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Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 90. yılı nedeniyle Türkiye’de bir ilk olan “Canlı 
Tarih Sahnesi”ni hizmete açtı. Canlı Tarih Sahnesi’nde Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün hareket ederek canlı hissi veren 
android silikon figürleri kendi sesleri ile yakın tarihimize ışık tutuyor.

Başkan Büyükerşen Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesine büyük 
bir turizm yatırımı daha kazandırıyor. Yeni turistik tesisler ile 

Eskişehir kazanacak, Eskişehirli kazanacak. 

ATATÜRK VE İNÖNÜ TARİHİMİZİ ANLATIYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CANLI TARİH SAHNESİ AÇILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni                       Sayı 35

BÜYÜKŞEHİR'DEN ODUNPAZARI'NA
DEV BİR TURİZM YATIRIMI DAHA

Devamı 
Sayfa 7’de



üyükşehir Belediyesi, yaşama 
geçirdiği projelerle kadınlara 
eğitimden hukuki konulara, 

sağlıktan iş olanaklarına birçok konu-
da destek sağlıyor.  Büyükşehir Bele-
diyesi’nin KOSGEB ve Kent Konseyi 
Kadın Meclisi ile ortaklaşa düzenlediği 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri de 
meyvesini vermeye başladı. Son olarak 
eğitimlere   katılan  Melike Özkul Yü-
cel, aldığı eğitimle kendi işini kurdu. 
Melike Özkul Yücel, yeni açtığı güzel-
lik merkezinde kendisiyle yaptığımız 
görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin 
KOSGEB ve Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi ile ortaklaşa yapmış olduğu eğitim-
leri değerlendirdi.
  Melike Özkul Yücel,  “Verilen eğiti-

min bana yararlı olduğunu düşünü-
yorum. Bir kadının kendi ayaklarının 
üzerinde durması çok güzel bir şeydir. 
Projesine güvenen kadınların kesin-
likle katılmasını tavsiye ederim. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin açtığı kursa 
gitmem beni iş kurmam için tetikledi. 
Öncelikle ekonomik özgürlük kazanı-
yorsunuz, sosyal bir çevre ediniyor-
sunuz. Kendinizi üreten faydalı bir 
birey olarak hissediyorsunuz. Şimdi 
ben çalışan bir kadın ve anneyim. Bu 
yüzden kadınların bu kurslara katıl-
masını tavsiye ederim. Bu eğitimleri 
almak isteyen kadınlara da tavsiyem 
öncelikle kendilerine güvenmeleridir. 
Ben kendime güvendim ve bu kursun 
sayesinde başardım” dedi.

2sosyal projeler

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi 
ile Meslek Edindirme Merkezleri’nde kadınlara destek olmaya 
ve eğitim vermeye devam ederken bir taraftan da KOSGEB 
eğitimleriyle kadınların iş kurmalarına yardımcı oluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADINLARIN YAŞAM 
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

ğitimin birinci günü Eski-
şehir’de faaliyet gösteren, 
kadın hakları konusunda 

çalışmalar yürüten sivil toplum 
kuruluşları, üniversitelerin kadın 
araştırma merkezleri, Kent Konse-
yi ve Kadın Meclisi üyelerine, ikin-
ci ve üçüncü günü ise  Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi çalışanları-
na yönelik eğitim düzenlendi.  
   2012 yılında imzalanan proto-
kolle Birleşmiş Milletler Kadınla-
rın İnsan Haklarının Geliştirilme-
si Ortak Programı’nda Türkiye’de 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine 

katkı sağlamak ve proje kapsamın-
da sunulacak fırsatlardan yarar-
lanmak amacıyla pilot belediye 
olarak yer alacağını beyan eden 
Büyükşehir Belediyesi, toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda da 
öncü faaliyetlerde bulunacağını 
taahhüt etmişti.
 Birleşmiş Milletler Ulusal Proje 
Koordinatörü Ebru Özberk, Es-
kişehir’den yanacak bu ışığın tüm 
Türkiye’yi aydınlatması dileğinde 
bulunurken, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’ne verdiği destek ve ka-
dın eşitliği konusundaki duyarlılı-

ğı nedeniyle teşekkür etti. 
   Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. 
Jale Nur Süllü ise toplumsal ya-
şamın her aşamasında görülen 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, 
yerel yönetimlerce giderilmesi 
adına Eskişehir’in pek çok konu-
da üstlendiği öncülüğü bu konuda 
da üstlenmesinden gurur duyduk-
larını söyledi. Süllü, uzun süre-
dir sürdürdükleri çalışmaların, 
şehirde yaşayanların geleceğine 
yatırım olduğunu belirterek,  bu 
programa gönülden inandıklarını 

dile getirdi. 
  Eğitimin üçüncü günü katılım-
cı belgelerini dağıtan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen, kadınlara ver-
dikleri önemi vurgulayarak, yapı-
lan eğitim çalışmalarının dikkate 
alınarak  belediye bünyesinde top-
lumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
komisyonu ve eşitlik birimi kurul-
masına, aynı zamanda  2015 büt-
çesi içerisinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir bütçe tasarı-
sı yapılmasına yönelik çalışmala-
rı destekleyeceğini belirtti. 

B

E

Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini, kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ve 
Sabancı Vakfı’nın finanse ettiği Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4-6 Kasım tarihleri arasında, geniş katılımlı bir eğitimle Eskişehir’de gerçekleştirildi. 

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ



luslararası Uzaktan Eğitim 
Konseyi (ICDE)  Mükemme-
liyet Ödülleri, Çin’in Tianjin 

şehrinde düzenlenen 25. ICDE 
konferansında ilan edildi. Anado-
lu Üniversitesi kurucu rektörü ve 
Açıköğretim Sisteminin kurucusu 
olan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2013 
Hayat Boyu Eğitim Alanında Bü-

yük Ödül’e layık görüldü. Ödülü, 
Başkan Büyükerşen adına Anado-
lu Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Uğur Demiray aldı.
   Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ulus-
lararası alanda böyle anlamlı bir 
ödüle layık görüldüğü için mutlu 
olduğunu ifade etti. 
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TURİZMCİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Uluslararası Turizm Profesyonelleri Kulübü ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyeleri, 
hayata geçirdiği projelerle Eskişehir’i bir turizm kentine dönüştüren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür plaketi verdiler.

luslararası Turizm Profesyo-
nelleri Kulübü (SKAL) Baş-
kanı Hatice Yıldırım ve kulüp 

üyeleri ile Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TURSAB) Eskişehir Temsil-
ciliği Başkanı Akın Çamoğlu ve birlik 
üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret 
etti. Ziyarette, gelişen Eskişehir tu-
rizminden dolayı memnuniyetlerini 
dile getiren her iki birliğin başkan ve 

üyeleri Başkan Büyükerşen’e, Eskişe-
hir’deki turizmin gelişimine sağladığı 
önemli katkılardan dolayı teşekkür 
ederek birer plaket sundu.
   Turizmcilerin sorunları ve çözüm 
önerileri hakkında da fikir alışveri-
şinin yapıldığı ziyarette Başkan Bü-
yükerşen, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Eskişehir’e kazandıracağı yeni proje-
lerin şehirdeki turizmi daha da geliş-
tireceğini ifade etti.  

