
Yol yapım, onarım 
ve bakım sezonunun 
açılmasıyla birlikte 
Eskişehir’in tüm ilçe 
ve mahallelerinde 
çalışmalarını sürdüren 
ekipler Mihalıççık 
İlçesinde yol genişletme 
çalışmasına başladı. 

MİHALIÇÇIK’TA YOLLAR GENİŞLİYOR
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Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin Brüksel’de düzenlediği 
Yerel Yönetimler Toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz 
Büyükerşen toplantıda, Avrupa Birliği üyelerine seslenerek 
Avrupa Birliği’ne katılma vurgusu yaptı. 

Büyükerşen Avrupa Birliği’nin Başkenti Brüksel’de birlik üyelerine seslendi:

“AB TÜRKİYE’Yİ ASLİ ÜYELİĞE 
KABUL ETMELİDİR”

Haberin devamı sayfa 2’de

Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılayacak ve nesli tükenmekte olan hayvanları koruyacak
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ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ’NDEN TEŞEKKÜR
Eskişehir’de hayata geçirdiği projelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını  da yasalar ve olanaklar dahilinde 
destekleyen Başkan Yılmaz Büyükerşen’e bir teşekkür plaketi de Eskişehir Çölyakla Yaşam Derneği üyelerinden geldi.

Yaşamlarını glütensiz ürün-
lerle sürdürmek zorunda 

olan çölyak hastaları, Başkan 
Büyükerşen’i ziyaret ederek, 
başta Halk Ekmek’in çölyak unu 
ve ekmeği temininde desteği 
olmak üzere çölyak hastalarına 
verilen gıda paketleri için Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen ve ekibine teşekkür 
ettiler. 
Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı 
Hicran Niron, Başkan Yardımcı-
ları ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk 
Hastalıkları Gastroenteroloji He-
patoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Makbule Eren, Faruk Özbek 
ile dernek yöneticileri ile çölyaklı 
hastaların yakınlarının katıldığı 
ziyarette, konuşan Başkan Niron, 

çölyakın bütün yaşam boyunca 
belirli bir diyete bağlı beslenmeyi 
gerektirdiğini ifade etti. Bu diye-
tin temelinin ise glütensiz ürün-
ler olduğunu söyleyen Niron, 
“Büyükşehir Belediyesi Halk 
Ekmek bize özel olan glütensiz 
ekmek ve un gereksinimimizi 
kar amacı gütmeden karşılı-
yor. Sayın Büyükerşen’in yakın 
ilgisini görüyoruz. Eskişehirli 
çölyak hastaları olarak kendisi-
ne teşekkür borçluyuz” dedi.
Çölyak konusunda Eskişehir 
Kent Konseyi ile farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Başkan Büyükerşen, 
sözkonusu desteklere imkanlar 
dahilinde devam edeceklerini 
ifade etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen İçişleri Bakanı’nın görevlendirmesi üzerine Avrupa 
Birliği Bölgeler Komitesi’nin Brüksel’de düzenlediği Yerel Yönetimler Toplantısına konuşmacı olarak katıldı. 

Başkan Büyükerşen 
toplantıda yaptığı 
konuşmada Türki-

ye’nin Avrupa Birliği’ne 
üyeliğinin gerekliliğine 
ve halkın yerel yönetime 
katılımının önemine vurgu 
yaptı.
“Avrupa Birliği Bölgeler 
Komitesi’nin Türkiye’de 
Alt Ulusal Yönetişim: 
Yerel Yönetimlerin 
Güçlendirilmesi” başlıklı 
toplantısı Avrupa Birliği’nin 
başkenti Brüksel’de yapıl-
dı. Türkiye’nin AB Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi 
Faruk Kaymakçı’nın da 
katıldığı toplantıda, Eski-
şehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
 Büyükerşen Türkiye’yi 
temsil eden üç isimden 
biri oldu. Eskişehir Dele-
gasyonu’nda Büyüker-
şen’in yanı sıra Meclis 
Üyesi Jale Nur Süllü, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Engin Çakmak, 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Hale Kargın ve 
Dış İlişkiler Görevlisi Meral 
Silpagar yer aldı.
Antalya ve Karabük Be-
lediye başkanlarının da 
katıldıkları toplantıda ko-
nuşan Başkan Büyükerşen 
Türkiye’nin bir an önce 

Avrupa Birliği’ne üye ol-
ması gerektiğini vurguladı. 
AB Ülkelerinin terör konu-
sunda yıllarca Türkiye’ye 
yardımcı olmadıklarını da 
ifade eden Büyükerşen 
Avrupa’da yaşanan terör 
olayları sonucu terörün 
ne olduğunun anlaşılma-
ya başlandığını söyledi.
Büyükerşen “Türki-
ye, NATO üyesi olarak 
Avrupa’nın güvenliğinin 
sağlanması noktasında 
yıllarca kalkınmasından 
fedakârlıklar yaparak kıt 
kaynaklarına rağmen 
üzerine düşeni yapmıştır. 
Ancak Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliğinde ahde 
vefanın gösterilmemiş 
olmasına son derece 
üzgünüz. Gerek demok-
rasimiz gerek Avrupa 
Birliği ülkelerinin yerel 
yönetimlerinde olduğu 
gibi halkın yönetime 
katılması için üyeliği 
istiyoruz. Halkın yöneti-
me katılması konusunda 
bizimde benzer bir yol 
izlememiz lazım. Kanun 
çıkarılırken acele edilme-
mesi gerekir. Yaşanılan 
sıkıntıları AB’nin de des-
teği ile aşabileceğimizi 
ümit ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Büyükerşen Avrupa Birliği’nin Başkenti Brüksel’de birlik üyelerine seslendi:

“AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLMAK İSTİYORUZ”
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Büyükşehir Belediye-
si tarafından 6 Mayıs 
tarihinde başlayan 

“Gençlik Haftası” etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen tenis 
turnuvasına 9 ayrı kategoride 
150 sporcu katıldı. Organi-
ze Sanayi Tenis Kortlarında 
düzenlenen müsabakalarda 
Eskişehirli tenisçiler birbirinden 
çekişmeli müsabakalar sergi-
ledi. Turnuvada özellikle 13-17 
yaş kategorisindeki sporcular 

göz dolduran performansları 
ile dikkat çekerken, karışık çift 
müsabakalarında büyük heye-
can yaşandı. 
12 takımın katılımı ile gerçek-
leştirilen Dragon Yarışlarında 
ise soğuk ve yağışlı havaya 
rağmen çekişmeli mücade-
leler yaşandı. ‘Denizi olmayan 
şehirde, her türlü su sporları-
nın yapılabildiğinin’ altını çizen 
sporcular, Büyükşehir Beledi-
yesi’ne kendilerine sundukları 

bu imkânlardan dolayı teşek-
kür ettiler. Porsuk boyunca kı-
yasıya mücadelelerin verildiği 
yarışlarda şampiyonluğa Eski-
şehir Dağcılık ve Doğa Spor-
ları Derneği (ESDAG) ulaştı. 
İkinciliği Boğalar elde ederken 
üçüncü olan takım ise Dragon 
Slayers oldu. Eskişehirlilerin ve 
şehir dışından gelen turistlerin 
de büyük ilgi gösterdiği ya-
rışlarda Porsuk Çayı boyunca 
güzel görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği bir dizi etkinlikle 
kutladı. “Gençlik Haftası” kapsamında gerçekleştirilen tenis turnuvası ve dragon yarışları büyük heyecana 
sahne oldu.

ESKİŞEHİR GENÇLİĞİ ATA’SININ İZİNDE 
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BÜYÜKŞEHİR YOL İŞLERİ SEZONU AÇTI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım 

Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde faaliyet gösteren ekipler yeni 

çalışma sezonuna düzenlenen törenle başladı.

“Şehrimize yakışır hizmeti vereceğinizden eminim” 

Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Ekipleri 2017 ilkbahar-yaz dönemi çalışma 
sezonunu kurban keserek başlattı. Sezon açılış törenine Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. 
Engin Çakmak ile Daire Başkanları ve Belediye Bürokratları ile işçiler katıldı. 

Sezon açılış töre-
ninde yaptığı ko-
nuşmada Yılmaz 

Büyükerşen, Büyükşe-
hir ekiplerinin başarılı 
işlere imza atmaya 
devam edeceğinden 
emin olduğunu belir-
terek “Sınırlı kaynaklar 
ile genişleyen hizmet 

alanımızda zor ama 
başarılı işler gerçek-
leştiriyoruz. Eskişehir 
sizlerin emeğiyle 
daha da güzelleşiyor. 
Eskişehirliler rahat 
yaşayabileceği bütün 
imkânlara sizlerin 
emekleri sayesinde 
sahip oluyorlar. Yap-

tığınız başarılı çalış-
malarla şehrimizin 
yüzünü yine güldü-
receğinize, şehrimize 
yakışır işler ortaya 
koyacağınıza eminim. 
Hepinize kazasız be-
lasız hayırlı bir sezon 
diliyorum” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
ilimizin dört bir tarafında yol ya-
pım, bakım ve onarım çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bir 
taraftan şehir içinde Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumluluk alanında 
bulunan ana caddelerde asfalt ve 
yama çalışmaları yürütürken, diğer 
taraftan kırsaldaki mahallelerde yol 
yapım çalışmalarına hız verdi. Kış 

aylarında bozulan yollarda bakım ve 
onarım çalışmalarının yanı sıra ekip-
ler, Mihalıççık İlçesi Diközü, Ağırköy, 
Sazak, Yayalar, Üçbaşlı, Hamidiye, 
Ahurözü, Saray, Dümrek, Narlı, 
Sekiören, Koyunağılı, Madem Güreş, 
Kavak ve Bahtiyar Mahalleri’nin grup 
bağlantı yollarında zemin iyileştir-
me, yol ve köprü genişletme ile viraj 
düzenleme çalışması yapıyor.

MİHALIÇÇIK’TA
YOLLAR

GENİŞLİYOR
Büyükşehir Belediyesine bağlı yol işleri ekipleri sezonun 
açılmasıyla ilçelerde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarına 
hız verdi. Eskişehir’in tüm ilçe ve bağlı mahallelerinde belli bir 
sıraya göre çalışmalarına başlayan ekipler Mihalıççık İlçesinde 
bir çok mahalleyi birbirine bağlayan grup bağlantı yolunda 
zemin iyileştirme, yol ve köprü genişletme ile viraj düzenleme 
çalışmalarını başlattı.

