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     Ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada acısıyla tatlısıyla çok önemli olayların ve gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride 
bırakıyor, yeni umut ve hayallerle yeni bir yıla daha girmenin sevincini, heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde siz değerli 
hemşehrilerimiz için gerçekleştirdiğimiz her projeyi ve yaptığımız hizmetleri sadece o günlerinizi düşünerek değil, gelecek onlarca 
yeni yılda, rahat etmenizi ve hak etmiş olduğunuz yüksek standartlarda yaşamanızı sağlamak için yaptık.Bundan sonraki her 
yeni yılda da bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve disiplin içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii 

bizlerin tek başına bunları yapması yeterli 
değil. Siz Eskişehirliler de yaptığımız 
projeleri sahiplenerek bizleri her zaman 
gururlandırdınız ve daha iyilerini yapmamız 
için cesaretlendirdiniz. Bu yüzdendir ki her 
geçen yıl yenilenen yüzüyle bu şehir ve bu 
gurur hepimizin. 2014 yılının başta siz değerli 
hemşehrilerim ve ülkemiz olmak üzere tüm 
dünyaya barış, sevgi ve mutluluk getirmesi 
temennisiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle 
kutluyorum.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun

ESKİŞEHİR'İ GURUR DUYULAN ŞEHİR HALİNE GETİREN PROJELERİN MİMARI 
BÜYÜKERŞEN İLE ESKİŞEHİR'İN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNİ ANLATTI.

Gazeteci İbrahim Güler'in röportajı sayfa  8-9-10-11-12-13'de

Yaşama geçirdiği projelerle Eskişehir'i gurur duyulan bir 
şehir haline getiren Başkan Büyükerşen'e hizmetlerini ve 
şehir gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerini 
sorduk. Büyükerşen, belediye başkanlığından, günlük 
yaşamına tüm soruları içtenlikle yanıtladı.

"BU ŞEHİR HEPİMİZİN"



KONGRE TURİZMİNDE DE  
SÖZ SAHİBİ OLUYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nin, evvelce eski itfaiye merkezinin bulunduğu yerde inşa ettiği "AtAtürk kültür 
SAnAt ve kongre Merkezİ" tamamlandı. eskişehir’in kültür-sanat hayatı ve kongre turizmine büyük 
katkılar sağlayacak 1200 kişilik dev tesiste, sanat galerileri ve kapalı otopark  da bulunuyor.

ESKİŞEHİR’DE 
KONGRE TURİZMİ DE 
GELİŞECEK

Yaşama geçirdiği projeler-
le Eskişehir'i Türkiye'nin iç 
turizimdeki yeni merkez-
lerinden biri haline getiren 
Büyükşehir Belediyesi, bu 
doğrultudaki projelerine 
yenilerini ekliyor. Bir ta-

raftan Eskişehir’de termal 
turizme yönelik yatırımlar 
yapan Büyükşehir Bele-
diyesi, turizmin bir başka 
kolu olan kongre turizmi 
için de büyük bir adım attı. 
Eskişehir'i "turistik çekim 
merkezlerinden biri" yap-
ma hedefinden hareket-
le inşa edilen 1200 kişilik 
kongre merkezi, yeni yılla 
birlikte hizmete giriyor. 

Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası pek 
çok sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği ya-
pan Eskişehir'e  modern bir tesis daha kazandırdı. 
“Eskişehir'in en büyük kongre merkezi” olma özelli-
ğini taşıyan, AtAtürk kültür SAnAt vE kong-
rE MErkEzİ, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra büyük 
şehirlerden Eskişehir'e yönelik kongre turizminin 
başlaması için de önemli fırsatlar sunacak.
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Büyükşehir Belediyesi AtAtürk kültür SAnAt ve kongre Merkezİ’nde içinde
orkestra çukuru da olan, en ileri ses-ışık teknolojisiyle donatılan ve modern iç mimarisi ile dikkati 

çeken sahnenin yanı sıra, sanat galerileri ve bina altında 3 katlı otopark da yer alıyor. 



KONGRE MERKEZİ 
ŞEHRE YENİ BİR DEĞER 
KAZANDIRACAK
Teknolojinin tüm yeniliklerini bir araya getiren 
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi her tür-
lü ulusal ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, 
konferans ve kültürel-sanatsal etkinliğin düzen-
lenmesine olanak sağlayacak biçimde tasarlandı. 
Kullanım açısından mükemmel bir mimariye ve 
teknik altyapıya sahip olan merkez, çok amaçlı 
1200 kişi kapasiteli büyük bir salon, sanat eserle-
rinin sergileneceği 6 sanat galerisi, üç adet fuaye 
alanı ve beş adet sanat çalıştayı odası, engelli zi-
yaretçiler için rampa içeren platformları ve üç katlı 
kapalı bir otoparka sahip.

BÜYÜKERŞEN: “BU ARSAYI 
AVM, İŞ MERKEZİ DEĞİL, 
HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN 
KÜLTÜR-SANAT VE KONGRE 
MERKEZİ YAPTIK”
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin, 

kentin önemli eksiklerinden birini gidereceğini 
ifade eden Büyükerşen, “Yeni Adliye Binası’nın 
karşısında ve şehrin merkezinde yer aldığı 
için oldukça ‘değerlenmiş’ durumda olması 
sebebiyle bir takım çevrelerce AVM ya da iş 
merkezi olarak ‘değerlendirilebilecek’ olan 
bu araziyi "Atatürk Kültür-Sanat ve Kongre 
Merkezi"  olarak hemşehrilerimize armağan 
ettik. 

 Belediyemizin yıllardan beri gerçekleştirdiği 
sanat organizasyonlarının katkısı sayesinde 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir, 
Türkiye’nin kültür-sanat alanında parlayan 
yıldızı haline geldi. Şehrimize farklı ülkelerden 
ve şehirlerden birçok sanatçı geliyor. Bunun 
yanında kongre turizmi de Eskişehir için önemli 
bir yer tutuyor. Bu tesis sayesinde Eskişehir’deki 
kongre turizmi daha da canlanacak. Ayrıca 
kongre merkezimiz, ulusal ve uluslararası çok 
amaçlı organizasyonlar için de vazgeçilmez 
bir mekân olacak. Tüm hemşehrilerime ve 
Eskişehir’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Atatürk Kültür Sanat 

ve Kongre Merkezi 

yeni yılla birlikte 

hizmete giriyor.



4dış ilişkiler
“EKONOMİK VE KÜLTÜREL İŞBİRLİKLERİNİ 

GELİŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ”
"TÜRK YATIRIMCILARI KAZAKİSTAN'A BEKLİYORUZ"

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit 
Tüymebayev ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Başkan 
Büyükerşen ile görüştü.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Stefano 
Fantaroni, Başkan Büyükerşen’i ziyaret etti. Konuk müşteşar,  
Eskişehir ile işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirtti.

  Avrupa Birliği’nin çeşitli şehir-
lerde düzenlediği İnsan Hakları 
Film Günleri’nin Eskişehir aya-
ğına katılmak üzere şehrimizde 
bulunan Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Birinci Müsteşa-
rı Stefano Fantaroni, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği’ne üyelik sürecinin ağırlıklı 
olarak konuşulduğu görüşmede 
Fantaroni, Başkan Büyükerşen 
ile tanışmaktan memnuniyet duy-
duğunu belirterek “Türkiye ile 

kültür, ekonomi ve eğitim başta 
olmak üzere çeşitli konularda iş-
birlikleri çalışmalarımız var. Bu 
işbirliklerini Eskişehir ile de ge-
liştirmek istiyoruz. Türkiye’nin 
öneminin farkındayız. Son dö-
nemde görüşülen vize muafiyeti 
de bunun en önemli göstergele-
rindendir” dedi.
  Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise 
Türkiye’deki demokrasi süreci, 
eğitim, insan hakları gibi konular-
da konuk müsteşar ile fikir alışve-
rişinde bulundu. 

 Çeşitli temaslarda bulunmak 
ve düzenlenen etkinliklere katıl-
mak amacıyla Eskişehir’e gelen 
Kazakistan Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit 
Tüymebayev ve Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ge-
nel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i 
ziyaret ederek çeşitli konular 
hakkında fikir alışverişinde bu-
lundular. Büyükelçi Tüymebayev, 
Türkiye’nin Kazakistan için dost 
bir ülke olduğunu vurgulayarak 
“Türkiye ile ekonomik ve kül-
türel alanlar başta olmak üze-
re yaptığımız işbirliklerini daha 

da geliştirmek istiyoruz. Güçlü 
Türkiye bizim için çok önemli. 
Ayrıca, Türk yatırımcıları da Ka-
zakistan’a bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.
   Başkan Büyükerşen ise ziyaret-
ten memnuniyet duyduğunu be-
lirterek Büyükelçi Tüymebayev’in 
ve Genel Sekreter Kaseinov’un 
çok değerli hizmetleri olduğu-
nu söyledi. Kazakistan ile Tür-
kiye arasındaki ilişkilerin yıllar 
öncesine dayandığını ifade eden 
Büyükerşen, Kazak sanatçıları 
belediyenin davetlisi olarak Eski-
şehir’de görmek istediklerini de 
sözlerine ekledi.

