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YENİ YASAYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLANAN 

Büyükşehir Belediyesi, yeni yasayla Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlanan köy ve 
ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize 
dünya standartlarında yol yapımı ve alt-
yapı hizmetlerini götürmek için maki-
ne filosuna 25 yeni iş makinesi ve araç 
daha aldı. Yeni araçların ilk 8’i Başkan 
Büyükerşen’in de katıldığı törenle hiz-
mete sokuldu.

Haberin devamı sayfa 8 - 9’da

KÖY VE İLÇELERE 
HİZMET YAĞACAK
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Hayata geçirdiği icraatlarla Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi,  Avrupa Konseyi’nin 
başlattığı “Beşte Bir” projesi protokolüyle, “Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüden Korun-
ması” projesine Türkiye’den katılan ilk yerel yönetim olmanın gurur ve sorumluluğunu taşıyor.
   Çocuklara karşı cinsel istismar ve şiddeti 
önlemek için uluslararası anlaşma protoko-
lüne Türkiye’de ilk imza Eskişehir’de atıldı. 
28 Kasım 2013 tarihinde Büyükşehir Be-
lediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
protokol imza törenine Uluslararası Çocuk 
Merkezi Genel Müdürü Münevver Bertan, 
sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve ku-
ruluşları temsilcileri, öğretim üyeleriyle be-
lediye meclis üye ve bürokratları katıldı. 
   İmza töreninde konuşan Başkan Büyü-
kerşen, Büyükşehir Belediyesi olarak Eski-
şehir’de yaşama geçirdikleri projelerin pek 
çoğunu yarının büyüğü ve geleceğimiz olan 
çocuklarımızı göz önüne alarak gerçekleş-
tirdiklerini belirterek, “Bilim Deney Merke-
zi, Sabancı Uzay Evi, okula destek amacıyla 
oluşturduğumuz eğitim merkezleri, çocuk-
larımızın hayal dünyalarını zenginleştiren 
ve onları mutlu kılan tematik parklarımız, 
ebeveynleri cezaevinde olan çocuklarımıza 
yönelik okul öncesi eğitim veren Es-Çocuk 
Evimiz, her yıl düzenlemiş olduğumuz Ulus-
lararası Çocuk  ve Gençlik Tiyatroları Festi-
vali de bu doğrultuda yaşama geçirdiğimiz 
örnek projelerimizdir” dedi.  

   Büyükerşen,  “Eskişehir, Avrupa’nın ve 
dünyanın çeşitli ülkelerinde kardeş şehir-
leriyle yürüttüğü projeler ve ilişkiler sa-
yesinde bir ‘Dünya Markası’ haline geldi. 
Çocukların cinsel sömürüden korunma-
sını öngören   ve 2010 yılında ülkemizin 
taraf olduğu Lanzorate Sözleşmesi kap-
samında Avrupa Konseyi ile Uluslararası 
Çocuk Merkezi’nin  (ICC) başlattığı “Beşte 
Bir” kampanyasının yürütülmesi için or-
taklık önerisini Büyükşehir Belediyemize 
yapması bizim için gurur vericidir. Bugün 
burada imzaladığımız protokolün bizlere 
yüklediği sorumluluğunun farkındayız” 
şeklinde konuştu.
BEŞTE BİR (ONE IN FIVE) 
PROJESİ NEDİR ?
  Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/
ICC) Avrupa Konseyi ile birlikte çocuk-
ların cinsel istismardan korunması için 
atılması gereken yasal adımların hayata 
geçirilmesi yönünde bir kampanya baş-
lattı. Avrupa Konseyi’nin 2010’da çocuğa 
karşı cinsel şiddeti sonlandırmak için dü-
zenlediği kampanya, adını Avrupa Kon-

seyi verilerinden aldı. “Beşte bir” ismi,     
Avrupa’da her beş çocuktan birinin cinsel 
şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru 
olduğu verisine dayanıyor.
 Türkiye’de 2013 yılında başlatılan aynı 
kampanya ile çocuklarda, ailelerde top-
lumda duyarlılık yaratmayı ve olayların 
açıkça bildirimini sağlayarak, suçluların 
cezalandırılmasını amaçlamaktadır.
  Kampanyaya verilen desteğin yanı sıra, 

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/
ICC) yine çocukların cinsel istismardan 
korunması için eğitim ve yaygınlaştırma 
faaliyetlerini içeren bir projeyi Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile yürü-
teceğini açıklayacak. Proje kapsamında 8 
yaşın altında çocuğu olan 100 aileye, bu-
nun yanı sıra STK ve okul öncesi eğitim-
cilerin oluşturduğu 100 temsilciye eğitim 
yoluyla ulaşılacak.

JALE NUR SÜLLÜ: “BELEDİYEMİ-
ZİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER-
DE ÖNCELİK ÇOCUKLARINDIR”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanı Dr. Jale Nur 
Süllü ise çocukların Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hayata geçirdiği projelerde 
öncelikli olduğunu hatırlatarak, 2011 
yılında kurulan Büyükşehir Beledi-
yesi Çocuk Hakları Birimi’nin 0-18 
yaş arası çocukların aile ve toplum 
içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal 

sağlığının gelişmesine yönelik hak 
temelli çalışmalar konusunda çeşitli 
etkinlikler düzenlediğini anlattı.  
Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ndeki maddelerin hayata ge-
çirilmesinde pek çok aksaklıklar 
olduğunu belirten Süllü, bunlardan 
en iç acıtıcı olanın çocukların cinsel 
istismarı olduğunu ifade etti. Süllü, 
“Türkiye’de yeterince veri olmaması-
na rağmen resmi mahkeme ve polis 
tutanaklarından 2012 yılında 120 bin 
çocuk istismarı olayı gerçekleşme-

si ve dünyada her 5 çocuktan biri-
nin cinsel istismara uğradığı gerçeği 
düşünüldüğünde, Avrupa Konseyi, 
Uluslararası Çocuk Merkezi, Hollan-
da Büyükelçiliği ile ortaklaşa yürü-
teceğimiz bu projenin önemi açıkça 
görülmektedir” dedi.  Süllü ayrıca, 
bu insanlık suçunun önlenmesinde 
kilit rol oynayan ebeveynleri, öğret-
menleri, sivil toplum kuruluşlarını ve 
bu alanda çalışan kamu kurumlarını 
projenin yürütülmesinde işbirliğine 
davet etti.

MÜNEVVER BERTAN: “ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DEKİ 
BELEDİYELERİN ÖNCÜSÜDÜR” 
ICC Genel Müdürü Münevver Bertan ise yap-
tığı konuşmada, Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin   çocuk cinsel sömürüsünü önleme 
konusunda, Avrupa Konseyi’nin Lanzorate 
Sözleşmesi’ni imzalayan Türkiye’deki belediye-
lerin öncüsü olduğunu söyledi. Türkiye’de bu 
alanda sayısal bilgilere sahip olmadıklarını ve 
önlem olarak da aile, öğretmen, sağlık kuru-
luşları ve belediyelere büyük görev düştüğünü 
belirten Bertan, Başkan Büyükerşen’e böylesine 
anlamlı bir projede Büyükşehir Belediyesi ola-
rak yer aldıkları için teşekkür etti.

