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Büyükşehir’den Dev Bir Proje, Dev Bir Hizmet Daha

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİYORUZ!

SARICAKAYA VE MİHALGAZİ’DE
B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E R E K E T İ

Başkan Büyükerşen: Eskişehir için, çevremiz ve geleceğimiz için bir 
büyük projeyi daha hayata geçirdik. Bir zamanlar koku ve yangınlarla 

bilinen şehir çöplüğünü elektrik üreten dev bir tesise dönüştürdük.
ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN!

Çevre dostu tesislerin sayısının ülke genelinde artması gerektiğine inandığını ifade eden Başkan Büyükerşen “Ülkemizin 
enerji ihtiyacı için şehrimizde  akıl dışı bir proje sayılan kömürlü termik santral kurulmak isteniyor . Oysa kömürlü termik 

santral yerine hizmete sunduğumuz bu tesis gibi doğaya ve insan sağlığına zararı olmayan tesisler açılmalıdır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya ve Mihalgazi’de ücretsiz olarak dağıttığı 263 bin 
domates fidesi ile üreticilere 5 milyon liranın üzerinde gelir sağladı.

Başkan Büyükerşen dut fidesi ile başlayan, domates fidesi ile devam eden kırsal 
kalkınmayı destekleme  projelerinin artarak süreceğini söyledi.

Haberin devamı sayfa 10’da

Haberin devamı sayfa 8-9’da
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Yaşamının büyük bölümünü ülkemizin eğitim sistemine kazandırdığı önemli hizmetler ve gerçekleştirdiği başarılı 
şehircilik projeleri için çalışarak geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, birbiri ardına 
önemli ödüllere layık görülüyor. Son olarak Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Vehbi Koç Ödülü’ne 
layık görülen Başkan Büyükerşen’e ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı’nın kararıyla İtalya Liyakat Nişanı verildi.

Yaşamı boyunca 
gerek akademisyen-
liği, gerek belediye 

başkanlığı dönemlerinde 
hayata geçirdiği projeler 
ile Türkiye’de taraflı taraf-
sız herkesin takdirini kaza-
nan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, ulusal ve 
uluslararası alanda ödüller 
almaya devam ediyor. 
Ülke yararına hizmetler 
veren kişileri desteklemeyi 
sosyal bir sorumluluk ve 
onurlu bir görev sayan 
Vehbi Koç Vakfı’nın, her 
yıl yalnızca 1 kişiye verdiği 
ve Türkiye’nin en önemli 
ödülleri arasında gösteri-
len Vehbi Koç Ödülü’nün 
bu yılki sahibi Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen oldu. 
Yurt içi ve yurt dışında 
toplumun her kesimin-
den insanların eşit eğitim 
hakkına sahip olabilmesi 
amacıyla kurduğu uzak-
tan eğitim modeli olan 

‘Açıköğretim Sistemi’ 
başta olmak üzere, Tür-
kiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı Kuruculuğu ve 1999 
yılından beri sürdürdü-
ğü belediye başkanlığı 
görevinde, eğitime verdiği 
büyük katkılardan dolayı 
ödülü almaya hak kazan-
dı. Başkan Büyükerşen’e 
ödülünü Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer M. Koç verdi.
Ömer M. Koç yaptığı 
konuşmada “Mustafa 
Kemal, Cumhuriyetin 
yetiştirmek istediği nesil-
leri, ben inkılâp ruhunu 
ondan aldığım dediği 
Tevfik Fikret’in ‘Fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür’ 
sözleriyle tarif etmişti. 
Aradan neredeyse 100 
yıl geçti. Bugün ödülü 
kazanan Yılmaz Büyü-
kerşen de meslek yaşamı 
boyunca ülkemizi eğitim 
yoluyla ileri taşımak için 
gayret sarf etmiş, geliş-

tirdiği modelle milyon-
larca insanın hayatına 
dokunmayı başarmış bir 
eğitimci. Ülkemizin eği-
timine verdiği katkıdan 
dolayı değerli bilim insanı 
Yılmaz Büyükerşen’e 
sonsuz teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
Ödül töreninde yaptığı 
konuşmada eğitim alanın-
da verdiği hizmetlerdeki 
zorlu ve kararlı mücadele-
den bahseden Başkan Bü-
yükerşen ise Vehbi Koç’un 
ismini taşıdığı bu anlamlı 
ödülün bugüne dek aldığı 
en kıymetli ödül olduğu-
nu belirtti. Eğitim neferi 
olarak belediye başkanlığı 
döneminde de şehri okul 
olarak gördüğünü ifade 
eden Yılmaz Büyüker-
şen, bu çerçevede başta 
akademi başkanlığı olmak 
üzere, rektörlüğü ve bele-
diye başkanlığında kendi-
sine inanan ve destekle-
yen herkese teşekkür etti.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN’E ÖDÜL YAĞMURU

Başkan Büyükerşen

Türkiye’nin

Nobel Ödülü

olarak kabul edilen

Vehbi Koç Ödülü’nü

Ömer M. Koç’un

elinden aldı.
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Bugüne kadar hizmet-
leri nedeniyle pek çok 
ödüle layık görülen 

