
 ESKİŞEHİR NİHAYET
 TERMALİNE KAVUŞTU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni Sayı 39

Eskişehir, Büyükerşen’in uzun yıllar-
dır hayalini kurduğu termal tesise ka-
vuştu. Büyükşehir’in gerçekleştirdiği 
projeyi Polimeks yaptı, Rixos işletecek.

Sayfa 8 ve 9'da

“Ramazan, sevginin, kardeşliğin, en önemlisi de dayanışmanın ve 
paylaşmanın zamanıdır. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilmemizi 
sağlayan Ramazan ayının başta İslam Alemini olmak üzere tüm 
insanlığa barış ve huzur getirmesini içtenlikle diliyorum.”

YILMAZ BÜYÜKERŞEN

Türkiye’nin en modern Turistik Termal 
Tesisi hizmete girdi.
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 BELEDİYE BAŞKANLARINDAN
ESKİŞEHİR VE BÜYÜKERŞEN ÖVGÜSÜ

Türkiye’nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup 234 belediye başkanı örnek 
şehircilik çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek için Eskişehir’de buluştu. Belediye Başkanları, 
Eskişehir’in sadece Türkiye’ye değil dünyaya örnek bir kent olduğuna vurgu yaptılar.

14 Haziran 2014 Cumartesi günü 
yapılan “Belediyeler Buluşuyor” 
toplantısının ardından gruplar 
halinde şehir gezisine çıkan 234 
belediye başkanı, başta Porsuk 
Çayı, Bilim Sanat ve Kültür Par-
kı, Kent Park, Müzeler Komplek-
si, Uzayevi, Hayvanat bahçesi, 
Sualtı Dünyası ve Bilim Deney 
Merkezi ile Masal Şatosu başta 
olmak üzere Büyükşehir Beledi-
yesi’nin hayata geçirdiği projele-

ri yerinde görme fırsatı yakaladılar. 
Projeler karşısında hayranlıklarını 
gizlemeyen konuk belediye başkan-
ları, Eskişehir’in çok güzel ve geliş-
miş bir kent olduğunu vurguladılar. 
Eskişehir ile ilgili düşüncelerini be-
lirten CHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Veli Ağbaba, Eskişehir’in yalnızca 
Türkiye’ye değil, dünyaya örnek ol-
ması gereken belediyecilik çalışma-
larının bulunduğu bir şehir olduğu-
nu söyleyerek Sayın Büyükerşen’i 

başarılı çalışmalarından ötürü kut-
ladığını ifade etti. Ağbaba “1985-89 
yılları arasında Eskişehir’de oku-
dum. 1995 yılında böyle bir şehir 
düşünemezdik. Porsuk’ta tekne ve 
gondol ile gezmek olağanüstü bir 
güzellik. Bir kent ancak bu kadar 
değiştirilebilir. Eskişehir’i Türkiye 
modeli değil Avrupa’daki kentlere, 
dünyadaki kentlere model olarak 
göstermek lazım. Bir şehrin hem fi-
ziksel hem ekonomik hem kültürel 

yapısı ancak bu kadar geliştirebilir. 
Bu çalışmaların tüm dünyada be-
lediyecilik modeli dersi olarak oku-
tulması lazım. 234 belediye başka-
nımızın da Eskişehir’de bulunma 
nedeni tam da budur. Eskişehirliler 
açısından çok onur verici bir şey. 
Eskişehir Sayın Büyükerşen’in sa-
yesinde bir marka oldu. Eskişehir 
denilince akla Yılmaz Büyükerşen, 
Yılmaz Büyükerşen denilince akla 
Eskişehir geliyor” şeklinde konuştu.

Büyükerşen, belediye başkanlarına yerel yönetim felsefesini ve projelerini anlattı. Başkanlar Bilim Deney Merkezi’nde 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Aziz Kocaoğlu:

Çeşme Belediye Başkanı 
Muhittin Dalgıç:

Adana, Seyhan Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar:

Muğla, Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş:

Amasra Belediye Başkanı 
Mehmet Emin Timur:

Amasya, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı 
Zehra Özyol:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 

Özlem Çerçioğlu:

Yalova Belediye Başkanı 

Vefa Salman:

“Eskişehir’e daha önceki yıllarda da geldim. 
Öncelikle Yılmaz Hocama dünya kenti bir Eski-
şehir yarattığı için çok teşekkür ediyorum. 2010 
yılında belediye meclis üyelerimizle beraber 
Eskişehir’i ziyaret etmiştik. Gerçekten hayran 
kalmamak takdir etmemek elde değil. Eskişe-
hirliler çok şanslı. Biz de hocamızın çalışmala-
rından ilham aldık. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 
birçok projesini Aydın’da da uyguladık. Eğer 
belediyeler şehircilik anlamında yaşanabilir bir 
kent yaratmak istiyorlarsa mutlaka Eskişehir’i 
gelip görmeleri ve öğrenmeleri gerekiyor.”

