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KIRSALDAKİ YOLLARA 
BÜYÜKŞEHİR ELİ DEĞDİ

Haberin devamı sayfa 4-5’de

30 Mart yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluk 
alanları il sınırlarına kadar genişletildi. Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir sınırları içinde 
yer alan il merkezi ve ilçeleri ile mahalleye dönüştürülen belde ve köyleri birbirine 
bağlayan yollarda bakım-onarım-yapım çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ TRAMVAY HATLARI HİZMETİNİZDE
Büyükşehir Belediyesi Emek-71 Evler tramvay hattından sonra Çamlıca-Batıkent ve Yıldıztepe-Yenikent-
Çankaya tramvay hatlarını da hizmete soktu. Böylece kaliteli, güvenli ve çağdaş ulaşım sağlayan tramvay 

hatlarının uzunluğu 40 kilometreyi geçti. 
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30 AĞUSTOS VE 2 EYLÜL'Ü COŞKUYLA KUTLADIK

Başkan Büyükerşen'e Büyük İlgi

Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2 Eylül Eskişehir’in 
Kurtuluşu nedeniyle düzenlediği etkinliklere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. 

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniy-
le Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda 
düzenlenen Optimist Zafer Kupası 
yarışlarında, çekişmeli geçen mü-
sabakalar sonunda Tuna Yelken bi-

rinciliği göğüsledi. Ayrıca, Muharip 
Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma 
Komutanlığı Bandosu tarafından Bi-
lim Kültür ve Sanat Parkı Amfisinde 
düzenlenen konsere Eskişehirliler yo-

ğun ilgi gösterdi. Hava Bando Albay 
Hakan Akbabacan’ın şefliğini yaptığı 
bando günün anlamına uygun tür-
küleri ve marşları seslendirdi. Vatan-
daşlar, askeri bandonun seslendirdiği 

eserlere hep bir ağızdan eşlik ettiler. 
Ardından Porsuk Çayı’nda teknelerle 
düzenlenen fener alayı ve havai fişek 
gösterisi de Eskişehirliler tarafından 
büyük beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi 2 Eylül Eskişehir’in Kurtuluşu nedeniyle de bir dizi et-
kinliğe imza attı. Resmi törenlerin ardından Porsuk’ta kano yarışları düzenlen-
di. Yarışlarda gençler 1000m. erkeklerde Eren Özen, yıldızlar 1000m.’de Kaan 
Çipişoğlu, minikler 500m.’de Mehmet Ünal, minikler 200m.’de Emre Çalıkuşu, 
minik kızlar 500m.’de Cansu Gürova, karma 200m.’de Eren Öz - Emirhan Çalık 
birinci oldu. Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenen bando konserinde 
ise Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Bandosu ses-
lendirdiği anlamlı eserlerle dinleyicilere coşku dolu bir dakikalar yaşattı. Yine 
Porsuk’ta teknelerle fener alayı geçişi ve havai fişek gösterileri yapıldı. Fener 
alayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Eskişehirli-
lerden yoğun ilgi gördü.
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FRANKFURTLU TURİSTLER "ESKİŞEHİR WUNDERBAR "

FRANKFURTLU TURİST TOPLULUĞU 
ESKİŞEHİR’DEYDİ

Kafiledeki Frankfurt Belediyesi Meclis Üyesi Bernhard E. Ochs, Frankfurt Belediyesi Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörü Edith Baner ile Eskişehir’i tanımak için gelen Alman turist grup, şehri 
gezerek incelemelerde bulundular. Gezileri Kentpark’taki incelemeyle sona eren Alman turistler 
Eskişehir için  "şahane" anlamına gelen “ Wunderbar “ değerlendirmesini yaptılar.    

Eskişehir’i daha yakından tanımak 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği projeleri yerinde görmek için 
Frankfurt’tan gelen turist topluluğu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’i ziyaret etti.

Ziyarete Frankfurt Belediyesi 
Meclis Üyesi Bernhard E. Ochs, 
Frankfurt Belediyesi Uluslara-

rası İlişkiler Koordinatörü Edith Ba-
ner ile Eskişehir’i tanımak için gelen 
yaklaşık 20 kişilik Alman turist grubu 
katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonunda gerçekleşen ziyaret sohbet 
havasında geçti. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı 
konuşmada turist delegasyonunu Es-
kişehir’de ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyduğunu belirterek “Frankfurt, 

Büyükşehir Belediyemizin kardeş 
şehri. Şimdiye kadar çeşitli heyetleri-
miz karşılıklı olarak ziyaretlerde bu-
lundular ve bu ziyaretlerden önemli 
işbirlikleriyle döndüler. Sizleri de 
Eskişehir’de turist kafilesi olarak gör-
mekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Eskişehir ile Frankfurt arasında daha 
sık kültürel faaliyetler, turistik geziler 
yapılması ile ilişkilerimiz daha da ge-
lişecek” dedi. Eskişehir’in 15 yıl içinde 
geçirdiği büyük değişimden bahseden 
Başkan Büyükerşen, Alman turistleri 

