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Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel miras 
çalışmaları kapsamında açtığı ‘Dünden Bugüne Bursa’da 
Gelinlik Sergisi’yle, her genç kızın hayalini süsleyen gelinli-
ğin tarihsel sürecine ışık tutuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Fransız Filmleri Haftası’nda 
3 önemli filmi Bursalılarla 
buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Osmanlı’dan 
günümüze Bursa’da spor tarihine ışık 
tutan yeni bir eseri daha  kütüphane-
lerimize kazandırdı.

12’de2’de

Dünden bugüne 
Bursa’da gelinlik

Beyaz Perdede 
Fransız Filmleri

Bursa’nın  
spor tarihi
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Türkmen heyet Kent Hali’ndeYIlın şoförü ödüllendirildi Hemşehri dernekleri dayanışma için Merinos AKKM’debuluştu 110807

Havada Karada

HamlesiUlaşım Büyükşehir Belediyesi, Yunuseli Hava-
alanı’nı küçük uçaklara açan protokolü 

imzalarken, Bursaray’ı Kestel’le bu- 
luşturacak olan hattın ihalesini ise  
4 Nisan’da yapılıyor. Yeni vagonlar- 

ın ilki Bursa’da raylara indi.
Sayfa 4-5-6-7’de

Bursa heyetinden 
Balkan çıkarması

Büyükşehir Belediyesi, Başba-
kanlık İletişim Merkezi Dev-

let Bakanlığı ve Bursa Valiliği’nin 
desteğiyle, Yeşil Bursam Derneği ve 
Uluslararası Bursa Kadın Dayanış-
ma Derneği tarafından düzenlenen 
‘Bursa’dan Avrupa’ya’ projesi kapsa-
mında gerçekleştirilen gezi, Türkiye 
ile Balkanlar arasındaki dostluğu pe-
kiştirdi.
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Sayfa 3’te

Sayfa 5’da

Dikey yollarla
trafik nefes alacak

Raylı sistem ve yeni yolların 
açılmasının yanında mevcut 

yolları genişleterek ulaşımı sorun ol-
maktan çıkarmayı hedefleyen Bursa 

Büyükşehir Be-
lediyesi, Dağyo-
lu Caddesi’nin 
genişletilmesi 
amacıyla kamu-
laştırma çalış-
malarını başlattı.
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Zindankapı gün yüzüne çıkıyor
Büyükşehir Belediyesi, tarihi yeniden can-
landıracak çalışmalarına günbegün devam 
ediyor. Bursa’da Suriçi bölgesini hareket-
lendirecek tarihi surların ayağa kaldırılması 
projesi kapsamında Zindankapı’da mevcut 
binaların yıkımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 
tarihi yeniden canlandı-

racak çalışmalarına günbegün 
devam ediyor. Bursa’da Suriçi 
bölgesini hareketlendirecek 

tarihi surların ayağa kaldı-
rılması projesi kapsamında 
Zindankapı’da mevcut binala-
rın yıkımını tamamlandı.
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Sayfa 9’da

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
‘3. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’ zirvesinde, Büyük-

şehir Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nden övgüyle bahsetti.

Merinos AKKM’de yapı-
lan “1. Haklarımızın Far-

kındayız Paneli”nde engellile-
rin sıkıntıları masaya yatırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Çalı ve Kayapa bölgele-
rinden geçen Ayvalı Dere’nin ıslah çalışmalarını  
sürdürürken bir taraftan da kirliliğe neden  
olan etmenleri ortadan kaldırıyor. 

ç ç

Ayvalı Dere temiz akacak

Sayfa 10’da

Sayfa 3’te Sayfa 8’de

Üstgeçitler
modernize

ediliyor

Bakan Çağlayan’dan 
Merinos AKKM’ye övgü

“Engellerin kaldırılmasında 
Bursa öncü kent olacak”

Sayfa 6’da
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Spor, insanlık tarihi ile birlikte insanın kendini koruma mücade-
lesiyle başlar. Savaşların beden gücüne dayalı olduğu çağlarda 
spor çalışmaları savaşa hazırlık dönemi oluşturmaktaydı.

Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da Spor

Bursa’nın tarihi, kültürel ve sosyal ha-
fızasını, konunun uzmanları ve canlı 

tanıklarının anılarıyla kitaplaştıran Büyük-
şehir Belediyesi, Osmanlı’dan günümüze 
Bursa’da spor tarihine ışık tutan yeni bir 
eseri kütüphanelerimize taşıdı. Büyükşehir 
Belediyesi ile Spor Yazarı İsmail Kemal Ke-
mankaş tarafından hazırlanan ve 12 bran-
şın yer aldığı kitap, Bursa’nın her alandaki 
spor tarihine ışık tutacak. Osmanlı döne-
mindeki ok atmadan, eskrime, biniciliğe, 
günümüzün en favori sporlarından futbol, 
basketbol ve voleybola kadar birçok bran-
şın tarihi gelişimi Osmanlı’dan Günümüze 
Bursa’da Spor Tarihi kitabında yer alıyor.      
Askeri sporlar, Türk sporunun temeli
Türk denince akla yiğitlik, askerlik, cenga-
verlik ve fetih gelir. Bu niteliklerin özünde 
ise, beden kültürü ve sportmenlik yatmak-
tadır. Eldeki tarihsel bulgular ve belgeler 
göstermektedir ki, Avrupa’nın henüz uy-
garlıktan uzak bir yaşam sürdüğü dönem-

lerde, Orta Asya’da yaşayan Türkler beden 
kültürüne ve spor hareketlerine büyük 
önem vermişlerdir. Tarih, Türkleri en eski 
dönemlerden beri, sportmen bir ulus ola-
rak kaydetmektedir. Türk sporunun en eski 
biçimi, askeri sporlardır. Bazı kitabelerde 
Türk Hakanlarının nasıl ava gittikleri, ok 
attıkları, düşmanlarıyla nasıl savaşıp, zafer 
kazandıklarını anlatan bazı kayıtlar bulun-
maktadır. Günümüzde okçuluk, atıcılık, bi-
nicilik gibi spor branşları özellikle Osmanlı 

döneminde adeta bir yaşam biçimi olurken, 
güreşçi Dinarlı Mehmet’in Saray’a kabul 
edilmesi, Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın Üs-
küp Sancağı’na vali yapılması okçu Bursalı 
Süca’nın padişahların övgüsüne mazhar 
olması sporun yanında sporcuya da verilen 
değerin en önemli nişanesi.
Futbol Cumhuriyet’le yaygınlaştı
Bursaspor’un geçen sezon gösterdiği başa-
rının ardından gelen şampiyonlukla futbol, 
yine en gözde spor branşı olma özelliğini 
korurken, Bursa’da futbol Cumhuriyet son-
rası dönemde yaygınlaştı. Osmanlı’ya baş-
kentlik yapan, uygarlığın beşiği Avrupa’ya 
ve dünyanın gözbebeği İstanbul’a yakınlığı 
nedeniyle değişimlerden çabuk etkilenen 
Bursa, Cumhuriyet’in ilanından sonra spor-
da da büyük hamleler başlattı. İmparator-
luğun son dönemlerinde okçuluk, binici-
lik, güreş, bisiklet gibi sınırlı dallarda spor 
yapılan Bursa’da, Cumhuriyet’in ilanından 

hemen sonra Türkiye genelinde ve özellik-
le İzmir, İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi 
futbolla iştigal eden kulüpler kurulmaya 
başladı. Spor tarihçisi Cem Atabeyoğlu, Fe-
nerbahçeli Zeki Rıza Sporel’in Işıklar Aske-
ri Lisesi’ne (1915 yılı tahmin ediliyor) kayıt 
olduktan sonra beraberinde getirdiği futbol 
topuyla Bursa’da ilk futbol maçlarının ya-
pıldığını aktarıyor.

ç

Başlığı sakın anlamsız bulmayın…
Yazılı kaynaktan yoksun konuları öğren-
mek ve bunu gün yüzüne çıkarmak iste-
diğinizde, bir kitaptan yükselen çığlığı 
duyabilirsiniz.
“Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da Spor” 
kitabını oluştururken bu sesi net biçimde 
duydum. Başka bir zorluk da, yazdığınız 
bir kitabı, makale biçiminde anlatmak. 
İşte bu köşeden bu zorluğu yenmeye ça-
lışıyorum.
Gelelim kitabın içeriğine…
Osmanlı döneminde Saray’a kabul edilen 
güreşçi Dinarlı Mehmet, Makedonya’ya 
vali yapılan Softaoğlu Mehmet pehlivan, 
padişahların övgüsüne mazhar olan okçu 
Bursalı Süca, başardıkları işin spor mu, 
yoksa sosyal bir olgu mu olduğunu düşü-
nüyorlardı? Bu gün bunu bilme şansımız 
yok. Bildiğim o gün de, bu gün de başarılı 
sporcuların ülke yöneticileri tarafından 
ödüllendirildiği, sportif başarıların kültü-

rel miras gibi korunması gerektiği.
Bu gereklilik ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’nin bitmeyen 
spor tarihi iştahı, Bursa’nın spordaki tari-
hini ortaya çıkardı.
Bir ölçüde araştırmaya ve çoğunlukla söz-
lü kaynaklardan yararlanarak hazırladığı-
mız bu belgelik için, “kolayca oldu” diye-
meyeceğim.
Diğer alanlarda ne olduğunu tam olarak 
bilemiyorum ama spor konusunda yazılı 
kaynak bulmanın güçlüğünü 8-9 aylık bu 
dönemde çok iyi anladım.
Aslını ararsanız, “Osmanlı’dan Günümüze 
Bursa’da Spor” isimli kitabın öyküsü 2005 

yılına kadar geri gidiyor.
Bursa Futbol Tarihi Sergisi’nin ardından 
hızımızı alamamış, Spor Müzesi için düş 
kurmaya başlamıştık.
İlk çalışmaları, sözlü kaynakların ağzın-
dan branşların başlangıcını öğrenmek 
üzere yaptık. Hayatta olan sporcu büyük-
lerimizi dinledik ve söylediklerini kayıt al-
tına aldık. Gün geldi, bu kayıtlar Bursa’nın 
spordaki gelişimini ortaya koyan kitabın 
iskeletini oluşturdu.
Eleştiriye önem vermek gerektiğini en 
azından biliyorum.
Sadece okurlardan ricam, kitabın eksiksiz 
olmadığını bildiğimi bilmeleri…
Tüm branşlara ulaşmanın güçlüğü nedeni 
ile kriter koyma ihtiyacımızı anlamaları.
Modern spor dallarının tam anlamıyla 
icra edilmeye başlandığı 1950 sonrası 
Bursa’da ne olmuş ona bir baktık. Fut-
bolun yanı sıra, atletizm, atıcılık, eskrim, 
yüzme, su topu, güreş, boks, bisiklet, ka-

yak ve dağcılığın yapıldığını gördük ve 
onları araştırdık. Onlara günümüzün po-
püler spor dalları, basketbol ve voleybolu 
ekledik.
Dr. Murat Kaçar ile Dr. Murat Kuter’in 
araştırma ve koleksiyonları, Ali İhsan Alp, 
Mustafa Özavcı ve Gündüz Özcebe’nin ha-
fızaları, Necdet Külahçı’nın birikimleri ki-
tabın çatısını oluşturdu.
Bilgi ve fotoğraf desteği aldığımız onlarca 
yönetici ve sporcunun katkıları, araştır-
macılara rehber olacak bir belgeliği orta-
ya çıkardı.
Ümit İnce, bu içeriği tasarımıyla birleşti-
rerek, kitaba can verdi.
“Osmanlı’dan Günümüze Bursa’da Spor”  
kitabını yaparken yaşadığım güçlükler ve 
kaynak yoksunluğunu, bu konularda ça-
lışma yapacakların bir daha yaşamaması 
dileğimle…
Teşekkürler Bursa, teşekkürler spor dost-
ları.

Kitabın çığlığı

İsmail Kemal Kemankaş
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Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
(UTİB) tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’ zirvesinde, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından işletilen Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nden övgüyle bahsetti.

Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık İletişim Merkezi Devlet Bakanlığı ve Bursa Valiliği’nin 
desteğiyle, Yeşil Bursam Derneği ve Uluslararası Bursa Kadın Dayanışma Derneği tarafından 
düzenlenen ‘Bursa’dan Avrupa’ya’ projesi kapsamında gerçekleştirilen gezi, Türkiye ile Balkan-
lar arasındaki dostluğu pekiştirdi.

İstanbul’da düzenlenen ve 
tüm turizm profesyonellerinin 
buluştuğu EMITT 2011 Turizm 
Fuarında, Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi (Merinos AKKM) 
tanıtıldı.