“Eskişehir uzun zamandır keyifle geldiğim 
çok güzel bir kent. Yerel idareciliğin nasıl ya-
pılacağına dair çok güzel örnekler var. Sayın 
Büyükerşen’i başarılı çalışmalarından dola-
yı kutluyorum. Sayın Büyükerşen belediye-
cilik anlamında artık bir duayen. Kendisini 
hem akademik hem de yerel idareci olarak 
çok başarılı buluyorum.”

“Yılmaz Büyükerşen’i yürekten kutluyorum. 
Çok güzel bir kent varetmiş. İktidar bele-
diyesi de hiç olmamış.Demek ki düzgün 
çalışılınca sosyal demokrat anlayışla bele-
diyecilik yapılınca böyle güzellikler ortaya 
çıkabiliyormuş.”

“Sosyal demokrat belediyecilik nasıl yapılı-
yormuş burada gördüm. Burada geçirdiğim 
bir gün bana yetmedi ekibim ile birlikte en 
kısa zamanda tekrar Eskişehir’e geleceğim 
ve  Menteşililere nasıl bir belediye başkan-
lığı yapılır noktasında  Eskişehir benim için 
çok büyük bir örnek olacak.”

“Gerçekten şehircilik anlamında çok büyük 
işler yapılmış. Hem sosyal belediyecilik hem 
de kentleşme anlamında önemli başarılara 
imza atılmış. Eskişehir’in Avrupa kentlerin-
den hiçbir farkı yok.”

“Eskişehir çok harika bir kent, kendi yağıyla kav-
rulan ama örnek gösterilebilecek bir yer. Büyük-
şehir Belediyesi ve Yılmaz Büyükerşen her za-
man bize örnek olacak.”

“Eskişehir’in beklentilerin ötesinde bir kent. 
Yıllar önce geldiğim Eskişehir ile şimdiki 
Eskişehir arasında çok büyük fark var. Ben 
kendi seçim çalışmamda Yalova’yı küçük 
Eskişehir yapmak istediğimi belirttim. Sa-
yın Yılmaz Hocamdan önemli dersler alarak 
dönüyorum. İleride de kendisinin fikirleri 
ve projelerinden faydalanacağım. Kendime 
doğru bir hedef seçtiğime inanıyorum.” 

“Sayın Yılmaz Büyükerşen’i hem de ekibini ba-
şarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hari-
ka işler başardılar. Bana göre Eskişehir sosyal 
demokrat belediyeciliğin en iyi uygulamasıdır. 
Biz de hocamızın izinde gitmeye çalışıyoruz. 
Sayın Büyükerşen’in şahsında tüm Eskişehirli 
vatandaşlarımızı da kentlerine ve belediyeleri-
ne sahip çıktıkları için kutluyorum.”

Başkanlar “Çocuklarımızı da alıp geleceğiz” dedikleri Masal Şatosu’ndaBaşkanlar Bilim Deney Merkezi’nde 
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BÜYÜKŞEHİR’E VARLIKLAR
YERİNE BORÇ DEVRETTİLER
Bilindiği gibi 6360 Sayılı Yasa ile Bü-

yükşehir Belediyesi olan illerde İl 
Özel İdareleri kaldırılmış, belde beledi-
yeleri ile köylerin tüzel kişilikleri sona 
erdirilmiş ve mahalleye dönüştürülmüş-
tür. Evvelce İl Özel İdaresi eliyle yürü-
tülen hizmetler de Büyükşehir Beledi-
yesi’ne devredilirken, İl Özel İdaresinin 
her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlık-
ları,  Valilik direktifiyle kurulan ve üye 
çoğunluğunu valiliğe bağlı bürokratla-
rın oluşturduğu  “Devir Tasfiye ve Pay-
laştırma Komisyonu” tarafından kamu 
kurumları arasında adil olmayan şekilde 
paylaştırılmıştır. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen bir 

basın toplantısı düzenleyerek söz konusu 
paylaşım konusundaki bilgileri Eskişehir 
kamuoyu ve meclis üyeleri ile paylaştı. 
Yılmaz Büyükerşen bilgilendirme top-
lantısında, sayısal veriler üzerinden ha-
reket ederek, rakam ve grafikler yoluyla 
paylaşımın ne kadar adaletsiz yapıldığını 
kamuoyuna açıkladı. Büyükerşen, ko-
misyon tarafından yapılan paylaştırma-
da Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi 
gereken pek çok taşınır ve taşınmaz mal 
varlığının verilmediğini bu nedenle, 
paylaşımın düzeltilmesi amacıyla Devir 
Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu karar-
ları ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi’nde 
dava açıldığını belirtti.

