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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün önderli-
ğinde Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Lig 
Heyeti desteğiyle ilki düzenlenen Uludağ Kayak Şenliği 
genç kayakçıları zirvede buluşturdu.

Mirzaoba Şehitlik Anıtı, 
Çanakkale Zaferi’nin 96. yıl-
dönümünde törenle hizmete 
sunuldu. 

Yaptıkları gösterilerle görsel şölen 
yaşatan ve sanatseveri kendisine 
hayran bırakan Anadolu Ateşi Dans 
Topluluğu, Bursalıları da büyüledi.

10’de12’de

Uludağ’da şenlik 
rüzgarı esti

Mirzaoba’ya 
‘Şehitlik Anıtı’

Anadolu Ateşi
Bursa’yı Yaktı
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Değişimin    
     2’nci yılı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
geride kalan 2 yılda kentin kaynaklarının en ve-
rimli şekilde kullanılması için büyük çaba harca-
dıklarını belirterek, “Dünya Kenti Bursa” hede- 
fi doğrultusunda çalışmaların aralıksız sür- 
düğünü söyledi.
Sayfa 8-9’da

Fetih coşkusu
Bursa’nın fethinin 685. Yıldö-
nümü, bir haftaya yayılan 

birbirinden farklı etkinlik-
lerle kutlandı. Kutlamalara 
vatandaşların ilgisi de yo-
ğun oldu.
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Sayfa 13’te

Sayfa 5’de

Sayfa 16’da

Sayfa 11’de

Bilim 
Teknoloji 
Merkezi’ne 
büyük destek

Bursa markası 
Konut Kurultayı’nda

Bursa 
çiçek açtı

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Bursa’ya kazandırılacak 

bilim ve teknoloji merkezi için des-
tek protokolü, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep 
Altepe ile Zorlu 
Holding Yöne-
tim Kurulu Eş 
Başkanı Zeki 
Zorlu arasında 
imzalandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla Toplu Konut 

İdaresi tarafından İstanbul’da düzen-
lenen 2011 Konut Kurultayı’nda Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi’nin uygula-
dığı projeler öne çıktı. 
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Kestel Hattı’nın ihalesi yapıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu dö-
nem programda bulunmamasına rağmen 

gündeme alınan BursaRay Kestel hattının iha-
lesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mustafa Altın’ın komisyon başkanlığın-
da yapıldı. Kesintisiz ve konforlu ulaşımı Kestel 
ve Gürsu ile buluşturacak olan projenin temeli-
nin 2 ay içinde atılması ve 2 yıl içinde bitirilmesi 
planlanıyor.

Kent merkezinin yanı 
sıra merkeze uzak ilçe-

lere de hizmetlerini ulaştıran 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak Büyü-
korhan Belediyesi Hizmet 
Binası’nın temeli törenle atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, törende yap-
tığı konuşmada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentin her kö-
şesine değer katan çalışma-
larına devam ettiğini belirte-

rek, “Büyükorhan’da güzel bir 
eser kazandıracak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bura-
sı sosyal ve kültürel bir akti-
vite merkezi olacak. Gündelik 
hayata renk katacak olan bir 
hizmet binasını güzel ilçemi-
ze kazandıracağız. Buralara 
hizmet etmek bizim için bü-
yük gurur ve onur. Uzanabil-
diğimiz her yere ulaşacağız” 
diye konuştu. 
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Sayfa 6’da

Sayfa 10’da

Sayfa 4’de

Emek Kavşağı 
gün sayıyor

Bursa’da ‘ulaştıran ulaşım’ hedefiyle kentin her köşesine 
trafiği rahatlatacak alternatif çalışmalar yapan Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bursa - Mudanya Yolu üzerinde yaptırılan 
Emek Kavşağı’nda çalışmalar hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Bursa’nın ilk metro istasyonlu köprülü 
kavşağı çalışmalarını yerinde inceleyerek, 
Emek Kavşağı’nın kısa süre içinde faaliyete 
geçeceğini söyledi.

‘Dağın saklı yüzü’ne 
hizmet binası
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Büyükşehir Belediyesi’nin istek ve şikayet destek hattı ‘Alo 153’ 
yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Osmanlı aydını olan ve 1879-1882 yılları arasında Bursa’da valilik 
yapan Ahmet Vefik Paşa’nın torunu Fatma Fahrünnisa Hanım’ın 
Bursa seyahatnamesi kentte değişimi gözler önüne seriyor.

Mezar taşlarında
tarih yolculuğu

           1896 Baharında Bursa

Büyükşehir bir telefon kadar yakın 

Fatma Fahrünnisa Hanım, 1896 yı-
lının Nisan ayında beş kişilik bir ar-

kadaş grubu ile geldiği Bursa’da 11 gün 
geçirir. Osmanlı döneminde aydın bir aile 
içinde batılı bir eğitim alarak yetiştirilen 
bir hanımın Bursa gözlemlerini yansıtan 
‘1896 baharında Bursa’ adlı eser, bir Türk 
kadını tarafından yazıldığı tespit edilen 
başta bir Bursa seyahatnamesi bulunma-
dığı için ayrı bir önem taşıyor. Henüz 4-5 
yaşlarında 1 yılını Bursa’da geçiren Fat-
ma Fahrünnisa Hanım, yıllar sonra yap-
tığı ziyaretteki değişimi Setbaşı Köprüsü 
üzerindeki gözlemleriyle aktarıyor: “Ge-
rek o gün gerekse diğer günlerde Setbaşı 
Köprüsü’nden defalarca geçtim. Hayret yıl-
lardan beri gözümün önünden gitmeyen o 
güzel manzara nerede? Köprünün şimdiki 
hali nerede? Aralarında asla benzerlik yok. 
Fark pek çok. Daha sonra Gökdere üzerin-
deki diğer köprüden de geçtim ise de hayal 
ettiğim manzara orada da yoktu….”

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bü-

yükşehir Belediyesi’nin Bursa-
lıların memnuniyetine odaklı 
çalışmalarına aralıksız devam 
ettiğini söyledi. Büyükşehir 
Belediye eski zabıta binasında 
oluşturulan Alo 153 birimini zi-
yaret ederek, uygulama ile ilgili 
incelemelerde bulunan Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediye-
si Yazı İşleri ve Kararlar Daire 
Başkanı Neşet Çakmaklı’dan 
proje hakkında detaylı bilgiler 
aldı. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak vatandaşların sıkıntılarına 
daha seri çözümler bulmaya 
gayret ettiklerini kaydeden 
Başkan Altepe, “Alo 153 bele-
diye hattını canlandırdık, ça-
lışmalara hız verdik. Halkımıza 
en güzel şekilde hizmet etmek 
için halkla ilişkiler birimimizi 
kurduk” dedi.

Bursa’nın tarihi, kültürel ve  
sosyal hafızasını, konunun uz- 

manları ve canlı tanıtlarının anılarıyla ki-
taplaştıran Büyükşehir Belediyesi,  
‘Bursa Hazireleri’ adlı eserle, mezar taş-
ları üzerinden tarihe yapılan yolculuğun 
izlerini kütüphanelerimize taşıdı. Uludağ 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Hasan Basri 
Öcalan’ın, Dr. Bedri Mermutlu ile bir-likte 
hazırladığı eserin birinci cildinde, cami, 
medrese, mektep, türbe, tekke  
gibi binaların etrafında oluşan küçük 
mezarlıklar ve mezar taşlarında gizli 
tarih, okuyucuyla paylaşıldı.

Bu gece ölüler şehri terk etmiş
….
Mezarları bir şimşek ikiye bölmüş sanki
Bu şehir yerden bile ağır bu gece
Altında bir tek ölü olsun kalmamış
Ölenlerdir incelten hafifleten oysa
Uçacakmış gibi yapan şehirleri..

Bursa’da 153 hazire 
tespit edildiğini ancak 
bunların üçte birinden 
çoğunun günümüze 
ulaşamadan yok oldu-
ğunu belirten Dr. Hasan 
Basri Öcalan, “Bu çalış-
mada temizlendikten 
ve toprak altındakiler 
çıkarıldıktan sonra tek 
tek numaralandırılan 
hazirelerdeki mezar 
taşları fotoğraflandı. 
Taş sahibinin künyesi, 
mesleği ve statüsü ile 
vefat tarihi bir satırla 
özetlenip, taştaki bilgi-

ler bire bir yazıldı” dedi.
Hayatla ölüm arasındaki ilişki
Mezarlar, fiziki varlığından başlayarak, 
stilleri, sembolleri ve taşıdıkları mesaj-
larıyla geleneksel kültürümüzde hayatla 
ölüm arasındaki ilişki ve dengeyi göste-
ren maddi araçların başında gelir. Mezar-
lar ve mezarlıklar her ne kadar daha çok 
nesnel maddi varlıklarıyla göze çarpsalar 
da onları maddi unsurdan ibaret saymak 
yanlış olur. Mezarlar ve mezarlıklar mad-
di unsur oldukları kadar manevi hatta 
ruhani ve mistik unsunlar olarak görül-
melidir.
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İnsanın ait olduğu yer doğrudur yer mi- 
dir, yoksa öldüğü yer mi? Yaşadığı sü- 
rece herkes doğduğu yerle anılır;  
çünkü öleceği yer henüz belli de- 
ğildir. Ama ölünce gömüldüğü  
yer o kadar sabittir ki artık  
hep oralıdır.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği’nin 14. olağan meclis top-
lantısında güven tazeleyerek, yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Kentleri daha sağlıklı bir 
geleceğe taşımak amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Sağ-
lıklı Kentler Birliği tarafından 
‘Kentleşme ve Kentlerde Ya-
şam’ konulu panel düzenlendi.

Başkan Altepe  
güven tazeledi

Bursa heyeti dünyanın ilk marka kentinde

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ta-
rafından Büyükşehir Belediyesi’nin 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Sağlıklı 
Kentler Birliği’ buluşması Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa’nın 
tanıtım filminin gösterimiyle başlayan 
programda konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Şehirlerimiz hızla 
büyüyor ama bu yoğun tempoda büyü-
menin farkına varamıyoruz. Türkiye’de 
çok hızlı bir değişim var. Yerelde kentler 
hızlıca kalkınıyor, birbirimizden alaca-
ğımız çok örnekler var. Karşılıklı bilgi ve 
deneyim paylaşımı çok önemli. Her ça-
lışma dünya taranarak, ileri ülkelerdeki 
örnekler incelenerek hayata geçiriliyor” 
diye konuştu. Küresel ısınma nedeniyle 
dünya genelinde yaşanan olumsuzlukla-
ra dikkat çeken Başkan Altepe, “İnsanlar 
başta barınma ve beslenme olmak üze-
re yaşamsal ana unsurlardan mahrum 
kalıyorlar. Bu da bugüne kadar yaşanan 
tahribattan kaynaklanıyor. Geleceğimize 
bırakacağımız dünyayı sağlıklı bir şekilde 
oluşturalım istiyoruz. Kendimize olduğu 
gibi çevremize de önem verelim ki sürdü-
rülebilirliği sağlayalım” dedi.
Başkan Altepe, şehirlerarasında bilgi alış-
verişinin olması gerektiğinin altını çize-
rek, “Birikimlerimizi daha da geliştirmek 
için çalışmalarını sürdüren sağlıklı kent-
ler hareketi, kentlerimizi daha da sağlıklı 
hale getirmiştir. Bu birlik, uluslararası 
arenada da önem kazanmış olan, kent 
ve insan sağlığı adına kurulan bir birlik-
tir. Tüm kentlere ayrıcalık yaşatmak için 
çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü örnek 
alınarak yapılan çalışmalarımız diğer be-

lediyelere de örnek oluyor. Yaşadığımız 
kentleri geleceğe miras bırakabilecek, 
sağlıklı, daha yaşanabilir bir hale getir-
mek için gerekeni yapacağız” şeklinde 
konuştu.

Başkan Altepe güven tazeledi
Sağlıklı Kentler Birliği 14. olağan meclis 
toplantısında seçim heyecanı da yaşandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, 37 oyla yeniden Sağlıklı Kentler Birli-
ği Başkanı oldu. Birlik başkanvekilliğine 
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş 
ve Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin 
Koçal seçildi. Birliğin asil katip üyelikleri-
ne 34 oyla Derince Belediye Başkanı Aziz 
Alemdar ve Çankaya Belediyesi Meclis 
Üyesi Haydar Han, yedek katip üyelikleri-
ne de 33 oyla Karşıyaka Belediye Başkanı 
Cevat Durak ve Gebze Belediyesi Meclis 
Üyesi Nazmiye Höbek getirildi.

