nin önünde başlayan 
Orhangazi Alt Geçidi’nde bu amaca yönelik 
projeyi başlatarak, engelli asansörü ve yü-
rüyen merdiven yapımına start verdik” diye 
konuştu.

Atatürk Caddesi’ndeki sağlıklaştırma çalışmaları ile bölgedeki gö-
rüntü kirliliği ortadan kaldırılırken, Orhangazi altgeçidine yürüyen 
merdiven ile engelli asansörü inşa edilmesi çalışmalarına başlandı.

Bursa’nın Ankara’da daha etkin olması ve 
Ankara’da yaşayan Bursalıların birlik ve 

beraberlik içerisinde bulunmaları gerektiğini 
ifade eden Başkan Altepe, bunun için Büyükşe-
hir Belediyesi’nin de üzerine düşeni yapacağını 
söyledi. Bursaspor’un şampiyonluğu ile Bursalı-
lık bilincinin daha arttığına dikkati çeken Başkan 
Altepe, bu fırsatın kentte yaşayanların yararına 
ve kentin ulusal ve uluslararası platformda yer 
alması adına önemli bir gelişme olduğunun al-
tını çizdi. Ankara Bursa Derneği Başkanı İsmet 
Kazancı’dan Ankara’da Bursa adına yapılan ça-
lışmalar hakkında da bilgiler alan Başkan Altepe 
ve Vali Harput, günün anısına derneğin hatıra 
defterini imzaladı. Ankara Kalesi’ndeki ziyarette 
Başkan Altepe ve Vali Harput’a, Bursa Milletve-
kili Mehmet Tunçak, Büyükşehir Belediyesi eski 
başkanlarından Erdoğan Bilenser, Bursaspor yö-
neticileri Haluk Özkıyıcı, Mustafa Yedikardeş ve 
Mesut Mestan ile Bursalı iş adamları da eşlik etti. 

Bal-Göç Osmangazi Derneği’nin Hürri-
yet’teki lokalinde üyelerle bir araya ge-

len Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Balkanlar’da yaşayan vatandaşların her zaman 
yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimler 
olarak kültürlerin yaşatılması için çabaladıkları-
nı kaydeden Başkan Altepe, “Bursa tüm kültürle-
rin birleştiği bir merkez. Yüzyıllardır Balkanlar 
burada. Uzun yıllardır birbirlerine hep yakın 
duran Bursa ile Balkanlar, akrabalık bağı yoğun 
olan bölgelerdir. Bursa’da Balkanlar’dan gelen 
çok vatandaşımız yaşıyor” diye konuştu. Bal-
Göç Osmangazi Derneği Başkanı Basri Şen ise 
Bulgaristan’daki faaliyetlerden ve vatandaşların 
Bursa’dan beklentilerinden bahsetti. Şen, “Bu-
güne kadar hiçbir belediye başkanı bizi dikkate 
almadı. Kimsenin göstermediği yakınlığı Başkan 
Altepe’den görüyoruz. Balkanlar’la ilgili her tür-
lü kültürel faaliyette destek bekliyoruz” dedi.

Ankara’ya  
Bursa çıkarması

BAL-GÖÇ’e  
tam destek

ç
ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Vali Şahabettin Harput ile 
birlikte Ankara Kalesi’ndeki Bursa 
Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Altepe, Bal-Göç Osman-
gazi Derneği ziyaretinde bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Balkanlar’da yapılacak faaliyetlere 
destek vereceklerini belirtti.

Geçtiğimiz ay hizmete açılan barınma evi, kar yağışı 
ve hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte tam 
kapasite ile çalışmaya başladı. 

Parçalanmış hayatları 
buluşturan sıcak yuva

Kimileri yıllarca baktık-
ları çocukları tarafından 

sokağa terk edilmiş, kimileri 
ise iflas ederek işini kaybet-
miş. Her biri farklı hayatların 
kahramanları olsa da onları bir 
araya getiren tek özellik, sıcak 
bir yuva özlemi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin Ankara 
Yolu’ndaki Köy Hizmetleri eski 
binasında geçtiğimiz ay hiz-
mete açtığı barınma evi, onlar 
için soğuk kış günlerini huzur 
içinde geçirebilecekleri bir 
yuva oldu. Barınma evi açıldığı 
günden bu yana 200 kişiyi ağır-
ladı. Halen 169 kişinin kaldığı 
barınma evi, tam kapasiteyle 

hizmetini sürdürüyor. Üç öğün 
yemek, 24 saat sıcak su, sürekli 
sağlık kontrolü gibi imkanla-
rın sunulduğu barınma evine 
Bursa dışından da yoğun ilgili 
var. Bursa’daki barınma evinin 
imkanlarını öğrenen evsizler, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyar-
bakır ve Kahramanmaraş gibi 
illerden kalkıp, sıcak yuva öz-
lemiyle Bursa’ya gelmiş. Önceki 
yıllarda soğuk kış gecelerinde 
üzerlerine yağan karı, şimdi 
sıcak bir ortamda pencereden 
keyifle izlerken, bir taraftan da 
havaların ısınmasıyla yeniden 
evsiz kalacak olmanın hüznünü 
yaşıyorlar.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata ge-

çiren Büyükşehir Belediyesi bir 
taraftan da sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmanın geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamında her yıl geleneksel 
olarak Muharrem Ayı’nda düzen-
lenen aşure ikramı bu yıl Orhan-
gazi Parkı’nda gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gün boyu 4 ayrı noktada yaklaşık 
4 bin kişiye aşure ikram edildi. 
Öte yandan Uzun Çarşı Derneği 

Başkanı İhsan Gür de geleneksel 
olarak düzenlendiği aşure ik-
ramını bu yıl da gerçekleştirdi. 
Buradaki aşure dağıtım etkinli-
ğine katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, alışveriş için çarşıya 
gelen vatandaşlara aşure dağıttı. 
Öte yandan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla, Üs-
küp’teki kültür ve yardımlaşma 
dernekleri tarafından bu yıl 
4.’sü düzenlenen aşure günün-

de Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’teki Türk Çarşısı’nda es-
nafa ve halka da aşure dağıtıldı. 
Devlet Bakanı Faruk Çelik ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra Ma-
kedonya Devlet Bakanı Hadi 
Nezir ile çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinin katıldığı 
aşure gününe vatandaşlar da 
yoğun ilgi gösterdi. Kosova’nın 
başkenti Priştina’da düzenlenen 
aşure etkinliği de yoğun katılı-
ma sahne oldu.

ç
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Stadyum Meydanı için  
yıkım başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin 500 
bin metrekare parke taş ve 50 bin 

metreküp dolgu malzemesi karşılığı İl 
Özel İdare’den aldığı eski SGK binalarında 
yıkım, Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de ka-
tıldığı törenle başladı. Törende konuşan 
ve Bursa’nın en büyük eksikliklerinden 
birinin meydanları olduğuna işaret eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, “Biz de bu düşünceden harekete ge-
çerek Bursa’ya meydanlar kazandırmak 
için çalışıyoruz. Şehreküstü Meydanı, Os-
mangazi Kaymakamlığı Meydanı çalışma-
larımızla ilgili halkımızdan güzel tepkiler 
aldık. Şehir merkezindekilerin yanı sıra 
ilçe belediyelerinde de meydan çalışma-
larımızı başlattık. Altıparmak Stadyum 
Meydanı Projesi kapsamında toplam ta-
ban alanı 6 bin 200 metrekare olan 10 
binanın yıkımı yapılacak. Çalışmalar kap-
samında yaklaşık 18 bin 500 metrekare 
alanda rekreasyon projesi uygulanacak. 
Kentin en büyük meydanlarından biri 
olan Fomara Meydanı 8 bin 500 metreka-
re, bu alan ondan daha da büyük olacak 
ve Bursa’ya 18 bin 500 metrekarelik bir 
meydan kazandırmış olacağız” dedi. Baş-
kan Altepe, projede şelale, kat kat kafe-
teryalar, dinlenme alanları, su oyunları ve 
yeşil alanların yer alacağını da sözlerine 
ekledi.
“Bursa yıkılarak güzelleşebilir”
Devlet Bakanı Faruk Çelik ise, Bursa’nın 
geçmişte çarpık projelerle yerli yersiz 
uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığını 
belirtti. Bakan Çelik, “Bu yüzden Bursa 
bugün ancak yıkarak güzelleşebilir diyo-
ruz. Yeniden yapılanma konusunda çaba-
larımızı ortaya koyuyoruz. Bu 5-6 yıldır 
konuştuğumuz bir projedir. Bu aslında 
entegre bir projedir. Bursalılar SGK hiz-
metlerini buradan alıyorlardı. Buralarda 
eskiden çok uzun kuyruklar olurdu. SSK 
bünyesinde çalışanların araçlarıyla bura-
ya gelmeleri ve rahat bir hizmet almaları 
mümkün değildi. Şu anda 18 bin metreka-
re kapalı alana sahip SGK binası çalışmaya 
başladı. Şimdi Özel İdare’ye kalan binalar 
ise ya satılarak ya da yıkılarak Bursa’ya 
yeni cazibe merkezlerinin oluşmasına 
hizmet etmeye başladı” diye konuştu.
Vali Şahabettin Harput ise her geçen gün 
değeri artan Bursa’nın bu projeyle önemli 
bir değer daha kazanacağını vurguladı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri 
binalarda yıkım çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 