ÇOCUK İSTİSMARININ DURDURULMASI İÇİN İLK ADIM 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GELDİ
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  Eskişehir ile yapılacak işbirliği an-
laşmalarını imzalamak ve Kırım 
Sürgünü’nü konu alan “Haytarma” 
filminin gala gösterimi için Eskişe-
hir’e gelen Kırım Tatar Milli Meclis 
Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatar 
Halkı Lideri ve aynı zamanda Uk-
rayna milletvekili olan Mustafa Kı-
rımoğlu, Kırım Müslümanları Müf-
tüsü Emirali Ablayev ile Kırım Tatar 
Milli Meclis üyeleri, film yapımcı-
ları ve gazetecilerden oluşan heyet, 
Başkan Büyükerşen’i ziyaret ederek 
Kırım Tatarları’nın sorunları ve ku-
rulacak işbirlikleri hakkında fikir 
alışverişinde bulundular. Tepebaşı 
Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Es-
kişehir Milletvekili Kazım Kurt’un 
da katıldığı ve samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette konuşan Kı-

rım Tatar Halkı Lideri ve Ukrayna 
milletvekili Mustafa Kırımoğlu, top-
lumlar arasındaki kardeşliğin önem-
li olduğunu vurgulayarak “Eskişehir 
bize çok samimi bir şehir. Tatar nü-
fusunun yoğunluğu da Eskişehir’i bi-
zim için önemli kılıyor. Gelecekte Es-
kişehir ile daha çok işbirliği kurmak 
istiyoruz. Bugün yaptığımız anlaşma 
ve görüşmeler sadece başlangıç. Sayın 
Büyükerşen’in yardımlarıyla da iliş-
kilerimiz daha da gelişecek” şeklinde 
konuştu. 
  Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı 
Refat Çubarov ile Kırım’ın ekonomi-
si ve yaşanan sorunlarla ilgili de soh-
bet eden Başkan Büyükerşen, ken-
disinin de aile kökeninde Tatarlık 
olduğunu belirterek ziyaretten dola-
yı çok mutlu olduğunu dile getirdi. 

KIRIM TATAR HEYETİ YENİ ANLAŞMALAR VE 
ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞKAN'LA GÖRÜŞTÜ

iyarette konuşan TÜRKSOY Ge-
nel Sekreteri Düsen Kaseinov, Es-
kişehir’in TÜRKSOY için önemli 

bir yeri olduğunu belirterek, “Sayın 
Büyükerşen’in Türk Dünyası’nda kültür 
ve sanata ne denli büyük hizmetler yap-
tığını yakinen biliyor ve sizleri takip edi-
yoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı  

Sayın Büyükerşen’i kutluyorum” dedi.
   Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ise “Değerli 
dostum Düsen Kaseinov’u tekrar gör-
mekten çok mutluyum. Bana takdim 
ettikleri madalya için Sayın Kaseinov’a 
ve Fırat Bey’e çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Z

TÜRK KÜLTÜRÜNE VERDİĞİ DESTEKLERDEN 
DOLAYI BÜYÜKERŞEN’E TÜRK 
DÜNYASI’NDAN ÖVÜNÇ MADALYASI

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş Büyükşehir Be-
lediyesi’ni ziyaret ederek, TÜRKSOY’un kuruluşunun 20. yılında Türk 
kültürüne verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e madalya verdi. 

skişehir’e yurt dışında ilgi her 
geçen gün artıyor. Kardeş şehir 
olmak için çeşitli ülkelerin şehir-

lerinden teklifler geliyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Bü-
yükerşen ile tanışmak, kültür ve sanat 
alanında işbirliği yapmak isteyen ül-
kelerin üst düzey bürokratlarının Bü-
yükşehir Belediyesi’ni ziyaretleri de-
vam ediyor.
  Son olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi 
Lars Wahlund ve İsveç Kültür Ataşesi Suzi 
Erşahin, Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Orkest-

rası Şefi Ender Sakpınar’ın da hazır bulun-
duğu ziyarette kültür, sanat ve eğitim başta 
olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi, ortak projelerin üretilmesi, 
üniversiteler ile ilgili işbirliği konularında 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 
   Büyükelçi Lars Wahlund’un Eskişehir’de 
“İsveç Filmleri Festivali” nin düzenlenmesi 
ve gerçekleştirilecek çocuk festivalleri ile 
diğer sanat etkinliklerine de ülke olarak 
katılmak istediklerini belirtmesini mem-
nuniyetle karşılayan Başkan Büyükerşen, 
ziyaretçilere Eskişehir ve Büyükşehir Bele-
diyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

E

"KÜLTÜREL İŞBİRLİKLERİ YAPMAK İÇİN
ESKİŞEHİR'İN  YANINDAYIZ" 

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund ve İsveç Kültür 
Ataşesi Suzi Erşahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ile tanışmak ve kültür sanat alan-
larında işbirliği yapmak için Eskişehir’e geldi.

Büyükşehir Belediyesi’ni, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Romanya’dan gelen, 
aralarında Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı, Kırım Tatar Halkı Lideri, Kırım Ta-
tar Milli Meclisi üyeleri ile Romanya Milletvekili ve Romanya Müslüman Tatar 
Türkleri Dernek Başkanı’nın da bulunduğu kalabalık bir heyeti ziyaret etti. 

üyükelçi Thomas, Hindistan 
Bağımsızlık Hareketi’nin si-
yasi ve ruhani lideri Mahat-

ma Gandhi’nin balmumu heykelinin 
müzede yer almasından dolayı Baş-
kan Büyükerşen’e teşekkür etti.
  Ziyaretten sonra Büyükşehir Beledi-
yesi Kent Müzeleri Kompleksi’ni ge-
zen Büyükelçi, Balmumu Heykeller 

Müzesi’nde, Atatürk ve Gandhi’nin 
heykelleri arasında hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal etmedi. Büyükelçi 
Thomas daha sonra Büyükşehir Be-
lediyesi Turistik El Sanatları Merkezi 
içerisinde yer alan el emeği ürünle-
rin sergilendiği satış mağazasını da 
gezerek, Hindistan’a götürmek üzere 
hediyelik eşya satın aldı.

B

“ÖMRÜNÜ BARIŞA ADAYAN LİDERİMİZE 
VERDİĞİ DEĞER İÇİN BAŞKAN 

BÜYÜKERŞEN’E TEŞEKKÜR EDERİM”

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Susmita Gon- g u -
lee Thomas, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. D r . 
Yılmaz Büyükerşen’i ve içinde Mahatma Gan- d -
hi’nin heykelinin de bulunduğu “Yılmaz Büyü- ker-
şen Balmumu Heykeller Müzesi”ni ziyaret etti. 
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TCDD’NİN YAVAŞ ÇALIŞMASI 
BÖLGE ESNAFINI CANINDAN BEZDİRDİ

TCDD, Yüksek Hızlı Tren’in Eskişehir geçişinde yer altına 
alınması çalışması dolayısıyla İstasyon Köprüsü’nü yıkma-
ya başlamıştı. Yıkım çalışmasını vatandaşların menfaati 
için hızla tamamlamak yerine gözle görülür şekilde yavaş 
yapan TCDD, bölgedeki esnafın işlerinin kötüye gitmesine 
sebep oluyor.

