
üyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği projeler sonrası Eskişehir her ge-

çen gün daha fazla turisti misafir etmeye 
başladı. Şehrimizdeki turizm hareketliliği 
kent esnafına yeni kazanç kapıları sunuyor. 
Eskişehir’de birbiri ardına yeni oteller yük-
seliyor, hizmet sektörü büyüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni Sayı 33

BÜYÜKŞEHİR ESKİŞEHİRLİLERE SORUYOR
Yeni yasayla sorumluluk alanı tüm ilçe ve köyleri de kapsayacak şekilde genişleyen 
Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu ekip, Eskişehir’in tüm ilçe ve köylerine giderek şe-
hir halkının beklenti ve önerilerini “şehir meclisinin ortak aklı” olarak derliyor.

Sayfa 7'de

Sayfa 8-9'da

B

ESKİŞEHİR'DE YENİ İSTİHDAM
VE GELİR KAYNAĞI TURİZM
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ANKARA FEN LİSESİ MEZUNLARI 
ŞEHR-İ AŞK ADASINDA NİKÂH TAZELEDİ

RAHMİ KOÇ’TAN BALMUMU HEYKELİNE TAM NOT

Başkan Yılmaz Büyükerşen’în projeleriyle Türkiye’de iç turizmin gözde merkezi haline 
gelen Eskişehir, özel günlerini kutlamak isteyen gruplara da ev sahipliği yapıyor. Son 
olarak Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen Ankara Fen Lisesi 1973 mezunları, 
mezuniyetlerinin 40. yılını Eskişehir’de kutladılar. Eşleriyle beraber şehre 
gelen mezunlar, Şehr-i Aşk Adası’nda düzenlenen törenle 
nikâh tazelediler.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Yılmaz Büyükerşen Bal-
mumu Heykeller Müzesi’ni gezdi. Koç, Başkan Büyükerşen’i Türkiye’ye böylesine 
eşsiz bir müze kazandırdığı için kutladı.

nkara Fen Lisesi 1973 mezunları, her yıl gelenek-
sel olarak düzenledikleri 1973 Mezunları Buluş-
ması’nın 40’ncısını Eskişehir’de gerçekleştirdiler. 

Geleneksel buluşmaya eşleriyle katılan mezunlar, Por-
suk Çayı üzerinde bulunan Şehr-i Aşk Adası’nda nikâh 
tazelediler. 

47 çiftin nikâhını tazeleyen Başkan Büyükerşen yaptığı 
konuşmada, “Şehr-i Aşk Adası, özellikle yeni evlenen çift-
lerin nikâh törenlerini düzenledikleri, evli olanların ise ni-
kah tazeledikleri farklı bir mekan. Eskişehirlilerin olduğu 
kadar sizin gibi başka şehirlerden gelen vatandaşlarımı-
zın da uğrak yeri. Sizi Eskişehir’de ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Nikâh tazeleme töreninin ardından çiftler, günün anısına hazır-
lanan nikâh tazeleme sertifikalarını alarak Şehr-i Aşk Adası’nda 

bulunan kütüklere isimlerinin yazılı olduğu plakaları çaktılar. 

Törene katılanlardan Ahmet ve İlknur Salman çifti “Es-
kişehir gelişmekte olan bir şehir. Aynı zamanda bir Avrupa 
şehri, burada olmaktan çok mutluyuz tekrar geleceğiz” şeklin-
de konuştular. Suat ve Figen Özgür çifti ise her geldiklerinde 
şehri bir öncekine göre daha gelişmiş ve daha modern bulduk-
larını ifade ederek, Eskişehir’in her kesimden, her düşünceden 
insana önem verilen saygı duyulan bir şehir olduğunu belirtti-
ler. Çift “Uzun yıllar sonra sevdiğimiz arkadaşlarımızla böylesi 
güzel bir şehirde nikâh tazelemekten çok mutluyuz” dedi.

İki günlüğüne Eskişehir’e gelen Ankara Fen Lisesi 1973 
Mezunları, Kent Park ve Bilim Kültür Sanat Parkı başta 
olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi-
ni ve Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evlerini gezerek 
Porsuk Çayı’nda tekne ve gondol turlarına da katıldılar.

oç Holding Yönetim Kurulu 
Onursal Başkanı Rahmi Koç, 
geçtiğimiz Mayıs ayında hizme-

te açılan Yılmaz Büyükerşen Balmu-
mu Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında Rahmi Koç’a, mü-
zeyi Eskişehir’e kazandıran isim olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen eşlik etti. 

Rahmi Koç müzede, Koç Ailesi’nden 
başta Merhum Sanayici Vehbi Koç 
olmak üzere Suna Kıraç ve İnan Kı-
raç’ın heykelleri ile kendi heykelini 
büyük bir ilgi ve beğeniyle inceledi. 
Ziyaret sonunda müze anı defterini 
de imzalayan Koç, deftere “Nihayet 
bu güzel Balmumu Heykel Müzesini 
gördüm. Üzüldüğüm, açılışa geleme-
miş olmamdır. Büyük üstadı canı gö-
nülden tebrik eder, Eskişehir’e böyle bir 

eser kazandırdığı için kendisini şahsım 
ve ailem adına tebrik ederim” ifadele-
rini not düştü. Rahmi Koç, Balmumu 
heykel yapım aşamaları hakkında 
Başkan Büyükerşen’den bilgi de aldı.

Müze çıkışında basın mensuplarına 
açıklama yapan Rahmi Koç, ‘‘Fev-
kalade güzel bir müze. Sayın Başkan 
bizi davet etmişti açılışa ama maa-
lesef gelememiştim. `İlk fırsatta ge-
lirim` dedim. Bugün geldik gördük, 
hakikaten Eskişehir’i kıskandım. Baş-
kanın kıymetini bilin. Dehşet bir in-
san. Böyle bir güzelliğin İstanbul’da 
olmamasından hayıflanıyorum. Baş-
kanla da konuştuk, inşallah ileri bir 
tarihte böyle bir müzeyi İstanbul’a da 
kazandırırız. Yani buranın kıymetini 
bilin. Dünyada az görülen bir şey’’ 
ifadelerini kullandı.

