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Zindan Kapı gün yüzüne çıkıyor

Bursa’nın tarihi değerine değer 
katan ve köklü kültürel mirasını 
geleceğe taşıyan çalışmalara imza 
atan Büyükşehir Belediyesi, harabe 

ve binaların arasında kaybolan surlardan 
sonra Zindan Kapı’yı da 2500 yıl önceki 
orijinalliğine kavuşturuyor.

‘Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir 
Bursa’ hedefiyle Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisi’nde inşa edilen çamur yakma 
tesisinde üretim başladı.
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Bursa surlarının en önemli 
kapılarından olan Zindan 
Kapı günyüzüne çıkıyor.
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Ramazan bereketi
sınırları aştı

İznik’e 36 milyonluk 
ulaşım yatırımı 

Gemlik Meydanı
denizle buluşuyor

Bursa’nın kent merkezinde olduğu gibi ilçeler-
de de ulaşım yatırımları hız kesmiyor. İznik’te 
köy yolları bile sıcak asfalta kavuştu. 

Proje kapsamında sahilde bulunan çay 
bahçeleri kaldırılırken, meydanla denizin 
bütünleşmesi sağlanmış oluyor.     

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma içinde 
geçmesi için kent merkezi ve tüm ilçelerde iftar 
sofraları kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bal-
kanlardan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada 

her gün binlerce kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturdu. 

Sayfa 3 Sayfa 5



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 2

Akıllı uygulamalarla
kavşakta verimlilik arttı
Orhaneli kavşağında, döner adanın kaldırılmasıyla hayata geçirilen akıllı 
kavşak uygulamasıyla birim zamanda geçen araç sayısı yüzde 40 artarken, 
ışıklarda bekleme süresi ise yüzde 50’nin altına indi. 

Daha önce Ankara yolu 
üzerinde Mimar Sinan 
Kavşağı’nda uygulanan ve 
ortadaki döner adanın kal-

dırılmasıyla aynı daha fazla araca 
geçiş imkanı sunan yöntem bu kez, 
günün her saati trafiğin kilitlendiği 
İzmir yolu üzerindeki Orhaneli 
Kavşağı’nda uygulandı. Kavşak or-
tasındaki döner ada kaldırılırken, 
otomatik sinyalizasyon sisteminin 
olduğu tüm yönlere sensorlar yer-
leştirildi. Araç yoğunluğu sensorlar 
aracılığıyla otomatik sinyalizasyon 
sistemine iletilirken, yoğunluğun 
fazla olduğu yöndeki araçlara daha 
uzun süre geçiş hakkı tanınması ile 
kavşaktaki genel yoğunluk büyük 
ölçüde ortadan kalktı. Yapılan 
ölçümlerle birim zamanda geçiş ya-
pan araç sayısının yüzde 40 arttığı 
ve bekleme sürelerinin de yüzde 
50’nin altına indiği saptandı.
Düğümler çözülüyor
Bursa’nın ulaşılabilir bir kent 
olması, özellikle de kent içindeki 
düğümlerin çözülmesi için yoğun 
çaba harcadıklarını dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, “Her bölgenin yapısına 
ve yoğunluğuna göre özel projeler 

geliştiriyoruz. Kurduğumuz sistem-
lerle birlikte trafiğin akış yönlerine 
doğru sürekli ölçümlemeler yapılı-
yor. Yoğunlaşan bölgelerin rahat-
latılması ve akışkan hale gelmesi 
için bilimsel çalışmalarla çözümler 
üretiliyor. Orhaneli Kavşağı’nda 
da döner ada dediğimiz orta adayı 
kaldırdık. Alanın genişletilme-
siyle birlikte bağlantı yolları da 
genişletildi ve ek şehitler yapıldı. 
Tüm yönlerde yerlere sensorlar 
yerleştirildi. Duyarlı sensorlar sa-

yesinde hangi hatta ne kadar araç 
biriktiği otomatik sinyalizasyona 
bildiriliyor ve yoğunluğun fazla 
olduğu bölgede daha uzun süre 
geçiş hakkı tanınıyor. Uygulanan 
bu akıllı sistemle birim zamanda 
geçen araç sayısının yüzde 40 arttı-
ğını ve ışıkta bekleme sürelerinin 
ise yüzde 50’nin altına düştüğünü 
gördük. Tüm önemli kavşakları-
mızda bu uygulamayı yapacağız” 
diye konuştu.

Yüksek İhtisas’a
Yonca Kavşak

Gündoğdu yolu
gün sayıyor

Yıldırım ilçesinde trafiğin kalbi ko-
numundaki Yüksek İhtisas Kavşağını, 
yonca kavşak olarak yeniden düzen-
lemek için düğmeye basıldı. 

Ankara – İzmir karayolu üzerinde bulunan, 
Prof. Tezok Caddesi ile Samanlı Caddesi’nin 
kesiştiği ve çevre yoluna bağlantının da 
sağlandığı Yüksek İhtisas Kavşağı’ndaki 

yoğunluk da yonca kavşak düzenlemesi ile ortadan 
kaldırılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, nüfusu 700 bine ulaşan Yıldırım’da Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nın önemli bir bağlantı noktası olduğunu 
belirterek, burada yoğunluğun ortadan kalkması ile 
şehir içi trafiğin de nefes alacağını söyledi. Kent içi 
trafiğin rahatlatılmasına yönelik yeni yeni projeler 
ürettiklerini dile getiren Başkan Altepe, “Yüksek 
İhtisas Kavşağı aslında başlangıçta yonca kavşak 
olarak yapılmalıydı. Önümüzdeki yıllarda bu uygula-
manın tamamlanması için burayı yonca kavşak olarak 
planlara işledik. Yeni proje ile 4 luptan oluşan bir 
yonca yapılacak. Yüksek İhtisas Hastanesi alanındaki 
ilk lup ile çalışmalara başlayacağız. Kamulaştırmalar 
tamamlandıkça diğer luplar da yapılacak. Bu proje ile 
kent içi ulaşım rahatlamış olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme 
çalışmaları 5 milyon TL’lik maliyetle yapı-
lan ve Dereçavuş’u Kurşunlu sahil bandına 
ulaştıran Gündoğdu Yolu’nda inşaat yoğun bir 

şekilde sürüyor. Bursalıları Kurşunlu sahil bandı-
na ulaştıran yolun özellikle yaz aylarında ağırlıklı 
olarak kullanıldığını belirten Başkan Altepe, mevcut 
yolun artan yoğunluk karşısında yetersiz kaldığını 
hatırlattı. Gelen talepler üzerine harekete geçtikle-
rini ve Gündoğdu Yolu’nun sağ ile sol kısımlarından 
paralel olarak genişleme ve yenileme çalışmalarını 
başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Gündoğdu-Dereçavuş arasındaki yol 
mevcutta yaklaşık 6 metre genişliğindeydi. Şu anda 
2 katına yani 12 metreye çıkartılıyor. Tüm bu yatırım 
için yaklaşık 5 milyon TL harcamış olacağız” dedi. 
Yapılan çalışmalarla birlikte Gündoğdu Yolu’nun daha 
kullanışlı hale geldiğini vurgulayan Başkan Altepe, 
“Lüzumsuz virajlar kaldırılıyor. Eski virajlar sert iken 
yeni virajlar yumuşak hale getiriliyor. Böylelikle sürüş 
daha kolaylaşmış oluyor” diye konuştu. 

Yıldırım’ın iki yakası viyadükle bağlanıyor
Şehir içi trafikteki kör düğümleri farklı projelerle çözen Büyükşehir Beledi-
yesi, Yıldırım’da Sarı Caminin batı kısmında yapılacak viyadükle Kurtuluş 
Caddesi’ni, Karlıdağ ve Vişne Caddelerine bağlayacak. 

Özellikle raylı sistem hattının geçmesinin ardın-
dan kuzey – güney ekseninde ikiye bölünmüş 
olan Yıldırım ilçesinde iki yaka arasındaki bağ-
lantı Gökdere ve İhtisas Kavşakları ile sağlanır-

ken, bu noktalarda oluşan yoğunluk viyadük projesiyle 
ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan proje kapsamında Kurtuluş Caddesi’nin 
devamında yapılacak viyadük, Ankara yolu üzerinden 
Sarı Caminin batı kısmından Karlıdağ ve Vişne Caddele-
rine bağlanacak. Araçlar için gidiş geliş olarak yapılacak 
viyadükte yaya yolu da bulunacak.
Kör düğümleri çözüyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle 
kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla kör düğümleri 
çözmek için hiçbir yatırımdan kaçınmadıklarını söyledi. 

Raylı sistemin geçmesinin ardından Duaçınarı bölge-
sinde Yıldırım’ın iki yakasının birbirine bağlanmasının 
uzun yıllardır önemli bir beklenti olduğunu belirten 
Başkan Altepe, bu beklentiyi viyadük projesiyle hayata 
geçireceklerini belirtti. Proje çalışmalarının tamamlan-
mak üzere olduğunu ve kısa zamanda ihaleye yapıp, 
çalışmaları başlatmak istediklerini kaydeden Başkan 
Altepe, “Kurtuluş Caddesi’nin devamına yapılacak 
viyadükle Sarı Caminin batı kısmından Karlıdağ ve 
Vişne Caddelerine bağlantı sağlanmış olacak. Bu sayede 
daha önce İhtisas ve Gökdere Kavşaklarından yapılan 
karşıya geçişler bu viyadükten kolaylıkla yapılabilecek. 
Böylelikle Duaçınarı ve Davutdede bölgesinde trafik 
nefes alırken, Gökdere ve İhtisas Kavşaklarının yükü de 
azalmış olacak” dedi.
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Bursa’yı daha kolay ula-
şılabilir bir şehir haline 
getirmek amacıyla ula-
şım hizmetlerine büyük 

önem veren Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, Büyük-
şehir Belediyesi bürokratlarıyla 
birlikte BUTTİM ve civarında 
incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın trafiğine nefes aldır-
maya devam ettiklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Bu konuda hızla 
projelerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Özellikle yolların olmadığı 
ve ulaşımın sıkıntıda yaşanan 
bölgelerde, alternatif projeler 
üretme konusunda çalışmaları-
mız hızla sürüyor. Kent merke-
zinde, BUTTİM ve fuar alanının 
olduğu bölgeden Yıldırım’a ge-
çişin olmayışı bölgedeki önemli 
bir sıkıntıydı” diyerek alternatif 
çözümden söz etti.
Alternatif güzergah 
Başkan Altepe, bölgeye ge-
len sürücülerin yine İstanbul 
Caddesi’nden mevcut Çevre 
Yolu’nu kullanıp Soğanlı bölge-
sinden geri dönerek Yıldırım’a 
gidebildiğini hatırlatarak, “Biz 
de BUTTİM ve fuar alanından 
direk Yıldırım’a geçilebilmesi 

için alternatif bir güzergah 
ürettik. Artık fuar alanının 
Batı tarafından şantiyemizin 
bulunduğu alanın yanından bir 
güzergah çizerek, fuar alanın-
dan direk Batı’ya doğru gelme 
imkanına sahip olacağız. Burada 
Nilüfer Çayı üzerinde bir köprü 
inşa ediyoruz. Bu köprünün de 
projeleri yapıldı” dedi.
Çalışmanın tamamlanmasının 
ardından, köprüyü geçerek 
direk Demirtaş yonca kavşağına 
bağlantı yapılacağını ifade eden 
Altepe, böylece Yıldırım’a geçi-
şin de kolaylaşacağını söyledi.
Başkan Altepe, bu sayede 
bölge trafiğinin rahatlayacağı-
na da değinerek, “Yıldırım ile 
BUTTİM arasındaki bağlantı 
kurulmuş oluyor. Artık BUTTİM 
civarı, fuar alanı, Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi (BTM) 
ve yeni adliye sarayı bölgesin-
den gelen vatandaşlarımız bu 
yolla Yıldırım’a ulaşabilecekler. 
Osmangazi tarafından geçmek 
zorunda kalmayacaklar. Bölgeyi 
rahatlatacak güzel bir köprü ça-
lışması, kısa zamanda tamamla-
nacak ve trafiğe nefes aldıracak” 
diye konuştu.
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Ulaşımda engeller köprülerle aşılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamın-
da, BUTTİM bölgesi ile Demirtaş Kavşağı arasına, Nilüfer Çayı üzerine yapılacak yeni köprü, bölgeden Yıldırım’a ulaşımı 
kolaylaştıracak. 