CDD, İstasyon Köprüsü’nün yıkımı için UKO-
ME’den üç ay süre talep etmişti ama Büyükşehir 
Belediyesi’nin ısrarlı uyarılarına rağmen köprü-

nün yıkımı, tünel bağlantısı  için yapılan çalışmanın 
hızına bakıldığında, yıkım işlemi ile tünel kazı ve ya-
pımının üç aydan daha fazla süreceği tahmin ediliyor.
  Yıkım çalışması, köprü çevresindeki yollarda 
trafiği olumsuz etkiledi. Bu çalışmanın giderek 
uzaması ise özellikle İstasyon Caddesi’ndeki yaya 
trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Buna bağlı ola-
rak da İstasyon Caddesi esnafı, işlerinin yarı yarı-
ya düştüğünü, pek çok gün dükkânlarını siftahsız 
kapattıklarının dile getiriyorlar.
   Bu bölgede işyeri sahibi olan esnaflarımızdan 
bazılarının görüşü, TCDD’nin vatandaşı hiçe sa-
yan yavaş çalışmasının sonuçlarının bazı iktidar 
mensubu yerel siyasetçiler tarafından bu duru-
mun Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Büyüker-
şen’den kaynaklandığı gibi akıl ve mantık dışı bir 
algı yaratmaya çalıştığı açıkca anlaşılmaktadır.
Nezih Yüksel-Piliç Evi: Bugün bu köprünün yı-
kım çalışmasının ağırdan alınmasında önemli olan 
nedenlerden biri siyasi kaygılardır. AKP iktidarı 
Büyükşehir Belediyesini istiyor. Ondan dolayı da 
bu köprünün yıkımını geciktirdi. Geciktirmesinin 
nedeni bütünüyle vatandaşa yansıdı. Çalışmalar 
nedeniyle bu bölgede yaya trafiği ve ulaşımı kesil-
di. Bu nedenle bu bölgedeki bütün esnaflar şu anda 
büyük bir çırpınış içinde, maddi sıkıntıya düşmüş 
durumda, kiralar yüksek. Yıkım işi iki ay daha sü-
rerse İstasyon esnafının % 60’ı gider.
Orhan Çam-Kuaför: Yıkım aşamasında işlerimiz % 
50’den fazla düştü. Burası inşaat alanı gibi oldu. İnsan-
lar buraya gelmiyor. Yaya trafiği olmadığı için şu anda 

mağdur durumdayız. Sıkıntılarımızın giderilmesini is-
tiyoruz. Bu çalışmalar seçime kadar uzamasın. 
Adil Akaoğlu-Pastacı: Keşke üniversiteler tatile 
girdiğinde, şehrin yoğunluğu azaldığı zaman TCDD 
köprüyü yıkmış olsaydı. En azından zararımız daha 
az olurdu. Burada köprünün yıkılması bütün esnafı 
vurdu. Yani buradan geçen her hangi bir araç artık 
bu bölgeye gelmiyor. Şu anda biz tatlımızı çöpe dö-
küyoruz, börekleri fakir fukaraya dağıtıyoruz.
Mikail Çoban-Terzi: Köprü çalışmalarından do-
layı çok mağduruz. Bu çalışmaların yazın yapılma-
sı gerekmiyor muydu?  Neden bu zamana kaldı?  
İktidar siyasi rantın mı peşinde yoksa vatandaşa 
hizmetin mi?  Biz bunları bir türlü anlamış değiliz. 
Bizim mağduriyetimizi nasıl giderecekler? Bir an 
önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.
Recep Tutaner-Bayan Kuaförü: Halimiz or-
tada. Dükkânlarımıza hırsız girmeye başladı. Ça-
lışmaların daha hızlı yapılması lazım. Geçtiğimiz 
günlerde TCDD, çalışmalarına 1 hafta ara verdi.  
Sonra tekrar çalışmaya başladılar.
Seda Ayhan-Çibörek Salonu: Bir an önce köp-
rünün tamamlanmasını istiyoruz. Esnaf olarak çok 
sıkıntıdayız. 3-4 aylık zaman bizler için çok fazla 
bir süre. Bazı günler hiç siftah yapmadan dükkânı 
kapatıyoruz. İnsanlar, çalışmalardan dolayı akşam-
ları bu ıssız bölgeden geçmeye korkuyor.
Zafer Savaş -Kuaför: Köprü yıkılalı iki ay oldu 
ve bizim sıkıntılarımız gün geçtikçe artıyor. Yaya 
ve araç trafiği kesilince caddemiz kimsesiz köy gibi 
oldu. Esnaf çok zor durumda. Biz, yetkililerden bu-
raya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Akşam saat-
lerinden sonra kimse uğramıyor. Karanlık olduğu 
için insanlar gelmiyor, korkuyor.

T
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ark ve Bahçeler Şube Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler yaz 
kış demeden, şehrin her kö-

şesinde sürdürdüğü çevre düzen-
leme, yeşillendirme ve çiçeklen-
dirme çalışmalarıyla şehri çiçek 
bahçesi güzelliğine kavuşturuyor-

lar. Ekipler, bir taraftan Uluönder 
ve Kanlı Kavak bölgelerindeki 
büyük ölçekli park çalışmalarına 
devam ederken diğer taraftan so-
rumluluğunda bulunan alanlarda 
çim ekimi, ağaç ve çiçek dikim 
çalışmalarını mevsim koşulları el 

verdiği sürece sürdürüyor. Son 
olarak çevre yolunda ve sorumlu-
luğundaki bölgelerde yapılan refüj 
düzenlemeleri de vatandaşların 
beğenisini kazanıyor. Çalışma 
yapılan bölgeler yeşil bir çehreye 
kavuşurken, çiçeklerin rengârenk 

tonlarıyla da şehir estetik bir gö-
rünüm kazanıyor.
  Park Bahçeler ekipleri ayrıca 
Ömür mevkiinde bulunan kendi 
seralarında yetiştirdiği yüzlerce 
çeşit bitkiyle de 2014 sezonuna 
hazırlanıyor. 

ESKİŞEHİR’İN YAZI AYRI, 
KIŞI BİR BAŞKA GÜZEL…

Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerin, şehrin dört bir tara-
fında yaptığı ağaç, çiçek di-
kim çalışmaları ve peyzaj 
düzenlemeleri sayesinde 
şehrimiz, bir taraftan ye-
şil ve rengârenk olurken 
diğer taraftan estetik bir 
görünüme kavuşuyor.

P
KARTAL KAVŞAĞI YENİ VERGİ DAİRESİ ÇEVRESİ  ÇEVRE YOLU BATIKENT KAVŞAĞI

KIRMIZI TOPRAK MAHALLESİGÖKMEYDAN MAHALLESİ ULUS CADDESİ



ESKİŞEHİR TURİZMİNE     2 BÜYÜK YATIRIM
KÖPRÜBAŞI'NDAKİ TARİHİ BELEDİYE 
BİNASI OTELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR  

Büyükşehir Belediyesi, 1920’li yıllarda Turing Klöp Oteli olarak 
inşaatına başlanan daha sonra belediye binasına dönüştürülen ta-
rihi yapıyı restorasyonla tekrar otel haline getiriyor. Proje, Tarihi 
Kentler Birliği tarafından özel ödüle layık görüldü. 
   Daha önce pek çok tarihi yapıyı yeni 
işlevlerle Eskişehir’e kazandıran Bü-
yükşehir Belediyesi şehrin en merke-
zi yerinde olan, Porsuk Çayı üzerinde 
bulunduğu konum ve tarihi mimari 
yapısıyla da görsel zenginlik sunan eski 
belediye binasını da  1920’li yıllardaki 
yapılış amacına uygun olarak otele dö-
nüştürüyor.Restorasyon çalışmasında 
hem doğal afetlere karşı güçlendiri-

len hem de otel olarak önemli bir iş-
lev kazanan bina Eskişehir’in turizm 
değerine önemli katkılar sağlayacak. 
Eskişehirliler için istihtam olanağı da 
sağlayacak olan Büyükşehir Belediye-
si’nin bu projesi Tarihi Kentler Birliği 
Özel Özendirme Ödülü’ne layık gö-
rüldü. Ödül, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Asım Güzelbeyli ta-
rafından, Başkan Büyükerşen’e teslim 

edilmek üzere Şanlıurfa’daki törende 
Yüksek Mimar Doç. Dr. Erkan Uçkan’a 
takdim edildi.
    Başkan Güzeybeyli, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen’in, bir taraftan şehri her yönüy-
le modern bir kent haline getirirken, 
diğer taraftan Eskişehir’in tarihi de-
ğerlerini korumak ve yaşatmak için 
projeler ürettiklerini söyledi.