Eskişehir’e olan ilgisi nedeniyle kendi-
lerine teşekkür etti.
Konuk delegasyon adına konuşan ve 
aynı zamanda Frankfurt Belediyesi 
Meclis Üyesi olan Bernhard E. Ochs 
Eskişehir’de bulunmaktan dolayı mut-
luluk duyduklarını ve Frankfurt Bele-
diye Başkanı Peter Feldmann’ın selamı-
nı getirdiklerini belirterek “Eskişehir 
bizim için çok önemli. Frankfurt’ta 
çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. 
Özellikle benim çevremde çok sayıda 
Eskişehirli yaşıyor. Bu yüzden Eskişe-

hir ile kurduğumuz kardeş şehir iliş-
kisi benim için çok önemli” şeklinde 
konuştu. 
Frankfurt Belediyesi Uluslararası İlişki-
ler Koordinatörü Edith Baner ise Baş-
kan Büyükerşen’e Peter Feldmann’ın 
mektubunu ileterek “Bu ziyaretimiz-
de bizlere ilgi gösterdiğiniz için çok 
teşekkür ediyoruz. Bu seyahati plan-
ladığımızda bu kadar yoğun bir ilgi 
beklemiyorduk. Böyle kalabalık bir 
grup ile Eskişehir’e gelmek bizi sevin-
dirdi” dedi.

* Eskişehir Harika
*
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30 Mart yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluk 
alanları il sınırlarına kadar genişletildi. Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir sınırları 
içinde yer alan il merkezi ve ilçeleri ile mahalleye dönüştürülen belde ve köyleri 
birbirine bağlayan yollarda yol bakım-onarım-yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Mahmudiye'de Büyükşehir Bozan'da

Büyükşehir Aşağı Çağlan'da

BÜYÜKŞEHİR İLÇELERE VE  
MAHALLE OLAN KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRMEYE BAŞLADI  

Büyükşehir Çifteler'de
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Şehrin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, ilçeler ve mahalleler arasındaki yollarda şarampol açma ve temizleme, sathi kaplama, yol ge-
nişletme, tesviye, zemin ve alt yapı, asfalt bakım ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Eskişehir’in ilçe ve mahalleye çevrilen köy ve beldelerinde çalış-
ma yapmak üzere 5 ayrı ekip kurulduğunu ve ekiplerin çalışmalarını ara vermeksizin sürdürdüğü-
nü kaydettiler.

Büyükşehir Mihallıççık'da Büyükşehir Sarısungur'da   

Büyükşehir Kozkayı'da 

Büyükşehir Han'da 

Büyükşehir Alpu'da 

Büyükşehir Sivrihisar'da 

BÜYÜKŞEHİR İLÇELERE VE  
MAHALLE OLAN KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRMEYE BAŞLADI  



6 dış basında eskişehir

ESKİŞEHİR VE YILMAZ BÜYÜKERŞEN 
SELANİK BASININDA
Yunanistan’ın Selanik şehrinde yayınlanan 
Parallaxi Dergisi, son sayısında Yılmaz 
Büyükerşen ve Eskişehir’e geniş 
yer ayırdı. Dergide yayımlanan yazıda 
Eskişehir’den ve Yılmaz Büyükerşen’den, 
“Uzak diyarlarda bile çok iyi tanınan 
küçük Eskişehir’in cana yakın, başarılı 
profesörü Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen…” şeklinde söz edildi.

Eskişehir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Büyükerşen, 
Selanik’te düzenlenen ve 

uluslararası uzmanların da ko-
nuşmacı olduğu, “Gelecekten Bir 
Kent”   isimli   konferansta, “Bir 
Şehrin Dönüşümü ve Dışa Dö-
nüklük” konulu bir konuşma yap-
mıştı.
Selanik’te aylık olarak yayınlanan 
Parallaxi Dergisinde yer alan yazı-
da, “Yılmaz Büyükerşen Eskişehir 

Büyükşehir Belediye Başkanı mi-
safirimiz olarak Selanik’i ziyaret 
etti. ‘Farklı bir Selanik’ konferan-
sında ‘Gelecekten Bir Şehir’ sunu-
mu ile bizlerin şehirler için neler 
yapabileceğine, gerçek bir vizyon 
için neye ihtiyacımız olduğuna ve 
iyi bir stratejinin nasıl geliştirile-
ceğine dikkat çekti” ifadeleri yer 
aldı.
Eskişehir’den ve Yılmaz Büyüker-
şen’den övgüyle söz edilen Sakhs 

