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ESK‹fiEH‹R DÜNYANIN 12 fiEHR‹ ARASINDA
Baflar›l› ve örnek flehircilik uygulamalar› gerçeklefltiren Dünya çap›ndaki 12 flehri ve yöneti-
cisini belirleyen ‹ngiliz Yay›n Kuruluflu BBC World News Televizyonu, Türkiye’den Eskiflehir’i
ve Baflkan Büyükerflen’i 12 isim aras›na dahil etti. 

BAfiKAN BÜYÜKERfiEN 3 YILDIR DEVLET YATIRIM PROGRAMINA 
ALINMAYAN ESTRAM HATLARINI UZATMA PROJES‹’N‹ BELED‹YEN‹N

KEND‹ ‹MKANLARIYLA YAfiAMA GEÇ‹RMEK ‹Ç‹N KOLLARI SIVADI

Büyükflehir Belediyesi, üç y›ldan beri Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan Devlet Yat›r›m Prog-
ram›'na al›nmayan Estram Hatlar›'n›n Uzat›lmas› Projesi'ni kendisi parça parça da olsa gerçek-
lefltirebilmek için, Hazine Kefaletli Devlet Kredisi olmaks›z›n do¤rudan iç ve d›fl kredi yoluna
baflvurma durumunda kald›. Yeni hatlar›n raylar› için ihale yap›ld›. Devam› Sayfa 8’de 

Ayr›nt›lar Sayfa 3’de

Haberi ve Foto¤raflar› 2. Sayfada

B‹R KEZ DAHA TÜRK‹YE’N‹N
EN YAfiANILAB‹L‹R ‹K‹NC‹
KENT‹ SEÇ‹LEN ESK‹fiEH‹R

Z‹RVEY‹ ZORLUYOR.

YEN‹ HATLARIN ARAÇLARINDAN
SONRA RAYLARINI DA ALIYORUZ
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ESK‹fiEH‹R B‹R KEZ DAHA TÜRK‹YE’N‹N 
EN YAfiANILAB‹L‹R ‹K‹NC‹ KENT‹ OLDU

CNBC-e Business Dergisi’nin 81 vilayet aras›nda
yapt›¤› kapsaml› araflt›rma sonucu Eskiflehir,
bir kez daha Türkiye'nin en yaflanabilir ikinci
kenti seçildi.

CNBC-e Dergisi, Türkiye'nin en yaflan›labilir
kentleri araflt›rmas›n›n üçüncüsünü yay›nlad›.
Ekonomiden sa¤l›¤a, e¤itimden güvenli¤e, kent
hayat›ndan kültür sanata 6 ana kategori ve 37
alt bafll›kta, 81 ilin verilerini toplayan derginin
belirledi¤i endekse göre Eskiflehir, ‹stanbul, ‹z-
mir, Bursa ve Antalya gibi kentleri geride b›ra-
karak Türkiye'nin en yaflanabilir ikinci kenti se-
çildi. Araflt›rma sonucunda baflkent olarak 87
y›ld›r en büyük yat›r›mlar›n yap›ld›¤› Ankara
do¤al olarak çok az bir farkla Eskiflehir’in
önünde yer alarak birinci oldu.

Derginin geçen sene yapt›¤› araflt›rmada da Es-
kiflehir'in yine Türkiye'nin en yaflanabilir ikinci
kenti oldu¤u ortaya ç›km›flt›. 2009 y›l›nda
üçüncü s›rada yer alan ‹stanbul 2010 y›l› arafl-
t›rma sonucunda beflinci s›raya geriledi.

G
eçti¤imiz May›s ay›nda sevgileriyle Türkiye'ye örnek olmufl çift-
lerin kat›l›m›yla aç›lan fiehr-i Aflk Adas› Eskiflehir'in yeni turizm
de¤erlerinden biri haline geldi. Porsuk Çay›'n›n Gökmeydan

Mahallesi ile fieker Fabrikas› aras›ndaki k›sm›nda yer alan fiehr-i Aflk
Adas› Büyükflehir Belediyesi'nin yaflama geçirdi¤i projeler sonras›

Türkiye'nin iç turizmdeki yeni gözde merkezi
olmay› baflaran Eskiflehir'in, marka kent olmas›na da
büyük katk› sa¤l›yor. Ak›n ak›n Eskiflehir'e gelen turist gruplar› fiehr-i
Aflk Adas›'n› da ziyaret ederek, Eskiflehir gezisini buradaki kütüklere
isimlerinin yaz›l› oldu¤u plakalar› çakarak ölümsüzlefltiriyorlar.

“Yunus Emre eydür bunu bir dem aflks›z olmayay›m” diyen sevgi insan› Yunus Emre'nin yatt›¤›
topra¤›n flehri Eskiflehir'in, sevgi flehri olmas› için Büyükflehir Belediyesi'nce oluflturulan fiehr-i Aflk
Adas› Türkiye'nin dört bir yan›ndan ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor.

‘fiEHR-‹ AfiK ADASI’NA BÜYÜK ‹LG‹
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Eskiflehirliler’in kentte yapmam›z› istedi¤i yat›r›mlar›n
öncelik s›ralamas›nda birincilik Estram’›n 20 civa-
r›ndaki mahalleye ulafl›m› sa¤layacak “Estram
fiebekesi’nin Uzat›lmas› Projemizdir.”

Bu projenin 2008 y›l›nda bafllat›lmas›n› ve dörder y›l-
l›k dilimler halinde giderek üçüncü ve dördüncü dö-
nemlerde de yan k›lc›k hatlarla, kent içi hafif rayl› sis-
tem ulafl›m›n› olabildi¤ince yayg›nlaflt›rmay› düflündük.

Bize göre ikinci etap uzatma çal›flmalar› 2008 y›l›nda
bafllarsa 2010 y›l›nda sistem iflletmeye al›nabilecekti.

Hat›rlayabilece¤iniz gibi, Estram’›n 2002 y›l›ndaki
bafllang›ç hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Muhalifleri-
miz projeye fliddetle karfl› ç›km›fllar ve hatta baz› kuru-
lufllarla birlikte bir milletvekili de, böylesi ça¤dafl bir ya-
t›r›m projesini engellemek için belediyemize müfettifller
gönderip davalar açt›rm›fl ve inflaatlar›n k›sa sürede bi-
tirilmesini geciktirmiflti.

