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´25. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması ,́ coşkulu bir kapanış töreniyle son 
buldu. Gürcistan ekibi, birinciliğe hak kazana-
rak ‘Altın Karagöz’ ödülünün de sahibi oldu.

Altın Karagöz’ün birincisi 
Gürcistan oldu

13’te
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Marmaralı başkanlar Abant’ta buluştu Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci Ulucami ilk günkü ihtişamına kavuştu 121003

Bursa’nın ‘İpekböceği’
B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin 

bu döneme damgası-
nı vuracak en önemli 
projelerinden biri 
olan yerli tramvayda 
sona gelindi. Üreti-
mi büyük ölçüde ta-
mamlanan tramvayı 
yerinde inceleyip, 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’den bilgi alan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, yerli tramvayın görüntü-
sü ve teknolojisiyle Bursa’ya yakışacağını söyledi. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ile birlikte yerli tram-
vay üretim çalışmala-
rını inceleyen Bakan 
Arınç, proje hakkında 
Başkan Altepe’den 
bilgi aldı. Üretim ça-
lışmaları büyük öl-
çüde tamamlanan 
tramvayın sürücü 

koltuğuna oturan Bakan Arınç, yerli tramvayın 
görüntüsü ve teknolojisiyle Bursa’ya yakışacağını 
kaydetti. Sayfa 6’da

ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Durmazlar Makine işbirliğiyle üretim çalışma-
larını sürdürdüğü ilk yerli tramvay, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan tam 
not aldı. Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan, Türkiye’nin ilk yerli tramvayı 
önümüzdeki günlerde tüm dünyaya tanıtılacak.

Bursaray’ı üniversite ile buluşturacak 
olan Görükle Hattı’ndaki çalışmalar son 
aşamaya gelirken, yolculu seferlere Eylül 
ayında başlanması hedefleniyor.

Yarım asrı geride bırakan  ‘Uluslararası Bursa Festivali’, 
dünya çapında ünlü sanatçıların yanında Türkiye’nin 
yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Bursalılar festival kapsa-
mında düzenlenen konserlere yoğun ilgi gösterdi.

Mudanya’ya değer kat-
ması amacıyla projelen-

dirilen Güzelyalı Meydanı’nın 
temeli törenle atıldı. Başkan 
Altepe, Mudanya’ya vizyon ka-
tacak sahil projesi kapsamın-
da son protokolün de imza-

landığını belirterek, Mudanya 
Belediye binası önündeki as-
keri iskelenin kaldırılmasıyla 
çalışmaların start alacağının 
da müjdesini verdi.

Stadyum başta olmak üzere Bursa’ya çok sayıda 
anıtsal yapı kazandıran Büyükşehir Beledi-
yesi, 132 yıl sonra kente yeni bir Büyükşehir 
Belediye Hizmet binası kazandırıyor. Halen 
1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa döneminde 
yaptırılan tarihi binada hizmet veren Büyük-
şehir Belediyesi, eski sebze halinin bulunduğu 
alanı, yaptırılacak modern hizmet binasıyla yeni 
bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Sayfa 8’de

Sayfa 2’de

Sayfa 9’da

Güzelyalı meydanına kavuşuyor

Büyükşehir’e 132 yıl sonra
hizmet binası

50. yıl coşkusu
Bursaray Görükle 
hattının Yüzüncü Yıl, 

Batıkent ve Üniversite is-
tasyonlarında çalışmalar 
son aşamaya geldi. Baş-
kan Altepe, yolculu se-
ferlere Eylül ayında baş-
lamayı hedeflediklerini 
belirterek, öğrencilerin 
yeni dönemde üniver-
siteye Bursaray ile ge-
lebileceklerini söyledi. 
Bursa’nın daha ulaşılabi-
lir bir kent olması amacıy-
la raylı sistem yatırımları-
na bu dönemde hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, 
Aralık ayında yolculu se-

ferlere açılan Altınşehir, 
Ertuğrul ve Özlüce istas-
yonlarının ardından üni-
versite hattının Yüzüncü 
Yıl, Batıkent ve Üniver-
site istasyonlarında da 
çalışmaları son aşamaya 
getirdi.

Sayfa 7’de

Üniversitede yeni dönem
Bursaray’la başlayacak
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‘Uluslararası Bursa Festiva-
li’nin açılış töreninde konu-

şan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Şehirler, kültürle-
rin ve medeniyetlerin yatağıdır. 
Festivaller kültürlerin, dostların, 
halkların ve güzelliklerin buluş-
tuğu güzel organizasyonlardır. 
Dostluk ve kardeşlik mesajları 
bu sayede tüm dünyaya yayılıyor. 
Kültür medeniyet ve tarih baş-
kenti Bursa’mızda bu geleceği 
sürdürdüğümüz için mutluyuz” 
dedi.
Süper konser
Türk Pop Müziği’nin Süper  Starı 
Ajda Pekkan, Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’ndaki muhteşem 
konserde hayranlarıyla buluştu. 
Biletleri satışa sunulduğu gün-
den itibaren kısa sürede tükenen 
ve merakla beklenen Ajda Pek-
kan, Bursa’da konser vermenin 
kendisini çok mutlu ettiğini söy-
ledi. Usta sanatçının canlı sahne 
performansını izlemek isteyen 
sevenleri, Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nu hıncahınç doldur-
du. Yaklaşık 6 bin kişinin izlediği 
konserde, 1,5 saat boyunca sah-
nede kalan Pekkan’a, dansçıları 
da eşlik etti. Konserinde sem-
patik tavırlarıyla dikkat çeken 
Ajda Pekkan, güzeliğiyle de göz 
kamaştırdı. Bursa’da gönülleri 
fetheden Pekkan, konserinde en 
beğenilen şarkılarını söylerken, 
sevenleri de şarkılara hep bir 
ağızdan eşlik etti. Pekkan, me-
gastar Tarkan ile birlikte seslen-
dirdiği ‘Yakar Geçerim’ şarkısını 
söylediği konserinde ‘Petrol’ şar-
kısını söylerken de “Eurovision’a 
bu dönem gitseydim, bu şarkıyla 
daha başarılı olurdum” dedi.
Buika’dan Bursa’ya jest
Dünyaca ünlü İspanyol sanatçı 

Buika, Bursa’da festivalin 50. yı-
lında hayranlarıyla buluşmanın 
heyecanını yaşadığını dile ge-
tiren Buika, “Bursa’da kendimi 
evimde hissediyorum” dedi. İs-
panyolca şarkılarıyla dinleyen-
lerini mest eden Buika, 1,5 saat 
süren konserinde, “Sizin dilini-
zi konuşmak isterdim ama çok 
zor. Ben şarkılarımı İspanyolca 
söylüyorum ancak sizlerin beni 
anladığınızı hissediyorum” diye 
konuştu. ‘Ateşin Kızı’ olarak ün-
lenen Buika, caz ve flamenkoyu 
muhteşem sesiyle buluşturduğu 
konserinde, eski ve yeni albüm-
lerinden en sevilen şarkılarını 
seslendirdi. 
Komşu melodiler
Yunanistanlı sanatçı Haris Ale-
xiou da, ‘dostlarım’ dediği se-
venlerine müzik ziyafeti çekti. 
Bursa’yı gezdiğini ve burada 
kendisini huzurlu hissettiğini 
söyleyen ve sevenlerine Türkçe 
seslenen sanatçıyı, Bursalılar da 
alkışlarla ödüllendirdi. Alexiou, 
konserinde Sezen Aksu, Nilüfer 
ve Yeni Türkü gibi usta sanatçı-
ların Türkçe olarak seslendirdiği 
‘Telli Telli’, ‘Maskeli Balo’, ‘Olma-
sa Mektubun’ ve ‘Çok Uzaklarda’ 
şarkılarını Yunanca seslendir-
di. Yunanistan’ın en önemli sa-
natçılarından biri olan Alexiou, 
aşk, hüzün, sevinç, ayrılık, acı ve 
umudu anlatan şarkılarıyla Bur-
salı sevenlerini kendisine bir kez 
daha hayran bıraktı.
Bursa’da bir dünya starı
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ricky 
Martin, muhteşem sahne perfor-
mansı ve dans gösterisiyle fırtına 
gibi esti. Merinos Stadyumu’nu 
dolduran 10 bini aşkın vatandaş-
la birlikte şarkılarını seslendiren 
Ricky Martin, eski ve yeni şarkıla-
rından oluşan özel repertuarıyla 
gönülleri fethetti. Bursalı hayran-
larının sevgi gösterisiyle karşıla-
nan şarkıcı, barkovizyon gösteri-
siyle renk kattığı muhteşem sahne 
performansı ile eğlenceli anlara 
sahne oldu. 7’den 77’ye her yaş-
tan vatandaşın günlerce merakla 
beklediği ve biletleri satışa sunul-
duğu andan itibaren kısa sürede 
tükenen Ricky Martin, Bursa’da 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Martin, İspanyolca ve 
İngilizce söylediği şarkılarla se-

venlerini kendisine bir kez daha 
hayran bıraktı. Grammy ödü-
lü ve Latin Grammy sahibi olan 
Martin’in hareketli şarkılarına 
hayranları da eşlik etti. Dansçıla-
rının özel gösterisiyle de dikkat 
çeken Martin, 100 kişiyi aşkın 
ekibiyle geldiği Bursa’dan sonra 
dünya turnesine çıktı.
‘Şehrazat’ ile görsel şölen
Moskova’dan Bursa’ya gelen Rus-
ya Imperial Balesi’nin sahneledi-
ği ‘Şehrazat’ gösterisiyle keyifli 
bir geceye adını yazdırdı. Kültür-

park Açıkhava Tiyatrosu’nda sa-
natseverlerle buluşan dünyaca 
ünlü Rus Imperial Balesi, ‘Şehra-
zat’ adlı gösterisiyle sanatsever-
leri adeta büyüledi. Binbir gece 
masallarının önemli kahraman-
larından olan Şehrazat’ın öykü-
sünü tadına doyulmaz melodiler 
eşliğinde sunan sanatçılar, Bur-
salılar tarafından ilgiyle izlendi. 
Otantik kostümleriyle de dikkat 
çeken sanatçılar, estetik ve gü-
zelliğin gözler önüne serildiği 
özel anlara imza attılar. 
Ustalardan müzik ziyafeti
Türk müziğine uzun yıllardır 
emek veren usta sanatçılar Ay-
şegül Aldinç, İlhan Şeşen, Neco 
ve Zuhal Olcay, Bursalıları tadına 
doyulmaz bir müzik yolculuğuna 
çıkardı. Gecede ilk olarak, ‘O kız’ 
şarkısıyla sahneye çıkan Ayşegül 
Aldinç, anne tarafının Bursalı 
olduğunu söyleyerek, “Sizleri 

hemşehriniz olarak selamlıyo-
rum. Baba tarafım Boşnak, anne 
tarafım Bursalı. Bursa’yı çok se-
verim. Ancak ilk kez burada sah-
neye çıkıyorum. Bugün başlayan 
dostluğumuz bundan sonra da 
devam etsin” dedi. Bursalıların 
keyifle izlediği konserde Aldinç, 
‘İçim bir hoş’, ‘Sorma’, ‘Karasev-
da’ gibi şarkılarını vatandaşla-
rın arasında söyledi. Açıkhava 
Tiyatrosu’nu baştan başa dola-
şan Aldinç, ‘Rüzgar’ şarkısında 
da İlhan Şeşen ile düet yaptı. Şe-
şen, daha sonra ‘Aşk Layık Olan-

da Kalmalı’, ‘Neler Oluyor Bize’ 
ve ‘Sarılınca Sana’ ve ‘Ellerimde 
Çiçekler’ gibi en sevilen şarkı-
larını seslendirdi. Sempatik ta-
vırlarıyla da dinleyicilerini mest 
eden Şeşen’in şarkılarına Kül-
türpark Açıkhava Tiyatrosu’nu 
dolduran hayranları da hep bir 
ağızdan eşlik etti. Şeşen de daha 
sonra sahneye gelen Neco ile 
‘Tek Başına’ şarkısında düet yap-
tı. Bursalıları özlediğini söyleyen 
Neco, “O kadar güzel bir şehirde 
yaşıyorsunuz ki, burada sizlerle 
beraber olmak büyük mutluluk” 
dedi. 
Programında Türkçe ve İngilizce 
şarkılardan oluşan bir repertua-
ra yer veren Neco, Zeki Müren’in 
‘Ağlama Değmez Hayat’ şarkısını 
da Bursalı sevenleriyle birlik-
te seslendirdi. Neco’dan sonra 
sahneye Zuhal Olcay çıktı. Ol-
cay, programına ‘Yine Aşk Var’ 
şarkısıyla başladı. Bursa’da usta 

yorumcularla birlikte konser 
vermenin kendisini sevindirdi-
ğini söyleyen Olcay, ‘Sen Bana 
Fazla İyisin’, ‘Güller ve Dudaklar’, 
‘Dünden sonra yarından önce’, 
‘Halka Açık’ ve ‘Pervane’ gibi 
şarkılarını keyifle söyledi. Neşeli 
tavırlarıyla dikkat çeken Olcay, 
sevenlerinden bol bol alkış aldı. 
Konserin sonunda hep birlikte 
sahneye çıkan sanatçılar, ‘O ge-
mide ben de olsaydım’ şarkısını 
söyleyerek eğlenceli anlara imza 
attılar. Sanatseverlerin yoğun 
ilgisiyle kaşılaşan sanatçılar bis 

yaparak ‘Arkadaş’ şarkısıyla ge-
ceyi noktaladılar. Gürol Ağırbaş 
orkestrasının eşlik ettiği sanatçı-
lar, Bursa’da gönülleri fethettiler.
Zara ve Kubat aynı sahnede 
Bursa’da aynı sahneyi paylaşan 
Türk Halk Müziği’nin usta isim-
leri Zara ve Kubat, hayranlarına 
keyifli bir konser yaşattı. Muh-
teşem bir konsere imza atan 
usta sanatçılar Zara ve Kubat, 
Bursa’da festival coşkusunu ikiye 
katladı. Yaklaşık 2,5 saat süren 
konserde sanatçılar, en beğeni-
len şarkılarını birlikte seslendi-
rerek, sevenlerini mest etti. Kon-
serde ‘Bugün’, ‘Karaağaç’, ‘Ben bir 
selvi boylu yardan ayrıldım’, ‘Tel-
li turnam’, ‘Zeytinyağlı yiyemem’ 
gibi eserleri seslendiren sanatçı-
lara Bursalılar da alkışlarıyla ve 
danslarıyla eşlik etti. 

Yarım asrı geride bı-
rakan  ‘Uluslararası 

Bursa Festivali’, dünya 
çapında ünlü sanatçıla-
rın yanında Türkiye’nin 
yıldızlarına ev sahipliği 
yaptı. Bursalılar festival 

kapsamında düzenle-
nen konserlere yoğun 

ilgi gösterdi.

50. yıl coşkusu
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan Suriyelileri Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı’ndaki çadır kentte ziyaret etti. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 19 Mayıs gecesi yaşanan 5,9 büyüklüğündeki 
depremle sarsılan ve yaşanan artçılarla tehlikenin halen sürdüğü Kütahya’nın Simav ilçesinde 
depremzedelerle bir araya geldi.