Başkan Büyükerşen, çalış-
maları ile Türkiye’nin yanı 
sıra yurt dışında da takdir 
toplamaya devam edi-
yor. Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğü görevindeyken 
dönemin Avusturya Cum-
hurbaşkanı Kurt Weldheim 
imzalı ‘Avusturya Hüküme-
ti’nin Bilim ve Kültür Birinci 
Derece Liyakat Nişanı’ ile 
Fransa Cumhurbaşkanı 
François Mitterand imzalı 
‘Legion D’Honneur’ nişa-
nına layık görülen Başkan 
Büyükerşen’e bir onur 
nişanı da İtalya’dan geldi. 
Hayata geçirdiği başarılı 
çalışmalardan dolayı İtalya 
Cumhurbaşkanı Sergio 
Mattarella tarafından ‘İtalya 
Cumhuriyeti Liyakat Nişa-
nı’na layık görülen Başkan 
Büyükerşen’e ödülü, İtalya 
Milli Günü nedeniyle İtalya 
Ankara Büyükelçiliği’nde 
düzenlenen resepsiyonda 

Ankara Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo tarafından takdim 
edildi. 
Büyükelçi Luigi Mattiolo ve 
eşi Stefania Mattiolo’nun 
ev sahipliğindeki törende 
konuşma yapan Büyükel-
çi Mattiolo “Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen’e 
Cumhurbaşkanı Sergio 
Mattarella’nın imzasını 
taşıyan İtalya Cumhuriyeti 
Liyakat Nişanı’nı tak-
dim etmekten büyük bir 
mutluluk ve onur duyuyo-
rum. Porsuk Islah Projesi 
ile Eskişehir’i küçük bir 
Venedik haline çeviren 
ve bizlerle her zaman iyi 
ilişkiler kuran Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen ebedi 
dostumuzdur”  şeklinde 
konuştu. Başkan Büyüker-
şen ise bu anlamlı nişanı 
tüm Eskişehir adına aldığını 
belirterek İtalya Cumhur-
başkanı Sergio Mattarella 
ve Büyükelçi Luigi Mattio-
lo’ya teşekkür etti.

İTALYA  CUMHURBAŞKANI’NDAN 
BÜYÜKERŞEN’E LİYAKAT NİŞANI

Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın (ÇAĞSAV) sanata destekleri 
nedeniyle öne çıkan gerçek ve tüzel kişileri 

ödüllendirmek amacıyla 2001’den bu yana verdiği 
ÇAĞSAV Onur Ödülü Yılmaz Büyükerşen Balmumu 

Heykeller Müzesi’ne verildi.

Onur ödülüne layık gö-
rülen, Türkiye’nin ilk yerli 
balmumu heykel müzesi 
olan Eskişehir’deki Yılmaz 
Büyükerşen  Balmumu 
Heykeller Müzesi’nin kuru-
cusu Başkan Büyükerşen, 
ödül töreni öncesi ERİM-
TAN Arkeoloji ve Sanat 
Müzesi Salonu’nda Eskişe-
hir’de yürüttüğü müzecilik 
uygulamaları hakkında 
Ankaralılara bilgiler verdi. 
Başkan Büyükerşen yap-
tığı konuşmada Balmumu 
Heykeller Müzesi’nde bu-
lunan heykellerin bireysel 

çabasıyla nasıl üretildiğini 
ve karşılaştığı pek çok 
engele rağmen üreti-
me nasıl devam etti-
ğine değindi. Müzeleri 
önünde kuyruklar oluşan 
tek şehrin Eskişehir oldu-
ğunu ifade eden Başkan 
Büyükerşen, Yılmaz Büyü-
kerşen Balmumu Heykeller 
Müzesi’ni bu ödülü layık 
gördükleri için ÇAĞSAV 
yetkililerine ve açıldığı 
günden bugüne müzeye 
büyük ilgi gösteren tüm 
yurttaşlara teşekkür 
etti. 

BALMUMU MÜZEMİZE ONUR ÖDÜLÜ
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz 
yıl hizmete sunulan ve 

18 yaş üzeri zihinsel engelli 
bireylere spor, müzik, drama, 
mutfak, el işi gibi atölyelerle 
güvenli bir ortamda vakit 
geçirme imkanı sağlayan 
Gündüz Yaşam Merkezi, 
çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor.
Son olarak Gündüz Yaşam 
Merkezi’nden faydalanan bi-
reyler tarafından düzenlenen 
yılsonu gösterisi de aileler 
tarafından büyük beğeni 
topladı. 
Yıl boyunca Sultandere 
Sahnesi’nde gerçekleştir-
diği gösteride halk oyun-
ları, skeçler, ritim gösterisi 
ve koro performansları ile 
ailelere duygu dolu bir gün 
yaşattı. Etkinlik sonunda 
gözyaşlarını tutamayan 
aileler, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
ve ekibine böyle bir merkezi 
Eskişehir’e kazandırdığı için 
minnettar olduklarını ifade 
ettiler. Merkezden büyük 
fayda gördüklerini ifade 
eden velilerden Gürol Sürer 
“Bu merkezin varlığı bizim 
için gurur kaynağı. İnanın 
buraya yapılan yatırım ve 
emekler asla boşa gitmiyor. 
Çocuklarımızın kendilerini 
geliştirmeleri ve sosyal ha-
yatın içerisinde yer almaları 
için tüm imkanlar sunulmuş 
durumda. Engelli bireylere 
verdiği desteklerden dolayı 
Sayın Başkan’a teşekkür 
ediyor ve ‘Yaşasın Yılmaz 
Büyükerşen’ diyorum” dedi.
Zihinsel engelli kardeşinin 
eğitimi için şehir dışından Es-
kişehir’e göç ettiklerini ifade 
eden Serhat Odluyurt ise “18 
yaşından sonra zihinsel en-
gellilerin eğitimine yönelik 

ne yazık ki devletimiz katkı-
da bulunmuyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin açmış olduğu 
Gündüz Yaşam Merkezi 
bu yüzden bizler için çok 
değerli. Yılmaz Hocamızın 

açtığı bu merkez için şehir 
dışından Eskişehir’e göç 
ettik. Verilen bakım hizmet-
lerinin yanı sıra zihinsel en-
gellilerin en büyük ihtiyacı 
olan sosyalleşme adına çok 

önemli çalışmalar gerçek-
leştirilen bu merkez için 
emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Umuyorum 
ki Türkiye’deki tüm beledi-
yelere örnek olur” dedi. 

GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ

ENGEL TANIMIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği projelerden 

biri olan Gündüz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli ve alzheimerlı 
bireylerin düzenlediği yılsonu gösterisi ailelere duygu dolu anlar yaşattı.
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Büyükşehir Belediyesi 
ilçeler ve bağlı ma-
hallelerde yeni doğan 

bebek ziyaretlerine ara 
vermeden devam ediyor. 
Sosyal Yardım Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü ekipleri 
merkez ilçeler dışında kalan 
ilçelerde ve bu ilçelere bağlı 

mahallelerde yeni bebek 
sahibi olan aileleri ziyaret 
ediyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Bü-
yükerşen’in tebrik mektubu 
ile bebeklerin ihtiyaçları için 
hazırlanan bebek çantası 
ailelere hediye ediliyor. Pro-
jenin ilçelerde büyük beğeni 

topladığını ifade eden yet-
kililer, ziyaretlerin aralıksız 
devam edeceğini belirttiler. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen ise aile-
lere yazdığı tebrik mektu-
bunda, dünyaya gelen her 
bebeğin ülkemizin gelece-
ğini bırakacağımız emin el-

ler olacağını vurguladı. Ço-
cukların gelişiminde ailelere 
önemli görevler düştüğünü 
belirten Başkan Büyükerşen, 
bebekleri sağlıklı ve huzurlu 
bir ortamda büyütmek ka-
dar, onları dünyaya, ülkesine 
ve çevresine yararlı bireyler 
olarak yetiştirmenin anne ve 

babaların en temel görevi 
olduğunun altını çizdi.
Ziyaretten büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden 
vatandaşlar ise yalnızca kötü 
günlerde değil, en mutlu 
günlerinde de kendilerini 
unutmayan Başkan Büyü-
kerşen’e teşekkür ettiler.

HOŞ GELDİN MİNİK HEMŞEHRİMİZ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi merkez dışında kalan 12 ilçede başlattığı ‘Hoş Geldin Eskişehirli 

Bebek’ ziyaretlerine ara vermeden devam ederek, aileleri bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyor. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SEVGİ ELİ UZATIYORUZ
Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde bakım 
hizmetlerine devam ediyor. Evde kişisel bakım ve yıkama hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşların takdirini topluyor.

Büyükşehir Belediyesi 
sosyal belediyecilik anlayı-
şı ile 2016 yılında başladığı 
ve büyük ilgi gören ‘Sevgi 
Eli Uzatıyoruz’ uygulama-
sına ara vermeden devam 
ediyor. Büyükşehir Bele-
diyesi’nin uzman perso-
nelleri ihtiyaç sahiplerinin 
evlerine giderek tansiyon 
ve ateş ölçümü, saç kesi-
mi ve bakımı, tırnak ve cilt 

bakımı ve banyo hizmetini 
ücretsiz olarak veriyor.
Yaşlı, hasta ve engelli 
yakını olan vatandaşlar, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu anlamlı hizmetinin 
kendileri için büyük kolay-
lık olduğunu ifade ederek, 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen 
ve ekibine ücretsiz olarak 
verilen hizmetten dolayı 

teşekkür ettiler. Hizmetin 
yaş ve cinsiyet ayırmak-
sızın tüm ihtiyaç sahiple-
rine verildiğini hatırlatan 
Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri, evden çıka-
mayacak durumda olan 
vatandaşların
0 530 915 03 50 - 51 
üzerinden hizmetler 
hakkında bilgi ve randevu 
alabileceklerini belirttiler.

Bebek sahibi olan
hemşerilerimiz

üzerinden bizlere 
ulaşabilir.

211 55 00/1374



Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi yaz aylarında 
sorumluluk alanında 

bulunan cadde ve bulvarları 
kendi seralarında özenle ye-
tiştirdiği rengarenk çiçeklerle 
donatmaya devam ediyor. 
Yaz mevsiminin güzelliği-
ne güzellik katan cadde ve 
bulvarlarda oluşan renkli gö-
rüntüler vatandaşlar tarafın-
dan büyük beğeni topluyor. 
Kendi seralarında yetiştir-
diği çiçeklerle sorumluluk 

alanında bulunan cadde ve 
bulvarları çiçeklendiren Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri, 
refüjlerin bakım ve sulama 
işlemlerini de düzenli bir 
şekilde gerçekleştiriyor.   
Eskişehirliler ve şehri gez-
meye gelen turistler boz-
kırda bir çiçek bahçesinde 
gezdiklerini belirtirken, Bü-
yükşehir Belediyesi yetkilileri, 
vatandaşlardan çiçek ve bit-
kilerin korunması konusun-
da duyarlı olmalarını istedi.
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CADDE VE BULVARLAR ÇİÇEK AÇTI

