5 YILDIZLI HUZUREVİ HİZMETE AÇILDI
Kaplıkaya’da 15 yıldır tamamlanamayan ve metruk görünümüyle atıl vaziyette
duran huzurevi binası, Faik Çelik Holding tarafından 6 ay gibi kısa bir sürede 5
yıldızlı otelleri aratmayan konforuyla yaşlıların hizmetine açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde kaba inşaat halinde beklerken, Faik Çelik
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik tarafından 5 yıldızlı otel standartlarında
hizmet verir hale getirilen Bulduk Çelik Huzurevi düzenlenen törenle hizmete
açıldı. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi bahçesinde hayırsever Nihal Sofuoğlu
tarafından yaklaşık 35 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan arazi üzerinde
inşaatına başlanan ancak bugüne kadar bir türlü tamamlanamayan huzurevi,
hizmet verir duruma getirildi. Ağırlıklı olarak yatalak yaşlılara hizmet verecek olan
120 yatak kapasiteli huzurevi bahçesinde düzenlenen açılış törenine Faik Çelik
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Vali Şahabettin Harput, Bursa
Milletvekilleri Altan Karapaşaoğlu, Hayrettin Çakmak, Ali Kul ve Ali Koyuncu,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen
Keskin, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, İl Genel
Meclisi Başkanı Nurettin Avcı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala,
BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker, işadamları, Büyükşehir Belediyesi
bürokratları, Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu, Holdinge bağlı şirket çalışanları,
Çelik ailesi, çok sayıda davetli ve huzurevi sakinleri katıldı.

Bursa hayırseverleriyle kalkınıyor
Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması için devlet imkanlarıyla gerçekleştirilen
projelerin yanında ortak akıl ve kolektif çalışma sergileyerek, kent dinamiklerini de
yatırımlara ortak ettiklerini söyleyen Başkan Altepe “Son 7 yıl içerisinde hayata
geçirdiğimiz projelerde 100’lerce proje ortağımız oldu. Bu binanın yapılması
konusunda da bugüne kadar Bursa için sosyal sorumluluktan kaçınmayan
hayırsever iş adamımız Faik Bey’den destek istedik. Bizi kırmadı ve kısa zamanda
bu binayı Bursa’ya kazandırdı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İlkemiz kazandıkça paylaşmak
Açılışta konuşan Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, 6 ay önce
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe bana metruk haldeki binayı
gösterdiğinde hemen harekete geçtik, Huzurevinin yapımında yer alan tüm
arkadaşlarımız büyük bir özen ve hevesle bu işi sırtladı ve sonucunda yaşlılarımıza
yakışır bir huzurevi inşaa ettik. dedi. Huzurevine babası Hacvı Bulduk Çelik’in adını
verdiğini söyeleyen Faik Çelik, “yaşlılarımız burada mutlu bir ömür geçirdikçe
babamın da huzur içinde yatacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.
2006 yılında okul yaptırdığını hatırlatan Çelik, “Holding olarak kazandıkça
paylaşma ilkesini benimsiyoruz. Paylaştıkça büyüyor, manen huzur doluyoruz. Faik
Çelik Kız Teknik Ve Meslek Lisesi’nde geleceğin gençleri yetişirken, burada da
yaşlılarımız huzurlu ve mutlu bir ömür geçirecekler. Bu hizmetleri Bursa’ya
kazandırdığım için son derece mutluyum. “ ifadelerini kullandı.
Törene katılan Vali Şahabettin Harput ise Faik Çelik’in yakında Nilüfer’de bir okul
inşaatına başlayacağını hatırlatarak, bu tür hayırseverlerin katkılarının kentlerin
gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ak Parti Milletvekili Ali Kul ise
bazı iş adamları kendileri için, bazıları ise hem kendileri hem de millet için
çalışırlar. İş adamı Faik Çelik ve ailesi topluma faydası olan bireyler arasında yer
almaktadır dedi.
Daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için tüm aile fertlerinin iş yaşamına
katılığının altını çizen Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu durumdan en çok yaşlıların
zarar gördüğünü söyledi. Yaşlılarımız yalnızlığa itiliyor diyen Çelik, bizim
inancımızda, örf ve adetlerimizde yaşlılara hürmet esastır, yaşlılarımıza böyle bir
tesis kazandırdığı için Faik Çelik’e ne kadar teşekkür etsek azdır dedi.
