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“KIRSAL KALKINMADA DA ÖRNEK ŞEHİR OLACAĞIZ”

Haberin devamı sayfa 2’de

Haberin devamı sayfa 8-9’da

İlçelerde hayata geçirdiğimiz alt yapı ve üst yapı çalışmalarının 
yanı sıra yanlış tarım politikaları yüzünden üretemez hale gelen 
çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Dut fidanı desteği 
ile başlayan Kırsal Kalkınma Projelerimiz, binlerce domates 
fidesi ve milyonlarca marul fidesi desteği ile çiftçimize can suyu 
oldu. Tarımda yabancı ülkelere bağımlılığın giderek arttığını 
ifade eden Başkan Büyükerşen “Önümüzdeki süreçte de 
çiftçilerimiz ile omuz omuza vererek üretime katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. Seçim döneminde söylediğim gibi birlikte 
üretecek, birlikte bölüşecek, birlikte kazanacağız. Kırsal 
kalkınmada da Eskişehir’i örnek kent yapacağız” dedi.
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Yanlış tarım politikaları yüzünden üreticinin 
üretemez hale geldiğini belirten Başkan 
Büyükerşen “Yeni dönemde çiftçilerimiz 
ile omuz omuza vererek üretime katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. Onlar bizim 
baş tacımız. Seçim döneminde söylediğim 
gibi birlikte üretecek, birlikte bölüşecek, 
birlikte kazanacağız. Amacımız tarımsal 
kalkınmada da Türkiye’de örnek gösterilen 
bir kent olmak” dedi. 

Tarımda yabancı ülkele-
re bağımlılığın giderek 
arttığı ve üreticimizin 

artan maliyetler sebebiyle 
üretemez hale geldiği ülke-
mizde Büyükşehir Belediyesi 
olarak, üreticimize can suyu 
olacak projeleri bir bir hayata 
geçiriyoruz. Su, kanalizas-
yon, yol, sosyal ihtiyaçlar gibi 
sorumluluklarımızın yanı sıra 
her alanda üreticilerimizi des-
tekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
265 bin domates fidesi ve 
90 bin dut fidanı ile başlayan 
Kırsal Kalkınma Projlerimizi 
milyonlarca marul fidesi, bin-
lerce domates fidesi ile dut 

fidanı ile sürdürüyoruz. Ayrıca 
süt üreticilerini desteklemek 
adına hayata geçirdiğimiz ve 
Türkiye’ye örnek olan Halk 
Süt Projemiz sayesinde de 
halkımıza sağlıklı, güvenilir, 
ekonomik günlük pastörize 
süt temin ediyoruz. Bozan 
Mahallemizde başlattığımız 
damızlık manda desteğimiz 
ile de hayvancılık ile uğraşan 
üreticimizin de yanındayız. 
Arpa, buğday, şeker pancarı 
gibi klasik tarım ürünlerinin 
dışında üreticimize daha çok 
gelir sağlayacak farklı pro-
jelere de destek oluyoruz. 
Fide temini konusunda zor 

günlerden geçen lavanta 
üreticileri de desteğimiz ile 
25 bin lavanta fidesini top-
rakla buluşturdu. Dağıttığımız 
fidanlar ile lavantayı sadece 
üretmekle kalmayan üretici-
lerimiz, sabun, yağ, yoğurt, 
tatlı gibi birçok farklı alanda 
da üretime başladı. 
Ayrıca açtığımız Meyve Sebze 
Kurutma ve Gıda İşleme 
Tesisi ile kadınlarımızı üre-
timin içine katıyor ve kent 
merkezinde açtığımız Üretici 
Market ile aracısız olarak bu 
ürünlerin halka ulaşmasını 
sağlıyoruz.

Zor günlerden geçen üreticimize can suyu olacak projeleri bir bir hayata geçiyoruz

 “Ekonomik krizi atlatmak istiyorsak, üretmek zorundayız”

“KIRSAL KALKINMADA DA ÖRNEK ŞEHİR OLACAĞIZ” 

Kırsal Kalkınma Projeleri ile 
bir nebze olsa da üretici-
nin yüzünü güldürdüklerini 
belirten Başkan Büyükerşen 
“Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk köylerin kalkınma-
sına 1923 yılından itibaren 
çok önem vermiştir. Çünkü 
üretmeden o yokluk içinden 
çıkamayacağımızın farkın-
daydı. Açılan fabrikaların 
yanı sıra tarımsal alanda 
da üretici desteklenmiş ve 
üretim teşvik edilmiştir. 
Ancak şimdi köylerimize 
baktığımızda durum hiç iç 
açıcı değil. Çiftçimiz destek-
lenmediği için köylerimiz 
perişan bir durumda. Ekile-

bilir araziler azalmış, genç 
nüfus kente göç etmiş. Bu 
yüzden de ülke olarak dışa 
bağımlı bir ülke durumuna 
geldik. Bu yüzden üretime 
destek olarak dışa bağımlığı 
azaltmamız gerekiyor. Bu 
düşüncelerle Eskişehir’de 
tarım politikasını geliştirmek 
adına önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Domates fidesi 
ve dut fidanı ile başlayan 
projelerimize her geçen gün 
yenisini ekliyoruz. Üreticile-
rimize ücretsiz fide ve fidan 
dağıtımlarımızın yanı sıra 
tesisler kurarak bu destek-
lerimizi kalıcı hale getirmek 
istiyoruz. Ayrıca kent merke-

zinde ilkini açtığımız ve de-
vamı da gelecek olan Üretici 
Marketler sayesinde koope-
ratifler aracılığı ile üreticimiz 
aracısız ve masrafsız olarak 
ürününü hak ettiği değeri 
ile tüketiciye ulaştıracak. Bu 
sayede hem üreten hem de 
tüketen kazanacak. Üreti-
cilerimizden tek istediğimiz 
kooperatifleşsinler. Çün-
kü bu kötü günleri ancak 
birlikte olursak atlatabiliriz. 
Biz Büyükşehir Belediyesi 
olarak her zaman yanlarında 
olacağız, onları destekleye-
ceğiz. Hep birlikte Eskişehir’i 
bu alanda da örnek bir kent 
haline getireceğiz” dedi. 

