
Kurtuluş Savaşı döneminde Eskişehir’i anlatan, tarihi belgeler ile teknolojinin harmanlanarak Eskişehirlilerin hizmetine sunulduğu Kurtuluş Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 10 
Kasım Uluönder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü anma etkinlikleri 
kapsamın tiyatral ‘Sarı Zeybek 
Senfonisi’ ile Eskişehirlilere 
 duygu dolu bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi her sene 
olduğu gibi bu yıl da muharrem 
ayı dolayısıyla  şehir merkezinde 
ve üniversite kampüs girişlerinde 
vatandaşlara ve öğrencilere aşure 
ikramında  bulundu.

Büyükşehir Belediyesi spora ve 
sporcuya verdiği desteği açtığı spor 
merkezleri ile sürdürüyor. Son olarak 
Bursa Caddesi  üzerinde  açılan Şirin-
tepe Spor Merkezinden vatandaşlar 
ücretsiz faydalanabiliyor.

SARI ZEYBEK SENFONİSİ BÜYÜLEDİMUHARREM AYINDA ANLAMLI İKRAM ŞİRİNTEPE SPOR MERKEZİ AÇILDI
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Dünya’nın dört bir yanından önemli şehirler 
ile kardeş şehir protokolü imzalayan 
Büyükşehir Belediyesi, Girne’den sonra 
Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa ile de 
kardeş şehir oldu.

ESKİŞEHİR’İN YENİ
KARDEŞ ŞEHRİ LEFKOŞA

Haberin devamı sayfa 3'te

Haberin devamı sayfa 6'da

Büyükşehir Belediyesi evden 
çıkamayacak durumda olan 
yaşlı, hasta ve engellilere 
yönelik ücretsiz evde bakım 
hizmetlerine aralıksız devam 
ediyor. 

SEVGİ ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Tarihe ışık tutan belgeler ile milli mücadele ruhunu yaşatacak olan müze açıldı.

ESKİŞEHİR KURTULUŞ MÜZESİ’NE KAVUŞTU



Dünya’da 23 şehrin üye olduğu Bina-
larda Enerji Verimliliği Platformu’na 
6 pilot ilden biri olarak Türkiye’den 

seçilen Eskişehir, platform kapsamındaki 
çalışmalarını sürdürülebilir şehirler, 
hareketlilik, kentsel gelişme ve iklim deği-
şikliği alanında çözümler geliştiren Dünya 
Kaynakları Enstitüsü (WRI) ile yürütüyor. 
Bu kapsamda sektördeki paydaşları bir 
araya getirmeyi amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Binalarda Enerji Verimliliği 
İçerik Geliştirme Çalıştayı’ düzenledi.
Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen, Vali Yardımcısı Ömer 
Faruk Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Temsilcisi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Temsilcisi, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet Ataç, WRI Türkiye Sür-
dürülebilir Şehirler Direktörü Arzu Tekir, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Engin Çakmak, Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, sivil toplum kuruluşları ve 
odalar ile sektörden yetkililer katıldı. 
Açılışta konuşma yapan Başkan Büyü-

kerşen, yaşlı dünya üzerinde yaşamımızı 
sağlayan temel fonksiyonları hızla yitirdi-
ğimizi ifade etti. Büyükerşen “Bu sürecin 
tersine çevrilmesi ve yavaşlamasına kat-
kıda bulunmamız yine bizim sorumluluğu-
muzda. Yerel yönetimlerin bina verimliliği 
hakkında politika geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen bu çalıştay son derece 
önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak 
gerçekleştireceğimiz Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin bu kapsamda uygulama alanı 
olmasını bir fırsat olarak görüyorum. 
Türkiye’de ilklere imza atan bir şehir 
olarak yeni yol haritaları çiziyoruz. Biz bu 
dünyayı çocuklarımız ve torunlarımızdan 
emanet aldık. Dünyamıza en iyi şekilde 
bakmalı ve bu emaneti en güzel şekilde 
sahiplerine bırakmalıyız” dedi. Eskişe-
hir’in hem kendisi hem de dünya adına 
önemli bir misyon üstlendiğini belirten 
Büyükerşen, çalıştayda emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 
Direktörü Arzu Tekir ise ‘Öğrenen Şehirler 
Küresel Ağı’nda olan yenilikçi ve gelişime 

açık bir şehir olan Eskişehir ile birlikte 
olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Çalıştaya Washington’dan katılım gös-

teren WRI Bina Verimliliği Yöneticisi Eric 
Mackres ise, enerji verimliliği alanındaki 
iyi uygulamaların takip edilmesi halinde 

binalarda enerji ihtiyacının 2050 yılına 
kadar tüm dünyada üçte biri kadar azaltı-
labileceğini vurguladı.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI

YUNUS EMRE SANAT ÖDÜLÜ

BÜYÜKERŞEN’İN

Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir şehircilik çalışmaları kapsamında binalarda enerji verimliliğini desteklemek ve iş birlikleri için 
uygun ortam yaratmak amacıyla sektördeki paydaşları bir araya getiren ‘Binalarda Enerji Verimliliği İçerik Geliştirme Çalıştayı’ düzenledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ödüllerine bir yenisini 
daha ekledi. Eskişehir Sanat Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen “Yunus Emre Şiir Buluşması ve Sanat Ödülleri” töreninde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yunus Emre Sanat ödülüne layık görüldü.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Yunus Emre Şiir Buluşması ve Sanat 
Ödülleri’nin sekizincisi Eskişehir Ticaret 
Odası salonunda gerçekleştirildi. Düzen-
lenen törende seçici kurul Başkan Yılmaz 
Büyükerşen'i Yunus Emre'ye sahip çıkan 
etkinlikler ve projeler gerçekleştirdiğin-
den dolayı sanat ödülüne layık gördü.
Başkan Büyükerşen’in kardeş şehir 
protokolü imzalamak için Kuzey Kıbrıs’ta 

olmasından dolayı ödülü Başkan Vekili 
Ahmet İlker aldı. Ahmet İlker törende yap-
tığı konuşmada, “Yunus Emre bu şehrin 
en büyük değerlerindendir. Başkanımız 
Büyükerşen de Yunus Emre’ye sahip 
çıkmak ve Yunus Emre bilincini gelecek 
kuşaklara aktarabilmek adına her türlü 
çalışmanın arkasında olmaya devam 
edecektir” dedi. 
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ESKİŞEHİR’İN YENİ KARDEŞ ŞEHRİ LEFKOŞA

BÜYÜKERŞEN’DEN KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ZİYARET

KKTC MECLİS BAŞKANI VE BAŞBAKANINI ZİYARET ETTİ

Dünya’nın dört bir yanından önemli şehirler ile kardeş şehir protokolü imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Girne’den sonra Kuzey Kıbrıs’ın 
başkenti Lefkoşa ile kardeş şehir anlaşması imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Kıbrıs’a giderek anlaşmaya imza attı. 

Lefkoşa ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzalamak ve daha önce protokolü imzalanan Kardeş Şehir Girne’yi ziyaret etmek için Kuzey Kıbrıs’a 
giden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Yılmaz Büyükerşen ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan sonra 
Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

Kardeş şehirler ağını güçlendiren Es-
kişehir Büyükşehir Belediyesi Kuzey 
Kıbrıs’ta Girne’den sonra Lefkoşa ile 

de kardeş şehir oldu. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Genel Sek-
reter Mehmet Engin Çakmak, Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyeleri Abdülkadir Adar 
ve Rahime Turan ve Kent Konseyi Başkanı 
Nuray Akçasoy ile Kıbrıs’a giderek proto-
kole imza attı. 
Kardeş Şehir protokollerinin bir imzadan 
öte iki şehir arasında kurulacak sosyal, 
kültürel, ekonomik ve ticari alanda önem 

taşıdığını ifade eden Başkan Büyükerşen, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başken-
ti olan Lefkoşa ile kardeş şehir olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet 
Harmancı ise Türkiye’de belediyecilik 
anlamında herkesin örnek aldığı Yılmaz 
Büyükerşen’i Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur 
duyduklarını belirtti.
Harmancı, Anadolu’da kültür ve turizm 
şehri haline gelen Eskişehir ile iyi ilişkiler 
kurarak ortak projelere imza atmak 
istediklerini ifade etti. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  
 Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.
‘Kardeş Şehir’ anlaşması imzalamak 
üzere KKTC’ye giden Başkan Büyükerşen 
ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Türk 

Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile 
birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 
nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Akıncı, Eskişehir ile Lefkoşa 
ve Girne’nin kardeş şehir olmasının 
sosyo-kültürel açıdan üç şehre de katkı 
sağlayacağını ifade etti.

