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Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak 
sporunun Bursa’da tanıtılıp yaygınlaştırılması 
amacıyla planlanan faaliyetler, Uludağ’da yapılan 
ilk kayak kampı ile başladı.

Yaş Grupları Satranç Turnu-
vası” heyecanlı mücadelelere 
sahne olurken, başarılı genç 
sporcular ödüllerini aldı.

Hayvanat Bahçesi, bir yıl içinde 12 
bin 494 öğrencinin ‘gör, hisset, koru’ 
temasıyla eğitim aldığı tam bir açık 
hava okulu haline geldi.

13’te16’da

Büyükşehir Belediyespor
kayakta da iddialı

Satrançta genç 
yetenekler

Tema:
Gör Hisset Koru
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Bursa surları “sır” olmaktan çıkıyorBaşkan Altepe Kent Konseyi’nde Çağdaş ulaşım Bursaray’la Kestel’e uzanıyor 100807

Kent merkezi 
çağdaş ulaşımla 
tanışıyor

Yıldırım’a sağlıklı
yaşam kompleksi

Bursa’da ulaşım sorununu raylı 
sistem, yeni yollar ve kavşaklar 

yaparak ortadan kaldırmayı amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi kent 
merkezindeki trafik yükünü orta-
dan kaldıracak olan Heykel-Garaj 
tramvay hattı projesi çalışmalarına 
da hız verdi. Başkan Altepe, bu yıl 
içinde rayları döşeyip, önümüzdeki 
yıl deneme seferlerini başlatmak is-
tediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Yunus Emre Mahallesi’nde 

yaptırılacak olan Yunus Emre Spor 
Tesisleri’nin temeli törenle atıldı. 
İçerisinde spor salonu, yüzme havu-
zu, standartlara uygun 1 futbol sa-
hası, 2 halı saha, 1 tenis kortu, koşu 
parkuru ve açık hava spor alanları-
nın bulunacağı tesis tam bir sağlıklı 
yaşam kompleksi olacak.
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Tarihi miras
usta ellere 
emanet

Bursa’yı ‘tarih başkenti’ kimli-
ğiyle dünya vitrinine çıkarmak 

için bir dizi projeyi hayata geçiren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü ile yapılan protokolle 
himayesine aldığı sultan külliyelerini 
ecdada yakışır hale getirmek için ça-
lışmalara başladı.
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Sayfa 8’de

DKM’de sona doğru
Büyükşehir Belediyesi’nin ta-
rihi ve kültürel mirası ayağa 

kaldırma çalışmaları arasında yer 
alan Tahtakale’deki 150 yıllık sivil 
mimarlık örneği yapının restorasyon 
çalışmaları tamamlanma aşamasına 
geldi. 
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Sayfa 9’da

Sayfa 10’da

Sayfa 16’da

Yatırım 
yağmuru

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bin kent haline getirmek için 850’nin 

üzerinde proje geliştiren Büyükşehir Bele-
diyesi, 2011 yılına da hızlı başladı. Yeni yılın 
ilk günlerinde nostaljik tramvay projesi-
nin temelini atıp, altıparmak meydanı için 
yıkımları başlatan Büyükşehir Belediyesi, 
bunun yanında tamamlanan tesisleri de 
bir bir hizmete açtı. Ocak ayı içinde yapımı 
tamamlanan Bulduk Çelik Huzurevi, Koç İl-
köğretim Okulu Spor Salonu, Şükrü Şankaya 

Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Küçük Sanayi 
İtfaiye Binası hizmete açıldı. Bunun yanında 
Erikli Yüzme Havuzu, Gemlik Spor Salonu, 
Mudanya Eski Zeytin Hali Meydan Düzenle-
me çalışması ve Güzelyalı meydan düzenle-
me çalışmalarının startı verildi. Alacahırka 
Mahallesi’nde dere yatağında bulunan bi-
nalar ile yeni açılan yollar üzerinde bulunan 
binaların yıkımları da son bir ay içinde ger-
çekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla hızlı başladı.  Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak bir çok projenin startı verilirken, tamamlanan tesisler 
ise bir bir hizmete açılıyor.
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Bulduk Çelik Huzurevi

Güzelyalı Meydanı

Koç İ.Ö.O. Spor Salonu

Stadyum

Küçük Sanayi İtfaiye

Gemlik Spor Salonu

Büyükşehir Belediyesi, kar-
deş kent olan Bulgaristan’ın 

Mestanlı Belediyesi’ne cenaze 
yıkama ve nakil aracı hediye etti. 
Başkan Altepe, Balkanlardaki kar-
deş kentlerin eksikliklerinin gide-
rilmesi konusunda da ellerinden 
geleni yaptıklarını söyledi.

Bursa’nın sağlıklı ve yaşanı-
labilir bir kent haline gelmesi 

için öncelikle altyapı yatırımlarına 
ağırlık veren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, dost ve kardeş ülkelere 
yönelik sosyal yardımlaşma ağını 
Pakistan’a kadar uzattı. 
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Mestanlı’ya
yardım eli

Pakistan’a
sağlıklı su
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Sizlere kısaca bu kitabın doğuş öyküsün-
den söz etmek istiyorum. Ekmek ile ilgili 
bir kitap önerisi karşıma çıktığında önce 
şaşırdım. Kendim ile bağdaştırmadım. 
Beslenme uzmanı değildim. Ziraatçı değil-
dim. Ekmek ile ilintili bir iş yapmıyordum. 
Sonra konuyu biraz araştırmaya başlayıp, 
bu alanda bulunan eserlere göz atıp, ko-
nuyu çevreme açtıkça ailemin bilmediğim 
veya belleğimin derinliklerinde kalmış bir 
gerçeği ile karşılaştım.
Annemin de bulunduğu bir mekanda ek-
mek ile ilgili projeden söz edince annem 
“Oğlum senin büyük deden, benim dedem 
(Annemin babasının, babası) Sarayın Ek-
mekçibaşı’sıymış. Üsküdar’da da iki tane 

fırını varmış.” deyiverdi.
Önce şaşırdım, sonra biraz daha araştı-
rınca 27 Ekim 1934’de vefat eden Büyük 
dedem Ekmekçibaşı Ali Suphi (Uzun Ali 
lakaplı. Boyu 2 metrenin üzerindeymiş) 
ile karşılaştım. Kendisi Veznedarbaşı İzzet 
Efendi’nin oğluymuş.
Bu bilgilerle yola çıkınca “ekmek konu-
sunda kitap yazsa, yazsa senin yazman ge-

rekir” esprisi ile karşılaştım. Ve elinizde 
bulunan kitap formatını oluşturup, ülke-
mizde ekmek ile ilgili yazılmış yayınlara 
bir yenisini daha katmaya çalıştık. Temel 
amacımız çeşitli eserlerde olan ekmek 
ile ilgili bilgi dağarcığına küçük de olsa 
bir katkıda bulunmaktı.

Ekmeğin insan uygarlığındaki binlerce 
yıllık serüveni, bir besin olarak değeri, mi-
toloji, efsane ve tarih içindeki ekmekten 
anekdotlar, kutsal kitaplardaki ekmeğe 
yönelik metinler, şiir, özlü sözler, deyim-
lerdeki ve batıl inançlardaki ekmeği bir 
biçimde elinizde bulunun bu kitapta top-
lamaya çalıştık. Ekmek ile ilgili kuşkusuz 
her şeyi bir araya getirdiğimizi söylemek 

yanlış olacaktır. Biz sadece formatımız 
içinde bize göre ekmeği harmanlamaya 
çalıştık.
Bu harmanı başarıp, başaramadığımızın 
takdiri siz değerli okuyuculara ait. Burada 
bu kitabın oluşmasında katkıları olanları 
anmak istiyorum. 
Öncelikle kitabın hayata geçmesini sağla-
yan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye, BESAŞ Genel Müdür Yar-
dımcısı Can Aydoğan’a, güzel fotoğrafları 
ile kitabın renklenmesini sağlayan Op.Dr. 
Ceyhun İrgil’e, bu çalışmada büyük des-
teklerini gördüğüm sevgili eşim Prof.Dr. 
Füsun Öztürk Kuter’e teşekkürü bir borç 
biliyorum.

İnsan ve Ekmek

Dr. Murat Kuter

“Ekmek olmazsa sofra bezenmez”

Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal 
hafızasını, konunun uzmanları ve 

canlı tanıklarının anılarıyla kitaplaştıran 
Büyükşehir Belediyesi, bütün sofraların 
vazgeçilmez gıdası olan ekmeği, “İnsan ve 
Ekmek” isimli eserle sofralarımızdan kü-
tüphanelerimize taşıdı. Ekmeğin insan uy-
garlığındaki binlerce yıllık serüveni, besin 
olarak değeri, mitoloji, efsane ve tarih için-
deki ekmekten anekdotlar, kutsal kitap-
lardaki ekmeğe yönelik metinler, şiir, özlü 
sözler, deyimlerdeki ve batıl inançlarda ek-
meğin yeri, tüm yönleriyle kitaplaştırıldı.
Zenginleştikçe israf artıyor
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı ile Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu’nun ekmek üretim ve 
tüketim verilerinin de yansıtıldığı 
kitapta, Türkiye’deki ekmek isra-
fının boyutları da gözler önüne se-
riliyor. 2008’de yapılan Buğday ve 
Ekmek Kongresi’ndeki bildirilerde 
Türkiye’deki üretim ve tüketim ve-
rileri şöyle aktarılıyor: “Ülkemizde 
günde 200 gramlık 123 milyon adet 
ekmek üretilmekte ve 116,9 milyon 
adette tüketilmektedir. Kişi başı ek-
mek tüketimi yılda ortalama 121 ki-
logramdır. Günde 6,14 milyon adet 
ekmek israf edilmektedir. Yıllık 445,3 
bin ton ekmek israf edilmektedir. 
Türkiye’de üretilen 10 ekmekten 1’i 
israf olmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca 

hazırlanan ‘Sağlıklı beslenme ve gıda israfı’ 
konulu raporda; Türkiye’de her gün üreti-
len 120 milyon ekmeğin, yaklaşık 12 mil-

yonunun israf edildiğine işaret edilmek-
tedir. İsraf İstanbul’da 2 milyonu, İzmir ve 
Ankara’da 600 bini buluyor. Düşük gelir 
gruplarında ekmek tüketimi fazla, ancak 
israf az olmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça 

ekmek tüketimi azalmakta, ancak 
israf artmaktadır.”

18 ekmeğe bir ev
Gazi Üniversitesi 

Fen Edebiyat 
Fa kü l tes i 

T a r i h 

Bölümü’nde araştırma görevlisi Gürkan 
Gökçek’in Kültepe-Kanis’ten çıkarılan tab-
letler üzerinde yaptığı araştırmalar ilginç 
bilgileri ortaya çıkarmıştır. Asurlular’ın 
gümüşe büyük önem verdiklerini ve fiyat-
ları gümüş üzerinden belirledikleri görül-
müştür. Kültepe-Kanis kazılarında çıkan 
tabletlerde, 4 bin yıl öncesine ait köle, hay-
van, gayrimenkul, kumaş, maden, içecek ve 
yiyecek ile ilgili bazı fiyatlar görülmektedir. 
Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonilerinde, 
1-1,5 segel gümüşe (1 segel; 8 gram) bir 
adet ekmek alırken, ev fiyatları 18- 668, 
tarla fiyatları 60-180 segel gümüş arasın-

da değişiyormuş. Buna göre bundan 
4 bin yıl önce 4 ekmeğe bir köle, 

18 ekmeğe bir ev satın alınabi-
liyormuş.

Çorum’da ‘pıtpıt’, Artvin’de ‘kakala’, Kastamonu’da ‘göbüt’, Kars’ta ‘kalın’, Konya’da ‘gömeç’ gibi mahalli olarak değişik isimlerle 
anılsa da Ekmek, bütün sofraların vazgeçilmez gıdası. Hazreti Mevlana’nın, “Ekmek olmazsa sofra bezenmez” sözü, ekmeğin 

geçmişten günümüze sofralardaki yerini adeta perçinliyor.
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Başbakanlık Resmi Konutu’nda 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da devam eden projeler hakkında Başkan Altepe’den bilgiler aldı.

Marmara bölgesinde 12 ilden 235 belediyenin üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği tara-
fından düzenlenen 2010 yılı değerlendirme ve 2011 yılı planlama toplantısı Bursa’da yapıldı. Türkiye Kent Konseyleri, 14 

Kent Konseyi Başkanı ve Ge-
nel Sekreteri’nin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı tarafından Büyük-
şehir Belediyesi çalışanlarına 
yönelik olarak ‘İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği’ semineri, düzen-
lendi.

Başbakan Erdoğan 
projeleri dinledi

“Temel evrensel değer; demokrasi”

Başbakanlık Resmi Konutu´ndaki 
kahvaltılı toplantıya Başbakan 

Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Be-
şir Atalay ile AK Parti Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı Me-
lih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Sakarya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 

İbrahim Karaosmanoğlu, Kayseri Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Özhaseki, Samsun Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Küçükler, Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Asım Güzelbey ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek katıldı.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, tüm 
belediye başkanlarından kentlerinde 
devam eden önemli projeler hakkında 

bilgiler alan Başbakan Erdoğan, seçim 
öncesi verilen vaatlerin Haziran ayında-
ki seçime kadar tamamlanmasını istedi. 
Başbakan Erdoğan, belediyelerin yatı-
rımlar konusunda bakanlıklarla yaşa-
dıkları sorunların çözümü konusunda 
da ilgili bakanlıklarla hemen temasa 
geçilmesi talimatını verdi. Başbakan 
Erdoğan, Bursa’da devam eden başta 
stadyum olmak üzere önemli projeler 
hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’den bilgiler aldı.