Türkiye ile Brezilya arasında hü-
kümetler düzeyinde dünya barışı-

nın sağlanması konusunda varılan itti-
fakın yerel düzeyde teknik temaslarla 
geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz ay 
Brezilya’ya giden Büyükşehir Belediye-
si İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nde 
görevli teknik ekip, Sao Paulo ve Curuti-
ba kentlerinde incelemelerde bulundu.
Sao Paulo ve Curitiba Büyükşe-
hir Belediyelerinin daveti üzerine 
Brezilya’ya giden Şehir Planlama Şube 
Müdürlüğü’nde görevli Şehir Plancıları 
Leyla Peker Doğan, Özge Gül Yüce ve 
Nesrin Altun ile Harita Mühendisi Murat 
Çekmeceli ilk olarak Sao Paulo Büyük-
şehir Belediyesi’nde çeşitli temaslarda 
bulundu. Sao Paulo Büyükşehir Beledi-
yesi Kentsel Gelişim Dairesi Danışma-
nı Andre Luis Gutierrez Pereire, Daire 
Başkanı Fernando F.A. Souza ve Planla-
ma Danışma Kurulu Başkanı Sao Paulo 
Üniversitesinden Camila Maleronka, 
Sao Paulo’daki kentsel gelişim, kent-
sel dönüşüm projeleri, kentin sunduğu 
fırsatlar ve imkanlar üzerine bilgiler 
verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
hazırlanan 1/100.000 ölçekli master 
plan çalışmaları hakkında görüş alışve-
rişinin yapıldığı toplantıda, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa’da hayata geçirdiği 
çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı.

Bursa ekibi daha sonra dünyanın ilk 
marka kent unvanını alan, 2010 dünya 
global kent ödülü sahibi ve tarihi bir 
merkez olma özelliği de taşıyan Parana 
Eyaleti Başkenti Curutiba Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Curitiba şeh-
rine giden ilk resmi Türk delegasyonu 
olma özelliği taşıyan Bursa heyeti, ilk 
olarak Curitiba için sosyal konut pro-
jeleri üreten ve hayata geçirilmesinin 
tüm aşamalarında yer alan belediyeye 
bağlı COHAB şirketini gezerek, şirketin 
Konut Planlama Koordinatörü Vivian 
Troib’den kaçak yapılarla mücadele 
yöntemleri hakkında bilgi aldı. 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Hüdavendigar 

Salonu’nda düzenlenen panelde, İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Oral 
tarafından ‘Kent yaşamında ruh sağlığı-
mız’ konulu bir sunum yaptı. Türkiye’de 
kent nüfusunun 1980 ile 2000 yılları 
arasında 20 milyondan 44 milyona çık-
tığını belirten Oral, 1980 yılında yüzde 
45 olan kent nüfusunun 2000 yılında 
yüzde 65’e, 2007 yılında ise yüzde 70.5’e 
ulaştığını belirtti. Kentleşmenin insan 
sağlığını etkilediğini de ifade eden Oral, 
“Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, yal-
nızca hastalık ya da zayıflığın olmaması 
değil, fiziksel, ruhsal ve toplumsal ola-
rak tam bir iyilik halidir. Sağlıklı Kent-
ler Birliği’nin yapmak istedikleri de bu 
tanımdan yola çıkmaktadır. Kentleşme 
sonucu oluşan aşırı kalabalık, işsizlik, 

suç, çevre kirliliği, ya-
bancılaşma, ailelerin 
parçalanması, çocuk-
ların çalışmak zorun-
da kalması, gelecek 
belirsizliği ve trafik 
ruh sağlığını bozmak-
tadır” dedi.
‘Sağlıklı kentler ve 
sürdürülebilir ulaşım’ 
konulu sunum yapan 
EMBARQ Sürdürüle-
bilir Ulaşım Merkezi 
Türkiye Direktörü Yük. 
Makine Mühendisi 
Sibel Bülay ise, gürül-
tü kirliliğinin insan 

sağlığını olumsuz yönde etkilediğinin 
bilimsel olarakta kabul edildiğini dile 
getirdi. Trafikten kaynaklanan gürültü, 
hava kirliliği ve insan için alanların yok 
olmasının kentlerde yaşam kalitesini ve 
kamu sağlığını bozduğunu anlatan Bü-
lay, “55 desibel ve üzeri gürültü seviye-
leri uyku bozuklukları, yüksek tansiyon, 
kalp rahatsızlığı ve akli denge bozukluk-
larına, 70 ve üzerindeki desibelde ise 
kalp hastalıkları riski yüzde 20 artıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 2 milyon 
kişinin hava kirliliğinin tetiklediği sağlık 
sorunlarından öldüğünü açıkladı. Ulaşım 
emisyonlarının bunda büyük payı vardır. 
Buna rağmen tüm kentlerde öncelik araç 
hareketlerine veriliyor. Acaba üst geçitler 
yaya güvenliği için mi, yoksa arabalar ra-
hat geçsin diye mi yapılıyor?” dedi.

“Kentleşme 
ruh salığını  
bozuyor”
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Ulaşım kavşaklarla nefes alıyor

Bursa’da ‘ulaştıran ula-
şım’ hedefiyle kentin her 

köşesine trafiği rahatlatacak al-
ternatif çalışmalar yapan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin, Bursa - 
Mudanya Yolu üzerinde yaptırılan 
Emek Kavşağı’nda çalışmalar hızla 
sürüyor. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Mudanya Yolu 
üzerinde BESAŞ ve Korupark AVM 
arasında yapılan köprülü kavşak 
ile BursaRay istasyonlarında in-
celemelerde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi danışman ve bürokratla-
rının da katıldığı incelemede çalış-
malarla ilgili bilgiler veren Başkan 
Altepe, “Bursa’nın ulaşımı için çok 
önemli bir kavşak olan köprülü 
kavşağın yapımına BESAŞ ve Koru-
park önünde hızla devam ediliyor. 
Burada aynı zamanda BursaRay’ı 
Reno fabrikası önüne ve Emek’e 
kadar ulaştıracak olan raylı sistem 
çalışmaları da devam ediyor” dedi. 
Yol üzerinde Mudanya istikame-
tinde servis yollarının kullanıldığı 
kavşakta 3 gidiş şeridi ve 3 dönüş 
şeridi bulunduğunu hatırlatan Baş-
kan Altepe, “İçinde metro istasyonu 
da bulunan ilk köprülü kavşak inşa-
atı, kapladığı alan bakımından di-
ğer kavşaklardan 8 kat daha büyük 
bir alanı kapsıyor. Bunun yanında 
İzmir Yolu üzerindeki Alaaddinbey-
Özlüce Kavşağı’nda da çalışmalar 
tamamlanmak üzere. Bu iki kavşak 
faaliyete girdiğinde trafik rahatla-
yacak” diye konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çevre Düzeni 

İmar Planı hazırlıkları kapsamın-
da Uludağ Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden konusun-
da uzman akademisyenlerle bir 
araya geldi. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar ile 
Genel Sekreter Yardımcıları Bay-
ram Vardar ve Mustafa Altın’ın da 
katıldığı toplantıda Başkan Altepe, 
Bursa’nın hızla büyüdüğünü, bu 
büyümeyi artık durdurup, mevcut 
durumu koruyarak kalitesi yüksek 
bir kent oluşturmayı hedefledikle-
rini söyledi.
Bursa’nın marka bir dünya kenti ol-
ması yolunda adımların hızla atıldı-
ğına işaret eden Başkan Altepe, bu 
konuda şehrin her noktasında bir-

çok farklı alanda yatırımların sür-
düğüne dikkat çeken Altepe; “Ken-
tin yönetiminde ve kalkınmasında 
popülist değil, kalite hedefli politi-
kalar yürütüyoruz. Çünkü Bursa ar-
tık kaliteli bir şehir olmalı. Şehirde 
yaşayanlar mesleklerinde uzman, 
yaptıkları işlere katkılar koyabilen 
zanaatkârlar olmalı. Sanatçılar, üre-
tenler, esnaf kalitesini arttırdıkça, 
şehrin de kalitesi artar. Bursa’da 

yaşamanın kriterleri olmalı” dedi.
Bursa 1/100000’lik Çevre Düzeni 
Planı çalışmalarına katılan akade-
misyenler adına konuşan İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Handan Türkoğlu, karar 
vericiler, teknik ekipler ve halkın 
katılımıyla hazırlanacak bir plan 
olacağını söyledi. İl Çevre Düzeni 
Planı’nın pek çok konuyu bün-
yesinde barındıran bir planlama 
olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. 
Türkoğlu, “Bu plan disiplinli bir 
çalışma gerektiriyor. Alınacak ka-
rarları halkla birlikte almalıyız. 
Bursa’da bu kültür oluşmuş du-
rumda. Daha önce de böyle bir 
plan yine halkın katılımıyla ger-
çekleştirilmişti. Güzel bir Bursa 
için güzel bir plan çalışması olaca-
ğına inanıyorum” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi, kentin anayasası olarak kabul edilen ve Bursa’nın 50 yıl 
sonrasını şekillendirecek olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla ilgili ça-
lışmaları aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın ilk metro istasyonlu köprülü 
kavşağı olan Emek Kavşağı ile İzmir Yolundaki Alaaddinbey Özlüce Kavşağında 
çalışmaların sona geldiğini söyledi.

Hamamlıkızık’taki istasyonun kurulu-
munu yapan TÜBİTAK MAM Yer ve De-

niz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Başuzman 
Araştırıcı Serdar Özalaybey, projeyle Bursa 
ilini yerel ölçekte tehdit edebilecek aktif fay-
ların araştırıldığını söyleyerek, “Bu amaçla 
bölgedeki sismolojik inceleme ağını zengin-
leştirmemiz gerekiyordu. Birçok noktada 
deprem kayıt istasyonunu geçtiğimiz aylarda 
kurduk, hala da yeni istasyonları kurmaya 
devam ediyoruz. Bursa ili civarında gözleye-
bileceğimiz ağımız 1 - 2 ay içinde 15 istas-
yona yükselecek” dedi. Projenin 3 yıl sonra 
tamamlanacağını ifade eden Özalaybey, ilk 
iki yılda elde edilen değerlendirmelerden 
çeşitli sonuçlara ulaşabileceklerini ve bun-
ları da 6 ayda bir kamuoyuna sunacaklarını 
söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla il-
gili gözlemlerini de anlatan Özalaybey, “Dep-
remsellik açısından Bursa’da yerel aktiviteye 
bakınca Çalı civarında bir deprem zonumuz 
olduğunu görüyoruz. Ancak bu fay çok küçük 
mikro depremler üretebiliyor. Çok da aktif 
bir fay değil. O fayın ve uzantısı varsa şehir 
içindeki devamını araştırmak amacıyla bu 
projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şube 
Müdürülüğü´nde görevli Jeofizik Mühendisi 
Murat Arabacı da çalışmanın depremi önce-
den tespit etmediğini kaydederek, “Bu proje, 
depremi önceden belirleyen bir çalışma de-
ğil, kesinlikle bilimsel bir projedir” dedi. Ara-
bacı, Çalı, Hamamlıkızık, Mesudiye, Erenler, 
Iğdır gibi noktalara deprem kayıt istasyonu 
kurulduğunu belirtti. Zemin sınıflaması ve 
sismik tehlike değerlendirme projesi, zemi-
nin deprem açısından davranışının değer-
lendirilmesi ve zemine ait kritik parametre-
lerin belirlenmesi yolu ile Bursa için tehdit 
oluşturabilecek kırık zonlarının oluşturacağı 
sismik tehlikeyi değerlendirecek. Bursa’nın 
hangi bölgelerinin zemin parametreleri ile 
ilişkili olarak büyük depremlerden daha fazla 
etkilenebileceğinin ortaya konacağı projenin 
çıktıları da Bursa için hazırlanması düşünü-
len ‘Deprem Master Planı’nın doğal, yapısal 
ve sosyal bileşenleri içerisinde en önemli 
yeri tutan topoğrafik, Jeolojik, Jeofizik ve Sis-
motektonik verileri de içine alan Doğal Geri 
Planı oluşturulmasını sağlayacak.

Bursa’nın zeminleri 
mercek altında

ç

Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİ-
TAK tarafından yürütülen ‘Bursa 
ili için Zemin Sınıflaması ve 
Sismik Tehlike Değerlendirme’ 
projesi kapsamında Bursa ve 
çevresindeki 15 noktaya deprem 
kayıt istasyonu kuruluyor.