Ioannides imzasıyla yayınlanan ya-
zıda, “Uzak diyarlarda bile çok iyi 
tanınan küçük Eskişehir’in cana 
yakın, başarılı profesörü Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen 15 yıldan az bir süre-
de, gri fabrikalarla kaplı Eskişe-
hir’i, bu gün birçok Avrupa şehri-
ni kıskandıracak kadar, yeşillikle 
ve parklarla değiştirerek, modern 
ve kültürel olarak zenginleştir-
meyi başardı” şeklinde değerlen-

dirmelerde bulunuldu.
Yazıda, Yılmaz Büyükerşen’in Sela-
nik’teki temaslarına da yer verilir-
ken, özel görüşmelerde dile getir-
diği Eskişehir’le ilgili görüşlerine 
de geniş yer verildi. Söz konusu 
yazı, Büyükerşen’in “Hedeflerini-
ze sadık olmalısınız, vizyonunuz 
olmalı ve hassas bir şekilde di-
zayn edilmeli ve sürdürülebilir 
olmalı” ifadesiyle son buldu.
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KENTPARK’IN MÜKEMMELLİĞİNE 
ULUSLARARASI BELGE

Dünya genelinde gezi 
ve konaklama konu-
sunda internet bazın-

da insanları bir araya getiren 
“TripAdvisor” katılımcıların 
verdikleri puan ve yaptıkları 
yorumlar üzerinden değerlen-
dirmede bulunuyor. Eskişe-
hir’e gelen ve Kentpark’ı gezen 
turistlerin verdikleri puan ve 
yaptıkları değerlendirmeler 
ışığında verilen Mükemmellik 
Sertifikası, Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi’ne iletildi.
TripAdvisor Başkanı Marc 
Charron imzasıyla verilen 
mükemmellik  sertifası ko-

nusunda TripAdvisor yetkili-
leri şunları söyledi;
“Öncelikle TripAdvisor ola-
rak 2014 Mükemmellik Ser-
tifikası ile ödüllendirilen 
Kentpark işletmesini tebrik 
ediyoruz. Bu sertifika, işlet-
menin TripAdvisor gezgin-
lerinden aldığı olumlu ve gü-
zel geri bildirimlerin tescili 
niteliğindedir.
Bu prestijli ödül, geçtiğimiz 
yıl içinde TripAdvisor’da 
Kentpark’ın aldığı yorum ve 
fikirlerin kalitesine göre ve-
rilmiştir.”

Büyükşehir Belediyesi'nin örnek 
projelerinden olan Kent Park'a, turizm 
alanındaki değerlendirmeleri ile 
dünyanın saygın kuruluşları arasında 
yer alan "TripAdvisor" tarafından 
mükemmellik sertifikası verildi.
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YENİ TRAMVAY HATLARI HİZMETİNİZDE
Emek-71 Evler hattından sonra Çamlıca-Batıkent ve Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya tramvay hatları düzenlenen törenlerle 
hizmete girdi. Böylece kaliteli, güvenli ve çağdaş ulaşım sağlayan tramvay hatlarının uzunluğu 40 kilometreyi geçti.

3 YENİ GÜZERGAH İLE ESKİŞEHİR'İN 21 MAHALLESİ DAHA TRAMVAY KONFORUNA KAVUŞTU

ESKİŞEHİRLİLER HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIK "TRAMVAYLAR ÇANKAYA CADDELERİNDE 
BİR KUĞU EDASIYLA SÜZÜLÜYOR"Çamlıca ve Batıkent- SSK Tramvay Ring hatlarının açılışı, Simge Sağın kon-

seri ve havai fişek gösterili şölenle yapıldı. Açılışta konuşma yapan Eskişe-
hir Büyükşehir  Belediye Başkanı Büyükerşen, hattın yapımına başlarken 
çıkartılan söylentileri hatırlatarak, “ Biz hızla gelişen Tepebaşı halkına ver-
diğimiz sözü tuttuk. Eskişehir halkı herşeyin en iyisine layıktır. Rahat ve 
konforlu ulaşım olan tramvay hatlarını Eskişehir’in her yerine götürmek en 
büyük amacımız “ dedi.

Çankaya-Yenikent Tramvay hattı  coşkulu bir törenle açıldı. 
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.  Yılmaz 
Büyükerşen, “ Tramvaylar caddelerinizde bir kuğu edasıy-
la süzülüyor. Tramvay ile projelerimiz bitmeyecek. Bu dö-
nemde birçok yeni proje daha gerçekleştireceğim” dedi.Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleş-

tirdiği Tramvay Uzatma Hatlarından Çamlıca 
ve Batıkent-SSK Tramvay Ring hatlarının açı-