Söz konusu cephenin, engellemelerine ra¤men Es-
tram Sistemi iki buçuk y›lda tamamland›. Ayn› zihni-
yet bu kez de bu flehrin böylesi ça¤dafl bir ulafl›m siste-
mine kavuflmas› sevincini, aç›l›fl törenlerini engellemek
için el alt›ndan iflportac›lar›, halk otobüsçülerini, dol-
muflcular› ve militanlar›n› seferber ederek, tramvaylar›n
düzgün ifllemesini engellemek amac›yla ellerinden gele-

ni yapmaktan geri kalmad›lar. Hatta, o tarihlerde ray-
lar aras›na tornadan özel olarak çekilmifl demir parça-
lar› koyarak sabotaja bile teflebbüs edildi. Bütün bunla-
ra ra¤men Eskiflehirliler o günden bugüne Estram
Sistemi’ne, di¤er baflka yat›r›mlardan ayr› olarak, bü-
yük bir sevgi ve tercihle sahip ç›kt›lar.

Eskiflehirliler’in bu ba¤l›l›¤› ve tercihi k›sa sürede mev-
cut sistemin daha da geniflletilmesi için büyük bir talep
oluflturdu.

Projenin ilk etab›n›n fizibilitesi günde 60 bin yolcu-
yu öngörürken, bugün ayn› proje günde 90 bin civa-
r›nda Eskiflehirli’ye kent içi ulafl›m sa¤lamaktad›r. 

2004 y›l›nda Dünya Birincilik Ödülü alan Es-
tram bu y›l Marsilya’da toplanan Avrupal› Rayl›
Sistem panelinde de “en iyi sistem olarak” takdir
ve kabul görmüfltür.

20 mahalleleyi kapsayacak ikinci etap projemizin fi-
nansman› için Büyükflehir Meclisi’nden Baflkanl›¤a
yetki al›rken muhalif üyelerin, siyaseten buna karfl› ç›-
kamayacaklar›n›, ancak bafltan beri, rayl› sistemin flehir
trafi¤ini olumsuz etkiledi¤i yolundaki, ak›l ve izan d›-
fl› propogandalar›n› sürdürdüklerine bakarak, hükü-
met nezdinde ucuz kredi temin edilebilmesi için Dev-
let Planlama Teflkilat›’n›n yat›r›m programlar›nda,
buna yer vermesi yolundaki taleplerimizi engelleyebile-
cekleri tahmininde bulunuyorduk. 

Ne yaz›k ki, bu tahminimiz de do¤ru ç›kt›. Geçti¤imiz
3 y›l boyunca ve nihayet bu y›l da dördüncü y›l olarak,
her y›l Devlet Planlama Teflkilat›’na yapt›¤›m›z bafl-
vurular maalesef cevaps›z b›rak›ld›. Bu konuda iktidar
milletvekillerine ve dönemin Maliye Bakan› ve Eski-
flehir Milletvekili Unkat›n’a ve Murat Mercan’a
yapt›¤›m›z resmi yaz›l› “DPT nezdinde destek ça¤-
r›lar›m›z” da sonuç vermedi.

2009 Yerel Seçimlerinden sonra ise Say›n Baflba-
kan’›n “Bizden olmayan belediyelerin de hükü-
metiyiz. Aralar›nda ayr›mc›l›k yapmayaca¤›z.”
Sözlerinden bir an için umutland›k.

Oysa ayn› y›llarda iktidar partisine mensup kentlerin
belediyelerinin bütün müracaatlar› DPT Programla-
r›nda, hem yeni yat›r›m hem de uzatma projeleri ola-
rak yer ald›.

Bunun üzerine, hükümet yard›m› olmadan, do¤ra-
dan Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi olarak iç ve
d›fl finansman kredisi aramaya karar verdik. Kredi tale-
binde bulundu¤umuz iç finansman kurulufllar›ndan be-
lediyelerin bankas› olarak bilinen ve belediyemizin de
ortak oldu¤u, elinde bu tür yat›r›mlar için fonlar olan ‹l-
ler Bankas›’na da müracaat ettik. Bu müracaat› ya-
parken Büyükflehir Meclisi’ndeki muhaliflerimizin
ona da evet oyu vereceklerini, öncekilerde oldu¤u gibi,
bu kez de siyaseten bu talebimizi Ankara’dan elgellete-
bileceklerini, sonra da “biz destekledik, ama kredi
almay› beceremediler” fleklinde malum ve mahut
propogandalar›ndan geri kalmayacaklar›n› tahmin edi-
yorduk. Öyle de oldu...

Bütün bu olanlara karfl›, y›lmad›k. DPT’ye müracaat-
lar›m›z s›ras›nda d›fl kaynak krediden yararlanarak uzat-
ma hatlar› için, bafllang›çta gerekli 6 tramvay dizisini
sat›n alarak depolar›m›za koyduk. Son olarak da, ayn›
flekilde, gerekli raylar›n ihalesini de yapt›k. fiimdi de
raylar›n döflenmesi, elektrik enerjisi ve katener sistem-
leri, duraklar ve sinyalizasyon için kredi aray›fl›n› ›srarla
sürdürüyoruz. 

Bakal›m, malum çevreler ve kifliler önümüze daha ne
engeller ç›karacaklar. Hep birlikte görece¤iz.

Sevgili hemflehrilerim, bu geliflmeleri dikkat-
le izleyiniz. 

HAF‹F RAYLI S‹STEMDE
S‹YAS‹ AYRIMCILI⁄A
TAB‹ TUTULUYORUZ 

baskan@eskisehir-bld.gov.tr
Prof. Dr. YILMAZ BÜYÜKERfiEN

Do¤rudan

B
BC Televizyonu'nun
Dünya genelinde çeflitli
ülkeler aras›nda seçilen

12 flehrin ve baflar›l› yöneticisi-
nin anlat›ld›¤› '12 fiehir ve
Kahraman›' adl› belgesel
program›nda Eskiflehir'e ve Y›lmaz Büyü-
kerflen'e yer verildi. 