Bursa’nın geleceği planlanıyor
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Bütçenin yüzde 70’inden faz-
lasını ulaşım yatırımlarına 

ayıran Büyükşehir Belediyesi, ana 
arterler üzerindeki engelleri de bir 
bir kaldırıyor. Millet Mahallesi Der-
ya Caddesi üzerinde bulunan ve yo-
lun daralmasına yol açan binalarda 
da kamulaştırılarak yakıldı.
Başkan Altepe, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Bursa’nın yaşanabilir bir 
kent olması için çalıştığını söyleye-
rek, “Bursa’nın ulaşılabilir bir kent 
olması haline gelmesi için yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Bir yandan 
raylı sistem çalışmaları ve kavşak 
projelerini hayata geçirirken aynı 
zamanda yeni arterlerin ve yeni 

caddeleri açarak şehir içindeki 
ulaşımı kolaylaştırmayı hedefli-
yoruz” dedi. Başkan Altepe, Millet 
Mahallesi’nde uygulanacak proje-
yi anlatarak, “Derya Caddesi’nin 
bulunduğu bölgeye hayat verecek 
ve 30 metrelik yol ile Doğu Yakın 
Çevre Yolu’nu birbirine bağlaya-
cak olan önemli bir arterde daha 

kamulaştırması yapılan 5 binanın 
yıkımını yapıyoruz. Yıldırım bölge-
sine nefes aldıracak bir bulvar daha 
açılmış olacak” diye konuştu. Kent 
merkezine bu sayede çağdaş ulaşı-
mı sağlayacaklarını belirten Başkan 
Altepe, Yıldırım’a hizmetlerinin sü-
receğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Zorlu Holding 

Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki 
Zorlu’yu Zorlu Holding’deki maka-
mında ziyaret etti. Bursa’da yapılan 
çalışmalara kent dinamiklerinin 
verdiği desteğin önemli olduğunu 
söyleyen Başkan Altepe, bilim ve 
teknoloji merkezinin de yine kent 
dinamiklerinin katkılarıyla haya-
ta geçirildiğine işaret etti. Zorlu 
Holding’in projeye ciddi destek 
verdiğini belirten Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi olarak şehri 
geliştirmeye, kentteki anıtsal yapı-
ları ayağa kaldırmaya devam ediyo-
ruz. Gençlerimizin en güzel şekil-
de yetiştirilmesi ve eğitilmesi için 
Bursa’da örnek bir tesis olan bilim 
ve teknoloji merkezini hayata geçi-
riyoruz. Bu merkez, Bursa’nın yanı 
sıra tüm Marmara’ya ve hatta çevre 
illere de hizmet verecek” dedi.
Başkan Altepe, bilim ve teknoloji 
merkezinde, gençlerin bilimsel ça-
lışmaları bizzat deneyerek, göre-
rek, uygulayarak yapabileceklerini 
belirtti. Dünya çapında gelişmiş ve 
250 ayrı birimin bulunacağı merke-
zin Bursa’ya kazandırılacağının al-
tını çizen Başkan Altepe, “Bursa’nın 

kent dinamikleriyle birlikte kalkın-
masına çalışıyoruz. Zorlu Holding 
olarak Zeki Zorlu ile bugün atılan 
imza, eğitimde her alanda örnek 
olacak. Zeki Zorlu, yaklaşık 500 bin 
Euro yani 1 milyon 100 bin TL kat-
kıyla eğitime destek veriyor” diye-
rek Zorlu’ya desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş 
Başkanı Zeki Zorlu da “Zorlu gru-
bu olarak Mehmet Zorlu Vakfı adı-
na Türkiye’nin farklı yerlerinde 
olduğu gibi Bursa’da eğitime ve 
sağlık gibi alanlara destek verme-
ye devam ediyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bursa’ya ka-
zandırılacak olan bilim ve teknoloji 

merkezinin çocuklarımızın, eğitim-
öğretim hayatına, bilime ve yeni ke-
şiflerin oluşmasına önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı’mızın projeye 
destek verme fikrine biz de olumlu 
cevap verdik” diye konuştu. 
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Bursa’nın ulaşımına rahat nefes aldıracak çalışmalarına aralıksız devam eden 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde kamulaştırılan 5 binanın 
yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılacak bilim ve teknoloji mer-
kezi için destek protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu arasında imzalandı.

Kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin 
yoğun olduğu caddelerdeki geçici park-

lanmalara düzen getiren Büyükşehir Belediye-
si iştiraklerinden BURBAK, Bıçakçılar Çarşısı 
otoparkında mekanik katlı sistem uygulama-
sını başlattı. Katlı sistemle bir araçlık yere iki 
araç sığdırılmış olurken, bu sistemle otopar-
kın kapasitesi de ikiye katlanmış oldu.

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yunuseli’deki Fen İşleri Daire Başkanlığı 

şantiyesine getirilen iş makinelerini yerinde 
inceledi. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ah-
met Korucu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan 
Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Bursa’nın daha yaşanabilir hale gelmesi 
amacıyla faaliyetlerimizi tüm bölgelerde sür-
dürüyoruz. İhaleyle gerçekleştirdiğimiz mü-
teahhitlik faaliyetlerimizin dışında kendi ekip, 
ekipmanımız ve kendi kadrolarımızla da gün-
lük hizmetlerimizi yerine getiriyor, Bursa’nın 
eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eksikli-
ği hissedilen alanlarda yenilikler yapıldığını 
kaydeden Başkan Altepe, “Tüm birimlerimizi 
güçlendiriyoruz. Eksiklikleri gözden geçirip 
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerimizde 
ve mahallelerimizde daha güzel faaliyet ver-
mesiyle ilgili, gerek kadrolarımızın gerekse 
makine parkının güçlendirilmesi konusuna 
yöneliyoruz. Donanımlı bir belediye olma ko-
nusunda İtfaiye’den Fen İşleri’ne kadar yo-
ğun bir yatırım gerçekleştiriyoruz. En güzel 
hizmeti en kısa sürede, en az kaynakla hayata 
geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Başkan 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin makine par-
kına donanımlı araçların eklendiğini de ifade 
ederek, “İş makinelerimize paletli eksklavatör, 
silindir ve grayder gibi donanımlı araçları ila-
ve ettik. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi ma-
kine parkındaki iş makinesi sayısı 62’ye ulaştı. 
Her türlü hizmete yetişebilecek makinelere 
sahibiz. Büyükşehir işbaşında” dedi.

Katlı sistemle
Kapasite arttı

“Büyükşehir 
iş başında”
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Bıçakçılar Çarşısı otoparkında uy-
gulanan mekanik katlı sistemle, 
otopark kapasitesi iki kat arttı.

Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin iş makinelerine 
3 yeni araç daha eklendiğini ve 
hizmet filosunun daha da güçlen-
diğini söyledi.

Ulaşımdaki engeller kalkıyor

Bilim Teknoloji Merkezi’ne büyük destek



Nisan - Mayıs 2011Sehir Postası
.

.6

Kestel Hattı’nın  
ihalesi yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu dönem program-

da bulunmamasına rağmen günde-
me alınan BursaRay Kestel hattının 
ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın’ın 
komisyon başkanlığında yapıldı. Ke-
sintisiz ve konforlu ulaşımı Kestel ve 
Gürsu ile buluşturacak olan proje-
nin temelinin 2 ay içinde atılması ve 
2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Acemler yer-
leşkesindeki Destek Hizmetleri Da-
ire Başkanlığı’nda yapılan ihaleye, 
12 firmanın temsilcisi katıldı. Yerli 
firmaların yanı sıra yabancı firma-
ların da katıldığı, keşif bedeli 106 
milyon 309 bin 532 TL olan ihalede, 
Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı olan 
ve ihaleye ortak giren Gülermak A.Ş. 
ile E+M Elektrik Ltd. Şti. firmaları, 
68 milyon 517 bin 281 TL bedelle 
en düşük teklifi sundu. 16 isteklinin 
dosya satın aldığı ancak 12 firmanın 
katıldığı ihaledeki en yüksek teklifi 
ise 111 milyon 672 bin 835 TL ile 
bir İtalyan firması olan G.C.F. Gene-
rale Costruzioni verdi.
İhale Komisyon Başkanı Mustafa Al-
tın, ihaleye katılan dosyaların yasal 
mevzuata uygun olarak incelene-
ceğini ve ihaleyi kazanan firmanın 
45 gün içinde açıklanacağını söy-
ledi. Altın, ihalenin ardından yasal 
beklemenin tamamlanmasıyla ilk 
kazmanın 2 ay içinde vurulacağını 
belirterek, kentin doğusu ile batısını 
buluşturacak olan BursaRay Doğu 
etabının 8 kilometre uzunluğunda, 

7 istasyonlu olacağı ve bünyesin-
de, Esenevler mevkiine Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapacağı 1 batçık da 
bulunan projeyi kapsadığını sözle-
rine ekledi. Projedeki 3 adet köp-
rünün genişletme çalışmalarının da 
Karayolları Bölge Müdürlüğü tara-
fından yaptırılacağı belirtildi.
Bir dönemde 24,5 kilometrelik hat

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ihalenin Bursa’ya hayırlı ol-
masını diledi. Yatırım bütçesinin 
yüzde 70’inden fazlasını ulaşıma, 
bunun da büyük bir bölümünü ray-
lı sistem projelerine ayırdıklarını 
söyleyen Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin toplam 9 kilometre 
olan Görükle ve Emek hattına ek-
lenecek olan Kestel hattıyla bir dö-
nemde 17 kilometrelik raylı sistem 
projesini hayata geçireceğini vurgu-
layarak, “Bunun yanında Cumhuri-
yet 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” dedi.

Türk Dernekler Birli-
ği Federasyonu Brük-

sel Bölgesi üyeleri ve sivil 
toplum kuruluşları temsil-
cileriyle bir araya gelen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türkiye’yi 
daha yakından tanımak 
amacıyla Brüksel’den gelen 
kadınlara Bursa hakkında 
bilgiler verdi.

Gönül Dostları Sofrası’nda gerçekleştirilen görüş-
mede, Bursa’nın çok göç alan bir kent olduğunu 
anlatan Başkan Altepe, “Bursa, İstanbul’dan önce 
Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir kenttir. Bursa’nın 
turizme dönmesini istiyoruz. Bursa’nın birçok de-
ğeri var, bu değerleri öne çıkaracağız. Kentteki tüm 
tarihi yapıları restore ediyoruz. Uludağ’da yetkiyi 
üzerimize alıp gereken çalışmaları orada da yapaca-
ğız” diye konuştu.
Uludağ’dan termal sulara, doğal güzelliklerinden ta-
rihi değerlerine kadar kentin özelliklerini öne çıkar-
maya çabaladıklarını anlatan Başkan Altepe, Bursa 
ile ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi.
Başkan Altepe, Türkiye ziyaretlerinde Brükselli ka-
dınlara eşlik eden Türk Dernekler Birliği Federasyo-
nu Brüksel Bölge Temsilcisi Ayla Yaşar Yıldız’a çini 
plaket verdi. İki gün Bursa’da kalacak olan kadınlar, 
Başkan Altepe’ye teşekkür ederek, başarılı çalışma-
larının devamını diledi.

Kongre ve toplantı sektöründe uluslararası oto-
rite olan ve 53 ülkede 170 üyesi bulunan Ulus-

lararası Kongre Merkezleri Birliği (AIPC), Türkiye’de 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın ar-
dından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ni (Merinos 
AKKM) de üyeliğe kabul etti.
Uzun bir araştırma ve inceleme sürecinin ardından 
AIPC yönetim kurulu, Merinos AKKM’yi uluslararası 
kriterlere uygun bularak üyeliğe kabul etti. Aralarında 
China National Convention Center Barcelona Interna-
tional Convention Centre (CCIB), Dubai International 
Convention & Exhibition Centre, London Convention 
Centre, MIC Milano Convention Centre, ICM - Interna-
tional Congress Centre Munich, İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı, San Diego Convention Center 
Corporation, Sydney Convention & Exhibition Centre, 
Walter E. Washington Convention Center, Coex Seo-
ul ve Crocus International Exhibition & Convention 
Centre gibi dünyaca ünlü merkezlerin de üye olduğu 
AIPC, 3 aylık titiz bir değerlendirme süreci sonunda 
Bursa Merinos AKKM’yi de üyeliğe değer buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’yı tanıttığı Brüksel heye-
tine, kentin turizmde hak ettiği değere 
kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve hafif raylı sistemi Kestel ve Gürsu’ya 
ulaştıracak olan Bursa Hafif Raylı Sistem III. Aşama (Doğu Hattı) ihalesi yapıldı.Bursa’da  

turizm atağı

Merinos AKKM 
uluslararası Arena’da

ç
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin, Osmangazi 

Belediye Başkanlığı döneminde arsa 
tahsisi ile başlattığı Osmangazi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ek-
mek Fırını, devlet vatandaş işbirliğiyle 
tamamlanarak hizmete açıldı. 
Bursa’yı geleceğe taşıyacak önem-
li projeleri hayata geçirirken, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı geliştir-
meye yönelik projeleri de hiçbir za-
man ihmal etmediklerini vurgulayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Aç ve açıkta kimse kalmasın 
istiyoruz. Elbette, çocuklarımıza, akra-

balarımıza bakmak hepimizin görevi. 
Ancak bu topluma, bu kente, bu ülkeye 
ve ecdadımıza karşı hepimizin borcu 
var. Bu borcu da böyle sosyal sorumlu-
luk projeleriyle ödemeye çalışıyoruz. 
Bu projelere katkı koyan herkese te-
şekkür ediyorum. Burada kullanılacak 

bir çuval undan 235 kişinin ekmek ih-
tiyacı karşılanacak. Bir çuval un 50 TL. 
Yani herkes bu yardıma katkıda bulu-
nabilir. Buraya bağışlanacak bir çuval 
un, fakir sofralarına ekmek olarak 
dönecek. Osmangazi Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
işletilecek olan bu fırının uzun yıllar 
faaliyet gösterebilmesi için herkesin 
katkısını bekliyoruz” dedi.
Açılış kurdelesini kesip, fırına giren 
Başkan Altepe ve protokol üyeleri ile 
ilk ekmekleri fırına sürdü. İlk üretilen 
ekmekler, törene katılan vatandaşlara 
dağıtıldı.

