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TCDD’NİN ÇALIŞMALARI ULAŞIMI AKSATIYOR
Devlet Demiryolları tarafından beş yıldır tamamlanamayan Yüksek Hızlı Tren’in, 
Eskişehir geçişinde yer altına alınması kapsamında son olarak, İstasyon Köprüsü’nün 
yıkımına başlanılması, tramvay seferlerini ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen döneminde hayata geçi-
rilen ana arter niteliğindeki bulvarlar, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azalt-
manın tek yolu olan, toplu taşıma sistemlerine ulaşımı kolay ve hızlı hale getiriyor. 

ESKİŞEHİR'İ BULVARLARLA  
DONATIYORUZ 

BATIKENT - CİVANMERT BULVARI71 EVLER - CANDANEL BULVARI

75. YIL - SELAMİ VARDAR BULVARI IHLAMURKENT - ÖZLEM BULVARI

Haber ve Fotoğrafların Devamı Sayfa 8-9



Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen’in Eskişehir’e ve Türki-
ye’ye armağan ettiği, geçtiğimiz 
mayıs ayında açılan Yılmaz Bü-

yükerşen Balmumu Heykeller 
Müzesi, yerli ve yabancı turistler-
den yoğun ilgi görüyor. Müzeyi 
beş aylık kısa zaman içerisinde 
yüz binden fazla kişi ziyaret etti. 

100 BİNİNCİ 
ZİYARETÇİ POLONYALI
Müzeyi gezmek için 100 bininci 
bileti satın alan kişi ise Piotr La-
biszewski isimli Polonya vatandaşı 
oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, La-
biszewski’yi 100 bininci ziyaretçi 
olduğu için tebrik ederek, Eskişe-
hir ile ilgili hediyelerden oluşan bir 
çanta hediye etti. Heyecanını gizle-
yemeyen Piotr Labiszewski ise Es-
kişehir’in güzel bir şehir olduğunu 
ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi’nin Avrupa’da-
ki benzerlerinde farksız olduğunu 
söyledi. Labiszewski, müzeyi ziya-
ret eden 100 bininci kişi olmasın-
dan dolayı heyecan ve mutluluk 
duyduğunu da dile getirdi.
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19 Mayıs 2013 tarihinde ziyarete açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller 
Müzesi, beş ay gibi kısa bir sürede 100 binin üzerinde ziyaretçi ile rekora koşuyor.

DÜNYA BASINI BAŞKAN BÜYÜKERŞEN’DEN 
ESKİŞEHİR’İ DİNLEDİ

üyükşehir Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği projelerle mar-
ka şehirler arasında hızla 

yükselen Eskişehir, yabancı basın 
kuruluşlarında sıkça yer almaya 
devam ediyor. Daha önce arala-
rında dünyaca ünlü BBC World 
kanalının da olduğu çok sayıda ya-
yın organına konu olan Eskişehir, 
şimdi de Bulgaristan Ulusal Kanalı, 
Bulgaristan basınının önde gelen 5 
gazetesinin temsilcisini ve KKTC 
basınını ağırladı.
   Eskişehir’de yaşanan büyük değişi-
mi konu alan Bulgaristan Ulusal Ka-
nalı, Büyükerşen’le özel bir röportaj 
gerçekleştirdi. Başkan Büyükerşen, 
Büyükşehir Belediyesi’nin gerçek-
leştirdiği projeleri Eskişehir’deki de-
ğişimin nasıl olduğunu ve gelecekte 
Eskişehir için neler planladığını an-
lattı. Röportaj sonrası Bulgaristan’ın 
önde gelen gazetecilerine de demeç 

veren Büyükerşen, çağdaş gelişmiş 
bir şehir yaratma idealini ve çalışma 
aşamalarını anlattı. Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen’i Eskişehir’de yaptığı ça-
lışmalardan dolayı tebrik eden gaze-
teciler, kendi ülkelerinde de Eskişe-
hir gibi modern şehircilik anlayışına 
sahip belediye başkanlarının seçil-
mesini umut ettiklerini söylediler.
   Başkan Büyükerşen’in konuk oldu-
ğu diğer televizyon kanalı KKTC’den 
Kıbrıs Genç TV idi. Kıbrıs Genç TV 
Kültür Yolu Programı’na konuşan 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eski-
şehir’de uygulanan çalışmaların eği-
tim sosyal hayata  olumlu katkılar 
sağladığını söyledi. Büyükerşen ay-
rıca amaçlarının Eskişehir’in kentle-
riyle gurur duyan, üreten, kazanan, 
hayatı paylaşan mutlu ve huzurlu 
insanların yaşadığı bir şehir olması 
için çalıştıklarını vurguladı.

B

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği önemli 
ve büyük ölçekli projelerle dünya medyasının 
dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak 
Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
önemli gazete ve televizyonları Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’le 
röportaj yaparak Eskişehir’i ülkelerine tanıttılar.

BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ 
100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLADI

UĞUR DÜNDAR’IN 
SÜRPRİZ ZİYARETİ
Gazeteci - yazar Uğur Dündar, Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı 
Atilla Sertel, gazeteci - yazar Nedim Şe-
ner, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’le bera-
ber Balmumu Heykeller Müzesi’ni gez-
diler. Müzeyi gezen konuklar, Türkiye’de 
bir eşi daha olmayan bu müzenin Eskişe-
hir’de olmasından ve Eskişehirlilerin böy-
le bir başkana sahip olmalarından dolayı 
gerçekten şanslı olduklarını ifade ettiler.
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ŞEHİT AİLELERİNDEN BÜYÜKERŞEN’E DUYGU YÜKLÜ MESAJ

BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 
BAŞKANA TATLI ZİYARET

İLÇE DERNEKLERİ PLATFORMU’NDAN 

BÜYÜKERŞEN’E ZİYARET

K.K.T.C. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı ve K.K.T.C Cumhurbaşkan-
lığı Danışmanı Ertan Ersan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek kendisine teşekkür plaketi ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bayrağı taktim ettiler. 