•	 Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanı 1660 Km² den 13.925 
Km² ye çıkmış; Hizmet alanı %839 oranında genişlemiştir.

•	 Büyükşehir sınırları dahilinde 680.496 olan nüfus, yeni ka-
nunla 799.724’e yükselmiş ve %17 oranında artmıştır.

•	 Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde 2 ilçe, 94 ma-
halle ve 51 köy var iken, yeni kanunla ilçe sayısı 14’e ve ma-
halle sayısı 539’a yükselmiştir. Böylece, daha önce hizmet 
verilen yerleşim alanı sayısı 147 iken, bu sayı 553’e yüksel-
miş ve % 276 oranında artmıştır.

•	 Büyükşehir Belediyesi hizmet alanındaki büyüme %839 ar-
tış göstermesine rağmen, nüfusa dayalı olarak alınan İller 
Bankası Payı artışının %17 ile ne kadar yetersiz kaldığı çok 
açık bir şekilde ortadadır.

•	 Kapatılan İl ve İlçe Özel İdareleri ile Belde ve İlçe Belediye-
lerinden 139 işçi ve 180 memur personel olmak üzere top-
lam 319 personel devir alınmıştır.

•	 Devir alınan işçi personelin aylık ücret tutarı 620.795,00 
TL. ve memur personelin aylık maaş tutarı 762.620,00 TL. 
olmak üzere, devir alınan 319 personelin aylık ücret tutarı 
1.383.415,00 TL. dir.

•	 İl Özel İdaresinin kapanışından ve Büyükşehir Belediye sı-
nırlarının il sınırları olarak belirlenmesinden sonra, Mer-
kezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Alınacak Paylarda meyda-
na gelen artış tutarı: 1.200.000TL’dir.

BAŞKAN BÜYÜKERŞEN’İN 
AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NCE OLUŞTURULAN ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 
İTİRAZ ETTİĞİ  DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI

İl Özel İdare’nin milyonlarca liralık borçları Büyükşehir 
ve ESKİ’ye devredilirken çok az nakit verildi.

•	 Hizmetlerin hemen hemen tamamı Büyükşehir Belediyesi-
ne devir edildiği halde, kapatılan İl Özel İdaresine ait toplam 
7415 makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşın, sadece 1096’sı 
(%14,78) Büyükşehir Belediyesi’ne, 6319’u da (%85,22)  di-
ğer kurum ve kuruluşlara devir edilmiştir.

•	 Kapatılan Belde Belediyeleri ve mahalleye dönüşen köyle-
rin mülkiyetinde bulunan toplam 35.882.692,79 m2 alan-
dan, 7.288.393,08 m2’si Büyükşehir Belediyesine devredil-
miştir, bu oran % 20,31’dir. 7.288.393,08 m2’lik bu alanın 
3.696.646.06 m2’si MEZARLIK YERİ OLUP, devredilen top-
lam alanın yarısını geçmektedir. İl Özel İdaresi mülkiyetinde 
bulunan toplam 735.596 m2 lik taşınmazların, Büyükşehir 
Belediyesine 327.431 m2’si devredilmiş olup, oranı % 45’tir.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararları

Devredilen toplam borç                                                   53.151.172,45 TL.
Aktarılan toplam tutar                                                         7.954.669,49 TL.

KALAN TOPLAM BORÇ                                                 45.196.502,96 TL.
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Bir kere daha belirtmek isteriz ki,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eskişehir ve Eskişehir halkına yapıl-
dığını düşündüğü bu haksızlıkla mücadeleye her türlü ortam ve zeminde de-
vam edecektir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın tüm gayreti, Eskişehirlilere 
ait mal varlığının Eskişehir’de ve Eskişehir halkının mülkiyetinde kalmasıdır. 
Hazine’ye ve diğer bakanlık kurumlarına devredilen mal varlıkları tamamen ba-
kanlık mülkiyetine geçecek, gerektiğinde Türkiye’nin başka bir bölgesine şehri-
ne gönderilebilecektir. Yapılan, Eskişehirlilere ait olanın Eskişehir’de kalmasının 
mücadelesidir. Eskişehir’in hakkını Yüce Türk Adaleti nezdinde aramaya sonu-
na kadar devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

    Sonuçta; 
•	 Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun, kapatılan İl 

Özel İdaresine ait birçok taşınmazı, dava dosyasını, borcu, 
taşıtları, tesisleri vs. paylaştırmalarında siyaseten yanlış 
yaptığı açıkça görülmektedir.

•	 İl Özel İdaresi tarafından ilçelerde toplam 5 halı saha yap-
tırılarak çeşitli kurumlara tahsis edilmiş, ancak yapımları-
na ilişkin kredi borçlarının tamamı Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesine devir edilmiştir.