KKTC Meclis Başkanı Siber, Eskişehir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Mecliste 
yapılan görüşmede Meclis Başkanı Siber, 
konuşmasında yerel yönetimlerin başarısının 
ülkenin başarısı olduğunu vurguladı. Siber 
“Belediyelerin başarısı kamudaki başarıyla 
pekiştiğinde hep birlikte daha güzele doğru 
adımlar atılacaktır. Çevre sorunları başta 
olmak üzere yerel yönetimlerde yaşanan so-
runların aşılmasında karşılıklı işbirliklerinin 
geliştirilmesi çok önemli. Gelişme sadece 
yüksek binalar yapmakla olmaz. Gelişmek 

ancak şehirlerin dokusunu koruyarak ve 
ortak duyarlılıkla mümkün olacaktır” dedi.
Başkan Büyükerşen ve Eskişehir Heyeti daha 
sonra KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün 
tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan 
Başbakan Özgürgün, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ülkedeki belediyelerle olan 
işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Bu gibi gelişmelerin gurur ve mutluluk 
verici olduğunu ifade eden Özgürgün, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasındaki işbirliğinin gelişmesi için böylesi 
birlikteliklerin önemini vurguladı. 

Bu vesile ile Yılmaz Büyükerşen’i ülkede gör-
mekten de son derece memnun olduğunun 
altını çizdi. 
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen de kabulde yaptığı konuşmada, Lefkoşa 
Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi ile kardeş 
şehir protokolü imzalamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Büyükerşen, ‘Kardeş 
Şehir’ ilişkisinin önemine vurgu yaptı ve bu 
ilişkilerinin bir formaliteden ibaret olmadığını 
ifade ederek, KKTC ile diplomasiden öte bir 
soydaşlık ilişkileri bulunduğunu söyledi.
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İlçe merkezlerinde bulunan ana cadde-
lerde çalışmalarını sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesine bağlı ekipler Beyliko-

va İlçesi İstasyon Caddesi’nde zemin iyi-
leştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 
kış aylarında vatandaşların rahat ede-

bilmesi için çalışmalarına hız verdi. Ger-
çekleştirilen çalışmalardan dolayı büyük 
memnuniyet duyan Beylikova halkı, ana 
yolları asfaltlayarak kendilerini toz çile-
sinden kurtaran Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler.

Çalışmalar hakkında ekiplerden sık sık bil-
gi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yıl-
maz Büyükerşen, Beylikova’ya giderek ger-
çekleştirilen çalışmaları Beylikova Beledi-
ye Başkanı Özkan Alp ile birlikte yerinde in-
celedi. 
Başkan Büyükerşen’i Beylikova’da ağırla-
maktan büyük mutluluk duyduğunu ifade 
 eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp 

“Büyükşehir Belediyemiz ilçemizin asbest 
içeren eski içme suyu hatlarını ve kanali-
zasyon hatlarını yeniledikten sonra şim-
di de sorumluluk alanındaki caddelerin as-
faltını yenileme çalışmalarına gerçekleş-
tirdi. Yılmaz Büyükerşen'e ilçemize hizmet-
lerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.  
Başkan Büyükerşen ise, Büyükşehir Bele-
diyesi olarak tüm ilçelerde yoğun bir çalış-

ma   içinde olduklarını vurgulayarak, "Yılla-
rın biriken sorunlarını sınırlı bütçe imkân-
larına rağmen çözüme kavuşturmak için 
çalışıyoruz. Eskişehir İl Sınırı içinde birçok 
bölgede yol yapım çalışmalarımız da hız-
la devam ediyor. Bu çalışmalarımıza şimdi 
de Beylikova İstasyon Caddesi’ni ekledik. 
İstasyon Caddesi kısa bir süre içerisinde 
baştan sona yenilendi” şeklinde konuştu.