İlçelerde hayata geçirdiğimiz altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının yanı sıra Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Projelerimiz 
ile zor günlerden geçen üreticimize de 
destek oluyoruz. 265 bin domates fidesi 
ve 70 bin dut fidanı ile başladığımız 
destekleme projelerine bir biri ardına 
yenilerini ekliyoruz. 
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Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Halk Ekmek’ten sonra 
önemli bir sosyal projeyi 
daha hayata geçirdik. Temel 
tüketim maddesi sütün, 
toplumun her kesimi tara-
fından tüketilebilmesi için 
planlanan Halk Süt Projesi 
Eskişehirlilerden de büyük 

ilgi görüyor. Mahmudiye 
Çifteler Han İlçeleri Süt 
Üreticileri Birliği ile yaşama 
geçirdiğimiz Halk Süt Proje-
si’nde Eskişehirli üreticiden 
aldığımız sütü, her türlü 
kontrolden geçirildikten 
sonra sağlıklı ve doğal bir 
şekilde Eskişehir halkına 

ulaştırıyoruz.  Yenilenen 
Halk Ekmek büfelerimizde 
5 litre ve 3 litrelik ambalaj-
larda satılan Halk Süt’ü, büfe 
olmayan mahallelerimize 
de ulaştırabilmek amacıyla 
Mobil Satış Aracı ile de 20 
farklı noktada hemşehrileri-
mize hizmet veriyoruz. 

Kırsal Kalkınma Projelerimiz 
ile tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşlarımızın 
yüzünü hayvancılık alanın-
da da güldürüyoruz. Bozan 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ile imzaladığımız protokol 
çerçevesinde Alpu’nun Bozan 
Mahallesi’nde üreticilerimize 
50 adet büyükbaş manda hibe 

ettik. 48’i dişi olan mandaların 
birer birer yavrulamaya başla-
masıyla birlikte Ağustos ayında 
bu sayının 100’e yaklaşması 
hedefleniyor. 
1980’li yıllarda ülkemizde 1 
milyonun üzerinde manda 
bulunurken 2007 yılında ül-
kemizdeki manda sayısının 84 
bine düştüğünü belirten Prof. 

Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Ül-
kemiz tarım ve hayvancılıkta 
hızla geriliyor. Böyle giderse 
gelecek kuşaklar yiyecek 
ekmek, içecek süt bulama-
yacak. Büyükşehir Belediyesi 
olarak işte bu gerçekten 
hareketle tarımsal kalkınma 
projelerine çok büyük önem 
vermeye başladık. Çiftçimizi, 

üreticimizi hem para kazana-
cakları hem de ülke tarımına 
hayvancılığına katkı sağla-
yacakları alanlarda destekli-
yoruz. Manda yetiştiriciliğini 
de canlandırmak için kolları 
sıvadık. Şimdilerde man-
da sütü bulmak neredeyse 
imkânsız. Nasıl ki Eskişehirli-
lere daha kaliteli ve ucuz süt 

veriyorsak, ileride kooperatif 
aracığıyla manda sütü de ve-
receğimiz günler de gelecek. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bozan Kalkınma Kooperatifi 
ile hayata geçirdiği bu proje 
ile Eskişehir’in unutulmuş ta-
rihi değerlerinden birini daha 
canlandıracağız” dedi. 

Milyonlarca marul ve domates fidesi ile bin-
lerce dut fidanından sonra fide konusunda 
bir destek de zor günlerden geçen lavanta 
üreticilerine sağladık. Eskişehir’de lavanta 
üretiminin önemli merkezlerinden biri olan 
Seyitgazi’nin Şükranlı Mahallesi sakinlerine 
Başkan Büyükerşen’in de katıldığı program ile 
25 bin lavanta fidesini ücretsiz olarak dağıttık. 
Törende konuşan Başkan Büyükerşen “Arpa, 
buğday, şeker pancarı gibi klasik tarım ürün-
lerinin dışında lavanta gibi oldukça önemli 
bir seviyede gelir sağlayan bir değerin 
üretimine destek olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Şükranlılı hemşehrilerimizin bu 
alandaki başarısını yakından takip ediyorum. 
Hemşehrilerimiz lavantayı sadece üretmekle 
kalmıyor, sabun, yağ, yoğurt, tatlı gibi birçok 
farklı alanda üretim de yapıyorlar. Fide temi-
ni konusunda güçlük çektiklerini duyunca 
hemen ilgili birimimizi görevlendirerek bu 
konuda kendilerine destek olmak istedik. 
Bu destek yalnızca bir başlangıç, ilerleyen 
dönemde bu desteğimizi arttırarak devam 
ettirmek istiyoruz. Seçimden önce söz ver-
diğimiz gibi zor günlerden geçen üreticimi-
zin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HALK SÜT PROJESİ İLE HEM ÜRETEN
HEM TÜKETEN KAZANIYOR

HAYVANCILIĞA DA DESTEK OLUYORUZ

ÜRETİCİMİZİ ALTERNATİF TARIMA YÖNLENDİRİYORUZ
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Kırsalda yaşayan vatan-
daşlara ücretsiz olarak 
verilen yaklaşık 200 bin 

dut fidanı, 2 buçuk milyon-
dan fazla marul fidesi, 765 bin 
domates fidesi ve 50 manda 
hibesi gibi desteklerin ardın-
dan önemli bir projeye daha 
imza attık. Kooperatiflerle 
yürüttüğümüz iş birliğine bir 
yenisini daha ekleyerek ‘Üre-
tici Pazarı Geliştirme Projesi’ 
ile ilk Meyve Sebze Kurutma 
ve Gıda İşleme Tesisini Miha-
lıççık’ta açtık.
İlçedeki eski ve harabe du-
rumundaki binayı modern 
bir üretim tesisine çevirdik-
lerini ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen, Eskişehir’in diğer 
ilçelerinde de benzer tesisler 
açmayı ve o bölgelerin uygun 
tarımsal ürünlerini de alter-
natif gelir sağlayacak şekilde 
işlemeyi istediklerini belirtti. 
Büyükerşen “Üreticiye des-
tek tek başına fideyle, fidan-
la, canlı hayvan ile olmaz. 
Bunlar üreticiye ek gelir 
sağlar. Ancak açacağımız 
tesisler ile bu desteği sürdü-
rülebilir hale getirebiliriz. Bu 
sebeple ilk olarak Mihalıç-

çık ilçemizde Meyve Sebze 
Kurutma ve Gıda İşleme 
Tesisimizi üretime başlattık. 
Çünkü biliyoruz ki ürünlerin 
kurusu, yaş halinden çok 
daha fazla gelir sağlıyor. 
Bu tesis sayesinde her türlü 
sebze ve meyvenin kurut-
ma işlemleri ile birçok farklı 
ürünün işlemesini bu tesiste 
yapabileceğiz. Ayrıca yine 
burada paketleme işlemle-
rinden geçen ürünler, ilkini 
Adliye Binası yanındaki katlı 
otoparkımız altına açtığımız 
Üretici Market’te birçok üre-
tici kooperatifinden ürünler-
le birlikte Eskişehirlilerin be-
ğenisine sunuyoruz. Yakında 
satış noktalarımıza yenilerini 
de ekleyeceğiz” dedi.