•	 İl Özel İdaresi mülkiyetinde olan ve Sazova’daki arazi ile 
Vilayet Fidanlığı(evvelce verilen yargı kararlarına rağ-
men) hazineye devir edilmek suretiyle, Kültür Başkenti 
Ajansına 20- 25 yıllığına kiraya verilmiştir. Oysa ki, Kültür 
Başkenti Ajansının süresi 30 Haziran 2014 tarihinde sona 
ermiş ve tüzel kişiliği kalmamıştır.

•	 14 adet ambulans ve 18 adet panelvan araç kapatılan İl 
Özel İdaresi bütçesinden alınarak, diğer kurum ve kuru-
luşlara devir edilmiştir.

•	 Dava süreci devam eden 132 işçinin özlük haklarına dair 
dava dosyaları Büyükşehir Belediyesine devir edilmiş ve 
dava sonuçlanmadığı halde karşılığında para aktarılmış-
tır. Dava masrafları ve hak artışları da belediyeye yüklene-
cektir.

•	 Kapatılan İl Özel İdaresine ait tüm borçlar Büyükşehir Be-
lediyesine devir edilmesine rağmen,  gayrimenkul ve taşıt-
ların dağıtımında aynı hassasiyet gösterilmemiş ve yasanın 
amir hükümlerine ve bazı yargı kararlarına uyulmamıştır.

KOMİSYON ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE TEK YETKİLİ VALİ
Yasa, “Devir Tasfiye ve Paylaştırma 
Komisyonu” üyelerinin seçiminde 
Valilik Makamını yetkili kılarken bu 
durum yasada “Bu kanundaki devir, 
tasfiye ve paylaştırma işlemlerini 
yürütmek üzere vali tarafından, 
bir vali yardımcısının başkanlığın-
da, valinin uygun göreceği kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili 
belediye başkanlarının katılımıyla 
kurulur. Bu komisyona yardımcı ol-
mak üzere, valinin görevlendirmesi 
ile alt komisyonlar kurulabilir” şek-
linde yer almıştır. Buradan anlaşıla-
cağı üzere, komisyonun kimlerden 
oluşacağı, nasıl çalışacağı ve benzeri 
hususlar düzenlenmemiş, tüm yetki 
valiye bırakılmıştır. Eskişehir İl Özel 
İdaresi ve İlçe Özel İdare müdürlük-

lerinin taşınırlarının devrine ilişkin 
oluşturulan ve 24.03.2014 tarih ve 
2014/217 sayılı kararın altında ismi 
olan komisyon üyeleri; Vali yardım-
cısı başkanlığında, Tapu Kadastro 
17. Bölge Müdür Vekili, İl Özel İdare 
Genel Sekreteri, İl Defterdarı, İl Çev-
re ve şehircilik Müdürü, İl Milli Eğitim 
Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü 
ve Büyükşehir Belediye Başkanından 
oluşan 8 kişilik komisyonda, Büyük-
şehir Belediye Başkanılığı sadece 1 
oyla temsil edilmektedir. İddia edildi-
ğinin aksine ilçe belediye başkanları 
komisyonda yalnızca kendi ilçeleri ile 
ilgili paylaşımda bulunmakta, diğer-
lerinde yer almamaktadırlar. Komis-
yon kararlarının altında valinin imza-
sı bulunmaktadır.

DEVİR ALINAN BORÇLAR AKTARILAN TUTAR
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ESKİŞEHİR’E YENİ MEYDAN

Büyükşehir’in meydan düzenlemesi ve kavşak yapım 
çalışmaları sonrası bölge bambaşka bir görünüme 
kavuştu. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan ça-
lışmalar kapsamında kavşağın ortasında oluşturulan 
alana simgesel bir anıt grubu yerleştirilecek.

Yüksek Hızlı Tren’in şehrin ortasında kısmen yeraltına alınması çalışmaları 
kapsamında, İstasyon Köprüsünün yıkıldığı yerde Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan kavşak düzenlemesi yaya ve araç trafiğinde önemli bir rahatlama sağladı.

BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU
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Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında 
çiçeklendirme, ağaç dikim ve peyzaj çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, şehir içindeki çiçeklen-
dirme çalışmalarının yanı sıra 

çevre yolunda yaptığı yeşillendir-
me ve ağaç dikim çalışmalarına da 
hız kesmeden devam ediyor. Şehri 
rengârenk bitkilerle adeta bir çiçek 
bahçesine dönüştüren ekipler, Tek-
san Sanayi Sitesi önündeki alanda 
da ağaçlandırma ve peyzaj düzen-
leme çalışmalarını yürütüyor.
Yetkililer hava koşulları el verdiği 
sürece çalışmalarına devam ede-
ceklerini belirtirken, çalışma yapı-
lan alanlardaki bitkileri vatandaşla-
rımızın korumasını istediler.