Erikli Kavşağı’na
yaya üst geçidi
BursaRay hattı nedeniyle imkansız 
hale gelen Erikli ile Hacıvat mahal-
leleri arasındaki karşılıklı ulaşım, 
Erikli Kavşağı’nda planlanan ve 
ihale çalışmaları tamamlanan üst 
geçitle çözüme kavuşuyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın 
ulaşılabilir ve erişilebilir olması konusun-
daki çalışmaları büyük bir hızla sürdür-

düklerini söyledi. Özellikle halkın talepleri doğ-
rultusunda kent merkezindeki uygulamaları vakit 
kaybetmeden gerçekleştirdiklerini belirten Başkan 
Altepe, onlardan birinin de Erikli-Hacivat arasın-
daki ulaşım sıkıntısı olduğunu ifade etti. BursaRay 
Hattı nedeniyle Ankara Yolu Erikli Kavşağı’ndan 
Erikli ile Hacivat arasındaki ulaşımın imkansız 
hale geldiğini ve bu konuda yoğun şikayet aldıkla-
rını belirten Başkan Altepe, sıkıntıyı gidermek için 
bölgede üst geçit yapacaklarını açıkladı. Üst geçit 
için ihale çalışmalarını tamamladıklarını ve inşaat 
için gün saydıklarını söyleyen Başkan Altepe, “Pro-
jesi ve ihale süreci tamamlanan üst geçit inşallah 
buraya monte edilecek. Monte işlemi bittikten son-
ra inşallah Erikli ile Hacivat arasındaki karşılıklı 
yaya ulaşımı mümkün hale gelecek.  Şu anda tüm 
hazırlıklarımız bitti. İnşallah en kısa zamanda bu 
hizmeti de tamamlayıp üst geçidi halkın kullanımı-
na açmış olacağız” dedi. 

Merkeze sonradan bağlanan 17 ilçede köylere giden grup yollarını bile sıcak 
asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, İznik’in İnikli, Elbeyli, Tacir ve Ömerli 
bölgelerine uzanan 10,5 kilometrelik yolu da sıcak asfalta kavuşturdu. 

Bursa’da 
ulaşımı 
sorun 
olmaktan 

çıkarmak amacıyla 
raylı sistem, yeni 
yol ve yol geniş-
letme ile köprü ve 
kavşak düzenleme 
çalışmalarını hız 
kesmeden sürdü-
ren Büyükşehir Be-
lediyesi, merkeze 
sonradan bağlanan 
10 yeni ilçede de 
ulaşım kalitesini artıra-
cak çalışmalara hız verdi. 
Yıllar sonra köy grup 
yollarını bile sıcak asfaltla 
tanıştıran Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırım-
larından İznik ilçesi de 

önemli bir pay aldı. İlçede 
yol düzenleme ve asfaltla-
ma için yapılan yatırım 36 
milyon TL’yi aştı.
Yol medeniyettir
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 

‘yol medeniyettir’ ilkesi 
doğrultusunda merkezde 
olduğu gibi tüm ilçelerde 
ulaşım yatırımlarına ağır-
lık verdiklerini söyledi. 
Tüm ilçelerde köylere 
giden yolların asfaltlan-

dığını, köy grup 
yollarının sıcak 
asfaltla tanıştığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “İznik ilçe-
sinde de bugüne 
kadar 32 milyon 
TL’lik ulaşım yatırı-
mı yapmıştık. Bu 
İznik tarihinde yol 
konusunda büyük 
bir hizmet. Şimdi 
de İnikli, Elbeyli, 
Tacir ve Ömerli 
bölgelerine uzanan 

10,5 kilometrelik ilave 
yolun yapımı da tamam-
landı. Bu yola harcanan 
4 milyon TL ile İznik’te 
ulaşıma ayrılan kaynak 36 
milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Merkez trafiği yüklerinden bir bir arınıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Ka-

rayolları işbirliğinde yaptığı 
Panayır Köprüsü’nde imalat 
hızla sürürken, Yeniceabat 

üzerinden Yunuseli yoluna, buradan 
da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 
ile Mudanya yoluna bağlantının 
sağlanmasıyla önemli bir alternatif 
güzergah hayata geçirilmiş olacak.
Trafik nefes alacak
Kent içi trafiği rahatlatmak için al-
ternatif çözümler üretmeye devam 
ettiklerini dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 

“İstanbul Caddesi’nin doğusu ile 
batısı Panayır köprüsü ile bağla-
nacak. Bunun yanında Yunuseli 
kanalına yaptığımız 3 ayrı köprü ile 
Yeniceabat’ın hemen güneyinden 

geçen yeni yol çalışmaları tamam-
lanıyor. Mudanya istikametinden 
gelen vatandaşlarımız,  Recep 
Tayyip Erdoğan bulvarından yeni 
yaptığımız 3 köprüyü kullanacak, 
yeni açtığımız yolu kullanarak, 
Panayır Köprüsü’nden geçecek. 
Demirtaş Köprülü Kavşağı’nı da 
kullanarak, Yıldırım’a ulaşacaklar. 
Böylelikle kent içi trafik kullanılma-
dan Mudanya ile Yıldırım arasında 
alternatif bir güzergah oluşacak. 
Bursa trafiği de nefes alacak” diye 
konuştu.

İznik’e 36 milyonluk ulaşım yatırımı
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Mudanya sahili artık şekilleniyor

Her alanda marka 
kent olabilmek için 
Bursa’nın sahip olduğu 
tüm değerleri en iyi 

şekilde kullanan Büyükşehir 
Belediyesi, kentin turizm pasta-
sından aldığı payı artırabilmek 
için kültür turizmi ve dağ turiz-
minin ardından sahil turizmi 
çalışmalarını da hız kesmeden 
sürdürüyor. Gemlik, Mudanya 
ve Karacabey Boğazı’nı da içine 
alan yaklaşık 115 kilometrelik 
deniz sahili ve 180 kilomet-
reyi bulan göl sahillerini her 
bölgenin yapısına özel projelerle 
turizme kazandırmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi, bu 
doğrultusunda en önemli çalış-
mayı Mudanya sahilinde hayata 

geçiriyor. İhale sürecinde yaşa-
nan hukuki sorunlar nedeniyle 
aksamaya uğrayan Mudanya 
sahilinin ilk etabı olan Mütareke 
Evi ile Belediye Binası arasın-
daki bölümde dolgudan zemin 
kaplamaya ve kent mobilyaları-
nın montajına kadar çalışmalar 
büyük ölçüde tamamlandı.    
Bu yaz kullanılacak
Çalışmaları yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Mudanya merke-
zindeki sahil bandının bu yaz 
en güzel şekilde kullanılabil-
mesi amacıyla çalışmalara hız 
verdiklerini söyledi. Bursa’nın 
tüm değerlerini ortaya çıkarmak 
için yoğun çaba harcadıkları-
nı dile getiren Başkan Altepe, 

“Bursa’nın fazla bilinmeyen bir 
özelliği de sahil kenti oluşu. 
Tüm deniz ve göl sahillerimizin 

en iyi şekilde kullanılması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu çalışmaların en önemlile-

rinden biri de Mudanya sahil 
düzenleme projesi. Haziran 
sonunda Belediye önünden 
BUDO iskelesine kadar olan 
bölüm tamamlanmış olacak. 
Şu anda Mütareke binasından 
Belediye önüne kadar olan 
kısım büyük ölçüde tamamlandı. 
Zemin kaplama, dolgu ve kent 
mobilyaları imalatları devam 
ediyor. Halkımız kısa süre sonra 
burayı rahatlıkla kullanabilecek, 
burada çayını kahvesini içip, 
sahilin tadını çıkaracak. Haziran 
sonuna kadar da Belediye önü 
ile BUDO iskelesi arasındaki 
bölümün betonlama işi bitmiş 
olacak. Hızlı bir şekilde topar-
lanması için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi.

Özgür Sitesi’nde dönüşüm başladı
Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla hayata geçirilen 0,50 
emsal artışı uygulamasından yararlanan 18 blokluk Özgür Sitesi’nde 
dönüşüm, eski binaların yıkımıyla başladı. 

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

kent genelindeki dönüşümü de tetiklemiş oldu. 
Bu uygulamadan yararlanmak için başvuran 154 
sitenin dosyası Büyükşehir’den geçerken, Nilüfer 
ilçesindeki Özgür sitesinde de dönüşüm yıkımla 
başlamış oldu. Halen 18 bloktan oluşan site yeni 
proje ile 9 bloktan oluşacak ve 2 bin 500 metrekare 
ilave yeşil alan kazanılmış olacak. Proje kapsa-
mında 400 araçlık otopark sorunu da yer altına 
çözüme kavuşturulurken, modern görüntüsü ve 

çevre düzenlemeleriyle bölgeye değer katacak 
Özgür Sitesi’nin sakinleri depreme karşı son derece 
güvenli konutlara sahip olacak.
Deprem yıkmadan kendimiz yıkıyoruz
Özgür sitesi kentsel dönüşümü kapsamında eski bi-
naların yıkım törenine katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 1999 depreminin ardından 
mevcut yapı stoğunun yeni sisteme göre mutlaka 
gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, depreme 
karşı riskli binaların da acilen yenilenmesi gerek-
tiğini hatırlattı. Her an gelebilecek bir depreme 
karşı vatandaşların güvenilir konutlarda oturabil-
mesi için gerekli her adımı attıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, “Kentsel dönüşüm için vatandaşla-
rımızdan gelen tüm projeleri titizlikle inceliyoruz. 
Kriterlere uygun olanları da onaylıyoruz. Şuana 
kadar 154 kentsel dönüşüm dosyasına onay verdik. 
Böylelikle binlerce riskli daire yıkılıyor, yerine 
sağlam, güvenli, sosyal donatı alanları olan yüksek 
yaşam kalitesine sahip daireler yapılıyor. Toplam 
18 bloktan oluşan Özgür Sitesi de yeni proje ile 9 
bloktan oluşacak ve 2 bin 500 metrekare ilave yeşil 
alan kazanmış olacağız. Halen 50 araçlık olan oto-
park ise, 400 araçlık olarak yer altında yapılacak. 
Yeşil alanlar, spor alanları ve sosyal donatı alanları 
olacak. Bu binaları deprem yıkmadan biz kendi 
elimizle yıkıyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için 
her şeyden daha değerli” diye konuştu.

Sahile estetik dokunuş
Bursa’nın gerçek anlamda bir sahil kenti olması için 115 

kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl 
sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, Gemlik ilçe merkezindeki sahil şeridini de daha 

estetik ve vatandaşlar için daha güvenli hale getiriyor. Gemlik 
Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 
Manastır bölgesinden üniversiteye kadar uzanan yaklaşık 4 kilo-
metrelik güzergah boyunca yayalar için tretuvar düzenlemeleri 
ve yamaçlara da yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor.
Yürüyerek gezilebilecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile birlikte Manastır bölgesinde 
devam eden tretuvar düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. 
Bursa’nın denize açılan kapılarından biri olan Gemlik’in gerçek 
anlamda bir sahil kendi olabilmesi için çalışmalarını aralıksız 
sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altepe, “Manastır’dan üni-
versiteye kadar olan 4 kilometrelik sahil şeridi yeniden düzen-
leniyor. Yamaçlar temizlendi, yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor. 
Yeşil alanlara araçların girmemesi için gerekli çalışmalar yapılı-
yor. Bu çalışma ile Gemlik sahili boydan boya yürüyerek gezilebi-
len bir hale geldi” diye konuştu.

 Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sahil düzenleme çalışmalarından-
biri olan Mudanya sahilinde Mütareke Evi ile Belediye Binası arasındaki    
bölüm tamamlandı.
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Bursa’nın gerçek an-
lamda bir sahil kenti 
olması için 115 ki-
lometre deniz sahili 

ve yaklaşık 180 kilometrelik 
göl sahilinde çalışmaları 
aralıksız sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, Gemlik ilçe 
merkezindeki sahil şeridine 
de ayrıcalıklı bir kentsel 
tasarım projesi kazandırıyor. 
Gemlik Belediyesi ile işbir-
liğinde gerçekleştirilen ça-
lışma kapsamında, sahildeki 
çay bahçeleri kaldırılırken, 
iskelenin bulunduğu alanda 
deniz dibini dolduran çamur 
atıklarının da temizliğine 
başlandı. Yine sahilde deniz 
dolgu çalışmaları devam 
ederken, artık ilçe meyda-
nı ile deniz bütünleşecek, 
deniz havası tüm ilçeyi 

kuşatacak.
Meydan denize açılıyor
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, bera-
berindeki Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz ile 
birlikte sahilde devam eden 
çalışmaları yerinde incele-

di. Bir sahil kenti olmasına 
rağmen Gemlik’te meydan-
dan denizin görünmediğini, 
sahil kentine yakışmayan 
görüntülerin olduğunu be-
lirten Başkan Altepe, Gemlik 
Belediyesi ile ortak yürüt-
tükleri çalışma ile ilçeye 
sahil kentine yakışır, güzel 
bir kentsel tasarım projesi 
kazandırdıklarını söyledi. 
Deniz ile meydan arasında 
adeta bir set gibi duran çay 
bahçelerinin proje kapsa-
mında kaldırıldığını dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Çamur 
temizleme makineleriyle 
onlarca yıldır bekleyen ça-
murları temizledik. Bunun 
yanında 25 metre genişli-
ğinde ve 160 metre boyunca 
dolgu çalışması yapıyoruz. 
Çay bahçelerini kaldırdık. 

Böylelikle sahil her zaman 
açık kalacak. Meydandan 
bakıldığında deniz görüle-
bilecek. Manastır’dan suni 
ipek fabrikasına kadar tüm 
Gemlik sahili yürüyüş yolları 
ve rekreasyon alanlarıyla 
donatılacak. Toplamda 
9 bin metrekare alanda 
düzenleme yapıyoruz ve 
3500 metrekare alanda da 
dolgu gerçekleşecek. Artık 
Gemlik’te meydan denizle 
kucaklaşıyor” diye konuştu.
Gemlik Belediye Başkanı Re-
fik Yılmaz da “Çay bahçeleri 
küçültülüyor. Deniz havası 
artık iç kısımlara kadar sira-
yet edecek. Projeyi ilçemize 
kazandırdıkları için Başka-
nımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

Ataevler’deki Emek 
23 sitesinde de 
dönüşüm yıkımla 
başlamış oldu. 

Halen 10 bloktan oluşan site 
yeni proje ile 5 bloktan olu-
şacak ve 5 bin metrekarenin 
üzerinde yeşil alan ve sosyal 
donatı alanı düzenlemesi 
yapılacak. Proje kapsamın-
da her daire için bir kapalı 
otopark yeri hazırlanırken, 
modern görüntüsü ve çevre 
düzenlemeleriyle bölgeye 
değer katacak Emek 23 
sitesinde inşaatların 18 ayda 
tamamlanması hedefleniyor.
Öncelik güvenlik 
Emek 23 sitesi kentsel 
dönüşümü kapsamında eski 
binaların yıkım törenine 
katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, yapı-
lacak projenin birçok özelli-
ği bünyesinde barındırdığını 
belirterek, kendileri için en 
önemli önceliğin güvenli ve 
kaliteli yapılar olduğunu ha-
tırlattı. Mevcut binalardaki 
betonların C9 standardında 
olduğunu, yeni yapılacak 
projede ise betonların C35 
standardında kaya gibi 
beton olacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Halkımızın 
huzur içinde yaşam süreceği 
güvenli binalarda oturması-
nı istiyoruz. Deprem her an 
gelebilir. Bölgemizde 1999 
depremini yaşadık. Bursa’da 
da yıkılan binalar oldu. Bur-

sa merkezli bir depremde 
ise bu binaların ayakta kal-
ması mümkün değil. Bu ne-
denle acele etmeliyiz. 1999 
depreminden sonra birço-
ğumuz çadırlarda, köylerde 
yaylalarda kaldık. Ancak kış 
gelince hasar gören evleri-
mizi sıvayıp, boyayıp, tekrar 
oturmaya başladık. Bunun 
için bir an önce binalarımızı 
güvenli hale getirmeliyiz. 
Bu iş konuşmakla olmuyor. 
Depremden sonra güvenlik 
katsayıları yüzde 60 arttı. 
Yani bizim 2000 yılından 
önce yapılan tüm binaları 
yenilememiz gerekir” diye 
konuştu.
Enerji üretecek
Emek 23 sitesinin dönüşü-
münü yapacak olan Mer-
san Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Günay da 
yapılacak projenin özellikle-
ri hakkında bilgi verdi. Proje 
kapsamında güneş ener-
jisinden elektrik enerjisi 
elde edileceğini dile getiren 
Günay, “Elde edilen elektrik 
enerjisi devlete satılacak, 
geliri ise site yönetimine 
kalacak. Gri Su sistemi uy-
gulaması yapacağız. Lavabo 
ve çatılardan gelen suları 
150 tonluk depolarda filtre 
ettikten sonra sulama ve 
klozetlerde kullanacağız. 
Bu aynı zamanda önemli bir 
çevreci proje” diye konuştu.
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İçme suyunda
hedef aşılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyo-

nuyla Bursa’nın geleceğine damgasını 
vurmaya aday projelere imza atan BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, Ocak-Mayıs 2017 

dönemini kapsayan beş aylık dönemde 279 kilo-
metrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. 
Söz konusu imalat tutarının yılsonu için belirle-
nen 475 kilometrelik içme suyu hattı hedefinin 
aşılacağını gösterdiğini belirten BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 17 ilçenin tama-
mında yapımı devam eden 87 adetlik su deposu 
inşaatının ise 2017 sonunda tamamlanacağını 
sözlerine ekledi.

Mekan ve yaşam kalitesi artıyor
Emsal artışı uygulamasından yararlanan 10 blokluk Emek 23 Sitesinde dönüşüm, 
eski binaların yıkımıyla başladı. 

Cephaneliğe imar
söz konusu değil
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Cephanelik böl-
gesinin imara açılmasının söz 
konusu olmadığını söyledi. 

Bölgenin askeriyenin insiyatifinde 
bulunduğunu ve alanı Büyükşehir 
Belediyesi olarak imara açma-
larının mümkün olmadığını dile 

getiren Başkan Altepe, “Kamuoyunda san-
ki burasının tarafımızdan imara açılacağı 
şeklinde bir yanıltma var. Bizim böyle bir 
talebimiz yok, olamaz da. Cephanelik’in 
zaten bizimle bir alakası yok. Burası aske-
riyenin insiyatifinde bir bölge ve istesek 
de müdahil olamayız. Giremediğimiz 
bölgede ne yapabiliriz ki? Bizim ne imar 
ne de başka bir talebimiz var” dedi.  
İmar talebi Nilüfer Belediyesi’nden 
Başkan Altepe, Cephanelik’in imara 
açılması konusunda Nilüfer Belediyesi’nin 
resmi bir başvurusunun bulunduğunu da 
açıkladı. 2016 yılında yapılan başvuruda 
Cephanelik’e sosyal tesis, fizik tedavi mer-
kezi, yüzme havuzu, tenis kortu, soyunma 
odası ve güvenlik binası yapmak için yet-
kili mercilerden izin istendiğini kaydeden 
Başkan Altepe, “Biz Bey Sarayı’nın ortaya 
çıkartılması, tamamlanan sur projeleri ve 
Devlet Hastanesi’nin deplasesi konusunu 
araştırırken bu gerçekle karşılaştık ve 
çok şaşırdık. Meğer Nilüfer Belediyesi, 
Cephanelik’te yapılaşma konusunda bir 
girişimde bulunmuş. ‘Cephanelik’e binalar 
yapalım, tesisler kuralım’ diye… Yapılan 
başvuruya ise cevap alınamamış.  Bizim 
böyle bir talebimiz olamaz ama Nilüfer 
Belediyesi’nin olmuş” diye konuştu. 

Gemlik meydanı denizle buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Gemlik Sahil Düzenleme Projesi kapsa-
mında sahilde bulunan çay bahçeleri kaldırılırken, meydanla denizin bütünleşmesi 
sağlanmış oluyor. 
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Çöplükte çevreci dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi, Hamitler Katı Atık Depolama sahasını da 1,5 milyon metreka-
relik alanıyla Türkiye’nin en büyük rekreasyon alanlarından biri haline getiriyor. 

Ulaşımdan spora, 
tarihi ve kültürel 
mirasın ayağa kaldı-
rılmasından kırsal 

kalkınmaya kadar her alanda 
hayata geçirilen projelerle 
Bursa’yı geleceğe taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi, çevre 
yatırımlarıyla da geleceğin 
sağlıklı kenti Bursa’yı inşa 
ediyor. Altyapının sil baştan 
yenilenmesinden dere ıslah-
larına, Gemlik Körfezi’nin 
kirlilikten arındırılmasından 
kentin her bölgesine halkın 
nefes alacağı yeşil alanlar 
kazandırılmasına kadar 
yeniden ‘Yeşil Bursa’ hedefine 
emin adımlarla ilerleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, Hamitler 

Katı Atık Depolama sahasını 
da kentin en büyük park ve 
rekreasyon alanına dönüştü-
rüyor.
Ağaçlandırma başladı
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki 
Genel Sekreter Yardımcı-
sı Fehmi Ökten ve Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Nalan Fidan ile 
birlikte ağaçlandırma çalış-
malarının yapıldığı Hamitler 
Katı Atık Depolama sahasın-
da incelemelerde bulundu. 
Bursa’nın yeniden ‘Yeşil 
Bursa’ kimliğini kazanması 
amacıyla düzenlenmiş yeşil 
alan çalışmalarına hız ver-
diklerini ifade eden Başkan 

Altepe, 22 yıldır kullanılan 
Hamitler Katı Atık Depola-
ma sahasının büyük ölçüde 
dolduğunu, artık sadece son 
vadide depolamanın devam 
ettiğini belirtti. Depolamanın 
tamamlandığı bölgeleri adım 
adım yeşil alan ve rekreasyon 
alanına dönüştürmeye başla-
dıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “İlk etapta konut 
alanına yakın bölgelerdeki 
alanları halkın kullanımına 
sunacağız. Bugüne kadar 
çevresindeki 12 mahalle için 
sıkıntı yaratan depolama 
sahası artık bölge halkına 
hizmet edecek. Depolama 
sahası çevresindeki Hamitler, 

Yunuseli, Yenibağlar, Bağ-
barbaşı, Akpınar, Yenikent, 
Zekai Gümüşdiş, Fatih Sultan 
Mehmet, Adnan Menderes, 
Geçit, Güneştepe ve Dere-
çavuş mahalleri toplam 1 
milyon 560 bin metrekarelik 
bu alanın düzenlenmesiyle 
nefes alacak. İlk etapta 40 
bin metrekarelik alanda 
ağaçlandırma yapıldı. Etap 
etap bu çalışma tüm alan-
da yapılacak. Bursa’nın en 
büyük belki de Türkiye’nin 
en büyük parklarından biri 
Hamitler’de olacak” dedi.
Başkan Altepe, çöplükteki 
ağaçlandırma sahasına ken-
disi de bir çam ağacı dikti.

Nazar Sitesi de yenileniyor
Büyükşehir Beledi-

yesi, kentsel dö-
nüşüm noktasında 
aldığı kararların 

meyvesini de toplamaya 
devam ediyor. Özellikle 
depreme karşı dayanıksız 
olan sitelerin hızlı bir şe-
kilde dönüşümünü sağla-
mak amacıyla 0.50 emsal 
artışı uygulaması başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, 
böylelikle kent genelinde-
ki dönüşümü de tetiklemiş oldu. Bu uygulamadan yararlanmak için 
başvuran 160’ın üzerinde sitenin dosyası Büyükşehir’den geçer-
ken, Nilüfer ilçesindeki Nazar Sitesi C Blokta da dönüşüm yıkımla 
başlamış oldu. Halen 5 katlı ve 21 daireden oluşan blok, 8,5 kat ve 
32 daire olarak yenilenecek. Otopark sorunu yer altında çözülecek 
ve belediye terk edilen 700 metrekarelik alan yeşil alan olacak.