Sosyal yardımlaşmaya örnek proje
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Kestel’e Büyükşehir desteği

İnşaatı devam eden 12 bin 
metrekare büyüklüğünde-

ki Kestel Kent Meydanı’nın Bursa 
Caddesi’ne cephesinin açılması için 
yıkılması gereken bir bina Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından kamulaştı-
rılarak yıkıldı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe Kestel’de ger-
çekleştirilen yıkım töreninde yap-
tığı konuşmada, hedeflerinin tüm 
Bursa’nın yaşanabilir bir kent haline 
gelmesi olduğunu söyledi. Çağdaş 
bir kentte olması gereken tüm yatı-
rımları Bursa’nın bütün ilçelerinde 
hayata geçirmenin gayreti içerisin-
de olduklarının altını çizen Başkan 
Altepe, “Hizmetlerimizi hayata ge-
çirirken yalnızca şehir merkezini 
düşünmüyoruz. Çalışmalarımızı 
ve yatırım planlamamızı Bursa’nın 
tüm ilçelerini kapsayacak şekilde 
yapıyoruz. Kentin batı kesimlerinde 
ne varsa doğu ilçelerinde de olma-
sına özen gösteriyoruz. Şehrin her 
alanda ve tümüyle kalkınması için 
çalışıyoruz” dedi.
Bu çalışmalar kapsamında Kestel’de 
yatırımların sürdüğüne dikkati çe-
ken Başkan Altepe, bugün de Kestel 
Kent Meydanı’nın tamamlanması-
nın önünde engel olan bir binanın 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak yıkımının ger-
çekleştirildiğini söyledi. Bu arada 
Kestel’de Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan itfaiye bina-
sı inşaatının sürdüğünü, Kestel 
Kalesi düzenleme çalışmaları ve 
yüzme havuzu inşaatının da yakın 
zamanda başlayacağının müjdesi-
ni verdi. Tüm bu hizmetlerin yanı 
sıra Kestel’in altyapı ve ulaşım ala-
nındaki eksiklerinin de giderildi-
ğini belirten Başkan Altepe, “Raylı 

sistemin Uludağ Üniversitesi etabı 
inşaatı devam ederken bu yılki ya-
tırım programında olmamasına kar-
şın BursaRay’ı Kestel’e ulaştıracak 
projenin ihalesini gerçekleştirdik. 
İnşaat sürecinin de tamamlanması-

nın ardından Kestel, 8 kilometrelik 
raylı sistem hattı ile şehir merkezi-
ne ve kentin diğer ucuna bağlanmış 
olacak” diye konuştu. 
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar 
da Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir 
hizmette ilçeye desteğini esirgeme-
diğini dile getirdi. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırılan itfaiye 
binasının yanı sıra yüzme havuzu ve 
Kestel Kalesi düzenleme çalışmala-
rının da önümüzdeki günlerde baş-
layacağını yineleyen Başkan Acar, 
“Kestel Kent Meydanı’nın önündeki 
büyük engellerden birini de Büyük-
şehir Belediyesi’nin desteğiyle aştık. 
12 bin metrekare büyüklüğündeki 
Kent Meydanı’nın Bursa Caddesi’ne 
açılan cephesini kaplayan büyük 
bina, Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan kamulaştırılarak yıkıldı. Başka-
nımız Recep Altepe’ye hizmetleri-
mize katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk 
Amerikan İş Konseyi’nin “Latin Amerika Anado-

lu İle Buluşuyor Projesi” kapsamında Bursa’ya gelen 
Meksika Büyükelçisi J.Garcia Amaral, Şili Büyükelçisi 
L.Kenneth Palma Castillo ve Ekvador Ticaret Müsteşa-
rı Borys Mrjla Aguirre, kentin dinamiğine ve potansi-
yeline hayran kaldıklarını belirttiler. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın 
tarımı, sanayiyi, turizmi, kültür-tarih ve doğal güzel-
likleri bünyesinde barından özel bir şehir olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın dünyada 
yeterince tanınmadığına işaret eden Başkan Altepe, 
bu tür projelerle toplum katmanlarının birbirlerine 
yakılaşmasıyla ülkelerin de birlikteliklerine artacağı-
na inandığını belirtti. Bursa’nın genel anlamda Balkan 
ülkeleriyle bütünleşmiş bir şehir olduğuna dikkati 
çeken Başkan Altepe, kentin Avrupa ve Balkanlar’la 
sosyo-ekonomik ilişkilerinin geçmişten bu yana güçlü 
olduğunun altını çizdi.
Şili Büyükelçisi L.Kenneth Palma Castillo, Bursa’nın 
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra po-
tansiyelinin ve kapasitesinin çok etkileyici olduğunu 
söyledi. Sanayi, tarımda, turizmde çok dinamik bir 
kent olan Bursa’nın güçlü ve üretken bir olduğunun 
altını çizen Castillo, “Bizim amacımız Türkiye’nin yanı 
sıra özellikle Bursa ile her alanda işbirliği kurmak. Bu 
konuda Bursa ile bir kardeş şehir anlaşması yapmayı 
da düşünüyoruz. Hem kültürel hem de ticari açıdan 
ilişkilerimizi güçlenmesi için her konuda işbirliğine 
hazırız” diye konuştu.
Ziyaretin ardından Başkan Altepe, tarihi belediye bi-
nası hakkında bilgiler verirken, konuklara Bursa’yı 
anlatan kitaplar hediye etti.

İlk aşamada cenaze nakil araçları ve ambulanslara 
monte edilen sistemle, 7 gün 24 saat araçların işe 

başlama ve bitirme zamanlarının takibi yapılabiliyor. İş 
dışı seyahatlerin engellenmesini sağlayacak olan uygula-
manın hizmet kalitesini artırması hedefleniyor. Araçların 
günlük veya dönemlik toplam kilometrelerinin de kay-
dedilebildiği uygulamada detaylı raporlamalar sayesin-
de araçlar ve sürücüler üzerindeki denetim artırılacak, 
araçların çalınması veya kaybolması halinde kolaylıkla 
bulunmaları, kötü araç kullanımının önüne geçilerek, 
yakıttan önemli oranda tasarruf sağlanabilecek. Trafik 
kurallarına daha çok uyulacak olan uygulama, olası kaza 
veya acil durumda alarm göndererek kaza riskini düşü-
rebilecek. Trafik cezalarının da azaltılması amaçlanan 
uygulama ile araçların periyodik muayeneleri, sigorta 
ve egzoz emisyon ölçüm bitiş tarihleri girilerek olası 
gecikmelerin önüne geçilebilecek. İnternete açık her bil-
gisayardan kullanıcı yetkilerine göre izlenebilecek olan 
program, vatandaşların, ambulans isteklerinde, sürücü-
lere adres bulmada kolaylık da sağlayacak.

Kestel Belediyesi tarafından yaptırılan Kestel Kent Meydanı’nın tamamlanmasında-
ki önemli engellerden biri de Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile ortadan kaldırıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret eden Latin Amerika 
ülke temsilcileri, Bursa ile her konuda 
işbirliği yapmak istediklerini belirttiler. 

Latin Amerika’dan 
işbirliği çağrısı

Büyükşehir, araç takip 
sistemini kullanıyor

ç

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutla-
maları için Bursa’da bulunan Filis-
tinli çocuklarla akşam yemeğinde 
bir araya geldi. Yemekte, dostluk ve 
kardeşlik mesajları verildi.
Başkan Altepe, Filistinli çocuklara 
Mudanya Sosyal Tesisleri’nde ye-
mek verdi. Yemekte çocuklara ses-
lenen Başkan Altepe, “Sizleri kendi-
mizin bir parçası olarak görüyoruz. 
Yüzyıllardır ayrı bayrak altında 
birlikte yaşamış toplumlarız. Bizler 

her zaman sizin yanınızdayız. Tüm 
dünyada barış ve kardeşlik rüzgarı 
esmesi için Türkiye olarak biz her 
zaman olduğu gibi elimizden gelini 
yapacağız” dedi. Filistinli çocuk-
ları temsilen konuşan Alaa Has-

san Meqbe ise “Türkiye Marmara 
Gemisi’yle bizim yanımızda oldu-
ğunu tüm dünyaya gösterdi. Türki-
ye her zaman yanımızda oldu. Biz 
buraya gelince, kendimizi ülkemiz-
de hissettik. Bundan sonra da her 
alanda Türkiye’nin desteğini bekli-
yoruz” diye konuştu.
Meqbe, daha sonra boynundaki Fi-
listin poşusunu Başkan Altepe’ye 
etti. Yemeğin sonunda Filistinli ko-
nuklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren 
Başkan Altepe, misafirlerine çeşitli 
hediyeler verdi.

Filistinli çocuklarla ‘barış’ yemeği
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“Kıt kaynakları  
verimli kullanıyoruz”
Başkan Altepe, Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda düzenlendiği toplantı ile 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 
geçen 2 yılda yapılan çalışmaları 
değerlendi. Bursa’nın sahip oldu-
ğu tüm kaynakların verimli şekilde 
kullanılması konusunu en önemli 
proje olarak ele aldıklarını ve göreve 
geldikleri ilk günlerde ele aldıkları 
Bursaray Görükle hattından yüzde 
36’lık tasarruf sağladıklarını hatırla-
tan Başkan Altepe, bu tasarrufla baş-
latılan Emek hattında inşaatın hızla 
sürdüğünü vurguladı. Görükle hattı-
nın geçen dönem yapılan ihalesinde 
kilometre maliyetinin 33 milyon TL 
olduğunu ifade eden Başkan Altepe, 
“Söz konusu kentimizin kaynakları 
olunca ince eleyip sık dokuyoruz. Bu 
nedenle ihalelerimize ve çalışmala-
rımıza mümkün olan en fazla katı-
lımı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun 
meyvelerini de toplamaya başladık. 
Hizmet binası ve Kestel Hattı ile ilgili 
ihalelerimize 34 ve 36 firma katıldı. 
Önceki yıllarda bu ihalelere 1-2 fir-
ma katılırdı. Bu katılımcı ve rekabet-
çi ortamda ketsem hattında kilomet-
re başına imalatı 11 milyon TL’ye 
kadar düşürdük. Yani aynı hattın 
doğusuna yapılacak olan çalışmada 
3’te 2 oranında tasarruf sağlamış ol-
duk. Çünkü bu işler toplamda büyük 
maliyetli işler. Kentimizin kaynakla-
rının heba olmaması için bu konuda-
ki kararlığımız sürecek” dedi.

Ulaşımda büyük  
‘yol’ aldık
Her geçen gün artan nüfusa para-
lel olarak kentteki en önemli sorun 
haline gelen ulaşımı rahatlatacak 
projeleri bir bir devreye aldıklarını 
ifade eden Başkan Altepe, Büyükşe-
hir sınırlarına sonradan bağlanan 
ilçe, belde ve köylerde de ulaşım ya-

tırımlarına hız verdiklerini son 2 yıl-
da 240 kilometre yeni yol açtıklarını 
hatırlattı. Ulaşım yatırımlarının sa-
dece merkezde değil, merkeze bağlı 
tüm ilçe ve köylerde de aralıksız sür-
düğünü ifade eden Başkan Altepe, 
kent içi ulaşıma nefes aldırmak ama-
cıyla radikal bir kararla projelendiri-
len Soğanlı Bulvarı 30 metrelik imar 
yolunda da hızlı bir ilerleme kay-
dettiklerine değindi. Yol üzerindeki 
269 parselden 152’si ile anlaşma 
sağlandığını bu parseller üzerinde-
ki 145 binadan 74’ünün yıkıldığını 
açıklayan Başkan Altepe, yıkım ça-
lışmalarının hızla sürdüğünü ve bu 
yaz Acemler- Yalova yolu arasındaki 
bölümün büyük ölçüde ortaya çaka-
cağını belirtti. Başkan Altepe, yolun 
Otosansit ve Yalova yolu arasındaki 
bölümünde de kamulaştırma çalış-
malarını başlattıklarını söyledi.