Altıparmak’taki 
SGK binalarının 
bulunduğu alanı 
şelaleli meydana 

çevirmek için 
hazırladığı proje 
kapsamında bi-

naların yıkımına 
başlandı. Bursa’nın en önemli merkezlerin-

den biri haline gelen Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi (Merinos AKKM), 
Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi 
(EML) öğretmen ve öğrencilerini ağırla-
dı. Demirtaşpaşa EML’den gelen yaklaşık 
20 kişilik heyet, Merinos AKKM teknik 
ekibinin rehberliğinde tüm salonları ve 
teknik odaları gezdi. Merkezin ışık, ses, 
görüntü, mekanik ve teknik donanımla-
rıyla ilgili bilgi alan öğretmenler, kulla-
nılan cihazları yakından görerek, merak 
ettikleri konular hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, Demirtaşpaşa EML 
öğretmenlerini ve öğrencilerinin yaptı-
ğı ziyaretten memnuniyet duyduklarını 
söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Huzurevi 
bahçesinde yaklaşık 15 yıldır kaba 

inşaat olarak bekleyen ek binanın ta-
mamlanması için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin işbirliği öneri-
sini kabul eden Faik Çelik Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Faik Çelik tarafından 
yaptırılan bina tamamlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, hayırse-
ver işadamı Çelik ile birlikte açılışa hazır 
hale gelen Huzurevi’ni gezdi. İşadamı 
Çelik’in babasının adını taşıyan Bulduk 
Çelik Huzurevi’nde odalardan, konfe-
rans ve toplantı salonlarına kadar her 
birimi gezen Başkan Altepe, tesisin lüks 
otelleri aratmadığını söyledi.
Bu tesisin tamamlanması için yaklaşık 
6 ay önce işadamı Faik Çelik’ten destek 
isteriklerini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Faik Bey, teklifimizi kabul etti ve 15 
yıldır bekleyen bina 6 ay süren geceli 
gündüzlü çalışmalar sonucunda tamam-
landı. Özellikle yatalak yaşlılarımız için 
her türlü konfor düşünülmüş. Toplam 60 
oda ve 120 yatak bulunan Huzurevi, ger-
çekten her anlama huzur verecek bir te-
sise dönüşmüş. Bu konuda desteklerini 
esirgemeyen Faik Bey’e şükranlarımızı 
sunuyorum” diye konuştu.
Hayırsever işadamı Faik Çelik ise kay-
bettiği babasının yaklaşık 6 ay yatalak 
durumda olduğunu hatırlatarak, yata-
lak hastaların neler çektiklerini çok iyi 
bildiğini söyledi. Başkan Altepe’nin bu 
teklifi kendilerine getirdiğinde büyük 
bir mutluluk duyduğunu ifade eden Çe-
lik, “Büyük bir heyecanla bu teklifi kabul 
ettim. Bu tesisi Bursa’ya kazandırdığım 
için çok mutluyum” diye konuştu.

Merinos AKKM
İlgi odağı oldu

5 yıldızlı  
Huzurevi

ç

ç

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Marmara Belediyeler Birliği Baş-

kanı Recep Altepe, beraberindeki he-
yetle ‘iyi niyet protokolü’ imza töreni 
için gittiği Lübnan’da görkemli bir 
şekilde karşılandı. Başkan Altepe’nin 
gelişi nedeniyle Trablusşam, Lübnan 
ve Türkiye bayraklarıyla süslenirken, 
kentin ana arterlerine “Trablus’taki 
kardeşlerinize gelmenizle şeref verdi-
niz”, “Trablus’a hoş geldin Başkan Re-
cep Altepe” afişleri asıldı.
Başkan Altepe, Trablusşam’da ilk ola-
rak Mina Belediye Başkanı Muham-
med İsah’ı belediye binasında ziyaret 
etti. İki ülke ve iki şehir arasındaki 
işbirliklerinin konuşulduğu ziyaret 
sonrasında, Başkan Altepe ve berabe-
rindeki heyet buradaki Osmanlı eser-
lerini gezdi. Sultan Abdülhamid Han’ın 
yaptırdığı Hicaz Demiryolu Hattı’nın 
Trablus’taki hurdaya dönmüş tarihi 
trenin iskeleti ile çöküntü haldeki tel-
siz istasyonu Başkan Altepe ve berabe-
rindekilerin yüreklerini burktu. Baş-

kan Altepe, Trablusşam’da her adımda 
Osmanlı’nın izini görüyor olmanın gu-
rurunu yaşarken, bakımsız ve harabe 
halindeki mirasın korunamamasına 
ise üzüldüklerini dile getirdi.
Kendimizi ülkemizde hissettik
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi İnan 
Özyıldız’ın da katıldığı protokol imza 
töreninde konuşan Başkan Altepe, 
Trablus’u kendilerinden ayrı bir par-
ça olarak görmediklerini vurguladı. 
İki ülkenin asırlarca beraber sevinip, 
beraber üzüldüğüne dikkat çeken 
Başkan Altepe, “Burada yaşayan Trab-
lusluların bizi gördüğünde, en yakın 
dostunu görmüş gibi sevinmesi bizle-
ri duygulandırdı. Burada her adımda 
bir Osmanlı eseri görmek mümkün. 
Lübnan’da kendimizi ülkemizde, şeh-
rimizde hissettik. İmzaladığımız pro-
tokolle, dost olan iki ülkenin iki şehri 
olarak bundan sonra daha sıcak ilişki-
lere kalıcı bir adım atıyoruz. Bilgi ve 
deneyim paylaşımı ile dostluklarımız 
daha da pekişecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanve-
kili Refik Yılmaz, İtalya Başkonso-

losu Gianluca Alberini ile Bursa İtalya 
Fahri Konsolosu Dr. Oya İzmirli’yi tarihi 
belediye binasında ağırladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bil-
gi veren Başkanvekili Yılmaz, “Bursa’ya 
gelen konuklarımızın kentin turizm po-
tansiyelinden de yararlanmasını istiyo-
ruz. Ticari alanda olduğu gibi kültürel 
alanda da iki ülke arasındaki işbirliğinin 
arttırılmasını düşünüyoruz. Bu konu-
da yerel yöneticilere düşen görevi her 
zaman yerine getirmeye hazırız. Daha 
önce Japonya örneğinde olduğu gibi kül-
türel tanıtım noktasında da Bursa’daki 
tarihi mekanları sunmaya hazırız” dedi.
“Bursa çok güzel bir şehir”
Samimi bir atmosferin hakim oldu-

ğu ziyarette, Bursa’ya ilk kez geldiğini 
söyleyen İtalya Başkonsolosu Gianluca 
Alberini, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Ulu-
cami, Kozahan, Tophane, Osman Gazi ve 
Orhan Gazi türbelerini görme fırsatı bul-
duğunu belirterek, “Bursa, çok güzel bir 
şehir. Zamanımız dar olması nedeniyle 
aceleyle gezdiğim bu şehre yeniden ge-
lip daha rahat gezeceğim. Bursa’daki 
büyük potansiyeli gördüm ve Bursa beni 
çok etkiledi” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel 
mirasın yaşatılması çalışmaları kapsamında düzenlenen 
“Osmanlı´da İpek Yolu Çalıştayı”nda, Tarihi İpek Yolu, ekono-
mik, siyasi ve kültürel açıdan masaya yatırıldı.

Tarihi mirasın korunması ve ayağa kaldırılması çalışmala-
rını Balkanlar’da da sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Üsküp’ün fatihi Paşa Yiğit Mehmet Bey’in, mezarını gün ışığı-
na çıkarttı.