14 bin kilometrekare gibi çok geniş bir alanda  Eskişehir’e 
yakışır hizmetler vermek için Yol İşleri ekipleri merkez ve kırsal 
mahallelerde çalışmalarına başladı.
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Halk sağlığını her zaman ön plan-
da tutan ESKİ, Çifteler’de bulunan 
mevcut su deposunun taşıyıcı 
sistemlerinin deforme olmasından 
dolayı 2000 metreküplük yeni 
içme suyu deposu inşa ediyor. 

Çalışmaları büyük ölçüde tamam-
layan ESKİ, yeni yapılan depoda 
içme suyu kaynağından gelecek 
olan suyun paket arıtma sistemi ile 
arıtılarak ilçeye ulaşmasını sağla-
yacak. 

ERTUĞRULGAZİ’NİN ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

ÇİFTELER’E YENİ SU DEPOLARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri Ertuğrulgazi 
Mahallesinde eksikliği hissedilen yağmur suyu hattı çalışmalarına 

aralıksız devam ediyor. Mahalle Muhtarı Nurettin Köroğlu ve 
mahalle sakinleri ise mahallenin en büyük probleminin ortadan 
kalktığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ESKİ) kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yatırımlara yenilerini 
eklemeye devam ediyor. Çifteler İlçesi’ne bağlı mahallelerde 
bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen su depolarının bakım ve 
onarımlarını gerçekleştiren ekipler, ayrıca ilçenin 2000 metre-
küplük içme suyu deposunu da yeniden inşa ediyor. 

ESKİ tarafından Ertuğrulgazi 
Mahallesinde yağmur suyu 
hattı döşeme çalışmaları 
aralıksız sürüyor. M. Şevket 
Paşa Caddesi ile Ahmet Vefik 
Paşa Caddesi ve mahalle 
içerisindeki birçok sokak 2116 
metrelik yağmur suyu hattına 
kavuşuyor. ESKİ’nin çalışma-
larını tamamladığı sokaklarda 
ise Büyükşehir Belediyesi 
Yol Yapım Bakım ve Onarım 
ekipleri, altyapı çalışması ne-
deniyle bozulan yolların asfalt 
kaplama ve onarımını gerçek-
leştiriyor. 
Çalışmalardan büyük mutlu-
luk duyduklarını ifade eden 
Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı 

Nurettin Köroğlu, çalışmalarla 
mahallenin en önemli soru-
nunun çözüme kavuştuğunu 
ifade etti. Köroğlu “Mahalle-
miz üstünde bulunan kanal 
yüzünden sağanak yağmur 
yağdığında büyük sorunlar 
yaşıyorduk. Mahallemizin en 
büyük problemlerinden biri 
olan altyapı sorunu Büyük-
şehir Belediye Başkanımız 
Yılmaz Büyükerşen sayesinde 
sona erdi. Ekipler çalışmalara 
aralıksız devam ediyor. ESKİ 
ekipleri altyapı hatlarını oluş-
tururken, Yol İşleri ekipleri 
tarafından da sokaklarımız 
asfaltlanıyor” dedi.

Geçtiğimiz yaz İnönü ve Mah-
mudiye’de gerçekleştirdiği 
büyük yatırımlarla ilçelere altyapı 

hizmeti sunan ESKİ, bu yaz da büyük 
projelere imza atacak. Çifteler’de başla-
yan çalışmalarda yıllardır bakımsızlıktan 
kullanılmaz hale gelen su depoları ESKİ 
ekipleri tarafından bakım ve onarımları 

gerçekleştirilerek modern bir yapıya 
kavuşturuluyor. Bakımı tamamlanan 
birçok depoda içme suyuna uygun yalı-
tım malzemeleri kullanan ekipler, su tü-
ketiminin düşük olduğu mahallelere de 
sızdırmaz yer altı depoları yerleştirerek 
kırsalda vatandaşların susuz kalmasının 
önüne geçiyor. 

ESKİ’nin çalışma gerçekleştirdiği alanlarda Yol İşleri ekipleri
asfalt çalışmasıyla vatandaşları tozdan kurtarıyor.

İçme suyu deposu yenileniyor 

Bakımsız haldeki su depolarının
çalışmalardan önceki görünümü.

Çevresinde güvenlik önlemleri de alınan
su depoları yeni görünümüne kavuştu.
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ULUSLARARASI
ÇİÇEK FESTİVALİNE 

ONUR KONUĞU OLDUK
Türkiye’nin çiçek başkenti Bayındır’da bu yıl 20.si düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’nin onur konuğu 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi oldu. Yeşile verdiği değer ile Türkiye de örnek belediyelerden biri olan Büyükşehir 
Belediyesi, 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katıldığı festivalde açtığı standla vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

