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Yıldırım Metrosu’na start verildi

Y ıldırım İlçesi’ne değer 
katacak 6.5 km’lik metroda 
sondaj çalışmaları başladı. 
Bursa’yı raylı sistem hat-
larıyla donatan ve ulaşıma 
alternatif çözümlerle nefes 
aldıran Başkan Altepe, Yıldı-
rım metro hattında başlayan 
çalışmaları inceledi.  
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi’nde gerçekleştirilecek olan raylı 
sistem delme tünel sistemiyle yer altında projelendirilecek.

Sayfa 3

Çarşıda dönüşüm

M 
armara depre-
minin üzerin-
den 18 yıl geç-
tiğini ve hala 
‘şunu yapalım 

bunu yapalım” demenin bir 
anlamı olmadığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Dönüşüm 
devam etmeli, herkes bunun 
için kolaylık sağlamalı. Dep-
rem olduktan sonra bunun 
vebalini kimse ödeyemez. 
İnsanlar beton yığınlarının 
altında kalınca, hangi yönetici 
ceset torbası taşımaya gide-
cek” dedi.

Söylem değil eylem zamanı
Bursa’da, emsal artışı 
uygulamasından 235 
site yararlanırken, 12 
bin riskli daire yıkıldı. 
Böylelikle kentin yapı 
stoğu depreme daya-
nıklı hale getiriliyor.

Sayfa 8-9
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Büyükşehir Be-
lediyesi olarak 
Bursa’nın tüm il-
çeleriyle birlikte 

ulaşılabilir kent olması 
yolundaki çalışmaları 
hızla sürdürdüklerini 
diye getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bir yandan Bur-
sa kent merkezi trafiğine çözüm 
yolları bulurken diğer yandan 
ilçelerin sıkıntılarıyla uğraştık-
larını kaydetti. Güzelyalı kent 
merkeziyle Kurşunlu arasındaki 
ulaşımın uzun yıllardır sıkıntı 
olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, inşaat aşaması tamam-
lanan yol yapım çalışmalarıyla 
birlikte bu sıkıntının da tarihe 
karıştığını vurguladı. 

4 bina yıkıldı
Başkan Altepe, Güzelyalı ile Kur-
şunlu arasındaki yol çalışmaları 
kapsamında 1665 metrekare 
alanda kamulaştırma yaptıkla-
rını ve 4 adet bina yıkımının ger-
çekleştirildiğini ifade etti. Parsel 
üzerinde gerekli temizliğin 
yapıldığını ve ardından imalat 
çalışmalarına başlandığını hatır-
latan Başkan Altepe, yol yapım 

güzergahı üzerinde 
bulunan Çakaldere 
mevkiinde bir de köprü 
inşa ettiklerini söyledi. 
Köprü inşaatının ta-
mamlanmasının ardın-
dan asfalt işlemlerine 
başlandığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Asfalt 
biter bitmez yolun 

hemen açılışını yapmak istedik. 
Çalışmalarda, Güzelyalı mahal-
lesinde ulaşımı kolaylaştırma 
hedeflendi. Yaklaşık 2 milyon 
700 bin TL’lik yatırım yapıldı. 
Artık bu yaz Güzelyalı ulaşım 
sıkıntısı yaşamayacak. Buradan 
Kurşunlu’ya gidiş tek yönlü ola-
rak düzenlenecek. Mudanya’ya, 
Güzelyalı’ya ne yapsak az” şek-
linde konuştu.
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Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’ya 
değer katan çalış-
maları kapsamında 

ulaşımda önemli bir adım olan 
Gökdere Metro İstasyonu ile 
Teferrüç arası teleferik hattı 
ile ilgili protokole imzalar, 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
Binası’nda yapılan tören-
le atıldı. Daha önce Oteller 
Bölgesi’ne kadar uzanan 9 
kilometrelik hat ile dünyanın 
en uzun aktarmasız teleferik 
hattını Bursa’ya kazandıran 
Büyükşehir Belediyesi’nin kent 
içi ulaşıma vizyon katacak olan 
protokolü, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe 
ile Bursa Teleferik AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Cumbul 
imzaladı.
Uzun yıllardır  
gündemdeydi
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’da uzun 
yıllardır söylenen hizmetle-
rin artık gerçekleştirildiğini 
belirterek, “Bursa için tarihi 
bir projeye daha imza atıyo-
ruz. Uzun yıllardır Bursa’nın 
gündeminde olan bir proje. 
Uludağ’a Oteller Bölgesi’ne ka-
dar ulaştırdığımız dünyanın en 
uzun teleferik hatlarından biri 
Bursa’da. Bu hat Bursa’ya de-
ğer katmıştı. Şimdi de yıllardır 
söylenip gerçekleşemeyen bir 
projeyi daha gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Bu dönem eserle-
rimize bir eser daha katmış 
oluyoruz. Teleferiğin Teferrüç 
İstasyonu ile BursaRay Gök-
dere İstasyonu’na bağlanması 
konusunu hep telaffuz etmiş-
tik. Artık uygulama aşamasına 
geldi, projeleri bitti, ihalesi 
tamamlandı. Şu anda sözleş-
mesini yapıyoruz” dedi.
7,5 dakikalık yolculuk
Başkan Altepe, bu sözleşmey-
le, çarşıyla bağlantılı olarak 
Teferrüç bölgesine hem toplu 

ulaşımın, hem de şehrin mer-
kezinden direk Uludağ otellere 
ve kayak pistlerinin yanına 
kadar ulaşımı sağlayacak olan 
sistemin kurulmuş olacağını 
ifade etti. Tesisin en fazla bir 
yıl içinde gerçekleşeceğini de 
anlatan Başkan Altepe, “Bu 
tesiste, yaklaşık 7,5 dakika 
içinde seyahat gerçekleşecek. 
2310 metre mesafede, 10 
kişilik 56 adet kabin çalışa-
cak. Yaklaşık 80 milyon TL’ye 
mal olacak. Bursa’mızın kent 
ekonomisine ve turizmine 
önemli katkı sağlayacak olan, 
yüksek seyir zevkiyle Bursa 
içinde güzel seyahat edilerek, 
mevcut teleferik istasyonuna 
ulaştıracak olan bu hattımızın 
sözleşmesini imzalamış oluyo-

ruz. Başka ya-
bancı firmaların 
da katıldığı bu 
ihaleyi, mevcut 
teleferiği yapan 
Teleferik AŞ fir-
ması kazanmış 
oldu. Mevcutta 
olduğu gibi Le-
ightner marka 
cihazlarla bir-
likte buradaki 
mevcut sistem 
de kurulacak” 
diye konuştu.
Gökdere Metro 
İstasyonu ile 
Teferrüç arası 1. 

etap teleferik hattı, Tefferrüç – 
Kadıyayla – Sarıalan – Uludağ 
(Oteller Bölgesi) arasında bu-
lunan teleferik hattı ile Teffer-
rüç istasyonda entegre olacak. 
Bu hat sayesinde Bursa’nın en 
önemli turistik merkezi olan 
Uludağ ile şehir merkezi
birbirine bağlanacak. Zafer-
park – Gökdere – Setbaşı – Te-
ferrüç teleferik hattı, Bursa’nın 
önemli bir nüfusunu barındı-
ran Vatan, Anadolu ve Zafer 
mahallelerinin kesişimde 
bulunan Zafer Parkı İstasyonu 
ile başlıyor. Bursa metrosunun 
Gökdere istasyonu ile entegre 
olan hat, yeni Cumhuriyet 
Caddesi ve Gökdere Bulvarı 
boyunca devam edip, Setbaşı 
İstasyonu’na ulaşıyor.

Havalı ulaşım merkeze iniyor
Büyükşehir Belediyesi, Gökdere’den Teferrüç istasyonuna teleferikle 
ulaşımı kolaylaştıracak projede önemli bir adımı daha attı. 

Güzelyalı’da trafiğe neşter
Güzelyalı trafiğinin rahatlatılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tara-
fından planlanan ve inşaat çalışmaları tamamlanan Çakaldere köprü ve 
bağlantı yolları, araç geçişine açıldı.

İsmetiye’de 
tarihi açılış
Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 14.2 
milyon TL harcanarak yaptırılan İsmetiye Dere-
si ıslah çalışmaları ile dere üzerine kurulan 3 
adet köprü, hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Demirtaş ve İsmetiye 
trafiğine nefes aldıracak 
3 köprü projesi ile dere 

ıslah çalışmalarını tamamladı. 
Daha önce 6 metre genişliğine 
sahip olan ve İsmetiye Deresi 
üzerinde bulunan köprüler, 
yapılan düzenlemeyle 12 metre 
genişliğine çıkartıldı. İsmetiye 
Deresi de tamamlanan ıslah ça-
lışmalarıyla birlikte muhtemel 
taşkınlara hazır hale getirildi. 
Toplam 14.2 milyon TL’ye mal 
olan yatırımlar, mahalle mey-
danında gerçekleştirilen açılış 
töreniyle hizmete alındı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yapılan projelerle 
birlikte Bursa’nın hızla kabuk 
değiştirdiğini ve geliştiğini ifade 
etti. Bugüne kadar düşünülüp 
de gerçekleştirilemeyen proje-
lerin bu dönemde birer birer 
hayata geçirildiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, İsmetiye Deresi 
ıslah ile köprü inşaat çalış-
malarının da bunlardan biri 
olduğunu kaydetti. 50 yıl önce 
İsmetiye’ye geldiğinde derede 
kirlilikten geçilemediğini, böl-
genin de bakir bir alan olarak 
trafik akışı içerisinde yer alma-
dığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Buraya her gelişimizde, bu 
derelerden geçtik bu köprüleri 

kullandık. İsmetiye’ye, Bur-
sa’mıza yakışmayan görüntüleri 
hep görmüştük. Şimdi onlar 
geçmişte kaldı” dedi. İsmetiye 
Deresi boyunca 4 kilometrelik 
güzergahın ıslah edildiğini, aynı 
dere üzerine 3 adet yeni köprü 
kurulduğunu söyleyen Başkan 
Altepe, “Yapılan yatırımlar 
toplam 14.2 milyon TL’ye mal 
oldu. Birçok konuda temel atma 
töreni yapamıyoruz. Açılışla-
ra da yetişemiyoruz. İşte bu 
hizmet ve bereket dönemidir. 
Bundan İsmetiye de nasibini 
alıyor. Diğer bölgelerimiz de 
nasipleniyor. İnşallah devamı 
gelecek. Sizler için ne yapsak 
az” diye konuştu.

Yol kalitesinde köy kent ayrımı yok

Bursa’da merkeze 
sonradan bağlanan 
17 ilçede köylere 
giden grup yollarını 

bile sıcak asfaltla buluştu-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
Mustafakemalpaşa – Aralık 
mahallesi arası ile Bakırköy – 
Tepecik arasındaki toplam 10 
kilometrelik yolun sıcak asfalt 
kaplamasını tamamladı. 
Yıllar sonra köy grup yollarını 
bile sıcak asfaltla tanıştı-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
Mustafakemalpaşa ilçesinde 
de merkez ile Aralık mahallesi 

arasındaki 3,5 kilometrelik yol 
ile Bakırköy ve Tepecik ara-
sındaki 6 kilometrelik yolun 
asfalt kaplama çalışmalarını 
tamamladı. Karaoğlan, Ayaz, 
İncilipınar, Doğancı ve Tepecik 
hattı olan Mustafakemalpaşa 
ile Karacabey’i bağlayan 10 ki-
lometrelik yoldaki çalışmaları 
da tamamlanma aşamasına 
getirdi.
İşlerde aksama yok
Mustafakemalpaşa’da da tüm 
köylere giden grup yollarının 
sıcak asfaltla kaplandığını 
ifade eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
“Son 2-3 ayda ilçe merkezi ile 
Aralık Mahallesi arasındaki 
3,5 yolun asfaltlanmasını 
tamamlandık. Yine Bakır-
köy ile Tepecik arasındaki 
6 kilometrelik yol tamam-
landı. Mustafakemalpaşa ile 
Karacabey’i bağlayan bu hatta 
da 10 kilometrelik yolun sıcak 
asfaltla kaplanması çalışması 
devam ediyor” dedi.
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Bitinya, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerine ev 
sahipliği yapan ve 

tüm bu medeniyetlerin izleri-
ni günümüze kadar taşıyan 
İznik’teki tarihi eserlerin 
ayağa kaldırılmasına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, 
sahil düzenleme projesiyle 
de ilçenin görüntüsünü sil 
baştan değiştiriyor. Kara-
yolları şefliğinden Darka 
Sitesi’ne kadar 3,5 kilomet-
relik sahil bandını yenileme 
çalışmaları hızla sürüyor. 
Proje kapsamında yaklaşık 
135 bin metrekare alanda 
halkın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde spor, oyun ve 
dinlenme alanları, piknik, su 
sporları ve plaj etkinlikleri-
nin gerçekleştirilmesine yö-
nelik rekreasyon ve çevre dü-
zenlemesi yapılacak. Yaklaşık 
20 milyon liraya mal olacak 
proje ile adeta bir ‘açık hava 
müzesi’ halini alacak olan İz-
nik, aynı zamanda ayrıcalıklı 
bir sahile kavuşacak.
Sahil ilçeye değer katacak
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 

beraberindeki İznik Belediye 
Başkanı Osman Sargın ile 
birlikte sahil yolunda devam 
eden düzenleme çalışmaları-
nı yerinde inceledi. Bursa’nın 
kalite kenti, marka kent 
olması yönündeki çalış-
malarının kent merkezinin 
yanında tüm ilçelerde de 
hız kesmeden sürdüğünü 
dile getiren Başkan Altepe, 
Bursa’nın vizyon ilçelerin-
den İznik’te de göl içinde 
tarihi eserlere, altyapıdan 
ulaşıma kadar her alanda 
çalıştıklarını vurguladı. 
Turizm açısından Bursa’nın 
en iddialı ilçesi olan İznik’te 
uzun yılardır konuşulan sahil 
düzenleme projesine 6 ay 
önce başladıklarını hatır-
latan Başkan Altepe, “3,5 
kilometre uzunluğunda ve 
50 metre genişliğindeki alan-
da uyguladığımız proje ile 
araç, yaya ve bisiklet yolları, 
piknik alanları, halkımızın 
keyifle vakit geçireceği, nefes 
alacağı tesisleri ilçemize 
kazandırıyoruz. Sahil düzen-
leme projesi ile İznik gerçek 
anlamda bir turizm merkezi 
haline gelecek.” diye konuştu.