BU ŞEHİRDE YAZ
BİR BAŞKA GÜZEL
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FETTAH TAMINCE: “RIxOS BAYRAğINI 
ESKIŞEHIR’DE DALGALANDIRMANIN 
HEYECANINI YAŞIYORUZ”
Rixos Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Fettah Tamince de, Rixos Hotels 
olarak önceliklerinin yeni ve farklı 
destinasyonları keşfederek bölgeye 
katma değer sağlamak olduğunu 
belirterek, “Turizm sadece yatak ve oda 
kapasitelerine bağlı bir sektör olmanın 
ötesine geçti. Tesislerin bulunduğu 
destinasyonun tarihi, kültürel ve 
sosyal dokusu da en az otelden alınan 
hizmet kadar önemli. Bu nedenle farklı 
projelerde de bir araya geldiğimiz 
Polimeks ile gerek tarihi, gerek kültürel, 
gerekse sosyal açıdan önemli bir şehrimiz 
olan Eskişehir’e adım atmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi.  
Antalya’dan Dubrovnik’e, Astana’dan 
Konya’ya, Dubai’den Davos’a, Sharm El 
Sheikh’ten Soçi’ye 3 kıtaya yayılan Rixos 
bayrağını tarihimizin önemli kentlerinden 
biri olan Eskişehir’de dalgalandırmanın 

heyecanını yaşadıklarını belirten 
Tamince, “Polimeks tarafından büyük 
bir özenle inşa edilen Bademlik’teki bu 
ödüllü projeyle Eskişehir’in turizm ve 
ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi. 

50 MILYON DOLARLIK ÖDÜLLÜ PROjE
Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri 
sayesinde kazandığı turistik alt yapısıyla 
Eskişehir’in ön plana çıkan merkezlerinden 
olan Odunpazarı Bedemlik’te, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen "Rixos Eskişehir" şehrin turizm 
potansiyeline büyük katkı yapacak. Ünlü 
Türk mimar Gökhan Avcıoğlu tarafından 
tasarlanan Rixos Eskişehir, 50 milyon 
dolarlık yatırımla hayata geçirildi.  
Konsepti itibariyle şehrin en büyük 
tesislerinden olan Rixos Eskişehir, toplam 
41 bin m2 alan üzerine doğa ile uyumlu 
olarak projelendirildi. Otel’de 104 adet 
standart oda, 34 adet Premium, 13 adet 
Suit, 4 adet Corner Suit, 4 adet Executive 
Suit, 2 adet Honeymoon Suit, 2 adet 
Hospitality Suit ve 1 adet Presidential Suit 

olmak üzere toplam 164 oda bulunuyor. 
Proje içerisinde ayrıca lobi bölümü, bin 
metrekare büyüklüğünde 2 konferans 
ve bin 900 metrekarelik 500 kişilik çok 
amaçlı salon bulunuyor. Toplam bin 
900 metrekare genel alanda a’la carte 
restoran, 4 adet bar, toplantı salonları, 2 
bin 200 metrekare alanda spa, hamam, 
fitness, yürüyüş yolları, yüzme havuzları, 
idari ofisler,satış üniteleri, açık ve kapalı 
otopark alanları yer alıyor.
Proje uluslararası ödüllere de layık 
görüldü. Otel, Kasım 2012’de dünya 
gayrimenkul sektörünün en prestijli 
ödülleri arasında gösterilen 2012 
Uluslararası Otel Ödülleri (2012 
International Hotel Awards) kapsamında 
“Highly Commended Hotel Architecture-
Europe” ödülünü aldı. 2013 yılında Green 
Good Design Award ile doğal yapıyla 
uyumlu tasarımı sayesinde ödüllendirilen 
proje, son olarak 2014 yılında The 
"international Hotel and Property 
Awards"  spa otel kategorisinde 2014 
tasarımları arasında yer aldı.
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Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter 
Feldmann arasında imzalanan “Eskişehir-Frankfurt Kardeş Şehir Anlaşması”nın 1’nci yılı kutlandı. Frankfurt’ta 150 yıldır kutlanan 
Geleneksel Höchst Şato Festivali (Höchst Schloss Fest 2014) bu yıl “Hoş geldin Eskişehir” (Willkommen Eskişehir) sloganıyla kutlandı. 
14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında kutlanan festivalin bu yılki onur konuğu Eskişehir olurken, Türk kültürü ve Eskişehir’e özgü 
kültürel değerler festivalde tanıtıldı.

Festivalde Eskişehir’i Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir yetkililerinden oluşan bir delegasyon temsil etti.