2015 yılında İzmir Enter-
nasyonal Fuarına onur 
konuğu olarak katılan 

Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi, İzmir’in Bayındır İlçesinde 
bu yıl 20.si düzenlenen ve 6 
farklı ülkeden bir milyonun 
üzerinde ziyaretçinin katıldığı 
Uluslararası Çiçek Festivali’nin 
onur konuğu oldu.
Festival açılışında konuşma 
yapan Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Abdülkadir Adar, 
Yılmaz Büyükerşen’in çok 
istemesine rağmen yoğun 
programı sebebiyle festivale 
katılamadığını belirtti. Adar 
“Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen çok istemesine 
rağmen, yoğun programı ne-
deniyle bugün burada değil. 
Öncelikle Büyükşehir Beledi-

ye Başkanımız Sayın Yılmaz 
Büyükerşen’den ve Eskişehir-
lilerden sizlere kucak dolusu 
sevgiler ve saygılar getirdim” 
dedi. Başkan Büyükerşen’in 
mesajını da konuklara ileten 
Adar, festivalde emeği geçen 
başta Dr. Ufuk Sesli olmak 
üzere tüm ekibini tebrik etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen ise gön-
derdiği mesajda “Hem çi-
çekleri, hem de her biri birer 
çiçek kadar güzel insanlarıyla 
Bayındır, 20 yıldır sürdürdüğü 
Çiçek Festivali ile bu sıkın-
tılı günler içinde ülkemize 
renk katıyor, duygu katıyor, 
neşe katıyor. Biz de Eskişehir 
olarak, bu yıl 20’ncisi düzen-
lenen festivalin onur konu-
ğu olmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz. 2016 

yılında, kendi seralarında 900 
bin adet çiçek, 480 bin çalı ve 
160 bin ağaç üreten Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi ola-
rak, Park ve Bahçeler Daire 
Başkanlığında görevli arka-
daşlarımızla buradayız. Ve 
bu festival dolayısıyla dene-
yimlerimizi ve çalışmalarımızı 
paylaşarak, sizlerden çok şey 
öğrenmeyi ve bu öğrendikle-
rimizle Eskişehir’i daha çiçekli 
ve daha güzel bir şehir yapa-
cağımıza inanıyorum” dedi. 
Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kurulan standa 
büyük ilgi gösteren katılımcı-
lar, Eskişehir’in büyük parkları 
ve başarılı peyzaj çalışmaları ile 
Türkiye’de örnek kent oldu-
ğunu ifade ederek Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen ve ekibini tebrik ettiler.

Festivalde farklı peyzaj çalışmaları
büyük beğeni topladı.

Standımıza gelen ziyaretçilerimize
çiçek fideleri hediye edildi 

Eskişehir’i yansıtan standıyla
Büyükşehir Belediyesi festivalde yerini aldı.



ESKİŞEHİR
RENGARENK
ÇİÇEKLERLE
YAZA HAZIR
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Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli kavşak ve 
bulvarlarını rengarek çiçeklerle donatıyor.  İsmet 
İnönü Meydanı’ndaki dev buketlerin yanı sıra 
Atatürk Bulvarı da ekipler tarafından birbirinden 
güzel çiçeklerle yaza hazır hale getirildi.

Türkiye’nin turizmde parlayan yıldızı olan 
Eskişehir, hafta sonları ve tatillerde ziyaretçi 

akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Eskişehir’e kazandırılan müzeler ve parklar hafta 

sonları tarihi bir yoğunluk yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Eskişehir’e kazandırdığı proje-
lere büyük ilgi gösteren yerli 
ve yabancı turistler Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen’in girişimleri ile Eskişe-
hir’de hayata geçirilen Müzeler 

Kompleksi ve tematik parklara 
büyük ilgi gösteriyor. Yılmaz 
Büyükerşen Balmumu Heykel-
ler Müzesi, Kurtuluş Müzesi ve 
Çağdaş Cam Sanatları Müze-
si’ni hafta sonları 20 binin üze-
rinde vatandaş ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir 
Belediyesi olarak hayata geçir-
dikleri projelerin Eskişehirliler ve 
yurdun dört bir yanından gelen 
turist grupları tarafından büyük ilgi 
görmesinden dolayı büyük mut-
luluk duyduklarını ifade ederek 
“Şehrimiz özellikle haftasonları 
tarihi bir yoğunluk yaşıyor.  Eski-

şehir’de bulunan restorantlar ile 
otellerde yoğunluğun yaşandığı 
hafta sonunda esnafımızın yüzü 
gülüyor. Şehrimizi ziyaret eden 
vatandaşlar esnafımızdan yaptık-
ları alışverişler ile de şehir eko-
nomisine büyük katkı sağlıyor. 
Esnafımızın yüzünü güldürecek 
projelere imza atmak bizlere ayrı 
bir sevinç yaşattı” dedi. 

ESKİŞEHİR TURİZMİN GÖZ BEBEĞİ

Eskişehir’de havaların 
ısınmasıyla birlikte 
Büyükşehir Belediyesi Park 

ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 
ekipleri kenti çiçeklerle 
süslemeye başladı. Kentin 
parkları, kavşakları, meydanları, 
bulvarlarını yoğun bir çalışmayla 
petunya ve sardunyalarla 
donatan Büyükşehir ekipleri, 
peyzaj uygulamaları ile şehri 
modern bir yapıya kavuşturuyor. 
Güzel şehrin, çiçekler ile 
daha da güzel hale geldiğini 
ifade eden yerli ve yabancı 
turistler, özellikle İsmet İnönü 
Kavşağı’nda bulunan dev 
buketler önünde bol bol 
fotoğraf çektirdiler.

