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Bursaspor’a 
doğum günü 
hediyesi
Sayfa 15’te

Büyükşehir Belediyesi tarafından Velodromda yaptırılacak 
olan yeni stadyumun temeli görkemli bir törenle atıldı. 
Bursaspor’un 48’inci kuruluş yıldönümünde en büyük armağa-
nı stadyum projesiyle Büyükşehir Belediyesi vermiş oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-
zırlanan Gemlik Çarşı Deresi Rekreas-
yonu Projesi’nin temeli törenle atıldı. Mudanya artık

daha güvenli

Çarşı Deresi Gemlik’in vitrini oluyor

Sayfa 10’da

Sayfa 16’da

Sayfa 11’de

Sayfa 13’te

Alacahırka ve Pınarbaşı Mahallelerinde etkili 
olan sel baskınlarının ardından gündeme getiri-

len ‘altyapı yatırımlarının yetersizliği’ tartışmalarına 
BUSKİ, rakamlarla son noktayı koydu. BUSKİ’den ya-
pılan açıklamada, 1989-2004 yılları arasında 275 bin 
274 metre yağmur suyu hattı döşendiği, 2004-2010 
yılları arasında imalatı yapılan yağmur suyu hattının 
ise 591 bin 138 metreye ulaştığı vurgulandı.
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İtfaiye teşkilatını ekip ve ekip-
man yönünden sürekli güç-

lendiren Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Beşevler Küçük Sanayi İtfaiye 
Binası’nın ardından yapımı tamam-
lanan Mudanya İtfaiye Binasını da 
hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sos-
yal sorumluluk projeleri ara-

sında yer alan ve denizi görme fırsa-
tı bulamayan vatandaşları sahillerle 
buluşturmak amacıyla düzenlenen 
Mudanya-Armutlu arası ücretsiz 
Mavi Tur seferleri başladı.

Eğitim kurumlarına spor salonları, mahallele-
re yüzme havuzları ve amatör kulüplere tesis 

desteği sağlamak için yoğun bir çalışma içinde olan 
Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına Ertuğrul-
gazi Mesken Spor Tesisleri’ni de ekledi. Kentin her 
köşesini spor yatırımları ile adeta şantiyeye çeviren 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 
Ertuğrulgazi Mesken Spor Tesisleri’nin temeli tören-
le atıldı.

Bursa’da ulaşım sorunu ortadan kaldırmak 
amacıyla raylı sistem yatırımları ve yeni yol 

açma çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediye-
si, ulaşımda hizmet halkalarına Alaattin Bey – Öz-
lüce Kavşağını da ekledi. Bursa İzmir karayolu üze-
rindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan 
kavşak, törenle hizmete açıldı.
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Sayfa 4’te

Nostaljik
yolculuk 
başladı

Turizmin yeni merkezi:

ULUABAT

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Cumhuriyet 
Caddesi’nde projelendi-
rilen nostaljik tramvay, 
seferlerine coşkulu bir 
törenle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Uluabat Gölü ile Karaca-
bey Boğazı’nı birbirine 
bağlayan Kocadere’yi 
tekne gezileriyle tu-
rizme kazandırma 
hedefi doğrultusunda 
çalışmalarda kullanılmak 
üzere Amerika’dan Airbot 
getirtti. 

Sayfa 6’da

Sayfa 16’da

İzmir yolu yüklerinden arındı

Kayıhan bölgesi 
meydanına kavuşuyor

Amatör kulüpler
hayat buluyor

Körfezde 
mavi yolculuk 

başladı

Festival coşkusu 
başlıyor

FSM Bulvarı için 
halk oylaması

Kestel ve Gürsu’ya
yüzme havuzu

‘Uluslararası Bursa Festivali’, bu yıl 50. kez 
sanatseverlerle buluşuyor.  Dünyaca ünlü 
sanatçıları Bursa’da ağırlayacak olan 
festival, bu yaza da damgasını 
vuracak.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 
uygulanacak çevre düzenlemesiyle 
ilgili projeler, belediyenin resmi 
internet sitesinden halk oylamasına 
sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılacak olan Kestel ve 
Gürsu Yarı Olimpik Yüzme Havuzla-
rının temeli törenle atıldı. 

12’de8’de 14’te

Sayfa 9’te
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Tarihten geleceğe uzanan serüvende Bursa’nın her açıdan inşasına katkıda bulunan gönül önderlerinin yaşam öyküleri ve kente kattıkları 
değerler Kırklar Meclisi’yle kütüphanelerimize taşındı 

Şehrin dokusu Kırklar Meclisi’nde örüldü
Bursa’nın tarihi, kültürel ve 
sosyal hafızasını konunun 

uzmanları ve canlı tanıklarının 
anılarıyla kitaplaştıran Büyükşe-
hir Belediyesi, Prof.Dr. Mustafa 
Kara tarafından kaleme alınan 
“Bursa’da Kırklar Meclisi” adlı 
eseri de Bursa belgeliğine kazan-
dırdı. Bursa’da ilk kırklar meclisi-
nin 1326’dan önce Abdal Murad 
başkanlığında toplandığını ve 
fetih hazırlıklarının görüşüldüğü-
nü belirten Prof.Dr. Mustafa Kara, 
başkanlığın Davud-ı Kayseri, Ge-
yikli Baba ve Emirsultan’la devam 
ederek, yirminci yüzyılın başında 
Mustafa Vahyi Ef endiye ulaştı-
ğını söyledi.
Şehrin dokusu örüldü
Yedi yüz yıldan beri devam eden 
bu toplantılara yediden yetmişe 
binlerce gönül adamının katıldı-
ğını dile getiren Kara, “Toplantıla-
ra katılanlar, bu şehrin dokusunu 
örmeye, insanlarını kırklara karı-
şabilecek bir kıvama ulaştırmaya 
gayret etmişlerdir. Bu meclislere 
katılanların bir kısmı ‘sükûti’ ol-
duğu için hiç konuşmamış, bir 
kısmı kitabetle ilgilenmek yerine 
sohbeti tercih etmiş, diğer bölü-

mü ise kalemi elinden bırakma-
mışlardır” dedi.
Bursa’nın Kırklar’ı
Eserde, Bursa’nın dokusunu ören 
isimlerden Ahmet Hamdi Tanpı-
nar, Evliya Çelebi, I. Murad Hüda-
vendigar, Hasan Kaimi Baba, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa, Mehmet Ali 
Ayni, Hüseyin Vassaf, Ahmed-i 
Gazzi, Cem Sultan, Bursalı Ahmed 
Paşa, Lamii Çelebi, M. Şemseddin 
Canpek, Süleyman Çelebi, İbnü’l 
Emin Mahmud Kemal İnal, Sa-
dık Vicdani, Mehmed Akif Ersoy, 
Süheyl Ünver, Ali Ağabey, Mus-
tafa Fehmi Efendi, Şeyh Servet 
Akdağ, Mehmet Metin İrşadi, Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu, Bahri 
Baba, Abdullah Münzevi, Sadettin 
Nüzhet Ergun, Abdülaziz Efen-
di, İsmail Baha Sürelsan, Hacı 
Şevki Efendi, Safiye Hanım, Ley-
la Hanım, Abdülbaki Gölpınarlı, 
Hasan Ali Yücel, Bursalı Mehmet 
Tahir, Hz. Üftade, Nurettin Topçu, 
Mehmet Emin Kerküki, Memduh 
Koyunoğlu, Mehmet Şemseddin 
Ulusoy, Kamil Kepecioğlu, Kazım 
Baykal, Süleyman Uludağ ve Mus-
tafa Armağan’ın kent kültürüne 
kattıkları değerlere yer veriliyor.
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Benimle oynar mısın?
Çocukluğun sihirli söz-
cüğü ‘oyun’dur. En asık 

suratlı birine hele bir ‘oyun’ 
deyin. Ona çocukluğunda so-
kakta hangi oynağını sorun, 
bir anda gülümseyecek ve bir 
‘oyun’ sözcüğü onu coştura-
caktır. Bu gerçek dünyanın her 
yanında geçerlidir çünkü so-
kak oyunları evrenseldir.
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Bursa Belgeliğine kazan-
dırılan ‘Benimle Oynar mısın?’ 
adlı eser, aslında çocuklara bir 
hediye olarak hazırlandı. Geli-
şen teknolojiye paralel olarak 
sokaklardan kopan ve günle-
rinin büyük bölümünü bilgisa-
yar başında geçiren çocuklara, 
sokaklarda da ne kadar keyifli 
anlar yaşayabileceklerini an-
latmak için hazırlanan eser, 
Prof.Dr. Necmi Gürsakal tara-
fından kaleme alındı. Yumurta 
taşıma, horoz dövüşü, beştaş, 

samıdık, yakan top, gazoz ka-
pağı, baş oyunu ve çelik çomak 
gibi geçmişte hemen hemen 
her çocuğun sokaklarda oy-
nağı oyunlar, sözlü tarihle ele 
alındı. Çocuk gözüyle oyunlara 
bakış açısının ele alındığı eser-
de, bir zamanlar çocuk olan 
yetişkinlerin sokaklarda nasıl 
oyunlar oynadıkları, yeni nes-
le anılarla hediye edildi.
Prof.Dr. Necmi Gürsakal, so-
kak oyunlarının evrenselliğini 
şu sözlerle aktarıyor: “Yılları 
geride bırakmış bir yaşlıya 
‘hayatının en güzel yıllarını’ 
sorarsınız, muhtemelen size 
‘çocukluğum’ der. Çünkü ma-
sumiyet, eğlence ve oyun; ço-
cukluğumuzu sürekli havai 
fişeklerle süsler, sürekli olarak 
anıları canlı tutar. Çocukluğun 
sihirli sözcüğü ise oyundur.  
      En aşıt suratlı, en zor ile 
        tişim kurabileceğiniz bi-

rine hele bir ‘oyun’ deyin. Ona 
çocukluğunda sokakta hangi 
oyunları oynadığını sorun, bir 
anda yüzündeki çizgiler de-
ğişecek, gülümseyecek ve bir 
oyun sözcüğü onu coşturacak-
tır. Üstelik bu gerçek hemen 
hemen dünyanın her yanında 
geçerlidir, çünkü sokak oyun-
ları evrenseldir.”
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Benimle Oynar mısın ?

1

“Su Olsam ateş olsam

Göklerdeki güneş olsam

Konuşmasam taş olsam

Yine de oynar mısın benimle.”

Bülent Ortaçgil
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Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörle-
rinden biri olan sivrisinekle mücadeleye 3,5 milyon liralık yatırımla başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve yö-
netilen Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM), Almanya’nın Frankfurt kentinden düzen-
lenen dünyanın en önemli kongre fuarlarından 
‘IMEX 2011 Fuarı’nda tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Minikler Spor Şenliği, kent genelindeki 200 
İlköğretim Okulundan 2500 minik sporcuyu bir 
araya getirdi.

Sinekle mücadeleye büyük yatırım

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ve 
iç hukuk sisteminin talimatları 
gereği ilaçlama hizmetinin, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
tek elden yürütüldüğünü kay-
detti. Botanik Park’ta ilaçlama 
ekiplerinin göreve başlamasıyla 
ilgili olarak düzenlenen törende 
konuşan Başkan Altepe, ilaçlama 
hizmetinin 7 merkez ilçede kuru-
lan şubelerde bulunan 48 araç, 95 
ilaçlama ekipmanı ve 114 uzman 
personel ile yapılacağını belirtti.
Uzman ekiplerin tüm ilçelerde 
sokak sokak yapığı kontroller 
sonucu 19 bin 125 karasinek ve 
sivrisinek üreme kaynağı tespit 
ettiğini bildiren Başkan Altepe, 
“Kamuya açık ve sit alanlarında 
üreme kaynakları belirlenip, mü-
dahale ediliyor. Ancak özel mülki-
yetler olan bodrumlardaki lastik, 
varil, kova, pet şişe gibi su tutan 
malzemelerin tespiti maalesef 
mümkün olmuyor. Bu da istenilen 
hizmetin tam anlamıyla uygulan-
masına engel oluyor. Halkımızdan 
rahat ve sağlıklı bir yaşam sürdü-
rebilmeleri, özel mülklerindeki su 
tutan kaynakların ilaçlanması için 

153 hattı aracılığıyla belediyemi-
zi haberdar etmelerini istiyoruz. 
Kent içindeki tüm üreme kaynak-
ları çeşitlerine göre coğrafi bilgi 
sistemi üzerinde işaretlenmekte 
ve böylece şehrin sineklenme açı-
sından risk haritası çıkarılmakta-
dır. Yapılacak müdahaleler de bu 
harita doğrultusunda program-
lanmaktadır” diye konuştu.
İlaçlama çalışmasının yıl boyunca 
tüm sokaklardaki temiz ve kirli su 
rögarları ile fosseptiklerde devam 
edeceğinin altını çizen Başkan 

Altepe, “Yaz aylarının önemli bir 
rahatsızlığı da ağaç ve bitki za-
rarlılarından kaynaklanmaktadır. 
Park bahçe ve mesire alanlarımız-
daki tüm ağaç ve çalı bitkiler de 
ilaçlama çalışmaları kapsamında 
bu zararlılara karşı ilaçlanacak-
tır. Böylece hem bitki sağlığı, hem 
de halkın sağlığını ve esenliğini 
sağlamış olacağız. Gerek çevre 
sağlığı gerekse yeşil alanlarda 
kullanılan ilaçlar, insanımıza za-
rar vermeyen dünya sağlık örgütü 
ve sağlık bakanlığının ruhsatlan-
dırdığı ilaçlardır” dedi. İlaçlama 
çalışmalarına yıllık 3,5 milyon 
lira harcandığını belirten Başkan 
Altepe, bu çalışmalar kapsamında 
480.000 hektar uçkun, 9.000 hek-
tar alanda larva, 500 hektar alan-
da rezidüel kalıcı ilaçlama, 3.500 
hektar alanda kışlak mücadelesi 
yapıldığını sözlerine ekledi. 