Eskiflehir'i, k›sa sürede ça¤dafl geliflim gös-
teren, kaybolmaya yüz tutan kültür ve tabiat
varl›klar›n› yeniden hayata kavuflturan kent
olarak gösteren program 200 ülkeye do¤ru-
dan ulaflt›.

Baflkan Büyükerflen, kentin BBC Tele-
vizyonu'ndaki bir programda olumlu bir fle-
kilde yay›nlanmas›ndan dolay› mutlu oldukla-
r›n› söyledi. 

Büyükerflen flunlar› kaydetti:
“Benim aç›mdan, Eskiflehir ve özel-

likle de Türkiye aç›s›ndan son derece
sevindirici bir de¤erlendirme. D›fl ba-
s›nda Türkiye ile ilgili olumlu haberle-
re pek yer verilmiyor. Genellikle pek
hofla gitmeyecek haberlere konu oldu-
¤umuzu düflünürseniz bizler için, Tür-
kiye için çok sevindirici bir program

oldu bu. Dünya ülkelerindeki
çeflitli flehirleri aras›ndaki bü-
yük de¤iflim ve dönüflüm proje-
lerini inceliyorlard›. Önce 20 ül-
ke seçildi, sonra 12'ye indirildi.
Biz ilk 20'nin ve 12'nin içerisin-

de yer ald›k. Grupland›rma yapm›fllar
programda. Biz, özellikle Büyükflehir
Belediyesi’nin Odunpazar› Evleri Pro-
jesi’yle kültür ve tabiat varl›klar›na
önem veren ve k›sa sürede ça¤dafllafl-
ma yaratan flehirler aras›nda yer ald›k.
Yaflama geçirdi¤imiz projeler sonras›
Eskiflehir, herkesin kabul etti¤i ça¤dafl
bir belediyecilik çizgisini yakalad›.
BBC Televizyonu arac›l›¤›yla tüm dün-
yaya kültür ve tabiat varl›klar›na e¤i-
len, altyap›s›n› yenileyen, kent içi ula-
fl›mda rayl› sistemi tercih eden, yeflil
alanlar› ço¤altan bir kent olarak tan›-
t›ld›k. Eskiflehir ilk defa di¤er ülkelerin
flehirleriyle mukayese edildi. Öyle ümit
ediyorum ki bundan sonra yapaca¤›-
m›z projelerle de bu tür programla-
ra konu olaca¤›z” dedi.

Dünyan›n en büyük yay›n kurulufllar›ndan ‹ngiliz BBC World
News Televizyonu, dünya ülkelerindeki çeflitli flehirler
aras›nda k›sa sürede büyük dönüflüm ve ça¤dafl geliflim
gösteren 12 kent aras›nda Eskiflehir'i de gösterdi. BBC, Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i Es-
kiflehir'deki büyük dönüflümün kahraman› ilan etti.

TÜM DÜNYA ESK‹fiEH‹R’‹ ‹ZLED‹
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B
üyükflehir Belediyesi, Eski-
flehir’in y›llard›r biriken
önemli bir sorununu daha

çözüme kavuflturdu. Seyitgazi Yolu
üzerinde gelifligüzel flekilde depola-
nan Vahfli Çöplük sahas›n›n yan›-
na düzenli ve sa¤l›kl› bir depolama
alan› inflaa edildi.

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Y›lmaz Büyükerflen projenin haya-
ta geçirilmesi ile Eskiflehir Büyük-
flehir Belediyesi s›n›rlar› içinde üre-
tilen evsel at›klar ile evsel nitelikli
endüstriyel kat› at›klar›n düzenli
olarak depolanmaya baflland›¤›n›
belirtti. At›k pillerin geçici olarak
depolanmas› amac›yla at›k pil de-
polama hücresi inflaa edilece¤ini
de aç›klayan Baflkan Büyükerflen
“Ayr›ca kayna¤›ndan ayr› top-
lanan, geri kazan›m› söz ko-
nusu olan at›klar için depola-
ma öncesi at›¤› ayr›flt›rma te-
sisinin yap›m›n› da planl›yo-
ruz. Proje için 700 dönümlük
bir alan belirledik. Bu alan›n
400 dönümlük k›sm›na depo-
lama alanlar› inflaa ediliyor.
‹nflaat çal›flmalar› tamamla-
nan ilk yeni depolama alan›

yaklafl›k 110 dönümlük bir
alana yay›l›yor. Tesis, Eskifle-
hir'in 2040'l› y›llara kadar
olan ihtiyac›na rahatl›kla ce-
vap verebilecektir” dedi.

Proje kapsam›nda Türkiye’nin en
modern T›bbi At›k Sterilizasyon Te-
sisi’ni de inflaa ettiklerini aç›klayan
Baflkan Büyükerflen, yeni tesisin Es-
kiflehir il merkezinin yan› s›ra ilçe-
lerdeki hastaneler, sa¤l›k ocaklar› ve
klinikler baflta olmak üzere bütün
sa¤l›k kurulufllar›ndan gelen t›bbi
at›klar›n› gerçek anlamda steril hale
getirdi¤ini belirtti. Büyükerflen
“‹talya’dan getirilen son tekno-
loji ürünü makinelerle donat›-
lan tesise, özel araçlarla getiri-
len t›bbi at›klar sterilizasyon
iflleminin ard›ndan kalorisi çok
yüksek ve çevreye hiç bir zara-
r› olamayan yakacak maddesi
haline getiriliyor ve sanayi ku-
rulufllar›na, enerji ihtiyaçlar›n-
da kullan›lmak üzere sunulu-
yor” fleklinde konufltu.

Yeni tesislerin etraf›n› a¤açlan-
d›rma çal›flmalar› da gerçeklefltirili-
yor.