Bursa’yı raylı sistem hatlarıyla 
donatan ve ulaşıma alternatif 
çözümlerle nefes aldıran Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, Yıldırım metro hattında başlayan 
çalışmaları yerinde inceledi. Delme tünelle 
yapılacak Yıldırım İlçesi’ne değer katacak 
6.5 km’lik metroda sondaj çalışmaları baş-
ladı.  Daha önce yerin üstünde düşünülen 
tüm bölgelerde çalışma zorluklarından, 
mevcut yolların yükü taşıyamayacağından 
ve otopark sıkıntılarından dolayı imalat 
sıkıntılarının olduğunu kaydeden Başkan 
Altepe, “Artık tamamen tüm ilave hat-
larımız yeraltından giden metro hatları 
olacak. Metro vagonlarımız, yerin yaklaşık 
25 – 30 metre altından gidecekler. İlk 
etapta başlattığımız Yıldırım metro hattı-
mız, yaklaşık 6 bin 200 metre ve bu hattın 
6 istasyonu var. Tüm bu hatla ilgili proje 
çalışmalarını hızla başlattık” diye konuştu.
Başkan Altepe, bir yandan projelerin de-
taylarının hazırlandığını diğer taraftan da 
zemin etütlerinin yapıldığını ifade ederek, 
“Yaklaşık 6,5 km’ye yakın güzergah boyun-
ca, tam 34 noktada zemin etüdü yapılıyor. 
İşte bu güzergahımız Demirtaşpaşa – 
Gökdere arasından Demirtaşpaşa istasyo-
nunun oradan, Haşim İşçan Caddesi’nden 
itibaren başlıyor ve daha sonra Davutkadı 
- Tayyareci Mehmet Ali Caddesi – Mesken 
– Şevket Yılmaz Hastanesi ve Mimar Sinan 
İstasyonu’na ulaşmış oluyor” dedi.
Başkan Altepe, yaklaşık 1,2 milyar TL’ye 
mal olacak projenin bir an önce ihalesini 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yıldırım metrosuna start
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Yıldırım metrosuna start
Bursa’nın daha kolay ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Yıldırım İlçesi’nde gerçekleştirilecek olan raylı sistem delme tünel sistemiyle yer altında projelendirilecek. 

İznik sahil yolunda 
hummalı çalışma
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 
6 ay önce başlatılan İznik sahil düzen-
leme projesi kapsamında, sahil yolu da 
tarihi ilçeye yakışır hale getiriliyor.

Trafik bulvarlarla rahatlıyor 

Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı’ndan Şükrü 
Şankaya okuluna, oradan 
da Yeniceabat üzerinden 

Panayır Köprüsü’ne bağlantı sağ-
layacak Ova Bulvarı’nda çalışma-
lar tüm hızıyla sürdürülüyor. 
Ova Bulvarı’nda yapılan çalış-
maları inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
oluşturdukları yeni alternatif yol 
güzergahlarıyla Bursa şehir içi 
trafiği rahatlatmak istediklerini 
söyledi. Bu konuda özellikle 
ova yollarının genişletilmesi ve 
Yıldırım ile Osmangazi böl-
gelerinden Mudanya’ya olan 
trafik akışını daha rantabl hale 
getirmek için aralıksız mesai 
sarf ettiklerini belirten Başkan 
Altepe, “Yunuseli Deresi’nin iki 

yanında 2 kilometrelik uzunluk-
ta gerçekleştirilen Ova Bulvarı, 
yaklaşık 7 milyon TL’ye mal ola-
cak. Yürüyüş ve bisiklet yolları 
yapıldı. İnsanlar için her türlü 
konfor burada düşünüldü. Bu 
yolla birlikte, güzel bir alternatif 

güzergah oluşacak. Recep Tay-
yip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya 
bağlantısı da sağlanmış olacak. 
İnşallah yıl sonuna kadar her 
şeyiyle tamamlanmış olacak. 
Her açılan yeni yolla Bursa biraz 
daha nefes alacak” dedi. 

İnşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı’nı Yeniceabat bölgesine bağlayan 2 kilometre uzunlu-
ğundaki Ova Bulvarı’nda çalışmalar son aşamaya geldi.
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Yenişehir’e hizmet yağmuru
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlan-
ması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yenişehir’de 
projelendirilen Terziler Göleti ve bölgede düzenlenen 11.2 kilometrelik 
yol çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Bursa’ya eserler kazandıran 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yenişehir Terzi-
ler Sulama Göleti’nin açılışın-

da yaptığı konuşmada, Yenişehir’de 
verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi. 
Bursa’da kırsal kalkınmanın önemi-
ne değinen Başkan Altepe, “Güçlü 
şehirlerle birlikte güçlü bir Türkiye’yi 
oluşturmak için çalışıyoruz. Artık 
yerel yönetimler her konuda çalışıyor. 
Bizim ilgilenmediğimiz konu yok. 
Biz Bursa’nın yeşillenmesiyle ilgili 
de çalışıyoruz. Bursa’nın tarihinin 
ayağa kalkmasıyla da ilgileniyoruz. 
Bu alanlarda dünya çapında en üst 
sıralara geldik. Tarımın gelişmesi ile 
de ilgileniyoruz, turizmin, ticaretin ve 
sanayinin gelişmesiyle de ilgileniyo-
ruz. Türkiye, ilkleri Bursa ile yaşıyor 
ve devam edecek” diye konuştu.
“Bursa, hızla gelişiyor”
Eskiden uzun zaman alan işlerin artık 
Büyükşehir Belediyesi ile daha kısa 
zamanda çözüme ulaştığını belirten 
Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediye-
si Terziler’e uğradı, başkan söz verdi, 
programa aldı, bir sene sonra inşaat 
başladı, 3. sene de açılış yapıldı. Hatta 
evvelden gölet yapılıyordu, sulama 
yok. Biz birçok yere gittik, yıllar 
olmuş gölet bitmiş, sulama hattı yok. 
Biz sulama hattını da ihale ettik o 
da yapılıyor. Köyün içinde de altyapı 
yapılıyor. Çünkü artık çalışma dönemi, 
hizmet dönemi…” dedi.
Gölet ve yollar 6 milyon TL 
Büyükşehir Belediyesi ile Yenişe-
hir’deki büyüme ve gelişmenin de 

süreceğini vurgulayan Başkan Altepe, 
“Hizmetler devam edecek. Göletle 
birlikte Terziler ve civarında yapı-
lan yollar, toplamda 6 milyon TL 
tutuyor. Gölet, yıllardır beklentiydi, 
ancak Büyükşehir ile birlikte çözül-

dü. Yatırımlara hızla devam ediliyor. 
Göletle sulamaya açılan saha yaklaşık 
3 bin 700 dekar ve 642 bin metreküp 
faydalı depolama hacmine sahip olan 
gölet, Terziler ve çevresine hizmet 
edecek. Yaklaşık 300 haneye yakın 
insanın faydalanacağı gölet, 3 milyon 
TL’ye mal oldu” dedi.
Yenişehir’deki yol çalışmalarını da 
anlatan Başkan Altepe, Yenişehir 
– Köprühisar, Terziler ve Eyerce ma-
hallelerini birbirine bağlayan yol ile 
Terziler - Hayriye mahalleleri ile Hay-
riye - Köprühisar mahalleleri arasında 
toplam 11,2 kilometre yol çalışması 
bittiğini, yaklaşık 35 bin ton kaplama 
yapıldığını ve toplamda 3 milyon TL 
harcandığını sözlerine ekledi.

Ahududu üreticisine destek
Geçen yıl yaptığı yaş incir, ayva, bi-

ber ve deveci armudu ihracatı ile 
bu ürünlerin iç piyasada da değer 
bulmasını sağlayan Büyükşehir 

Belediyesi, Türkiye üretiminin yüzde 90’ı 
Bursa’dan sağlanan ahududu meyvesinin 
de gerçek değerini bulması konusunda 
alımlara başladı.
Bursa ile özdeşleyen bir ürün
Başkan Altepe, Kestel’in Alaçam 
Köyü’nde gerçekleştirilen destekleme 
alımlarına katılarak dalından meyve 
topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Kestel ve köylerinde üreti-
len meyvelerin soğuk hava depolarında 
şoklanarak uygun zamanda piyasaya su-

nulacağını söyledi. 
Ahududunun Bursa 
ile özdeşleşen bir 
ürün olduğunu ve 
Türkiye’deki üreti-
min yüzde 90’ının 
buradan sağlandı-
ğını belirten Baş-
kan Altepe, nitelikli 
üretimin yapıla-
maması nedeniyle 
bir türlü hak ettiği 
değeri bulamayan 
ahududunun Büyükşehir Belediyesi’nin 
müdahil olmasıyla birlikte bundan sonra 
üreticisine kazandıracağını ifade etti. 

Belirlenen hedef-
ler doğrultusunda 
geçen yıl Kestelli 
314 üreticiye verimi 
yüksek fideler 
dağıttıklarını ve 
atılan bu adımın 
sonuçlarını iler-
leyen günlerde 
almayı umduklarını 
belirten Başkan Al-
tepe, “Şimdilik var 
olan bahçelerden 

sağlanan meyvelerin alımını yapıyoruz. 
İlerleyen günlerde inşallah çok daha nite-
likli ürünlerin hasadını yapacağız” dedi. 

Çiftçimize moral veriyoruz
Başkan Altepe, Kestel’deki ahududu 
alımlarının kilogram fiyatı 5 TL’den 
yapıldığını ifade etti. Bursa’da üreticinin 
desteklenmesi ve üretilen ürünlerin pa-
zarlanması konusunda belediyenin tarım 
şirketini devreye soktuklarını söyleyen 
Başkan Altepe, “Bugün burada gerçekleş-
tirdiğimiz destekleme alımlarıyla birlikte 
köylümüze moral veriyoruz. Bu ürünler 
soğuk hava depolarında şoklanacak ve 
ilerleyen günlerde pazara sunulacak. 
Hedefimiz ürünlerimizin değerini bul-
ması, üreticimizin kazanması, moralinin 
artması. Onun için bugün Alaçam’dayız” 
diye konuştu.