iyarete Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri Der-
neği Eskişehir Şubesi Başka-

nı Ahmet Özaydın’ın yanı sıra şehit 
yakınları ve gaziler katıldı. Dernek 
Genel Başkanı Ertan Ersan ziyarette 
yaptığı konuşmada Başkan Büyü-
kerşen’e K.K.T.C. Cumhurbaşkanı ve 
Kıbrıs halkının selamlarını getirdiği-
ni söyleyerek “Görevimiz nedeniyle 
birçok il geziyoruz, fakat Eskişehir 
bir başka güzel. Müthiş bir şehir. Sizi 
candan tebrik ediyorum. Özellikle Yıl-
maz Büyükerşen Balmumu Heykeller 
Müzesi muhteşem bir eser. Hayatımda 
bu kadar güzel bir şey görmedim. Siz 

bizim ve tüm Türkiye için değerli ve al-
nından öpülecek bir kahramansınız” 
şeklinde konuştu. Daha sonra Baş-
kan Büyükerşen’i alnından öpen Er-
san, “Biz şehit yakınları olarak herkesi 
alnından öpmeyiz. Ancak sizin gibi 
değerli insanlar bunu hak eder” dedi.
   Ziyaret sonrasında, K.K.T.C. Şe-
hit Aileleri ve Malul Gaziler Der-
neği Genel Başkanı Ertan Ersan, 
Başkan Büyükerşen’e şehit aileleri 
ve gaziler adına bir teşekkür pla-
keti ve K.K.T.C. Bayrağı armağan 
etti. Başkan Büyükerşen bayrağı 
öperek teslim aldı ve şehit aileleri 
ile gazilere teşekkür etti.

Z

arry Callebaut çikolata fabrikasının açılış törenine katılmak üzere 
Eskişehir’e gelen Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Marc Trenteseau, 
fabrikanın açılış töreninden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 

Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek Eskişehir’de hayata geçirdiği önemli 
projelerden dolayı Başkan Büyükerşen’i tebrik etti. Eskişehir’in adını birçok 
kez duyduğunu söyleyen Büyükelçi Trenteseau, özellikle Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hayat verdiğini Odunpazarı Evleri’ni çok beğendiğini ve Eskişehir 
gibi güzel bir şehirde olmaktan dolayı memnun olmanın dışında, fabrikanın 
üretim üssü olarak Eskişehir’i tercih etmesinin önemini de vurguladı. Büyü-
kelçi Trenteseau, Eskişehir ile Belçika arasında yapılabilecek ortak işbirlikleri 
ve projeler hakkında Başkan Büyükerşen’le detaylı olarak görüştü.

  İlçe dernek yöneticilerinin katıl-
dığı ziyarette konuşan Eskişehir 
İlçe Dernekleri Platformu söz-
cüsü ve Sivrihisar Vakfı Başkanı 
Naci Şakar, platform çalışmaları 
ve gelecekteki projeleri hakkında 
Başkan Büyükerşen’e bilgi verdi. 
Ziyarette ayrıca, ilçelerin sorun-

ları ve çözüm önerileri hakkında 
da fikir alışverişinde bulunuldu.

  Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise 
ziyaretten memnuniyet duyduğu-
nu belirterek, platform üyelerine 
çalışmalarında başarılar diledi. 

B

Örnek şehircilik çalışmalarıyla yıldızı parlayan Eskişehir yeni sanayi 
yatırımlarına da ev sahipliği yapıyor. Son olarak, Barry Callebaut 
çikolata fabrikası ilk entegre üretim tesisinin açılış töreni Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

12 ilçe derneği ile iki ilçe 
vakfının oluşturduğu 
Eskişehir İlçe Dernekleri 
Platformu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’i 
ziyaret etti. 
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TCDD’NİN ÇALIŞMALARI ULAŞIMI AKSATIYOR

Devlet Demiryolları tarafından beş yıldır tamamlanamayan Yüksek 
Hızlı Tren’in, Eskişehir geçişinde yer altına alınması kapsamında 
son olarak, İstasyon Köprüsü'nün yıkımına başlanılması, tramvay 
seferlerini ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Devlet Demiryolları (TCDD), söz konusu köprünün yıkımı için 
tramvay seferlerinin durdurulmasını talep etmiş, Büyükşehir Be-
lediyesi ise köprü yanına tramvay için geçici bir servis yolu yapıl-
masını ve yıkım çalışmalarının tramvay seferlerini aksatmadan 
yapılmasını istemişti.

TCDD, geçici servis yolunun, mevcut tramvay yoluna bağlantısı 
için Büyükşehir Belediyesi’nden tramvay seferlerinin sadece ya-
rım gün durdurulmasını istemiş, ancak işi öngörülen sürede ta-
mamlayamamıştır. Bundan dolayı tramvay seferleri beş gün bo-
yunca yapılamamıştır.

Geçici servis yolunun ESTRAM işletmesine teslimi sonrasında, 
TCDD tarafından yürütülen çalışmalarda geçici servis yolunun 
enerji sistemine zarar verilmiş ve pek çok kez tramvay seferleri 
aksamıştır.

TCDD, köprü yıkımı için UKOME’den üç aylık süre talebinde bu-
lunurken, görünen çalışmaların çok daha uzayacağı yönündedir.

Bazı çevreler tüm bu süreçte şehir içi ulaşımda yaşanan aksama-
lar ve yoğunluğun sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi’ne yük-
lemeye çalışmaktadır.
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KÖY MEZARLIKLARI TEMİZLENİYOR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir içerisindeki 
mezarlıklarımızı değil, köylerimizdeki mezarlıkların çevre temizlik 
ve yabani otlardan arındırılma çalışmalarını da yapıyor.

üyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı’na 
bağlı ekipler mezarlıkla-

rımızda düzenli olarak yapılan 
çevre temizlik çalışmalarıyla bir 
taraftan Asri Mezarlık, Odunpa-
zarı ve Esentepe mezarlıklarında-
ki çevre temizliği ve yabani otla 

mücadele çalışmalarına devam 
ederken, bir taraftan da mahalle 
statüsü kazanan köylerimizde-
ki mezarlıklarda çevre temizlik 
çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. 
Bu kapsamda yürütülen çalışma-
larda mezarlıklar yabani otlar ve 
zararlı bitkilerden arındırılıyor. 

Büyükşehir Belediyesi’ne ma-
halle olarak dâhil olan köy-
lerimizdeki vatandaşlarımız, 
belediyenin yaptığı bu çalışma-
lardan çok memnun olduklarını 
dile getirdiler. Büyükşehir Bele-
diyesi yetkilileri, yaptıkları ça-
lışmaların hava şartları elverdi-

ği sürece aksamadan ve artarak 
devam edeceğini belirtirken, 
hayatta olan insanlarımız kadar 
ebediyete intikal eden vatan-
daşlarımızın istırahatgâhlarının 
çevre temizliğinin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından her zaman 
önemsendiğini vurguladılar.