Bu yıl 6.’sı gerçekleşti-
rilen ‘AIPC Uluslararası 

Satış Pazarlama Zirvesi’ne 
katılmak üzere Almanya’nın 
Frankfurt kentinde giden 
Merinos AKKM yetkilileri, 
dünyanın en önemli kongre 
fuarlarından biri olan “IMEX 
2011 Fuarı”nı da ziyaret etti. 
Merinos AKKM yetkilileri, 
kongre ve toplantı sektöründe 
dünyanın önde gelen kuruluş-
larından biri olan Uluslararası 
Kongre ve Toplantı Derneği 
(ICCA) ile önemli temaslarda 
bulundu. ICCA, dünya genelin-
de profesyonel kongre organi-
zatörleri ve kongre merkezleri 
arasında oluşturduğu network 
ağı sayesinde iletişim ve pa-
zarlamada kolaylıklar sağlıyor.
Fuar kapsamında, dünyaca 
ünlü Uluslararası Kongre ve 
Toplantı Uzmanları Birliği 
(MPI), Uluslararası Profesyo-
nel Kongre Organizatörleri 
Derneği (IAPCO), Uluslarara-

sı Kongre Merkezleri Birliği 
(AIPC) gibi kuruluşların stant-
larını gezen yetkililer, çok sayı-
da Türk ve yabancı kongre or-
ganizasyon firması ile kongre 
yayın kuruluşunun stantlarını 
ziyaret ederek Bursa’yı ve Me-
rinos AKKM’yi tanıttı.
Frankfurt Belediyesi’ni de zi-
yaret eden Merinos AKKM 
yetkilileri, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin hediyesi olan İznik 
Çinisi tabloyu Frankfurt Bele-
diye Başkanı’na verilmek üze-
re Baş Danışmanı Franziska 
Kiemeier’e verdi.

Sağlıklı kentlerin ancak 
sağlıklı bireylerle oluş-

turulabileceğinden hareketle 
kentin her köşesine spor te-
sisleri kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi, düzenlendiği orga-
nizasyonlarla da gençleri spor-
la buluşturuyor. Bu çalışmalar 
kapsamında organize edilen 
Minikler Spor Şenliği, Atletizm 
Pisti’nde yapıldı. Kent genelin-
deki 200 ilköğretim okulun-
da eğitim gören 6-11 yaşları 
arasındaki 2500 öğrenci, spor 
şenliğinde bir araya geldi.
“Bu müsabakaların 
kaybedeni yok”
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa ve 
Türkiye’nin geleceğine yön ve-
recek olan yeni neslin sağlıklı, 
donanımlı ve vizyon sahibi 

olması için ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi. Eğitim 
kurumları başta olmak üzere 
her semte spor tesisleri inşa 
ettiklerini hatırlatan Başkan 
Altepe, öğrencilere seslenerek, 
“Yeter ki sizler bu spor tesisle-
rini doldurun. Bu müsabaka-
larla takım olmayı, paylaşma-
yı öğreneceksiniz. Kardeşliği, 
dostluğu en iyi şekilde yaşa-
yacaksınız. Bu müsabakaların 
kaybedeni yok ancak kazanını 
hepiniz olacaksınız” dedi.

Merinos AKKM’den 
IMEX 2011 Fuarı’na  
çıkartma

Minik sporculara büyük şölen
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İzmir yolu yüklerinden arındı

Bursa’da ulaşım sorunu orta-
dan kaldırmak amacıyla raylı 

sistem yatırımları ve yeni yol açma 
çalışmalarına hız veren Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşımda hizmet halka-
larına Alaattin Bey – Özlüce Kavşa-
ğını da ekledi. Bursa İzmir karayolu 
üzerindeki trafik yükünü önemli öl-
çüde azaltacak olan kavşak, törenle 
hizmete açıldı.
Trafik yüzlerinden arınıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, temeli 27 Ekim’de atılan 
kavşağın özellikle İzmir yolu trafi-
ğini rahatlatması açısından Bursa 
için büyük önem taşıdığını söyledi. 
Başkan Altepe, sanayi bölgeleri ve 
çevre yoluna ulaşım konusunda 
kilit bir noktada bulunan Özlüce 
Kavşağı’nın açılmasıyla birlikte sa-
nayi bölgelerine gelen ağır tonajlı 
araçların kent merkezine girmesi-
ne gerek kalmayacağını vurguladı. 
Özlüce ile Geçit’i, Minareli Çavuş 
üzerinden birbirine bağlayan yo-
lun devreye girmesiyle İzmir yolu 
Özlüce Kavşağı ile Mudanya yolu 
Geçit Kavşağı birbirine bağlanaca-
ğını hatırlatan Başkan Altepe, sana-
yi bölgelerinden çıkan ağır tonajlı 
araçların çevre yoluna bağlanmala-
rı için alternatif bir güzergâh oluş-
turulacağını kaydetti. Bu sayede 
ağır tonajlı araçların kent merkezi-
ne girmeden Özlüce Kavşağı’ndan 
sanayi bölgelerine ve çevre yoluna 
ulaşabileceğini hatırlatan Başkan 
Altepe, bağlantı yolları ile birlikte 
16 milyon TL’ye mal olan kavşağın, 
Bursa trafiği açısından önem taşıdı-
ğını da sözlerine ekledi. Başkan Al-
tepe, sadece raylı sisteme yılda 200 
milyon TL kaynak aktardıklarını, 
kavşak ve yol açma çalışmalarıyla 
yıllık ulaşım yatırımının 250 mil-
yon TL’yi bulduğunu vurguladı.
“Hizmette sınır tanımıyoruz”
Sadece Nilüfer’de değil, Bursa’nın 
her köşesinde ulaşımdan çevreye, 
altyapıdan tarihi ve kültürel mira-
sa kadar yoğun bir çalışma içinde 
olduklarını dile getiren Başkan Al-
tepe, nerede hizmet eksikliği varsa 
o bölgede olmaya devam edecekle-
rini kaydetti. Büyükşehir sınırların-
da olmamasına rağmen Uluabat’ı 
Karacabey’e bağlayacak olan kanal 
projesinin de Büyükşehir Belediye-
si tarafından hayata geçirileceğini 
ifade eden Başkan Altepe, “Yani hiz-

mette sınır tanımıyoruz. Bursa’nın 
ayağa kaldırılması gereken değeri 
neredeyse gidip, sahip çıkıyoruz. 
Dağından ovasına, sahilinden tarihi 
eserine kadar her şeye sahip çıkı-
yoruz” dedi. Başkan Altepe, sadece 
Nilüfer’de altyapı yatırımlarına 46 
milyon TL harcadıklarını hatırla-
tarak, yaşanabilir sağlıklı bir kent 
hedefi doğrultusunda her alanda 
yoğun bir çalışma içinde oldukları-
nı kaydetti.
4 yılda tarih yazılacak
Törende söz alan Bursa Milletvekili 
Mehmet Tunçak ise, bir çok kişi-
nin laf ürettiği ortamların geride 
kaldığını son 8,5 – 9 yıldır Türkiye 
gündeme iş yapma kavramının ge-
tirildiğini söyledi. Büyükşehir Bele-
diyesi, ilçe belediyeleri, özel idare 
tarafından önemli yatırımlar yapıl-
dığını hatırlatan Tunçak, “Bursa’nın 
4,5- 5 yıl sonrasını hayal edin. Pazar 
günü BESOB sanayi sitesinin teme-
lini atıyoruz. 700 - 800 milyon TL’lik 
bir proje. Yine sağlık kompleksi, Fa-
tih Sultan Mehmet Bulvarı’na yapı-

lacak 200 yataklı hastane, Mudan-
ya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, 
Orhaneli Devlet hastanesi. Adliye 
sarayları, hızlı tren, İstanbul- Bur-
sa- İzmir otoyolu. Bu devasa pro-
jelerin hizmete alınacağı, bir tarih 
yazılacak 4 yıl bizi bekliyor” dedi.
Tek gayemiz insana hizmet
Milletvekili Ali Kul da Türkiye ge-
nelindeki değişimin tüm kentlerde 
hissedildiğini belirterek, tek ga-
yelerinin insana hizmet olduğunu 
kaydetti. Başbakan’ın, bakanların, 
milletvekillerinin ve belediye baş-
kanlarının gecesini gündüzüne ka-
tarak çalıştığının altını çizen Kul, 
“Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak lafla 
olmaz, çalışmakla olur. Dünyanın 
26 ülkesi arasında 17’inci ülkesi, 
Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi 
arasındaysak bu çalışmakla gerçek-
leşti” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan 
Altepe ve protokol üyeleri, kurdele 
keserek kavşağı trafiğe açtı.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Alaattin Bey – Özlüce kavşağı törenle 
trafiğe açıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan 
çıkması için yatırım bütçesinin yüzde 70’ini ulaşım projelerine ayırdıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesindeki hayvanları ve 
yaşamlarını yakından tanıma imkanı 

bulan çocuklar ve engelliler, kafesleri tek tek 
gezerek bakıcılardan bilgi aldı. Doğal hayatla 
ilgili fikir sahibi olan Bursa Kent Konseyi üye-
leri, dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesine 
hayran kaldı. Afrika Kafe’nin açılışına da ka-
tılan Bursa Kent Konseyi Engelliler ve Çocuk 
Meclisi üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkın-
da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye bilgi verdi.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih 
Pala, çocuklar ve engellilerin hayvanlara kar-
şı duyarlılıklarının gelişmesini amaçladık-
larını belirterek, “Gönüllülerimize hayvan 
sevgisini aşılamak için Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni gezdik. Hay-
vanların doğal ortamlarını yakından görme 
imkanını bulan üyelerimiz hem dünyanın 
çeşitli yerlerinden gelen hayvanların yaşayış 
biçimlerini daha yakından incelemiş, hem de 
bilgi sahibi olmuş oldu” dedi.

Merinos Park’ta organize edilen buluş-
maya iş, aile, eğitim gibi çeşitli neden-

lerden dolayı Bursa’da bulunan 27 ülkeden 
yaklaşık 130 kişi katıldı. Samimi bir ortam-
da gerçekleşen buluşmada, yabancılar birbi-
riyle bol bol sohbet etme imkanı buldu. Çek 
Cumhuriyeti, Finlandiya, Tunus, Azerbaycan, 
Kazakistan, Singapur, Hollanda, Kanada, Çin, 
Belçika, Brezilya, Kolombiya, Avustralya, Ar-
navutluk, Amerika Birleşik Devletleri, İran, 
Afganistan, Fransa, Porto Riko, İspanya, İn-
giltere, Yeni Zelanda, Polonya, Özbekistan, 
Kırgızistan, Almanya ve Rusya’dan Bursa’ya 
gelen vatandaşların katıldığı buluşmada, 
Bursa Kent Konseyi ve Yabancılar Çalış-
ma Grubu’nun yaptığı faaliyetler anlatıldı. 
Bursa’da yaşamaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyleyen Yabancılar Çalışma 
Grubu temsilcileri Avustralya’dan Anya Mc 
Kee, Polonya’dan İzabela Szmit ve Belçika’dan 
Ann-Sophie Louwagie, etkinliği düzenleyen 
Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Kent Konseyi  
hayvanat bahçesinde

Kent Konseyi’nden 
bir ilk daha

ç
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Bursa Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi ve Çocuklar Meclisi üye-
leri, Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala eşliğinde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi’ni gezdi.

Özlüce 
Kavşağı 

Açıldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yıllardır çözüm 

bekleyen Mudanya Yolu üzerin-
de yapılan Emek Kavşağı’nın açı-
lış töreninde yaptığı konuşmada, 
Bursa’da kente nefes aldıran çalış-
maları bir bir hayata geçirdiklerini 
belirterek, “Bursa’da kentin ulaşı-
labilir ve sağlıklı bir kent olması 
noktasında önemli adımlar atıyoruz. 
Emek Kavşağı, önemli bir nokta. Mu-
danya da Bursa’nın sahili ve oldukça 
yoğun olan bir bölge. Öte yandan 
Emek, nüfusu günden güne artan 
bir yer. Karşıda sanayi bölgemiz var. 
Her yönüyle önemli bir noktada bu 
kavşağı açmanın heyecanını yaşıyo-
ruz” dedi. Bursa’nın günden güne 
her yönden gelişip değiştiğine işaret 
eden Başkan Altepe, “Bursa’ya gü-
zel eserler kazandırılıyor. Bursa’da 
destan yazılıyor. Bursa’mız, tek 
parti iktidarının büyük nimetlerin-
den yararlanıyor. Tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla Bursa için hizmet 
etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın 
bir Avrupa kenti olması noktasında 
elimizden gelen gayreti sağlıyoruz” 
diye konuştu.
Tüm mahalelerdeki ihtiyaçların çı-
karılıp vatandaşların hizmetlerden 
yararlanmasının sağladıklarını an-
latan Başkan Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak tüm bölgelere hiz-
meti en iyi şekilde ulaştırmaya gay-
ret ediyoruz. Nüfusu milyonları aşan 
Bursa gibi kentlerde raylı sistemler 
önemli. Günlük hayatta zamanında 
belli noktalara ulaşabilmek başlıba-
şına bir sorun. Bursa kişi başına dü-
şen raylı sistem oranında diğer kent-

lere göre çok ileride. Bugün açılışı 
yapılan yatırımla, şu anda üniver-
siteye devam eden 6,5 kilometrelik 
hattan sağlanan gelirle yapılan 2,5 
kilometrelik hattın üzerindeki kav-
şağı hizmete sunuyoruz. Burada 80 
trilyonluk yatırım var. Para verme-
den diğer hattan yapılan yatırımla, 
eksik olan 2 durağın inşaatı burada 
yapılıyor. Bu şekilde Bursa’da 9 ki-
lometrelik hat tamamlanmış oluyor. 
Kestel hattını da 1,5 yıl içinde bitir-
meyi hedefliyoruz. Bu dönemde bu 
sayede 24,5 km raylı sistem yatırı-
mını hayata geçirmiş oluyoruz. Bir-
kaç ihale yapıp aynı dönemde işi de 
tamamlayan ilk belediye oluyoruz” 
şeklinde konuştu.
Mevcut vagonların da Bursa’ya kon-
forlu hizmeti ulaştıracağına deği-
nen Başkan Altepe, “Klimalı vagon-

lar Bursa ulaşımına renk katıyor. 
Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olması 
noktasında Mudanya’nın içindeki 
ring hattından Güzelyalı içindeki 
ring hattına kadar tüm çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bu dönemde yol 
açmak için kamulaştırılan bina sa-
yısı 250’yi aştı. Yıldırım’ı Teleferik’e 
bağlayan yolu kısa sürede açmayı 
hedefliyoruz. Yol çalışmalarımız 240 
km’yi aştı. Mevcut kavşaklara ek 
luplar ve yol genişletmeler yaparak 
Bursa’nın trafiğinin önemli ölçüde 
nefes almasını sağladık. Demirtaş 
Kavşağı önümüzdeki günlerde iha-
leye çıkıyor, AS Merkez, BUTTİM, 
Mudanya’ya giriş ve Bademli Kavşa-
ğı da ihaleye hazırlanıyor. Kestel ve 
Eesenevler Kavşağı da planlarımız 
arasında yer alıyor” dedi.