“Esnafımızın yüzünün gülmesi bizleri mutlu ediyor”
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Avrupa’da hizmet veren 
hayvanat bahçelerinde ol-
duğu gibi Eskişehir Hayvanat 
Bahçesi de hayvanlara uygun 
yaşama alanları oluşturma 
standartlarının yanı sıra ço-
cuklar ve gençler için hazır-
lanan atölyelerle hayvan ve 
doğa sevgisi konusunda far-
kındalık yaratmayı amaçlıyor. 
Bu konuda çalışmalar yapan 

Büyükşehir Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi Şube Müdür-
lüğü, veterinerler, biyologlar 
ve ziraat mühendislerinden 
oluşan eğitimci kadrosu ile 
aralıksız çalışmalarını sürdü-
rüyor.
Gerçekleştirdiği atölye çalış-
maları ile çocukları ve genç-
leri bilgilendiren Hayvanat 
Bahçesi’nde çeşitli hayvan-

ların beslenme saatleri de 
tüm ziyaretçilere açık olarak 
gerçekleştiriliyor. Doğal ya-
şam atölyeleri, dalgıç iletişimi, 
kelebeğin yaşam döngüsü, 
küçük eller tatlı yemekler 
atölyelerinin yanı sıra fok 
barınağı, penguen barınağı 
ve lemur adasında veteriner-
ler ve biyologlar tarafından 
eğitimler düzenleniyor.

HAYVANAT BAHÇESİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

ÇOCUKLARA
HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR 

Büyükşehir Belediyesi Eskişehir’e yeni bir eğitim ve turizm değeri daha 
kazandırdı. Bilim Sanat ve Kültür Parkı bünyesinde 58 bin metrekare yeşil 

alan üzerine kurulan Hayvanat Bahçesi hizmete açıldı.

Nesli tükenmek-
te olan canlıların 
korunaklı ve kont-

rollü olarak üremelerini 
sağlamak, düzenlenecek 
eğitimlerle çocukların 
hayvan sevgisi ve doğa 
bilincini geliştirmek ama-
cıyla Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Hayvanat 
Bahçesi hizmete açıldı. 
29 Nisan’da açılışı ger-
çekleştirilen ve geçen 
sürede yaklaşık 150 bin 
ziyaretçiye ulaşan Hay-
vanat Bahçesi’ne özellikle 

çocuklar büyük ilgi gös-
teriyor. 58 bin metrekare 
yeşil alan üzerine kurulu, 
toplamda 243 farklı türün 
bulunduğu Hayvanat 
Bahçesi’nde Türkiye’deki 
diğer hayvanat bahçele-
rinde bulunmayan türler 
de bulunuyor. Porsuk, 
paka ve karıncayiyen başta 
olmak üzere birbirinden 
farklı hayvanı bünyesin-
de barındıran Hayvanat 
Bahçesi, çocuklar için 
gerçekleştirilen eğitimlerle 
de dikkat çekiyor. 

Minikler düzenlenen atölyelerle
keyifli saatler geçiriyorlar.

Mutfak Atölyesinde hayvanların beslenme
alışkanlıklarını öğreniyorlar.
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Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde ilk 
ikiz doğum müjdesi ceylanlardan geldi.  Hay-
vanat Bahçesi Şube Müdürlüğü yetkilileri, Hay-
vanat Bahçesinde bulunan ceylanın doğum 
yaptığını ve ikiz ceylanların dünyaya geldiğini 
belirterek,  “Hayvanat Bahçemizin nüfusunun 
doğumlarla çoğalması bizleri mutlu ediyor. 

Yavrularımızı sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. 
Önümüzdeki günlerde de doğum yapa-
cak hayvanlarımız olacak. Veterinerlerimiz 
tarafından doğum yapacak hayvanlarla ilgili 
gelişmeler özenle takip ediliyor. İkiz ceylan-
larımız Hayvanat Bahçesi’nin nazar boncuğu 
oldular ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir’e kazandırılan Hayvanat Bahçesinde ikiz ceylan heyecanı yaşandı. 
Hayvanat Bahçesinin açılış gününde dünyaya gelen ilk ceylanın ardından bu kez de ikiz ceylan mutluluğu yaşandı. 

Açıldığı günden bugüne Eskişehirlilerin ve şehir dışından gelen turist gruplarının yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat 
Bahçesi’nde yeni doğan ceylan yavruları vatandaşların ilgi odağı oldu.

HAYVANAT BAHÇESİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

HAYVANAT BAHÇESİNDE İLK DOĞUM HEYCANI

Genç kuşaklara hayvan sevgisini aşılayacak ve nesli tükenme 
tehlikesindeki hayvanları koruyacak olan Hayvanat Bahçesi’ni 1 ayda 

yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

KIRSALDA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
YENİDEN CANLANIYOR

“70 bin dut fidanı diktik, çiftçimiz ve Eskişehir kazansın istedik”

Büyükşehir Belediyesi Eskişehir’in değerlerinden biri olan ipek böcekçiliğini canlandırmak ve kırsal kesimde 
yaşayan vatandaşlara ekonomik güç sağlamak amacıyla koza üreticilerini Eskişehir’de bir araya getirdi. 