  Büyükşehir Belediyesi Spor Faali-
yetleri Şube Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Masterlar Yüzme İl Birin-
ciliği Tek Gün yarışları, Kentpark Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı. 50 
m. Serbest, 50 m. Kurbağalama, 100 
m. Sırtüstü, 100 m. Kurbağalama, 50 
m. Sırtüstü, 50 m. Kelebek, 100 m. 

Serbest, 25 m. Serbest kategorile-
rinde yarışan yüzücüler birincilik için 
kıyasıya mücadele etti.
  25 yaş ve üstü tüm Eskişehirlilerin 
katılabildiği ve önümüzdeki yıllarda 
gelenekselleştirilmek istenen ya-
rışların sonunda dereceye girenlere 
ödülleri törenle verildi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği projelerle yurt içi 
turizmin cazibe merkezi haline 
gelen Eskişehir, çeşitli illerden 
okulların eğitim gezilerine de ev 
sahipliği yapıyor. Son olarak İs-
tanbul Fransız Notre Dame De 
Sion Lisesi öğrencileri, eğitim 
gezisi amacıyla Eskişehir’e gel-
di. Gezi kapsamında, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen’i ziyaret eden öğren-
ciler, Eskişehir’de yapmış olduğu 

çalışmaları çok beğendiklerini 
belirterek Başkan Büyükerşen’e 
başarısının sırrını sordular.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan 
Büyükerşen, başarılı olmanın yo-
lunun hayal gücünü canlı tutmak-
tan geçtiğini belirterek “Cumhu-
riyetimizin devamı için sizlerin 
başarılı olması ve memleket me-
seleleri ile ilgilenmesi lazım. 
Gençliğe güveniyorum. Türki-
ye’nin aydınlık yarınları sizlerin 
elinde” şeklinde konuştu.

BİRİNCİLİK İÇİN KULAÇ ATTILAR “HAYAL GÜCÜNÜZÜ CANLI TUTUN”

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Masterlar 
Yüzme İl Birinciliği yarışları yapıldı. Kent Park’ta bu-
lunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçek-
leştirilen yarışlara birçok Eskişehirli sporcu katıldı.

İstanbul Fransız Notre Dame De Sion Lisesi öğ-
rencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. 
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KADIN VE EMEK PANELİ 

Büyükşehir Belediyesi’nin Tüm Yerel-Sen sendi-
kası ile düzenlediği Kadın – Emek paneli Kırmızı 
Salon’da Eskişehirli kadınlarla buluştu.
   Birleşik Kamu- İş Genel Sekre-
teri Cengiz Gülebay’ın başkanlığını 
yaptığı panele, CHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı Hilal Dokuzcan ve 
sendikacı Vicdan Baykara konuş-
macı olarak katıldı. Eskişehir mil-
letvekili Kazım Kurt, çeşitli sivil 
toplum örgütleri üyeleri ve Eskişe-
hirlilerin katıldığı panelde, kadının 
ve kadın emeğinin sömürülmesi, 
kadına karşı şiddet tartışıldı.
   Panelde konuşma yapan Tüm Ye-
rel-Sen Genel Başkanı Doğan Koç, 

emek mücadelesinin yanı sıra Ata-
türk’ün önderliğinde kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin laik, üniter 
yapısının da korunması için yola 
çıktıklarını belirtti.
    CHP Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Hilal Dokuzcan ve sendikacı 
Vicdan Baykara ise yaptıkları ko-
nuşmada Türkiye’deki kadın hare-
ketlerine, kadına uygulanan şidde-
te ve kadın sömürüsüne değinerek 
toplumdaki yanlış kadın algısının 
değiştirilmesi gerektiğini belirtti.  

   ÇİDER Başkanı Sibel Tuzcu, yaptığı 
açılış konuşmasında derneğin ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. Der-
nek olarak, hastaneler ve hastalar 
arasında anahtar görevi gördükle-
rini de söyleyen Tuzcu, Başkan Bü-
yükerşen’e de sosyal sorumluluk 
kampanyalarına verdiği önemden 
dolayı bir teşekkür plaketi verdi. 
  Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise 

belediyenin görevinin sadece yol, 
su, kanalizasyon gibi hizmetler 
olmadığını, her kesimden her in-
sanın sorunlarıyla ilgilenmenin 
belediyenin görevleri arasında yer 
aldığını ifade etti. Çocukların, evli 
çiftler için en büyük mutluluk ol-
duğunu da söyleyen Büyükerşen 
“Geleceğimizi emanet ettiğimiz 
çocuklarımız, bizler için Allah’ın 
en büyük lütuflarıdır. Büyükşehir 

Belediyesi olarak tüp bebek ko-
nusunda da bir sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçirmek isti-
yoruz. İnsanların mutluluğu için 
yürüttüğümüz tüm projelerde Al-
lah yanımızda oldu, önümüzü açık 
eyledi. Bu tür sosyal sorumluluk 
projelerimize, tüm uzmanlarımı-
zın da yardımıyla, devam edece-
ğiz. Acıbadem Eskişehir Hastane-
si başta olmak üzere emeği geçen 

herkese çok teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
  Acıbadem Eskişehir Hastanesi 
Tüp Bebek Merkezi Müdürü Dr. Fa-
tih Öğüç ise tüp bebek tedavisinin 
azimle devam edilmesi gereken 
bir süreç olduğunu belirterek tüp 
bebek tedavi süreci ve tüp bebek 
yardımıyla üreme yöntemlerinin 
geldiği son teknoloji hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi.

  Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Hakları Birimi’nin Taşbaşı Kültür 
Merkezi Kırmızı Salon’da ger-
çekleştirdiği etkinliğe çok sayıda 
öğrenci ve velileri katıldı. Özel 
Atayurt Okulları İlkokul üçüncü 

sınıf öğrencilerinin sahneledi-
ği “Çocuk Hakları Diye Bir Şey 
Var” adlı oyunda, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ndeki maddeler ço-
cuklara eğlenceli bir şekilde an-
latıldı.

TÜP BEBEK TEDAVİLERİ ANLATILDI

“ÇOCUK HAKLARI 
DİYE BİR ŞEY VAR”

Büyükşehir Belediyesi’nin, halkı 
yakından ilgilendiren sağlık ko-
nuları hakkında düzenlediği söy-
leşiler devam ediyor. Son olarak 
Büyükşehir Belediyesi, Acıbadem 
Eskişehir Hastanesi ve Çocuk İs-
tiyorum Dayanışma Derneği (Çİ-
DER) işbirliğiyle “Tüp Bebek Yar-
dımıyla Üreme Teknikleri” adlı 
söyleşi, Kadın Doğum Uzmanı Dr. 
Fatih Özgüç’ün katılımıyla Eski-
şehirlilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların haklarını eğlen-
celi bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla, 
Özel Atayurt Okulları ile birlikte düzenlediği “Çocuk 
Hakları Diye Bir Şey Var” adlı tiyatro oyununu, minik 
bireylerle buluşturdu.
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İSTASYON CADDESİ ESNAFINA
BÜYÜKERŞEN’DEN BELGELERLE SUNUM

Başkan Büyükerşen, Yüksek Hızlı Tren’in yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar 
nedeniyle işleri durma noktasına gelen bölge esnafı ile bir araya geldi. Büyükerşen 
toplantıda yaptığı sunumda, demiryolu hattının yer altına alınması sürecini, 
2008 yılından bu yana, Devlet Demiryolları’nın taleplerini ve bu konudaki UKOME 
kararlarının da aralarında bulunduğu belgeleri tek tek gösterdi.

