
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
olarak doğaya ve yeşile 
verdiğimiz değer ile hayata 
geçirdiğimiz projeler sayesinde 
bir yandan şehrin çöplerinden 
elektrik enerjisi üretirken, 
diğer yandan da mülkiyeti 
belediyemize ait atıl durumda 
bulunan çorak arazilere güneş 
enerji santralleri kuruyoruz. 
Bu sayede yenilenebilir enerji 
kaynaklarından verimli bir şekilde 
faydalanırken, santralde üretilen 
elektrik sayesinde de belediye 
bütçemize destek oluyoruz. 

Haberin devamı sayfa 6’da

Haberin devamı sayfa 12’de
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni / Sayı 68 Aralık 2019

Büyükşehir Belediyesi olarak 
ilçelerde hayata geçirdiğimiz 
altyapı ve üstyapı çalışmalarının 
yanı sıra tarımsal kalkınma 
projelerimiz ile ekonomik 
olarak zor günlerden geçen 
üreticimizi de destekliyoruz.

ZOR GÜNLERDEN GEÇEN
ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Sayfa 8-9-10 ’da

ÇEVREYE DUYARLI PROJELER ÜRETİYORUZ

Güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştürüyoruz!
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Son olarak İspanya An-
kara Büyükelçisi Juan 
Gonzales Barba, Portekiz 

Ankara Büyükelçisi Paula Leal 
da Silva ve Kırgızistan Ankara 
Büyükelçisi Kubanıçbek Ömü-
raliyev ülkelerindeki kentler ile 
Eskişehir arasındaki ilişkilerin 
güçlenmesi amacıyla Yılmaz 
Büyükerşen ile bir araya gel-
diler. Diplomatlara Eskişehir 
olarak, kardeş şehir ilişkilerine 
verdiği önemden bahseden 
Başkanımız Büyükerşen, bu tür 
ilişkilerin siyasetten uzak sami-

miyet üzerine kurulu olduğu-
nun altını çizdi. Dünya’nın dört 
bir yanındaki kardeş kentler ile 
kültür, sanat, spor ve ticaret 
olmak üzere birçok konuda 
iş birliği içerisinde oldukla-
rını ifade eden Büyükerşen, 
İspanya, Portekiz ve Kırgızis-
tan’ın şehirleri ile bu tür ilişkiler 
kurabileceklerini belirtti. 
Şehirde gerçekleştirdikleri 
ziyaretler ardından kenti gezen 
diplomatlar, Eskişehir’e im-
renerek kentten ayrıldıklarını 
ifade ettiler.

DİPLOMATLAR ESKİŞEHİR’E HAYRAN KALIYORLAR
Yabancı diplomatların Eskişehir’e olan ilgisi 
artarak devam ediyor. Çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Eskişehir’e gelen diplomatlar 
Başkanımız Büyükerşen’i de ziyaret ederek 
şehir ve belediyecilik çalışmaları hakkında 
kendisinden bilgi alıyorlar.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN 
KİTAP FUARINDA 

OKURLARIYLA BULUŞTU

On binlerce ziyaretçiyi ağırlayan 
Eskişehir Kitap Fuarı’nda Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen de okurlarıyla buluştu. Yılmaz 
Büyükerşen’in Türk eğitim sistemi-
ne yaptığı katkının ve Eskişehir’de 
hayata geçirdiği şehircilik çalışma-
larının anlatıldığı kitabı imzalatmak 
için Eskişehirliler metrelerce kuyruk 
oluşturdu. 
Büyükerşen “Zamanı Durduran Saat 
kitabımızın ilk baskısını yaptığı gün-
den bu yana hala böyle ilgi görmesi 

bizleri çok mutlu ediyor. Eskişehir 
Kitap Fuarı’na gösterilen ilgi de 
gerçekten çok sevindirici. Şehrimiz 
kitap okuma alışkanlığı yüksek olan 
kentlerin başında geliyor. Başta 
çocuklar olmak üzere tüm gençlere 
kitapları sevdirmek ve okuma alış-
kanlığı edinmelerine destek olmak 
amacıyla düzenlenen kitap fuarları-
nın büyük önem taşıdığına inanıyo-
rum. Büyükşehir Belediyesi olarak 
da Kitap Fuarı’na destek olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, 
yaşamanın anlatıldığı ‘Zamanı Durduran Saat’ isimli kitabını 

Eskişehir Kitap Fuarı’nda imzaladı. Başkan Büyükerşen’in 
imza gününe kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba Eskişehir’e hayran kaldığını belirtti. 
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Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’ndan Başkan Büyükerşen’e ziyaret

“ESKİŞEHİR ÖZEL VE GÜZEL BİR KENT”

eşitli temaslarda 
bulunmak üzere 
Eskişehir’e gelen 
Cumhuriyet Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı Alev 
Coşkun, Cumhuriyet Vakfı 
Genel Sekreteri Işık Kansu ve 
Cumhuriyet Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Sertaç Eş, Başkan 
Büyükerşen ile bir araya gel-
di. Eskişehir’in özel ve güzel 
bir kent olduğunu ifade eden 
Cumhuriyet Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Alev Coşkun 
“Eskişehir, Osmanlı İmpara-

torluğu’nun kuruluş nok-
tası, milli mücadelenin ve 
Kuvayi Milliye’nin merkezi 
ve en önemlisi, bağımsızlık 
mücadelemiz olan Kurtuluş 
Savaşı’nın simge kentlerin-
den biridir. Cumhuriyet’in 
kuruluş yıllarında büyük 
mücadelelerin verildiği bu 
topraklar yakın tarihimiz 
açısından büyük önem 
teşkil ediyor. Sayın Yılmaz 
Büyükerşen de hayata ge-
çirdiği çalışmalar ile bu tari-
hi koruyarak, başta Anadolu 

Üniversitesi’ni bir bilim mer-
kezi, ardından da Eskişehir’i 
Anadolu’nun en modern 
kentlerinden biri haline ge-
tirdi. Bu kentte yaptıklarını 
gördükten sonra kendisine 
olan saygımız katbekat arttı. 
Kültüre, sanata verdiği de-
ğer ile tiyatrosu, orkestrası, 
festivalleri ile Eskişehir’i bu 
alanda diğer kentlere örnek 
bir kent haline getirdi. Ben 
şahsım adına kendisini ve 
ekibini kutluyor, bundan 
sonraki çalışmalarında ba-

şarılar diliyorum” dedi. 
Cumhuriyet Gazetesi’nin bu 
ülkenin sağlam durabilen 
ender basın organlarından 
biri olduğunu ifade eden 
Başkan Büyükerşen ise 
“Adını Atatürk’ün verdiği, 
Yunus Nadi’nin kurdu-
ğu Cumhuriyet Gazetesi, 
İlhan Selçuk’ların, Uğur 
Mumcu’ların, Ahmet Taner 
Kışlalı’ların çizgisinde yayın 
hayatını sürdürüyor. Ga-
zetecilerin fikirleri uğruna 
cezalandırılmak istendiği 

ülkemizde cesurca doğ-
ruları ve gerçekleri yazan, 
Türkiye’nin en önemli basın 
yayın organlarından birisi 
Cumhuriyet Gazetesi’nin 
yöneticilerini Eskişehir’de 
ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyuyorum” diyerek 
ziyaretleri dolayısıyla Cum-
huriyet Vakfı yöneticilerine 
teşekkür etti. 
Ziyaret sonrası vakıf yöne-
ticilerinin Tarihi Odunpazarı 
Bölgesi’ndeki gezisinde Baş-
kan Büyükerşen de eşlik etti.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Genel Sekreteri Işık Kansu ve Cumhuriyet Gazetesi 
Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Senfoni Orkestramızı Bilecik’te ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin:

“HAYALİM BÜYÜKERŞEN SAYESİNDE GERÇEK OLDU”
2002 yılında kurulan Senfoni Orkestramız geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Film 

Müzikleri Konseri’ni bir kez de Bilecikli sanatseverler ile buluşturdu. Konser biletlerinin 3 günde tükendiğini 
ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin “Bilecik, tarihinde ilk kez senfoni konserine ev sahipliği 

yaptı. Bu benim hayalimdi ve bu hayal Sayın Yılmaz Büyükerşen sayesinde gerçek oldu” dedi. 