Büyükşehir Belediye-
si Eskişehir kırsalında 
yaşayan 200’ü aşkın 

koza üreticisini bilgilendirme 
toplantısında buluşturdu. 
Eskişehir’in yanı sıra Konya, 
Bilecik, Kütahya ve Adana 
gibi illerden de vatandaşların 
katıldığı toplantıda Ödemiş 
Kalkınma Kooperatifi’nden 
Gülfer Keskin, Marka Kurucu-
su ve Üretici Yaşar Aydoğan, 
Koza Birliği Genel Müdür 
Vekili Aysel Akbaba vatandaş-
ları ipek böcekçiliği hakkında 
bilgilendirdi. 
Sarıcakaya ve Mihalgazi’de 
başlayan çalışmaların tüm 
ilçelere yayılacağını belirten 
Başkan Büyükerşen, bu proje 
ile 30-40 gün gibi kısa bir 
sürede çiftçilerin 15-16 Bin 

TL gelir elde etme imkanı 
olduğunun altını çizdi. Yılmaz 
Büyükerşen “Şehrimizin 
kaybolan değerlerinden 
ipek böcekçiliğini yeniden 
canlandırmak için 70 bin 
dut fidanı diktik, çiftçimiz 
ve Eskişehir kazansın iste-
dik. Biliyoruz ki,  Büyükşehir 
Belediyesi’nin görevi sadece 
altyapı çalışması yapmak, 
asfalt dökmek, yol yapmak 
değil. Sosyal belediyecilik 
anlayışı gereği büyükşehir 
belediyesinin görevi, tüm 
ihtiyaç sahibi hemşerileri-
mizin her alanda yardımına 
koşmaktır. Eskişehir, geç-
mişte koza üretiminin çok 
önemli merkezlerinden 
biriydi. Kırsal alanda yaşayan 
hemşerilerimize, alternatif 

gelir kaynakları sunmak 
amacıyla, Belediyemizin 
bütçe olanakları çerçevesin-
de yol gösterici hizmetlerde 
bulunuyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin 
kırsal projeleri hakkında bilgi 
veren Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreteri M. Engin 
Çakmak ise ipek böcekçiliği-
nin yanı sıra kekik ve lavanta 
üretimi konusunda da ça-
lışmalar gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Sosyal belediyecilik 
anlayışı ile çalışmalara devam 
edeceklerini belirten Çakmak 
“Kırsal kalkınmaya verdiği-
miz destek devam edecek. 
Amacımız ‘Milletin Efendisi’ 
olan köylümüzü tarım ile 
tekrar ayağa kaldırmak” 
dedi.

Geçmiş yıllarda kırsal kesimde yaşayan vatan-
daşların önemli geçim kaynaklarından biri olan 
ipek böcekçiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin giri-
şimleri ile tekrar canlandırılıyor. Küçük ölçekte 
yapılan ve büyük yatırımlar gerektirmeyen ipek 
böcekçiliği ile Sarıcakaya ve Mihalıççık’da baş-
layan projeyi tüm ilçelere yaymayı hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimden gelen 
vatandaşlara koza yetiştiriciliğini anlattı. 
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2003 yılında öncelikle 
kadınların ve çocukların 
eğitim ihtiyaçlarına 
karşılık verebilmek, 
kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak, el 
becerisi kazanmalarını 
ve meslek sahibi 
olmalarını sağlamak 
amacıyla kurulan 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Sanat Meslek 
Eğitim Kursları (ESMEK) 
14 yılda 100 binin 
üzerinde Eskişehirliye 
hizmet verdi. 

5 
farklı merkezde yü-
rüttüğü çalışmalarla 
başta kadınlar ve 

çocuklar olmak üzere Es-
kişehirlilere hizmet veren 
ESMEK, açıldığı günden 
bugüne açmış olduğu 
kurslar ile Eskişehirlilerin 
el becerisi kazanmaları 
ve meslek sahibi olma-
ları konusunda önemli 

hizmetler gerçekleştirdi. 
2003’ten bugüne düzen-
lediği eğitimler, sergiler, 
söyleşiler, konserler, gezi-
ler, seminerler gibi bir çok 
etkinlikte 66 bin kadın, 
33 bin erkek katılımcının 
hizmet aldığı ESMEK, 
2017 yılı içerisinde 135 
farklı branşta 358 kurs ile 
eğitim vermektedir.

ESMEK KURSLARI İLE 2003 YILINDAN BUGÜNE 
KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR
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ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI FESTİVALİ

12. YILINDA DA ŞEHRE RENK KATTI 

Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları 
bünyesinde, 12 yıldır 

geleneksel olarak sürdü-
rülen Uluslararası Eskişehir 
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali, Şehir Tiyatroları’nın 
tüm sahnelerinde, şehir 
merkezinde ve ilçelerde bir-
birinden renkli oyunlar, atöl-
yeler ve etkinliklerle gerçek-
leştirildi. Festival açılışında 
konuşan Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen “Dinleri ve dilleri ayrı, 
yaşam kültür ve tarzları 
farklı olsa da 10 farklı ülke-
den sanatseverleri bir araya 
getiren, el ele tutuşturan ve 
bir sevgi yumağı oluşturan 
olgunun adı tiyatrodur. 
Uluönder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Çocuk sevgisi, 
insan sevgisi için bir ihti-
yaçtır’ sözünden hareketle 
çocuklarımız için her yıl en 

az 3 yeni oyun sergileyen 
Şehir Tiyatrolarımız, bu yıl 
12. Uluslararası Eskişehir 
Çocuk ve Gençlik Tiyatro-
ları Festivaline büyük emek 
verdi. İnsana kişilik ve 
kimlik kazandıran tiyatro 
sanatını sevmeniz, oyunları 
izleyerek mutlu olmanız 
bizler için çok önemli. 
Çünkü sizler güldüğünde 
geleceğe umutla bakabili-
yoruz” dedi.  