KATI ATIK AYIRMA GER‹ DÖNÜfiÜM VE DÜZENL‹
ÇÖP DEPOLAMA TES‹SLER‹ H‹ZMETE G‹RD‹

Seyitgazi Yolu üzerinde y›llard›r gelifligüzel flekilde depoland›¤› için baflta hava kirlili¤i olmak üze-
re ciddi çevre sorunlar›na neden olan vahfli çöplük sorunu, Kat› At›k Ay›rma Geri Dönüflüm ve
Sa¤l›kl› Çöp Depolama Tesisleri hizmete girmesiyle çözüme kavuflturuldu. Büyükflehir Belediyesi
ayr›ca Eskiflehir’e Türkiye’nin en modern T›bbi At›k Sterilizasyon tesisini de kazand›rd›. 
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Büyükflehir Belediyesi Eskifle-
hir’i ortadan ikiye bölen Çevre
Yolu’na cephesi olan iki park
projesini hayata geçiriyor. Çev-
re Yolu’nda Tepebafl› “Köprülü
Kavfla¤›”n›n yan› bafl›ndaki 32
dönümlük araziye Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan içinde
spor ve çocuk oyun alanlar› da
olan modern bir park yap›ld›.

Büyükflehir’in Çevre Yolu üzerin-
deki di¤er bir büyük park proje-
si olan Uluönder Mahallesi’ndeki
Göletli Park da k›sa bir süre için-
de tamamlanacak. Köprülü kav-
flak çal›flmas› nedeniyle inflaat
çal›flmalar› duran ve  içindeki gö-
letin bir bölümü köprü alt›na al›-
nan park alan› yaklafl›k 90 bin
metre kareye yay›l›yor.

Büyükflehir Belediyesi, sorumlu olmamas›na ra¤men, okul
bahçelerini imkanlar dahilinde asfalt ve peyzaj çal›flmalar› ile
güzellefltiriyor. Son olarak Porsuk ‹lkö¤retim Okulu, Sabiha
Gökçen Anadolu Lisesi, Ahmet Kanatl› Lisesi, Atatürk End.
Meslek Lisesi ve Hürriyet ‹lkö¤retim Okullar›’n›n bahçeleri s›-

cak afsalt kaplan›rken, Tunal› ‹lkö¤retim, Av. fiahap Demirer
‹lkö¤retim Okulu, Yefliltepe ‹lker Karter ‹lkö¤retim Okulu,
Muttalip Anaokulu, Zehra Sarar Ana Okulu, Plevne ‹lkö¤re-
tim Okulu, Ahmet Hamdi Bayraktar ‹lkö¤retim Okulu’nun
oyun ve teneffüs bahçelerinde de peyzaj düzenlemesi yap›ld›.

BÜYÜKfiEH‹R’DEN E⁄‹T‹ME DESTEK
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T
ürkiye’nin güzelliklerini ekrana tafl›yan
“Dolu Dolu Anadolu” program› yeni
yay›n döneminin ikinci program›nda Eski-

flehir’i tan›tt›. 
Mert Savafl’›n haz›rlay›p sundu¤u ve Kanaltürk

Televizyonu’nda yay›nlanan programda Büyük-
flehir Belediyesi’nin yaflama geçirdi¤i projeler
baflta olmak üzere Eskiflehir bir çok yönü ile ta-
n›t›ld›.

Eskiflehir’de iki gün geçiren Mert Savafl, kenti
çok be¤endi¤ini ifade ederek “Dolu Dolu Ana-
dolu Program› kapsam›nda yurdumuzun
dört bir yan›n› ziyaret ediyoruz. Eskifle-
hir’e geldi¤imizde gördü¤ümüz kent karfl›-
s›nda çok flafl›rd›k. Eskiflehir Anadolu’da
bir Avrupa kenti olmufl. Bence, Türki-
ye’nin görülmesi gereken flehirleri aras›n-
da yer al›yor. Eskiflehir’in güler yüzlü in-
sanlar›n› ve kentin bugüne gelmesini sa¤-
layan Say›n Büyükerflen’i kutluyoruz” flek-
linde konufltu.

B
aflta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’ya
yay›n yapan Atv Avrupa Kanal›, Eskiflehir ile
ilgili özel bir bölüm yay›nlad›. Sabri Uçar Ça-

l›flkan taraf›ndan haz›rlanan Devir De¤ifliyor Prog-
ram›’n›n “Devr-i Alem” isimli bölümünde Eskifle-
hir’e yer verildi. Erol Uzvanik’in haz›rlad›¤› Eskifle-
hir program›nda kent bir çok yönüyle tan›t›ld›. Bü-
yükflehir Belediyesi’nin yaflama geçirdi¤i projeler-
den ayr›nt›l› olarak söz edildi.

Program çekimleri için Eskiflehir’e gelen Erol Uz-
vanik iki gün süren çekimlerin sonras› yapt›¤› aç›k-
lamada, Eskiflehir’in Avrupa standartlar›nda bir
kent oldu¤unu hatta baz› yönleri ile pek çok Avru-
pa kentinin de ilerisinde yer ald›¤›n› vurgulad›.
Özellikle Kentpark ve Porsuk düzenlemelerinin Av-
rupa’daki benzerlerinden daha baflar›l› oldu¤una
dikkati çeken Uzvanik “Eskiflehir program›m›z
yay›nland›¤›nda Avrupa ülkelerinde büyük
ilgi gördü. Zira ‹zleyiciler Türkiye’de de bir
Avrupa kenti oldu¤unu gördüler” fleklinde ko-
nufltu.

DOLU DOLU ANADOLU’DAN
ESK‹fiEH‹R’E TAM NOT

ESK‹fiEH‹R AVRUPA
KANALINDA TANITILDI

U lusal yay›n organlar›n›n Eski-
flehir'e olan ilgisi artarak sü-
rüyor. Kentteki büyük de¤ifli-

mi duyurmak için Eskiflehir'e gelen
ekiplere son olarak TRT Belgesel
Kanal›'nda canl› yay›nlanan Keyif
Peflinde Program› da eklendi. 

Eskiflehir'de bir günlük yay›n plan-
layan program ekibi kentteki büyük
de¤iflimi yerinde görünce, canl› ya-
y›nlanan program› iki bölüme ç›kar-
d›. ‹lk gün canl› yay›n› Bilim Sanat
ve Kültür Park›'ndan gerçeklefltirilir-

ken programa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen konuk olarak kat›ld›. Eskifle-
hir'de yaflama geçirilen projeler
hakk›nda bilgi veren Baflkan Büyü-
kerflen, yak›n dönemde yaflama ge-
çirmeyi planlad›klar› projeleri de an-
latt›. 