Suriyeli sığınmacılara
Büyükşehir şefkati

Depremzedelere moral desteği

Suriye’deki olaylardan kaçarak 
Türkiye’-ye sığınanların sayısı 10 

bini bulurken, mülteci durumuna düşen 
Suriyelilere yardım eli Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nden uzandı. Bursa’dan 
yola çıkan binlerce giyim eşyası ve ço-
cuk oyun gruplarını taşıyan kamyonla-
rın Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı’ndaki 
çadır kentlere ulaşmasının ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’de çadır kente gitti. Beraberin-
deki Genel Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardar, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanı Neşet Çakmaklı, Başkan Danış-
manı Taha Aydın ve işadamı Hasan Çep-
ni ile birlikte bölgeye giden Başkan Al-
tepe, Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. 
Lütfü Savaş, Altınözü Belediye Başkanı 
Mehmet Cavit Altın ve Altınözü Kayma-
kamı Ali Aslantaş ile birlikte çadır kenti 
gezdi. Burada Bursa’dan getirilen yar-
dım malzemelerini bizzat kendisi dağı-
tan Başkan Altepe, özellikle çocuklarla 
da yakından ilgilendi. Mülteciler Arapça 
ve Türkçe “Yaşasın Türkiye, yaşasın Er-
doğan” sloganlarıyla Başkan Altepe’yi 
karşıladı. 
Bursa olarak kayıtsız kala-
mazdık
Suriye’de yaşanan olayların faturasını 
ağır bir bedelle ödeyerek, evlerini ve 
topraklarını bırakarak Türkiye’ye sığı-
nan Suriyelilere karşı kayıtsız kalama-
yacaklarını dile getiren Başkan Altepe, 
bir nebze de olsa yaraları sarmak için 
bölgeye yardım eli uzattıklarını kay-
detti. Savaş veya toplumsal olaylarda 

en büyük acıyı çocukların çektiğini 
vurgulayan Başkan Altepe, “Suriye’de-
ki olayların en kısa sürede bitmesini 
ve Türkiye’ye sığınan mültecilerin de 
ülkelerine, evlerine dönmelerini arzu 
ediyoruz. Türkiye’de bulundukları sü-
rede devletimizin güvencesi altında-

dırlar. Sağlıktan gıdaya ve konaklamaya 
kadar pek çok ihtiyaçları devletimizin 
ilgili birimlerince karşılanmaktadır. Biz 
de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 
ülkemize sığınan mültecilerin çocukları 
için yardım malzemelerimizi dağıttık. 
Bölgede gerekli incelemeleri yapıyoruz. 
Başta temizlik olmak üzere, tespit edile-
cek başka ihtiyaçların karşılanması için 
de gerekeni yapacağız. Kardeş şehrimiz 
Antakya’nın belediye başkanından Bur-
salı işadamlarımızın da katkılarıyla 3 
bin mülteciye giyecek yardımı yapıldı. 
Talep doğrultusunda 4 oyun parkı ile 
yüzlerce çocuğun hoşça vakit geçirme-
lerini sağlayacak oyun parkı kurduk. 
Böylece çocukların ölüm, kan, silah, tel 
örgü kavramlarını bir nebze de olsa 
unutmalarını hedefliyoruz” diye konuş-
tu. Çocukları seven ve oyuncak dağıtan 
Başkan Altepe gördükleri zulümleri 
anlatan mültecilerin sözleri karşısında 
gözleri doldu. 

Simav’da yaşanan 4,9 büyüklüğün-
deki artçı depremle birlikte yeniden 

çadır kentlere akın eden vatandaşlarla 
sohbet eden Başkan Altepe, gerek fiziki 
eksikliklerin giderilmesi gerekse vatan-
daşlara psikolojik destek konusunda ge-
reken yardımı yapacaklarını söyledi.
Kardeş kent ilişkileri kapsamında bal-
kanların yanı sıra Kars, Ardahan, Muş ve 
Hatay gibi kentlerde çeşitli yatırımlara 
imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
19 Mayıs’ta meydana gelen 5,9 büyüklü-
ğündeki depremin ardından halen artçı 
depremlerle sarsılan Kütahya’nın Simav 
ilçesine de yardım elini uzattı. Bursa 
Kütahyalılar Derneği Başkanı Ahmet Öz-
kul, İller Bankası Bölge Müdürü Mustafa 
Bayram ve BESAŞ Genel Müdürü Mustafa 
Bektaş ile birlikte Simav’a giden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilk 
olarak Simav Belediye Başkanı Kasım 
Karahan’ı makam odasında ziyaret etti.
Başkan Altepe’ye depremin ilçede yarat-
tığı etkiler hakkında bilgi veren Simav 
Belediye Başkanı Kasım Karahan, ilçede-
ki yaklaşık 14 bin konutun yüzde 50’si-
nin hafif, orta ve ağır hasarlı olduğunu 
söyledi. 
Kent merkezinde kurulan çadır kente gi-
ren Başkan Altepe, burada vatandaşların 
sorunlarını dinledi. Vatandaşlar özellikle 
depremle birlikte ilçe ekonomisinin bü-

yük yara aldığını ve kredi borçlarının er-
telenmesi ve düşük faizli kredi verilmesi 
konusunda yardım istedi. Depremzede-
lerin sorunlarını tek tek dinleyen Başkan 

Altepe, sorunların çözümü noktasında 
Ankara’yla gerekli temasları sağlayacak-
larını ve çözüm için aracılık edeceklerini 
kaydetti. Çadır kentteki çocuklara oyun-
cak ve Bursaspor forması da dağıtan 
Başkan Altepe, “Depremin verdiği tahri-
batı çıplak gözle görme imkanı bulduk. 
Binaların büyük bölümünde gözle görü-
lür hasar var. Daha da önemlisi deprem 
vatandaşlar üzerinde psikolojik bir etki 
yapmış. Başta fiziki eksikliklerin gideril-
mesi olmak üzere vatandaşlara psikolo-
jik destek verilmesi konusunda elimiz-
den geleni yapacağız” diye konuştu.

ç

ç

Bursa Kent Konseyi Engelli-
ler Meclisi’nin, Bursa Valiliği 
tarafından görevlendirilme-
siyle kamu kurumları ve hal-
ka açık yerlere ait binalarda 
yaptığı denetimler sonucun-
da ilk etapta 15 kurum ‘En-
gelsiz alan’ bayrağı almaya 
hak kazandı.

Bursa Valiliği’nin kamu binaları-
nın engellilerin hizmet almasına 

uygunluğunu denetlemesi için görev-
lendirdiği Bursa Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi, 230 binada incelemelerini ta-
mamladı. İncelemeler neticesinde top-
lam 15 kamu kurum ve kuruluşu, engelli 
vatandaşların rahat bir şekilde hizmet 
alabileceğini gösteren ‘Engelsiz alan’ 
bayrağı ve stickerleri almaya hak kazan-
dı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle, ‘Engelsiz alan’ bay-
rakları kamu kurum ve kuruluşların yet-
kililerine Bursa Vali Yardımcısı Mustafa 
Güney ve Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih tarafından teslim edildi.

Bursa Kent Konseyi ofislerinde ger-
çekleşen törene, Bursa Kent Konseyi 

Başkanı Mehmet Semih Pala, Genel Sekre-
ter Enes Battal Keskin, Bursa H Tipi Kapalı 
Cezaevi Müdürü Ali Şanoğlu, 2. Müdür Ya-
şar Gülşen ile öğretmenler Cevdet Tekin, 
Nevzat Özgül ve Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Yerel Gündem Şube Müdür Neslişah 
Kuşku katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek-
leriyle Bursa Kent Konseyi’nin yasadan 
aldığı görevlerle çalışmalarına devam etti-
ğini söyleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, Türkiye’nin en güçlü 
ve aktif kent konseyi olmanın mutluluğu 
ve gururu yaşadıklarını ifade etti. Bursa 
için çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile 
getiren Başkan Pala, 2 yıl içerisinde 2 bin 
etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı. 
Başkan Pala, “Kent konseylerinin sosyal 
görevleri arasında yer alan konularla ilgili 
önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlam-
da Bursa H Tipi Cezaevi ile temasa geçtik. 
‘Orada kent konseyinin yapabileceği işler 
var mı?’, ‘Neler yapılabiliriz?’ noktasında 
arkadaşlarımız rapor hazırladı. O rapor 
doğrultusunda ilk etkinlik olarak H Tipi 
Cezaevi´ne 150 ayrı konudan oluşan bir 
kitap seti takdim ediyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın 
‘Engelsiz alan’ları

“Bir kütüphane kurmak, 
bir cezaevi kapatır”

ç
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Çağdaş ulaşım
Kestel’e uzanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılacak olan 

Bursaray Kestel Hattı’nın ihale sü-
reci tamamlandı. İhaleyi kazanan 
Öztimurlar Ortak Girişimi’ne yer 
teslimi yapılırken, Başkan Alte-
pe, dönem başında belirledikleri 
Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi 
doğrultusunda önemli bir adım at-
tıklarını söyledi.
Bursaray Görükle ve Emek hatla-
rında inşaat çalışmalarında son 
aşamaya gelinirken, çağdaş ve 
konforlu ulaşımı kentin doğusuyla 
buluşturacak olan Kestel hattında 
da ihale süreci tamamlandı. İhaleyi 
kazanan Öztimur Yapı Proje İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi ve Öztimurlar İnşaat Taah-
hüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şir-
keti Ortak Girişimi ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında sözleşme imza-
landı. Burulaş Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen törende konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, ihaleyle ilgili yasal sürenin 
tamamlanmasının ardından hiç 
zaman kaybetmeden yer teslimini 
yaptıklarını belirterek, 1.5 yıl için-
de hattı tamamlamayı hedefledikle-
rini söyledi.
Bursa’nın geleceği  
için tarihi proje
Kent nüfusunun her geçen gün art-
masına paralel olarak ulaşımın da 
en önemli sorunların başında gel-
diğini dile getiren Başkan Altepe, 
gelecekte ulaşım sorunu yaşan-
maması için raylı sistem yatırım-
larının büyük önem taşıdığını söy-
ledi. Çağdaş ve konforlu ulaşımın 
Kestel’e kadar uzatılmasının kentin 
geleceği açısından tarihi bir önem 

taşıdığını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Önümüzdeki ay üniversite hattı-
nı tamamlıyoruz. Yıl sonuna kadar 
Emek hattı da tamamlanmış olacak. 
Göreve gelir gelmez Bursa’yı demir 
ağlarla öreceğimizi söylemiştik. İşte 
bu hedef doğrultusunda program-
da olmamasına rağmen Bursaray’ı 
Kestel’e kadar uzatacak hattın proje 
çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi 
ihale süreci de tamamlandı. İhaleyi 
kazanan firma hemen işe başlayıp, 
gece gündüz çalışacak. İşin süresi 
600 gün ancak biz bunu 1,5 yıl için-
de bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Ulaşım yatırımlarında 
Bursa farkı
Kişi başına raylı sitem yatırımların-
da Bursa’nın ilk sırada geldiğini dile 
getiren Başkan Altepe, İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de raylı sistem ya-
tırımlarının Ulaştırma Bakanlığı’na 
devredildiğini, Bursa’nın bu alanda 
da farkını göstererek kendi yatırım-
larını kendi yaptığını kaydetti. Mev-
cut 22 kilometrelik kullanılan raylı 
sistem hattına bu dönem şehir içi 
hatlarla birlikte 26 kilometre daha 
ilave yapmayı amaçladıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Raylı sistemle 
ilgili ilk proje yatırımlarını başla-
tan rahmetli Teoman Özalp baş-
kanımızdan bugüne kadar yapılan 
çalışmalara imza atan tüm başkan-

larımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Aramızda olmayanları rahmetle 
anıyorum. Kentin batısı Görükle ile 
doğru Kestel arası yaklaşık 31 kilo-
metre. Biz bu iki uç noktayı raylar-
la birbirine bağlanıyoruz. Böylece 
dünyanın en uzun metro hatların-
dan birini yapmak bize nasip oldu. 
Bir dönem içinde ihalesi yapılıp, 
bitirilen bir hattı da biz gerçekleş-
tirmiş olacağız” diye konuştu.
Yerli kaynaklarla yapılıyor 
Kestel hattının İller Bankası’ndan 
sağlanan krediyle yapılacağını vur-
gulayan Başkan Altepe, bu konuda 
kendilerine destek veren İller Ban-
kası yöneticilerine teşekkür etti. 
Hattın teknik özellikleri hakkında 
da bilgiler veren Başkan Altepe, 4 
Nisan’da yapılan ihale için yerli ve 
yabancı 16 firmanın dosya aldığını 
ve 12 firmanın ihaleye katıldığını 
belirtti. Muammen bedeli 106 mil-
yon 309 bin TL olan projenin söz-
leşme bedelinin ise 71 milyon 963 
bin TL olduğunu kaydeden Başkan 
Altepe, 8 kilometre uzunluğundaki 
hat inşaatı kapsamında 7 istasyon, 
1 batçık, 1 bakım merkezi, 3 trafo 
ve 1 depo sahası yapılacağını açık-
ladı.
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, 
Gürsu Belediye Başkanı Orhan 
Özcü, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar’ın da ha-
zır bulunduğu törende Başkan Al-
tepe ile Öztimur Yapı Proje İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi sahibi Mehmet Öztimur ve 
Öztimurlar İnşaat Taahhüt Sanayi 
ve Ticaret Anonim şirketi sahip-
lerinden Mesut Öztimur arasında 
sözleşme imzalandı.

ç

Nilüfer’de uzun yıllardır hizmet bekle-
yen Altınşehir, Ertuğrul ve Özlüce böl-

gelerine de el atan Büyükşehir Belediyesi, bu 
bölgedeki asfaltlama çalışmalarına hızla de-
vam ediyor. Özlüce’deki asfalt çalışmalarında 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar ve 
Fen İşleri Daire Başkanı Fehmi Ökten ile bir-
likte incelemelerde bulunan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, çağdaş bir kent-
te olması gereken tüm hizmetleri sırasıyla 
hayata geçirdiklerini belirtti.
Nilüfer’in bu bölgesinin uzun yıllardır hizmet 
beklediğine işaret eden Başkan Altepe, “Başta 
altyapı olmak üzere yeşil alanların düzenlen-
mesi, kaldırım, bordür ve tretuar ile asfaltla-
ma çalışmaları hızla devam ediyor. Nilüfer’in 
en önemli bölgeleri olan Altınşehir, Ertuğrul 
ve Özlüce’de asfaltlama çalışmaları birkaç 
gün içerisinde tamamlanacak. Bu bölgelerin 
en önemli caddeleri olan Ahmet Taner Kışla-
lı Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, Muammer 
Aksoy Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Doğan 
Avcıoğlu Caddesi, Yusuf Büyükbaşaran Cad-
desi, Savcı Doğan Öz Caddesi, Gıda Toptancı 
Caddesi, 122. Sokak, İzmir Servis Yolu asfalt-
landı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Rekre-
asyon, kaldırım ve ışıklandırma çalışmala-
rının da tamamlanmasıyla bölge çağdaş bir 
konforlu bir ulaşıma ve çağdaş bir görünüme 
kavuşacak” diye konuştu.