Tarihi İpek Yolu 
yeniden canlanıyor

Üsküp’ün fatihi gün ışığına çıkıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´ın 
talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
düzenlenen çalıştayda, Çin´den başlayarak 
Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa´ya 
kadar uzanan meşhur ticaret yolunun Os-
manlı dönemindeki durumu alındı. Gök-
dere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
çalıştaya, Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı 
Doç.Dr. Fırat Purtaş, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü 
Mahmut Evkuran, UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı´nın 

yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.
Sadece tüccarların değil, aynı zaman-
da, doğudan batıya ve batıdan doğuya 
bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin 
ve kültürlerin de geçtiği yol olan İpek 
Yolu´nun bütün yönleriyle masaya yatı-
rıldığı çalıştayda, İpek Yolu´nun Osmanlı 
dönemindeki önemi üzerinde duruldu. 
İlki Antalya´da yapılan ve bundan son-
ra İpek Yolu üzerindeki diğer şehirlerde 
de yapılması planlanan çalıştayla, tarihi 
İpek Yolu güzergahında turizmin artırıl-
ması ve güzergah üzerindeki tarihin ye-
niden canlandırılması hedefleniyor.

Devlet Bakanı Faruk Çelik, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 

Çayır Belediye Başkanı İzzet Meciti, Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ile Başkan Danışmanı Os-
man Orhan ve Bursalı İşadamı Faik Çelik 
Üsküp Çarşısı’ndaki Yiğit Paşa ve Meddah 
Baba’nın kabirlerinde incelemelerde bu-
lundu.
Bursa’daki tarihi ve kültürel mirasın kolla-
rının Balkanların her köşesine uzandığına 
işaret eden Başkan Altepe, “Üsküp’te çar-
şının ortasında yeni bir kültürel miras ve 
değer ortaya çıkıyor. 620 yıl önce, Üsküp’ü 
ve gönülleri fetheden Paşa Mehmet Yiğit 

Bey’in mezarı zaman içerisinde kaldığı ev-
lerin arasından çıkarıldı. Bursalı hayırsever 
işadamlarının ve Anıtlar Kurulu’nun deste-
ği Yiğit Paşa ile birlikte onun can yoldaşı ve 
Üsküp’ün bilge kişisi olarak anılan Meddah 
Baba’nın mezarının bulunduğu külliye et-
rafından evlerin yıkılması ve yapılacak res-
torasyonla gün ışığına çıkarılacak. Üsküp 
Çarşısı’nın tam ortasında Sulu Han ile Bat 
Pazarı’nın arasında kalan bölgede bir eser, 
bir kültürel miras daha ayağa kaldırılmış 
olacak. Bu topraklara medeniyeti getiren, 
İslam dinini getiren büyük zatların bulun-
duğu külliye gün yüzüne çıkarılacak” diye 
konuştu.

ç

ç

Trablus’ta tarihi işbirliği 

İtalya’dan Bursa’ya dostluk köprüsü

ç

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Lübnan’ın Trablusşam şehri 
arasında ‘iyi niyet protokolü’ imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden İtalya Başkonsolosu Gian-
luca Alberini, ilk kez geldiği Bursa’dan çok etkilendiğini belirte-
rek, İtalya ile Bursa arasındaki dostluğun gelişmesi için üzerine 
düşeni yapacağını kaydetti.
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Bursa’da ortaya çıkan rantın kent 
yararına kullanılması yönündeki 

kararlılığını sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, katı atıkları da ekonomiye kazan-
dıracak projenin ihalesini gerçekleştirdi. 
Hamitler Katı Atık Depolama alanında 
oluşan metan gazından elektrik elde edil-
mesiyle ilgili projenin ihalesi, Encümen 
Toplantısı’nda yapıldı. Üretilecek elektri-
ğin yüzde 10’unun Büyükşehir’e kalma-
sı şartıyla açılan ve 4 firmanın katıldığı 
ihaleyi, oranı yüzde 41’e kadar çıkaran 
ITC-K Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ- 
AKDAŞ Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ ortak 
girişimi kazandı. Demirtaş çöp toplama 
sahasında 1998 yılında başlayan elektrik 
üretiminden Büyükşehir Belediyesi’ne ilk 
iki yıl yüzde 3, kalan yıllarda ise yüzde 6 
oranında pay verilirken, Hamitler Katı 
Atık Depolama sahasında kurulacak te-
siste Büyükşehir payının yüzde 41’e çık-
masıyla, Bursa’nın rantının en iyi şekilde 
Bursa’da kalması da sağlanmış oldu.
Hamitler Katı Atık Depolama sahasında 
oluşan metan gazından 29 yılda yaklaşık 
1 milyar kilovat saat enerji üretilecek. 

Yaklaşık 25 bin konutun tükettiği enerji-
nin üretileceği tesis için firma Büyükşehir 
Belediyesi’ne aylık 4 bin TL kira ödeyecek. 
Üretilen enerjinin yüzde 41’ine sahip ola-
cak olan Büyükşehir Belediyesi, fizibilite 
çalışmalarına göre yıllık 1,5 milyon TL ge-
lir sağlayacak. Teknik şartnamedeki şart-
lara uygun kalmak koşuluyla tüm masraf-
ları karşılayacak olan firma, tesisi 29 yıl 
boyunca işletecek.

Çöp toplama sahalarında birçok mad-
denin biraya gelmesiyle metan gazı olu-
şuyor. Gaz toplama bacalarında biriken 
metan gazı, önce yakılıyor, daha sonra je-
neratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine 
dönüştürülüyor. Üretilen elektrik enerji-
sinin gücü bir trafo vasıtasıyla yükseltile-
rek Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.’ne 
(TEAŞ) veriliyor.

25 bin konut çöpten aydınlanacak

Bursa Kent Konseyi Bursa Çalış-
ma Grubu tarafından ‘Bursa ve 
Çevresi Temiz Enerji Kaynakları’ 
konulu panel düzenledi.

Arıtmasız çalışarak çevre kirli-
liğine yol açan işletmeler için 
tanınan 6 aylık sürenin dolması 
üzerine hiçbir girişimde bulun-
mayan firmaların durumları 
kentin zirvesinde ele alındı.

Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM) Başkanlık 

Salonu’nda düzenlenen panelde konu-
şan Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, sanayi, turizm, ihracat ve 
tarih konularında Türkiye’nin en önemli 
şehri olan Bursa’da yaşamanın sorum-
lulukları olduğunu söyledi. Bu bilinçle 
toplumsal değerlere katkı koyduklarını 
belirten Pala, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin desteklediği 
Bursa Kent Konseyi’nin Türkiye’ye ör-
nek çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. 
Sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu 
olan Bursa Kent Konseyi’nin Bursa’nın ve 
Türkiye’nin konularını takip ettiğini ve 
çözüm ürettiğini ifade eden Pala, Bursa 
Çalışma Grubu’nun düzenlediği toplantı-
nın da şehre ve ülkeye önemli katkı suna-
cağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Dr. 
Mustafa Uysal’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşecek panelde, ilk sözü alan DSİ 
Bölge Müdürlüğü’nden Cemal Vatanse-
ver, hidroelektrik santralleriyle (HES) 
ilgili açıklamalarda bulundu. Uludağ 
Üniversitesi’nden (UÜ) Prof. Dr. Abdul-
vahap Yiğit, ‘Bursa ve Güneş Enerjisi’ 
konusunda katılanlara bilgi verdi. ‘Bur-
sa ili jeotermal enerji çalışmaları’ hak-
kında sunum yapan Jeotermal AŞ’den 
Hasan Aydın ise, Valilik öncülüğünde 
devam eden çalışmalar sonucu 40 ile 
90 derece sıcaklıkta yaklaşık 300 lt/
sn debide jeotermal potansiyel bulun-
duğunu kaydetti. Uludağ Üniversitesi 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Yamanka-
radeniz, Bursa’nın Allah’ın bir lütfu olan 
jeotermal kaynaklardan bugüne kadar 
yeterince yararlanamadığını dile getirdi. 
Zorlu Grubu’ndan Mutlu Sezen ise foto-
voltaiklerin elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılması ve Bursa’daki potansiyeli 
konusunda sunum yaptı. Tekstilin sadece 
giyimde değil, birçok alanda kullanıldı-
ğına dikkat çeken Sezen, ipliği enerjide 
kullanabilmek için proje geliştirdiklerini, 
devlet desteğini de alarak çalışmalar baş-
ladıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından soru cevap bö-
lümüne geçildi. Toplantının sonunda ise 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Se-
mih Pala tarafından konuşmacılara pla-
ket verildi.