Meslek edindirme kurslarıyla 
binlerce vatandaşı nitelikli iş-

gücü haline getiren Büyükşehir Be-
lediyesi, önemli bir sosyal sorumlu-
luk projesinin daha startını verdi. 
Annelerin çocuklarının eğitimine 
daha fazla katkı sağlayabilmelerini 
hedef alan proje kapsamında 5 adet 
otobüs, 10’ar bilgisayarla donatıldı. 
Alanında uzman 7 bayan eğitmenin 
görev yapacağı projelere mahalle 
mahalle gezecek olan otobüslerde 

5-6 haftalık dönemler halinde ev 
hanımlarına bilgisayar eğitimi ve-
rilecek. Büyükşehir sınırlarındaki 
7 merkez ilçede uygulanacak olan 
proje kapsamında bir dönemde 
300 kursiyere eğitim verilecek. 
Kursu başarıyla tamamlayan kur-
siyerlere katılım belgesi verilirken, 
bilgisayar konusunda donanımlı 
hale gelen anneler, artık çocukları-
nın ödevlerine yapmalarına daha 
fazla katkı sağlamış olabilecek.

ç
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Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sağlıklı ve ulaşılabilir ulaşım’ hedefiyle kente kazandır-
dığı Emek Kavşağı, törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Normal kavşaklardan 
8 kat daha büyük olan Emek Kavşağı, köprülü kavşağın yanı sıra hafif raylı  
sistem ve raylı sistem istasyonunu da içinde bulunduruyor.

Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında bilgisayar laboratuvarına dö-
nüştürülen ve mahalle mahalle gezecek olan otobüslerde 16 yaş ve üzeri bayan-
lara bilgisayar eğitimi verilecek.

‘Türk Kültür Festivali’nin açılış törenin-
de İstiklal Marşı’nın yanı sıra Fransız 

Milli Marşı’nı da seslendiren Mehter Takımı, 
‘Ceddin Deden’, ‘Gençosman’, ‘Estergon Kale-
si’, ‘Türkler Geliyor’ ve ‘Türkiye’m’ gibi sevilen 
marşlarıyla festivale katılan Türkler ve Fran-
sızları coşturdu. Mehter takımına eşlik eden 
Bursa Tahtakıran Kılıç-Kalkan Ekibi de göste-
rileriyle büyük beğeni topladı. Bursa Karabaş-i 
Veli Dergahı Kültür Merkezi Semazen Grubu 
da sundukları sema töreniyle festivale renk 
kattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mehter 
Takımı ile Bursa’dan festivale katılan sivil top-
lum kuruluşları, Bursa’yı ve Türk kültürünü 
tanıtan el sanatları stantlarıyla da festival zi-
yaretçilerinin ilgi odağı oldular.
2010 yılında da aynı festivale katıldıklarını 
belirten Bursa Mehter Derneği Başkanı Mesut 
Özkeser, “Fransa başta olmak üzere Avrupa’da 
yaşayan gurbetçilerimiz arasında sosyal ve 
kültürel dayanışmayı amaçlayan ‘Türk Kültür 
Festivali’ne Bursa ve Türkiye adına katılmak-
tan gurur duyuyoruz. Gerek Türk kardeşleri-
mizin gerekse Fransız halkının göstermiş ol-
duğu yoğun ilgiden çok memnunuz” dedi.

Bu yıl 15. kez düzenlenen kermeste hu-
zurevi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi 

ve bağlı şirketlerin çalışanları, ilçe belediyele-
ri, engelli dernekleri ve hemşehri dernekleri; 
mefruşattan giyecek, yiyecek ve süs eşyalarına 
kadar farklı ürünlerin satışını yaptı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ile eşi Hüsniye 
Altepe de kermese katılarak huzurevi sakinle-
rine moral verdi ve kermesten alışveriş yaptı. 
Huzurevi sakinlerinin vatandaşlarla buluşup 
kaynaştığı kermes, renkli görüntülere de sahne 
oldu. Gün boyu süren organizasyonda, huzurevi 
sakinlerinden oluşan koro, en güzel şarkılarını 
seslendirerek gönülleri fethetti. Büyükşehir 
Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği Bölümü 
sanatçıları da özel repertuarını, huzurevi sa-
kinleri ve vatandaşlar için seslendirdi. Büyük-
şehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan yaşlılar, 
eğlenceli anların yaşandığı kermesten memnun 
olduklarını söyleyerek organizasyona emek ve-
renlere teşekkür etti. Uygun alışverişin keyfini 
çıkaran vatandaşlar da kermesle bir yandan 
evlerinin ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan 
da huzurevi sakinlerine destek olmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade etti.

Fransa’da 
Bursa rüzgarı

Huzurevinde 
moral günü

ç
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Lyon’da düzenlenen ‘Türk Kültür 
Festivali’nde gösteri yapan ve 
konser veren Bursa Mehter Ta-
kımı ile Tahtakıran Kılıç-Kalkan 
Ekibi gönülleri fethetti.

Emek kavşağı trafiğe açıldı

Haydi anneler bilgisayar öğrenmeye
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Tramvayla  nostaljik yolculuk başladı

Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni kentin vitrini ha-

line getirmeyi amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi’nin, Cumhuriyet 
Caddesi’ni Bursa’nın ‘İstiklal Cad-
desi’ haline getirecek olan nostaljik 
tramvayı seferlerine başladı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, deneme seferlerinin vatandaş-
lardan büyük ilgi gördüğü nostaljik 
tramvayın Cumhuriyet Caddesi’ne 
hareket getireceğini söyledi. 
Başkan Altepe, Gökdere’den başla-
yıp, Zafer Meydanı’na ulaşan yak-
laşık 1,5 kilometrelik güzergahta 
çalışacak olan tramvay hattının yanı 
sıra cadde üzerindeki çevre düzen-
leme çalışmalarının bir ay içinde 
bitirileceğini belirtti. Başkan Alte-
pe, çarşıya can katacak olan Cum-
huriyet Caddesi tramvayının proje 
çalışmalarının Ocak ayı başında 
başladığını ve Mayıs ayında tamam-
landığını söyleyerek, “Hedefimiz 
Bursa’nın güzelleşmesi, canlanması. 
Bursa’nın atardamarı olan çarşının 
hareketlenmesini istiyoruz. Çarşı 
çökerse kent çöker, çarşı canlanırsa 
kent canlanır. Bizler bütün kurum 
ve kuruluşlarımızla bu bölgeyi yaşa-
tıyoruz. Bu bölge ecdadımızın ema-
neti. Hanlar Bölgesi, Sultan Orhan’ın 
Bursa’yı fethinden sonra kurduğu 
ilk semt. İlk çarşı burada kuruldu, 
buradan dünyaya ihraç edildi. Bu 
bölgenin canlanması konusunda 7 
yıl önce çalışmaya başladık. Çarşı-
mızı vizyon çarşı haline getirdik” 
dedi.
“Gece gündüz yaşayan  
bir merkez olacak”
Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin 
yerli ve yabancı turistler tarafından 
en çok ziyaret edilen noktaların ba-

şında geldiğini hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bölgenin UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınması yönün-
deki çalışmalarımız hızla sürüyor. 
Tramvay hattımızla bölgeye olan 
ilgi daha da artacak. Aynı zaman-
da bölge yayalara terk edilmiş ola-
cak. Tramvay seferlerinin yanında 
yaptığımız cephe düzenlemeleriyle 
burası Bursa’nın gece gündüz yaşa-
yan bir merkez olacak. Kaliteli bir 
alışveriş mekanı olacak bu bölge-
ye, bu çarşımıza yatırım yaptığımız 
müddetçe rakibimiz olmayacak. Bu 
konuda esnafa da büyük iş düşüyor. 
Hızlı bir dönüşüm ve değişim yaşı-
yoruz” dedi.
“Bursa’ya ne yapsak azdır”
Ticari hareketliliğin yoğun olduğu 
Cumhuriyet Caddesi’nin yayalaş-
masının önemine değinen Başkan 
Altepe, “Burada artık boydan boya 
1,5 km tramvay çalışacak. Alman 
malı 3 adet tramvayı Bursa’ya getir-
dik. Moda hattında da kullanılan bu 

tramvaylar tamamen elden geçiril-
di, içi dışı yenilendi. Cazip ücretlerle 
çalışacak. Çarşımıza kent aksesuarı 
olarak burayı kazandırmak ve örnek 
bir çalışma olarak, sosyal alanlarıy-
la, restoranlarıyla kafeleriyle, sos-
yal yaşamın merkezi haline gelecek 
projeyi Bursa’ya kazandırıyoruz. 
Dünyanın en güzel çarşısını yapa-
lım istiyoruz. Bu birikim bizde var. 
Buradaki ziynetler, güzellikler görü-
lecek. Bir ay sonra cepheler tamam-
landığında çok daha farklı Cumhu-
riyet Caddesi göreceğiz. Bursa’ya 
ne yapsak azdır. Bu faaliyetlerimizi 
artırarak devam ediyoruz. Her ko-
nuda olduğu gibi çarşımızla esnafı-
mızla yine örnek olacağız” şeklinde 
konuştu.
Başkan Altepe, törenin sonunda 
protokol üyeleriyle birlikte nos-
taljik tramvayın açılış kurdelesi-
ni keserek, nostaljik tramvayın 
Gökdere’den Zafer Meydanı’na uza-
nan ilk seferini gerçekleştirdi.

Cep telefonu kullanımının hızlı bir artış göster-
mesine paralel olarak baz istasyonlarının da 

artış göstermesiyle gündeme gelen sağlık kaygılarına 
dikkat çekmek amacıyla Bursa Kent Konseyi Bursa 
Çalışma Grubu tarafından Doğuş Üniversitesi işbir-
liğiyle ‘Cep telefonları, baz istasyonları ve toplumsal 
kaygılar’ konulu toplantı düzenlendi. Bursa Kent Kon-
seyi Genel Sekreteri Enes Keskin ve Bursa Çalışma 
Grubu Temsilcisi İsmail Hakkı Kavurmacı’nın da ka-
tılığı toplantı öncesinde konuşan Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Semih Pala, farklı etkinlikler yap-
maya devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin en güçlü 
kent konseyi konumundaki Bursa Kent Konseyi’nin 
her an etkinlik düzenlediğini belirten Başkan Pala, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıy-
la bir model olduklarını ifade etti.
Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Sevgi, hızlı 
bir şekilde insan hayatında yerini alan cep telefonları 
hakkında ekonomik veriler sundu. Sevgi, “2010 yılı 
sonu itibariyle dünyada 4 milyar insan, Türkiye’de 65 
milyon insan cep telefonu kullanıyor. Türkiye’de son 
3 yılda 45 milyon cep telefonu cihazı değiştirilmiş. 
Geçen sene 16 milyona Telekom Kurumu tarafından 
IMEI numarası verilmiş. Bunların parasal karşılığı 
da 2 milyar Avro’dur. Yani 2 milyar Avro’yu dışarıda 
cep telefonu üreten firmalara vermişiz. Bütün bilişim 
cihazlarının Türkiye pazarındaki yeri ise 35 milyar 
dolar civarındadır. 2010 yılındaki 185 milyar dolarlık 
toplam ithalatımızın 35 milyar dolarını bu cihazlara 
vermişiz. Bir IPhone 4’ün fiyatı bin 800 ile 2 bin 600 
TL civarında değişiyor. Bir kilo buğdayın kilosu ise 
50-60 kuruş civarındadır. Yani bir IPhone 4 telefon 
için 4 ton buğday satmanız gerekiyor. Bu da teknoloji-
nin önemini gösteriyor” dedi.

“Her evde 3-4 tane baz istasyonu”
Doğduğundan itibaren hayatında cep telefonu bulu-
nan yeni neslin daha fazla risk altında olduğunu kay-
deden Sevgi, insanların kulaklık kullanarak konuş-
mak veya konuşmak yerine mesajlaşarak koruyucu 
önlemler alması gerektiğini vurguladı. Baz istasyonu 
konusuna da değinen Sevgi, cep telefonu kullanıcı 
sayısı artıkça yeni baz istasyonlarının da kurulması 
gerekeceğini söyledi. Sürekli tartışma konusu olan 
‘Baz istasyonlarının kent dışına çıkarılmasının’ mev-
cut sistemle mümkün olmadığını da ifade eden Sevgi, 
yeni nesil sistemlerle her evde 3-4 tane baz istasyo-
nu bulunacağını ancak elektromanyetik seviyenin de 
düşeceğini belirtti. Okul, hastane ve cami gibi yerlere 
baz istasyonu kurulması gerektiğini de söyleyen Sev-
gi, “Bunu 10 yıldır savunuyorum. Bir okulun tepesine 
kurduğunuz zaman baz istasyonu okulun dibini değil, 
çevresini aydınlatacaktır. Okulun olduğu bir bölgede-
ki binaya kurulursa okula yansıması daha fazla olur. 
Camilerinin yüksek tepelerine de kurulmasıyla elekt-
romanyetik etkiler de azalmış olur” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenle-
nen ‘Cep telefonları, baz istasyonları ve 
toplumsal kaygılar’ konulu toplantıda 
konuşan Doğuş Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Levent Sevgi, “Bir IPhone 4 telefon 
almak için 4 ton buğday satmanız gere-
kiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin yeni cazibe merkezi haline getirilen Cumhuriyet 
Caddesi’nde projelendirilen nostaljik tramvay, seferlerine coşkulu bir törenle başladı.

1 IPhone 4, 4 ton 
buğdaya bedel

ç

ç
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Yeni nesil vagonlar raya indi

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa 

Milletvekilleri Hayrettin Çakmak ve 
Ali Kul, Bomberdier Hafif Raylı Sis-
temler Başkanı Germar Wacker, AK 
Parti İl Başkanı Sedat Yalçın ile çok 
sayıda vatandaşın katıldığı törende 
konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’da toplu 
ulaşımın gün geçtikçe daha konforlu 
hale geldiğini söyledi.
Raylı sistemlerde öncü kent
Nüfusu 300 bini aşan kentlerde 
tramvayların, milyonu aşan kent-
lerde ise metroların tek çözüm ol-
duğunu dile getiren Büyükşehir 
Başkanı Recep Altepe, bu nedenle 
Bursa’da ulaşım yatırımlarına bü-
yük önem verdiklerini kaydetti. 
Yatırım bütçesinin yüzde 70’inden 
fazlasını ulaşıma ayırdıklarını ha-
tırlatan Başkan Altepe, raylı sistem 
yatırımlarında Bursa’nın öncü kent 
konumunda bulunduğunu ifade etti. 
Bursa’da 2 yıl öncesine kadar 22 
kilometre olan raylı sistem hattının 
gün geçtikçe uzatıldığını dile geti-
ren Başkan Altepe, “6,5 kilometrelik 
Görükle hattı ile buradan sağladığı-
mız tasarrufla hiç para ödemeden 
başlattığımız Emek hatlarında inşa-
atlar tamamlanma aşamasına gel-
di. Bunun yanında 7 duraklı Gürsu 
Kestel hattının da ihalesini yaptık ve 
önümüzdeki günlerde inşaat başla-
yacak. Yani 2 yıl içinde raylı sistem 
hattımız 40 kilometreyi bulacak. 
Kentin doğusu Kestel ile batısı Gö-
rükle merkeze raylı sistemle bağlan-
mış olacak” diye konuştu.
Yolcu kapasitesi  
320 bini bulacak
Yeni hatların ulaşıma açılmasına pa-
ralel olarak yolcu kapasitesinin de art-
tığını dile getiren Başkan Altepe, 6 ay 
önce 150 bin olan günlük kapasitenin 
200 bine çıktığını, Görükle hattının ta-
mamlanmasıyla kapasitenin 220 bine, 
Kestel hattıyla da 320 bine çıkacağını 
kaydetti. Buna bağlı olarak vagon ta-
lebi doğduğunu da hatırlatan Başkan 
Altepe, “Şuanda 48 vagonumuz var. 
Yeni gelecek 30 vagonla bu sayı 78’e 
çıkacak. Mevcut vagonlarımızı da yeni 
vagonlar gibi modern hale getirmek 
amacıyla klima takma çalışmalarımız 
sürüyor. İlk vagona klimayı taktık. Bu 
yaz ortalarında tüm vagonlarımız kli-
malı hale gelecek. Toplu ulaşımı daha 
modern ve konforlu hale getirme yö-
nündeki çalışmalarımız sürüyor” dile 
konuştu.