BEYLİKOVA ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLARDAN TAM NOT
Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları tamamlanan ilçelerde üstyapı çalışmalarını da görev ve sorumlulukları çerçevesinde sürdürüyor. 
Yapılan çalışmalar en çok ilçe halkının yüzünü güldürüyor. Son olarak Beylikova'nın ana caddesi niteliğinde olan İstasyon Caddesi de 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’ten Başkan Büyükerşen’e teşekkür 
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Yeni stadyum çevresinde gerçekleştirilen 
çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları sı-
rasında sökülen ağaçlar, Büyükşehir Be-

lediyesi Park Bahçeler ekipleri tarafından sera-
larda korunma altına alındı. Ekipler çalışmala-
rın başlayacağı alanlardaki ağaçları zarar ver-
meden sökerek, bakımlarını yapmak üzere  ESKİ 
yanında bulunan Park Bahçeler seralarına gö-

türdü. Park Bahçeler yetkilileri hiçbir şekil-
de yeşile ve doğaya zarar vermeden çalışma-
ları gerçekleştirdiklerini ifade ederek ağaçla-
rın bakımlarının gerçekleştirilmesinin ardından 
gerekli görülmesi halinde stadyum çevresinde 
veya şehrin muhtelif yerlerindeki parklara tek-
rar dikileceğini belirttiler. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamın-
da çevre yolu üzerinde orta refüjde otomatik sula-
ma sistemi kurulması, ağaç, çalı dikimi ve çim ekimi 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler ayrıca 
çevre yolu üzerindeki kavşaklarda ve orta refüjler-

de mevcut süs bitkileri arasındaki kurumuş otları te-
mizliyor. Çalışmalar ile çevre yolunu kullanan sürü-
cülerin görüş açılarını kolaylaştırmayı amaçladıkla-
rını ifade eden yetkililer, çalışmaların tamamlanma-
sı ile çevre yolunun yeşil ve modern görünümüne ka-
vuşacağını belirttiler. 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde kaldırım çalışmaları tamamlanan bölgelere ağaç dikimi ger-
çekleştirdi. İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde kısa bir süre önce Büyükşehir ekiplerinin başlattığı bozuk ve hasarlı kaldırımların yeni-
leme çalışmalarının ardından, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de caddeyi yeşillendirme işlemlerini tamamladı. 

STADYUM YOLUNDA SÖKÜLEN AĞAÇLAR PARK BAHÇELERE

BÜYÜKŞEHİR ÇEVRE YOLUNU YEŞİLLENDİRİYOR

Büyükşehir Belediyesi yeni stadyum çevresinde gerçekleştirdiği 
yol çalışmaları sırasında sökülen ağaçları Park Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı seralarına götürerek bakımlarını gerçekleştiriyor. 

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 
ekipleri çevre yolunda kavşak ve orta refüjlerde yeni yeşil alanlar 
oluşturuyor ve  mevcut yeşil alanların bakımını gerçekleştiriyor. 

Büyükşehir Belediyesi Eskişehir’i yeşillendirmeye de-
vam ediyor. Ekipler Tepebaşı İsmet İnönü 2 Caddesi’nde 
kaldırımların yenilenme çalışması ile orta refüjü tama-
men değiştirilen caddeye , 400 adet yapraklı  akağaç 
dikerek caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu. 

İSMET İNÖNÜ CADDESİ
AĞAÇLANDIRILDI
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Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde bakım hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 

Engelli Dostu Büyükşehir Belediyesi engelleri aşan bir projeye daha imza 
attı.  Proje kapsamında Engelli Hizmetleri Biriminin öncülüğünde engelliler ve 
gönüllüler bir araya gelerek engelleri kaldırmak için beraber hareket edecekler.  

Büyükşehir Belediyesi engelli 
vatandaşlara yönelik hayata 

geçirdiği projelere bir yenisini 
daha ekledi. Büyükşehir Beledi-

yesi Engelli Hizmetleri Birimi, engel-
li vatandaşları yaşadıkları sorunlar 

karşısında onlara destek olacak 
gönüllülerle buluşturmak amacıyla yeni 
bir proje geliştirdi. ‘Engelliler Gönüllülerini 
Arıyor’ projesi dört aşamadan oluşacak 
ve projenin ilk aşamasında, farklı 
engelli grupların gereksinim alanları ve 
ideal davranış modelleri belirlenecek. 