Her hafta sahnelediği başarılı 
performanslar ile sanatseverle-
re müzik dolu akşamlar yaşatan 
Senfoni Orkestrası, şehir dışında 
da verdiği konserlerde büyük 
ilgi görüyor. Son olarak geçti-
ğimiz günlerde Eskişehirlilerle 
buluşan Film Müzikleri Konseri, 
bu kez Bilecikli sanatseverler 
için tekrar seslendirildi. Bilecik 
Şeyh Edebali Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilen ve biletleri 3 
günde tükenen konserde, Bile-
cikliler ilk kez senfoni orkestrası 
dinleme fırsatı yakaladı. Şef 
Patrick Souillot öncülüğünde 
Star Wars, James Bond, Göre-
vimiz Tehlike gibi dünyaca ünlü 
filmlerin müziklerini seslendi-
ren Senfoni Orkestrası, konser 
sonunda Bilecikliler tarafından 
dakikalarca ayakta alkışlandı. 
Konser sonunda sahneye çıkan 
Bilecik Belediye Başkanı Semih 
Şahin “Güzel kentimiz Bilecik 
için tarihi bir akşam yaşadık. 

Çünkü tarihimizde ilk kez sen-
foni orkestrası konserine ev 
sahipliği yapıyoruz. Bu benim 
bu kent için hayallerimden 
biriydi. Bu hayalimin gerçek-
leşmesine vesile olan beledi-
yecilikte örnek aldığımız Sayın 
Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür 
ediyorum. Gördüğünüz gibi 
komşu şehrimizin böylesine 
güzel, birbirinden başarılı 
sanatçıları olan bir orkestrası 
var. Sayın Hocamla görüşme-
mizde Eskişehir’in kültür sanat 
çalışmalarından Bilecik ola-
rak yararlanmak istediğimizi 
söyleyince bir an bile tereddüt 
etmeden seve seve destek ola-
cağını ifade etmişti. Hayalimi 
gerçekleştiren ve bizleri bu 
güzel orkestra ile buluşturan 
Sayın Yılmaz Büyükerşen’e çok 
teşekkür ediyorum. Eskişehir-
liler Başkanları ve bu orkest-
ra ile ne kadar gurur duysa 
azdır!” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından engel-
li vatandaşların ve 

ailelerin hayatlarını kolay-
laştırmak amacıyla açılan 
Zihinsel Engelli Gündüz 
Yaşam Merkezi, 18 yaş ve 
üzeri zihinsel engellilerin 
ve alzheimerlı bireyle-
rin spor, müzik, drama, 
mutfak becerileri, el işi gibi 
atölyelerle güvenli bir or-

tamda vakit geçirmelerini 
sağlıyor. Zihinsel engelli ve 
alzheimerlı vatandaşların 
kişisel bakımının da sağ-
landığı merkezde yetkililer, 
her bireyin kendi özel oda-
sının olduğunu, hemşire ve 
hasta bakıcılar yardımıyla 
merkeze gelenlerin günlük 
hayat becerilerini kolaylaş-
tırmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini ifade 

ettiler. Engelli bireylerin 
ulaşımının da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağ-
landığı merkezde Zihinsel 
Engelli Gündüz Yaşam 
Merkezi yetkilileri,  mer-
kez hakkında bilgi almak 
isteyen vatandaşların 0222 
322 00 42’nolu telefonu 
arayarak Engelli Gündüz 
Yaşam Merkez’ine ulaşabi-
leceklerini ifade ettiler. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
olarak engelli vatandaşlarımız için 
hayata geçirdiği hizmetlerden biri 

olan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam 
Merkezi, engelli yakınlarının takdirini 
topluyor. Merkezden faydalanan özel 
bireyler, atölyeler, spor aktiviteleri ve 
gezi programları ile verimli ve keyifli 

vakit geçirirken, aileler de psiko-
sosyal destek programları ve çeşitli 

seminerler ile güçlendiriliyor.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Engel tanımayan vatandaşları-
mıza yönelik hayata geçirdiğimiz 
projelerden biri olan ‘Engelli 
Araç Şarj İstasyonları’ akülü araç 
kullanan vatandaşlarımıza büyük 
kolaylık sağlıyor.  Taşbaşı Kültür 
Merkezi, Otogar ve Yunus Emre 
Devlet Hastanesi olmak üze-
re 3 ayrı noktada kurduğumuz 
şarj istasyonları sayesinde akülü 
araç kullanan vatandaşlarımız 

artık yolda kalmıyor. Aracını şarj 
etmek için istasyona gelen en-
gelliler şarj esnasında, istedikleri 
bir hizmet tanıtım videosunu ve 
şarj miktarı durum göstergesi-
ni istasyon üzerinde bulunan 
ekrandan izleyebiliyorlar. 24 saat 
hizmet verecek şekilde tasar-
lanan istasyonlarda -10 ve +55 
dereceye kadar hava koşulların-
da çalışma, üç aracı aynı anda 

şarj edebilme, akü dolduğunda 
otomatik olarak şarjı kesme 
özelliği bulunuyor. Sürekli akülü 
araç kullanan engelliler için en 
büyük sıkıntının aracın aküsünün 
bitmesi olduğunu belirten araç 
kullanıcıları, akü şarj istasyonları 
sayesinde bu sorunun ortadan 
kalktığını belirterek, kendilerine 
destek olan Başkanımız Yılmaz 
Büyükerşen’e teşekkür ettiler. 

Taşbaşı Kültür Merkezi Şehirler Arası Otobüs Terminali
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Gıda mühendislerinin 
kontrolünde üretilen, 
gramajı tam, sağlıklı 

Halk Ekmek, özellikle çocuk-
lar ile hamileler başta olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın 
dengeli ve sağlıklı beslen-
mesine büyük katkı sağlıyor. 
Beyaz ekmek, tam buğday 
ekmeği, kepekli ekmek ve roll 
ekmek çeşitleriyle Eskişehir’in 
dört bir yanında bulunan 49 
büfede satışı gerçekleşen 
Halk Ekmek, Ramazan ayında 
da pide olarak vatandaşların 
sofrasında yerini alıyor. Halk 
Ekmek’in tünel tipi fırınların 
yer aldığı tesislerde el değ-
meden üretildiğini ve po-
şetlendiğini ifade eden Halk 
Ekmek yetkilileri, Eskişehirlile-
rin Halk Ekmek’e olan ilgisinin 
her geçen gün arttığını ifade 
ettiler. Yetkililer “Pazar günleri 
hariç haftanın 6 günü vatan-

daşlarımız için on binlerce 
ekmek üretiyoruz. Gıda 
mühendislerimizin kont-
rolünde, vatandaşlarımızın 
sağlığını önemseyerek üreti-
me başlıyor ve büfelerimize 
araçlarımız ile ekmekleri 
ulaştırıyoruz. Amacımız ticari 
faaliyetten öte temel tüketim 
maddesi olan ekmeği eko-
nomik, sağlıklı ve güvenilir 
bir şekilde halkımıza ulaş-
tırmak. Hammadde temini 
konusunda Türkiye’nin 
uluslararası alanda söz sa-
hibi firmaları ile çalışıyoruz. 
Başkanımızın büyük önem 
verdiği Halk Ekmek üretimi 
konusunda çok titiz ve yo-
ğun bir çalışma gerçekleştiri-
yoruz” diyerek Eskişehirlilerin 
hem Halk Ekmek’i, hem Halk 
Süt’ü hem de Halk Yumurta’yı 
gönül rahatlığıyla tüketebile-
ceklerini ifade ettiler. 