Hayvancılığa 
değer katacak tesis 
Bursa’nın en fazla göç ve-
ren dört dağ ilçesinde kırsal 
kalkınmanın sağlanması için 
yatırımlarını hız kesmeden 
sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, 4 dağ ilçesine hizmet 
verecek bir mezbaha yapımı 
için düğmeye bastı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, beraberindeki Harmancık 
Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya 
ve Keles Belediye Başkanı Mehmet 

Teke ile birlikte mezbahanın yapılması 
planlanan Orhaneli’nin Söğüt Mahalle-
si’ndeki alanda incelemelerde bulundu. 
Dört dağ ilçesinin de kesişme noktasında 
bulunan 75 bin metrekarelik devlet arazi-
sinin tahsisi için çalışmaların sürdüğünü 
ifade eden Başkan Altepe, “Dağ bölgesinin 
en önemli geçim kaynaklarından biri hay-
vancılık. Çiftçilerimin desteklenmesi, ürün-
lerin işlenmesi ve pazarlanmasına imkan 
sağlanması için bu bölgeye hizmet verecek 
bir mezbaha yapımı için çalışmalara başla-
dık. Burası canlı hayvan ve et borsası olarak 
4 dağ ilçemizi de hizmet verecek. Şimdiden 
bölge çiftçisine hayırlı olsun” dedi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, bölge 
hayvancılığına büyük bir ivme kazandıra-
cak tesis için Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti.
Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetin-
kaya da yapılacak mezbahanın dağ bölgesi 
için mükemmel bir yatırım olduğunu belir-
terek, “Üretmek bir şey değil, önemli olan 
ürünü pazarlayabilmek. Burası yapılınca 
dağ bölgesinde hayvancılık çok daha ileriye 
girecek. Bursa’ya bundan sonra çok daha 
leziz etler yedireceğimize inanıyorum” diye 
konuştu.
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Boyalıca’ya ürün toplama merkezi
Bursa’da tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin yüzünü güldürmek amacıyla çalışmalarını tüm ilçelere ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik İlçesi’ne kazandırılan Boyalıca Ürün Toplama Merkezi, törenle hizmete açıldı. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Boyalıca Ürün Toplama 
Merkezi’nin açılışında, 

kırsal kalkınma çalışmalarıyla 
üreticinin refahını yükseltmeyi 
amaçladıklarını söyledi. Bütün-
şehir uygulamasının ardından 
yatırımlarda rotayı kırsal kal-
kınmaya çevirdiklerini belirten 
Altepe, İznik’te uzun süredir 
beklenen bir hizmetin gerçek-
leştirilmesinden dolayı mutlu 
olduğunu söyledi. Boyalıca Ürün 
Toplama Merkezi’nin İznik ve 
Orhangazi ile bölgedeki üretici-
nin ihtiyacını karşılayacağını ifa-
de eden Başkan Altepe, “Üretici-
ye büyük katkı sağlayacak güzel 
bir ürün toplama merkezi oldu. 
Ürünlerin en iyi şekilde değer-
lendirileceği ve pazarlanacağı 
güzel bir merkez. İnşallah tüm 
üretici kardeşlerimize hayırlı 
olsun” dedi.
Başkan Altepe, kentsel kalkın-

mada üreticinin desteklenme-
sinin önemine değinerek, “Artık 
nerede bir üretim varsa, beledi-
yeler orada. Şehir bir bütün ola-
rak gelişiyor. Bursa olarak her 
geçen gün iyi mesafe alıyoruz. 
Eserler bırakmak önemli. Bursa, 
İznik’i ve Boyalıca’yı seviyoruz. 
Şehrimize duyduğumuz sevgiyi 
eserlerle gösteriyoruz ve devam 
edeceğiz” ifadesini kullandı.

Hayvancılığa destek sürüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da kırsal kalkınma hedefiyle gerçekleş-
tirdiği çalışmalar kapsamında hayvan yetiştiricilerine 500 adet buzağı 
kulübesi dağıtıldı. 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bü-
yükşehir Belediyesi Ara-
bayatağı Yerleşkesi’nde 

gerçekleştirilen törende, kent 
merkezinde olduğu gibi kır-
sal kesimde de refah düzeyini 
yükseltmeyi ve üretimi daha da 
artırmayı hedeflediklerini söy-
ledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşımdan altyapı yatırımlarına 
dek her alanda çalışmalarını 
sürdürdüğünü anlatan Başkan 
Altepe, “Bugün hayvancılıkla 
uğraşan üreticilerimize buzağı 
kulübesi desteği sağlıyoruz. Her 
alanda olduğu gibi artık Büyük-
şehir Belediyesi, tüm üreticilerin 
yanında… Bursa’da ne dert var-
sa, orada Büyükşehir Belediyesi 
var” diyerek hizmetlerini örnek-
ledi. Başkan Altepe, Büyükşehir 
ve Bütünşehir uygulamasıyla 
kırsalın da gelişmesi, göçün ön-
lenmesi ve şehir merkezindeki 
imkanların kırsala da ulaşması 
için güzel projelerin gerçekleşti-
rildiğini sözlerine ekledi. 
Kalkınmada da örnek
Başkan Altepe, kırsalın kan kay-
betmesini önlemek için üreticiye 

desteklerine devam edecekle-
rini dile getirerek, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak kırsal kesimin 
canlanması, üreticimizin her 
alanda üretebilir hale gelmesi ve 
daha fazla kazanabilmesi, refah 
seviyesinin ve yaşam standartla-
rının yükselmesi için elimizden 

gelen gayreti gösteriyoruz. Bursa, 
her alanda olduğu gibi bu konu-
da da örnek olsun” dedi.
Başkan Altepe, üreticilerin, 
buzağıların toplu olarak bir 
arada bulunmasının zorlukla-
rını yaşadığını söyleyerek, “Bu 
durum, özellikle buzağıların 
bakımını ve yönetimini zor-
laştırıyor. Dolayısıyla zaiyat da 
artmış oluyor. Buzağıların özel 
yerlerde bulunması, bireysel, 
kolay taşınabilir ve bakımı kolay 
barınaklarda tutulmaları ile 
buzağı ölümlerinin de en aza 
ineceğine inanıyoruz. Bugün 
500 buzağı kulübesini üreticile-
rimize dağıtıyoruz. Üreticimizin 
mutlu olmasını istiyoruz” diye 
konuştu.

Kırsalda üretim maliyetleri düşüyor

Bir taraftan çiftçi gelirlerinin artması için yeni yeni 
tesisler kuran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da 
ürünlerin düşük maliyetlerle ve en iyi şekilde değer-
lendirilmesi amacıyla çiftçileri ekipman desteğine 

de devam ediyor. Kırsalda mahalle muhtarlıklarından gelen 
talepler doğrultusunda 260 mahalleye daha salça makinesi 
dağıtımı yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, üreticinin yanında 
olduklarını göstermek, üretime katkı sağlamak ve üreticilerin 
kendi ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmesi noktasında 
destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Altepe, 
“Bursa olarak her alanda olduğu gibi kırsal kalkınmada da 
Türkiye’ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam 
ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürettikleri 
ürünleri düşük maliyetlerle ve en iyi şekil-
de değerlendirebilmesi amacıyla 260 adet 
daha salça makinesi dağıttı. 

Mahallelerde kaliteli hizmet
Orhaneli’nin Fadıl Mahallesi’nde yoğun kar 
yağışı nedeniyle çatısı çöken ve kullanıla-
maz duruma gelen köy konağını da moder-
nize ederek yeniden hizmete açıldı.

Fadıl Mahallesi’nde bulunan köy konağının çatısı yoğun 
kar yağışı nedeniyle çökmüş ve bu nedenle de hizmet 
veremez durumdaydı. Köy konağının yeniden hizmete 
açılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, iki 

katlı binaya çelik konstrüksiyon çatı imalatı yaparken, binayı 
tamamıyla güçlendirdi. Birinci katında muhtarlık, kahvehane 
ve köy cemiyetlerinde kullanılan çok amaçlı mutfak, ikinci 
katında da düğün salonu bulunan köy konağı, törenle hizmete 
açıldı.
İhtiyaçlar bir bir karşılanıyor 
Orhaneli’nin Fadıl Mahallesi’ne de içinde muhtarlık, kahveha-
ne, mutfak ve düğün salonun da olduğu, her türlü etkinliğin ya-
pılacağı güzel bir hizmet binası kazandırdıklarını dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep  Altepe, “Katkı sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. 
Bizler buralara hizmet için geliyoruz” diye konuştu.
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Büyükşehir Belediyesi, 
restorasyonu tamamla-
nan İznik Yeşil Cami’nin 
bulunduğu alana bir 

kentsel tasarım projesi kazandı-
rıyor. İmalatın başladığı çalışma-
lar kapsamında yaklaşık 18 bin 
metrekare alana ayrıcalıklı bir 
kentsel tasarım projesi uygu-
lanacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, berabe-

rindeki İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın ile birlikte İznik 
Yeşil Cami çevre düzenleme pro-
jesini yerinde inceledi. Tarihi ve 
kültürel birikimin Bursa’nın en 
büyük avantajı olduğunu ve bu 
eserleri ayağa kaldırarak ecdada 
olan vefa borcunu ödemeye 

çalıştıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, “İznik, Bitinya, Doğu 
Roma, Selçuklu ve Osmanlı dev-
letlerine ev sahipliği yapmış ve 
tüm bu medeniyetlerini izlerini 
taşıyan önemli bir ilçemiz. Bu 
eserlerden en önemlisi merkez-
de bulunan yaklaşık 650 yıllık 

Yeşil Cami’ydi. Yeşil Cami’nin 
restorasyonunu tamamla-
mıştık. Şimdi de Yeşil Cami 
çevresindeki yaklaşık 18 bin 
metrekarelik alını yeniden 
düzenliyoruz. Yaklaşık 6 mil-
yon liraya mal olacak güzel bir 

kentsel tasarım projesi uygula-
yacağız. Halkımız için oturma 
alanları, yeşil alanları, rekreas-
yon düzenlemeleriyle bu alan 
hem Yeşil Cami’ye yakışır hale 
gelecek hem de İznik’e değer 
katacak” diye konuştu.

Bursa’da köklü tarihi mirası 
gün yüzüne çıkaran Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Yıldırım 

Külliyesi’nde devam eden resto-
rasyon çalışmalarında inceleme-
lerde bulundu. Bursa’nın kültür ve 
medeniyet şehri olduğunu söyleyen 
Başkan Altepe, “Sultanların kurduğu 
semtlerden oluşan Bursa’da, tüm 
tarihi bölgeler eserleriyle birlikte 
ayağa kalktı. Bursa, artık UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’nde bir 
evrensel değer” dedi. Başkan Altepe, 
tarihi mirası geleceğe taşıyan çalış-
malarda eksikliklerin tamamlandı-
ğını belirterek, “Bursa Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde yapılan bu 
restorasyon çalışmalarından biri de 
Yıldırım Beyazıt’ın türbesi… 4. pa-
dişah Yıldırım Beyazıt’ın türbesinin 

bulunduğu ve 30 yıl öncesine kadar 
şehrin sınırlarından biri olan bir 
külliyeydi bu. Külliyenin diğer alan-
ları birer birer elden geçti. Caminin 
1855 depreminde yıkılan mina-
relerinden başlayarak, tüm çevre 
düzenlemeleri yapıldı. Külliyedeki 
bu çalışmalardan sonra şu anda da 
Yıldırım Beyazıt’ın türbesi restore 
ediliyor” diye konuştu.

Bursa surlarının son bölümünde, 
Alacahırka Mahallesi´nde yer alan, 
"kanlı kuyu", "işkence odası" ve 
"kule bağlantılı koridorlar" ile 

"zindanlar"ın bulunduğu Zindan Kapı´da 
restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. 
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa´nın 
kültür ve medeniyet kenti olduğunu 
vurguladı. Bursa´nın 7 bölgesiyle UNESCO 
Dünya Miras Listesi´ne girdiğine işaret 
eden Altepe, "Bursa sadece ecdat yadiga-
rı Osmanlı´dan ibaret değil. Burada 700 
yıldan öncesi de var Bizans, Doğu Roma, 
Roma ve Bitinya dönemleri de. Bitinya 
döneminin surları burada. 1 milyon met-
rekare alan, 4 kilometre surlarla çevrili bu 
alanda sur içi yaşam var." dedi.
Osmanlı ve Türklerden önce Bursa´da 
yaşayanların hayatını geçirdiği bu bölgenin 
izlerinin birer birer ortaya çıkarıldığını an-
latan Altepe, "Surlar daha önce gözükmü-
yordu. Bizim dönemimizde ortaya çıkmaya 

başladı. Yarım kalan yıkık duvarlarının 
üzeri otlarla örtülmüştü. Çoğu yerde de sur 
duvarları kalmamıştı. Onlar yıkılıp yerine 
binalar yapılmıştı. Şimdi başlatılan kamu-
laştırma ve ayıklama çalışmalarıyla artık 4 
bin metre olan surlarımızın tamamı ortaya 
çıkarılıyor ve orijinal olarak inşaatlarımız 
devam ediyor´´ diye konuştu. 
Zindan Kapı’da zindanlar, kan kuyuları 
bulunduğunu, İstanbul´daki Yedikule 
Zindanları´ndan sonra ikinci örneğinin 
de Bursa´da olduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, restorasyonun tamamlanmasının 
ardından bölgede kafeteryaları, oturma 
alanlarıyla güzel bir turizm alanının ortaya 
çıkacağını kaydederek, "Daha 15 yıl öncesi-
ne kadar hiç görünmeyen surlar artık gün 
yüzüne çıkıyor. 3 burcun olduğu kuleleri, 
surları, zindanlarıyla birlikte Zindan Kapı, 
tüm görkemiyle inşallah yılbaşından sonra 
hazır olacak. Kısa zamanda bitirilecek. Zin-
dan Kapı Bursa´ya büyük değer katacak." 
ifadelerini kullandı.