Projenin ikinci aşamasında, engelliler kendi engel 
grupları ile ilgili olarak gönüllülere eğitim verecek. 
Her hafta farklı bir engel grubu, gönüllülerle eğitimini 
gerçekleştirecek. Eğitimlerde karşılaştıkları sorunla-
rı, karşılarına çıkan engelleri, gereksinim duydukları 
iletişim şeklini, davranış modellerini ve gönüllülerden 
ne beklediklerini anlatacaklar. Projenin üçüncü aşa-
masında tüm engelliler ve gönüllüler büyük buluşma 
ile bir araya gelecek ve engelli gönüllü platformunu 
oluşturacak. Projenin son aşamasında ise engelliler 
gönüllüye ihtiyaç duyduklarında, oluşturulan gönüllü 
ağından gönüllülerle iletişime geçecekler ve engelle-
ri beraber aşacaklar.

ENGELLİLER
GÖNÜLLÜLERİNİ ARIYOR!

SEVGİ ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Engelleri Aşan Proje

Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı’na 
bağlı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda başlattığı 
‘Sevgi Eli Uzatıyoruz’ projesinde ihtiyacı 
olan vatandaşlara ücretsiz bakım hiz-
meti veriyor. Tırnak bakımı, saç ve sakal 
traşı gibi hizmetlerin verildiği projeden, 
yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yüzden 
fazla ihtiyaç sahibine düzenli olarak 

ulaştıklarını ve program dâhilinde 
ücretsiz olarak istedikleri bakımların 
yapıldığını ifade ettiler. Hasta ve yaşlı 
yakını vatandaşlar ise verilen hizmetten 
çok memnun olduklarını belirterek 
sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet 
eden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler. Yetkililer evden çıkamayacak du-
rumda olan vatandaşların 0 535 106 62 
91’i arayarak bu hizmetten faydalanmak 
için kendileri ile iletişime geçebilecekle-
rini belirttiler. 
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Çocukların hayallerini süsleyen Masal Şatosu’nda açılan atölyelerde çocuklar yeni bilgiler, 
beceriler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara aşure dağıttı. 

MUHARREM AYINDA ANLAMLI İKRAM

MASAL ŞATOSU EĞLENEREK ÖĞRETİYOR

Masal Şatosu’nun yıl içinde bahar ve güz aylarında 
gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katılan çocuklar 
becerilerini geliştirerek, kendi eserlerini üretmenin 
mutluluğunu yaşıyorlar. 7-15 yaşlarındaki çocukların ka-
tıldığı jimnastik, origami, rüzgârgülü, illüzyon, kumbara 
yapımı ve renkli taş atölye çalışmalarına yüzlerce çocuk 
katılıyor. Masal Şatosu eğitmenleri tarafından verilen 
atölyelerde el becerilerini geliştiren, yeteneklerini 

keşfeden çocuklar, birlikte başarmanın ve paylaşmanın 
mutluluğunu yaşıyorlar. 
Atölye çalışmalarının çocukların boş zamanların 
değerlendirmeleri, yetenek kazanmaları ve geleceğe 
hazırlanmaları açısından önemli olduğunu ifade eden 
veliler, çocuklara bu imkanı sağladığı için Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Hamamyolu, 
Köprübaşı ve Espark Alışveriş Mer-
kezi önünde muharrem ayı dolayısı 

ile vatandaşlara aşure dağıttı. Öğrencileri 
de unutmayan Büyükşehir Belediyesi 
Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi girişlerine kurduğu 
 standtlarda öğrencilere de ikramda bu-
lundu. Aşureleri alan vatandaşlar anlamlı 
ikramdan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve belediye 
çalışanlarına teşekkür ettiler. 
Başkan Büyükerşen ise muharrem ayı 