Almanya, Bulgaristan, Japonya, İtalya, 
İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, 
İran ve Türkiye’den tiyatro grupları-
nın sahne aldığı festivalde, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
bünyesinde varlığını sürdüren Gençlik 
Sahnesi ise “Antigone“ adlı oyunun ilk 
gösterimini gerçekleştirdi.  
Bu yıl festivalin öne çıkan etkinliği ise 
“Benim de Bir Mektup Arkadaşım 
Olsun” adlı çocuklara yönelik çalışma 
oldu. Sahnelere ve etkinlik alanlarına 
yerleştirilen sembolik mektup ağaç-
ları altında çocuklar için yurt dışından 
mektup arkadaşı edinmelerini sağlaya-
cak form ve zarflar hazırlandı. Yüzlerce 
çocuğun yolladığı zarflar Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları aracılığı ile 
yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderi-
lerek çocukların yurt dışından mektup 
arkadaşı edinmeleri sağlanacak.
10 bine yakın çocuk ve gencin katıl-
dığı festivalde, salonlar dolup taşar-
ken oyunların ve atölyelerin bir kısmı 
cezaevinde bulunan çocuklar için de 
sahnelendi.  

Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları’nın 
düzenlediği 12. Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali 
birbirinden renkli oyunlar, 
atölyeler ve etkinliklerle bu 
yıl 10 farklı ülkeden kültür 
elçisi tiyatro gruplarının 
katılımıyla şehre renk kattı.

10Farklı Ülke
Birbirinden Renkli

Çocuk ve gençlik Oyunları
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Büyükşehir Belediyesi ve 
Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü işbir-

liği ile bu yıl 7.si gerçekleş-
tirilen Eskişehir Opera Bale 
Günleri, Ankara, İstanbul ve 
Mersin Devlet Opera Balele-
ri’nin birbirinden muhteşem 
performansları ile Eskişehirli-
ler ile buluştu.
Çingene Baron, Bajazet, 
Amazonlar ve Frida gibi 
önemli eserler sahnelen-
di. Operet, opera, bale ve 
modern dansların başarıyla 
sahnelendiği etkinliklere 

Eskişehirliler her yıl oldu-
ğu gibi büyük ilgi gösterdi. 
3-12 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 4 etkinlikte 
5000’e yakın Eskişehirli Ata-
türk Kültür Sanat ve Kongre 
Merkezi’ni doldurdu. 
Eskişehir’de Devlet Opera 
ve Bale Müdürlüğü olmadığı 
halde her yıl başarılı per-
formansları şehre taşıyan 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen’e 
teşekkür eden vatandaşlar, 
Türkiye’nin birçok şehrinde 
olmayan kültür sanat etkin-

liklerinin Eskişehir’de ger-
çekleştirildiğini belirttiler. 
Tüm gösterileri büyük beğe-
ni ile izlediklerini ifade eden 
Başkan Büyükerşen finalde 
yaptığı konuşmada “7.sini 
düzenlediğimiz Opera 
Bale Günlerimizin sonuna 
geldik. Birbirinden başarılı 
performanslar izlediğimiz 
bu sahnenin kapısı Devlet 
Opera ve Bale sanatçıla-
rına sonuna kadar açıktır. 
Hemşerilerim adına sizlere 
yürekten teşekkür ediyo-
rum” dedi.

ESKİŞEHİRLİLER’DEN
7.OPERA VE BALE GÜNLERİNE 

TAM NOT

Türkiye’de bu yıla kadar
tek olma özelliğini sürdüren ve 
farklı şehirlerden Devlet Opera 
ve Bale sanatçılarını Eskişehir’de 
buluşturan Büyükşehir Belediyesi 
7. Opera ve Bale Günleri her yıl 
olduğu gibi büyük ilgi gördü.



14 Sayı 55Bizim Şehir

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 4. Çocuk Şenliği 
oyunlar, yarışmalar ve atölyelerle görülmeye değerdi. Masal 

Şatosunun kenarında kurulan stantlarda yüz boyamadan 
ebru sanatına, seramikten maske atölyelerine, şişme 

oyun alanlarından mekanik boğa ile dansa, konserlerden 
karaokeye,  mini golfeten, çuval yarışına, seksekten ipte 

yürümeye kadar onlarca oyun arasında çocuklar ve aileleri 
unutulmaz bir gün geçirdiler.  