Bakan Çağlayan’dan 
Merinos AKKM’ye övgü

Bursa heyetinden Balkan çıkarması

‘3. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı 
Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Meh-
met Büyükekşi, UTİB Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa Valisi Şahabettin Harput ve 
beraberindekilerle Merinos AKKM’ye ge-
len Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, komp-
leks hakkında Merinos AKKM Genel Ko-
ordinatörü Mehmet Semih Pala’dan bilgi 
aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
işletilen ve yönetilen Merinos AKKM’nin 
şehrin en önemli sanat ve kültür mer-
kezlerinden biri haline geldiğini belirten 
Mehmet Semih Pala, yılsonu itibariyle 8 
aylık süreçte yerel, ulusal ve uluslararası 
nitelikte 311 etkinliğin yapıldığını, bu et-
kinliklerle toplam 200 bine yakın ziyaret-
çinin ağırlandığını dile getirdi.
Orhangazi Salonu’nda düzenlenen prog-
ramın açılışında konuşan Devlet Baka-
nı Zafer Çağlayan, son derece modern, 
son derece güzel ve Bursa’ya yakışır bir 
kompleks içerisinde olduklarını hatırlat-
tı. Merinos AKKM’ye ilk defa geldiğinin 
de altını çizen Bakan Zafer Çağlayan, 
“Emeği geçen herkesi yürekten kutlu-
yorum. Gerek burayı yapan, gerek işlet-
mesini devam ettiren Bursa Büyükşehir 
Belediyemize de başarılar diliyor, tebrik 
ediyorum. Bursa’nın ismine, şanına, sa-
nayisine, üniversite yapısına, kültürüne, 
tarih dokusuna son derece uygun önemli 
bir merkez haline getirilmiş. İçerisinde 
bulunduğumuz modern toplantı salonu 
bile bu merkezin kapasitesinin ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor. Yürekten 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yunanistan’ın Gümülcine şehri ile 
başlayan program, Makedonya ve 

Kosova’da yapılan protokollerle adeta 
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki 
dostluğu perçinledi. Bir hafta süren zi-
yaret boyunca sivil toplum kuruluşları 
arasında 19 ayrı protokol imzalandı. Ma-
kedonya Tetova Kalkandelen’de faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarından 
MATUSİTEB Başkanı Süleyman Baki, Kal-
kan Derneği Başkanı Mennan Yunus ve 
Ayyıldız Derneği Başkanı Erkan İdris ile 
yapılan protokol törenlerine, Makedonya 
Hükümeti Devlet Bakanı Hadi Nezir de 
katıldı.
Protokollere, sivil toplum kuruluşlarını 
temsilen Yeşil Bursam Derneği Başkanı 
Muharrem Karabulut ve Uluslararası Bur-
sa Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Tü-
lin Erkal Kara; tanık olarak da Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
özel temsilcisi Muhsin Özlükurt imza attı.
Öte yandan Bursa heyeti, program kapsa-
mında Yunanistan Selanik’te bulunan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğ-
duğu evi, Makedonya’da Üsküp Kalesi, 
Üsküp Kurşunlu Hanı, Taş Köprü, Ohrid, 
Tetova Recep Paşa Camii, Tarihi Hamam, 
Harabati Baba Tekkesi ile Kosova’nın 
Prizren ve Priştina kentlerindeki tarihi 

mekanları da gezdi. Kosova’da bulunan 
Sultan Murad Hüdavendigar’ın kabrini 
de ziyaret eden heyet, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından 
çalışmaları sürdürülen İbrahim Paşa Ca-
mii ile Kosova’daki Fatih Camii’ni de gör-
me şansını buldu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen dün-

yanın en büyük 6. turizm fuarı EMITT 
2011 Turizm Fuarına katılan Merinos 
AKKM yönetimi, stantları gezerek Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’ni tanıttı. 
Toplam 10 ayrı salonda 60 ülkeden 400 
kuruluş ve 4 bin katılımcının yer aldığı 
fuarda, stantlara AKKM’yi anlatan bro-
şürleri bırakan Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi yönetimi, katılımcılarla görü-
şerek kongre merkezi hakkında bilgi 
de verdi. Tanıtım çalışmasına Merinos 
AKKM Genel Koordinatörü Mehmet Se-
mih Pala, BİNTED Genel Müdürü Birgül 
Yıldız Günay ve Merinos AKKM Danışma 
Kurulu üyesi Cemil Tekin katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üze-
re Bursa’ya gelen Türk-Türkmen İş 

Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz ve bera-
berindeki Türkmen heyet, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımları ve tesislerini 
de incelemelerde bulundu. 
Bursa’nın tarihi ve turistik mekanlarını 
gezen Türkmen Heyet, daha sonra Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Kent Hali’nde incelemelerde bulundu. 
Gerek sebze ve meyvelerin depolandığı 
alanlar gerekse laboratuvarı gezen he-
yete, çalışma sistemi hakkında bilgiler 
verildi. İki kardeş ülke arasındaki ticari 
ilişkileri daha da artırmak istediklerini 
bu nedenle de Türkiye’nin farklı kent-
lerinde telaşlarda bulunduklarını ifade 
eden Türk-Türkmen İş Konseyi Başkanı 
Sefa Gömdeniz, “Bursa sanayii ve tica-
ri hareketlilikle Türkiye’nin en önemli 
kentlerinden biri. Kent Hali de böyle bir 
kente yakışan nadide bir tesis olmuş” 
dedi. Kent Hali hakkında yetkililerden 
bilgi alan heyete Kaynak Geliştirme ve 
İştirakler Dairesi Başkanı Gülsüm Ana-
farta eşlik etti.

Merinos AKKM 
EMITT 2011’de

Türkmen heyet 
Kent Hali’nde
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Yunuseli’den uçuşlara 
engel kalmadı

Yaklaşık 15 yıl öncesine ka-
dar aktif olan kullanılan Yu-

nuseli Havaalanı’nın yeniden ula-
şıma açılması ve özellikle küçük 
uçaklar tarafından kullanılması 
amacıyla Büyükşehir Belediye-
si tarafından ısrarla sürdürülen 
çalışmalar meyvesini verdi. Milli 
Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili tüm 
kurumlarla gerekli görüşmeleri 
tamamlayıp onay alan Büyükşehir 
Belediyesi, son protokolü de Dob-
ruca Tesisleri’nde düzenlenen 
toplantıda imzaladı. Bursa’nın 
hava ulaşım ağının genişletilme-
si açısından büyük önem taşıyan 
protokol, Devlet Bakanı Faruk 
Çelik, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Vali Şahabettin 
Harput ve Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel 
Müdürü Orhan Birdal 
arasında imzalandı.
Bursa’nın 300’e yakın 
yabancı firmaya ev sa-
hipliği yapan bir sanayi 
kenti olmasına rağmen 
firma sahiplerinin özel 
uçakları ile İstanbul’a 
gelip, toplantılarını 
orada yaptıktan sonra 
Bursa’ya uğramadan 
geri döndüklerini dile 
getiren Başkan Altepe, 
“Bursa’nın tüm değer-
lerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. 
Özellikle Yunuseli Havaalanı kent 
ekonomisine sağlayacağı katkı 
nedeniyle çok önemli. Yaklaşık 2 
yıldır ısrarla üzerinde durduğu-
muz bu projede Büyükşehir Bele-
diyesi olarak her türlü fedakarlığı 
yapacağımızı söylüyorduk. Sonuç-
ta protokol de bizim istediğimiz 
gibi şekillendi. Buna göre mania 
kriterleri doğrultusunda gerekli 
binaların yıkımını, terminal bina-
sı, hava trafik kulesi, itfaiye, garaj, 
pist, apron, yollar, su ve doğalgaz 
hatları ile pistlerin aydınlatma 
sistemlerini biz yapacağız. Seyrü-
sefer için gerekli teknik donanım, 
personelin görevlendirilmesi ve 
uçuş hizmetleri Devlet Hava Mey-
danları tarafından sağlanacak. 

Güvenlik, sağlık personeli ve am-
bulans temini gibi işlemleri ise 
valilik üstlenecek. Protokolün ar-
dından çalışmalara hemen başla-
yacağız ve yılsonuna kadar burayı 
kullanıma açmayı planlıyoruz” 
diye konuştu.
“Yenişehir’e alternatif 
olarak düşünülmesin”
Bugüne kadar ‘olmaz, gerçekleş-
mez, geri dönülmez’ diye ifade 
edilen bir hizmete imza koymanın 
mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirten Devlet Bakanı Faruk Çelik 
ise, Yunuseli Havaalanı’nın tekrar 
hizmete sunulmasında emeği ge-
çen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı-
rım, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve Vali Şahabettin 
Harput’a teşekkür etti. Yenişehir 

Havaalanı’nın geleceğin Bursa’sı 
açısından çok önemli bir yatırım 
olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, 
“Yenişehir Havaalanı doğru bir 
proje. Ancak bu tür değişimlerde 
geçiş sürecinin de sağlıklı olması 
gerekli. Geçişi keskin yaparsanız 
bazı aksaklıklar beraberinde geli-
yor. İşte 20’nin üzerinde özel uçak 
barındıran Bursa, Yunuseli’nin 
kapanmasından dolayı bu imkan-
dan mahrum hale geldi. Geçişin 
sağlıklı olması adına bu protokol 
önemli. Yunuseli, Yenişehir’e al-
ternatif olarak algılanmasın. Yeni-
şehir Havaalanı’nda uluslararası 
seferler, yurtiçi seferler ve kargo 
seferleri yaparken; Yunuseli’de 
küçük uçaklara hizmet vere-
cek. Asya’dan, Uzakdoğu’dan, 

Avrupa’dan, dünyanın 4 tarafın-
dan işadamları İstanbul merkezli 
uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu in-
sanların Bursa’ya ulaşmaları bü-
yük önem arz ediyor” şeklinde 
konuştu. 
Bursa’da tarihi bir gün yaşandı-
ğının altını çizen Vali Şahabettin 
Harput da 56 yıl süreyle Bursa’ya 
güzel anılarla hizmet veren ve 
2000 yılından beri kapalı duran 
Yunuseli Havaalanı’nın bu proto-
kolden sonra en kısa zamanda ye-
niden canlı günlerine döneceğini 
vurguladı. Havaalanının yeniden 
açılması gündeme geldiğinde her-
kesten sıcak ilgi, destek ve yar-
dım gördüklerini ifade eden Vali 
Harput, “En kısa zamanda birlik-
te uçmak dileğiyle havaalanının 

Bursa’ya hayırlı olması-
nı temenni ediyorum” 
dedi.
Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel 
Müdürü Orhan Birdal 
ise 1944-2000 yılları 
arasında hizmet veren 
Yunuseli Havaalanı’nın 
artık yetersiz kalması 
nedeniyle 2000 yılında 
kapatıldığını söyledi. 
Askeri tesisler içinde 
bulunan Yunuseli’nin 
Askeri Havaalanı ol-
duğunu dile getiren 

Birdal, “1400 metreye 32 metre 
ebatlarında pisti bulunan havaa-
lanı zaman içinde etrafında ulaşan 
binalar nedeniyle kullanılamaz 
haldeydi. Şimdi uçuşa elverişli 
hale getirilmesiyle ilgili altyapı 
çalışmaları Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak. Hava trafik 
hizmetini biz vereceğiz. Burası 
1C kategorisindeki uçuşların iniş 
kalkışına uygun hale gelecek. Ar-
tık sivil havacılığın hizmetine açı-
lacak” dedi.
Konuşmaların ardından tarihi 
protokol Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Devlet Ba-
kanı Faruk Çelik, Vali Şahabettin 
Harput ve Devlet Hava Meydanla-
rı İşletmesi Genel Müdürü Orhan 
Birdal arasında imzalandı. 

ç

Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı Yunuseli Havaalanı’-
nın yeniden hava ulaşımına açılması önündeki son engel ortadan kalktı. Büyük-
şehir Belediyesi, Valilik ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
arasındaki protokol Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de katılımıyla imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekip-
leri, Bursa’nın modern imajına yakışır 

bir ulaşıma sahip olması için Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı tüm merkez ilçelerde yol 
yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını sürdü-
rüyor. Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi 
üzerinde, Yeşil Şehir Kavşağı’nda bordür, 
tretuvar ve çevre düzenleme çalışmalarını ta-
mamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede 
geliş – gidiş olmak üzere bin metrelik kısım-
da asfalt kaplaması yaptı.
Büyükşehir tüm ilçelerde
Büyükşehir Belediyesi, sadece kent mer-
kezinde değil, merkeze bağlı tüm ilçelerde 
ulaşım yatırımlarına ağırlık veriyor. Bu çalış-
malar kapsamında, 1 Nisan 2009 ile 31 Ocak 
2011 tarihleri arasında, Osmangazi’de 135 
bin ton asfalt kaplama ve yama yaparken, 55 
kilometrelik yeni yol açıldı ve yol genişletme 
çalışması yapıldı. Aynı dönemde Nilüfer’de 
127 bin ton asfalt kaplama ve yama yapılır-
ken, ilçeye 62 kilometre yeni yol kazandırıldı. 
Yıldırım’da 45 bin ton asfalt kaplama ve yama 
yapılırken, yeni açılan ve genişletilen yollar 
ise 5 kilometreyi buldu. Gürsu’da 23 bin ton 
asfalt kaplama ve yama ile 17 kilometrede 
yeni yol açılırken, Mudanya’da da 53 bin ton 
asfalt kaplaması ve yama yapıldı, ilçeye 68 
kilometre yeni yol kazandırıldı. Kestel’de 18 
bin ton asfalt kaplama ve yama yapılırken, 
Gemlik’te 14 bin ton asfalt kaplama ve yama 
yapıldı, 10 kilometrelik yeni yol açıldı. 
Buna göre en yoğun yol asfalt kaplama ve 
yama çalışması Osmangazi İlçesi’nde; en faz-
la yeni yol açma ve yol genişletme çalışması 
da Mudanya İlçesi’nde yapıldı. Bu rakamlara 
göre 7 merkez ilçede toplam 415 bin 219 ton 
asfalt kaplama ve yama çalışması yapılırken, 
yeni açılan ve genişletilen yolların uzunluğu 
da 216 kilometreyi buldu.
Yatırımlar sürüyor
Demirtaş Yeşil Şehir Kavşağı’nda yapılan 
çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediye-
si ekipleri, Çalı Yolu Ahıska ve Kemalpaşa 
caddeleri arasında 9 bin metre uzunluktaki 
alanın 3 bin metrelik yol genişletme çalış-
masında asfalt kaplama çalışması yaparken, 
6 bin metrelik kısımda yol genişletme çalış-
malarına devam ediliyor. Vişne Caddesi’nin 
2,5 kilometrelik kısmında yapılan bordür ve 
tretuvar çalışmaları kapsamında 400 metre 
asfalt kaplaması yapılırken, Özlüce - Ertuğrul 
– Altınşehir bölgesinde Doğanavcıoğlu, Savcı 
Doğanöz ve Abdi İpekçi gibi caddelerde bor-
dür tretuvar ve 4,5 kilometrelik asfalt kapla-
ması gerçekleştirildi.