Anadolu Üniversitesi Rektörü olduğu dönemde  Türk Eğitim Sistemi’ne, 
bugün yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insana eğitim imkanı sunan 
Açıköğretim modelini kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen’i, Uluslararası Uzaktan Eğitim Konseyi (ICDE) “2013 
Yaşam Boyu Eğitim Alanında Büyük Ödül”e layık gördü.

U

U

AÇIKÖĞRETİM’İN KURUCUSU BÜYÜKERŞEN’E DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK ONUR
BÜYÜKERŞEN’E “ULUSLARARASI MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ”
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ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ 
TAKDİR TOPLUYOR
Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Yüzme As Başkanı Cengiz 
Alpaylı, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e,  engellilere 
vermiş olduğu desteklerinden dolayı 
teşekkür plaketi verdi.

   Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu Yüzme As 
Başkanı Cengiz Alpaylı, Fede-
rasyon Genel Sekreteri Ayhan 
Kasap ile Federasyon Teknik 
Kurulu ve Eğitim Kurulu’ndan 
bazı üyeler, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 

Büyükerşen’i ziyaret etti. Şubat 
ayında Eskişehir’de yapılacak 
olan Engelliler Milli Takım Kam-
pı hakkında bilgi veren Fede-
rasyon As Başkanı Alpaylı, Baş-
kan Büyükerşen’e, engellilere 
vermiş olduğu destekten dolayı 
teşekkür plaketi verdi.

   Büyükşehir Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
de ziyaretten dolayı federasyon 
yetkililerine teşekkür ederek, 
“Engelli vatandaşlarımız 
bizim için her zaman önce-
liklidir. Şehirde yaptığımız 
tüm yatırımlarda, haya-

ta geçirdiğimiz projelerde 
engelli vatandaşlarımızın 
daha rahat bir yaşam sür-
mesi için düzenlemeler 
yapıyoruz. İmkânlarımız el 
verdiği sürece sizlere des-
tek olmaya devam edece-
ğiz.” dedi.

"GÜZEL ŞEHRİN" MİMARINA TBMM GENEL 
SEKRETERİ VE HUKUKÇULARDAN TEŞEKKÜR

GÖKMEYDAN MAHALLESİ'NİN 
GELECEĞİ KONUŞULDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Dr. İrfan Nezi-
roğlu, TBMM Kanun ve Kararlar Başkanı Habip Kocaman ile 
TBMM Uzman Hukukçuları, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gökmeydan Mahallesi’ndeki bazı camilerin ko-
ruma ve yaşatma derneklerinin başkan ve üye-
leri Başkan Büyükerşen’i ziyaret etti.

nadolu Üniversitesi’nin da-
vetlisi olarak Eskişehir’e gelen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, 
Kanun ve Kararlar Başkanı Habip 
Kocaman, Yasa Derneği üyeleri ile 
Meclis Uzman Hukukçularından olu-
şan heyet, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, Anadolu 

Üniversitesi’nde Parlamento Hukuku 
konusunda ders verdiklerini belirterek 
“Eskişehir gibi güzel bir kente geldik 
ve bu güzelliklerin mimarı olan Sayın 
Büyükerşen’i de ziyaret etmek iste-
dik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşek-
kür ederiz.” dedi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
ise gelecek kuşakların hukuku daha iyi 
kavrayabilmesinin Türkiye açısından 
önemli olduğuna dikkat çekti ve ziya-
retlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

  Gökmeydan Cami Koruma ve Ya-
şatma Derneği Başkanı Ömer Faruk 
Koyunbakan, Ziya Paşa Cami Koru-
ma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ke-
nan Güngör, Hacı Hakkı Oğuz Cami 
Koruma ve Yaşatma Derneği Baş-
kanı Sait Bayraker ve dernek üyeleri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. 
Gökmeydan Mahallesi’nin sorun-
larının konuşulduğu ziyarette, Hacı 
Hakkı Oğuz Cami Koruma ve Yaşat-

ma Derneği Başkanı Sait Bayraker, 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e Eskişe-
hir’e yapmış olduğu hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederek Gökmeydan 
Mahallesi’nin sorunlarını anlattı.
  Başkan Yılmaz Büyükerşen “ Gök-
meydan Mahallesi en sevdiğim ma-
hallelerden birisi ve insanları çok 
değerlidir. Şehrimizin eski mahal-
lelerinden olan Gökmeydan’ın ih-
tiyaçlarına çözüm üretmek  boynu-
muzun borcudur” dedi.

A
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVRİHİSAR 
SANAYİ BÖLGESİNİ ASFALTLADI

Eskişehir'in dört bir yanında asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin gerekli bölgelerinde asfalt ve yol 
bakım-onarım çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son  
olarak, Sivrihisar Sanayi Bölgesi’ndeki yolları asfaltladı.

üyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Şehir merkezinde ol-

duğu kadar ilçelerde de asfalt döküm ve yol ba-
kım-onarım çalışmaları yapan Büyükşehir Beledi-
yesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bakıma 
ihtiyaç duyulan Sivrihisar Sanayi Bölgesi’nin yol-
larını asfaltla kapladı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ KÖY YOLLARINDA
   Mahalle statüsü kazanan köy yollarında da asfalt 
ve yol bakım-onarım çalışmaları başlatan ekipler 
son olarak Sarısungur ve Aşağı Çağlan köyünde 
asfalt ve yol bakım-onarım çalışmalarında bulun-
du. Bunların yanı sıra, TCDD’nin Hızlı Tren Proje-
si çalışmalarından dolayı zarar gören Yakup Sa-
tar Caddesi üzerindeki Muttalip Geçidi’nin asfalt 
çalışmalarını da tamamlayan ekipler, kış mevsimi 
öncesi hava koşulları el verdiği sürece gerekli yer-
lerde asfalt çalışmalarına devam edecekler.