Marmara Belediyeler Birliği bün-
yesinde geçtiğimiz yıl yapılan ça-

lışmaların değerlendirildiği ve 2011 
yılının planlamasının yapıldığı toplantı, 
Kervansaray Termal Otel’de gerçekleşti-
rildi. Turkcell’in sporluğunda yapılan ve 
130’a yakın belediye başkanının katıldığı 
toplantının açılışında konuşan Marmara 
Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, kısa sü-
rede özellikle eğitim konusunda referans 
alınan bir birlik haline geldiklerinin altı-
nı çizdi.
Belediyeciliğin dayandığı temel evrensel 
değerin demokrasi olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, demokrasinin özünün 
ise katılım, birlik ve beraberlik olduğunu 
vurguladı. Başarının ancak ‘birlik ruhu’ 
ile gerçekleştirilebileceği inancıyla 36 
yıl önce Marmara Belediyeler Birliği’nin 
kurulduğunu hatırlatan Başkan Altepe, 
özellikle geride bıraktıkları iki yıl içinde 
bölgede, yurt içinde ve yurt dışında çok 
önemli başarılara imza attıklarını kaydet-
ti. Birliğin NALAS’ın ardından, Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği, İslam Başkentleri 
ve Kentleri Teşkilatı ve Arap Kentleri 
Birliği’ne üye olduğunu, Asya Belediye 
Başkanları Forumu’nun kuruluşuna da 
aktif bir şekilde katıldığını ifade eden 
Başkan Altepe, Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne üyelik 
sürecinin ise devam ettiğini hatırlattı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin, bugün 
belediyecilik eğitimi açısından en büyük 
kurumlardan biri haline geldiğini kay-
deden Başkan Altepe, “ 2010 yılı sonu 
itibarı ile düzenlediğimiz 307 ayrı prog-
ramda 16 binden fazla belediye çalışanı-
na, 95 farklı konuda eğitim verdik. Bölge 
içinde ve bölge dışında, onlarca kurumla 
işbirliği halinde yapılan eğitimler, ülke-
mizde belediyeciliğin gelişmesine büyük 
katkılar sağlamaktadır. Türkiye’nin en 

büyük ihtisas kütüphanelerinden birini 
İstanbul’da kurmakta olduğumuzu ve 
önümüzdeki ay resmî açılışını yapaca-
ğımızı da belirtmek isterim. Kütüphane, 
aynı zamanda ‘belediyecilik araştırma-
ları merkezi’ olarak faaliyet gösterecek. 
2010 yılında çevre koruma, özürlülük, 
gıda güvenliği, mimari, kurban kesimi 
ve hijyeni, teftiş ve iç denetim konularını 
içeren 8 farklı kitap bastık ve bütün üye 
belediyelerimize dağıttık. 2011 yılında 
başta afet yönetimi, belediyecilik mevzu-
atı, proje yönetimi ve kültür olmak üzere 
12 farklı konuda kitap basarak yine üye 
belediyelerimize ücretsiz olarak dağıta-
cağız” diye konuştu.
Toplantının ikinci bölümünde de Dr. Şa-
ban Kızıldağ, ‘Belediyecilikte Hakla İliş-
kiler’ konulu bir sunum yaptı. Kızıldağ, 
uygulamalı anlatımlarına salondaki bele-
diye başkanlarını da ortak ederek, halkla 
doğru iletişimin önemine dikkat çekti.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
tarafından gerçekleştirilen toplan-

tıya, yöneticilerle, işçi ve amirler ilgi gös-
terdi. İş Sağlığı ve Eğitim Uzmanı Mümin 
Güler, toplantıda, yöneticilerin ve işçile-
rin çalışma ortamlarındaki sağlık duru-
mu ve güvenlikleri konusunda uyulması 
gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.
Güler, kişilerin hangi çalışma ortamın-
da olursa olsun hukuki prosedürde var 
olan her kurala uymaları gerektiğini 
ifade etti. Bu konuda yöneticilere çok 
önemli görevler düştüğünü belirten Gü-
ler, yöneticilerin beraberinde çalıştıkları 
personelin güvenliğini de göz önünde 
bulundurmaları konusunda görüşlerini 
dile getirdi. Seminere Büyükşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ulaşım 
Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı 
ve Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 
personeli katıldı.

Program kapsamında, Bursa Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Enes Bat-

tal Keskin, Kocaeli Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Sedat Yücel, Çanakkale Kent 
Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Yalova 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan 
Soyugüzel ve Gaziantep Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Necati Binici Kent Kon-
seyleri iletişim ve işbirliği ağı hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Bursa Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Enes Battal Kes-
kin, “Kentlere sahip çıkılması ve yerel 
demokrasinin geliştirilmesi konusun-
da Kent Konseyleri önemli rol oynuyor. 
Kent Konseyleri arasında Türkiye çapın-
da iletişim ve işbirliği ağı oluşturulması 
çok önemli. Bu bağlamda Kent Konsey-
leri arasında gerçekleştirilecek olan bilgi 
ve deneyim paylaşımları, Kent Konseyle-
rinin sürdürülebilirliğine de önemli kat-
kılar sağlayacaktır. Bursa Kent Konseyi 
olarak böyle bir süreçte sorumluluğu-
muzun bilincindeyiz ve her türlü katkı-
yı koymaya hazırız” dedi. Bilgilendirme 
toplantısına katılan tüm Kent Konseyleri 
yetkilileri Kent Konseyleri arasında iş-
birliği ve iletişim ağı kurulması düşünce-
sini heyecanla karşıladılar.

‘İş sağlığı ve 
güvenliği’ 
semineri

Kent Konseyleri 
İstanbul’da buluştu
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5 Yıldızlı Huzurevi

Büyükşehir Belediyesi Hu-
zurevi bahçesinde hayır-

sever Nihal Sofuoğlu tarafından 
yaklaşık 35 yıl önce Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağışlanan arazi 
üzerinde inşaatına başlanan an-
cak bugüne kadar bir türlü ta-
mamlanamayan Huzurevi, 5 yıl-
dızlı otel konforunda hizmet verir 
hale getirildi. Ağırlıklı olarak ya-
talak yaşlılara hizmet verecek 
olan 120 yatak kapasiteli huzure-
vi, Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de 
katıldığı törenle hizmete açıldı.
Bursa’yı daha çağdaş ve yaşanıla-
bilir bir kent haline getirmek için 
devlet imkanlarıyla gerçekleştiri-
len projelerin yanında ortak akıl 
ve kolektif çalışma sergileyerek 
kent dinamiklerini de yatırımla-
ra ortak ettiklerini kaydeden Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Son 7 yıl içinde hayata 
geçirdiğimiz projelerde 100’ler-
ce proje ortağımız oldu. Özellikle 
tarihi ve kültürel mirasın ayağa 
kaldırılması çalışmalarının büyük 
bir bölümünde ve Balkanlar’da 
yapılan çalışmaların tamamını 
proje ortağımız olan sponsorları-
ma yaptırıyoruz. Bu binanın yapıl-
ması konusunda da bugüne kadar 
Bursa için sosyal sorumluluktan 
kaçınmayan hayırsever işadamı-
mız Faik Bey’den destek istedik. 
Bizi kırmadı ve kısa zamanda bu 
binayı Bursa’ya kazandırdı. Ken-
disine teşekkür ediyorum” dedi.
Özellikle sanayi devrimi sonları 

insanların aş ve iş bulma umuduy-
la, köylerden kentlere, sonra şe-
hirlerden şehirlere ve daha sonra 
da ülkelerden başka ülkelere göç 
ettiğini dile getiren Devlet Baka-
nı Faruk Çelik ise daha iyi yaşam 
standartlarına kavuşma umuduy-
la tüm aile fertlerinin iş yaşamı-
na katıldığını vurguladı. Tüm aile 
bireylerinin iş ve aş kaygısıyla ça-
lışma ortamına atılmasından en 

fazla zararı yaşlıların gördüğünü 
ifade eden Bakan Çelik, bu süreçte 
yaşlıların yalnızlığa itildiğini kay-
detti. 
Yaklaşık 6 ay önce Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’nin 
metruk haldeki binayı kendisine 
gösterdiğini ifade eden işadamı 
Faik Çelik ise, “Büyük bir özen ve 
hevesle işe başlayıp, yaşlılarımıza 
yakışır bir huzurevi yaptık. Rah-
metli babam Bulduk Çelik’in ismi 
bu huzurevinde yaşayacak. Yaşlı-
larımız burada mutlu bir ömür ge-
çirdikçe babamın da huzur içinde 
yatacağına cani gönülden inanıyo-
rum. Holding olarak kazandıkça 
paylaşma ilkesini benimsiyoruz. 
Paylaştıkça büyüyor; manen hu-
zur doluyoruz” diye konuştu.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri bir bir hayata geçi-

ren Büyükşehir Belediyesi, günlük 
yaşamda yaşanan sorunları orta-
dan kaldırmak için de çalışmalara 
hız verdi. Özellikle ana yollarda 
bulunan ve zemin seviyesinin al-
tında kalması yüzünden trafiği 
tehlikeye sokan rögar kapakla-
rıyla ilgili şikayetlerin artması 

üzerine bu yöndeki çalışmalar yo-
ğunlaştırıldı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin talima-
tıyla çalışmaları başlatan BUSKİ, 
ana arterlerdeki kanalizasyon ve 
yağmur suyu kapaklarını yolla 
aynı seviyeye getirmeye başlattı. 
İlk etapta ana caddeler üzerinde 
bulunan 12 bin rögar kapağı ile 
bin ızgaranın değiştirilecek.

ç

Kaplıkaya’da Fethiye Dörtçelik Huzurevi’nin ya-
nında 15 yıldır bitirilemeyen huzurevi,  
hayırsever işadamı Faik Çelik Holding  
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’in  
katkılarıyla kısa sürede tamamlana- 
rak hizmete açıldı.

Dobruca, Hünkar Köşkü, Mudanya Tren 
İstasyonu, mantı evi, Havuzlupark, Göl 

ve Tenis Kafe gibi sosyal tesisleri bir bir 
Bursalıların hizmetine sunun Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal tesisleri arasında yer 
alan Gönül Dostları Sofrası’nın Merinos Park 
içindeki yeni binasının açılışı törenle yapıldı. 
Göreve geldikleri günden itibaren sosyal te-
sislerin halka açılması yönünde yoğun çaba 
harcadıklarını belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, kentin en prestijli 
bölgelerindeki sosyal tesislerde kaliteli ve 
hesaplı hizmet verildiğinin altını çizdi. Gö-
nül Dostları Sofrası’nın da kentin en merkezi 
noktasında güvenli bir bölgede yer aldığını 

ifade eden Başkan Altepe, “Halkımız burada 
aileleri, eşleri, dostları ile nezih bir ortamda 
yemek yeme ve vakit geçirme şansı bulacak. 
Bugüne kadar hizmete açtığımız sosyal tesis-
lerin yanında Gemlik Karacaali’deki sosyal 
tesisimizi de tamamladık yakında açılışını 
yapacağız. Yine Gemlik’te boğaz manzarası 
eşliğinde Atatepe’deki sosyal tesisimiz, Gü-
zelyalı Beyaz Kayalar ve Mudanya Yıldız Tepe 
sosyal tesislerimizin inşaatlarına da kısa süre 
sonra başlayacağız. Halkımız kentin en güzel 
noktalarında Büyükşehir güvencesi altında 
kaliteli ve uygun hizmetle buluşmaya devam 
edecek” dedi.

Büyükşehir’den
gönül sofrası

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nden Gönül Dostları 
Sofrası yenilenen yüzü ve nezih 
mekanı ile Merinos Parkı içinde-
ki yeni yerinde hizmet vermeye 
başladı.

Büyükşehir Belediyesi, trafiği tehlikeye atan rögar 
kapaklarını yolla aynı seviyeye getiriyor.

Rögar çilesi bitiyor
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Bursa Büyükşehir Belediye-
si, 1970 yılında kurulan ve 

günümüzde 4 bin 500 işyerinde 
yaklaşık 10 bin kişinin istihdam 
edildiği Beşevler Küçük Sanayi 
Sitesi çevresinde yıllardır eksik-
liği hissedilen önemli bir tesisi 
daha tamamladı. Sanayi Sitesi’nin 
yanı sıra Çalı, Kayapa ve Hasana-
ğa bölgelerine de hizmet verecek 
olan ve geçtiğimiz Haziran ayında 
temeli atılan Küçük Sanayi İtfaiye 
Hizmet Binası düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Törende konuşan Başkan Altepe, 
Bursa’yı daha çağdaş, sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent haline getirir-
ken, huzur ve güvenliğin sağlan-
masına yönelik adımları da seri 
şekilde attıklarını söyledi. Hiz-
mete açılan Küçük Sanayi İtfaiye 
Binası’nın daire başkanlığını da 
bünyesinde barındıran lojistik bir 
merkez olduğunu ifade eden Baş-
kan Altepe, “Can ve mal güvenliği-
nin sağlanması açısından itfaiye 
hizmetleri büyük önem taşıyor. 