Nilüfer’e
hizmer yağmuru

ç

Büyükşehir Belediyesi, çağdaş, 
ulaşılabilir ve ulaştıran bir Bursa 
hedefi doğrultusunda ilçe, belde, 
köy ayrımı yapmadan, kentteki 
yatırımlarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Kestel Hattı’nın ihalesini kazanan Öztimur-
lar Ortak Girişimine yer teslimini yaptı. Başkan Altepe, dönem başında belirle-
dikleri Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda çağdaş ulaşımı Kestel’e 
kadar uzatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mavi Tur ve tarihi mekanlara yapılan 
gezilerin ardından gerçekleştirilen ‘Ye-

şil Tur’ ile de Uludağ’ın güzellikleri vatan-
daşlara tanıtılıyor.
Uludağ’a Yeşil Tur’ programı, yaz süresince 
her gün 90 kişiyi Uludağ’ın güzellikleriyle 
buluşturacak. İnkaya, Yiğitali, Oteller Bölge-
si, Dolubaba Türbesi, Bakacak gibi noktala-
rın tanıtılacağı gezi kapsamında Sarıalan’da 
piknik de yapacak olan vatandaşlar, güzel 
bir günde doğa turu yapmanın keyfini çı-
karacak. Muhtarlıklara yapılan başvurular 
doğrultusunda gerçekleştirilen turlar hak-
kında 270 82 82 no’lu telefondan bilgi ala-
bilirsiniz.

Yeşil tur ile  
Uludağ’ı keşfedin
ç
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Bursa Büyükşehir Belediye-
si, Cumhuriyet Caddesi’ndeki 

Tramvay Hattını incirli caddesi bo-
yunca Davutkadı’daki Dökümhane 
Hamamı’na kadar uzatıyor. Başkan 
Altepe, ilave yatırımlarla turis-
tik amaçlı olarak hayata geçirilen 
tramvay hattının aynı zamanda va-
tandaşların günlük ulaşım ihtiyaç-
larını da karşılayacağını söyledi.
Kent merkezini raylı sistemle tanış-
tıran Cumhuriyet Caddesi tramvay 
hattı, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Davutkadı’ya kadar uzatılı-
yor. Faaliyete geçmesinin ardından 
kısa sürede vatandaşların yoğun il-
gisiyle karşılanan tramvay, turistik 
amacının yanında şimdi de bölge 
halkının günlük ulaşım ihtiyaç-
larını karşılayacak. Hat, Gökdere 
meydanında mevcut hattın sonun-
dan başlayarak İncirli Caddesi bo-
yunca Davutkadı’daki Dökümhane 
Hamamı’na kadar 1123 metre uza-
tılacak. Yeni hatla tramvay hattının 
uzunluğu 2350 metreye ulaşacak.
4 ayda tamamlanacak
Yeni hattın son durağı olan Dö-
kümhane Hamamı önünde yeni 
proje hakkında bilgiler veren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Yıldırım’a da önemli bir 
vizyon katacak olan projeyi en geç 
4 ayda tamamlamayı hedefledik-
lerini söyledi. Davutkadı ve Emir-
sultan bölgesinin bu hat ile Zafer 
Meydanı’na dolayısıyla tarihi çarşı 
ve hanlar bölgesine bağlanacağını 

hatırlatan Başkan Altepe, turistik 
amaçlı olarak hayata geçirdikleri 
tramvay hattı projesinin bundan 
sonda bölge halkının günlük ula-
şım ihtiyaçlarını da karşılayacağını 
kaydetti. İncirli Caddesi üzerinde-
ki İncirli Hamamı ve Dökümhane 
Hamamı’nın restorasyonu ile ilgili 
proje çalışmalarını tamamladıkları-
nı da hatırlatan Başkan Altepe, “Dö-
kümhane Hamamı’nı bölgeye hitap 
eden önemli bir kültür merkezi 
haline getiriyoruz. Bu sayede Zafer 
Meydanı ile Yıldırım’ın en önem-
li kültür merkezlerinden biri olan 
Dökümhane Hamamı’nı birbirine 
bağlamış olacağız” dedi.
Yol trafiğe kapatılmayacak
Hattın ikinci etabının Cumhuriyet 
Caddesi’nden farklı bir şekilde çalı-
şacağını vurgulayan Başkan Altepe, 
yolun trafiğe tamamen kapanma-
yacağının altını çizdi. Toplam 4 şe-
ritli olan caddede sadece 1 şeridin 

tramvaya ayrılacağını ve kalan 3 
şeridin yine araçlar tarafından kul-
lanılacağını dile getiren Başkan Al-
tepe, “Zaten şu anda yolun iki yanı 
sağlı sollu parklanmaya ayrılmış 
durumda. Biz sadece bir parklanma 
şeridini kapatmış oluyoruz. Tram-
vayın çalışacağı tek şeridi bordür-
lerle diğer şeritlerden ayırmış ola-
cağız. Mevcut hatta istasyon binası 
ve trafo binalarımız var. Bu bölgede 
sadece ray döşemesi ve elektrik 
hatları yapılacak. Hatta kullanıla-
cak 3 makasın siparişini verdik, 
rayların temini çalışmaları sürüyor. 
Kısa süre içinde çalışmaları başla-
tıp, halkımızın bu hattı en kısa za-
manda kullanmasını hedefliyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, mevcut bulunan 3 
tramvaya ilave olarak 2 yeni tram-
vay daha alınacağını ve hatta 4 
tramvayın çalışacağını, projenin 
yaklaşık 2,5 milyon TL’ye mal ola-
cağını da sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Kalite Birliği Derneği, 

Bursa Platformu, Yeşilay Bursa 
Şubesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenle-
diği ‘Kalite Şöleni’ne katılan Başkan 
Altepe, kötü alışkanlıklardan uzak, 
daha donanımlı ve idealist bir genç-
lik yetiştirilmesi için gerekli tüm 
yatırımları yaptıklarını söyledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi Osmangazi Salonu’nda 
gerçekleştirilen şölende salonu 
dolduran öğrencilere seslenen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “Bizler büyük bir emanetin 
mensubuyuz. Sizler kısa bir süre 
sonra ülkemizin ve kentimizin ileri 
gelenlerinden olacaksınız. Önemli 
görevlerde bulunacaksınız. O yüz-
den sizlere büyük önem veriyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak tüm 

imkanlarımızla eğitim yatırımla-
rına ağırlık verdik. Bizler dünyayı 
adaletle yönetmiş bir milletin ecda-
dıyız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. 
O yüzden de üzerinize titriyoruz” 
dedi.
Öğrencilere vakitlerini doğru har-
camaları tavsiyesinde bulunan 
Başkan Altepe, yeni nesillerin daha 
sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak, 
donanımlı ve idealist bireyler ola-
rak yetişmesi için gerekli her türlü 

yatırımı yaptıklarının altını çizdi.
Kalite Birliği Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Karaman ise 
öğrencilerce imzalanan “Sigara, Al-
kol ve Uyuşturucuya Hayır” sözleş-
mesinin içeriğini okudu ve öğren-
cilere bu zararlı maddelerden uzak 
durmaları gerektiğini söyledi. 
Konuşmasının ardından Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafından sah-
nelenen ‘Önce Kalite” adlı oyunda 
rol alan Buğrahan ve Furkan isimli 
minikler Başkan Altepe’ye Yeşil-be-
yaz ve kırmızı-beyaz renkli çiçekler 
hediye etti. Şenliğe katkıları nede-
niyle organizasyon komitesi tara-
fından Başkan Altepe’ye teşekkür 
belgesi verildi.
Etkinlik, TSE personelinin rol aldığı 
‘Önce Kalite’ adlı tiyatro gösterisiy-
le sona erdi.

ç
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşı ve hanlar bölgesine ayrı bir değer 
kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet Caddesi tramvay hattı, İncirli 
Caddesi boyunca Davutkadı Dökümhane Hamamı’na kadar uzatılıyor. 

Davutkadı, Tramvay Hattıyla 
Hanlar Bölgesine bağlanıyor

Hedef donanımlı ve idealist gençlik

Bursa’nın yeniden şekillendirile-
ceği 1/100 binlik İl Çevre Düzeni 
Planı hazırlıkları kapsamında ve 
tüm kurum, kurulu, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör temsilcileri 
ile akademisyen ve uzmanların 
katılımıyla düzenlenen odak 
grup toplantıları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, Merinos Atatürk Kong-

re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, İl 
Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında 
Bursa’nın stratejik kararları belirlenerek, ge-
leceğinin şekillendirileceğini söyledi. İl Çevre 
Düzeni Planı ile ilgili çalışmalarının Büyük-
şehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte 
nisan ayından bu yana devam ettiğini hatırla-
tan Avşar, bundan sonraki çalışmaların odak 
grup toplantıları ile bölgesel değerlendirme, 
doğa ve tarihsel mirasın korunması, sanayi, 
ticaret ve hizmetler, konut ve sosyal dona-
tı alanları, ulaşım, altyapı, turizm ve tarım 
alanları, orman alanları ve yer bilimleri ba-
zında devam edeceğini söyledi.
Bursa herkesin katılımıyla  
şekillenecek
Bu hafta yapılacak odak grup toplantılarının 
5 gün süreceğini hatırlatan Avşar, “Paralel 
oturumlarla devam edecek 40 toplantıya 
700’e yakın kurum, kuruluş, sivil toplum ör-

gütü, özel sek-
tör temsilcisi 
ile uzmanlar 
katılacak. Ar-
tık dünyada 
katılımlı plan-
lama süreci 
benimsenmiş 
olup 1976 ve 
1996 yılların-
da yapılan ha-
bitat toplan-
tılarında sivil 
katılımcılığa 
vurgu yapıl-
mıştır. Biz de 
bu sürecin en 
başından beri 
gerek kent 

konseyi aracılığıyla yaptığımız çalışmalarda 
gerekse şu an devam etmekte olan 1/100000 
ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı süreci 
ile katılımlı planlamaya önem vermekteyiz. 
Yapmakta olduğumuz ve gelecekte de devam 
edecek olan toplantılar bu amaçla yapılmak-
tadır. Böylelikle Bursa’nın sorunları tespit 
edilerek çözüm yolları birlikte bulunacak-
tır. Toplantılarımız süreç içerisinde daha da 
yoğunlaşarak devam edecek. Bursamız İçin 
iddia sahibi olan her kesimin katılımıyla bu 
süreci yürüteceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcıları Bayram Vardar ve Mustafa Altın ile 
Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy’un 
da katıldığı toplantıda, İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Handan Türkoğlu, yaptığı konuşmada bu 
toplantıların bir beyin fırtınası olduğunu be-
lirtti. 

Büyükşehir
yeniden
şekilleniyor

ç

Seyfettin Avşar
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İşte Bursa’nın ‘İpekböceği’
Bursa Büyükşehir Belediye-
sinin bu döneme damgasını 

vuracak en önemli projelerinden 
biri olan yerli tramvayda sona ge-
lindi. Üretimi büyük ölçüde tamam-
lanan tramvayı yerinde inceleyip, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’den bilgi alan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, yerli tram-
vayın görüntüsü ve teknolojisiyle 
Bursa’ya yakışacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
seçim çalışmaları kapsamında 
Durmazlar Makine çalışanları ile 
yemekte bir araya geldi. Yemeğin 
ardından Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ile birlikte yerli 
tramvay üretim çalışmalarını ince-
leyen Arınç, proje hakkında Başkan 
Altepe’den bilgi aldı. Üretim çalış-
maları büyük ölçüde tamamlanan 
tramvayın sürücü koltuğuna oturan 
Bakan Arınç, yerli tramvayın görün-
tüsü ve teknolojisiyle Bursa’ya yakı-
şacağını kaydetti.
Tamamen el işçiliği
Büyükşehir Belediyesi’nin Durmaz-
lar Makine işbirliğiyle üretimini son 
aşamaya getirdiği ilk yerli tramvay, 
tamamen Türk mühendislerinin ta-
sarımı ve el işçiliğiyle üretiliyor. İlk 
aracın üretilmesinin ardından seri 
üretimine başlanacak olan tramvay, 
Bursa’nın ipek yolunun başlangıç 
noktası olmasından esinlenilen ta-
sarımıyla ipek böceğini andırıyor. 
Ayakta ve oturaklı tam kapasitesi 
250 kişi olan tramvay, tam dolu iken 
yüzde 8.2’lik eğimle tırmanma ka-
pasitesi sayesinde, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından projelendirilen 
tüm şehir içi hatlarda çalışabilecek. 
Lazer kontrol sistemi sayesinde ray-
lar üzerinden bir obje olup olmadığı 
ve raylarda bozukluk olup olmadığı 
belirlenecek. Lazer kontrol sistemi 
sayesinde sürücü müdahale etmese 
bile otomatik olarak tramvay dura-
cak.
2 ay sonra görücüye çıkıyor
Proje koordinatörü Taha Aydın’dan 
çalışmalar hakkında bilgi alan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye ilk yerli tramvayı-
nı Ağustos ayında Merinos Park’ta 
sergileyeceklerini söyledi. Bu proje 
ile bir sanayi kenti olan Bursa’da 
teknoloji ve tasarımı da ön plana 
çıkardıklarını hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bizim gibi raylı sistemlere 
yatırım yapan bütün büyükşehirler 

heyecanla projenin tamamlanmasını 
bekliyor. Bugüne kadar bu araçları 
yurt dışından almak zorundaydık. 
İhale süreci, alımı ve maliyetleri yü-
zünden en fazla sıkıntı çektiğimiz 
konulardan biriydi. Artık hem daha 
kalitelisini hem de daha ekonomik 
araçları Bursa’da üretiyoruz. Şuanda 
son eksiklikler gideriliyor. Bu araçla-
rımızı ilk olarak Heykel- Garaj tram-
vay hattında kullanacağız” dedi.
Yerli tramvayın, dışarıdan alınan 

tramvaya göre yüzde 30 daha ta-
sarruflu olduğunu belirten Başkan 
Altepe, şuanda yüzde 55 olan yerli-
lik oranının yüzde 70’ler seviyesine 
çıkmasıyla birlikte maliyetlerin daha 
da düşeceğini belirtti. Elektrik mo-
toru gibi bazı ekipmanları dışarıdan 
alınmasının zorunlu olduğunu dile 
getiren hangi ülkede üretim yapılırsa 
yapılsın bu ekipmanların ithal edil-
mesi gerektiğini hatırlattı. İlk pro-
totip aracın tamamlandıktan sonra 
sergileneceğini hatırlatan Başkan 
Altepe, hemen seri üretime geçilece-
ğini ve seri üretimi yapılan ilk aracın 
ise Kasım ayında uluslararası testler-
den geçirilerek, üretim sertifikası alı-
nacağını kaydetti. Başkan Altepe, seri 
üretime başlanılmasının ardından da 
Heykel-Garaj hakkında kullanılacak 
14 aracın 2012’de raylarda kullanıl-
maya başlanacağını sözlerine ekledi.