B



yeni tramvay hatları 6

ESTRAM HATLARI HIZLA TAMAMLANIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’de çağdaş ulaşım modeli olarak hafif 
raylı ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunmasının üzerinden 9 yıl geçti. 
Bugün, gurur ve mutlulukla görüyoruz ki, Eskişehirliler tramvay ile kent içi 
ulaşımı benimsediler ve hatların artırılmasından memnunlar.

ugün dünyanın hangi gelişmiş ülkesine 
bakarsanız bakın, o ülkelerdeki geliş-
mişliğin kıstaslarından biri mutlaka ha-

fif raylı sistemlerle şehir içi ulaşıma verilen 
önemdir. Eskişehir’i çağdaş dünya şehirlerin-
den biri yapmak için göreve başladığı ilk gün-
den itibaren bu duyarlılıkla çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, ilave tramvay hatları inşaatlarını 
tamamlama aşamasına geldi.

TRAMVAY UZATMA HATLARINDA 
SONA YAKLAŞILDI

Büyükşehir Belediyesi, tramvayın 3 bölgede 
20’den fazla mahalleye daha hizmet vermesini 
sağlayacak uzatma hattı çalışmalarına hız kes-
meden devam ediyor. Yenikent-Çankaya, Emek-
71 Evler ve Çamlıca-Batıkent bölgelerinde 
hizmet vermeye başlayacak ilave tramvay hat-
larında, alt yapı çalışmalarının tamamına yakını 
yapıldı. Yeni tramvay hatlarında, ray yerleştirme 
ve elektrik sistemlerindeki çalışmalar da hızla 
devam ediyor. Tramvay yan yollarında ise Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarını 
aralıksız sürdürülüyor.

B
İnşaat çalışmalarının hızla devam 
ettiği uzatma hatlarında kullanılacak 
tramvaylar Eskişehir’e gelmeye de-
vam ediyor. Hat yapım çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından deneme 
sürüşlerine başlayacak araçlar bir 
süre sonra da programlı olarak yolcu 
taşıma seferlerini gerçekleştirecek.

TRAMVAY HATLARININ SON DURUMU
ESTRAM, bugüne kadar 16 Km tramvay 
hattıyla vatandaşlarımıza hizmet ver-
miştir. 24,7 Km’lik yeni hattın yakında 
devreye girmesiyle beraber toplamda 
40,7 Km’ye çıkacak olan tramvay hattı, 
Eskişehirlilerin keyifli ve konforlu ula-
şımdan daha çok yararlanmasını sağla-
yacak. Bunlarla beraber Büyükşehir Be-
lediyesi, tramvay hatlarının her yıl daha 
geniş bölgeyi kapsaması için planlama-
larına devam etmektedir.

ESTRAM’IN ULAŞIMDAKİ PAYI 
SÜREKLİ ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, tramvay hatlarını 
planlı olarak artırma hedefindedir. Tram-
vay ile özel otomobil kullanımının % 21’lik 
pay ile aynı düzeyde olması, vatandaşları-
mızın tramvayla ulaşımın keyif ve konfo-
runu benimsediğini gösteriyor.

10 YENİ TRAMVAY DAHA GELDİ
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  Ülkemizde pek çok çalışma ve 
kentsel gelişim projeleri ile ilk-
lere imza atan Büyükşehir Be-
lediyesi, yine bir ilk olan “Can-
lı Tarih Sahnesi”ni açarak, bu 
eşsiz projeyi sadece Eskişehir-
lilere değil tüm Türkiye’ye ar-

mağan etmenin mutluluğunu 
yaşıyor.

  CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu ve İsmet İnönü’nün 
kızı Özden Toker ile torunu 
Gülsüm Toker’in de aralarında 
bulunduğu kalabalık bir top-
luluğun katılımıyla açılan sah-
nede, Atatürk ve İsmet İnönü 
kendi ses ve hareketleriyle yakın 
tarihi anlatıyorlar. Atatürk, sah-
nede İkinci Meclis kürsüsünde 
kendi sesinden Cumhuriyet’in 
10. Yıl Nutku ile ayrı tarihlerde-
ki Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde yaptığı açılış konuşma-
larını yapıyor. İsmet İnönü ise 
Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 

yaptığı Atatürk’ü ve Cumhu-
riyet’i kendi sesiyle anlatan 

konuşmasından sonra 
Lozan Antlaşması’nı an-

latıyor.

TARİHE TANIK 
OLACAKSINIZ
  Sahnede hareketli 
ve sesli iki android 
silikon figürün yanı 
sıra Kurtuluş Sava-
şı ve yakın tarihe 
ait çeşitli belgesel 
görüntüler de yer 
alıyor. Bu tür mü-

zelerin ilki, Ame-

rika’da Orlando’da yer alıyor. “Li-
berty Theatre” adındaki müzede 
tüm Amerikan başkanlarının ha-
reket edip konuşarak canlı hissi 
veren heykelleri sergileniyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen bu yeni 
projesi için şunları söyledi: “Ye-
tişen genç kuşakların yakın tari-
hi akıllarından çıkmayacak şe-
kilde öğrenebilmeleri son derece 
önemlidir. Yakın tarihini bilme-
yen çocuklarımız ve gençlerimiz, 
geleceği doğru kuramazlar. Bu 
projemizle onlara yardımcı ola-
cağımızı düşünüyorum. Bizim 
yaptığımız silikon figürlerin ha-
reket ve ses teknolojisi sponsoru 
olan ülkemizin güzide kuruluşu 
Arçelik A.Ş. ile bizlere yardımcı 
olan Eskişehir’deki üniversitele-
rimizin öğretim üye ve uzman-
larına da teşekkür ediyoruz.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU:
“BÜYÜKERŞEN, SADECE ESKİ-
ŞEHİR’İN DEĞİL TÜM TÜRKİYE’NİN 
BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTIR”
  Tören sonrası konuşan CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 
Eskişehir’de yaptığı çalışmalar-
la sadece Eskişehir’in değil tüm 
Türkiye’nin beğenisini kazan-
dığını ve ayrım gözetmeksi-
zin tüm       Eskişehirlile-

re hizmet ettiğini vurgulayarak; 
“Canlı Tarih Sahnesi’ni izlerken 
duygulandım. Kendi tarihimizi 
bilmek çok önemli. Kendi tari-
hini bilmeyen geleceği bilemez 
ve tahmin edemez. Gelecekle il-
gili güçlü, sağlıklı öngörülerde 
bulunamaz. Burada kendi tari-
himizden kısa kesitler izledik. 
Cumhuriyet’in kuruluşu, ulusal 
bağımsızlık savaşının verilmesi, 
kadınların rolü, alfabe ve dev-
rimlerin nasıl ve hangi koşul-
larda yapıldığına bir kez daha  
şahit olduk” dedi.

   Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi’nin üst katında yer 
alan Canlı Tarih Sahnesi’ni ziyaret 
etmek isteyenler, yakında başlıyacak 
olan ve  gün içinde düzenlenecek se-
anslara katılarak bu etkileyici göste-
riyi izleyip tarihe tanık olabilecekler.

İLKLERİN ÖNCÜSÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“CANLI TARİH SAHNESİ” Nİ AÇTI

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 90. yılı nedeniyle Türkiye’de bir ilk olan “Canlı Tarih Sahnesi” 
ni hizmete açtı. Canlı Tarih Sahnesi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün hareket 
eden android silikon figürleri kendi sesleri ile yakın tarihimize ışık tutuyor.
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BÜYÜKŞEHİR'DEN ODUNPAZARI'NA DEV BİR TURİZM YATIRIMI DAHA
Hayata geçirdiği projelerle Odunpazarı'nı bir cazibe merkezi 
olarak  Eskişehir'in turizm markası haline getiren Büyükşehir 
Belediyesi, bölgedeki projelerine yenilerini ekliyor. 

aşkan Büyükerşen’in Odunpa-
zarı bölgesi için geliştirerek, 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Ku-

rulu’nun onayından geçen “Odun-
pazarı Tarih Kültür ve Sanat Böl-
gesi” çalışmaları başlıyor.
  Odunpazarı’nda Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yetki alanında bulunan 
geniş bir bölgede, “Çağdaş Sanat 
Müzesi, Hamam Müzesi, çeşitli 
kültürel-sanatsal ve sosyal tesisler” 
ile şehir büyük bir cazibe merkezine 
kavuşacak.
   Büyükşehir’in bu büyük projesi 
için istimlak ve satın alma çalışma-
ları devam ederken,  Büyükerşen’in 
bu projesinin 2-2,5 yıl içerisinde ta-
mamlanacağı tahmin ediliyor. Böl-
gede, turistik işyerleri edinmek is-
teyenler ile sponsor olmak isteyecek 
firma, banka, kurum ve kuruluşlara 
da imkan tanınacak.
   Tamamlandığında, Eskişehir için 
yepyeni bir turistik cazibe merkezi 
oluşturulacağı belirtilen bölge pro-
jesi konusunda Büyükerşen şunla-
rı söyledi: “ Büyükşehir Belediyesi 
olarak Eskişehir için istihdam ve 
yeni gelir kaynakları yaratacak 
olan turizm sektörüne büyük önem 

veriyoruz. Bugüne kadar Eskişe-
hir’e kazandırdığımız çeşitli proje-
lerin yarattığı Eskişehir’e yönelik 
turist akımı her geçen gün artıyor. 
Projelerimiz sonrası ilk dönemler-
de yalnız yaz ve bahar aylarında 
turist alan Eskişehir, şimdi görü-
yoruz ki, kış aylarında da turist-
lerin ilgi odağı haline geldi. Özel-
likle hafta sonlarında kente sürekli 
turistler geliyor. Turizm şirketleri 
şehrimizi tur ve destinasyon mer-
kezlerinden biri olarak program-
larına alıyorlar.  Şehirdeki otel 
inşaatları da hızla artıyor. Bazı 
haftalar otellerde yer bulmak bile 
mümkün olmuyor. 
   Bu arada benim yıllarca arzum 
olan sıcak sularımızın, hidrote-
rapi, konaklama ve sosyal tesisle-
ri de barındıran, Bademlik ’teki 5 
yıldızlı son derece modern oteli de 
inşallah yeni yılın başında açaca-
ğız. Bu otelin, şimdiye kadar sıcak 
sularımızı hamam olarak işleten 
müteşebbislere de yeni ufuklar aça-
cağını düşünüyorum.
   Diğer taraftan, projeleri üzerinde 
çalıştığımız afet riski olan bölgeler 
ile dönüşüm  bölgelerinin de ger-

çekleştirilmesiyle Eskişehir daha 
da değişmiş olacak.
  Eskişehir’de, diğer kentlerde örne-
ği olmayan konularda yeni müze-
ler açılması için de hazırlıklarımız 

sürüyor. Çok yakında yeni parklar 
ve büyük-küçük herkesin memnun 
olacağı sürpriz tesislerimizi Eskişe-
hirlilerin ve şehrimizi ziyaret eden 
turistlerin hizmetine sunacağız.”

B
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BÜYÜKŞEHİR'DEN ODUNPAZARI'NA DEV BİR TURİZM YATIRIMI DAHA
Başkan Büyükerşen’in Odunpazarı bölgesi için geliştirdiği, Kül-
tür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun onayından geçen “Odunpa-
zarı Tarih Kültür ve Sanat Bölgesi” çalışmaları başlıyor.

Yeni proje, Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı'nda hayata 
geçirdiği, bugün otel ve kent müzeleri kompleksi olarak hizmet 
veren proje ile bütünlük sağlayacak bir şekilde planlandı.

Kültür ve sanat tesisleri ile müzeler başta olmak üzere 
pek çok farklı ihtiyacı karşılayacak olan Büyükşehir 
Belediyesi'nin yeni projesi ile Odunpazarı'nın turizm 
değeri katlanarak artacak.
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ATA’NIN  SEVDİĞİ ŞARKILARLA HÜZÜN  VE  COŞKU BİR ARADA
Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Atamızın ölümünün 
75’inci yıldönümü anma etkinlikleri programında “Ata’nın Sevdiği 
Şarkılar” adıyla bir konser düzenleyerek, konsere katılan izleyicilere 
duygu dolu anlar yaşattılar.