Kırsalda hayata geçirdiğimiz kalkınma projeleri ile üreticiyi klasik tarım dışında farklı iş kollarına da yönlendirmek 
ve aynı zamanda kadınları işgücüne dahil edebilmek için Mihalıççık’a yeni bir tesis kazandırdık. BEBKA 
ortaklığında hayata geçen proje ile Mihalıççık Meyve Sebze Kurutma ve Gıda İşleme Tesis’i üretime başladı. 

MEYVE SEBZE KURUTMA TESİSİ

ÜRETİME BAŞLADI

B ü y ü k ş e h i r ’ d e n  k ı r s a l  k a l k ı n m a y a  b i r  d e s t e k  d a h a



KIRSALDA ÜRETİCİMİZ
ÇİDEM PROJEMİZ İLE
HAYAT BULACAK
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Başta Veteriner ve Ziraat 
Mühendisleri olmak üze-
re hayvancılık ve tarım 

ile ilgili uzman ekiplerin görev 
alacağı ÇİDEM’ler kırsal kalkın-
mada önemli rol üstlenecek.
Şehircilik projeleriyle Türki-
ye’de adından söz ettiren Eski-
şehir, şimdi de Kırsal Kalkınma 
Projeleriyle örnek olacak. 
Eskişehir’i Türkiye’nin turizm 
kenti haline getiren isim olan 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yılmaz Büyükerşen, yeni 
dönemde çiftçileri kucaklaya-
cak ÇİDEM Projesi’ni yaşama 
geçirmeye hazırlanıyor. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Eskişehir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 

Büyükerşen, kırsala verdikleri 
desteğin önümüzdeki dö-
nemde artarak devam edece-
ğini söyledi. Çiftçiye yönelik 
sebze-meyve fide destek-
lerinin, küçükbaş büyükbaş 
hayvan hibelerinin artarak 
devam edeceğini vurgulayan 
Yılmaz Büyükerşen, “Ancak bu 
desteklerimizin sürekli hale 
gelmesinin yanı sıra, doğru 
şekilde yönlendirilmeleri ve 
kalıcı hale gelmesi son de-
rece önemli. Kurmayı plan-
ladığımız Çiftçi Destekleme 
Merkezleri bu konuda üreti-
ciye yol gösterici ve destek 
olacak” şeklinde konuştu. 
Büyükerşen sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Çiftçimizin, üreticimizin 
hizmetinde olacak, daha çok 
gelir elde etmeleri için tarım 
ve hayvancılığı destekleyecek 
olan ÇİDEM ofislerimizde ve-
teriner, ziraat mühendisi gibi 
tarım ve hayvancılık alanında 
uzmanlar çalışacak. Üreti-
cilerimiz, hem üretim, hem 
pazarlama ve satış, hem de 
devamlılık açısından her türlü 
desteği alabilecekler. Uzman-
larımız gerektiğinde tarlaya, 
gerektiğinde besihanelere 
giderek gerekli iş ve işlem-
leri yapacaklar. Bu projenin, 
istikrarlı bir üretim sürecinin 
yaratılmasının yanında, sağ-
lıklı ve verimli üretim süre-
cini de ortaya çıkaracağına 

inanıyorum. Zira, Büyükşehir 
Belediyesi olarak tarım ve 
hayvancılığın ülkemiz için, 
şehrimiz için hayati önem 
taşıdığının farkındayız. Tarım 
da hayvancılık da her geçen 
gün kan kaybediyor. Köyleri-
miz, daha doğrusu mahalleye 
dönüştürülen köylerimiz, 
hızla boşalıyor. Böyle giderse 
ileriki yıllarda ekecek tohum, 
yiyecek ekmek bulamayaca-
ğız ya da temel gıda madde-
lerimizin, tarım ürünlerinin 
tamamını yurt dışından temin 
etmek zorunda kalacağız.  
Buna müsaade etmeyeceğiz. 
Bu nedenle Eskişehir’de tarı-
mı ve hayvancılığı destekleyi-
ci projeler yürütüyoruz. Hibe 

fide ve tohum destekleri, 
Halk Süt, ipekböcekçiliği gibi 
başarı ile yürüyen projeleri-
miz ÇİDEM’ler ile daha da ge-
nişleyecek. Üreticimize üre-
tim çeşitliliği, hangi bölgede 
hangi ürünün daha verimli 
olacağı, ürüne hastalık, böcek 
gibi zararların bulaşmasına 
önlemeye yönelik eğitimler 
vereceğiz, çözümler üretece-
ğiz. Yine aynı şekilde besicilik 
yapan, geniş çaplı olmasa 
da hayvan besleyen köylü-
lerimize de her türlü desteği 
vereceğiz. Ben bu projenin 
hem üreticimize ve çiftçimi-
ze faydalı olacağına, hem de 
ülke tarımına örnek olacağına 
inanıyorum” dedi.

2 yıldır sürdürdüğümüz Kırsal Destekleme Projelerine bir yenisi daha ekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
Eskişehir’de tarım ve hayvancılığa destek olmak, iyi tarım, doğru üretim modellerini yaşama geçirmek hedefiyle 
ilçelerde kısa adı ÇİDEM olan, Çiftçi Destekleme Merkezleri kurmaya başlıyoruz. 
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ESKİŞEHİR’İ 
BETON YOLLAR İLE 
KAPLIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak beton yol uygulaması ile Eskişehir’de bir ilke daha imza attık. Asfalt kaplamada 
kullanılan malzemenin yurt dışından dövizle gelmesi ve pahalı olması sebebiyle ‘Beton Yol’ uygulamasına 
İnönü, Seyitgazi ve Tepebaşı ilçelerimizde başladık. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükerşen, 
kırsal yollar başta olmak üzere kent genelinde bu uygulamayı yaygınlaştırarak dışa bağımlılığı minimum 
seviyeye indirmek istediklerinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi 
olarak İnönü İlçesi’nde 
başladığımız beton yol 