Bursa´nın zindanları  
2 bin 500 yıl öncesine ışık tutacak
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Bursa´nın zindanları  
Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu gün yüzüne 
çıkarılan, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 
yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından yeni 
yılda ziyarete açılacak.

6 asır sonra özgün 
kimliğine kavuşuyor
Bursa’ya eserleriyle değer katan ve tarihi mirası gün 
yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Beya-
zıt Türbesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 

İznik küllerinden yeniden doğuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 
yaklaşık 650 yıllık İznik Yeşil Cami’nin önünde-
ki 18 bin metrekare civarındaki alan, ayrıcalıklı 
kentsel tasarım projesi ile tarihi konseptine 
uygun hale geliyor.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
9 yeni eserin yazarları-
nın da katıldığı tanıtım 

toplantılarında, kültürel mirasın 
önemine vurgu yaptı. Bursa’nın 
özellikli ve birikimli bir şehir 
olduğunu belirten Başkan Alte-
pe, “Şehirler, haklarında yazılan 
kitaplarla ölümsüzleşir. Bursa, 

söyleyecek çok sözü olan bir 
şehirdir. Yüzlerce alim, tarihin 
akışını değiştiren şehir olan 
Bursa’da yetişti. Bursa, tarihin 
önemli bir bölümünde ilim ve 
kültür merkezi görevi üstlendi 
ve o tarihlerden beri bu sorum-
luluğunu devam ettiriyor” dedi.
Başkan Altepe, bugün de birçok 

şair, yazar ve araştırmacının 
Bursa hakkındaki çalışmala-
rını aralıksız sürdürdüğünü 
belirterek, “Bizler de elimizden 
geldiğince Bursa hakkında 
yapılan bu çalışmaları yayınla-
yarak, değerlerimizin geleceğe 
taşınmasına katkıda bulunuyo-
ruz. Bizler inanıyoruz ki, şehri-
mizin bilgi birikimi gün yüzüne 
çıkmadıkça yaptığımız çalışma-
lar hep eksik kalacaktır. 300’ü 
aşan yayınla Bursa ile ilgili her 
türlü bilgiye ulaşabileceğimiz 
bir şehir belleği oluşturduk. Son 
olarak 9 yeni eseri okuyucu ile 
buluşturmanın heyecanı içinde-
yiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi öncü-
lüğünde Bursa Araştırmaları 
Merkezi (BAM) ile Bursa 
Kültür AŞ’nin kent belgeliğinin 
zenginleşmesinde önemli rol 
üstlendiğini sözlerine ekleyen 
Başkan Altepe, açıklamasında, 
yeni yayınlanan eserlerle ilgili 

detaylı bilgiler de verdi.
Son yapılan çalışmalarla; ‘Bir 
Bursa Masalı’, ‘Tarihte Bursa 
Esnafı’, ‘Bursa Keşif Defterleri’, 
‘Uluabat Gölü Çevresi Mimari ve 
Arkeolojik Yüzey Araştırması’, 

‘Tarihi ve Kültürüyle Nalbant 
Köyü’, ‘Abdulvahap Sancaktar 
Tepesi Sondaj Kazıları’, ‘İpek 
Böceğinin Yaşam Öyküsü’, 
‘Bursa’da İpekçilik’ ve ‘Bursa’nın 
İpeklisi’ adlı 9 yeni kitap kent 
belgeliğine kazandırılmış oldu.

İvazpaşa Çarşısı ile Yorgan-
cılar Çarşısı arasında kalan 
bölgede 2015 yılının Ekim 
ayında çıkan yangında, 52 

dükkan içindeki eşyalarla birlik-
te küle dönmüştü. Şans eseri can 
kaybı ve yaralanmanın olmadığı 
olayın ardından Valiliğin de des-
teğiyle esnafın zararı İçişleri Ba-
kanlığı tarafından karşılanırken, 
zarar gören dükkanların yanı 
sıra bölgenin bütünüyle dönü-
şümü için Büyükşehir Belediyesi 
devreye girmişti. Kapalı Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nde el değmedik 
tek yer olan ve Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından restorasyon 
projeleri hazırlanıp, ihalesi bile 
yapılan bölgedeki restorasyon 
çalışmaları yangının hemen ar-
dından start aldı. Sadece yanan 
52 dükkan değil 122 dükkanı 
da kapsayan bölgenin tamamı 
zeminden kubbelere ve cephe 
duvarlarına kadar ilk günkü 
orijinal haline getirildi.

Çarşıda el değmedik  
yer yok
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, beraberindeki 
Kültür ve Turizm Daire Başka-
nı Aziz Elbas ile restorasyonu 
tamamlanan çarşıda incele-
melerde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi olarak kent ziy-
netlerinin ayağa kaldırılması 
çalışmaları kapsamında Ulu-
cami, Kapalı Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin ecdada yakışır hale 
getirildiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, “İvazpaşa, Sipahi Çarşısı 
ve Yorgancılar Çarşısı olarak 
da bilinen çarşının Cumhuriyet 
Caddesi’ne bakan bölümü el 
değmedik tek yerdi. Bu bölgenin 
de aslına uygun restore edilmesi 
için projelerimizi hazırlayıp, 
ihaleyi de yapmıştık. Bu sırada 
yangın çıktı. Yangının ardından 
hemen uygulamaya projesine 
başladık. Kubbelerden zemine, 
cephe duvarlarından tabelalara 

kadar tarihi çarşı ilk günkü 
orijinal haline döndü. Yavaş 
yavaş esnafımızda dükkanlarını 
açmaya başladı. Bölgede ticaret 
yeniden canlanıyor. Çarşımızın 
en sıkıntılı bölgesi de güzel 
bir görüntüye kavuşmuş oldu” 
dedi.

Yanan çarşıda büyük dönüşüm

7

Yanan çarşıda büyük dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi, İvazpaşa Çarşısı ile Yorgancılar Çarşısı arasında kalan bölümde çıkan ve 52 dükkanın içindeki 
eşyalarla birlikte küle döndüğü yangından sonra başlattığı ve 122 dükkanı kapsayan restorasyon projesini tamamladı.

Bursa belgeliğine 9 yeni eser
Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasını kitaplaştırarak kent belgeliği-
ne kazandıran Büyükşehir Belediyesi 9 yeni eseri daha arşivlere ekledi.
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al-
tepe, 17 Ağus-
tos 1999’da 

yaşanan, 17 bin 480 
kişinin yaşamını 
yitirdiği Marma-
ra Depremi’nin 
18’inci yıl-
dönümünde 
kameraların 
karşısına geçip, 
deprem gerçeği 
ve kentsel dönü-
şüm çalışmala-
rını kamuoyu ile 
paylaştı. Bursa’da 
kentsel dönüşümün 
hızlanması için Büyük-
şehir Belediye Meclisi’nin 
aldığı 0.50 emsal artışı karanın 
ilk uygulandığı yer olan Nilüfer 
Sitesi’nde düzenlenen basın toplantısında, 
Bursa’dan geçen fay hatlarından geçmiş-
ten günümüze kentte yaşanan depremler, 
depreme karşı alınan önlemler ve kentsel 
dönüşüm konusu tüm yönleriyle ele 
alındı.

Deprem her an gelebilir
Bursa’da 1855 yılında meydana gelen 
ve ‘küçük kıyamet’ olarak anılan dep-
remden günümüze Bursa’dan yaşanan 
depremler hakkında bilgi veren Başkan 
Altepe, Bursa’nın deprem riski en yüksek 
bölgede yer aldığını hatırlattı. Olası bir 
depremden en az hasarla kurtulmak için 
kamu kurumlarından özel sektöre hatta 
Bursa’da yaşayan her bir vatandaşa önem-
li sorumluluklar düştüğünü dile getiren 
Başkan Altepe, 1939 yılında 838 hektar 
olan yerleşim alanın 2016’da 16 bin 397 
hektara çıktığını ve Büyükşehir Belediyesi 
olarak deprem konusuna özel bir hassasi-
yet gösterdiklerini vurguladı. Çevre düze-
ni stratejik planından zemin sınıflaması ve 
sismik tehlike değerlendirmesine kadar 
gerekli her türlü bilimsel çalışmanın 
yapıldığına değinen Başkan Altepe, her 
an gelebilecek olan depremi en az hasarla 
atlatmak için her türlü çalışmayı yaptıkla-
rına işaret etti.

Sağlıksız 4100 binayı yıktık
Kentsel dönüşümün, eski binaların yıkılıp 
yerine yenilerinin yapılmasından çok 
daha geniş bir değişim süreci olduğunun 
altını çizen Başkan Altepe, “Şu anda, 
Bursa’da kamulaştırarak yıktığımız alan-
ları, yol, spor tesisi, park, çocuk oyun alanı 
gibi projeler için kullanıyoruz. Göç ve hızlı 
nüfus artışına paralel olarak kent merke-
zindeki yoğun yapılaşma nedeniyle birçok 
mahalle sosyal donatı alanından mahrum 
kaldı. Böylelikle yıkılma riski bulunan 
binaların bulunduğu yerler, yoğun yapı-
laşmadan uzak, rekreasyon alanları ve 
yollar olarak kente kazandırılıyor. Sadece 
bu çalışmalar için kamulaştırıp, yıktığımız 
bina sayısı 4100’ü aştı” dedi.

235 site yararlanıyor
Riskli binaların bir an önce yıkılıp, yerine 
kaliteli ve güvenli konutların yapılabil-
mesi için turizm tesislerine uyguladık-
ları 0.50 emsal artışını konutlar için de 
uygulamak için meclis kararı aldıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, bu uygulamadan 
sadece riskli binaların yararlandığının 
altını çizdi. Her siteye de 0.50 emsal artışı 
verilmediğini ifade eden Başkan Altepe, 
“Sitenin durumuna göre 0.10, 0.20, 0.35 
gibi emsal uygulaması yapılıyor. Bugüne 
kadar verdiğimiz emsal artışı oranı or-

talaması 0.35. Halen 235 sitenin dosyası 
geçti. 12 bin daire yıkıldı ve yerine 17 bin 
daire yapılacak. İki yılda 5 bin daire artışı 
ortalama 20 bin nüfus demek. Yani yılda 
10 bin nüfus artışını karşılayacak konut 
yapılmış. Oysa Bursa’da nüfus yılda 50 bin 
artıyor. Yani nüfus artışının 5’te 1’ini bile 
karşılamayan bir yoğunluktan söz ediyo-
ruz. Ayrıca eskiden 3 daireye 1 otopark 
olarak uygulanan düzenlemeyi de her da-
ireye 1 otopark şeklinde uygulatıyoruz ve 
otopark sorununu yer altında çözüyoruz. 
Böylelikle yer üstü yeşil alan ve sosyal 
donatı alanı olarak kalıyor. Sadece insan 
hayatı ve otopark olarak düşündüğümüz-
de bile bu uygulama büyük avantajlar 
sağlıyor. Ortada bir rant varsa tamamen 
insan hayatı için var” diye konuştu.

Kimse frene basmamalı
Şehrin yaşanılmaz hale geleceği ve yatay 

büyüme olması gerektiği şeklindeki 
iddiaları da yanıtlayan Başkan Altepe, 
otopark sorunu çözülmüş, yeşil alanı ve 
sosyal donatı alanları olan yenilenen bu 
sitelerde 100 bin TL’ye satılamayan daire-
lerin 500 bin TL’ye yükseldiğini, herkesin 
‘yaşanılamaz hale geliyor’ denilen bölgede 
yaşamak istediğini söyledi. Tüm vatandaş-
ların daha kaliteli ve güvenli konutlarda 
yaşamak istediğini vurgulayan Başkan 
Altepe, “Bursa’da yatay büyüme için 
yeterli alanımız yok. Bursa’nın yüzde 50’si 
orman. Kalan kısımlar da ya sit alanı ya da 
verimli tarım toprağı. Meyve bahçelerini 
yapılaşmaya açmamız mümkün değil. 
Yani yapılaşma alanımız sınırlı ancak iyi 
kullanırsak bu alan bize yeter. Kentsel 
dönüşüm hızla devam etmeli. Kimse frene 
basmamalı” dedi.