  Zübeyde Hanım Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen konser, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından Atatürk’ün Gençliğe Hi-
tabesi’nin okunmasıyla başladı. 
Koronun seslendirdiği Atatürk’ün 

sevdiği şarkı ve türkülere zaman 
zaman dinleyiciler de eşlik etti. 
Atatürk’ün anılarından kesitlerin 
anlatıldığı ve şiirlerin okunduğu 
konserde seslendirilen Eskişehir, 
İzmir, Onuncu Yıl marşları din-

leyicilere hem duygu dolu hem 
de coşkulu anlar yaşattı. Gecenin 
sürprizi ise Atatürk ile özdeşleşen 
Sarı Zeybek Türküsü seslendiri-
lirken sahneye çıkan ve üzerinde-
ki kostümle Atatürk’ü anımsatan 

zeybek oldu. Zeybek, seyirciler ta-
rafından büyük alkış aldı. Konser, 
Büyükşehir Belediyesi Türk Halk 
Müziği Korosu’nun Türk bayrak-
larını açarak Onuncu Yıl Marşı’nı 
tekrar okumasıyla son buldu.

HYPERİON ENSEMBLE İLE UNUTULMAZ BİR GECE
Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Arjantinli Hyperion Ensemble müzik grubunu 
Eskişehirlilerle buluşturdu. İzleyiciler, müzik ve dans şöleninin birlikte yaşandığı bu 
özel gösteride ünlü bestecilerin değişik dönem yorumlarından oluşan geniş bir re-
pertuvar ile eşsiz bir gece yaşadılar.

1992 yılında kurulan ve dünya-
nın birçok ülkesinde çeşitli festi-
vallere katılan Hyperion Ensemb-
le, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen 
konserde Eskişehirlilere unutulmaz 

bir müzik ziyafeti sundu. Tango ve 
Milonga şarkılarının seslendirildi-
ği gecede, Ebru-Alemdar Sungar ile 
Çiğdem-Tolga Lekesiz sergiledikleri 
tango gösterileriyle Arjantinli gruba 
eşlik etti. 

Salonunun tamamının dolu olduğu 
gecede ikinci yarının başında klasik 
gitar sanatçısı Hüsrev İsfendiyaroğlu 
mini bir dinleti sundu. Performan-
sıyla dinleyicileri kendine hayran 
bırakan İsfendiyaroğlu, Arjantin 

müziğinden en güzel örnekleri din-
leyicilerle buluşturdu. İsfendiyaroğ-
lu’ndan sonra tekrar sahneye çıkan 
Hyperion Ensemble, konser sonun-
da dinleyicilerin yoğun isteği üzeri-
ne iki şarkı daha seslendirdi. 
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aranti Bankası’nın Türkiye ça-
pında düzenlediği “Garanti 
Anadolu Sohbetleri” programı-

nın 89’uncusu Eskişehir’de gerçekleş-
tirildi. Eskişehir Valisi Güngör Azim 
Tuna, Garanti Bankası yöneticileri, 
Eskişehirli sanayicilerin, gazeteci ve 
yazarların da katıldığı toplantıda ko-
nuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eski-
şehir’in dünden bugüne ekonomik 
ve kentsel gelişimini değerlendirdi. 
Şehrin ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi 
veren Büyükerşen, “1999’da Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı görevine ilk 
geldiğimizde plansız gelişen, çarpık 
bir kent bulduk. Eskişehirli nasıl bir 

şehir istiyor diye, Türkiye’de ilk defa, 
bir belediye olarak sivil toplum ör-
gütleri, kurum ve kuruluşlar, sanayi-
ciler, ticaret erbapları, sendikalar, ve 
muhtarların da katıldığı bir arama 
konferansı yaptık. Kolları sıvadık ve 
Eskişehir bugün belli bir yere geldi.” 
dedi. 
   Büyükerşen, merkezi hükümetin Es-
kişehir’de projeleri uygularken, halkın 
seçtiği belediye meclislerinde alınan 
kararları göz ardı ettiğini, planları dik-
kate almadığını vurguladı. Büyüker-
şen, “Ulaştırma Bakanlığı, Karayol-
ları ve TOKİ sizin yapmış olduğunuz 
planlara hiç itibar etmeden aklına 
estiği gibi bütün gücünü kullanarak 
yapacaklarını yapıyor. Bu yanlışlar 

hala devam etmektedir. Örneğin çev-
reyolu diye şehrin ortasından geçiri-
len bir yol var.Dünyanın hiç bir uy-
gar şehrinde çevre yolu bizdeki gibi 
şehri ortadan ikiye bölmez. Adı üs-
tünde şehrin çevresinden geçer” dedi
   Demiryolunun yerin altına alınma-
sı ve yeni gar meselesine de değinen 
Büyükerşen, “Eskişehir’i ortadan iki-
ye bölen demiryolu hattının Hava 
Kuvvetleri’nin oradan yerin altına 
girip Çamlıca Mahallesi’nden çıka-
cak şekilde yer altına alınmasını 57. 
hükümete proje olarak önermiştik. 
Projemiz hükümet tarafından kabul 
edilmişti. Hat boyunca büyük bir bul-
var oluşturacak ve şehir trafiğini çok 
rahatlatacaktık. Ama şimdi o proje 

çok kısaltıldı. Muttalip Caddesi’nin 
oradan başlıyor, garın olduğu yere 
yakın bölgeden çıkıyor. Daha son-
ra hızlı tren Çamlıca çıkışına kadar 
koruma altına alınacak. Ayrı bir gar 
binası yapılması düşünülürken mev-
cut gar binası kullanılacak deniyor. 
Mevcut gar binası 1950’li yıllarda 
Eskişehir’in o günkü ihtiyacına göre 
yapılmış, önünde otopark yeri bile 
olmayan bir gar binası ve şehri tıka-
yan tek bir arterle Eskişehir’e bağlı. 
Şimdi bütün bunlar düşünülmüyor 
siyasi polemikler, siyasi ısrarlar pek 
çok projede yanlış yapılmasına yol 
açıyor.” diyerek Eskişehir ile ilgili düşün-
celerini toplantıya katılanlarla paylaştı. 