lışı, Neo AVM Tramvay Durağının yanındaki alan-
da, konser ve havai fişek gösterisiyle şölen havasında 
yapıldı. Açılışa katılan Eskişehirliler, Simge Sağın’ın 
şarkılarıyla çoşarken, konser sonrası havai fişek gös-
terisini hayranlıkla izlediler.
  Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Bü-
yükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 
Çamlıca ve Batıkent Mahalle muhtarları ile vatan-
daşlar katıldı. Hafta boyunca ücretsiz yolcu taşınan 
tramvay hatlarının resmi açılışı öncesi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Büyükerşen, Çamlıcalıları ve Ba-
tıkentlileri rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuştur-
manın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Büyükerşen, 
her türlü olumsuzluğa karşın, tramvay hatlarını 40 
km’ye çıkarttıklarını belirterek, “Hızla gelişen Tepe-
başı’nın modern bir ulaşım yapısına gereksinimi 
vardı. Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Eskişehir 
halkı en iyi hizmete layıktır. Rahat ve konforlu ula-
şım olan tramvay hatlarını Eskişehir’in her yerine 

götürmek en büyük amacımız” şeklinde konuştu.
 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç da yaptığı konuşma-
da, “Bizler için çok önemli bir gün, iki mahallemiz 
çağdaş Tepebaşını daha çağdaş yapan bir hizmete 
kavuşuyor. Son 15 yılda gelişen Tepebaşının önem-
li ihtiyacı olan bu çağdaş aracın bölgemize hizmet 
edeceğini hepimiz biliyoruz. İlçe halkı adına Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e 
teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra sahnede ma-
halle muhtarları, iki mahalle sakini, iki çocuk, Est-
ram yetkilileri ve hattı yapan firmanın yetkilisinin 
katıldığı açılış yapıldı. Büyükerşen açılış kurdelesini 
küçük parçalara bölerek anı olarak çocuklara dağıttı. 
Açılış sonrası Eskişehirliler, Büyükerşen’e büyük sev-
gi gösterisinde bulundular.
   Açılış şöleni konserle devam etti. Sahneye çıkan 
genç şarkıcı Simge Sağın, popüler şarkılarla özel-
likle çocukları ve gençleri coşturdu. Zaman, zaman 
çocukları sahneye alan Simge Sağın, onlarla birlikte 
şarkı söyledi ve dans etti. Konserden sonra dakika-
larca süren havai fişek gösterisini vatandaşlar büyük 
bir ilgiyle izlediler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye-
si ve Estram’ın gerçekleştirdi-
ği Çankaya- Yenikent Tramvay 

Uzatma Hattı, düzenlenen bir şölenle 
hizmete açıldı. Açılış öncesi Çankaya 
Mahallesi sakinlerine seslenen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Büyükerşen, 
“Biz bu projenin nişan plaketini çak-
tığımızda, arkamızdan bazıları ger-
çekleştiremezler dediler. Fakat biz 
sözümüzü tuttuk. Çankaya Mahalle-
sinin caddelerinde tramvay bir kuğu 
gibi süzülüyor” şeklinde konuştu.
Çankaya Mahalle Muhtarlığının önün-
deki alanda düzenlenen şölene, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı 
Kazım Kurt, Çankaya ve Yenikent Ma-

halle muhtarları ve kalabalık bir vatan-
daş topluluğu katıldı. Konser öncesi 
düzenlenen kurdele kesme töreninde   
konuşma yapan Büyükerşen, Çanka-
ya’nın Eskişehir’de yükselen bir değer 
olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin des-
teğiyle tramvay projesini gerçekleştir-
dik. Siz desteklemeye devam ettiğiniz 
sürece, biz sizlere hizmet götürmek-
ten mutluluk duyacağız. Çankaya ve 
Eskişehir’e yapacağımız birçok pro-
jemiz daha var. Katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Kazım Kurt 
da, Odunpazarı Belediye Başkanı ola-
rak, Büyükerşen’e ve ekibine minnettar 
olduklarını söyledi.
Açılış kurdelesini Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Çankaya ve Ye-
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YENİ TRAMVAY HATLARI HİZMETİNİZDE
Emek-71 Evler hattından sonra Çamlıca-Batıkent ve Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya tramvay hatları düzenlenen törenlerle 
hizmete girdi. Böylece kaliteli, güvenli ve çağdaş ulaşım sağlayan tramvay hatlarının uzunluğu 40 kilometreyi geçti.

3 YENİ GÜZERGAH İLE ESKİŞEHİR'İN 21 MAHALLESİ DAHA TRAMVAY KONFORUNA KAVUŞTU

"TRAMVAYLAR ÇANKAYA CADDELERİNDE 
BİR KUĞU EDASIYLA SÜZÜLÜYOR"
Çankaya-Yenikent Tramvay hattı  coşkulu bir törenle açıldı. 
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.  Yılmaz 
Büyükerşen, “ Tramvaylar caddelerinizde bir kuğu edasıy-
la süzülüyor. Tramvay ile projelerimiz bitmeyecek. Bu dö-
nemde birçok yeni proje daha gerçekleştireceğim” dedi.