6 turizm yatırımları



skişehir, termal su kaynakları 
açısından zengin ve şanslı bir 
kent olmasına rağmen uzun 

yıllar sadece hamamlarıyla anılmıştır. 
Hamam kültürünün önemini yadsıya-
mayız ama günümüz turizm trendlerini 
incelediğimiz zaman, insanların sadece 
yıkanmak için değil içerisinde hidrote-
rapi, konforlu konaklama, SPA ve sos-
yal hizmetleri birlikte veren tesislere 
yöneldiğini görüyoruz. 
   Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçi-
rilecek proje Eskişehirli işadamları Erol 
Tabanca ve Cem Siyahi’nin ortağı oldu-
ğu ve dünyada birçok yatırım projesini 
gerçekleştiren Polimeks A.Ş. firması ta-
rafından Bademlik sırtlarına inşa edili-
yor.  5 yıldız standartlarındaki dev tesis 

Eskişehir’e tıpkı Kütahya ve Afyon gibi, 
sahip olduğu termal su kaynaklarını tu-
rizm değeri olarak kullanma ve kente ge-
lecek turist grupları sayesinde ekonomik 
kazanç elde etme imkânının yanı sıra, 
istihdam olanaklarıyla da Eskişehir’e bü-
yük katkı sağlayacak. Bademlik’te eski 
gazino ve yüzme havuzu yerine yapılan 
tesis, bir dönemler şehrin önemli sos-
yal yaşam alanlarından olan fakat daha 
sonra ise kaderine terk edilen bu bölgeyi 
tekrar canlandıracak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’in çevre 
illerde olduğu gibi büyük bir termal su 
potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin 
yıllardır boşa giden önemli bir kaynak 
olduğunu belirterek, “Termal tesis projesi 

Eskişehir için yıllardır aklımda olan bir 
projeydi. Geçmişte bazı engellemelerle 
karşılaşan bu büyük proje, şimdi Eskişe-
hir’in en büyük övünç kaynaklarından 
biri olma yolunda hızla ilerliyor. Eski-
şehir’deki diğer termal kaynaklı hamam 
işletmecilerine örnek olmasını dilediğim 

bu büyük projemiz yeni yılın ilk yarısın-
da hizmete girecek. Bu sayede Eskişehir 
müzeleriyle, parklarıyla, Porsuk Çayı ile 
olduğu kadar termal sağlık turizmiyle de 
adından söz ettirecek. Her projemizde ol-
duğu gibi yine Eskişehir kazanacak, Eski-
şehirli kazanacak” dedi. 

ESKİŞEHİR TURİZMİNE     2 BÜYÜK YATIRIM
ESKİŞEHİR DÜNYA STANDARTLARINDA 
TERMAL TURİZM TESİSİNE KAVUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin yap-işlet-devret modeliyle kısa bir süre sonra vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunacağı 5 yıldızlı Termal Turizm Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. 
Bademlik’te bulunan tesis hizmete girince Eskişehir, termal-hidroterapi turizmi alanında 
da önemli şehirlerden biri olacak. 

E

7turizm yatırımları



8 yatırımlar

etki alanı 6360 sayılı kanunla 
genişletilerek tüm il sınırlarını 
kapsayan Büyükşehir Belediyesi, 

sadece şehir merkezine değil kendisine 
mahalle olarak bağlanan tüm köyler  ile 
ilçelere dünya 
standartlarında 
yol yapımı ve 
altyapı hizmet-
lerini sunabilmek 
için siparişi verilen 25 yeni 
iş makinesi ve aracın ilk 8’ini törenle 
hizmete soktu. 
14 İLÇE VE 400’E YAKIN KÖY, 
ARTIK BÜYÜKŞEHİR’İN HİZMET-
LERİNDEN YARARLANABİLECEK

İlk 8 aracın teslimi için yapılan törende 
konuşan Başkan Büyükerşen, 30 Mart 
yerel seçimlerinde Büyükşehir Beledi-
yesi’nin hizmet sınırlarının genişleyece-
ğini belirterek, Eskişehir’in 14 ilçesinin 
ve 400’e yakın köyünün belediye hiz-
metlerinin artık Büyükşehir Belediyesi 

tarafından sağlanacağını söyledi. 
   Eskişehir’e 1.sınıf belediyecilik hizmeti 
vererek Eskişehir’i bir dünya markası ya-
pan Büyükşehir Belediyesi, yeni yasayla 
kendisine bağlanan köyler ile ilçelere 
kaliteli hizmeti vermek için farklı özel-
liklere sahip 6 milyon liraya mâl olan 25 

yeni iş makinesinden ilk 8’ini vatandaş-
larımızın hizmetine sundu. 17 yeni araç 
ise kısa süre sonra teslim alınacak.

BÜYÜKERŞEN: “ŞEHRİN ALT 
YAPISININ %90’LIK KISMINI 

BİTİRDİK”
Şehrin merkezin-
den 160 kilometre 
uzaklıktaki yerle-
şim yerlerine bile 

hizmet götürecek-
lerini ifade eden Bü-

yükerşen, “Fen İşleri 
Daire Başkanlığına bağlı 

Yeni Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan köy ve ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize ve şehir merkezine yol yapımı ve 
altyapı hizmetlerini götürmek için 25 yeni iş makinesi ve araç siparişi verildi, bunlardan 8 tanesi törenle hizmete sunuldu.

Y

KÖY VE İLÇELERİMİZ DE BÜYÜKŞEHİR’İN KANATLARI ALTINDA

Asfalt, inşaat 
molozlarını ve demir 
hurdalarını geri dönüş-
türen robot.



9yatırımlar

işçilerimiz son olarak canla başla çalı-
şarak Eskişehir’i caddelerle, bulvarlarla 
donattılar. Bu sayede şehrin alt yapısı-
nın %90’lık kısmını bitirdik. Kanalizas-
yon ve su derdi hemen hemen kalmadı. 
Kanalizasyon sorunu sadece belediye-
nin imar planları hiçe sayılarak TOKİ ta-
rafından yanlış yerlere yapılan yerleşim 
bölgelerinde var. Onları da 2014 yılında 
bitireceğiz” dedi.

SCADA SİSTEMİ İLE SU 
ŞEBEKESİ KONTROL ALTINDA
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sa-
yesinde kentin modern alt yapı sistemleri-
ne kavuştuğunu söyleyen Başkan Büyüker-

şen, şehir merkezindeki 
su sisteminin SCADA 
adı verilen bilgisayarlı 
sistemlerle kontrol edil-
diğini, bu sayede şehirdeki 
tüm musluklarda aynı tazyikte su aktı-
ğını ve bu sistemlerle ekiplerin arıza-
lara, su kaybı yaşanmadan, daha hızlı 
müdahale edebildiğini belirtti.