Çevre yatırımlarına bilimsel destek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Uludağ 
Üniversitesi arasında 
çevrenin korunması, 

çevre bilincinin geliştirilmesi 
ve çevre sorunlarının çözümü-
ne katkı sağlanması için işbirli-
ği protokolü imzalandı.
Başkan Altepe, Uludağ Üniver-
sitesi ile geliştirilen bu işbirli-
ğinin kentin çevre sorunlarının 
çözümü noktasında oldukça 
etkili olduğuna işaret ederek, 
“Bu çalışmaların devamını sağ-
lamak amacıyla protokol süresi 
2 yıl daha uzatıldı. Bursa’da 
çevreye en büyük yatırım 
Büyükşehir Belediyesi yapıyor. 

Çevreyi ilgilendiren her konu 
gündemimizde. Şehrimize 
duyduğumuz saygı ve sevgi ile 
kentimizin her geçen gün daha 
yaşanabilir ve daha sağlıklı 
bir şehir haline gelmesi için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 

şeklinde konuştu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Yusuf Ulcay ise bu 
protokolün bundan sonraki 
süreçte de çevre için önemli ve 
olumlu sonuçlar oluşturacağına 
inandığını vurguladı.

22 bin ton atık
pil topladılar
Çevreye duyarlı nesil 
yetiştirmek amacıyla dü-
zenlenen ‘Atık pil toplama 
kampanyası’nda 22 bin 
tondan fazla atık pil top-
lanırken, dereceye giren 
okullar ödüllendirildi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı, tarafından 
il genelinde yapılan okullar 

arası ‘Atık pil toplama’ kampanyasın-
da dereceye girenler, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda-
ki törenle ödüllendirildi. Törende 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Abdülkadir Karlık, tüm okulların 
‘atık pil toplama’ kampanyasına büyük 
ilgi gösterdiğini, bunun da kendilerini 
sevindirdiğini söyledi. Yeşil Bursa ve 
çevreci bir gençliğin yetişmesi için 
gerekli çalışmaları yapmaya devam 
edeceklerini belirten Karlık, kampanya 
sayesinde 22 bin tondan fazla atık pil 
toplandığını, öğrenciler arasında çev-
reye duyarlılığın arttığını ifade etti. 
Konuşmaların ardından kampanyada 
dereceye giren Yıldırım Şehit Piya-
de Onbaşı Orhan Tezcan İlköğretim 
Okulu, Osmangazi Sönmez İlköğretim 
okulu, Karacabey Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrenci ve öğretmenlerine 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Abdülkadir Karlık ve Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan 
tarafından ödülleri takdim edildi. 
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Tüm imkanlar
Yeşil Bursa için

U laşımdan spora, tarihi 
ve kültürel mirastan 
kırsal kalkınmaya ka-
dar her alanda hayata 

geçirilen projelerle Bursa’yı 
geleceğe taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi, çevre yatırım-
larıyla da geleceğin sağlıklı 
kenti Bursa’yı inşa ediyor. 
Altyapının sil baştan yenilen-
mesinden dere ıslahlarına, 
Gemlik Körfezi’nin kirlilikten 
arındırılmasından kentin her 
bölgesine halkın nefes alacağı 

yeşil alanlar kazandırılmasına 
kadar yeniden ‘Yeşil Bursa’ he-
define emin adımlarla ilerleyen 
Büyükşehir Belediyesi, en az 
düzenlenmiş yeşil alana sahip 
olan Yıldırım’a bir park daha 
kazandırdı.
Depo alanı park oldu
Bursa’nın daha sağlıklı ve ya-
şanılabilir bir kent olması için 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürdüklerini dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, bu kapsam-
da düzenlenmiş yeşil alan 
projelerine ağırlık verdilerini 
söyledi. Bursa genelinde en az 
düzenlenmiş yeşil alana sahip 
ilçenin Yıldırım olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, “Betonlaş-
mış mahallerimizde özellikle 
çocuklarımızın hanımlarımızın 
nefes alacağı parklara büyük 
ihtilaç var. Bunun için tüm 
imkanları zorluyoruz. Maltepe 
Mahallesi’nde de uzun yıllardır 
böyle bir talep vardı. BUSKİ’ye 
ait su deposu alanını yeniden 
düzenledik. Yaklaşık 8 bin 
100 metrekare alan yeniden 
düzenlendi. Çocuk oyun alanı, 
yürüyüş ve bisiklet yolu, sunu 
çim fol sahası ve yeşil alanıyla 
halkımızın güzel vakit geçire-
ceği güzel bir yer oldu. Yak-
laşık 1 milyon liraya mal olan 
çalışma ile Maltepe Mahallesi 
güzel bir park kazanmış oldu” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Maltepe 
Mahallesi’nde bulunan BUSKİ su deposunun 
bulunduğu alanı da ayrıcalıklı bir park olarak 
bölgeye kazandırdı.

Bursa’nın çamuru da
enerjiye dönüşüyor
‘Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Bursa’ hedefiyle Doğu Atıksu Arıt-
ma Tesisi’nde inşa edilen çamur yakma tesisinde üretim başladı. 

Bursa’nın daha sağlıklı 
bir şehir olması ama-
cıyla çevre yatırım-
larını hızla sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, metan 
gazından elektrik üretimi, 
ana içme suyu hattı üzerine 
kurulan tribünler ile sudan 
elektrik üretimi ve güneş pa-
nellerinden elektrik üretimi-
nin ardından şimdi de arıtma 
tesislerinde toplanan çamur-
lardan elektrik üretimi için 
kurulan tesisin haklı gururu-
nu yaşıyor. BUSKİ tarafından 
projelendirilip Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi’nde inşa edilen 
tesislerde üretim de başla-
dı. Çamur yakma tesisinde 
başlayan çalışmaları yerinde 
incelen Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
sistemin işleyişi hakkında 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’dan bilgi aldı.
Örnek tesisler kuruluyor
Daha yaşanabilir ve sağlıklı 
Bursa için kentin ‘Yeşil Bursa’ 
kimliğine önem verildiğini 
hatırlatan Başkan Altepe, 
“Bu hedefler doğrultusunda 
örnek tesislere imza atılıyor. 
Onlardan biri de artık üretime 

başladığımız çamur yakma 
sistemleri… Çevreye en çok 
yatırımı yapan ve Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin de kurucu-
su olan Bursa’mızda Büyük-
şehir Belediyesi olarak artıma 
tesislerine büyük önem 
veriyoruz” dedi.
Başkan Altepe, arıtma tesisle-
rinin atıklarının uzun yıllardır 
Bursa için sorun olduğunu 
belirterek, “Arıtma tesisi atığı 
olan çamurların bertaraf edil-
mesi gerekiyor. Yıllarca süren 
çalışmalardan sonra artık 
dünyada ilk denemeleri yapı-
lan bu sistemle, çamurun ken-
disini kendi kalorisiyle yakma 
sistemini ilk kez Bursa’da 
oluşturduk ve yerli üretimle 
gerçekleştirdik. Bursa’da, 300 
ton çamur, arıtma tesisinde, 

400 ton kapasiteli, akışkan ya-
taklı kazanlarda yakılabiliyor 
ve yok ediliyor. Çevreye zarar 
verme ihtimali de kalmıyor”  
diye konuştu.
“Çalışmaya başladı”
Bursa’da kurulan sistemin 
örnek olduğunu anlatan 
Başkan Altepe, “Sistemimiz 
artık çalışmaya başladı. Son 
teknolojik metotları kullana-
rak yerli üretimle kentimize 
kazandırdığımız tesis artık 
çalışıyor. Dünyanın en kaliteli 
çamur yakma tesisi Bursa’da… 
Örnek bir proje oldu. Şu anda 
çalışmalarımız randımanlı bir 
şekilde devam ediyor. Baca 
gazı emisyonunda da sıkın-
tımız yok, her şey kriterlere 
uygun. Çevreye zarar ver-
meden, çevreye zararlı tüm 
arıtma tesisi atıkları burada 
yok ediliyor. Buradan çıkan 
buharla elektrik de üretilmeye 
başlamış oluyor. Yapılan elekt-
rik üretimiyle birlikte yaklaşık 
12 yıl içinde de tesis, kendini 
amorti etmiş olacak. Dünya-
da kurulan en randımanlı ve 
modern sistem oldu” şeklinde 
konuştu.

BUSKİ’nin 2. hidroelektrik santrali açıldı

BUSKİ Genel Müdürlüğü 
ile Türkiye Elektro-
mekanik Sanayi Genel 
Müdürlüğü (TEMSAN) 

arasında imzalanan anlaşma-
nın ardından, D13 Deposu’nun 
hidrolik su gücünden elektrik 
enerjisi üretmek amacıyla yapı-
lan HES tesisi törenle hizmete 
açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, D13 hidroelekt-
rik santrali hakkında bilgiler 
vererek, “Artık sular boşa 
akmayacak. Su akacak, elektrik 
üretecek. Buradaki potansiyel 
enerji elektrik enerjisine dönü-
şecek. Yaklaşık yılda 2 milyon 
TL kazanç sağlayacak, kendisini 

de amorti edecek. Borudan su 
akarken para da akacak. Yılda 6 
milyon kwh elektrik üretilmiş 
olacak. Her şeyin öncüsü Bursa, 
her şeyin en güzeline layık” 
diye konuştu. 
Hidroelektrik santralin yapımı 
Enerji Bakanlığı’na bağlı TEM-

SAN Genel Müdürlüğü tarafın-
dan gerçekleştirildi. Gücü 1200 
kw ve debisi 1,7 m3/s olan 
santral Dobruca içme suyu arıt-
ma tesisinde arıtılan ve şehir 
merkezine verilen içme suyu 
iletim hattı üzerindeki D13 su 
deposu yanına inşa edildi.
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Gökdere Bulvarına 
cepheli Elmasbahçeler 
Ortaokulu, işadamı 
Erdoğan Şeremet ve 

Şeremet ailesinin katkılarıyla 
adeta bir kolej havasında yeni-
lenirken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, işadamı 
Erdoğan Şeremet ile birlikte 
okul inşaatında incelemelerde 
bulundu.
Önceliğimiz eğitim
Eğitim sorununu çözmek, 
Milli Eğitim’e destek vermek 
ve gençlerin en iyi eğitimi 
almalarını sağlamak için 
çalıştıklarını belirten Başkan 
Altepe, bugüne kadar 500’ün 
üzerindeki okulun eksikleri-
nin giderilmesine destek ver-
diklerini kaydetti. Eksiklerin 
giderilmesinin yanında kent 
merkezindeki eski okulların 
yenilenmesi konusunda da 
önemli bir mesafe kat ettikle-
rini vurgulayan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir olarak genellikle 
arazi temini ve kamulaştırma 
çalışmalarını yapıyoruz. Bizim 
en büyük gücümüz hayırsever 
vatandaşlarımız. Elmasbah-
çeler okulu da şehrin mer-
kezinde marka okullardan 
biriydi. Ekonomik, siyasal ve 
kültürel anlamda Bursa’ya 
katkı sağlayan birçok isim 
bu okuldan yetişti. Buranın 
yenilenmesi için de çalıştık. 9 
binayı kamulaştırıp, yıkarak 
okul alanını elde etti. Okulun 
12 derslikten 32 dersliğe 
çıkmasıyla ilgili konuşu da ha-

yırsever işadamımız Erdoğan 
Şeremet kardeşleriyle birlikte 

severek üstlendiler. Her türlü 
donanım, spor salonu, toplantı 

salonu, kütüphane, laboratu-
varı olan güzel bir okul olacak. 
Adeta bir kolej şeklinde 
olacak. Önümüzdeki döne-
me yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Katkıları nedeniyle hayırsever 
işadamı Erdoğan Şeremet ve 
Şeremet ailesine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
Hayırsever işadamı Erdoğan 
Şeremet de ailesinin 1951 
yılında bu mahalleye gelme-
siyle birlikte kendisinin ve 
kardeşlerinin de bu okulda 
okuduğunu belirterek, “Mezun 
olduğumuz okula hizmet ver-
mek bizim için ayrı bir onur 
oldu” dedi.