Keyif Peflinde Program›’n›n ikinci
gün canl› yay›n› ise Kent Park'ta
gerçeklefltirildi. 

Program Yönetmeni Cenk Yaz
Eskiflehir'in k›sa sürede mucizevî bir

geliflim gösterdi¤ini belirterek
“Bundan 10 y›l önce geldi¤i-
miz Eskiflehir ile bugünkü flehir
aras›nda inan›lmaz bir de¤iflim
olmufl. fiehir modern bir Avru-
pa kenti görünümüne bürün-
müfl. Eskiflehirliler böylesi gü-
zel bir flehirde yaflad›klar› için
çok flansl›lar. Say›n Büyüker-
flen'i, Eskiflehir'i örnek bir fle-
hir haline getirdi¤inden dolay›
kutluyoruz” fleklinde konufltu.

TRT Belgesel Kanal›’nda her sabah bir flehirden canl›
yay›nlanan Keyif Peflinde Program›, Eskiflehir’de iki

gün üst üste naklen canl› yay›n gerçeklefltirdi.

ESK‹fiEH‹R
EKRANLARINDAYDI
ESK‹fiEH‹R
EKRANLARINDAYDI

A
li K›rca ile Show Tv Ana Haber
Bülteni Eskiflehir’in güzellikle-
rini “tam bir hafta boyunca“

yapt›¤› dizi haberler ile tüm Türki-
ye’ye duyurdu. 
Muhabir Uras Benlio¤lu ve Kame-

raman Hakan Yeflilda¤’›n haz›rlad›-
¤› Eskiflehir haberleri büyük be¤eni

toplad›. 
Dizi haberlerde Eskiflehir, Çiböre-

¤inden Masal Dünyas›’na, Tepebafl›
Belediyesi Ekoshow Toplulu¤u’ndan
yenilenen Porsuk Çay›’na ve Büyük-
flehir Belediyesi üretim tesislerine,
üniversite ö¤rencilerinden hamam-
lar›na bir çok yönüyle tan›t›ld›.

ESK‹fiEH‹R B‹R HAFTA BOYUNCA 
SHOW HABER’‹N GÜNDEM‹NDEYD‹
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E skiflehir'de yaflanan büyük de¤i-
flim sonras› flehir birbiri ard›na
sinema ve dizi film çekimlerine

ev sahipli¤i yaparken, son olarak Bi-
lim Sanat ve Kültür Park›'nda yer alan
Korsan Gemisi’nde ünlü pop grubu
Hepsi taraf›ndan video klip çekimi ya-
p›ld›. 

Grup tüm yurtta gösterime giren
Dünyaca ünlü çizgi film serisi “Winx
Club”›n sinema filminin, “Harikalar
Diyar›” adl› flark›s›n›n klibi için Eskifle-
hir'i ve Korsan Gemisi'ni tercih etti. 

Eskiflehir'i çok be¤endiklerini
aç›klayan 'Grup Hepsi' sanatç›lar›
Cemre Kemer, Eren Bak›c› ve Yase-
min Yürük, filmdeki hikayenin sihirli
bir gemide geçti¤ini, bu nedenle çe-

kimler için Eskiflehir'deki korsan ge-
misini tercih ettiklerini aç›klad›lar.
Cemre Kamer, "Maket veya ani-
masyon kullanma yerine Eskifle-
hir'e gelerek gerçek korsan ge-

misinde çekim yapmak istedik. 
Eskiflehir'e daha önce konser

için gelmifltik, o zamanki flehir
ile flimdiki aras›nda çok fark var,
oldukça de¤iflmifl ve güzelleflmifl.

Büyükflehir Belediye Baflkan› Sa-
y›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen'i böylesi güzel çal›flmalara
imza att›¤› için bir kez daha kut-
luyoruz" dedi.

Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan yaflama ge-
çirilen projeler sonras›
Eskiflehir yeni bir sek-
törle daha tan›fl›yor. 
Kent, birbiri ard›na ulu-
sal ölçekte sinema filmi
ve video klip çekimleri-
ne, film platosu olarak
ev sahipli¤i yapmaya
bafllad›.

ESK‹fiEH‹R, S‹NEMA VE V‹DEO KL‹P 
ÇEK‹MLER‹N‹N YEN‹ GÖZDES‹ OLUYOR
ESK‹fiEH‹R, S‹NEMA VE V‹DEO KL‹P 

ÇEK‹MLER‹N‹N YEN‹ GÖZDES‹ OLUYOR

K ütahya
seyaha-
ti nede-

niyle u¤rad›¤›
Eskiflehir ’de
k›sa bir gezi
gerçeklefltiren
Sabah Gazete-
si Yazar› H›n-
cal Uluç, Eski-
flehir izlenimlerini “Dünyalar Güzeli Eski-
flehir” bafll›kl› yaz›s› arac›l›¤›yla okurlar›yla
paylaflt›. Parklar›yla, heykelleriyle, sanat tesis-
leriyle Eskiflehir’i çok be¤endi¤ini ifade eden
Uluç, köflesinde “Burada önce Anadolu
Üniversite’ni yaratan ve binlerce genci
buraya çeken hoca, belediye baflkan›
olunca, Eskiflehir’i en yeni, en modern
kent yapmay› baflarm›fl. Hem de Anka-
ra’dan tek kurufl almadan. Tamamen
yerel olanaklarla. Yani bu ülkede kimse-
ye özür hakk› b›rakmadan. “Yapan” ya-
par” diyerek” görüfllerine yer verdi.

Uluç ayr›ca, Baflkan Büyükerflen’i arayarak
“Y›lmaz Hocam. Ben Eskiflehir’e afl›k ol-
dum. Gel hemen nikah›m›z› k›y. Beni
fahri hemfleri yap” dedi¤ini de yazd›. 