HALK İÇİN ÇALIŞIYOR, HALK İÇİN ÜRETİYORUZ
Hemşehrilerimizin büyük ilgisi ile binlerce eve giren Halk Ekmek, günün ilk ışıklarıyla birlikte hijyenik bir ortamda 
el değmeden üretilmeye başlanıyor. 2002 yılında Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in sosyal hizmet projelerinden 
biri olarak hizmete başlayan ve geçtiğimiz 17 yılda ilginin daha da arttığı ekmekler, kent geneline yayılmış 49 büfe 
aracılığı ile Eskişehirlilere ulaşıyor. 
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ESKİŞEHİR’DE ÜRETİM VAR!

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi olarak doğa-
ya duyarlı projelerimiz 

ve yeşile verdiğimiz değer ile 
Eskişehir’in atıklarının geri dö-
nüşümüne destek oluyoruz. 
Geçtiğimiz yıl hizmete baş-
layan Katı Atık Dönüşüm ve 
Enerji Üretim Tesisi’nde şehrin 

çöpleri elektrik enerjisine 
dönüşüyor. Eskişehir’in 1990’lı 
yıllarda en büyük problemle-
rinden biri olan şehir çöplüğü-
nün de bu tesis sayesinde son 
teknoloji ile enerji üreten bir 
yer haline geldiğini ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Yılmaz Büyükerşen, enerji 

dostu projelere devam edile-
ceğini belirtti. Başkan Büyü-
kerşen “Göreve geldiğimizde 
bu şehrin en büyük problem-
lerinden biri şehir çöplüğüy-
dü. Çevreye zararlı depolama 
yeri haline gelen bu alan için 
çok yoğun çalışmalar ger-
çekleştirdik. İlk önce atıklar 

için Düzenli Depolama Tesisi 
kurduk. Geçtiğimiz yıl da ileri 
teknolojiyi kullanarak ken-
tin katı atıklarından elektrik 
enerjisi üretmeye başladık. 
Toplam 11.2 megavat/saat 
enerji üreten bu tesisimiz 
tam kapasite ile çalıştığında 
95 bin hanenin günlük elekt-

rik ihtiyacını karşılıyor” dedi. 
Tesis içerisinde ortaya çıkan 
ısının da boşa gitmediğini ve 
kurdukları sera ile Eskişehir’i 
süsleyen çiçek ve süs bitkileri 
ürettiklerini ifade eden Baş-
kan Büyükerşen, çevre dostu 
projelere başka çalışmalarla 
da devam ettiklerini belirtti.

Çöpten elektrik üreten tesisin 
yanı sıra, mülkiyeti beledi-
yemize ait olan arazilerde 
temiz enerji üretmek için 
güneş enerjisi santrali kurmak 
istediklerini belirten Yılmaz 
Büyükerşen “Enerji konu-
sunda yurt dışına bağımlı 
hale geldiğimiz gerçeğinden 
yola çıkarak, toprağımıza, 
suyumuza, havamıza ve 
insanımıza zarar vermeyen 

enerji üretim modellerine 
yönelmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bu kapsamda 
Mamuca (Gülpınar) Mahalle-
sinde mülkiyeti belediyemize 
ait alanda Güneş Enerjisi 
Santralini kurarak, güneş 
enerjisinden en iyi şekilde 
faydalanmaya çalışıyoruz. Bu 
santralde ürettiğimiz enerji 
ana şebekeye veriliyor ve 
belediye olarak kullandığı-

mız elektrik tüketiminden 
mahsup ediliyor. Yani bir 
yandan güneş enerjisinden 
faydalanırken, diğer yandan 
da ekonomik olarak belediye 
bütçemize destek oluyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda beledi-
yemize ait 3 yeni alanda daha 
toplamda yaklaşık 7 mega-
vat kapasiteye sahip Güneş 
Enerjisi Santrali kurulmasını 
planlıyoruz” dedi. 

Güneş Enerjisi Santrallerinden Temiz Enerji Üretiyoruz

Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak çevreye duyarlı projeler üretiyoruz

Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya ve yeşile verdiğimiz değer ile hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bir 
yandan şehrin çöplerinden elektrik enerjisi üretirken, diğer yandan da mülkiyeti belediyemize ait atıl durumda 

bulunan çorak arazilere güneş enerji santralleri kuruyoruz. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarından verimli bir 
şekilde faydalanırken, santralde üretilen elektrik sayesinde de belediye bütçemize destek oluyoruz.

Maden ocaklarını hafriyat topraklar ile
doldurarak yeşil alan haline getiriyoruz

Güneş  Enerjisi Santralimiz sayesinde 
Belediye bütçemize destek oluyoruz!

Eski maden ocaklarını doğaya kazandırıyoruz 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
önemli bir projeyi daha hayata 
geçirmeye başladıklarını ifade 
eden Başkan Büyükerşen geçmiş 
dönemlerde maden ocağı olarak 
kullanan alanları, şehirden çıkan 
hafriyat toprakları ile doldurduk-
larını ve bu alanları tekrar yeşil 
alanlar haline dönüştürecekle-
rini belirtti. Başkan Büyükerşen 
“Önemsediğimiz bir projemiz 
de maden rezervi tamamlanmış 
durumda bulunan maden ocak-
larını tekrar yeşil alanlar haline 
getirmek. Oklubalı, Karapazar 
ve Emirceoğlu Mahallelerimizde 
terk edilmiş vaziyette bulunan 
maden ocaklarının rehabilitasyon 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Kent 
merkezinden çıkan 112 bin 600 
ton hafriyat toprağı ile bu ocakla-
rı doldurduk. Çalışmalar tamam-
landığında belediyemizin ekipleri 
bu alanların ağaçlandırılmasını 
sağlayacak. Böylelikle geçmiş 
yıllarda doğal topoğrafyaya sahip 
olan bu topraklar tekrar yeşile 
kavuşmuş olacak” dedi. 
Diğer çalışmalar ile ilgili bilgiler ve-
ren Çevre Koruma ve Kontrol Da-
iresi Başkanlığı yetkilileri ise birim 
olarak birçok önemli çalışma ger-
çekleştirdiklerini ifade etti. Yetkililer 
“Çevreye duyarlı bir belediye 
olarak 2019 yılı içerisinde 1360 
ton tıbbi atık sterilize edilerek 