halle muhtarları ve kalabalık bir vatan-
daş topluluğu katıldı. Konser öncesi 
düzenlenen kurdele kesme töreninde   
konuşma yapan Büyükerşen, Çanka-
ya’nın Eskişehir’de yükselen bir değer 
olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin des-
teğiyle tramvay projesini gerçekleştir-
dik. Siz desteklemeye devam ettiğiniz 
sürece, biz sizlere hizmet götürmek-
ten mutluluk duyacağız. Çankaya ve 
Eskişehir’e yapacağımız birçok pro-
jemiz daha var. Katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Kazım Kurt 
da, Odunpazarı Belediye Başkanı ola-
rak, Büyükerşen’e ve ekibine minnettar 
olduklarını söyledi.
Açılış kurdelesini Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Çankaya ve Ye-

nikent Mahalle muhtarları ile mahalle 
sakinleri ve çocuklarla kesen Büyüker-
şen’e mahalle sakinleri sevgi gösterisin-
de bulundular. Büyükerşen ile hatıra 
fotoğrafı çektiren Çankaya sakinleri, 
kendisine teşekkür ettiler. Sevilen genç 
şarkıcı Simge Sağın’ın konseriyle coşan 
Eskişehirliler, şarkılara eşlik ederek eğ-
lendiler. Simge Sağın Eskişehirlilerin 
çok şanslı olduklarını vurgulayarak, 
“Türkiye’nin en modern ve güzel şeh-
rinde yaşıyorsunuz. Büyükerşen çok 
mükemmel bir başkan” şeklinde ko-
nuştu.
Konser sonrası boş alanda yapılan havai 
fişek gösterisi ve tramvayların birlikte 
görüntüsü Çankayalılara görsel bir şö-
len sundu.
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ŞEHİR İÇİ ULAŞIM BİLET FİYATINDA KDV YÜZDE 18!
Maliyetlerdeki bu artışların yanı sıra özellikle üze-
rinde durulması gereken bir husus da, kent içi top-
lu taşım ücretlerinde KDV’nin halen yüzde 18 
olmasıdır. İnsanların zorunlu olarak kullandıkları 
böyle bir hizmette KDV’nin yüzde 18 olmasını anla-
yabilmek olanaklı değildir. Siz mücevherden-elmas-

tan yüzde 1 KDV alacaksınız, ancak kent içi toplu 
taşımadan sanki bir “LÜKS TÜKETİMMİŞ GİBİ” 
yüzde 18 KDV alacaksınız. Diğer birçok zorunlu 
tüketim kaleminde olduğu gibi kent içi ulaşımda da 
KDV’nin en çok yüzde 8, hatta daha da aşağılarda 
olması gerekir. 

Zam, ne yazık ki, ülkemizin değişmez gerçeklerinden 
biridir. Yapılması zorunlu olan bu fiyat düzenlemesi, 
otobüs esnafının ya da ESTRAM işletmesinin daha çok 
kar etme düşüncesiyle değil, maliyetlerini karşılama ve 
sunulan hizmet kalitesinin sürdürülebilir olması ve dış 
kredi borcunun ödenebilmesi için yapılmıştır.

UKOME tarafından yeni fiyat dü-
zenlemesinin yapılması zorunlu 

hale gelmiştir. Kent içi toplu ulaşım bilet fiyatları UKOME tarafından en son 2012 yılının 
Temmuz ayında düzenlenmişti. Yani 2 yıl 1 ay önce. Bu geçen zaman zarfı içinde başta 
akaryakıt  ve elektirik fiyatları olmak üzere tüm gider kalemlerine hükümet tarafından 
çeşitli oranlarda zam yapılmıştır. Daha da önemlisi Dolar ve Avro’daki artışlar tramvayın 
döviz ödemeli faiz ve ana para kredilerini geri ödeme imkanlarını ortadan kaldırmıştır. 
Akaryakıt, yedek parça, işçilik maliyetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını, 25 ay önceki 
fiyatların aynen kaldığını savunmak mümkün değil. Bunun en somut örneği 2012 Tem-
muz ayı ile bugünkü mazot litre fiyatı arasındaki fark yüzde 25 dolayındadır. 

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM BİLET FİYATLARINDA 
ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE YENİ DÜZENLEME

ARTAN MALİYETLERKısa adı UKOME olan Ulaştırma Koordinas-
yon Merkezi 20 Ağustos 2014 tarihinde aldı-
ğı kararla kent içi toplu ulaşım bilet bedel-
lerinin yeniden belirlenmesine karar verdi. 
UKOME’nin aldığı kararla kent içi toplu ula-
şım bilet bedellerine Akıllı Eskartta tam bi-
lete 25 kuruş, Akıllı Eskartta indirimli bilete 
20 kuruş artış yapıldı.