A
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İÇEM ÖĞRENCİLERİNDEN HOCAYA TEŞEKKÜR

SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU 
BÜYÜKERŞENİ ZİYARET ETTİ

ERTUĞRUL SAĞLAM’DAN 
BÜYÜKERŞEN’E ZİYARET

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (İÇEM) eğitim gören 
yüzden fazla öğrenci öğretmenleriyle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek İÇEM’i kurduğu için teşekkürlerini ilettiler.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan seçimlerle tekrar iş başına gelen 
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

“HOCAMI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

üyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen, ilkokul, ortaokul ve lise 
bölümünde okuyan öğrencilerden ve 

öğretmenlerden oluşan misafirlerini Büyükşe-
hir Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırladı. Misa-
firleriyle tek tek tokalaşan Başkan Büyükerşen’e 
öğrenciler, İÇEM’i kurduğu, onlara kaliteli eği-
timin kapısını açtığı ve Eskişehir’de yaptığı bir-
birinden güzel çalışmalar için teşekkür ettiler. 

Ziyaret sırasında, İşitme Engelli Çocuklar Eği-
tim ve Araştırma Merkezi 6. sınıf öğrencisi 
Şükrücan Mutluoğlu, Başkan Büyükerşen’e 
yazdığı mektubu okudu. İÇEM’de normal ço-
cuklar gibi eğitim gördüklerini belirten Mut-
luoğlu “Eğer İÇEM olmasaydı bizler böyle güzel 
bir eğitim alamazdık. Okumayı, yazmayı ve 
böyle güzel konuşmayı öğrenemezdik. Çoğu öğ-

renci buraya başka illerden geldi. Çünkü İÇEM 
sadece Eskişehir’de var. Siz Eskişehir’e birçok şey 
kazandırdınız. Müzeler, parklar, bilim merkezi 
yaptınız. Caddelere ray döşeyip tramvayla ula-
şımı kolaylaştırdınız. Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız size çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Çocukların yüzündeki mutluluğu ve gülümse-
meleri görünce duygulu anlar yaşayan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise 
öğretmenler başta olmak üzere, işitme engelli 
çocuklara eğitim veren ve onları bu günlere ge-
tiren herkese teşekkür etti. Başkan Büyükerşen 
“Zamanında iyi ki İÇEM’i kurmuşum. Ne kadar 
doğru ve güzel bir iş yaptığımı şimdi bir kez daha 
anladım. Benim için hayattaki en büyük ödül, 
buradaki çocukların yüzündeki gülümsemedir” 
şeklinde konuştu.

anayi Odası Başkanı Sa-
vaş Özaydemir başkan-
lığındaki heyet, Başkan 

Yılmaz Büyükerşen ile Eski-
şehir sanayisinin durumu ve 
gelecekte hayata geçirilecek 
projeler hakkında fikir alış-
verişinde bulundu. Sanayi 
Odası seçimlerinde güven 
tazelediklerini belirten Özay-
demir, Eskişehir sanayisinin 
son yıllarda geliştiğine ve ge-

lecekte daha iyi olması için 
çalıştıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen ise Eskişehir’de son 
yıllarda yaşanan değişimin 
kentin ekonomisine önemli 
katkıları olduğunu belirte-
rek, Eskişehir’in sanayii ala-
nında da önemli işlere imza 
attığını söyledi.

Konuk heyet, Başkan Büyüker-
şen ile ziyaret sonunda hatıra 
fotoğrafı da çektirdi

Bu sezon Eskişehirspor 
teknik direktörlüğüne ge-
tirilen Ertuğrul Sağlam ve 

Eskişehirspor menajeri Özgür Tu-
lun, Başkan Büyükerşen’i ziyaret 
ederek Eskişehirspor ve Eskişehir 
hakkında sohbet ettiler. Teknik di-
rektör Sağlam, daha önce Eskişe-
hir’e geldiğini özellikle son yıllarda 
Eskişehir’de yaşanan büyük deği-
şimi hayranlıkla izlediğini belirtti. 
Sağlam “Sayın Büyükerşen’in yaptı-
ğı güzel işlerden dolayı methini çok 
duyduk. Eskişehir, insanların ziya-
ret etmek hatta yaşamak istedikleri 
bir şehir olmuş. Böylesine güzel bir 
kent ortaya çıkardığı için Hocamı 
kutluyorum” şeklinde konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Ertuğ-
rul Sağlam’a ziyaretinden ötürü 
teşekkür ederek, Eskişehirspor’a 
Süper Lig’de başarılar diledi. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Avru-
pa’da başta Frankfurt olmak üzere 
birçok Avrupa kentiyle iyi ilişkiler 
içerisinde bulunduklarını söyle-
yen Büyükerşen, kardeş şehirlerle 
sportif açıdan işbirlikleri kurulabi-
leceğini sözlerine ekledi. 

Ziyaret sonunda Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam, Başkan Büyü-
kerşen’e Eskişehirspor’un sportif 
ürünlerinin yer aldığı bir çanta ar-
mağan etti.

B
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üyükşehir Belediye-
si’nin seralarında yetiş-
tirilen çiçekler ve süs 

bitkileri Eskişehir’in cadde ve 
parklarını süslemeye başladı. 
Bir yandan ana cadde, havuz-

lu meydan ve bulvarları çiçek-
lerle donatan Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri diğer yandan 
Çevre Yolu ve bağlı yollarda 
refüj düzenleme ve bitki di-
kim çalışmalarıyla Eskişehir’i 

yeşil bir çehreye kavuşturuyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, “Kış boyunca 
seralarımızda özenle yetiş-

tirdiğimiz çiçekler ve süs bit-
kileri kentimizin cadde ve 
bulvarlarına güzellik katı-
yor. Eskişehir, yürüttüğümüz 
çalışmalarla çok daha yeşil 
bir kent haline geldi” dedi.