zararsız hale getirilmiş olup, 5 bin 
524 kilo kimyasal işlem görmüş 
patolojik atık yakma tesisine 
gönderilerek bertaraf edilmiştir. 
İlçelerimizden ve özel firmalar-
dan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji 
Üretim Tesisimize kabul edilen 
atıklardan ayrıştırma tesisimizde 
2 bin 258 ton geri dönüştürüle-
bilir ambalaj atığı ayrıştırılmıştır. 
Son yıllarda ülkemizde yağda 
kızartılmış yiyeceklerin kullanı-
mında önemli artışlar olmuştur. 
Bu artışın sonucu, kullanılmış 
bitkisel yağ atıkları da artmıştır. 
Denetim ekiplerimiz de özellikle 
restoranlarda ve yemek fabrika-
larında gerçekleştirdikleri de-
netimler ile bitkisel atık yağların 
kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca 
ekiplerimiz tarafından İnşaat ve 
Yıkıntı Atıklarının kaçak döküm-
lerinin engellemesi için her gün 
denetimler yapılmaktadır. Keskin 
Mahallemizde bulunan İnşaat 
Yıkıntı Atığı ve Geri Kazanım 
Tesisimize 2019 yılı içerisinde 271 
bin 712 ton inşaat ve yıkıntı atığı 
kabul edilmiş olup, bu atıklar 
geri kazanılarak kent genelinde 
gerçekleştirdiğimiz altyapı ve 
üstyapı çalışmalarında dolgu 
malzemesi olarak kullanılmıştır” 
diyerek çevre odaklı çalışmaların 
2020 yılında da devam edeceğini 
belirttiler.
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“Yangınlara müdahale kadar önemli bir görevimiz daha var”

İtfaiye Daire Başkanlığımız 2019 yılı 
içerisinde birçok yangına başarılı şekilde 
müdahale ederek hemşehrilerimizin can 
ve mal güvenliğini sağlarken, verdiği 
eğitimler ile de başta çocuklar olmak üzere 
binlerce vatandaşımızı yangınlar konusunda 
bilinçlendirdi.

itfaiye teşkilatımız her geçen gün 
araç filosunu güçlendirmeye ve 
personelini günümüz koşullarına 

uygun olarak eğitmeye devam 
ediyor. İtfaiye personelimiz 24 saat 
çalışma prensibiyle bir yandan 
gelen yangın ihbarlarına anında 
müdahale ederken, diğer yandan da 
vatandaşlarımızın yangınlara yönelik 
bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim 
çalışmaları gerçekleştiriyor.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 
2019 yılı içerisinde 1600’den 
fazla yangına müdahale ettiklerini 
belirten yetkililer, “Başta kıymetli 
Eskişehirliler olmak üzere 
tüm canlılara yardım elimizi 
uzatmak için ekiplerimiz şehrin 

farklı noktalarındaki itfaiye 
merkezlerimizde 7/24 hazır 
bekliyorlar. 110 üzerinden 
bizlere ulaşan vatandaşlarımızın 
yangın ve kurtarma konusundaki 
yardım talepleri ivedilikle 
değerlendirilerek en yakın itfaiye 
merkezimizden birimlerimizi 
harekete geçiriyoruz. Bu 
kapsamda bu yıl içinde 
vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliği için 1600’den fazla 
yangına, kurtarma çalışmalarıyla 
da 1100’e yakın olaya müdahale 
ettik” diyerek itfaiye personelinin 
iş yerleri ve kamu kuruluşlarında 
750’ye yakın baca ve iş yeri 
denetimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

İtfaiye teşkilatı olarak yangınlara 
müdahale kadar önemsedikleri 
başka bir görevleri olduğunu 
da ifade eden yetkililer, yangın-
ların çıkmaması için halkın 
bilinçlendirilmesinin büyük 
önem taşıdığının altını çizdiler.
Yetkililer “Bizim için en 
önemli konulardan birisi de 
halkımızın yangınlara yönelik 
bilinçlendirilmesi. Çünkü 
halkımız bu konuda ne kadar 
bilinçli olursa yangınların 
çıkması o kadar önlenebil-
ir. Yangınların nedenleri, 

yangınlara karşı alınabilecek 
tedbirler ve yangın anında 
nasıl davranılması gerek-
tiği konularında halkımızı 
bilinçlendirmek amacıyla 
eğitimler düzenliyoruz. Bu 
yıl başta öğrenciler olmak 
üzere 300’e yakın eğitim ile 
25 binden fazla hemşehrimize 
ulaştık. Düzenlediğimiz 150’ye 
yakın tatbikat ile de özellikle 
çocuklar ve gençleri yangın-
lar sırasında ne yapmaları 
konusunda uygulamalı olarak 
eğittik” dedi. 

İTFAİYEMİZ
HEM MÜDAHALE EDİYOR 
HEM EĞİTİYOR
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Hocam sizin 1999’dan bu tarafa 21 yılda yaptıklarınızı herkes biliyor, görüyor. Bunları yeniden ve 
yeniden insanlara anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Yine de bazı kararlarınız ve uygulamalarınız 
insanları irkiltiyor, tepkilerini çekiyor. Sizin böyle şeyler yapacağınıza bir türlü inanamıyorlar. Neyi 

kast ettiğimi sanırım biliyorsunuz…

2019 yerel seçimleri yaklaşıyor, oldu-olacak derken üzerinden 9 ay geçti bile. Eskişehirliler sizden bu 
döneme ilişkin yeni haberler, yeni müjdeler bekliyorlar…

Eskişehir olarak bizi yeniliklerle dolu heyecanlı bir 4 yıl bekliyor diyebilir miyiz?

Belediye hizmetlerine yap-
tığımız, daha doğrusu yap-
mak zorunda kaldığımız 
zamlardan söz ettiğinizi 
biliyorum. Zira, bazı temel 
belediye hizmetlerine yap-
mak zorunda kaldığımız 
haklı zamlar dışında insan-
ların tepki gösterdiği başka 
bir konu hatırlamıyorum 
ben. Toplu ulaşım ücret-
lerine, şebeke suyuna, 
kalabak suya zam yapmak 
zorunda kaldığımızda 
insanlar doğal, spontane 
bir davranış olarak tepki 
gösteriyorlar. 
Bakın ben bunu gayet 
normal karşılıyorum, hatta 
eğer kimse tepki göster-
mezse bunun garip oldu-
ğunu düşünürüm. Ancak 
aklıselim sahibi insanlar, 
tepki göstermekle, kız-
makla birlikte vicdanlarının 
bir tarafıyla da “bu zamları 
yapmak zorunda oldu-
ğumuzu” biliyor ve kabul 
ediyorlar. 

Bakın bu şehirle aramdaki 
ilişkiyi “aşk” olarak tarif 
ettim. Ben böylesine bağlı 
olduğum, daha mutlu, 
daha çağdaş, daha güzel 
bir şehir olsun diye bunca 
yıldır uğraştığım, didindi-
ğim bir şehre bu sıkıntıyı 
isteyerek yaşatıyor olabilir 
miyim? Sırf bu insanlar 
daha çok sıkıntı çeksinler 
diye keyfi zam yapıyor 
olabilir miyim? Böyle bir 
şey yok. Böyle bir şey asla 
olmadı ve asla olmayacak. 
Ancak ülkedeki ekonomik 
şartlara, piyasa koşullarına 
uymak zorundayız. Eğer 
bunu yapmazsak, belki 2-3 
yıl zamsız su alabilir ya da 
toplu taşımaya zam yapıl-
madan binmeye devam 
edebilirler ama eninde 
sonunda o hizmet yapıla-
maz hale gelir. Eğer ben 
de, bugün bize muhalefet 
etmek amacıyla günü birlik 
ucuz popülist yaklaşımlar 
içinde olur, zam yapmaz-