çalışması ile kent genelin-
de bir ilke daha imza attık. 
Türkiye’nin çeşitli kentle-
rinde denenen ve başarılı 
sonuçlar alınan ‘Beton 
Yol’ uygulaması, İnönü’de 
gerçekleştirilen çalışmalar 
ile başladı. Uygulamada 
yerli çimento, agrega ve su 
karışımından oluşan mal-
zeme, finişer ile serildi ve 
silindirlerle sıkıştırıldı.
Beton yol yapım çalış-

malarını yerinde inceliyen 
Başkan Büyükerşen “Yurt 
dışından büyük paralar ile 
aldığımız asfalt malzemesi 
ekonomik açıdan büyük 
bir yük. Ayrıca bu konuda 
dışa bağımlı olmak bizleri 
son derece üzüyor. Sanayi 
Bölgesi Başkanı Nadir Kü-
peli, beton yol ile ilgili bir 
deneme yapalım teklifi ile 
gelince biz de hemen ka-
bul ettik. Petrol yönünden 
sıkıntısı olmayan Ameri-
ka’da bile, otobanlar beton 
yol şeklinde yapılırken, 

neden biz yapamıyoruz 
diye düşünürdüm. Ameri-
kalıların beton yolu tercih 
etmesinin sebebi hem 
uzun ömürlü hem de eko-
nomik olmasıdır. Yol Hiz-
metlerindeki ekiplerimizin 
hafta sonu gerçekleştirdiği 
çalışmaları gelip yerinde 
görmek istedik. Gördüğüm 
kadarıyla çok konforlu 
ve kaliteli bir yol ortaya 
çıkmış. Bu bizim için çok 
sevindirici bir sonuç. Niye-
timiz kırsal yollar başta ol-
mak üzere kent genelinde 

bu tür beton yolları tercih 
etmek. Hem iş gücünden 
kazandıracak, hem uzun 
ömürlü olacak hem de dışa 
bağımlılığı azaltarak daha 
ekonomik bu uygulamanın 
kentimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi. 
Başkan Büyükerşen bu 
konuda kendilerine destek 
olan Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nadir Küpeli ve Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliği 
Ceo’su İsmail Bulut ile birlik 
yetkililerine teşekkür etti. 

Uygulama Seyitgazi İlçe-
sinde 30 kilometrelik ana 
arter ile Tepebaşı İlçesinde 
9 kilometrelik ana arterde 
de uygulanmaya başladı. 
Seyitgazi İlçe merkezinden 
Cevizli-Bardakçı - Hankara-
ağaç - Gökçekuyu Mahal-
lesine kadar olan ana arter 
yol ile Fevzi Çakmak Ma-
hallesini Hasanbey-Yıldırım 
Çiftliği-Cumhuriyet-Gök-
dere Mahallelerine bağ-
layan Hatboyu-3 Cadde-
si’nde de çalışmalar devam 
ediyor.
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Park ve Bahçeler seralarımızda kurduğumuz Tohum Üretim Merkezimizde 2018 yılı içerisinde 600 bine 
yakın tohum ürettik. Bir yandan kırsalda hayata geçirdiğimiz projeler ile üreticilerin yanında olurken, 
bir yandan da kendi bünyemizde ürettiğimiz yerel tohumları hem hemşehrilerimize dağıtıyor hem de 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gönderiyoruz. 

TOHUM ÜRETİM MERKEZİMİZDE ÜRETİM HIZ KESMİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen’in yerli 
üretimi desteklemek adına 

hayata geçirdiği proje Türkiye’ye 
örnek oluyor. Kırsalda dağıttığımız 
fide ve fidanların yanı sıra kendi te-
sislerimizde ürettiğimiz birbirinden 
farklı tohumlarla da üretime katkı 
sunuyoruz. Başkan Büyükerşen’in 
talimatıyla yerli tohum üretimine de 
büyük önem verdiklerini ifade eden 
Park ve Bahçeler yetkilileri “Büyük-
şehir Belediyesi olarak yaklaşık 3 yıl 
önce başladığımız tohum üretme 
çalışmalarımız çerçevesinde kendi 
seralarımız içerisine kurduğumuz 
Tohum Üretim Merkezimizde 2018 
yılında 600 bine yakın tohum üre-

timi gerçekleştirdik. 2019 yılında 
bu rakamın da üstüne çıkmayı 
hedefliyoruz. Gittiğimiz tohum 
takas şenliklerinde yurttaşlarımızın 
ilgisi bu alanda da örnek bir yerel 
yönetim olduğumuzun göstergesi” 
şeklinde görüş bildirdiler.  
Yerel tohumların köylüye can suyu 
olduğunu belirten Başkan Büyüker-
şen ise “Uzman personellerimiz ile 
halkımız için en verimli tohumları 
elde etmek, bunları çoğaltmak ve 
üreticilerimize dağıtarak, yerli to-
humlarla üretimi arttırmak istiyo-
ruz. Ülkemizin tarımda dışa bağım-
lığının önüne geçilebilmesi için bu 
konuya hassasiyet ile yaklaşmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ekolojik tarımın yaygınlaş-
ması ve tohumun korunup, 
gelecek kuşaklara aktarılması 
için bu yıl 5.si düzenlenen 
Nilüfer Tohum Takas Şenli-
ği’nde Eskişehir’in tohum-
ları büyük ilgi gördü. Konak 
Kapalı Pazarı’nda gerçekle-
şen şenlikte Tohum Üretim 
Merkezimizde üretilen on bin 
tohum, Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen üreticilerle 
buluştu. 
Nilüfer 5. Tohum Takas 
Şenliği’nin açılışında konu-
şan Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, etkinliğe olan 
ilginin her geçen yıl arttığını 
belirterek “Böylelikle, sürdü-
rülebilir bir yaşam için büyük 
katkı sağlayan buluşmamız, 
yaygınlaşıyor, farkında-

lık, kentin hatta ülkemizin 
dört bir yanına yayılıyor. Bu 
buluşmada, çok fazla emek, 
alın teri ve en önemlisi 
yerele, sürdürülebilir tarı-
ma yönelik büyük sevgiyle 
gerçekleştirilen örnek bir iş 
birliği var. Aslında bugün bu-
rada, geleceğe olan borcu-
muzu kısmen de olsa yerine 
getirmiş oluyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 5.si 
düzenlenen ‘Tohum Takas Şenliği’nde 
yüz binlerce tohum, Türkiye’nin dört bir 
yanında toprakla buluşmak için el değiştirdi. 
Tohum Üretim Merkezimizde üretilen 
tohumlara da şenlikte büyük ilgi vardı. 