Büyükşehir ile 
‘yol’a devam 

ç

Bursa’yı her köşesine ulaşılabilir 
bir kent haline getirme hedefi 
doğrultusunda ulaşım yatırımla-
rına hız veren ve son 21 ayda top-
lam 216 kilometrelik yolu kente 
kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 
Demirtaş Yeşil Şehir Kavşağı’nda-
ki bin metrelik alanda bordür, 
tretuvar ve asfalt çalışması yapa-
rak vatandaşların sıkça kullandığı 
yolu daha düzenli hale getirdi.
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Bursaray Görükle hattı ile 
emek hattındaki çalışmalar hız-

la sürerken, raylı sistemi kentin doğu 
yakası ile buluşturacak olan Kestel 
hattıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. 
Bu dönem programda olmamasına 
rağmen gündeme alınan hattın pro-
jenin Devlet Planlama Teşkilatı’ndan 
da onay almasının ardından ihale ta-
rihi 4 Nisan olarak belirlendi. 
Bir dönemde  
24,5 kilometrelik hat
Yatırım bütçesinin yüzde 70’inden 
fazlasını ulaşıma, bunun da büyük 
bir bölümünü raylı sistem projele-
rine ayıran Büyükşehir Belediyesi, 
toplam 9 kilometre olan Görükle ve 
Emek hattına eklenecek olan Kestel 
hattıyla bir dönemde 17 kilometrelik 
raylı sistem projesini hayata geçir-
miş olacak. Bunun yanında Cumhu-
riyet Caddesi’nde inşaatına başlanan 
Nostaljik tramvay ile Heykel- Garaj 
hatlarının da sisteme dahil edilme-
siyle bir dönemde gerçekleşen raylı 
sistemin uzunluğu 24,5 kilometreyi 
bulacak.

Her köşeye  
konforlu ulaşım
Kentin doğu yakasında oturan va-
tandaşların da çağdaş ve konforlu 
ulaşımla 2 yıl içinde tanışacağını 
dile getiren Başkan Altepe, “Proje 
hayata geçtiğinde Ankara karayo-
lunun de yükü önemli ölçüde aza-
lacak. Bunun yanında Kestel ve 
Gürsu ilçe merkezlerinde hayata 
geçirilecek raylı sistem ve besle-
me hatlarıyla bu bölgelerden kent 
merkezine zamanında ve konforlu 
ulaşım imzanı sağlanmış olacak” 
dedi.

İki üniversite  
birbirine bağlanacak
Hattın son durağı olan ilçe girişinde 
Başkan Altepe ile bir araya gelen Kes-
tel Belediye Başkanı Yener Acar ise, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım-
larıyla ilçenin kaderinin değişmeye 
başladığını söyledi. İkinci üniversite-
nin Kestel’e yapılacağının müjdesini 
kamuoyu ile paylaştıklarını hatırla-
tan Acar, “Bu sayede iki üniversite 
raylara birbirine bağlanacak. İlçemi-
zin kalkınması yönelik katkıları ne-
deniyle Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Be-
şevler- Yaylacık arasındaki 4 

kilometrelik kısımda gidiş- geliş 
olmak üzere yolun her iki tara-
fındaki genişletme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından Yayla-
cık, Tahtalı ve Kayapa arasındaki 9 
kilometrelik bölümdeki genişletme 
çalışmalarına hız verdi. Bölgede 
devam eden çalışmaları yerinde in-
celeyen Büyükşehir Başkanı Recep 
Altepe, çalışmalar hakkında Fen İş-
leri Daire Başkanı Fehmi Ökten’den 
bilgiler aldı.
“Yol en büyük ihtiyaç”
Çalı, Kayapa, Hasanağa ve Akça-
lar’daki sanayi bölgelerinde yüz-
lerce fabrika bulunduğunu, belirten 
Başkan Altepe, köy yolu statüsün-
deki mevcut yolun artan sanayi 
yükünü kaldıramadığını söyledi. 
Beşevler – Yaylacık arasındaki 4 
kilometrelik bölümün genişletil-
mesiyle ilgili çalışmaların tamam-

landığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Yaylacık, Tahtalı ve Kayapa’ya ka-
dar uzanan 9 kilometrelik hattaki 
genişletme çalışmalarına hız ver-
dik. Mevcut 6 metre olan genişli-
ği, 12 metreye kadar çıkarıyoruz. 
Büyükşehir’e sonradan bağlanan 

ilçe ve beldelerde olduğu gibi bu-
rada da yol en büyük ihtiyaç olarak 
karşımıza çıktı. Halkımızın bu yön-
deki beklentilerine cevap verecek 
bir çalışmayı kıza zamanda tamam-
lamayı hedefliyoruz” dedi.

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, Görükle ve Emek hatlarında inşaatlar sürerken, Bursaray’ı 
Kestel ile buluşturacak olan projenin ihalesini 4 Nisan’da yapacak. 

Çalı, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar sanayi bölgelerinin yükünü çekmekte zorlanan 
yolun Beşevler- Yaylacık arasındaki 4 kilometrelik bölümünde yol genişletmele-
rini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Yaylacık, Tahtalı ve Kayapa arasındaki 9 
kilometrelik bölümdeki genişletme çalışmalarına hız verdi.

Kentin doğu batı aksındaki ulaşım so-
rununu raylı sistem projesiyle çözen ve 

Ankara-İzmir karayolunun yükünü de kamu-
laştırma ve yıkım çalışmalarının sürdüğü 30 
metrelik imar yolu ile azaltmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, kent içi dikey yolların 
sağlıklaştırılması için de çalışmaları başlattı. 
Yıllardır konuşulmasına rağmen bugüne ka-
dar somut bir adım atılamayan, İncirli Caddesi 
ile Musababa Caddesi’ni birbirine bağlayan 
Dağyolu Caddesi’nin genişletilmesi için kamu-
laştırma çalışmalarının startı verildi.

Kimseyi mağdur etmeyeceğiz
Mevcut genişliği bazı noktalarda 6 metreye ka-
dar düşen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki 
cadde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının 
ardından 15 metre genişliğe ulaşacak. Çalış-
malar kapsamında yolda kalan 47 ayrı parsel 
üzerindeki 45 adet bina ile 10 adet arsanın 
kamulaştırılacak. Bir taraftan kamulaştırıla-
cak bina sahipleri ile görüşmelere başlanır-
ken Başkan Altepe, Dağyolu Caddesi’nde in-
celemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar’ın da katıldığı 
inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın’dan çalışmalar hakkında bilgi 
alan Başkan Altepe, kamulaştırmalar yapılar-
ken hiçbir bina sahibinin mağdur edilmeyece-
ğini söyledi.
Kent merkezindeki ulaşım sorununun orta-
dan kalkması için yatay yolların yanında dikey 
yollarda da genişletme çalışmalarının şart ol-
duğunu ifade eden Başkan Altepe, “Çalışmalar 
tamamlandığında Davutkadı ile Musababa 
arasındaki ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak. 
Bina sahipleriyle görüşmelerimizi başlattık. 
Herkesle anlaşma yoluna gideceğiz. Kimseyi 
mağdur etmek istemiyoruz. Burada evi kamu-
laştırılan vatandaşlar, bizden aldıkları para-
larla yine bu bölgelerden bir ev satın alabile-
cek” diye konuştu.

Dikey yollarla  
trafik nefes alacak

ç

Raylı sistem ve yeni yolların 
açılmasının yanında mevcut 
yolları genişleterek ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarmayı hedefleyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
yıllardır konuşulan ancak bugüne 
kadar somut bir adım atılamayan 
Dağyolu Caddesi’nin genişletil-
mesi amacıyla kamulaştırma 
çalışmalarını başlattı.

Kestel Hattı’nda 
ihale zamanı

Ulaşım Çalı’ya doğru ‘yol’alıyor



Mart 2011Sehir Postası
.

.6

Yeni nesil vagonlar
Bursa yolunda

Rengi, tasarımı, ekonomisi, ka-
pasitesi ve teknik özellikleriyle 

mevcut vagonlardan farklılık göste-
ren yeni nesil vagonların ilkinin 10 
gün içinde Bursa’da olması bekle-
niyor. Kalan 29 vagonun teslimi ise 
2011 yılı içinde tamamlanacak.
Vagonları üreten Alman Bombar-
dier fabrikasında gerçekleştirilen 
törende konuşan Başkan Altepe, 
şehir içi ulaşımının en önemli aracı 
olan vagonların ilkini teslim almanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Toplam 30 vagondan ulaşan yeni fi-
lonun 2011 yılı içinde tamamlanıp 
Bursa’da raya indirileceğini ifade 
eden Başkan Altepe, “Vagonların ta-
mamlanıp Bursa ulaşımında devreye 
alınması ulaşımda çok büyük rahat-
lama sağlayacak. Bilindiği gibi daha 
önce alınan vagonlar da Alman ma-
lıydı. Ancak, yine bir Alman firması 
olan Bombardier firmasına yaptır-
dığımız yeni vagonlar teknik açıdan 
çok üst düzeyde. Her türlü ulaşım 
konforunu sağlıyor” dedi.
“Sel nedeniyle gecikti”
Almanya’da Ağustos 2010 tarihinde 
yaşanan sel felaketi nedeniyle va-
gon tesliminin birkaç ay geciktiğini 
de hatırlatan Başkan Altepe, “Birkaç 
aylık gecikmeyle de olsa yeni vagonu 
teslim almaktan mutluyuz. Üstlenici 
firma, sel baskınının ardından önce-
liği bizim vagonlara verdi ve ilk ola-
rak da Bursa vagonunu teslim etti. 
Bundan ötürü de ayrıca mutluyuz” 
diye konuştu. Vagonların devamının 
bundan sonra her ay üçer dörder 
adet teslim edileceğini de ifade eden 
Başkan Altepe, “Yaz aylarında Bur-
salılara konforlu bir ulaşım sağlamış 
olacağız. Hatlar bir yandan doğuya 
ve batıya uzanırken, diğer yandan 
eksik olan vagonlarımızı tamamlıyo-
ruz. Önümüzdeki aylarda Bursaray 
üniversite etabının tamamlanması 
ve yeni vagonların gelmesiyle bir-

likte Bursa ulaşım sisteminde yeni 
bir takım planlamalar da yapacağız. 
Bursaray’ın ulaşım sistemimizdeki 
ağırlığı daha da artacak. Şu an gün-
de 150 bin civarında yolcu taşıyoruz. 
Yeni vagonlarla birlikte bu sayı 250 
bin civarına yükselecek. İlave Bur-
saray hatlarının tamamlanmasıyla 
birlikte vagon artış oranından daha 
yüksek oranda yolcu taşıyabileceğiz” 
diye konuştu.
Rengiyle de dikkat çekecek
Tasarım ve teknolojik donanım ola-
rak önceki vagonlardan farklı olan 
yeni vagonların rengini Bursa yeşili 
olarak belirlediklerini de ifade eden 
Altepe, “Bursa ile uyumlu olması 
için araştırmalar yapıyorduk. Çeşit-
li fuarlarda araçları inceledik ve en 
sonunda, fıstıki yeşile yakın olan bu 
renge karar verdik. Bizim bu rengi 
belirlememizden sonra Bombardier 
firmasına bu renk vagon siparişle-
rinin arttığını öğrendik. İlki Bursa 
sokaklarında dolaşacak Bursa yeşili 
vagonların başka ülkelerce de tercih 
edilmesi bizi mutlu etti” dedi.
Öte yandan, yeni nesil 30 vagonun 