Esnafla birlikte inşaat sahasın da gezen Büyükerşen, ağır aksak ilerleyen çalışmaları, bölge 
esnafına yerinde bir kez daha gösterdi. Büyükerşen’e teşekkür eden esnaf, konuyu belgelerle 
birlikte Devlet Demiryolları yetkililerine ve AKP milletvekillerine anlatacaklarını söylediler.
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları (TCDD) tarafından 5 yıl-
dır sürdürülen, Yüksek Hızlı Tren’in 
yer altına alınması çalışmalarının 
tamamlanamaması nedeniyle sı-
kıntıya düşen bölge esnafı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen ile kahvaltılı toplan-
tıda bir araya geldi. Büyüker-
şen, belgelerle yaptığı sunumda, 
TCDD’nin gerek Büyükşehir Bele-
diyesi ile yaptığı protokole gerek 
UKOME’den talep ettiği sürelere 
uymadığını vurguladı. Esnafa, su-
numdaki somut belgelerin verildi-
ği toplantının sonunda, hızlı trenin 

yeraltına alınması çalışmalarının 
sürdüğü inşaat alanı esnafla birlik-
te gezilerek durum hakkında yerin-
de açıklamalar yapıldı.
  Toplantıya katılan esnafa önce  
Hızlı Tren ile ilgili çalışmaların ne-
den aksadığını kısaca anlatan 
Büyükerşen, ekranlara ellerindeki 
belgeleri tek tek yansıtarak süreci 
ayrıntılarıyla anlattı. Yıllardır yapı-
lan protokol ve diğer resmi yazış-
malarda kabul ettiği taahhütleri 
yerine getirmeyenin Devlet Demir-
yolları olduğunu vurgulayan Büyü-
kerşen yaptığı sunumda, “Biz üze-
rimize düşeni fazlasıyla yaptık. 

Çünkü bizim önerdiğimiz şehir 
trafiğini rahatlatacak süreçleri ve 
tüm projeleri reddettiler. üstüne 
üstlük birkaç kez belirttikleri sü-
rede işlerini tamamlayamadılar. 
resmi belgelerde gördüğünüz 
gibi en son verdikleri sürede sona 
erdi. ne zaman biteceğini biz de 
kestiremiyoruz. Bize düşen tüm 
çalışmaları ise hızlıca yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.
  Esnaf adına söz alanlar, zararları-
nın çok olduğunu hatırlatarak, “Biz 
bu toplantı ile bu işin sorumlusu-
nun kim olduğunu belgeleriyle 
öğrendik. En kısa zamanda eli-

mizdeki belgelerle Devlet Demir-
yolları yetkilileri ve Eskişehir AkP 
milletvekillerinden toplantı dü-
zenleyerek, çözüm üretmelerini 
isteyeceğiz” dediler. Büyükerşen 
daha sonra esnafla birlikte hızlı 
tren çalışmalarının sürdüğü inşaat 
alanını gezdi. Devlet Demiryolla-
rı’nın çalışmalarının son durumunu 
gören esnaf, “Bu gidişle inşaatın 
bitmesi temmuz ayını bulacak, 
bizim zararımızı karşılamaları için 
Cumhurbaşkanına, Başbakana, 
Bakanlara ve Devlet Demiryolla-
rına başvuracağız” şeklinde görüş 
bildirdiler.        
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SUALTININ BÜYÜLÜ DÜNYASINI
ESKİŞEHİR'E GETİRİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi bir büyük yatırımını daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Eskişehir'in köklü sanayi 
kuruluşlarından ETİ Gıda A.Ş.'nin desteğiyle yapılan Sualtı Dünyası çok yakında hizmete giriyor.

SUAltI DünYASI
  Sualtı Dünyası, 3.500 metrekare kullanım alanına 
sahip. Açıldığında 76 farklı türden 2137 su canlısına 
ev sahipliği yapacak olan sualtı dünyasındaki tür ve 
sayı ilerleyen zaman içerisinde artırılacak.
  Sualtı dünyasının bir diğer önemli özelliği,  Türkiye’de 
hayvanat bahçesi içerisinde konumlandırılmış ilk 
sualtı merkezi olması.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'i Sualtı Dün-
yası ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin 
en büyük parklarından biri olan Bilim Sanat 
ve Kültür Parkı’nda inşa edilen Sualtı Dün-
yası tamamlanma aşamasına geldi. Eskişe-
hir'in dünya çapında gurur duyulan markası 
ETİ GIDA A.Ş.'nin katkılarıyla yapılan Sualtı 
Dünyası’nda pek çoğu okyanuslarda yaşayan 
birbirinden farklı 2 binin üzerinde sualtı canlısı 
bulunuyor.

İçinde insanların geçeceği etrafı cam fanus ile 
çevrili tünelin de bulunduğu Sualtı Dünyası, 
3 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. 
Açıldığında 76 farklı türden şimdilik 2 bin 137 
su canlısına ev sahipliği yapacak olan Sualtı 
Dünyasındaki tür ve sayı ilerleyen zaman içe-
risinde artırılacaktır.

Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nın içerisindeki 

farklı temalarda oluşturulan bölümlere ekle-
necek olan Sualtı Dünyası, ulaşımın kolay ol-
ması bakımından Eskişehir'in çevre illerinde 
yaşayan vatandaşlarımız için de alternatif bir 
etkinlik ve turizm alanı olma özelliği taşıyacak. 
Sualtı Dünyası, bulunduğu bölge içerisinde 
tek olma özelliğine de sahip.

Sualtı Dünyası’nın da daha önce yaşama geçir-
dikleri pek çok proje gibi şehir için bir ilk oldu-
ğunu ifede eden Başkan Büyükerşen, projenin 
Eskişehir'in turizm kenti niteliğine büyük  katkı 
sağlayacağını söyledi. Büyükerşen Eskişehirli-
ler için ailecek gidebilecekleri, sosyal mekan-
lar sunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu da 
belirterek yakında hizmete girecek olan Sualtı 
Dünyasının yapımında katkılarından dolayı Es-
kişehir'in en önemli markalarının başında gelen 
ETİ Gıda Sanayii A.Ş.'ye ve Kanatlı ailesine  tüm 
kent halkı adına teşekkür etti. 

Başkan Büyükerşen yakında açılacak olan Sualtı Dünyası’ndaki çalışmaları yakından takip ediyor.

BÜYÜKERŞEN ESKİŞEHİRLİLER İÇİN BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR.



BU GURUR 
HEPiMiZiN

 -Röportaj İbrahim Güler

 -Sayın Başkan, insan hayatında önem-
li bir yeri olan 15 yıla yakın bir süredir 
eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak, her türlü engellemeye rağmen, 
başarılı bir şekilde görev yapıyorsunuz. 
Bu süre içinde hiç kendinize  “Neden be-
lediye başkanı oldum?” diye sordunuz 
mu?

“BU İŞE nİYE gİrDİM, DEDİĞİM 
zAMAnlAr olDU” 

BÜYÜKERŞEN – Sormaz olur mu-
yum, çok sordum. Ancak bu 
“Beni bu havuza kim itti?” şek-
linde değildi ama “Bu işe niye 
girdim?” şeklinde kendime kızdı-
ğım çok oldu. Bizim mevzuatımız 
bazen o kadar yıldırıcı olabiliyor, 
iş yapmak isteyenin önüne öyle 
engeller çıkarabiliyor, kendi men-
faatinden başka hiçbir düşüncesi 
olmayanların eline öyle imkânlar 
veriyor ki, zaman zaman bıkkınlık 
duymamak mümkün değil. Kaldı 
ki, mevzuatın kendisine sağladığı 
imkânları son sınırına kadar istis-
mar etmeye hevesli insanlar yerel 
siyaseti, medyayı ve adına sivil 
toplum kuruluşu ya da meslek 
odaları denen örgütleri ele geçir-
meyi de çok iyi biliyorlar. 
  Elbette bütün siyasetçilerden, 
basın mensuplarından, sivil kuru-
luşlar ya da meslek örgütlerinden 
söz etmiyorum. Ama size hayatı 

zindan etmeye karar vermiş bir-
kaçı bile, mevcut imkânlarla, akla 
gelmeyecek zorluklar çıkarabi-
liyor. Bu zorlukların birinin üste-
sinden gelmeden bir başkası ile 
karşılaşınca, insan ister istemez, 
“Bütün bu çaba ne için?” diye 
düşünüyor. Ben enine boyuna 
düşünerek, işin zorluklarını az 
çok bilerek bu işe girdim. Siyase-
tin bana çok uygun bir iş olmadı-
ğını ilk başta da biliyordum. 
  Ama önce rahmetli Ecevit’in 
sonra da CHP’nin davetini redde-
demedim.
  Sadece Eskişehir için değil, Tür-
kiye için de gerekli bir görev ola-
rak gördüğümden, Eskişehirlilere 
güvenerek kendimi siyaset havu-
zuna attım “keşke bu işe hiç gir-
meseydim” düşünceleri aklıma 
üşüştüğünde, yine Eskişehirlilere 
olan sevgim ve güvenim  saye-
sinde bu düşüncelerden kendimi 
kurtarabiliyorum. 