Elmasbahçeler yeni döneme hazır
Salih Şeremet Elmasbahçeler Ortaokulu’nun 2017 – 2018 döneminde eğitime açılması 
hedefleniyor.

Üniversitelilerin barınma sorununa çözüm
Büyükşehir Belediyesi’nin yer tahsisiyle Hayırsever işadamı Sertaç Karaalp tarafından 
Görükle’de yaptırılacak kız öğrenci yurdunun temeli atıldı. 

Görükle’de eski koza kooperati-
fine ait 3600 metrekare alanı 
yurt yapılması için kamulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, inşaatın 

yapımı noktasında da Alpiş İnşaat A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp 
ile işbirliğine gitti. Alpiş İnşaat tarafın-
dan yapılacak Ramazan Karaalp Yükse-
köğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun temeli 
törenle atıldı.
Hedef; dünya ortalaması
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, vatanına, milletine, devletine, 
bayrağına, milli ve manevi değerlerine 
sahip çıkan bir gençlik ile Türkiye’nin bir 
dünya ülkesi olma yolunda hızla ilerledi-
ğini söyledi. Ülkenin geleceği olan genç-
lerin en iyi şekilde yetişmesi amacıyla 

10 yıldır hükümetin bütçede ilk sırayı 
eğitime ayırdığını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bu yatırımlarla birlikte ilkokul 2 
olan ülkemizin eğitim seviyesi ortalama-
sı orta 2’ye kadar yükseldi. İnşallah daha 

da yükselip, dünya ortalamasına ulaşa-
cağız. Bunun için Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz de yoğun bir çalışma içindeyiz. 
12 farklı noktada okullarımız yapılıyor. 
600’ün üzerinde okulun ihtiyaçlarını 
karşıladık. Her yıl 300 binin üzerinde 
gencimize spor yaptırıyoruz. Görükle’de 
de öğrencilerimiz en önemli sorunu 
barınma ile ilgili. Bu sorunun çözümüne 
yönelik güzel bir proje hayata geçiyoruz. 
Katkı sağlayan hayırsever işadamımız 
Sertaç Karaalp ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hayırsever işadamı Sertaç Karaalp de 
eğitime yapılan desteğin, ülkenin gelece-
ğine yapılan en sağlam yatırım olduğunu 
belirterek, bu inançla önemli bir hayır 
işine başladıklarını vurguladı. 

Bursa Batman
Gönül Köprüsü

Engeller kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yaklaşan Ramazan Bayramı 
öncesinde de Batmanlı kar-
deşlerini unutmadı. İçinde 

gıda, çocuklara yönelik giyecek 
ve oyuncakların bulunduğu 1 TIR 
yardım malzemesi bayram hediyesi 
olarak Batman’a gönderildi.
Çocukların yüzleri güldü
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki AK Parti İl 
Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte 
yardım tırını Batman’a uğurladı. 
Türkiye’nin her türlü nimeti bünye-
sinde barındıran bir ülke olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, bu nimet-
lerin eşit şekilde herkese dağıtılması 
anlamında bu tür gönül köprülerinin 
büyük önem taşıdığını söyledi. Doğu-
dan batıya, kuzeyden güneye kardeş-
lik tesis edilmesi, tek yürek olunması 
ve yüreklerin toplu atması için bu 
tür kardeşlik projelerinin önemli 
olduğunu dile getiren Başkan Altepe, 
“Başbakanlığımızın himayelerinde 
başlatılan doğu batı kardeşlik köprü-
leri projesinde Batman ili de Bursa 
için önemli bir görev. Faaliyetlerimizi 
kesintisiz sürdürüyoruz. Parklar gibi 
fiziki imalatların yanında bölge-
den gelen taleplerin karşılanması, 
vatandaşlarımızın, çocuklarımızın 
yüzlerinin gülmesi için ne gerekiyor-
sa yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, bu hiz-
metlere erişimin önündeki 
engelleri de bir bir kaldırıyor. 
Özellikle engelli vatandaş-

ların toplum içinde daha fazla yer 
alabilmeleri için farklı projeleri 
uygulamaya geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, özellikle akülü araç kulla-
nan engelli vatandaşların önemli bir 
sorununu daha çözüme kavuşturdu. 
Akülü araçlarının şarjının uzun süre 
dayanmaması ve kent içinde şarj 
edecek uygun noktalar bulunmaması 
yüzünden büyük tedirginlik yaşa-
yan engelli vatandaşlar, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bursaray is-
tasyonları ve Atatürk Kongre Kültür 
Merkezine yerleştirilen akülü araç 
şarj istasyonları sayesinde büyük 
bir dertten kurtulmuş oldu. Akülü 
araç şarj istasyonlarında araçlarını 
şarj eden engelli vatandaşlar, gönül 
rahatlığı ile kent içinde dolaşma 
imkanına kavuşmuş oldu.
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Terminal içindeki mes-
cidin ihtiyacı karşıla-
maması üzerine hem 
esnaflardan hem de 

vatandaşlardan gelen talepler 
üzerine devreye giren Büyük-
şehir Belediyesi’nin geçtiğimiz 
yıl temelini attığı Terminal 
Camii’nde kaba inşaat önemli 
ölçüde tamamlandı.
Terminale değer katacak
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, terminal camii 
inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Halkın ortak kullanım 
alanlarındaki tüm eksiklikle-
rin bir bir giderildiğini ifade 
eden Başkan Altepe, Şehirle-
rarası Otobüs Terminali’nin 
en önemli eksikliğinin de bir 

cami olduğunu hatırlattı. Ter-
minal içinde bulunan mesci-
din ihtilaçları karşılayamadı-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Hem terminal esnafımızdan 
hem de vatandaşlardan cami 
yapılması konusunda yoğun 
talep vardı. Esnafımız tarafın-
dan kurulan cami derneği ile 
birlikte çalışmaları başlat-
mıştık. Kaba beton imalatı 

hemen hemen tamamlandı. 
Kısa zamanda ince işçilikleri 
de tamamlayıp, hem kentimi-
ze gelen misafirlerin hem de 
hemşerilerimizin bin an önce 
istifade etmesini istiyoruz. 
Önemli bir eksiklikti. Özgün 
mimarisiyle terminale de de-
ğer katacak. Şimdiden hayırlı 
olsun” dedi.
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Yeni huzurevini
Büyükşehir işletecek
Bursa’nın köklü ailelerinden Gökçen Ailesi tara-
fından kente kazandırılan ‘Şükufe – Hamdi Sami 
Gökçen Huzurevi Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan işletilecek.

Bursa’nın köklü ailelerin-
den olan Gökçen Ailesi ta-
rafından Maksem Ali Paşa 
Mahallesi’nde yaptırılan 

‘Şükufe – Hamdi Sami Gökçen 
Huzurevi’nin, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından işletilmesi ile 
ilgili protokole imzalar atıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi Yeni Hizmet 
Binası’nda, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve hayırsever işadamı Memduh 
Gökçen ile Celal Gökçen, Ferruh 
Kefeli ve Dr. Kemal Mataracı tara-
fından imzalanan protokole göre, 
kısa süre sonra faaliyete başlaya-
cak tesisin Büyükşehir Beledi-
yesi Huzurevi’ne ek bina olarak 
hizmet vermesi hedefleniyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, Gökçen Ailesi 
tarafından Maksem Ali Paşa 
Mahallesi’nde yaptırılan ‘Şükufe -  
Hamdi Sami Gökçen Huzurevi’nin 
kente değer katacağını söyledi. 
Bursa’da sürdürülen çalışmalara 
kent dinamiklerinin desteğinin 
önemli olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bursa’nın tam 
kalbinde, Maksem’de, huzurevi 
olarak faaliyet gösterecek olan 
güzel bir tesis, Bursa’nın kök-
lü ailelerinden Gökçen Ailesi 
tarafından kazandırıldı. Tarihi 
sivil mimarlık örneği yapı, Gök-
çen Ailesi’nin daha önce mülk 
sahibi olduğu ve Sayın Memduh 
Gökçen’in doğduğu evin de 
bulunduğu bölgede yapıldı. Tesis, 
Bursa’da önemli bir eksikliği 
giderecek” diye konuştu. 

Terminale modern cami
Terminal esnafının 
işbirliğiyle BURULAŞ 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’ne yaptırılan 
modern camide inşa-
at yükseliyor. 

Okullar yenileniyor, eğitim güçleniyor
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nun orta kısmının yenilenmesine ilişkin protokol, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Çukurova ve Gökkuşağı inşaat firmaları 
yetkilileri arasında imzalandı. 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
koordinasyon 
ve desteğiyle alt 

yapısı hazırlanan protokol, 
Ankara Yolu’ndaki başkanlık 
binasında yapıldı. Protoko-
le, Büyükşehir Belediyesi 
adına Başkan Recep Altepe, 
Çukurova İnşaat adına Halis 
Salih Akbaş ve Gökkuşağı 
İnşaat adına da Enver Ün 
imza koydu.
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, imzalanan 
protokolle birlikte genç-
ler için faydalı olacak bir 
hizmete daha imza atmanın 
mutluluğunu yaşadıkları-
nı söyledi. Yıldırım’da bir 
kısmı hayırsever işadamları 
tarafından yapılan Mehmet 
Akif Ersoy Okulu’nun orta 
kısmının bu sefer Çuku-
rova ve Gökkuşağı inşaat 
firmaları tarafından yeniden 
inşa edileceğini belirten 
Başkan Altepe, tamamlana-
cak eğitim yuvasıyla birlikte 
bölgede önemli bir ihtiyacın 

giderileceğini vurguladı. 
Yıllara dayanan yapısıyla 
oldukça yıpranan binaların 
yıkılarak yerine son tekno-
loji ve imkanlar kullanıla-
rak yenisinin yapılacağını 
kaydeden Başkan Altepe, 
“Özellikle kent merkezle-
rinde bulunan ve yıkılması 
gereken, şehre yakışmayan 
eski okulların yeniden inşa 
edilmesi ve gerçek anlamda 
çağdaş birer eğitim yuva-
ları haline dönüşmesi için 
adımlarımızı atıyoruz. Bu 
konuda en büyük şansımız 
Bursalı hayırsever işadam-
larımızdır. Onlarla birlikte 
hedefimiz doğrultusunda 
hızlı adımlarla ilerliyoruz” 
dedi. Yıkılması gereken 
okullardan bir tanesinin de 
Mehmet Akif Ersoy Oku-
lu olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, “Bu okulun 
orta kısmını da hayırsever 
2 işadamımız yapacak. Ben 
kendilerine Bursa halkı 
adına şükranlarımız arz 
ediyorum” diye konuştu.