ARTIK NE PENCEREM VAR SENİ KOYACAK, NE MASAM 
SEVGİLİM DE YOK BU ŞEHİRDE  
ÇİÇEK SENİ ALIP NE YAPSAM  

Büyük üstad, Cahit Külebi’nin şiirindeki bu hüzün sizle-
rin yüreklerinde yer etmesin diye Büyükşehir Belediye-
si kentimizin her köşesini birbirinden renkli çiçeklerle 
donatmaya, eşinizi, çocuğunuzu ve sevdiğinizi yanınıza 
alarak hayatın aslında, “Eskişehir” de yaşamaya değer 
olduğunu tüm insanlara bir kez daha hatırlatıyor.

B

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri bir taraftan sorumluluk alanlarında çiçeklendirme ve peyzaj 
düzenleme çalışmaları yaparken diğer taraftan Çevre Yolu’nda refüj düzenleme ve bitki dikim çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çevre Yolunun tüm kollarını kapsayan çalışma sayesinde Eskişehir yemyeşil bir hal aldı. Ekipler, çalışmaların hava koşulları 
el verdiği sürece devam edeceğini belirttiler.

ÇEVRE YOLU YEŞİLLENİYOR
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Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan şehrin çeşitli bölgelerinde bulvar ça-
lışmalarına devam ederken bir taraftan da asfalt çalışmaları tamamlanan 
bulvarlarda peyzaj ve refüj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Emek ve 

71 Evler Mahallelerinde bulunan Albayrak ve Candanel bulvarlarında sıcak as-
falt kaplama çalışmaları tamamlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
de yeni bulvarlarda çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. 

ramvayı 3 yeni bölgeye daha götürecek olan çalışmalar, hızla de-
vam ediyor. Yeni tramvay hattının geçtiği yollarda alt yapı deplase-
si tamamlanan bölgelerden olan ve Emek-71 Evler hattının geçtiği 

Ertaş Caddesi ile Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi’nde asfalt çalışmala-
rı sürüyor. Ayrıca, Tombakzade, Gündüz Ökçün, Şehit Nedim Sarı So-
kak’taki tramvay hatlarında da asfalt çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların sürdüğü tramvay hatlarının her iki tarafı ilk kat asfalt olan 
ve kaba asfalt olarak tabir edilen kalın asfalt ile kaplandı. Kalın asfaltlama 
çalışmalarının bitmesinin ardından da ince asfaltlama çalışmaları yapıldı.

71 EVLER VE EMEK’TE ASFALT ÇALIŞMALARI

YENİ TRAMVAY HATLARI’NDA ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, 71 Evler ve Emek Mahallelerine ana arter niteliğinde yeni yollar kazan-
dırdı. 71 Evler ve Emek Mahallelerini doğrudan Çevre Yoluna bağlayan Albayrak Bulvarı’ndan 
sonra Candanel Bulvarı’nda da sıcak asfalt kaplama çalışmaları yapıldı. 

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardın-
dan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ekip-
leri bulvarlarda peyzaj ve refüj düzenleme çalış-
maları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tramvayı üç yeni bölgeye daha götürecek olan ça-
lışmalarında hızla sona yaklaşıyor. Tramvay hatlarının geçtiği ve altyapı 
işleri tamamlanan yollarda asfalt çalışmaları da devam ediyor.

B

T



üyükşehir Belediyesi’nin sos-
yal sorumluluk projelerinden 
olan ve Avrupa Birliği projesi 

kapsamında kurulan Es Çocuke-
vi’nde iki yıllık okul öncesi eğitim-
lerini tamamlayan çocuklar, hayat-
larındaki ilk diplomalarını aldılar. 
Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi 
Tiyatro’da düzenlenen mezuniyet 
törenine, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanı Dr. Jale Nur 
Süllü ve öğrenci velileri katıldı. Baş-
kan Büyükerşen törende yaptığı ko-
nuşmada, okul öncesi eğitimin ço-
cukların gelişiminde önemli bir yeri 
olduğunu ve bu eğitimin, çocuk-
ların hayatları boyunca onlara yol 

göstereceğini söyledi. Büyükerşen 
“Kamuoyunda çok bilinmese de Es 
Çocukevi, Büyükşehir Belediyesi’nin 
örnek kuruluşlarından. Çocuklarını-
zı güvenerek bize emanet ettiniz. Bu 
yüzden velilerimize teşekkür ediyor, 
böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz 
için öncelikle siz velilerimizi tebrik 
ediyorum. Yavrularımız, aldıkları 
eğitimle paylaşmayı, sosyalleşmeyi 
ve yaşam boyu kendilerine gerekecek 
önemli değerleri eğlenirken öğrendi-
ler. Çocuklarımız hayatlarındaki ilk 
diplomayı alıyorlar. Umarım kep ve 
cüppeleri üniversiteden mezun olur-
ken de giyme fırsatı bulurlar. Tüm 
çabamız, çocuklarımıza güzel bir 
gelecek bırakabilmek için. Büyük-
şehir Belediyesi olarak sorumlulu-

ğumuzda olan bölgelerde altyapı ve 
kanalizasyonları tamamladık, su 
sistemlerini yeniledik, yeni bulvar-
lar ve büyük ölçekli parklar açtık ve 
açmaya devam ediyoruz.  Eskişehir 
artık bir turizm kenti, Avrupa stan-
dartlarında örnek alınan bir şehir. 
Yaptığımız tüm hizmetlerde, yavru-
larımızın geleceğini düşünüyor ve 
onlar için çalışıyoruz. Hatta burada 
bulunan çocuklarımızın torunları-
nın da yararlanacakları projeleri ha-
yata geçiriyoruz ve geçirmeye devam 

edeceğiz. Tüm çocuklarımızı,  ailele-
rini ve Es Çocukevi’nde görev yapan 
öğretmen arkadaşlarımızı kutluyo-
rum” şeklinde konuştu.