"İnSAn ÇİlEDEn 
ÇIkMAMAYI ÖĞrEnİYor" 

  Bu kadar uzun süre kamu görevi 
yürütüp, insanları yönetince çile-
den çıkmamayı da öğreniyorsunuz. 
Otuz yıl önce beni çileden çıkaran 
birçok şeye alıştım. Aslında alışıl-
maması gereken fakat alıştığım 
durumlardan birisi insanlardaki 
tembellik ve diğeri de siyasetçile-
rin önemli bir kısmının halka yalan 

söylemesi. İster istemez bu tür in-
sanlara alışıyorsunuz. 
  Bu tür hastalıklar o kadar yaygın 
ki, alışamazsanız akıl ve ruh sağ-
lığınızı kaybedebilirsiniz. Hala alı-
şamadığım, beni çileden çıkaran 
bir şey var. İnsanların üç kuruşluk 
menfaatleri ve siyasi çıkarları için 
kamunun çok değerli kaynaklarını 
göz kırpmadan harcamalarına, zi-
yan etmelerine, kentin ve ülkenin 
geleceğini geri döndürülemez şe-
kilde karartmalarına, ihanetlerine 
alışamadım. 

 -Diyelim ki, çok bunaldınız, biraz 
rahatlamak istiyorsunuz. kendini-
zi nereye ve kimin yanına atmak 
istersiniz? Eminiz ki, birçok insan 
için sığınılacak bir limansınız. Si-
zin sığınılacak limanınız kim? 

BÜYÜKERŞEN - Sığınılacak liman-
larım, sırasıyla eşim, torunlarım, 
kızlarım ve damatlarım. Sığınıla-
cak yer ise öncelikle evim. Evi-
mi, eşimi, kızlarımı damatlarımı 
ve özellikle de torunlarımı çok 
özlüyorum. Bu özlemi anlatmak 
kolay değil. İnsan istese hemen 
ulaşabileceği kadar yakınındaki 
insanları, her gece gittiği evini 
özler mi? Özlüyor. Çünkü her an 
ulaşabileceğiniz halde, yoğun 
çalışma temposu nedeniyle hiç-
bir zaman ulaşamıyorsunuz. 
 Hep ertelemek zorunda kalıyor-
sunuz.

"nErEYE gİDErSEM gİDEYİM 
Bİr kAÇ gün SonrA ESkİŞE-
Hİr’İ ÖzlüYorUM" 
    
   Ayrıca benim durumumda bulu-
nanlar genellikle, kalabalıklardan 
ve şehirlerden uzak, tabiatın için-
de bir yerleri özlediklerini söylerler. 
Ben öyle değilim. İnsanların olma-
dığı, şehirlerden uzak yerler bana 
göre değil. Ben şehir gibi şehirlerde 
kendimi rahat ve iyi hissediyorum. 
İçinde geniş ve özenli yeşil alanların 
olduğu, insanların birbirine ve çev-
relerine medeni davrandığı, bende 
fotoğraf çekme arzusu uyandıran 
ayrıntılarla dolu olan, tarihten de-
ğerleriyle başka yerlerden ayrılan, 
özellikleri olan şehirlerde, eşim, 
kızlarım, torunlarım, damatlarım ve 
akrabalarım ile doya doya yaşamak 
isterim. Ancak şunu da ekleyeyim, 
nereye gidersem gideyim, bir kaç 
gün sonra Eskişehir’i özlemeye baş-
larım. Eskişehir de artık, benim ken-
dimi iyi hissettiğim çağdaş şehirlere 
benzemeye başladı. 

 -Yılmaz Büyükerşen’in her 24 sa-
ati aynı mıdır? 24 saat size yetiyor 
mu? 24 saatte neler yaşarsınız?
 
"24 SAAt YEtMİYor" 

BÜYÜKERŞEN - 24 saat, sadece bana 
değil, benim durumumda olan kim-
seye yetmez. Bir defa, o kadar rutin 
görevlerim var ki… İmzalar yetişe-
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cek, talepler dinlenecek, yapılanlar 
denetlenecek, bürokratik işlemler 
yerine getirilecek… Sonra proto-
kol işleri var. Yemeklere, açılışlara 
katılacaksınız, konuşma yapacak-
sınız. Basının talepleri var. Var oğlu 
var... Bu arada, bir fikri olan hemen 
herkes sizi görmek, fikrini size an-
latmak ister. Haklı olarak öyle ister, 
çünkü ancak sizin gerçekleştirebi-
leceğinizi düşünür. Kendi tabii ihti-
yaçlarınız için bile zaman kalmaz. 
Çoğu zaman karnınızı doyurmaya 
fırsat bulamadığınız olur. Saçları-
nız uzar, kestirmeye vaktiniz olmaz. 
Böyle bakınca, hemen her gün bir-
birine benzer. Çünkü her gün dert, 
fikir, talep dinler, imza atar, problem 
çözer, hedef koyar, yol gösterir, iş-
leri denetlersiniz… Ama öte yandan 
bakınca her gün bir başka gündür, 
çünkü dinlediğiniz yepyeni dertler, 
fikirler, talepler diğerlerinden farklı-
dır. Daha önce planladığınız, yapıl-
ması için direktifler verdiğiniz işler 
bitmiştir, yenileri başlayacaktır. Yeni 
iş, yeni heyecan demektir. 

 -Sayın Büyükerşen, Eskişehirli 
olup da, dışarıdaki kentlerde ya-
şayanlar her geldiklerinde Eskişe-
hir’in hızla değiştiğini, bazı yerleri 
tanımakta bile güçlük çektiklerini 
söylerler. Eskişehir 1999-2013 yıl-
ları arasında nasıl bir değişim ge-
çirdi? 

"ESkİŞEHİr’İ gUrUr DUYUlAn 
Bİr ŞEHİr YAPtIk" 

BÜYÜKERŞEN - Eskişehir’de son on 
beş yılda yaşanan değişimi birkaç 
paragrafa sığdırmak mümkün de-
ğil. Eskişehir, bizlere güvenen Es-
kişehirlilerin desteği ve inancıyla 
on beş yılda baş döndürücü bir de-
ğişim geçirdi. Şehrin kronikleşmiş 
altyapı problemleri çözüldü. Şehir 
medeni bir toplu taşıma sistemi-
ne kavuşturuldu. On beş yıl önce 
şehrin en önemli problem kaynağı 
olan Porsuk Çayı bir değer ola-
rak şehre kazandırıldı. Porsuk’un 
sebep olduğu afet riski azaltılır-
ken, çayın şehre çok yönlü değer 
katması sağlandı. Şehir içindeki 
sanayi kuruluşları şehir dışına çı-
karıldı. Neredeyse hiç yeşil alanı 

olmayan Eskişehir’e büyük ölçekli 
ve çok fonksiyonlu parklar kazan-
dırıldı. Şehrin siluetinde önem ta-
şıyan ancak yıkılmaya yüz tutmuş 
olan yapılar yeni fonksiyonlarla 
şehre kazandırıldı. Şehir Tiyatro-
ları ve Senfoni Orkestrası,şehrin 
sosyal iklimini tepeden tırnağa 
değiştirdi. Büyükşehir Belediye-
si’nin bu ve benzeri faaliyetleri sa-
yesinde şehrin sosyal iklimi te-
peden tırnağa değişti. On beş yıl 
önce “Ben kurtulamadım, çocuk-
larım bu şehirden kurtulsun” diye 
düşünen Eskişehirliler, şehirleriyle 
gurur duyar hale geldiler. Değişen 
ruh durumu, şehirlilerin şehirleri-
ne bakışını değiştirdi. Şehrin so-
kakları canlandı. Hizmet sektörü-
nün kalitesi yükseldi. Bundan on 
beş yıl önce ancak yolunu şaşı-
rırsa bir turistin uğrayacağı Eski-
şehir’e otobüsler dolusu ziyaretçi 
gelmeye başladı. Eskişehir on beş 
yıl önce, Türkiye’nin diğer şehirle-
ri gibi hızla kan kaybeden ve kan 
kaybı durdurulamayacakmış gibi 
görünen bir şehriydi. Bugün ise 
diğer şehirlere, “Biz de başara-
biliriz” duygusunu veren, onlar 
tarafından örnek alınmak istenen 
ve bunun için şehircilik projelerine 
inceleme gezisi yapmak isteyen-
lerin sık sık geldiği bir şehir halini 
aldı. Şehirlerin otomobillerin akış-
kanlığını sağlayacak şekilde orga-
nize olmadan da gelişebileceğini, 
otomobillerden önce insanların 
düşünülmesi gerektiğini herkese 
gösteren somut bir örnek oldu. 
  Eskişehir artık güzel, medeni, 
suyla barışık, ekonomisi daha da 
çeşitlenmiş bir şehir. Bütün bunla-
rı on beş yıl gibi kısa süre içinde, 
Eskişehirlilerle birlikte başardık. 
Hepsinin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Hepsiyle gurur duyu-
yoruz. Ama benim açımdan asıl 
büyük başarı, on beş yıl önce sün-
güsü düşmüş, iddiasını kaybet-
meye yüz tutmuş bir şehir iken, 
bugün, her alanda iddiasını taze-
lemiş, şehriyle gurur duyan Eski-
şehirliler haline geldik. Bu kadar 
kısa sürede şehrin ruh durumunun 
bu kadar değişmesi, herhalde eşi-
ne az rastlanır bir başarıdır.  