BURSA’DA ESKİŞEHİR’İN TOHUMLARINA BÜYÜK İLGİ
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ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI 
HİZMETE BAŞLADI

Kent içi ulaşıma büyük bir 
yatırım yaparak tramvay 
hatlarını Emek Mahal-

lesi’nden Şehir Hastanesi’ne, 
oradan da Sultandere ve 75. 
Yıl Mahallesi’ne uzatan proje-
mizin ilk etabı olan Emek-71 
Evler-Şehir Hastanesi hattı 
düzenlenen tören ile hizmete 
başladı. Açılışa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Bü-
yükerşen, Eskişehir CHP Mil-
letvekilleri Jale Nur Süllü ve 
Utku Çakırözer, Odunpazarı 
Belediye Başkanı Kazım Kurt, 
71 Evler Mahalle Muhtarı Emir 
Dişbudak ve çok sayıda Eski-

şehirli katıldı. Açılış töreninde 
konuşan Başkan Büyükerşen, 
16 kilometrelik ilk etap ile 
başlayan tramvay ağının yeni 
hatların tamamlanmasıyla 60 
kilometreye ulaşacağını ifade 
etti. Büyükerşen, “Emek-71 
Evler’den Şehir Hastanesi’ne 
ulaşan yeni tramvay hattını 
hizmete açıyoruz. Eskişe-
hir’in tramvay sistemiyle 
tanışmasının üzerinden 15 
yılı aşkın bir süre geçti. Bil-
diğiniz gibi, 16 kilometrelik 
ilk etap hatlarımızda Eskişe-
hir’in hastanelerini, üniversi-
telerini, birçok kamu kurum 

ve kuruluşunun bulunduğu 
bölgeleri birbirine bağladık. 
İkinci etap çalışmalarımızla 
tramvay hatlarımızın uzun-
luğu 16 kilometreden 42 
kilometreye, araç sayımız 
18’den 33’e çıktı. Yenikent 
- Çankaya, Batıkent – Çam-
lıca ve Emek – 71 Evler gibi 
mahallelerimizi de tramvaya 
kavuşturduktan sonra 3. etap 
çalışmalarına başladık. İşte 
3. etap projemizin ilk hattını 
da kısa sürede tamamlaya-
rak hizmete sunmuş oluyo-
ruz. Bu hat sayesinde, Şehir 
Hastanesi’ne çok daha rahat 

ve çok daha kısa zamanda 
ulaşabileceksiniz. Bu hat 
Şehir Hastanesi’nden sonra 
Sultandere ve 75. Yıl Ma-
hallelerine kadar gidecek. 
Buradan Şehir Hastanesi’ne, 
oradan da Sultandere ve 75. 
Yıl Mahallelerimize uzanan 
bu hat 8,5 kilometre uzun-
luğunda. Yalnız burada 
bir ayrıntıyı daha sizlerin 
bilmenizi istiyorum. Şehir 
Hastanesi’nin yeri, bizim 
hazırladığımız 1/25 binlik 
planlarda olmadığı için, biz 
3’ncü etabın hat güzergahla-
rını belirlerken bu hat yoktu. 

Ancak hastane yapılması 
kesinleştikten sonra planla-
rımızda olmamasına rağmen 
bu hattı ekledik. Yoksa şehrin 
kuzeydeki mahallelerine bu 
etapta ulaşmayı hedefliyor-
duk, ancak bu hastane işi 
devreye girince, oraları er-
telemek durumunda kaldık. 
Tamamen insanlarımızın, 
yani Eskişehirli siz değerli 
hemşehrilerimin mağdur 
olmamanız için yapım önce-
liğini de tanıyarak ilk bu hattı 
tamamladık. Şimdi de hiz-
metinize açıyoruz” dedi. 

Büyük bir hızla yapımını tamamladığımız Emek-Şehir 
Hastanesi tramvay hattı düzenlenen tören ile hizmete 
açıldı. Törende konuşan Başkan Büyükerşen, Eskişehirli-
lerin desteği ile kenti Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri 
haline getirdiklerini belirterek, yeni dönemde de büyük 
bir özveriyle çalışarak Eskişehir’e önemli hizmetler yap-
maya devam edeceklerini ifade etti. 

Diğer yandan Yıldız-Ope-
ra-Kumlubel hattında çalış-
maların hızla devam ettiğini 
belirten Başkan Büyükerşen, 
en kısa sürede bu hattın da 
hizmete başlayacağının müj-
desini verdi. Büyükerşen “Bü-
tün bu tramvay inşaat işleri-
miz devam ederken tramvay 
filomuzu da büyüttük. 
Skoda marka 14 tramvay 
hizmete girdi. Bu yeni tram-
vaylarla araç sayımız 47’ye 
yükseldi. Diğer tarafta de-
vam eden Opera-Kumlubel 
hattında da ekipler büyük bir 
özveriyle ellerinden geleni 
yapıyorlar. Neredeyse 7 gün 

24 saat çalışıyorlar. Bütün 
bu inşaatlar bittikten sonra 
tramvay hattı uzunluğumuz 
60 kilometreye çıkacak. 
Bu hatları da hizmetinize 
sunduktan sonra, tramvayı 
şehrin kuzeyinde kalan ma-
hallelerimize götüreceğiz. 
Şirintepe-Esentepe-Sütlüce, 
Gündoğdu, Fevzi Çakmak ile 
önceki adıyla 2 Eylül Kam-
püsü, yeni adıyla Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Kam-
püsü’ne tramvayı mutlaka 
götüreceğiz. O hatlarla ilgili 
gereken fizibilite ve proje 
çalışmalarını tamamlama 
aşamasına geldik” dedi. 