25 YENİ İŞ MAKİNESİ 
SADECE BAŞLANGIÇ
Büyükerşen, “Değişik koşullarda, zorlu 
arazilerde çalışacağız. Bu yüzden iş ma-
kinesi parkımızı geliştirmeye şimdiden 
başladık. Başlangıç olarak 25 adet iş ma-

kinesi ve değişik araçlar sipariş ettik. İş 
makinelerimizin arasında, her türlü inşa-
at atığını ve taşları parçalayabilen hatta 
içindeki metalleri mıknatıslar yardımı ile 
hafriyattan ayırabilen son teknoloji araç-

larımız da geldi” dedi. Yükleyiciler, kazı-
cılar, asfalt serme makineleri, silindirler, 
asfalt yama robot araçları gibi geniş bir 
yelpazede, son teknoloji iş makineleri 
aldıklarını dile getiren Büyükerşen, “Şu 
anda hizmete giren ve ileride teslim alı-
nacak araçlarımızla Eskişehir’in gelişip 
büyümesine paralel olarak yaptığımız 
yatırımlar devam edecek. Eskişehir’deki 
çalışmalarımız örnek teşkil ediyor. Gerek 
yurt içinden gerekse Avrupa’daki beledi-
yeler de, Büyükşehir Belediyemizin pro-
jelerini örnek alıyorlar. Eskişehirliler her 
geçen zaman kentleriyle daha da övüne-
cek ve gurur duymaya devam edecekler” 
şeklinde konuştu.

Yeni Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan köy ve ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize ve şehir merkezine yol yapımı ve 
altyapı hizmetlerini götürmek için 25 yeni iş makinesi ve araç siparişi verildi, bunlardan 8 tanesi törenle hizmete sunuldu.

KÖY VE İLÇELERİMİZ DE BÜYÜKŞEHİR’İN KANATLARI ALTINDA

TÜM MUHALEFETE RAĞMEN 
6 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Başkan Büyükerşen, yeni iş makinelerinin usta 
ellerde çok güzel işler çıkaracağını söyleyerek, 
iş makinelerinin yaklaşık olarak 6 milyon liralık 
büyük bir yatırım olduğunu da sözlerine ekledi. 
Her türlü muhalefete rağmen tüm hizmetleri 

adım adım yerine getirdikleri ifade eden Bü-
yükerşen, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ve Yol 
İşleri Şube Müdürlüğü çalışanlarına hizmetle-
rinden dolayı teşekkür ederek, yeni iş makine-
lerinin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Büyükerşen, Eskişehir’de bir benzeri 
daha olmayan mobil taş kırma makinesini ise 
yakından inceledi.



10haber

ilimi, tek gerçek yol gösterici 
olarak gören Ulu Önder Ata-
türk’ün belirlediği yol üzerin-

den giderek çocuklarımızı ilköğretim 
çağlarından itibaren bilimle tanıştır-
mak amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
ve Sabancı Vakfı’nın sponsorluğuyla 
hayata geçen proje Türkiye’deki en 
büyük Uzay Evi olma özelliğinde.
  Eskişehir’deki Uzay Evi yurt dışında 
örnekleri olan diğer planetaryumlar-
la yarışacak teknik özelliklere sahip. 

Astronomi ve uzay bilimlerini öğren-
mek,  anlamak için geliştirilmiş, 360 
derecelik tam kubbe şeklinde tasar-
lanan Uzay Evi’ne gelen ziyaretçiler 
birbirinden farklı bilimsel gösterileri 
izleme şansına sahip olacaklar. 
   Uzay Evi’nde dünya, ay ve geze-
genlerin, evrendeki diğer gök ci-
simlerinin özelliklerinin kubbeye 
yansıtılmasıyla, evrenin dinamik-
lerinin anlaşılması ve bilimsel dü-
şünce sistemlerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.
BİLİM DENEY MERKEZİ VE UZAY 
EVİ’NE YOĞUN İLGİ
   Bilim Sanat ve Kültür Parkı içeri-
sinde bulunan tesislerimiz, çocukla-
rımızın bilimsel deneyler ve atölye 
çalışmaları yapmasına imkân sağ-
lıyor. Bilim Deney Merkezi ve Uzay 
Evi’nin ziyaretçi sayıları da sevindi-
rici boyutta. 4 Nisan 2012’de açılan 
Bilim Deney Merkezi’ni Kasım 2013 
tarihine kadar 53.579 kişi, Uzay 

Evi’ni ise 110.884 kişi ziyaret etmiş, 
toplamda 164.463 kişilik rekor ziya-
retçi sayısına ulaşmış bulunuyor.
   Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 
öncülüğünde şehrimizde kurulan 
ve tüm çocuklarımızın görerek, 
duyarak bilime ve bilimsel dü-
şüncenin önemiyle tanışmalarını 
sağlayan bu tesisin, milyonlarca 
yavrumuza, hayatta bilime güven-
meleri konusunda rehber olmasını 
diliyoruz.

BİLİM DENEY MERKEZİ’NİN YENİ PROGRAMI: SERBEST TUR 
Bilim Deney Merkezi’nde Bilim İletişimcileri tarafından gerçekleştirilen okul turla-
rı ve halk gruplarının katılabileceği diğer bilim turlarımız devam ederken, Serbest 
Tur’da hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler dâhilinde ziyaretçilerin bireysel ola-
rak merkeze girip, gezme ve deney aletlerini etkin şekilde deneme fırsatı bulun-
maktadır. Eğitmenlerimiz, talepleri doğrultusunda öğrencileri ile işledikleri konu-
ları deney aletlerimizle pekiştirebilirler. Hafta içi ve hafta sonu Serbest Tur saatlerini 
internet adresimizden takip edebilirsiniz. 
                                           www.eskisehirbilimdeneymerkezi.com

UZAY EVİ ZİYARETÇİ REKORU KIRIYOR
Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nın içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük Uzay Evi 
4 Nisan 2012 tarihinde hizmet vermeye başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin ço-
cuklarımızı bilimle küçük yaşta tanıştırma amacıyla açtığı bu tesis, kısa sürede 
100 binin üzerinde ziyaretçisi ile kendi alanında başarısını tescillemiş bulunuyor.

B
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osyal belediyecilik anlayışının gerçek 
anlamda hayat bulduğu şehirlerden 
biri olan ilimizde, vatandaşlarımız 

için temiz, kaliteli, çeşitli, vitamin katkılı 
ucuz ekmeğin üretilmesi gerekiyordu. Bu 
vizyonla hareket eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, özel-
likle önem verdiği Halk Ekmek Tesisleri’ni 
daha da genişletmeyi düşünüyor. 

BEYAZ EKMEK, VİTAMİN VE 
MİNERAL KATKILI ÜRETİLİYOR
Birçok halk ekmek fırını beyaz ekme-
ği üretirken standart piyasa unları ile 
üretim yapmaktadır. Eskişehir Halk 
Ekmek ise buğdayın doğal organik ya-
pısı bozulmadan üretilen özel unları 
kullanıyor. Üretim sürecinde vitamin 
ve minerallerle desteklenerek üretilen 
ekmeğimiz, özellikle çocuklar ile hami-
le bayanlar ve yaşlılar başta olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın 
dengeli ve sağlıklı beslenme-
sine büyük katkı sağlıyor.