Raylı sistem yatırımları kapsamında konforlu 
ulaşımı kentin her köşesine yaygınlaştırmayı 

hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, klima bulunmayan 
mevcut vagonları da konforlu hale getirmek için baş-
latılan çalışmalarda son aşamaya geldi. Almanya’dan 
gelen yeni nesil vagonlar bir bir sisteme entegre edi-
lirken, mevcut vagonlarda da aynı konforun sağlan-
ması amacıyla klimalı hale getirilen ilk vagon, sefer-
lere başladı.
Yıl sonuna kadar tamamlanacak
Mevcut vagonlarda klima bulunmamasının özelik-
le yaz aylarından vatandaşların sık sık şikayetlerine 
konu olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, bu konuda 
başlattıkları çalışmaların sonuçlarını almaya başla-
dıklarını söyledi. Klima takılan ilk araçta inceleme-
lerde bulunan Başkan Altepe, Burulaş Genel Müdürü 
Levent Fidansoy’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Bu çalışma ile mevcut vagonlar ile yeni gelen vagonlar 
arasındaki konfor farkının ortadan kaldırıldığını ifade 
eden Başkan Altepe, “Alanında uzman Alman firma 
tarafından montaj çalışmaları hızla sürüyor. Şuanda 
takılan klima dış ortam sıcaklığına göre iç ortam sı-
caklığını kendisi ayarlıyor. Raylı sistem hatlarımızda 
10 yıldır kullandığımız B-80 tipi vagonlarımızı artık 
klimalı hale getiriyoruz. Gerekli her türlü testler ta-
mamlandı. İlk uygulama başarıyla sonuçlandı. Ardın-
dan 10 vagona daha klima takıldı. Bundan sonda daha 
seri montaj yapılacak ve araçlarımızın büyük bölümü 
bu yaz içinde klimalı hale getirilecek. Yılsonuna kadar 
da tüm araçlarımız klimalı hale gelecek” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kent 
içi ulaşımı daha konforlu hale getir-
mek amacıyla mevcut vagonlara klima 
takılması projesi kapsamında klima 
takılan ilk vagon seferlere başladı.

Vagonlar 
klimaya  
kavuşuyor

ç

ç

ç

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu 
döneme damgasını 
vuracak en önemli 
projelerinden biri olan 
yerli tramvayda sona 
gelindi. Üretimi büyük 
ölçüde tamamlanan 
tramvayı yerinde in-
celeyip, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’den bilgi alan 
Başbakan Yardımcı-
sı Bülent Arınç, yerli 
tramvayın görüntüsü ve 
teknolojisiyle Bursa’ya 
yakışacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK işbir-
liğiyle düzenlendiği Fizik Yaz Kampı, okullarında 

teorik eğitim alan öğrencileri uygulamayla buluştur-
du. Bilim Teknoloji Merkezi’nde sergilenecek olan üni-
telerin başına geçen öğrenciler, eğlenceli bir ortamda 
deneylerini yaparken, Başkan Altepe Türkiye’ye örnek 
gösterilecek olan Bilim Teknoloji merkezini önümüz-
deki yıl hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

B ü y ü k ş e h i r 
B e l e d i y e s i , 
Türkiye’ye örnek 
bir Bilim Tekno-
loji Merkezi’ni 
Bursa’ya kazan-
dırmak için yo-
ğun çaba harcar-
ken, merkezde 
yer alacak olan 

250 ünitenin büyük bir kısmı Bursa’ya ulaştı. Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Zeki Müren Sergi 
Salonu’na yerleştiren deney ünitelerinin bir an önce 
eğitime hizmet vermesi amacıyla Fizik Yaz Kampı dü-
zenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirli-
ğiyle düzenlediği kampa katılan öğrenciler, derslerin-
de gördükleri teorik bilgileri bizzat deneyler yaparak 
uygulama imkanı buldu.

Fizik kanunlarını
eğlenerek öğreniyorlar
ç



Temmuz 2011 Sehir Postası
.

. 7

Üniversitede yeni dönem 
Bursaray’la başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sürdürülen Bursa-

ray Görükle hattının Yüzüncü Yıl, 
Batıkent ve Üniversite istasyonla-
rında çalışmalar son aşamaya gel-
di. Başkan Altepe, yolculu seferlere 
Eylül ayında başlamayı hedefledik-
lerini belirterek, öğrencilerin yeni 
dönemde üniversiteye Bursaray ile 
gelebileceklerini söyledi.
Bursa’nın daha ulaşılabilir bir kent 
olması amacıyla raylı sistem yatı-
rımlarına bu dönemde hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayın-
da yolculu seferlere açılan Altınşe-
hir, Ertuğrul ve Özlüce istasyonla-
rının ardından üniversite hattının 
Yüzüncü Yıl, Batıkent ve Üniversite 
istasyonlarında da çalışmaları son 
aşamaya getirdi. Üniversite istasyo-
nunda devam eden çalışmaları Rek-
tör Prof.Dr. Kamil Dilek ile birlikte 
inceleyen Başkan Altepe, Temmuz 
ayında test sürüşlerine başlanacağı-
nı söyledi.
Üniversitenin çehresi değişiyor
Üniversiteye ulaşımın sadece öğren-
ciler için değil Tıp Fakültesi Hasta-
nesi nedeniyle bölgeye gelen vatan-
daşlar için de büyük önem taşıdığını 
dile getiren Başkan Altepe, ulaşım 
konusunda yapılacak çalışmaların 
raylı sistemle de sınırlı olmadığını 
kaydetti. Üniversite içi bağlantı yol-
ları ve tünel geçişleri gibi bir dizi 
çalışmaların da startını verdiklerini 
dile getiren Başkan Altepe, “Bursa-
rayla bağlantı yolları ve kampüs içi 
otopark düzenlemeleri gibi yapıla-
cak işleri yerinde inceliyoruz. İnşa-
atı devam eden üç istasyonda fiziki 
gerçekleşme büyük ölçüde tamam-
landı. Temmuz ayında test sürüşle-
rine başlamayı hedefliyoruz. Eylül 
ayında da yolculu seferleri başlata-
cağız. Yani yeni dönemde öğrencile-

rimiz üniversiteye konforlu bir şe-
kilde ulaşabilecekler” dile konuştu.
Güvenlik sağlanacak
Bursaray’ı sadece ulaşım projesi 
olarak görmediklerini dile getiren 
Rektör Prof.Dr. Kamil Dilek ise, has-
tane nedeniyle her gün yüzlerce 
aracın kampüs alanına girdiğini ha-
tırlattı. Bursaray’ın devreye girme-

siyle birlikte kampüs alanına giriş 
çıkışların kontrol altına alınacağını 
hatırlatan Prof.Dr. Dilek, “Böylelikle 
güvenliğin sağlanması da kolaylaş-
mış olacak. Bunun yanında kampüs 
içi bağlantı yolları, otopark ve çevre 
düzenlemelerini hayata geçirecek 
olan başkanımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Merinos AKKM’de bir yıl bo-
yunca yapılan etkinliklerin 

anlatıldığı slayt gösterisinin ar-
dından konuşan Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü Mehmet 
Semih Pala, “Böylesi bir merke-
zi Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak işletmenin ve yönetmenin 
mutluluğu içerisindeyiz. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi, Bursa’nın 
Türkiye’ye açılan bir yüzü olmuş-
tur. Sadece belirli kesimlere değil, 
herkese ve her kesime açık tutu-
lan işletme anlayışı ile yerel, ulu-
sal ve uluslararası yüzlerce etkin-
lik yapılabilmiştir. Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde yapılan yüz-
lerce ulusal ve uluslararası etkin-

lik neticesinde kent ekonomisine 
çok önemli katkılar ve girdiler 
sağlanmaya başlanmıştır. Kongre 
merkezinin birinci yıl coşkusunda 
farklı bir etkinlik yapmak istedik. 
Yaklaşık 250 müzisyen ve sanatçı-
mız sahneye girip çıkarak sizlere 
güzel bir gece yaşatacak” dedi.
Kutlama programının ikinci bö-
lümünde ise ünlü sanatçı Emel 
Sayın, büyük bir alkış eşliğinde 
sahneye çıktı. Sevilen ve ken-
disiyle özdeşleşen parçaları 
seslendiren ünlü sanatçı Emel 
Sayın, sahne performansıyla din-
leyenlere unutulmaz dakikalar 
yaşattı. ‘Mavi Boncuk’, ‘Feride’, 
‘Çile Bülbülüm’ gibi eserleri dile 

getiren ünlü sanatçı, konser bo-
yunca kendisini izleyenleri mest 
etti. Salonu dolduran Emel Sayın 
hayranları ise ünlü sanatçıya sık 
sık çiçek vererek sevgilerini dile 
getirdi. Bursa’da bulunmaktan 
her zaman keyif aldığı söyleyen 
Emel Sayın, Türkiye’nin en önem-
li merkezlerinden biri olan Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’nin 
yapımında emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Bursa’nın, Türk Sa-
nat Müziği’nin başkenti olduğunu 
söyleyen ünlü sanatçı, her zaman 
seve seve geldiği Bursa’da olma-
nın kendisi için bir ayrıcalık oldu-
ğunu anlattı.
Konserin sonunda ünlü sanatçıya 
teşekkür eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
“Tüm Bursalılar adına değerli sa-
natçımız Emel Sayın’a şükranları-
mı sunuyorum. Her zaman olduğu 
gibi bu gece de bizi yalnız bırak-
madı. Türk Sanat Müziğimizin 
başkentlerinden olan Bursamız-
da bizlere güzel bir sanat akşam 
yaşattı. Kendisiyle özdeşleşen 

eserlerini bu güzel mekanda pay-
laşmış oldu. Biz onu çağırıyoruz, 
o icabet ediyor. Çünkü Bursalılar 
sizi istiyor. Bursalılar, Türk Sanat 
Müziği’ni anlıyor. Zeki Müren’i 
anma gecelerinde Emel Sayın ile 
yapılan geceler bir başka oluyor. 
Ünlü sanatçımız Emel Sayın’a ve 
tüm ekibine tekrar teşekkür edi-
yorum” dedi.

B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi’nin gele-

neksel personel pikniği 
yaklaşık 15 bin kişinin ka-
tılımıyla Hüseyinalan’da 
yapıldı. Başkan Recep 
Altepe eşi Hüsniye Alte-
pe ile birlikte geldiği pik-
nikte personelini yalnız 
bırakmazken, tüm mesa-
ilerini Bursa için harca-
yan personel aileleriyle 
birlikte keyifli bir gün ge-
çirdi. Piknik alanını dol-
duran personele sesle-
nen Başkan Altepe, “Her 
türlü nimeti bünyesinde 
barındıran bir şehirde 
yaşıyoruz. Bu şehrin var 
olan değerlerine sahip 
çıkmak ve korumak için 
de bir aile bütünlüğü 
içinde tüm mesaimizi bu 
kent için harcıyoruz. Bu 

yoğun tempo içerisinde 
ailelerimize ve çocukla-
rımıza çok vakit ayıra-
mıyoruz. Onlara buradan 
çok teşekkür ediyorum. 
Bize gösterdikleri sabır, 
bizim için inanın itici güç 
oluyor. Bu güzel günü 
bizlere yaşatan çalışma 
arkadaşlarıma ve sizlere 
tekrar teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Başkan Altepe, piknik 
yapan personelle bol bol 
sohbet ederken, sihirbaz 
Abduri’nin gösterileri 
özellikle çocuklar tara-
fından beğeniyle izlendi. 
Çocuklar arasında dü-
zenlenen top sektirme ve 
ip çekme yarışmaları da 
çekişmeli anlara sahne 
oldu.

Bursarayı Üniversite ile buluşturacak olan Görükle hattındaki çalışmalar son aşa-
maya gelirken, yolculu seferlere Eylül ayında başlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin en önemli kongre merkezlerinden biri olan ve Bursa’nın dışa açı-
lan yüzü haline gelen Merinos AKKM’nin işletmeye açılışının birinci yılı, ünlü 
sanatçı Emel Sayın’ın verdiği konserle kutlandı. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından gele-
neksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7’nci-
si yapılan personel pikniği Hüseyinalan 
Köyü piknik alanında gerçekleştirildi.

Büyükşehir ailesinin 
büyük buluşması

ç

ç

ç

Merinos AKKM’de 1. yıl 
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Bursa’nın her semtini park-
lar, yeşil alan, eğitim, spor, 

kültür tesisi gibi sosyal donatı 
alanlarına kavuşturmak için yo-
ğun bir çalışma sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, benzer çalışma-
ları merkeze bağlı ilçelerde de 
hayata geçiriyor. Bu doğrultuda 15 
yıl Güzelyalı Belediye Binası ve 2 
yıl da Mudanya Belediyesi ek hiz-
met binası olarak kullanılan bina-
nın bulunduğu yaklaşık 6 bin met-
rekarelik alan modern bir meydan 
olarak bölgeye kazandırılıyor. 
“Şehirler  
meydanlarıyla anılır”
Başkan Altepe, bu dönem özellik-
le kent merkezi ve ilçelere mey-
dan kazandırma yönünde önemli 
çalışmaları hayata geçirdiklerini 
söyledi. “Şehirler meydanlarıyla 
anılır” diyen Başkan Altepe, “Eski 
belediye hizmet binasının bulun-
duğu yaklaşık 6 bin metrekarelik 
bu alanı da halkımız toplama ala-
nı, buluşma noktası haline getir-
meyi hedefliyoruz. Bursa’nın sa-
hile açılan en önemli kapısı olan 
Mudanya’da da halkımızın nefes 
alabileceği, oturup, dinlenebilece-
ği modern meydanlar oluşturuyo-
ruz. Su sporlarının desteklenme-
sinden, sahile yapılan yatırımlara 
kadar tüm çabamız Bursa’nın da 
artık bir sahil kenti olduğunu or-
taya çıkarmak” diye konuştu.
Sahil projesi başlıyor
Mudanya’ya vizyon katacak sahil 
düzenleme projesinde de artık 
sona geldiklerini dile getiren Baş-
kan Altepe, “Törene gelmek için 
hazırlanılırken, Jandarma Bölge 
Komutanlığı’ndan son dosya da 
geldi. Onlar da iskele imalatları-
na ilişkin Genel Kurmay ile ilgili 
onayları aldılar. İnşallah kısa za-
man içinde Mudanya Belediye 
binası önündeki askeri iskelenin 
kaldırılmasıyla sahil düzenleme 

çalışmalarına başlamış olacağız. 
Böylelikle Mudanya yakın bir ge-
lecekte modern bir görüntüye ka-
vuşan sahiliyle konuklarını ağırla-
yacak” diye konuştu.
İlçeye kazandırdıkları itfaiye hiz-
met binasını kullanıma açtıkla-
rını, kapalı yüzme havuzunu da 
önümüzdeki günlerde hizmete 
açacaklarını kaydeden Başkan 
Altepe, heyelanlı bölgelerin sağ-
lıklaştırılmasından dere ıslahına, 
altyapıdan şehir içi ring hattının 
yapılmasına kadar ilçede yoğun 
bir yatırım içinde olduklarını da 
sözlerine ekledi.
“Önemli hizmetler  
alıyoruz”
Mudanya Belediye Başkanı Hasan 
Aktürk de özellikle bu dönem 
başta Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleri olmak üzere 
Ankara’dan da önemli yatırım-
lar aldıklarını vurguladı. Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
Mudanya’ya yapılan alt ve üst 
yapı yatırımlarının 74 milyon 
TL’yi aştığını dile getiren Ak-
türk, “İnanıyorum ki Büyükşe-
hir Belediyemiz ve Ankara’nın 
da yatırımlarıyla ilçeye akta-
rılan kaynak 300 milyon TL’yi 
bulacak. İlçemize yaptığı yatı-
rımlar nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.
Mudanya Kaymakamı Adem Öz-
türk de yapılan yatırımlarla il-
çenin turizm potansiyelinin gün 
geçtikçe arttığını vurguladı.
Güzelyalı Eğitim Mahalle Muh-
tarı Hamza Dikbıyık da mahal-
lelerine kazandırılan meydan 
nedeniyle Başkan Altepe’ye te-
şekkür etti.
Konuşmaların ardından Güzel-
yalı’ya vizyon katacak meydanın 
temeli, Başkan Altepe ve proto-
kol üyeleri tarafından atıldı.