BİLET BEDELLERİNDE DİĞER İLLERLE KIYASLAMA
Elektronik ücret toplama sistemi kullanan diğer 
bazı belediyelerin bilet bedellerine baktığımızda 
durum şöyle;
İstanbul 2 Lira 15 Kuruş, İzmir ve Ankara 2 Lira, 
Eskişehir’le emsal olarak ele alabileceğimiz 
Samsun ve Antalya’da yine 2Lira. Kayseri’de 
ise 1 Lira 75 Kuruş. Üstelik bu illerde toplu 
ulaşım zammı bizden 3 ay evvel (Haziran ayı ba-
şında) yapıldı. Biz ise, onlardan 3 ay sonra artış yap-
mak zorunda kaldık.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi Kullanan Belediyelerin 
Tam Yolculuk Bedelleri (TL olarak)

Elektronik Ücret Toplama Sistemi Kullanan Belediyelerin 
İndirimli Yolculuk Bedelleri (TL olarak)
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ECZACIBAŞI’NDAN BÜYÜKERŞEN’E ZİYARET

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMATÖR SPORUN DESTEKÇİSİ

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Eczacı-
başı “Sayın Büyükerşen’in yaptığı çalışmalar yurt içi ve yurt dışında 
herkesin takdirini kazanıyor” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içinde-
ki 56 amatör spor kulübüne maddi destek sağladı. 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nur Süllü yap-
tığı konuşmada, “Sizlere daha fazla yardım etmek 
istiyoruz. Fakat yardım, bütçenin koşullarına göre 
belirleniyor. Sizlerin başarıları ve gençleri yetiştir-
meniz bizleri gururlandırıyor” dedi. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen zi-
yaret sonrasında Bülent Eczacıbaşı ve 
Başkan Büyükerşen, Büyükşehir Be-
lediyesi Müzeler kompleksini gezdi. 

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Hey-
keller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatla-
rı Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesini 
gezen Eczacıbaşı, özellikle Balmumu 

Heykeller Müzesindeki eserleri ve 
Canlı Tarih Sahnesini çok beğendi-
ğini ifade etti. Canlı Tarih Sahnesi’n-
deki Atatürk ve İsmet İnönü’nün si-

likon-android robotlarıyla yakından 
ilgilenen Eczacıbaşı, robotlar ve bal-
mumu heykel yapımı hakkında Baş-
kan Büyükerşenden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da amatör 
spor dallarında faaliyet göste-

ren  56 amatör spor kulübüne maddi 
yardım yaptı. Meclis Salonunda yapı-
lan toplantıda   Büyükşehir Belediyesi 

Meclis Üyesi Nur Süllü yardımları ku-
lüp başkanlarına teslim ederek, “Siz-
lere belediyenin bütçesine göre yar-
dımda bulunuyoruz. Daha fazlasını 
yapmak isterdik” şeklinde konuştu. 
Eskişehir il sınırları içinde amatör 

spor yapan 56 kulübe, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan mad-
di yardım törenine katılan Eskişehir 
Amatör Spor   Kulüpleri Federasyonu 
Eskişehir Şube Başkanı Sadri Atam, 
Eskişehir Antrenörler Derneği Başka-

nı Engin Bayrı, katkılarından dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına te-
şekkür ettiler. 56 amatör kulübe yapı-
lan yardım,  liglere katılım için  ‘Vize 
Referans ve Antrenör Sözleşme Katı-
lım Bedelini’ kapsıyor.                                          
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2 EYLÜL SERGİSİ VE KURTULUŞUN GERÇEKLERİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir 
Araştırmaları Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği  
‘2 Eylül Eskişehir İşgal, Direniş, Kurtuluş ve Sonra-
sı’ sergisi EBB Kent Müzeleri Kompleksi Çağdaş Cam 
Sanatları Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide 
ana temayı oluşturan “İki Kere İşgal Edilen Eskişe-
hir’de Yaşanan İşgal ve Kurtuluş” ilk kez sergilenen 
belgeleriyle dikkat çekiyor.

Eskişehir’in Kurtuluş Sava-
şı’nda yaşadığı işgalleri ve 
kurtuluşu anlatan, Büyükşe-

hir Belediyesi ve Eskişehir Araştır-
maları Topluluğu’nun işbirliği ile 
düzenlenen Eskişehir İşgal, Dire-
niş, Kurtuluş ve Sonrasını anlatan  
‘2 Eylül Sergisi’ Çağdaş Cam Sa-
natları Müzesinde açıldı.
   Sergide, 5 Mayıs 1921’de yayın 
hayatına giren  ‘Güleryüz’ isimli 
mizah dergisinde yayınlanan, Se-
dat Simavi’nin çizdiği, Atatürk’ün 
ilk portresi de yer alıyor. Yuna-
nistan ve Almanya arşivlerinden 
derlenen görsellerin bulunduğu 
serginin açılışına, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan Vekili Jale Nur 
Süllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis 