Bunun için güçlü bir teşkilat ve 
donanımlı bir kadroya ihtiyaç var. 
Bu doğrultuda Küçük Sanayi bi-
nasının yanında, Mudanya İtfaiye 
binamız tamamlanma aşamasına 
geldi. Kestel itfaiye binamızın iha-
lesi yapıldı, önümüzdeki günlerde 
inşaata başlayacağız. 90 yeni per-
soneli itfaiye teşkilatımıza kat-
tık ve yüzde 25 olan norm kadro 
oranını yüzde 64’e kadar çıkardık. 
Yeni alınacak 28 itfaiye aracıyla 
ilgili ihale 14 Şubat’ta yapılacak. 
Bu araçlar geldiğinde itfaiyemi-
zin gücüne güç katmış olacağımız. 
Hedefimiz olası yangın ve afetlere 
en kısa zamanda müdahale edip, 
can ve mal kayıplarını minimuma 
indirmek” diye konuştu.
Yaklaşık 330 bin olan Nilüfer nü-
fusunun her geçen gün arttığını 

belirten Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ise, nüfusun her 
yıl 10-12 bin arttığını kaydetti. 
Sadece İhsaniye’de itfaiye grup bi-
nası bulunduğunu hatırlatan Boz-
bey, “Buraya yapılan itfaiye binası 
bu açıdan ilçemiz için büyük bir 
hizmet. Buradan Nilüfer’in birçok 
noktasına kısa sürede ulaşmak 
mümkün. Bu hizmeti Nilüfer’e 
kazandıran Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep Altepe ve eki-
bine teşekkür ediyorum” dedi. 
Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cevdet Kınacıoğlu da 
küçük sanayi esnafı adına Başkan 
Altepe ve ekibine teşekkür etti.
İtfaiye teşkilatının her geçen gün 
daha da güçlendiğini belirten İt-
faiye Daire Başkanı Orhan Doğan 
ise bugün 15 ayrı grup binasında 
254 personelle hizmet verdikleri-
ni vurguladı. Konuşmaların ardın-
dan açılış kurdelesini kesen pro-
tokol üyeleri daha sonda binayı 
gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından merkezdeki itfaiye 

araçlarının giremeyeceği dar so-
kaklara konulan yangın dolabı uy-
gulaması, merkeze uzak köylerde 
de gerçekleştiriliyor 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 
itfaiye araçlarının giremediği dar 
sokaklara yangın dolabı kurulması 
projesi şimdi de merkeze uzak köy-
lerde hayata geçiriliyor. İtfaiye Dai-
re Başkanlığı tarafından Kirazlı Ma-
hallesi ve Küçükdeliller Köyü’nün 
ardından şimdi de Yağmurlu, Koz-
budaklar, Büyükdeliller ve Dağde-
mirciler köylerine yangın dolabı 
kuruldu. Köy meydanına konulan 
yangın dolapları içinde 200 met-
re uzunluğunda 10 adet hortum, 1 
adet lans, 1 adet hidrant anahtarı,1 
adet ara rekor ve 1 adet yangın sön-
dürme tüpü bulunduğunu belirten 
İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, 
bu sayede olası yangınlara itfaiye 
ekipleri gelene kadar köylülerin 
müdahale edebileceğini söyledi.

Köy meydanında uygulamalı yan-
gın söndürme eğitiminde vatandaş-
lara, yangın dolabındaki malzeme-
leri nasıl kullanabilecekleri ve olası 
yangına nasıl müdahale edebile-
cekleri konusunda bilgiler verildi. 
Köylere yangın dolabı projesinin 
Türkiye’de bir ilk olduğunun altını 
çizen İtfaiye Daire Başkanı Orhan 
Doğan, yangınlara zamanında mü-
dahalenin büyük önem taşıdığını 
belirterek, projenin diğer uzak 
köylerde de hayata geçirileceğini 
kaydetti.

ç
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, 4 bin 500 işyerinde yaklaşık 10 bin 
kişinin istihdam edildiği küçük sanayi sitesi ve çevresine hizmet verecek olan 
Küçük Sanayi İtfaiye Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye genelinde sosyo-ekonomik yön-
den geri kalmış kentlerle kardeşlik iliş-

kileri kurarak, o bölgelere de hizmet götüren 
Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardaki kardeş 
kentlerin eksiklerini giderme konusundaki 
çalışmalarını da sızla sürdürüyor. Bugüne ka-
dar ağırlıklı olarak tarihi ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapan 
Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardaki hizmet 
ağına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan’ın 
Mestanlı Belediyesi’nin cenaze yıkıma ve nakil 
aracı talebinin karşılanması noktasında birçok 
projede olduğu gibi sponsorları devreye sokan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
temin edilen aracı Mestanlı Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrullah’a teslim etti. Büyükşehir Be-
lediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bahçesinde 
aracın teslimi için düzenlenen törene Başkan 
Altepe’nin yanı sıra Mestanlı Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrullah, Bal-Göç Genel Başkanı Prof.
Dr. Emin Balkan, Mestanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi bürok-
ratları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yüzümüz hep balkanlara dönük”
Törende konuşan Başkan Altepe, Bursa’yı 
daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için 
her alanda çalışmaları yürütürken, kardeş 
kent ilişkileri kapmasında hem Türkiye içinde 
hem de Balkanlarda sosyal projelere ağırlık 
verdiklerini belirtti. Bursa nüfusunun yarıdan 
fazlasının Balkan göçmeni olduğunu hatırla-
tan Başkan Altepe, “Biz tarih boyunca yüzü-
müz hep Balkanlara dönük yaşadık. Balkan-
larda fetihler yapan paşalar, komutanlar Bursa 
doğumlu. Bu nedenle balkanlarla önemli akra-
balık bağlarımız var. Bulgaristan’ın Cebel, Kır-
caali, Mestanlı, Makedonya, Üsküp, Kosova ve 
Bosna Hersek’te ecdat yadigarı eserlerin ayağa 
kaldırılması çalışmalarımız sürüyor. Mestanlı 
Belediyesi de bizden cenaze nakil aracı iste-
mişti. Bu konuda da sponsorlarımızı devreye 
soktuk. Samsun Makine Sanayi A.Ş. bu konuda 
bize önemli bir katkı sağladı. Temin ettiğimiz 
aracı bugün teslim ediyoruz. Bölge için hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.
 “Bu büyük bir hayır”
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrul-
lah ise, bir iki ay önce Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden cenaze aracı talebinde bu-
lunduklarını hatırlatarak, “Bu ihtiyacımız kısa 
sürede giderildi. Bu araç Mestanlı ve Kırcaali 
bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet vere-
cek. Bizim için bu büyük bir hayır. Mestanlı 
olarak bizim Bursa’ya sadece manevi katkımız 
olabilir. Bu yardımla Mestanlı’dan çok hayır 
duası alacaksınız” diye konuştu.
Başkan Altepe, daha sonra aracın temini 
konusunda sponsor olan Samsun Makine 
Sanayi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürü Ahmet 
Tanyeloğlu’na teşekkür plaketi verdi. Törenin 
ardından Başkan Altepe, aracın anahtarını 
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah’a 
teslim etti.

Büyükşehir’in yardım eli 
Mestanlı’ya uzandı 

ç

Büyükşehir Belediyesi, kardeş 
kent olan Bulgaristan’ın Mestanlı 
Belediyesi’ne cenaze yıkama ve 
nakil aracı hediye etti. 

İtfaiye gücüne güç katıyor

Köyler yangına karşı artık daha güvenli
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Marmaralı başkanlar 
Bursa’ya hayran kaldı

Marmara Belediyeler Birliği ta-
rafından Kervansaray Termal 

Otel’de düzenlenen ‘Belediyeler-
de Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya 
Yansımaları: 2010 Yılı Değerlendir-
me Toplantıları’na katılan belediye 
başkanları, program kapsamındaki 
teknik gezide Bursa’daki yatırımları 
gezdi. Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin rehberliğinde 
ilk olarak Su Kayağı tesislerine gelen 
Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya 
ve Tekirdağlı il, ilçe ve belde beledi-
ye başkanları, tesis hakkında bilgiler 
aldı. Konuk belediye başkanları, Os-
mangazi Belediye Başkanlığı döne-
minde bu tesisi Bursa’ya kazandıran 
Başkan Altepe’yi kutladı.
Daha sonra Osmangazi Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz dönem yaptırı-
lan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam 
Merkezi’ni gezen başkanlar, ilk kabul 
ünitesi, yoğun bakım ünitesi, ope-
rasyon ünitesi, poliklinik, kedi evi, 
köpek eğitim merkezi, doğal yaşam 
alanı, karantina, at gezinti parkuru 
ve evcil hayvan mezarlığı bölümle-
rini inceledi. Sahip Hayvanlar Doğal 

Yaşam Merkezi’ndeki işleyiş sistemi 
hakkında görevli veteriner hekim-
lerden bilgiler alan konuk başkanlar, 
barınağın Avrupa standartlarının da 
üzerinde olduğunu vurguladılar.

Teknik gezi kapsamında Balibey Hanı, 
Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı ve 
Koza Han’ı da inceleyen belediye baş-
kanları, kentin turistik, sosyal ve kül-
türel öğeleri hakkında Marmara Be-
lediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’den 
bilgi aldı. Belediye başkanları, Bursa 
Büyükşehir Belediye Bandosu’nun 
Balibey Han’daki açık hava konseri-
ni de keyifle dinledi. Kapalı Çarşı’da 
sergilenen yeni stadyum maketini de 
inceleyen başkanlar, stadyumun ka-
pasitesi ve teknik özellikleri hakkında 
Başkan Altepe’den bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan ve Türkiye’nin 

önemli kongre merkezlerinden biri 
olan Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi (Merinos AKKM), Bosna Hersek 
Uluslararası Dayanışma Fonu yetki-
lilerini ağırladı. 
Bursa’ya çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere gelen Bosna Hersek 
Uluslararası Dayanışma Fonu yetki-
lilerinden Dobay Uluslararası Daya-
nışma Fonu Merkez Başkanı Ham-
zaaliya Okanoviç, İşletme Müdürü 
Damir Sisic, Türkiye Sorumlusu Edi-
na Sulkanoviç ve İhha Türkiye Proje 

Danışmanı Mukadder Tanoktonaviç, 
Merinos AKKM’nin tüm salon ve bi-
rimlerini yetkililerin rehberliğinde 
gezdi. Merkezin kapasitesi, teknik 
donanımı ve işletim sistemiyle ilgili 
bilgiler alan konuklar, Türkiye’nin 
önemli bir merkezini gezmiş olmak-

tan dolayı mutluluk duyduklarını 
söylediler. Mekanı çok beğendik-
lerini belirten konuklar, Bursa’nın 
böyle özellikli bir kongre ve kültür 
merkezine sahip olmasının kentin 
turizmi adına büyük bir şans oldu-
ğunu da ifade ettiler.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak dev projeleri bir bir 
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, başka 

Balkanlar olmak üzere tüm Osmanlı coğrafyasındaki 
dost ve kardeş ülkelere yönelik yardımlaşma proje-
lerini de aralıksız sürdürüyor. Aylardır sel felaketi-
nin zararlarıyla uğraşan, su kaynaklarını ve tarım 
topraklarını kaybedip, yoksulluğun pençesine düşen 
Pakistan’ın yaralarını sarmaya çalışan Büyükşehir Be-
lediyesi, personelin katılımıyla düzenlendiği yardım 
kampanyasının ardından şimdi de bölgeye iki adet 
içme suyu arıtma tesisi gönderiyor. Günlük toplam 
20 bin kişi kapasiteli iki adet seyyar içme suyu arıt-
ma tesisi, bölgeye gönderilmek üzere Kızılay Bursa 
Şubesi’ne teslim edildi. İçme suyu arıtma tesisleri-
nin teslimi nedeniyle BUSKİ tesislerinde düzenlenen 
törene Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Kızılay Bursa Şube Başkanı İbrahim Dokunmazer, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar 
ile belediye bürokratları ve BUSKİ çalışanları katıldı.

“Dostlar kara gün içindir”
Pakistan’ın tarih boyunca hep Türkiye’nin yanında 
olan dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirten Baş-
kan Altepe, şimdi de bu zor günlerde Türkiye’nin böl-
geye her türlü yardımı yaptığını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak sel felaketinin hemen ardından per-
sonelin de katılımıyla bir yardım kampanyası düzen-
lediklerini hatırlatan Başkan Altepe, “Bölge halkı sel 
felaketinin ardından su kaynaklarını, tarım toprak-
larını kaybetti. Bizden de talep edilen öncelikle içme 
suyu arıtma tesisiydi. Bu konuda gerekli çalışmaları 
yaptık. Günlük 10’ar bir kişi kapasiteli iki adet seyyar 
arıtma tesisimizi, bölgeye gönderilmesi için Kızılay’a 
teslim ediyoruz. Arıtma tesislerimiz Pencap ve Hay-
ber bölgelerinde kullanılacak. İhtiyaç olması halinde 
takviye yardımlar yapmaya da hazırız. Biz dostların 
kara gün için olduğunu somut bir adımla gösteriyoruz 
ve göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Pakistan’a görevli olarak gidip incelemelerde bulun-
duğunu hatırlatan Kızılay Şube Başkanı İbrahim Do-
kunmazer ise bölge halkının en önemli sorununun 
sağlıklı suya kavuşmak olduğunu söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardımının tam da yerinde olduğunu 
ifade eden Dokunmazer, “Normalde belediye baş-
kanları bulundukları bölgelerdeki vatandaşların so-
runlarına çözüm getirir. Ancak Büyükşehir Belediye 
Başkanımız bu yardımla Pakistan halkının da beledi-
ye başkanı gibi çalışmıştır. Kendisini ve ekibini kutlu-
yorum” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2010 yılı değerlendirme toplantısı için Bursa’ya 
gelen 130’a yakın belediye başkanı Sukaypark, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam 
Merkezi ile hanlar bölgesindeki tarihi miras çalışmalarına hayran kaldı.

Bursa’nın sağlıklı ve yaşanılabilir bir 
kent haline gelmesi için öncelikle alt-
yapı yatırımlarına ağırlık veren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş 
ülkelere yönelik sosyal yardımlaşma 
ağını Pakistan’a kadar uzattı. 