“Opera-Kumlubel hattı açıldıktan sonra,
tramvayı şehrin kuzeyine götüreceğiz”

Yeni hat 10 dakika sefer sıklığında Şehir 
Hastanesi-71 Evler-Emek-Odunpazarı-Çarşı-
Opera yönünde çalışıyor. Şehir Hastanesi’nin 

giriş kapılarının birbirine uzak olması 
sebebiyle vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak 
için Şehir Hastanesi tramvay durağından her 

7 dakikada bir otobüslerle hastanenin 3 farklı 
giriş noktasına ücretsiz ring seferi yapılıyor. 
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Hayata geçirilen başarılı 
şehircilik çalışmaları ile 
Türkiye’de özellikle iç 

turizmin önemli kentlerinden 
biri haline gelen Eskişehir, 
Ramazan Bayramı dolayısıyla 
verilen 9 günlük tatilde de 
on binlerce turisti ağırladı. 
Vatandaşların özellikle Kent-
park ve Sazova Bilim Kültür 
ve Sanat Parkı’na büyük ilgi 
gösterdiğini belirten Büyük-

şehir Belediyesi yetkilileri, 
Masal Şatosu’nu 22 bin, Bilim 
Deney Merkezi ve Sabancı 
Uzay Evi’ni 7 bin, Hayvanat 
Bahçesi’ni ise 41 bin ziyaretçi 
ağırladığının bilgisini verdi. 
Yoğunluğun yaşandığı diğer 
bir yerin de Odunpazarı Tarihi 
Bölge olduğunun altını çizen 
Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri, “Şehrimizde havaların 
ısınmasıyla birlikte artan 

turist sayısı, Ramazan Bayra-
mı tatilinin de eklenmesiyle 
daha da arttı. Başta Sazova, 
Kentpark ve Odunpazarı 
Tarihi Bölge olmak üzere 
kentimizin dört bir yanında 
yüz binlerce yurttaşımızı 
ağırlamanın mutluluğunu 
yaşadık. Belediyemize ait 
merkezlere de büyük ilgi 
vardı. Bu süreçte arife günü 
ve bayramın 1. günü kapalı 

olan merkezlerimiz kalan 7 
gün boyunca yurttaşlarımı-
zın hizmetindeydi. Sazova 
içerisinde bulunan Masal 
Şatosu, Hayvanat Bahçe-
si, Bilim Deney Merkezi ve 
Sabancı Uzay Evi ile Korsan 
Gemisi 70 binin üzerinde 
yerli ve yabancı turisti ağır-
ladı. Müzeler Kompleksi 
içerisinde yer alan Balmumu 
Müzemiz, Kurtuluş Müze-

miz, Cam Sanatları Müzemiz, 
Canlı Tarih Sahnemiz, Kent 
Belleği Müzemizde ise 25 bin 
ziyaretçiyi misafir ettik. 1 Ha-
ziran’da açılışı gerçekleşen 
ve bayram boyunca özellikle 
çocuklar ile gençlerin büyük 
ilgi gösterdiği Türkiye’nin ilk 
ve tek yapay plajımızdan da 
5 binin üzerinde vatandaşı-
mız faydalandı” şeklinde bilgi 
verdiler.

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde 
on binlerce yerli ve yabancı turist Eskişehir’e akın etti. Tarihi 

Odunpazarı Bölgesi başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve 
Sanat Parkı, Kentpark ve Porsuk Çayı kenarında vakit geçiren 

vatandaşlar, Eskişehir’de gerçekleştirilen başarılı şehircilik 
çalışmaları dolayısıyla Başkan Büyükerşen’e sosyal medya 

üzerinden teşekkür mesajları gönderdi. 

Ramazan Bayramı tatillerini 
Eskişehir’de değerlendiren 
ve Eskişehir’e hayran kalan 
vatandaşlar, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen’e sosyal medya üzerinden 
teşekkür mesajları gönder-
diler. @sevinilhan4 kullanıcı 
adıyla Başkan Büyükerşen’e 
mesaj gönderen İlhan Sevin 
“İlk kez gelip gördüğüm 
Eskişehir’i özetlersem: En 
özgür, en temiz, en düzenli, 
en huzurlu, en yaşanılası 
yerdeymişim hissine kapıl-
dım. Ve kendi kendime şöyle 

dedim: Dünyaya yüzyılda bir 
belediye başkanı gelir, O’da 
Eskişehirlilere denk gelir” 
dedi. @geobetul kullanıcı 
adıyla Başkan Büyükerşen’e 
mesaj atan sosyal medya 
kullanıcısı ise “Yıllar sonra 
Eskişehir’e geldim ve hay-
ran kaldım. Elinde malzeme 
bu kadar kısıtlıyken bunları 
yapan Yılmaz Büyükerşen’i 
yürekten tebrik ediyorum. 
Özünde bir cevher olan 
İstanbulumuz’a da böyle 
sanatçı ruhlu bir yönetim 
diliyorum” dedi. @eksimrt 

adlı Twitter kullanıcısı ise “İs-
tanbul Akvaryum’a ile olarak 
gitmek yerine Eskişehir’e 
tren bileti almak, bir gece 
konaklamak ve Eti Sualtı 
Dünyası’nı ziyaret etmek ne-
redeyse daha ucuza geliyor. 
Kalitesi de cabası. Hizmet 
var hizmet var. Teşekkürler 
Yılmaz Büyükerşen” şeklin-
de paylaşım yaptı. Bayram 
süresinde Yılmaz Büyüker-
şen ve Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal medya 
hesaplarına onlarca benzer 
mesaj atıldı.

E s k i ş e h i r ’ e  h a y r a n  k a l d ı l a r,  s o s y a l  m e d y a d a n  y a z d ı l a r

BAYRAMDA ESKİŞEHİR’E
TURİST AKINI

Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkeziler on binlerce ziyaretçiyi ağırladı



Eskişehir’in en merkezi 
noktalarından biri olan 
İstasyon Kavşağı, ta-

sarımı Başkan Büyükerşen 
tarafından yapılan Ulus Anıtı 
ile buluştu. Belediye Başkan-
ları, Milletvekilleri, ve binlerce 
Eskişehirlinin katıldığı tören 
ile açılışı gerçekleştirilen Ulus 
Anıtı, kısa sürede Eskişehir’in 
simgelerinden biri oldu.  
Açılış töreninde Eskişehirlilere 
seslenen Başkan Büyükerşen, 
Ulus Anıtı’nın ortak değer-
lere ve bağımsızlık müca-
delesine işaret ettiğini ifade 
etti. Büyükerşen, “Bu anıt, 
o şanlı tarihimizden kesit-
lerle gelecek kuşaklara yol 
gösterecek. Bu anıt sizlere, 