BOZANLILAR İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI
Büyükşehir Belediyesi kırsalda 
gerçekleştirdiği hizmetlerin 
yanı sıra vatandaşlardan gelen 
talepleri de değerlendirmeye 
devam ediyor. Bozanlıların 
mezarlık talebi üzerine hare-
kete geçen Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri, mevcut mezarlığa 
alternatif yeni mezarlık çalış-
malarını tamamladı ve Bozan 
yeni mezarlığına kavuştu.
Mezarlık olarak belirlenen 
alan içerisindeki bütün yolları 

baştan sona inşa eden ekip-
ler, bozuk zeminlerin bakım 
ve onarımlarını gerçekleştirdi. 
Ayrıca vatandaşların kabir zi-
yaretlerini güvenli bir ortamda 
gerçekleştirmeleri için me-
zarlık alanını tellerle çeviren 
ekipler, mezarlık çevresini 
ağaçlarla donattı. 
Büyükşehir Belediyesi ekiple-
rinin çalışmalarından oldukça 
memnun olan Bozan Mahal-
le Muhtarı Kenan Tatlıkatık, 

önceki mezarlıklarının artık 
ihtiyaca cevap vermediğini 
belirterek, “Mevcut mezarlık-
larımızın ihtiyacımıza karşılık 
verememesi üzerine Büyük-
şehir Belediye Başkanımız 
Yılmaz Büyükerşen’den yeni 
mezarlığın yapımı için yardım 
istedik. Talebimiz üzerine kısa 
sürede başlayan çalışmalar 
sonucunda mahallemiz ba-
kımlı ve güvenli bir mezarlığa 
kavuştu” dedi

Büyükşehir Belediyesi, Alpu İlçesi’ne 
bağlı Bozan Mahallesi’nde bulunan 
mezarlığın dolması nedeniyle 
vatandaşlardan gelen istek üzerine 
yeni mezarlık alanında çalışmalarını 
tamamladı. Çalışmaları yakından izleyen 
Bozan Mahalle Muhtarı Kenan Tatlıkatık, 
Bozanlılar adına Başkan Yılmaz 
Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in talimatı üzerine Eskişehir’in tüm ilçelerinde 
ve kırsal mahallerindeki şehit mezarları özenle temizlenerek çiçeklendirilmeye devam ediyor.

Eskişehir’in merkez ve ilçele-
rindeki tüm mezarlıklarından 
sorumlu olan Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi, mezarlık-
ların estetik görüntüye kavuş-
ması ve vatandaşların kabir 
ziyaretlerini güvenli ve sağlıklı 
bir ortamda gerçekleştirebil-

meleri için mevsim şartlarının 
uygun hale gelmesiyle birlikte 
çalışmalarına hız verdi. Sağlık 
İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 
ortaklaşa yürüttüğü çalışma-
larda kent merkezi ve kırsalda 
toplamda 847 mezarlıkta 

ekipler yoğun bir tempoda 
çalışıyor. Mezarlık içi bakım iş-
lemlerini gerçekleştiren ekip-
ler bir yandan da eski kanuna 
göre ilgili kurumların yıllarca 
ihmal ettiği mezarlık çevre-
lerinde onarım ve yenileme 
çalışmaları gerçekleştiriyor.

ŞEHİTLERİMİZE ANLAMLI GÖREV

MEZARLIK BAKIMLARI HIZ 
KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Beledi-
yesi vatan toprağı 
uğruna şehit dü-

şen kahraman evlat-
larımızı unutmuyor. 
Başkan Büyükerşen’in 
isteği ile şehit mezar-
lıklarına özel ilgi gös-
teren Park ve Bahçeler 
ekipleri, Eskişehir’in tüm 
ilçelerinde şehit me-
zarlıklarının bakımlarını 
düzenli periyotlarla ger-
çekleştirmeye devam 
ediyor. Şehit yakınları ve 
mahalle muhtarları ile 
görüşülerek tek tek yer-
leri saptanan şehitlerin 
mezarlıkları rengarenk 
çiçeklerle donatılıyor.  
Kent merkezinde 
bulunan Vişnelik Hava 

Şehitliği başta olmak 
üzere Kanlıpınar Şe-
hitliği, Asri Mezarlık, 
Esentepe Mezarlığı, 
Odunpazarı Mezarlığı, 
Zincirlikuyu Mezarlığı 
ile tüm ilçelerde 700’e 
yakın şehit kabirlerinin 
bakımları ihmal edil-
meden yapılırken, özel 
günler ve bayramlarda 
kabirler çiçeklerle do-
natılıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen’in kendilerini 
hiçbir özel günde unut-
madığını ifade eden 
şehit aileleri, Büyükşehir 
çalışanlarına mezarlık 
bakımları için teşekkür 
ettiler.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kabir ziyaretlerini sağlıklı bir 
ortamda yapabilmesi amacıyla, sorumluluğunda bulunan 847 
mezarlıkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.
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SARICAKAYA VE MİHALGAZİ’DE 
BÜYÜKŞEHİR BEREKETİ

İlçelerde hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarının 
yanı sıra tarımsal kalkınmaya da destek olan Büyükşehir 

Belediyesi’nin İç Anadolu’nun Çukurova’sı sayılan Sarıcakaya ve 
Mihalgazi’de geçtiğimiz Nisan ayında dağıttığı 263 bin domates 

fidesinden bereket fışkırdı. Fideler her bir çiftçiye
5 Bin TL üzerinde gelir getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yılmaz Büyükerşen domates tarlasına dönüşen seraları 
ziyaret etti. Başkan Büyükerşen “Dağıttığımız domates 

fidelerinden çiftçilerimizin büyük verim ve iyi bir gelir elde 
ettiğini öğrenmek bizleri son derece mutlu etti” diyerek 

ekonomik açıdan sıkıntıda olan çiftçilere gelir sağlayacak proje 
çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.  