Karne hediyesi Başkan’dan
Bursa’yı sağlıklı 

bir geleceğe 
emin adım-
larla taşımak 

amacıyla eğitim 
kurumlarına her zaman 
destek olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 2016 – 2017 
eğitim öğretim yılının 
son gününde Molla Fe-
nari İlkokulu öğrencile-
rinin karne heyecanını 
paylaştı.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle 
daha önce tadilatları gerçekleştiri-
lerek ihtiyaçları çözüme kavuşan 
ve bu sayede daha sağlıklı ve daha 
modern bir eğitim kurumu olarak 
öğrencilerini geleceğe hazırlayan 
Molla Fenari İlkokulu, eğitim öğre-
tim yılının sona erdiği bugünde an-

lamlı bir ödül törenine ev sahipliği 
yaptı. Molla Fenari İlkokulu’ndaki 
32 sınıfta 3 ayrı kategoride düzen-
lenen yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerini ve karne-
lerini, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe verdi.
‘Başkana Mektup’ konulu kompo-

zisyon yarışması, 
‘İstiklal Marşı’nı 
iyi okuma’ ve ‘En 
Çok Kitap Okuma 
Yarışması’ kategori-
lerinde yapılan ya-
rışmalarda dereceye 
giren her sınıftan 
bir öğrenciye olmak 
üzere toplam 32 öğ-
renciye Büyükşehir 
Belediyesi tarafın-
dan bisiklet hediye 
edildi.
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Çanakkale Savaşı’nda 
6-8 Ağustos 1915’te 
kahramanca çarpışan 
ve iki Tugay gücüne 

ulaşan İngiliz kuvvetlerini 
Karakol Dağı ve Kireçtepe’de 
durdurup, Grup Komutanlığı-
nı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yaptığı Anafartalar Grubu’nun 
kuzey yanını koruyan Gelibolu 
ve Bursa Jandarma taburları-
nın üç bölüğündeki şehitlerin 
yer aldığı bölgeye, savaş devam 
ederken 1915’te bugünkü 
şehitlik yapılmıştı. Boş mermi 
kovanlarından yapılan bir anı-
tın da bulunduğu ve günümüze 
ulaşan orijinal şehitliklerden 
biri olan Kireçtepe Şehitli-
ği’ndeki anıt önünde Ulu Önder 
Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı 

da önemli bir belge olarak tari-
he not olarak düşülmüştü. Kah-
raman ecdada vefa borcunu en 
iyi şekilde ödemek için hare-
kete geçen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de Bursa Garnizon 
Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 
100. yılında şehitliği ecdada 
yakışır hale getirmişti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen ‘ecdada 
saygı’ etkinliği kapsamında 
150 otobüsle Bursa’dan yola 
çıkan 7 binin üzerinde vatan-
daş, kahraman atalarını bu yıl 
da gurur, gözyaşı ve dualarla 
andı. Anma törenine Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile Bursa Jandarma Alay 
Komutanı Tuğgeneral Ahmet 
Hacıoğlu da katıldı.

Bursa’nın 17 ilçesinde eğitim gören yakla-
şık 3 bin 500 8’inci ve üzeri sınıf öğren-
cisi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı 
haftası etkinlikleri kapsamında 

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirli-
ğinde kahraman dedelerini 
anmak için Çanakkale’ye 
götürüldü. Acemler’deki otoparkta 
ayyıldızlı tişörtleriyle otobüslere 

binen öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe uğurladı. Kahraman şehitleri anma 
törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan-
vekili Abdülkadir Karlık, Bursa İl Jandarma 
Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ve 
Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder de katıldı.  
70 otobüsle Çanakkale’ye adeta çıkarma yapan 
3 bin 500 öğrenci, ecdadı, gurur, şükran ve 
dualarla andı.
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102 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’deyiz

Torunlar dedelerinin huzurunda

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 102. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu.
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Ramazan bereketi sınırları aştı

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve 
paylaşma içinde geçmesi için 
kent merkezi ve tüm ilçelerde 
iftar sofraları kuran Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardan 
Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada 
her gün binlerce kişiyi aynı iftar sofra-
sında buluşturuyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin koordinasyonunda Koso-
va Prizren, Makedonya Üsküp, Bulgaris-
tan Kırcaali, Acarya Özerk Cumhuriyeti 
Batum, Abhazya Cumhuriyeti Sohom, 
Adıgey Özerk Cumhuriyeti Maykop, 
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Mohaçkale 
ve Derbent, Azerbaycan’ın sınıra yakın 
Kuba, Kusar ve Kaçmaz bölgelerine ya-

kın 6 noktada iftar sofraları kuruldu.

 Ankara

 Orhangazi

 Harmancık

 Abhazya

 Büyükorhan

 Aşevi

 İznik

 Adıgey

 Gürsu

 Keles

 Orhaneli

 Dağıstan

 Batman

 Yenişehir

 İnegöl

 Batum
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Bursa’nın sahip olduğu tarım 
potansiyelini en iyi şekilde de-
ğerlendirip, kırsalda kalkınmayı 
sağlayarak, tersine göçü başlat-

ma hedefiyle son iki yıldır rotayı kırsal 
bölgelere çeviren Büyükşehir Belediyesi, 
hayvansal üretimi çeşitlendirmeye başladı. 
Türkiye’de en çok Kars, Erzurum, Ağrı ve 
Van illerinde, tamamen köy koşullarında, 
ailenin kendi et ihtiyacının bir kısmını 
karşılamaya yönelik yapılan kaz yetiştiri-
ciliği, Bursalı üretici için yeni bir üretim 
alanı oluyor. Yüksek besleyici değeri 
yanında düşük yağ ve kolesterol içeriği 
bakımından sağlıklı bir ete sahip olan Kaz, 
ciğeri ve tüyü ile de önemli bir ekonomik 
değer taşıyor. Tarla tarımında yabancı otla 
mücadelede kullanılabilen, yabani otları 
tanıyarak, esas bitkilere zarar vermeden 
yiyen ve tarımsal ilaç kullanmadan endüst-
riyel bitkilerin yabancı ot mücadelesinde 
kullanılan kazların Bursa’da da yaygın 
üretimi için düğmeye basıldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarım şirketi tarafından 
geliştirilen proje kapsamında 15 yetişti-
riciye kaz yetiştiriciliğiyle ilgili eğitimler 
verildi. Projede yer alan 15 üreticiye kişi 
başı 100’er adet olmak üzere 1500 adet 
kaz civcivi, 10’ar adet yemlik, 10’ar adet 
suluk ve 2’şer ton yem dağıtıldı.
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AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Bursa’yı geleceğe taşı-
yacak projeleri bir bir 
hayata geçirirken, mer-
keze sonradan bağlanan 

10 yeni ilçede de altyapıdan 
ulaşıma, tarihi mirastan kırsal 
kalkınmaya her alanda yatırım 
hamlesi başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, böylelikle ilçelerdeki 
yaşam kalitesini de yükseltiyor. 
Özellikle en fazla göç veren 
dağ ilçelerine ağırlık veren 
Büyükşehir Belediyesi Keles’in 
Belenören Mahallesi’ne Kültür 
Evi kazandırdı. Harabe haldeki 3 
katlı sivil mimarlık örneği yapıyı 
komple sökerek yeniden aslına 
uygun olarak inşa eden Bü-
yükşehir Belediyesi, içerisinde 
müze, muhtarlık ve çok amaçlı 
salonun da bulunduğu ayrıcalık-
lı bir Kültür Evi’ni Belenören’e 
kazandırmış oldu. Bunun yanı 
sıra çiftçilerin gelirlerinin art-
ması hedefiyle alternatif ürün 
çeşitlerinin oluşturulmasına 
yönelen Büyükşehir Belediyesi, 
Belenören, Haydar, Menteşe ve 
Akçapınar Mahallelerinde be-
lirlenen 20 çiftçiye 40 bin adet 
lavanta fidesi dağıttı.

Bütünşehir olmadan da 
Keles’teydik
Keles’in Belenören 
Mahallesi’nde düzenlenen iftar 
yemeğine katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-

pe, yemek öncesi hem Kültür 
Evi’nin açılışını yaptı hem de 
üreticilere lavanta fidesi dağıttı. 
Kültür Evi’nin açılışında düzen-
lenen törende konuşan Başkan 
Altepe, “Üreticilerimize destek 

olmak için lavanta fidesi dağıtı-
yoruz. Ayrı bir güzelliği, özelliği 
olan Kültür Evimizi hizmete 
açıyoruz. Bütün bunlar sayın 
Cumhurbaşkanımızın vizyonuy-
la oluyor. İlçe belediyesi, büyük-
şehir belediyesi artık köylerde. 
Bugüne kadar yapılamayanların 
yapılması için, üretemeyen böl-
gelerin üretmesi için bu vizyon 
ortaya kondu. Ancak Bütünşehir 
olmadan da biz Keles’teydik. 
Parklar, tarihi eserler, spor tesis-
leri hatta süt ürünleri tesisi dahi 
kurduk. Türkiye bizi şaşkınlıkla 
izledi. Büyükşehir Belediyesi 
hizmet alanı dışına nasıl tesis 
kurar diye. Biz Bursa’da ne varsa 
tüm ilçelerimde olacak dedik. 
Bu amaçla altyapıya büyük 
önem veriyoruz. Biten, devam 
eden ve 1 yıl içinde biteceklerle 
birlikte 30 milyon TL’lik alt yapı 
yatırımı yapmış oluyoruz. Yine 
22 milyon lirayı buldu yaptığı-
mız yol yatırımı. Bunun yanında 
ilçe merkezindeki kültür merke-
zi ve kapalı Pazar alanıyla ilgili 
yıkımları yapmıştık, ihalesini 
yapacağız” diye konuştu.
Üreticinin ufkunu açıyoruz
Kırsalda üre timin desteklenme-
si için hiçbir yatırımdan kaçın-
madıklarını ifade eden Başkan 
Altepe, tarlalara giden yolların 
düzenlenmesinden ürünlerin 
sulanmasına ve ürün çeşitli-
liğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalara ara vermediklerini 
kaydetti. Alternatif ürün çeşitle-
rine yönelerek çiftçinin ufkunu 
açmayı amaçladıklarını dile ge-
tiren Başkan Altepe, “Düvenli ve 

Menteşe’de göletler, Akçapınar, 
Avdan ve Belenören’de sulama 
havuzları, Baraklı, Davutlar, Hay-
dar, Kovakovacık, Menteşe ve 
Düvenli’de sulama tesisleri ya-
pılıyor. Üretime destek veriliyor. 
Keşke bu yatırımlar daha önce 
yapılsaydı da göç önlenseydi. 
Sadece tarım değil, bu bölgenin 
turizmde de öne çıkması için 
hem Kocayayla’da hem de Gököz 
Yaylasında çalışmalarımız sürü-
yor. Bu yıl yaylarımız bir başka 
güzel olacak. Keles turizmde de 
önemli bir mesafe alacak” dedi.
Keles Belediye Başkanı Meh-
met Teke de Büyükşehir 
Belediyesi’nin Keles’e sürekli 
can verdiğini belirterek, “Büyük-
şehir Belediye Başkanımız ne 
zaman Keles’e gelse ya bir temel 
atma ya bir açılış yapıyoruz. 
Bu bölgemize sürekli kan, can 
veriyorlar. Gerçekten bütünşehir 
yasasından sonra köylerimizde 
müthiş bir hareket oldu. Sadece 
Belenören değil 2017 yılı içinde 
17 mahalle konağı bitmiş olacak. 
Bu yatırımlar nedeniyle Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.
Belenören Mahallesi Muhtarı 
Yusuf Arı da mahallelerine ka-
zandırılan hizmetler nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kültür 
Evi’ni hizmete açan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
çiftçilere de lavanta fidesi da-
ğıttı. Kültür Evi içindeki müzeyi 
de gezen Başkan Altepe, daha 
sonra köy meydanında düzenle-
nen iftar yemeğine katıldı.

Keles’e hizmette ramazan bereketi

Deveci armuduna gün doğdu

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Keles’in Be-
lenören Mahallesi’ne 
kazandıran Kültür Evi 
hizmete açılarken, 
bölgede kırsal kalkın-
manın sağlanması 
hedefiyle çiftçilere 
lavanta fidesi dağıtıldı.

Geçen yıl yaptığı müdahale ile 
yaş incirin kilogram fiyatını 1 
TL’den 4.5-5 TL’ye çıkartan, aynı 
sistemi ayva ve biber için de 

uygulayıp başarılı sonuçlar elde eden 
Büyükşehir Belediyesi, adı Bursa ile 
özdeşleşen deveci armudunun gerçek 
fiyatına ulaşması için düğmeye bastı. 
Özellikle Gürsu bölgesinde üretilen ve 
aromasıyla haklı bir üne kavuşan deveci 
armudu için inşa edecekleri depolama 
ve paketleme merkezinde ihale aşama-
sına geldiklerini kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Geçen 
yıl incir, ayva ve biber için pilot uygula-
mada bulunduk ve istediğimiz sonuç-
ları aldık. Bu yıl daha sistemli hareket 
ederek, başta deveci armudu olmak 
üzere Bursa ürünlerinin gerçek fiyatla-
rıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer 
almasını sağlayacağız” dedi. 