bu şehre, bu ülkeye çok şey 
söyleyecek… Ne yazık ki 
son dönemde, bilerek ya da 
bilmeyerek unutturulmaya 
ve değiştirilmeye çalışılan 
gerçek tarihimizin, ulusal 
kimliğimizin ve bilincimizin 
en önemli nişanlarından 
biri olacak. Bu anıtta hangi 
değerlerimizin öne çıkması 
gerektiğini, uzun bir süre 
düşündüm. Bu anıtın her 
bir kıvrımı, her bir ayrıntısı, 
çok uzun ve detaylı düşün-
celerin, değerlendirmelerin 
ve tartışmaların sonucu 
ortaya çıktı ve vücut buldu. 
Bu anıtta yer alan her bir 
heykel, tarih boyunca hiçbir 
devlete, hiçbir güce boyun 

eğmemiş, kendi egemenliği 
ve bağımsızlığı üzerinde 
hiçbir güç tanımamış Türk 
milletinin şanlı tarihinin bir 
yansımasıdır. Bu anıt, benim 
Yılmaz Büyükerşen olarak 
Eskişehirime kazandırdığım 
en güzel eserlerden biridir. 
Bir şehirde yollar yaparsı-
nız, binalar yaparsınız. O 
şehrin ulaşım, altyapı ve 
üstyapı eksiklerini tamam-
larsınız. Bunların hepsi bir 
şekilde hayata geçer. Ancak 
bir ülkenin, bir milletin, bir 
ulusun ruhuna ve kalbine 
dokunmak hepsinden daha 
önemlidir. İşte Ulus Anıtı bu 
yönü ile de bizlere çok şey 
katacak” dedi.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu bu ulus devletinin 
ayarlarıyla oynamayın”
Türkiye Cumhuriyeti’nde 
hiçbir zaman beka sorunu 
olmayacağını ifade eden 
Büyükerşen “Bizler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne sonuna ka-
dar bağlı 82 milyon vatandaş 
olarak, bu ülkenin toprakla-
rının bir santiminin bile sal-
dırıya uğramasına, üzerinde 
hak iddia edilmesine asla 
izin vermeyiz. Ben inanıyo-
rum ki, bu ülke günün birin-
de böyle bir saldırıya, böyle 
bir haksızlığa uğrarsa, parti, 
dünya görüşü, ideolojisi hiç 
fark etmez, her birimiz karşı 
çıkar, buna izin vermemek 

için canımızı ortaya koyarız. 
Çünkü bu vatan, hepimizin 
evidir. Hepimizin kalesidir. 
Buradan, bir ikaz mı dersiniz, 
bir öneri, ya da bir görüş mü 
derseniz, şunları da söyle-
mek istiyorum. Bu ülkede, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu ulus devletinin 
ayarlarıyla lütfen oynamayın. 
Bu ülkeyi, şıhların, şeyhlerin, 
tarikatların güdümüne sok-
mayın. Bunları yapmazsanız, 
bu ülkenin beka sorunu 
olmaz” dedi.
Başkan Büyükerşen figürlerin 
yapımında büyük emeği olan 
sanatçı Afşin Efsandiyari’ye 
teşekkür ederek plaket tak-
dim etti.
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İsmet İnönü Caddesi İstasyon Kavşağı’nda yapımını tamamladığımız Ulus Anıtı vatandaşların yoğun katılımı ile 
gerçekleştirilen törende açıldı. Anıtın Türk Ulusunun şanlı tarihinden kesitlerle geleceğe ışık tutacağını ifade eden 
Başkan Büyükerşen, Ulus Anıtı’nın yüce Türk Milleti’nin ruhuna ve kalbine dokunan bir eser olduğunu vurguladı.

‘Ulus Anıtı’
Eskişehir’e
çok yakıştı!
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Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası 
tarafından geçtiğimiz 

aylarda düzenlenen ve 
biletleri günler öncesinden 
tükenen Senforock Konseri 
yoğun talep üzerine tekrar 
sanatseverler ile buluştu. 
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından “Salonlara sığma-
dık, meydanlara taşıyo-
ruz” sloganıyla duyurusu 
yapılan konser, Cumhu-
riyet Meydanı’nı dolduran 
binlerce Eskişehirlinin 
katılımıyla gerçekleşti. 
Orkestra Şefi Musa Göç-

men ve konuk solistlerin 
muhteşem performansları 
ile rock müziğin efsaneleri 
anıldı. Meydanı dolduran 
Eskişehililer, Barış Manço, 
Cem Karaca, Erkin Koray 
gibi unutulmaz sanatçıların 
eserlerini hep bir ağızdan 
söyledi.
Eskişehirlilerin sanata bü-
yük değer veren bir beledi-
ye başkanına sahip olduğu 
için çok şanslı olduğunu 
ifade eden Orkestra Şefi 
Musa Göçmen, “Türki-
ye’de salonların dolmadığı 
şehirleri üzülerek görür-

ken, Eskişehir’de salonlara 
sığmayan, meydanları 
dolduran sanatseverlerle 
karşılaşıyoruz. Kendinizle 
ne kadar gurur duysanız 
azdır. Eskişehir’e böyle bir 
Senfoni Orkestrası kazan-
dıran, birbirinden güzel 
salonları sizlerin hizmeti-
ne sunan Sayın Büyüker-
şen’e yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Musa Göçmen ve konuk 
solistleri tek tek tebrik eden 
Başkan Büyükerşen ise “Bu 
sene de salonlarımızda 
hem konserlerimiz hem 
tiyatro oyunlarımız kapalı 
gişe sahnelendi. Şimdi 
hem Orkestramız, hem 
de siz Eskişehirlileri güzel 
bir tatil dönemi bekliyor. 
Önümüzdeki sene birbi-
rinden özel konserlerle 
yine buluşacağız. Ben Or-
kestramızın hepsi birbirin-
den başarılı sanatçılarını 
gözlerinden öpüyorum. 
İnanıyorum ki Türkiye’de 
Eskişehir gibi sanata 
değer veren kentlerimizin 
çoğalmasıyla her şey çok 
güzel olacak” dedi.