Pakistan’a
sağlıklı su
hizmeti

ç
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Merinos AKKM yabancı konuklarını ağırladı
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Güzelyalı’ya modern 
kent meydanı

Bursa’nın her semtini parklar, 
yeşil alan, eğitim, spor, kültür 

tesisi gibi sosyal donatı alanlarına 
kavuşturmak için yoğun bir çalışma 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
benzer çalışmaları merkeze bağlı il-
çelerde de hayata geçiriyor. Bu doğ-
rultuda projelendirilen Güzelyalı 
meydan düzenleme çalışmalarının 
startı, 15 yıl Güzelyalı Belediye Bi-
nası ve 2 yıl da Mudanya Belediyesi 
ek hizmet binası olarak kullanılan 
binanın yıkılmasıyla verilmiş oldu. 
Buluşma noktası olacak
Çağdaş kentlerde olması gereken 
sosyal donatı alanlarının merkezin 
yanında merkeze bağlı ilçelerde de 
oluşturulması için yoğun bir çaba 
içinde olduklarını kaydeden Başkan 
Altepe, bu doğrultuda ilçe belediye-
leri ile koordineli bir çalışma içinde 
olduklarını söyledi. Bursa’nın sahile 
açılan kapısı olan Mudanya’ya da 
büyük önem verdiklerini ifade eden 
Başkan Altepe, “İnşaatı süren yüzme 
havuzu ve itfaiye binamızı kısa süre-
de hizmete açacağız. Bunun yanında 
ilçede ulaşım sorununu büyük öl-
çüde ortadan kaldıracak çevre yolu 
için 20 binanın kamulaştırılması 
bitti, önümüzdeki günlerde yıkım-
lara başlayacağız. Güzelyalı’da çakal 
dere ıslahı başta olmak üzere, he-
yelanlı bölgelerin sağlıklaştırılması 
yönünde önemli yatırımlar yapı-
yoruz. Sahil düzenleme çalışmaları 
kapsamında tüm sahili boydan boya 
elden geçiriyoruz. Yıkımını başlattı-
ğımız eski belediye binasının kaldı-
rılmasıyla hayata geçireceğiz mey-
dan, vatandaşlarımızın buluşma 

noktası olacak. Sahile ayrı bir değer 
katacak” diye konuştu. Mudanya 
Belediyesi Başkanvekili Nalan Ay-
san da Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla yapılan yatırımlarla 
Mudanya’nın çehresinin değiştiğini, 
2013 yılında tamamlanması hedef-
lenen sahil bandı kentsel tasarım 
projesiyle Mudanya’nın Bursa’nın 

vitrini haline geleceğini kaydetti.
Güzelyalı Eğitim Mahallesi Muhtarı 
Hamza Dikbıyık da bölgeye kazandı-
rılacak modern meydan için Başkan 
Altepe ve ekibine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından iş makine-
sinin koltuğuna oturan Başkan Alte-
pe, yıkım çalışmalarını başlattı.

Başkan Altepe, Sudan heye-
tini Heykel’deki tarihi be-

lediye binasındaki makamında 
ağırladı. Sudan’ın Bayındırlıktan 
Sorumlu Devlet Bakanı Gülamet-
tin Osman, Emlak Bankası Genel 
Müdürü Faysal Galis, Sosyal Gü-
venlik Kurulu Başkan Yardımcısı 
Haşim Kalafalla, Başkonsolosluk 
görevlisi Oseme Harun ile Ürdün-
lü yetkililere, Başkan Altepe’yi 
ziyaretlerinde iş adamı Cevdet 
Yüce eşlik etti. Başkan Altepe, 
Sudan’ın Türkiye için önemli ol-
duğunu söylediği konuşmasında, 
“Sudan dost, kardeş ülkemiz. Si-
zin iyiliğiniz bizim iyiliğimiz, gü-
zelliğiniz ve üzüntünüz de bizim 
güzelliğimiz ve üzüntümüz olu-
yor. Sudan’ın bir an önce gelişip 
kalkınmasını temenni ediyorum. 
Türkiye’de Sudan’a önem veri-
yoruz. Bu yakınlaşmanın artması 
için elimizden gelen gayreti gös-
tereceğiz” diye konuştu.

Osmanlı Devleti’ne başkentlik ya-
pan Bursa’nın tarihi ve bugünkü 
durumuyla ilgili konuklarına bil-
giler veren Başkan Altepe, 25’in 
üzerinde sanayi bölgesi bulunan 
Bursa’nın İstanbul’dan bile fazla 
göç aldığını kaydetti.
Başkan Altepe, Bursa’nın üretim 
şehri olduğunu da söyleyerek, 
“Bursa’da kentin tarihini, değerle-
rini ve güzelliklerini ortaya çıkar-
mak için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bursa’nın şu anda sanayi 
kimliği ön planda ancak turizm 
şehri olması için çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. İnşallah bu ziyaret 
güzel işbirliklerinin başlamasına 
vesile olur. Sudan’a her zaman 
yakın olmak, üzerimize düşen ne 
varsa yapmak isteriz” dedi.
Sudan’ın konut sorunu 
Sudan Devlet Bakanı Gülamettin 
Osman da ilk kez 1998 yılında 
geldiği Bursa’yı bu ziyaretinde 

gezerek daha yakından tanıdığını 
kaydetti. Türkiye ile Sudan’ın ta-
rihleri arasında benzerlikler bu-
lunduğunu ifade eden Osman, “İki 
ülkenin tarihi bir. Devletler olarak 
verdiğimiz mücadele de aynı. Sı-
kıntılarımız benziyor” dedi.
Sudan’da yaptıkları çalışmaları da 
anlatan Osman, ülkede konut sı-
kıntısı yaşandığını ve bu nedenle 
farklı ülkelerdeki konut sorunu-
nun çözüm yöntemlerini yerinde 
incelediklerini söyledi. Sudan’da 
da TOKİ benzeri bir oluşumu 
uygulamaya çabaladıklarını kay-
deden Osman, Türkiye’nin TOKİ 
deneyimlerinden yararlanmak 
istediklerini dile getirdi. Osman 
aynı zamanda, Sudan’ın kuzeyin-
de Kızıldeniz’in yanında bulunan 
Port Sudan kentinin Bursa’ya 
benzediğini de sözlerine ekleye-
rek, Bursa ile Port Sudan arasında 
kardeş şehir bağlarının kurulma-
sı talebinde bulundu.

Bursa Kent Konse-
yi’nin Merinos’taki 

merkezini ziyaret eden 
Başkan Altepe, konse-
yin toplantı salonlarını 
gezdi. Kent Konseyi’nin 
yürüttüğü çalışmaların 
uygulanması için ellerin-
den geleni yaptıklarını 
söyleyen Başkan Altepe, 
kentin menfaatine olan 
her işte Büyükşehir’in 
destek vermeye hazır 
olduğunu belirtti. Bursa 
Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala ise, 
‘Çocuk, engelli, gençlik ve 

kadın meclisinin yanı sıra 
31 ayrı çalışma grubu ve 
500’ün üzerinde toplum-
sal kuruluşla beraber ça-
lıştıklarını ifade etti. Kent 
konseyinde herkesin ve 
her kesimin Bursa ile il-
gili görüşlerini özgürce 
tartışma imkanı buldu-
ğunu dile getiren Pala, 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Recep Altepe’nin 
yaklaşımları, Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek ve 
katkılarıyla Türkiye’ye 
örnek olduklarını dile 
getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’ne yaptırılacak 
olan meydan düzenleme çalışmaları Güzelyalı eski belediye binasının yıkımı ile 
başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sudan’ın Türkiye’nin dost 
ülkesi olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi nokta-
sında gerekenin yapılacağını belirtti.

Bursa’daki sivil ve resmi toplum örgüt-
lerinin çatı kuruluşu olan Bursa Kent 
Konseyi’ni ziyaret eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa 
Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih 
Pala’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Altepe 
Kent Konseyi’nde
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Sudan’dan kardeşlik çağrısı
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Bursa´nın ´tarih başkenti´ kimliğini 
öne çıkarmak için bugüne kadar 253 

projenin startını veren Büyükşehir Beledi-
yesi, Fetih Kapı ve Yer Kapı´nın ardından 
diğer kapıların ortaya çıkarılması ve surla-
rın kalan bölümlerinin ayağa kaldırılması 
çalışmalarına da hız verdi. Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar 

kapsamda İl Kültür Müdürlüğü´nden şuan-
da Orduevi´nin bulunduğu Bey Sarayı´na 
kadar olan burç ve sur duvarlarına ait ha-
zırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri Anıtlar Bölge Kurulu´nca onay-
landı. Bey Sarayı ve Kaplıca Kapı arasında 
bulunan sur duvarları ve burçlar ile ilgili 
rölöve çalışmaları da tamamlanarak anıtlar 

bölge kuruluna sunuldu.

Kamulaştırmalar tamamlandı
Projeleri daha önce hazırlattırılan Yokuş 
Caddesi´nde kamulaştırmalar tamamlanır-
ken, dış yer kapıyla ilgili öneri projeler de 
hazırlattırıldı. Yine daha önce restitüsyon 
projeleri hazırlatılan Zindan Kapı ve çev-

resindeki kamulaştırmalar da tamamlandı. 
Çalışmalar kapsamında Bithinyalılar, Ro-
malılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafın-
dan farklı zamanlardaki ekler ve onarımlar 
sonucu günümüze değin gelen 14 adet bur-
cu ve beş adet kapısı bulunan toplam 3 bin 
400 metre uzunluğundaki surların tama-
mının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

ç

Surlar ‘sır’ olmaktan çıkıyor
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem Osmangazi Belediye-
si tarafından başlatılan Bursa surlarının gün yüzüne çıkarılma-
sı çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında 14 burcu ve 
5 adet kapısı bulunan 3 bin 400 metre uzunluğundaki surların 
tamamının kent siluetindeki yerini alması hedefleniyor.

Tarihi miras 
usta ellere emanet

Şehrimi tanıyorum
çünkü geziyorum

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
çarşılar, hanlar, hamamlar, medre-

seler gibi Osmanlı’nın ilk eserlerini ayağa 
kaldırmak için yürüttüğü çalışmalarına 
sultan külliyelerini de ekledi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde bulunan sultan kül-
liyelerine yeterli bakımın yapılamadığını 
göz önüne alarak, bu eserlerin bakım ve 
onarımına da talip olan Büyükşehir Be-
lediyesi, üçüncü başvurunun ardından 
ilgili bakanlıktan gerekli yetkiyi aldı. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden sultan külliyelerinin ba-
kım ve onarım yetkilerini alan Büyükşe-
hir Belediyesi, bu eserleri ecdada yaraşır 
hale getirmek için çalışmaların startını 
verdi.
Muradiye Külliyesi, Çekirge 1. Murat Tür-
besi, Tophane’deki Osmangazi ve Orhan-
gazi Türbeleri, Yıldırım Beyazıt Türbesi 
ve Yeşil Külliyesi’yle ilgili bakım onarım 
çalışmalarını başlatan Başkan Altepe, 
Muradiye Külliyesi’nde incelemelerde 
bulundu. Başkan Altepe’nin inceleme ge-
zisi sırasında tarihi yapının bakımsızlık 
nedeniyle geldiği son durum da gözler 
önüne serilmiş oldu. Sultan 2. Murat tara-
fından yaptırılan ve bahçesinde 12 adet 
türbe bulunan Külliyenin etrafındaki tür-
belerden bazılarının kırılan camlarının 
yerine gelişi güzel naylon kaplanırken, 
bahçedeki şadırvanların da kırıldığı göz-
lendi.
Bursa’ya yakışır hale gelecek
Külliyeler için oluşturdukları güvenlik 
biriminin çalışmalara başladığını dile ge-
tiren Başkan Altepe, temizlikten bakım, 

onarım ve restorasyona kadar gerekli 
tüm projelerin de hazırlandığını söyledi. 
Bu dönem tarihi ve kültürel mirasın aya-
ğa kaldırılması için 250’nin üzerinde pro-
jenin startını verdiklerini hatırlatan Baş-
kan Altepe, “Bizim en önemli özelliğimiz 
tarihimiz. Tarihi eserleri ayağa kaldırma 
çalışmalarımız sürerken, Kültür Turizm 
Bakanlığı bünyesindeki sultan külliyele-
rini de himayemize almak için uzun za-
mandır çalışıyorduk. Son olarak üçüncü 
başvurumuzda teklifimiz kabul edildi ve 
külliyelerin bakım, onarım ve güvenlik 
gibi tüm hizmetleri Büyükşehir’e geçti. 
Hiç zaman kaybetmeden çalışmalarımızı 
başlattık. Kısa sürede ecdat yadigarı bu 
eserleri Bursa’ya yakışır hale getireceğiz” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı ta-

rafından yürütülen proje kapsamında, 
vatandaşlar Bursa’nın tarihi ve kültürel 
değerlerini uzman rehberler eşliğin-
de gezerek tanıyor. Setbaşı İlköğretim 
Okulu’ndan 37 öğrenci de velileriyle 
birlikte projeye katılarak Bursa’nın tari-
hi değerlerini yerinde inceledi. 1. Murat 
Hüdavendigar Külliyesi, İnkaya, Karagöz 
Müzesi, Muradiye Külliyesi, Tophane Os-
man Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Salta-
nat kapı surları, Haraççıoğlu Medresesi, 
Balibey Han, Hünkar Köşkü, Tofaş Araba 
Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Emir Sultan 
ve Yeşil külliyeleri, Ördekli Kültür Mer-
kezi, Yıldırım Külliyesi ve Cumalıkızık’ı 
gezen öğrenciler, Bursa’yı yakından tanı-
manın mutluluğunu yaşadı.
Gezide çocuklarıyla birlikte yaşadıkları 
kenti daha yakından tanıyan velilerden 
Zuhal Emektar, Bursa’daki tarihi eser-
lerin ziyaretinin onur verici olduğunu 
söyledi. Projeye emeği geçenlere teşek-
kür eden Emektar, “Çocuklarımızın tari-
hi öğrenmeleri ve sahip çıkmaları adına 
düzenlenen bu projeyi çok önemsiyoruz. 
İleride, gördükleriyle geçmişi ve gelecek-
teki bilgilerini pekiştirerek yaşamlarına 
yön verebilecekler” dedi.
Hedef 30 bin kişi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Neşet Çakmaklı, 13 Nisan 

2010 tarihinde başlayan projeden bu-
güne kadar 15 bin kişinin yararlandığını 
ifade etti. Projenin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe tarafından Osman-
gazi Belediye Başkanlığı döneminde uy-
gulanmaya başlandığını ifade eden Çak-
maklı, “Projeye, ilköğretim, ortaöğretim 
ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra sivil 
toplum kuruluşları ve kamu kurumların-
da çalışanlar katılabiliyor. 2011 yılında 
bu projeden 30 bin kişinin faydalanması-
nı hedefliyoruz” dedi.
Çakmaklı, gezilerin vatandaşların talep-
leri doğrultusunda rezervasyon ile yapıl-
dığını da sözlerine ekledi.