HINCAL ULUÇ’TAN FAHR‹ HEMfiEHR‹L‹K ‹STE⁄‹
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B üyükflehir Belediyesi, üç y›ldan
beri Devlet Planlama Teflkilat› ta-
raf›ndan Devlet Yat›r›m Progra-

m›'na al›nmayan Estram Hatlar›'n›n uza-
t›lmas› Projesi'ni gerçeklefltirebilmek
için, Hazine Kefaletli Devlet Kredisi ol-
maks›z›n do¤rudan kendisi parça parça
da olsa iç ve d›fl kredi bulma yoluna bafl-
vurma durumunda kald›.

Uzunca bir süreden beri belediye mec-
lisinden bu yönde ald›¤› yetkilere istina-
den d›fl kredi arayan Büyükflehir Beledi-
yesi, araçlar› haz›r olan yeni tramvay
hatlar›n›n raylar› için temin etti¤i d›fl kre-
di ile uluslararas› kat›l›ml› ray temini ve
teslimi ihalesini gerçeklefltirdi. 60 bin
270 metrelik yeni ray temini ve teslimi-
ni öngören ihaleye tek kat›l›mc› olarak

giren ‹spanyol Arcelormittal Espana Fir-
mas› 3 milyon 136 bin 926 euro 60
cent'lik teklif sundu. Kat›l›mc› firman›n
ihale dokümanlar›, noter, bas›n ve d›fl
bankalar›n temsilcisi huzurunda aç›larak,
‹hale Komisyonu Baflkanl›¤› taraf›ndan

tek tek incelendi. 
Komisyon Baflkan› Selahattin Arpac›

“‹hale evraklar› komisyon taraf›ndan tek-
rar incelendi ve ard›ndan onay için kredi
veren bankaya gönderildi. Bankan›n
onay›n›n ard›ndan firma ile sözleflme im-

zalanacak” fleklinde konufltu. 
Raylar parti parti ithal edilecek ve ye-

ni tramvay hatlar›n›n inflaat iflleri için
gerekli kredi de temin edildi¤i takdirde
2011 y›l›nda hat uzatma inflaatlar›na
bafllanabilecek.

YEN‹ TRAMVAY HATLARI ‹Ç‹N
RAY TEM‹N‹ ‹HALES‹ YAPILDI

Büyükflehir Belediye-
si'nce yap›lmas› planla-
nan yeni tramvay hatla-
r›nda kullan›lacak ray-
lar›n temini ve teslimi
için uluslararas› kat›l›ml›
aç›k ihale yap›ld›.
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B üyükflehir Belediyesi ESK‹ Ge-
nel Müdürlü¤ü altyap› yat›r›mla-
r›n› sürdürüyor. K›sa bir süre

önce tamamlanan Büyük Altyap› Pro-
jesi kapsam›nda Eskiflehir'in dört bir
yan›n› yüzlerce kilometre yeni altyap›
hatt›na kavuflturan Büyükflehir Beledi-
yesi'nin daha sonra oluflan bölgelerde
ortaya ç›kan altyap› ihtiyac› do¤rul-
tusundaki yat›r›mlar› da sürüyor. Ekip-
ler son olarak Yenido¤an, Büyükdere,
Fevzi Çakmak Mahalleleri ve Muttalip
Bölgesi'nde büyük ölçekli ya¤mur suyu
hatt› çal›flmas›n› da bafllatt›lar. Ayr›ca
Yukar› Sö¤ütönü ve Keskin Mahalle-
si'nde de kanalizasyon hatt› çal›flma-
s›n›n da önümüzdeki yaz bitmesi bek-
leniyor. 

Altyap› çal›flmas› tamamlanan sokak
ve caddeler Eski Genel Müdürlü¤ü ve
Fen ‹flleri taraf›ndan asfaltlan›yor.

ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRÜYOR

YEN‹ BULVARLAR ASFALTLANIYOR

Son 10 y›lda Eskiflehir'e
1500 kilometrenin üzerin-
de yeni altyap› hatt› döfle-
yen Büyükflehir Belediye-
si, ihtiyaç duyulan bölge-
lerdeki ilave yat›r›mlar›na
devam ediyor.

Büyükflehir Belediyesi Eskiflehir’e birbiri ard›na yeni
cadde ve bulvarlar aç›yor. Ulusal Egemenlik Bulvar›
ile Sakarya Caddesi’nde asfalt çal›flmalar›n› tamam-
layan ekipler son olarak Fabrikalar Bölgesi’nde, ‹s-
met ‹nönü 1 Caddesi’ni Kütahya Yolu’na ba¤layacak
olan fiahin Caddesi’nde s›cak asfalt çal›flmalar›n›
tamamlad›lar. 
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BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YEM‹Z KORUMA VE YAfiATMA PROJELER‹NE YEN‹LER‹N‹ EKL‹YOR

B‹R TAR‹H‹ YAPI DAHA HAYATA DÖNÜYORB‹R TAR‹H‹ YAPI DAHA HAYATA DÖNÜYOR
2001 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü çal›flmalarla Odun-
pazar› Bölgesi’ndeki kendine ait yerleri Eskiflehir’in
turizm de¤erleri haline dönüfltüren Büyükflehir Bele-
diyesi, 1900’lü y›llar›n bafl›nda inflaa edilen, harap
durumdaki tarihi kona¤› restore ediyor.

B üyükflehir Beledi-
yesi, Odunpazar›
Bölgesi’ndeki met-

ruk yap›lar›, içinde yafla-
nabilir hale döndüren ça-
l›flmalar›na yenilerini ekli-
yor. 

Bu projelerin yan› s›ra
Odunpazar› Belediyesi de
çöküntü binalar›n ço¤un-
da sadece cephe iyilefltir-
mesi ve bir k›sm›nda da
restorasyon yapt›.

Bölgeye, Eskiflehir’in ilk

butik oteller kompleksini,
ifllik evler e¤itim komplek-
sini ve müzeler komplek-
sini kazand›ran; geçirdi¤i
büyük yang›n sonucu yok
olmak üzere olan ‹smet
‹nönü Karargah Binas›’n›
hayata döndüren Büyük-
flehir Belediyesi tarihi bir
yap›da daha restorasyon
çal›flmalar›na bafllad›. Fo-
to¤raftaki 3 katl› yap›n›n
lokanta olarak hizmet ver-
mesi planlan›yor.