Arıtmasız çalışan sanayi tesisleri-
nin atıkları nedeniyle zehir saçan 

dereler ve yeraltı sularının temizlenmesi 
amacıyla radikal bir karar alarak geçtiği-
miz Mart ayında bu işletmelere 6 ay süre 
veren Büyükşehir Belediyesi, sürenin 
dolmasının ardından bu tesisleri yakın 
takibe aldı. Bazı tesislerin hala arıtma te-
sisi kurma yönünde bir çalışma yapma-
dığının saptanması üzerine, konu kentin 
zirvesinin de ana gündemi oldu. Vali Şa-
habettin Harput başkanlığında düzen-
lenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İl Çevre ve Orman Müdü-
rü Rahmi Bayrak, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın, 
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör 
Gülenç’in yanı sıra ilgili kurum amirle-
rinin katıldığı toplantıda, arıtmasız iş-
letmelere karşı uygulanacak stratejiler 
belirlendi.
“Kimsenin gözünün yaşına bakamayız”
Üretim sonucu açığa çıkan atıkların çev-
reye zarar verecek şekilde alıcı ortama 
bırakılmasını yasaklayan 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 1983 yılında çıktığını 
hatırlatan Başkan Altepe, 27 yıl boyunca 
zaten gerekli tavizlerin verildiğini belirt-
ti. Atıklarını doğal ortama bırakan işlet-
melerin sadece Bursa’yı değil, dünyayı 
kirlettiğini ifade eden Başkan Altepe, “Biz 
bu işletmelere tesislerini kurabilmeleri 
için gerekli süreyi verdik. Artık kimsenin 
gözünün yaşına bakamayız. Sadece, tesis 
kurmak için gerekli yatırımlarını yapmış 
ancak 30-40 gün gibi sürelere ihtiyacı 
olanlara gerekli kolaylıklar sağlanacak. 
Aksi halde bu güne kadar hiçbir girişim-
de bulunmayanlara kesinlikle süre tanın-
mayacak. Yasa ortada, biz bunun gereğini 
yapmazsak kamu kurumları olarak suç 
işlemiş sayılırız” dedi.

Bursa ve çevresi 
temiz enerji  
kaynakları

‘Kimsenin gözünün 
yaşına bakmayacağız’

Kestel ve 
G ü r s u ’ d a k i 

sanayi bölgeleri 
ile evsel atıkla-
rın arıtıldığı Ye-
şil Çevre Arıtma 
K o o p e r a t i f i ’ n i 
ziyaret eden Baş-
kan Altepe, koo-
peratifin çalışma 
alanları ve kapasitesi hakkında Yeşil 
Çevre Arıtma Kooperatifi Genel Mü-
dürü Mehmet Aydın’dan brifing aldı. 
Başkan Altepe, daha sonra kooperatif 
yöneticileri ile birlikte tesisin arıtma 
havuzlarını inceledi.
Arıtmasız çalışan işletmelerle ilgili 
çalışmalarının sürdüğünü ifade eden 
Başkan Altepe, Bursa’nın en önemli ek-
sikliğinin derelerin kirliliği ve atık sular 
olduğunu kaydetti. Bursa’nın bir sanayi 
şehri olması nedeniyle zehirli atıklar-
la su, toprak ve havanın kirlendiğine 
dikkat çeken Başkan Altepe, “Bu bizim 
için en önemli sıkıntımız. Bu konuda 
Büyükşehir Belediyesi olarak valilikle 
birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
Sanayicilerimizle birlikte derelerimizin 
temiz akması konusunda arıtma tesis-
lerine bağlı olmayan firmaların bağlan-
ması, tesisin eksikliklerinin giderilmesi 
konusunda ve tesis atıkların bertarafı 

konusunda yapı-
labilecekleri de 
gözden geçirdik. 
Zaman içinde bu 
bölge örnek bir te-
sis olacak. BUSKİ 
ile Yeşil Çevre Arıt-
ma Tesisi arasında 
yürütülecek örnek 
çalışma ile Bursa 

derelerini kirleten önemli bölgelerden 
biri olan doğu bölgelerindeki sıkıntılar 
çözülecek” diye konuştu.
Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Burkay iseBursa’nın doğu bölgesin-
deki Gürsu, Kestel ve Barakfakih böl-
gelerinin sanayi ve evsel arıtma ihti-
yacını karşılayan Yeşil Çevre Arıtma 
Kooperatifi’nin Türkiye’de sosyal so-
rumluluk anlamında yapılan en önem-
li projelerden biri olduğunu söyledi. 
Şehrin doğu bölgesindeki hem sanayi-
nin hem de kentsel yerleşimin oluştur-
duğu atıkların burada arıtıldığını dile 
getiren Burkay, “Gelecek nesillere daha 
temiz bir Bursa ve derelerden daha te-
miz bir suyun akması için bu tesis çok 
önemli. Bu tesis, bölgedeki sanayicile-
rin ilgili belediyelerle yaptığı uyumlu 
çalışmanın sonucudur. Türkiye’de bir 
örneği daha yok” dedi.

En önemli sorun 
çevre kirliliği
ç

ç
ç

ç
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Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma 

Şube Müdürlüğü tarafından 1 
Kasım Pazartesi gününden iti-
baren sürdürülen ilköğretim 
okulları arası atık pil toplama 
kampanyası, 30 Nisan Cumar-
tesi günü sona erecek.Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 31 
Ağustos 2004 tarih ve 25569 
sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren ‘Atık 
Pil ve Akümülatörlerin Kont-

rolü Yönetmeliği’ne istinaden 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği İktisadi 
İşletmesi (TAP) ile imzalanan 
protokol neticesinde ortak ça-
lışmalar gerçekleştiriyor.
Bu çalışmalar kapsamında 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, 
Mudanya, Gemlik, Kestel ve 
Gürsu ilçelerinde bulunan 
ilköğretim okullarındaki öğ-
rencilere çevre duyarlılığı 
kazandırılması ve çocuklarla 

gençlerin atık pil konusunda 
bilinçlendirilmeleri amacıyla 
atık pil toplama kampanya-
sı düzenledi. Kampanyada 
öğrenci başına en fazla atık 
pil toplayan ilk 3 okula ödül-
leri ‘5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’ etkinliklerinde verile-
cek. Aynı zamanda kampanya 
ile yaklaşık 200 bin öğrenciye 
ulaşılarak çevre konusunda 
bilinçlenmelerine de katkı 
sağlanmış olacak.

Sempozyumun açılışında ko-
nuşan Başkan Altepe, küresel 

iklim değişikliğinin tüm dünyayı 
tehdit ettiğini belirterek, enerji 
kaynaklarının çevreyi tehdit etti-
ğini ve sanayileşen Türkiye’nin lo-
komotif sanayi şehri Bursa’nın, bu 
etkilerden çok fazla yara aldığını 
kaydetti. Halka daha konforlu bir 
hayat sunabilmek için daha fazla 
enerji tüketmek zorunda oldukla-
rını hatırlatan Başkan Altepe, “Bu 
yüzden tercihlerimizi daha verimli 
ve daha temiz enerji kullanımına 
yönelttik. Enerjinin en yoğun kul-
lanıldığı alan ulaşım sektörü. Fosil 
yakıtlı araçların şehrin her bir kö-
şesini dolaştığı bir şehirde temiz 
bir hava sağlamak için daha az za-
rarlı gaz salımı yapan otobüsleri 
hizmete almamız, temiz enerjiye 
olan duyarlılığımızı göstermekte-
dir. Toplu taşımacılığın en temiz 

yöntemi de raylı taşımacılıktır. Bu 
alanda yaptığımız çalışmalarımız 
2010 yılı sonunda meyvelerini 
veriyor. Bursa’ya temiz bir çevre 
kazandırmak adına temiz ulaşım 
projemiz önümüzdeki yıl devreye 
giriyor” dedi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız ise dünyayı kirletmedeki 
çabaların temizlemekten çok daha 
fazla olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
Çin’den sonra en fazla büyüyen 
ülke olduğunu ve 31 OECD ülkesi 
arasında en fazla büyüyen ülke ol-
duğunu dile getiren Bakan Yıldız, 
“O zaman bizin şunu söylemeye 
hakkımız vardır. Lütfen dünyayı 
kirletenler artık dünyayı temizle-
sinler. Kirletenlerin ayrı temizle-
yenlerin ayrı olduğu bir ortam çok 
adilane bir ortam olmaz. Siz gelişir-
ken dünyayı kirlettiğiniz kadar ben 
gelişirken aynı zamanda temizliyor 

olmamalıyım. Bu bizim milli men-
faatlerimize aykırı bir durumdur. 
Üzerimize düşen görev neyse biz 
onu fazlasıyla yapmaya hazırız ama 
bizden çok daha fazlasının isten-
mesinin adil olmadığını vurgula-
mak istiyorum” dedi.
Sempozyum açılış töreninin ardın-
dan Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe başta 
olmak üzere sempozyuma katkı ve-
ren kişi ve kurumlara plaket verdi.
Su Vakfı Başkanı Prof.Dr. Zekai 
Şen’in açılış sunumunun ardın-
dan ise Merinos AKKM fuayene 
alanında düzenlenen Temiz Ener-
ji Fuarı’nın açılışı yapıldı. Enerji 
sektöründe faaliyet gösteren özel 
şirketler ile kamu kurumlarının 
stantlarının yer aldığı fuarın açı-
lış kurdelesini kesen Bakan Yıldız, 
daha sonra stantları gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Su Vakfı tarafından Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) işbirliğiyle düzenlenen ‘8. Ulusal Temiz 
Enerji Günleri’ etkinliği Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Temiz ulaşım raylı 
sistemle sağlanacak