B
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ugün tekrar Atatürk Köprüsü’ne git-
tim. Üzerinden geçmek istedim ama 
ha deyince geçilmiyor ki! Durdum. 

Ufacık sekiz yaşındaki ben geldi gözümün 
önüne. Eskişehir’in o ayaz soğuğunda, kar 
fırtınası altında köprüyü geçmeye çalışır-
ken ki ben. Koşup yardım edesim geldi o 
geçmişteki çocuğa. 
   Bir adım attım, yağmurdan göz gözü gör-
müyor. Sırılsıklam olmuş on iki yaşındaki 
ben. Yanına gitmek, ıslanan saçlarını sil-

mek istesem kabul eder miydin beni yanı-
na diye sormak geçse de içimden biliyor-
dum ki, ne sen ne de aklımda gri betondan 
ibaret harap köprü beni tanımayacaktınız.
   Bugün takvime baktığımda zaman ne 
çabuk geçti diyorum. O harap köprünün 
üstünden yıllar önce geçen küçük çocu-
ğun görüntüsü hayalle gerçek arasında 
kayboluyor. 
   İşte yine serin bir sonbahar gününde-
yim ve yıllar önce aynı bulunduğum yer-

deyim. Arada tek bir fark var, ben o göz-
leri gülen çocuğa göre hayli yaş almışım 
ama üzerinden hızla geçmeye çalışan ço-
cuğu ürperten köprü tamamen gençleş-
miş, güzelleşmiş. O gri, soğuk köprünün 
yerini capcanlı, sıcacık bir köprü almış. 
Çevresini ise birbirinden güzel heykeller 
kaplamış. Şimdi buradan hemen ayrılmak 
gelmiyor içimden ve bu güzel anın fotoğ-
raflarını çekiyorum içimdeki küçük çocu-
ğa hediye etmek için…  

ali Hanefi Demirkol Tesis-
leri’nde Eskişehirspor Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mesut 

Hoşcan ve yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılanan Başkan Bü-
yükerşen, Hoşcan ve beraberinde-
kilerle bir süre sohbet etti. Kulüp 
Başkanı Mesut Hoşcan, “Geleceğe 
dair Eskişehirspor için önemli pro-
jelerimiz var. Eskişehirspor’u daha 
iyi yerlere taşımak istiyoruz. Sayın 
Büyükerşen’in fikirleri bizim için 
önemli. Büyükerşen’in varlığı bize 
güç veriyor” şeklinde konuştu. Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Eski-
şehirspor’un başarısının kentin 
mutluluğu için önemli olduğunu 
vurguladı. Büyükşehir Belediyesi 
olarak, kanunların izin verdiği öl-
çüde, her zaman Eskişehirspor’un 
yanında olduklarını ifade eden 
Büyükerşen, Eskişehirspor için bir 
nevi altyapı hizmeti veren ve Es-
kişehir’de faaliyet gösteren amatör 

spor kulüplerine malzeme ve lisans 
parası yardımı yaptıklarını söyledi. 
Büyükerşen, Eskişehirspor Onur 
Defteri’ne “Eskişehirspor bu şehrin 
markalarının başında gelir. Onun-
la gurur duyuyorum. Başarıları ile 
övünüyorum. Tüm yöneticilerine ve 
oyuncularına yürekten başarılar di-
liyorum” yazarak imzaladı.
  Daha sonra futbolcuların ant-
renmanını izleyen Başkan Büyü-
kerşen, Teknik Direktör Ertuğrul 
Sağlam ile kısa süre sohbet etti. 
Büyükerşen’i görmekten dolayı 
çok memnun olduğunu dile ge-
tiren Teknik Direktör Sağlam, 
“Sayın Büyükerşen’in ziyareti fut-
bolcularımıza moral veriyor ve 
inanıyorum ki, performanslarını 
olumlu yönde etkileyecektir. Ho-
camızı burada daha çok görmek 
isteriz” dedi. Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen ayrıca, futbolculara 
baklava ikram etti. 

KÖPRÜDEKİ KARŞILAŞMA

BÜYÜKERŞEN’DEN ESKİŞEHİRSPOR’A ZİYARET

Çocukluğumda sırtımda ağır bir çanta, gençliğimde 
başımda kavak yelleri eserken geçtiğim harap hale 
düşmüş köprü, üstünde batan ve doğan binlerce 
güneşe inatla direnerek, yıkılmaya yüz tutmuş 
beton bir kütle olarak aklımda iz bırakmıştı yıllar 
öncesinde…

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, Eskişehirspor’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Eskişehirsporlu futbolcuların antren-
manını da izleyen Büyükerşen, sporculara tatlı 
ikram etti. 

B

V

Utku Tekin
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NASRETTİN HOCA PORSUK’A İNDİ

İTFAİYE FİLOSU GÜÇLENİYOR

üyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Plan ve 
çalışmaları kapsamında temizlenerek gu-
rur kaynağımız haline gelen Porsuk Çayı, 

2004 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin kendi te-
sislerinde ürettiği botlarla tanışmıştı. Şehrimizi 
ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen 
ve şehir içi ulaşıma bir alternatif kazandıran 
botlarla bugüne kadar yüzbinlerce yolcu taşındı.

   Suyolu taşımacılığı ile taşınacak yolcu sayısını 
her yıl en az % 3 artırmayı hedefleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, bu hedefleri doğrultusunda kendi 
tesislerinde, “Nasrettin Hoca” ve “Dorlion” ismi-
ni verdiği iki botu Porsuk’ta hizmete aldı. Eski-
şehir’in tarihteki eski adı olan Dorlion’u ve yine 
Eskişehir’e mâl olmuş Nasrettin Hoca’nın ismini 
yaşatmak için verilen bu adlar vatandaşlarımız 
tarafından beğeni ile karşılandı.

skişehir’de hayata geçirilen hizmetlerle şehrin çeh-
resini yenileyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara 
daha kaliteli hizmet vermek amacıyla teknik ekipman 

ve araçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsam-
da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın araç filosuna 
beş yeni araç daha alındı.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in göreve geldiğinde teçhizat ve 
araç bakımından yetersiz olduğunu gördüğü ve 2002 yılında 
öncelikli olarak yenilediği birimlerden olan itfaiye teşkilatı-
na katılan dört araç, yangın bölgesine hızlı ulaşım ve daha 
etkili söndürme kapasitesine sahipler. İtfaiye teşkilatına ka-
tılan ve son teknolojik donanımlara sahip olan arama-kur-
tarma aracı ise ihtiyaç duyulduğunda tüm operasyonel çalış-
maları yapabilecek kapasiteye sahiptir.