“Kenti demir  
ağlarla örüyoruz”
Öncelikli yatırım alanını ulaşım 
olarak belirlediklerini ve bütçenin 
yüzde 70’inden fazlasını ulaşıma 
ayırdıklarına değinen Başkan Al-
tepe, Bursaray Üniversite ile Emek 
hattının Eylül ayında ulaşıma açıla-
cağını belirtti. Bu dönem programda 
olmamasına rağmen projelendirilen 
Kestel hattının ihalesinin yapıldığı-
nı ve 7 duraklı 8 kilometrelik hatta 
inşaata kısa zamanda başlanacağını 
vurgulayan Başkan Altepe, “Kes-
tel hattı ile birlikte Bursaray’a bir 
dönemde 17 kilometre eklenmiş 
olacak. Bunun yanında kent merke-
zindeki tramvay hatlarının ilk ayağı 
olan Cumhuriyet Caddesi Nostaljik 
tramvay hattındaki çalışmaların bu 
ay sonuna kadar tamamlanmasını 
bekliyoruz. Proje çalışmalarının son 

aşamaya geldiği Garaj-Heykel tram-
vay hattının da hayata geçmesiyle 
bir dönemde yapılan raylı sistem 
imalatı ise 24,5 kilometreyi bulacak” 
dedi.

“Ulaşıma konfor  
geliyor”
Bursa şehir içi ulaşımına önemli bir 
katkı sağlayacak, yeni nesil 30 Bur-
saray vagonundan ikisinin, Bursa’ya 
geldiğini de hatırlatan Başkan Al-
tepe, Alman Bombardier firması 
tarafından üretilen diğer yeni ne-
sil vagonların da yıl sonuna kadar 
Bursa’ya geleceğini ifade etti. Şu an 
günde 150 bin civarında yolcu taşı-
nırken, yeni vagonlarla birlikte bu 
sayının 250 bine ulaşması bekleni-
yor. Bu yılsonuna kadar tamamı ge-
lecek olan 30 yeni vagon ile birlikte 
BursaRay vagon filosu 78’e yüksel-
miş olacak. Klima başta olmak üzere 
her türlü teknolojik donanıma sahip 
olan vagonlar sayesinde BursaRay’la 
yolculuk daha keyifli hale gelecek. 
Bu arada mevcut vagonlardaki klima 
sorunun aşılması için başlatılan ça-
lışmalar da tamamlanma aşamasına 
geldi.

Değişimin 2. yılı 
           en ücra köşede bile 
            hissediliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı RecepAltepe, geride kalan 
2 yılda kentin kaynaklarının en 

verimli şekilde kullanılması için 
büyük çaba harcadıklarını belir-

terek, “dünya kenti Bursa” hedefi 
doğrultusunda çalışmaların ara-

lıksız sürdüğünü söyledi.
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“Hayali  
gerçekleştirdik”
Yerel seçimler öncesi gündeme ge-
tirdikleri Yunuseli Havaalanı’nın ye-
niden uçuşlara açılması konusunun 
o dönemde belli çevreler tarafından 
‘hayal’ olarak nitelendirildiğini hatır-
latan Başkan Altepe, ısrarlı çalışma-
ları sayesinde hayal denileni gerçek-
leştirdiklerini vurguladı. Büyükşehir 
Belediyesi, Valilik ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdür-
lüğü arasında imzalanan protokolle, 
fiziki çalışmaların da startını ver-
diklerini dile getiren Başkan Altepe, 
“Protokole göre; mania kriterleri 
doğrultusunda gerekli binaların yıkı-
mını, terminal binası, hava trafik ku-
lesi, itfaiye, garaj, pist, apron, yollar, 
su ve doğalgaz hatları ile pistlerin ay-
dınlatma sistemlerini biz yapacağız. 
Seyrüsefer için gerekli teknik dona-
nım, personelin görevlendirilmesi ve 
uçuş hizmetleri Devlet Hava Meydan-
ları, güvenlik, sağlık personeli ve am-
bulans temini gibi işlemleri ise valilik 
üstlenecek. Biz gerekli çalışmaları 
başlattık ve yılsonuna kadar Yunuseli 
Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açıl-
masını planlıyoruz” diye konuştu.

“Modern Bursa’yı  
yeniden inşa ediyoruz”
Gerek yeterli planlamanın zamanın-
da yapılamaması gerekse planların 
yeterince uygulanamaması nede-
niyle Bursa’nın bugüne kadar plan-
sız yapılaştığını dile getiren Başkan 
Altepe, geride kalan 2 yılda kentsel 
dönüşüme önemli yatırımlar yaptık-
larını kaydetti. Başta yeni yolların 
açılması olmak üzere, park, bahçe, 
çocuk oyun alanları, eğitim ve spor 
tesisleri gibi sosyal donatı alanları-
nı kentin her köşesinde oluşturmak 
için kamulaştırma çalışmalarına hız 
verdiklerini ifade eden Başkan Alte-
pe, 2 yılda yaklaşık 50 milyon TL’yi 
kamulaştırmalara harcadıklarını 
kaydetti. Sel felaketinde sular altın-
da kalan Cilimboz deresi kenarında 
yıkımları sürdüğünü ve bölgenin 
yıllar sonra sağlıklı bir hale getiril-
diğini dile getiren Başkan Altepe, 
Güzelyalı, Mudanya, Gemlik, Kestel 
ve Gürsu’ya kent meydanları kazan-
dırma çalışmalarının da hızla sürdü-
ğünü söyledi. Bursa’nın en prestijli 
meydanlarından biri haline gelecek 
olan Altıparmak stadyum meydanın-
da yıkımların tamamlandığını ifade 
eden Başkan Altepe, Kaymakamlık 
meydanında yaptıkları düzenleme-
lerin bile vatandaş tarafından olum-
lu karşılandığını yeni yapılacak mey-
danla birlikte Altıparmak’ın kentin 

vitrini haline geleceğini vurguladı. 
Başkan Altepe, Sıcaksu ve İntam 
Kentsel Dönüşüm Projeleriyle ilgili 
olarak TOKİ ile işbirliği imzalandı-
ğını ve mülk sahipleriyle görüşmele-
rin sürdüğünü söyledi.

Tarih kimliğiyle dünya 
vitrinine çıkıyoruz
Tarihi ve kültürel mirasın ayağa 
kaldırılması amacıyla Osmangazi 
Belediye Başkanlığı döneminde baş-
lattıkları çalışmaların bu dönem de 
hızla sürdüğünü ifade eden Başkan 
Altepe, Bursa Kalesi ve surlarının or-
taya çıkarılmasının yanında çarşı ve 
hanlar bölgesindeki çalışmaların da 
hızla sürdüğünü belirtti. Mahkeme 
Hamamı, Kayıhan Hamamı ve Kütah-
ya Han’daki restorasyon çalışmaları-
nın son aşamaya geldiğini kaydeden 
Başkan Altepe, Eskişehir Hanı başta 
olmak üzere Osmanlı’nın ilk eserle-
rini verdiği kent olan Bursa’yı tarihi 
kimliğiyle dünya vitrinine çıkara-
caklarını söyledi. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde Bursa’nın da yer 
alması için gerekli tüm çalışmaların 
hızla sürdüğünü dile getiren Başkan 
Altepe, tarihi çarşı ve hanlar bölge-
sindeki çalışmalarda dünyaca ünlü 
İtalyan mimar Maksimiliano Fuksas 
ile birlikte çalıştıklarını bu çalışma-
larla Bursa’nın listeye gireceğini ifa-
de etti.

Bursa artık  
spor kenti
Bursa’yı her alanda ön plana çı-
karma hedefleri doğrultusunda 
Bursaspor’a ilk günden beri verdik-
leri desteklerin şampiyonlukla taç-
landığını hatırlatan Başkan Altepe, 
Bursaspor’dan amatör spor kulüp-
lerine kadar sporun her kademesine 
sağladıkları desteklerle Bursa’nın 
artık bir spor kenti olduğunu söyle-
di. Eğitim kurumlarının spor salonu 
eksiklerinin giderilmesi amacıyla iki 
yılda önemli çalışmaları hayata ge-
çirdiklerini ifade eden Başkan Alte-
pe, Değirmenönü, Koç İlköğretim ve 
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Spor 
Salonlarının kısa zamanda tamam-
lanarak eğitimin hizmetine sunuldu-
ğunu, diğer spor salonlarında da in-
şaatların hızla sürdüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir’de geçen iki yılı 
değerlendirirken, kentteki deği- 
şim ve dönüşümün en ücra  
köşede bile hissedildiğini  
söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi, Trablus-
garp, Balkanlar, Edirne, Çanakkale, 

Makedonya, Filistin ve Galiçya cephele-
rinde verdiği şehitlerle Bursa’nın en çok 
şehit veren köyü olan Mirzaoba’ya şehit-
lik anıtı kazandırdı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla Çanakkale 
şehitlerinin anıldığı törende, Mirzaoba 
Köyü İlköğretim Okulu öğrencisi Aslı 
Yıldırım, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını 
ezbere okuyarak herkese duygusal anlar 
yaşattı. Törene katılan Muharip Gaziler 
Derneği üyesi gaziler, Yıldırım’ı ayak-
ta alkışladı. Mirzaoba Köyü İlköğretim 
Okulu öğrencileri Fatma Ada ve Kübra 
Şahin de ‘Bana Şehitliği Anlatsana Öğ-
retmenim’ adlı mektubu okuyarak, töre-
ne katılanları duygulandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, açılış töreninde, Mirzaoba 
Köyü’nün Bursa’nın kahraman köyü 
olduğunu söyleyerek, “Kahramanların 
diyarı Mirzaoba’da, bu anıt, şanlı tari-
hi mücadeleleri hatırlatacak. Bugün bu 
törenle kaybolmaya yüz tutmuş değer-
lerin yer aldığı ve Bursa belleğine ka-
zandırdığımız ‘Mirzaoba Şehitleri ve Ga-
zileri’ kitabının tanıtımını da yapıyoruz. 
Bugünlere kolay gelmedik. Bu asil mil-
letin mensubu olarak, sahip olduğumuz 
değerlerin kıymetini bilmeliyiz” dedi.
Bugüne kadar Türk Milleti’nin ağır be-
deller ödediğini ifade eden Başkan Al-
tepe, “Ecdadımız kolay yaşamadı. Bu 
millet yok edilmek istenen bir millet, bu 
vatan da parçalanmak istenen bir vatan-
dı. Bize bugün bu güzel günleri yaşama-
mıza sebep olan tüm ecdadımızı saygı, 
rahmet ve minnetle anıyoruz” diye ko-
nuştu.
Türk Milleti’nin mücadelesinden örnek-
ler veren Başkan Altepe, “Bizler asker 
bir milletiz. Ömrümüz, özgür kalmak 
ve kimsenin boyunduruğuna girmemek 
için bu mücadelelerle geçti. Bu bölge-
lerde zamanında Bursa’yı fethetmek 
için kurulmuş yörük köyleri bulunuyor. 
Bursa’yı fethettikten sonra da bu cephe-
ler kapanmamış ve yakın tarihe kadar 
bu mücadeleler, fedakarlıklar devam 
etmiş. Bu şehitlerimizin gayretiyle biz-
ler bugünlerdeyiz. İnşallah atalarımıza 
layık oluruz. Bu değerleri yaşatmaya, 
belgeleri kaybolmadan eserleri bugüne 
taşımaya devam ediyoruz. Bugünleri 
unutmadan, yarını planlayalım ve bu 
lider millet olmanın değerlerini yaşaya-
lım” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde toplu-
ma faydalı çalışmalarını sürdüren Sağ-

lık Çalışma Grubu tarafından ‘Kanser Hafta-
sı’ dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi açıldı. 
Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde iz-
lenime sunulan sergide, Dr. Ceyhun İrgil’in 
56 fotoğrafı ve Nurhayat Şener’in 23 resmi 
vatandaşların beğenisine sunuldu.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Se-
mih Pala, kent hayatına sanatsal katkı koy-

dukları için çok mutlu olduklarını söyledi. 
Bursa Kent Konseyi’nin, Türkiye’deki kent 
konseyleri arasında bir numara olmasını 
sağlayan gönüllülere ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür eden Pala, Dr. Ceyhun İrgil’in toplum-
sal fayda açısından kente önemli katkılar 
sunmaya devam ettiğini ifade etti. Kurde-
le kesimiyle açılan sergi, 9 Nisan tarihine 
kadar izlenime görülebilecek.