ç

Güzelyalı meydanına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Güzelyalı Meydanı’nın temeli törenle atıldı. Başkan Altepe, Mudanya 
Sahil Projesi’nde son protokolün de imzalandığını belirterek, Mudanya Belediye Binası önündeki askeri iskelenin kısa sürede kal-
dırılıp, çalışmaların startının verileceğini müjdeledi.

Gençler Yiğitali’de kamp kurdu
Büyükşehir Belediyesi’nin en 
önemli sosyal sorumluluk proje-

leri arasında yer alan Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 11’incisiyapıldı. Kent 
gürültüsünden uzak, Uludağ manzarası-
na sahip Yiğitali Köyü’nde, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, gençlere 
doğa kampıyla hem kentlilik hem de çev-
re ve doğa bilinci aşılanacağını söyleye-
rek, “Daha önce Ürünlü’de yapılan kamp, 
bu yıl doğa kampı formatında Uludağ 
eteklerindeki Yiğitali Köyü’nün Göl Pı-
narlar mevkiinde gerçekleştiriliyor. Bu 
yıl bu kampları biraz şehirden ayıralım 
ve gençlere doğayla içiçe, güzel, eğlenceli 

bir eğitim fırsatı sunalım istedik. Gençle-
rimiz geleceğimiz, gözbebeğimiz” dedi.
“Ekip olmanın heyecanını  
yaşayacaklar”
Gençlerin bilinçli, donanımlı ve idealist 
bireyler olarak yetişmeleri hedefini ta-
şıyarak çalıştıklarını kaydeden Başkan 
Altepe, “Burada gençlerimiz, günün 24 
saatini en güzel şekilde geçirecekler. 
Doğa sporlarından yararlanabilecekler, 
oyunlar oynayıp kişisel gelişimlerini des-
tekleyecek etkinliklere katılabilecekler. 
Çadır kurmadan, yön bulmaya, okçuluk-
tan paintballa, atıcılıktan biniciliğe ve 
gökbilim istasyonuna kadar arazide ya-
pılabilen her etkinliğe katılabilecekler. 
Aynı zamanda gençlerimiz burada ekip 
olmanın heyecanını yaşayıp, arkadaşlık 
ve dostluk duygularını pekiştirecekler” 
diye konuştu.
Yaz boyunca 5’er günlük 6 dönemde 2 
bin 400 öğrencinin ağırlanacağı kampın 
ilk dönemi, kamp ateşinin yakılmasıyla 
başladı. Program kapsamında ilk döne-
me katılan öğrenciler ilk günde hazırla-
dıkları gösterileri de sergiledi.

çBursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. kez hayata geçiri-
len Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı, bu yıl ilk kez ‘doğa kampı’ 
formatında Yiğitali Köyü’nde gerçekleştirildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ve belediyecilik hizmetlerinin tek çatı 
altında toplanacağı yeni hizmet binasının ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapılan denetimlerde, 
izin verilecek firmalara ait 
baca temizleme şartnamesi-
ne uymadıkları tespit edilen 
özel baca temizleme firma-
larının sözleşmeleri iptal 
edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 
sağlıklı bir şehir olması için çalış-

malarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Orhan 
Doğan, yangın ve zehirlenmelere karşı 
vatandaşları uyararak, bacaların itfai-
yeye temizletilmesi çağrısında bulundu. 
Bacaların temizliği konusunda vatan-
daşları uyaran Doğan, doğalgazlı bacala-
rın yılda en az bir, katı yakıtlı bacaların 
ise en az iki kez temizletilmesi gerekti-
ğini hatırlattı. Vatandaşlara duyarlılık 
çağrısında bulunan Doğan, tıkalı bacala-
rın yangınlara davetiye çıkardığını ifade 
ederek, baca temizliğinde Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi’nin tercih edilmesi 
gerektiğini söyledi.
Baca temizliği yapan firmaların yetki 
sahibi olup olmadığının sorgulanması 
gerektiğini belirten Doğan, “Büyükşe-
hir Belediyesi’nin adı veya logosu kul-
lanılarak ev ve işyerlerine cezai işlem 
yapılacağı tehdidiyle karşılaşan vatan-
daşlarımız, şikayetlerini itfaiyenin 110 
numaralı telefonuna bildirmeliler” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin yapılan dene-
timler sonucunda, ‘İzin Verilecek Firma-
lara Ait Baca Temizleme Şartnamesi’ne 
uymadıkları tespit edilen İnter, Anakent, 
Enerji, Murat Aslandoğan adlı özel baca 
temizlik firmalarının sözleşmelerini 
iptal ettiğini dile getiren Doğan, şu an 
Bursa’da yetki sahibi olan özel baca te-
mizleme firması bulunmadığını, baca 
temizliği yaptırmak isteyen vatandaşla-
rın da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne 
başvurmaları gerektiğini sözlerine ekle-
di.

Stadyum başta olmak üzere 
Bursa’ya çok sayıda anıtsal yapı 

kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 132 
yıl sonra kente yeni bir Büyükşehir Be-
lediye Hizmet Binası kazandırıyor. Ha-
len 1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa 
döneminde yaptırılan tarihi binada hiz-
met veren Büyükşehir Belediyesi, eski 
sebze halinin bulunduğu alanı yaptırı-
lacak modern hizmet binasıyla yeni bir 
yaşam alanına dönüştürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan eski sebze halinin bulunduğu alana 
yaptırılacak olan yeni hizmet binasıyla 
ilgili ihale süreci tamamlandı. İhaleyi 
kazanan Taşlar Yapı Limited şirketi ve 
Aksu İnşaat A.Ş ortaklığı ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında sözleşme imzalan-
dı. İmza töreninde Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra 
ihaleyi alan ortaklık adına Taşlar Yapı 
Limited Şirketi Sahibi Erdoğan Taş, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mustafa Altın katıldı.
Tek merkezden hizmet
Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet bi-
nasının eski sebze halinin bulunduğu 
bölgeye yaptırılması konusunu seçim 
öncesi gündeme getirdiklerini ve vatan-
daşlardan olumlu tepkiler aldıklarını 
hatırlatan Başkan Altepe, Bursa’ya yeni 
bir anıtsal yapı kazandırmanın kendi-
lerine nasip olmasından dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. Büyükşehir Beledi-
yesi birimlerinin şehrin değişik nokta-
larında yer aldığını ifade eden Başkan 
Altepe, “Birimler arasındaki uzaklık, 
çalışmaların verimini etkilemektedir. 
Aynı zamanda büyükşehir ve ilgili bi-
rimleriyle işi olan vatandaşlarımız zor 
durumda kalıyordu. Belediye hizmetle-
rinin yaşamı kolaylaştırması gerekiyor. 
Yeni binanın tamamlanmasıyla Büyük-

şehir Belediyesi; daha ulaşılabilir, hal-
kın gereksinimlerini karşılamada daha  
dinamik hale gelecek” dedi.
Yeni yaşam alanı
Projenin hizmet binasının ötesinde 
kente yeni bir yaşam alanı kazandırma 
projesi olduğunun altını çizen Başkan 
Altepe, yaklaşık 39 bin metrekare alan-
lı bölgeye sadece 8 bin metrekare taban 
alanlı inşaat yapılacağını vurguladı. Di-
ğer kısımların kamu kullanımına açık 
park alanı olarak değerlendirileceğini 
ifade eden Başkan Altepe, “Hizmet bi-
nasında, hizmet birimleri ve yönetim 
birimleri yer alacak. Bunların yanında 
poliklinik, seminer, çok amaçlı salon-
lar, fuaye, sergi salonu, yemekhane ve 
kafeterya gibi tesisler yer alacak. Ka-
palı otopark bulunacak. Yaklaşık 15 
bin metrekare alanlı park alanında ço-
cuk oyun alanı, gezinti yolları, oturma 
alanları ve kafeterya yer alacak. Proje 
alanının geçmişte Bursa tren hattının 
ilk istasyon ala-
nı olması ne-
deniyle tren 
istasyon bi-
nası formun-

da bir kafeterya da bu bölgede ko-
numlandırılacak. Park ve belediye 
binası arasında tasarlanan yaya yolu ile  
Zafer Mahallesi ve Ankara yolu arasın-
daki yaya bağlantısı sağlanmış oyacak” 
diye konuştu.
Rekabetçi bir ihale
Bursa’nın kaynaklarının en verimli şe-
kilde kullanılması için yoğun çaba har-
cadıklarını ve ihaleleri de yüksek bir 
katılımla gerçekleştirerek tam bir re-
kabet ortamı sağladıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, bu ihale için 43 firma-
nın dosya aldığını ve 36 firmanın iha-
leye katıldığını söyledi. İhaleyi Taşlar 
Yapı ve Aksu İnşaat A.Ş.’nin kazandığını 
kaydeden Başkan Altepe, sözleşme be-
deli 25 milyon 250 bin TL olan işin sü-
resinin 700 gün olduğunu ancak gece 
gündüz çalışarak binanın 1,5 yıl içinde 
tamamlanmasını hedeflediklerini vur-
guladı. 
Daha sonra Başkan Altepe ile ihaleyi 
alan ortaklık adına Taşlar Yapı Limi-

ted Şirketi Sahibi Erdoğan Taş 
arasında sözleşme imza-
landı.

Ocak 2011’de başlayan ve 3 yıl sür-
mesi planlanan projeyle ilgili bilgi 

veren Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, projenin, bölgemizde 
sürdürülen en ciddi çalışmalardan biri 
olduğuna dikkat çekti. Bursa’nın daha 
önce hazırlanmış olan 2020 Çevre Düzeni 
İmar Planı’nda depreme ilişkin veriler bu-
lunmadığına dikkat çeken Başkan Altepe, 
“Şu an yeniden hazırlamakta olduğumuz 
1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni 
İmar Planı, TÜBİTAK ile ortaklaşa yürüt-

tüğümüz projenin verileri ışığında hazır-
lanacak. Dolayısıyla kentimizin bundan 
sonraki gelişimi, bu raporlar doğrultu-
sunda belirlenecek” dedi. 
Proje kapsamında önümüzdeki günler-
de; yerin salınımını ölçen titreşim ölçüm 
cihazı ile 150 noktadan, fay hatlarının 
derinliğini ve yerini ölçen cihaz ile 503 
noktadan, yerin yoğunluğunu, ana kaya 
topoğrafyasını ve derinliğini tespit eden 
cihaz ile de 205 noktadan ölçümler yapı-
lacak. Bursa’nın yeraltındaki gözü niteli-

ğindeki sistemden elde edilen veriler, bir 
süre sonra kentin altını üç boyutlu olarak 
görme imkanı sağlayacak.
Projeyle ilgili bilgi veren TÜBİTAK Yer ve 
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardım-
cısı Doç. Dr. Semih Engintav, sismik tehli-
ke arzeden bölgelerde yoğun bir çalışma 
içinde olduklarını bildirdi ve Bursa’da 
oluşturulan sistemden elde edilecek ve-
rilerin yakın bölgeler için de önemli bir 
kaynak olacağını söyledi.

Baca temizliğinde tek yetkili 
Büyükşehir İtfaiyesi

Bursa’nın yeraltındaki gözü

ç

ç

Büyükşehir’e 132 yıl sonra 
yeni hizmet binası

TÜBİTAK işbirliği ile başlatılan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması 
Projesi kapsamında kentin muhtelif noktalarına 15 adet deprem ölçüm istasyonu kuruldu.

ç
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Srebrenitsa katliamı Bursa’da hissedildi

Kentin Engelleri Fotoğraflarda

Bursa Kent Konseyi, Bosna Hersek 
Federasyonu Arşivi Genel 
Müdürlüğü ve Sosyal Poli-
tikalar Merkezi (SOMER) 

işbirliğiyle Tayyare Kültür Merke-
zi Sami Güler Sanat Galerisi’nde 
‘Srebrenitsa Cehennemi’ adlı fo-
toğraf sergisi açıldı. Sırp askerleri 
tarafından gerçekleştirilen katli-
amın tüm çıplaklığıyla anlatıldı-
ğı serginin açılışına, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Meh-
met Semih Pala, Bosna Hersek Fe-
derasyonu Arşivi Genel Müdürü 
Adamir Jerkoviç, AK Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat Yalçın, Bursa Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Enes Kes-
kin ve çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Bosna Hersek ve Türkiye Milli 
marşlarının okunmasıyla başla-
nan törende, Bosna Hersek’te ya-
şanan katliamı anlatan film göste-
rildi.
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bosna Hersek’te yaşanan katli-
amın başta Birleşmiş Milletler 

olmak üzere tüm dünya güçleri 
tarafından seyredildiğini ve ses 
çıkarılmadığını söyledi. Bu güçle-
rin yaşananlara ancak belirli bir 
süre sonra tavır koymaya başladı-
ğına dikkat çeken Başkan Altepe, 
“Buralardaki Müslümanların yok 
edilmesi konusuna herkes seyirci 
kaldı. Bu da bizlerin ne kadar zor-
luklar içerisinde yaşadığımızı ve 
başımıza ne gibi sıkıntıların gele-
bileceğini gösteriyor. Tarih boyun-
ca bu gibi olaylar hep Müslümanla-
rın başına gelmiştir. Çanakkale’de, 
Trablusgarp’ta, Yemen’de yüz 
binlerce Müslüman şehit edildi. 
Balkanlar da yüzyıllarca kanla-
rın aktığı stratejik bir bölge oldu. 
Balkanlarda, Türk ve Müslüman 
hakimiyeti, İslam kültürünün 
yerleşmesi buralardaki kavganın 
asıl sebebi oldu. Bunlar her kavga 
için bir bahane buldular. 1. Murad 
Hüdavendigar’ın Kosova’yı fethet-
mesinden sonra 550 yıl bu coğ-
rafyada huzur hakim oldu. Ancak 
Sırplar yerlerinde durmadı. 600. 
yılında Kosova meydanında inti-

kam yemini ettiler. Oraya intikam 
anıtları diktiler. Sonrasında da bu 
olaylar başladı” dedi.
Daha sonra söz alan Bosna Hersek 
Federasyonu Arşivi Genel Müdürü 
Adamir Jerkoviç, Srebrenitza tra-
jedisinin 16. senesinin olduğunu, 
yıllardır tüm dünyaya bu korkunç 
insanlık suçunu ve soykırımını an-
lattıklarını söyledi. Şehit olanların 
tek suçunun Müslüman olmak ol-
duğunu belirten Jerkoviç, “Maale-
sef bugün hala kimin suçlu ve ne 
için olduğu ortadayken dünyayı 
sarsan bu evrensel suçu kanıtla-

mak zorunda bırakılıyoruz. Bosna 
Hersek’te yaşananlar, zalimlere 
özgürlük, hukuk ve haklar hak-
kında konuşmalarına ve dünyayı 
kendi adetlerine göre şekillen-
dirmelerine izin verildiği zaman 
nelerin olabileceğini göstermiştir. 