Frankfurt Anakent Belediye Baş-
kanı Peter Feldmann festivalin 

açılışında yaptığı konuşmada, Eski-
şehir ile kardeş şehir anlaşmasını bir 
yıl önce imzaladıklarını anımsatarak, 
“Eskişehir iki üniversitesi ve zengin 
kültür hayatı ile son derece modern 
bir kent. Eskişehir Türkiye’nin batı-
sında, 750 bin nüfusa sahip bir kent” 
diye konuştu. Eskişehir ile Frankfurt 
arasındaki bu yeni ortaklığa büyük 
önem verdiklerinin altını çizen Feld-
mann, “Festivalden sorumlu Höchs-
ter Derneklerinin yanına “Avrupalı 
Eskişehirliler Derneğini” de festival 
ortağı olarak aldık ve festivali “Hoş 
Geldin Eskişehir” sloganı ile oluştur-
manın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Açılışta Frankfurt’ta bulunamadığı 
için üzüntülerini dile getiren Büyü-
kerşen, “Frankfurt-Eskişehir dost-
luğunun birinci yılında bu önemli 
festival ile yeni ivmeler kazanaca-

ğını hayal ediyor ve önümüzdeki 
yıllarda bu güçle Türk ve Alman 
toplumun arasındaki ilişkilerin 
olumlu gelişeceğine inanıyorum 
”dedi. Festival açılışında Yılmaz 
Büyükerşen adına Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Canan 
Demir bir konuşma yaptı. Demir 
“Bu gelişimin sadece kentlerimiz 
arasında değil, sadece ülkeleri-
miz arasında değil, her şeyden 
önce Frankfurt’u yurt edinmiş 50 
bine yakın soydaşımızın Frank-
furt ile bütünleşmesine, kendi öz 
değerlerini de koruyarak yaşadığı 
topluma aidiyet duygusunun da 
güçlenmesine katkı sunacağına 
inanıyorum. Bu heyecanla emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, girişi-
mi tekrar kutluyor, hepinizi en 
kısa sürede kardeş kentiniz Eskişe-
hir’de selamlamaktan büyük mut-
luluk duyacağımı belirtmek istiyo-
rum” diyerek noktaladı.

Frankfurt’ta 150 yıllık festivalin ana teması

"HOŞGELDİN ESKİŞEHİR"
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BÜYÜKŞEHİR YAZ OKULLARI DOLUDİZGİN
Büyükşehir Belediyesi’nin ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaz tatillerini en iyi 
şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği Ücretsiz Yaz Okulları, Eskişehirlilerden 
yoğun ilgi görüyor. Çocuklar bir taraftan öğrenirken diğer taraftan eğleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilköğ-
retim çağındaki çocukların 

zihinsel ve fiziksel gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve yaz tatilleri-
ni en iyi şekilde değerlendirmele-
rini sağlamak amacıyla gerçekleş-
tirdiği yaz okullarının bu sene on 
birincisi düzenliyor. 7–14 yaş gru-
bu çocuklar için 21 farklı branşta 
kursların düzenlediği  ve 25 Tem-
muz’a kadar sürmesi planlanan 

yaz okullarında bu yıl müzik, resim, 
bilgisayar, yaratıcı düşünce, okuma 
teknikleri, jimnastik, izcilik, seramik, 
satranç, masa tenisi, voleybol, bas-
ketbol gibi birçok dalda kurs açıldı. 
Yaz Okullarına katılan çocuklar bir 
taraftan eğitici kurslarla bilgilerini 
pekiştirip yeni bilgiler öğrenirken 
diğer taraftan gerçekleştirilen kültür 
gezileriyle yaşadıkları şehri daha ya-
kından tanıma fırsatı yakalıyorlar.

ŞEHİR TİYATROLARI 
SOMALI ÇOCUKLARLA BULUŞTU

ANKARA SANAT KURUMU’NDAN 
ŞEHİR TİYATROLARI’NA BİR ÖDÜL DAHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-
yatrolarının 2013-2014 tiyatro sezonunda 
sahnelemeye başladığı “Nafile Dünya” adlı 
oyun, Ankara Sanat Kurumu 2013-2014 Ti-
yatro Ödülleri kapsamında En İyi Oyun Müziği 
ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatroları “İlk Aşk” 
adlı çocuk oyununu Soma’da-
ki çocuklarla buluşturdu.