Elektrikli araçlar 
Merinos AKKM’de
ç

ç

Doğanın pili bitmesin

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniver-
sitesi ve Su Vakfı tarafından Bursa Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın (BTSO) işbirliğiyle gerçekleştirilen 
‘8. Ulusal Temiz Enerji Günleri’ (UTEG), kapsamında 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fu-
aye alanında da Temiz Enerji Fuarı düzenlendi. Açı-
lışını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
yaptığı fuarda enerji alanında faaliyet gösteren özel 
firmalar ile kamu kurumları startlar açarak, katılım-
cıları bilgilendirdi.

Fuar alanına stant kuran 
Fiat, Bursa’daki TOFAŞ fab-
rikasında geliştirdiği ticari 

versiyondaki ilk elektrikli 
aracı Doblo EV’yi de gö-
rücüye çıkardı. Firma 

görevlileri katılımcı-
lara araç hakkında 
teknik bilgi verdi. 
150 kilometrelik 

menzile sahip aracın, 
100 kilometreye 9.6 saniyede 

eriştiğini belirten yetkililer, 750 kilogram yük kapa-
sitesi bulunan aracın batarya ömrünün ise 10 yıl ol-
duğunu kaydetti. Normal olarak 7 saatte şarj olan ba-
taryaların 45 dakikada hızlı şarj edilebildiğini anlatan 
yetkililer, enerji geri kazanımlı fren sistemine sahip 
aracın elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum 
hızının ise 110 kilometre olduğunu ifade etti.
Rüzgar, güneş ve hidrojen gibi çevreyi kirletmeyen al-
ternatif enerji kaynaklarını tanıtmak amacıyla Türki-
ye yollarına çıkan ‘mobil ev’ projesi ‘H2 Ekokaravan’ın 
son durağı Merinos AKKM oldu. Rüzgar ve güneşi kul-
lanarak maksimum 3.8 kilovata kadar kendi enerjisi-
ni üreten Ekokaravan, mutfak gereçleri, klima, tele-
vizyon gibi elektrikli aletler için gereken tüm elektrik 
enerjisini, rüzgar ve güneşten elde ediliyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölü-
mü işbirliğiyle tasarlanan H2 ecocart prototipi de fu-
arı gezen katılımcıların ilgisini çekti. Uludağ Üniver-
sitesi Makine Topluluğu tarafından geliştirilen güneş 
enerjisiyle çalışan ‘Timsah’ isimli araç da katılımcılar 
tarafından ilgiyle incelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğanın Pili Bitmesin’ 
sloganıyla ilköğretim okullarına yönelik olarak başlatılan atık pil toplama yarış-
ması, öğrencilere çevre konusunda duyarlılık kazandırmayı amaçlıyor.

ç
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Füreya Ünal’dan müzik resitali

‘Şiirin Yolcuları’ Bursa’da

Bursa Kent Konseyi 
Cam Seramik Gru-

bu, Türkiye’nin ilk seramik 
sanatçılarından Füreya 
Koral’ın doğumunun 100. 
yılı anısına Müzik Eğitim 
Çalışma Grubu ile birlikte 
konser düzenlendi. Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Orhanga-
zi Salonu’nda düzenlenen 
konsere, Bursalı sanatse-
verler büyük ilgi gösterdi. 
Programın başında konuşan 
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
destek ve katkılarıyla önemli 
etkinlikler gerçekleştirdik-
lerini söyledi. Bursa Kent 
Konseyi’nin yaptığı çalış-
malarla Türkiye’nin günde-
mine oturduğunu belirten 
Pala, “31 ayrı çalışma grubu 
ve meclislerimizle beraber 
Bursa için faydalı işler ya-
pıyoruz. 16 ayda bin 100 
etkinlik gerçekleştirdik. Bu 

etkinlikleri düzenlerken 
destek veren gönüllülerimi-
ze teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından sahne 
alan Müzik Eğitim Çalışma 
Grubu tarafından oluşturu-
lan Çok Sesli Koro, mini bir 
konser verdi. Levent Sezgin 
şefliğinde seslendirdikleri 
eserlerle büyük alkış alan 
koro, dinleyenlere müzik zi-
yafeti çektirdi.
Daha sonra ise Colifornia’da 
yaşayan ve Hochschule fur 
Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt’ta öğretim 
görevlisi olan Türk Piyanist 
Füreya Ünal, Pasifik Senfo-
ni Orkestrası birinci keman 
sanatçısı Maia Jasper ve Los 
Angeles’te öğretim görevlisi 
olan klarnet sanatçısı Vir-
gina Figuireedo’dan oluşan 
Divan Concort sahne alarak 
çağdaş müziğin yanı sıra 20. 
yüzyıl klasiklerini seslendir-
di. 

Büyükşehir Belediye Orkest-
rası Türk Sanat Müziği İcra 
Heyeti eşliğinde Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) sahne alan 
TRT İstanbul Radyosu sanat-
çısı Gökhan Sezen, dinleyen-
lerine keyifli saatler yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin düzenlediği ‘Şiirin Yolcuları’ başlıklı 
program, ilk gününde şair Mustafa Özçelik’in şiir yolculuğuna ev sahipliği yaptı.

Dünyanın çeşit-
li ülkelerinden 

ödüllü sanatçı-
ların katılımıyla 

kurulan ‘Divan 
Concort Oda Or-

kestrası, Bursa’da 
sahne alarak 
dinleyenlere 

unutulmaz bir 
gece yaşattı.

8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyu-
mu açılış konseri, Merinos AKKM 

Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Bursalı sanatseverlerden büyük ilgi gö-
ren konserde sahne alan Bursa Büyük-
şehir Belediye Orkestrası Türk Sanat 
Müziği İcra Heyeti sanatçıları, konserin 
ilk bölümünde seslendirdikleri eserlerle 
dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konse-
rin ikinci bölümünde ise TRT İstanbul 
Radyosu Sanatçısı Gökhan Sezen sahne-
ye çıktı. Zeki Müren’e ait eserler başta ol-
mak üzere sevilen şarkıları seslendiren 
usta sanatçı Sezen, kimi zaman dinleyen-
lerin yüreğini titretirken, kimi zaman da 
yerinde oynattı. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Huzurevi sakinlerinin de katıldığı 
konserde sanatseverlere müzik ziyafeti 
çektiren Gökhan Sezen, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’nin dave-
tiyle sık sık Bursa’ya geldiğini, kendisini 
artık Bursalı gibi hissettiğini söyledi. 
Merinos AKKM’de ilk kez sahne aldığını 
ve hayran kaldığını belirten Sezen, kong-
re merkezinin Bursalı vatandaşlara ha-
yırlı olmasını diledi.