Büyükşehir Belediyesi 
tarımda yabancı ülkele-
re bağımlılığın giderek 

arttığı ve çiftçinin ürettiğinden 
para kazanamaz hale gel-
diği bu dönemde imkânları 
dâhilinde tarımsal üretime 
destek olmaya devam ediyor. 
Su, kanalizasyon ve yol gibi 
sorumluluklarının yanı sıra her 
konuda çiftçinin derdini din-
leyerek çözümler üretmeye 
çalışan Büyükşehir Belediyesi, 
tarımsal kalkınmaya yönelik 
ürettiği projelerle de çiftçile-
rin yüzünü güldürüyor. Daha 
önce binlerce dut fidanını 
çiftçilere dağıtarak ipek bö-

cekçiliğini yeniden canlandır-
mayı hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, tohumların pahalı 
olması sebebiyle yeterli fide 
alamayan köylülere dağıttığı 
263 bin domates fidesi ile 
Sarıcakaya ve Mihalgazili çift-
çinin yüzünü güldürdü. 
Nisan ayında dağıtılan doma-
tes fidelerinin yetiştiği seraları 
ziyaret eden Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yılmaz Büyü-
kerşen, fideleri alan çiftçilerle 
Sarıcakaya’da bir araya geldi. 
Fidelerden büyük gelir elde 
ettiklerini ve domateslerin 
çok verimli olduğunu belirten 
çiftçilerden Hasan Semerci 

“Yükselen maliyetler ile zor 
günler geçirdiğimiz günler-
de Büyükşehir Belediyesi’nin 
fideleri imdadımıza yetişti. 
Fide başına 7-8 kilo domates 
elde ettiğimiz bu proje saye-
sinde önemli bir kazanç elde 
ettik. Bizler Sarıcakayalılar 
olarak bu domatese ‘Büyü-
kerşen Domatesleri’ diyoruz. 
Onun vizyonu ve şehircilik 
çalışmaları ile örnek şehir 
haline gelen Eskişehir’de, 
başlattığı kırsal kalkınma 
projeleri ile artık bizlerin de 
yüzü gülüyor. Başta Sayın 
Hocamız olmak üzere ipek 
böcekçiliği ve domates fidesi 

projelerinde emeği geçen 
tüm belediye çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 
Türkiye’de tarımın yanlış po-
litikalar sonucu dışa bağımlı 
hale geldiğini, çiftçinin üretti-
ğinden para kazanamadığını 
belirten Başkan Büyükerşen 
“Ülkemizde tarım hızla yok 
oluyor. Düne kadar kendi 
kendine yetebilen ülkemiz, 
bugün yabancı ülkelerden 
her türlü tarım ürününü 
ithal eder hale geldi. Çiftçi-
mizin yüzü artık gülmüyor. 
Bu da sofralarımıza yansı-
yor. Büyükşehir Belediyesi 

olarak tarımı ve çiftçimizi 
desteklemek için yeni proje-
ler üretiyor ve uygulamaya 
koyuyoruz. Sarıcakaya ve 
Mihalgazi’de dağıttığımız 
263 bin domates fidesinden 
bölge yetiştiricileri 5 milyon 
liraya yakın para kazanacak-
lar. Ne mutlu bize!” şeklinde 
konuştu. 
Daha önce ipek böcekçiliğini 
yeniden canlandırmak için 
dut fidesi dağıtımı yaptıklarını 
da hatırlatan Başkan Büyüker-
şen, diğer ilçelerde de ta-
rımsal üretimi destekleyecek 
projelerin üzerinde çalıştıkla-
rını belirtti.
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Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkânları ve hayırsever Eskişehirlilerin bağışları ile önemli bir sosyal yardım merkezi 
haline gelen Aşevi, 2018 yılının ilk altı ayında ağırladığı binlerce ihtiyaç sahibine 150 bine yakın yemek dağıtımı yaptı.

BÜYÜKŞEHİR, AŞEVİ’NDE BİNLERİ AĞIRLIYOR

Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde 

yardıma muhtaç 
vatandaşlara elini 
uzatan Aşevi, 2018 
yılının ilk altı ayında 
binlerce ihtiyaç sa-
hibinin sıcak yemek 
ihtiyacını karşıladı. 
Yılın ilk 6 ayında 150 
bine yakın yemek 
dağıtan Aşevi, 
evden çıkamayan, 
bakıma muhtaç 
vatandaşlara da 
özel servis araçları 
ile yemek dağıtımı 
yapıyor. Titiz ça-
lışmalarla gerçek 
ihtiyaç sahiplerini 

tespit eden Bü-
yükşehir Belediyesi 
Aşevi, bir günde 70’i 
evlere özel servis 
olmak üzere 2 bin 
700’e yakın vatan-
daşın sıcak yemek 
ihtiyacını karşılıyor. 
Büyükşehir Bele-
diyesi yetkilileri, 
Aşevi’ne destek 
olmak isteyen 
Eskişehirlilerin 0222 
231 60 60 numaralı 
hattan kendilerine 
ulaşabileceklerini ya 
da aşağıda belirtilen 
banka hesap numa-
ralarından bağışta 
bulunabileceklerini 
ifade ettiler.



İçme ve altyapı sorunlarının 
kolay biçimde iletilmesi ve 
kayıt altına alınan başvuru-

ların hızla çözülmesi amacıyla 
hizmet veren ESKİ ALO 185 
Çağrı Merkezi, vatandaşların 
içme suyu arızaları, kanalizas-
yon arızaları, sayaç arızaları, 
su kirliliği, susuzluk ve kaçak 

su kullanımı gibi şikayetlerine 
kısa sürede ekiplere ileterek 
çözüm sağlıyor. 
185 Çağrı Merkezi hakkında 
bilgiler veren ESKİ yetkilileri, 
2017 yılı içerisinde yaklaşık 
300 bin çağrı aldıklarını ve 
bunların büyük bir bölümünü 
karşıladıklarını ifade ettiler. 