Büyükşehir Belediyesi 2002 yılında baştan sona yenilediği, itfaiye teşkilatına beş yeni aracı katarak, 
olası yangın ve felaketlere anında müdahale etme 
imkânını daha da güçlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in öncülüğünde 2004 
yılında Porsuk Çayı üzerinde seferlerine başlayan botlara iki kardeş daha geldi.

B

E
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Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen döneminde hayata geçirilen ana arter niteliğindeki bulvarlar, şehir 
merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmanın tek yolu olan, toplu taşıma sistemlerine ulaşımı kolay ve hızlı hale getiriyor. 

atıkent Mahallesi’ndeki Ci-
vanmert Caddesi ile kesi-
şen Org. Kıvrıkoğlu Bulvarı, 

tamamlanma aşamasına gelen 
Çamlıca-Batıkent tramvay hattı ile 
birleşerek bu bölgede tramvayla 

bulvarların fonksiyonel kullanımı-
nı sağlayacaktır. Emek Mahalle-
si’ni Ankara Yolu’na bağlayan Can-
danel Bulvarı ise Emek - 71 Evler 
Tramvay hattı ile birleştirilecek ve 
bu bölgede yaşayan Eskişehirli-

ler konforlu şehir içi ulaşıma kısa 
sürede sahip olacaklardır. Ayrıca, 
Tarih Caddesi ile Albayrak Bulvarı 
da 71 Evler Mahallesi’nde ikamet 
eden vatandaşlarımızın tramvaya 
ulaşımını kolaylaştıracaktır. 

B

ESKİŞEHİR’İ BULVARLARLA DONATIYORUZ

TRAMVAY HATLARI VE BULVAR BAĞLANTILARI

0’lı yıllarda Eskişehir’de şehir içi 
ulaşımın tamamı lastik tekerlekli 
araçlarla yapılıyordu. Dünyada geçerli 

olan yaklaşım ile yatırımların otomotiv 
endüstrisi ve karayolu ulaşım alt yapısını 
destekler sektörel gelişimi ile her geçen gün 
otomobillerin artan sayısı,  trafik akışını 
içinden çıkılmaz kılıyordu. Trafikte yaşanan 
zaman kaybı, günlük yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilerken; otomobillerin yoğunlaşması 
ve sokakları işgal etmesi, şehirde yaşayanları 
sokağa çıkmaktan alıkoyan en önemli 
nedenler arasında yer almaya başlamıştı. 
İnsanlar araçlarla evlerinden işlerine gider, 
şehri hissetmeden birbirleriyle temas 
etmeden, ayrışarak yaşar hale gelmişti. 
Araç yoğunluğunun insan sağlığı, çevresel 
faktörler, sosyo-kültürel yapı üzerinde 
yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra, kapladığı 
yollarla şehrin kimliğini oluşturan tarihi doku 
ve değerleri üzerinde olumsuz etkisi hissedilir 
olmuştu. Maalesef o zamanki yerel yönetimler 
sadece günü kurtarmaya yönelik politikalar 
izleyerek şehrin bu sorununa da kalıcı bir 
çözüm getirmekten uzak kaldılar. Bütünsel 
yaklaşımdan yoksun, günü kurtarmaya yönelik; 
sürdürülebilirlikten uzak uygulamalar ise bu 
değerleri sorun olmaktan çıkartamamıştı

BİR ANNE ÇOCUĞU İLE YÜRÜYEMEDİKTEN 
SONRA O BULVAR NE KADAR DEĞERLİDİR ?
   Eskişehir’de ise durum farklıdır. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen döneminde hayata 
geçirilen bulvarlarda ilk öncelik, insan 
ve bütünleşik şehir ulaşım sistemidir. 

Bütünleşik ulaşım sistemi, ulaşımın insan 
faktöründen ayrıştırılmadan çözülmesidir 
diyebiliriz. Bu sistemi kısaca açıklayalım. 
Şehrin çevresinden ve içinden geçen 
bulvarlar, araçlarıyla ulaşımı tercih eden 
vatandaşlarımızın trafik kaosu yaşamadan 
gitmek istedikleri bölgeye kolayca 
ulaşımlarını sağlamaktadır. Bulvarların 
çevre ağaçlandırma çalışmaları ve yaya 
yolları ihmal edilmemiştir ki, arabası 
olmayan bir vatandaşımız yürüyerek işine 
gidebilsin. Bir anne çocuğunu yanına 
alıp onu gezdirebilsin. Eğer bir anne, 
çocuğunu yanına alıp onunla şehrin ruhunu 
soluyamayacaksa, hızla akan trafik o 
annemize korku ve endişe hissettirecekse 

o bulvarların bizim için hiçbir anlamı 
yoktur…
   Büyükşehir Belediyesi, kendi imkânlarını 
kullanarak Candanel Bulvarı’ndan başlayan, 
Tarih Caddesi, Albayrak Bulvarı ve Ihlamurkent 
Mahallesi’ndeki Özlem ve Koza bulvarlarının 
devamını gerçekleştirerek, şehirde yıllardır 
yapılmayan Güney Çevre yoluna alternatif bir 
hat yaratmıştır. Ihlamurkent’teki Özlem ve 
Koza bulvarları, Kartopu Caddesi ile birleşerek 
özellikle Ihlamurkent’teki vatandaşlarımızın 
tramvaya kolay ulaşımını sağlayacaktır.

9
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Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen döneminde hayata geçirilen ana arter niteliğindeki bulvarlar, şehir 
merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmanın tek yolu olan, toplu taşıma sistemlerine ulaşımı kolay ve hızlı hale getiriyor. 

ESKİŞEHİR’İ BULVARLARLA DONATIYORUZ

IHLAMURKENT - KOZA BULVARIEMEK - ALBAYRAK BULVARI 
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ESKİŞEHİR’DE SAHNE IŞIKLARI CUMHURİYET İÇİN YANIYOR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. Yı-
lında “Kurtuluştan Kuruluşa” adlı özel oyun ile sahnesini Eskişehirli tiyatroseverlere açtı.

üyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2013-
2014 tiyatro sezonuna “Kurtuluştan Kurulu-
şa” adlı anlamlı bir oyun ile başladı. Cumhu-

riyetimizin 90. Kuruluş yıldönümü olması sebebiyle, 
sezona bu özel proje ile başlayan Şehir Tiyatroları, 
birçok yeni oyun ile Eskişehirli sanatseverlerle bu-

luşacak. 1919-1923 yılları arasında Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan 
etme sürecinde yaşadıkları sıkıntıları, neden ve 
hangi tehlikelere karşı Cumhuriyet yönetimini ter-
cih ettiklerini ve bugün Cumhuriyetin temel ilke ve 
inkılâplarına ne denli ihtiyacımız olduğunu anlatan 

“Kurtuluştan Kuruluşa” oyunu, elli kişilik dev bir 
kadro ile sahneleniyor. Mehmet Ege’nin yazıp aynı 
zamanda yönetmenliğini yaptığı oyun, Cumhuriye-
timizin 90. Kuruluş yıldönümüne bir saygı duruşu 
olarak, sezon boyunca Eskişehir sahnelerinde seyir-
ci ile buluşmaya devam edecek.

B

NASIL BİR ŞEHİRDE YAŞAMAK İSTERİM ?
Nasıl bir şehirde yaşamayı hayal ederdiniz diye ülkemizin özellikle metropollerinde yaşayan insanlarına bir soru 
sorsam acaba ne derlerdi? İsterseniz ben kendi adıma yaşamayı istediğim şehirdeki özellikleri saymaya başlayayım. 

ncelikle trafik sorunu en alt düzeyde olsun. 
Sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü ol-
sun. İster çalışan olayım, isterse öğrenci,  

tramvay ya da diğer toplu taşıma araçlarıyla evime 
en kısa sürede ulaşayım isterim. Sokaklarında ister 
yaya ister bisikletimle dolaşabileceğim geniş yolları 
olsun isterim. Şehrimde deniz olmasa da yemyeşil 
kocaman bir parkın içindeki plajda yüzmek, yüz-
dükten sonra şehre hayat ve renk katarak içinden 
süzülen çayındaki botlara atladığım gibi bir müze-
ye, tiyatroya veya operaya gitmek en doğal hakkım 
olsun isterim. Şehre kış gelip de küçük çocukların 
kardan adamları, yolları çocuk gülüşleriyle çınlattı-
ğında, pek çok derde deva termal suları olan kaplıca 
ve hamamlarda içimi ısıtıp; içinde Masal Dünyası, 
Gemi Müzesi ve göz alabildiğine büyük gölette ka-
yıklarıyla dolaşan dostlarımla sıcacık çayımı yu-
dumlamak da isterim.  Aslında tamamının ve daha 
fazlasının gerçek olduğu bir şehir var ama yazmaya 
devam edersem bana ayrılan tüm sayfayı doldurmak 
zorunda kalacağım için şimdilik sadece bu kadarın-
dan bahsedeceğim.  
   Benim için aklınızdan geçenleri tahmin etmem zor 
değil. “Hem karnım doysun hem pastam dursun di-
yorsun. Böyle bir şehir varsa söyle bilelim” diyorsanız 
cevabım Eskişehir olacaktır. Merak edenler buyur-
sunlar misafirimiz olsunlar.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
   Ülkemizin pek çok şehrinde eskiyen, işlevini kay-
beden yapılar ya yangınlara kurban gitmekte ya da 
yıkılıp, şehir geçmişine, kültürüne çok da değer 
katmayacak binalar halini almaktadır. Eskişehir’de 
ise işlevsiz kalmış Toprak Mahsulleri Ofisi Siloları-
nın yenilenmesi ile otel haline dönüştürülmesi, eski 
Sebze ve Meyve Hali’nin Haller Gençlik Merkezi’ne 
dönüştürülmesi, Eski Mezbaha’nın restorasyonu, 
Eskişehir’in eski yerleşim Bölgesi Odunpazarı Ev-
leri’ne uygulanan dönüşüm projeleri sonucunda 
Butik Otel haline gelmesi gibi projeler ile şehrin 
kültürel kimliklerini oluşturan değerlere yeni işlev-
ler kazandırılmıştır. Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ve 
Kent Belleği Müzesi kendi alanlarında ülkemizdeki 
ilklerdendir. 
   Bildiğiniz gibi Eskişehir, 2013 Yılı Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olmuştur. Büyükşehir Belediye-
si ve Büyükerşen’in amacı Eskişehir’i kalıcı olarak 
Anadolu’nun Kültür ve Sanat Başkenti haline getir-
mektir. Kültür ve sanat çalışmaları şehirleri büyük 
birer kasaba olmaktan çıkarıp, gerçek bir şehir ya-
pan ana öğelerdendir. Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları, Senfoni Orkestrası mevcut salonlarına 

yenilerini de ekleyerek sanatı izleyicisinin ayağına 
götürmeyi, Eskişehirlilerin sanatla iç içe olmasını 
hedeflemektedir.

SÖZÜN ÖZÜ
   Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, belediye baş-
kanı olmanın yanında iyi bir eğitimci ve sanat-
çıdır. Başkanın bu çok yönlü kişiliğinin getir-
diği liderliğin öncülüğünde çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, yaptığı çalışmalarla öncelikle tari-
hine, kültürüne sahip çıkan bir şehir olabil-
memizin zemini hazırlamıştır. Şehrin harap 
olmuş kültürel mirasını ve doğal kaynaklarını 
restore edip üzerine sürekli olarak yeni eserler 
kazandırmıştır. 
   Eskişehirli, şehriyle gurur duymanın ve bura-
nın yaşamak için “eski değil, doğru şehir” oldu-
ğunun hazzını yıllar sonra hissetmeye başlamış-
tır. Tüm bunları yaparken ortaya çıkan eserlerde 
yapılan işin mana ve ruhunu kaybetmeden, şe-
hirde yaşayan insanlara yeni iş olanakları ka-
zandırılmış ve şehir turizmi dediğimiz kavram 
burada hayat bularak ciddi anlamda turizm ge-
liri elde edilmeye başlamıştır. Kurulan bu sistem 
sayesinde de ekonomik ve kültürel kalkınmanın 
sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. Mübala-
ğa etmeden söylersek madde ve mananın en gü-
zel yaşandığı şehirlerimizden biridir Eskişehir.

Utku TEKİN

Ö
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YILIN ORKESTRASINDAN ADINA YARAŞIR AÇILIŞ
Geçtiğimiz aylarda “Türkiye’de Yılın Orkestrası” seçilen Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası, birbirinden güzel konserlerin planlandığı bir sezona daha merhaba dedi. 