sam, bir süre sonra hiçbir 
hizmeti üretemez hale ge-
lirim. Şehir olarak büyük bir 
çıkmazın içinde kalırız. İşte 
o zamanda, son dönemde 
gündemde olan şebeke su 
ücretinde olduğu gibi, afa-
ki, yüksek oralarda zamlar 
yapmak zorunda kalırız. 
Biz yaklaşık 10 yıl boyunca 
şebeke suyunu 30 büyük-
şehir belediyesi içinde en 
ucuz satan birkaç ilden 
biriydik.  Piyasa koşul-
larına ve döviz kurlarına 
göre yapmamız gereken 
zamların hiç birini yapa-
madık. Nedenlerini burada 
tekrar anlatmayacağım 
İstanbul’da, üstelik AKP 
belediye döneminde onlar 
şebeke suyunu 5 liradan 
satarken, biz 2.70 kuruşa 
sattık. 4,5 liraya hatta 5 
liraya mal ettiğimiz suyu 
2.70 kuruşa sattık. Dolar 2 
liradan 5.90’a çıkmış, Euro 
2,5 liradan 6 liraya, 6,5 
liraya çıkmış, biz hala sanki 

dolar 2 lira, euro 2,5 liray-
mış gibi suyu aynı fiyattan 
satıyoruz. Bunun sürdü-
rülebilir bir şey olduğunu 
kim iddia edebilir, bizim 
muhaliflerimizden başka? 
Sonunda yüzde 60 gibi 
bir zam yapmak zorunda 
kaldık. 
Bugün bizim şebeke suyu-
muzun tarifesinin geldiği 
noktaya bakın. Hala orta-
lamanın altındayız. 4,40 
lira olmuş, yani 1 metreküp 
suya 1,65 lira zam yap-
mışız. Ama zam gerektiği 
halde AKP’lilerin ret ettiği 
geçmişteki 5 yılın fiyatı ile 
orantı kurar ve yüzde ola-
rak ifade ederseniz yüzde 
60… Ne büyük bir rakam 
değil mi? Evet bence 
de öyle. Ama yeni zamlı 
tarifemizle diğer Büyük-
şehir Belediyeleri içinde 
geldiğimiz noktaya bakın 
bir de, yalnızca ortalamaya 
yaklaşmışız. Yani bu bir 
normalizasyon. Yani, şebe-

ke suyu tarifemizi normal 
hale getirme çabası. 
Bana sık sık, bu zam ora-
nını geri alıp almayacağımı 
soruyorlar. Ben de onlara 
diyorum ki, hükümet 
doğal gaza, elektriğe, 
akaryakıta, vergilere ve 
diğer giderlerimize yaptığı 
zamları geri alsın, o zaman 
oturup düşünelim. Bizim 
bu hizmetleri sunarken 
kullanmak zorunda ol-
duğumuz tüm giderler 
artacak ama biz hiçbir 
şeye zam yapmayacağız… 
Böyle bir şey mümkün 
değil.
Sonuçta gerçek Eskişehir-
liler, aklıselim Eskişehirliler 
bizim hizmeti de, zammı 
da niye yaptığımızı gayet 
iyi biliyorlar. Ben yukarıdaki 
açıklamaları da, aklıselim 
hemşehrilerime değil, bizi 
anlamayan ve anlamak 
istemeyenlere karşı yapı-
yorum. 

Haklarıdır, elbette 
bekleyecekler. Çünkü 
beklediklerinin karşılığını 
alacaklarını biliyorlar. Ben, 
Yılmaz Büyükerşen olarak, 
5’nci dönem için yeniden 
aday oldum ve seçildim 
ise, elbette daha yapacak 
çok işim olduğu içindir. 
Biraz daha geriye gidip, 
şöyle bir örnekle anlatma-
ya çalışayım. Şu anki Bü-
yükşehir Belediyesi Opera 
binamızla ilgili. Buradaki 
proje, bizden önceki Bü-
yükşehir Belediye yönetimi 
tarafından “düğün salonu” 
yapılmak üzere  hazır-
lanmıştı. Neden “düğün 
salonu?” diye düşündüm 
hep. Şehrin birçok nokta-
sında özel firma ve kişiler 
tarafından işletilen düğün 
salonları var zaten. Tutup 

Büyükşehir Belediyesi ola-
rak onlara rakip olmanın 
bir anlamı var mı? Biz gö-
reve geldiğimizde inşaatın 
temelleri ve bodrumu ya-
pım aşamasındaydı, derhal 
proje üzerinde gerekli ta-
dilatı yaptık ve burayı 650 
kişilik bir opera, konser ve 
tiyatro sahnesi haline ge-
tirdik. Düğün salonu olarak 
tamamlansaydı orayı ülke 
çapında kim bilecek ya 
da dikkate alacaktı? Hiç 
kimse. Ancak biz, hemen 
hemen aynı maliyetle orayı 
Opera ve Kültür Merkezi 
haline getirdik ve tüm Tür-
kiye’nin dikkati bu merkeze 
yöneldi. Senfoni Orkestra-
sını orada hayata geçirdik, 
Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrolarının nüvesini 
orada kurduk ve o süreç, 

o günlerden bugünlere 
geldi. Bunu, bizim şehre ve 
belediyenin yapacağı pro-
jelere yönelik bir bakış açısı 
nedeniyle anlatıyorum. 
Ben o gün yani 1999’da 
şehre nasıl bakıyorsam, bu 
şehre nasıl kimlik kazandır-
mayı düşünüyorsam, bu-
gün de aynı noktadayım. 
Sanki hiç bir şey yapma-
mışım gibi. 2019’dan önce 
başladığımız projelerimiz 
var. Onların bir kısmı ya-
şanan ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle tamamlanmaları 
beklediğimizden uzun sür-
dü. Bazıları daha da süre-
cek. Bazı müteahhitler iflas 
edip, işi bıraktılar. Kimileri 
dövizdeki o beklenmedik 
yükseliş nedeniyle dar 
boğaza girdiler ve o cen-
dereden kurtulmaya çalı-

şıyorlar. Bu sıkıntı yalnızca 
belediyelerde değil, bakın 
hükümet projelerine, ço-
ğunda aynı sıkıntı var. An-
cak başladığımız o projeler 
eninde sonunda tamam-
lanacak ve Eskişehirlilerin 
hizmetine girecek. Çok 
daha renkli, çok daha farklı 
ortamlar yaşabilecekleri 
yeniliklerle tanışacaklar. 
Diğer taraftan, şehir açı-
sından hayati öneme sahip 
yeni projeler hazırlıyoruz. 
Örneğin Eskişehir’in su 
sorunu ne olacak? Porsuk 
Barajı dışında yeni bir kay-
nak bulmamız gerekiyor. 
Aşağı Ilıca ve Mamuca 
göletlerinde yarattığımız 
su kaynaklarını şehre sağ-
lıklı bir şekilde getirmenin 
önünü açmalıyız. Kırsal 
Kalkınma Projelerimiz çe-

şitlenerek devam edecek. 
Diğer taraftan Eskişehir’in 
çok uzun yıllardan bu 
tarafa devam eden kronik 
sıkıntıları var. Şehir içindeki 
alışılmış, kanıksanmış, 
herkesin bir şekilde kabul 
ettiği küçük ve önemsiz-
miş gibi görünen, ancak 
çözümlendiğinde yaşam 
kalitemizi arttıracağı kesin 
olan çözümlerimiz var. 
Hepsini hayata geçirece-
ğiz. Ha bu süreçte, kimile-
rinin hoşuna gitmeyecek, 
alışkanlıklarını değiştirmek 
zorunda kalacakları yeni 
kararlar alınacak. Tepkiler 
olacak. Ancak bunların 
hepsi ama hepsi bu şehrin 
geleceği açısından çok 
önemli kararlar olacak. 