Bursa halkı her şeyin  
en iyisine layık
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç ise Bursa’da her 
geçen gün yeni bir hizmetin açılışını 
yaptıklarını belirterek, toplu taşıma-
cılığın ise en önemli hizmetler ara-
sında yer aldığını kaydetti. Her türlü 
konfora sahip bu araçlarla hizmet 
verilmesinin önemli olduğunu dile 
getiren Arınç, “Klimasız vagonların 
rehabilitasyonu da önemli bir çalış-
ma. Bursa halkı her şeyin en iyisi-
ne layık. Bu yatırımlarla şehrin bir 
ucundan diğer ucuna raylı sistemlerle 
ulaşmak mümkün olacak. Raylı sis-
tem konusunda geçmişten bugüne 
yatırım yapan tüm başkanlara ve bu 
yatırımları taçlandıran başkanımız 
Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
Bomberdier Hafif Raylı Sistemler Baş-

kanı Germar Wacker ise yeni araçlarla 
Bursalıların rahat ve konforlu ulaşım 
araçlarına kavuştuğunu söyledi. Yeni 
araçları hedefledikleri süreden daha 
önce teslim etmeye başladıklarını dile 
getiren Wacker, bunda Büyükşehir 
Belediyesi ile uyumlu çalışmanın etki-
li olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Wacker, Dev-
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ile Başkan Altepe’ye yeni 
nesil vagonun minyatürünü hediye 
etti. 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki (Merinos 
AKKM) Bursa Kent Konseyi ofislerinde gerçekle-

şen toplantıda, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi 
Levent Yılmaz, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 
çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Bursa Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi’nin gençlik sivil toplum ku-
ruluşlarının çatı kuruluşu vazifesi gördüğünü belirten 
Yılmaz, gençleri kent sorunlarının çözümüne yönelik 
karar verme süreçlerine kattıklarını söyledi. 2010-
2011 döneminde istihdam, kariyer ve gençlik politi-
kaları üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Yılmaz, Bursa’da yaşayan bireylerin kenti 
ve gençleri ilgilendiren her konuyu titizlikle ele ala-
rak, çözümüne odaklandıklarını söyledi. Dursunbey 
Kent Konseyi Genel Sekreteri’ne ve Gençlik Meclisi 
üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Yılmaz, 
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin her zaman 
Dursunbeyli gençlerin yanında olacağını ifade etti.
Dursunbey Kent Konseyi Genel Sekreteri Nusret Ergin 
ise, yerel demokrasinin en önemli unsurlarından bi-
rinin gençlik meclisleri olduğunu ve bu konu ile ilgili 
en güçlü örneğin Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 
kütüphane olarak Bursa’ya kazandırılan Şehben-

derler Konağı’na, 40 yıl boyunca biriktirdiği 30 bin ki-
tabını bağışlayan Murat Aksel, babası ünlü ressam Malik 
Aksel’in tablolarını Bursa Kent Müzesi’nde sergiliyor. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
açılışını gerçekleştirdiği özel sergide, ressam Malik 
Aksel’in 101 adet tablosu sergileniyor. Malik Aksel’in 
yağlıboya, suluboya ve karma teknikle yaptığı resimle-
ri, Bursalı sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaret-
çilerini, naif bir sanat yolculuğuna çıkaran ‘Malik Aksel 
Tabloları Sergisi’, 3 ay boyunca Bursa Kent Müzesi’nde 
görülebilecek. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 30 yeni nesil vagondan ikisi raya indi. Başkan 
Altepe, yeni gelecek vagonlarla birlikte filonun 78 araca çıkacağını hatırlatarak, mevcut 

vagonlara klima takılmasıyla birlikte toplu 
ulaşımın daha da konforlu hale geleceğini 

kaydetti.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 
Balıkesir Dursunbey Gençlik Meclisi’ni 
ağırladı. 

Ressam Malik Aksel’in el emeği göz 
nuru resimlerinden oluşan ‘Malik 
Aksel Tabloları Sergisi’, Bursa Kent 
Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor.

Gençlik meclisleri 
yerel demokrasinin 
temel taşı

Malik Aksel’in eserleri 
Kent Müzesi’nde

ç

ç

ç
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FSM Bulvarı için halk oylaması

Tarihi imaret 600 yıl sonra aslına döndü

İntam projesi 
görücüye çıktı 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 
AKKM) Hüdavendigar Salonu’nda gerçek-

leştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar, Genel Sekreter Yardım-
cısı Bayram Vardar, Büyükşehir Belediyesi Etüd ve 
Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan uzmanlar ve İntam 
bölgesi mülk sahipleri katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, bölgede yapılan zemin çalışma-
larından ve proje süreci hakkında vatandaşlara 
bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Çekirge 
Caddesi üzerinde Çekirge Meydanı ve Çelikpalas 
Oteli arasında kalan aksla ilgili ciddi çalışmalar yap-
tığına dikkat çeken Vardar, “Büyükşehir Belediyesi 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nde oluşturulan 
ekipten bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi alabilecek-
siniz. Burada yapılacaklarla ilgili hazırlanan sözleş-
meye sizlerin de olurunu almak istiyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın sosyal, kültü-
rel tüm faaliyetlerinde birebir yer aldığını kaydeden 
Vardar, Bursa’nın en eski akslarından olan ve Çekir-
ge Caddesi üzerindeki, Çekirge Meydanı ile Çelikpa-
las Oteli arasında kalan bölgenin meclis kararıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ka-
bul edildiğini belirtti.
‘İntam Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda 
I. Etap uygulama alanı olarak İntam 95, 97, 99 
bloklarıyla, Baro evlerini ve Tezcan apartmanının 
bulunduğu parselleri kapsadığını ifade eden Var-
dar, “Bölgede yıkımın gerçekleştiği 23 Şubat 2006 
tarihinden itibaren, zemin çalışmaları ciddi olarak 
irdelendi. Ne tür önlemler alınması gerektiği ince-
lendi, Boğaziçi Üniversitesi tespitler yaptı, Büyük-
şehir Belediyesi zemin birimi tarafından İntam ve 
çevresinde sismik veriler ele alındı. Bu çalışmaların 
ardından İntam’ın yanı sıra Sıcaksu, Santral Garaj, 
Yalova Yolu kentsel dönüşüm projelerinin yatırım-
cılara tanıtılması amacıyla Gayrimenkul Yatırım Or-
taklıkları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Gelişen 

Kent merkezindeki ana cad-
de ve sokakları daha sağlıklı 

hale getirmek için yoğun bir çalış-
ma başlatan Büyükşehir Belediyesi, 
yaya ve araç trafiğinin yoğun oldu-
ğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 
yapılacak çalışmaların da startını 
verdi. Caddede yapılması planlanan 
yaya ve bisiklet yollarının kaplama 
malzemeleri, aydınlatma elemanla-
rı, orta refüj düzenlemeleri ve kav-
şak düzenlemelerini içeren 3 farklı 
konsept proje oluşturuldu. Katılım-
cı yönetim anlayışı kapsamında va-
tandaşları da yönetimin bir parçası 
haline getirmeyi amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi, uygulanacak pro-
jenin belirlenmesi için bir ay önce 
halk oylaması başlattı.
Cadde düzenlemesi için hazır-
lanan 3 farklı proje Büyükşehir 
Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr 
adresli resmi internet sitesi üze-
rinden halk oylamasına sunuldu. 
Hazırlanan projelerin görselleri 

üzerinden yapılan oylama sona 
erdi. Toplam 1455 kişinin katıldı-
ğı ankette en fazla oyu Alternatif 
1 olarak belirlenen proje aldı. An-
kete katılanların 731’i Alternatif 1 
projesini beğenirken, 403 kişi de 
Alternatif 3 olarak belirlenen proje-
yi uygun gördü. Ankette 321 oy ise 
Alternatif 2 olarak belirlenen proje 
aldı.
Ankete katılan 200 kişi de anketin 
öne ve görüşler bölümüne ise cad-
dede olmasını istedikleri unsurlar 
hakkında görüş bildirdi. Bursa Kent 
Konseyi de 17 Haziran Cuma günü 
yapılacak olan geniş katılımlı bir 
toplantı ile Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’nı ele alacak. Toplantıda 
hem anket sonuçları değerlendiri-
lecek hem de katılımcıların projele-
re ilgili görüşleri alınacak.
Caddede uygulanacak nihai proje-
ye ise hem anket sonuçları hem de 
Kent Konseyi toplantısından çıka-
cak sonuçlara göre karar verilecek.

Çelebi Sultan Mehmet’in Hacı 
İvaz Paşa’ya 1415 – 1419 

yılları arasında yaptırdığı Yeşil 
Külliyesi’nin bir bölümünü oluş-
turan ancak yakın tarihe kadar sa-
dece yemekhane kısmına ait duvar 
kalıntılarının ayakta kalabildiği Va-
kıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetin-
deki İmaret, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından aslına uygun fonksiyon-
landırıldı. Restorasyonu önemli öl-
çüde tamamlayan Yeşil İmareti’ni 
Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis 
edilmesinin ardından başlatılan 
çalışmalarla tarihi imaret yeniden 
aşevi olarak hizmet vermeye baş-
ladı. Çelebi Sultan Mehmet’in Cuma 
günleri bizzat kendisinin yemek 
dağıttığı Yeşil İmareti Aşevi Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra Milletvekili Ali 
Kul, Yıldırım Belediye Başkanı Öz-
gen Keskin, Vakıflar Bölge Müdürü 
Mürsel Sarı ve çok sayıda davetli-
nin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, sultanların kurduğu 
semtlerden oluşan bir kente hiz-
met etmenin mutluluğunu yaşa-

dıklarını söyledi. Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin Orhan Gazi, 
Muradiye’nin Murat Hüdavendi-
gar, Yıldırım’ın Yıldırım Beyazıt ta-
rafından kurulduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bugün de Çelebi 
Sultan Mehmet tarafından kurulan 
Yeşil semtindeyiz. Onun yaptırdığı 

bu külliyede bizzat kendisi Cuma 
günleri aş dağıtırdı. Ancak bu tarihi 
değer zaman zaman amacı dışında 
kullanıldı. Ecdat eserlerini aslına 
uygun kullanmak amacıyla tarihi 
yapının tahsisini Vakıflar’dan aldık. 
600 yıl sonra yapıyı gerçek kimliği-
ne kavuşturduğumuz için çok mut-
luyuz” dedi. 
Başkan Altepe, Emirsultan’daki 
eski gasilhanenin yerine yapılacak 
aşevinde pişen yemeklerin bura-
da dağıtılacağını, tarihi aşevinin 
Somuncu Baba Vakfı tarafından 
çalıştırılacağını ve kendilerinin de 
gerekli desteği vereceklerini sözle-
rine ekledi.

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve bölgeyi sağlıklı hale 
getirecek olan ‘İntam Blokları ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’, bölge 
sakinlerine tanıtıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda uygulanacak çevre 
düzenlemesiyle ilgili projeler, belediyenin resmi inter-
net sitesinden halk oylamasına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1400’lü yılların başında 
yaptırılan ve zaman zaman amacı dışında kullanılan Yeşil İmareti’ni yeniden aşe-
vi olarak hizmete açtı. 
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İntam projesi 
görücüye çıktı 

Kentler Zirvesi organizasyonunun gerçekleştirildi-
ğini belirtti. Alana yatırımcı çekilmesi hedeflendi” 
diye konuştu.
Bu süreçte yasal mevzuatta iyileştirmeler olduğuna 
da dikkati çeken Vardar, “Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) ile Büyükşehir Belediyesi arasında 
1 Kasım 2010 tarihinde finans sağlamak amacıyla 
bir protokol imzalandı. İntam ve çevresi Büyük-
şehir Belediyesi’nin en önemli konularından ve 
Başkanımızın da üzerine hassasiyetle durduğu bir 
konu” dedi. İntam ve çevresi için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) onaylı bir değerleme şirketi ile 
bölgedeki gayrimenkul değerlerinin tespit edildi-
ğini de sözlerine ekleyen Vardar, sözlerini, “İntam 
projesi bizim için bir kamu projesidir. Buraya gayri-
menkul yatırımı olarak bakmıyoruz. Hukuk davası 
olmasına da sıcak bakmıyoruz. Çünkü bunun süreci 
uzatacağından sonuçlanmayacağını düşünüyoruz” 
ifadesiyle sonlandırdı.
Projenin mimarı Sözüneri Mimarlık adına Ayber 
Yeşilyurt, proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Yeşil-
yurt, projenin teknik yapısından bahsederek, “Böl-
gede çeşitli çalışmalar yaptık. Silüeti bozmadan, 
komşu binalarla bütünlüğü sağlamak adına altta 
otopark, zemin katta mağazalar, üstünde ofis katı 
ve en üstte de konutların bulunduğu iki blokluk bu 
yapıyı hazırladık. Eğimli bölgeden yeşil alan olarak 
yararlanmayı uygun bulduk” dedi.
Eğimi az ve yola yakın bölgede 2050 metrekare 
alan üzerine tasarlanan projeye göre, ana yapı 2 
bloktan oluşuyor. Yola ve manzaraya cephesi bu-
lunan yapının alt bazasında ofis ve mağazalar var. 
Kullanılabilir parsel alanı 2050 metrekare olan yapı 
1704 metrekareye oturuyor ve konut alanı da 560 
metrekarede yapılandırılıyor. 46 – 440 metrekare 
arasında değişen 10 adet mağaza bulunan yapıda, 
17 – 110 metrekare arasında değişen 32 adet ofis 
bulunuyor. Binanın konut bölümü ise A ve B blok-
lardan oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve bölgeyi sağlıklı hale 
getirecek olan ‘İntam Blokları ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’, bölge 
sakinlerine tanıtıldı.