012-2013 sezonunda verdiği 80’den fazla konserde 40 bin 
müzikseveri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Or-
kestrası, 2013-2014 sezonuna muhteşem bir konserle mer-

haba dedi. Türkiye’nin en genç senfoni orkestralarından biri olma 
özelliğini taşıyan orkestra, konser sezonu boyunca her hafta, dün-
yaca ünlü yerli ve yabancı solistlerle birlikte verdiği konserlerle 
Eskişehirlileri ve Eskişehir’i görmeye gelenleri müziğin büyülü 
dünyasıyla buluşturuyor. Her hafta farklı repertuar ile dinleyi-
cilerin karşısına çıkan Senfoni Orkestrası, yeni sezonda da bir-
birinden güzel ve renkli konserlerle müzikseverlerle buluşmaya 
hazırlanıyor. 

SEZON AÇILIŞINA BÜYÜK İLGİ
   2013-2014 konser sezonunu keman sanatçısı Nicholas Koeckert 
ile birlikte verdiği konserle açan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Or-
kestrası, ilk konserinde Eskişehirlilerden büyük ilgi gördü. Orkestra 
şefliğini Ender Sakpınar’ın yaptığı konserin ilk yarısında Eduardo 
Lalo’nun İspanyol Senfonisi’ni seslendiren orkestra ve konuk solist, 
gösterdikleri performansla dinleyicilerin beğenisini kazandı. İkinci 
bölümde ise Maurice Ravel ve Manuel de Falla’dan eserler sunan 
Senfoni Orkestrası, konser sonunda dakikalarca alkışlandı.

SENFONİ ORKESTRASI GENÇ KLARNETÇİLERİ 
KONUK ETTİ
   Senfoni Orkestrası, genç klarnet sanatçıları Yağızcan 
Keskin ile Onur Ustabaş’ı konuk solist olarak ağırladı. 
11 ve 12 Ekim günlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Kültür Sarayı’nda düzenlenen konserlerin 
orkestra şefliğini Naci Özgüç yaptı. Konsere 
Mendelssohn’un Fingal Mağarası Uvertü-
rü ile başlayan orkestra, konuk solistler-
le birlikte Mendelssohn’un iki klarnet 
için yazdığı konser parçalarını ses-
lendirdiler.

CUMHURİYET 
BAYRAMI ÖZEL KONSERİ
   Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkest-
rası, 25-26 Ekim 2013 tarihlerinde ise 
Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri dü-
zenledi. Ender Sakpınar’ın orkestra şef-
liğini yaptığı, Muammer Sun ve Robert 
Schumann’ın eserlerinin seslendirildiği 
konserlere piyanist Emre Şen konuk 
olarak katıldı.

2

ANADOLU’NUN RİTİMLERİ ESKİŞEHİR’DE BULUŞTU
Açtığı sanat kurumları ve tesis-
leriyle Eskişehir’in 2013 yılı Türk 
Dünyası Kültür Başkenti seçil-
mesinde büyük payı olan Bü-
yükşehir Belediyesi, ülkemizin 
farklı kültürlerini Eskişehir’de 
buluşturmaya devam ediyor.  

üyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 
ilki gerçekleştirilen Halk Oyunları Fes-
tivali, Türkiye’nin dört bir yerinden 

gelen farklı kültürleri ve halkoyunlarını Eski-
şehir’de buluşturdu. Birçok il ve ilçe belediyele-
rinin halkoyunları ekipleri festival kapsamında 
Eskişehir’e gelerek şehrin çeşitli yerlerinde gös-
teriler sergiledi. İlk olarak, Kent Park ile Bilim 
Kültür ve Sanat Parkı’nda sahne alan ekipler, 

daha sonra Yediler Parkı’ndan kortej halinde 
Adalar mevkiine yürüdüler. Eskişehirlilerin 
beğeniyle izlediği halkoyunları ekipleri gün 
içerisinde sergiledikleri gösterilerin ardından 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 
Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Festivali 
Gala Gecesi’ne katıldılar. Eskişehirlilerin yo-
ğun ilgi gösterdiği gala gecesinde sahne alan 
ekipler, vatandaşlara horondan zeybeğe, Kırım 

Halkoyunlarından halaya kadar sergiledikleri 
geleneksel Anadolu figürleriyle muhteşem bir 
Türkiye mozaiği sundular. 
   Gecenin sonunda festivale katılan halko-
yunları ekiplerine ve Eskişehir’de halkoyunla-
rına hizmet veren kişilere teşekkür plaketleri, 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Jale Nur Süllü ve Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Orhan Köseoğlu tarafından verildi. 

B
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BÜYÜKŞEHİR GÖLETİNİN SUYU 
SULTANDERE’YE VERİLMEYE BAŞLADI

Başkan Büyükerşen’in ileride yaşanabilecek susuzluk tehdi-
dine karşı, ESKİ Genel Müdürlüğü’nün öz kaynakları ile yap-
tırdığı Büyükşehir Belediyesi ESKİ Göleti’ne yapılan arıtma 
tesisinden Sultandere Bölgesi’ne su verilmeye başladı.

üyükşehir Belediyesi, kü-
resel ısınma ve bunun 
sonucu olarak zaman içe-

risinde tüm dünyada etkileri kat-
lanarak büyüyecek olan kuraklık 
sorununa karşı kendi imkânları-
nı kullanarak Mamuca-Sarısun-
gur Bölgesi’nde faydalı hacmi 
yaklaşık 3 milyon metreküp olan 
gölet inşaa etmişti.
   ESKİ Genel Müdürlüğü, gö-
letin suyunun Sultandere böl-
gesindeki konut ve işyerlerine 
ulaştırılması için 2013 yılında 
arıtma tesisini kurdu. 

Eskişehir, ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 
yaptığı su arıtma tesisi ile günlük mak-
simum 8000 metreküp kullanım suyu-
na kavuşmuş oldu.
   ESKİ, yaptığı açıklamada Eskişehir 
halkının yaşam kalitesi ve konforunu 
artırmak için hem bu bölgeler hem de 
Eskişehir genelinde gece gündüz de-
meden hizmet vermeye devam ettikle-
rini bildirdi.

B GÖLETİN SUYU 
SULTANDERE’YE 
VERİLİYOR
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ASFALT EKİPLERİMİZ HIZ KESMİYOR

KÖYLERİMİZİN ALTYAPILARINI YENİLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’in dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla bir 
yandan yeni bulvarlar yaparak şehrin farklı noktalarını birbirine bağlarken bir 
taraftan da gerek şehir içinde gerekse köy yollarında asfalt ve bakım onarım ça-
lışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, köy statüsünden mahalle statü-
süne geçen yerleşim yerlerindeki altyapı sorunlarını çöz-
mek için durmaksızın çalışıyor.