   Büyükşehir Belediyesi,  Kerbela’da 
Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin 
mateminin ve orucunun tutuldu-
ğu Muharrem Ayı nedeniyle Hacı 
Bektaş-i Veli Kültür Vakfı’nda oruç 

açma yemeği düzenledi. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen ile Tepebaşı Be-
lediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da 
katıldığı yemeğe vatandaşlar yoğun 

ilgi gösterdi.
  Bölge halkı tarafından sevgiy-
le karşılanan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şen, yemek sonrası yaptığı konuş-

mada Muharrem Ayının önemine 
değinerek bu kutsal ayın anlam ve 
önemini pekiştirmek amacıyla bir 
araya geldiklerini ve Kerbela acısını 
paylaştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 89’uncusu Eskişehir’de 
düzenlenen Garanti Bankası Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Programda konuşan 
Büyükerşen, Eskişehir’in kentsel gelişimi ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla oruç 
açma yemeği verdi. Hacı Bektaş-i Veli Kültür Vakfı’nda 
düzenlenen yemeğe çok sayıda vatandaşımız katıldı.

BÜYÜKERŞEN, GARANTİ BANKASI ANADOLU SOHBETLERİNDE KONUŞTU

MUHARREM YEMEĞİMİZE BÜYÜK İLGİ

G
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Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 75. yılı anma 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen Anıtkabir 
ziyaretine Eskişehir’deki farklı ilk ve ortaokullar-

dan 80’in üzerinde öğrenci katıldı. İçlerinden pek 
çoğunun Anıtkabir’i ilk kez ziyaret ettiği öğrenci-
ler, Atatürk’ün mozolesi önünde saygı duruşunda 

bulundular. Anıtkabir içindeki müzeleri gezerek 
rehberlerden bilgi alan öğrenciler, Anıtkabir’de 
hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

çimde umut ışığını yakan 10 
Kasım anma törenleri ve insan-
ların Atamıza sahip çıkması mı 

gerçekti, yoksa kimi şehirlerde 
gördüğüm, iç sızlatan anma tö-
renleri mi ? İnsan ne kadar güçlü 
yaratıldıysa aslında bir o kadar da 
zayıftır. Uçtuğunuz kanatlarınız 
sağlam değilse, gün gelir doğru ile 
yanlış, hayal ile gerçek zihninizde 
yer değiştirmeye başlar. İçinde 
bulunduğunuz ortam, siyahla be-

yazın karışımını vermeye başla-
dıysa, artık bıçak sırtında dolaş-
maya başlamışsınızdır.
   Bir şehir, tarih bilinci ve vatan 
sevgisinden uzak insanların bir 
arada yaşadığı geçmişinden ha-
bersiz topluluksa, orada yetişen 
gençler ne derece ülkelerine sahip 
çıkacak bilinçte olabilirler ? 
   10 Kasım 2013 sabahını Eski-
şehir’de yaşarken şehrimle bir kez 
daha gurur duydum. Özellikle, 

anma törenlerinin yapıldığı res-
mi alanlara uzak bir noktadan 
görmek istedim şehri ve insanla-
rı. Saat 09.05. Sokaktaki insanlar, 
araçlar ve özellikle gençler içten-
likle saygı duruşundalar, yakını-
mızda hiçbir anma töreni olma-
masına rağmen. Bu tabloyu her 
coğrafyada bu kadar samimi ve 
kalben göremezsiniz.
   Mustafa Kemal Atatürk, Anado-
lu’da yazılan destanın gerçek kah-

ramanıdır ve bu destanın deva-
mını Atatürk sevgisiyle büyümüş, 
O’nu anlamış yeni nesiller yaz-
maya devam edeceklerdir. Ata-
mız en çok gençlere güvenmişti. 
Bu güveninin boş yere olmadığı-
nı görmek, bugünün aslında yas 
günü değil, geleceğe umutla bak-
mak için pek çok nedenimizin ol-
duğunu hatırlatan bir gün olarak 
hissetmek insanı fazlasıyla mutlu 
ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 
organizasyonla Eskişehir’de farklı 
okullarda eğitim gören çok sayıda 
öğrenci Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anadolu’da “Aydınlanma Devrimi”nin to-
humlarını atan mavi gözlü sarışın önder 
aramızdan ayrılalı 75 yıl oldu. Tarih 10 
Kasım 2013. Bundan önceki 10 Kasım’ları 
farklı şehirlerde yaşamıştım. 10 Kasım’ları 
sizde farklı farklı yerlerde yaşadıysanız, 
kimi zaman içiniz burkulur, kimi zamansa 
şaşkınlıkla karışık içiniz umutla dolar. 

Utku Tekin

ÖĞRENCİLER ATATÜRK’ÜN HUZURUNDAYDI

10 KASIM’I ESKİŞEHİR’DE YAŞAMAK

İ

"Benim bütün ümidim gençliktedir."
 Mustafa Kemal Atatürk             
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 
HAYATI KEYİFLİ KILAN RAKAMLAR

iliyoruz ki, bir ülkenin kalkınmışlığını, sos-
yo-ekonomik refah seviyesini belirlemekte 
en önde gelen unsur genel anlamda devlet 

yönetimidir. Devlet, bir ülkede orta ve uzun va-
delerde gerçekleştirilmek amacıyla ekonomik 
kalkınma planları hazırlamak, bunları dinamik 
ve sürekli yenilenebilen yapıyla işletmek zorun-
dadır. Bu kalkınma planlarında; sanayi yatırım-
larından, ithalat-ihracat hedeflerine, altyapı ve 
konut yatırımlarından, sosyal-kültürel yatırım-
lara kadar pek çok konuda hedef belirlenmeli 
ve bu hedefler uygulanmalıdır. 
   Bir ülke düşünün, tam anlamıyla sanayileşme-
yi bile yaşayamamış. Dünya ekonomisi sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna doğru giderken, 
bu gidişin çok ama çok arkasında kalmış. Bu-
nun sonucunda da o ülke, dünya hasılasından 
yüksek oranda pay alamıyor. Toplumun yaşam 
kalitesi düşüyor. Enflasyon, istatistiki kalem 
oyunlarıyla düşük gösteriliyor. Temel gıda fi-
yatları -nedense-  sürekli artarken, insan haya-
tında ikincil derecede önemli olan beyaz eşya 
fiyatları fazla art(a)mıyor, çünkü insanların bü-
yük çoğunluğunun bunları almak için cebinde 

parası yok. Bu yazdıklarım bana bir yerleri ha-
tırlatıyor ama çıkaramadım !.. Önünüze böyle bir 
tablo gelirse bunun sorumlusu genel devlet po-
litikalarındaki başarısızlıklardır dememizde bir 
sakınca yoktur.