Bursa’ya ulaşmasıyla birlikte toplam 
vagon sayısı 78’e ulaşacak.
Yeni nesil ilk vagonun teslim töre-
ninde konuşan Bombardier firması 
Genel Müdürü Volker Eickhoff ise, 30 
vagondan oluşan filonun ilkini teslim 
etmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Kalan 29 aracı da yılsonun-
dan önce teslim etmeyi hedefledik-
lerini ifade eden Eickhoff, vagonları 
Bursa sokaklarında görmekten bü-
yük mutluluk duyacaklarını kaydetti.
İlk vagonu teslim alan Başkan Altepe 
ve Bursa heyeti, ilk sürüşü fabrika 
sahasında gerçekleştirdi. Genel Sek-
reter Seyfettin Avşar, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın, Danışman-
lar Taha Aydın ve Levent Fidansoy ile 
meclis üyelerinin katıldığı törenin ar-
dından; Marsilya, Roterdam, Frank-
furt ve Dortmunt gibi Avrupa’nın 
önemli kentlerine vagon üreten 
Bombardier’in üretim tesisleri gezil-
di. Başkan Altepe, üretim bandındaki 
yeni Bursaray vagonlarının yapımını 
izledi. Başkan Altepe, Bombardier 
firması Raylı Sistemler Başkanı Ger-
mar Wacker ve mühendislerinden 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bursa’da ulaşım sorununu, raylı sistem, yeni yol-
lar ve kavşak düzenlemeleriyle ortadan kaldır-

mayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan 
da mevcut yaya üstgeçitlerini Bursa’ya yakışır hale 
getiriyor. Acemler üstgeçidi ve Gençosman yaya üst-
geçitlerini modernize ederek, vatandaşların kullanı-
mına açan Büyükşehir Belediyesi Beşyol ve Ovaakça 
yaya üstgeçitlerinin de proje çalışmalarını tamamladı. 
Çağdaş mimari çizgileriyle dikkati geçen her iki üst-
geçit, bulundukları bölgelere ayrı bir değer katacak.
Engelliler unutulmadı
Projesi tamamlanan her iki üstgeçitte de engelli va-
tandaşlar unutulmadı. Beşyol üstgeçidinde engelli 
vatandaşların rahatlıkla karşıdan karşıya geçebil-
meleri için asansör inşa edilecek. Mevcut üstgeçidin 
bulunduğu yere yapılacak olan yeni üstgeçit, 53 met-
re uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5.65 metre 
yüksekliğinde olacak. Ovaakça’ya yapılacak üst geçitte 
ise merdiven yerine rampa uygulaması kullanılacak. 
Merinos AKKM önünde olduğu gibi engelli vatandaş-
lar bu rampadan tekerlekli sandalyeleriyle rahatlıkla 
karşıdan karşıya geçebilecek. Ovaakça üstgeçidi de 44 
metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5.70 met-
re yüksekliğinde inşa edilecek.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk 
Müziği korosu tarafından Tayyare Kültür Mer-

kezi Büyük Salonda gerçekleştirilen etkinliğe Vali 
Yardımcısı Mustafa Güney, Bursa Kent Konseyi Başka-
nı Mehmet Semih Pala ile Bursa Valiliği İl Özürlüler 
Kurulu Koordinatörü Sadık Zeybek ve çok sayıda ko-
nuk katıldı. Konserin açılış konuşmasında Engelliler 
Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi olarak her alanda faaliyet göster-
diklerini söyledi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Meh-
met Semih Pala ise yaptığı konuşmasında Engelliler 
Meclisi’nin engelli vatandaşların seslerini duyuran 
önemli bir platform olduğunu belirtti. Engelliler Mec-
lisi Korosu’na Büyükşehir Belediye Konservatuarı 
Halk Müziği Orkestrası eşlik etti. Birbirinden güzel 
türkülerin söylendiği konserin sonunda Vali Yardım-
cısı Mustafa Güney ve Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala tarafından şef Kemal Kamalı’ya 
çiçek takdim edildi.

Bursa şehir içi ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak, yeni nesil 30 Bursaray va-
gonundan ilki, Başkan Altepe başkanlığındaki Bursa heyeti tarafından Almanya’da 
törenle teslim alındı. Yeni vagon, Almanya’dan karayoluyla İtalya’ya, buradan da 
denizyoluyla İstanbul’a ulaştırılacak. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından mo-
dernize edilen yaya üstgeçitleri, çağdaş 
kent aksesuarları haline geliyor. 

Gönüllerde  
taht kurdular

Üstgeçitler 
modernize 
ediliyor
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Mudanya çevre yolu için 
yıkımlar başladı

Bursa’da ulaşım sorununu 
raylı sistem ve kavşak düzen-

lemelerinin yanında alternatif yeni 
yollar açarak çözüme kavuşturmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
merkeze bağlı ilçelerde de ulaşım 
yatırımlarına hız verdi. Bursa’nın 
sahille buluşma noktası olan bu 
nedenle de özellikle yaz aylarında 
trafik ve otopark sorununun had 
safhaya ulaştığı Mudanya’daki so-
run da çevre yolu projesiyle çözüme 
kavuşturuluyor. Mudanya Belediye-
si tarafından 27 yıl önce 1/1000 ve 
1/5000’lik planlara işlenen ancak 
bir türlü hayata geçirilemeyen Mu-
danya-Bursa Çevre Yolu için devre-
ye giren Büyükşehir Belediyesi, yol 
üzerinde kalan 20 binadan 15’ini 
kamulaştırırken, anlaşma sağlana-
mayan 5 bina ise hukuk yoluyla ka-
mulaştırılacak. Anlaşma sağlanan 
binalardan ikisinin yıkımı düzenle-
nen törenle yapıldı.
Törende konuşan Büyükşehir Baş-
kanı Recep Altepe, “Bursa’nın sa-
hili, gözbebeği Mudanya’da trafiği 
rahatlatacak bir projeyi başlattık. 
Mudanya’nın sağlıklı ve yaşanabilir 
bir ilçe olması ve kent ekonomisi-
nin gelişmesine katkı sağlamasını 
hedefliyoruz. Çevre yolu için 15 
parselde anlaşma sağlandı ancak 
5 parselde anlaşma sağlanamadı. 
Mahkemeye verdik. Sonucu bekliyo-
ruz. Çevre yolu Mudanya’da trafiği 
rahatlatacak. Yaklaşık 3 milyon TL 
kamulaştırma bedeli olan bölgede, 
bugün tapusu alınan ve boş olan 2 
binanın yıkımını yapıyoruz. Bu yaz 
bu yolumuzu açalım, hem Mudanya 
rahatlasın hem de ziyaretçiler nefes 
alsın” dedi.
“Mudanya’nın adını  
tüm ülke duyacak”
Mudanya Belediye Başkanı Ha-
san Aktürk ise Büyükşehir 

Belediyesi’nin çalışmalarının ilçeye 
değer kattığını ifade ederek, “Özel-
likle bu dönem büyük gelişmelerin 
yaşandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu 
dönem Mudanya’nın küçük gücünün 
yanında Büyükşehir Belediyesi’nin 
gücü ve devletin desteğiyle ilçenin 
yaşam kalitesini değiştirecek önem-
li çalışmalar yapılıyor. Çevre yolu-
muz ilçemizin geliş gidiş istikameti-
ni düzenleyecek ve yolun bitmesiyle 
beraber önemli bir trafik sorununu 
ortadan kaldıracak. Büyükşehir Be-
lediyesi, ilçemizde asfalttan başla-
yarak Mudanya’nın ücra köşelerine 

kadar çok sayıda hizmet yapıyor. 
Sahil projesi başta olmak üzere ilçe-
nin geleceğine yönelik, devlet ve ye-
rel yöneticilerin desteğiyle yapılan 
projelerin, Mudanya’nın adını tüm 
ülkeye ve ülke dışına duyuracağına 
inanıyorum” şeklinde konuştu.
Mudanya’ya hastane müjdesi
AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan da Mudanyalıların ya-
pılan çalışmalardan memnun oldu-
ğunu söyledi. Tutan, ilçeye yapılan 
hizmetlerin önemine değinerek, 
“Mudanya Bursa’nın denizi. Burada 
yapılanları sadece Bursalılar de-
ğil İstanbullular da görüyor” dedi. 
Tutan, Tepedevrent bölgesinde sı-
kıntı yaşandığını ifade ederek, böl-
geye bir yaya geçidi yapılması ge-
rektiğini belirtti. Tutan ayrıca, 28 
Nisan’da 100 odalı Mudanya Devlet 
Hastanesi’nin ihalesinin yapılaca-
ğını ve hastanenin temelinin bu yıl 
içinde atılacağını müjdeledi.
Konuşmaların ardından törene katı-
lan protokol, iş makinesinin başına 
geçerek yıkımı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’ndeki otobüs şoförleri 
arasında 2010 yılında gösterdiği performansla 

‘yılın şoförü’ seçilen Ali Osman Özmert, Büyükşehir 
Belediyesi konferans salonunda yapılan törende pla-
ketini, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’den 
aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın, Top-
lu Taşıma Şube Müdürü Mesut Emir ile otobüs şo-
förlerinin katıldığı törende konuşan Başkan Altepe, 
“Bursa’ya hizmet etmek bizim görevimiz. Görevimizin 
hakkını vermeliyiz. Bizler de yaptığımız işin en iyisi-
ni yapmaya çabalıyoruz. Ecdadımızın emaneti olan 
Bursa’ya hizmet etmek bize onur ve şeref veriyor. Tek 
görevimiz halkımızı mutlu etmektir” dedi.
“Marifetler iltifata tabidir”
Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıktan sosyal belediyeci-
liğe kadar yaşamın her alanında vatandaşın yanında 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, bir medeniyet 
şehri olan Bursa’nın her konuda örnek olması gerekti-
ğini dile getirerek, vatandaşlardan Bursa Otobüs İşlet-
mesi (BOİ) otobüs şoförleriyle ilgili olarak sürekli tak-
dir duyduklarını belirtti. “Marifetler iltifata tabidir” 
diyen Başkan Altepe, başarılı çalışmalarıyla dikkat 
çeken ve yapılan sınavda 84 puan alarak yılın şoförü 
seçilen Ali Osman Özmert’e plaketle Cumhuriyet altını 
ve takım elbise hediye etti.

Gemlik Yelken Kulübü üyeleri, Başkan Altepe’yi 
Acemler’deki makamında ziyaret ederek başarı-

nın haklı gururunu paylaştılar. Muğla Bodrum’da ger-
çekleştirilen Amiral Turgut Reis Yelken Yarışları’nda 
takımlarından Hasan Sağ’ın Türkiye ikincisi olduğunu 
kaydeden sporcular, Bursa’da yelken sporunun geliş-
mesi adına kendilerine destek veren Başkan Altepe’ye 
teşekkür ettiler.
Başkan Altepe de Gemlik Yelken Kulübü’nün başarısı-
nın Bursa’yı onurlandırdığını ifade ederek, “Bursa’nın 
denizini herkese göstermek bizler için çok önemli. 
Bursa dendiğinde sadece Uludağ değil aynı zamanda 
kıyı şeritleriyle de bilinen bir turizm kenti akla gel-
melidir. Bu anlamda Turgut Reis’te düzenlenen bu 
yarışlarda Bursa’yı gururla temsil eden Gemlik Yelken 
Kulübü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Sporculara spor çantası hediye eden Başkan Altepe, 
diğer turnuvalarda da bu başarıların artarak devam 
edeceğine inandığını belirtti.  

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi’nce 1984 yılında planlara işlenmesine 
rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Mudanya-Bursa Çevre Yolu üzerinde kalan 
binaların yıkım çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, ‘yılın şoförü’ olarak belirlenen Ali 
Osman Özmert’e ödülünü verdiği tö-
rende, otobüs şoförlerinin belediyenin 
vatandaşla ilk temas noktası olduğunu 
belirterek, güler yüzlü hizmetin büyük 
önem taşıdığını söyledi.

Yılın şoförü 
ödüllendirildi

“Yelkenciler 
Bursa’nın gururu”

ç
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Bursa’nın tarihi ve turistik mekan-
larını gezen Türkmen Heyet, daha 

sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Kent Hali’nde incelemelerde 
bulundu. Gerek sebze ve meyvelerin de-
polandığı alanlar gerekse laboratuvarı 
gezen heyete, çalışma sistemi hakkında 
bilgiler verildi. İki kardeş ülke arasın-
daki ticari ilişkileri daha da artırmak 
istediklerini bu nedenle de Türkiye’nin 
farklı kentlerinde telaşlarda bulunduk-
larını ifade eden Türk-Türkmen İş Kon-
seyi Başkanı Sefa Gömdeniz, “Bursa sa-
nayii ve ticari hareketlilikle Türkiye’nin 
en önemli kentlerinden biri. Kent Hali 
de böyle bir kente yakışan nadide bir 
tesis olmuş” dedi. Kent Hali hakkında 
yetkililerden bilgi alan heyete Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı 
Gülsüm Anafarta eşlik etti.

Bursa´da geçtiğimiz 
hafta yapılan genel 

kurulda Osmangazi Ziraat 
Odası Başkanlığı görevine 
Ahmet Doğan seçildi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe de Doğan’ı, 
Göktaş İşhanı’nda faali-
yet gösteren Osmangazi 
Ziraat Odası’nda ziyaret 
etti. Ahmet Doğan’a yeni 
görevinde başarılar dile-
yen Başkan Altepe, “Bur-
sa, tüm güzelliklerinin 
yanında aynı zamanda bir 
tarım şehri. Verimli toprakları bulunan 
Bursa’da şeftali, sofralık zeytin, Yenice 
armudu gibi birçok ürün yetiştiriliyor. 
Toprakların, çiftçinin emeğinin ve kentte-

ki ovanın korunması noktasında gereken 
desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Bursa’da Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan başlatılan uygulama ile ilk kez tarım 
arazilerinin korunması noktasında çalış-

malar yapıldığına dikka-
ti çeken Başkan Altepe, 
“Bursa’da tarımsal alanın 
ve verimli arazilerin ko-
runmasına, derelerin te-
mizlenmesine önem veri-
yoruz” dedi.
Osmangazi Ziraat Oda-
sı Başkanı Ahmet Doğan 
da çalışmalarından bah-
settiği ziyarette, tarımın 
öneminin bilinciyle faa-
liyetlerini sürdüreceğini 
kaydetti. Ziyarette Osman-

gazi Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri 
Hakan Ekim, Sabri Akçalar, Kadri Albay-
rak, Kenan Özek, İsmail Akbudak ve Sadık 
Yıldız ile odaya üye çiftçiler de katılarak 
sıkıntılarını Başkan Altepe’ye anlattı.  