Söylem değil eylem zamanı
Marmara depreminin üzerinden 18 yıl 
geçtiğini ve hala ‘şunu yapalım bunu 
yapalım” demenin bir anlamı olmadığı-
nı kaydeden Başkan Altepe, “Dönüşüm 
devam etmeli, herkes bunun için kolaylık 
sağlamalı. Deprem olduktan sonra bunun 
vebalini kimse ödeyemez. İnsanlar beton 
yığınlarının altında kalınca, hangi yönetici 
ceset torbası taşımaya gidecek. Bunları bu 
ilke yaşadı. Önerisi olan ortaya koyabilir. 
Bu dünyadaki mahkemelerde kurtulabi-

Artık söylem değil eylem zamanı
Bur-

sa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 

Altepe, 17 Ağustos depremi-
nin 18’inci yıldönümünde, kent 

merkezindeki riskli binaların kal-
dırılmasından 0,50 emsal artışı 
ile riskli sitelerin yenilenmesi-

ne kadar hayata geçirilen 
çalışmaları değerlen-

dirdi.
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Artık söylem değil eylem zamanı
lirsiniz ama öbür taraftaki mahkemelerde kurtuluş 
yok. İnsan hayatıyla kimse oynayamaz. Bu konunun 
siyasetle de alakası yok, tamamen insanlık mesele-
si. Herkes görevini en iyi şekilde yapmalı. Dep-
remde de başkan olanlar var hala bir eser ortaya 
koymamışlar. Artık söylem değil eylem zamanı” 
diye konuştu.  

Kentsel dönüşüm projeleri
Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttü-
ğü kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler 
veren Başkan Altepe, Sıcaksu kentsel dönüşüm 
projesinde alanın büyük bölümünün kendine 
geçtiğini ve sadece yüzde 10’lik bir alanın kaldığını, 
İntam’da ise yol çalışması biter bitmez, projenin 
start alacağını söyledi. Gemlik’te heyelanlı bölgede 
zarar gören binaların boşaldığını ve vatandaşlara 
kira yardımı yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, 
Gemlik’e TOKİ işbirliğinde yapılacak projenin de 
yakında temelinin atılacağını açıkladı. İstanbul 
Caddesi’nde 61 binayı kamulaştırıp, yıktıklarını ve 
raylı sistemle birlikte buranın dönüşümünde de 
önemli bir mesafe alınacağını kaydeden Başkan 
Altepe, Kükürtlü keresteciler bölgesi ve Karapınar 
Et-Ba tesislerinin bulunduğu alanın dönüşümü ile 
ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

İnsan yaşamı yoğunluktan önemli
Büyükşehir Belediyesi’nin emsal artışı uygulama-
sından yararlanan ilk site olarak bu konuda da 
örnek olan Nilüfer Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Onan ise dar gelirli vatandaşların güvenli 
konutlara sahip olmasının önünü açması nede-
niyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Özellikle son 
günlerde kentsel dönüşüm konusunda ortaya atılan 
bazı iddialara da atıfta bulunan Onan, “Riskli bina-
larda oturanların yüzde 80-90’ı dar gelirli.  Kredi 
çekin kendi evinizi yapın diyen var, güçlendirme 
yapın diyen var, devlet depremde 50 trilyon para 
topladı o parayı size versin ücretsiz konut yapsın 
diyen var. Ama çözüm üreten yok. Sağ olsun baş-
kanımızın büyük desteğiyle bugünlere geldik. Bize 
ait olan 64 dönüm alının 42 dönümünü yani yüzde 
70’ini belediyeye bağışladık. Bu durumdan da hiç 
rahatsız değiliz. Buradaki ağaçları bile biz diktik. 
İnsan yaşamının yoğunluktan çok daha önemli 
olduğu unutulmamalı. Keşke Yalova’da, Gölcük’te, 
Van’da yoğunluk fazla olsaydı da kimse ölmeseydi. 
Belediyeler riskli binaların yenilenmesine destek 
olmalı. Belediyeler sadece para toplanan, mühür 
basılan yerler olmasın. Büyükşehir Belediye Başka-
nımızı kentsel dönüşümün ve dar gelirlinin önünü 
açtığı için kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye ve dünyaya 
örnek yatırımlarla 

Bursa’nın bundan sonra daha 
da fazla dünya gündeminde 
yer alacağını belirterek, son 
sıralamada 7 basamak daha 
yükselen Bursa’nın yaşanabilir 
çağdaş bir kent olma yolunda 
emin adımlarla yoluna devam 
ettiğini ifade etti. Yayınlanan lis-
teye göre Bursa’nın Türkiye’nin 
yaşam kalitesi en yüksek 
şehri olduğunun bir kez daha 
tescillendiğini ve son listede 
başka bir şehrin bulunmadığını 
vurgulayan Başkan Altepe, “5 
yıl önce Türkiye’de birinci, dün-
yada da 48. ilan edilmiştik. Her 
geçen yıl kademeleri yükselti-

yoruz. Geçtiğimiz yıllarda 38. 
sıradaydık. En son geçen yıl 28. 
sıraya yükselmiştik. Yapılan son 
çalışmayla beraber 2017’nin 6. 
ayında Bursa, dünyada 21. sıra-
ya yükseldi. İlk 100’de başka bir 
şehrin bulunmayışı ve 21. sırada 
yer almamız bizim için büyük 
onur. Katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum. Hedefimiz 
önümüzdeki yıllarda yerimizi 
daha da sağlamlaştırmak. Bursa 
için ne yapsak az” dedi. 

Bursa’nın yaşam standartla-
rının ve kalitenin yükselme-
sinin kentin değerleriyle ve 
ekonomisiyle orantılı oldu-
ğuna değinen Başkan Altepe, 
“Büyükşehirlerde yapılan bu 
çalışmada sağlık, şehrin suç 
oranı, pahalılık, nüfus, trafik 

ve huzur gibi birçok kriter 
ele alınıyor. Bursa’nın, dünya 
kentleri arasında 5 yıl içerisinde 
48. sıradan 21. sıraya yüksel-
diğini görmüş oluyoruz. Bu da 
yapılan yatırımların, Bursa’da 
tüm sektörlerdeki gelişimin bir 
sonucudur” diye konuştu.
Başkan Altepe, 2017 yılı çalış-
masına göre Bursa’nın önünde 
sırasıyla Yeni Zelanda, Avustralya, 
ABD, Hollanda ve İngiltere şehir-
lerinin bulunduğunu ifade etti.

Kalite yaşamın adresi; Bursa
Dünya genelinde binlerce kenti yaşam kalitesi standartlarına göre 
kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler’ listesi oluşturan 
uluslararası derecelendirme kuruluşu Numbeo’nun geçen yılki liste-
sine 28. sıradan giren Bursa, 2017 yılının ilk 6 ayı ortalamasında 21. 
sırada yer aldı.

Hava kalitesi Büyükşehir’le artıyor
Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın hava kalitesi yüksek ve daha yaşanabilir bir kent 
olabilmesi için temiz yakıt kullanımını destekleyen adımlarını atmaya başladı. 

Bursa’nın her alanda öncü 
bir kent olması hedefiyle 
çalışmalarına yön veren 
Büyükşehir Belediyesi, 

hava kalitesi yüksek, daha ya-
şanabilir Bursa için temiz yakıt 
kullanımını destekliyor. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
hava kirliliğini önlemek amacıyla 
doğalgaz kullanımını destekleme 
projesini başlattıklarını söyledi. 
Hava kalitesi artacak
Bursa’nın örnek projelere imza 
attığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak 
güzel bir kampanyaya başlıyoruz. 
Bu projeyle de öncü olacağımıza 
inanıyoruz. Her şehrin yapması ge-
reken bir atılım… Sağlıklı, çağdaş, 
kalite kenti Bursa’da başlattığımız 
örnek kampanya ile toplamda 
3 milyon 100 bin nüfuslu ken-
tin hava kalitesinin iyileşmesini 
hedefliyoruz. Bursa’da daha temiz 
bir hava soluyabilmek ve çağın 
nimeti doğalgazın kullanılabilmesi 
için bu adımı atıyoruz. Dar gelirli 

hemşehrilerimizin de desteklen-
mesi ve gerçek anlamda doğalgaz 
kullanımının artırılması konusun-
da en kapsamlı dönüşüm projesini 
Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl’de 
başlatıyoruz. İlk etapta 4 milyon 
TL’lik bir yatırımla proje başlaya-
cak”  diye konuştu.
Doğalgaz dönüşümü
İlk etapta hava kirliliğinin yo-
ğunlukla hissedildiği Osmangazi, 
Yıldırım ve İnegöl’deki mahal-
lelerde çalışmaların tamamlan-
dığını kaydeden Başkan Altepe, 
“Osmangazi’de 27 mahallede 1070 
konutta, Yıldırım’da 6 mahalle-

de 543 konutta ve İnegöl’de 16 
mahallede 172 konutta doğalgaz 
dönüşümü yapılabileceği belirlen-
di. Yakıt dönüşümü destekleme 
projesi 1800 konutta uygulanacak. 
Kişi başı gelirin 800 TL’nin altında 
olduğu hanelerde uyguluyoruz. Bu 
konuda kurumlarımızın da des-
teğini bekliyoruz. Bu konutların 
804’ünde doğalgaz tesisat çalış-
ması, 1190’ında doğalgaz güvence 
bedeli, 1155’inde doğalgaz soba 
kurulumu, 1794’ünde fatura kat-
kısı yapılacak. Hedefimiz bu yılın 
Kasım ayında çalışmaları tamam-
layıp bu konutların yakıt dönüşü-
münü sağlamak ve bu sayede hava 
kalitemizi artırmaktır” dedi.
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Su şişeleme 
tesisinde geri sayım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’dan gelen pınar sularının kent ekonomisi-
ne kazandırılması hedefiyle Kestel’in Gözede mevkiinde Mart ayında temeli atılan 
Su Şişeleme Fabrikası’nda makinelerin montajı büyük ölçüde tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin is-
teğiyle Türk Northel firması 
tarafından özel olarak üretilen 
Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk 
rüzgar gülleri, Bursa’da kurulan 
santrale monte edildi. 

Kestel’in Gözede mevkiinde 
Uludağ yamaçlarında geçtiği-
miz Mart ayı sonunda temeli 
atılan, toplam 19 bin metre-

kare kapalı alana sahip su şişeleme 
fabrikasında makinelerin montaj 
çalışmasında sona gelindi. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör Gülenç ve Başkan 
Danışmanı Taha Aydın ile birlikte 
tesiste incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yatırımların bütçe ile oldu-
ğunu belirterek, Bursa’nın bütçesini 
büyütmek, daha fazla yatırım yapmak 
için tüm gayretlerini gösterdiklerini 
söyledi. Bu yapılan çalışmalarla bir-
likte Bursa’nın rantının artık Bursa’ya 
aktığını ifade eden Başkan Altepe, 
“Belediye bütçemiz her yıl daha da 
büyüyor. Yapılan ilavelerle birlikte 
her yıl hedeflerimizi aşıyoruz. Bütçe-
lerimizi büyük tutuyoruz, aynı zaman-
da büyük tutuğumuz bütçeleri sene 
sonu geldiğinde yine aşıyoruz. Kentin 
rantını artırma konusunda yaptığımız 
en önemli çalışma Bursa’nın suları. 
Bursa’mızın, Uludağ’ın pınar suları 