Bursalı gönül dostlarını Pınar-
başı Sosyal Tesisleri’nde bir 

araya getiren organizasyonda, Adem 
Turan ve Sıddık Ertaş, şair Özçelik 
ile ilgili bilgiler verdi. Kültür A.Ş. Ge-
nel Müdürü Rıfat Bakan’ın da izlediği 
program, vatandaşlardan yoğun ilgi 
gördü. Şiirin yolcuları programına, 
Barış Güleç ney dinletisiyle renk kattı.
Eskişehirli şair Mustafa Özçelik, şiirle 
tanışmasını anlattığı konuşmasında, 
Yunus Emre’den çok etkilendiğini 
ifade etti. Nurettin Topçu ve Atasoy 
Müftüoğlu gibi isimlerin de hayatında 
önemli yere sahip olduğunu kayde-
den Özçelik, şiirde usta çırak ilişkisi-
nin önemine değinerek, “Usta çırak 
ilişkisi işin olmazda olmazı. Bir usta-

ya kapılamazsan zaten bu yolculukta 
yol alınması imkansız” dedi.
Bursa’da yaşadığı yıllarda Nuri 
Pakdil’den de etkilendiğini belirten 
Özçelik, “Liseyi bitirip Bursa’ya gel-

diğimde kentte şiir, edebiyat, kültür 
ortamı pek yoktu. Ancak Bursa, çok 
besleyen bir şehirdir. ‘İfşa’ adlı ilk ki-
tabım, o dönemde yaşadığım Bursa’da 
Muradiye, Tophane ve Emirsultan’da 
yazılmıştır” diye konuştu.

Gökhan 
Sezen’den
müzik 
ziyafeti

ç

ç

ç

ç

Huzurevi
sakinlerine
moral  
konseri

Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Be-
lediye Bandosu’nun seslendirdiği 

popüler şarkılara, alkışlarla ve dans-
larıyla eşlik etti. Yaşlılar, Büyükşehir 
Belediye Orkestrası’nın halkın ayağına 
kadar götürdüğü konserlerden birinin 
de huzurevinde gerçekleştirilmesinin 
mutluluğunu doyasıya yaşadı. Eğlence-
li bir etkinliğin tadını çıkaran huzurevi 
sakinleri, konserin kendilerine moral 
verdiğini ve yaşamlarına bambaşka bir 
renk kattığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Huzurevi’nde yaşamını sür-
düren yaşlılar, Büyükşehir 
Belediyesi Bandosu’nun özel 
konseriyle keyifli bir gün ge-
çirdi.



Ocak 2011 Sehir Postası
.

. 13

‘Kaynanam nasıl kudurdu’

Büyükdeliller’de 
‘büyük’ eğlence

Her hafta farklı bir köyde yaşayan 
vatandaşlarla bir araya gelen Bü-

yükşehir Belediyesi Orkestrası sanat-
çıları, Keles yakınındaki Büyükdeliller 
Köyü’nde keyifli bir güne adını yaz-
dırdı. Büyükşehir Belediye Orkestrası 
Türk Halk Müziği bölümü sanatçıları, 
özel programda en güzel türküleri Bü-
yükdeliller sakinleriyle birlikte söyledi. 
Coşkulu anların yaşandığı konser, 7’den 
70’e tüm köy halkını Büyükdeliller’in 
kahvehanesinde bir araya getirdi. Kö-
yün minik öğrencilerinin de katıldığı 
programda türkülere danslarıyla eşlik 
eden vatandaşlar, hayli renkli görüntü-
ler oluşturdu. Eğlenceli bir atmosferin 
yaşandığı günde Büyükdeliller sakin-
leri, köylerinin merkeze uzak olması 
sebebiyle kentteki etkinliklere katıla-
madıklarını, bu konser sayesinde neşe-
li bir gün yaşadıklarını belirterek, Bü-
yükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Yeni yılı yepyeni bir oyunla kar-
şılayacak olan Şehir Tiyatrosu, 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en önemli 
eserlerinden biri olan ‘Kaynanam Nasıl 
Kudurdu’ adlı oyunun provalarını Tay-
yare Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. 
Ayşegül Çelik Şahin’in sahneye uyar-
ladığı ve Ertan Akman’ın yönettiği ve 
Türk Edebiyatı’nın usta yazarlarından 
olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1927 
yılında kaleme aldığı oyun, geçkin yaşı-
na rağmen bambaşka bir hayatın peşin-
de sürüklenen dul bir kadının yaşamını 
komik bir dille ele alıyor.Dekoru Tayfun 
Çebi’ye, kostümleri de Funda Çebi’ye 
ait olan oyun, Şehir Tiyatrosu’nun di-
ğer oyunlarıyla dönüşümlü olarak her 
hafta Perşembe ve Cuma günleri saat 
20.30’da, Cumartesi günleri de saat 
14.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde 
tiyatroseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2011 yılına ‘Kayna-
nam Nasıl Kudurdu’ adlı yeni oyunu ile ‘merhaba’ demeye 
hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, kültürel aktivitelerini kent 
merkezinden uzakta yaşayan halkla buluşturan köy konser-
leri kapsamında Büyükdeliller Köyü’nde eğlenceli bir güne 
imza attı.

ç

ç

Çağdaş seramiğin öncüsü 
Füreya Koral Bursa’da anıldı

Tayyare’de hoş bir sada

Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Yıldırım Gürses 

Sergi Salonu’nda ‘Füreya Koral’ı An(la)
mak’ temasıyla gerçekleştirilen seramik 
sergisine, Bursalı sanatseverler büyük 
ilgi gösterdi. Serginin açılışında konu-
şan Cam Seramik Grubu Temsilcisi Arzu 
Karayel, Türkiye’nin ilk seramik sanat-
çısını anmaktan mutluluk duyduklarını 
söyledi. Füreya Koral’ın Türkiye’de ilk 
seramik atölyesini kurduğunu da hatır-
latan Karayel, zor şartlara rağmen sera-
miği sanat olarak yaptığını dile getirdi.
Bursa Kent Konseyi Başkan Mehmet 

Semih Pala ise, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin önemli desteğiyle kent 
konseyinin kısa zamanda Bursa’nın 
markası olduğunu belirtti. Kent 
Konseyi’nin gönüllü katılımcılardan 
aldığı güçle önemli etkinliklere imza 
attığını ifade eden Pala, “Kent Konseyi 
olarak Bursa’nın tüm sıkıntılarıyla ilgi-
lenen, çözümler üreten bir konumda-
yız. Bunun için konseye destek veren 
katılımcılara teşekkür ediyorum. Kısa 
süre önce kurulan Cam Seramik Çalış-
ma Grubu da yaptığı çalışmalarla kenti-
mize katkıda bulunmaktadır” dedi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
(TKM) düzenlenen konsere, Bur-

salı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 
Amatör sanatçılardan oluşan Bursa 
Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalış-
ma Grubu, çeşitli makamlarda seslen-
dirdikleri eserlerle dinleyenleri mest 
etti. Profesyonel sanatçıları aratmayan 
grup, dinleyicilerden büyük alkış aldı. 
Konserde solist olarak sahneye çıkan 

usta sanatçı Burhan Dikencik, söylediği 
şarkılarla sanatseverlere özel bir müzik 
ziyafeti çekti.
Konserin sonunda Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, Dikencik’e 
çiçek vererek teşekkür etti. Türk Sanat 
Müziği Çalışma Grubu’nun tamamen 
amatör kişilerden kurulu olduğunu 
söyleyen Pala, amatör ruhla profesyo-
nel işler başardıklarını belirtti

ç

ç

Türkiye’de çağdaş seramik sanatının gelişmesini sağlayan 
Füreya Koral, doğumunun 100. yılında Bursa Kont Konseyi 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cam Seramik Grubu’nun 
düzenlediği seramik sergisiyle sevenleri tarafından anıldı.

Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tara-
fından gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan Burhan Di-
kencik, Bursalılar’ı bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
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Başkentte ‘Yeşil-beyaz’ gece

Ankara Crowne Plaza Otel’de 
Bursa Derneği tarafından 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla düzenlenen geceye, 
Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bursa 
milletvekilleri, Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursaspor 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağ-
lam, Kaptan Ömer, Bursa’da görev 
yapan Ankara Emniyet Müdürü 
Zeki Çatalkaya başta olmak üzere 
Ankara’da yaşayan Bursalı çok sa-
yıda kamu kurum ve kuruluşların-
daki çalışanlar katıldı.
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bursa’dan 400 
kilometre uzakta Bursa olgu-
su etrafında güzel bir buluşma 
gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 
Başkan Altepe, “Bizim konumuz 
Bursa, sevdamız Bursa… Bizler 
Bursalıyız, Bu şehirde doğduk 
yaşıyoruz, doyuyoruz. Hedefimiz 
bu şehri en güzel yerlere getir-
mektir. Bursa’nın güzelliklerini 
ve değerlerini tarihi kimliği doğal 
güzelliklerini birer birer ayağa 
kaldırmak. Bursa dünyada marka 

bir kent haline geliyor. Bu kalkın-
ma büyük bir hızla devam ediyor. 
Lider kent olma hedefinde hız-
la yoluna devam ediyor. Herkes  
Bursa’yı konuşu-

yor, herkes Bursa’yı kıskanıyor. 
Çünkü Bursa ve Bursalılar her 
şeyin en iyisine layık. Bizler de 
en iyisini yapmak için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz” diye 
konuştu.
Bir yandan da Bursa’nın bir spor 
kenti olması yolunda çalışmala-
rın sürdüğüne işaret eden Başkan 
Altepe, “Bunu sözle değil icraatla 
da gösteriyoruz. Yüzme havuz-
larından futbol sahalarına kadar 
şehrin her yerini spor sahala-
rıyla donatıyoruz. Bursaspor’un 
olması gereken yere gelmesi için 
herkes kenetlendi ve başarıyı 
elde ettik. Bu birliktelik sayesin-
de Bursaspor da şampiyon oldu. 
Destek veren hemşerilerimizi bir 
kez daha kutluyoruz. Önemli olan 
Bursa’nın lokomotif olmasıdır. 
Bursaspor’un bu başarıya abone 
olması için tüm desteği vereceğiz. 
İlk defa bir belediye stadyumla il-
gili kendi başına ihaleye çıkıyor. 
Bursaspor stadyumla güzel bir 
gelire kavuşacak ve önümüzde-
ki günlerde Bursaspor da dünya 
markası olacak” dedi.

ç

Ankara Bursa Derneği’nin Başkentte düzenlediği iş, siyaset, sanat ve spor camiası-
nın yanı sıra Ankara’daki üst düzey bürokratları bir araya getirdiği Bursa Gecesi’ne 
Bursaspor’un şampiyonluğu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar 
damgasını vurdu. 

Bursa’nın ‘spor kenti’ olması için fut-
bol dışındaki branşların gelişmesi için 

önemli çalışmaları hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda 
Belediyespor’un güce güç katmaya devam edi-
yor. Yaklaşık 5 bin lisanslı sporcusu bulunan 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizm 
branşında iki önemli transfer gerçekleştirdi. 
Önümüzdeki yıl Temmuz ayında Uludağ’da 
yapılacak olan Avrupa Dağ Koşusu Şampiyo-
nası öncesinde bu alanda çok şampiyonlukları 
bulunan Ahmet Aslan ve Mahmut Oruçlu, Bü-
yükşehir Belediyespor renklerine bağladı. İki 
sporcuyu Büyükşehir Belediyesporlu yapan 
sözleşme, Acemler Tenis Kafe’de imzalandı. 

 “Türk Bayrağı’nı göndere çektireceğiz”
Her alanda olduğu gibi sporda da Bursa’yı bir 
marka yapmakta kararlı olduklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu 
amaç doğrultusunda somut adımlar attıklarını 
kaydetti. Futbol dışındaki branşların da geliş-
mesine büyük önem verdiklerini dile getiren 
Başkan Altepe, yaptıkları transferle atletizm 
takımına önemli bir güç kattıklarını belirt-
ti. Temmuz ayında Uludağ’da yapılacak olan 
şampiyonada Türk Bayrağı’nı göndere çek-
tirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan 
Altepe, “Büyükşehir Belediyespor bünyesine 
kattığımız Ahmet Aslan 4 kez Avrupa Şampi-
yonu oldu. 2010 yılı Dünya Şampiyonası’nda 
6’ıncı olan sporcumuz, WMRA 2010 Grand 
Prix serisini dünya şampiyonu olarak tamam-
ladı. Bu alanda önemli dereceleri bulunan Ah-
met Aslan’da 5. Avrupa Şampiyonluğu’nu da 
Bursa’da almasını bekliyoruz. Dağ koşuları ka-
tegorisinde önemli dereceleri bulunan diğer 
sporcumuz Mahmut Oruçlu’nun da 5 kez Tür-
kiye şampiyonluğu, ferdi olarak Avrupa üçün-
cülüğü, üç kez takım halinde Avrupa şampi-
yonluğu, iki kez takım halinde dünya ikinciliği 
bulunuyor. İki sporcumuzdan da önemli başa-
rılar bekliyoruz” diye konuştu.

Şampiyonlar 
Büyükşehir’e 
imza attı

ç

Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü, Temmuz ayında Uludağ’da 
yapılacak Avrupa Dağ Koşusu 
Şampiyonası öncesi çok sayı-
da şampiyonlukları bulunan 
iki önemli atleti renklerine 
bağladı. 

Stadyuma ilk kazma 
vuruluyor

Velodromdaki spor tesislerinin tahli- 
ye işlemlerinde sona gelinirken, Gençlik  
Spor Genel Müdürlüğü’ne ait 65 bin met- 
rekarelik alanın 49 yıllığına alınmasıyla ilgili  
protokolün imzalanmasının ardından ihaleye çıkılacak.

Başkan Altepe, Ankara’da dü-
zenlenen ‘Bursa Gecesi’nde 

vitrine çıkan yeni stadyumun son 
maketinin herkes tarafından bü-
yük bir takdir kazandığını belirte-
rek, son teknoloji kullanılarak ya-
pılacak stadyumun yine Türkiye’ye 
örnek olacağını belirtti. Velod-
rom’daki Nilüferspor’un tahliyesiy-

le ilgili protokolü imzaladıklarını 
dile getiren Başkan Altepe, “Bura-
daki kulüplerin tahliyesinden on-
lara yer gösterilmesine kadar her 
konuyla Büyükşehir ilgileniyor. Bu 
nedenle projenin hayata geçmesi 
zaman alıyor. Burada kamulaştırıl-
ması gereken 28 bin metrekarelik 
alanı almıştık. Ancak stadyumu ya-

pacağımız alanda Gençlik Spor Ge-
nel Müdürlüğü’ne ait yaklaşık 65 
bin metrekarelik alan var. Bu alanı 
49 yıllığına almak için Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü’yle de protokol 
imzalayıp, hemen ihaleye çıkacağı. 
İki ay içinde ihaleyi sonuçlandırıp, 
ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” 
dedi.

ç
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Büyükşehir Belediyesi Acem-
ler Spor Salonu´nda gerçekleş-

tirilen karşılaşmalarda, serbestte 
Bursa´yı temsil eden Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, ilk müsaba-
kalarda başarılı bir performans ser-
giledi. D Grubu´ndaki ilk maçında 
Ankara Diyanet´i 6-1, ikinci karşı-
laşmasında da İller Bankası´nı 7-0 
mağlup eden Bursalı güreşçiler, iki 
maçı da kazanan Ankara Tedaş´la 
birincilik için mücadele etti. Bu kar-
şılaşmayı da 6-1 kazanan Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü, ilk haftayı 
6 puanla zirvede tamamlarken, Te-
daş 4 puanla ikinci sırada yer aldı.
Serbest stilde 20 takımın 4´erli 5 
grupta mücadele ettiği ligde ikinci 
hafta karşılaşmaları, 11 Aralık Cu-
martesi günü Ankara Yaşar Doğu 

Spor Salonu’nda yapıldı.Ata sporu 
güreşi başarıyla yaşatan Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü güreş takımı, 
Türkiye Serbest Güreş 1. Lig´inde 
de şampiyonluk iddiasını taşıdı-
ğını herkese gösterdi. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü güreşçileri, 

Ankara Tedaş Spor Kulübü’nü 7-0, 
İller Bankası Spor Kulübü’nü 7-0 ve 
Ankara Diyanet Spor Kulübü´nü de 
6-1 yenerek grubunda lider oldu. 
Bu skorla çeyrek finale çıkma hakkı 
kazanan sporcular, başarının haklı 
gururunu doyasıya yaşadı.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 
ev sahipliğinde Almira Otel’de düzenlenen ve 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
da katıldığı gecede konuşan Başkan Altepe, 
Bursa’da herkesin yürüme mesafede ulaşabi-
leceklerini tesislerde spor yapabilmesi için her 
semte spor kazandırma hedefinde olduklarını 
söyledi. 
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu Başkanı Cemal Vardar ise, Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağladığı desteklerle amatör 
sporun altın çağını yaşadığını belirtti.
Gecede, spora olan katkıları nedeniyle Başkan 
Altepe’ye Bursa Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu tarafından plaket verildi. Başkan 
Altepe’ye plaketi, Vali Şahabettin Harput verdi.
Kuruluş yıldönümü pastasının kesilmesiyle 
sona eren gecede sergilenen Büyükşehir Bele-
diyesi Atıcılar Spor Kompleksi projesinin ma-
ketleri de katılımcılar tarafından ilgiyle ince-
lendi.