Uzun yıllardır tiyatro alanında birçok kategoride ödül-
ler veren ve seçici kurulu, Atila Sav, Prof. Dr. Ayşegül 

Yüksel, Gülşen Karakadıoğlu, Doç. Dr. Türel Ezici, Doç. 
Dr. Filiz Elmas, Prof. Dr. Deniz Bozer, H. İlker Çetin, Şe-
nol Tiryaki ve Mehmet Nurkut İlhan’dan oluşan Ankara 
Sanat Kurumu, 2013-2014 dönemi Sanat Kurumu Tiyatro 
Ödüllerini belirledi. Belirlenen ödüller kapsamında Bü-
yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının “nafile Dünya” 
adlı oyununun bestelerini gerçekleştiren Ali Erel, En iyi 
Oyun Müziği ödülüne değer görüldü. Ankara Sanat Ku-
rumu, yeni tiyatro sezonunun açılmasıyla birlikte düzen-
leyeceği törenle, ödülleri sahipleriyle buluşturacak. 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-
yatroları Soma’da yaşayan ço-

cuklara moral vermek ve acılarını 
biraz olsun hafifletebilmek amacı 
ile bir turne gerçekleştirdi. 27 Ha-
ziran’da Soma merkezinde minik 
izleyicilerin karşısına çıkan Şehir 
Tiyatroları oyuncuları “İlk Aşk” adlı 

çocuk oyununu sahneledi. Etkinlikle ilgili açık-
lama yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönet-
meni Emre Basalak, “ Yaşanan facianın acılarını 
dindirmek elbette imkânsız. Bizler şehir tiyatro-
su sanatçıları olarak bu fevkalade üzücü olayın 
yaşandığı günden bugüne Soma’da yaşayan va-
tandaşlarımıza ve özellikle de somalı çocuklara 
nasıl destek olacağımızı düşünüp duruyoruz. 
Somalı miniklerin birkaç saatliğine de olsa yüz-
lerini güldürebilmek umudu ile Tiyatromuzun 
“İlk Aşk” adlı sevilen çocuk oyununu sahneledik. 
Tek dileğimiz bu tür acıların ülkemizde artık ya-
şanmamasıdır.” şeklinde konuştu.
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ES ÇOCUK EVİ’NDE MEZUNİYET HEYECANI
Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi’nde eğitimlerini tamamlayan 
çocuklar, düzenlenen törenle diplomalarını aldılar.

Büyükşehir Belediyesi’nin sos-
yal sorumluluk projelerinden 

olan ve Avrupa Birliği Projesi kap-
samında kurulan Es Çocuk Evi’nde 
iki yıllık okul öncesi eğitimlerini 
tamamlayan minikler hayatların-
daki ilk diplomalarını aldılar. Dü-
zenlenen mezuniyet törenine Bü-
yükşehir Belediyesi bürokratları, 
öğrenci velileri ve davetliler katıldı. 
Diplomalarını alan çocukların me-
zuniyet sevinci görülmeye değerdi. 
Çocuklar, diploma töreni öncesi 
sergiledikleri dans gösterileri, şar-
kılar ve şiirlerle törene gelenlere 
eğlenceli dakikalar yaşattılar.

MASAL ŞATOSUNA
ZİYARETÇİ AKINI
Büyükşehir Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği Masal Şatosu, 
ziyaretçi akınına uğruyor. Sa-
zova Bilim Kültür ve Sanat 
Parkı’nda bulunan Masal Şa-
tosu’nu ziyaret edenlerin sayı-
sı 350 bin kişiyi aştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen’in çocuklara armağanı olan ve ço-

cukların masalları yaşayarak öğrendikleri Ma-
sal Şatosu’nu görmek isteyenler, güzel havayı 
fırsat bilerek Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na 
akın ediyor. 9 Mart’ta kapılarını ziyarete açan 
Masal Şatosu hafta sonunu değerlendirmek 
isteyen Eskişehirlilerin ve Eskişehir’i görmeye 
gelen turistlerin ilk tercihlerinden oluyor. 
Pazartesi günleri hariç haftanın her günü va-
tandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Masal 
Şatosu, dört ay gibi kısa bir sürede 350 bin zi-
yaretçi ağırladı.
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YARI MARATON VE 10K KOŞUSUNA BÜYÜK İLGİ
New Balance spor giyim firması tarafından organize edilen ve Büyük-
şehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen yarı maraton ve 10K koşusu-
na yurt içi ve yurt dışından 7’den 77’ye binin üzerinde sporcu katıldı. 

New Balance firması tarafından 
geçtiğimiz yıl ilk defa yapılan 

ve bu yıl geleneksel hale getirilen Es-
kişehir yarı maraton ve 10 K koşu et-
kinlikleri büyük ilgi gördü. 1 Haziran 
Pazar günü startını Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 
verdiği koşu Atatürk Bulvarı’ndan 
başladı. Sporcular, Ulusal Egemenlik 
Bulvarı’nı takiben Bilim Kültür Sanat 
Parkı içinden devam ederek, tekrar 
aynı güzergâhtan Atatürk Bulvarı tö-
ren alanı önünde bitiş çizgisini geç-
tiler. 7’den 77’ye Türkiye çapından ve 