Diplomalarını Başkan Büyüker-
şen’in elinden alan çocukların me-
zuniyet sevinci görülmeye değerdi. 
Çocuklar, diploma töreni sonrası 
sergiledikleri dans gösterileri, şar-
kılar ve şiirlerle törene gelenlere eğ-
lenceli dakikalar yaşattılar.
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Büyükşehir Belediyesi 
Müzeler Kompleksi Kent 
Belleği Müzesi Sergi Salo-

nu’nda açılan “Düşünen Tohum 
Konuşan Toprak” sergiye CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Gök-
han Günaydın, Eskişehir Millet-
vekili Kazım Kurt, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 

Büyükerşen, İstanbul Araştırma-
ları Enstitüsü Müdürü Özalp Bi-
rol ile köy enstitüsü mezunları ve 
çok sayıda davetli katıldı. 
İstanbul Araştırmaları Enstitü-
sü Müdürü Özalp Birol açılışta 
yaptığı konuşmada, Köy Ensti-
tüleri’ne gönül vermiş insanla-
rın bir arada görmekten dolayı 

çok mutlu olduğunu belirterek 
“Suna-İnan Kıraç Vakfı İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü olarak 
amacımız, Eskişehir ve İstanbul 
arasında kültürel ve sanatsal iş-
birliklerini daha da geliştirmek. 
Bu sergi de bu işbirliğinin önemli 
bir parçası. Sayın Yılmaz Büyü-
kerşen ve ekibine sıcak ev sahipliği 

ve yapıcı yaklaşımlarından dola-
yı, Suna ve İnan Kıraç adına teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Köy Enstitüleri’ndeki çalışma-
ların ve ülkeyi geliştirmesindeki 
katkılarının fotoğraflar ve yazı-
larla anlatıldığı sergi, Kent Bel-
leği Müzesi Sergi Salonu’nda 22 
Ağustos’a kadar gezilebilir.

ES ÇOCUKEVİ'NDE MEZUNİYET HEYECANI

“DÜŞÜNEN TOHUM KONUŞAN TOPRAK” SERGİSİ 

Es Çocukevi’nde eğitimlerini 
tamamlayan çocuklar, Bilim Kültür ve 
Sanat Parkı’nda düzenlenen törenle 

diplomalarını aldılar.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile Köy Enstitülerini anmak ve önemini hatırlatmak amacıyla 
“Düşünen Tohum, Konuşan Toprak Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri” adlı sergiyi Eskişehirlilerin beğenisine sundu.

B

B



on yıllarda Eskişehir’i turistik ve yaşanabi-
lir bir Avrupa kenti haline getiren Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen ve ekibi, Yeni Büyükşehir Yasası ile 

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarına 
dahil olan tüm ilçe ve köyleri kapsayacak yeni pro-
je hazırlıkları için “ortak akıl” amaçlı 
bir çalışma ekibi kurdu. 
2014’den itibaren Eskişehir için 
orta ve uzun vadeli hizmet prog-
ramı oluşturmak amacıyla 
kurulan ekip, köyler, ilçeler 
ve tüm şehir merkezinde 
kapı kapı dolaşarak hal-
kın istek ve düşüncelerini 
tespit ediyor. Bu amaçla 
gençlerden kurulan ka-
labalık bir ekip ilçeleri, 
köyleri ve şehir merke-
zinde yaşayan hemşehri-
lerinden topladığı bilgileri 
“şehir meclisinin ortak aklı” 

olarak derleyecek. Şehir meclisinin ortak aklı, ha-
zırlanacak proje ve programların altyapısını oluş-
turacak. Bilgi bankası çalışmaları 2013 yılı sonuna 
kadar sürecek. 
Başkan Büyükerşen bu çalışmaların bir propaganda 

çalışması olarak değerlendirilme-
mesi gerektiğine dikkat çekti. 
Büyükerşen, bu çalışmanın Eski-
şehirlilerin düşünce, görüş ve is-
teklerini yansıtacak, yapılması 

gereken işlere onların da ka-
tılımını sağlamak gibi yep-
yeni bir demokratik çalışma 
usulü olduğunu söyledi.
Gençlerden oluşan 50 ki-
şilik ekip özel bir eğitime 
tabi tutuldu. Ekip men-
supları özel kıyafet giye-
rek, boyunlarında kimlik 
kartlarıyla vatandaşlara 
kendilerini tanıtarak ça-
lışmalarını sürdürüyor.
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BÜYÜKŞEHİR ESKİŞEHİRLİLERE SORUYOR
Yeni yasayla sorumluluk alanı tüm ilçe ve köyleri de kapsayacak şekilde genişleyen Bü-
yükşehir Belediyesi’nin kurduğu ekip, Eskişehir’in tüm ilçe ve köylerine giderek şehir 
halkının beklenti ve önerilerini “şehir meclisinin ortak aklı” olarak derliyor.

S
Son zamanlarda Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi adına sahte 
anketler yapıldığı tespit edil-
miştir. Büyükşehir Belediyesi 
adına çalışan Saha Araştırma-
cıları kişiye özel kimlik kartla-
rı ve özel kıyafetleriyle görev 
yapmaktadır.Vatandaşlarımızın, 
sahte anket yapıldığını farket-
mesi halinde 155 Polis İmdat 
veya 153 Alo Zabıta hatlarına 
bildirmeleri rica olunur.

SAHTE ANKET 
UYARISI !
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ESKİŞEHİR'DE YENİ İSTİHDAM
VE GELİR KAYNAĞI TURİZM
Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler sonrası Eskişehir her geçen gün daha faz-
la turisti misafir etmeye başladı. Şehrimizdeki turizm hareketliliği kent esnafına yeni kazanç 
kapıları sunuyor. Eskişehir’de birbiri ardına yeni oteller yükseliyor, hizmet sektörü büyüyor.

skişehir, Başkan Büyüker-
şen’in klasik belediyecilik 
anlayışının dışına çıkarak 

gerçekleştirdiği projelerin olumlu 
sonuçlarını almaya devam ediyor. 
Yaptığı büyük ölçekli projelerle 
şehrin geleceğini şekillendiren Bü-
yükşehir Belediyesi, Anadolu’nun 
ortasında bir bozkır şehri olan Es-
kişehir’i, turizm sektörünün ilgi 
odağı haline getirdi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçi-
rilen projeler sayesinde artan yerli 
ve yabancı turist sayısı, Eskişehirli 
esnafa yeni kazanç kapıları açıyor. 