Yetkililer “18 personelimiz ile 
365 gün 24 saat vatandaşları-
mızın sorunlarını ilgili birim-
lerimize ulaştırmak ve hızla 
çözümünün gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla çalışıyo-
ruz. Bizlere gelen şikayet-
ler buradaki personelimiz 
tarafından alınıyor ve mobil iş 

emri uygulaması aracılığı ile 
direk olarak sahadaki ekiple-
rimize iletiliyor. Ayrıca görüş-
me sırasında verdiğimiz takip 
numarası ile de vatandaşları-
mız www.eskisehir-eski.gov.
tr adresi üzerinden şikayetin 
durumu hakkında anlık bilgi 
alabiliyorlar” şeklinde konuş-

tular. Yetkililer ayrıca planlı 
ve plansız su kesintilerinin 
de web site üzerinden anlık 
olarak sağlanan bilgi girişi ile 
takip edilebileceğini belirterek, 
su kesintisi yaşanan bölgelerle 
ilgili olarak vatandaşlara SMS 
yoluyla da bilgilendirme yapıl-
dığını ifade ettiler.
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ESKİ, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni Su Yükleme Noktaları’nı hizmete sunmaya devam ediyor. 
Son olarak 10 farklı noktada daha Su Yükleme Noktası hizmet vermeye başladı.

SU YÜKLEME NOKTALARI ÇOĞALIYOR

ESKİ, vatandaşlara kolaylık 
sağlamak amacıyla su yük-
leme noktalarının sayısını 
arttırmaya devam ediyor. 
Vatandaşlardan gelen talep-
ler doğrultusunda Vadişehir 
Mahallesi, Erenköy Mahallesi, 
Teksan Sanayi Sitesi girişi, 
Yenidoğan Mahallesi, Muttalip 
Mahallesi, Çukurhisar,  Sümer 
Mahallesi, Kumlubel Mahallesi, 

Şirintepe Mahallesi ve Paşa 
Mahallesi’nde su yükleme 
noktalarının hizmet vermeye 
başladığını ifade eden ESKİ 
yetkilileri, vatandaşların 7/24 
su yükleme noktalarından hiz-
met alabileceğini ifade ettiler. 
Su Yükleme Noktalarının 
sayısının ilerleyen günlerde 
daha da artacağını ifade eden 
yetkililer, Çankaya Mahallesi, 

Karapınar Mahallesi ve Üni-
versite Evleri için de planlama 
çalışmalarının sürdüğünü 
belirttiler. Yeni Su Yükleme 
Noktalarının hizmet vermeye 
başlaması hakkında görüşle-
rini bildiren Kumlubel Mahalle 
Muhtarı Ahmet Mandacı “Ma-
hallemin ihtiyacı su doldur-
ma cihazı olsun, asfalt olsun, 
tretuvar olsun, ne ihtiyacımız 

varsa biz iletiyoruz sağ olsun 
Büyükşehir Belediyemiz 
de ne gerekiyorsa yapıyor. 
Her zaman yanımızda olan 
Büyükşehir Belediyemize çok 
teşekkür ediyoruz. En büyük 
ihtiyacımız sumatikti onu 
da yaptılar çok sağ olsunlar” 
dedi. Sümer Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Ataklı ise “Belediye-
miz sayesinde çok ihtiyaç 

duyduğumuz sumatik cihazı 
ayağımıza geldi. Normalde 
bu ihtiyacımızı mobil şube 
ile karşılıyorduk fakat şimdi 
7 gün 24 saat ihtiyacımızı 
karşılayabileceğiz. Bu ne-
denle başta Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen olmak üzere 
mahalle sumatiklerimiz için 
tüm belediye çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” dedi.

185 ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 HİZMETİNİZDE
ESKİ, vatandaşlardan gelen şikayetleri daha hızlı çözmek amacıyla hizmete aldığı  
ALO 185  Çağrı Merkeziyle  7 gün 24 saat sorunların çözümüne katkı sağlıyor.

PAŞA MAHALLESİ KUMLUBEL MAHALLESİ SÜMER MAHALLESİ
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Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. 
Çalışmaların hız kesmediği Mahmudiye’de ESKİ’nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt yenileme çalışmaları ile ilçeyi modern bir görünüme kavuşturuyor.

MAHMUDİYE’YE HİZMET YAĞIYOR

Küresel ısınmaya bağlı susuzluk 
tehlikesinin her geçen gün daha 
da arttığı günümüzde, sınırlı su 
kaynaklarının temiz tutulmasına 
yönelik projelere büyük önem 
veren Büyükşehir Belediyesi, bu 
kapsamda ilçelerin atık su arıt-
ma tesisleri inşaatlarına hız kes-

meden devam ediyor. Doğayı 
korumaya yönelik çevre projesi 
olarak da dikkat çeken atık su 
arıtma tesislerinden biri de Mah-
mudiye’ye kazandırılırken, ilçe-
nin içme suyu hattı çalışmaları 
da tamamlandı. 37 kilometrelik 
kanalizasyon hattının döşendiği 

ilçede ESKİ, son 4 yılda Mah-
mudiye’ye yaklaşık 13 milyon 
TL yatırım yaptı. Mahmudiye’de 
alt yapısı tamamlanan cadde ve 
sokaklarda Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri de asfalt çalışmala-
rıyla ilçeyi modern bir görünü-
me kavuşturuyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 
Mahmudiye’de sorumluluk alanında 
bulunan cadde ve sokaklarda da Bü-
yükşehir Belediyesi yol, yapım, bakım 
ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 
Ekipler 2014 yılından beri 90 kilo-
metre asfalt sathi kaplama yaparken, 
yaklaşık 70 bin metrekare de bitümlü 
sıcak karışım asfalt kaplama işlemi 
gerçekleştirdi. Üstyapıya yaklaşık 8 
milyon TL yatırım yapan Büyükşe-
hir Belediyesi’nin çalışmalarından 
memnuniyet duyduklarını ifade eden 
Mahmudiyeliler, Yılmaz Büyükerşen 
ve ekibine teşekkür ettiler. 