dolayısı ile yayınladığı mesajda “Savaş-
manın haram kılındığı, birlik ve bera-
berliğin vücut bulduğu Muharrem ayının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ra-
mazan ayının dışında tutulan oruçların 
en faziletlisi Muharrem ayında tutulan 
oruçlardır diyen peygamberimiz Hz. 
Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin başta 
olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet 
ve hürmetle anıyor, bu ay yapacağımız 
tüm duaların İslam coğrafyasına barış ve 
huzur getirmesini diliyorum” dedi. 
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosu tarafından verilen 
konsere Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Abdulkadir Adar, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Engin 
Çakmak, belediye bürokratları ile Eski-
şehirliler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk’ün 
dost masalarında, uzun tren yolculuk-
larında dinlediği şarkılarla duygulanan 
konuklar, marşlarla coştular ve koroya 
eşlik ettiler. Orkestra Şefi Ata Sevin ve 
korosu seslendirdikleri birbirinden özel 
eserler ile sanatseverlere doyumsuz bir 
gece yaşattılar. Konserin son bölümünde 
10.Yıl Marşını, ellerinde Türk bayraklarıyla 
söyleyen koroya, salonu dolduran Eski-
şehirliler büyük bir coşkuyla eşlik ettiler. 
Büyük beğeni toplayan konserin sonunda 
Şef Ata Sevin ve korosu dakikalarca 
ayakta alkışlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Büyükşehir 
Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Eskişehirlilere ‘Cumhuriyet 
Bayramı Özel Konseri’ ile türkü ziyafeti çekti. Atatürk Kültür Sanat 

ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konsere Eskişehirli müzikseverler 
büyük ilgi gösterdi. Şef Ali Erdoğdu’nun yönettiği Türk Halk Müziği 
Korosu, konserde izleyicileri türkülerle buluşturdu. Mozart’ın Türk 
Marşı ve Ali Ekber Çiçek’in ‘Haydar Haydar’ isimli türküsünü başarıyla 
seslendiren saz sanatçıları uzun süre alkışlandı. Konseri izleyenler 
son bölümde söylenen Türkiyem şarkısına büyük bir heyecan ve 
coşkuyla eşlik ederken, finalde ise Türk Halk Müziği Korosu ellerinde 
Türk bayraklarıyla vatandaşlar ile birlikte 10. Yıl Marşı’nı seslendirdiler.

Sevdiği Şarkılar Duygulandırdı
ATATÜRK’ÜN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk’ü Anma Programı kapsamında 
düzenlediği Ata’nın sevdiği şarkılar konseri, Eskişehirlilere duygu dolu bir gece 
yaşattı. Atatürk’ün sevdiği şarkılar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Korosu tarafından, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde seslendirildi.

TÜRKÜLERLE COŞTULAR
ESKİŞEHİRLİLER CUMHURİYET BAYRAMI'NDA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Korosunun, ‘Cumhuriyet 
Bayramı Özel Konseri’nde müzikseverler türkülerle, hüznü ve coşkuyu birlikte yaşadı. 
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SARI ZEYBEK SENFONİSİ BÜYÜLEDİ
Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Uluönder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamın tiyatral ‘Sarı Zeybek Senfonisi’ 
Eskişehirlilere duygu dolu bir gece yaşattı.  Eskişehir’in yetiştirdiği Orkestra Şefi Kıvanç Tepe’nin düzenlemelerini gerçekleştirdiği, Fahir 
Atakoğlu’nun bestelediği "Sarı Zeybek" konseri, Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası ve Bursa Dünya Müziği Derneği Gençlik Korosu ile 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de izlediği konserde Atatürk’ün hayatı tiyatral bir anlatımla sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası Şef Kıvanç Tepe’nin 
hayata geçirdiği tiyatral anlatımlar 

eşliğinde Atatürk’ün hayatından bölüm-
lerin yer aldığı, “Ata’yı Anma Konseri” 
Eskişehirlileri büyüledi. Bursa Dünya 
Müziği Derneği Gençlik Korosu’nun da yer 
aldığı konser sonunda sanatçılar ayakta 
alkışlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’in de izlediği ve tüm 
biletlerin günlerce önceden bittiği konser, 
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür 
Sarayında gerçekleştirildi. Eskişehir’in 
yetiştirdiği Samsun Devlet Opera ve 
Balesi Orkestra Şefi Kıvanç Tepe’nin, Fahir 
Atakoğlu’nun Live in İstanbul albümünde 
ve Can Dündar’ın Sarı Zeybek belgese-
linde yer alan eserlerinden yola çıkarak 