10 yıl önce sadece 8 otelin bulun-
duğu Eskişehir'de bugün bu sayı 
21'e çıkarak yaklaşık üç katına 
ulaşmış durumda. Aralarında 5 
yıldızlı otellerin de bulunduğu 9 
otelin yapımı ise devam ediyor. Bu 

otellerin tamamlanması ile Eskişe-
hir'de hizmet veren otel sayısı 30'u 
bulacak. Evvelce sokaklarında ne-
redeyse hiç turiste rastlanılmayan 
Eskişehir, gerek seyahat acenteleri 
ile gerek özel araçlarıyla gelenlerle 
bugün senede 700 bine yakın tu-
risti misafir ediyor. Bacasız sanayi 
olarak bilinen turizm sektöründe-
ki bu önemli gelişme, ülkemizde 
işsizliğin büyük bir problem oldu-
ğu gerçeği göz önüne alındığında, 
Eskişehir’de özellikle gençlere is-
tihdam sağlıyor ve büyük bir eko-
nomik gelir kaynağı oluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişe-
hir’de başlayan turizm hareketliliği 
ve şehre yansımaları ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Baş-
kan Büyükerşen, Eskişehir’de Bü-
yükşehir Belediyesi olarak yaşama 
geçirdikleri projelerin bir taraftan 

kentin yıllardır biriken temel 
sorunlarını çözüme kavuştu-

rurken, bir taraftan da 
şehrin en az 50 yıl 

sonraki ihtiyaç-

larını da göz önüne alınarak yapıl-
dığını vurguladı. 
Eskişehir’de evvelce kirlilik ya da 
engel olarak görülen varlıklarımı-
zı, büyük çabalar sonucu bugün 
birer turizm değeri haline getir-
diklerini belirten Başkan Büyü-
kerşen “Eski olarak görülen ve yı-
kılması planlanan yapılarımıza 
sahip çıktık, onları yeni işlevlerle 
birer turizm değeri olarak hayata 
döndürdük. Porsuk Çayı Eskişe-
hir’in gerdanlığı idi, ona hayat 
verdik, halkımızın ailecek nefes 
alacakları dev parklar yaptık, 
kültür sanattan, müzelere, kent 
içi ulaşımdan sosyal projelere 
birçok yeniliğe imza attık, bütün 
çalışmalarımızı insan odaklı ger-
çekleştirdik. Bütün bu çabaları-
mız sonucu bugün Eskişehir, bir 
taraftan sorunları en aza inmiş 
modern bir kent haline gelirken, 
bir taraftan da yurt genelinde 
merak uyandıran şehir oldu. Ev-
velce sadece işi düşenlerin uğra-
dığı Eskişehir bugün, Türkiye’nin 
dört bir yanından akın akın tu-

rist çekiyor. Diğer şehirler-

den belediye başkanlarını, teknik 
inceleme gezileri kapsamında 
misafir ediyor. Bacasız sanayii 
olarak bilinen Turizm Eskişehir 
için de kazanç kapısı oldu. Şehir-
de birbiri ardına yeni oteller, lo-
kantalar, hediyelik eşya satan iş-
yerleri, turizm acenteleri açılıyor. 
Eskişehir kazanıyor, Eskişehirli 
kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi 
olarak Eskişehir’de başlattığımız 
bu turizm hareketini daha da 
ilerilere taşımak arzusundayız. 
Bu doğrultudaki kongre turizmi 
ve sağlık turizmine yönelik ya-
tırımlarımız tamamlanma aşa-
masına geldi. Bunlarla birlikte 
Eskişehir’de termal turizmini 
başlatacağız. Önümüzdeki yıl-
larda bugün ağırlamakta oldu-
ğumuz turist sayısını, iki hatta üç 
katına çıkarmayı hedefliyoruz. 
Yatırımlarımızı bu doğrultuda 
gerçekleştiriyoruz. Eskişehirliler 
bize güvendi, biz de bu güveni 
boşa çıkarmadık. Bu başa-
rının da, bu gururun da 
asıl  sahibi tüm kent 
halkıdır” dedi. 

E
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Gökhan Yurtseven
(Otel Müdürü) 

Günümüzde haftanın 5 günü oteli-
mizin doluluk oranı yüksek oluyor. 
Yaz aylarında düğün ve gezi orga-
nizasyonu kapsamında Eskişehir’e 
gelen turistler çoğunlukta olurken, 
kış aylarında ise kongre eğitim ve 
iş gezilerine gelen müşterileri ağır-
lıyoruz. Eskişehir’e yılın değişik 
zamanlarında farklı etkinlikler için 
yüz binlerce turist geliyor.

Gürsel Gedik 
(Turizm Şirketi Sahibi)

Eskiden öğrenciler,  Ankara'ya fen 
bilimleri deneyleri yapmaya götü-
rülürdü ama şimdi ODTÜ Koleji bizi 
arayarak Bilim Deney Merkezi için 
randevu almamızı istiyor. Eskişehir 
artık bir günde gezilemediği için 
turistler konaklamaya başladı. Es-
kişehir’e bir kez gelen turist tek-
rar geliyor ve geçmiş yıllara göre 
düzenlenen Eskişehir turu sayıları 
oldukça arttı. 

Zerrin Duman (Turizm 
Acentesi Operasyon Müdürü)

Denizi olmayan şehre denizi ve plajı 
getirirseniz elbette ki turizm patla-
ması yaşarsınız. Eskişehir, kent es-
tetiğiyle hemen fark ediliyor. Bu da 
şehrimizde turizmin canlanmasına 
etken oldu. Turizm canlılığının Es-
kişehir esnafına büyük katkısı oldu. 
Düzenlediğimiz Eskişehir turları her 
geçen gün artarak devam ediyor. 
Düne kadar kan ağlayan Eskişe-
hir’e özgü Lületaşı ve Met Helvacılı-
ğı artık büyük ilgi görüyor. 