Ben bu şehrin Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak 
kaldığım sürece,  Eski-
şehir halkının genelinin 

menfaatlerine, çıkarlarına, 
daha iyi, daha layık yaşam 
standartlarına ulaşmalarına 
yönelik düzenlemeler de-

vam edecektir. Hiç kimse-
nin, hiçbir zümrenin ya da 
hiçbir grubun buna karşı 
çıkması beni ilgilendirmez 

de, vazgeçirmez de. 
Bu sürecin ne kadar heye-
canlı olup olmayacağını da 
yaşayıp göreceğiz…

TEŞEKKÜRLER...

RÖPORTAJ
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İç turizmin önemli kent-
lerinden biri haline gelen 
Eskişehir’de 2019 yılı içeri-

sinde de turizm rakamları artış 
gösterdi. Otel sayısının her 
geçen gün arttığı kentimizde 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
hizmete sunduğumuz müze 
ve çeşitli merkezler de büyük 
ilgi görmeye devam ediyor. 
Konuyla ilgili Cumhuriyet 
Halk Partisi Turizm Zirvesi’nde 
konuşan Başkanımız Yılmaz 

Büyükerşen, Eskişehir’in 2019 
yılı içerisindeki turizm karnesi-
ni diğer belediye başkanları ve 
sektör temsilcileriyle paylaştı. 
Büyükerşen yaptığı konuşma-
da “90’lı yıllarda standart bir 
Anadolu kenti olan Eskişehir, 
bugün her yıl milyonlarca tu-
risti ağırlayan bir kent haline 
geldi. Kentimizde son yıllar-
da özellikle hafta sonları çok 
büyük bir turizm hareketi 
gözlemliyoruz. Müzelerin 

önünde kuyruklar, onlarca 
turist otobüsü, dolu otel-
ler elbette ki kentimizin de 
ekonomisine büyük destek 
oluyor. Hayata geçirdiğimiz 
çalışmaları yerinde görmek 
için Türkiye’nin dört bir 
yanından insanlar şehrimize 
geliyor. Aslında 1999’dan 
beri belediyecilik hizmetle-
rini yaparken böyle bir kaygı 
güderek yapmadık. Halkımı-
zın huzuru, refahı, mutluluğu 

için projeler hayata geçirdik. 
Ama projeleri halkımız o ka-
dar çok benimsedi, o kadar 
çok sahip çıktı ki bu aidiyet 
duygusu Türkiye’de diğer 
kentlerde yaşayan insanların 
da dikkatini çekti sanıyo-
rum. Ve bu şehri merak edip, 
Eskişehir’e başta günübirlik 
geziler düzenlenemeye baş-
ladı. Şimdi ise her hafta 3-4 
günlük konaklamalı büyük 
kafileleri şehrimizde ağırlı-
yoruz. Elde ettiğimiz sayısal 
rakamlarda Eskişehir’deki 
turizm hareketinin ne boyut-
ta olduğunu bizlere göste-
riyor. Örneğin kendi mer-
kezlerimizden örnek vermek 
gerekirse bu sene Balmumu 
Müzemizi 500 bine ya-
kın kişi ziyaret etmiş. Cam 
Sanatları Müzesinde 65 bin, 
Kurtuluş Müzesinde 50 bin, 
Masal Şatosunda 460 bin, 

Hayvanat Bahçesinde 800 
bin, Bilim Deney Merkezi ve 
Sabancı Uzay Evinde 140 bin 
misafir ağırlamışız. 5 ay açık 
kalan plajımızdan 35 bin kişi 
faydalanmış. Porsuk Çayı 
üzerindeki botlar ve gondol-
lar ile140 bin kişi şehir turu 
yapmış. Nüfusu 800 bin olan 
bir Anadolu kenti için ger-
çekten büyük rakamlar bun-
lar. Bu turizm hareketliliği 
sayesinde oteller kazanıyor, 
restoranlar kazanıyor, taksici 
esnafı kazanıyor, aslında tüm 
şehir kazanıyor” dedi. 
Bu potansiyeli arttırmak için 
çalışmalara devam ettiklerini 
ifade eden Başkan Büyüker-
şen, Türkiye’nin turizm potan-
siyelinden en büyük payı alan 
kentler olarak diğer bele-
diyeler ile işbirliği içerisinde 
çalışacaklarının altını çizdi.

YÜZ BİNLER
BU MERKEZLERİ

ZİYARET EDİYOR
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Tarımda yabancı ülkele-
re bağlılığın her geçen 
gün daha fazla arttığı 

ve çiftçilerimizin ürettiğinden 
para kazanamaz hale geldiği 
bu dönemde imkanlarımız 
dahilinde tarımsal üretime 
destek oluyoruz. Su, kanali-
zasyon, yol ve sosyal hizmet-
ler gibi sorumluluklarımızın 
yanında her konuda çiftçi-
mizin sesine kulak vererek 
çözümler üretmeye çalışı-
yoruz. Bu kapsamda hayata 
geçirdiğimiz projelerle bir 
yandan üreticimize ekono-
mik anlamda destek olurken, 
bir yandan da ülkemizin dışa 
bağımlılığını azaltmaya çalı-
şıyoruz. 
Üreticiler için önemli bir gelir 
kaynağı olan ipek böcekçi-
liğini yeniden canlandırmak 
amacıyla başlattığımız proje 
ile Sarıcakaya ilçemizin Laçin 
Mahallesi’nde 100 bine yakın 
dut fidanı dikimi gerçekleş-
tirdik. Bu projemiz sayesinde 
her yıl binlerce dut fidanını 
üreticilerimiz ile buluşturur-
ken, üreticilerimiz de açtıkları 
dut bahçeleri ile ipek böcek-
çiliğinden yeniden gelir elde 
etmeye başladı. 
Ayrıca İç Anadolu’nun Çu-
kurova’sı kabul edilen Sarıca-
kaya ve Mihalgazi bölgesinde  
500 bin adet domates fide-
sini üreticilerimiz ile buluş-
tururken, bu yıl içerisinde de 
25 bin domates fidesini de 
Çifteler ilçemizdeki üretici-
lerimize ulaştırdık. Lavanta 
üretiminin şehrimizde önemli 
merkezlerinden biri olan 
Şükranlı Mahallemizde üre-
ticilere 25 bin lavanta fidesi 
dağıtımı gerçekleştirdik. 
Büyükbaş hayvancılık ile 
uğraşan üreticilerimizi de 
unutmadık. Bozan Beldesi 

Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi ile yürüttüğümüz işbirliği 
kapsamında belediyemiz 50 
adet mandayı kooperatife 
teslim etmiş ve yeni doğum 
yapan mandalar ile birlikte 
bu sayı 80’e yaklaşmıştır. 
Belediyemiz mülkiyetinde 
atıl durumda bulunan Bo-
zan Mahallesi’ndeki 300 bin 
metrekarelik alan üzerinde 
mandaların yem ihtiyacını 
karşılamak için yem bitkisi 
yetiştirilmesi projemiz de be-
lediye meclisimizden geçmiş 
olup, Eskişehir Valiliğine onay 
için gönderilmiştir. Gerekli 
izinlerin çıkmasıyla birlikte 
kooperatif ile protokol yapı-
lıp, üreticiye yonca tohumu 
desteği verilecektir. 
Üreticiye destek olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını 
ifade eden Başkanımız Büyü-
kerşen, ekonomik krizin her 
geçen gün kendini hissettir-
diği şu günlerde üreticiye can 
suyu olan projeler geliştir-
meye devam edeceklerinin 
altını çizdi. Başkan Büyüker-
şen “Domates fidesi, marul 
fidesi, lavanta fidesi, dut 
fidanı, canlı hayvan desteği 
gibi destek çalışmalarımızın 
yanı sıra Halk Süt ve Halk 
Yumurta projelerimiz ile 
üreticimizin yanında olma-
ya çalışıyoruz. Biliyoruz ki 
ülkemizin içinde bulundu-
ğu bu dar boğazdan ancak 
üreterek kurtulabiliriz. Biz 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
üretime destek olmak için 
farklı projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Dünyanın 
en bereketli toprakları olan 
Anadolu’nun sarımsağı, 
samanı ithal etmesi, ülke 
olarak tarım politikası ko-
nusunda ne derece yanlışlar 
yaptığımızı gösteriyor” dedi. 