Mirzaoba Köyü’ne 
‘Şehitlik Anıtı’

Kansere sanatla dikkat çektiler

‘Dağın saklı yüzü’ne 
hizmet binasıç

ç

ç

Kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak ilçelere de hizmetlerini ulaştıran Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılacak Büyükorhan Belediyesi Hizmet Binası’nın temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşmada, 

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin her kö-
şesine değer katan çalışmalarına devam 
ettiğini belirterek, “Büyükorhan’da güzel 
bir eser kazandıracak olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Burası sosyal ve kültü-
rel bir aktivite merkezi olacak. Günde-
lik hayata renk katacak olan bir hizmet 
binasını güzel ilçemize kazandıracağız. 
Buralara hizmet etmek bizim için bü-
yük gurur ve onur. Uzanabildiğimiz her 
yere ulaşacağız” diye konuştu. Hizmet 
etmeyi ibadet olarak gördüklerini ifade 
eden Başkan Altepe, “Her insanın yü-
zünü güldürmeye gayret ediyoruz. Biz-
ler sizlere hizmet vereceğiz. Her zaman 
dağ yöresinden en büyük desteği aldık. 
Gönlümüzde buralara hizmet yapmak 
düşüyordu. Mutluyuz, daha nice hizmet-
leri bu bölgemize yapmaya gayret ede-
ceğiz” dedi. Dağ yöresindeki ilçelerin de 
Büyükşehir’e bağlanması için gereken 
çalışmaları yaptıklarını kaydeden Baş-
kan Altepe, “Bu bölgelere hizmet edelim 
istiyoruz. Büyükorhan artık göç veren 
değil göç alan, gelişen ve büyüyen bir ilçe 
olsun istiyoruz. Bursa, nasıl kalkınıyorsa, 
Yörük ve Türkmen diyarı, ecdad yadigarı 
bu güzel beldelerimiz de el birliğiyle kal-
kındıracağız” şeklinde konuştu.
“Büyükşehir yanınızda”
Bursa’nın çağdaş bir şehir olması için 
çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan 
Altepe, “Uzanabildiğimiz tüm ilçelerde, 
şehirlerde ve hatta diğer ülkelerde de 
ecdadımızın emaneti olan eserleri aya-
ğa kaldırıyoruz. Bursa’da Türkiye’ye ve 
dünyaya örnek çalışmaları hayata geçiri-
yoruz, bu ecdadın kültürünü yaşatıyoruz. 
Bursa’nın doğal güzellikleri, nehirleri, şe-
laleleri ve Uludağ’ı ile ayağa kaldırılarak, 
kent ekonomisinin canlanması ve dünya-
nın önde gelen kentlerinden biri olması 

için çalışıyoruz. Hızlı büyüyen ve yoğun 
göç alan bu şehri sağlıklı bir kent yapma 
hedefiyle kültürel tesislerden altyapıya 
kadar her alanda çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe’ye destek teşekkürü
Büyükorhan Belediye Başkanı Selami 
Selçuk Türkmen de dağın saklı yüzü 
Büyükorhan’a çok amaçlı bir hizmet 
binası yaptıracak olan Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep Altepe’ye teşek-
kür etti. Bursa’ya 86 km uzakta olan 
Büyükorhan’ın 12 bin 743 toplam nüfusu 
olduğunu söyleyen Türkmen, ilçenin de-
ğerlerini anlattı. Yapılacak çalışmalardan 
da bahseden Türkmen, halkın refahı ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla yapı-
lanlar kapsamında gençleri ve çocukları 
kahvelerden kurtarmak için halı saha ve 
spor salonu talebinde bulundu.
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Bosna Hersek’in Kakanj Belediye 
Başkanı Mensur Yavaş Pait ile Ka-

kanj bölgesinde savaş sırasında ailele-
rini kaybetmiş çocuklara yardım etmek 
amacıyla kurulan Fatıma Derneği üye-
leri, Başkan Altepe’yi Acemler’deki ma-
kamında ziyaret etti. Bosna Hersek he-
yeti, Balkanlara verdiği desteklerden ve 
Kakanj’da geçen yıl yapılan toplu sünnet 
töreninden dolayı Başkan Altepe’ye te-
şekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, Bursa’da çok sayıda Balkan göç-
meni yaşadığını belirterek, Balkanlarda 
sık sık çeşitli etkinlikler yapıldığını ve 
ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. 
Haziran ayında da Bakırbaba Camii’nin 
açılış töreni için Balkanlara gideceği-
ni kaydeden Başkan Altepe, “Bursa’da 
Balkanlar için çalışmalar yapmaya de-
vam edeceğiz. Bursa, nüfusunun yüzde 
50’sinden fazlası Balkan göçmeni olan 
bir şehir. Bursa’nın Balkanlarla bağı her 
zaman çok olmuş. Bundan sonra da bu 
karşılıklı ilişkilerin devam etmesi için 
elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kakanj Belediye Başkanı Mensur Yavaş 
Pait de Bursa’da kendilerini evlerinde 
hissettiklerini belirterek, “Burada evi-
mizde gibiyiz. Çünkü siz bizdensiniz. Fa-
tih Sultan Mehmet’in yıllar önce yaptığı 
camii hala ayakta, Cuma ve teravih na-
mazlarında faaliyet gösteriyor. Bundan 
dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki 
Osmanlı eserlerini elimizden geldiği ka-
dar korumaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
Türkiye’nin desteğini görmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade eden Mensur 
Yavaş Pait, Başkan Altepe’yi Kakanj’a 
davet etti. Fatma Derneği Başkanı Fati-
ma Hukic de 1993 yılından beri faaliyet-
te olan derneğin çalışmalarından bah-
sederek, çocukların doğru yetişmesini 
sağlamak amacıyla hareket ettiklerini 
ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’da öncelikli ya-

tırımın eğitim konusunda yapılması 
gerektiğini belirterek, halkın eğitim ve 
kültür seviyesinin yükselmesinin kenti 
örnek bir noktaya taşıyacağını söyledi. 
Başkan Altepe, İl Milli Eğitim Müdü-
rü Atilla Gülsar ve 17 ilçenin milli 
eğitim müdürleriyle Dobruca Sosyal 
Tesisleri’nde bir araya geldi. Bursa’da 
eğitim ve kültür seviyesinin yükseltil-
mesi konusuna duyarlılıkla yaklaştığını 
ifade eden Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi olarak, kentte eğitimde ya-
şanan eksiklikleri gidermeye gayret 
ettiklerini belirtti. Okullara spor sa-
lonları yapılırken, kentin her bölgesine 
yaya mesafede ulaşılacak 80 spor alanı 
projesinin de başladığını ve bunların 

12’sinin bittiğini söyleyen Başkan Alte-
pe, “Bursa’da eğitim alanında da örnek 
olmalıyız. Sadece öğrencilerin değil, 
yetişkinlerin de, esnafın da eğitimini 
önemsiyoruz. Eğitimde hangi konuda 
eksik varsa onlara da destek olmaya de-
vam ediyoruz. Elbirliğiyle yapacak çok 

işimiz var. Kaliteyi yakalamak, örnek 
bir toplum oluşturmak istiyoruz” diye 
konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar da 
her ay yapılan toplantıların ilçelerdeki 
eğitim ve öğretimle ilgili durumu öğ-
renmek ve sıkıntılara çözüm üretmek 
adına yararlı olduğunu söyledi. Büyük-
şehir Belediyesi ile diğer yerel ve mer-
kezi yönetimlerin eğitime büyük katkı 
koyduğunu kaydeden Gülsar, okullarda 
yapılan spor salonlarının önemine de-
ğinerek, “Spor salonlarının yapılması 
Bursa için mükemmel bir proje. Bunu 
gelecek takdir edecek, şu an öğrencile-
rimizi burada spor yaparken ve başarı 
kazanırken Bursa kazanacak, Türkiye 
kazanacak” dedi.

Bosna 
Hersek’ten 
teşekkür

Yatırımda öncelik eğitime

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’-nın 
vizyonunu geliştiren faaliyetlerini 

aralıksız sürdürürken, sosyal beledi-
yecilik çalışmalarına da devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi, Emirsultan’daki 
gasilhanenin kaldırılmasıyla boşalan 
alanda Hocataşkın Mahallesi’ne hizmet 
verecek sağlık ocağı ve aşevinin çalış-
malarını başlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Al-
tepe, mahallenin derdine derman ola-
cak sağlık ocağı ve aşevinin temel atma 
töreninde yaptığı konuşmada, hayır-
severlerin desteğiyle yaptırılacak olan 
bu projenin örnek bir çalışma olacağını 
söyledi. Bursa’nın gelişmesi ve sosyal 
belediyeciliğin en güzel şekilde uygu-
lanması noktasında çalışmalarının de-
vam ettiğini ifade eden Başkan Altepe, 
“Bursa hazinelerle dolu. Sosyal beledi-
yeciliğin en güzel uygulandığı faaliyet-
lerimizle halka nefes aldırmaya devam 
ediyoruz. Bursa’nın gelişmesi ve vatan-
daşların Bursa’da yaşamanın keyfini 
sürmesi için çalışıyoruz” dedi.
“Bursa, hizmette payını alıyor”
Bursa’da yapılan hizmetlerle tek par-
ti iktidarının avantajının yaşandığını 
kaydeden Başkan Altepe, “Bursa’da 
çok hızlı bir dönüşüm var. Yaşanabilir, 
sağlıklı bir kent olma yolunda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Bursa, hizmet-
te payını alıyor. Önümüzdeki günlerde 
bu çalışmaların sonucunu göreceğiz. 
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde hayata 
geçireceğimiz çalışmalarımızın deva-
mı gelecek. Feyzullahpaşa Mescidi, Be-
yazıtpaşa Medresesi, Çukurmescit, İn-
cirli Hamamı ve Davutkadı Hamamı da 
kısa sürede restorasyon çalışmalarının 
başlayacak ve bu mekanlar kültür mer-
kezleri olarak hizmet verecek” diye ko-
nuştu. Başkan Altepe, Hocataşkın’da 

7. Camii Sokak’ta yıllarca gasilhane 
olarak hizmet verilen alanda yapılan 
çalışmaların, bölgenin SİT alanı olma-
sı nedeniyle uzun zaman içinde alınan 
izinlerin ardından başladığını sözleri-
ne ekledi. Bursa’da kentin gelişimi ve 
halkın mutluluğuna odaklı yatırımlar 
yapıldığını vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bursalıların beklentileri doğrultu-
sunda gece gündüz demeden hemşeh-
rilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Bu bizim için bir onur. Ancak şehrin 
merkezinde çalışmak kolay değil. Sit 
bölgesinde uzun sürede proje onay-
ları alındı. Burada aşevi, sağlık ocağı 
ve cenaze hizmetlerinin koordine edi-
leceği bir birim olacak. Aynı zaman-
da Bursa’da bir marka olan Somuncu 
Baba Vakfı da burada, hayırsever işa-
damlarının yardımıyla aş pişirecek” 

şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, Bursa’ya yapılacak ya-
tırımlarda kent dinamiklerinden des-
tek görmenin önemine de işaret ede-
rek, işadamlarının bu konuya duyarlı 
olduğunu belirtti.
Yıldırım’a yatırımlar sürüyor
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Kes-
kin de Yıldırım’da yapılan çalışmaları 
anlatarak, Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilçedeki kalkınmaya büyük destek 
verdiğini söyleyerek, “8-9 yıl önce bir 
şey değişti, Türkiye’de herşey değiş-
meye başladı. Gerek hükümet, gerekse 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri el ele 
vererek kentte hizmet üretmektedir. 
Yıldırım’da güzel hizmetler oluşturma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirsultan’daki gasilhanenin bulunduğu alana proje-
lendirilen Hocataşkın sağlık ocağı ve aşevinin temeli törenle atıldı.

Hocataşkın, sağlık ocağı ve aşevine kavuşuyor
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Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti, ‘8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, usta 
sanatçı Göksel Baktagir’in kanunuyla 
renk kattığı muhteşem bir konsere 
imza attı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len konserde, Büyükşehir Belediye Orkest-

rası Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti, Fahri 
Dibekoğlu’nun şefliğinde sahneye çıktı. Bursalıların 
büyük ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar karcığar 
faslı eserlerini icra ederek, dinleyicileri mest etti.‘8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde keyifli bir geceye 
imza atan sanatçılar, konserin ikinci bölümünde de 
konuk sanatçı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi pay-
laştı. Kanun virtüözü Baktagir, huzur veren müziğiy-
le sanatseverleri adeta büyüledi. Muhteşem konser-
de, Türk Sanat Müziği İcra Heyeti sanatçılarından 
Ayşegül Yüzgeç, beste ve güftesi Göksel Baktagir’e 
ait olan hicaz makamı ‘Ah yakıyor bağrımdaki ateş’ 
adlı eseri; Salih Taşkın ise yine beste ve güftesi 
Baktagir’e ait olan Sultân-ı Yegah makamı ‘Yalnız 
Sen’ adlı eseri sanatçıyla birlikte seslendirdi. Kon-
serde müzik ziyafeti çeken sanatseverler, sanatçıları 
alkış yağmuruna tuttu.

Başkan Altepe, Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki 
Kazım Barış Çokan Kültür Merkezi’nde izle-

nime sunulan sergiye, eşi Hüsniye Altepe ile birlik-
te katıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
da hazır bulunduğu açılışta, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
ecdad emaneti olan tarihi, kültürel ve sanatsal mi-
rasa önem verdiğini dile getirdi. Ebru sergisinin açı-
lış kurdelesini eşi Hüsniye Altepe ile birlikte kesen 
Başkan Altepe, sergideki eserleri de ilgiyle inceledi. 
Konuklarına el emeği göz nuru çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler veren Necibe Kurtulan ile Mustafakemalpa-
şa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da sergiye katıla-
rak kendilerine destek veren Başkan Altepe ile eşi 
Hüsniye Altepe’ye ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile eşi Sevinç Aktaş’a birer tablo armağan etti. 
Başkan Altepe, serginin sonunda onur defterini de 
imzaladı.