ç

ç

Bursa’yı ‘tarih başkenti’ kimliğiyle dünya vitrinine çıkarmak 
için bir dizi projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile yapılan protokolle himayesine aldığı sultan külliyelerini 
ecdada yakışır hale getirmek için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Şehrimi 
Tanıyorum Çünkü Geziyorum’ projesi, vatandaşlara yaşadıkları 
kentin tarihi mirasını yerinde inceleme fırsatı sunuyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmaları arasın-
da yer alan Tahtakale’deki 150 yıllık sivil mimarlık örneği yapının restorasyon çalışmaları 
tamamlanma aşamasına geldi. 

Büyükşehir Belediyesi, kente değer 
katan çalışmalarına hızla devam 

ediyor. Vatandaşların şehrin geleceğiyle 
ilgili önerilerinin yer aldığı ‘Bursa İçin 
Üretiyorum’ proje yarışmasında mansi-
yon kazanan Bursalılar, Tayyare Kültür 
Merkezi küçük salonda düzenlenen tö-
renle ödüllerini aldılar. Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve 
katılımcı belediyecilik anlayışıyla haya-
ta geçirdiği yarışma ile kentin geleceği 
konusunda vatandaşların da söz sahibi 
olmasının benimsendiğini belirtti
Bursa’dan 112 kişinin proje ürettiği 
yarışmada, vatandaşların katıldığı ka-
tegoride, ‘Tecrübeli Eşyalar AVM’ adlı 
projesiyle Selim Güneş, ‘Eğitimli Top-
lum, Meyveli Ağaç’ projesiyle Mehmet 
İnkaya, ‘Oyuncak Kütüphanesi’ projesiy-
le Zeynep Çetintaş, ‘Koza Bayramı’ adlı 

projeyle Meral Evcin Özdemir ve ‘Bursa 
Labirent – Düşünsel Alan Parkı’ proje-
siyle de Namık Kemal Karakaş, bin TL 
değerindeki para ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada Büyükşehir Belediyesi ile 
buna bağlı birimler ve BUSKİ perso-
nelinin katıldığı diğer kategoride ise 
Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler 
Dairesi Başkanlığı’ndan Ayten Başdemir 
‘Deniz Havuzları’ ile Ahmet Demirören 
‘Harekete Duyarlı Aydınlatma Siste-
mi İle Şehir Aydınlatması’ ve Büyük-
şehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire 
Başkanlığı’ndan Sibel Özaksoy ‘Panoro-
mik Hisar Asansörü’ başlıklı projeleriyle 
bin TL değerindeki ödüllerini Başkan 
Altepe’nin elinden aldı.
‘Koza Bayramı’ adlı projenin sahibi Me-
ral Evcin Özdemir, Başkan Altepe’ye 
koza nakışıyla yapılan bir tablo arma-
ğan etti. 

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
restore ettirilen ve mülkiyeti Orhaneli Keles Büyükor-

han Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne (DAĞDER) 
ait olan 150 yıllık sivil mimarlık örneği yapıda incelemelerde 
bulundu. Büyükşehir Belediyesi Projeler Koordinatörü Aziz 
Elbas’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Altepe, resto-
rasyon bittiğinde tarihi yapının bölgeye büyük bir değer ka-
tacağını söyledi. DAĞDER Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı 
ziyarette dış cephe düzenlemesi büyük ölçüde tamamlanan 
binanın içini de gezen Başkan Altepe, yapılacak çevre düzen-
lemeleriyle Tahtakale semtinin önemli bir değer kaşanacağını 
kaydetti.

“Kentin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz”
Tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında sivil 
mimarlık örneği yapıların da kente kazandırılması için yoğun 
bir çalışma içinde olduklarını hatırlatan Başkan Altepe, “Ken-
tin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Burası da DAĞDER’in 
mülkiyetinde olan eski bir paşa konağı. Önceki yönetimler 
burayı restore etme konusunda cesaret gösteremiyorlardı. 
Biz Büyükşehir belediyesi olarak yönetimi cesaretlendirdik ve 
çalışmalar başladı. Şuan da büyük ölçüde çalışmalar tamam-
landı. İnşallah Nisan ayında çevre düzenlemesi de yapılmış bir 
şekilde hizmete açacağız. DAĞDER bu merkez ile diğer sivil 
toplum kuruluşlarına da örnek olacak. Bu bine bölgeye prestij 
kazandıracak” diye konuştu.
DAĞDER Başkanı Erkan Aydın da restorasyon çalışmalarıyla 
ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sürekli destek ol-
duğunu hatırlatarak, Başkan Altepe ve ekibine teşekkür etti.

Bursa’da çeşitli temas-
larda bulunan Türk Hava 

Kurumu (THK) Genel Başkanı 
Osman Yıldırım, Büyükşehir 
Belediyesi’ni de ziyaret etti.  
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe adına 
Başkanvekili Atilla Ödünç ta-
rafından Heykel’deki tarihi 
belediye binasında ağırlanan 
THK Genel Başkanı Osman 
Yıldırım’a, THK Yönetim ve İn-
san Kaynakları Başkanı Metin 
Göksal ile THK Bursa Şube Başkanı Nizamettin Gökgürler de eş-
lik etti. Başkanvekili Ödünç’e Türk Hava Kurumu’nun Bursa’da 
yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldırım, bu çalışmaların 

etkili bir şekilde sürdürebil-
mesi amacıyla neler yapılabi-
leceğini dile getirdi. Dünyanın 
36 noktasında bulunan ‘Hava-
cılık ve Uzay Üniversitesi’nin 
Bursa’da da kurulmasını iste-
diklerini belirten Yıldırım, bu 
projenin Bursa’da yapılabilir-
liği konusunda da fikir alışve-
rişinde bulundu. Başkanvekili 
Ödünç ise bu üniversitenin 
Bursa’da kurulması halinde 
Büyükşehir Belediyesi’nin ge-

reken desteği verebileceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Baş-
kanvekili Ödünç’ün Bursa anısı çini plaket verdiği Yıldırım da 
Ödünç’e THK logolu saat ve plaket takdim etti. 

Projeler
Bursa için

THK’dan havacılık üniversitesi önerisi

ç

ç

Dağder Kültür Merkezi
tamamlanma aşamasında

ç
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Kent merkezi çağdaş ulaşımla tanışıyor

Bursaray Kestel’le buluşuyor

Kent içi tramvay hatla-
rı konusunda, bu alanda 

uzman kuruluş haline gelen İs-
tanbul Ulaşım A.Ş. ile birlikte 
çalışan Büyükşehir Belediyesi, 1 
numaralı hat olan Heykel- Garaj 
tramvay hattı projesi çalışmala-
rına hız verdi. Projeyi hazırlayan 
İstanbul Ulaşım A.Ş yetkilileriyle 
bir araya gelen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, pro-
jede gelinen nokta hakkında bil-
giler aldı. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter Yardımcısı Mus-
tafa Altın ve ulaşımla ilgili tüm 
birim amirlerinin katıldığı top-
lantıda, yaklaşık 6 kilometrelik 
güzergahta kullanılacak tramvay 

sayısı, tramvayların geçiş zaman-
ları ve durakların konumları gibi 
bir çok konu ele alındı.
Tamamlanma aşamasında
Bursaray yatırımları devam 
ederken kent merkezindeki ula-
şım sorununu da raylı sistem 
projeleriyle çözmekte kararlı ol-
duklarını ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
İstanbul Ulaşım A.Ş ile birlikte 
hazırladıkları Heykel-Garaj tram-
vay hattı projesinde artık sona 
yaklaştıklarını söyledi. Projenin 
mart ayı sonunda hazırlanaca-
ğını dile getiren Başkan Altepe, 
“Santral Garaj, Darmstadt Cadde-
si, Stadyum Caddesi, Altıparmak 

Caddesi, Atatürk Caddesi, İnönü 
Caddesi ve Uluyol Caddesi’nden 
tekrar Santraj Garaj’a ulaşacak 
tek yönlü yaklaşık 6 kilomet-
relik hattı kapsayan projeyi ta-
mamlama aşamasına getirdik. 
Şehrin yayalaşması adına bu 
projeyi önemsiyoruz. Bu proje 
ile kent merkezi de çağdaş ula-
şımla tanımış olacak. Bu yıl so-
nuna kadar rayların tamamen 
döşenmesini ve önümüzdeki yıl 
da deneme seferlerini başlat-
mak istiyoruz” dedi.
Başkan Altepe, Heykel-Garaj 
tramvay hattında, Durmazlar 
Makine işbirliğiyle üretilen yerli 
tramvayların kullanılacağını da 
sözlerine ekledi.

Bursaray Görükle hattı ile 
emek hattındaki çalışmalar 

hızla sürerken, raylı sistemi ken-
tin doğu yakası ile buluşturacak 
olan Kestel hattıyla ilgili çalışma-
lar da son aşamaya geldi. Bu dö-
nem programda olmamasına rağ-
men gündeme alınan hattın proje 
çalışmaları tamamlandı. Devlet 
Planlama Teşkilatı’ndan da onay 
alan projenin ihalesi Mart ayı 
içinde yapılacak. İhalenin ardın-
dan yasal beklemesinin tamam-
lanmasıyla ilk kazma vurulacak. 
Kentin doğusu ile batısını raylar 
üzerinden birbirine bağlayacak 
olan projenin en geç 2 yıl içinde 
tamamlanması hedefleniyor.
Köprüleri karayolları yapılacak
Bursaray’ı Kestel’le buluşturacak 
olan 7 duraklı 8 kilometrelik hat 
üzerinde bulunan 3 adet köp-
rünün genişletme çalışmaları 
Karayolları Bölge Müdürlüğü 
tarafından yaptırılacak. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de proje 
kapsamında Esenevler mevkiine 
bir batçık yapacak. Yatırım büt-
çesinin yüzde 70’inden fazlasını 
ulaşıma, bunun da büyük bir bö-
lümünü raylı sistem projelerine 
ayıran Büyükşehir Belediyesi, 

toplam 9 kilometre olan Görükle 
ve Emek hattına eklenecek olan 
Kestel hattıyla bir dönemde 17 
kilometrelik raylı sistem projesi-
ni hayata geçirmiş olacak. Bunun 
yanında Cumhuriyet Caddesi’nde 
inşaatına başlanan Nostaljik 
tramvay ile Heykel- Garaj hatları-
nın da sisteme dahil edilmesiyle 
bir dönemde gerçekleşen raylı 
sistemin uzunluğu 24,5 kilomet-
reyi bulacak.
Bursa genelinde zaman za-
man yaptırdıkları anketlerde 
ulaşımın birinci sorun olarak 
karşılarına çıktığını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması için yoğun bir 
mesai harcadıklarını kaydetti. 
Bursaray’ın Kestel’e kadar uzan-
masıyla kentin doğu yakasında 
oturan vatandaşların da kon-
forlu ulaşımı tercih edeceğini 
belirten Başkan Altepe, “Bu pro-
jenin hayata geçmesiyle Ankara 
yolu üzerindeki yoğunluğun da 
azalacağına inanıyoruz. Hedefi-
miz Mart’ta yapılacak ihalenin 
ardından ilk kazmayı vurup bu 
projeyi de bir an önce Bursa’ya 
kazandırmak” diye konuştu.

 Bursa’da ulaşım sorununu raylı sistem, yeni 
yollar ve kavşaklar yaparak ortadan kaldırmayı 
amaçlayan Büyükşehir Belediyesi kent merke-
zindeki trafik yükünü ortadan kaldıracak olan 
Heykel-Garaj tramvay hattı projesi çalışmala-
rına da hız verdi. Başkan Altepe, bu yıl içinde 
rayları döşeyip, önümüzdeki yıl deneme seferle-
rini başlatmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu dönem 
programda bulunmamasına gündeme alınan 
Bursaray Kestel Hattı’nın ihalesi Mart ayında 
yapılacak. 