 -Şu anda başlamış ya da bitmek 
üzere olan projeleriniz var. Bu pro-
jeler hakkında bilgi verir misiniz? 
Projelerin kente sağladığı katkılar 
nelerdir? 

"ESkİŞEHİr türkİYE’nİn PAr-
lAYAn YIlDIzI HAlİnE gElDİ" 

BÜYÜKERŞEN - Eskişehir’de başlat-
tığımız ve bugün yeni projeler ek-
leyerek yılmadan sürdürdüğümüz 
büyük dönüşüm ve gelişim süreci 
beraberinde kente yönelik önemli 
bir şehir turizmi hareketi de baş-
lattı. Eskişehir’e yönelik turizm 

hareketi özellikle hafta sonu tur-
ları şeklinde gerçekleşiyor. 15 yıl 
öncesine kadar sıradan bir Ana-
dolu kasabası görünümündeki 
Eskişehir, bugün şehir görmeye 
gelenlerle adeta dolup taşıyor. Es-
kişehir için Türkiye’nin iç turizm-
deki yeni gözdesi demek pek de 
yanlış olmaz diye düşünüyorum. 
 Eskişehir’deki turizm hareketinin 
ekonomik boyutu üzerinde de dur-
mak istiyorum. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse ben dahi, kent-
sel projeleri yaşama geçirdiğimiz 
yıllarda, çok kısa bir süre sonra 
böylesi bir turizm hareketliliğinin 
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olacağını düşünmüyordum. Bu 
hareketlilik bugün şehirde hizmet 
sektörünü de hızlı bir büyüme sü-
recine soktu. Eskişehir’in turizm 
alanında değerine değer katacak 
olan yeni projelerimiz var. 

"tErMAl tUrİzMDE tIPkI 
AFYon vE kütAHYA gİBİ SÖz 
SAHİBİ olACAĞIz" 

  Eskişehir’in sahip olduğu sıcak 
su kaynaklarını bir turizm değeri 
haline getirecek olan 5 yıldızlı, tu-
ristik termal ve hidroterapi tesis-
lerimizin inşaatı sürüyor. Bu tesis 
ile Eskişehir ekonomisinde yeni bir 
sektörün daha doğmasını sağlaya-
cağız. Umuyorum bu yatırımımıza 
yeni termal projeleri de eklenir ve 
Eskişehir bu açıdan da Afyon ve 

Kütahya gibi bölgesel anlamda bir 
merkez olur. Böylece Eskişehir es-
nafına yeni kazanç kapıları açıla-
cak. Yine bir başka otel projemiz 
de Köprübaşı’nda devam ediyor. 
1930’lu yıllarda otel olarak yapımı-
na başlanan daha sonra belediye 
binası olarak kullanılan eski Tepe-
başı Belediyesi binasını da ilk fonk-
siyonuna kavuşturuyor ve modern 
bir tarihi otele dönüştürüyoruz. 

"YEnİ ProJElEr Çok 
BEĞEnİlECEk" 

  Eskişehir’e gelir sağlayacak alan-
lardan biri de kongre turizmidir. 
Şehrimizin coğrafi anlamda büyük 
kentlerin ortasında yer alması, ula-
şım olanaklarının kolaylığı Eskişe-
hir’i kongre turizmi açısından da 
avantajlı kılmaktadır. Bu nedenle 
inşaatına başladığımız 1200 kişilik 
kongre merkezimizi açıyoruz. Bu 
tesis, meslek odalarımızın, sivil top-
lum kuruluşlarımızın ulusal ölçekte 
geniş katılımlarla gerçekleştireceği 
toplantılara ev sahipliği yapacak.  
Ayrıca Eskişehir’e modern bir ak-
varyum ve hayvanat bahçesi de 
kazandırıyoruz. Bu iki projemizin 
inşaat çalışmaları Bilim Sanat ve 
Kültür Parkımızın yanı başında de-
vam ediyor. 
 Masal Dünyası’nın donatılması ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Açı-
lışlarını çok yakında gerçekleştire-
ceğiz. Eskişehir’i bir müzeler şehri 
yapmak istiyoruz. Bu doğrultudaki 
çalışmalarımız arasında bulunan 
“Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi”ni 2013 yılı içinde 
açtık. Kısa sürede 100 bin ziyaret-
çiyi aşarak bu alanda Türkiye’de 
bir müze ziyaret rekoru kırdı. Ayrıca 
“türkiye’de bir ilk” olan Canlı Tarih 
Sahnesi’ni hizmete açtık. Canlı Ta-
rih Sahnesi’nde Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün 
hareket ederek canlı hissi veren 

“silikon android” figürleri, kendi 
sesleri ile yakın tarihimize ışık tutu-
yor. 

"EStrAMIn İlAvE HAtlArI 
HIzlA tAMAMlAnIYor" 

  Eskişehirliler için çağdaş ulaşım 
modeli olarak seçtiğimiz hafif raylı 
ulaşımı, vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunmamızın üzerinde 9 yıl geç-
ti. Bugün gurur ve mutlulukla gö-
rüyoruz ki, Eskişehirliler tramvay 
ile kent içi ulaşımı benimsediler ve 
hatların artırılmasından memnun-
lar. Estram bugüne kadar 16 km 
hattıyla vatandaşlarımıza hizmet 
vermiştir. 24.7 kilometrelik yeni 
ilave  hatların yakında hizmete gir-
mesiyle toplamda 40,7 kilometre-
ye çıkacak olan tramvay sistemi 
Eskişehirlilerin keyifli ve konforlu 
ulaşımdan daha çok yararlanması-
nı sağlayacak. 
  Yeni uzatma ile tramvay 3 bölge-
de 20’den fazla mahalleye, “Yeni-
kent-Çankaya, Emek-71 Evler ve 
Çamlıca-Batıkent” hatlarında hiz-
met vermeye başlayacak. Kısa bir 
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TÜRKİYE'DE ZİYARETÇİ REKORLARI KIRAN MÜZE OLDU 



süre sonra deneme seferleri yapıla-
cak olan yeni hatların Ocak-Şubat 
aylarında tam kapasite ile çalışma-
ya başlamasıyla Eskişehir’in önemli 
bir bölümü daha tramvay hizmetle-
rinden yararlanacak. 
 Biz önümüzdeki yıllarda da  Gün-
doğdu, Fevzi Çakmak, Sütlüce, Şi-
rintepe, Sultandere, Ihlamurkent, 
Vadi Şehir hatları ile tramvay hatla-
rına yeni ilaveler yaparak tüm hem-
şehrilerimizin bu çağdaş ulaşım ni-
metinden yararlanması için  etüd 
çalışmalarımızı aralıksız olarak sür-
dürmekteyiz.

"YEnİ BUlvArlAr 
kAzAnDIrDIk"

  Bizim dönemimizde hayata geçi-
rilen bulvarlarda ilk öncelik, insanla 
bütünleşik şehir ulaşım sistemidir. 
Bütünleşik ulaşım sistemi, ulaşımın 
insan faktöründen ayrıştırılmadan 
çözülmesidir diyebiliriz. Bu sistemi 
kısaca açıklayalım. Şehrin çevre-
sinden ve içinden geçen bulvarlar, 
araçlarıyla ulaşımı tercih eden va-
tandaşlarımızın trafik kaosu yaşa-
madan gitmek istedikleri bölgeye 
kolayca ulaşımlarını sağlamakta-
dır. Yaptığımız bulvarların çevre 
ağaçlandırma çalışmaları ve yaya 
yolları da hızla tamamlanıyor. Eğer 
bir anne, çocuğunu yanına alıp 
onunla şehrin ruhunu soluyamaya-
caksa, hızla akan trafik o annemize 
korku ve endişe hissettirecekse o 
bulvarların bizim için hiçbir anla-
mı yoktur… Kendi imkânlarımızı 
kullanarak Candanel Bulvarı’ndan 
başlayan, Tarih Caddesi, Albayrak 
Bulvarı ve Ihlamurkent Mahalle-
si’ndeki Özlem ve Koza Bulvar-
larının devamını gerçekleştirerek, 
şehirde yıllardır yapılmayan Güney 
Çevre yoluna alternatif hatlar yara-
tılmıştır. Ihlamurkent’teki Özlem ve 
Koza bulvarları, Kartopu Cadde-
si ile birleşerek özellikle Ihlamur-
kent’teki vatandaşlarımızın tram-
vaya kolay ulaşımını sağlayacaktır.