Türkiye’nin her köşesinde hatta dış 
ülkelerde tüketiliyor. Biz de bugüne 
kadar toptan sattığımız suları artık 
litrelerle satacağız. Bu tesis, Bursa 
Muradiye suları adı altında Uludağ’ın 
şifalı pınar sularını en iyi şekilde 

pazarlayacak olan jeotermal şirke-
timizin 80 milyonluk bir yatırımı. 
Saniyede 10 litre üretimle başlıyoruz. 
Kapasite günlük 80 tıra kadar çıkmış 
oluyor. Daha sonra yeni kaynakları 
değerlendirerek bir yılda 60 litre 
saniyeye çıkacak, kapasite günlük 200 
tıra çıkabilecek. Montajlar son aşama-
da. En kaliteli cihazlar kullanılıyor. 7 
ayrı üretim hattı kuruldu. 0.33 litre-
den 19 litreye kadar değişik ebatlarda 
pet şilelerde, yine damacana olarak ve 
0.33 ve 0.5 litrelik cam şişelerde üre-
tim yapılacak. Eylül ayı içinde üretime 
başlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Çarşıda çifte açılış
Düzenleme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nce tamamla-
nan Çarşı Meydanı ile Çiçekçiler Çarşısı, yenilenen yüzüyle 
hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe, açılışta 
yaptığı konuşma-

da, sil baştan yenilenen 
Çarşı Meydanı ile Çiçekçiler 
Çarşısı’nın hayırlı olmasını 
diledi. Bursa’nın marka 
değerine katkı sağlayacak 
düzenlemelerin toplam 1.2 
milyon TL’ye mal olduğunu 
belirten Başkan Altepe, içe-
risinde 140 yıllık belediye 
binası da bulunan geniş bir 
alanda sürdürülen çalışma-
larda emeği geçenlere te-
şekkür etti. Başkan Altepe, 
konuşmasında, Bursa’nın 
atar damarının çarşı 

bölgesi olduğuna değindi. 
Türkiye’de en çok ziyaret 
edilen bölgelerin başında 
Bursa Kapalı Çarşı’nın 
geldiğini ve çarşının her 
gün milyonlarca kişiye ev 
sahipliği yaptığını belir-
ten Başkan Altepe, şehrin 

marka algısını daha da üst 
seviyelere çekebilmek için 
buraya özel önem verdikle-
rini ifade etti. Göreve gelir 
gelmez bu yönde çalışma-
lara başladıklarını ve Tuz 
Pazarı ile Okçular Çarşısı’nı 
peşi sıra yenilediklerini 

söyleyen Başkan Altepe, 
yaptıkları çalışmalar son-
rasında Kayhan Bölgesi’nin 
tamamen ayağa kaldırıldı-
ğını ifade etti. Daha sonra 
Ulu Cami ile Tahtakale 
bölgelerine el attıklarını, 
Cumhuriyet Caddesi’nde sil 
baştan düzenleme çalışma-
ları yaptıklarını, Tuz Han, 
Geyve Han, Eskişehir Han 
ve Kütahya Han’ın bir biri 
ardına yeniden işlevsellen-
dirildiğini kaydeden Baş-
kan Altepe, çarşıda restore 
edilecek son yapılar olan 
İvazpaşa ile Yorgancılar 
çarşısındaki çalışmaların 
ise sürdüğünü hatırlattı.

İnegöl’de altyapı

İlk yerli RES Bursa’da

İnegöl Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi’nde 
tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları 
yerinde inceleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ Genel 

Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç’ten çalış-
malar hakkında bilgi aldı. İnegöl ilçesinde 
de derelerin temiz akması, daha temiz bir 
havanın solunması ve yaşam kalitesinin artı-
rılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “İnegöl ilçemizin Ağaç İşleri Sanayi 
Bölgesi’nde de kanalizasyon ve yağmur suları 
ile ilgili sıkıntı yaşanıyordu. Projelendirilmesi 
yapıldı ve zaman kaybetmemek için kendi 
kaynaklarımızla çalışmaları başlattık. Tüm 
sokaklara kanalizasyon hatları ve yağmur 
suyu hatları döşendi. Zemin kaplama ve asfalt 
çalışmaları da hemen yapılacak. Çalışma kap-
samında kanalizasyon hatları için 13 milyon, 
yağmur suyu hatları için 7 milyon lira harcan-
dı. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacak zemin 
kaplama ve asfalt işiyle de toplamda sadece 
bu bölgeye 22,5 milyon liralık yatırım yapmış 
olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
isteğiyle yüzde 100 yerli kaynaklarla 
üretilen ve TSE ile uluslararası akre-

dite kuruluşlarınca onaylanan Türkiye’nin ilk 
rüzgar güllerini inceledi. Aydınpınar’daki RES 
alanında yapılan incelemede Türk mühendis-
leri ve fabrikaları tarafından imal edilen rüz-
gar gülleri hakkında yetkililerden bilgiler alan 
Başkan Altepe, yenilenebilir enerji konusuna 
büyük önem verdiklerini söyledi. Bir yandan 
Hidro Elektrik Santrali’yle (HES) akan suyu 
diğer yandan Güneş Enerjisi Santrali’yle (GES) 
güneş ışınlarını değerlendirdiklerini belirten 
Başkan Altepe, RES’lerle de esen rüzgarı ener-
jiye dönüştüreceklerini ifade etti. 
Yüzde 100 yerli
Türkiye’nin tepeden tırnağa Türk ilk rüzgar 
gülünün Northel firması tarafından Bursa 
için üretildiğini kaydeden Başkan Altepe, “Bu 
rüzgar güllerindeki teknoloji de yazılım da ka-
lıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi 
yerli. Döküm aksamı Bursa’daki İğrek Makine, 
güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. 
Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. 
Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon 
tamamlandı ve Türkiye’nin yüzde 100 Türk ilk 
rüzgar gülleri imal edilmiş oldu” dedi. 
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Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
beraberindeki İne-
göl Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş ile birlikte bölgede 
devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. 
İlçelerin de daha sağlıklı ve ya-
şanabilir hale gelmesi amacıyla 
çalışmalarını aralıksız sürdür-
düklerini dile getiren Başkan 
Altepe,  “Çarşıda en sıkıntılı 
nokta yangında zarar gören 
Beylik hanı idi. Onun resto-
rasyonunu tamamladık, artık 
hizmete açılıyor. Yine Beylik 
Hanı ile İshakpaşa Külliyesi ve 
Camii’nin bulunduğu alan da 
biraz sıkıntılıydı. Bu bölgedeki 
yaklaşık 5 bin metrekarelik 
alanı yeniden düzenliyoruz. Çı-
narlar ve yeşillikler korunuyor, 
Kültür Varlıkları Kurulu’nun 
onayıyla bölgeye uyumlu iki 
kafeterya yapacağız” dedi.
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Altıntaş hizmet binasına kavuştu

Büyükşehir Belediye-
si, Mudanya İlçesi 
Altıntaş Mahallesi’nin 
önemli ihtiyaçlarından 

olan düğün salonu, sağlık 
ocağı ve muhtarlığın da 
bulunduğu hizmet binasını 
bölgeye kazandırdı. 
Başkan Altepe, Altıntaş’taki 

tesisin 1 milyon 100 bin TL’ye 
mal olduğunu söyleyerek, 
“Çevresiyle birlikte düzenle-
nen, insanların etkinliklerini 
en güzel şekilde yapacağı bir 
hizmet binası oldu. Bizler bu 
dönemde eserler bırakıyoruz. 
Mudanya Altıntaş’a değer ka-
tacak olan hizmet binası inşa-
atı 550 m2 taban alanı üzerine 

gerçekleştirildi. Düğün salonu 
ile mutfak, gelin odası, tesisat 
odaları gibi diğer ünitelerin 
yanı sıra muhtarlık binası ve 

sağlık merkezi alanlarını kap-
sıyor. Altıntaş için, Mudanya 
için ne yapsak az, hayırlı uğur-
lu olsun” diye konuştu.

Güzelyalı’ya 40 dönümlük mesire alanı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Güzelyalı’ya kazandırılan 40 dönümlük mesire alanı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete açıldı.

Göynüklü – Güzelyalı 
Yolu üzerinde yer alan 
ve yaklaşık 40 dö-
nümlük alanı bulunan 

çamlık bölge, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından piknik 
alanına dönüştürüldü. 50 
adet piknik masası, halı saha, 
kafeterya, büfe, bay ve bayan 
mescitler, tuvaletler ve otopar-
kın bulunduğu piknik alanının 
açılışı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve Mu-
danya Kaymakamı Faik Oktay 
Sözer tarafından yapıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği açılışta konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Mudanya’ya son 
3 yılda 234 milyon TL’yi aşkın 
yatırım yaptıklarını hatırlattı. 
Sadece altyapı için 86 milyon 
TL harcadıklarını, bu alanda 
26 milyon TL’lik yatırımların 
da inşa aşamasında olduğunu 
belirten Başkan Altepe, sahil 
düzenleme çalışmalarını da 
anlattı.
Güzelyalı’ya 4 milyon 
TL’lik yatırım
Güzelyalı Mesire Alanı’nın da 
bu çalışmalardan biri olduğu-

nu kaydeden Başkan Altepe, 
“Burada spor alanlarından 
mescitlere, kafeteryalardan 
piknik alanlarının oluşturulma-
sına kadar güzel bir düzen-
leme oldu, bölgeye yakıştı. 
Teşrifatıyla birlikte yaklaşık 1 

milyon 700 bin TL’ye mal oldu. 
Bursa’da hizmete aldığımız 
eser sayısı 3000’i geçti. Mudan-
ya ve Güzelyalı için ne yapsak 
az. Bursa’mıza hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Yıldırım Büyükşehir’le daha yeşil
Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Maltepe Mahallesi’nde bulunan BUS-
Kİ su deposunun bulunduğu alanı da ayrıcalıklı bir park olarak bölgeye 
kazandırdı.

Altyapının sil 
baştan yeni-
lenmesinden 
dere ıslahları-

na, Gemlik Körfezi’nin 
kirlilikten arındırıl-
masından kentin her 
bölgesine halkın nefes 
alacağı yeşil alanlar ka-
zandırılmasına kadar 
yeniden ‘Yeşil Bursa’ 
hedefine emin adımlar-
la ilerleyen Büyükşehir Bele-
diyesi, en az düzenlenmiş yeşil 
alana sahip olan Yıldırım’a bir 
park daha kazandırdı. Bursa’nın 
daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir 
kent olması için çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürdüklerini 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu kap-

samda düzenlenmiş yeşil alan 
projelerine ağırlık verdiklerini 
söyledi. Maltepe Mahallesinin en 
önemli talebinin de bir park ol-
duğunu hatırlatan Başkan Alte-
pe, “Ne zaman bu bölgeye gelsek 
bizden hep halkımızın oturup 
dinlenebileceği, çocuklarımızın 
güzel vakit geçirebileceği bir 
park yapılması istendi. Uzun 

yılların beklentisini 
gerçekleştirmek için 
tüm şartları zorladık. 
BUSKİ Su deposu alanı-
nı çevreleyen duvarları 
kaldırdık. Yaklaşık 8 
bin 100 metrekarelik 
bir parkı mahalle-
mize kazandırdık. 
Çocuklarımızın spor 
yapabileceği bir futbol 

sahasının da bulundu-
ğu parkta halkımız güzel vakit 
geçirebilecek. Buranın güvenliği 
ve saha için soyunma kabini 
yapılmasıyla ilgili talepler var. 
Bunlar içinde gerekli çalışmaları 
başlatacağız. Parkımız Maltepe 
Mahallesine, Yıldırım’a hayırlı 
olsun” dedi.

Bursa’ya, ‘Ihlamur Vadisi’

İnegöl’e modern meydan

Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması 
hedefiyle çevre yatırımlarına önem veren Bü-
yükşehir Belediyesi, Nilüfer Çayı’nın Panayır 
bölgesinde ‘Ihlamur Vadisi’ni oluşturuyor. 

Bursa’nın yaşanabilir 
bir kalite kenti olması 
hedefiyle çalışmalarını 
hızla sürdürdükleri-

ni söyleyen Başkan Altepe, 
“Özellikle çevre yatırımla-
rımıza ve bu alanda en çok 
derelere önem veriyoruz. Dere 
yataklarının temizlenmesi, 
kesitlerinin büyütülmesi ve 
sel felaketlerinin yaşanma-
ması amacıyla bu dönemde 
Bursa’da bulunan 28 adet 
derenin tamamında çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” diye 
konuştu. 
Bursa’ya yakışacak
Başkan Altepe, kentin her böl-
gesindeki derelerde aynı ça-
lışmaların gerçekleştirildiğini 
ifade ederek, “Panayır Köprü-
sü altından geçen Nilüfer Çayı 

ve Deliçay’ın buluştuğu bölge 
de bu çalışmaların yapıldığı 
noktalardan… İstanbul Cad-
desi üzerindeki bu köprünün 
altında, sağlı sollu çok kötü 
görüntüler vardı. Burada baş-
lattığımız çalışmalarla birlikte 
artık tüm dere yatakları gibi 
Panayır Köprüsü civarındaki 
dere boyunca düzenleme 
yapıldı. Burada dere yatağın-
daki duvarlar, altlarına plastik 
kaplama yapılarak, üzerine 
de taş malzemeyle kaplandı” 
şeklinde konuştu.