O soykırımın baş celladı olan Sırp 
ordusunun generali Ratko Mladiç 
tutuklanmış bulunuyor. Ancak 
bizler sadece işleri yürütenlerin 
tutuklanmasını yeterli bulmuyo-
ruz. Tüm sistemin ele alınması 
gerekir” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele 
kesimiyle fotoğraf sergisi ziyarete 
açıldı. 23 fotoğrafın yer aldığı ser-
gide, ziyaretçiler Srebrenitsa’da 
yaşanan katliamı tüm acılarıyla 
hissetti. Sergiyi gezen Başkan Al-
tepe, fotoğraflar hakkında Adamir 
Jerkoviç’ten bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Bursa Kent Kon-

seyi, Bursa Valiliği İl Özürlüler 
Kurulu, Engelliler Kültür Sanat 
Derneği’nin (ENSADER) orta-
ğı olduğu ve Sosyal Politikalar 
Merkezi Derneği’nin (SOMER) 
koordinasyonunda yürütülen 
‘Engelimiz Kent Olmasın’ projesi 
kapsamında düzenlenen fotoğraf 
yarışmasında dereceye girenler 
ödüllerini aldı. Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi (Merinos) Hüda-
vendigar Salonu’ndaki tören, 25 
fotoğrafın yer aldığı sergi açılışıy-
la başladı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, insan odak-
lı çalışmalar yürüttüklerini, 
Bursa’da yaşayan her kesimin 
hayatını kolaylaştırmak istedik-
lerini söyledi. Engellilerin kentte 
karşılaştıkları sıkıntıları gösteren 
fotoğraf sergisinin de anlamlı ol-
duğunu belirten Başkan Altepe, 
bu önemli projeye emek veren 
herkese teşekkür etti.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Meh-
met Semih Pala ise, engelli vatan-
daşların günlük hayatta karşılaş-
tıkları sıkıntılara dikkat çekmek 

amacıyla fotoğraf yarışmasının 
düzenlendiğini belirterek, va-
tandaşların projeye büyük ilgi 
gösterdiğini, yapılan değerlen-
dirme sonucunda 25 fotoğrafın 
sergilenmeye değer bulundu-
ğunu ifade etti. Konuşmaların 
ardından ‘Engelimiz Kent Ol-
masın’ projesi kapsamında dü-
zenlenen fotoğraf yarışmasının 
jüri üyeliğini yapan ENSADER 
Başkanı Ayhan Zenbilci, Bursa 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa 
Tıkız, Bursa Kent Konseyi Fo-
toğraf İmece Topluluğu Temsil-
cisi Hüseyin Ceylan ve Temsilci 
Yardımcısı Serap Yavuz, Bursa 
Fotoğraf Sanatı Derneği (BUF-
SAD) Yürütme Kurulu Üyesi Mu-
rat Karaman’a teşekkür belgele-
ri verildi.

Sırp askerlerinin 1995 yılında gerçekleştirdiği 
‘Srebrenitsa Katliamı’nda şehit olan Bosnalı 
Müslümanlar, Bursa’da açılan fotoğraf sergisiyle 
anıldı.

Engellilerin kent yaşamında karşılaştıkları fi-
ziksel ve mimari sorunları konu alan ‘Engelimiz 
Kent Olmasın’ fotoğraf yarışmasında dereceye 
girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

ç
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Akçalar Mezbahası gün sayıyor

Bursa Kent Konseyi’nden
kadınlara destek

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Akça-

lar bölgesine ekonomik açıdan 
önemli katkılar sağlayacak mez-
bahanın inşaatında incelemeler-
de bulundu. Hizmetlerini şeh-
rin dört bir yanına ulaştırmayı 
amaçladıklarını kaydeden Baş-
kan Altepe, Akçalar mezbahası-
nın kısa süre içinde bitirileceğini 
belirterek, “Bursa’nın tüm eksik-
liklerinin giderilmesi konusunda 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ak-
çalar hayvancılık yönünden en 
önemli bölgelerimizden biri. Bu 
bölgenin ekonomisinin atarda-
marı konumunda olan mezbaha, 
bölgeye hayat veriyor. Daha önce 
ilçe belediyesinin işletmesinde 
olan mezbahanın ruhsatı iptal 
edilmişti. Büyükşehir Belediyesi 
olarak ruhsatı yeniledik,. Tesisin 
yenilenme çalışması ise hızla de-

vam ediyor” dedi.
2 ayda tamamlanacak
Mezbahanın yenilenmesinde 
farklı kurum ve kuruluşlarla bir-
likte çalıştıklarının altını çizen 
Başkan Altepe, Bursa Ticaret 
Borsası’nın desteğiyle Büyük-
şehir Belediyesi olarak Akçalar 
mezbahasının 2 ay içerisinde 
hizmet verir hale geleceğini kay-
detti. Hızla devam eden çalışma-
lar kapsamında demode siste-
min komple sökülüp paslanmaz 
kaplamalı malzemeden yapıla-
cağını, mekanik sistemlerin ise 
değiştirileceğini belirten Başkan 
Altepe, iç duvar kaplamaların-
dan fayans ve seramiğine kadar 
her türlü ekipmanın da yenile-
neceğini ifade etti. 
İç ve dış tesisattan, çatıya ka-
dar her köşesi yenilenecek olan 
mezbahanın sağlıklı bir yapıya 

kavuşacağını ifade eden Başkan 
Altepe, “Çalışmaların tamam-
lanmasıyla Akçalar mezbahası, 
sağlıklı kullanılabilir ve modern 
bir yapıya sahip olacak. Hedefi-

miz, en geç 2 ay içerisinde inşaat 
çalışmalarını bitirip, mezbahayı 
hizmete açmak” dedi.
Hijyenik şartların oluşturulacağı 
mezbahanın Akçalar bölgesine 

ekonomik anlamda da katkı sağ-
layacağını vurgulayan Başkan 
Altepe, mezbahanın Büyükşehir 
Belediyesi’nin kontrol ve yöneti-
minde hizmet vereceğini bildirdi. 

Tayyare Kültür Merke-
zi’nde (TKM) gerçekleşti-

rilen konferansa, Kent Konseyi 
Kadın Meclisi üyeleriyle bera-
ber çok sayıda vatandaş katıldı. 
Konferansın açılışında konuşan 
Bursa Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Başkanı Kadriye Sarıbıyık, 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bursa’da yaşayan ka-
dınların kendi sıkıntılarına sa-
hip çıkmaları gerektiğini söyle-
yen Başkan Sarıbıyık, bu yüzden 
karar alma süreçlerine katılımı 
sağlamak amacıyla bir araya 
geldiklerini belirtti. Sarıbıyık, 
Kadın Meclisi’nin birçok farklı 
kurumu temsil eden kadınların 
bir araya geldiği demokratik bir 
yapı olduğunu vurguladı. Bursa 
Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 
hukuk, sağlık, eğitim, istihdam 
ve siyaset alanlarında faaliyet 
gösteren çalışma grupları bu-

lunduğunu anlatan Sarıbıyık, 
“Sağlıklı yaşam insan hayatının 
en temel hakkıdır. Bu düşünce-
lerimiz sebebiyle Kadın Meclisi 
ve Doruk Hastanesi ortaklığın-
da düzenlemiş olduğumuz Ka-
dın Hastalıkları ve Ürojinekoloji 
konulu konferansımızın tüm 
kadınlara faydalı olacağına ina-
nıyorum” dedi.
Konferansa konuşmacı olarak 
katılan Doruk Hastanesi’nden 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Doç. Dr. Erdoğan Aslan, 
‘ürojinekoloji, ürojinekolog ve 
ürojinekoloji’ kapsamına giren 
hastalıklar hakkında bilgi verdi.
Konferansın sonunda Bursa 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Baş-
kanı Kadriye Sarıbıyık ve yürüt-
me kurulu üyeleri, konuşmacı 
Doç. Dr. Erdoğan Aslan’a teşek-
kür belgesi takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşe-
sine yaptığı yatırımlar kapsamında Akçalar 
mezbahasını yenileme çalışmalarını hızla sür-
dürüyor.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Kadın Meclisi, kadınlara yönelik bilgi-
lendirme toplantıları sürdürüyor. Doruk Hasta-
nesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta kadın-
lara ürojinekoloji hakkında bilgi verildi.

ç

ç
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Nilüfer Yaylacık Camii Restore Ediliyor
ç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en önemli anıtsal yapılarından 
biri olan Ulu Cami’de başlatılan cephe temizleme ve çevre düzenlemeleri ta-
mamlandı. Ulu Cami’nin, 1958 yılındaki çarşı yangınında büyük zarar gören iki 
ahşap şadırvanı da ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan tarihi ve kültürel miras çalışma-
ları kapsamında ele alınan Cık-cık 
Hamamı’nın restorasyon çalışmaları-
na başlandı. 

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altepe, 
geçmişte medrese talebelerine ücretsiz ola-

rak hizmet veren hamamın yeniden aynı şekilde 
hizmete açılacağını söyledi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesindeki sultan 
külliyelerini de himayesi altına alan Büyükşehir 
Belediyesi, Hüdavendigar Külliyesi’nin bir parçası 
olan Cık Cık Hamamı’nda da restorasyon çalışma-
larını başlattı. Restorasyon çalışmalarını yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yapının tarihi hakkında bilgiler verdi. Os-
manlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigar tarafından 
1366 yılında yaptırılan 1. Murat Camii’nin, med-
rese olarak kullanılan üst katında eğitim gören 
talebelerin kullanması amacıyla yaptırılan ve üc-
retsiz olması nedeniyle ‘Gir-Çık Hamamı’ olarak 
adlandırıldığını dile getiren Başkan Altepe, tarihi 
yapının günümüze ise ‘Cık Cık Hamamı’ olarak ta-
şındığını vurguladı.

Aslına uygun 
hizmet verecek
Caminin üst katı 
1914 yılına kadar 
medrese olarak 
kullanılırken, cami-
nin hemen yanında 
bulunan ve önceleri 

öğrencilere, daha sonraları ise bekarlara hizmet 
veren hamam, zaman içinde deprem ve yangınlar-
da kısmen yıkıldı. Hüdavendigar Külliyesi müşte-
milatı arasında yer alan harabe görümündeki Cık 
cık Hamamı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yine aslına uygun hale getiriliyor. Tarihi ve kültü-
rel mirası ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında 
ele aldıkları projenin hızla ilerlediğini ifade eden 
Başkan Altepe, geçmişte hamam ve tuvalet olarak 
kullanılan yapıda, yine hamam, tuvaletler ve ab-
dest alma ünitelerinin yer alacağını kaydetti. Res-
torasyon çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı 
hedeflediklerini dile getiren Başkan Altepe, “Tari-
hi yapı aslına uygun olarak, camiye gelenlere, çev-
re halkına ücretsiz olarak hizmet verecek. Sultan 
Külliyelerinin bakım ve onarımları kapsamında 
ele aldığımız bu proje, aynı zamanda tarihi bölge-
ye ayrı bir değer katacak” dedi.

Osmanlı’nın ilk eserlerini 
verdiği Bursa’da 1402 yılın-

da Yıldırım Beyazıt Han tarafından 
yaptırılan Ulu Camii’nde, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından başlatı-
lan cephe temizleme ve çevre dü-
zenleme çalışmaları tamamlandı. 
Çalışmalar kapsamında cenaze na-
mazının kılındığı alanda çitle çev-
rili yeşil alan yeniden düzenlendi 
ve tören yapılan alan genişletildi. 
Yeşil alandaki ağaçlar korunurken, 
bölgedeki toprak zemin kaldırılıp, 
abdest alma çeşmeleri daha geri-
ye alınarak daha fazla cemaatin 
rahatça cenaze, cuma ve bayram 
namazı kılabileceği büyük bir 
alan ortaya çıkarıldı. Ayrıca zemin 
yarım metre aşağıya indirilerek 
caminin dışındaki su tahliyesini 
sağlayan drenaj kanalları yeniden 
aktif hale getirildi. Çalışmalar kap-
samında Ulu Cami’nin kuzeyin-
deki alt avluda bulunan ve 1958 
yılındaki çarşı yangınında büyük 
zarar gören şadırvanların üzerle-
ri, orijinalinde olduğu gibi ahşap 
kubbelerle örtülerek ihtişamlı bir 
görüntüye kavuşturuldu.
En önemli buluşma mabedi
Yıldırım Beyazıt Han tarafından 
yaptırılan, ilk Cuma namazını 
Somuncu Baba’nın kıldırdığı ve 
Süleyman Çelebi’nin de imamlık 
yaptığı Ulu Cami’nin Bursa’nın en 
önemli değerlerinden biri oldu-
ğunu hatırlatan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, Cuma 
namazının ardından vatandaşlara 
pilav ikram etti. Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
AK Parti Milletvekilleri Mustafa 
Öztürk, Hakan Çavuşoğlu ve İsmet 
Su, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, 
Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı 
ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 
etkinlikte konuşan Başkan Altepe, 
Ulu Cami’nin Bursa’ya yakışır hale 

getirildiğini kaydetti. Bursa’ya ge-
len yerli ve yabancı turistlerin ilk 
durağının Ulu Cami olduğunu dile 
getiren Başkan Altepe, “Cami çev-
resindeki yaklaşık 2 bin metrekare 
alanlı avluyu yeniden düzenledik. 
Vatandaşlarımız hem avluda ra-
hatlıkla namaz kılabilecek hem de 
yürüyebilecek. Bunun yanında çar-
şı yangınında kül olan şadırvanla-
rın ahşap kubbeleri de yeniden 

düzenlendi” dedi.
Törene katılan Bursa Milletvekille-
ri Mustafa Öztürk ile Hakan Çavu-
şoğlu da özellikle son iki dönemdir 
Bursa’da tarihi ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılması yönünde önem-
li çalışmalar yapıldığını belirterek, 
başta Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Özgün mimari özellik-
lerini bugüne kadar 

taşımayı başaran ancak 
günümüzde harabe halinde 
kaderini bekleyen Nilüfer’e 
bağlı Yaylacık Köyü’ndeki 
tarihi camii, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
restore ediliyor. Osmanlı 
mimarisinden güzel örnek-
lerin yer aldığı anıtsal yapı-
nın restorasyonu yılsonuna 
kadar tamamlanacak.
Tarihi yapıda sürdürülen restoras-
yon çalışmalarını yerinde incele-
yen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yapının yıkılmak-
tan kurtarılması için çalışmaları 
bir an önce başlattıklarını söyle-
di. Kısa bir süre içinde özgün bir 
esere kavuşacaklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Yapının durumu 
aciliyet arz ettiği için temel atma 

töreni yapamadan işe başladık ve 
bugün önemli bir mesafe kat ettik. 
Sanıyorum önümüzdeki birkaç ay 
içinde tarihi yapının restorasyonu 
tamamlanmış olacak. Nilüfer Yay-
lacık Köyü, mevcut yeni camiinin 
yanı sıra, çok özel bir yapı olan bu 
camiye de kavuşmuş olacak. Tarihi 
bir değerin yıkılıp yok olmaktan 
kurtarılıp günümüze kazandırıl-
ması anlamında önemli bir çalış-

mayı daha tamamlayaca-
ğız” dedi.
Camiinin üzerindeki tüm 
yüklerin alındığını, daha 
önce çatlamış olan mina-
renin de belli bir noktaya 
kadar sökülerek yeniden 
yapıldığını kaydeden Baş-
kan Altepe, “Tarihi mira-
sın korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasına 
yönelik çalışmalarımız 
merkezde çok yoğun bir 

şekilde sürüyor. Bunun yanında 
Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik, 
Nilüfer, Yıldırım ve Osmanga-
zi’deki tarihi değerlerimiz birer 
birer ayağa kaldırılacak. Nilüfer’e 
bağlı Yaylacık Köyü’ndeki bir 
anıtsal değerimizi kurtararak 
hem bu köye hem de Nilüfer’e 
önemli bir eser kazandırmış ola-
cağız” diye konuştu.