  -Sayın Başkan, söz konusu bul-
varlarsa, bazı çevrelerde “15 yıl 
içinde şehir merkezinde hiçbir bulvar 
açılmadığı” tartışılıyor. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

BÜYÜKERŞEN - Karşıtımız yerel siya-
setçiler ve bazı yandaş gazeteciler 
bu dönem hiç bulvar ve yol açma-
dığımız iftirasında bulundular. Şeh-
ri gezmeden oturdukları masadan 
ve köşeden fetva verdiler.
  Oysa kilometrelerce yeni bulvar-
lar, caddeler ve tretuvarlar yaptık.
Bir kısım yandaş köşe kadıları da 
mevcut caddelerin genişletilme-
diğini yazıp söyleyip duruyorlar.  
Eskişehir gibi merkezinde yapı-
laşmasını tamamlamış olan bir 
şehirde “Şehir içinde yeni bulvar-
lar açmadı” diye eleştiri yapan ve 
şehrin gerçeklerini bilmeyen kişile-
re “Dünyanın hangi şehrinde cad-
de kenarlarındaki büyük binaları 
milyonlarca lira istimlak parala-
rı ödeyerek yıkıp bulvar açan bir 
belediye var?” sorusunu sormak 
lazım. Şehir içinde bir bulvar aç-
mak için bazı yerlerde belediyenin 
5 yıllık bütçesinin bile yeterli ola-
mayacağını bilmeyen bu insanla-
rı sağduyu sahibi Eskişehirlilere 
havale ediyorum. Bizim açtığımız 
bulvarlar, şehrin genişlemekte ol-
duğu bölgelerdedir. Yeni yapılan-
ma bölgeleridir ve ihtiyaç duyulan 
bölgeleridir. İleriye yönelik bu bul-
varları eleştirmek ufku olmayan in-
sanların işidir. 

 -Sosyal projeleriniz hakkında, 
özellikle reklam yapmadığınız 
dikkatlerden kaçmıyor. oysa bu 
konuda birçok “ilk” i gerçekleş-
tirmiş bir başkansınız. Belediye-
nin sosyal projeleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

"Bİr Elİn vErDİĞİnİ DİĞEr 
El gÖrMEMElİ"

BÜYÜKERŞEN - Eskişehir için çok 
büyük ölçekli kentsel gelişim pro-
jelerini yaşama geçirirken sosyal 
projelerimize de sessiz sedasız 
devam ediyoruz. Hepinizin bildi-
ği gibi yüce dinimiz İslam, ihtiyaç 
sahibi olanlara, onları incitmeden, 
rencide etmeden yardımlaşmayı, 
dayanışma içinde olmayı emreder. 
Biz de bütün sosyal dayanışma 
projelerimizi bu eksende yürütüyo-

ruz. Örneğin, aşevimizden her gün 
yaklaşık 2500 aileye 3 kap sıcak 
yemek veriyoruz. Giysi destek ma-
ğazamız ile ihtiyaç sahiplerini ku-
caklıyoruz. Avrupa Birliği ve Mer-
kezi İhale Finans Birimi’nin örnek 
proje olarak destekleriyle hizmete 
açtığımız kreş ile ebeveynleri ce-
zaevinde olan çocuklarımıza okul 
öncesi eğitim veriyoruz. Sosyal 
projelerimiz bunlarla da sınırlı de-
ğil. Örneğin vitamin ve minerallerle 
zenginleştirilmiş ucuz halk ekmek 
üretimimizle hem aile bütçelerine 
destek sağlıyoruz hem de toplu-
mun dengeli beslenmesine katkı 
sunuyoruz. 
  Şehrin dört bir yanına yayılan mes-
leki beceri ve eğitim kurslarımızda, 
başta ev hanımları ve genç kızları-
mız olmak üzere, dileyen herkese 
belirli konularda mesleki beceri ka-
zandırıyoruz. İlköğretim program-
larına destek verirken, üniversite 
başta olmak üzere çeşitli sınavlara 
hazırlık kursları düzenliyoruz.Bü-
tün bunların reklamını yapmıyoruz 
bunun için bilinmemesi normal.

 -Belediyenizin sanatsal ve kül-
türel etkinliklerde geldiği nokta 
nedir? Eskişehir bu konuda tür-
kiye’nin neresindedir?

"BoŞUnA kültür 
BAŞkEntİ SEÇİlMEDİk"

BÜYÜKERŞEN - Eskişehir’in kent 
kimliğinin önemli yapı taşlarından 
birini de kültür ve sanat oluştur-
maktadır. Geride bıraktığımız dö-
nem içinde bu yapı taşımıza yöne-
lik çok büyük yatırımlarımız oldu. 
Şehir Tiyatrolarından, Senfoni 
Orkestramıza birçok sanat kuru-
mu ve sanat tesisleri kazandır-
dık. Bu yatırımlarımız Eskişehir’i 
Anadolu’nun kültür ve sanat baş-
kenti yapacak nitelikteydi. Öyle 
ki, 2012 yılında Rusya, Kazan’da 
yapılan toplantıda Eskişehir, 2013 
yılı Türk Dünyası’nın Kültür Baş-
kenti seçildi. Bugün şehirde yılın 
her dönemi birbirinden farklı ulu-
sal ve uluslararası ölçekte birçok 

sanat organizasyonu gerçekleştiri-
liyor. 

"YUnUS EMrE'nİn HüMAnİzMİ-
nİ YUrt DIŞInA tAŞIDIk"

Şehir Tiyatromuz ve Senfoni Or-
kestramız yurt içi ve yurt dışından 
davetler alıyor ve organizasyonlar-
da başarıyla boy gösteriyor. Son 
olarak Senfoni Orkestramız, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde, Türk-
çe konuşan ülkelerden klasik batı 
müziği sanatçılarının da katılımıyla 
“türkSoY Senfoni orkestrası” 
olarak iki konser verdi ve Yunus 
Emre’nin hümanizmini okyanus 
ötesine taşıdı. 
  Eskişehir’deki kültürel yatırımları-
mız bunlarla da sınırlı değil.

“YEnİ MüzElEr AÇMA 
ProJElErİMİz HAzIr”

 Şehri bir müzeler kenti yapmak is-
tiyoruz. Bu doğrultu da biraz önce 
de ifade ettiğim gibi birçok yeni 
müzeyi Eskişehir’e kazandırdık. 
Yeni müze çalışmalarımız da de-
vam ediyor. 
Yatırımlarımızın pek çoğunu Eski-
şehir’in turizm alanında daha da 
söz sahibi olabilmesi ve bu yol-
la vatandaşlarımıza yeni kazanç 
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Devamı arka sayfada
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kapıları açabilmek için planlıyoruz. 
Bu doğrultuda Odunpazarı böl-
gesinde de yeni bir turistik tesis-
ler kompleksi inşa ediyoruz. Proje 
hazırlıkları tamamlanan tesisleri 
yakında inşa etmeye başlayaca-
ğız. Eskişehir’in en önemli turizm 
alanlarından biri olmaya başlayan 
Odunpazarı bölgesi daha da geli-
şecek.

"kÖY vE İlÇElErE 
HİzMEtE HAzIrIz"

  -Yeni yapılan düzenleme ile Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlanan, 
başka bir deyişle mahalle olan 
400’e yakın köy var. Bilhassa son 
10 yılda köylerden kente göç ol-
muş, köyler adeta yaşlılara terk 
edilmiştir. köylerin birçoğunda 
köy içi yolları bozuk, altyapı yok, 
bazı köylerde ise sağlıklı ve yeterli 
içme suyu yok. Evler, okullar, ca-
miler viraneye dönmüş durumda. 
Bu tablo karşısında mahalleniz 
olan köylere yönelik projeleriniz 
neler olacaktır?

BüYükErŞEn - Yeni yasayla Büyük-
şehir Belediyesi’nin hizmet alanı 
13 bin 925 kilometre kareye çıktı. 
Buna karşın bugüne kadar hizmet 
verilen 650 bin kişi, 781 bine yük-
seldi. Yani hali hazırda hizmet ve-
rilen nüfus yüzde 12 arttı. Hizmet 
götürülmesi gereken nüfus, vilayet 

nüfusu içinde en dağınık şekilde 
yayılmış ve nüfus yoğunluğu çok 
düşük yerleşim birimlerinden olu-
şuyor. Yüzlerce kilometrekare ala-
na genişleyen bu coğrafyaya hiz-
met götürmek hali hazırdaki kent 
nüfusuna hizmet götürmekten çok 
daha zor olacağı açıktır. Ancak Es-
kişehir Büyükşehir Belediyesi yeni 
alanlara da hizmetin en iyisini gö-
türecektir.