   B, B2, B12, Niasin ve Folik Asit içeren 
ekmekler enerji oluşumuna, kan hücre-
si yapımına, bağışıklık sisteminin gelişi-
mine etki ediyor. Ekmeğimizde bulunan 
demir kansızlıktan korumaya, kalsiyum 
sağlıklı kemik ve diş gelişimine, çinko ise 
büyüme, bağışıklık, tat alma duyusu ve 
üreme sistemine fayda sağlamaktadır.
   Halk Ekmek Tesisleri’nin artan hayat pa-
halılığına rağmen sağlıklı, ucuz ve çok çe-
şitli ekmek ürettiğini söyleyen Halk Ekmek 
Müdürü Zaim Zaimoğlu, dar gelirli va-
tandaşlarımızın da aile bütçelerine önemli 
katkılar sağladıklarını belirterek, “Ekmek 
üretimimiz ham maddeden satış noktaları-
na ulaşıncaya kadar uzman mühendislerin 
de yer aldığı ekibimizle kontrol altında tutu-
luyor. Ürettiğimiz farklı ekmek çeşitleriyle 
toplumun her kesimine tek çatı altından hi-
tap edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİNİ ARTIRIYORUZ
Kaliteli, ucuz ve sağlıklı ekmeği Eskişehirlilere sunan Halk Ekmek, 
ürün yelpazesini her geçen gün geliştiriyor. Ekim 2013’den itibaren 
Haşhaşlı Ekmek, Mantı ve Mısır ekmeğini satışa sunan Halk Ekmek, 
Çölyak ve Fenilketonuri hastaları için Glutensiz ekmeği de kâr almadan 
sipariş üzerine vatandaşlarımız için temin etmektedir. 

HERKES İÇİN BİR EKMEĞİMİZ VAR

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri sağlıklı, ucuz ve kaliteli ekmek ile un ve 
undan mamul her türlü gıda maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak ama-
cıyla kuruldu. Son teknoloji ile donatılmış modern Halk Ekmek Üretim Tesisleri Eskişe-
hir halkına vitamin ve mineral katkılı, sağlıklı, yeni ürünler sunmaya devam ediyor.

S
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"ENGELLERİ AŞMIŞ BİR TOPLUMU BİRLİKTE KURACAĞIZ"

KÖY MEZARLIKLARINDA BAKIM VE TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir et-
kinlik düzenledi. Eskişehir’deki engelli dernekleri ve spor kulüpleri üyele-
ri, Başkan Büyükerşen’in de katıldığı yemekte gönüllerince eğlendiler.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler köy ve il-
çelerimizdeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak ya-
pıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, 130’dan fazla köy ve ilçe mezarlığında 
genel temizlik ve yabani otlarla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

   Etkinliğe, 1. Hava Kuvveti Kurmay 
Başkanı Tuğgeneral Şaban Umut, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Be-
lediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratları 
ile Eskişehir’de faaliyet gösteren engel-
li dernekleri ve spor kulüplerine üye, 
bini aşkın engelli ve yakını katıldı. 
   Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 

Dr. Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuş-
mada, engelli vatandaşlarımızın diğer 
insanlardan farklı olmadığını belirte-
rek “Zekâ, yetenek gibi birçok konuda 
kendisini normal gören insanlardan 
daha başarılısınız. Ama görüyorum 
ki, engelli vatandaşlarımız birbirinden 
farklı dernekler altında toplanıyor. Siz-
lerin güçlü olabilmeniz ve sesinizi daha 

çok duyurabilmeniz için tek bir dernek 
altında toplanmanız lazım” dedi. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin engelli vatan-
daşlarımıza yönelik yaptığı çalışma-
lara da değinen Büyükerşen, “1999’da 
göreve geldiğimiz günden bu yana 
şehirde yaptığımız tüm projelerde en-
gelli vatandaşlarımızı ön planda tuttuk. 
Sorumluluk alanımızdaki kaldırımları, 

tramvayları ve duraklarını da engelli 
vatandaşlarımızın kullanımına uygun 
hale getirdik. Sizlerin yaşamını kolay-
laştırmak için elimizden gelen tüm ça-
bayı harcıyoruz” dedi.
   Yemek sonrası gönüllerince eğlenen 
engelli vatandaşlar Başkan Yılmaz Bü-
yükerşen’e yoğun ilgi göstererek baş-
kanla hatıra fotoğrafları çektirdiler.

   Büyükşehir Belediyesi, hizmet sı-
nırlarını tekrar düzenleyen kanun-
la sorumluluk alanına giren köylere 
ve ilçelere hizmet götürmeye devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağ-
lı ekipler ilçe ve köylerde bakıma ih-
tiyaç duyulan mezarlıklardaki yabani 
otla mücadele ve mezarlıkların genel 

temizlik çalışmalarına devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri 
Daire Başkanlığı yetkilileri, son ola-
rak Yunusemre köy mezarlığındaki 
çalışmalarını tamamladıklarını be-
lirttiler. Ekipler, köy mezarlıklarının 
genel temizlik ve yabani otlarla mü-
cadele çalışmasının önemli ve ihmal 

edilmemesi gereken bir konu olduğu-
nun bilinci ve sorumluluğuyla hare-
ket ettiklerini de sözlerine eklediler. 

BÜYÜKŞEHİR’İN MANEVİ 
DEĞERLERİMİZE VERDİĞİ 
ÖNEMDEN DOLAYI MUTLUYUZ
Köy ve ilçe mezarlıklarımıza Bü-
yükşehir ekiplerince yapılan te-

mizlik çalışmaları vatandaşları-
mızın takdirini toplamaya devam 
ediyor. Vatandaşlarımız, ebediyete 
intikal eden yakınlarının mezarla-
rının, Büyükşehir Belediyesi’nce 
düzenli ve hassasiyetle temizlen-
mesinden son derece mutlu ol-
duklarını dile getirdiler.
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skişehir şebeke suyundaki 
kokuyla ilgili olarak ESKİ 
Su Arıtma Daire Başka-

nı Şenay Subaşı açıklama yaptı. 
“Tesisimizin ham su alış nokta-
sını, Porsuk Barajı ile sonrasın-
daki yan dereler beslemektedir. 
Mevsimsel şartlara bağlı olarak 
yağışların düşük olduğu dönem-
lerde Porsuk Barajı seviyesinde 
ve sonrasındaki yan derelerin 
debisinde azalmalar olmakta-
dır. Bu durum aldığımız ham su 
kalitesini etkilemektedir. Tesisi-
mizde standartlara uygun ola-
rak insan sağlığını korumak için 

dezenfeksiyon amaçlı klorlama 
yapmaktayız.        
  Öncelikle yapılan laboratuvar 
çalışmaları ve sonrasındaki ge-
çici aktif karbon uygulamaları ile 
sorunun ortadan kalktığı görül-
müştür. Son yağışlarla da aldığı-
mız ham suyun kalitesi yükselmiş 
ve sorun kendiliğinden düzel-
miştir.” Farklı laboratuvarlarda 
da analiz edilen şebeke suyu hak-
kında da açıklama yapan Subaşı, 
“Aralarında halkımızdan gelen 
taleplerin de olduğu 58 noktadan 
alınan su örnekleri analiz edil-
miştir. Analiz sonucu suyumuzun  

‘İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkındaki Yönet-
melik’  hükümlerine uy-
gun olduğu görülmüştür. 
Halkımızdan gelen bütün 
şikâyetler ile ayrı ayrı il-
gilenilip ilgili adreslerden 
su numuneleri alınmış ve 
laboratuvarımızda ince-
lenmiştir. Başvuru şekline 
göre e-posta, telefon ya da yazı 
ile analiz sonuçlarını da içeren 
cevaplar halkımıza iletilmiştir. 
Yapılan çalışmalar sonucu suyu-
muzun insan sağlığını bozacak 
hiçbir etkisi yoktur. ESKİ olarak 

Eskişehir’in ‘en uç’  bölgelerin-
den her gün su örnekleri alıyor. 
Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü de 
kendi belirlediği yerlerden aldığı 
su örneklerini farklı laboratuvar-
larda ‘su kalitesi’ yönünden in-
celetiyor. ” dedi.