SENFOROCK RÜZGARI ESKİŞEHİR’İ SALLADI
Sanatseverlerin bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Senforock Konseri, vatandaşlardan gelen 
talep ile bu kez açık havada Eskişehirliler ile buluştu. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce sanatseverin 
katılımıyla gerçekleşen konserde konuşan Başkan Büyükerşen, kentin kültür sanata gösterdiği ilgiden büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti.
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Eskişehirlilere gösterdikleri ilgi 
dolayısıyla teşekkür eden Başkan 
Büyükerşen “Türkiye’nin birbi-
rinden başarılı Devlet Opera ve 
Bale sanatçılarını Eskişehir’de 
ağırlamaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. Onları daha fazla 
Eskişehir’de görmek istiyoruz. 
Siz sanatsever hemşerilerime 
de Opera ve Bale Günlerimize 
gösterdiğiniz ilgi dolayısıyla 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUK VE GENÇLERİN FESTİVALİ 14 YAŞINDA

OPERA BALE GÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ 

Dünyanın farklı ül-
kelerinden çocuk 
ve gençlik tiyatrosu 

örneklerini bir araya getirmeyi 
amaçlayan festivale bu yıl 
12 farklı ülkeden birbirinden 
renkli tiyatro grupları katıldı. 
Almanya, Avusturya, Brezilya, 
Bulgaristan, Çekya, Dani-
marka, Hırvatistan, Hollanda, 
İtalya, Romanya, Rusya ve 
Türkiye’den festivale katılan 

gruplar, çocuklar ve gençlere 
muhteşem bir hafta yaşattı.  
Festivalin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen “Türkiye’nin 
tek Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları Festi-
valinde bu yıl 12 ülkeden 
tiyatro sanatçılarını misafir 
etmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. 13 yıl önce bu festi-

vale başlarken bu şehirde 
çocuklar ve gençlerimizin 
katılabileceği kültür sanat 
etkinlikleri o kadar azken, 
bugün neredeyse her gün 
yaşlarına uygun olarak gide-
bilecekleri tiyatrolar, kon-
serler ve çeşitli etkinlikler 
mevcut. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ‘Sanat-
sız kalan bir milletin hayat 
damarlarından birisi kop-

muş demektir’ sözünü şiar 
edinerek bu şehrin kültür 
sanat hayatının lokomotifi 
olan Şehir Tiyatrolarımızı ve 
Senfoni Orkestramızı kur-
duk. Bu festivallerle de başta 
yarınlarımız olan çocukları-
mız ve gençlerimizin sanata 
olan ilgilerinin artmasını 
amaçlıyoruz. İnanıyorum ki 
bu şehir bu festivallerle bü-
yüyen çocuklar ve gençlerle 

ileride sanata çok daha fazla 
ilgi duyan bir kent olacaktır” 
dedi.
Çekya, Hırvatistan, Danimar-
ka ve İtalya büyükelçilerinin 
de Eskişehir’e gelerek katılma 
nezaketi gösterdiği ve 7 gün 
boyunca 51 farklı etkinliğin 
gerçekleştiği festival, yazılı ve 
görsel basında övgü ile yer 
aldı.

Şehir Tiyatrolarımızın çocukların ve gençlerin tiyatroya olan ilgisinin artması amacıyla düzenlediği Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin 14.sü büyük bir katılım ile gerçekleşti. 12 ülkeden 100’den 
fazla konuğun katılımı ile şehrin dört bir yanında tüm sahnelerimizde ve açık alanlarda gerçekleşen festivalde 
tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyeler ile çocuklar ve gençler dolu dolu 1 hafta geçirdi.  

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 
katkılarıyla düzenlediği ve ilki 2011 yılında 
başlatılan  “Eskişehir Opera ve Bale Günleri”  
dokuzuncu yılında da büyük ilgi gördü. 
Ankara, İzmir, Antalya Devlet Opera ve Bale 
Sanatçılarının sahne aldığı ve biletleri günler 
öncesinden tükenen 4 ayrı programı 5 bine 
yakın Eskişehirli takip etti. 

KÜLTÜR-SANAT
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Tiyatrosu, senfonisi, 
opera ve bale günleri, 
oda müziği ve festi-

valleri ile Türkiye’de kültür 
sanat etkinliklerinin büyük ilgi 
gördüğü şehirlerin başında 
gelen Eskişehir’de 2018-2019 
döneminde de salonlar doldu 
taştı. Kültür sanat etkinlikle-
rinin lokomotifi haline gelen 
ve her yıl birbirinden başarılı 
oyunlar sahneleyen Şehir Ti-
yatrolarımız, sezon içerisinde 
9’u yeni olmak üzere sahne-
lediği 19 farklı oyun ile Eskişe-
hirli sanatseverlerin karşısına 
çıktı. 358 temsil gerçekleştiren 
ve toplamda 105 bine yakın 
seyirciye ulaşan Şehir Tiyat-
roları, Ankara, İzmir, Adana ve 
Bursa’da gerçekleştirdiği tur-
nelerde de kapalı gişe oynadı.
2002 yılında kurulan ve 
Türkiye’nin en genç sanat-
çılarından oluşan Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası da muhteşem bir 
sezon geçirdi. Türkiye gün-
demine oturan Senforock 
konseri başta olmak üzere 
Eskişehirlilere birbirinden 
özel dinletiler sunan Senfoni 

Orkestrası, gerçekleştirdiği 66 
konser ile 37 bin sanatsevere 
ulaştı. 
Eskişehirlilerin kültür sanat et-
kinliklerine gösterdiği ilgiden 
büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Başkan Büyükerşen 
“Sanatsever hemşehrilerimiz 
bu sezonda da hem tiyatro 
salonlarını hem de konser sa-
lonlarımızı tüm etkinliklerde 
doldurdular. Opera ve Bale 
Günleri, Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları Festi-
vali gibi önemli etkinliklerle 
de binlerce hemşehrimize 
ulaştık. Ayrıca ESMEK Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği Korolarımız, Gençlik 
Koromuz ve Beyefendiler 
Koromuzun konserleri de 
büyük ilgi gördü. Şehir Tiyat-
rolarımız ve Senfoni Orkest-
ramızın etkinliklerine 150 
bine yakın yurttaşımız katıldı. 
Eskişehirliler sanata ve sanat-
çıya verdiği değer ile Türki-
ye’de kültür sanat alanında 
önemli bir kent olduğunu 
ispat etmiştir. İnanıyorum ki 
bu ilgi artarak devam ede-
cektir” dedi.

ESKİŞEHİRLİLER BU YIL DA 
SALONLARI DOLDURDU

KÜLTÜR-SANAT

Kültür sanat faaliyetleri açısından 
Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri 
olan Eskişehir’de, sanata ve sanatçıya 
büyük değer veren vatandaşlarımız 
bu yıl da salonları doldurdu. Senfoni 
Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarımızın 
sahneledikleri oyunlar ve müzik 
dinletileri ile 2018-2019 sezonunda 
140 binin üzerinde sanatsevere ulaştı. 
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