Başkan Altepe, Gürsu Ziraat Odası 
Başkanı Kamil Dönmez ile Gürsu ilçe-
sinde faaliyet gösteren kooperatiflerin 
başkanlarını ağırladı. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Gürsu’ya 
kurulan yaş sebze ve meyve depolama 
ve paketleme tesisinin tamamlanmasıy-
la birlikte başta deveci armudu olmak 
üzere ova ürünlerinin ihracatında ciddi 
anlamda artışlar yaşanacağını söyledi. 
Deveci armudunun Gürsu’ya has bir 
ürün olduğunu ve aroması itibariyle ge-
rek yurt içinden gerekse yurt dışından 
büyük talep gördüğünü belirten Başkan 
Altepe, aracı kişi ve kurumlar nedeniyle 
bir türlü hak ettiği değeri bulamayan 
ürünün belediyenin olaya müdahil 
olmasıyla birlikte ‘tarladan sofraya 
mantığıyla’ bundan sonra üreticisine 
kazandıracağını ifade etti. 

Hayvansal üretimde çeşitlilik artıyor
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Toprak altından ihtişamlı bir eser çıktı
Yaklaşık 520 yıl önce Bursa’nın en büyük medreselerinden biri olarak yaptırılan, bakımsızlık ve yangınlarda büyük hasar 
gören ve 1855 depreminden sonra ise tamamen toprak altında kalan Hançerli Fatma Sultan Medresesi, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından ilk günkü ihtişamıyla yeniden hizmete açıldı.

Tarih başkenti Bursa’yı 
adeta bir açık hava 
müzesi haline getirmek 
amacıyla günümüze ula-

şan yer üstündeki tüm eserleri 
ihya eden Büyükşehir Belediye-
si, Bayezid Paşa Medresesi gibi 
tamamen yer altında kalan bir 
eseri daha tüm ihtişamı ile gün 
yüzüne çıkardı. Musa Baba, Pire-
mir, Davutkadı, Zümrütevler ve 
Sıracevizler Mahallelerinin ke-
sişme noktasında bulunan tarihi 
yapı üzerindeki 3 katlı binayı 
kamulaştırıp, kaldıran Büyükşe-
hir Belediyesi, kazı çalışmalarıy-
la tarihi medresenin temellerine 
ulaşmıştı. Yaklaşık 520 yıl önce, 
Sultan 2. Bayezit’in torunu olan 
Hançerli Fatma Sultan tarafın-
dan yaptırılan ve Bursa’nın en 
büyük medreselerinden biri 
olan yapı, aslına uygun olarak 
yapılan restorasyonun ardından 
tüm ihtişamı ile kent ziynetleri 
arasındaki yerini aldı. 

680 eser ihya edildi
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarihi medresenin 
açılışında yaptığı konuşmada, 
hayata geçirdikleri tarihi ve 
kültürel miras projeleri hak-

kında bilgi verdi. Bursa’yı tarih 
başkenti bir açık hava müzesine 
dönüştürmek amacıyla 8500 
yıllık arkeolojik dönemlerden 
2300 yıllık Bitinya surlarına, 
Osmanlı eserlerinden Cumhuri-
yet dönemi yapılarına kadar her 

alanda yoğun bir çalışma içinde 
olduklarını dile getiren Başkan 
Altepe, bu güne kadar tamam-
ladıkları tarihi miras projesinin 
680’i bulduğunu söyledi. Mer-
keze sonradan bağlanan 10 yeni 
ilçedeki tarihi eserlerle ilgili 

olarak da 450 proje hazırladık-
larını ifade eden Başkan Altepe, 
“Bu çalışmalarımız Bursa’mız 
tüm tarihi semtleriyle birlikte 2 
yıl önce UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girdi. Şimdi hedefimiz-
de İznik var” dedi.

Zindan Kapı gün yüzüne çıkıyor 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının en önemli kapılarından olan 
Zindan Kapı’nın restorasyonunda gün sayıyor.

Bursa’nın tarihi değe-
rine değer katan ve 
köklü kültürel mira-
sını geleceğe taşıyan 

çalışmalara imzasını atan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa surlarının 
en önemli kapılarından olan 
Zindan Kapı’nın restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceledi.
Restorasyonun ardından 
Zindan Kapı’nın orijinal haline 
kavuşacağını belirten Başkan 
Altepe, Bursa’da tüm tarihi 
dönemlerin izlerinin ortaya çı-
karıldığını anlatarak, “Bursa’da 
yapılan çalışmalarla sadece 
Cumhuriyet’in ilk dönemi ve 
Osmanlı dönemi değil, Bitinya 
döneminin surları ve diğer 
eserler de birer birer ayağa 
kalkıyor. Arkeolojik döneme 
kadar tüm medeniyetlerin 
izleri ortaya çıkarılmış oluyor” 
dedi.
Başkan Altepe, yaklaşık 2500 
yıla dayanan tarihiyle Bitinya 
dönemi surlarının bulunduğu 
bölgede yapılan çalışmaları 
anlatarak, “Bu bölge Bursa’nın 
da ilk yerleşim bölgesi… Orhan 
Gazi’nin Bursa’yı fethettiği Sur 
İçi bölgesindeki surların yeni 
baştan yapılması ve tarihi izle-
rin oluşturulması konusunda 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
çalışmalarımızı hızla sürdürü-
yoruz. Yaklaşık 4 bin metreyi 
bulan, şehri çevreleyen surlar 
ve kapılarımız burada. İlk ola-
rak Saltanat kapıdan ana hisar 
kapımızdan çalışmalarımızı 
başlatmıştık. Sonra Fetih Kapı, 
Yerkapı, ardından Tahtakale 
Yokuş Cadde Kapısı ve Kap-
lıca Kapı ile birlikte şimdi de 
Zindan Kapı’da çalışmalarımız 
sürüyor” diye konuştu.
Harabeden çıkan tarih
Zindan Kapı’nın kalenin en 
önemli bölgelerinden olduğu-
nu ifade eden Başkan Altepe, 

“Zindanların da olduğu bu 
alan, surlarımızın güneybatısı 
ve Uludağ Yolu’na da bakan bu 
köşe harabe halindeydi. İçinde 
apartmana benzeyen binalar 
vardı. Bu binalar kamulaştırılıp 
yıkıldı ve sur önünü kaplayan 
binalar da kamulaştırıldı. 
Cilimboz boyu, Kaplıca Kapı’ya 
kadar tümüyle temizlendi” 
dedi.
Başkan Altepe, Zindan Kapı 
surlarında rekonstrüksiyo-
nun başladığını hatırlatarak, 
“Temizlenen alanlarla Zindan 
Kapı’nın hem güneye hem de 
batıya bakan sur duvarları, 
kuleleri, burçları ve zindanları 
ortaya çıkarıldı. Şehir için özel-
likli bir köşe… Yaklaşık 3 met-
reye yakın çaplarda tünel ve 
özel kapıların bulunduğu, giriş 
çıkışların olduğu bölge kazılar-
la ortaya çıkarıldı. Yapılan bu 
restorasyonla tarihin izleri en 
güzel şekilde yaşatılmış olacak. 
Zindan Kapı’da artık kaplama 
çalışmaları sürüyor. Bugüne 
kadar harabe ve binaların ara-
sında kaybolmuş gibi gözüken 
bu surlar, kısa zaman sonra pı-
rıl pırıl parlayacak ve yaklaşık 
2500 yıl önceki orijinalliğine, 
güzelliğine kavuşmuş olacak” 
şeklinde konuştu.

Tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma çalış-
maları kapsamında 
Bursa’nın değerlerini 

UNESCO ile evrensel değer 
haline getiren Büyükşehir 
Belediyesi, ecdat emanetlerini 
ayağa kaldırma çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. Bu 
kapsamda Namazgah Caddesi 
üzerinde bulunan 600 yıllık 
İshak Şah Camii de minaresin-
den çatısına, zemininden cephe 
duvarları ve bahçe düzenleme-
sine kadar bütünüyle özgün 
haline getirildi. Tarihi Camii, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yıldırım Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
Yıldırım Kaymakamı Mehmet 
Aydın, AK Parti İl Başkanı 
Cemalettin Torun, Makedonya 

Kültür Bakanlığı Müsteşarı 
Behicüddin Şehabi ve çok sayı-
da davetlinin katıldığı törenin 
ardından Cuma namazı ile 
ibadete yeniden açıldı.
Ecdadın ruhu şad edildi
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, her hafta özellik-
le Cuma günleri ya bir cami-
nin temelini attıklarını yada 
bir camiyi ibadete açtıklarını 
hatırlatarak, 600 yıllık bir eseri 
ilk günkü görüntüsü ile yeniden 
ibadete açmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. 

6 asırlık eser değerini buldu
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geleneksel hale 
getirilen, Büyükşehir Beledi-
yesi Sosyal Hizmetler Şube 

Müdürlüğü’nce bu yıl 4.’sü gerçek-
leştirilen ‘Sağlıklı Nesiller, Daha Yeşil 
Bursa Projesi’ ile binlerce çocuğun 
yüzü güldü. Proje kapsamında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 
17 ilçede yapılan spor etkinlikle-
rinde başarılı olan 600 öğrenciye 
daha bisikletleri Atatürk Stadyumu 
Meydanı’nda düzenlenen törenle 
verildi. Programda Büyükşehir Okul 
Sporları Etkinlikleri’nin (BOSE) 
kapanış töreni de yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da herkesin sağlıklı 
ortamlarda spor yapmasına olanak 
sağlandığını sözlerine eklerken, 
‘Sağlıklı Nesiller, Daha Yeşil Bursa 
Projesi’ kapsamında bugüne dek 
yaklaşık 5 bin öğrenciye bisiklet 
hediye edildiğini ifade etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü Süleyman Şahin de kentin sporda 
öncü olmasına destek sağlayan 
hizmetleri nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’yi 
tebrik etti.

Bir spor salonu da Çamlıca’ya
Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıca Anadolu Lisesi’ne kazandırılan spor salo-
nu törenle eğitimin hizmetine sunuldu.

Salonun açılışında söz alan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çamlıca Ana-
dolu Lisesi’ne kazandırılan 

ve gerçek anlamda vizyon sahibi 
gençlik yetişmesine katkı sağlayacak 
yatırımdan başta okul öğrencileri 
olmak üzere 7’den 70’e herkesin 
yararlanacağını söyledi. Salonun 
hizmete alınmasında katkı sağlayan 
herkese teşekkürlerini ileten Başkan 
Altepe, “Şimdiden bu tesisimiz başta 
okulumuza, Nilüfer ilçemize ve Bur-
samıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Başkan Altepe, hedeflerinin Bursa’yı 
spor kenti yapmak ve sağlıklı kent-
lerde örnek olmak olduğunu ifade 

etti. Bir yandan en iyi eğitimlerin 
verilebilmesi için okulların fiziki me-
kanlarını yenilerken diğer yandan 
hemen hemen tüm eğitim kurum-
larını spor salonlarıyla donattıkla-
rını belirten Başkan Altepe, sadece 
Bursa’da 200’ün üzerinde spor tesisi 
yaparak bu konuda Türkiye’deki en 
büyük hamleyi gerçekleştirdiklerini 
vurguladı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla Bursa’da adeta tüm 
gençlerin spor yapabilir hale gel-
diğini anlatan Başkan Altepe, “İşte 
onlardan birini daha bugün hizmete 
alıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 
artık sadece Türkiye’de değil tüm 
dünyada ses getiriyoruz. Büyük-

şehir Belediyespor, atletizmde 
Avrupa şampiyonu oldu. Güreşte 
yine Avrupa şampiyonluğu çıkart-
tık. Voleybolda ikinci kez Avrupa 
şampiyonluğunu elde ettik. Bu yıl 
masa tenisinde hem Türkiye hem de 
Avrupa şampiyonu olduk. İşte tüm 
bu başarılı sonuçlar yatırımlarımızın 
birer sonucu” diye konuştu. 
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Muharrem Tüfekçi ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve 
spor yatırımlarıyla Bursa’nın adeta 
şaha kalktığını ifade etti. 
Açılışın ardından Başkan Altepe, 
okul öğrencileriyle voleybol oynadı.