Avrupa Birliği sürecinde kent kon-
seylerinin işlev üstlenmesi ve sivil 

toplum kuruluşlarının sürece hazırlan-
ması konularının görüşüldüğü toplantıda 
konuşan Proje Uygulama Daire Başkanı 
Bülent Özcan, bu konuda işbirliğine hazır 
olduklarını dile getirdi. Özcan, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) 

işbirliğinde kent 
konseylerinin ön-
cülüğünde ve sivil 
toplum kuruluş-
larının AB hazır-
lık sürecine dahil 
edilebilmesi için 
proje başlatabile-
ceklerini söyledi.

Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin ise, geçtiğimiz yıl 
İstanbul’da gerçekleştirilen ve kent 
konseylerinin de davet edildiği “Sivil 
Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB 
Üyeliği Yolunda” 4. Sivil Toplumla Di-
yalog Toplantısı’nda AB sürecinde kent 
konseylerin ve sivil toplum kuruluşları-
nın etkin hale getirilebilmesinin sonuç 
bildirgesine yansıtıldığını söyledi. Genel 
Sekreter Keskin, bu konuda sivil toplum 
kuruluşlarının çatı kurumu olan kent 
konseylerinin aktif olarak yer alması ge-
rektiğine vurgu yaptı.

Türkmen heyet 
Kent Hali’nde

“Bursa’nın tarım kimliği korunmalı”

Kent konseyleri  
AB Genel Sekreterliği’nde

“Engellerin kaldırılmasında 
Bursa öncü kent olacak”

ç

ç

ç
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve engelli vatandaşların sıkıntılarını mercek 
altına alan “1. Haklarımızın Farkındayız Paneli” yoğun bir katılımla yapıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, genel kurulda Osmangazi Ziraat Odası Başkanlığı 
görevine seçilen Ahmet Doğan’ı makamında ziyaret ederek, oda üyelerinden çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Bursa’ya gelen Türk-
Türkmen İş Konseyi Başkanı 
Sefa Gömdeniz ve bera-
berindeki Türkmen heyet, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımları ve tesislerini de 
incelemelerde bulundu.

Engelli vatandaşların sorunlarının 
ve çözüm yollarının tartışmaya açıl-

dığı ‘1. Haklarımızın Farkındayız Paneli’ 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Me-
rinos AKKM) yapıldı. Panele, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yanı 
sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Lok-
man Ayva, Bursa Milletvekilleri Mehmet 
Emin Tutan ve Sedat Kızılcıklı, Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti 
İl Başkanı Sedat Yalçın, Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Semih Pala, kurum 
amirleri, engelli derneklerinin yöneticile-
ri ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.
“Engellilerle birlikte  
hareket ediyoruz”
Panelin açılışında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, engelli-
lerin en önemli kesim olduğunu söyledi. 
Türkiye genelinde 10 milyona yaklaşan 
engelli nüfusunun Bursa’da da 300 bin 
civarında olduğunu dile getiren Başkan 
Altepe, “Ülke olarak gelişiyoruz. Bu yüz-
den bu konuda acele ediyoruz. Engelli 
kardeşlerimizin artık kent hayatına ka-
tılması, dünya nimetlerinden daha fazla 
istifade etmesi, 4 duvar arasında kapalı 
kalmaması ile ilgili yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
attığımız tüm adımlarda engelli kardeş-
lerimizle birlikte hareket etmeye özen 
gösteriyoruz. Sadece Bursa’nın değil, 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı 
olarak bu bölgemizin engellerin kaldırıl-
ması konusunda Türkiye’de öncü olma-
sını istiyoruz. Bu konuda bakanlığımızla 
protokolümüzü yaptık ve çalışmalarımı-
zı da başlattık” dedi.
Şehirde artık engellilerin yaşadığının fark 
edildiğini anlatan Başkan Altepe, eksikle-
rin giderilmesi için ciddi şekilde çalıştıkla-
rını vurguladı. Bu konuda ortak çalışılma-
sı, gereken güçlerin bir araya getirilmesi 
durumunda çözümün en kısa sürede sağ-
lanacağına dikkat çeken Başkan Altepe, 
“Bu konuda güzel adımlar atılıyor. Engel-
lilere yönelik tesislerin geliştirilmesi, ek-
sikliklerin giderilmesi gibi tüm konulara 
talibiz. Önümüzdeki günlerde kurulacak 
olan eğitim kurumlarına, sağlık kurumla-
rındaki eksikliklerin giderilmesine ve her 
türlü faaliyette Büyükşehir Belediyesi ola-

rak öncülük yapacağız” diye konuştu.
“Engelliler devletin  
sorumluluğunda”
AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Emin 
Tutan ise, geçen dönem çıkartılan Özür-
lüler Yasası’nın henüz yürürlüğe girme-
mesine rağmen, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe‘nin toplu taşıma 
araçlarını engellilerin rahat kullanabile-
ceği hale getirmesinin mutluluk verici ol-
duğunu kaydetti. AK Parti’nin engellileri 
sadece anne ve babanın sorumluluğunda 

değil, devletin sorumluluğunda gördüğü-
nü söyleyen Tutan, “2023 yılına kalmadan 
tüm engellilerin normal insanların sahip 
olduğu haklara sahip olmasını temenni 
ediyorum” dedi. AK Parti İstanbul Millet-
vekili Lokman Ayva ise, 2003 yılı başın-
dan 2010 yılına kadar 178 bin 577 engelli 
vatandaşın işe yerleştirildiğini belirterek, 
eğitimden sağlığa bir çok alanda engelli-
ler için önemli düzenlemeler yapıldığını 
vurguladı. Programın sonunda protokol 
tarafından konuşmacılara plaket verildi.
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Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 
Bursa Şubesi’nin yeni Başkanı Bü-

lent Sezgin ve yönetim kurulu üyeleri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. Bugüne kadar 
ÇGD’ye verdikleri destekler nedeniyle 
Başkan Altepe’ye teşekkür eden Sezgin, 
“Bizler de kamuoyunu bilgilendirme ne-
deniyle bir kamu görevi yapıyoruz. Ge-
rek gazeteciler olarak gerekse bir sivil 
toplum örgütü olarak Bursa’ya yararına 
olan her projenin destekçisiyiz. Bu ko-
nuda bu kentte yaşan bireyler olarak da 
üzerimize düşeni yapmaya her zaman 
hazırız” dedi.
“Acelemiz Bursa için”
Stadyumdan, raylı sistem ve tramvay 
üretimine kadar kenti geleceğe taşıya-
cak bir çok projenin startını verdiklerini 
hatırlatan Başkan Altepe ise bu konuda 
sivil toplum kuruluşları başta olmak 
üzere tüm kent dinamiklerinden destek 
aldıklarını kaydetti. Uzlaşmacı bir tutum 
içinde çözüm bekleyen birçok sorunun 
ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan 
Altepe, “Bu kentte yaşayanların tamamı-
nın ortak tek noktası Bursa. Bu nedenle 
bizim de acelemiz Bursa için. Bursa’nın 
tanıtımı ve bu kentin değerlerinin en 
iyi şekilde pazarlanması açısından ba-
sına da büyük görevler düşüyor. Bizim 
amacımız bu kente fazladan bir hizmet 
daha kazandırabilmek. Bu doğrultuda 
tüm sivil toplum kuruluşlarına olduğu 
gibi basın kuruluşlarımıza da her zaman 
destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Bursasporlu Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (BURSİAD) Başkanı 

Turgut Topçu ve yönetim kurulu üye-
leri Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’yi ziyaret etti. Bursa’ya ve 
Bursaspor’a katkı vermek için böyle bir 
dernek kurduklarının altını çizen BUR-
SİAD Başkanı Topçu, “İşadamları olarak 
Bursaspor’a elimizden gelen desteği 
sağlamak adına bir araya geldik. Bü-
yükşehir Belediyesi’nce yaptırılacak 
olan stadyumda hem Bursa için hem 
de Bursaspor için önemli bir proje. Bu 
stadyum konusunda belediyemiz ya-
nındayız ve üzerimize düşen ne varsa 
yapmaya hazırız” dedi. 

İşadamlarının bir araya gelerek Bursa-
spor’a hizmet için bir dernek kurması-
nın Bursa için büyük bir şans olduğunu 
dile getiren Başkan Altepe ise, Bursa gibi 
bir sanayi kentinin Barcelona gibi kendi 

marka takımını oluşturabilecek güçte 
olduğunu vurguladı. Stadyum projesini 
de bu gücü arkalarına alarak hayata ge-
çireceklerini ifade eden Başkan Altepe, 
“Birlik ve beraberlik ruhu şampiyonlu-
ğu getirdi. Bundan sonra da Bursaspor 
sürekli Avrupa kupalarında oynayacak 
bir takım olduğunu herkese gösterdi. 
Bursa’ya yakışan bir stadyumun hem 
kent dinamiklerinin hem de kurum ve 
kuruluşlarımızın destekleriyle hayata 
geçireceğiz. Ufak destekler büyük so-
nuçlara vesile olur. Dünyada parmakla 
gösterilen bir stadyumu Bursa’ya ka-
zandıracağız” diye konuştu.

“Bursa için 
acelemiz var”

“Marka takımımızı oluşturacak güçteyiz”

Zindankapı gün yüzüne çıkıyor ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, tarihi yeniden canlandıracak çalışmalarına günbegün devam ediyor. 
Bursa’da Suriçi bölgesini hareketlendirecek tarihi surların ayağa kaldırılması projesi kapsa-
mında Zindankapı’da mevcut binaların yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, stadyumdan, 
raylı sistem ve tramvay üreti-
mine kadar Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak bir çok projenin 
startını verdiklerini belirte-
rek, “Bursa için acelemiz var” 
dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Alacahırka Alâattin 

Mahallesi’nde yaptığı incelemelerde Bü-
yükşehir Belediyesi Projeler Koordinatö-
rü Aziz Elbas ile Fen İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten’den çalışmayla ilgili bilgiler 
aldı. Bursa’nın yaşayan bir tarih kenti 
olması yönünde çalışmalarını aralıksız 
sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alte-
pe, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
Bursa’nın kent ziynetlerini ortaya çıka-
racak projelerimizi hızla sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz dönem başlattığımız sur pro-
jesi, Bursa’da hayata geçirilen en önemli 
projelerin başında geliyor. Bir tarih ve 
kültür başkenti olan Bursa, aynı zaman-
da 3500 yıllık bir yerleşim. Osmanlı ön-
cesi dönemin yaşandığı eski Bursa da 
Suriçi’nde. Bu bölgedeki surların tama-
men ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. 
Ana kapı Saltanat kapı, Yer kapı ve Fetih 
kapının ardından kentin batı bölgesine 
ve güneye, Uludağ’a bakan surların ek-
sik kalan kısımlarının tamamlanmasıyla 
ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye 
konuştu. 
Kamulaştırmalar devam ediyor
Başkan Altepe, kentin batısına bakan 
cephedeki Zindankapı ve Muradiye ta-
rafındaki Kaplıcakapı’da yapılan çalış-
malar hakkında verdiği bilgilerde, “Bu 
noktalarda da ihaleleri gerçekleştirdik. 
Bir yandan da kamulaştırmalarımıza de-
vam ediyoruz. Cilimboz deresine bakan 
bölgede şu ana kadar 10 bina kamulaş-
tırıldı. Kamulaştırmalarla birlikte sur in-
şaatları, restorasyon ve rekonstrüksiyon 

çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şu anda 
Zindankapı ve kulenin de içinde bulun-
duğu 4 bina kaldırılıyor. Yıkımdan sonra 
Zindankapı restorasyonu hızlı bir şekilde 
başlayacak” dedi.
Zindanlar ortaya çıkacak
Tarih kenti Bursa’yı ortaya koyan güzel 
çalışmalar yapıldığına değinen Başkan 
Altepe, “Bu güzel çalışmaların başlama-
sıyla bölgeye de hava katmış olacağız. 
Bu eksikliklerin tamamlanmasıyla, sur 
içinde 3400 metrelik alanda yapılan 
çalışmalar birkaç yılda bitecek. Eski 
Hisar bölgesi kısa zamanda ayağa kalk-

mış olacak ve Bursa insanların zevkle 
gezeceği bir mekana kavuşacak” şek-
linde konuştu. Bursa surlarının tama-
men ayağa kaldırılarak kentin zengin-
liklerinin gözler önüne serileceğini ve 
bu durumun da kent turizmine katkı 
sağlayacağını kaydeden Başkan Altepe, 
bölgede Bursa kalesinin zindanlarının 
bulunduğunu, yıkımdan sonra da Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Müze 
Müdürlüğü kontrolünde yapılacak ar-
keolojik kazılarla Zindankapı’ya da adı-
nı veren bu zindanların ortaya çıkarıla-
cağını dile getirdi.
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Ayvalı Dere temiz akacak

Baca temizliğine dikkat

Özellikle Büyükşehir sınırlarına 
sonradan dahil olan ilçe beldeler-
de altyapının yetersiz olduğunu göz 