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-
nin bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiği 
Çocuk Şenliğinde, çocuklar ve 

aileleri birbirinden farklı etkinliklerle 
oldukça mutlu 

saatler geçir-
diler. Şişme 
oyun 
alanları, 

mini golf 
sahası ve 
onlarca atöl-

ye ve tanıtım 
standının bu-

lunduğu alana 

erken saatlerde gelen çocuklar ve 
aileleri doyasıya bir gün geçirmenin 
mutluluğunu yaşadılar. Masal Şato-
su manzarasında kurulan sahalarda 
etkinliklere katılan çocuklar gün 
boyunca yeşilin içinde gönüllerince 
eğlendiler.
İtfaiye personelinin bu yıl ilk defa 
açtığı standa yoğun ilgi gösteren ço-
cuklar, yangın söndürme konusunda 
personelden bilgi alarak hazırlanan 
platformda fotoğraf çektirdi.  Es 
Çocuk Evi, Çocuk Hakları Birimi, 
Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu, 
ESMEK, Eskişehir Kent Konseyi’nin 

yanı sıra Türk Hava Kurumu, Türki-
ye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, Akut, 
Aktif Felsefe, İki Eylül İzcilik ve Spor 
Kulübü açtıkları stantlarla çocuklara 
23 Nisan coşkusunu yaşattılar. 
Şenlik alanında çocuklarla buluşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen ise “Çocuk Şenliğimiz 
de birçok etkinliğimiz gibi gele-
neksel hale geldi. Bu sene Hay-
vanat Bahçemizin açılışının yanı 
sıra çocuk şenliğiyle Sazova Bilim 
Kültür ve Sanat Parkımız daha da 
renkli hale geldi. Parklarımız hafta 

sonlarında tarihi kalabalık günlerini 
yaşıyor. Gerek şehir dışından gelen 
turist grupları gerek her yaştan 
Eskişehirli hemşerilerimiz parkı-
mızın güzelliğine güzellik katıyor. 
Çocuklarımızın bu parklarda hafta 
sonunu mutlu bir şekilde geçirme-
leri bizleri daha da mutlu ediyor. 
Yarınlarımız olan çocuklarımız 
için ne yapsak azdır. Çocukların ve 
gençlerin Eskişehir’in her köşesinde 
yaşamaktan keyif alacakları bir şe-
hir olması için çalışıyoruz ve onların 
yüzündeki gülümseme bizlere güç 
veriyor” dedi.

HABER
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleşti-
rilen ‘Trekking’ etkinliği 

için şehir merkezinde bulu-
şan 370 katılımcı Büyükşe-
hir Belediyesi otobüsleri ile 

Mihalgazi’de bulunan etkinlik 
başlama noktasına getirildiler. 
30’ar kişilik gruplara bölünen 
katılımcılar zirvede buluşarak 
hep bir ağızdan İzmir Marşı 
ve Gençlik Marşı’nı söylediler. 

Doğa ile baş başa bir gün ge-
çiren katılımcılar, Büyükşehir 
Belediyesi’ne düzenlenen 
etkinlik için teşekkür ettiler. 
Şehir merkezindeki etkinlik-
lerin yanı sıra sporun diğer 

branşlarında vatandaşları 
doğayla buluşturmak istedik-
lerini ifade eden Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, etkinliğe 
destek veren Anadolu Üni-
versitesi Doğa Kulübü, AKUT, 

Sağlık Müdürlüğü ve Jan-
darma ekiplerine teşekkür 
ederek katılımcılardan gelen 
talep doğrultusunda etkin-
liğin tekrar düzenleneceğini 
belirttiler.

Yetiştirdiği başarılı 
sporcular ile birçok 
branşta başarıdan 
başarıya koşan 
Büyükşehir Genç-
lik ve Spor Kulübü, 
son olarak U-11 
Kızlar kategorisin-
de kazandığı şam-
piyonluk kupasıyla 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’i ziya-
ret etti. Kazanılan 
başarıdan büyük 
mutluluk duydu-
ğunu ifade eden 
Başkan Büyüker-
şen tüm sporcu-
ları tek tek kutladı. 
Büyükerşen “Ço-
cuklarımızı spora 
teşvik etmek ve 
onlara bu imkânla-
rı sunmaktan dola-

yı büyük mutluluk 
duyuyoruz. Spora 
verdiğimiz değe-
rin meyvelerini 
böyle başarılar ile 
taçlandırmak çok 
güzel. İnanıyorum 
ki bu çocuklarımı-
zın içinden ilerde 
Türkiye’yi uluslara-
rası müsabakalar-
da temsil edecek 
sporcularımız 
çıkacaktır” dedi.  
Türkiye çapında 
düzenlenecek 
müsabakalarda 
Eskişehir’i temsil 
edecek sporculara 
başarı dileyen Baş-
kan Büyükerşen, 
başarılı sporculara 
hediyeler vererek 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

ESKİŞEHİRLİLERİ
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNDE
BULUŞTURUYORUZ
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilk defa düzenlediği doğa 
yürüyüşü etkinliğine 
Eskişehirliler büyük 
ilgi gösterdi. Mihalgazi 
Avlakkaya Kanyonu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte 
tüm vatandaşlar şehir 
stresinden uzak doğa ile 
baş başa bir gün geçirdi. 

BÜYÜKŞEHİR’İN PERİLERİNDEN BAŞKAN’A ZİYARET
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol U-11 Kız Takımı, geçtiğimiz günlerde U-11 kategorisi İl 
Birinciliği’nde kazandığı şampiyonluk kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e takdim etti. 
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