Mahmudiye İlçesinde yapılan çalış-
maları yakından takip eden Mahmu-
diye Belediye Başkanı İshak Gün-
doğan ise Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilçe merkezi başta olmak üzere 
sorumluluğu olan tüm mahallelerde 
alt yapı ve üst yapıda büyük yatırım-
lar gerçekleştirdiğini ifade ederek, 
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli 
çalışmanın meyvesini Mahmudi-
ye’de aldıklarını belirtti. Vatandaşların 
çalışmalardan büyük memnuiyet 
duyduğunu ifade eden Gündoğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’e teşekkür etti. 

Değişen belediye 
kanunu ile birlik-
te merkezin yanı 

sıra kırsal ilçelerden de 
sorumlu olan Büyük-
şehir Belediyesi verdiği 
hizmetlerle ilçelerde 
yaşayan vatandaşların 
da yüzünü güldürüyor. 
Yaptığı büyük yatırım-
larla alt yapı ve üst yapı 

sorunu kalmayan Mah-
mudiye’de vatandaşlar 
Başkan Büyükerşen’e 
teşekkür ederken, 
Mahmudiye Belediye 
Başkanı İshak Gün-
doğan ise koordineli 
çalışmanın sonucunda 
vatandaşlardan gelen 
sorunlara hızla çözüm 
ürettiklerini belirtti. 

ALTYAPIYA 13 MİLYON TL YATIRIM

ÜSTYAPIYA BÜYÜKŞEHİR ELİ DEĞDİ

HABER
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Kadın emeğinin ve yaratıcılığının gücünü ortaya koyan ‘Bir Bebek Hikâyesi’ sergiler dizisinin üçüncüsü 
Eskişehir Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 
açılışını yaptığı sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

2001 yılında ‘Her Ev Bir Atölye Olacak’ sloganı ile kurulan ESMEK bugüne kadar 100 binin 
üzerinde kişiye ulaştı. ESMEK, bünyesinde açtığı kurslarda bir yıl boyunca eğitimlere katılan 
kursiyerlerin emeklerini ‘Benim Penceremden Yansımalar’ sergisinde bir araya getirdi. 

Dört yıl önce Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen’in 

öncülüğü ve destekleriy-
le hayata geçirilen proje 
kapsamında bugüne kadar 
500’ün üzerinde kadına 
Doll Art(Sanat Bebekleri) 
olarak bilinen alanda eğitim 
verildi. Eğitimler sonunda 
Bebek Yapım Sanatçısı Arzu 
Özer ve öğrencileri, üret-
tikleri yaklaşık 1200 eseri 
sanatsever ile buluşturdu.
Serginin açılışında konu-
şan eğitmen Arzu Özer, 
“Eskişehir’de gerçekleşen 
pek çok yenilikçi girişimde 
olduğu gibi bu projenin 
de fikir babası ve en büyük 

destekçisi Yılmaz Büyü-
kerşen’dir. Kadınlarımızın 
gizli kalmış yeteneklerini 
ortaya çıkararak bu yıl 
3.’sünü düzenlediğimiz ‘Bir 
Bebek Hikayesi’ sergimizi 
açmış olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen, 
“ESMEK bünyesinde Bebek 
Yapım Sanatçısı Arzu 
Özer’in eğitmenliğinde 
sürdürülen projeyi gele-
neksel ‘Bir Bebek Hikayesi’ 
sergisi ile taçlandırıyo-
ruz. Bu sergide bulunan 
eserler kadınlarımızın 
kendilerine yol gösterilin-
ce, bez parçalarından ne 

denli orijinal ve espri dolu 
turistik eşyalar üretebilme 
yeteneğine sahip olduk-
larını gösteriyor.  Her Ev 
Bir Atölye Projesi’nde bir 
öğretmen olarak başlattığı 
el yapımı karakteristik be-
bek üretimi, çok sayıda ev 
hanımı için bir okul oldu. 
Özellikle karikatür ve öykü 
kahramanı ürünler, olağa-
nüstü bir bebek endüstri-
sine dönüşmeye başladı. 
İnanıyorum ki kadınlarımız 
yeteneklerini bu ve bunun 
gibi açtığımız kurslarda 
ortaya çıkaracak ve aile 
ekonomilerine bunların 
satışlarını gerçekleştirerek 
destek olacaklardır” dedi. 