ç

ç
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Vişne Caddesi Yıldırım’a değer katacak

Mudanya’ya gidiş
‘yol’una girdi

Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım pro-

jeleri kapsamında Yıldırım ilçesi 
sınırlarındaki Vişne Caddesi’nde 
yapılan çalışmaları yerinde ince-
ledi. Bursa’nın çağdaş bir kent 
olması ve tüm cadde ve sokakla-
rın kentin modern yüzüne uygun 
hale gelmesi için çalışmalarının 
sürdüğünü belirten Başkan Alte-
pe, Vişne Caddesi’nde yaptığı in-
celemede, Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanı Fehmi 
Ökten’den çalışmalarla ilgili bil-
giler aldı.
İnceleme gezisi sırasında vatan-
daşların sıkıntılarını ve taleple-
rini de dinleyen Başkan Altepe, 
Bursa’nın her köşesinde yeni 
yollar açtıklarını ve mevcut yol-
ları genişlettiklerini söyleyerek, 
“Bursamız’ı vizyon bir kent yap-
ma konusunda çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Bu konuda ana 
arterlere büyük önem veriyo-
ruz. Yıldırım İlçesi’ndeki Vişne 
Caddesi, yaklaşık 2 kilometre 
uzunluktaki bir cadde. Burası da 
günden güne kabuk değiştiriyor. 
Kentte özellikle bebe konfeksi-
yon sektörünün yoğun şekilde 
bulunduğu önemli bir merkez 
oldu. Bizler de Büyükşehir Be-
lediyesi olarak buranın tekrar 
düzenlenmesiyle ilgili çalışma-
larımızı başlattık. Bu çalışmalar 
doğrultusunda 19 civarında bina 
yıkıldı” dedi.
Vişne Caddesi’nde son yıkım-
ların tamamlandığını belirten 
Başkan Altepe, “Caddenin doğu 
tarafında, Vişne Caddesi’nin dü-
zenlenmesi ile ilgili çalışmalara 
da başladık. Tretuvarları, oto-
parkları ve ışıklandırmalarıyla 
Vişne Caddesi yeni bir kimlik, 

vizyon kazanıyor. Buradaki es-
nafla birlikte bölgenin dönü-
şümüyle ilgili faaliyetlerimize 
devam ediyoruz” diye konuştu. 
Çalışmaların Vişne Caddesi’nin 
ilk bin metrelik bölümünde 
sürdüğünü kaydeden Başkan 
Altepe, bundan sonra Anadolu 
Mahallesi’nde de çalışmaların 
devam edeceğini ifade ederek, 
“Anadolu Mahallesi ve Duaçı-
narı içinde bulunan bu cadde 
de boydan boya, kısa zamanda 
bitmiş olacak. Yıllarca konu-
şulan işlerden biri olan Vişne 
Caddesi bu şekilde tamamlanıp 
Yıldırım’a değer katacak” şek-
linde konuştu.

Bursaray Emek Hattı çalış-
maları kapsamında kavşak 

düzenleme, raylı sistem hattı 
ve raylı sistem istasyonu olmak 
üzere 3 aşamalı olarak proje-
lendirilen Emek Kavşağı’nda 
çalışmalar hızla sürüyor. Va-
tandaşların mağdur olmaması 
için projenin biten bölümlerini 
hemen kullanıma açmayı hedef-
leyen Büyükşehir Belediyesi, bu 
amaç doğrultusunda çalışmaları 
tamamlanan yolun Mudanya’ya 
gidiş istikametini trafiğe açtı. 
Korupark Alışveriş merkezinin 
arkasından Emek Mahallesi’ne 
yönlendirilen trafik, 3 şeritli 
yolun açılmasıyla normal isti-
kamete yönlendirildi. Bu sayede 
araç sürücüleri fazladan 3-4 ki-
lometre kat etmekten kurtulur-
ken, bölgedeki trafik sıkışıklığı 
da ortadan kalkmış oldu.

Emek Kavşağı’ndaki çalışma-
ların normal bir kavşak çalış-
masından öte, raylı sistem ve 
raylı sistem istasyonunu da 
bünyesinde barındırdığını kay-
deden dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, olumsuz hava şartlarına 
rağmen çalışmaların hızla sür-
düğünü belirterek, çalışmala-
rın tamamlandığı bölümlerin 
hemen açılarak, vatandaşların 
mağduriyetinin ortadan kaldı-
rıldığını söyledi. Mudanya gidiş 
istikametinin bugünden itiba-
ren kullanıma açıldığını ifade 
eden Başkan Altepe, “Ekipleri-
miz gece gündüz çalışıyor. Bur-
sa geliş istikameti bir süre daha 
Organize Sanayi Bölgesi içinden 
sağlanacak. Çalışmalar tamam-
landıkça etap etap, kavşak trafi-
ğe açılacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
‘sağlıklı ulaşılabilir bir Bursa’ hedefiyle sürdürü-
len çalışmalar kapsamında düzenlenen Vişne 
Caddesi’nin Yıldırım’a önemli bir vizyon kataca-
ğını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, raylı sistem, yeni yol 
açma ve kavşak düzenleme çalışmaları arasın-
da yer alan Emek Kavşağı’nda çalışmalar hızla 
sürürken, yolun Mudanya’ya gidiş istikameti 
trafiğe açıldı.

ç

ç
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İdil Biret Bursa için sahne aldı
ç

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2011 yılına ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu’ 
adlı yepyeni oyunuyla ‘merhaba’ dedi. Usta sanatçılar, keyifli oyunun ilk gösteri-
minde sanatseverleri kahkahaya boğdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kentin somut olmayan tarihi mirası-
nı ayağa kaldırmak amacıyla yapılan 
çalışmalar kapsamında hazırlanan 
‘Malik Aksel Koleksiyonu Taşbaskısı 
Halk Resimleri Sergisi’, Bursa Kent 
Müzesi’nde izlenime açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
açılışına katıldığı sergiyi, sergi kataloğunu 

hazırlayan Dr. Hasan Basri Öcalan ve ‘Malik Aksel 
Evimizin Ressamı’ adlı biyografi kitabının yazarı 
Beşir Ayvazoğlu ile birlikte gezdi. Eserlerle ilgili 
uzmanlardan bilgiler alan Başkan Altepe, Türk 
kültürünün önemli eserlerinden olan halk re-
simlerini çok beğendiğini belirtti. Şehbenderler 
Konağı’na kitaplarını bağışlayan Murat Aksel’in 
babası ressam, koleksiyoner ve araştırmacı Malik 
Aksel’in eserlerinin Bursa Kent Müzesi’nde vatan-
daşların izlenimine sunulduğunu kaydeden Baş-
kan Altepe, Malik Aksel’in Cumhuriyet’in ilanıyla 
birlikte sanat etkinliklerinin içinde aktif olarak 
yer aldığını ifade ederek, “Malik Aksel soyut yak-
laşımların egemen olduğu bir dönemde figüratif 
çalışmalarıyla dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi 
olarak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma, 
koruma ve gelecek kuşaklara aktarma projeleri 
kapsamında değerlendirdiğimiz sergi, Aksel’in 
sanat anlayışından örnekleri bugüne taşıyor” diye 
konuştu.

Özel sergide, kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple 
çizilmiş şekil ve yazıların basımıyla elde edilen 
ve yağın suyu itmesi özelliğine dayanarak ha-
zırlanan taşbaskı çalışmalar bulunuyor. Sergide, 
Malik Aksel’in koleksiyonundaki 1922 yılında 
yapılan Afyonkarahisar Muharebesi’nden zafer 
kazanan kahraman Türk ordusunun taarruzunu 
anlatan bir resimden Paris’teki Eyfel kulesine, 
Cumhuriyet’in 20. yıldönümünde Mustafa Kemal 
Atatürk ve İsmet İnönü’nün birlikte bulunduğu 
eserden Türkiye’nin kurtuluşunu anlatan tabloya 
kadar Türkiye tarihinden örnekler sunan 80 çalış-
ma yer alıyor. Sergideki eserleri ilgiyle inceleyen 
Başkan Altepe, daha sonra da Beşir Ayvazoğlu 
ile birlikte sanatseverler için ‘Malik Aksel Evimi-
zin Ressamı’ kitabını imzaladı ve Dr. Hasan Basri 
Öcalan’a emeğinden dolayı teşekkür plaketi ver-
di. ‘Taşbaskısı Halk Resimleri Sergisi’, Bursa Kent 
Müzesi’nde 3 ay boyunca görülebilecek.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
seyirciyle buluşan ‘Kayna-

nam Nasıl Kudurdu’, Şehir Ti-
yatrosu sanatçılarının başarılı 
performanslarına sahne oldu. Sa-
natseverler, Türk Edebiyatı’nın en 
önemli yazarlarından biri olan Hü-
seyin Rahmi Gürpınar’ın kaleme 
aldığı ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu’ 
adlı oyunda nostaljik saatler yaşa-
dı. Gürpınar’ın 1927 yılında yazdı-
ğı oyun, Ayşegül Çelik Şahin’in sah-
neye uyarlamasından sonra, Ertan 
Akman’ın yönetmenliğinde Şehir 
Tiyatrosu yorumuyla sahnelendi. 
Geçkin yaşına rağmen bambaşka 
bir hayatın peşinde sürüklenen 
dul bir kadının yaşamını komik bir 
dille anlatan oyun, tiyatroseverleri 
eğlenceye doyurdu.
Dekoru Tayfun Çebi’ye, kostümle-
ri Funda Çebi’ye ve ışık tasarımı 
da Haluk Sayılır’a ait olan oyunda 
Müge Açıkdüşünenler, Kazım Güç-
lü, Didem Hun Liman, Günay Gü-
ney, Nihal Türksever, Ebru Ergüç, 
Uğur Serener, Eren Topçak, Fatih 
Ateş, Burhan Narınç, Altuğ Görgü, 
Hakan Demir, Gürkan Sargın ve Za-
fer Pamukoğulları rol alıyor.
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
2010 yılı değerlendirme toplantısı 

nedeniyle Bursa’da bulunan bele-
diye başkanlarının da ilgiyle izle-
diği oyun, sanatseverlerden büyük 
alkış aldı. Oyunun yazarı Ayşegül 
Çelik Şahin’in de katıldığı prömi-
yerde, Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Hüseyin Koçak ile Kültür Şube Mü-
dürü Hüseyin Toprak, usta sanatçı-
ları çiçek vererek tebrik etti.
Oyun, Şehir Tiyatrosu’nun diğer 
oyunlarıyla dönüşümlü olarak her 
hafta Perşembe ve Cuma günleri 
saat 20.30’da, Cumartesi günleri 
de saat 14.00’da Tayyare Kültür 
Merkezi’nde tiyatroseverlerle bu-
luşacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Atatürk Kongre 

Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 
Osmangazi Salonu’nda düzenle-
nen konsere Bursalı sanatsever-
ler büyük ilgi gösterdi. Konserin 
başında konuşan Bursa Filarmoni 
Derneği Başkanı Ömer Kızıl, dün-
yanın en iyi piyanosu olarak nite-
lendirilen ‘Steinway’ piyanosunu 
Bursa’ya getirmek amacıyla ‘Sizin 
de bu piyanoda bir tuşunuz olsun’ 
sloganıyla bir kampanya başlat-
tıklarını söyledi. Kızıl, “Kampanya 
kapsamında dünyaca ünlü piyano 
sanatçımız İdil Biret de gönüllü 
olarak sahne alıyor. Çıktığımız yol-
da bize destek veren sanatsever-
lere, Merinos’un kapılarını bizlere 
açan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür 
ediyoruz” dedi. Bursa Bölge Devlet 

Senfoni Orkestrası Müdürü Meltun 
Kadıoğlu ise dünyanın en piyano-
sunu Bursa’ya kazandırmak için 
kolları sıvayan Bursa Filarmoni 
Derneği’ne ve kendilerine destek 
veren Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala’ya teşekkür 
etti.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
Şefi Ender Sakpınar yönetiminde 
sahne alan BBDSO, konserin ilk 
bölümünde Nevit Kodallı’nın ‘Telli 

Turna’ ve Ferit Tüzün’ün ‘Esintiler’ 
adlı eserlerini seslendirdi. Eserle-
rin ardından sahne alan dünyaca 
ünlü piyanist İdil Biret, Frede-
ric Chopin’in ‘Andante spianato 
et grande polonez brillante’sini 
yorumladı. Konserin ikinci bölü-
münde ise dinleyenlerin alkışları 
arasında sahneye çıkan İdil Biret, 
Franz List’in ‘Piyano Konçertosu, 
No:1, Mi bemol majör’ünü ses-
lendirdi. Konserin sonunda ise 
Bursalı sanatseverler, mükemmel 
performans sergileyen sanatçıyı 
dakikalarca ayakta alkışladı. Bursa 
Filarmonu Derneği Başkanı Ömer 
Kızıl ise sanatseverlere unutulmaz 
dakikalar yaşatan sanatçı İdil Biret 
ve orkestra şefi Ender Sakpınar’a 
çiçek takdim etti. Ünlü piyanist İdil 
Biret, daha sonra ise sevenlerine 
imza dağıtarak bir süre sohbet etti.