B üyükflehir Belediyesi vergi mükellefleri, belediyenin
www.eskisehir-bld.gov.tr adresini ziyaret ederek
ana sayfada yer alan inter-vez bafll›¤›na t›klay›p borç

bilgisi sorgulama ve kredi kart›yla ödeme yapabiliyorlar. Sis-
tem, 256 bitlik GODADDY Sertifikas›yla flifrelenerek kulla-
n›c›lara üst düzey gizlilik ve güvenle ifllem yapma olana¤›
sa¤l›yor.

K›sa bir süre önce hizmete giren ve 7 gün 24 saat hizmet
veren sistemin mükelleflere birçok avantaj sa¤lad›¤›n› belir-
ten Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen “‹nternet Veznesi Sistemi sayesinde mükellefle-
rimiz ödeme veya borç bilgisi sorgulama için bele-
diyeye gelmek zorunda kalm›yorlar. Belediyemizin
internet sitesi üzerinden hizmet veren Borç Ö¤ren-
me ve Ödeme Servisi'ni, ister evlerinden ister iflyer-
lerinden günün herhangi bir saati ziyaret ederek, ifl-
lerini halledebiliyorlar” fleklinde konufltu.

‹nternet veznesinden ifllem yapmak için gerekli olan Kent-
li Sicil Numaras›'n› bilmeyen vatandafllar numaralar›n› Bü-
yükflehir Belediyesi Hizmet Binas›'nda yer alan dan›flma ofi-
sinden ö¤renebilirler.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, belediye mü-
kelleflerinin internet üzerinden borç ö¤renme
ve ödeme yapabilmelerine olanak sa¤layan
‹nternet Veznesi Sistemini hizmete soktu.

KALDIRIMLAR B‹R B‹R YEN‹LEN‹YOR

B üyükflehir Belediyesi, baz› yollarda çok
eskiden kalan kald›r›mlar› engelli, yafll› ve
bebek arabas› kullanan vatandafllar›m›z›

da göz önünde bulundurarak birer birer yenili-
yor. 

Söz konusu baz› yollar›n kald›r›mlar›n› yenile-
yen Büyükflehir Belediyesi sorumluluk sahas›n-

daki bölgelerde çal›flmalar›na devam ediyor.
Büyükflehir Belediyesi ekipleri ayr›ca Ulusal

Egemenlik Bulvar›, K›r›m Caddesi, Mustafa Ke-
mal Atatürk Caddesi'nin Tren Gar› - Tülomsafl
taraf›nda yer alan kald›r›mlar› ile Üniversite
Caddesi'nin küçük bir bölümünde kalan eski kal-
d›r›mlar› da yeniledi.

Büyükflehir Belediyesi’nin sorumlulu¤una geçen baz› eski 
yollar›n, on bir y›l önceden kalan kald›r›mlar›nda bafllatt›¤› 

yenileme ve bak›m çal›flmalar› sürüyor. 

BÜYÜKfiEH‹R'‹N ‹NTERNET 
VEZNES‹ H‹ZMETE G‹RD‹
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E
skiflehir Ticaret Borsas›, Bü-
yükflehir Belediyesi Aflevi'ne
her sene yapt›¤› yard›m›, bu

sene de sürdürdü ve Aflevi’ne 4
bin lira nakit yard›m› yapt›. Ticaret
Borsas› Baflkan Yard›mc›s› Mu-
hammed ‹mamo¤lu, Yönetim Ku-
rulu üyesi Faruk Erdo¤an ve Genel
Sekreter Adnan Y›lmaz, yard›m
çekini Büyükflehir Belediyesi Bafl-
kan Vekili Nuray Akçasoy'a teslim
ettiler.

Yard›m nedeniyle aç›klama ya-
pan ‹mamo¤lu “Ticaret Borsas›
olarak geleneksel hale gelen
yard›m›m›z› bu sene de sürdü-
rüyoruz. Borsa olarak 1999
y›l›nda flehir itfaiyesinin yeni-
lenmesi projesine de katk›da
bulunmufltuk. Belediyelerimiz
sosyal yard›mlara çok önem

veriyor. Paylafl›m›n›z çok
önemli. Yapt›¤›m›z yard›m›n
bu paylafl›mda katk›s› olaca¤›
için mutluyuz” fleklinde konufltu.

Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Vekili Nuray Akçasoy ise Büyükfle-
hir Belediyesi Aflevi'nin sadece Ra-
mazan Aylar›’nda de¤il y›l›n 365
günü binlerce kifliye s›cak yemek
verdi¤ini söyleyerek “Sizlere Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›m›z
Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen'in gönül dolusu sevgi ve
selamlar›n› iletiyorum. ‹yiki
böylesi güzel kurumlar›m›z
var ve desteklerinizle daha
çok ihtiyaç sahibine ulafl›yo-
ruz. Her geçen gün sosyal
yard›mlar›m›za ihtiyaç duyan
insan say›s› daha da art›yor”
dedi.

Eskiflehir Ticaret Borsas›, her y›l oldu¤u gibi Bü-
yükflehir Belediyesi Aflevi'ne nakdi yard›m yapt›. A

nkara'n›n Çankaya ‹lçe
Belediyesi yetkilileri Es-
kiflehir'e teknik inceleme

gezisi düzenledi.
Büyükflehir Belediyesi taraf›n-

dan yaflama geçirilen projeleri
incelemek üzere di¤er belediye-
lerden Eskiflehir'e birbiri ard›na
teknik geziler gerçeklefltiriliyor.
Son olarak Çankaya Belediye-
si'nden 20 kiflilik teknik ekip Es-
kiflehir'e inceleme gezisi düzen-
ledi. Eskiflehir program› kapsa-
m›nda Büyükflehir Belediyesi'ni
ziyaret eden heyete, Belediye Meclis Salo-
nu'nda belediye yetkilileri taraf›ndan proje-
lerle ilgili brifing verildi.  
Eskiflehir'e gelen heyet Büyükflehir Beledi-

yesi Odunpazar› Evleri'nden Kent Park'a,
Sanat Merkezleri'nden belediye atölyelerine
kapsaml› bir inceleme gezisi gerçeklefltire-
rek, Eskiflehir'deki de¤iflimi yerinde görme
f›rsat› buldular.
Gezi sonras› aç›klama yapan Çankaya Be-

lediyesi Fen ‹flleri Müdürü Lütfü fievran,

“Eskiflehir, Türkiye'de en çok merak
etti¤imiz flehirdi. Medyada, flehircilik
çal›flmalar› ile çok fazla yer alan Es-
kiflehir'in baflar›s›n› yerinde görmek
istedik. Eskiflehir, belediyecilik aç›-
s›ndan en güzel örnekleri bar›nd›r›-
yor. Say›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen taraf›ndan hayata geçirilen bü-
yük projeler, Eskiflehir'i Türkiye'nin
örnek flehri haline getirmifl” dedi.