ç

Başkan Altepe, Merkez Avcılık Atıcılık 
Spor Kulübü Başkanı Fuat Çiftliklioğlu 

ve kulüp üyelerini tarihi belediye binasın-
daki makamında ağırladı. Başkan Altepe’nin 
Çiftliklioğlu’ndan kulüp çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler aldığı görüşmede, Avcılık Atıcılık Spor 
Kulübü’nün yeni yerinde yapılacak tesisleri 
için hazırlanan protokol de imzalandı. Baş-
kan Altepe, Bursa’da sporun her dalına önem 
verdiklerini hatırlatarak, “Avcılık Atıcılık Spor 
Kulübü’ne yeni sebze hali yanında, Çevre Yolu 
üzerinde güzel bir tesis kazandırılacak. Bu du-
rum avcılık atıcılık sporu açısından önemli bir 
kazanım olacak” dedi.
 Atıcılar modern tesislerde çalışacak
Kulübün bugüne kadar Velodromda faali-
yetlerini sürdürdüğünü söyleyen Başkan 
Altepe, “Sporcular, artık kulübün yeni ye-
rinde, genişletilmiş alanda, yeni ve modern 
bir tesiste çalışmalarını sürdürecek. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Uludağ 
Üniversitesi’nden alınan bu arazi artık kulü-
bün kullanımına veriliyor, eksikler kısa sürede 
tamamlanacak” diye konuştu.

3 gün boyunca süren şampi-
yonada kıyasıya geçen maç-

ların ardından dereceye giren 
sporculara toplam 7 bin lira para 
ödülü dağıtıldı. Şampiyonaya Bur-
sa dışından gelen usta ıstakalar da 
yoğun ilgi gösterirken toplam 48 
sporcu birbirleriyle kıyasıya mü-
cadele etti. Şampiyonada dereceye 
giren sporculara ödüllerini Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı İlhan Satık ve 

o r g a n i z a s -
yona ev sa-
hipliği yapan 
Ümit Demircan 
verdi. Şampiyonaya ka-
tılan sporcuları tebrik 
eden Büyükşehir Bele-
diyespor Kulüp Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık, 
Bursa’da Bilardo us-
talarını ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek, Büyük-
şehir Belediyespor 
Kulübü olarak bilardo 
sporunu Bursa’da daha 

iyi noktalara getirmek 
için çaba sarf ettiklerini 

ifade etti. Şampiyonada ilk 
3’e giren sporcular: 1.Can 

Çapak – İstanbul – ödül: 
1800 tl 2.Adem Özçelik – An-

kara – ödül: 1100 tl 3. Hamit Ak-
kaya – Eskişehir – ödül: 500 tl

Avcılık Atıcılık 
Spor Kulübü’ne 
yeni tesis

ç

Bursa Merkez Avcılık Atıcılık Spor 
Kulübü’ne yeni tesis kazandıra-
cak olan protokol, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile Merkez Avcılık Atıcılık Spor 
Kulübü Başkanı Fuat Çiftliklioğlu 
tarafından imzalandı.

ç

Şampiyonlara  ödül yağmuru

Büyükşehir güreşçileri zirvede

Amatör sporun 
gurur gecesi

Büyükşehir Bele-
diyespor ve Klasis 
Bilardo salonu tara-
fından düzenlenen 
Özel 3 Band Bilardo 
Şampiyonası’nda dere-
ceye giren sporculara 
ödül yağdı. 
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Uluabat’a ‘Nil’ modeli
Bursa’nın turizmden daha fazla 
pay alabilmesi için tarihi ve kül-

türel mirasın yanında dağ, ova, göl ve 
şelale gibi kentin doğal kaynaklarını 
etkin bir şekilde kullanmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, Uluabat 
Gölü’nü turizme açmaya hazırlanıyor. 
Bu konuyla ilgili olarak DSİ başta ol-
mak üzere ilgili kurumlarla toplantı 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, daha sonra Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Sey-
fettin Avşar ve Büyükşehir Belediye-
si Başkan Danışmanları ile birlikte 
Uluabat’ta incelemelerde bulundu. 
Göl denizle buluşacak
Kirmasti Çayı’ndan beslenen ve 13 bin 
500 hektar alana sahip Uluabat Gölü 
çıkış kanalında 1950’li yıllarda çekilen 
fotoğraflarda gemilerin görüldüğünü 
belirten Başkan Altepe, Uluabat Çıkış 
Kanalı’nın yaklaşık 30 kilometrelik bir 
güzergahı takip edip, Kocadere aracılı-

ğıyla Marmara Denizi’ne döküldüğünü 
hatırlattı. Bu güzergahta yapılacak dü-
zenlemelerle Marmara Denizi ile Ulua-
bat Gölü’nü buluşturacaklarını dile ge-
tiren Başkan Altepe, kot farkı sayesinde 
tuzlu su ile tatlı suyun birbirine karış-
masının da önüne geçileceğini söyledi.
Doğal marina
Proje kapsamında kanalın komple te-
mizleneceğini ve hat boyunca önemli 
bir rekreasyon alanı kazandırılacağını 
ifade eden Başkan Altepe, “Marmara 
Denizi’nden giren yatlar için Uluabat, 
doğal bir marina olacak. Aynı zaman-
da 30 kilometrelik hat boyunca Nil 
Nehri’nde olduğu gibi nehir gezileri 
düzenlenecek. Hayata geçirilecek rek-
reasyon alanları, kafe ve restoranlar-
la bölge ekonomisi canlanacak. Avan 
projeleri hazırlıyoruz. DSİ başta olmak 
üzere tüm kamu kurumları ile yaptığı-
mız toplantıda projenin uygulanabilir 
olduğunu gördük. Bursa’ya önemli bir 

vizyon katacak bu projede ilgili kamu 
kurumlarıyla birlikte çalışacağız. Pro-
je tamamlanıp, kurumlardan onaylar 
alınınca çalışmaları başlatacağız” diye 
konuştu.
Olası su baskınları  
önlenecek
Bölge turizmine yönelik hazırlanan 
projenin aynı zamanda bölgedeki olası 
su baskınlarını da önleyeceğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Çınarcık Bara-
jı ve elektrik üretiminin sağlanacağı 
kuvvet tüneli önümüzdeki günlerde 
devreye alınıyor. Kuvvet tünelinden 
gelen sular göle tahliye edilecek. Böy-
lelikle göldeki oksijen oranı artar-
ken, su akışı hızlanacak. Yapacağımız 
proje ile fazla gelen suların Marmara 
Denizi’ne akışı sağlanacak ve bölgede 
su baskını yaşanmayacak. Bölgedeki 
arazilerin korunması ve yaşanabilir 
bir çevre için de bu proje büyük önem 
taşıyor” dedi.

ç

Büyükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü’nü, Marmara Denizi’ne bağlayacak projeyle bölgeyi 
turizme açıyor. 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi Salonu’nda düzenle-

nen ‘Muharrem Ayı ve Kardeşlik’ konulu kon-
feransa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve eşi Hüsniye Altepe, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, belediye 
başkanlarının eşleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Konferans öncesi konuşan Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Pala, Büyükşehir Belediyesi 
ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve örnek 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Gönül 
Dostları Kadın Çalışma Grubu’nun güzel işlere 
imza attığını da dile getiren Pala, konferansın 
düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Altepe 
ve eşi Hüsniye Altepe’ye teşekkür etti. 
Daha sonra ise Karabaşi Veli Kültür Merkezi 
semazenlerinin ney dinletisi ve sema gösterisi 
davetliler tarafından beğeniyle izlendi.
Van 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Şa-
ban Karasakal ise, padişahlar kenti Bursa’ya, 
Üsküp’e, Kosova’ya yapılan hizmetlerle mane-
vi irtibatın kopmasına izin vermeyen Başkan 
Recep Altepe ve toplantıyı organize eden eşi 
Hüsniye Altepe’ye teşekkür etti.

‘Muharrem ayı
ve kardeşlik’
konferansı

ç

Bursa Kent Konseyi Gönül Dost-
ları Kadın Çalışma Grubu tarafın-
dan düzenlenen ‘Muharrem ayı 
ve kardeşlik’ konulu konferansta 
konuşan 100. Yıl Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Şaban Ka-
rasakal, çağı anlamadan İslam’ın 
anlaşılamayacağını, Peygamberi-
mizin kişisel tarihini almadan da 
çağın anlaşılamayacağını söyledi.