üyesi Nuray Akçasoy, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Canan 
Demir, Genel Sekreter Yardımcısı 
Oğuzhan Özen, Eskişehir Araştır-
maları Topluluğu üyeleri ve vatan-
daşlar katıldı.
   Proje Yöneticisi Yaşar Durmaz’ın 
işgalin başlangıcından kurtuluşa 
kadar olan dönemle ilgili anlatımı 
eşliğinde sergiyi gezenler, ilk kez 
duydukları olaylarla Eskişehirli-
lerin yaşadığı iki işgal döneminin 
ilkinden, halkın kahramanca dire-
nişiyle kurtulduklarını öğrendiler.
  Sergi,  EBB Kent Müzeleri Komp-
leksi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi 
Sergi Salonunda 5 Kasım 2014 ta-
rihinde kadar ziyaret edilebilecek.

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİNDEN 
ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROLARINA 5 ÖDÜL GELDİ

Bu yıl ondördüncüsü verilen Direkle-
rarası Seyirci Ödülleri Eskişehir de-
ğerlendirmesi kapsamında, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
ları 5 ödüle değer görüldü. 
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 2013-2014 Tiyatro sezonunu 
kapsayan 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri değerlendirmesine 
göre Şehir Tiyatrolarının “Kurtuluştan Kuruluşa” ve “Fehim 
Paşa Konağı” adlı oyunları Prodüksiyon Ödülünü aldı. Ayrı-
ca  “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunla Tomris Çetinel En iyi Yö-
netmen Ödülüne, Cihan Yöntem En İyi Koreograf Ödülüne ve 
Hakkı Kuş En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne değer görüldü. Sezon 
içerisinde organizasyon tarafından düzenlenecek olan törende 
sanatçılar ödülleri ile buluşacak. 
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KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA 
MERKEZİ KADINLARIMIZIN YANINDA
2008 yılından beri kadınlarımızın hizmetinde olan Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, hukuki alandan sağlık sorunlarına 
kadar birçok alanda kadınlarımıza yol göstermeye devam ediyor.

Temel amacı kadına yönelik 
şiddetle mücadele etmek 
olan Kadın Danışma ve Da-

yanışma Merkezi, kadınlarımıza 
yalnız olmadıklarını hissettirmek 
ve şiddetle mücadele yolları hak-
kında kadınlarımızı bilgilendirmek 
için çalışmalarını aralıksız sürdü-
rümektedir. Merkeze başvuranlara, 
psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal 
alanda destek verilmektedir. Ayrı-
ca, ihtiyacı olan kadınlar sığınma 

evlerine yönlendirilmekte, tıbbi 
ve ekonomik destek alabilecekle-
ri kurumlara ulaşmaları sağlan-
maktadır. Kadına yönelik şiddetle 
mücadele konusunda da çeşitli ça-
lışmalar, bilgilendirme ve şidde-
ti engellemeye yönelik stratejiler 
oluşturmak da Kadın Danışma ve 
Dayanışma Merkezi’nin temel faa-
liyetleri arasında yer almaktadır.
   Merkez, kadınlarımızın sorun-
larına çözüm bulmayı kolaylaştır-

mak için hastaneler, polis merkez-
leri, baro, valilik, kaymakamlık, 
belediyeler, sığınma evleri, üniver-
siteler, sivil toplum örgütleri gibi 
kurumlarla işbirliği içinde çalışa-
rak kadınlarımızın daha iyi ve ka-
liteli bir yaşam sürmelerine destek 
sağlamaktadır.
     Bunun yanı sıra merkezde kadın-
lara yönelik olarak çeşitli seminer, 
çalışma grupları ve eğitimler dü-
zenlenmektedir. Ayrıca Kadın Da-

nışma ve Dayanışma Merkezi, ka-
dınlarımızın sosyalleşebileceği ve 
diğer kadınlarla bilgi alışverişinin 
yapılabileceği bir ortam sağlayarak 
kadınlarımızın sosyal hayatlarına 
da katkı sağlamakta, çocuk bakımı, 
refakatçi eğitimi, hasta-yaşlı bakı-
mı gibi eğitimlerle de kadınlarımı-
zın hem aile yaşamına katkı verile-
mekte hem de aldıkları eğitimlerle 
kadınlarımızın çalışma hayatında 
var olmaları desteklenmektedir.
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ÇOCUKLAR BİLİM ATÖLYELERİNDE EĞİTİLİYOR

ES ÇOCUK EVİ’NDE PROJE SERGİSİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney 
Merkezi’nin düzenlediği Bilim Atölyeleri 
ile çocuklar bir taraftan öğrenirken diğer 
taraftan eğleniyorlar.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden 
olan ve Avrupa Birliği desteği ile kurulan Es Çocuk Evi’nde 
yaz dönemi boyunca üretilen projeler sergilendi. 