önünde bulunduran Büyükşehir Belediye-
si, bu bölgelerdeki yatırımlarına hız verdi. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nilüfer 
İlçesi’ne bağlı Çalı, Yaylacık ve Tahtalı böl-
gelerinde sürdürülen kanalizasyon hattı 
çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç’ten 
çalışmalar hakkında bilgi aldı
“Tüm eksikler giderilecek”
Sağlıklı altyapı olmadan üst yapının iyi ol-
masının bir anlam ifade etmediğini belir-
ten Başkan Altepe, büyükşehir sınırlarına 
sonradan dahil olan beldelerdeki eksik 
olan altyapı yatırımlarının tamamlanması 
için yoğun bir çaba içinde olduklarını söy-
ledi. Nilüfer ilçesi sınırlarında kalan Çalı, 
Kayapa, Hasanağa, Akçalar bölgelerinde 
ulaşımdan altyapıya kadar birçok projenin 
startını verdiklerini hatırlatan Başkan Alte-
pe, “Kanalizasyon atıklarının, başta Ayvalı 

Dere olmak üzere çevreden geçen derelere 
bırakılması en önemli sorunlardan biriydi. 
Bu sorunun ortadan kaldırılması için ge-
rekli çalışmaları başlattık. Çalı, Yaylacık ve 
Tahtalı bölgesindeki tüm kanalizasyonları 
birleştirerek disipline ediyoruz. Yaklaşık 
30 kilometrelik hatla bölgedeki kanalizas-
yon atıklarını arıtma tesisine aktaracağız. 
Bu sayede Ayvalı Dere başta olmak üzere 
çevredeki dereler daha da temiz akacak” 
dedi.
Sadece bu bölgedeki altyapı çalışmalarının 
3 milyon TL’yi bulduğunu ifade eden Baş-
kan Altepe, Nilüfer’in diğer bölgelerindeki 
içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı 
çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de söz-
lerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye ve İnsan Kaynakları 

Daire Başkanlıkları tarafından 
itfaiye personeline yönelik dü-
zenlenen eğitim, Gençosman’daki 
İtfaiye Daire Başkanlığı toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. Eği-
timde vatandaşlara duyarlılık 
çağrısında bulunan Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan, “Ülkemizde çıkan 
yangınların başında baca yan-
gınları geliyor. Farkında değiliz 
ama baca yangınları çok önemli 
bir konu. Bu yıl aramıza katılan 
itfaiye personelinin bu konuda 
bilgi ve deneyimlerini geliştirmek 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Eğitim sonunda personelimiz 
bu konuda yeterince bilgi sahibi 
olacak ve baca yangınlarına pro-
fesyonelce müdahale edebilecek” 
dedi.

Yangınların hiçbir zaman yaşan-
mamasını temenni ettiğini söy-
leyen Doğan, çıkan yangınları 
kategorize ettiklerinde baca yan-
gınlarının ilk üç sıraya girdiğini ve 
bunun engellenmesi konusunda 
vatandaşlara da önemli vazifeler 
düştüğünü vurguladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
re Başkanlığı Baca Eğitim Uzmanı 
Muhammed Canlı da eğitimde, 
baca temizliğinin önemine deği-
nerek, herkesin yılda en az 1 kez 
bacalarını temizlemesi gerekti-
ğini ifade etti. Baca yangınlarının 
başlıca nedeninin vatandaşların 
baca temizliğine önem vermeme-
si olduğunu dile getiren Canlı, bu 
tedbir alınmadığı takdirde kar-
bonmonoksit zehirlenmelerine 
neden olduğunu ve çevreye çok 
önemli zararlar verdiğini ifade 
etti.

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Çalı ve Kayapa bölgelerin-
den geçen Ayvalı Dere’nin ıslah çalışmalarını sürdürürken bir 
taraftan da kirliliğe neden olan etmenleri ortadan kaldırıyor. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl görev-
lerine başlayan 50 itfaiye erine ‘Baca ve Yağlı 
Kanal Temizleme Eğitimi’ verildi.

ç

ç
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Hemşehri dernekleri dayanışma için buluştu

Engellilerden dayanışma örneği

Bursa’daki hemşehri ve 
soydaş dernekleri arasın-

daki iletişimin güçlendirilmesi 
ve kent yararına çalışmalar ya-
pılması amacıyla faaliyet gös-
teren ‘Hemşehri Dayanışma 
Dernekleri Çalışma Grubu’, Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) toplandı. Bur-
sa Rumeli Dernekleri Federas-
yonu, Bursa Ağrılılar Derneği, 

Bilecikliler Derneği, Bursa Da-
daşlar Derneği, Bursa Antalya-
lılar Derneği, Bursa Sarıkamış 
Derneği, Bursa Muğlalılar Der-
neği, Bursa Birleşik Kafkasya 
Derneği, Bursa Afyonkarahi-
sarlılar Derneği, Karadenizliler 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 
Bursa Çankırılılar Derneği ve 
Kastamonulular Derneği tem-
silcilerinin hazır bulunduğu 

toplantıya, Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala ve 
Bursa Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi Cemil Tekin konuk 
oldu.
Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, toprakla-
rından bir cihan devleti çıkaran 
Bursa’nın özel bir kent olduğu-
nu söyledi. Her nimeti içerisin-
de barındıran Bursa’nın tarihin 

her döneminde insanları kendi-
sine çektiğini belirten Başkan 
Pala, “Göç edenler bu şehirde 
har zaman anlaşmış, kardeş ol-
muştur. Bursa, farklı kültürden 
insanların barış içerisinde ya-
şadığı örnek bir şehir olmuştur. 
Bu yüzden Bursa’da yaşayanla-
rın görevi ve misyonu daha faz-
ladır” dedi.
Çalışma Grubu temsilcisi Bursa 

Dadaşlar Derneği Başkanı Lütfi 
Taşçı ise, hemşehrilerinin kent-
le olan sosyal bağlarını güçlen-
dirmek ve yaşadıkları kentin 
farkına varmalarını sağlamak 
istediklerini ifade etti. Taşçı, 
Erguvan Bayramı kapsamında 
‘Hemşehri Dernekleri Fuarı’ 
açmayı planladıklarını, dernek 
ziyaretleri, seminerler düzenle-
mek istediklerini belirtti.

Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’ndeki (Merinos 

AKKM) Bursa Kent Konseyi ofis-
lerinde gerçekleşen ziyarette, 
engelliler meclislerinin yönetim 
kurulu üyeleri hazır bulundu. 
Projeler Ofisi Görevlisi Yıldız 
Odaman Cindoruk’un Bursa 
Kent Konseyi’nin yapısı ve ça-
lışmaları hakkında bilgi ver-
diği toplantıda konuşan Bursa 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim Sönmez, 1997 
yılından bu yana engellilere 
faydalı olabilmek için çalıştık-
larını söyledi. Her hafta düzen-
ledikleri toplantılara bir kurum 
yetkilisini davet ettiklerini ve o 
konuda engellilerin bilgilendi-
rildiğini anlatan Sönmez, “Okula 
gidemeyenler için okuma-yaz-
ma kursları düzenliyoruz. Kur-
duğumuz futbol takımı ve Türk 
Halk Müziği korosu ile engelli-
lerimizin hayata bağlanmalarını 
sağlıyoruz. Bir engelli gol attı-

ğında veya sahnede şarkı söyle-
diğinde dünyalar onun oluyor” 
diye konuştu.
Kocaeli Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı Emine Cebeci 
ise 1999 depreminin ardından 
yerel gündem çatısı altında ça-
lışmalara başladıklarını ifade 
etti. Kendisinin de deprem so-
nucu engelli olduğunu dile ge-
tiren Cebeci, “Kocaeli’de hala 
deprem engellilerinin rehabili-
tasyonu için uğraşıyoruz. Mec-
lisimiz engelli derneklerinin 
temsilcilerinden ve yerel yöne-
ticilerden oluşuyor. Bursa’daki 
engellilerin davalarına sahip 
çıktığını gördüğümüz için mutlu 
olduk. Bursa ile ortak çalışma-
lar gerçekleştirmek ve fikir alış-
verişinde bulunmak istiyoruz” 
dedi.
Toplantının ardından engelliler 
meclislerinin üyeleri, Bursa’nın 
tarihi mekanlarını gezdi.

Bursa Kent Konseyi ‘Hemşehri Dayanışma Dernekleri Çalışma Grubu’ tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 
dernekler arasındaki işbirliğin artırılması ve yapılabilecek etkinlikler konuşuldu.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Kocaeli Kent 
Konseyi Engelliler Meclisi’ni ağırladı. Dayanışma 
örneğinin yaşandığı toplantıda, engellilerin sosyal 
yaşama adaptasyonu ile ilgili ortak çalışmalara 
imza atma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ç

ç
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TKM’de türkü ziyafeti
ç

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) organizasyonunda, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türk – Fransız Kültür Derneği ve Fransa Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Fransız Filmleri Haftası, 3 önemli filmi Bursalılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dü-
zenlenen kültürel faaliyetlerin plan-
landığı ve Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı kültürel mekanlarda yapılmak 
istenen etkinliklerle ilgili gelen talep-
lerin değerlendirildiği ‘Kültür Sanat 
Koordinasyon Kurulu’ toplandı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) Bursa Kent Konseyi’nin ev sahipliğin-

de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve 
Kültür Sanat Koordinasyon Kurulu Başkanı Neşet 
Çakmaklı, Büyükşehir Belediyesi’ne gelen etkinlik 
taleplerinin kurul tarafından değerlendirildiğini 
söyledi. Gelen talepleri kurulun tek tek irdelendi-
ğini belirten Çakmaklı, “Her hafta Salı günü kurul 
toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Kurulda sadece 
belediyemize gelen talepleri değil, belediyemiz ta-
rafından gerçekleştirilecek etkinlikleri de planlı-
yoruz. Gerek Bursa halkı, gerekse belediyemiz için 
yararlı olacak etkinlikleri düzenlemek isteyenleri 
çağırıyor ve görüşüyoruz. Yararlı olacağını düşün-
düğümüz etkinliklere destek olmaya çalışıyoruz. 
23 Nisan’da ve Kutlu Doğum haftalarında etkin-
likler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Merinos AKKM Ge-
nel Koordinatörü Mehmet Semih Pala ise, “Kültür 
Sanat Koordinasyon Kurulu, belediyemizin dışa-
rıya dönük çalışmalarını planlıyor. Buradan çıkan 
kararlar medya ve Bursa halkına yansıyor. Şehri-
mizin sanat ve kültür hayatının önemli bir mer-
kezi haline gelen Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
de yakın zamanda Bursa ve Türkiye’nin dünyaya 
açılan penceresi olacaktır. Bursa halkı rahatlıkla 
Merinos’a girip çıkabiliyor. Tesislerin açıldığı gün-
den bugüne kadar 200 bin kişi etkinliklere katıl-
dı” diye konuştu.
Bursa’nın kültür ve sanat hayatına ilişkin etkin-
liklerin planlandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sanat Koordinasyon Kurulu şu isimlerden 
oluşuyor: “Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Neşet Çakmak-
lı, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ahmet 
Erdönmez, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Hüseyin Koçak, Ar-Ge Şube Müdürü Aziz Elbas, 
Kültür Şube Müdürü Hüseyin Toprak, Protokol ve 
Dış İlişkiler Şube Müdürü Turgay Mercan, Basın 
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden Saffet Yıl-
maz ve Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes 
Battal Keskin.”

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
yapılan etkinlikte biyogra-

fik özellikteki ‘Coco Chanel’den 
Önce’, Michael Haneke’nin yö-
netmenliğini yaptığı ve başya-
pıtlarından biri sayılan ‘Saklı’ ve 
kanatları olan bir bebeğin hika-
yesini anlatan ‘Rıcky’ adlı 3 film 
gösterime sunuldu. Filmlere sine-
maseverlerin büyük ilgi gösterdi. 
Filmeler ve konuları: 
RICKY: Alelâde insanlar olan Ka-
tie ile Paco tanışır ve sanki sihir-
li bir değnek değmişçesine bir 
mucize gerçekleşir: Aşık olurlar. 
Aşklarının meyvesi daha da ola-
ğanüstüdür: Ricky adında müthiş 
bir bebek. 
COCO CHANEL’DEN ÖNCE: Yetim-
hanede başlayıp, kabare şarkıcılı-
ğına uzanan daha sonra da dün-
yanın en önemli modacısı olma 
yolunda ilerleyen Coco Chanel’in 
henüz zirveye ulaşmadan önceki 
gerçek hayat hikayesinden kesit-
ler… Masal gibi bir hayat. 
SAKLI: Georges, bir televizyon 
kanalı için edebiyat programı 

hazırlayıp sunuyor. Karısı ile bir-
likte son derece rahat ve huzurlu 
bir yaşamı var. Bir gün kaynağı 
belirsiz bir paket alıyor. İçinden, 
Georges´un ailesiyle birlikteyken 
gizlice çekilmiş görüntülerinin 
olduğu bir video kaset çıkıyor! 
Zamanla, yeni paketler gelmeye 
başlıyor ve Georges´un geçmi-
şindeki bazı olaylar ile paketler 
arasındaki ilişki belirginleşmeye 
başlıyor...