PEKİ, BU KÖTÜ TABLODA BELEDİYELERİN 
HİÇ Mİ KABAHATİ YOK ?

    Belediye kanununun verdiği yetkiyle belediye-
ler, su, kanalizasyon, çevre temizliği ve yol ya-
pımı gibi temel hizmetleri vatandaşlarına verir-
ler. Bunlar genellikle aklımıza ilk gelen çalışma 
alanlarıdır. 
  Ayrıca, bu kanunla beledi-
yeler “ücretlerini kendilerinin 
belirleyebildikleri” içme suyu, 
otopark, tiyatro, opera, senfo-
ni orkestrası, müze gibi şehir 
halkının günlük ihtiyaçlarını ve 
kültürel gelişimini yükseltecek 
kurumları da açıp işletirler. Ger-
çek anlamda sosyal belediyeci-
likten bahsediyorsak belediye, 

fiyatını kendisinin belirlediği bu hizmetlerin fi-
yatını isterse düşük tutarak, maddi anlamda da 
vatandaşına destek olur. Tabii isterse…

İŞTE, ESKİŞEHİR’DE HAYATI 
KEYİFLİ KILAN RAKAMLAR

   Ne güzel söylemişler, “aynası iştir kişinin 
lafa bakılmaz” diye. İsterseniz Büyükşehir 
Belediyesi’nin verdiği toplumsal ve kültürel 
hizmetlerde kâr marjını alt düzeyde tutarak, 
vatandaşına kaliteli ve uygun fiyatlı hizmeti 
nasıl verdiğine bakalım. Büyükşehir Belediye-
si, bunu yaparken de ülke ekonomisindeki ge-
nel kötü gidişatın arkasına sığınmıyor. Demek 
ki, isteyince olabiliyor…

* Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin geliri, muhtaç ve engelli çocukların eğitimi için kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki hemen her belediye, kendisinin ne kadar sosyal belediyecilik anlayış 
ve ruhunda olduğunu anlata anlata bitiremiyor. Hatta bunu anlatmakla kalmayıp, 
sosyal belediyecilik üzerine sayfalarca doküman hazırlıyorlar ki, ülkemize bir 
turist gelip bu belgelerden birini tesadüfen okumaya kalksa, “sosyal belediyecilik” 
kavramını dünyada ilk keşfeden belediyenin orası olduğunu sanması kuvvetle 
muhtemeldir. Ama her belediye gerçekten üzerine düşeni yapıyor mu?

B

Utku Tekin
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lkemizin birçok ilinde yaşayan 
tiyatro seyircilerinin oluştur-
duğu halk jürileri, “Direklera-

rası Seyircileri” adı altında bir ara-
ya gelerek tiyatro sanatına gereken 
önemin verilmesi adına çalışmalar 
gerçekleştiriyorlar. Tamamı seyir-
cilerden oluşan bu jüriler, iller ba-
zında beğendikleri tiyatro eserlerini 
kişi ve kurumları ödüllendiriyorlar. 
Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Di-
reklerarası Seyircileri Tiyatro Ödül-
leri törenine, son üç yıldır olduğu 
gibi yine Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları ev sahipliği 

yaptı. Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli 
ve Bartın illerinde ödül alan sanatçı 
ve kurumların ödüllerinin de dağı-
tıldığı görkemli gecede Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları’nın sahnelediği “Özgürlüğün 
Bedeli” adlı oyun, Yılın Tiyatro Te-
masına Uyan Oyun ve Yılın Prodük-
siyonu Ödüllerine layık görülürken, 
yine Eskişehir Şehir Tiyatroları bün-
yesinde, Murat KARASU, “Troyalı 
Kadınlar” adlı oyunla Yönetmen 
Ödülüne, Ali EYİDOĞAN “Bir 
Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” 
adlı oyunla Erkek Oyuncu Ödülüne, 

Burcu TUTKUN, “Toros Canavarı” 
adlı oyunla Kadın Oyuncu Ödülüne, 
Başak ÖZDOĞAN “Troyalı Kadın-
lar” adlı oyunla Kostüm Tasarımı 
Ödülüne, Cihan YÖNTEM, “Tro-
yalı Kadınlar”adlı oyunla Koreog-
raf Ödülüne, Emre DEMİRCİ “Aç 
Sınıfın Laneti” adlı oyunla, H.Tolga 
TÜMER, “Bir Anarşistin Kaza So-
nucu Ölümü” adlı oyunla, Nagihan 
ORHAN “Özgürlüğün Bedeli” adlı 
oyunla Genç Yetenek Teşvik Ödü-
lüne ve İlkay ALTINTAŞ, Tiyatro-
da Basın Halkla İlişkiler ödüllerine 
değer görüldüler. Çocuk tiyatrosu 

alanında verilen ödüller kapsamın-
da Şehir Tiyatroları’nın “İlk Aşk” ve  
“Dünyanın Ucuna Yolculuk” adlı 
oyunları Çocuk Oyunu Yapım ödü-
lüne layık görüldüler. 
   Gecede ödül almak için sahneye 
çıkan ve tamamı engelli vatandaşlar-
dan oluşan “Kocaeli Otosan Engel 
Tanımaz Tiyatro Kulübü” sanatçıla-
rı, törene katılan davetlilere oldukça 
duygulu anlar yaşattılar. Eskişehir 
Şehir Tiyatroları’nın ev sahipliği 
yaptığı ve yaklaşık 50 ödülün dağı-
tıldığı gece, kutlama ve tebriklerle 
son buldu.  