İnegöl ilçesindeki Beylik Hanı, İshakpaşa 
Camii ve Külliyesi’nin de içinde bulun-
duğu yaklaşık 5 bin metrekare alan Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 
kentsel tasarım projesi ile ayrıcalıklı bir 
meydana dönüşüyor.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr 12

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe

Editörler:
Ahmet Akhan 

İbrahim Büyükfuran
Tuğba Özmelek

Haber Merkezi:
Nilay İlçebay
Ekrem Şahin

Yasin Yıldırım
Mesut Demir

Sertan Akkaya

Grafik:
Sefer Göltekin
Burak Taşkın

Ömürlü Ekren

Baskı: 
Turkuvaz Haberleşme ve 
Yayıncılık A.Ş. Akpınar 
Mah. Hasan Basri Cad. 
No:4 Sancaktepe-İstanbul 
Tel: 0216 585 90 00

Yayıncı:BURFAŞ

İletişim:
Zafer Mah. Ankara 
yolu Caddesi. No: 1 
P.K.16270  
Osmangazi/BURSA
Tel: 444 16 00 
Faks:0224 716 15 51
E-Posta:  
basin@bursa.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Saffet Yılmaz

Yayın Koordinatörü
Fehim Ferik

www.bursa.bel.tr

Sehir Postası
.

.
AYLIK ŞEHİR GAZETESİ

Müşküle’ye 
bir eser daha
Büyükşehir Belediyesi Müş-
küle Mahallesi’ndeki tarihi 
camiyi özgün mimarisine 
uygun olarak yeniden inşa 
edip ibadete açtı.

Eski caminin yerine yeniden 
özgün mimarisine uygun olarak 
yapılan caminin en alt katında 
Kuran kursu, imam odası, bayan 

abdesthane ve tuvaletler ve çok amaçlı 
salon bulunuyor. Zemin katta ana 
mekan olan namaz kılma alanı ve son 
cemaat yeri, asma katında ise kadınlar 
mahfili yer alıyor. Çalışmalar kapsa-
mında camii dışında da çevre düzen-
lemesi yapıldı. Mevcutta yer alan anıt 
ağacın etrafı yeniden düzenlenirken, 
ahşap şadırvan yapıldı ve cami çevresi 
tretuvarla çevrildi. Üç kubbesi bulunan 
cami, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın ve mahallelinin katıldığı 
törenle ibadete açıldı.

Müşküleli’nin ilk talebiydi
Müşküle’ye ilk geldikleri zaman 
istenen ilk hizmetin cami olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, “Cami harabe 
halindeydi. Hemen programa aldık. 
Projesini tamamladık, imalata başladık 
ve kısa süre içinde tamamladık, bugün 
açıyoruz. Yaklaşık 800 bin TL’ye mal 
olan güzel bir eser oldu. Ahşap şadırva-
nı, müştemilatı ve çevre düzenlemesiy-
le Müşküle’ye değer kattı. Mahallemize 
hayırlı olsun” dedi.

Srebzenitsa katliamının 22’nci yıl 
dönümü anma törenlerine bu 
yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi 
de destek verdi. Büyükşehir 

Belediyesi’nin organizasyonu ile 
Bursalı gazeteciler, akademisyenler, 
Dağcılık Federasyonu, Kent Konseyi, 
Çevrem Derneği, Bursaspor Taraftar-
lar Derneği, BUFSAD ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü temsilcilerin-
den oluşan yaklaşık 40 kişilik heyet, 
‘ölüm yolunda’ düzenlenen Barış 
Yürüyüşü’ne katıldı. Yaklaşık 100 
kilometrelik zorlu parkurda yürüyüşe 
katılanlara en büyük destek de Büyük-
şehir Belediyesi’nden geldi. Yürüyüşe 
katılanlara 20 bin adet su, 15 bin şapka 
ve 1000 tişört dağıtan Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi aynı zamanda güzergah 
üzerine seyyar tuvaletlerin kurulumu-
nu sağladı. Anma törenlerinin düzen-
leneceği Potaçari'ye ulaşmak için her 
gün yaklaşık 35 kilometre yol kat eden 
katılımcılar, geceleri ormanlık alanda 
daha önceden belirlenen konaklama 
noktalarında geçirdi. Bursa ekibinin de 
aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin 
kişi, zorlu yürüyüşün ardından anma 
törenlerinin yapılacağı Potaçari Anıt 
Mezarlığı’na ulaştı.
En büyük insanlık trajedisi
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe de Potaçari Anıt 
Mezarlığı’nda düzenlenen anma 
törenlerine katıldı. Bu yıl DNA ana-
lizleri tamamlanan 71 kurbanın daha 
toprağa verildiği şehitlikte düzenlenen 
törende konuşan Başkan Altepe, tam 
22 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşa-
nan insanlık trajedisine tüm dünyanın 
sessiz kaldığını hatırlattı. Srebrenitsa 
katliamını ‘İnsanlığın kara lekesi’ 
olarak nitelendiren Başkan Altepe, “Av-
rupa kıtasının en çağdaş ülkelerinden 
birinde yaşanan bu katliama maalesef 
herkes gözlerini kapattı. Buradan 

yükselen insanlık çığlıkları duyulmadı. 
Burada aylar süren büyük bir hazır-
lıktan sonra açıkça bir katliam açıkça 
bir soykırım ortaya konuldu. Ne yazık 
ki bütün dünya bu soykırımı seyretti. 
Çok şükür Bosna Hersek o kadar şehit 
verdikten sonra özgür bir ülke olarak 
yeniden ayağa kalktı. Biz Türkiye 
olarak Bosna Hersek'i kendi parçamız 

olarak görüyoruz. Srebrenitsa'da ya da 
herhangi bir başka yerde bir Boşnak 
kardeşimizin içi acırsa gönlü burkulur-
sa, Bursa'da bizim kalbimiz acır. Yüz-
yıllarca aynı kaderi paylaşmış iki ülke 
arasındaki kardeşlik bağlarını daha da 
güçlendirmek için Bursa olarak elimiz-
den geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’
Srebrenitsa'daki katliamdan kaçanların orman yolundan güvenli bölge Tuzla şehrine 
ulaşmak için kullandığı ve halk arasında 'ölüm yolu' olarak da bilinen güzergâhta dü-
zenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ne Bursa Büyükşehir Belediyesi de 40 kişilik bir ekiple katıldı.
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15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe 
girişiminin 1. yılında Bursa’da gerçek-
leştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü anma programında Demokrasi 

Meydanı’nda bir araya gelen Bursalılar, sabahın 
ilk ışıklarına dek nöbet tuttu. Bursa Valisi İzzettin 
Küçük ve  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep 
Altepe ile AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ve BTSO 

Başkanı İbrahim 
Burkay’ın yanı sıra 
Büyükşehir Beledi-
yesi bürokratları, 
Bursa Kent Konseyi 
gönüllüleri, oda, 
borsa, sivil toplum 
kuruluşu, siyasi 
parti ve sendika 
temsilcileri ile çok 
sayıda vatandaş ka-
tıldı. Ellerinde Türk 

bayraklarıyla meydanı dolduran binlerce vatan-
daş, meydanda kurulan sahnede usta sanatçıların 
konserlerini ve ilahi dinletilerini izledi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını 
da barkovizyon aracılığıyla takip eden Bursalılar, 
sabaha kadar gururla nöbet tuttu, ülkesine sahip 
çıktığını gösterdi.
Bursalılara teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 15 
Temmuz’dan 1 yıl sonra 15 Temmuz’un yine aynı 
ruhla yaşandığını söyleyerek, “Akşam saatlerinde 
başlayan Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü ile birlik-
te Bursa’da onbinlerce insan 15 Temmuz gecesini 
yeniden yaşadı. 15 Temmuz’da yaşadığımız halkı-
mızın kutlu direnişi, bunun sonucunda halkımızın 
kazandığı büyük mücadele ve zafer bayramına 
dönüşen bu güzel gece de anlamına uygun şekilde 
yaşandı” dedi.
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Milli irade teşekkürü
Bursa, 15 Temmuz’un yıldönümün-
de yine meydanlardaydı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
milli iradeye ve demokrasiye karşı 
yapılan hain saldırıya direnişin yıl-
dönümünde meydanları dolduran 
Bursalılara teşekkür etti.

Yaz tatilinin yeni 
adresi  Karacaali

Gemlik Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi’nden alınan yakla-
şık 12 bin metrekarelik alana kurulan kamp, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sil baştan yenilendi. Mevcut binaların bakım, onarımın 
ve yenileme işlemi yapılırken, Karacaali’ye 52 odalı ve 180 kişiye 

hizmet verebilecek modern bir tesis kazandırılmış oldu.

Bursa’nın deniz 
turizminden de 
hak ettiği payı 
olması için tüm 
sahil şeridine 
nitelikli proje-
ler uygulayan 
Büyükşehir Be-
lediyesi, Gemlik 
Karacaali’ye de 
ayrıcalıklı bir 
konaklama tesisi 
kazandırdı. 

Afet Yönetim Merkezi faaliyette
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 
18. yıldönümünde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nca Bursa’ya kazandırılan Marmara 
Afet Yönetim Merkezi, faaliyetine dualarla başladı. 

17 Ağustos 1999’da meydana 
gelen Marmara depreminin, 
Türkiye’nin afetle mücadelesi 
açısından önemli bir döne-

meç olduğunu söyleyen Başkan 
Altepe, “17 Ağustos, anlamlı ve 
tarihi bir gün. Türkiye tarihinde 
önemli bir gün olan 17 Ağustos, bir 
dönüm noktası. Bugün tarihi bir 
açılış gerçekleştiriyoruz. Marma-
ra Afet Yönetim Merkezi, deprem 
açısından önem taşıyan ve hemen 
hemen tamamı deprem bölgesi olan 
Marmara Bölgesi ile ülkemize en 
büyük lojistik desteği sağlayacak bir 
merkez” dedi.
Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin 
lokomotifi olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, merkezin, bölgede 
olası felaketlerde can kayıplarını ve 
zararı en aza indirmesini temenni 
etti. Merkezin İHH İnsani Yardım 
Vakfı koordinasyonunda olduğunu 
anlatan Başkan Altepe, “Alanında 
marka olan, bu işi en güzel şekilde, 

bir ibadet şeklinde yapan İHH’ya 
teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu 
tesis İHH’ya da, Bursa’ya da böl-
gemize de yakıştı. İnşallah, tabii ki 
buna en az ihtiyaç olur. Ama ihtiyaç 

olduğunda da her türlü desteğin 
verileceği bir merkez oldu” diyerek, 
merkezin yeri konusunda DOSAB ile 
birlikte çalışıldığını söyledi ve katkı 
koyan herkesi tebrik etti.



Sehir
Postasıwww.bursa.bel.tr

Maliyetinin yarısının 
Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 
karşılandığı projede 

kültür merkezinin bulunduğu 
bölge artık iyice şekillenmeye 
başlarken, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve Musta-
fakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan inşaat alanında 
incelemelerde bulundu. 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, onlarca 
yıldır bekleyen yatırımların 
artık birer birer Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle hizme-
te alındığını söyledi. Yaklaşık 25 
yıldır ilçe gündeminde yer alan 
ve bir türlü tamamlanamayan 
gençlik ve yaşam merkezinin de 
bunlardan biri olduğunu kay-
deden Başkan Altepe, Bursa’nın 
en büyüklerinden olan projenin 

yine Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle kısa süre sonra 
hizmete alınmış olacağını 
ifade etti. 14 dönümü kapalı 
37 dönüm arazide konuşlanan 
merkezin tamamlandığında 
Mustafakemalpaşa’ya büyük 

hareketlilik katacağını belirten 
Başkan Altepe, ilçede kültür ve 
sanatın kalbinin burada atacağı-
nı söyledi. Yapının spor alanları, 
tiyatro ve sinema salonları, 
eğlence mekanları ve çok amaçlı 

mekanlarıyla bölgede eşine az 
rastlanır özellikler taşıyacağını 
ifade eden Başkan Altepe, “25 yıl 
gecikti ama sonunda ayağa kal-
kıyor. İlk ihale 24 milyon TL idi 
fakat ek ihalelerle birlikte rakam 

daha da büyüyecek. Bursa’mızın 
en büyük kültür merkezlerin-
den biri olacak. İnşallah, en 
kısa zamanda açmak hedefimiz. 
Şimdiden Mustafakemalpaşa’ya 
hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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‘Spor Kenti Bursa’ hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan ‘branşlara özel’ spor tesislerine şimdi 
de Kültürpark’a yapılan buz pateni pisti eklendi. 