Ferit Oktaş 
(Hizmet Sektörü)

Eskişehir’de yaşanan büyük deği-
şim, şehre karşı büyük bir merak 
oluşturdu. Turistler gezilecek yer-
lerin yanı sıra geleneksel tatlarında 
tadına bakmak istiyorlar bu da biz 
esnafın yüzünü güldürüyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR ESKİŞEHİR KAZANIYOR

BU GURUR 
HEPİMİZİN
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Büyükşehir Belediyesi’nin, 6-16 yaş grubu öğrencilerin zihinsel ve fi-
ziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatillerini en iyi şekilde 
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen 
yaz okullarına, Eskişehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaz Okulları, 
Opera Binası arkasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Meslek Edin-
dirme ve Eğitim Merkezi, Emek Erenköy Sosyal Hizmet Merkezi ve 
75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi’nde düzenlendi.

Okulların kapanmasıyla başlayıp Ağustos ayı başı itibariyle biten kurs-
lara katılan çocuklarını izlemek için eğitim merkezlerine gelen veliler 
ise yaz okullarının çocuklarının gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda 
bulunduğunu ifade ettiler. Veliler Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz 
Yaz Okulları’ndan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yaz okullarına katılan öğrenciler, müzik, resim, bilgisayar, yaratıcı dü-
şünce, origami, seramik, satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol gibi 
18 farklı dalda kurslarda eğitim aldılar. Öğrenciler ayrıca yaz okulla-
rında aldıkları eğitimin yanı sıra düzenlenen kültür gezileri ile yaşa-
dıkları şehri daha iyi tanıma fırsatı buldular.

YAZ OKULLARINA BÜYÜK İLGİ
Büyükşehir Belediyesi’nin 6-16 yaş grubu öğrenciler için yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri amacıyla dü-
zenlediği ve yoğun ilgi gören Ücretsiz Yaz Okulları tamamlandı. Kurslara katılan öğrenciler aldıkları eğitimlerle 
bir taraftan eğlenirken diğer taraftan da boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatı buldular.

Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerinde çocukla-
rın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik düzenlenen 
yaz okulu kurslarının yanı sıra, 7-13 yaş arası çocuklara 
yönelik de Futbol Yaz Okulu programları gerçekleştirdi.
Uzman futbol antrenörlerince, Ömür mevkiinde bulunan 
ESKİ Spor tesislerinde, belirli gruplar halinde düzenlenen 
antrenmanlara bu sene yaklaşık 150 çocuk katıldı.

FUTBOL SEVDALISI ÇOCUKLARIMIZI DA UNUTMADIK
Büyükşehir Belediyesi bir taraftan ilköğretim çağındaki öğrencileri için Yaz Okulları 
düzenlerken bir taraftan da 7-13 yaş grubu çocuklar için Futbol Yaz Okulu düzenledi.
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Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney 
Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin 
atölye programları, çocuklar ve 
velilerden büyük ilgi görüyor. Yaz 
ve kış dönemi olmak üzere dü-
zenlenen atölye programlarında 
çocuklar, bilimin eşsiz ve bir o 
kadar da eğlenceli dünyasıyla 
deneyler eşliğinde tanışma fırsa-
tı yakalıyorlar. Yüzlerce çocuğun 
faydalandığı atölye programları 
sonunda düzenlenen etkinlikler-
le, çocukların ortaya çıkardıkları 
eserler Bilim Deney Merkezi’nde 
sergileniyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER
Bilim Deney Merkezi Atölye Prog-
ramlarına katılan çocuklar Bilim 

İzcileri’nde pusula ve haritalarla Bi-
lim Kültür ve Sanat Parkı’nda ipucu 
izini sürerken, Meraklılar Mutfakta 

ile mutfaktaki bilimi keşfediyor-
lar. Ses-leniyorum atölyesinde okul 
öncesi öğrenciler tiyatral bir şekil-

de anlatılan ses titreşimlerini fark 
ediyor, Matematikten Dört Köşe ile 
matematiğin eğlenceli dünyasının 
kapıları çocuklara açılıyor. Sanatın 
Bilmecesi’nde sanat ile bilimi bir 
araya getirip ortaya eşsiz eserler çı-
karan çocuklar, Orada Bir Uzay Var 
atölyesinde uzayı, gök cisimlerini 
yakından tanıma fırsatı buluyorlar. 
Bilim Fırtınası’nda her biri birer 
bilim insanı olup eğlenceli ve öğre-
tici deneylerle bilimin sonsuz dün-
yasında yolculuk yapan minikler, 
Arım Balım Polenim atölyesinde 
ise arıları ve onların yaşam döngü-
lerini öğrenirken, polenleri mik-
roskopla inceleyerek kendi DNA’la-
rını elde ediyor ve bu DNA’lardan 
kolye yapıyorlar.

BİLİM VE ÇOCUK Büyükşehir Belediyesi’nin, Bilim Deney 
Merkezi’nde 5-12 yaş grubu çocuklar Bilim 
İzcileri, Ses-leniyorum, Sanatın Bilmece-
si, Orada Bir Uzay Var, Meraklılar Mutfakta, 
Matematikten Dört Köşe, Bilim Fırtınası ve 
Arım Balım Polenim adlı atölye programla-
rıyla bilimin renkli dünyasını daha yakından 
tanıma ve öğrenme fırsatı yakalıyor.
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Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve 
çevreci ulaşım politikası kapsamında bir ta-
raftan yeni tramvay uzatma hatlarının çalış-
maları sürerken diğer taraftan Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumlu olduğu yollarda ay-
rılmış bisiklet yolları her geçen gün artıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar 
sayesinde bisiklet şehir içi ulaşımında alter-
natif bir ulaşım aracı olarak yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve 
çevreci ulaşım politikası kapsamında bir ta-
raftan yeni tramvay uzatma hatlarının çalış-
maları sürerken diğer taraftan Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumlu olduğu yollarda ay-
rılmış bisiklet yolları her geçen gün artıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar 
sayesinde bisiklet şehir içi ulaşımında alter-
natif bir ulaşım aracı olarak yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2 Eylül Eskişehir’in Düşman 
İşgalinden Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında, 
Eskişehirliler’in mahalle bazında kendi aralarında 
kurdukları takımlarla katıldıkları dragon yarışları 
düzenledi. Porsuk Çayı’nda yapılan yarışlarda bi-
rinciliği Batıkent Mahallesi takımı kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çay’ında 10 takımın katıldığı Mahal-
lelerarası Dragon Yarışları düzenledi. Yıldıztepe, Yenibağlar, Tunalı, 
Dede, Beyazaltın, Işıklar, Hacıseyit, Batıkent, Şeker mahalle takımları 
birincilik için kıyasıya yarıştı. Eskişehirliler’in yoğun ilgi gösterdiği 
yarışlarda birinciliği Batıkent Mahallesi takımı kazanırken, ikinciliği 
Şeker, üçüncülüğüyse Işık takımları elde etti. Yarışlar sonunda derece-
ye giren takımlara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