Bir dönem daha 
Kent Müzesi’nde 
aydınlanıyor

Yeni yılda yeni oyun

ç
ç
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Genç yetenekler satranç turnuvasında
Kortların lideri

Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nde 

tenis branşında çalışma-
larını sürdüren sporcu-
lardan Cemal Demirci, 
rakiplerini eleyerek tur-
nuvada birinci oldu. Tur-
nuvada mücadele eden 
bir diğer sporcu Muaz-
zez Demirci ise 3.’lük 
kürsüsüne çıkmaya hak 
kazandı. İstanbul Taç 
Spor Kulübü tesislerinde 
başarı mücadelesi veren 
sporcular, 12 kulüp ve 
200’e yakın sporcunun 

katılımıyla gerçekleşen 
turnuvada önemli bir ba-
şarılara imza atarak yüz-
leri güldürdü.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünye-
sinde ilk dönemi başlayan kayak kampı, 

7 ile 14 yaşları arasındaki 20 çocuğa haftaso-
nu Uludağ’da eğlenceli anlar yaşattı. Kayak 
sporu ile ilk kez tanışan çocuklar, uzman 
antrenörlerden snowboard ve kayak eğitimi 
aldı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Baş-
kan Yardımcısı İlhan Satık, kulüp bünyesinde 
yeni kurulan kayak branşına çok önem ver-
diklerini söyledi. Uludağ’ın Türkiye’de önemli 
bir kayak merkezi olduğunu hatırlatan Satık, 
“Uludağ’da kayak sporunun en güzel şekilde 
yapılması için çocuklarımızı kayak branşında 
eğitmeye başladık. Kayak kampımız bundan 
sonraki çalışmalarımıza da örnek olacaktır. 
Türkiye’de kayak sporunun merkezi Bursa’dır. 
Büyükşehir Belediyesi şemsiyesi altında daha 
güzel çalışmaların hayata geçirileceğine ina-
nıyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah 
Karadağ da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
sporda her zaman ilklere imza attığını ifade 
ederek, “Bugün de bir ilke imza atarak kayak 
branşında çocuklarımızı eğitmeye başladık” 
dedi. Belediyespor Kulübü bünyesinde farklı 

branşlarda faaliyetlerin sürdüğüne 
dikkat çeken Karadağ, “Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü olarak 
Türkiye, Avrupa ve dünya şampi-
yonluklarımız var. Kayak sporun-
da da öncelikle Bursa ve Türkiye 
birinciliğini hedefliyoruz. Daha 
sonra da pırıl pırıl gençlerimizle 
uluslararası yarışmalarda Bursa’yı 
ve Türkiye’yi temsil etmek istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
Deneyimliler eğitim veri-
yor
Haftasonları eğitim verilen kayak kam-
pının ilk dönemi 30 Ocak Pazar günü 
sona erecek. Sömestr döneminde 2 ayrı 
grupta kamp yapacak olan öğrenciler 
arasından seçilecek en iyi 15 çocuk, 4. 
döneme katılarak, Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü’nün lisanslı kayak sporcuları 
arasında yer alacak ve yarışmalara hazır-
lanacak. Kamp süresince kayak kampına 
katılan öğrencilerin tüm malzeme ih-
tiyaçları da Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü tarafından karşılanacak.

Bursa’nın spordaki başarısına 
yön verecek sporcular yetişti-

ren Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü tarafından Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi’nde (Merinos AKKM) 
“Ocak’11 Yaş Grupları Satranç Tur-
nuvası’ düzenlendi. 7 ile 18 yaşları 
arasında toplam 195 sporcu, 6 kate-
goride kıyasıya mücadele etti. Me-
rinos Fuar Alanı’nda iki gün süren 
turnuva sonunda, 18 yaş grubunda 
Enes Çamurdık, 16 yaş grubunda En-
sar Orak, 14 yaş genel kategorisinde 
Deniz Onaran,14 yaş kız kategorisin-
de ise Seçil Sun birinciliği elde etti. 12 
yaş genel kategorisinde Yiğit Acar, 12 

yaş kız kategorisinde ise Elif Aslan bi-
rinci olurken, 11 yaş genel grubunda 
Mehmet Tekin, kızlar grubunda ise 
Elif Şura Güngör birinciliği elde etti. 
10 yaş genel grubunda Canberk Kara-
cak birinci olurken, 10 yaş kızlar gru-
bunda ise Yaren Aydın ve İrem Gezer 
birinciliği paylaştı. 9 yaş genel gru-
bunda Bora Satır, 9 yaş kızlar katego-
risinde Sude Hereklioğlu birinci oldu. 
Birinci olan ve 7 ile 8 yaş grubundaki 
tüm sporculara madalyaları Büyük-
şehir Belediye Başkan Danışmanı 
Mehmet Semih Pala ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu 
Üyesi Fehim Ferik tarafından verildi.

Ata sporu güreşi 
ulusal ve uluslarara-

sı arenada başarıyla tem-
sil eden Büyükşehir Be-
lediyespor Güreş Takımı, 
Büyükler Türkiye Serbest 
Güreş Şampiyonası’nda 
2 altın 2 gümüş 2 bronz 
madalya alarak takım 
halinde 2’nci oldu. Müsa-
bakalarda boy gösteren 
sporculardan 55 kiloda 

Ahmet Peker ve 
60 kiloda da 

Ersin Çetin, altın madalya 
alarak önemli bir başarı-
ya imza atmanın yanında 
Türkiye Şampiyonu ola-
rak milli takıma seçilme 
yolunda çok önemli me-
safe kat etti. Büyük zevk-
le izlenen mücadeleler 
sonucunda 66 kiloda mü-
cadele eden Mustafa Kaya 
ve 96 kilodaki Rıza Yıl-
dırım gümüş madalya 
alarak yüzleri güldür-
dü. Ayrıca 74 kilodaki 
Yasin Bolat ve 60 kilo-
daki Tevfik Odabaşı 
da bronz madalya 
aldı. Şampiyonayı 
izlemeye gelen Bü-
yükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Abdul-

lah Karadağ, takım halin-
de ikinci olan Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor 
Güreş Takımını kutladı. 
Elde edilen bu başarının 
çok önemli olduğunu 
vurgulayan Karadağ, “Bu 
şampiyonayı birinci ta-
mamlamak isterdik ama 
olmadı. Biz yeni kurulan 
2 senelik bir takımız. 
Rakiplerimiz yıllarca bu 
organizasyonların için-
deler. Hatalarımızdan 
ders çıkarıp daha fazla 
çalışarak gelecekte daha 
iyi sonuçlar alacağız ka-
naatindeyim. Güreşçile-
rimize güvenim sonsuz” 
dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak sporunun 
Bursa’da tanıtılıp yaygınlaştırılması amacıyla 
planlanan faaliyetler, Uludağ’da yapılan 
ilk kayak kampı ile başladı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen “Ocak’11 Yaş Grupları Sat-
ranç Turnuvası” heyecanlı mücadelelere sahne olurken, başarılı genç sporcular tö-
renle ödüllerini aldı.

Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü tenisçileri, İstanbul’da 
hafta sonu düzenlenen 12 
yaş tenis turnuvasında gös-

terdikleri performansla Bursa’nın 
göğsünü kabarttı. 

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş 
Takımı, Kocaeli Hasan Gemici spor 
salonunda düzenlenen Büyükler Ser-
best Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 
rakiplerini dize getirerek şampiyonaya 
damgasını vurdu.

Minderin aslanları 
doludizgin

Büyükşehir 
kayakta da 
iddialı
ç

ç
ç

ç
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Sporda tesisleşme 
hız kesmiyor

Eğitime bir spor salonu daha

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşa-
nılabilir bir kent olması için spor, 

sağlık, eğitim ve kültür tesisleri ile park 
ve bahçeler gibi sosyal donatı alanları-
nı kentin her köşesinde hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi-
nin ilk kapalı yüzme havuzu olacak olan 
Erikli Yüzme Havuzunun temelini tören-
le attı.
Yıldırım’a hizmet yağmuru
Çağdaş kentlerin tamamında bulunan 
eğitim, sağlık, spor tesisleri ile sosyal 
donatı alanlarının Bursa’nın her sem-
tinde olması için yoğun bir çaba harca-
dıklarını dile getiren Başkan Altepe, bu 
çalışmalar kapsamında Yıldırım’a da 
büyük önem verdiklerini söyledi. Ula-
şımdan spor tesislerine kadar Yıldırım’a 
bir dizi çalışmanın startını verdiklerini 
hatırlatan Başkan Altepe, “Bu dönem 
programımızda olmamasına rağmen 
raylı sistemi Kestel’e kadar uzatacak 
projenin ihalesini Mart ayı içinde yapa-
cağız. Bunun yanında Vişne Caddesi’nde 
çalışmalarımız sürüyor. Ankara yolu 
altı 30 metrelik imar yolunun Yıldırım 
bölgesinde kalan kısmının kamulaştır-
ma çalışmalarını başlatıyoruz. Dağ yolu 
caddesinde kamulaştırmalar tamam-
landı, yıkımlar başlayacak. Teleferiğe al-
ternatif ulaşım imkanı sağlayan Piremir 
Yeni Mahalle yolunu önümüzdeki gün-
lerde açacağız. Yıldırım’a nefes aldıra-
cak bu çalışmalar sürerken, park, bahçe 
ve spor tesisi düzenlemelerimiz devam 
ediyor. Bugün de Yıldırım’ın ilk kapalı 
yüzme havuzunun temelini atıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde de Yunus Emre 
Mahallesi’ndeki yüzme havuzunun te-
melini atacağız” diye konuştu.
Yıldırım gelişiyor
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Kes-
kin de merkezi hükümet ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla Yıldırım’da 
güzel gelişmeler yaşandığını söyledi. 
Yıldırım Belediyesi olarak sadece Erikli 
Mahallesi’ne 30 kalem hizmet götür-
düklerini dile getiren Keskin, yakında 
bir vakıf üniversitesi ile bir kolejin bu 
bölgeye kurulacağını da sözlerine ekle-
di. Erikli Mahalle Muhtarı Kemal Koşar 
ise, mahallelerine kazandırılan bu tesis 
nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti. Konuş-
maların ardından Erikli Kapalı Yüzme 
Havuzunun temeli, protokol üyeleri ta-
rafından atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘sağlıklı yaşanılabilir bir kent’ 

hedefi doğrultusunda sağlıklı ne-
sillerin yetiştirilmesine katkı sağ-
lamak amacıyla yaptırdığı bir spor 
tesisini daha Bursa’ya kazandırdı. 
Geçtiğimiz ekim ayında Değir-
menönü Spor Salonu’nu eğitimin 
hizmetine sunan Büyükşehir Bele-
diyesi, Şükrü Şankaya Anadolu Li-
sesi Spor Salonu’nun ardından Koç 
İlköğretim Okulu Spor Salonu’nu 
törenle hizmete açtı. 
“Tesisleri bir bir açıyoruz”
Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı bi-
reylerden oluşabileceğini dile ge-
tiren Başkan Altepe, bu nedenle 
spor yatırımlarına da büyük önem 
verdiklerini söyledi. Geçen 21 aylık 
süreç içinde 80’e yakın spor proje-
sini hayata geçirdiklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, bunlardan 9’unu 
tamamlayarak hizmete açtıklarını 
kaydetti. Başkan Altepe, “Eğitim 
Spor Salonu, Skatepark, Vakıfköy 
tesislerinin yenilenmesi, Buski te-
nis kortları, havuzlu parkın üze-
rinin kapatılması, Değirmenönü 
Spor Salonu, Balkanspor tesisleri ve 
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Spor 
Salonu’nun ardından bugün de Koç 

İlköğretim Okulu spor salonunu 
kullanıma açıyoruz. 7’den 70’e halkı-
mızın rahatlıkla kullanabileceği spor 
tesisleri, parklar, eğitim ve sağlık te-
sisi gibi sosyal donatı alanlarının tüm 
semtlerimizde olmasını hedefliyo-
ruz. Bursa’nın her köşesinin sağlıklı, 
modern bir görünüme bürünmesi 
için çalışmalarımız sürdürüyoruz. 
Gençlik bizim en önemli gücümüz. 
Bu nedenle sağlıklı ve sporcu nesil-
ler yetiştirilmesini ve milli takımlara 
daha fazla sporcu göndermeyi amaç-
lıyoruz” diye konuştu.
Törende söz alan Milletvekili Canan 
Candemir Çelik de merkezi yöne-
tim ve yerel idarenin katkılarıyla 
Bursa’nın bu tür tesisler kazanma-
sının mutluluk verici olduğunu vur-
guladı. Çelik, “Bu tesisler sayesinde 
aklı hür, vicdanı hür ve daha sağlıklı 
nesiller yetişecek. Bu tesislerin ka-
zandırılmasında emeği geçen her-
kesi kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından okul öğ-
rencileri Başkan Altepe ve milletve-
killerine çiçek hediye etti. Okulun 
açılış kurdelesinin kesilmesinin ar-
dından Başkan Altepe ve protokol 
üyeleri öğrencilerle voleybol oyna-
yıp, basket attı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlık-
lı yaşanılabilir bir kent’ hedefi 

doğrultusunda sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla yaptırdığı bir spor tesisi-
ni daha Bursa’ya kazandırdı. Geç-
tiğimiz ekim ayında Değirmenönü 
Spor Salonu’nu eğitimin hizmetine 
sunan Büyükşehir Belediyesi, in-
şaatı tamamlanan Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi Spor Salonu’nu da 
hizmete açtı. 
Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı bi-
reylerden oluşabileceğini dile geti-
ren Başkan Altepe, bu nedenle spor 
yatırımlarına da büyük önem ver-
diklerini söyledi. Yıldırım ilçesinde 
Eğitim Spor Salonu’nun ardından 
da Değirmenönü Spor Salonu’nu 
hizmete açtıklarını dile getiren Baş-
kan Altepe, Şükrü Şankaya Anadolu 
Lisesi Spor Salonu’nu da gençlerin 
hizmetine sunmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Yunusemre 
Spor kompleksi, Erikli Yüzme Ha-
vuzu, Atıcılar Futbol Sahaları, yüz-
me havuzları ve semt sahaları gibi 

78 projenin devreye alındığını dile 
getiren Başkan Altepe, “7’den 70’e 
halkımızın rahatlıkla kullanabilece-
ği spor tesisleri, parklar, eğitim ve 
sağlık tesisi gibi sosyal donatı alan-
larının tüm semtlerimizde olmanı 
hedefliyoruz. Bursa’nın her köşesi-
nin sağlıklı, modern bir görünüme 
bürünmesi için çalışmalarımız sür-
dürüyoruz. Gençlik bizim en önemli 
gücümüz. Bu nedenle sağlıklı ve 
sporcu nesiller yetiştirilmesini ve 
milli takımlara daha fazla sporcu 
göndermeyi amaçlıyoruz” diye ko-

nuştu. Başkan Altepe, yaptıkları 
spor salonlarının hem bölgedeki 
okullara hem de vatandaşlara açık 
olduğunun da altını çizdi.
Toplam 712 metrekare alan üzeri-
ne inşa edilen spor salonu, basket-
bol ve voleybol başta olmak üzere 
tüm salon sporlarına uygun halde 
yapıldı. Tribün, soyunma odaları 
ve idari bilimleriyle tam donanımlı 
hale getirilen salon, bölgedeki diğer 
okullar ile vatandaşlar tarafından 
da kullanılabilecek.