6 asırlık gelenek
Cık Cık hamamında 
yaşatılacak

Ulucami ilk günkü
ihtişamına kavuştu

ç

ç



Temmuz 2011 Sehir Postası
.

. 13

Tuluyhan Uğurlu ile 
Bursa’da Zaman

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirakle-

rinden Kültür AŞ’nin or-
ganizasyonuyla Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) sahne 
alan ünlü Piyanist Tuluy-
han Uğurlu, Bursa’nın 
dünü, bugünü, yarını ve 
tüm değerlerinin anla-
tıldığı ‘Bursa’da Zaman’ 
adlı eseriyle dinleyenlere 
unutulmaz saatler yaşattı. 
Bursa Mehter Takımı’nın 
da sahne aldığı konserde, 
ünlü piyanist Bursalılara 
hem görsel şölen, hem de 
müzik ziyafeti yaşattı.
Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın ‘Bursa’da Zaman’ 
adlı şiirin dizeleriyle baş-

layan konserde, Bursa’nın 
mitolojisi, Osmanlı Dev-
leti tarafından fethedilişi, 
Cumhuriyet’in ilk yılları, 
girişimci ruhu, bugünü ve 
Bursa’nın yarına dönük 
hedefleri, Piyanist Tuluy-
han Uğurlu’nun muhte-
şem performansı ve gör-
sel sunumlarla anlatıldı. 
Konserde, Bursa’nın Os-
manlı Devleti tarafından 
fethi ise Bursa Mehter 
Takımı’nın ünlü piyaniste 
eşlik etmesiyle dinleyen-
lere yaşatıldı. Dinleyenleri 
konser boyunca zamanda 
yolculuk yaptıran Tuluy-
han Uğurlu, konserin so-
nunda ayakta alkışlandı.

Yaz boyunca kent 
merkezine uzak 

çevre ilçe ve yerleşimlere 
tiyatro keyfini taşıyacak 
olan Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatrosu, 
Teodor Kasap’ın yazdığı 
oyundan derlenen ‘Pinti’ 
oyununu sanatseverlerle 
buluşturdu. Parayı yaşa-
mının merkezinde tutan 
cimri bir adamın öykü-
sünün anlatıldığı oyun, 
Seferiışıklar Köyü’nde 
vatandaşlardan büyük 
ilgi gördü. Geçen yıl, 33 
oyunla 22 bin kişiye ula-
şan Şehir Tiyatrosu, bu 
sene de tiyatro sanatını 
vatandaşların ayağına 
kadar götürerek, sanat-

severlerden tam not alı-
yor. Seferiışıklar’ın yanı 
sıra bu hafta Gündoğdu 
ve Akçalar’da da sah-
nelenen Pinti’yi izleyen 
vatandaşlar, başarılı per-
formanslarıyla dikkat 
çeken sanatçıları alkış-
larıyla ödüllendirirken, 
tiyatroyla tanışmalarına 
olanak sunan Büyükşehir 
Belediyesi’ne de teşekkür 
ettiler.
Pinti, Seferiışıklar’ın ar-
dından Göynükbelen, Er-
doğan, Kayapa, Güngören, 
Kozluören, Büyükorhan, 
Kayapa, Kozluören, ve 
Harmancık’ta da sahne-
lendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, “Her Yer Tiyatro, Her Yerde 
Tiyatro” projesi kapsamında gerçekleş-
tirilen yaz turnesine, Seferiışıklar Köyü 
ile başladı.

Köylerde
tiyatro coşkusu

ç

ç

Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından ger-
çekleştirilen ´25. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması´, coşkulu bir 
kapanış töreniyle son buldu. Yarışmada başarılı performanslarıyla dikkati çeken 
Gürcistan ekibi, birinciliğe hak kazanarak ‘Altın Karagöz’ ödülünün de sahibi oldu.

Bursa’ya 35 farklı ülkeden ge-
len halk dansları ekiplerini 

aynı sahnede buluşturan ‘25. Ulus-
lararası Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’, tüm dünyaya dostluk ve 
barış mesajları gönderdi. Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 35 ülkeden 
gelen 1200 dansçı ve müzisyenin 
gösterilerini sunduğu yarışmada fi-
nale kalan 15 gruptan, Gürcistan eki-
bi birinci ve Yunanistan ekibi ikinci 
olurken; üçüncülüğü de Rusya ekibi 
kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, dereceye giren 
ekiplere ödüllerini takdim ederek, 
Bursa’da 25 yıldır dünya ülkelerini 
buluşturan ‘Uluslararası Altın Ka-
ragöz Halk Dansları Yarışması’nda 
dünyanın bütün renklerinin bir ara-
ya geldiğini, dostluk, kardeşlik ve ba-
rış mesajlarının da Bursa’dan dünya-
ya verildiğini kaydetti.
Ödüller sahibini buldu
Yarışmanın birincisi olan Gürcistan 
ekibine ‘Altın Karagöz’ ile 5 bin Euro 
para ödülünü veren Başkan Altepe, 
Yunanistan’a ‘Gümüş Karagöz’ ile 
3 bin Euro para ödülünü ve Rusya 
Federasyonu’na da üçüncülük ödülü 
olan ‘Bronz Karagöz’ ile 2 bin Euro 
para ödülünü takdim etti. BKSTV 
Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez 
de mansiyon kazanan Romanya, Slo-
vakya ve Endonezya ekiplerine biner 
dolarlık para ödüllerini verdi. 
Ödül töreninin ardından Gürcis-
tan ekibi büyük ilgi gören gös-
terisini bir kez daha sahnele-
di. Bursalılar da yarışmanın 
şampiyonu olan dansçıları 
ayakta alkışladı.
Büyükşehir Belediye-
si Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu’nun özel bir gös-
teriyle renk kattığı yarış-
mada Azerbaycan, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Cibuti, 
Çeçenistan, Çin, Çuvaşistan, 
Endonezya, Fransa, Gürcis-
tan, Hırvatistan, Hindistan, 
İrlanda, İskoçya, Karadağ, 
Kazakistan, Kosova, 
Kosta Rika, KKTC, 
Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Makedonya, Meksika, 
Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, 
Rusya Federasyonu, Senegal, Slovak-
ya, Slovenya, Tayland, Venezuela ve 
Yunanistan’dan gelen halk dansları 

ekipleri de ‘Altın Karagöz’ için yete-
neklerini yarıştırdı.
Heyecanlı saatlerin yaşandığı final-
de, Uluslararası Altın Karagöz Halk 

Dansları Yarışması Genel Koordi-
natörü ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Sanatçısı Şinasi 
Pala ile alanla-

rında uzman jüri üyeleri Hironobu 
Senzaki, Andrea Vincze, Janos Muc-
si, Nino Lauretta, Dieter Wagner ve 
Daniela Ivanova ile Devlet Sanatçısı 
Mustafa Turan’ın jüri başkanlığında 

yarışmacı ülkelerin performansları-
nı değerlendirdi.
Finalde yarışmaya katılan tüm ekip-
lere katılım belgeleri ile Altın Ka-
ragöz 50. yıl anahtarları armağan 
edildi. Halk danslarına gönül veren 
çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği 
yarışma, müzikle ritmin coşkulu bu-
luşmasına ev sahipliği yaptı.

ç

25. Altın Karagöz
Gürcistan’a gitti
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Uluabat su sporlarının 
merkezi oluyor

Emek’te spora taze kan

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün altyapısını oluşturan 

Canaydın İlköğretim Okulu’nun bayan 
voleybol takımı, ‘Küçük Kızlar Okulla-
rarası Voleybol Turnuvası’nda Türkiye 
Şampiyonu olarak Bursa’nın göğsünü 
kabarttı. Türkiye genelinde 3 bin okulu 
geride bırakarak ‘Türkiye Şampiyonu’ 
olan sporcular, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe’yi ziya-
ret etti. Genç sporcular, Tarihi Beledi-
ye Binası’nda ziyaret ettikleri Başkan 
Altepe’ye şampiyonluk kupasını ve şam-
piyonluk maçını oynadıkları voleybol 
topunu hediye ettiler.

Büyükşehir Bele-
diyespor Kulübü 
Başkan Yardım-
cısı İlhan Satık, 
Belediyespor Ku-
lübü yöneticileri, 
takımın teknik 
sorumlusu Emin 
İmen, antrenör 
Serdar Şentürk 
ve yardımcı ant-

renör Nihal Akırmak ile 12 yaşındaki 
sporcular Selay Çalışkan, Yaren Uçan, 
Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, Ecem Tal-
gır, Simge Şen, Esin Kocancı, Yağmur 
Önder ve Sena Aslan kendilerine verdik-
leri destekten dolayı Başkan Altepe’ye 
teşekkür ettiler.
“Emek verildiğinde başarı geliyor”
Başkan Recep Altepe, gençlerin spo-
ra yönelmelerinin önemine değinerek 
Bursa’da yapılan spor yatırımlarının, 
kentin sportif başarısını yükselteceğini 
söyledi. Küçük sporcuların başarılarının 
devam edeceğine inandığını kaydeden 
Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi 
olarak spor alanında futbolun dışında-
ki diğer branşlarda da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bursa’nın her alanda iyi 
noktada olmasını hedefliyoruz. Güzel 
kadrolar var. Emek verildiğinde başarı 
geliyor. Karşınıza hangi rakip çıkarsa 
çıksın sonuç iyi oluyor” dedi.
Okul başarısı da önemli
Spor yaparken aynı zamanda okul başa-
rısının da önemli olduğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, “Kendinizi iyi yetiştir-
meniz ve geliştirmeniz gerekiyor. İleride 
sporcu kimliğinizin yanı sıra kariyerli 
ve meslek sahibi bireyler olmanız da 
önemli. Bu noktada örnek olmalısınız. 
Boşa vakit harcamadan spor ve eğitim 
yaşamınıza da ağırlık verip, başarılı 
olarak şehre katkıda bulunmanız, milli 
takımda oynamanız toplumun en çok 
değer verdiği konulardandır” diye ko-
nuştu.
Başkan Altepe, gençlere bundan son-
ra da rehavete kapılmadan başarılar 
elde etmeleri konusunda tavsiyelerde 
bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin da-
veti üzerine Bursa’ya gelen 

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı 
Prof.Dr. Sami Mengütay, uluslara-
rası parkur özelliğine sahip olan 
Uluabat’ı müsabaka takvimine aldık-
larını ve hazırlıkların tamamlanma-
sı halinde önümüzdeki yıl Türkiye 
Şampiyonası’nın Uluabat’ta yapılabi-
leceğini söyledi.
Bursa’nın doğal kaynaklarını etkin 
bir şekilde kullanmayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü 
ile Marmara Denizi’ni birbirine bağ-
layan 38 kilometrelik kanalı turizme 
kazandırma projesine hız verdi. 
Kano sporunda uluslararası parkur 
için 1 kilometre uzunluğunda düz 
hat olması gerektiğini dile getiren 
Prof.Dr. Mengütay, İzmir karayolu 
köprüsü ile göl arasındaki mesafenin 
uluslararası müsabakalar için uy-
gun olduğunu söyledi. Denize kadar 
olan 38 kilometrelik hattın ise kano 
maratonlar için ideal olduğunu ifade 
eden Mengütay, “İncelediğimiz bölge 
uluslararası parkur özelliğine sa-
hip ancak bu bölgede sporcular için 
soyunma kabinleri, küçük isteleler, 
yürüyüş yolları gibi rekreatif çalış-

malar yapılması gerekli. Büyükşehir 
Belediyemizle koordineli bir şekilde 
bunları kısa sürede tamamlayabili-
riz. İlk etapta ulusal ölçekli müsaba-
kaları burada başlatabiliriz” dedi.
Türkiye şampiyonasının bu yıl Tem-
muz ayında Adapazarı’nda yapıla-
cağını hatırlatan Prof.Dr. Mengütay, 
gerekli hazırlıkların tamamlanması 
halinde önümüzdeki yıl Türkiye 
Şampiyonluğu’nun Uluabat’ta yapı-
labileceğini müjdeledi. Kano sporu-
na olan ilginin her geçen gün arttı-
ğını hatırlatan Mengütay, “İlk etapta 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ku-

pası düzenleyerek, bu bölgeye ilgiyi 
çekebiliriz. Bunun için çalışmaları 
başlatalım. Böylelikle gençlerimizin 
su sporlarına olan ilgisini de artırmış 
olabiliriz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ise, “Kano Federasyonu Baş-
kanımız bölgeyi müsabakalar için 
uygun buldu. Bizim hedefimiz de 
buraya canlılık kazandırmak, bura-
ya olan ilgiyi artırmak. Bursa’nın bu 
değerini de en iyi şekilde kullanmayı 
hedefliyoruz. Bu çalışmalarla Ulua-
bat, su sporlarının merkezi olacak” 
dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Emek 

Spor futbol sahası yanında temeli 
atılan spor tesislerinin Bursa’nın in-
cisi Emek’e stadyum olarak hizmet 
vereceğini söyledi. Emek bölgesinin 
bu sayede spor alanında önemli bir 
yatırım kazanacağını vurgulayan 
Başkan Altepe, “Sizler bize her za-
man destek oluyorsunuz. Sizler 
bize destek verdiğiniz sürece bizler 
de size hizmetlerimizi yağdıracağız. 
Bu alan daha önce antrenman saha-
sı olarak kullanılıyordu. Suni çim 
kullanılarak yenilenecek olan alan 
Emek’in yanı sıra bölge spor kulüp-
lerinin de kullanabileceği bir tesis 
olacak” diye konuştu.
Avrupa standartlarında 
tesisler oluşturuluyor
Spor tesisleriyle her mahallede yeni 
heyecanlar yaşandığını söyleyen 
Başkan Altepe, “Emek’te bundan 
sonra maçlarını bu statta yapacak. 
Bursa’nın spor kenti olması yolun-
da önemli bir adım olarak takımlar, 
kendi taraftarıyla maçları gerçek-
leştirebilecek. Bu sayede eski bir-

lik ve bütünlük yeniden sağlanmış 
olacak. Bursa’mıza yakışan bu güzel 
havanın korunmasıdır” dedi.
Bursa’nın geleceğinin sağlıklı ol-
ması için gençlerin spora yönlen-
dirilmesi gerektiğini de vurgulayan 
Başkan Altepe, “Emek Spor Kulü-
bü başta olmak üzere tüm mahal-
lerlere ve spor kulüplerine spor 
alanları yapmaya gayret ediyoruz. 
Bursa’nın uluslararası alanda da 
etkin bir spor kenti olması için ça-
lışıyoruz. Velodrom, kapalı atletizm 
stadı, büyük su kayağı tesislerimiz 
ve Uludağ’da yapılacak spor alanla-

rıyla spor kenti Bursa’nın altyapısı-
nı oluşturuyoruz” diye konuştu.
Emek Spor Tesisleri’nde Emek Spor 
Kulübü sporcuları, futbol, basket-
bol, taekvando ve karate branşları 
çalışmalarını yapacak olup, kulüp 
için yapılacak futbol sahası da 90 X 
60 metre ebatlarında olacak. 55 mi-
limetre suni çimle kaplanacak olan 
sahaya ayrıca 100 kişilik tribün de 
yapılacak. Çevresi telle örülecek 
olan sahanın çevre düzenlemesi de 
yapılacak. İnşaatı Maça İnşaat’ın 
gerçekleştireceği tesis, 150 günde 
tamamlanacak.