ZOR GÜNLERDEN GEÇEN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ  
Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde hayata geçirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra tarımsal 

kalkınma projelerimiz ile ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticimizi de destekliyoruz. Dut fidanı desteğinden 
lavanta fidesi desteğine, milyonlarca marul ve domates fidesinden hayvancılığı destekleme projelerimize kadar 

birçok alanda üreticimize can suyu olacak projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz. 
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2016 yılında Türkiye’de bir ilke daha imza atarak başladığımız ‘Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık’ 
uygulaması kadınlar tarafından büyük takdir topluyor. Uygulama sayesinde toplu taşımada otobüsü tercih 

eden  kadınlar belirli saatlerde durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebiliyor. 

ULAŞIMDA KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Büyükşehir Belediyesi olarak 
ülke genelinde meydana gelen 
taciz ve tecavüz olaylarına kar-
şı Türkiye’de bir ilke daha imza 
atarak başlattığımız ‘Ulaşımda 
Kadınlara Pozitif Ayrımcılık’ uy-
gulamasına devam ediyoruz. 
2016 yılında 3 hatta pilot uy-
gulama olarak başlayan, 2017 
yılında ise tüm hatlarda geçerli 
olan bu projede kadın yolcu-
larımız 22.00 ve 24.00 saatleri 
arasında otobüslerden durak 
beklemeksizin istedikleri yerde 
inebiliyor. Uygulamaya 2016 
yılında başladıklarını hatırlatan 
Ulaştırma Daire Başkanlığı 
yetkililerimiz, uygulama ile ilgili 
olarak çok olumlu dönüşler al-
dıklarını belirttiler. Uygulama-
nın ilk kez Eskişehir’de hayata 
geçtiğinin altını çizen yetkililer, 
daha sonra İstanbul, İzmir gibi 

kentlerin de bu uygulamaya 
geçtiğini hatırlattılar.
Kadınlara her alanda pozitif 
ayrımcılık uygulamaya devam 
edeceklerinin altını çizen Baş-
kan Büyükerşen ise “Ülkemiz-
de kadına şiddet konusunda 
her gün kötü haberler duyu-
yoruz. Emine Bulut, Ceren 
Özdemir, Ayşe Tuba Arslan 
gibi isimleri hiç aklımızdan çı-
karmamamız gerekiyor. İsyan 
etmek, tepki göstermek artık 
bu olayların önüne geçme-
mize yetmiyor. Devletin ilgili 
kurumları kadın cinayetlerini 
önlemek için radikal karar-
lar almalı ve bunları derhal 
uygulamaya koymalı. Bizler 
de yerel yönetimler olarak 
kadınlara pozitif ayrımcılık 
tanıyacağımız uygulamalar ve 
projeler geliştirmeliyiz. Eski-

şehir’de bunu Kadın Danışma 
ve Dayanışma Merkezimiz ve 
Eşitlik Birimimizin çalışmaları 
ile yapmaya çalışıyoruz. Kadın 
Danışma ve Dayanışma Mer-
kezimizde kadınlara ücretsiz 
olarak psikolojik, hukuki ve 
sağlık alanında danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Ayrıca ka-
dınları güçlendirecek eğitim 
ve seminerlerimiz aralıksız 
devam ediyor. Bunun yanı sıra 
2016 yılında Ulaştırma Daire 
Başkanlığımızın Eşitlik Birimi 
ile ortaklaşa hayata geçirdiği 
uygulama sayesinde kadınlar 
saat 22.00 sonrası otobüs-
lerden durak beklemeksizin 
istedikleri yerde inebiliyor-
lar. Bu uygulamanın diğer 
kentlerimizde de yavaş yavaş 
uygulanıyor olması bizleri son 
derece sevindiriyor” dedi.

Ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kadınlar başta 
olmak üzere tüm kadınlara farklı alanlarda ihtiyaç 
duydukları desteği sağlayan Kadın Danışma ve 
Dayanışma Merkezimiz, ücretsiz olarak verdiği 
psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, 
beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetleriyle 
binlerce hemşehrimize kucak açıyor.

2008 yılında Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Yıl-
maz Büyükerşen’in giri-

şimleriyle hizmete başlayan ve 
11 yılda 10 binin üzerinde ka-
dının hayatına dokunan Kadın 
Danışma ve Dayanışma Merke-
zi, ayrımcılık ve şiddete maruz 
kalan kadınlar başta olmak 
üzere tüm kadınlara ücretsiz 
verdiği danışmanlık hizmetleri 
ile destek oluyor. Merkezde 
psikolojik danışmanlık, hukuki 
danışmanlık, beslenme ve diyet 
danışmanlığı hizmetinin yanı 
sıra, kadınlara yönelik bilgi-
lendirici ve güçlendirici eğitim 
çalışmaları da aralıksız devam 
ediyor. 
Kapılarının tüm kadınlara açık 
olduğunu ifade eden Kadın 
Danışma ve Dayanışma Merke-
zi yetkilileri, fiziksel, psikolojik, 
ekonomik ve cinsel şiddete 
maruz kalan, aile ile iletişim ko-
nularında desteğe ihtiyaç duyan 
kadınların her zaman yanların-

da olduklarını ifade ettiler. 
Merkezde ekonomik gücü 
olmayıp aile hukukuna ilişkin 
konularda hukuki yardım tale-
binde bulunan kadınlara Eski-
şehir Barosu iş birliği ile hukuki 
danışmanlık desteği de veriliyor. 
Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir 
toplum için bireysel beslenme 
ve diyet danışmanlığı, kronik 
rahatsızlığı olan bireylere özgü 
tıbbi beslenme tedavi desteği, 
detaylı vücut kompozisyon 
analizi için de diyetisyen hiz-
meti verildiğini belirten yetki-
liler, birçok kurum ile iş birliği 
içerisinde hak temelli çalışma-
lar yürüttüklerini ifade ettiler. 
Destek almak isteyen kadınların 
kendilerine 0222 233 08 08 
üzerinden ulaşabileceklerini 
hatırlatan yetkililer, merkezin 
hafta içi 8.30-17.30 arasında 
Şair Fuzuli Caddesi OEDAŞ 
karşısında bulunan Gençlik 
Merkezi’nin 5. Katında hizmet 
verdiğini belirttiler.

KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ
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Tiyatrosu, senfonisi, 
opera ve bale günleri, 
oda müziği ve festi-

valleri ile Türkiye’de kültür 
sanat etkinliklerinin büyük 
ilgi gördüğü şehirlerin ba-
şında gelen Eskişehir’de bu 
yıl içinde de salonlar doldu 
taştı. Kültür sanat etkinlikle-
rinin lokomotifi haline gelen 
ve her yıl birbirinden başarılı 
oyunlar sahneleyen Şehir 
Tiyatrolarımız, sezon içeri-
sinde 9’u yeni olmak üzere 
sahnelediği 26 farklı oyun 
ile Eskişehirli sanatseverlerin 
karşısına çıktı. 344 temsil 
gerçekleştiren ve toplamda 
110 bine yakın seyirciye ula-
şan Şehir Tiyatroları, Ankara, 
İzmir, Adana ve Bursa’da 
gerçekleştirdiği turnelerde 
de kapalı gişe oynadı.
2002 yılında kurulan ve 
Türkiye’nin en genç pro-
fesyonel sanatçılarından 

oluşan Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Senfoni Orkest-
rası da muhteşem bir yıl 
geçirdi. Türkiye gündemine 
oturan Senforock ve Film 
Müzikleri konserleri başta 
olmak üzere Eskişehirlilere 
birbirinden özel dinletiler 
sunan Senfoni Orkestrası, 
gerçekleştirdiği 67 konser 
ile 55 bin sanatsevere ulaştı. 
Eskişehirlilerin kültür sanat 
etkinliklerine gösterdiği 
ilgiden büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Başka-
nımız Büyükerşen “Sanat-
sever hemşehrilerimiz yıl-
lardır olduğu gibi bu sene 
de hem tiyatro salonlarını 
hem de konser salonla-
rımızı tüm etkinliklerde 
doldurdular. Opera ve Bale 
Günleri, Uluslararası Ço-
cuk ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali gibi önemli etkin-
liklerle de binlerce hem-

şehrimize ulaştık. Şehir 
Tiyatrolarımız ve Senfoni 
Orkestramızın etkinlik-
lerine 165 binin üzerinde 
yurttaşımız katıldı. Ayrıca 
ESMEK Türk Sanat Müziği 
ve Türk Halk Müziği Koro-
larımız ile Gençlik Koro-
muz konserleri de büyük 
ilgi gördü. Eskişehirliler 
sanata ve sanatçıya verdiği 
değer ile Türkiye’de kültür 
sanat alanında önemli bir 
kent olduğunu ispat etmiş-
tir. Kültür sanat faaliyetleri 
ile Anadolu’da bizim kadar 
turist çekebilen başka bir 
kent olduğuna inanmıyo-
rum. İstanbul’dan Anka-
ra’dan Bursa’dan, Kütah-
ya’dan, Bilecik’ten insanlar 
oyunlarımızı izlemeye, 
konserlerimizi dinlemeye 
geliyorlar. İnanıyorum ki 
bu ilgi artarak devam ede-
cektir” dedi.

BU YIL DA SALONLARIMIZ DOLDU TAŞTI

Kültür sanat faaliyetleri açısından Türkiye’nin 
en önemli kentlerinden biri haline gelen 
şehrimizde sanata ve sanatçıya büyük değer 
veren vatandaşlarımız bu yıl da salonlarımızı 
doldurdu. Senfoni Orkestrası müzik dinletileri 
ile Şehir Tiyatrolarımız da sahneledikleri 
oyunlar ile 2019 yılı içerisinde 165 binin 
üzerinde sanatsevere ulaştı. 

Müfettiş Oyunu

Duvarların Ötesi Oyunu Vahşet Tanrısı Oyunu
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Büyük mücadelelerin yaşandığı 
yarışlar öncesi gerçekleştirilen 
seremonide renkli görüntüler or-
taya çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Edirne, Balıkesir, Adana ve 
Eskişehir’den yüzme kulüplerinin 
katıldığı Ulusal Masterlar Yüzme 
Yarışları’nda 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ ka-
tegorilerinde yarışlar gerçekleş-
tirildi. Yarışlar öncesinde Büyük-
şehir Gençlik Spor Kulübümüzün 
sporcuları su balesi gösterisi ile 
sporseverlerden büyük alkış aldı. 
Ödül töreninde sporcular ile bir 
araya gelen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
Eskişehir olarak böylesine özel 
bir müsabakaya ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade etti. Büyüker-
şen “Ulusal alanda böylesine 

önemli müsabakalara ev sahip-
liği yapmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Büyükşehir Beledi-
yesi olarak amatör sporlara ve 
sporculara gücümüz yettiğince 
destek oluyoruz. Açtığımız spor 
okulları ile bir yandan vatan-
daşlarımıza spor yapma imkanı 
sunarken, belediye kulübümüz 
ile Türk sporuna birbirinden 
başarılı sporcular yetiştiriyo-
ruz. Büyükşehir Gençlik ve 
Spor Kulübümüzün en başarılı 
olduğu branşlardan birisi de 
yüzme branşı. ‘Şampiyonlar 
bu havuzdan çıkar’ sloganıyla 
açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 
havuzda ulusal ve uluslararası 
alanda büyük başarılara imza 
atan sporcularımız çalışmalarını 
sürdürüyor” diyerek masterlar 
yüzme yarışlarına katılım göste-
ren tüm sporcuları tebrik etti.

ESKİŞEHİR 2019’U SPOR YAPARAK GEÇİRDİ

MASTER YÜZÜCÜLER ESKİŞEHİR’DE BULUŞTU

Başta çocuklar ve gençler 
olmak üzere tüm hemşehri-
lerimizin fiziksel gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve boş 
vakitlerini spor yaparak de-
ğerlendirmelerini sağlamak 
amacıyla açtığımız spor okul-
larına Eskişehirliler büyük ilgi 
gösterdi.2019 yılı içerisinde 
Şirintepe Spor Merkezi, Haller 
Spor Merkezi, Büyükşehir 

Spor Merkezi, Kapalı Spor Sa-
lonu, Osmangazi Spor Saha-
sı, göletler ve Kentpark Kapalı 
Yüzme Havuzu’nda açılan 
kurslardan toplamda 15 bine 
yakın vatandaş faydalandı.
Zumba, fitness, pilates, 
aerobik, basketbol, voleybol, 
futbol, hentbol gibi branşların 
yanı sıra denizi olmayan şe-
hirde su sporlarına da büyük 

ilgi gösteren Eskişehirliler, 
Sazova Bilim Kültür ve Sanat 
Parkı ile Sarısungur Göleti’n-
de optimist ve kano eğitimleri 
aldılar.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
vatandaşlara spor yapacakları 
yeni alanlar kazandırmaya 
devam edeceklerini ifade 
eden Başkanımız Yılmaz 
Büyükerşen “Görev ve 

sorumluluğumuz gereği 
bir yandan amatör spor ve 
sporculara destek olurken, 
diğer yandan da kentimi-
ze vatandaşlarımızın spor 
yapabileceği alanlar kazan-
dırmaya devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz sene Gültepe ve 
Yenikent Mahallelerimizin 
tam ortasında açtığımız spor 
merkezimizden 1 yıl içerisin-

de 3 bine yakın vatandaşımız 
ücretsiz olarak faydalanmış. 
Hemşehrilerimizden gelen 
bu talepleri gördükçe diğer 
mahallelerimize de böyle 
güzel tesisler kazandırma-
mız gerektiğini düşünüyo-
ruz. Kısa zaman içerisinde 
Tepebaşı ilçemizin sınırları 
içerisinde bir merkezi daha 
hizmete sunacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları’nın 
yedincisi Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’den fazla sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 
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