Yıldırım’a ilk 
kapalı yüzme 
havuzu 
Büyükşehir’den

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılacak olan Erikli 
Kapalı Yüzme Havuzunun te-
meli törenle attı. Yıldırım’daki 
ilk kapalı yüzme havuzunun 
temelini attıklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, ilçedeki ikinci 
kapalı havuzu ise önümüz-
deki günlerde Yunus Emre 
Mahallesi’ne yapacaklarını 
hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Koç İlköğretim Okulu Spor Salonu 
düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Spor 
Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Velodrom’da yıkım başladı

2010 yılı yönetim faaliyet raporu 
hakkında üyelere bilgi veren Bü-

yükşehir Belediyespor Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık, “Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü olarak 2011 yılında 
mevcut bütün branşlarda bugüne kadar 
elde edilen başarılardan daha iyi sonuç-
lar çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah 
Karadağ ise konuşmasında, Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün çok önemli 
başarılara imza attığına işaret ederek, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
Altepe, Osmangazi Belediye Başkanlığı 
yaptığı dönemde ‘Osmangazi’den Olim-
piyatlara’ sloganını başlatmıştı. Şimdi 
ise yetiştireceğimiz sporcular sayesinde 
artık “Bursa’dan Olimpiyatlara” sloga-
nını sporcularımıza aşılayarak çıtamızı 
zirveye taşımalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oyla-
mada Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkanlığı’na Başkan Altepe getirilirken 
yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden 
oluştu: “İlhan Satık, Cemal Vardar, Sey-
fettin Avşar, İsmail Hakkı Çetinavcı, Taha 
Aydın, Bayram Vardar, Mustafa Altın, 
Abdullah Karadağ, Atilla Ödünç, İsmail 
Hakkı Arslan, Muzaffer Karadeniz, Ne-
şet Çakmaklı, Ercan Özel, Fehim Ferik.”
Belediyespor Kulübü’nün Denetim Ku-
rulu ise Gökay Bilir, Mustafa Uysal ve 
Fehmi Ökten’den oluşurken, Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Delegeleri 
de İlhan Satık, İsmail Hakkı Arslan ve 
Muzaffer Karadeniz oldu.

Büyükşehir Belediyesi velod-
romdaki Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’ne ait 64 bin metrekarelik 
alanın kullanım hakkını 49 yıllığına al-
dıktan sonra dev proje çalışmalarına hız 
verdi. Bursa’ya UEFA’nın son kriterlerine 
uygun 45 kişilik bir stadyum kazandıra-
cak olan Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi 
alacak firmanın biran önce işe başlaması 
amacıyla bölgeyi inşaata hazır hale getir-
mek için çalışmaları başlattı. 
“Bursa stadı yapacak güçte”
Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları 
projenin fiilen startını bu yıkımla verdik-
lerini dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, şampiyon kente 
yakışır bir stadyum inşa edeceklerinin 
altını çizdi. Bu projenin Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından da yakından 
takip edildiğinin altını çizen Başkan Al-
tepe, “Güçlü sanayisi ve kent dinamik-
leriyle Bursa, bu stadyumu kendisi ya-
pacak güçte. Ankara’daki ve Bursa’daki 
kurumlarımızın da desteğini alarak kısa 
zamanda bu stadyumu Bursa’ya kazandı-
racağız” dedi.
En modern stadyum
Yapılacak stadyumun, UEFA kriterlerine 
en uygun stadyum olacağının altını çizen 
Başkan Altepe, “Yaklaşık 45 bin kişi ka-
pasiteli stadyumda 207 engelli koltuğu 
bulunacak. 70 loca, 851 kişilik tuvalet, 
85 kapı, 96 turnike, otoparkları ve yeşil 
alanlarıyla Türkiye’nin en modern stad-
yumunu inşa edeceğiz. Trafikte bir sorun 
yaşanmaması için gerekli bağlantı yol-
larının sağlanması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. İhale yapıldığı gün bölge 
altyapısıyla tamamen inşaata hazır hale 
getirilecek. Gece gündüz çalışıp, stadyu-
mu en kısa zamanda Bursa’ya kazandıra-
cağız” diye konuştu.
Zirveye oynayan bütün takımların yeni 
stadyum konusunda önemli bir hale 

içinde olduğunu dile getiren Bursaspor 
Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı da “Zirve 
takımlarının hepsi ya yeni stadyumlarını 
yaptı ya da inşaatlarını sürdürüyor. Biz 
de artık zirveye oynayan bir takımız ve 
bu konudaki en önemli adımı da Büyük-
şehir Belediyemizin bu projesiyle atıyo-
ruz. Bu konuda gerçek bir Bursasporlu 
olan ve her zaman takıma destek veren 
Başkanımız Recep Altepe’ye gönülden 
teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle lig-
de lider durumdayız. İnşallah yeni stad-
yumun açılışında da lider oluruz” dedi.
Günümüzde sporun uluslararası iletişim 
konusunda en önemli unsur olduğunu 

ifade eden AK Parti Milletvekili Ali Kul 
ise, “Osmangazi Belediyemizin organi-
zasyonuyla gittiğimiz Brüksel’de insanlar 
bizi çevirip, nereden geldiğimizi sorduk-
larında Bursa dedik ve bize ‘Şampiyon 
Bursa’ dediler. Yani böyle bir iletişim 
imkanı başka bir alanda yok. Herkesin 
göğsünü kabartacak bir stadyum yapıla-
cak. Buraya gelen rakiplere Allah yardım 
etsin. Bu stadyumu gördüklerinde ayak-
larının bağı çözülecek” diye konuştu.
Konuşmaların ardından velodrom saha-
sındaki son penaltı atışlarını gerçekleşti-
ren protokol üyeleri, yıkımların startını 
verdi.

Büyükşehir Belediyesi, ‘sağlıklı 
yaşanılabilir bir kent’ hedefi doğ-

rultusunda sağlıklı nesillerin yetişti-
rilmesine katkı sağlamak için yaptığı 
spor yatırımlarına bir yenisini daha 
ekledi. Gemlik’te önemli bir eksikliği 
giderecek olan Gemlik Spor Salonu’nun 
temeli düzenlenen törenle atıldı. Daha 
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıy-
la son 20 ayda 80 spor projesini başlat-
tıklarını belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, tüm belde ve 
semtlerin spor tesislerine kavuşturul-
ması için yoğun bir çaba içinde olduk-
larını belirtti. Temeli atılan spor salonu 
ile Gemlik’te de spor yatırımlarını baş-
lattıklarını ifade eden Başkan Altepe, 
“Bu tesis tamamlandığında bölgedeki 
okullarımızın önemli bir eksikliği gide-
rilmiş olacak. Bu salon sadece okullar 
tarafından değil, bölge gençleri başta 
olmak üzere 7’den 70’e tüm halkımıza 
açık” dedi.
Merkeze bağlı tüm ilçelerde olduğu gibi 
Gemlik’te de tarihi ve kültürel mirastan 
spora, altyapıdan sahillere kadar her 
alanda yatırım hamlesi başlattıklarını 
kaydeden Başkan Altepe, “Karacaali’de-
ki Narlı Tesisleri’ni tamamladık, önü-

müzdeki günlerde sosyal tesis olarak 
halkımızın kullanımına açacağız. İçme 
suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon 
hatları ile Karsak ve Çarşı derelerinde 
ıslah çalışmalarımız sürüyor. Gemlik 
inşallah güzel bir meydana kavuşa-
cak. Bunun yanında sahilde yıpranan 
tüm iskeleleri yeniliyoruz. Gemlik’in 
de daha yaşanabilir bir yer olması için 
başta Gemlik Belediyemiz olmak üzere 
tüm kurumlarla ortak çalışmalarımız 
sürüyor” diye konuştu.
“Bu tesisler halkımızın malı”
İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ise 

son 2 yılda okulların en önemli eksik-
lerinin başında gelen spor salonları ko-
nusunda Büyükşehir Belediyesi’nden 
önemli destekler aldıklarını söylerek 
Başkan Altepe’ye bu yatırımlar için te-
şekkür etti. Gülsar, “Biz okullarımızın 
sabah açılıp akşam 18.00’de kapanan 
kurumlar olmasını istemiyoruz. Bu te-
sisler halkımızın malı. Halkımızın da 
bu spor salonlarını en iyi şekilde kul-
lanmasını bekliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından spor salonu-
nun temeline ilk harç, Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri tarafından konuldu.

Belediyespor’da 
yeni dönem

ç
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Büyükşehir Belediyesi, velodromu inşaata hazır hale getirmek amacıyla, Oyak Renault Spor kulübü tarafından kullanılan stad-
yumda yıkım çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü olağan kongresi yönetim 
kurulu üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kongrede, 
kulübün yeni yönetimi belir-
lendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Gemlik Spor Salonu’nun temeli düzen-
lenen törenle atıldı. Spor salonu tamamlandığında bölgedeki 2 ilköğretim okulu ve 3 lise 
ile 7’den 70’e tüm bölge halkına hizmet verecek.

Gemlik sporla buluşuyor
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Dünya standartlarında mo-
dern bir bahçe olarak proje-

lendirilerek, 206 bin 600 metre-
karelik alanda, 76 türden yaklaşık 
600 adet hayvana ev sahipliği ya-
pan Bursa Hayvanat Bahçesi, va-
tandaşların gezip hayvanları gö-
receği bir mekanın ötesinde adete 
bir eğitim kurumu gibi faaliyet 
gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ücretsiz 
otobüslerle okullarından alına-
rak Hayvanat Bahçesi’ne geti-
rilen 12 bin 494 öğrenciye, ve-
teriner hekim, biyolog ve ziraat 
mühendisinden oluşan eğitim 
kadrosu tarafından farklı alan-
larda eğitimler verildi.
“Gör, Hisset, Koru” temasını 
içeren eğitim faaliyetleriyle, 
doğaya açılan bu pencerede ço-
cukların hayvanları görüp tanı-
maları, bazı hayvanlarla temas 
kurmaları sağlanırken, hayvan 
ve doğa sevgisi bilinci aşılandı. 
Türkiye’nin ilk deniz temalı eği-
tim merkezi olan “Denizin Sırla-
rı” interaktif eğitim bölümü ile 
sualtı yaşamının ilginç yanları 
da ziyaretçilere tanıtılıyor.
Sadece Bursalıların değil, çevre 
illerden gelen vatandaşların da 
uğrak yeri olan Bursa Hayvanat 
Bahçesi 2010 yılında 368 bin 
500 ziyaretçiyi ağırladı. Bunun 
yanında İl Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü ile yapılan protokol 
kapsamında doğada yaralı veya 
terk edilmiş olarak bulunan 27 
türden142 hayvan veteriner he-
kimler tarafından tedavi edildi. 
Bunlardan doğada yaşayacak 
güce sahip olanlar doğaya, di-
ğerleri de bahçenin doğal orta-
mı içinde yaşamlarını sürdür-
meye bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yunus Emre 

Mahallesi’nde yaptırılacak olan 
Yunus Emre Spor Tesisleri’nin te-
meli törenle atıldı. İçerisinde spor 
salonu, yüzme havuzu, standart-
lara uygun 1 futbol sahası, 2 halı 
saha, 1 tenis kortu, koşu parkuru 
ve açık hava spor alanlarının bu-
lunacağı tesis tam bir sağlıklı ya-
şam kompleksi olacak.
Demiryolu altındaki dört ma-
hallenin ortasında kalan 13 bin 
metrekare alanı kamulaştırarak, 
basketbol ve futbol sahası, yüzme 
havuzu ve kafeteryaları bünyesin-
de bulunduran modern bir tesisi 
Bursa’ya kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, benzer bir çalışma-
nın startını Yıldırım ilçesinde de 
verdi. Gençlerin spor yapabile-
ceği alanları aynı zamanda bölge 
halkının gezip, dinlenebileceği, 
keyifli vakit geçirebileceği alanla-
ra dönüştürmeyi hedefleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, Yunus Emre 
Spor Tesisleri’nin temelini tören-
le atıldı.
Temeli atılan tesisi yılsonuna ka-
dar tamamlamayı hedefledikleri-
ni de dile getiren Başkan Altepe, 

tesislere meclis üyeleri tarafın-
dan da uygun görülmesi halinde, 
yaşamını yitiren eski Osmangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Şa-

hin Başol’un ismini vermeyi dü-
şündüklerini kaydetti. Yaklaşık 
25 bin metrekare inşaat alanına 
sahip tesislerin yeşil alanlarıy-
la birlikte 40 bin metrekarelik 
alanı bulunacağını dile getiren 
Başkan Altepe, “Yüzme havu-
zu, spor salonu, futbol sahaları, 
tenis kortu ile bu bölge tam bir 
sağlıklı yaşam alanı alacak. Sa-
dece amatör spor kulüplerimiz 
değil, 7’den 70’e tüm halkımız 
bu tesislerden yararlanabile-
cek” dedi.
Konuşmaların ardından tesisin 
temeli, protokol üyeleri tarafın-
dan atıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bir yıl 
içinde 12 bin 494 öğrencinin ‘gör, hisset, koru’ 
temasıyla eğitim aldığı tam bir açık hava okulu 
haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde yaptırılacak olan 
ve içinde spor salonu, yüzme havuzu, futbol sahası, halı saha, tenis kortu, koşu 
parkuru barındıran Yunus Emre Spor Tesisleri’nin temeli törenle atıldı.

Hayvanat Bahçesi’nde tema
‘Gör, hisset, koru’

Yıldırım’a sağlıklı yaşam kompleksi
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