Büyükşehir Belediyesi Or-
kestrası Türk Halk Müziği 

Topluluğu’nun coşkulu konseri, 
sanatseverlere türkü ziyafeti çek-
ti. Tayyare Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konserde, Murat 
Coşkun’un şefliğinde sahneye çı-
kan Büyükşehir Belediye Orkest-
rası Türk Halk Müziği Bölümü 
Topluluğu, en güzel türküleri coş-
kuyla seslendirdi. Usta sanatçı İs-
mail Altunsaray’ın ‘konuk sanatçı’ 
olarak renk kattığı gecede, Bursalı 
sanatseverler de türkülere keyif-
le eşlik etti. Türkiye’nin dört bir 
yanından en beğenilen türkülerle 
dinleyicilere tadına doyulmaz bir 
müzik ziyafeti çeken sanatçılar, 
izleyenlerin alkışlarıyla ödüllen-
dirildi. Konserin sonunda, Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Hüseyin Koçak 

ile Muhsin Özlükurt; şef Coşkun ve 
hem sesi hem de sazıyla gönülleri 
fetheden sanatçı Altunsaray’a çi-
çek vererek, sanatçıları tebrik etti.

Kültür ve sanatta 
planlı çalışma

ç

ç

Beyaz perdeden
Fransız
Filmleri
geçti
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Sanat müziği rüzgarı Orkestradan 
konser keyfi

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası, 

kent merkezine uzak köy-
lerde konserler vermeye 
devam ediyor. Vatandaş-
lar, konserlerde, Türk 
Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği’nin en güzel 
eserleriyle keyifli anlar 
yaşıyor. Büyükşehir Be-
lediye Orkestrası, sanatı 
ve müziği halkın ayağına 
götürüyor. Bu kapsam-
da Dağyenice, Yiğitali, 
Derekızık ve Ahmetbey 
köyleri ile kapalı cezae-
vinde verilen konserler-
de, Türk Halk Müziği ve 

Türk Sanat Müziği sanat-
çıları, en sevilen eserler-
le dinleyicileri coşturdu. 
Şenlik havasında geçen 
konserlerle vatandaşla-
rın yüzlerini güldüren 
sanatçılar, dinleyicilerin-
den büyük alkış aldı. En 
sevilen şarkılarla moral 
bulan vatandaşlar, hare-
ketli parçalara da alkış-
larıyla eşlik etti. Vatan-
daşlar, kültür ve sanat 
etkinliklerinin kent mer-
kezinden uzak noktalara 
taşınmasından dolayı 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
de teşekkür ettiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’-
nin somut olmayan kül-

türel miras çalışmaları kapsa-
mında düzenlendiği ‘Dünden 
Bugüne Bursa’da Gelinlik Sergisi’, 
Bursa Kent Müzesi’nde düzenlenen 
törenle ziyarete açıldı. Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet Erdönmez’in 
koleksiyonunun yanında müzeye 
bağışlanan 47 gelinliğin yer aldığı 

sergide, 1960 yılına kadar 
olan gelinliklerin hikayeleri 
de düzenlenen panolarla ziya-
retçilerle paylaşılıyor. Çok sayı-
da davetlinin katıldığı serginin 
açılışında konuşan Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karadağ, Bursa Kent 
Müzesi’nin bu tür etkinliklerle 
bir müzenin ötesinde kültürel 
buluşma mekanı haline gel-
mesinin çok sevindirici oldu-
ğunu söyledi. Düğünlerin en 
büyük nişanının gelinlik ol-
duğunu dile getiren Karadağ, 
“Anadolu’da hala düğünler 
Perşembe güne başlar ve 
gelinliğin giyildiği Pazar 
gününe kadar sürer. Bu-
rada da geçmişten günü-
müze gelinlik kültürüne 
ışık tutuluyor. Emeği ge-
çen herkesi kutluyorum” 
dedi.

Büyükşehir Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği Bölümü İcra 

Heyeti, sezonun beşinci konserinde 
Bursalılara müzik ziyafeti çekti. Tay-
yare Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konser, sanatseverlerden bü-
yük ilgi gördü. Coşkulu gecede Fahri 
Dibekoğlu şefliğinde sahneye çıkan 
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, 
TRT Ankara Radyosu sanatçısı Eylül 
Turan ile aynı sahneyi paylaştı. Türk 
Sanat Müziği’nin suzinak makamın-
daki eserlerini seslendiren sanatçı-
lara, Bursalı sanatseverler de keyifle 
eşlik etti.
Bu arada TRT Ankara Radyosu ke-
man üstadı Şenol Dinleyen ve viyo-
lonsel sanatçısı oğlu Ahmet Dinleyen, 
enstrümantal bir dinleti sundu. Özel 
repertuarıyla sevenlerinin gönlünü 
fetheden sanatçılar, konserin sonun-

da sanatseverler tarafından alkış yağ-
muruna tutuldu. Konserde Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Hüseyin Koçak, konuk 
sanatçı Eylül Turan’a çiçek vererek 
teşekkür etti.

Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir 

Tiyatrosu ekibi reji-
sörlüğünü Mustafa 
Kurt’un yaptığı, yazar 
Ira Levin tarafından 
kaleme alınan ‘Ölüm 
Tuzağı’ adlı gerilim 
ve macera dolu 
oyununun prova-
ları Tayyare Kül-
tür Merkezi’nde 
gerçekleşiyor.
Büyükşehir Be-
lediyesi şehir 
tiyatrosu sa-
natçılarından 
Ertan Akman, 
Altuğ Görgü, 

Nilgün Türksever Görgü, 
Nihal Türksever, ve Mu-
rat Liman’ın sahne aldığı 
oyunun prömiyeri 4 Mart 
2011’de Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izleyiciler-
le olacak. Para ve şöhret 
tutkusunun insanları 
nasıl baştan çıkardığını 
anlatan Ölüm Tuzağı’nda 
gerilim ve heyecan yüklü 
sahneler izleyicilerle bu-
luşacak. Oyunun rejisörü 
Mustafa Kurt, izleyicilerin 
oyunu izlerken çok büyük 
sürprizlerle karşılaşaca-
ğını belirterek tüm Bursa-
lı tiyatro severleri oyuna 
beklediklerini ifade etti.

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını ayağa kaldırma 
çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, so- 
mut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında 
açtığı ‘Dünden Bugüne Bursa’da Gelinlik Sergisi’yle,  
her genç kızın hayalini süsleyen gelinliğin tarihsel  
sürecine ışık tutuyor.

Ölüm tuzağı  
seyirciyle buluştuDünden bugüne 

Bursa’da gelinlik

ç
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Belediyespor başarıya doymuyor

Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyespor’un atletizm ve tenis 

branşlarında Türkiye birinciliklerine 
imza atan sporcuları makamında ağır-
ladı. Büyükşehir Belediyespor Başkan 
Yardımcısı İlhan Satık ile yönetim kuru-
lu üyeleri Muzaffer Karadeniz ve Atilla 
Ödünç’ün de hazır bulunduğu ziyarette 
Atletizm baş antrenörü İshak Kaya ve 
Tenis hocası Hasan Ataç, branşlarında 
yürüttükleri çalışmalar hakkında Baş-
kan Altepe’ye bilgi verdi.
“Spor denilince ilk  
Bursa akla gelmeli”
Tarihi ve kültürel miras ile spor yatırım-
larının üzerinde durdukları iki önemli 
alan olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
Bursa’ya kapalı atletizm salonu ile ulus-
lararası müsabakaların yapılabileceği 
tenis kontları kompleksi kazandırılması 
yönünde çalış-
malarının oldu-
ğunu da hatır-
lattı. Bursa’nın 
sporda da öncü 
bir kent olması 
için 80’nin üze-
rinde spor pro-
jesi hazırladık-
larını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“ Ö n c e l i ğ i m i z 
yeni stadyum. 
Türkiye’de ör-
neği olmayan 
bir stadyumu 
Bursa’ya kazandıracağız. Daha sonra ise 
kapalı atletizm ve uluslararası müsaba-
kaların yapılmasına uygun tenis kortları 
kompleksi yapımı için çalışmaları baş-
latacağız. Temel hedefimiz nasıl tarih 
denildiğinde ilk Bursa akla geliyorsa, 
spor denildiğinde de ilk Bursa’nın akla 
gelmesi” diye konuştu.
Şampiyonlara ödül
Başkan Altepe, daha sonra atletizm yıl-
dızlar üç adım atlamada üç ayrı Türki-
ye rekoruna imza atan, yıldızlar yüksek 
atlamada Türkiye şampiyonu olan Esra 
Emiroğlu, yıldızlar 800 metrede Türkiye 
şampiyonu olan Betül Arslan ve gençler 
400 metrede Türkiye şampiyonu olan 
Kader Ceylan’ı başarılarından dolayı 
kutlayıp, başarılı sporculara çeşitli hedi-
yeler verdi.
Tenis 12 yaş bayanlarda Türkiye birin-
cisi olan Muazzez Demirci, yine aynı ka-
tegoride Türkiye sıralamasında ilk 4’e 
giren Cemal Demirci ve 16 yaş erkekler 
büyükler klasmanında ilk 40’a giren 
Muhammed Haylaz da Başkan Altepe 
tarafından ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü karate takımı, hafta sonu 

Balıkesir’de gerçekleştirilen minik, yıldız, 
ümit ve genç müsabakalarında Bursa’yı 
başarıyla temsil etti. Türkiye genelinde 8 
ilden 460 sporcunun katıldığı organizas-
yonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nden 32 sporcu mücadele etti. 
Katıldıkları kilolarda 13 birincilik, 7 ikin-
cilik ve 4 üçüncülük kazanan sporcular, 
toplam 24 madalya ile genel klasmanda 
birincilik kupasının sahibi oldu.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü atle-
tizmcileri de İzmir’de Türkiye rekorunu 
kırdı. 28-29 Ocak tarihlerinde yapılan 
‘Yıldız Bayanlar Ferdi Türkiye Şampiyo-
nası’, 19 ilden 41 bayan 82 erkek olmak 
üzere toplam 123 sporcunun katılımıyla 
İzmir Soner Coşan Atletizm Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Yarışmaların ilk günün-
de Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü sporcusu Esra Emiroğlu, üç adım at-
lama yıldız bayanlar kategorisinde 12.25 
metre derece ile Türkiye rekorunu kırdı. 
Emiroğlu, yüksek atlamada da Türkiye 
birincisi oldu. Yine Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü sporcularından Kader 
Ceyhan 400 metrede Türkiye birincisi, 
Betül Aslan ise 800 metrede Türkiye bi-
rincisi olarak tüm rekorları Bursa’ya ve 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne ka-
zandırdılar.
Öte yandan 22-23 Ocak tarihlerinde yine 
İzmir’de düzenlenen ‘16 Yaş Altı Yıldız 
Bayanlar Kapalı Salon Pist Yarışması’na 
da Bursa imzası atıldı. Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü sporcularından 
Esra Emiroğlu çoklu pentatlon yarışma-
sında Türkiye 2. oldu.
Milli takımdaki başarılarından dolayı Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü milli spor-
cularından Nilay Esen ve Emine Hatun 
Tuna Antalya’da yapılan ‘2012 Londra 
Olimpiyatları Hazırlık Kampı’na katılır-
ken; lisanslı sporculardan Elif Yıldırım’ın 

adı ise 2012 Londra Olimpiyat listesinde 
resmen açıklandı. Yıldırım, 400 metre 
engelli koşuda yarışacak.
Bursa’da bilardo sporunun yaygınlaştırıl-
masında önemli rol oynayan Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü bilardo takımı, 1-6 
Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapı-
lacak olan ‘3 Bant 1. Lig Müsabakaları’nda 
Bursa’yı temsil edecek. Bursa Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü’nden Zeki Ça-
kal, Ümit Demircan, Uğur Peker, Mehmet 
Kasapoğlu ve Yavuz Göngördü bilardoda 
Bursa’nın gücünü başkentte gösterecek.

Büyükşehir Belediyesi Acemler 
yerleşkesindeki Destek Hiz-

metleri Daire Başkanlığı’nda yapılan 
ihaleye, 31 firmanın temsilcisi ka-
tıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, rekabeti yüksek bir 
ihaleyi tamamladıklarını belirterek, 

“Bursa’nın bütününü ilgilendiren 
önemli bir proje olan stadyumun 
ihalesini tamamladık. Bundan sonra 
alınan teklifler değerlendirilecek. 
İhale sürecinin sonuçlanması ile 
stadyum projesinin en önemli aşa-
masını tamamlamış olacağız” dedi. 

Keşif bedeli 50 milyon 200 TL olan 
projenin ihalesinde en düşük 33 mil-
yon 553 bin TL, en yüksek 64 milyon 
890 bin TL teklif verildi. İhale sonuç-
landığında ihaleyi kazanan firma, 
şartname gereği 450 gün içerisinde 
inşaatı tamamlayacak.

Bursa, sporda
yüksek atlayacak

ç

ç
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Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizm, karate ve bilardo branşlarında kazandıkları 
başarılarla Bursa’nın göğsünü kabarttı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Bursa Büyükşehir Stadyumu’nun ihalesi tamamlandı. Keşif bedeli 50 milyon 
200 bin TL olan projenin ihalesine 33 milyon 553 bin TL ile 64 milyon 890 bin TL arasında teklifler verilirken, yasal sürenin 
tamamlanmasının ardından inşaata başlanacak.