  New Balance, Bozcaada 
ve Büyükada koşularının ar-
dından, 2013 yılı koşu tak-
vimini eşsiz güzellikleriyle 
herkesin ilgi odağı haline 
gelen Eskişehir’de yapılan 
maratonla tamamlandı. New 
Balance firmasının organize 
ettiği ve Büyükşehir Beledi-
yesi işbirliğiyle düzenlenen 
20 km yarı maraton ve 10 
km yol koşusuna, yurt için-
den ve yurt dışından yüzler-

ce amatör ve profesyonel 
sporcu ile gönüllü koşucular 
katıldı. 
  Atatürk Bulvarı ile Sazova 
Bilim Kültür ve Sanat Parkı 
arasında yapılan yarışların 
20 km yarı maraton kadınlar 
koşusunda birinciliği Svet-
lana Shepeleva, erkekler 
koşusunda ise Üzeyir Söy-
lemez alırken, 10 km yol ko-
şusunda kadınlarda Şeyma 
Yıldız, erkeklerde ise Recep 

Tekir birinci oldu.
  Yarışlarda dereceye giren 
sporcular, ödüllerini Eskişe-
hir Milletvekili Kazım Kurt, 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Bü-
yükerşen, Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, Büyük-
şehir Gençlik ve Spor Kulü-
bü Başkanı Oğuzhan Özen, 
Büyükşehir Belediyesi Mec-
lis Üyesi Erdal Caferoğlu, 
Atletizm Federasyonu Eski 

Başkanı ve Eski Milli Atlet 
Mehmet Terzi ile Büyükşehir 
Belediyesi Spor Faaliyetleri 
Şube Müdürü Neşet Ardıç’ın 
ellerinden aldılar.  
  Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen, yarışlara katılan tüm 
sporculara teşekkür ederek 
bu yarışların gelenekselle-
şerek devam etmesini arzu-
ladığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın on üç  ayrı ödül 
alarak damga vurduğu gecede 
Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli 
ve Bartın’dan gelen sanatçılara 
da ödülleri takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve New Balance işbirliği ile Eskişehir’de 
yarı maraton ve yol koşusu yapıldı. Türkiye ve yurt dışından 
yüzlerce sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı.

ŞEHİR TİYATROLARI’NA ÖDÜL YAĞDI

YARI MARATON RÜZGÂRI ESKİŞEHİR’DEN GEÇTİ

Ü
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aleki Grubu Başkanı Dr. Na-
der Maleki ve Türkiye’nin 
Frankfurt Başkonsolosu Ufuk 

Ekici’nin açılış konuşmalarını ger-
çekleştirdiği Türk-Alman Ekonomi 
Forumu’nda, kardeş şehir Frankfurt 
Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın 
ardından konuşan Jale Nur Süllü 
yaptığı sunumda, Eskişehir’in, Ana-
dolu’nun batıya açılan kapısı oldu-
ğunu vurguladı. Kentin demiryolla-
rının kavşak noktasında olması ve 

konum itibariyle sahip olduğu ticari 
zenginlik ile gelişmiş sanayi kuru-
luşlarından söz eden Süllü, hizmet 
sektörünün Eskişehir ekonomisinde 
kapladığı yere geniş olarak yer verdi.
   İki üniversitenin şehre kattığı dina-
mizmin yanı sıra, eğitimin Eskişehir 
ekonomisine sağladığı katkının altı-
nı çizen Jale Nur Süllü, Eskişehir’de 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen değişim ve dönüşüm 
projelerinin sonrasında gelişen yeni 

sektör olarak, turizmin yarattığı yeni 
iş olanakları ve istihdam konusuna 
da uzun uzun değindi.  Eskişehir’in 
sıcak sularını, müzelerini,  dev park 
projelerini anlatan Süllü,  Türkiye’de 
şehir turizminin öncüsü olarak Es-
kişehir’in son yıllarda Kongre Şehri 
olarak da ön plana çıktığından söz 
ederek, turizmin şehrin ekonomik 
hayatına getirdiği canlılığı anlattı. 
    Dr. Oetker’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Arend Oetker, Mavi Jean 

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emin 
Cezayirli, Öger Tur’un sahibi Vural 
Öger gibi çok sayıda Türk-Alman fir-
masının temsil edildiği, Almanya’dan 
çeşitli yatırımcı ve danışmanlık sek-
törü temsilcileri ile çeşitli finans ku-
ruluşlarının da katıldığı toplantıda 
Eskişehir büyük ilgi gördü.  Forum sı-
rasında ve sonrasında çeşitli kuruluş 
temsilcileriyle görüş alışverişlerinde 
bulunularak, yeni işbirlikleri gelişti-
rilmesi konusunda adımlar atıldı.   

Almanya ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesine 
yönelik olarak uluslararası katılımcıların yer aldığı 
Türk-Alman Ekonomi Forumu’na davetli olan 
Büyükşehir Belediyesi heyeti, Almanya’daki iş 
çevrelerine Eskişehir’i tanıttı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK-ALMAN EKONOMİ 
FORUMU’NUN DAVETLİSİYDİ

FRANKFURT FİLM FESTİVALİ GALASINDA ESKİŞEHİR KONUŞULDU
Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Frankfurt’ta 13’üncü kez düzenlenen Türk Film Festivali’ne 
davet edildi. Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen festivale katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başka-
nı Dr. Jale Nur Süllü, sinema ve Eskişehir konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 

ale Nur Süllü, festivalin galasın-
da yaptığı konuşmada, “Gide-
rek karmaşıklaşan,  anlaşılma-

sı zorlaşan dünyada, dünyayı anla-
mamıza yardımcı olmak için ayna 
görevi gören sinemaya, farklılıkları-
mızı daha az hissetmek, birbirimizi 
daha iyi tanıyabilmek ve anlayabil-
mek için ihtiyacımız var.” diyerek si-

nemanın önemine vurgu yaptı. 
   Jale Nur Süllü, sinemacıların işleri-
ni kolay kılmak için belediye olarak 
ellerinden geleni yaptıklarını, her şe-
yin metalaştığı dünyada gişe kaygısı 
olmaksızın sinema sanatı yapmanın 
zorluklarını bildiklerini ve bu nedenle 
ödün vermeden sinema ile uğraşanla-
rın filmlerinin izleyiciyle buluşmasını 

sağlayan film festivallerini çok önem-
sediklerini söyledi. Süllü, konuşmasını 
şöyle sürdürdü “Eskişehir olarak yine 
Belediye Başkanımızın rektörlüğü dö-
neminde başlayan ve bu yıl 15. kez dü-
zenlenen   Türkiye’de üniversite kimliği 
taşıyan uluslararası uzun metrajlı tek 
film festivali Uluslararası Eskişehir 
Film Festivali’ne ev sahipliği yapmakla 

övünüyoruz. İşçi Filmleri Festivali’ne 
Büyükşehir Belediyesi ana sponsor-
luğunda işçi sendikaları ortaklığında 
Eskişehir olarak, yedi kez ev sahipliği 
yapmamız da sinemaya duyduğumuz 
güvenin bir göstergesidir. Belediye Baş-
kanım Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 
Eskişehirliler adına hepinizi sevgi ve 
saygıyla kucaklıyorum.” 

J
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