Büyükşehir başarıyı ödüllendirdi
‘Sağlıklı Nesiller, Daha Yeşil Bursa Projesi’ kapsamında, 17 ilçede yapılan spor 
etkinliklerinde başarılı olan 600 öğrenci bisikletle ödüllendirdi.

Bursa’nın altın raketi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda 
altın madalya kazanan Büyükşehir Beledi-

yespor Kulübü Tenis Oyuncusu Muhammet Haylaz’ı 
kabul ederek ödüllendirdi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’da spor anla-
mında yaptıkları yatırımlara değinen Başkan Altepe, 
atılan adımların doğal sonucu olarak birçok spor 
branşta başarıdan başarıya koştuklarını söyledi. Son 
dönemde Belediyespor bünyesinde profesyonel 21 
adet tenis kortunu hizmete aldıklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Kortlarla Türkiye’de öne çıkmak, 
sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak ve yapılan 
yatırımların sonuçlarını almak Bursa’ya ayrı bir 
prestij katıyor. Arkadaşımız Muhammet Haylaz da 
Bakü’de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda 
başarıyı yakaladı. Burada altın madalya aldı. Ken-
disini ve hocamızı tebrik ediyoruz” dedi. Bursa’nın 
ismini voleybol, masa tenisi ve güreş branşların-
da öne çıkartırken teniste de duyurmanın haklı 
gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altepe, 
“Oyuncumuzun kendisini ve değerli hocamızı tebrik 
ediyoruz. İnşallah ortaya konulan başarıların deva-
mı artarak gelir” diye konuştu.

Bir altın da Melek’ten

Voleybol şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne bir 
altın madalya daha geldi. Masa Tenisi milli 
sporcusu Melek Hu, Azerbaycan’da katıldığı 
turnuvada altın madalya alarak Bursa’nın 

gururu oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapı-
lan 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli formayla 
ülkemizi temsil eden milli sporcu, Azeri rakibi 
Zhing Ning’i 13-11, 11-4, 12-10 ve 11-4’lü setlerle 
4-0 mağlup etti. Hu, aldığı skorla altın madalyanın 
sahibi oldu. 

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bu 
yıl ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ana sponsorluğunda düzenlenen ve 26 gün 
süren Altyapılar Türkiye Şampiyonası Festi-

val Voleybol sayesinde Türkiye’de voleybolün kalbi 
Bursa’da attı. Türkiye’nin farklı kentlerindeki 256 
spor kulübünden yaklaşık 5 bin sporcu minikler, 
küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere dört kate-
goride mücadele etti. Voleybol festivalinde maçlar, 
TÜYAP Fuar alanı, Çekirge, İnegöl Belediyesi Spor 
Salonu, Şahin Başol Spor Salonu, Nilüfer Belediye 
100. Yıl Spor Salonu, Nilüfer Belediye Spor Salonu, 
TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu, Gemlik Spor 
Salonu ve Büyükşehir Spor Salonu’nda oynandı.
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Bursa’yı sporda da marka kent 
haline getirmek amacıyla 
bir taraftan tesisleşmeye ve 
bir taraftan da Belediyespor 

Kulübü aracılığıyla lisanslı spor-
cu sayısının artırılmasına yönelik 
çalışmalara hız veren Büyükşehir Be-
lediyesi İl Jandarma Komutanlığı’na 
da bir spor salonu kazandırdı. İçinde 
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 
AFAD ve AKUT timlerinin eğitim 
yapmasına imkan sağlayacak özel 
donanımların da bulunduğu spor 
salonu, Jandarma Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 178’inci yıldönümünde 
törenle hizmete açıldı. 
Gurur duyuyoruz
Spor salonunun açılış töreninde ko-
nuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep  Altepe, “Bursa’nın her köşe-
sinde şehitliklerimiz var. Çanakkale 
Kireçtepe’de Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu var. Tüm bu şehitliklerin sa-
hiplenilmesi, düzenlenmesini birlik-
te gerçekleştirdik. 15 Temmuz’un da 
kırılma noktası, şifrelerin çözüldüğü 
nokta Bursa Jandarma Komutanlığı 
oldu. Jandarma Komutanlığımızla 
Bursa olarak gurur duyuyoruz. 15 

Temmuz’un hain girişimi, kahraman 
silahlı kuvvetlerimizin içine sızan, 
polis teşkilatımızın, yargı ve eğitim 
sistemimizin içine sızan hainlerin 
bu girişimi başta Bursa Jandarma 
Komutanlığı girişimiyle tüm ülke-
de ilk anda afişe edildi ve bozgu-
na uğradılar. Bizler de üzerimize 
düşen görevi yapıyoruz. Huzurlu bir 
şehir, huzurlu bir ülke için emniyet 
teşkilatımızla, jandarma teşkilatı-
mızla işbirliği içinde elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Daha önce Özel 
Hareket Tabur binalarının yapımı ve 
çevre düzenlemeleri de belediyemiz 
tarafından yapılmıştı. Bu destekle-
rimiz devam edecek. Güçlü Türkiye 

için el ele, gönül gönüle çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.
Şehidin ismi yaşatılacak
Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğ-
general Ahmet Hacıoğlu, Çanakka-
le’deki Seyyar Jandarma Taburunun 
hatırasını yaşatmak üzere 2015 yı-
lında kurulan Bursa JÖH taburunun 
ilk şehidinin isminin de bu spor sa-
lonunda yaşatılacağını hatırlatarak, 
“JÖH taburumuzun ilk şehidi olan 
Ümit İnan Uzman Çavuş evladımızın 
ismini verdik. Şehidimizin ruhu şad 
olsun. Bu sayede şehidimizin ismini 
sonsuza dek yaşatmış olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı’na kazandırılan spor 
salonu, teşkilatın 178’inci kuruluş yıldönümünde törenle hizmete açıldı. 

Jandarma’ya anlamlı hediye

Stadyumun timsah kafasında geri sayım
Bursa’ya kazandırılan en büyük anıtsal yapı olan yeni stadyumda, kamuoyunun 
merakla beklediği ‘timsah kafası’nda imalatlar tamamlanma aşamasına geldi. 

Takımın simgesiyle özdeş 
olarak timsah görünümün-
de inşa edilen stadyumda, 
timsah kafasını oluşturan 

bölümün inşaatı yüklenici firmadan 
kaynaklı sorunlar nedeniyle uzamış-
tı. Sürecin hızlandırılması için devre-
ye giren Büyükşehir Belediyesi ısrarlı 
takibi ile Bursa’nın marka şirketi 
Cemdemir A.Ş. tarafından yapılan 
imalatlarda artık sona gelindi. Çelik 
konstrüksiyon olan kafa bölümü iyice 
şekillenirken, önümüzdeki günlerde 
kafa bölümünün de yeşil örtü ile kap-
lanmaya başlayacağı belirtildi.
Son hazırlıklar yapılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, stadyumun kafa bölümünde 
devam eden çalışmaları yerinde ince-
ledi. Kamuoyunda en fazla gündemde 
olan timsah kafasında da artık sona 
gelindiğini ifade eden Başkan Altepe, 
“Mühendislik açısından çok zor bir 
konstrüksiyon. İmalatlar büyük 
ölçüde tamamlandı. Son hazırlıklar 
yapılıyor. Önümüzdeki günlerde kafa 

yeşil örtü ile kaplanmaya başlayacak 
ve Ramazan Bayramı’ndan sonda da 
bu işlemin tamamlanmasını bek-
liyoruz. Bu kafa bölümünde ayrıca 
1000’er metrekarelik alanlardan olu-
şan 2 kat ve bir de zemin ortaya çıktı. 
Bu bölümler değişik amaçlar için 
kullanılabilir. Düğün salonu, resto-
ran ve kafeterya olabilir. Panoramik 
manzarası ile Bursa’ya değer katacak 
stadyum, kafa bölümünün bitmesiyle 
de dünyanın marka statları listesin-
deki yerini koruyacak. Düğün salonu 

ve kafe olarak kullanılabilecek alan-
larla da Bursaspor’a gelir sağlanmış 
olacak” diye konuştu.

Masa tenisinde
çifte şampiyonluk

Kadınlar Avrupa Masa Tenisi Birliği 
(ETTU) Cup Şampiyonluğunu Türkiye’ye 
getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, ‘Spor Toto Kadınlar Masa Tenisi 

Süper Ligi’ni de şampiyon tamamladı. Sezona 
mücadele ettiği üç kulvarda da şampiyonluk 
parolasıyla başlayan ve ilk önce Ziraat Türkiye 
Kupası, ardından geçtiğimiz günlerde Avrupa 
Şampiyonu apoletini takan Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, son etap olan ‘Spor Toto 
Süper Ligi’ni de ilk sırada tamamladı.
Hedef Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
Ödül töreninin ardından, şampiyonluk gururunu 
yaşadıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu 
Fehim Ferik, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin spora ve sporcuya verdiği destekler 
doğrultusunda Bursa’da sporda başarıların gide-
rek arttığını söyledi. Ferik, Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü Masa Tenisi branşı olarak sezon ba-
şında hedefledikleri bütün kupalara ulaştıklarını 
ve bir sonraki sezonda başarılarını bir adım daha 
ilerleterek Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu 
Bursa’ya kazandırmak istediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Masa Tenisi Takımı, Avru-
pa Kupası’ndan sonra ‘Spor Toto 
Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi’ni 
de şampiyon olarak tamamlaya-
rak bir ilki daha başardı.
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Dünya rekoru artık Bursa’nın
Bursa’da bilimi 7’den 70’e 

herkese sevdirmek, çocuklara 
eğlenerek öğrenme imkanı 
sağlayacak bir platform sağ-

lamak amacıyla 6 yıl önce 10 bin zi-
yaretçi hedefiyle yola çıkıp, ilk yılında 
50 bin ziyaretçiye ulaşan Bursa Bilim 
Şenliği, bu alandaki birikimini dünya 
rekoru ile taçlandırdı. Türk Hava 
Yolları gibi dünya markasının isim 
sponsorluğunda, Büyükşehir Beledi-
yesi, BEBKA, TÜRKSAT, Bursa Teknik 
Üniversitesi, HAVELSAN, ROKETSAN, 
TAI-TUSAŞ, LİMAN Enerji, Akınsoft 
ve daha birçok marka kurum ve 
kuruluşun destek verdiği bir orga-
nizasyonda bu yıl her zamankinden 
farklı bir heyecan yaşandı. TÜYAP 
Fuar alanındaki şenlikte bir dünya 
rekoru denemesi için uzun süredir 
hazırlanan Bilim ve Teknoloji Merke-
zi, rekor denemesi için 3500 öğrenci 
hedefledi. Sabah saatlerinde etkinliğe 
katılacak öğrencilerin yerleri alması 
ile başlayan rekor denemesi, Bursa 
8. Noterliğinden Selma Totkanlı’nın 
gözetiminde başladı. Bir eğitmenin 
kürsüden yönlendirmesi ile başlayan 
kimya yoğunluk deneyine toplam 
3417 öğrencinin katıldığı noter 
tarafından kayıt altına alındı. Toplam 
42 dakika süren deney sorunsuz 
bir şekilde tamamlanırken, kürsüye 
çıkan noter Selma Totkanlı, süre ve 
katılımcı sayısını resmi olarak kayıt 
altına aldıklarını söyledi.

Busmek nitelikli 
iş gücü yetiştiriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 7’den 70’e vatan-
daşları meslek sahibi yapan ve 
girişimci olmalarının önünü açan 

BUSMEK kurslarını ziyaret ederek yapılan 
faaliyetleri yerinde inceledi. BUSMEK’in 
kurulduğu yıldan bu yana 210 bin mezun 
verdiğini ve mezun olanlardan birçoğu-
nun kendi iş yerini kurduğunu belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bir yandan Bursa’yı fiziki olarak 
geliştirirken diğer yandan insan odaklı 
çalışmaları artırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. 