Göksel Baktagir 
ile müzik ziyafeti

Başkan Altepe, 
Kurtulan’ın sergisini açtı

ç

ç

     Anadolu ateşi 

   Bursa’yı yaktı
Yaptıkları gösterilerle izleyenlere 

görsel şölen yaşatan ve dünya genelinde milyonlarca 
sanatseveri kendisine hayran bırakan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 

Bursalıları da büyüledi.

Dünyanın en büyük dans topluluklarından olan 
‘Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’, Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda Bursalılarla buluştu. 56 kişilik sanatçı 
kadrosuyla sahneye çıkan Anadolu Ateşi, izleyenle-
re tam bir görsel şölen yaşattı. Anadolu toprakla-
rında yaşamış medeniyetlerin anlatıldığı ‘Evoluti-
on’ isimli gösteride, yeni eklenen semahlar, Kafkas 
dansları, Karadeniz dansları, dinsel törenler ve Ro-

man danslarıyla Bursalılar unutulmaz anlar yaşadı. 
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçılar sergiledik-
leri performansla büyük beğeni toplarken, gösteri 
sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. 
Gösterinin ardından Merinos AKKM Genel Koordi-
natörü Mehmet Semih Pala, Anadolu Ateşi sanatçı-
larına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yayınların-
dan oluşan set hediye etti.
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B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin ço-

cuklara ve gençlere mü-
ziği ve sanatı sevdirmek 
amacıyla başlattığı ça-
lışmalara, NOSAB İlköğ-
retim Okulu’nda start 
verildi. Bursa’daki tüm 
okullara ve öğrencile-
re ulaşmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediye Or-
kestrası sanatçıları; çello, 
ud, kanun, ney ve tanbu-
ru tanıttıkları eğitimde 
öğrencilerden büyük ilgi 
gördü. Tek tek enstrü-
manların özelliklerini 
anlatan sanatçılar, Türk 
Sanat Müziği’nin sevilen 
eserlerinden de örnekler 
sundu. Eğlenceli eğitim-
de enstrümanları çalma-
yı da deneyen öğrenciler, 
bugüne kadar uzaktan 
ilgi duydukları müzikle 
içiçe olmanın heyeca-
nını ve mutluluğunu da 
doyasıya yaşadı. NOSAB 
İlköğretim Okulu’nda 8. 
sınıfta öğrenim gören 
Ömer Faruk Mura, eğiti-
min çok zevkli geçtiğini 

söyleyerek, “Televizyon-
da izliyordum, ama bu 
müziğin bu kadar güzel 
olduğunu bilmiyordum. 
Büyüklerimin hep söyle-
diği “Müzik ruhun gıda-
sıdır” sözünü de daha da 
iyi anladım. Büyükşehir 
Belediyesi’ne bu eğitim-
den dolayı teşekkür edi-
yorum” dedi.

Bursa Valisi Şahabettin Har-
put, Garnizon ve Jandarma 

Bölge Komutanı Tuğgeneral Zeki 
Es ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile Bursa’daki çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarının tem-
silcileri, Heykel’de yapılan ilk tören-
de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Atatürk Anıtı’na çelenk 
koydular. Fetih törenleri, Atatürk 
Anıtı’nın ardından Tophane’de de-
vam etti. Vali Harput ve Başkan 
Altepe’nin yanı sıra Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 
da katıldığı törenlerde, kentin idari 
ve mülki erkanı Tophane’deki şe-
hitliğe çelenk bıraktılar. Şehitlikte-
ki saygı atışının ardından protokol 
üyeleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi 
türbelerini de ziyaret 
Fetih Kapı’da tarih canlandı
Tophane’den sonra Pınarbaşı’ndaki 
Fetih Kapısı’na kadar yürüyen pro-
tokol, Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen 
törenleri de ilgiyle izledi. Saygı du-
ruşu, İstiklal Marşı ve fetih salasıyla 
başlayan törende, Uludağ Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail 
Hızlı’nın Bursa’nın fethinin tarihsel 
gelişimi ile ilgili bilgiler verdiği tö-
rende, Süleyman Çelebi Lisesi öğ-
rencisi Gökberk Gültekin Bursa’nın 
fethini konu alan şiirini okudu. Fetih 
Kapı’ya çıkan Mehter Takımı ve Kılıç 
Kalkan ekibi Pınarbaşı’nda renkli 
görüntülere sahne oldu.
“Ecdadımıza layık olacağız” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, törende yaptığı konuşma-
da, 685 yıldır Türk İslam kültürü-
nün yaşadığı Bursa’da, Bursa’nın 
fethinin önemli bir dönüm nokta-
sı olduğunu söyledi. Medeniyetin 
tüm dünyaya Bursa’dan yayıldığını 
belirten Başkan Altepe, “400 çadır-

lık aşiretten devlet haline Bursa’da 
geçildi. İstanbul’un fethine kadar 
geçen dönemde 6 padişah Bursa’da 
yaşadı. İdealleri uğruna ömürlerini 
at sırtında geçiren padişahların ya-
şadığı Osmanlı döneminin ilk eser-
leri de Bursa’da verildi. Ecdadımız 
bize çok büyük emanetler bıraktı. 
İdealist insanlar olmak, ömrümüzü 
fedakarlıklar içinde geçirmek bizim 
de en büyük hedefimiz. Ecdadımıza 
layık nesiller olacağız” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Osman Gazi´yi Anma 
ve Fetih Şenlikleri” kapsamında 
halkın geniş katılımıyla gerçekleşen 
fetih yürüyüşü birbirinden renkli 
görüntülere sahne oldu. Konfetiler 
eşliğinde Saltanat Kapı´dan baş-

layan yürüyüşe Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Osmangazi Kaymakamı 
Osman Taştan, AK Parti Bursa Mil-
letvekili Altan Karapaşaoğlu ve Bal-
kanlardan gelen kardeş belediyele-
rin temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye 
Orkestrası, Çanak-

kale Zaferi’nin 96. yıldö-
nümü nedeniyle, bu ayki 
konser programında ‘Şe-
hitler Ölmez’ adlı orator-
yoyu sahneledi. Tayyare 
Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen programda, 
Murat Coşkun’un şefliğin-
de sahneye çıkan sanatçı-
lar, tarihi bugüne taşıyan 
görsel bir şölene imzaları-
nı attı. Programda Çanak-
kale, Sarıkamış, Yemen ve 
Kurtuluş cephesi olmak 
üzere 4 cephe canlandı-
rıldı. Türk Halk Müziği 
eserleriyle de renklenen 
gecede, ‘Mehralibey’, ‘Ha-
vada Bulut Yok’, ‘Göç Göç 

Oldu’ ve ‘Ordumuz Gitti 
Muş’a Dayandı’ gibi sevi-
len türküler seslendirildi. 
Tarihe damgasını vuran 
olayların anlatıldığı ve şe-
hitlerin anıldığı program, 
salonu dolduran Bursalı-
lardan tam not aldı. Duy-
gusal anların yaşandığı 
oratoryoyu izleyen Muh-
sin Özlükurt, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe adına, sanatçıları 
çiçek vererek tebrik etti.

Bursa’nın fethinin 685. Yıldönümü, bir haftaya yayılan birbirinden farklı etkinlikler-
le kutlandı. Kutlamalara vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk 
Halk Müziği Topluluğu, ‘Şehitler Ölmez’ 
adlı oratoryoyu sahneleyerek, Bursalı-
lara duygusal anlaryaşattı.

Büyükşehir Belediye Orkestrası sanat-
çıları, NOSAB İlköğretim Okulu’nda 
öğrenim gören öğrencilere, Türk Sanat 
Müziği enstrümanlarını tanıtarak, eğ-
lenceli anlara imza attı.

‘Şehitler ölmez’ 
oratoryosu

Çocuklar 
müzikle tanışıyor

TKM’de ‘solistler geçidi’

Fetih coşkusu

ç

ç

ç

ç

Başkan Altepe, Mustafakemal-
paşa İlçesi’ndeki Kazım Barış 

Çokan Kültür Merkezi’nde izlenime 
sunulan sergiye, eşi Hüsniye Altepe 
ile birlikte katıldı. İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın da hazır bu-
lunduğu açılışta, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ecdad emaneti olan ta-
rihi, kültürel ve sanatsal mirasa önem 
verdiğini dile getirdi. Ebru sergisinin 
açılış kurdelesini eşi Hüsniye Altepe ile 

birlikte kesen Başkan Altepe, sergideki 
eserleri de ilgiyle inceledi. Konukla-
rına el emeği göz nuru çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler veren Necibe Kurtulan ile 
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan da sergiye katılarak ken-
dilerine destek veren Başkan Altepe 
ile eşi Hüsniye Altepe’ye ve İnegöl Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş ile eşi Se-
vinç Aktaş’a birer tablo armağan etti. 
Başkan Altepe, serginin sonunda onur 
defterini de imzaladı.
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Bursa’nın spor kenti kimliğini 
ön plana çıkarmak amacıyla 

eğitim kurumlarına spor salonları 
kazandırmak başta olmak üzere 
bu dönem 82 projenin startını ve-
ren Büyükşehir Belediyesi, amatör 
kulüplere destek zincirine bir hal-
ka daha ekledi. Vatan Spor Kulübü 
başta olmak üzere bölgedeki spor 
tesislerinin kullanımı için projelen-
dirilen Vatan Spor Tesislerinin te-
meli düzenlenen törenle atıldı. 
Sporda başarı  
tesislerle geliyor
Bursa’da altyapıdan ulaşıma, tarihi 
kültürel mirastan turizm yatırım-
larına kadar her alanda yoğun bir 
çalışma içinde olduklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’yı daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent haline getir-
mekte kararlı olduklarını söyledi. 
Bursa’yı geleceğe taşıyacak büyük 
projeleri hayata geçirirken, halkın 
taleplerini de öncelikli olarak haya-
ta geçirdiklerini ifade eden Başkan 
Altepe, “Son 50 yılda 20 kat büyü-
yen bir kent merkezinde yaşıyo-
ruz. Bu büyümeye paralel olarak 
ihtiyaçlar da sürekli artıyor. Önce-
likli hedefimiz halkımızı bulundu-
ğu mahallelerde mutlu etmek. Bu 
amaçla parklar, yeşil alanlar, eğitim, 
spor kültür tesisi gibi tüm sosyal 
donatı alanlarının her mahallede 
olması için çalışmalarımız sürüyor. 
En önemli zenginliğimiz olan genç-
lerimizin de yaşadıkları semtlerde 
daha sağlıklı ortamlarda spor yapa-
bilmeleri için amatör kulüplerimize 
de desteklerimiz sürüyor. Kapalı 
spor salonları, yüzle havuzları, fut-
bol sahaları, basketbol, voleybol sa-
haları, karate salonu ve golf sahala-
rı gibi 82 spor yatırımını başlattık. 
Çünkü sporda başarı ancak tesis-
leşme ile sağlanıyor. Hangi bölgeye 
tesis kazandırdıysak o bölgelerden 
ulusal başarılar gelmeye başladı. 
Bu sayede Bursa milli takımlara alt-
yapıdan en fazla sporcu gönderen 
iller arasında yer alıyor” dedi.

Sağlıklı nesiller için spor
Spor tesislerini çok önemsediğini 
dile getiren Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Bülent Arınç ise 
gençlerin ancak sporla kötü alış-
kanlıklardan uzaklaşabileceğini 
söyledi. Bursa’da kent merkezi nü-

fusunun 1 milyon 900 bini aştığını 
bu nedenle mahallerin çok kalaba-
lıklaştığını dile getiren Arınç, “Ma-
halle sakinleri arasında iyi ilişkiler 
kurulması açısından spor tesisleri, 
yeşil alanlar, parklar büyük önem 
taşıyor. Bursa’da da bu yönde yapı-
lan birçok çalışmayı görebiliyoruz. 
Eğer AK Parti Bursa’da birinci sıra-
da geliyorsa bunda belediyelerimi-
zin yaptığı çalışmaların da önemi 
büyük” diye konuştu.

“Yıldırım’ın çehresi  
değişiyor”
Son iki dönemde yapılan yatırım-
larla Yıldırım’ın çehresinin değişti-
ğini dile getiren Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin ise düne 
kadar varoş olarak nitelendirilen 
bölgelerde bugün modern konutla-
rın yükseldiğini kaydetti. İki aracın 
zor geçtiği mahalle yollarının artık 
tarihte kaldığını ifade eden Keskin, 
“Mahalle bağlantı yollarımız otoban 
gibi oldu. Her gün yükselen modern 
konutlarla bu bölgelerin değeri 
daha da arttı. Büyükşehir Belediye-
miz tarafından yapılan tesislerle de 
Yıldırım’da yaşam kalitesi artmaya 
başladı” diye konuştu.
Vatan Mahallesi Muhtarı Hüsnü Şa-
hin ile Vatan Spor Kulübü Başkanı 
Selam Sultan Su ise böyle bir tesisi 
mahalleye kazandırdıkları için Baş-
kan Altepe’ye teşekkür etti.
Konuşların ardından butona basan 
Başkan Altepe, Bakan Arınç ve pro-
tokol üyeleri tesisin temelini attı.