yurt dışından binden fazla amatör ve 
profesyonel sporcunun katıldığı şenlik 
havasında geçen yarı maraton koşusu 
sonucunda erkeklerde Fetene Alemu 
Regasa, kadınlarda ise Rahime Çotuk 
Kolay birinciliği göğüsledi. 10K koşu-
sunda ise erkeklerde Aykut Taşdemir, 
kadınlarda da Hasnaa El Bouazzaouı 
birinci oldular. 75 yaş üstü kategoride 
ise 1934 doğumlu Mehmet Emin Ka-
raboğa en iyi dereceyi elde ederek tüm 
sporcuların takdirini kazandı. Yarışlar 
sonunda dereceye girenlere madalya 
ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli spor 
dallarında düzenlediği ücretsiz spor yaz 
okulları yüzlerce öğrenciye kapılarını 
açtı. 23 Haziran Pazartesi günü başlayan 
spor yaz okulları eğitimlerine yoğun ka-
tılımla devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR SPOR YAZ OKULLARINA YOğUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi’nin, 
6-17 yas arası çocukların 

ve gençlerin boş zamanlarını 
en verimli şekilde geçirmeleri 
ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri 
amacıyla düzenlediği ücretsiz 
spor yaz okullarında, futbol, 
basketbol, hentbol, optimist, 
kano, atletizm, voleybol, halk 
oyunları, satranç, taekwon-do, 

jimnastik, fitness ve aerobik 
branşlarında eğitim veriliyor. 
Gökmeydan spor salonu, Por-
suk spor salonu, Haller Sağ-
lıklı Yaşam Merkezi ve Bilim 
Sanat ve Kültür Parkı’nda bu-
lunan su sporları merkezinde 
eğitim alan gençler, Büyükşe-
hir Belediyesi’ne ve eğitim ve-
ren hocalarına teşekkür etti.
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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER YETİŞİYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü adına sahibi:
Oğuzhan ÖZEN

Yazı İşleri Müdürü:
Deniz KAPLAN

Haber - Hazırlık
Evren ÇELİKEL

Veysel DEMİRAL

Tasarım
Hazal YILDIRIM

İletişim Adresi:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Arifiye Mah. İki Eylül Cad. No: 53 

ESKİŞEHİR
Tel: (0. 222) 211 55 00 - 1218

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

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Gönül-
lü İtfaiyeci Eğitim Seminerleri tamamlandı. Gönüllülük esası ile itfaiye-
cilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluk eğitimlerinin yer al-
dığı seminerleri tamamlayan “Gönüllü İtfaiyeciler” sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
iresi Başkanlığında düzenlenen 

eğitim seminerlerinde, İtfaiye Çavuşu 
Ahmet Duran Çetin ve İtfaiye Eri Ali 
Osman Karaca tarafından Gönüllü 
İtfaiyecilere; moral motivasyon, itfa-
iyecilik mevzuatı, yangın yerindeki 
tehlikeler, araç ve malzeme bilgisi, sön-
dürme maddeleri ve teknikleri, arama 
kurtarma bilgisi, yangın önleme bilgi-
si, itfaiye araç ve malzeme bilgisi, ekip 
çalışması ve müdahale tatbikatları ile 
etkili iletişim konularında iki hafta 
süren 40 saatlik teorik eğitim verildi. 
Gönüllü itfaiyecilik seminerine katılan 
36 gönüllü aldıkları eğitimin sonrasın-
da hazırlanan sınavlarda başarı göste-
rerek Gönüllü İtfaiyeci kimlik kartını 
almaya hak kazandı.

PLAJ SEZONU AÇILDI
Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Park içinde yer 
alan yapay plajda yürüttüğü hazırlık çalışma-
ları tamamlandı. Plaj, 21 Haziran’dan itibaren 
kent halkının kullanımına açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kent 
halkı ile şehir dışından ge-

len turistlerin büyük beğenisini 
toplayan ve yaz boyunca kul-
lanılan yapay plajdaki hazırlık 
çalışmalarını tamamladı. 21 
Haziran’da halkın kullanımına 
açılan plaj, yaz sezonu boyun-
ca sabah 10.00 ile akşam 18.00 
saatleri arasında hafta içi 5 lira, 
hafta sonu 16 yaş altı için 5 lira, 

16 yaş üstü için ise 10 lira kar-
şılığında hizmet veriyor.
Ayrıca, 23 Haziranda başlamış 
olan ve 6-17 yaş vatandaşların 
katılabileceği hafta içi yüzme 
kurslarına da kayıtlar yine Kent 
Park’ta bulunan kapalı yüzme 
havuzunda devam ediyor. Bu-
nun yanı sıra hafta sonu vatan-
daşlar 20 lira karşılığında açık 
havuzdan da faydalanabilirler.
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Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı 236 19 70
Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağı 313 00 19