Kayıhan bölgesi 
meydanına kavuşuyor
ç

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tek parti hükümetiyle hayal olan projelerin birbiri 
ardına gerçekleştirildiğini belirterek, “Bursa kabuk değiştiriyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, eski Tekel binasının 

yıkımının ardından kazandırılacak 
meydanın, Bursa’nın vizyonunu perçin-
leyeceğini söyledi. Başkan Altepe, eski 
Tekel binasının yıkım töreninde yaptığı 
konuşmada, Bursa’yı geleceğe taşıya-
cak projelerin birer birer hayata geçi-
rildiğini belirtti. Eski Tekel binasının 
Bursa’nın kalbinde bulunduğunu söyle-
yen Başkan Altepe, “Hanlar Bölgesi’nin 
merkezinde yer alan eski Tekel binasını 
kaldırıp bölgeye vizyon katacak, üstü 
meydan altı otopark olacak bir cazibe 
merkezi oluşturacağız. Yaklaşık 200 
araçlık otoparkıyla bu meydan, bölgeye 
güzellik katacak. Burayı kaliteli ve Bur-
sa turizminin kalbinin atacağı önemli 
bir merkez yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin 
metrekarelik alanda bulunan binayı 
kaldırılıp yerine 8 bin metrekarelik 
meydan kazandırıyoruz” dedi.
Meydan fakiri Bursa’nın dar sokaklar-
dan ve yollardan oluşan bir kent oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altepe, “Burası 
Şehreküstü meydanı benzeri bir yer 
olacak ve tarihi mekanlarıyla, çarşısı ve 
hanlar bölgesiyle Bursa’ya vizyon ka-
zandıracak. Kazanan Bursa ve kazanan 
bu bölge olacak. Kazanan esnaf olacak. 
Kaybedilen hiçbirşey yok, çünkü bura-
da sadece alan açıyoruz. Kimse mağdur 
değil. Bursa hızla gelişiyor. Çalışma-
larımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Kısa 
zamanda Bursa, belli bir yere gelsin 
istiyoruz. Bugüne kadar çok zaman kay-
bettik ama artık Bursa kabuk değiştiri-
yor’ diye konuştu.
“Turizmin kalbi burada atacak”
Kayıhan bölgesinin gelişmesini çok 
önemsediklerini anlatan Başkan Alte-
pe, bölgenin kentin en geri kalmış yer-
lerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Bu 
bölgeye yapılacak meydan en önemli 
yatırımlardan biriydi. Hayal gibiydi. Tek 
parti iktidarı olmasa bugün bu aşama-
ya bile gelinemezdi. Adalet Bakanlığı 
ve adli tıp kurumlarının birimleri bu-
radaydı. Adli tıpa BUTTİM’deki 10 bin 
metrekarelik alanı kazandırdık. Binler-
ce metrekarelik alanda bulunan arşiv-
lerini de Merinos’taki Atatürk Kongre 

Kültür Merkezi’ne taşıdık. Buradaki 
alanın tamamı 8 bin metrekare. Üzeri 
meydan altı otopark ve dolmuş durak-
larının da bulunduğu bir meydan ya-
pılacak. Turizmin kalbi burada atacak. 
Hanlar bölgesinin her köşesinde ayrı 
bir güzellik var. Eskişehir hanı tüm gü-
zelliğiyle ortaya çıkacak. Yoğurt Han ve 
Şadırvanlı han da çalışmalar sürüyor. 
Kayıhan Mahallesi’nin her köşesi ayrı 
bir güzellik taşıyor” diye konuştu.
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Mudanya artık 
daha güvenli

Emirsultan’da konutlar
sahiplerini buldu

Sanata engel yok

Büyükşehir sınırlarının geniş-
lemesine paralel olarak merkez 

ilçelerde eksikliği hissedilen hizmet 
birimlerini de bir bir oluşturan Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Mudanya İtfaiye binası törenle hizmete 
açıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk, Gürsu Belediye Başkanı Orhan 
Özcü ile çok sayıda davetlinin katıldığı 
törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, eksikliği yaşanan 
her konuda çözüm üretmek için ellerin-
den geleni yapıklarını söyledi.
İtfaiye hizmetlerinin belediyecilik hiz-
metleri arasında ayrı bir önemi oldu-
ğunu dile getiren Başkan Altepe, itfaiye 
teşkilatına verdikleri önemi sağladık-
ları ekip ve ekipman destekleri ile gös-
terdiklerini söyledi. İtfaiye hizmetinin, 
arandığında bir iki dakika içinde ulaş-
tırılması gereken bir hizmet olduğunun 
altını çizen Başkan Altepe, “Halkımızın 
can ve mal güvenliğini en iyi şekilde ko-
rumak, olası yangınları en az zararlarla 
atlatmak bizim için çok önemli. Bu ne-
denle itfaiye teşkilatımızı gün geçtikçe 
daha da güçlendiriyoruz. DOSABSİAD 
gibi işadamlarımızın da destekleriyle 
bugün artık yüksek katlarda meydana 
gelen yangınlara uzak mesafelerden mü-
dahale edebiliyoruz. Her türlü kimyevi 
yangınları kısa sürede söndürebilecek 
donanıma sahibiz. Özellikle ilçelerde de 
daha donanımlı hale gelmek amacıyla 
temelini attığımız Mudanya İtfaiye bina-
mızı hizmete açıyoruz. İlçemize hayırlı 
olsun” dedi.
Bursa’nın sahile açılan kapısı olan 
Mudanya’nın bir turizm kenti olması yo-
lunda ilçede önemli yatırımları hayata 
geçirdiklerini de kaydeden Başkan Al-
tepe, iki yılda 68 kilometre yol açma ve 

genişletme çalışması yaptıklarını, ring 
yolunun açılması için kamulaştırılan 20 
binanın yıkım çalışmalarının hızla sür-
düğünü hatırlattı. Son iki yıl içinde 107 
kilometre içme suyu hattı, yaklaşık 40 
kilometre de kanal imalatı yapıldığını 
vurgulayan Başkan Altepe, “İki yılda alt-
yapıya 23 milyon TL harcadık. Son 6 yıl-
da bu rakam 45 milyon TL’yi buluyor. 20 
milyon TL’lik yatırımımız da devam edi-
yor. Tüm bunlarla 6 yıl içinde Mudanya 
altyapısına 65 milyon TL’lik yatırım yap-
mış olacağız. Bunun yanında Mudanya 
Yüzme Havuzu, Güzelyalı Meydanı, dere 
ıslahı, heyelanlı bölgenin ıslahı, tarihi ve 
kültürel miras çalışmalı ile Mudanya’da-
ki yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz” diye konuştu.
Mudanya Belediye Başkanı Hasan Ak-
türk ise bu dönem Mudanya’nın gele-
ceğine yön verecek önemli çalışmaların 
hayata geçirildiğini söyledi. İlçede uygu-
lanan büyük projelerin tamamında Bü-
yükşehir Belediyesi’nin desteğini aldık-
larını dile getiren Aktürk, “Ulaşımdan 
altyapıya, spordan tarihi kültürel mirasa 
kadar her alanda bu dönem Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğini hep yanımızda 
görüyoruz. Gerek merkezi hükümet ge-
rekse Büyükşehir Belediyemizin destek-
leriyle Mudanya artık geleceğe güvenle 
bakıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa-
atına 2007 yılında başlanan Emirsultan 
Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma 
aşamasına gelirken, proje kapsamında 
yer alan konutlar sahiplerini buldu. Pro-
je kapsamında 50 modern konut ve 13 
dükkan inşaat edilirken, hak sahiplerinin 
bir bölümü aralarında anlaşarak, konut 
ve dükkan seçimlerini yapmıştı. Kalan 29 
konut ve 3 dükkanın sahipleri ise Tayyare 
Kültür Merkezi Küçük Salon’da düzenle-
nen kura töreni ile belirlendi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de ka-
tıldığı törende, 22. Noter Başkâtibi Tah-
sin Altın’ın gözetiminde çekilen kuralar-
da hak sahiplerinin oturacakları daireler 
belirlendi.
Kura töreni öncesi hak sahibi vatandaş-
lara hitap eden Başkan Altepe, kentin en 
önemli manevi odak noktalarından biri 
olan Emirsultan’ın en fazla ziyaret edi-
len bir bölge olduğunu hatırlattı. Kent 
merkezi nüfusunun her geçen gün art-
masına paralel olarak Emirsultan’da da 
yaya ve araç trafiği yoğunluğuna dikkat 
çeken Başkan Altepe, “Bölge halkının 
yaşam kalitesini arttırmak, yerli ve ya-
bancı turistlerin ilgisini çekecek ve böl-
geye prestij kazandıracak bir alan elde 
etmek amacıyla geçtiğimiz dönem proje 
çalışmaları başlamıştı. Biz de göreve ge-
lir gelmez projeyi yeniden ele aldık. Kat 
yüksekliklerini yeniden düzenledik ve 

alttan geçen yolun üzerini kapatarak böl-
geye daha geniş bir meydan kazandırdık. 
Bu süre içinde hak sahiplerinin mağdur 
olmaması için gerekli kira yardımlarını 
yaptık. Bu bölgedeki çalışmalarımız hala 
sürüyor. Gerek yeşil alan düzenlemeleri 
gerekse ulaşım konusunda projelerimiz 
devam ediyor. Davutkadı meydanından 
bölgeye daha kolay ulaşımın sağlanması 
amacıyla Dağyolu Caddesi’nde başlattı-
ğımız kamulaştırma çalışmaları sürüyor. 
Kısa zamanda orada yıkımlara başlayıp, 
Emirsultan’a ulaşımın rahatlatılması ko-
nusunda da önemli bir adım atmış olaca-
ğız” diye konuştu.
Tüm hak sahiplerine ‘hayırlı olsun’ te-
mennisinde bulunan Başkan Altepe, 
daha sonra ilk kurayı çekti. Başkan 
Altepe’nin çektiği kura sonucu Şeref Pe-
ker adlı hak sahibi 82 metrekarelik daire-
lerden 5 kat 9 numaranın sahibi oldu. Bu 
arada 4 yıl aradan sonra kendi evlerine 
kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatan-
daşlar, modern konutlar için Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Kurada 3. 
kattan daire sahibi olan Hatice Sevimtaş, 
“Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. 
İnşaat sürerken hep gelip, daireleri gezi-
yordum. Sonunda kendi evimi belirlemiş 
oldum. Gerek modern görüntüsü, gerek-
se meydanıyla harika bir yer kazanmış 
olduk. Büyükşehir Belediyesi’ne teşek-
kür ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde ça-
lışmalarını sürdüren Cam Seramik 

Çalışma Grubu, sanat ile engelliler ara-
sında engellerin kalkması amacıyla kurs 
düzenledi. Kursa katılan Engelliler Mec-
lisi üyeleri, gönüllü eğitmenlerin gözeti-
minde el becerilerini geliştirdi. Kursun 
ardından tamamı engelliler tarafından 
yapılan eserler, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Gür-
ses Sergi Salonu’nda açılan ‘Engellilere 
sanatla terapi’ seramik sergisinde sergi-
lendi. 
Serginin açılışında konuşan Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, 
katılımcılarla birlikte çok önemli ve 
Türkiye’ye örnek çalışmalar yapmaya de-
vam ettiklerini söyledi. Çalışmaların hız-
lanarak devam edeceğini belirten Başkan 
Pala, “Bu çalışma, gönüllüler arasındaki 
dayanışmaya güzel bir örnektir. Bursa 
Kent Konseyi çatısı altında engellilerin 
rehabilitasyonu için gerekli tüm çalışma-
ları yapıyoruz. Bu anlamlı çalışmaya kat-

kı sunan Cam Seramik Çalışma Gurubuna 
teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlara 
sanatı sevdirmeleri, bir şeyler öğretme-
leri çok önemli bir gönüllülüktür. Emek 
harcayan Engelliler Meclisi üyelerimize 
de teşekkür ediyorum” dedi.
Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sön-
mez ise Engelliler Meclisi olarak aktif bir 
şekilde çalışmaları sürdürdüklerini ifade 
etti. 
Konuşmaların ardından Bursa Kent Kon-
seyi Başkanı Mehmet Semih Pala ve be-
raberindekiler, stantları tek tek gezerek, 
eser sahiplerinden bilgi aldı.

ç

ç

İtfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren 
Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İtfaiye Binasını hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi içinde yer alan konutların hak sahipleri çek-
tikleri kuralarda oturacakları daireleri belirledi.

Bursa Kent Konseyi Cam Seramik Çalışma Grubu tarafından düzen-
lenen kursa katılan engelli vatandaşlar, kısa bir eğitimin ardından 
ortaya koydukları eserlerle takdir topladı.
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Almanya’nın Frankfurt kentinde 
bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen ‘AIPC 

Uluslararası Satış Pazarlama Zirvesi’ne, 
İngiltere, Fransa, Tanzanya, Çin, Avust-
ralya, Macaristan, Güney Afrika Cumhu-
riyeti, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Polonya, 
Almanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, 
İspanya, ABD, Rusya, İtalya, Malezya 
ve Türkiye gibi ülkelerden 70’e yakın 
kongre merkezlerinin temsilcileri ka-
tıldı. Merinos AKKM Tanıtım, Pazarla-
ma ve İkram Departmanı yetkililerinin 
de bulunduğu zirvede, konularında 
uzman konuşmacılar tarafından sos-
yal paylaşım sitelerinin tanıtım ve pa-
zarlamadaki rolü, müşterilerin kongre 
merkezlerinden beklentileri, kongre 
merkezlerinde etkin insan kaynakları 
yönetimi gibi konularda ayrıntılı bilgi-
ler verdi. Zirve sonunda gerçekleştirilen 
yuvarlak masa toplantılarında ise yiye-
cek ve içecek ikramında yeni trendler, 
kongre merkezlerinde markalaşma sü-
reci ve yeni pazarlama stratejileri gibi 
konular ele alındı.