İhale tamam yasal süre bekleniyor
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Çiftehavuzlar’a
modern kompleks

Bursa’nın sporda da öncü bir 
kent olması için çalışmalar ya-

pan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı 
nesillerin yetiştirilmesine katkı 
sağlamak ve demiryolu altı bölgesi-
ne nefes aldıran bir meydan kazan-
dırmak amacıyla yaptırılan Çifteha-
vuzlar Spor Kompleksi ve Parkı’nı 
Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de ka-
tıldığı törenle hizmete açtı. Büyük-
şehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla 
kentin daha da güzelleştiğini ifade 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ulaşımdan spora ka-
dar her alanda çalışmalarını haya-
ta geçirdiklerini söyledi. Bursa’nın 
nimeti bol, gözde bir şehir olduğu-
nu söyleyen Başkan Altepe, “Bursa 
hızla büyüdü ve gelişti. Bu kentin 
çağdaş, yaşanabilir ve sağlıklı bir 
kent olması için yapacak çok şey 
var. Çiftehavuzlar, Fatih, Tuna ve Çi-
rişhane mahallelerine hizmet veren 
8 bin metrekarelik Çiftehavuzlar 
Spor Kompleksi ve Parkı’nın yapımı 
yıllarca çok konuşuldu. Bugün açı-
lışını yaptığımız tesiste, halı saha, 
basketbol sahası, kafeterya, grup 
soyunma ve duş odaları, açık alan 
oturma grupları, süs havuzu, seyir 
tribünü, çocuk oyun alanı, eğlence 
grupları, yürüyüş yolları ve yeşil 

alanlar bulunuyor” diye konuştu.
Devlet Bakanı Faruk Çelik ise “Bur-
sa’daki her hizmeti milimetrik 
olarak takip ediyoruz. İhtiyaçlar 
bitmiyor ve hizmetlerin de devamı 
gelecek” dedi. Bakan Çelik, Bursa’ya 
yapılacak 3. Üniversitenin ‘Or-
hangazi Vakıf Üniversitesi’ olarak 
kurulması konusunun TBMM’de 
yasalaştığını da müjdeledi. Gerek 
Türkiye’de gerekse yurtdışında 
hizmetlerin devam edeceğine işa-
ret eden Bakan Çelik, “Yükümüz 
ağır, işimiz çok. Biz Türkiye’ye de 
Lübnan’a da Bosna’ya da sahip çı-

kacağız. Yeniden büyük Türkiye’nin 
oluşumu için çalışıyoruz. Haberleri 
izlemenizi öneriyorum. Göreceksi-
niz ki, dünyanın her yerinde ekono-
mik kriz devam ediyor, ayaklanma-
lar oluyor, hiçbir yerde huzur yok. 
Bu coğrafyada en huzurlu ülke Tür-
kiye. Bu zor şartlarda Türkiye’de 
sağlanan istikrarın, dirliğin ve bir-
liğin farkında olmalıyız” şeklinde 
konuştu.
Tesisin açılış kurdelesini kesen pro-
tokol üyeleri, daha sonra futbol sa-
hasında penaltı atarak hünerlerini 
sergiledi.

Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü tenisçisi Muazzez De-

mirci, Antalya’da yapılan ‘Tenis Kış 
Turnuvası’nda şampiyon olarak, 
Bursa’nın adını tüm Türkiye’ye 
duyurdu. 
Büyükşehir Belediyespor Ku-
lübü, geleceğin usta raketlerini 
Antalya’da buluşturan ‘12 Yaş 
Tenis Kış Kupası’nda önemli bir 
başarıya imza attı. Türkiye gene-

linde 150’ye yakın genç tenisçinin 
katıldığı turnuvada Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nü temsilen 
5 sporcu mücadele etti. 12 yaş ba-
yanlar kategorisinde yenilgi yüzü 
görmeden tüm rakiplerini eleyen 
başarılı sporcu Muazzez Demirci, 
turnuvada ‘Türkiye Şampiyonu’ 
olarak Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü’nün gurur kaynağı 
oldu.

ç
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çiftehavuzlar Spor Kompleksi ve Parkı, 
törenle hizmete açıldı. Bursa’yı çağdaş bir kent haline getirmek için gece gündüz 
çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kente vizyon 
katacak yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Yıldırım Piremir mahal-

lesinde bulunan Kartal Spor Kulübü’nü 
ziyaret ederek, kulüp yöneticileriyle 
sohbet etti. 1964 yılında kurulan ku-
lübün neredeyse yarım asırlık oldu-
ğuna değinen Başkan Altepe, Bursa’da 
yer alan diğer amatör spor kulüpleri-
ne yardım elini uzattıklarını ve Kartal 
Spor Kulübü’nün de bu yardımlardan 
yararlanacağının müjdesini verdi. Kar-
tal spor ziyaretinde yöneticilerin kulüp 
hakkındaki sorunlarını dinleyen Başkan 
Altepe, “Amacımız Bursa’da yer alan bü-
tün amatör kulüplere sahip çıkıp onlara 
destek olmak. Bu kulüpleri kalkındıra-
rak geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. 
Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kur-
taran bu kulüpler aslında çok önemli bir 
görev yapmış oluyorlar. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak bizler bu kulüplere sahip 
çıkarak geleceğimize sahip çıkıyoruz” 
dedi.

‘Bursa spor kenti olacak’
Bursa’nın tarih  ve kültür kenti olduğunu 
ifade eden Başkan Altepe, “Tarih ve kül-
türel mirası içinde barından Bursa’da bu 
özelliğinin ön plana çıkması adına çalış-
malarımızı yürütüyoruz. Ayrıca yaptığı-
mız diğer projelerle de kentimizde yaşa-
yan insanlara spor sevgisini aşılayarak 
Bursa’yı spor kenti olma yolunda zirve-
ye taşıyacağız” diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bün-
yesinde hizmet veren ve Avrupa Birliği 
Mali İşbirliği desteği ile kurulan çocuk 
merkezindeki çocuklar, sömestr tatilin-
de ‘Model Uçak Başlangıç Kursu’na ka-
tıldılar. Türk Hava Kurumu Bursa Şube 
Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 
kurstan yararlanan 12 çocuk, yaşamla-
rına renk katan eğlenceli eğitimin tadını 
doyasıya çıkardı. 
Model uçak öğretmeni Koray Köktürk 
tarafından 3 günde 21 saat süreyle ve-
rilen teorik ve pratik eğitimler sonun-
da, çocuklar, ‘Model Uçak Başlangıç 
Kursu’nu başarıyla tamamlayarak serti-
fikalarını almaya hak kazandılar. 

Büyükşehir’in genç raketi Türkiye şampiyonu

Amatöre destek
devam ediyor

Küçük havacılar 
işbaşında
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Bursa tarihiyle  
aydınlanıyor

Bursa’yı yaşayan canlı bir ta-
rih kenti haline getirmek için 

yoğun çaba harcayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin, restorasyon çalış-
malarıyla ayağa kaldırdığı kent ziy-
netleri, aydınlatma çalışmalarıyla 
geceleri de ihtişamlı bir görüntüye 
kavuşuyor. İlk olarak Tophane Parkı 
içinde bulunan ve II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 30. yıldönümü olan 
31 Ağustos 1906 tarihinde Vali 
Reşit Mümtaz tarafından törenle 
hizmete açılan 6 katlı saat kulesini 
ışıklandıran Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşlardan gelen olumlu tep-
kilerin ardından Emir Sultan Camii 
ve Ulu Cami’nin de dış cephelerini 
ışıklandırdı.
Bursalıların yanı sıra kente gelen 
yabancı turistlerin de dikkatini 
çeken aydınlatma çalışmalarına 
Yeşil Türbe de eklendi. Yeşil Türbe 
diğer tarihi yapılan gibi ışıl ışıl gö-
rüntüsüyle Bursa’ya ayrı bir değer 
kattı. Yeşil Türbe’nin aydınlatma 
çalışması uluslararası alanda yayım 
yapan Mimari Aydınlatma Tasarımı 
Dergisi’nin (Professional Lighting 
Design Türkiye) yeni sayısına da 
konu olarak, dünya vitrinine çıkmış 
oldu. 
Tarihi değeriyle olduğu kadar gü-
zelliğiyle de göz kamaştıran ve hem 
Bursalıların hem de kente gelen zi-
yaretçilerin ilgi odağı haline gelen 
Yeşil Türbe, Türkçe’nin yanı sıra 
Almanca, İngilizce ve Çince olarak 
da yayımlanan Mimari Aydınlatma 
Tasarımı Dergisi’nde yer aldı. Ye-
şil Türbe, Profesyonel Aydınlatma 
Tasarımcıları Derneği’nin (PLDA) 
resmi dergisinde, Engin Cebeci’nin 
kaleminden “Yeşil Türbe’nin ye-
nilenen ‘gece’ yüzü” başlığıyla 
incelendi. Engin Gerçek’in fotoğ-
raflarıyla güzelliği gözler önüne 
serilen haberde, “Bursa’da önemli 
bir tarihi yapı olan Yeşil Türbe ta-
rihi 15. yüzyıla dayanıyor. Yıldırım 
Beyazıt’ın oğlu Çelebi Sultan Meh-
met tarafından mimar Hacı İvaz 
Paşa’ya yaptırılmış. Yeşil Türbe’nin 
bu sene tamamlanan yeni aydın-
latma sisteminde yeni ve popüler 
teknoloji ürünü ledler tercih edildi” 
açıklamasına yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, gündüzleri birer cevher gibi 
kenti süsleyen tarihi yapıları aydınlatılarak, geceleri 
de kente ayrı bir güzellik katacak çalışmalarına Top-
hane Saat Kulesi, Ulu Cami ve Emir Sultan’ın ardın-
dan Yeşil Türbesi’ni de ekledi.
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Kuruluşunun ardından kısa sürede Türkiye ge-
nelinde önemli bir meslek örgütü haline gelen 

Özel Kalem Müdürleri Platformu, geçen yıl Bursa’da 
yapılan Özel Kalem Müdürleri zirvesinin ardından 
bu kez de mesleki gelişim açısından önemli bir bu-
luşmaya imza attı. Platformun, Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği katkılarıyla 
Antalya’nın Belek ilçesindeki Alva Donna Otel’de dü-
zenlendiği “Özel Kalem Müdürlüğü ve Personeline 
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 250’nin üzerin-
de Özel Kalem Müdürü ve ilgili personelin katılımıy-
la tamamlandı.
Katılım yüzde 90’ın üzerinde
Özel Kalem Müdürleri ve ilgili personelin daha do-
nanımlı hale getirilmesi ve bilgi paylaşımının sağ-
lanması amacıyla düzenlenen eğitim programının 
ilk gününde Sayıştay Baş Denetçisi Salim Demirel, 
“Temsil Tören ve Ağırlama Mevzuatı, İlgili Harca-
malara ilişkin Usul ve Esaslar” konulu bir sunum 
yaptı. Günün ikinci oturumunda ise Yönetim Da-
nışmanı Mehmet Emin Öztürk ise “Özel Kalem 
Müdürlüğü’nün Önemi ve Özel Kalem Müdürleri’nin 
Taşıması Gereken Nitelikler” hakkında bilgiler verdi. 
Programın ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Avukat 
Kadir Erol, “Resmi Yazışma Kuralları”, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Müşaviri Muharrem Ergül de “Ulusal 
ve Uluslar arası Protokol Kuralları” hakkında sunum 
yaptı. İki günlük eğitim programında tüm oturumlar 
yoğun bir katılımla tamamlanırken, bugüne kadar 
çok sayıda eğitim programına imza atan Marmara 
Belediyeler Birliği’nin Genel Sekreteri Doç. Dr. Re-
cep Bozlağan, en yoğun katılımlı bir eğitim programı 
gerçekleştirildiğini vurguladı.
“Mesaimizin başlangıcı yok ki bitsin”
Eğitim programının sonunda söz alan Özel Kalem 
Müdürleri Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü 

Ercan Özel, vatandaş-
ların sorunlarını çöz-
me adına defalarca 
telefonda birbirleriyle 
konuşan Özel Kalem 
Müdürleri’nin birbir-
leriyle tanışmalarına 
imkan sağlamak ve bil-
gi paylaşımı ile daha 
verimli olabilmek ama-
cıyla bu platformun 
kurulduğunu söyledi. 
Platform sayesinde 
daha kurumsal ve pro-
fesyonel bir kimlik ka-

zandıklarını dile getiren Özel, “Yöneticilerimiz farklı 
siyasi görüşlerde olsa bile biz hiçbir parti ve siyasi 
görüş ayrılığına mahal vermeden bu platformu oluş-
turduk. Çünkü işimiz gereği zamanla yarışıyoruz ve 
bu yarış içinde çoğu zaman kendi özel hayatımızdan 
tavizler veriyoruz. Bizim için mesainin başlangıcı 
yok ki bitişi olsun. Eğer işimize yoğunlaşmazsak, rü-
yamızda işimizi görmezsek başarılı olamayacağımı-
zı da çok iyi biliyoruz. İşimizi ne kadar iyi yaparsak 
bunun yöneticilerimize de artı değer katacağının 
bilincindeyiz. Bu nedenle mesleki anlamda sürekli 
gelişime ve bilişime açık olmalıyız.” diye konuştu.
Başkan Akaydın’dan platforma övgü
Öte yandan Özel Kalem Müdürleri Platformu Yürüt-
me Kurulu Başkanı Ercan Özel, Yürütme Kurulu üye-
leriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof.Dr. Mustafa Akaydın’ı makamında ziyaret etti. 
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç.
Dr. Recep Bozlağan’ın da katıldığı ziyarette konuşan 
Başkan Akaydın, “Özel Kalem Müdürleri, yönetici-
leri için bir sırdaştır. Zor bir görev üstleniyorsunuz. 
Sizin görevinizi hakkıyla yapmanız, yöneticilerin 
yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Böyle önemli bir 
meslek çalışanlarını bir araya getirmeniz nedeniyle 
bu platformu çok önemsiyorum” dedi.

Özel Kalemlerin
özel buluşması
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