üyükşehir Belediyesi Yol İşleri 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı asfalt 
ekipleri, asfalt çalışmalarını Es-

kişehir’in dört bir yanında sürdürmeye 
devam ediyor. 71 Evler ve Emek mahal-
lelerine ana arter niteliğinde yeni yollar 
yapan ekipler, mahalleleri doğrudan çev-
re yoluna bağlayan Albayrak ile Canda-
nel bulvarlarını tamamladı. Söz konusu 
bulvarlar, Seyitgazi Yolu ile Ankara Yo-
lu’nu birbirine bağlamasından dolayı ayrı 
bir önem taşıyor. Ekipler, Eskişehir’e ka-
zandırdıkları yeni bulvarların yanı sıra 

yeni caddeleri de Eskişehir’in hizmetine 
soktu. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri son olarak alt yapı çalışmaları 
tamamlanan ve bölünmüş yol olan Ihla-
murkent Mahallesi Özlem Cadde’sini as-
faltlayarak trafiğe açtı. Tunalı Mahallesi, 
Gaffar Okkan Caddesi, Yenidoğan Ma-
hallesi ve Sevinç Caddesi’nde de asfalt 
çalışmaları yapan ekipler, Organize Sa-
nayi Bölgesi ile ihtiyaç duyulan bazı köy 
yollarında ve Muttalip Köyü’nde bulunan 
hayvan pazarı yolu ile Asri Mezarlık içe-
risindeki yolları da asfaltladılar.

Büyükşehir Belediyesi’nin tramvayı üç 
yeni bölgeye daha götürecek olan ça-
lışmaları devam ederken yeni tramvay 
hattının geçtiği yolların alt yapı deplasesi 
tamamlanan bölgelerinde de asfalt çalış-
maları devam ediyor. Batıkent Mahalle-
si’nde Civanmert, Nedim Sarı; Çamlıca 
Mahallesi’nde Birlik ve Tombakzade; 
Emek Mahallesi’nde Ertaş Caddesi; Ye-
nikent Mahallesi’nde Mustafa Özel Cad-
desi’nde tramvay yan yol asfalt çalışma-
ları tamamlandı.

üyükşehir Belediyesi, 1999 yılında dev-
raldığı sorunlarla dolu altyapıyı, reform 
niteliğindeki çalışmalarıyla günümüzün 

modern düzeyine getirmeyi başardı. Eskişe-
hir’in her noktasına “hızlı, kalıcı ve eşit” hizmet 
götürmeyi kendisine ilke edinen Büyükşehir 

Belediyesi, son olarak da Akpınar, Karacaşehir 
Köyü ve Muttalip Mahallesi’nde kanalizasyon; 
Ertuğrulgazi Mahallesi, Raykent Bölgesi, Çan-
kaya, Çamlıca, Sakintepe, Oklubalı Köyü, Kal-
kanlı Köyü ve Cumhuriyet Köyü’nde içme suyu 
hattı çalışmalarını tamamladı.
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14sosyal hizmetler

üyükşehir Bele-
diyesi sosyal so-
rumluluk projeleri 

kapsamında yaşam boyu 
eğitimini önemsiyor ve 
kurmuş olduğu eğitim 
merkezlerinde Eskişehir 
halkına hizmet etmeye 
devam ediyor. Her yıl bin-
lerce Eskişehirlinin ücret-
siz katılabildiği kurslarda 
maddi imkânları kısıtlı 
olan ailelerin çocukları 

yabancı dil ve üniversite-
ye hazırlık kurslarından 
yararlanabiliyor. Yetişkin-
lerse makine dikişinden 
cam boncuk yapımına, 
web tasarımından, peyzaj 
ve bahçıvanlık gibi meslek 
edindirmeye yönelik 54 
ayrı branşta eğitim alarak 
meslek ve iş sahibi birey-
ler olarak hayatlarına yeni 
bir sayfa açabiliyorlar.
Necatibey Meslek Edin-

dirme ve Eğitim Merke-
zi (Opera Binası arkası), 
Emek Eğitim Merkezi, 
Odunpazarı Turistik El 
Sanatları Eğitim Merkezi 
ile Sultandere Eğitim Mer-
kezlerinde hizmet verme-
ye devam eden Büyükşe-
hir Belediyesi, bu hizmet 
ağını Eskişehir’in dört bir 
yanına artırarak yaygın-
laştırmayı hedefliyor.

   Prof. Dr. Yılmaz Bü-
yükerşen, Büyükşehir 
Eğitim Merkezleri ile 
ilgili düşüncelerini 
şöyle ifade etti,  “10 
yıl önce kurduğumuz 
eğitim merkezleri, Es-
kişehirli çocukları-
mız için çok önemli 
bir vazifeyi yerine ge-

tirmiştir. Çeşitli ola-
naksızlıklardan dola-
yı üniversite hazırlık 
kurslarına gidemeyen 
çocuklarımız, beledi-
yemizin kurslarından 
yetişerek üniversite 
tahsillerini tamamla-
mışlar ve farklı meslek 
dallarında bugünün 

başarılı, özgüvenleri 
yerinde gençleri olarak 
çalışma hayatının içe-
risinde yer almışlardır. 
Bu genç arkadaşları-
mın başarısını görmek, 
dünyada hiçbir şeye 
değişilmeyecek gurur 
ve mutluluğu bana ya-
şatmaktadır.”

BÜYÜKŞEHİR EĞİTİM MERKEZLERİ 10 YAŞINDA

BAŞKAN BÜYÜKERŞEN, “KURSLARIMIZDAN 
YETİŞEREK ÜNİVERSİTE TAHSİLİ ALAN 
GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, maddi olanaksızlıklardan dolayı ders-
hanelere gidemeyen gençlerimize eğitim veren bununla beraber hobi ve meslek 
edindirmeye yönelik 54 farklı branşta düzenlediği kurslarla 10. yılını kutluyor.
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Aşçılık Kursu

Okula Destek Kursu

Resim Kursu

Oyuncak Yapım Kursu

Makine Dikiş Kursu 



odern belediyecilik an-
layışına sahip ülke ve şe-
hirlerde parklar sadece 

birkaç ağaç ve banktan ibaret atıl 
ve kimsenin uğramak istemediği 
alanlar değildir. Parklar aslında 
insanla tabiatın enerji alışverişi 
yapabileceği, isteyenin spor ya-
pacağı, isteyeninse eğlenebileceği 
alanlar olması gerekmektedir. Bu 
bakış açışını parklarına taşıyan 
Büyükşehir Belediyesi, herkesin 
rahatça egzersiz yapabilmesi için 
parklarımızı açık alan spor aletle-
riyle donatmaya devam ediyor.