hayata geçirdiği konserin metinlerini 
Şahan Gürkan yazdı. Konsere anlatımı ile 
Leyla Ceren Koç  ve Şahan Gürkan renk 
katarken, Enver Töre Atatürk’ü, Leyla 
Ceren Koç Fikriye Hanım’ı, Ayşe Ceylan 
Zübeyde Hanım’ı canlandırdı.
Atatürk’ün hayatından kesitlerin yer 
aldığı konserde sırasıyla uluslararası 
üne sahip besteci Fahir Atakoğlu’nun 
Umut, Lal, Ses ve Nefes, Medcezir, Sultan, 
Demirkırat, Fikriye ve son olarak da Sarı 
zeybek isimli eserleri seslendirildi.
Senfonilere büyük ilgi gösteren Eskişehir-
liler, anlatımların ve müziğin büyüleyici 
ortamında soluksuz izledikleri konser 
sonunda sanatçıları ayakta alkışladılar. 
Başkan Büyükerşen konser sonunda 
kulise giderek tüm sanatçıları tebrik etti 
ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ESKİŞEHİRLİLER BU ORKESTRANIN KIYMETİNİ BİLSİN” 
Ünlü Caz Sanatçısı Kerem Görsev’den Senfoni Orkestrası’na Övgü

         Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın Kerem Görsev Trio ile verdiği ‘Caz Gecesi’ konserinde muhteşem bir gece 
yaşandı. Başkan Büyükerşen ve gazeteci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun da izlediği konserde sanatseverler caza doydu.

Sezona Zülfü Livaneli’yi konuk ede-
rek başlayan Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası hız kesmeden 
ünlü isimlerle konserlerine devam 
ediyor. Dünyanın sayılı senfoni 
orkestralarıyla konserler veren caz 
müziğinin ünlü ismi Kerem Görsev 
Trio, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir 
konsere imza attılar.
Orkestra şefliğini Ender Sakpınar’ın 
yaptığı Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi’ndeki, ‘Caz Gecesi’ 
konserinde Eskişehirliler salonu 
tamamen doldurdu. Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen ve gazeteci-yazar Tuluhan 
Tekelioğlu’nun da izlediği konser, 
‘A Morning in New York’ parçası ile 
başladı. ‘I Remember Your Face’ ve 
‘Simple Life’ caz eserlerinden sonra 
Kerem Görsev, Ferid Odman ve Ka-
ğan Yıldız’dan oluşan Kerem Görsev 
Trio, ‘One Way’ isimli caz parçası ile 
izleyicileri coşturdu.
Piyanoda Kerem Görsev, davulda 
Ferid Odman ve kontrabasta Kağan 
Yıldız gösterdikleri harika perfor-
manslarıyla Eskişehirli caz severleri 
mest ettiler.  

Konser sonunda Eskişehirlilerin çok 
şanslı olduğunu belirten Görsev 18 
yıl sonra geldiği kentin çok değiş-
tiğini ifade ederek, “Şehrin başka 
bir solukla Başkan Büyükerşen ile 
yönetilmesinde bunun etkisi büyük. 
Biletleri günler öncesinde tükenen 
dolu bir salonda, cazı seven ve 
bilen bir orkestra ile çalmak beni 
heyecanlandırıyor. Orkestra çok 
genç ve dinamik sanatçılardan olu-
şuyor. Eskişehirliler bu orkestranın 
kıymetini bilsin” şeklinde konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Korosunun, ‘Cumhuriyet 
Bayramı Özel Konseri’nde müzikseverler türkülerle, hüznü ve coşkuyu birlikte yaşadı. 