Merinos AKKM Tanıtım, Pazarlama ve 
İkram Departmanı yetkilileri toplantı 
sonunda AIPC Başkan Yardımcısı Geoff 
Donaghy’ye İznik Çinisi ve Bursa’nın 
meşhur kestane şekerini hediye etti. Ay-
rıca konuşmacılardan Avrupa Kardiyo-
loji Derneği-Kongre Yönetimi Uzmanlığı 
Departman Başkanı Valerie Thiollet’e ve 
küresel bir kongre yönetimi şirketi olan 
MCI’nin Ortadoğu ve Hindistan Bölge 
Müdürü’ne Merinos AKKM hakkında 
detaylı bilgi verildi.
Merinos AKKM Tanıtım, Pazarlama 
ve İkram Departmanı yetkilileri, ayrı-
ca Frankfurt’taki dünyanın en önem-
li kongre fuarlarından biri olan IMEX 
2011 fuarında da incelemelerde bulu-
nuyor.

Bursa’da 47 yıldır kentin 
en önemli simgelerin-

den biri olan teleferiğin sefer 
saatleri, kış sezonunun sona 
ermesiyle yeniden düzenlen-
di. 30 Eylül Cuma tarihleri 
arasında yararlanılacak olan 
yaz tarifesine göre, sezon bo-
yunca teleferiğin Teferrüç 
İstasyonu’ndan ilk sefer 08.00, 
Sarıalan’dan da 07.50’de ya-
pılacak. Sarılan’a son sefer 
22.00’da, Bursa’ya dönüş sefe-
ri ise 22.20’de olacak.
Teferrüç’ten Sarıalan’a gidişte 
sabah saat 10.00’a kadar ya-
rım saatte bir hareket edecek 

olan teleferik, daha sonra 40 
dakikada bir; Bursa’ya dönüş-
te ise sabah saat 09.40’a ka-
dar 25 dakikada bir hareket 
edecek olan teleferik, 09.40 
ile 22.20 saatleri arasında da 
40 dakikada bir sefer yapacak. 
Öte yandan yolcu sayısı 30 kişi 
olduğunda ise teleferik, sefer 
saatini beklemeden hareket 
edecek.
Çarşamba Cuma günleri gidiş–
dönüş tam bilet 10 TL, diğer 
günler 15 TL’ye yolculuk ede-
cek olan vatandaşlar, 7 – 12 yaş 
grubu çocukları için de yüzde 
50 indirimli ücret ödeyecekler.

Merinos AKKM 
AIPC 6. satış ve  
pazarlama  
zirvesinde

Teleferikte yaz tarifesi başladı

ç

ç

Kent merkezinin yanı sıra merke-
ze bağlı ilçelerin de daha sağlıklı 

ve yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla 
yoğun bir çalışma başlatan Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik için hazırlanan bir 
vizyon projenin daha startını verdi. Çev-
reye yaydığı kötü kokular nedeniyle ilçe 
sakinlerinin tepkilerine yol açan Çarşı 
Deresi’ni ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı 
haline getirecek olan projenin temeli tö-
renle atıldı. 
Gemlik başta olmak üzere tüm ilçelerin 
kalkınması ve gelişmesinin en büyük he-
defleri olduğunu dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, büyük 
projelerin hayata geçirilmesi için Bü-
yükşehir desteğinin şart olduğunu söy-
ledi. Gemlik’in gelişmesi için çok sayıda 
projenin startını verdiklerini ve çalış-
malarının süreceğini dile getiren Başkan 
Altepe, “Gemlik’i adına yakışır bir sahil 
kenti haline getirmek için altyapı başta 
olmak üzere her alanda yatırımlarımız 
devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon 
hattı, yağmur suyu hattı ve dere ıslah 
çalışmaları gibi altyapı yatırımlarına 2 
yılda 13 milyon TL yatırım yaptık. Son 6 
yılda Gemlik’e yapılan yatırım 33 milyon 
TL. Şu anda 15 milyon TL’lik yatırımımız 
sürüyor. 20 milyon TL’lik de yapılacak 
yatırımımız var. Tüm bunlarda 2 yılda 70 
milyon TL’lik yatırım gerçekleşmiş olu-
yor. Sadece 2 arıtma tesisi işi 50 milyon 
TL. Bunlar da tamamlandığında Gemlik 
Büyükşehir’den 120 milyon TL’lik yatı-
rım almış olacak” dedi.
Vizyon projenin  
startı verildi
Çarşı Deresi Rekreasyonu Projesi’nin de 
Gemlik için bir vizyon proje olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, pis kokular ne-
deniyle vatandaşların en önemli şikayet 

konusu olan Çarşı Deresi’nin ayrıcalıklı 
bir rekreasyon alanı haline geleceğini 
belirtti. Proje kapsamında 1 kilomet-
re uzunluğunda ve 24 bin metrekare 
alanda çalışma yapılacağını ifade eden 
Başkan Altepe, dere kenarındaki kütle 
betonun yıkılacağını ve 2 metre yük-
sekliğinde taş duvarlarla çevrileceğini 
kaydetti. Dere tabanının temizleneceği-
ni ve dere üzerinde 4’ü kapalı, 4’ü açık 
8 köprü yapılacağını, 9 bin 500 metre-
kare alanda da yeşil alan düzenlemesi 
gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan 
Altepe, 1 yıl içinde tamamlanması plan-

lanan projenin 3 milyon TL’ye mal olaca-
ğını da sözlerine ekledi.
Hizmet sağanağı sürüyor
Törende söz alan Gemlik Belediye Baş-
kan Vekili Refik Yılmaz ise, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin de yatırımlarıyla 
Gemlik’te hizmet sağanağının sürdüğünü 
söyledi. Gemlik Körfezi’nin bütün olarak 
ele alındığını ve sahillerin daha temiz ol-
ması amacıyla Kurşunlu ve Gemlik’te 2 
ayrı arıtma tesisi kurulmasıyla ilgili ön 
hazırlıkların tamamlandığını dile getiren 
Yılmaz, “Cadde ve sokaklarda BUSKİ’nin 
yatırımları da hız kesmeden sürüyor. Her 
yağmurda yaşanan su baskınlarının or-
tadan kalkması içi yağmur suyu kanalları 
ilçeyi boydan boya sarıyor. Bunun yanın-
da Narlı’da yapımı tamamlanan sosyal 
tesislerin sahilin değerini daha da artı-
racak. Bu yatırımlarla iç ve dış turizm-
de ilçemiz ön plana çıkacaktır. Gemlik’e 
destekleri nedeniyle Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Recep Altepe’ye teşekkür 
ediyorum” dedi.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Gemlik Çarşı Deresi Rekreasyonu Projesi’nin 
temeli törenle atıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, Gemlik’te dünya çapında projele-
rin hayata geçirilmesi gerektiğini bunun da ancak Büyükşehir Belediyesi ile sağlana-
bileceğini söyledi.

Çarşı Deresi Gemlik’in vitrini oluyor

Türkiye’nin en önemli kongre 
kültür merkezlerinden biri ha-
line gelen Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi (Merinos AKKM), 
kongre turizmi sektörünün ve 
pazar sorunlarının küresel bir 
içerikle tartışıldığı ‘6. AIPC 
Uluslararası Satış Pazarlama 
Zirvesi’ne katıldı.
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Festival coşkusu başlıyor

17 Haziran – Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası İle “Güher ve Süher Pekinel”
19 Haziran - Rus Imperial Balesi Mosko-
va- Şehrazat-Bolero-Polovet Dansları
20 Haziran - Ricky Martin
21 Haziran - Ajda Pekkan
23 Haziran - Buika 
24 Haziran - Zara & Kubat
26 Haziran - İlhan Şeşen-Ayşegül Aldinç-
Zuhal Olcay-Neco
30 Haziran - Haris Alexiou 
1 Temmuz - Aşk-ı Muhabbet - Ahmet Öz-
han & Melihat Gülses
2 Temmuz - Şebnem Ferah
3 Temmuz - Gipsy Kings 
4 Temmuz - Ferid Odman & Stefano Di 
Battista
(Genç yaşta Türkiye caz sahnesinin 
önemli isimlerinden biri haline gelen 
davulcu Ferit Odman, İtalyan saksafoncu 
Stefano di battista ile sahne alacak. 
(Kent Müzesi anfi tiyatro-ücretsiz)
5 Temmuz - Karagöz Halk Dansları Top-
luluğu Gösterisi
7 – 12 Temmuz - 25. Uluslararası Bursa 
Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
(41 ülke katılıyor - Arnavutluk, Azerbey-
can, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Costarica, Çeçenistan, Çibuti, Çuvaşistan, 
Dağıstan, Endonezya, Fildişi sahilleri, 
Gürcistan, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtal-
ya, K.K.T.C, Kazakistan, Kazakistan, Kore, 
Kuzey Osetya, Letonya, Litvanya, Maca-
ristan, Makedonya, Meksika, Mısır, Nijer-
ya, Polonya, Portekiz, Portoriko, Roman-
ya, Rusya, Senegal, Slovakya, Slovenya, 
Sudan, Tayland, Venezuela, Yunanistan)
15 - 30 Temmuz
Beyaz Koza Halk Konserleri 
Gökhan Özen / Gürsu 
Sıla / Yıldırım 
Emre Altuğ / Kestel 
Atiye / Gemlik 
Dino Merlin – Suzan Kardeş / Osmangazi 
Emre Aydın / Nilüfer 
Burcu Güneş / Mudanya
‘50. Uluslararası Bursa Festivali’ ile ilgili 
detaylı bilgiye www.bursafestivali.org si-
tesinden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, ‘50. Uluslararası Bursa 

Festivali’nin programını, Atatürk Kong-
re Kültür Merkezi’de (Merinos AKKM) 
kamuoyuna açıkladı.
Yıldırım Bayezid Salonu’nda yapılan 
toplantıda, “Bursa Festivali, Bursa’nın 
50 yıllık geleneğidir” diyerek konuşma-
sına başlayan Başkan Altepe, 1962 yılın-
dan bu yana hayata geçirilen festivalin, 
kentin gururu olduğunu söyledi.
Festivalin kültürleri buluşturduğunu 
ve kültür ve sanatı dünya gündemi-
ne taşıdığını söyleyen Başkan Altepe, 
“Bursamız, kültür ve medeniyet kenti. 
Bu özelliğinin açığa çıkarılması için ge-
rekeni yapıyoruz. Bursa’da yapılan tüm 
çalışmalar çevre ülkelerde de önemli bir 
örnek teşkil ediyor. Bu kültürü geleceğe 
taşıma noktasında aldığımız emanete 
uygun olarak çalışıyoruz” dedi.
“Bursa ile özdeşleşen bir festival”
Festivalle ilgili bilgiler veren Başkan 
Altepe, “Bursa Festivali, Bursa ile öz-
deşleşen bir festival. Yarım asırlık bir 
festival olan bu organizasyon çocuk-
luğumuzdan kalan anıları var. Sadece 
Bursa’nın değil aynı zamanda ülkemizin 
de en uzun soluklu festivalidir. 50 yıllık 
süreçte yerli ve yabancı onlarca sanatçı 
Bursa’nın kültürel hayatına unutulmaz 
izler bırakmışlardır. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak her zaman sanata ve sanat-
çıya destek veriyoruz. Festivalin daha 
da görkemli hale gelmesi noktasında 
gayret sarfediyoruz. Süresi de uzatılan 
festivalle Bursa 1,5 ay boyunca festival 
keyfini yaşayacak” diye konuştu.
Türkiye’den ve dünyadan sevilen sanat-
çıların Bursa’da hayranlarının karşısına 
çıkacağını ifade eden Başkan Altepe, 
halk dansları yarışması ve yaz konserle-
riyle de kentin dört bir yanında eğlence-
li anlar yaşatacak olan festivalin 17 Ha-
ziran Cuma günü başlayıp, 30 Temmuz 
Cumartesi gününe kadar süreceğini 
ifade etti.
Başkan Altepe, ‘25. Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’ için de 
dünyanın dört bir yanından 41 
ülkenin halk dansları ekipleri-
nin Bursa’ya geleceğini kaydetti. 
Beyaz Koza yaz konserlerinin 7 
merkez ilçede vatandaşlara üc-
retsiz olarak muhteşem bir 
yaz yaşatacağını söyleyen 
Başkan Altepe, ‘Bursa’nın 
ufak tefek taşları’, ‘Bursa Ba-
sınında Uluslararası Bursa 
Festivali’nin 50. Yılı’ ve ‘Ulus-
lar arası Bursa Festivali’nin 
50. Yılı’ sergilerinin festival 
kapsamında vatandaşlarla bu-
luşacağını kaydederek, ‘Festi-
valin Altın Yılı’ kitabının da 
kent belgeliğine kazandırı-
lacağını söyledi.
Başkan Altepe, “Kül-
türpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nun geniş-
letilmesi ve moder-
nize edilmesiyle 
ilgili proje için 
alınması gereken 
iznin süreci uzadı-
ğı için bu festivale 
yetişemedi. İzin 
yetişseydi daha 
modern bir tiyat-
roda etkinlik ger-
çekleştirilebile-
cekti” diyerek 

çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.
Programı Erdönmez açıkladı
BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdön-
mez, 50 yıldır kesintisiz bir kültür sanat 
etkinliğinin devam etmesi nedeniyle ay-
rıcalıklı bir organizasyon olduğunu söy-
ledi. Bursalılara dünyanın ve Türkiye’nin 
en iyi etkinliklerini sunmak istediklerini 
belirten Erdönmez, festival programını 
açıklayarak, Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın açılış konserine Güher 
ve Süher Pekinel kardeşlerin geleceğini 
söyledi. Erdönmez, festival kapsamında 

Ricky Martin, Ajda Pekkan, Gipsy 
Kings, Şebnem Ferah, Kubat, Zara, 
İlhan Şeşen, Neco, Zuhal Olcay, 

Ayşegül Aldinç gibi sevilen sa-
natçıların Bursa’da 

sahneye çıkaca-
ğını söyledi. 

Ricky Mar-
tin kon-
s e r i n i n 
Merinos 

Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini be-
lirten Erdönmez, halk konserleri dışın-
daki programların da Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’nda hayata geçirileceğini 
ifade etti.
Festivalin basın toplantısına Büyükşehir 

Belediyesi bürokratlarının yanı sıra 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatma Durmaz Yılbirlik ve yöne-
tim kurulu üyeleri de katıldı. 
Yılbirlik, festivali Bursa’nın 
her köşesinde yaşayan in-
sanlarla buluşturmak iste-
diklerini belirterek, “Hepi-

miz Bursa için çalışıyoruz” 
dedi.
Festivalin biletleri Biletix´de satı-

lacak olup, biletler 8 Haziran Çar-
şamba günü satışa sunulacak. Ana gişe 
olarak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 
gişesi, sabah 10.00 ile akşam 19.00 ara-
sında hizmet verecek. Öte yandan Bursa 
Atatürk Stadyumu Gişesi, Çetin Family 
Emek Mağazası, Çetin Family Nilüfer 
Mağazası ve Osmangazi Exxe mağaza-
sında da biletler satılacak.