"kÖYlüMüz DE HİzMEtİn En 
İYİSİnE lAYIktIr"

Çünkü Eskişehir’in köylüsü, 
kentlisi hizmetin en iyisine lâ-

yıktır. Bu amaçla İl Özel İdare-
si’nden bize devredilecek araç 
parkının yeterli olmayacağını 
düşünerek, yeni bir araç filosu 
satın alarak makine parkımızı 
güçlendirdik. 25 yeni iş makinesi 
aldık. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak 200 kilometre uzakta da olsa 
“o köy bizim köyümüzdür” diye-
rek büyük bir heyecanla hizmete 
hazırız. Ekiplerimizin köylerde 
yaptığı araştırmalar neticesinde 
kırsalın sorunlarını tespit etmiş 
bulunuyoruz. Gelen talepleri cid-
diyetle ele alarak bir planlama 
dâhilinde hizmetin en iyisini ve-
receğimizden kimsenin kuşkusu 
olmasın. Ayrıca kırsal için çağ-
daş proje hazırlıklarımız devam 
ediyor. Şu kadarını söyleyeyim 
ki, köylerimizi birer “köy kent” 
haline getirmek istiyoruz. Göçü 
önleyici hatta köye dönüşü teş-
vik edici bir politika izleyeceğiz. 
Önümüzdeki yıllarda halkımızın 
köylere dönmeye başlayacağına 
inanıyorum. 

 -Özellikle son üç yıl içinde Es-
kişehir’de en çok tartışılan ko-
nuları şöyle bir sıralamaya kalk-
sak, yeni gar binası ve stadyum 
meseleleri ilk iki sırayı alır. Siz 
bu konuyu nasıl yorumluyorsu-
nuz?

"ESkİŞEHİr’İn kAnAYAn İkİ 

YARASI"

BüYükErŞEn - Gar binası ile ilgili 
konu, 2008 yılında başlanan ve ha-
len bitirilememiş “Şehir içi demir-
yolu hatlarının yer altına alınması 
projesi” ile yakından ilgiliyiz. Yer 
altı geçişinin nerede başlayacağı 
değil ama nerede bitirileceği yeni 
gar binasının yapılacağı yere bağlı, 
ya da tam tersi. 
  Kuşkusuz Eskişehir’in bu konu-
da yaşadığı en önemli sıkıntılardan 
biri de TCDD çalışmaları nedeniyle 
İstasyon Köprüsü’nün yıkılmış ol-
ması.
 Yine benzer bir şekilde, yeni stad-

yum yapılması ile ilgili projede  bize 
göre seçilen yerin yüzde yüz yanlış 
olması nedeniyle yeni stadyum ya-
pıldıktan sonra mevcut stadyum 
alanının nasıl değerlendirileceği ile 
yakından ilintili. 

“HEM YEnİ StADYUM HEM 
DE gAr BİnASI konUSUnDA 
HüküMEt ESkİŞEHİrlİlErİn 
DüŞünCElErİnİ DİkkAtE 
AlMADI”

  İşte bu her iki proje, Eskişehir’de 
çok uzun bir zamandır tartışılıyor. 
Hem yeni stadın yapılacağı yer ko-
nusunda hem yeni gar binası ala-
nıyla ilgili şehir kamuoyunda farklı 
istekler ve düşünceler öne çıkma-
sına karşın,  özellikle stadyumun 
yeri konusunda hükümet temsilci 
ve yetkilileri kamuoyunun düşün-
celerini hiçbir zaman dikkate al-
madılar. Eskişehirliler ve Eskişe-
hirspor taraftarı, yeni stadyumun 
mevcut alana yapılmasını isterken 
hükümet önce Muttalip, sonra da 
Sazova’yı gündeme getirdi. Geçti-
ğimiz aylar içinde de henüz proje-
si bile ortada olmayan stadyumun 
temelinin zemin betonu Sazova’da 
atıldı, çalışmalar sürüyor. 
  Gar binası konusunda ise, gün-
deme getirdiğim Şeker Fabrika-
sı’nın arkasındaki alana yapılması 
da yine çeşitli yapay gerekçelerle 
reddedildi.

“MEvCUt gArIn 
 kUllAnIlMASI 
kArArI DA HAtAlIDIr”

  En sonunda TCDD ile müzake-
reler sonunda hazırladığımız ve 
karşılıklı mutabakata vardığımız 
“protokolü” biz imzalayarak gön-
derdik. Ancak, onlar imzalamadığı 
için yürürlüğe sokamadık. Bu ko-
nudaki duyumlarımız sayın Baş-
bakanın mevcut garın kullanılması 
emri olduğudur. Zaten yeterli park 
yeri bile olmayan ve sadece M.K. 
Atatürk Caddesi ile şehire bağla-
nan şimdiki gar trafiği tıkayacak-
tır. Çünkü yeni hızlı tren hatlarının 
devreye girmesiyle birkaç yıl sonra 
günde yaklaşık 100-110 trenin Es-

kişehir’den geçeceği belirtiliyor. 
 
"MEvCUt StADYUM AlAnInIn 
nE olACAĞI HAlA nEt DEĞİl"

 -Peki, tartışılan bu konularda son 
noktalar konuldu mu? 

Hayır, ne yazık ki tartışmalar hâlâ 
devam ediyor. Mevcut stadyum 
alanının nasıl değerlendirileceği 
konusunda da siyasilerin verdik-

leri sözler olmasına karşın, resmi 
bir protokol hâlâ hayata geçmedi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan, yeni yapılan stadyumun fi-
nansmanının sağlanması amacıyla 
mevcut stat alanı TOKİ’ye devre-
dilmişti. TOKİ de bu alana yapa-
cağı yapılar aracılığıyla bu finans-
manı sağlamayı amaçlamıştı. İşte 
bu anlamda alanın yeniden Eski-
şehir’e, yani gerçek sahibine dev-
redilmesi konusunda yeni bir adım 
atılmış değil. 
   Eskişehir kamuoyu, bu alanın ke-
sinlikle yapılaşmaya açılmamasını 
ve “kent Meydanı” olarak değer-
lendirilmesini istiyor. Ancak, yuka-
rıda da belirttiğimiz gibi bu konu  
mülkiyet açısından bir türlü resmi-
yete dökülebilmiş değil.
  Diğer taraftan TOKİ’nin stadyum 
parasının “2013 Kültür Başkenti 
Ajansı” tarafından ödenmesini is-
tediği söyleniyor. Yani yine Eskişe-
hirlilerin parasıyla yapılacak. Eğer 



öyleyse yapılacak stadyumun mül-
kiyeti Eskişehirspora verilmeli.

 -Son günlerde Hızlı Trenin yeraltı geçiş 
çalışması, İstasyon Köprüsü ve Gar bi-
nası konusunda Büyükşehir Belediyesi 
üzerine yüklenildiğini görüyoruz. Bu ko-
nunun aslı nedir?

BÜYÜKERŞEN - 2006 yılında Ulaştır-
ma Bakanı Binali Yıldırım tarafın-
dan “Başbakanımız Erdoğan’ın 
talimatıyla” diyerek müjdesini 
verdiği, o dönemin AKP Eskişehir 
milletvekili Murat Mercan’ın orta-
ya çıkacak bulvara “tayyip Erdo-
ğan Bulvarı” adını verilecek dediği 
günden bu tarafa 7 yıla yakın süre 
geçti. O günlerde Şeker Fabrika-
sı’nın önünden yer altına girecek 
tünel Çamlıca’nın ilerisinde yüzeye 
çıkacaktı. Şimdi ise Muttalip Ge-
çidinden başlayıp Bağlar Geçidini 
geçer geçmez yüzeye çıkıyor. 3 ki-
lometreye yakın olan uzunluk 1300 
metreye düşürüldü. Ancak bir türlü 
bitirilemedi. 