15spor

skişehir’de faaliyet gösteren 
elli dört spor kulübünün yö-
neticileri, Büyükşehir Beledi-

yesi Meclis Salonu’nda düzenlenen 
törenle yardımları teslim aldılar. 
Törende konuşan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Bü-
yükerşen, Büyükşehir Belediyesi 
olarak yasalar çerçevesinde amatör 

spora destek olmayı sürdürecekleri-
ni belirterek “Umarım bundan sonra 
yaptığımız yardımlar giderek artar. 
Hepinize öncelikle gençlerle ilgilen-
diğiniz, onların vakitlerini en fayda-
lı şekilde değerlendirmelerine fırsat 
sağladığınız için teşekkür ediyorum. 
Gençlerimiz kötü alışkanlıklar edine-
ceklerine, sporla ilgilenip sağlıklı bir 

yaşam sürsünler” şeklinde konuştu.
Törene katılan Eskişehir Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Baş-
kanı Sadri Atam ise yaptığı konuş-
mada amatör spor kulüplerine ya-
pılan yardımlardan ötürü Başkan 
Büyükerşen ve ekibine teşekkür 
ederek “Eskişehir’de bir belediye 
ilk defa amatör spor kulüplerine 

maddi yardımda bulunuyor. Daha 
önce de malzemelerimiz Büyükşe-
hir Belediyemiz tarafından temin 
edilmişti. Bugün yapılan maddi 
yardım ise kulüplerin lige katılım 
bedellerini karşılaması açısından 
büyük önem taşıyor. Tüm amatör 
spor kulüpleri adına Sayın Büyü-
kerşen’e teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MADDİ DESTEK

PARKLARIMIZA SPOR YAPMAYA DA BEKLERİZ

Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştiren amatör spor 
kulüplerine yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda amatör ku-
lüplere spor malzemesi yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 
maddi yardım yaparak amatör spora önemli bir destekte daha bulundu. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çağdaş belediyecilik anlayışı doğrultu-
sunda vatandaşlarımızın şehir içinde doğa ile bütünleştiği parkların sayı-
sını hızla artırırken, parklarımızı açık alan spor aletleriyle donatıyor.
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16Cumhuriyet coşkusu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 90 YAŞINDA
CUMHURİYET IŞIĞI ESKİŞEHİR’DE PARLIYOR

Cumhuriyetimizin 90. yılı tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de büyük heyecanla kutlandı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikler, vatan-
daşlarımızın coşkulu katılımıyla bu bayramın adına yaraşır güzellikte kutlandı.

umhuriyet Bayramı etkinlikleri kap-
samında 28 Ekim Pazartesi akşamı 
Porsuk Çayı’nda teknelerle fener 

alayı geçişi yapıldı. Çok sayıda vatandaşın 
beğeniyle izlediği Fener Alayı, havai fişek 
gösterisiyle renklendi.
  29 Ekim Salı günü Büyükşehir Belediye-

si’nin düzenlediği Cumhuriyet Kupası Tenis 
Turnuvası yapıldı. Turnuvada farklı katego-
rilerde yarışan sporculardan dereceye gi-
renlere ödülleri verildi. 
  Akşam saatlerinde ise Eskişehirli bisik-
letçiler, yine Büyükşehir Belediyesi’nin dü-
zenlediği Bisiklet Turu’nda buluştu.

   Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyesi’nin Cum-
huriyetimizin 90. Yıldönümü nedeniyle dü-
zenlediği Cumhuriyet konserinde Işın Karaca, 
muhteşem sesi ve sahne performansıyla Eskişe-
hirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
  Konserde sahne alan Işın Karaca, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir ayrıcalık 
olduğundan söz ederek, alanı dolduranlara “Biz 
dil, din, ırk ayrımı bilmeyiz. Atatürk’ün kurduğu laik, 
demokratik Cumhuriyette yaşamak hepimiz için bir 
onudur. Nice yaşlara Türkiye! ” diye seslendi. Sevi-
len şarkılarını Eskişehirlilerle birlikte seslendi-
ren sanatçı, sahne performansıyla da göz dol-
durdu.
   Konser sonunda sahneye çıkan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, muh-
teşem konserden ötürü Işın Karaca’ya teşekkür 
ettiler. Başkan Büyükerşen yaptığı konuşmada 
Büyük Atatürk’ün, gökyüzünden, Cumhuriyet 
kenti olan Eskişehir’e “Işın” lar dağıttığını söy-
ledi. Büyükerşen “Eğer Atatürk olmasaydı bu-
gün bizler bu güzel sesi, bu güzel performansı 
dinleme şansına sahip olamayacaktık. Neyimiz 

varsa, hangi zenginliğimiz, hangi gönül duygu-
muz varsa hepsini Atatürk’e borçluyuz. Cum-
huriyetimize, Atatürk İlke ve Devrimlerine hep 
böyle bağlılıkla sahip çıkacağınıza inanıyorum. 
Bu güzel konseri bizlere sunan sevgili Işın Ka-
raca’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Daha sonra Başkan Büyükerşen günün anısına, 
Işın Karaca’ya bir teşekkür plaketi verdi.
   Başkan Ataç ise konuşmasına “Ne mutlu Tür-
küm diyene, ne mutlu Eskişehirliyim diyene” 
sözleriyle başladı. Ataç, “Cumhuriyet Bayramı-
mızı gurur ve coşkuyla kutladık. Şimdi daha iyi 
anlıyorum ki, Cumhuriyet, Eskişehir’in içine 
sinmiş. Eskişehir bugün Cumhuriyet adına, Ata-
türk adına ete kemiğe büründü. Bu kent Cumhu-
riyet kenti. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyo-
rum” dedi. Konuşma sonrası Ahmet Ataç, Işın 
Karaca’ya üzerinde isminin yazılı olduğu Eski-
şehirspor forması hediye etti.
   Konuşmalardan sonra Başkan Büyükerşen, 
Başkan Ataç ve Işın Karaca Eskişehirlilerle bir-
likte Onuncu Yıl Marşı’nı büyük coşkuyla ses-
lendirdi. Gece, muhteşem havai fişek gösterisiy-
le son buldu.

BÜYÜKERŞEN: “HER ŞEYİMİZİ 
ATATÜRK’E BORÇLUYUZ” 
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