Büyükşehir Belediyesi spor 
merkezilerine bir yenisini daha 
ekledi. Şirintepe Mahallesi Bursa 

Caddesi üzerinde bulunan ‘Şirintepe 
Spor Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Baş-
kanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye 
Başkanı İshak Gündoğan, belediye 
bürokratları, spor kulüp yöneticileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta 

konuşma yapan Başkan Büyükerşen, 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür spor 
merkezlerini açmaya devam edecekleri-
ni ifade etti. Büyükerşen “Belediye-
mizin görevlerinden biri de amatör 
sporlara destek olmak ve 7’den 70’e 
vatandaşlarımızın faydalanabileceği 
spor merkezleri açmak. Şirintepe’de 
açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezde 
bunlardan biri. Bu merkezde özellikle 
çocuklarımız, gençlerimiz ve kadın-
larımız spor ihtiyaçlarını ücretsiz bir 

şekilde giderebilecekler.” dedi. 
Bütçeleri elverdikçe mahallelerde spor 
merkezileri açmaya devam edeceklerini 
ifade eden Başkan Büyükerşen, özellikle 
çocukların, gençlerin ve kadınların 
spora olan ilgilerini arttırmayı amaçla-
dıklarını belirtti. 
Konuşmaların ardından açılışı, ‘Spor 
merkezinin gerçek sahipleri’ dediği 
çocuklara yaptıran Başkan Büyükerşen, 
vatandaşlar ile birlikte merkezi gezerek 
bilgi aldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ŞİRİNTEPE’YE
MODERN SPOR MERKEZİ
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Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği 
desteği açtığı spor merkezleri ile sürdürmeye 
devam ediyor. Son olarak Şirintepe Mahallesi Bursa 
Caddesi üzerinde bulunan Şirintepe Spor Merkezi, 
gerçekleştirilen tören ile vatandaşların hizmetine 
sunuldu. 



Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuri-
yetimizin kuruluş yıldönümü etkinleri 
kapsamında Porsuk’ta düzenlediği 
dragon yarışlarının şampiyonları 
çekişmeli geçen yarışmalar sonunda 
belli oldu. Sabah erken saatlerde 
Sarısungur Göleti’nde başlayan 
elemeler ardından final yarışlarına 
katılmaya hak kazanan 8 takım, Porsuk 
Çayı’nda Cumhuriyet Kupası için kürek 
çektiler. Nefes kesen müsabakalar 

sonunda final yarışında son şampiyon 
Ddragons’u yenen Sevimli Boğalar 
altın madalyaya uzandı. Otosan takımı 
yarışmada üçüncü olurken, Estram ise 
dördüncü oldu.
Eskişehirlilerin de köprü ve Porsuk 
kıyısından desteklediği yarışlarda 
Büyükşehir Belediyesi personeli 
Türk Bayrağı ve Atatürk resmi açarak 
Porsuk’ta kürek çektiler. 

KÜREKLER CUMHURİYET İÇİN ÇEKİLDİ

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
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Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. Yılı nedeniyle Porsuk’ta 
düzenlediği Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Dairesi yetkilileri, Şirintepe Spor Merkezi’nin modern 
spor merkezlerinden farksız olduğunu ve merkezin 
700 metrekarelik bir alana kurulduğunu ifade ettiler. 
Vatandaşların ücretsiz olarak fitness, pilates, zumba, step-
aerobik, taekwando, jimnastik, judo, masa tenisi, satranç ve 
halk oyunları eğitimleri alabildiklerini dile getiren yetkililer 
merkeze vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu ve 800’ün 
üzerinde kayıt aldıklarını belirttiler.



16 Sayı 52Bizim Şehir

Halkla İletişim Bülteni

Haber - Hazırlık
Fatih GÜNAYDIN - Veysel DEMİRAL

Volkan ÖVEN
İletişim Adresi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arifiye Mh.
İki Eylül Cd. No:53 ESKİŞEHİR Tel: ( 0 222 ) 211 55 00 - 1218

e-mail: haber@eskisehir.bel.tr

Basım Yeri
Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Apa-Giz Plaza, Büyükdere Cad. No:191 Kat:20 
34330 Levent, İstanbul, Türkiye 

Telefon: ( 0 212 ) 269 62 62 
Faks:    ( 0 212 ) 283 23 10

Grafik Tasarım - Cem KAYKIEskişehir Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı adına sahibi
Deniz KAPLAN

Yazı İşleri Müdürü
Utku Görkem KIRDEMİR