“2009 SEÇİMlErİ ÖnCESİ vAAD 
EttİklErİ, İÇİnDE otEllEr DE 
olAn DEvASA gAr BİnASInIn 
AlDAtMACA olDUĞU AnlAŞI-
lIYor”

  Yapılması planlanan yeni gar bi-
nası konusunda da hâlâ belirsizlik 
var.2009 seçimleri öncesi  bilgisa-
yarda çizilerek halka sunulan re-
simlerde dev otel, AVM’ler, işyerleri 
vardı. Şu anda yapılan ise açık pe-
ronlardan başka bir şey değil. 2009 
seçimleri öncesi vaad ettikleri gar 
binası projesinin de aldatmaca ol-
duğu böylece ortaya çıkmış oldu.
  Yer altı geçişi projesi için İstasyon 
Köprüsü’nün yıkılması gerekiyor-
du. Ancak Büyükşehir Belediye-
si’nin “üzerinden tramvay hatla-
rının geçiyor olması nedeniyle”  
köprünün yıkılabilmesi için geçerli 
bir şartı vardı, o da şuydu: Tramvay 
hatları için alternatif geçiş güzer-

gâhı yapılmadan köprü yıkılamaz. 
Köprü yıkım ve tünel çalışmaları 
sırasında tramvay seferlerinin dur-
durulması kabul edilemez.
  TCDD bu konuda da uzun süre 
karar veremedi. Eskişehir kent içi 
ulaşımının can damarı olan bu ko-
nuda hep sessiz kaldı. Sonunda, 
koca yaz mevsimi geçtikten sonra 
köprünün geçtiğimiz 19 Eylül tari-
hinde yıkımının başlanmasına ka-
rar verildi. Tramvay için geçici bir 
servis yolu yapıldıktan sonra köp-
rü yıkılmaya başlandı verilen süre 
3 aydı. 19 Aralık’ta süre tamamlan-
dı. Ama hala bitiremediler. Şehir içi 
trafiğinde ve toplu ulaşım siste-
minde yaşanan sıkıntının bitmesi 
için TCDD’nin İstasyon Köprüsü 
bölgesindeki çalışmalarını bir an 
önce bitirmesi gerekiyor. TCDD’nin 
çalışmalarının bitmesiyle birlikte 
Büyükşehir kendisini ilgilendiren 
çalışmalara başlayacaktır.

 -Daha önce bir konuşmanızda 
”Ben geleceğimle ilgili öyle uzun 
vadeli planlar yapmam. Hayatın 
ve yüreğimin beni sürüklediği yere 
giderim. Önümüzdeki seçimlerde 
yeter artık diyebilirim” demiştiniz. 
o günden bugüne yaşanan süreç 
içerisinde önümüzdeki 2014 se-
çimlerinde bir kez daha aday ola-
rak tarihi rekorunuzu Eskişehir’de 
“4. kez seçilen tek başkan” olarak 
yenileyecek misiniz?

"YürEĞİMİn SürüklEDİĞİ 
YErE gİDİYorUM"

BÜYÜKERŞEN - Ailecek yaptığımız 
toplantıda 3. Döneme dair, “Belediye 
Başkanlığı için artık nokta koyalım” 
kararını vermiştik. Ama bu süreç ve 
yaşamın akışı hâlâ sürüyor. Hemşeh-
rilerimin de “son bir defa daha…” 

diye baskıları altındayım. Ben hep 
dualarımda Allah’tan, “hayırlı ne ise” 
onu bana ihsan etmesini dilerim.

 -2014 yılına girmek üzere oldu-
ğumuz bu günlerde Eskişehirli 
hemşerilerinize neler söylemek 
istersiniz?

BÜYÜKERŞEN - Her başlangıç ümit 
doludur. 2014 yılının Eskişehirli-

ler, Türkiye ve insanlık için yeni 
ümitlere vesile olmasını dilerim. 
15 yıldır her yılı, bir önceki yıldan 
daha güzel daha tatmin edici bir 
Eskişehir’de yaşıyoruz. Bunu Es-
kişehirliler başarıyor. Bu yıl da ba-
şaracaklarından şüphem yok. On-
ların Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmaktan, onları temsil etmekten 
gurur duyuyorum.

13başkanla röportaj
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ESKİ, SU ARIZA  VE ALTYAPI MÜDAHALELERİ İÇİN 
6 YENİ ARACI HİZMETE SOKTU

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçe ve köylere daha hızlı 
hizmet götürmek, ortaya çıkabilecek arızalara anında, etkili mü-
dahale edebilmek için araç filosunu genişletiyor. Son olarak ESKİ, 
ileri teknolojiyle donatılmış 6 aracı hizmete soktu.

skişehir’in ilçe ve köyleri 
dâhil her noktasına “hızlı, 
kalıcı ve eşit” hizmet götür-

mek amacıyla ESKİ, kış aylarına 
girdiğimiz şu günlerde şebeke 
suyu hatlarında ortaya çıkabile-

cek arızalara anında müdahale 
edip, vatandaşlarımızın uzun sü-
reli su kesintileriyle karşı karşı-
ya kalmaması için araç filosuna 
kattığı 6 adet “su arıza onarım 
aracı” nı hizmete soktu. 

ESKİ, şehrin kanalizasyon ve 
kullanma suyundaki olası so-
runlara yerinde ve hızlı çözüm 
sağlayacak “altyapı onarım 
araçlarını da” Eskişehirlilerin 
hizmetine sundu.

e

Büyükşehir Belediyesi, Es-
kişehir’e bağlı mahalle 
statüsü kazanan köylere 

ve ilçelere hizmet götürmeye 
devam ediyor. Kısa süre önce 
yaşanan kar yağışı nedeniyle 
kapanan köy yolları, Büyükşehir 
Belediyesi Yol İşleri Şube Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler tarafın-
dan kardan arındırıldı.

  Geçtiğimiz aylarda köy ve ilçe 
yollarında asfalt ve yol bakım ona-
rım çalışmaları gerçekleştirmeye 
başlayan Büyükşehir Belediye-
si ekipleri, kış aylarının gelmesi 
ve kar yağışı sebebiyle kapanan 
köy yollarını kardan arındırarak 
ulaşıma açtı. Ekipler, çalışmalar 
kapsamında Karamustafa, Avdan, 
Karapazar, Kuyucak ve Musalar 

köylerinin yollarını ulaşıma açtı. 
Yetkililer, kış ayları boyunca Bü-
yükşehir Belediyesi’nin sorum-
luluğunda bulunan bölgelerde 
gerekli çalışmaların devam ede-
ceğini belirtti.  
  Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
ekipler şehir merkezinde de araç 
ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 
bölgelerde karla mücadele çalış-

maları gerçekleştirdi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumluluğunda 
bulunan, 20 metre ve 20 metre-
den daha geniş caddeler ile oto-
büs ve tramvay güzergâhlarında 
buzlanmayı önlemek içinde yoğun 
şekilde çalışan ekipler, özellik-
le ana arterlerde yaptığı tuzlama 
çalışmalarıyla kent içi ulaşımının 
aksamasını engelledi.

BÜYÜKŞEHİR, KÖY VE İLÇELERDE KAR TEYAKKUZUNDA
Eskişehir’in merkezinde olduğu kadar köy ve ilçelerinde de etkisini gösteren kar 
yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, köy ve ilçelerde kapanan yolları açma 
çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, olası kar yağışları için 24 saat nöbette.
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Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu ve Aliya İzzetbegovic’in isimlerinin birer cad-
deye verilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine getirildi. Bü-

yükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ile Batıkent Mahallesi’ndeki, 
Civanmert Sokağın isminin Bülent Ecevit Bulvarı ve Şeker Ma-
hallesi, 212. Cadde isminin ise Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak, 
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın önerisi ile de Hoşnudiye 
Mahallesi, Şahin Caddesi’nin Kütahya Yolu ile Ayşen Sokak ara-
sında kalan kısmının isminin Aliya İzzetbegovic Caddesi olarak 
değiştirilmesi gündeme geldi.
2006 yılında kaybettiğimiz Bülent Ecevit, siyasetçi ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin eski başbakanlarından biri olmasının yanında gazeteci, 
şair ve yazar olarak da tanınan ve hemen her siyasi görüşten insa-

nın partiler üstü gördüğü bir devlet adamıydı.
2003 yılında vefat eden Aliya İzzetbegovic, Boşnak devlet ada-
mı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanıydı.
19’uncu, 20’nci ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili yap-
mış olan, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve genel başka-
nı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü elim bir helikopter 
kazasında yaşamını yitirmiş bir liderdi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 
yeni yıl nedeniyle şehrimizdeki 
kavşak ve caddelerde dekoratif 
ışıklandırma çalışmaları gerçek-
leştirdi. Değişik renk ve desen-

lerde yapılan yeni yıl ışıkları Eski-
şehirlilerin beğenisini kazanıyor. 
Eskişehir’in yenilenen çehresi-
nin ışıklı süslemelerle daha da 
güzelleştiğini ifade eden vatan-

daşlar “Şehrimiz, Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
ışıklandırma çalışmaları ile kış 
mevsiminde de bambaşka bir 
güzelliğe bürünüyor. Başta Prof. 

Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak 
üzere çalışmalarda emeği bulu-
nan herkese teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştular.

LİDERLERİN İSİMLERİ ESKİŞEHİR’DE YAŞAYACAK

ESKİŞEHİR YENİ YILA IŞIL IŞIL GİRİYOR

ülkemizin siyasi tarihinde önemli yerleri olan merhum Bülent ecevit, 
Muhsin Yazıcıoğlu ve Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı mer-
hum Aliya İzzetbegovic’in isimleri birer caddeye verilecek.

Büyükşehir Belediyesi her yeni yılda olduğu 
gibi bu senede eskişehir’in dört bir yanını de-
kortatif ışıklarla donattı.
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