BİSİKLET YOLLARI YAYGINLAŞIYOR

MAHALLELER ESKİŞEHİR’İN KURTULUŞ 
YILDÖNÜMÜ'NDE KIYASIYA YARIŞTI
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tkinlikler, ilk olarak 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı kutlama-
ları ile başladı. Kutlamalar 

kapsamında Büyükşehir Belediye-
si ve 1. Hava Kuvvet Komutanlığı 
işbirliğiyle Bilim Kültür ve Sanat 
Park Amfi Tiyatro’da Askeri Ban-
do takımı muhteşem bir konser 
verdi. Eskişehirlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserde vatandaşlar, 
seslendirilen Anadolu ezgilerinin 
yanı sıra Onuncu Yıl, İzmir ve 
Eskişehir marşlarına ellerindeki 
Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. 30 
Ağustos akşamı Porsuk Çayı’n-
da yapılan ve Eskişehir için artık 
gelenekselleşmiş olan Fener Alayı 
Geçişi de renkli görüntülere sah-
ne oldu. Vatandaşların büyük bir 

coşkuyla izlediği Fener Alayı Ge-
çişi, şehrimize diğer illerden gelen 
turistler tarafından da ilgi gördü.

Bir sonraki gün ise, Eskişehir’in 
Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
91. yıldönümünü bir dizi etkinlik-
lerle kutladık. Başlatılan etkinlik-
ler kapsamında ilk olarak İkili Briç 
Turnuvası yapıldı. İki gün süren 
ve çekişmeli karşılaşmaların yapıl-
dığı turnuvaya, İstanbul, Ankara, 
Bursa, Afyon, Bilecik ve Eskişe-
hir’den çok sayıda sporcu katıldı. 
Düzenlenen bir diğer etkinlik ise 
2 Eylül Porsuk Kano Maratonu 
oldu. Türkiye’nin değişik illerin-
den gelen kanocular, Eskişehir’in 
kurtuluşunun yıldönümünde za-

fer için kürek çekti.

2 Eylül etkinlikleri, Fener Alayı ve 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Or-
kestrası’nın  Sanat ve Kültür Sara-
yı’nda verdiği 2 Eylül Özel Konseri 
ile son buldu. Konserde seslendi-
rilen marşlar ve ünlü Türk besteci-
lerin eserlerinin yanı sıra Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Sanatçısı Sinan Demirer’in Nazım 
Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı 
eserinden okuduğu bölümler, din-
leyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

2 Eylül nedeniyle Vilayet Meyda-
nı’nda düzenlenen törende konu-
şan Büyükşehir Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 

Eskişehiri daha ileriye taşıyacak 
projelere herkesin destek vermesi 
gerektiğini vurguladı. Büyüker-
şen “Bu kentte yaşayan herke-
sin ve her kurum ile her meslek 
kuruluşunun siyasi, ideolojik ve 
özel çıkara dayalı yaklaşımların 
ötesinde, Eskişehir’i en azından 
Avrupa’daki benzerleri düzeyine 
çıkaracak projelere destek vermek 
görevi vardır. Kent yaşamında 
düzenin sağlanmasından sorum-
lu genel ve yerel yönetimlere yar-
dımcı olmak, kurallara uymak, 
kent halkının bütününün çıkarla-
rını şahıs ve siyasi parti gurupla-
rı ile yandaşlarının çıkarlarının 
üstünde tutmak sorumluluğumuz 
vardır” dedi.

Porsukta teknelerle düzenlenen Fener Alayı Geçişlerine Eskişehirliler, 
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle eşlik ettiler.

KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARINDA 
BÜYÜK COŞKU Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bay-

ramı ve 2 Eylül Eskişehir’in Düşman İşgalin-
den Kurtuluşunun 91. yıldönümünü, düzenle-
diği etkinliklerle kutladı. Etkinlikleri izlemeye 
gelen yüzlerce Eskişehirli, okunan marşlar ve 
Fener Alayı Geçişleriyle coşkulu anlar yaşadı.
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rta yaş ve üzerindeki hemşeh-
rilerimizin çok iyi bildikleri 
hazin bir gerçek vardı. Ana-

dolu’da, Eskişehir’in dışındaki kimi 
şehirlerde zaman içerisinde küçük 
de olsa ses getirecek gelişmeler, ha-
reketler olurdu. Bazen basın yoluy-
la bazen de o şehirlerden gelen ya-
kınlarımızdan dinlediğimiz, o ilin 
insanları adına sevindiğimiz ama 
kendi memleketimiz adına içimizi 
burkan haberler. Şehrimizde ise bı-
rakın iyi bir haber duyabilmeyi dai-
ma aşağı inen bir yol vardı.

O günleri yaşamış biri olarak, son 
yıllarda artık şehrimle gurur duy-
manın hazzını yaşayabiliyorum. 

Başkan Büyükerşen’in yönetime 
geldiği ilk günden itibaren yapmış 
olduğu geleceğe yönelik fizibilite ça-
lışmaları, aslında Eskişehir’in neden 

kalkınamadığına dair çok önemli 
verilere ulaşılmasını sağladı. Bu ça-
lışmalar esnasında, “sürdürülebilir” 
kalkınmanın belirleyici öğeleri ne-
lerdir? Sürdürülebilir kalkınmanın 
üretim faktörleri neler olmalıdır? 
Uzun dönemde iktisadi kalkınma-
yı sağlamak için neler yapılmalıdır 
gibi sorulara cevaplar aranırken tes-
pit edilen bulgu, Eskişehir’in içsel 
kaynaklarının rehabilite edilmesiyle 
uyuyan devin tekrar uyandırılması 
sağlandı. 