Voleybolcular
şampiyon

ç
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ç

Bursa Büyükşehir Belediyes-
por Kulübü voleybolcuları, 
‘Küçük Kızlar Okullararası Vo-
leybol Turnuvası’nda ‘Türkiye 
Şampiyonu’ oldu. Genç spor-
cular, şampiyonluk kupasını 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uluabat’ı Marmara Denizi’ne bağlayan kanalı 
turizme açma projesi kapsamında ilk somut adım atıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek Spor Tesisleri’nin 
temeli törenle atıldı.
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‘Bursa spor kenti olacak’

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den BURFAŞ tarafından işletilen 

Havuzlupark Sosyal Tesisi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin titiz çalışmalarıyla yeni-
lenerek yaz sezonuna başladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından üze-
ri kapatılan ve 12 ay boyunca Bur-
salılara havuz keyfi yaşatacak olan 
Havuzlupark’ta oluşturulan restoran, 
kafe ve kır düğünü alanı ile de vatandaş-
lara nezih bir mekânda özel günlerini 
yaşama imkânı sağlanıyor. Güler yüzlü 
hizmeti ekonomik koşullarda sunan ve 
en güzel hayalleri gerçeğe dönüştüren 
organizasyonlar için modernize edilen 
Havuzlupark, Bursalıları bekliyor.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren BUR-
FAŞ Genel Müdürü Mustafa Çaltılı, 
tüm vatandaşları Havuzlupark Sosyal 
Tesisleri’ne davet ederken, kârı değil 
Bursalıların memnuniyetine odaklı hiz-
met sunmayı amaçladıklarını söyledi. 
Çaltılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
her zaman vatandaşların hizmetinde 
olduğunu da sözlerine ekleyerek, me-
kanın çatısını da zamanla yükselterek 
daha iyi hizmet vermeyi planladıklarını 
ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bursa’da açılış-

ların ve temel atma törenlerinin devam 
ettiğini belirterek, “Bizler Bursa’yı ve 
Bursalıları seviyoruz. Bu kente hizmet 
etmekten onur duyuyoruz. Her kurdu-
ğumuz tesis başarıyı da beraberinde 
getiriyor. Bursa’nın hangi okuluna spor 
salonu yapılıyorsa ve hangi semte tesis 
kuruluyorsa orada sportif başarı artı-
yor. Misyonumuzu yerine getiriyoruz. 
Bu tesislerin hem okul öğrencileri, hem 
mahalle gençliği tarafından en yoğun 
ve verimli şekilde değerlendirilmesi 
hedefimiz” diye konuştu.
Şehir merkezinin kimlik değiştirdiği-
ne dikkat çeken Başkan Altepe, “Bursa 
artık sözde değil gerçekten gelişmiş 
bir Avrupa kenti olarak örnek olma yo-
lunda ilerliyor. Hedefimiz sosyal donatı 
alanlarının Bursa’nın her köşesinde 
olmasıdır. Vatandaşlarımızın semtlere 
yaya mesafede yapılan spor tesislerin-
den sosyal ve kültürel tesislere kadar 
her alanda yararlanması için çalışmala-
rımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Bursa’nın spor kenti kimliğiyle Avrupa 
liglerinde boy gösterdiğini vurgulayan 
ve Bursa’nın adının dünyada duyulması 
noktasında Bursaspor’un şampiyonlu-
ğunun önemini hatırlatan Başkan Alte-
pe, “Bursa’nın Avrupa’ya çıkması, dün-
yaya açılması amacımızdı. Bursa, artık 
Avrupa ve dünya tarafından tanınmaya 
başladı. Bunlar temennilerle olmuyor. 
Sağlıklı bir kent oluşumunda, milli ta-
kımlara ve olimpiyatlara sporcu gönde-
ren Bursa olma yolunda, tüm merkezi 
yönetim ve ilçe belediyelerimizle bir-
likte sporun lokomotifi olmaya devam 
ediyoruz. Başta salon sporları olmak 
birçok branşta yoğun bir şekilde faali-
yetlerimiz sürüyor” dedi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
başarılarına da değinen Başkan Alte-

pe, Büyükşehir Belediyesi’nin amatör 
spor kulüplerine verdiği desteği hatır-
latarak, “Başarı elde etmek için tesis-
ler gerekiyor. Yeni tesisler yapıldıkça 
Bursa’nın başarısı artıyor. Yatırımlar-
la daha ileri noktalara geleceğiz. Her 
semtte yaya mesafede gidilecek kapalı 
yüzme havuzlarını da birer birer ger-
çekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak başladığımız, devam eden ve ta-
mamlanan 84 projemiz var. 5 yıl içinde 
Bursa’da 100’ün üzerinde tesise ulaşa-

cağız” şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, Süleyman Çelebi Lise-
si Spor Salonu’nun 720 metrekarelik 
alanda inşa edildiğini, 450 metrekare-
lik oyun alanı ve 270 metrekare idari 
binanın bulunduğunu ve 1,4 milyon TL 
(1,4 trilyon) maliyetinin olduğunu, çe-
lik çatı sistemli oyun alanının yanı sıra 
idari binanın ahşap oturtma çatıdan 
yapıldığını ve inşaatın Bora Yapı tara-
fından gerçekleştirildiğini söyledi.

Vadinin daha etkin kullanılması 
ve binicilik sporunun toplumun 

tüm kesimlerine yayılmasını amaçla-
yan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Atlı 
Spor Kulübü ile işbirliği yaparak vatan-
daşları atlı sporlarla buluşturuyor.
Bursa’da futbol dışındaki tüm spor 
branşlarının geliştirilmesi amacıyla 
farklı projeler uygulayan Büyükşehir 
Belediyesi, binicilik sporunu da 7’den 
70’e tüm Bursalılarla buluşturuyor. Bu 
amaçla Bursa Atlı Spor Kulübü ile iş-
birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, iki 
yakın çevre yolu arasında kalan kentin 
en ayrıcalıklı rekreasyon alanı olan Ni-
lüfer Vadisi’ni binicilik sporuna açıyor.
Bursa’nın yeni cazibe merkezi
Nilüfer Vadisi’nde projenin tanıtım 
toplantısına eşi Hüsniye Altepe ile bir-
likte at arabasıyla gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer 
Vadisi’ni yeni bir cazibe merkezi hali-
ne getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 
Çevre yolları arasından geçen Nilüfer 
Çayı’nın çevresinin güzel bir rekreas-
yon alanı haline getirildiğini hatırla-
tan Başkan Altepe, “Gerek tarihimizde 
gerekse bugün atların hayatımızda 
önemli bir yeri oldu. Moskova, Paris, 
Londra gibi merkezlerde atlar kent 
hayatıyla bütünleştiriliyor. Atlı sporlar 
gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. 
Biz de bu bölgeye ilave tesisler yapa-

rak, kentimize atlı gezi alanı kazandırı-
yoruz. Böylece burası hem aktif olarak 
kullanılacak hem de halkımız binicilik 
sporu ile tanıyacak. Bursa Atlı Spor Ku-
lübü tarafından burada temel binicilik 
eğitimi alacak olan vatandaşlarımız, 
vadiyi atlarla gezerek bu güzelliği farklı 
bir açıdan izleme şansı bulacak. Ayrıca 
fiziksel engelliler için uygulanan atlı te-
rapi de burada gerçekleştirilecek” diye 
konuştu.

Herkes biniş keyfini yaşayacak
Bursa Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk 
Yedikardeş ise yapılacak düzenleme-
lerle Nilüfer Vadisi’nin Türkiye’nin en 
ayrıcalıklı binicilik bölgesi olacağını 
söyledi. Bu alanı binicilik sporuna ka-
zandırdıkları için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür eden 
Yedikardeş, “Burada 7’den 70’e herkes 
biniş keyfini yaşayacak. Vatandaşları-
mıza öncelikle temel binicilik eğitimi 
vereceğiz ardından da bizim gözeti-
mimizde saha gezintisi yapma imka-
nı sağlayacağız. Kısa sürede bu bölge 
sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en 
önemli atlı spor merkezi olacak” dedi.
Daha sonra ata binen Başkan Altepe, 
bölgeye yapılacak ilave tesisler hakkın-
da Kulüp Başkanı Yedikardeş’ten bilgi-
ler aldı.

Havuzlupark  
sezonu açtı
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Bursa’nın her alanda eksikliklerini gideren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bir spor salonu da Süleyman Çelebi 
Lisesi’ne kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 
Çekirge’de hizmet veren Ha-
vuzlupark ile yaz mevsimini 
Bursa’da geçiren vatandaşlara 
kent merkezinde eğlenceli bir 
tatil imkanı sunuyor.

Bursa’nın en ayrıcalıklı rekreasyon alanı haline getirilen Nilüfer Vadisi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla ‘Atlı Spor Vadisi’ haline getiriliyor. 

Nilüfer Vadisi ‘Atlı Spor Vadisi’ oluyor
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Çevreye karşı daha du-
yarlı ve bilinçli bireyler 

yetiştirilmesi amacıyla Dünya 
Çevre Günü’nü bir haftaya ya-
yılan farklı etkinliklerle kutla-
yan Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen ‘Çevre ve 
Çocuk Şenliği’ Botanik Park’ta 
yoğun bir katılımla gerçekleş-
tirildi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile İl Çev-
re ve Orman Müdürvekili Ta-
lat Müftüoğlu’nun da katıldığı 
etkinlikte çocukların çevreye 
bakış açısını yansıtan resimler 
sergilendi.
Her atık çöp değil
Açık havadaki resim sergisini 
gezerek, şenlik alanına gelen 
Başkan Altepe, törende yaptığı 
konuşmada çocuklara çevreyi 
koruma mesajları verdi. “Bugün 
bizim yaşamımızı sürdürdüğü-
müz bu çevre bizden sonraki 
nesiller tarafından da kullanıla-
cak” diyen Başkan Altepe, çev-
renin en önemli emanetlerden 
biri olduğunu vurguladı. Düzen-
ledikleri atık pil toplama kam-
panyası ile yaklaşık 7 ton pilin 
toplandığını ve bu piller için-
deki zehirli maddelerin doğaya 
karışmasının önlendiğini hatır-
latan Başkan Altepe, “Her atık 
çöp değil, dünyamız da çöplük 
değil. Avrupa’da çevreyi kirle-
ten ülkeler 10’larca yıldır şimdi 
o çevreyi temizlemeye çalışıyor. 
Bu duruma düşmememiz için 
çevremizi temiz tutmalıyız. Geri 
dönüşümü mümkün olan atıkla-
rımızı ayırmalıyız. Çevrenin ko-
runması için her bireyin üzerine 
görevler düşüyor. Sizlerin çevre 
konusunda bilinçli bireyler ola-
rak yetişmesi bizin en önemli 
hedefimiz” diye konuştu.
Etkinliğe katılan İl Çevre ve Or-
man Müdür vekili Talat Müftü-

oğlu ise çevre ve insan hakları-
nın yüzyılın en önemli evrensel 
değerleri olduğunu hatırlatarak, 
dünyada çevre kirliliğinin yüzde 
50’sinin son 40 yılda meydana 
geldiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından şenliğe 
katılan ilköğretim ve anaokulu 
öğrencileri halk oyunları, dans 
gösterisi ve atıklardan yaptıkları 
elbiselerin sergilendiği bir defile 
yaptı. Etkinlikte çevre mesajları-
nın verildiği tiyatro gösterisi de 
beğeniyle izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’ne katılan çevreci çocuklar, 
dans gösterileri, tiyatro oyunu ve atıklardan yapılan elbiselerin sergilendiği 
defile ile Botanik Park’a renk kattı.

Botanik Park  
çocuklarla şenlendi
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Bursa’da yaklaşık 206 bin 
metrekare alan üzerinde 76 

türden 600 hayvanın bulunduğu 
Hayvanat Bahçesi’nde barınan 
aslan, kurt, ayı, leopar ve babun 
maymunu gibi hayvanlar, belirli 
dönemlerde besinsel ve davra-
nışsal zenginleştirme programına 
tabi tutuluyor. Doğada zamanla-
rının büyük bir kısmını yiyecek 
bulmak, yuva yapmak ve kendi 
hakimiyet alanlarını korumak için 
geçiren yaban hayvanları, hayva-
nat bahçesinde alanında uzman 
veteriner hekim, biyolog ve ziraat 
mühendisleri tarafından besin 
değerleri tek tek hesaplanan gı-
dalarla besleniyor. Yiyecek bulma 
noktasında hiçbir zorluk yaşama-
yan bu nedenle de yaban hayatı 
davranışlarından uzaklaşan bu 
hayvanlar, psikolojik ve fizyolojik 
gereksinimlerinin karşılanması 
amacıyla belirli dönemlerde ‘doğal 
yaşam testlerine’ tabi tutuluyor.
Av zamanı
Beslenme konusunda hiçbir zor-
lukla karşılaşmadıkları için günün 
bir bölümünü dinlenerek geçiren 
aslanlar, besinsel ve davranış-
sal zenginleştirme programında 
hareketli görüntüler oluşturdu. 
Aslanlar kafeslerindeyken görev-
liler tarafından karton kutulara 
konulan etler çalıların ve saman 
balyalarının arasına gizlendi. Ağaç 
dallarına et parçaları takılırken, 
iki adet bütün tavuk da yaklaşık 
2 metre yükseklikteki tele asıldı. 
Kafeslerinden salınınca et kokusu 

alan aslanlar ise, etleri bulmak için 
yoğun çaba harcadı. Telde asılı ta-
vukları bir çırpıda zıplayarak alan 
aslanlar, saman balyası arasına 
gizlenen etleri de kısa sürede bul-
du. Aslanların doğal yaşam testi, 
parkı gezen ziyaretçiler tarafından 
da dikkatle izlendi.
Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilile-
ri, aslanların yanı sıra babun may-
munları, leopar, kurt ve ayılar için 
de benzer uygulamanın gerçekleş-
tirildiğini, amaçlarının hayvanla-
rın psikolojik ve fizyolojik gereksi-
nimlerinin karşılanması olduğunu 
belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçe-
si’ndeki aslanların psikolojik ve fizyolojik gereksi-
nimlerini karşılamak amacıyla belirli dönemlerde 
uygulanan besinsel ve davranışsal zenginleştir-
me programı hareketli görüntülere sahne oluyor. 
Araziye saklanan etleri koklayarak bulan aslanlar, 
2 metre yükseklikteki telde asılı tavukları ise 
kolaylıkla zıplayarak yakaladı. Doğal yaşamdaki 
gibi beslenmeleri görsel bir şova dönüşen aslan-
ları, vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi.

‘Aslan’ gibi beslendiler

ç