Konuşmaların ardından huzurevinin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha
sonra 120 yatak kapasiteli huzurevini gezdi.
Bulduk Çelik Huzurevi Hakkında
Büyükşehir Belediyesi’nden devir alındıktan sonra 6 ay gibi bir sürede yapımı
tamamlanan huzurevi, 7 kattan oluşuyor. Binanın giriş bölümünde doktor, hemşire
hizmetli odaları, televizyon izleme ve dinleme bölümü ile danışma ve bekleme
salonu yer alıyor. Her katta 12 oda, tv izleme bölümleri, kitap okuma alanları ile
yemek salonları bulunuyor. Toplamda 60 odanın bulunduğu huzurevi 120 yatak
kapasiteli. Yatalak hastalara da hizmet verecek olan huzurevinde odalar hastaların
tüm ihtiyacını karşılayabilecek özellikte yapıldı. Yatakların hareket kabiliyetine
sahip olmasının yanında, her odada hemşire çağrı sistemi bulunuyor. Yaşlılarımızın
ihtiyaç halinde huzurevi personelini çağırabilmesi için butona basmaları yeterli

olacak. Binanın tüm katlarında yangın yağmurlama sistemi uygulandı. Misafir
asansörünün yanı sıra sedye asansörü de yapıldı. Her katta bulunan lcd tv’ler de
uydu yayını mevcut. Binanın en üst katında ise konferans salonu ile bir adet
toplantı salonu yer alıyor.
6 ay gibi kısa bir sürede Huzurevinin bugünkü halini almasında katkı koyan başta
Beyçelik Gestamp Yatırım ve Teknoloji Müdürü Göksel Güney olmak üzere,
Beyçelik Gestamp Yatırım ve Teknoloji Mühendisi Samet Yılmaz, Holding Basın
Halkla İlişkiler Sorumlusu Meltem Bilmiş ve projede yer alan tüm çalışanlarımıza
teşekkür ederiz.
Faik Çelik Kız Meslek Lisesi’nden huzurevine katkı
Faik Çelik Holding olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde
birlik olmayı önemsiyoruz. Bu sebeple Bulduk Çelik Huzurevi’nde Faik Çelik Kız
Teknik ve Meslek Lisesi ile ortak bir proje geliştirdik. Yaşlıların yaşam alanlarına
renk katmak amaçlı yapılan dekorasyon çalışmasını Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi resim öğretmenleri üstlendi. Büyük tuvallere yağlıboya resimler yapan
öğretmenlerimiz yaşlılarımızın göz zevkine hitap edecek, baktıkça huzur
dolacakları temalı resimler yaptılar. Huzurevinin katlar arası ve yemek alanlarında
bulunan yağlıboya tablolar lise tarafından huzurevine hediye edildi. Huzurevi
projesinde bu yer almanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden okul
müdüresi Nur Teber, Bulduk Çelik Huzurevi ile Kız Meslek Lisesi arasında sosyal
projelerin bundan sonrada devam edeceğini söyledi.
Yağlıboya tabloların yanı sıra huzurevi’nin duvarlarını süsleyen ebru tablolar ise
ebru sanatçısı Ebru Karaferyeli’nin huzurevine özel olarak yaptığı eserleridir.
Bulduk Çelik Kimdir ?
Hacı Bulduk Çelik, 1924 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde dünyaya geldi. Babası
Abdullah Çelik, annesi Zeynep Çelik’tir. Çiftçilikle geçinen bir ailenin çocuğu olan
Hacı Bulduk Çelik, ilkokulu Ankara’da okudu. 1947 yılında hayatını Gülhanım Kale
ile birleştiren Hacı Bulduk Çelik, 1’i kız 6 erkek çocuk sahibidir. Ankara’da bakkal
dükkanı işleten Çelik, 1966 yılında 7 çocuğuyla birlikte Bursa’ya taşındı. Çalışkanlığı
ve azminin yanı sıra, dürüstlüğü ve hayırsever kişiliğiyle tanınan Hacı Bulduk Çelik,
2009 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.
Ölümünden önceki 6 aylık süreci yatalak olarak geçiren Çelik’in adının verildiği
huzurevinde de yatalak ve bakıma muhtaç hastalar konaklayacak.