Festival Programı
ç

Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, bu yıl 50. kez sanatseverlerle buluşuyor. Birbirin-
den özel ve dünyaca ünlü sanatçıları Bursa’da ağırlayacak olan festival, bu yaza da damgasını vuracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Adına Sahibi
Recep Altepe
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Bursa’nın sporda da öncü bir kent 
olması için kent merkezinin yanın-

da merkeze bağlı ilçelerde de önemli 
spor yatırımlarını hayata geçiren Bü-
yükşehir Belediyesi, Orhaneli’ye de mo-
dern stadyum kazandırıyor. 1. Amatör 
Ligi şampiyon olarak bitiren ve Süper 
Amatöre yükselen Orhanelispor’a ka-
zandırılacak olan modern stadyumun 
temeli, Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Bülent Arınç’ın da katıldığı tö-
renle atıldı. 
Dağ yöresinin kalkınması önemli
Göç nedeniyle nüfusu sürekli azalan 
dağ ilçelerine büyük önem verdiklerini 
ve önemi sözle değil hayata geçirdik-
leri uygulamalarla gösterdiklerini be-
lirten Başkan Altepe, “Göçün durması 
gerekir. Bunun için de dağ ilçelerimize 
ekonomik hareketlilik getirecek, halkı-
mızı buralarda mutlu edecek her çalış-
mayı destekliyoruz. Dağ ilçelerini temsil 
eden Dağ-Der’in binasını işbirliği içinde 
restore ettik ve önümüzdeki günlerde 
hizmete açacağız. Büyükorhan Beledi-
ye binamızın inşaatı sürüyor. Keles ve 
Büyükorhan’da 6 bin asfalt kaplama 
yaptık. Yine içme suyu ve kanalizasyon 
hatları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. 
Büyükşehir sınırlarında olmadığı için 
kardeşlik ilişkileri kapsamında bu böl-
gelere yaptığımız yatırımlar bundan 
sonda da hızla sürecek” dedi.

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ile ilçe 
belediyelerinin büyük bir uyum ve iş-
birliği içinde çalıştığına dikkat çeken 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Baka-
nı Bülent Arınç ise, “Bu toprak sahada 
gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya koy-
masını nasıl bekleriz. Ama bakın Orha-
neli Belediye Başkanımızdan bu konuda 
yardım istemiş ve Büyükşehir Beledi-
yemiz bugün 1 milyon TL’lik yatırımın 
temelini atıyor. Büyükşehir Belediyemiz 
tüm ilçe belediyelerine yardımcı oluyor. 
Büyükşehir’le birlikte Orhaneli’de kalkı-
nıyor” diye konuştu.
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlı-
oğlu da böyle kötü şartlarda mücadele 
veren takımın şampiyon olarak süper 
amatöre çıktığını hatırlatarak, “İnşallah 
sahamız yenilenince süper amatörde de 
şampiyonluk yaşayacağız” dedi.
Tatlıoğlu, ilçeye yaptığı katkılar nede-
niyle Başkan Altepe’ye plaket verirken, 
Başkan Altepe ile Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, kürekler-
le temele ilk harcı koydu.

Değirmenönü Spor Salonu, Şük-
rü Şankaya Anadolu Lisesi Spor 

Salonu ve Koç İlköğretim Okulu Spor 
Salonu’nu ardından inşaatı tamamlanan 
Şehit Piyade Er Nezir Akgül İlköğretim 
Okulu Spor Salonu da törenle hizmete 
açıldı. 
“Tesisleri bir bir açıyoruz”
Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı birey-
lerden oluşabileceğini dile getiren Baş-
kan Altepe, bu nedenle spor yatırımları-
na da büyük önem verdiklerini söyledi. 
Geçen 2 yıl içinde 84 spor projesini ha-
yata geçirdiklerini hatırlatan Başkan 
Altepe, bunlardan 11’inci tesisi hizmete 
açtıklarını kaydetti. Başkan Altepe, “İn-
şaatı tamamlanan diğer tesislerimizi de 
sırasıyla hizmete açacağız. Her semtimi-
ze spor salonları, spor sahaları, yüzme 
havuzları ve sosyal donatı alanları ka-
zandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. 
Sadece gençlerimizin değil, 7’den 70’e 
herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. 
Gençlik bizim en önemli gücümüz. Bu 
nedenle sağlıklı ve sporcu nesiller yetiş-
tirilmesi için tesisleşmeye önem veriyo-
ruz. Tesisin olduğu her yerde başarı da 
yükseliyor” diye konuştu.

Şampiyon 
Orhaneli’ye 
modern  
stadyum

Eğitime bir spor salonu daha

ç

ç

Eğitim kurumlarına spor salonla-
rı, mahallelere yüzme havuzları ve 

amatör kulüplere tesis desteği sağlamak 
için yoğun bir çalışma içinde olan Büyük-
şehir Belediyesi, spor yatırımlarına Ertuğ-
rulgazi Mesken Spor Tesisleri’ni de ekledi. 
Kentin her köşesini spor yatırımları ile 
adeta şantiyeye çeviren Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırılacak olan Ertuğ-
rulgazi Mesken Spor Tesisleri’nin temeli 
törenle atıldı.
Tesis olmadan başarı olmaz
Spor tesislerinin yeni nesillerin sağlıklı 
ve donanımlı bireyler olması için büyük 
önem taşıdığı dile getiren Başkan Altepe, 
spor yatırımlarından Yıldırım’ın da önem-
li bir pay aldığını hatırlattı. Düzenli olarak 
amatör spor kulüplerini ziyaret ettiklerini 
ve yaşanan sorunları yakından takip et-
tiklerini hatırlatan Başkan Altepe, “Geç-
tiğimiz hafta Arabayatağı Spor Kulübü 
tesislerinin temelini attık. Bugün de bu-
radayız. Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz 
başka yerlere gitmek zorunda kalmadan 
bulundukları semtlerde spor yapabilsin. 
Çünkü sporda başarı tesisleşmeye bağlı. 
Tesis olmadan başarı olmaz. Hangi okula 
ya da hangi kulübe tesis kazandırdıysak 
oralarda ulusal ve uluslararası başarı ora-
nı artıyor. Bursa olarak Milli Takımlara 
altyapıdan sporcu gönderen ilk üç il için-
deyiz. Bu tesislerle daha fazla gencimizi 
milli takımlara göndereceğiz” dedi.

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren tüm 
spor kulüpleriyle yakından ilgilendikle-
rini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ise, bu kulüplere bugüne 
kadar 12 futbol sahası kazandırdıklarını 
kaydetti. Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Genel Başkanı Cemal Var-

dar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin destekleriyle amatör sporun 
altın çağını yaşadığını vurguladı. Ertuğrul-
gazi Mesken Spor Kulübü Başkanı Nedim 
Kurtuluş, sadece futbol değil, diğer branş-
larda da önemli çalışmalar yapacaklarını 
belirterek, özellikle kayak sporunu geliş-
tirmek için yoğun çaba harcayacaklarını 
kaydetti. Mesken Mahalle Muhtarı Kera-
met Ünal ise, mahalleye böyle bir tesis 
kazandırdıkları için Başkan Altepe’ye te-
şekkür etti. Konuşmaların ardından Ertuğ-
rulgazi Mesken Spor Tesisleri’nin temeli, 
Başkanı Altepe ve protokol üyeleri tarafın-
dan atıldı.

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Ertuğrulgazi Mesken Spor Tesisleri’nin 
temeli törenle atıldı. 

Amatör kulüpler hayat buluyor
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Eğitim kurumlarına spor sa-
lonları, mahallelere yüzme 

havuzları ve amatör kulüplere tesis 
desteği sağlamak için yoğun bir ça-
lışma içinde olan Büyükşehir Bele-
diyesi, spor yatırımlarına bir yeni-
sini daha ekledi. Kentin her köşesini 
spor yatırımları ile adeta şantiyeye 
çeviren Büyükşehir Belediyesi, Ara-
bayatağı Spor Tesisleri’nin temelini 
de törenle attı. 
Büyükşehir Belediyesi’nde göreve 
geldikleri ilk günden beni Yıldırım’a 
büyük önem verdiklerini ve Yıldırım 
Belediyesi ile koordineli çalışarak 
bölgedeki sorunları bir bir çözmeye 
başladıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, Yıldırım’ı da çağdaş kent 
Bursa’ya yakışır hale getirmekte ka-
rarlı olduklarını söyledi. Spor tesis-
lerinin yeni nesillerin sağlıklı ve do-
nanımlı bireyler olması için büyük 
önem taşıdığı dile getiren Başkan 
Altepe, “Bu hedef doğrultusunda 
eğitim kurumlarımıza spor salonla-
rı kazandırıyoruz. Mahalle halkının 
yürüme mesafede kullanabileceği 
yüzme havuzları ve spor alanları 
oluşturuyoruz. İstiyoruz ki 7’den 
70’e tüm halkımız spor yapsın. Spor-
da tesis olmadan başarı olmaz. Bu-
nun en güzel örneğini biz yaşıyoruz. 
Hangi okula, hangi bölgeye bir spor 
tesisi yaptıysak oralarda ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda derece 
alan gençlerimiz çıkmaya başladı. 
Bugün temelini attığımız Arabayağı 
Spor Tesisleri de bölge gençlerinin 
sağlıklı ortamlarda spor yapmasına 
olanak sağlayacak” dedi.

Sağlıklı kentlerin ancak sağlıklı 
bireylerle oluşturulabileceğin-

den hareketle, kentin her köşesine 
spor tesisleri kazandıran Büyükşe-
hir Belediyesi, spor yatırımlarına 
Kestel Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zunu da ekledi. Kestel Belediyesi ve 
bölge sakinlerinin talepleri doğrul-
tusunda Büyükşehir Belediyesi’nce 
proje çalışmaları tamamlanan yüz-
me havuzunun temeli yağmura, rağ-
men yoğun bir katılımla düzenlenen 
törenle atıldı.
Hizmet yağmuru  
sağanak olarak sürecek
Kentin her köşesinin yatırımlarla 
şantiyeye döndüğünü hatırlatan 
Başkan Altepe, yaşanan değişimin 
birkaç yıl içinde herkes tarafından 
görüleceğini vurguladı. BUSKİ ta-
rafından Kestel’in altyapısına 2 yıl 
içinde 16 milyon TL, asfaltlama ça-
lışmalarına da 5,5 milyon TL har-
candığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Kestel’i kentin batısı ile sahili ile bu-
luşturacak olan Bursaray hattımızın 
ihalesini yaptık. Bu dönem program-
da olmamasına rağmen kentin doğu 
yakasında oturan vatandaşlarımızın 
da konforlu ulaşımla tanışması için 
önümüzdeki günlerde bu büyük 
yatırımın temelini atacağız. Yine 
Kestel’e yapılacak olan Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin yeri ile ilgili karar-
ları, Sanayi Sitesi ile ilgili kararları 
meclisimizden geçirdik. Bu gelen ya-
tırımlarla ilçe ekonomisi kalkınacak, 

Kestel’de yaşam kalitesi yükselecek. 
Bunun yanında Kestel’de yüzme ha-
vuzu başta olmak üzere spor tesis-
leri kazandırma çalışmalarımız sü-
rüyor. Hizmet yağmurumuz bundan 
sonra da sağanak olarak sürecek” 
diye konuştu.
Bir ayda büyük değişim
Özellikle bu dönem Büyükşehir 
Belediyesi’nden önemli destekler 
aldıklarını belirten Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar da son bir ay 
içinde çok sayıda tesisi hizmete aç-

tıklarını söy-
ledi. Yüzme 
h a v u z u n u n 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 
yatırım prog-
ramında ol-
duğunu ancak 

kamulaştırma sorunu nedeniyle 
inşaata başlayamadıklarını dile geti-
ren Acar, “Belediyemize ait bu alanı 
Büyükşehir Belediyemize tahsis et-
tik ve başkanımız yüzme havuzu için 
hemen çalışmaları başlattı. Bugün 
de temelini atmanın mutluluğunu 
yanıyoruz. Yine Büyükşehir Beledi-
yemizin kamulaştırma desteğiyle 
kent meydanımızı tamamladık ve 
geçen hafta hizmete açtık. İlçemize 
yaptıkları yatırımlar nedeniyle Baş-
kanımız Recep Altepe ve ekibine çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

ç

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptı-
rılacak olan Gürsu Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu ile Hanımlar Lokali’nin temeli 
törenle atıldı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Arabayatağı Spor Tesisleri’nin 
temeli törenle atıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, sporda başarının ancak tesis-
leşme ile sağlanabileceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Kestel Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zunun temeli törenle atıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, kent merkezinde bulu-
nan tüm hizmetlerin ilçelerde de olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Sağlıklı kentlerin an-
cak sağlıklı bireyler-

le oluşturulabileceğinden 
hareketle, kentin her köşe-
sine spor tesisleri kazandı-
ran Büyükşehir Belediyesi, 
spor yatırımlarına Gürsu 
Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zunu da ekledi. Gürsu Bele-
diyesi ve bölge sakinlerinin 
talepleri doğrultusunda 
Büyükşehir Belediyesi’nce 
proje çalışmaları tamam-
lanan yüzme havuzu ve 
hanımlar lokalinin temeli 
törenle atıldı.
Değişimi birkaç yıl içinde 
birlikte göreceğiz
Kentin her köşesinin yatı-
rımlarla şantiyeye döndü-
ğünü hatırlatan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yaşanan değişimin 
birkaç yıl içinde herkes ta-
rafından görüleceğini vur-
guladı. BUSKİ tarafından 
Gürsu’nun altyapısına 2 yıl 
içinde 19,2 milyon TL har-
candığını ve devam eden 
yatırımlarla bir yıl sonra 
bu rakamın 30 milyon TL’yi 
bulacağını ifade eden Baş-
kan Altepe, “Yeni açılan ve 
genişletilen yollar, tamam-
lanan kavşak inşaatı da göz 
önüne alınırsa 2 yılda yapı-
lan yatırım 40 milyon TL’yi 
buluyor. Bunlar sadece iki 
kalemde yapılan işler. Bu-
nun yanında ilçeye sosyal 
donatı alanları kazandırıl-
ması için çalışmalarımız da 
aralıksız sürüyor. Gürsu’ya 
ne yapsak azdır” diye ko-
nuştu.

“Ağabey olarak hep yanı-
mızda görüyoruz”
Gürsu Belediye Başkanı 
Orhan Özcü ise, özellikle 
bu dönemde Büyükşehir 
Belediyesi’nden önemli 
destekler aldıklarını be-
lirterek, “Başkanımız Re-
cep Altepe’yi sürekli bir 
ağabey olarak yanımızda 
görüyoruz. Bu güne kadar 
ne isteğimiz olduysa hiç 
ikiletmedi. Kendisine ilçem 
adına teşekkür ediyorum. 
Gürsu Belediyesi olarak 
başta yamaç paraşütü gibi 
alternatif spor dallarına 
yatırım yaparken, yüz-
me havuzu konusunda 
Büyükşehir’den destek 
istedik. Destek sözde kal-
madı bugün burada temeli 
atmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz” dedi.