Bursa’yı sporda da öncü 
ve örnek bir kent haline 
getirmek hedefiyle başta 
stadyum, amatör spor 

kulüplerine sahalar ve eğitim 
kurumlarına spor tesisleri ka-
zandıran Büyükşehir Belediyesi, 
branşlara özel yaptığı tesislere 
buz patenini de ekledi. Yıllardır 
Bursalıların en gözde buluşma 
mekanlarından biri olan Reşat 
Oyal Kültürparkı, artık buz 
pateni meraklıların da toplanma 
noktası olacak. Yaklaşık 500 bin 
metrekare alanlı Kültürpark 
içindeki havuzun kullanılmayan 
küçük bölümü, buz pateni pisti 
olarak yeniden düzenlendi. Te-
sisler, pist ve çevre düzenlemesi 
ile birlikte yaklaşık 2 milyon 
liraya mal olan yatırım da kafe-

terya ve pist düzenleme alanları 
da bulunuyor.
Sporda altın çağı yaşanıyor
Başkan Altepe, konuşmasında, 
Bursa’da yapılan spor yatırım-
larına ve bu yatırımlar sonu-
cunda alınan başarılara değindi. 
Bursa’nın spor kenti olması yo-
lundaki adımları hızlandırarak 
attıklarını vurgulayan Başkan 
Altepe, bugüne kadar 250’nin 
üzerinde spor tesisini hizmete 
açtıklarını ifade etti. Bursa’nın 
geleceği olan gençlerin özellik-
le spor alanında gelişimlerine 
katkı sağlamaya çalıştıklarını, 
bunun için okullardaki spor 
salonları ile alanlarını yeniledik-
lerini vurgulayan Başkan Altepe, 
26 spor salonu, 33 futbol sahası, 

9 yüzme havuzu ve muhtelif 11 
spor alanıyla birlikte ama-
tör spor kulüplerine de altın 
çağlarını yaşattıklarını söyledi. 
Güzelyalı, Erikli, Kestel, Gürsu, 
Mihraplı ve Umurbey yüzme 
havuzlarının yanında Şahin 
Başol ve Fethiye Spor Kompleksi 
içindeki havuzlarla da 7’den 
70’e herkesi yüzme sporuyla 
buluşturduklarını belirten Baş-
kan Altepe, yapılan yatırımlar 
sonucunda alınan Büyükşehir 
başarılarının da gençlere örnek 
olduğunu dile getirdi. Bayan vo-
leybol takımının 2015 yılındaki 
Avrupa Şampiyonluğu unvanını 
CEV Challenge kupası finalinde 
yeniden elde ettiğini, masa te-
nisinde bu yıl hem Avrupa hem 
de Süper Lig şampiyonluğunun 

Büyükşehir Belediyespor’un 
olduğunu belirten Başkan Al-
tepe, Büyükşehir Okul Sporları 
Etkinlikleri’yle son 3 yılda 17 
ilçede 656 bin genci sporla 
buluşturduklarını hatırlattı. 
Kültürpark’ta hizmete alınan 
tesisinin de gençlerde yeni 
bir ufuk açacağına inandığını 
söyleyen Başkan Altepe, “Ayrıca 
Kültürpark’a gelen Bursalılara 
hoşça vakit geçirecekleri yeni 
alan kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kültürpark’ta ‘buz pateni’ dönemi

Mustafakemalpaşa yaşam merkezine kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi 
ile Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı işbirliğinde 
yaptırılan Mustafa-
kemalpaşa Gençlik 
Merkezi Sosyal Yaşam 
ve Spor Tesisleri ta-
mamlanma aşaması-
na geldi.
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Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
tesisin açılışında yaptığı 
konuşmada, Bursa’ya 

değer katan hizmetlerine her 
ilçede devam ettiklerini söyle-
di. Bursa’da spora ve sporcuya 
büyük önem verdiklerini anlatan 
Başkan Altepe, “Yeşil Bursa’mı-
za, marka kent ve spor kenti 
Bursa’ya yakışır, bölgeye değer 
katacak olan güzel bir tesis daha 
Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bu 
bölgedeki gençlerimizin spor 
yapabileceği güzel bir tesis oldu. 
Yaklaşık 45 – 50 yıldır, benim 
bildiğim, burada tesis hep var. 
Bu tesisi burada korumaya 
gayret ettik. Bu tesisi yaparken 
birçok değişik teklifler geldi ama 
sonunda korumayı başardık. Te-
sisin düzenlenmesinin ardından 
da açılışını gerçekleştiriyoruz” 
diyerek tesise emeği geçenleri 
tebrik etti.
Türkiye’nin hızla gelişip kalkın-
dığını anlatan Başkan Altepe, 
Türkiye’de en çok üreten 
şehirler arasında olan Bursa’nın, 
tarihi ve kültürel mirastan spora 
kadar her alanda öncü adımlar 
attığını ifade etti. Yerel yönetim-
lerde Bursa’nın örnek olduğunu 
belirten Başkan Altepe, “Bu biz-
leri gururlandırıyor. Bursa’mızı 

seviyoruz, Bursalıları seviyoruz 
ve bu sevgimizi de hizmetlerle 
gösteriyoruz. Bursa için Yıldırım 
için ne yapsak az” dedi.
Yarım asırlık saha  
yeniden yapıldı
Spor tesislerinin art arda açıldı-
ğını ve sporda da lider organi-
zasyonlara imza atıldığını belir-
ten Başkan Altepe, “Yarım asırdır 
bildiğimiz, Köy Hizmetleri’nin 

içinde olan bu sahayı tekrar 
futbol sahası yapmak ve gençle-
rimizin hizmetine sunmak bizim 
için çok önemli bir görevdi. Bu 
yola çıktık, projelerimizi yaptık. 
Mimar Sinan Spor Tesisi projesi 
kapsamında eski futbol sahası 
alanına futbol sahası, 
2 adet idari bina ve çevre dü-
zenlemesi yapıldı. Spor sahamız 
yaklaşık 2800 metrekare alanda, 
çevre düzenlemesi ve çevre 
duvarları da yapılan tesisin 
çalışmalarına geçen yıldan beri 
devam ediliyordu ve toplam 2 
milyon TL’ye mal oldu. Spor için, 
gençlik için ne yapsak az. Yeter 
ki bunları değerlendirelim” diye 
konuştu.

Spora tesisleşme hız kesmiyor
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Spora tesisleşme hız kesmiyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Yıldırım İlçesi’ne kazandırılan 
Mimar Sinan Spor Tesisi, törenle 
hizmete açıldı.

Spor zincirine yeni bir halka
Tüm semtlere 

yürüme mesafe-
de spor tesis-
leri kazandıran 

Büyükşehir Belediyesi, 
yeterli yeşil alan ve 
oyun alanı bulunmayan 
Değirmenönü Mahalle-
si’ndeki şantiye alanının 
bir bölümünü futbol 
sahası olarak gençlerin 
hizmetine sunuyor. 
Yeterli yeşil alan ve 
spor alanı bulunmayan 
Değirmenönü Mahallesi’nde de 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
şantiyenin bir bölümü futbol 
sahası olarak düzenlendi. Açılışa 
hazır hale getirilen futbol sahası 
halka açık olarak bölge gençleri-
ne hizmet verecek.
Hedef; sağlıklı gençlik
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-

cep Altepe, Bursa’nın spor kenti 
olması yolundaki çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi. Özellik-
le gençlerin güzel vakit geçirme-
leri, spor yapmaları, zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmesi 
ve sağlıklı bireyler olmaları 
yolunda kente tesisler kazan-
dırdıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Yapılan tesisler, sahalar, 

spor salonları, yüzme ha-
vuzlarıyla birlikte 240’ın 
üzerinde spor tesisini 
bizim başkanlığımızda 
Bursa’ya kazandırmış 
olduk. Yapılaşmanın 
yoğun olduğu çocuklar 
için oyun alanı bulunma-
yan mahallelere önem 
veriyoruz. Yıldırım’ın 
Değirmenönü mahallesi 
de yeşil alan ve oyun ala-
nı bulunmayan bir bölge. 
Burada Büyükşehir Bele-

diyemizin şantiyesine ait 
alanda şimdi yeni bir alan ayır-
dık. Mahalle gençlerimizin gün 
boyu kullanabileceği, maçlarını 
yapabileceği güzel bir sahanın 
yapımı tamamlandık. Halkımıza 
açık olan tesisleri özellikle bölge 
gençleri rahatlıkla kullanabi-
lecek. Şimdiden hayırlı olsun” 
dedi.

Stadın zemini güçlendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan ve mimarisi ile dünyanın he-
yecan verici 10 stadyumu arasında göste-
rilen Büyükşehir Stadyumunun yenilenen 
zemini hibrit çimlerle güçlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 400 
bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik 
inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük anıtsal yapıların-
dan biri olan Büyükşehir Stadyumunda zemin kapla-

ma çalışmaları tamamlandı. Takımın simgesiyle özdeş olarak 
timsah görünümünde inşa edilen stadyumda, timsah kafa-
sını oluşturan bölümün inşaatı da tamamlanma aşamasına 
gelirken, yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde 
yaşanan sıkıntılara da köklü çözüm getirildi. Zeminde suyu 
tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sorunların 
çözümü için zemindeki mevcut çim tamamen kaldırılırken, 
altyapı ve tesviye işlemlerinin ardından ise yeni zemine yeni 
çimler ekildi. Zeminin tamamen çimle kaplanmasının ardın-
dan da dayanıklılığın artırılması ve bir daha sorun yaşanma-
ması için hibrit çim uygulaması yapıldı.
Bu ayarda bir stat yok
Yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli 
sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Altepe, “Bursa tari-
hinde kente kazandırılan en büyük eser stadyum. Her şeyi 
özenilerek yapıldı. Sıkıntı yaşanmasın diye tribün dizaynın-
dan her zeminine en iyisi oldu ve UEFA stantlarına göre tüm 
kriterlere uyuldu. Eksiklerin tamamlanması aksaklık gideril-
mesi için çalışmalarımız sürüyor. Aksaklık görülen yerlerden 
biri çimlerdi. Yapılırken Atatürk stadıyla aynı sistemin ya-
pılmasını istemiştik, öyle de yapıldı. İki sezon oynandı ama 
belli sıkıntılar yaşandı. Çünkü konum Atatürk Stadıyla aynı 
değildi. Orada tribünlerin yüksekliği fazla değildi, zemin her 
taraftan güneş alıyordu. Burada etraf tamamen kapalı. Özel-
likle güney kale arkası dediğimiz kısımda sıkıntı oluyordu. 
Sonunda en modern sistemle hibrit olarak değiştirdik” dedi.

Yiğitali’de kamp ateşi

Bursalı çocuklara kentlilik ve doğa bilinci aşılanması 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen izcilik kampı renkli görüntülere sahne oldu. 
Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yiğitali 

Köyü’nün Gölpınarlar Mevkii’nde Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen kampta, 
çocuklar oryantirink, okçuluk, dağcılık, izcilik, kampçılık, iz 
sürme, badminton, dağ bisikleti, amatör telsizcilik, binicilik, 
ilk yardım, afet eğitimi gibi birbirinden önemli ve eğlenceli 
faaliyetlere katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen Yiğitali’deki İzcilik Kampı’nı ziyaret 
eden Başkan Altepe, kamp ateşini izciler-
le birlikte yaktı.
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Bursa Zoo’nun yeni sakinleri
Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nin (Bursa Zoo) tür sayısı fok ve penguenlerin katılımıyla 112’ye çıktı.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
hayvanat bahçesindeki 
gelişim ve dönüşümü 

yaklaşık 9 yıldır büyük bir he-
yecanla sürdürdüklerini ifade 
etti. Yapılan düzenlemelerle 
hayvanat bahçesinin alanının 
genişlediğini belirten Başkan 
Altepe, bu nedenle tür sayı-
sının her geçen gün arttığını 
dile getirdi. Hayvanat bahçesi 
kurulduğunda 70 olan tür sayı-
sının gösterilen ilgi ve verilen 
destekler sayesinde 112’ye 
çıktığını söyleyen Başkan Alte-

pe, başlangıçta 600 olan ayvan 
sayısının da 1200’e ulaştığını 
hatırlattı. 
Fok balıklarının Almanya’nın 
Frankfurt kentindeki hayvanat 
bahçesinden, penguenlerin de 
Belçika’nın Antwerp bölgesin-
deki hayvanat bahçesinden 
getirildiğini kaydeden Başkan 
Altepe, 3 dönümlük inşaat 
alanına sahip bölgede foklar 
için 400 metrekare havuz, 200 
metrekare karasal alan, pen-
guenler için de 300 metrekare 
havuz, 300 metrekare de kara-
sal alan imalatı yapıldığını vur-
guladı. Yine alanda su altı seyir 
bölümlerinin de oluşturul-
duğunu, sıcak havalarda 
hayvanların serinle-

mesi için soğuk odalar kurul-
duğunu ifade eden Başkan 
Altepe, “Hayvanlarımız için her 
türlü itinayı gösteriyoruz. 112 
hayvan türü, 1200 da hayvan 
sayısına ulaşan bahçemiz her 
geçen gün iddiasını artırıyor. 
Tüm çocuklarımızı, aileleriyle 
birlikte bahçemizi ziyaret 
etmeye, fok ve pengu-
enleri görmeye davet 
ediyorum” diye 
konuştu.