Büyükşehir Belediyesi Bilim De-
ney Merkezi’nin çocuklara pozitif 
bilimi öğretmek ve bilimin eğlen-
celi dünyasını çocuklara daha ya-
kından tanıtmak amacıyla düzen-
lediği bilim atölyeleri çocuklara 
bilimin sınırsız dünyasının kapı-

larını aralıyor.
Okulların açılmasından önceki son 
atölyeler olan “Fen, Eğlen, Neşe-
len” ve “Bunu Ben Yaptım” atölye-
sinde çocuklar bir taraftan oyunlar 
oynarken bir taraftan da yeni bilgi-
ler öğrenme fırsatı yakaladılar.

Okul öncesi eğitim programları kap-
samında proje öğretimi yöntemi ile 
bu yaz Es Çocuk Evi’nde eğitim alan 
öğrenciler projelerini sundular. Es 
Çocuk Evi eğitimcileri tarafından ve-
rilen eğitimlerde çocuklar “Ağaçlar 

ve evde beslenen hayvanlar” konu-
larında projeler üretti. Çocukların 
meraklarını tetiklemeyi, öğrenme ve 
çevreye karşı olumlu tutumlara sahip 
olmayı amaçlayan sunumlara Ana-
dolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonu destek verdi.  
Sergiye Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
İşler Daire Başkanı Didem Aydınma-
kina, Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi  Öğre-
tim Üyesi Yard.Doç. Dr. Arzu Arıkan 

ve öğrenci velileri katıldı. Yaz dönemi 
boyunca aldıkları eğitimlerle tamam-
ladıkları projeleri ailelerine anlatan 
çocuklar öğrendiklerini sunmanın 
mutluluğunu yaşadılar.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü adına sahibi:
Oğuzhan ÖZEN

Yazı İşleri Müdürü:
Deniz KAPLAN

Haber - Hazırlık
Evren ÇELİKEL

Veysel DEMİRAL

İletişim Adresi:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah. İki Eylül Cad. No: 53 ESKİŞEHİR
Tel: (0. 222) 211 55 00 - 1218

e-mail: haber@eskisehir-bld.gov.tr

Basım Yeri: 
Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Apa-Giz Plaza, 
Büyükdere caddesi, No 191 Kat 20, 

34330 Levent, İstanbul, Türkiye 
Telefon 0 212 269 62 62 
Faks     0 212 283 23 10

BÜYÜKŞEHİR YAZ SPOR OKULLARINA GÖRKEMLİ KAPANIŞ

MASAL ŞATOSU ÇOCUK AKADEMİSİ SONA ERDİ

Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri-
ni sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı 
Amfi Tiyatroda  düzenlenen muhteşem bir kapanış töreni ile sona erdi.

Eskişehir’in değişen ve gelişen yüzü  
olan Masal Şatosu Çocuk Akademisinde 
kurslara katılan çocuklar eğitimlerini 
tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okul-
larında bu yıl halk oyunları, tekvando, 
jimnastik, atletizm, hentbol, futbol, 
optimist, yelken, basketbol, voleybol, 
ve santranç branşlarında eğitim alan 
öğrenciler kapanış töreninde yaz dö-
nemi boyunca aldıkları eğitimlerle 

öğrendiklerini sergilediler. Yaz spor 
okullarına katılan 400 öğrenci düzen-
lenen programın ardından sertifikala-
rını aldılar.
Yaz Spor Okulları kapanış törenine 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Aydın Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri Canan Demir, Genel 
Sekreter Yardımcıları İsmail Hakkı 
Yıldız ve Oğuzhan Özen, Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi Jale Nur Süllü 
ve Belediye bürokratları katıldı.
Kapanış töreninde konuşma yapan 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Veki-

li Aydın Ünlüce “Çocuklarımız yaz 
spor okulları ile tatil dönemlerini 
çok verimli geçirdiler. Büyükşehir 
Belediyesi olarak çocuklarımız ve 
gençlerimizin sağlıklı yaşamalarını 
sağlamak adına projelerimiz devam 
edecektir.” dedi.

Masal Şatosu Çocuk Akademisinde uzman eğitimciler tarafından çeşitli alanlarda veri-
len eğitimlerini  başarıyla bitiren çocuklara düzenlenen bir törenle sertifikaları verildi.  
5-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen eğitimde çocuklara öyküsel origami, nostaljik 
çocuk oyunları, tasarım ve yaratıcılık, yaratıcı drama, tiyatro, sirk sanatları ve çocuk 
jimnastiği öğretildi. 7-11 yaşlarındaki çocukların katıldığı  Çocuk Akademisi, ilk dö-
nem   öğrencileri Masal Şatosu Park Alanında çeşitli yarışmalar ve gösterilerle eğitim 
aldıkları dallardan örnekler sundular.
Sertifikalarını alan çocuklar sevinçlerini aileleri ile paylaştılar.
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