Gürsu’ya yarı olimpik 
yüzme havuzu

Büyükşehir tesisleşmede hız kesmiyor

Modern havuzun temeli atıldı
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Bursaspor’a doğum günü hediyesi
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin 
Bursaspor taraftarlarına 

verdiği yeni stadyum vaadinde 
uygulamaya geçildi. Dünyanın ilk 
takımın sembolüyle projelendi-
rilen stadyumu olan Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nun temeli 
görkemli bir törenle atıldı. 
Başbakan’dan  
50 milyon TL sözü
Stadyumun gerek mimarisi ge-
rekse teknik özellikleri bakımın-
dan bir Türkiye projesi olduğunu 
hatırlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, projeyi 
yakından takip eden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da Bur-
sa mitinginde stadyum için 50 
milyon TL’lik destek sözü verdi-
ğini hatırlattı. Bu süreçte kent di-
namiklerini de etkin bir şekilde 
devreye sokacaklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, belediye kasa-
sından en az harcamayı yapacak 
yöntemlerle inşaatı tamamla-
mayı hedeflediklerini kaydetti. 
Stadyumu Büyükşehir Belediyesi 
olarak yapacaklarını açıkladık-
tan sonra büyük kulüplerin bile 
buna şaşırdığını ifade eden Baş-
kan Altepe, “Bursa kendi stadyu-
munu yapacak güçte olduğunu 
herkese gösterecek” dedi.
48 yıl sonra yeniden  
tarih yaşıyoruz
Bursaspor’un 48 yıl önce 1 Ha-
ziran 1963 tarihinde kuruldu-
ğunu hatırlatan Başkan Altepe, 
Bursaspor’un kuruluş gününde 
böyle bir tesisi atmanın gurunu 
yaşadıklarını söyledi. Bursa için 
tarihi bir gün yaşandığının altını 
çizen Başkan Altepe, 2 yılı aşkın 
süredir, 13 kurum kuruluş, 200 
personel ve 30 çalışma grubuy-
la stadyum konusuna odaklan-
dıklarını vurguladı. Uluslararası 
organizasyonlar için Türkiye 
genelinde bu nitelikte 9 stad-
yum olması gerektiğini hatırla-
tan Başkan Altepe, geçtiğimiz 
yıl yapılan Dünya Basketbol 
Şampiyonası’ndan Anadolu 
kentlerinin pay aldığını, ancak 
Bursa’nın bu pastadan yararla-
namamasının büyük bir kayıp 
olduğunu söyledi. Bu konuda da 
gerekli yatırımların hız kazandı-
ğını dile getiren Başkan Altepe, 
uluslararası müsabakalara ev 
sahipliği yapacak spor salonu-
nun yapılması işinin de takipçisi 
olacağının altını çizdi. Başkan Al-
tepe, Bursa’nın spor kenti kimli-
ğinin ortaya çıkarılması amacıyla 
yüzme havuzu, spor salonu, spor 
sahası gibi 84 tesisle ilgili proje-
lerinin sürdüğünü ve bu dönem 
100’ün üzerinde spor tesisini 
Bursa’ya kazandırmayı hedefle-
diklerini de sözlerine ekledi.
Sadece spor değil tam 
bir yaşam alanı
Başkan Altepe, bölgeyi bir bü-
tün olarak ele aldıklarını konu-
ya sadece bir spor projesi ola-
rak bakmanın doğru olmadığını 
vurguladı. Stadyum ve hemen 
karşısına yapılacak olan Hüda-
vendigar Odunluk Kent Parkı ile 
bölgeye yaklaşık 1 milyon metre-
karelik yeşil alan kazandırılacak-
larını dile getiren Başkan Altepe, 
“Bu aynı zamanda kente yeni bir 
yaşam alanı kazandırma proje-

sidir. Sadece maç günleri değil, 
her gün burada canlılık olmasını 
hedefliyoruz. Nilüfer ve Osman-
gazi ilçelerinin tam ortasında yer 
alan stadyum bünyesindeki alış-
veriş merkezleri, bölgeye yapılan 
5 yıldızlı oteller, kent parkı bün-
yesindeki kafeteryalar dinlenme 
alanları ile burası Bursa’nın yeni 
cazibe merkezi olacak” diye ko-
nuştu.
“Bursaspor sevgisi  
siyaset üstü”
Bursa’ya mükemmel bir stad-
yum kazandıracak olan projenin 
temelini atmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Başba-
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Bülent Arınç ise, Bursaspor sev-
gisinin hiçbir siyasi parti tabela-
sına ve binasına sığmayacak ka-
dar büyük olduğunu vurguladı. 
Bursaspor’un günlük politikala-

ra alet edilmeden herkes tara-
fından kucaklanması gerektiğini 
kaydeden Arınç, “Sadece sevinçli 
günlerde değil zor günlerde de 
Bursaspor’un yanında olmalı-
yız. Siyasi görüş farklılıkları bir 
kenara atıp, Bursaspor’la birleş-
mek gerekli. Bursaspor şampi-
yonluğu bu birlik ve beraberlikle 
başardı. Yaklaşık 12 bin lisanslı 
sporcunun bulunduğu Bursa’da 
spor yatırımları da hızla sürü-
yor. Yaklaşık 40 milyon TL’ye 
mal olan olimpik kapılı yüzme 
havuzunu açtık. Kapalı Spor 
Salonu’na da yakın zamanda ka-
vuşacağız” dedi.
“Stat yeni başarılara 
kapı açacak”
Vali Şahabettin Harput ise, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan stadyumun, 
süper lig şampiyonluğu ve Tür-

kiye üçüncülüğü gibi başarıla-
rı kalıcı kılacağını vurguladı. 
Bursaspor’un Avrupa takımı ol-
ması için birlik ve beraberliğin 
sürmesi gerektiğinin altını çizen 
Harput, “Bursaspor’un şampi-
yonluğu tüm Türkiye’de büyük 
bir sevinçle karşılandı. Türkiye 
genelinde belki de 50 milyon kişi 
bu sevince ortak oldu. Bu stad-
yumun yeni başarılara kapı aç-
masını diliyorum. Bursa’ya böyle 
bir tesis kazandıracak olan başka 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Recep Altepe olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Hedefim; Bursaspor’u 
Avrupa takımı yapmak
Son iki sezonda hem şampiyon-
luk hem de Türkiye üçüncülüğü 
gibi önemli başarılara imza ata-
rak tarih yazdıklarını dile geti-
ren Bursaspor Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam ise, “Bir teknik 
direktör olarak benim de idealle-
rim, beklentilerim var. Bunların 
arasında Milli Takımı çalıştırmak 
vardı inşallah ilerleyen dönem-
lerde olabilir. Bir idealim de bir 
Avrupa takımı çalıştırmaktı. An-
cak Avrupa takımı çalıştırma he-
defini bir kenara bıraktım. Şimdi 
Bursaspor’u nasıl bir Avrupa ta-
kımı yaparız hedefine yöneldim. 
Büyük bir takım olma, Avrupa 
takımı olma yolunda modern 
stadyum önemli bir adımdır. Yeni 
stadın açılışına Real Madrid’i ge-
tirme hedefimiz vardı. İnşallah 

açılışı onlarla yaparız” dedi.
Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediye Başkanı Altepe, 
Bursaspor Kulüp Başkanı İbra-
him Yazıcı ve Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam, Başbakan Yar-
dımcısı ve Devlet Bakanı Bülent 
Arınç’a 16 numaralı Bursaspor 
forması hediye etti.
Dev projenin temeli, konfeti yağ-
muru eşliğinde protokol üyeleri 
tarafından atıldı.
Türkiye’nin  
en modern stadyumu
UEFA’nın en son kriterlerine uy-
gun olarak yapılacak yaklaşık 
45 bin kişi kapasiteli stadyumda 
207 engelli koltuğu bulunacak. 4 
bin 374 metrekare alana sahip 
70 loca, 84 kapı, 60 turnikenin 
yer aldığı projede toplam 179 
bin 642 metrekare inşaat alanın-
da 8 bloktan oluşuyor. Toplam 
207 engelli koltuğunun buluna-
cağı stadyumun ilk etap inşaa-
tında 641 araç ve 2 otobüs ka-
pasiteli katlı otopark yer alacak. 
Daha sonra yapılacak olan dü-
zenlemelerle 1551 araç ve 256 
otobüse hizmet verecek 95 bin 
477 metrekare otopark alanları 
oluşturulacak. 2 bodrum katı, 
1 platform katı ve 3 kat olarak 
projelendirilen stadyumun çatı-
sı timsah görünümünde olacak. 
Binada Bursaspor Müzesi, ticari 
alanlar, kafeteryalar ve sosyal 
donatı alanları da yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Velodromda yaptırılacak olan yeni stadyumun temeli görkemli bir törenle atıldı. 
Bursaspor’un 48’inci kuruluş yıldönümünde en büyük armağanı stadyum projesiyle Büyükşehir Belediyesi vermiş oldu.
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Bursa’nın turizmden daha fazla 
pay alabilmesi için tarihi ve kültü-

rel mirasın yanında dağ, ova, göl ve şe-
lale gibi kentin doğal kaynaklarını etkin 
bir şekilde kullanmayı hedefleyen Bü-
yükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü’nü tu-
rizme açmaya hazırlanıyor. Bu konuyla 
ilgili olarak DSİ başta olmak üzere ilgili 
kurumlarla işbirliği yapan Büyükşehir 
Belediyesi, Uluabat Gölü ile Karacabey 
Boğazı’nı birbirine bağlayan 38 kilomet-
re uzunluğundaki Kocadere’yi tekne tur-
ları ile turizme kazandırmayı amaçlıyor.
Amerika’dan özel tekne getirtildi
Geçtiğimiz haftalarda Kocadere üzerin-
de inceleme gezisine çıkan ancak akıntı 
ve dip dolgu malzemeleri yüzünden faz-
la ilerleme imkanı bulamayan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Altepe, çalış-
malarda kullanılmak üzere Amerika’dan 
Airbot getirtti. Bataklık başta olmak 
üzere her türlü kaygan zeminde hareket 
kabiliyeti bulunan bot, Gölyazı’da suya 
indirildi. Airbot’un deneme turuna katıl-
mak için Gölyazı’ya gelen Başkan Altepe, 

Mudanya Yelken Kulübü Başkanı Taner 
Tümer Dirim ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Var-
dar, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları 
İsmail Yılmaz ve Güngör Gülenç, İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan Doğan ile birlikte 
airbota bindi. Yaklaşık yarım saat boyun-
ca gölde incelemelerde bulunan Başkan 
Altepe, bölgeyi turizme kazandırmakta 
kararlı olduklarını vurguladı.
Uluabat Gölü çevresinin tarih ve turizm 
açısından ender bulunan bir bölge ol-
duğunu ifade eden Başkan Altepe, “Az 
ileride Issız Han var. Yine 8 bin 500 yıl-
lık tarihi geçmişi olan arkeolojik bölge 
hemen yanımızda. Böylesi bir zenginliği 
turizme kazandırmak için her türlü ar-
gümanı kullanıyoruz. Bu bölgeyi tekne 
gezileriyle turizme açma yönündeki ça-
lışmalarımız kapsamında Amerika’dan 
özel bir tekne getirdik. Bu tekne ile her 
türlü ortamda ilerleme şansı bulacağız. 
Önümüzdeki günlerde bir tane daha air-
bot gelecek ve çalışmalarımıza hız vere-
ceğiz” diye konuştu.
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ye Daire Başkanı Orhan Doğan ile birlikte 
airbota bindi. Yaklaşık yarım saat boyunca 
gölde incelemelerde bulunan Başkan Alte-
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Issız Han var. Yine 8 bin 500 yıllık tarihi 
geçmişi olan arkeolojik bölge hemen ya-
nımızda. Böylesi bir zenginliği turizme ka-
zandırmak için her türlü argümanı kullanı-
yoruz. Bu bölgeyi tekne gezileriyle turizme 
açma yönündeki çalışmalarımız kapsamın-
da Amerika’dan özel bir tekne getirdik. Bu 
tekne ile her türlü ortamda ilerleme şansı 
bulacağız. Önümüzdeki günlerde bir tane 
daha airbot gelecek ve çalışmalarımıza hız 
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Büyükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü ile Karacabey Boğazı’nı 
birbirine bağlayan Kocadere’yi tekne gezileriyle turizme kazan-
dırma hedefi doğrultusunda çalışmalarda kullanılmak üzere 
Amerika’dan Airbot getirtti. 

Yiğitali Köyü´nde Uludağ eteklerinde 
düzenlenen İzcilik Kampı’na, farklı 

okullardan seçilen toplam 180 izci katıl-
dı. Kent gürültüsünden uzak, kuş sesleri 
arasında kendileri için belirlenen bölüm-
lere çadır kuran küçük izciler 10 erkek, 2 
bayan izci liderinin gözetiminde doğa ile 
başarılı bir sınav verdi. Kampı ziyaret edip, 
izcilerle bir araya gelen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, “Burada araziye 
yaşayarak, kişisel becerilerinizi geliştirme-
nin yanında güzel dostluklar kuracaksınız. 
Biz sizlerin donanımlı bireyler olması için 

gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Siz-
lerden tek istediğimiz ise şanlı ecdadımıza 
layık, kentinin değerlerini bilen ve çevresi-
ni temiz tutan bireyler olmanız. Kendinizi 
geliştirmeniz çok önemli. Çünkü yakın bir 
gelecekte sizler bu kentin yöneticileri ola-
caksınız” dedi.
Başkan Altepe, daha sonra gruplar halinde 
yapılan eğitim çalışmalarında küçük isçi-
lerin çalışmalarını izledi. Teorik eğitimler 
sırasında İzci Liderlerini dileyen Başkan 
Altepe, halat bağlama eğitimini de dikkatle 
izledi.
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Bursa’da futbolun dışında tüm spor branşlarının gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyespor, ça-
lışma ağına İzcilik branşını da ekledi. Çalışmalarına hızlı başlayan 
İzcilik branşı, düzenlendiği kamp ile farklı okullardan seçilen 180 
küçük izciyi bir araya getirdi.

Turizmin yeni merkezi 

Uluabat
Körfezde 
mavi yolculuk 
başladı

Küçük izciler doğa sınavında

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer 
alan ve denizi görme fırsatı bulamayan vatandaşları sahillerle bu 
                                             luşturmak amacıyla düzenlenen Mudan 
                                                      ya-Armutlu arası ücretsiz Mavi Tur  
                                                         seferleri başladı.