ç

ç

Balibey Hanı’nın giriş katında 
Bursalılara hizmet verecek 
olan Bursa Kitapçısı törenle 
hizmete açıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Vatan Spor Tesislerinin te-
meli Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç’ın da katıldığı törenle atıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor 
yapabilmeleri için tesisleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, törende yaptığı ko-

nuşmada, yıllardır Bursa’da konuşulan 
bir konuya daha çözüm bulduklarını 
söyleyerek, “Daha önce Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından hazırlanan 9 kitabın 
tanıtımını yaptık, hazır yayınlarımız da 
önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. 
150’ye yakın yayınımız var. Vatandaş-
larımız bu eserleri, Bursa Kitapçısı’nda 
buşabilecek” dedi. Bursa’nın birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan bir tarih 
başkenti olduğunu vurgulayan Başkan 
Altepe, “Bu kentin özelliklerini orta-
ya çıkarmış oluyoruz. Bir yandan 8 bin 
yıllık geçmişiyle Arkeopark’ı ortaya çı-
kardık, diğer taraftan kentin 2 bin 300 
yıllık surlarını günyüzüne çıkarıyoruz. 
Bursa’ya her yönüyle sahip çıkıyoruz. 
Hanları, hamamları, medreseleri, si-
vil mimari örneği yapıları birer birer 
ayağa kaldırırken, aynı zamanda soyut 
miras, kentin yapılanması ve tarihinde 
yaşananlarla ilgili birçok eseri de bu-
güne taşıyoruz. Mahallelerimiz, tarihi 
eserler, çarşı, spor, heykel önü, tarihi 
köyler, sportif faaliyetler ve Bursa’da ilk 
kurulan okullar olmak üzere eğitimden 
kültürel faaliyetlere kadar Bursa ile ilgili 
tüm belgeler, bilgiler ve fotoğraflar kay-
bolmadan toplanıp kalıcı eserler haline 
getiriliyor” diye konuştu.

Yıllardır bu eserlerin oluşturulması 
konusunda taleplerin olduğunu kay-
deden Başkan Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin bastığı bu kitaplarda, 
herkesin geçmişine dair bir anı mutlaka 
bulabileceğini belirtti. Başkan Altepe, 
bu dökümanların düzenli bir şekilde ba-
sılıp satılması gerektiğine inanarak Bur-
sa Kitapçısı’nı tarihi Balibey Hanı’nda 
hizmete açtıklarını dile getirerek, “Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Kültür AŞ tarafından işletilecek Bursa 
Kitapçısı’nda 7 yıldır basılan tüm bu 
eserlere ulaşılabilecek ve Bursa’da bası-
lan bu eserler artık kaybolmayacak. Ma-
liyetine bir fiyatla da satılacak ki, herkes 
ulaşabilsin” şeklinde konuştu.

Bursa Kitapçısı
açıldı

Spora bir tesis daha
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Karateci gençler Bursa’da buluştu

Sporcu ordusuna yeni neferler ekleniyor

Turnuvada başarılı olan 
sporcular madalyalarını Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin elinden aldı. “7. İllerara-
sı Karate Turnuvası”, Yıldırım Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 9 
ilden gelen 600’e yakın sporcunun 
katıldığı turnuvada sporcular, mi-
nik, yıldız, ümit ve genç kategorile-
rinde başarılı olmak için adeta ter 
döktü.
Büyükşehir Belediyesi olarak Bur-
sa’da spor yatırımlarına çok önem 
verdiklerini belirten Başkan Altepe, 
bu tür organizasyonların gençleri 
sporla buluşturma adına önemli ol-
duğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
olarak sporun birçok dalında hiz-
met verdiklerini anlatan Başkan 
Altepe, turnuvada dereceye giren 
sporculara madalyalarını vererek, 
sporcuları tebrik etti. Başkan Alte-
pe, turnuvada Karate Milli Takım 
Antrenörü Levent Aydemir’e de 
başarılarından dolayı plaket verdi. 

Heyecanlı anların yaşandığı tur-
nuvayı Başkan Altepe’nin yanı sıra 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Başkanvekili Abdullah Karadağ, 
Muzaffer Karadeniz ve İsmail Hakkı 
Arslan da izledi.

Bursa’nın spor kenti kimli-
ğini öne çıkarmak amacıyla 

hazırlanan 82 projenin bir kısmını 
tamamlayıp, hizmete açan ve di-
ğer projelerin inşaatlarını da hızla 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
Acemler’de yaptırdığı Kapalı Te-
nis Kortlarını düzenlenen törenle 
hizmete açtı. Düzenlenen törene 
Başkan Altepe’nin yanı sıra AK 
Parti Milletvekilleri Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu, Ali Kul, milletvekili 
adayları Hüseyin Şahin ve İsmet 
Su, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Gümüş, Büyükşehir Belediyesi bü-
rokratları ile sporcu gençler ve ai-
leleri katıldı. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu 
dönem kentin tüm değerlerini ön 
plana çıkarmaya çalıştıklarını bu 
doğrultuda spor potansiyelini de en 

iyi şekilde değerlendirmeye çalış-
tıklarını ifade eden Başkan Altepe, 
tesisleşmeye büyük önem verdik-
lerini hatırlattı. Eğitim kurumları-
na spor salonları, bölgesel yüzme 
havuzları ve amatör kulüplere yeni 
tesisler kazandırmaya devam ettik-
lerini ifade eden Başkan Altepe, şu 
ana kadar 82 spor projesi geliştir-
diklerini, bunlardan bir kısmını hiz-
mete açtıklarını, diğerlerini de kısa 
zaman içinde kullanıma açacakları-
nı kaydetti. 
Bursa’da 85 bin sporcu ile yılda 
12 bin müsabakaya katıldıklarını 
dile getiren Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Gümüş ise son yıllarda 
merkezi hükümetin yanında yerel 
yerel yönetimler tarafından yapı-
lan çalışmalarla tesis yönündeki 
eksikliklerinin bir bir tamamlandı-

ğını söyledi. Özellikle Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu konuda kendi-
lerine büyük destek olduğunu ha-
tırlatan Gümüş, sporcu kimliğiyle 
her zaman yanlarında olan Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti. 
AK Parti Milletvekili Ali Kul ise 
Türkiye’nin her geçen gün geliş-
tiğini ve değiştiğini belirterek, 
Dünya’nın Türkiye’yi ayakta alkış-
ladığını söyledi. 
Konuşmaların ardından iki minik 
tenisçi Başkan Altepe’ye çiçek ve-
rip, tesis için teşekkür etti. Daha 
sonra açılış kurdelesini kesen Baş-
kan Altepe ve protokol üyeleri, 
salonda tenis oynayıp, minik spor-
cularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tö-
rene katılan sporcuların aileleri de 
Başkan Altepe’ye geleceğe yaptığı 
yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün önderliğinde Bursa 

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve 
Lig Heyeti desteğiyle ilki düzenlenen 
Uludağ Kayak Şenliği genç kayakçıları 
zirvede buluşturdu.
Düzenlenen şenlik öncesi meşale gös-
terilerini izlemeye gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, bu tür 
organizasyonların önemine değinerek 
Uludağ’ın geçmişten günümüze kadar 
kayak sporunun öncü bölgesi olduğu-
nu ifade etti. 
Düzenlenen şenlikte 110 sporcu pistte 
boy gösterirken çocuklarını yarışırken 
izleyen ailelerin mutluluğu gözlerin-
den okundu. Büyükşehir Belediyespor 
kulübü sporcularının yanı sıra yarışla-
ra yaklaşık 10’a yakın okuldan katılan 
sporcuların tatlı rekabeti izleyenlere 
keyif verdi. Yarışların sonunda derece-
ye giren sporculara madalya ve kupala-
rı verilirken, Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık 
ise “Yarışlarda dereceye girsin veya 
girmesin bizim için önemli olan bu 
gençlere kayak sporcunu sevdirebil-
mek” dedi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve genç tenisçilere her türlü hava 
şartında gece ve gündüz spor yapma imkanı sağlayacak olan Kapalı Tenis Kortları 
düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Avustralya’da 
elde ettiği dereceyle 2012 
Londra Olimpiyatları’na katıl-
maya hak kazanan Belediyes-
por Kulübü sporcusu Nihan 
Kantarcı’ya başarılar diledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Bursa’yı Spor Kenti 

yapma hedefi doğrultusunda önemli 
adımlar atıldığını belirtti. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü’nün bu hedef doğ-
rultusunda ciddi çalışmalar yaptığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Desteğimiz 
sürdükçe sporcularımızın Bursa’yı ve 
Türkiye’yi dünyada temsil ederek bizi 
gururlandırmaya devam edeceklerine 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Avustralya´nın Sidney kentinde yapılan 
Uluslararası Atış Sporları Federasyo-
nu (ISSF) Dünya Kupası ikinci ayağına 
Türkiye’yi temsilen katılarak elde ettiği 
başarı ile 2012 Londra Olimpiyatları’na 
katılmaya hak kazanan Nihan Kantarcı, 
bu önemli görevi başarıyla yerine geti-
rerek, Bursa’ya madalya ile dönmeyi he-
deflediğini belirtti.

Uludağ’da şenlik 
rüzgarı esti

Belediyespor’un 
olimpiyat 
gururu

ç
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Büyükşehir Belediyesi, kentin merkezinde ve 
ana arterlerde yaptığı bakım ve düzenleme 
çalışmalarıyla Bursa’yı baştan başa yenileyip 
güzelleştiriyor. Baharın gelmesiyle çiçek açan 
laleler, sümbüller, nergisler ve caddeleri süs-
leyen süs erikleri, kenti rengarenk bir görü-
nüme kavuşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube 
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında Merinos Kültürparkı, Reşat Oyal 
Kültürparkı, Botanik Park, Hayvanat Bahçesi, 

Nilüfer Vadisi ve ana arterlere 680 bin ade-
di lale soğanı olmak üzere aralarında süm-
bül, nergis ve muscari de bulunan toplam 1 
milyon 110 bin adet çiçek soğanının dikimi 
yapıldı.
Öte yandan özellikle Mudanya, Samanlı ve 
Orhaneli yolları, Stadyum ve Kükürtlü cad-
delerinin orta ve yan refüjleri ile parklarda 
yoğun olarak bulunan 10 bin süs eriği ağacı 
da Bursa’da bahara ayrı bir güzellik ve tazelik 
kazandırdı.

Bursa çiçek açtı
Bursa, baharı rengarenk yüzüyle karşılıyor. Büyükşehir 

Belediyesi’nin kent merkezinde, parklarda ve ana arterlerde yaptı-
ğı çalışmaların ardından Bursa, rengarenk bir görünüme kavuştu.

Tarihi Kentler Birliği’nin bu yılki ilk toplantısı Malatya’da ger-
çekleştirildi. Toplantıda, Malatya ve çevresinde tarihi mirasın 
korunması anlamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, 
TKB’ye üye belediyelerin yürüttüğü projeler masaya yatırıldı.

TKB’den Bursa’ya 
‘2011 süreklilik ödülü’

Özellikle ilçe ve belde ölçeğin-
de yürütülen çalışmaların de-

ğerlendirildiği toplantıda, TKB’nin 
2011 yılı ödülleri de açıklandı. 
Buna göre TKB, 2011 Süreklilik 
Büyük Ödülü’ne Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ni layık gördü. TKB’den 
yapılan açıklamada; Bursa’da, tarihi 
mirası korumaya ve gelecek kuşak-
lara aktarmaya dönük çalışmala-
rın yıldan yıla artan bir heyecana 
dönüştüğü ve bu alanda örnek bir 
örgütlenmeye ulaşıldığına dikkat 
çekildi. Açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Bursa’da yürütülen 
tarihi mirası koruma çalışmaları 
son dönemde önemli bir ivme ka-
zanmıştır. Bu çabaların eksilmeden 
devam ettiği, bu alanda çalışma ya-
pan herkesin malumudur.” 1-3 Ni-
san tarihlerinde Malatya Anemon 
Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
halen sürdürülen iki projeden de 
övgüyle bahsedildi. Eskişehir Hanı 
restorasyon projesini başarılı bulan 
TKB, Arkeopark projesini de; yerel 
yönetimlerin arkeolojik alanlara da 

sahip çıkması anlamında çok yeni 
ve örnek bir proje olarak nitelendir-
di. TKB’nin ödülleri, Mayıs ayında 
Samsun’da gerçekleştirilecek Tarihi 
Kentler Buluşması’nda sahiplerini 
bulacak.
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