Kadınlar ve çocuklar başta 
olmak üzere tüm Eskişehir-
lilerin el becerilerini geliş-
tirebilmeleri, kişisel gelişim 
sağlayabilmeleri ve meslek 
sahibi olabilmeleri amacıyla 
kurulan ESMEK, 2017-2018 
döneminde açtığı 154 farklı 
alanda 14 bine yakın kur-
siyerin emeklerini ‘Benim 

Penceremden Yansımalar’ 
sergisiyle bir araya getirdi. 
2 bin 500’den fazla ürünün 
sergilendiği ve Atatürk Kültür 
Sanat ve Kongre Merkezi’nde 
açılışı gerçekleşen sergiye 
büyük ilgi vardı. 
Açılışta konuşan Başkan Bü-
yükerşen “Sergiler, söyleşi-
ler, konserler, geziler, eğitim 

çalışmaları ile toplumun her 
kesimine hitap eden ESMEK, 
açıldığı günden bugüne 100 
binin üzerinde hemşerimize 
sanat, enstrüman, bilişim ve 
teknoloji, kişisel gelişim, ya-
bancı dil gibi bir çok alanda 
eğitim verdi. ESMEK açılır-
ken her ev bir atölye olsun, 
başta kadınlarımız olmak 

üzere tüm vatandaşlarımız 
ürettikleri eserler ile aile 
ekonomilerine katkı sağlasın 
istedik. Bugün görüyorum 
ki bu salonu dolduran siz 
değerli Eskişehirliler hayal-
lerinizin sınırlarını zorlaya-
rak çok güzel ürünler ortaya 
koymuşsunuz. Bu sergideki 
ürünler sizin yüreğinizin 

yansımasıdır.” dedi. Ürünle-
rin ortaya çıkarılması kadar 
satışının ve aile ekonomisine 
katkı sağlamasının önemine 
dikkat çeken Başkan Bü-
yükerşen “Sizlerden ricam 
kurulan kooperatif çatısı 
altında birleşin. Çünkü koo-
peratif demek birlik, bera-
berlik demektir” dedi.

BİR BEBEK HİKÂYESİ SERGİSİ AÇILDI

KADINLARIMIZ ÜRETİYOR, HER EV BİR ATÖLYE OLUYOR
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Eskişehir Büyükşehir Belediye-
si’nin çocukların fiziksel geli-
şimlerine katkıda bulunmaları 

ve yaz tatillerini verimli bir şekilde 
geçirmeleri amacıyla açtığı ücret-
siz yaz spor okullarında çocukların 
yüzleri gülüyor. Okulların yaz tatiline 
girmesi ile birlikte 11 ayrı branşta açı-
lan yaz spor okullarında 700 öğrenci 
eğitim alıyor.  Öğrencilerin yaz ay-
larını beden ve zihin koordinasyon-
larını geliştirecek sosyal aktiviteler 
içerisinde geçirmelerini amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 
basketbol, voleybol, hentbol, futbol, 

cimnastik, halk oyunları, tenis, masa 
tenisi, kano, optimist ve judo bran-
şlarında çocuklara eğitim veriyor. 
Haller Spor Merkezi, Şirintepe Spor 
Merkezi, Osmangazi Spor Sahası ve 
Büyükşehir Belediyesi Spor Salo-
nu’nda alanında uzman personeller 
tarafından eğitilen öğrenciler, hem 
bedenlerini zinde tutmayı öğreniyor 
hem de eğlenerek vakit geçiriyorlar. 
Çocuklar için ücretsiz verilen eği-
timlerden büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade eden veliler, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’e teşekkür ettiler. 

ÇOCUKLAR TATİLLERİNİ 
YAZ SPOR OKULLARINDA

GEÇİRİYOR

Büyükşehir Belediyesi Sarısungur 
Gölet’inde yapılan Durgunsu Kano 
Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyo-
nası birbirinden zevkli ve çekişmeli 
karşılaşmalara sahne oldu. Rize, 
Şanlıurfa, Ankara, İzmir, Antalya, 
Kahramanmaraş ve Eskişehir’in de 
arasında bulunduğu Türkiye’nin dört 
bir yanından toplamda 500’ün üze-
rinde sporcu şampiyon olabilmek 
ve kupa için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyona sonrası açıklama yapan 
Türkiye Kano Federasyonu Başka-
nı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir’in 
uluslararası niteliklerde su sporları 
parkuruna sahip bir kent olduğunu 
hatırlatarak “Eskişehir bu parkur ve 
su sporları merkezi ile uluslararası 

alanda önemli bir merkez duru-
munda. Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Eskişehir ve Türk sporuna ka-
zandırılan bu tesis ile Eskişehir’den 
ve ülkemizden başarılı sporcuların 
yetişeceğine inanıyorum. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yılmaz 
Büyükerşen’e Türk sporuna sağla-
dığı katkılardan dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Eski-
şehir’in Türkiye’nin su sporlarının 
önemli bir durağı haline geldiğini 
belirterek ulusal müsabakaların yanı 
sıra uluslararası turnuvalara da ev 
sahipliği yapmak istediklerini ifade 
etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamuca 
mevkiinde yapılan Sarısungur Göleti su sporlarının 

merkezi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi yaz 
okullarında kano, optimist ve laser eğitimlerinin 

verildiği gölet ayrıca ulusal müsabakalara da 
ev sahipliği yapıyor. Son olarak Türkiye Kano 

Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
düzenlenen ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı 

Durgunsu Kano Türkiye Kupası ve Türkiye 
Şampiyonası Sarısungur Göleti’nde gerçekleştirildi.

SARISUNGUR SU 
SPORLARININ MERKEZİ 

HALİNE GELDİ
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Halkla İletişim Bülteni

Hazırlık
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. 

Ömerli Mh. Hadımköy - İstanbul Cd. No:159
Hadımköy Arnavutköy 34555 İstanbul / Türkiye

Telefon: ( 0 212 ) 798 28 40 pbx
Faks:    ( 0 212 ) 798 20 63

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı adına sahibi
Deniz KAPLAN

Yazı İşleri Müdürü
Utku Görkem KIRDEMİR