SCADA KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ İLE 
ŞEBEKE SUYU 7/24 KONTROLÜMÜZDE 
ESKİ, sadece şebeke suyunun kalitesini düzenlemekle kalmayıp, Scada Kontrol ve 
Otomasyon Sistemi ile çıkabilecek aksaklıklara anında otomatik olarak müdaha-
le edebiliyor. Scada sistemi bilgisayar alt yapısına bağlı dev bir ekrandan yönetili-
yor. Sistem, fiber-optik, ADSL ve GPRS haberleşme altyapısı ile çalışmakta olup 
en son teknoloji kullanılmaktadır. Bu ileri teknolojiyle tesisimizdeki ham su ve 
temiz su pompa istasyonları ile Eskişehir’in farklı bölgelerinde bulunan depo ve 
pompa istasyonlarındaki durum anında izlenmekte, otomasyon ile sistem kendi-
ni kontrol edebilmekte, gerektiğinde scada merkezinde bulunan operatörler şehir 
şebekesine anında müdahalede de bulunabilmektedirler. Sistem web tabanlı olup 
tüm depolarımızın su seviyeleri ve su kalitesi an be an bu merkezden ve GPRS ile 
uydu üzerinden izlenebilmektedir. Böylece herhangi bir yerde oluşabilecek arıza 
ya da problemler en kısa sürede su kaybına yol açmadan çözülebilmektedir.

ESKİ su arıtma tesisleri teknolojinin en son gelişmeleri izlenerek 
en iyi sistemlerle donatıldı. Son olarak Eskişehir’de oluşabilecek 
su sıkıntılarını önlemek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan 
şehrin ana beslemesi üzerinde bulunan 18 adet büyük çaplı vana 
ile 6 adet orta gerilim ve 4 adet alçak gerilim pompası yenileriyle 
değiştirilmiştir. Bu sayede şehrin ihtiyacı olan su, çok daha kısa 
süreli pompa çalışmalarıyla yapılmaya başlandı. Böylece büyük 
ölçüde enerji tasarrufu da elde ediliyor.

VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN
Su Arıtma Daire Başkanı Şenay Subaşı, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, şeh-
rin şebeke suyu Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’nca dinamik bir ekiple yönetiliyor. 
Eskişehirlilerin kaliteli ve temiz su kullanabilmeleri için ESKİ personeli 7 gün 24 
saat durmaksızın çalışmaktadır.” dedi.

ŞEHRİMİZİN ŞEBEKE SUYU 
SAĞLIK STANDARTLARINA UYGUN
Şehir şebeke suyunda bir süre önce meydana gelen kokuyla il-
gili şikâyet noktalarından alınan su örnekleri ESKİ ’ye bağlı mo-
dern akredite laboratuvarlarda analiz edildi. Analizler sonucun-
da ESKİ Temiz Su Arıtma Tesislerinden şehir şebekesine verilen 
suyun temiz ve sağlık standartlarına uygun olduğu görüldü.

E

ARITMA TESİSİNDE 18 VANA VE 10 POMPA YENİLENDİ
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BAŞKAN BÜYÜKERŞEN’DEN “CANLI TARİH SAHNESİ” 
TEKNOLOJİ SPONSORUNA TEŞEKKÜR PLAKETİ
İçinde Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de yer aldığı Büyükşehir Beledi-
yesi Müzeler Kompleksi’nde kısa bir süre önce açılan “Canlı Tarih Sahnesi”, Arçelik A.Ş. Es-
kişehir Buzdolabı Fabrikası çalışanlarını ağırladı. Sahnenin teknoloji sponsoru olan Arçelik 
A.Ş.’ye Başkan Büyükerşen tarafından teşekkür plaketi verildi.

anlı Tarih Sahnesi’nde Arçelik mensupları 
için özel olarak düzenlenen seansta konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-

maz Büyükerşen, Canlı Tarih Sahnesi’nin ezberci 
tarih anlayışını kırdığını belirterek, “Canlı Tarih 
Sahnemizde yakın tarihimizin bilinmeyen yönleri 
Cumhuriyet tarihini yaratanlar tarafından anlatı-
lıyor. Ezberci tarih eğitimiyle çocuklarımız maale-

sef yakın tarihimizi doğru öğrenemiyor. Bu sahne, 
farklı teknolojik yeniliklerle hem çocuklarımız 
hem yetişkinler için yakın tarihimizin öğrenilme-
si açısından önem taşıyor. Canlı Tarih Sahnesi için 
desteklerini esirgemeyen başta İsmail Hakkı Sağır 
ile Sayın Yalçın Kapar olmak üzere Arçelik A.Ş.’nin 
değerli yöneticileri ile projemizde emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.  

C

  Büyükşehir Belediyesi, hayata 
geçirdiği projeler sonucu Türki-
ye’de değişimin, yeni şehircilik ve 
modern belediyecilik anlayışının 
öncüsü olurken Eskişehir’deki bu 
değişim ve belediyecilik anlayışı 
dünya basını tarafından da fark 
edilmeye devam ediyor. İngiliz 
BBC World televizyon kanalı ve 
dünyanın önde gelen çeşitli basın 
yayın kuruluşlarının ardından 
geçtiğimiz aylarda Bulgaristan 
Ulusal Kanalı ve önde gelen Bul-
gar gazetelerinde yer alan Eskişe-
hir ve Büyükşehir Belediyesi’nin 

projeleri, şimdi de İngiltere’nin 
saygın gazetesi olan Daily Teleg-
raph tarafından değerlendirildi.
Eskişehir’deki değişimi fark ede-
rek Daily Telegraph adına şeh-
rimize gelen Michele Grimal-
di, şehirdeki değişimin mimarı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 
röportaj yaptı. Büyükerşen’in 
gerek Anadolu Üniversitesi’nde-
ki rektörlük yıllarında gerekse 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yıllarında Eskişehir’e çok büyük 
katkısı olduğunu, özellikle Bele-
diye Başkanlığı döneminde şeh-

rin yeniden yaratıldığını belir-
ten Grimaldi, bu başarının nasıl 
gerçekleştirildiğini sordu. Baş-
kan Büyükerşen ise, “Eskişehir’e 
bu hizmetleri vatandaşlarımızın 
bize verdiği destek ve güven saye-
sinde yaptık. Belediye Başkanlığı 
görevine gelmeden önce şehrin 

sorunlarını biliyor olmamız göre-
ve geldikten sonra neyi nasıl yapa-
cağımız konusunda bize yol göste-
rici oldu. Bizlerde tüm birikim ve 
gücümüzü kullanarak şehrimizi 
bugün sizlerin de beğendiği, dün-
ya markası şehir konumuna taşı-
dık.” dedi.

                                        ESKİŞEHİR’DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ 
BAŞKAN BÜYÜKERŞEN’DEN DİNLEDİ

Büyükşehir Belediyesi farklı ülkelerin ba-
sın kuruluşlarından ilgi görmeye devam 
ediyor. Geçtiğimiz ay Bulgaristan basınında 
yer alan Büyükşehir Belediyesi, son olarak 
İngiltere’nin yüksek tirajlı saygın gazetesi 
The Daily Telegraph’ın konuğu oldu.
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ÖĞRETMENLERİMİZİ TİYATROMUZDA AĞIRLADIK
Eskişehirli eğitimciler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir araya gelerek, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Kanlı Nigar” adlı oyununu izlediler.

üyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın ücretsiz ola-
rak düzenlediği etkinlikte, 

Eskişehirli öğretmenler 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü tiyatro iz-
leyerek kutladılar. Yapılan orga-
nizasyon kapsamında Eğit-Der, 

Emekli Öğretmenler Derneği, Eği-
tim Sen, Eğitim-İş oluşumlarına 
bağlı 300’ün üzerinde öğretmen, 
Şehir Tiyatroları’nın davetlisi ola-
rak Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Kültür Sarayı Tiyatro salonunda 
buluştular. Şehir Tiyatroları’nın iki 

sezondur kapalı gişe oynayan oyu-
nu “Kanlı Nigar” öğretmenlerin 
büyük beğenisini kazandı.
   Oyun sonrasında gerçekleştirilen 
kokteylde bir araya gelen öğretmen-
ler, Şehir Tiyatroları’nın tüm oyun-
larını beğeni ile takip ettiklerini, 

Şehir Tiyatroları’nın Eskişehir’in 
kültür ve sanat hayatına büyük kat-
kı sağladığını söyleyerek, bu anlamlı 
günde öğretmenleri unutmayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen’e teşekkürlerini 
dile getirdiler. 

B

    Eskişehir, yer altı ve yer üstü su kay-
nakları açısından zenginliklere sahip 
olan ve kent merkezinde termal su kay-
nağı bulunan nadir yerleşimlerden biri-
sidir. Bu açıdan dünya ölçeğinde seçkin 
bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bizans döneminde Eskişehir, şifalı sıcak 
suları nedeniyle, Bizans imparatorlarının 
dahi dinlenme yerlerinden biri olmuştur. 
Roma döneminde de özellikle Köprübaşı 
ve çevresinde bulunan hamam ve kaplı-
calar nedeniyle Eskişehir, tercih edilen 
yerleşim yerlerinin başında gelmiştir.
   Sadece Eskişehir’in merkezi değil, Alpu, 
Beylikova, Çifteler, Günyüzü, İnönü, Mi-
halgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya ilçeleri 
de termal su kaynaklarına sahip yerlerdir. 
İşin daha ilginç ve güzel yanı şehrin mer-
kezindeki ve ilçelerindeki termal suların 
yapısal özellikleri birbirinden farklı oldu-
ğu için her bir ilçedeki su, farklı hastalık-
lara iyi gelmektedir. Birkaç örnek vermek 
gerekirse, şehir merkezindeki termal su-
lar 40-45 ˚C arasında olup böbrek taşları, 

gut, safra kesesi, romatizmal hastalıklar, 
dolaşım ve kalp hastalıklarına, sinir siste-
minin uyarılmasına ve cilt hastalıklarına 
iyi gelmektedir. Su sıcaklığı 53 ˚ C olan 
Sakarılıca Kaplıcası, nevrit, nevralji, kro-
nik romatizmal hastalıklar, kırık-çıkık 
sekelleri, kadın hastalıkları, lumbago, di-
yabet ve böbrek hastalıklarına iyi gelmek-
tedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. 
  Tarihi Romalılara kadar uzanan hamam-
lar Osmanlı Devleti’nde de önemli bir yere 
sahipti. Türkler Orta Asya’da yaşarken var 
olan hamam geleneklerini göç ettikleri Ana-
dolu’ya da taşıdılar. Kendilerinden önce 
yaşayanların bıraktığı hamam kültürünün 
üzerine kendi geleneklerini yerleştirdiler. 
Eski Türk hamam kültürümüzde hamamlar 
sadece bir yıkanma yeri değil, sağlık, sosyal 
ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezler 
olmuştu. 
   Zaman ilerledikçe ve hızlı şehir hayatının 
kültürü de buna paralel değiştikçe insanla-
rın hamamlara olan ilgi ve ihtiyaçlarında da 
büyük değişimler oldu. Günümüzde artık 

hamamlar  sosyal ve kültürel etkinliklerin 
yaşandığı merkezler olmaktan çıkmış, ha-
mamın temel fonksiyonu sadece “yıkanmak” 
la sınırlı hale gelmiştir. Hamamlar açısından 
bu negatif değişime çok da şaşırmamak la-
zım. Bu olumsuz değişimde ülke genelin-
deki hamam işletmecilerinin de maalesef 
payı büyük.  Güzide işletmeleri saymazsak, 
Anadolu’daki pek çok hamamın hijyenden 
uzak, bakımsız ve iptidai şartlarda işletildiği 
görüyoruz ve gördüğümüzde keşke hamam 
kültürümüz bu hallere düşürülmeseymiş de-
mekten kendimizi alamıyoruz.
HAMAM TURİZMİ YOK AMA TERMAL 
TURİZM DİYE BİR GERÇEK VAR !
Teknolojinin hızla değiştiği, hayatın akışı-
na yetişemediğimiz günümüzde insanların 
beğeni çıtaları ve istekleri her konuda yük-
seliyor. İnsanlar yer altı sıcak sularından 
istifade ederek tatil yapmak istediklerinde 
içlerinde sadece şifalı suları olan yerleri ara-
mıyorlar. Hastalıklarına derman olabilecek 
şifalı suyun yanında, eğitimli sağlıkçı per-
sonelin hizmet verdiği, içinde hidroterapi 

ve SPA bölümlerinin, konforlu odalarının, 
kafe ve restoranları da bulunduran eksiksiz 
tesislerde tatil yapma ihtiyacındalar. Yani 
para ve vaktimizi harcayacaksak bunun 
karşılığını da alalım düşüncesindeler haklı 
olarak. Bir diğer önemli nokta, her hamam 
termal sulara sahip değil. Şehir şebeke su-
yunu ısıtarak bunun hamamda kullanımı 
da geleneksel hamam kültürümüze fazla 
bir şey kazandırmıyor. Ama termal bir tesis 
hiçbir zaman ısıtılmış şebeke suyuyla çalış-
tırılmıyor. Bu da insanların termal turistik 
tesisleri tercih etmesinin bir diğer önemli 
sebebi. Eskişehir’in komşu illerinde olan 
termal turizm yatırımları iyi denilebilecek 
bir noktada. Büyükşehir Belediyesi, Ba-
demlik’te bitmek üzere olan 5 yıldızlı ve 
yap-işlet-devret modeliyle hizmete sunu-
lacak termal otel için kendine düşen çaba-
yı göstermiştir. Şifalı yer altı sularının bu 
kadar zengin olduğu bir yerde, şehrindeki 
istihdam ve ekonomik refaha katkı sağla-
mak isteyen vizyon sahibi girişimcilere de 
önemli görevler düşmektedir.

BUNA KARAR VERMELİYİZ: ESKİŞEHİR YALNIZ HAMAMLARIYLA  
BİLİNEN ŞEHİR Mİ OLMALI, YOKSA TERMAL TURİZMİNİN YILDIZI MI ?

Büyükşehir Belediyesi’nin yap-işlet-devret modeliyle kısa bir süre sonra vatandaşlarımızın hizmetine su-
nacağı 5 yıldızlı otel ve termal-hidroterapi merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Bademlik’te bulunan 
tesis hizmete girince Eskişehir, sağlık turizmi alanında da önemli şehirlerden biri olacaktır. 

Utku TEKİN
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