Sadece birkaç örnek hatırlamamı-
za yardımcı olacaktır. Bir şehir için 
belki de en değerli hazine olan akar-
sular bizim şehrimizde unutmak ve 
görmek istemediğimiz bir hale gel-
mişti. Porsuk’un temizlenerek doğal 
hayatına kavuşturulması, çevre dü-
zenlemelerinin yapılmasıyla birlikte 
bakmaktan keyif aldığımız bir değe-

re dönüştü. Büyükşehir Belediyesi 
Porsuk üzerinde gondol ve motor-
larla gezi ve ulaşım amacıyla seferle-
ri başlatarak Türkiye’de bir ilki baş-
latmış oldu. Böylece üzerinde şehir 
içi ulaşımın ilk yapıldığı akarsu olan 
Porsuk ve bunu yapan ilk şehir de 
biz olduk. Eskişehir içinde yapay ilk 
plaj olan Kentpark; Bilim Sanat ve 
Kültür Parkı’ndaki Masal Şatosu ve 
Kalyonu (Korsan Gemisi)  gezmek 
için her yıl yüz binlerce yerli ve ya-
bancı turist şehrimize gelmektedir. 

Türkiye’de sanata ve tarihe saygı ni-
teliğindeki ve ülkemizdeki ilk ör-
nekleri olması bakımından daha bir 
anlamlı olan Çağdaş Cam Sanatları 
Müzesi ve Yılmaz Büyükerşen Bal-
mumu Heykeller Müzesi, Başkan 
Büyükerşen’in hem şehir mirasımı-
za kattığı değerler açısından hem de 
her yıl yüz binlerce turisti şehrimize 

çekerek iktisadi kalkınmaya sağla-
dığı değerlerden dolayı gururumu-
zu artırmaktadır. Bunun en somut 
göstergelerinden biri 10 yıl önce 
sadece 8 otelin olduğu şehrimizde 
bugün bu sayı 21’e çıkmıştır. İçinde 
5 yıldızlı otellerin de olacağı 9 otelin 
yapımı ise devam ediyor. Bir somut 
veri ise şehrimizi her yıl 700 bine ya-
kın iç ve dış turistin ziyaret ettiğidir.

Şehrimizin maddi kaynakları bü-
yüdükçe, termal turizmden kongre 
turizmine pekçok yeni yatırım ya-
pılmakta ve yapımı planlanmakta-
dır. Yakın bir gelecekte Başkanımı-
zın kurmayı planladığı ve şehrimize 
hem sosyo-kültürel hem de maddi 
anlamda büyük kazanımlar getire-
cek olan Cinecitta benzeri bir stüd-
yonun altyapı çalışmaları da hızla 
sürdürülmektedir.

ESKİŞEHİR’DE TURİZM DEVRİMİ
Hatırlamaya çalışın. Bir zamanlar Eskişehir, üzerine kara bulutların çöktüğü, her zaman yürek dolusu 
sevdiğimiz ama hatırlamayı fazlaca istemediğimiz, kaybetmeye ve yok olmaya mahkûm edilmiş yuvamız 
değil miydi? Bu hazin satırlar genç arkadaşlarımıza garip gelebilir. Ama bir zamanlar öyleydi. Ne mutlu 
ki, artık şehrimiz Anadolu’da içsel turizm devrimine imzasını atmış bir yıldız haline geldi. Nasıl mı oldu?

Utku TEKİN

O

skişehir’e ve Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen’e altı tam 

sayfa ayıran dergi, röportaj haberi-
ni “Anadolu’nun Venedik’i...” başlı-
ğıyla yayınladı. Başkan Büyükerşen 
ile yapılan röportajda, Eskişehir’in 
bozkırın ortasında unutulmuş bir 
şehir iken Başkan Büyükerşen’in 
projeleriyle Avrupa standartlarında 
bir kent haline geldiği vurgulandı. 
Ayrıca Eskişehir’in bir turizm ken-
ti olarak değer kazandığı ve görül-
mesi gereken kentler arasına girdiği, 
dergi aracılığıyla tüm yabancı büyü-
kelçiliklere ve misyon temsilcilerine 
duyurulmuş oldu. 

“ANADOLU’NUN VENEDİK’İ…”
Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir’de gerçekleştirdiği örnek şehircilik çalışmaları, yerli ve yabancı yayın organ-
larına konu olmaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye’de bulunan tüm yabancı büyükelçilikler ile misyon tem-
silciliklerine ulaştırılan Issue Dergisi Eskişehir’i ve Başkan Büyükerşen’i Ağustos sayısında haber konusu yaptı.
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ent Park ile Bilim Kültür ve Sanat 
Parkı’nda Ramazan ayı boyunca 
haftanın beş günü düzenlenen Ra-

mazan etkinliklerinde, birbirinden güzel 
sahne gösterileri ve konserler Eskişehirli-
lerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de katıldı-

ğı “Parklarda Ramazan Buluşmaları”nda 
sevilen sanatçıların konserleriyle gönülle-
rince eğlenen vatandaşlar, sema gösterileri, 
Anadolu dansları, Karagöz ve Hacivat, Tah-
tabacak, Ateşbaz gibi birçok sahne gösteri-
siyle de sıcak ramazan gecelerinde keyifli 
vakit geçirdiler. Çocukların da unutulma-

dığı etkinlikler kapsamında, Kent Park’ta 
Yedi Cüceler ve animasyon grubu, oyun-
lar ve şarkılarla çocukları eğlendirdi. Bilim 
Kültür Sanat Parkı Masal Şatosu önünde ise 
Masal Şatosu Rekreasyon Grubu, yaptıkları 
gösterilerle hem miniklere hem de büyük-
lere eğlenceli dakikalar yaşattı.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 
PARKLARIMIZDA BİR BAŞKA GÜZELDİR

Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği etkinliklerle 
birbirinden güzel gösteri ve konserleri Eskişehirlilerin beğenisine sundu. 
Vatandaşlar, Kent Park ile Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda Ramazan ayı 
boyunca haftanın beş günü gerçekleştirilen konserler ve gösterilerle, Ra-
mazan gecelerini dolu dolu geçirme fırsatı buldu.
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