B
üyükflehir Belediyesi'nce yaflama geçi-
rilen projeler sonras›, Türkiye'nin iç tu-
rizmdeki yeni gözdesi olan Eskiflehir,

tur gruplar›n› a¤›rlamaya devam ediyor. An-
kara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin
1963 y›l› mezunlar› kentteki büyük de¤iflimi
yerinde görmek üzere,  Eskiflehir'e gezi dü-
zenledi.

Eskiflehir'de üç gün geçiren konuk grup, da-

ha sonra Büyükflehir Belediyesi'ne gelerek
Baflkan Büyükerflen'i ziyaret etti. Baflkan'› ba-
flar›l› çal›flmalar›ndan dolay› kutlayan konuk-
lar, Büyükerflen'e çiçek sundular.

Eskiflehir gezisi ile ilgili grup ad›na aç›klama
yapan Prof. Dr. Rauf Yücel Eskiflehir'in yeni
yüzü karfl›s›nda çok etkilendiklerini belirterek
“Eskiflehir'de tüm ülkemizde örnek
al›nmas› gereken çok güzel ifller yap›l-

m›fl. Kentteki güzel-
likleri görünce gö¤-
sümüz kabard›. Bü-
tün bu güzel çal›fl-
malar›n hayata geçi-
rilmesinde eme¤i bu-
lunan herkesi kutlu-
yoruz” dedi.

Ziyaretten büyük mut-
luluk duydu¤unu ifade
eden Baflkan Büyüker-
flen ise konuklara çal›fl-
malar hakk›nda bilgi
verdi.

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ VETER‹NERL‹K
MEZUNLARINDAN ESK‹fiEH‹R’E GEZ‹

M
ahmudiye'de
her y›l gele-
neksel olarak

gerçeklefltirilen, Son-
bahar Mahalli At Ya-
r›fllar› kapsam›nda Bü-
yükflehir Belediye
Baflkanl›¤› Kupa Ko-
flusu da yap›ld›. 

Oldukça çekiflmeli
bir mücadeleye sahne
olan Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤› Kupa Koflusu’nu K›vançcan
isimli at kazand›. 2000 metre me-
safede koflulan yar›flta ikincili¤i Sal-
tukhan, üçüncülü¤ü Canmücahit
isimli atlar elde ettiler. K›vançcan

isimli at›n sahibi Mu-
harrem Can'a birinci-
lik kupas›n› Büyükfle-
hir Belediye Baflkan›
ad›na Meclis Üyesi
Ertan Koflarsoy ver-
di. Koflarsoy ayr›ca
binici Halil Alt›n'a da
Türk Bayra¤› arma-
¤an etti. 

Sonbahar Mahalli
At Yar›fllar› kapsam›nda ayn› gün
program›nda ayr›ca, Mahmudiye
Belediye Baflkanl›¤› Kupas›, Garni-
zon Komutanl›¤› Kupas› ve Türkiye
Jokey Kulübü Kupas› koflular› da
gerçeklefltirildi.

‹
stanbul Bak›rköy Belediyesi
yetkilileri belediyecilik çal›flma-
lar›n› yerinde görmek amac›yla

Eskiflehir'e teknik inceleme gezisi
düzenledi.

Eskiflehir gezisi kapsam›nda ilk
olarak Büyükflehir Belediyesi'ni ziya-
ret eden heyete Belediye Meclis Sa-
lonu'nda Genel Sekreter Yard›mc›s›
Canan Demir, Estram Genel Mü-
dürü Erhan Enbatan, Sosyal Hiz-
metler Daire Baflkan› Jale Nur
Süllü ve Fen ‹flleri görevlisi F›rat Bilgili ta-
raf›ndan Büyükflehir Belediyesi'nin projele-
riyle ilgili birçok konuda brifing verildi.  Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›l-

maz Büyükerflen ile de bir araya gelen
konuk heyet daha sonra Belediyenin Odun-
pazar› Evleri'nden Kent Park'a, Sanat Mer-
kezleri'nden belediye atölyelerine kapsaml›
bir inceleme gezisi gerçeklefltirdi.

ÇANKAYA BELED‹YES‹ YETK‹L‹LER‹
ESK‹fiEH‹R’E ‹NCELEME GEZ‹S‹ DÜZENLED‹

T‹CARET BORSASI’NDAN
AfiEV‹M‹ZE ANLAMLI BA⁄Ifi

BAKIRKÖY BELED‹YES‹ DE ESK‹fiEH‹R’DEYD‹

BÜYÜKfiEH‹R 
KUPASI KOfiULDU
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E skiflehir uluslararas› nitelikte ör-
nek bir sanatsal etkinlik ve e¤i-
tim program›na daha ev sahip-

li¤i yapt›. 
Yerli ve yabanc› birçok cam sanat-

ç›s› ve akademisyenin kat›l›m›yla ger-
çeklefltirilen Uluslararas› Kat›l›ml› Uy-
gulamal› Cam Sempozyumu “Cam-
geran 2010” etkinli¤i kapsam›nda
bir dizi konferans ve çal›fltay gerçek-
lefltirildi. Düzenlenen cam yar›flma-
s›nda dereceye giren eserler için Bü-
yükflehir Belediyesi Ça¤dafl Cam Sa-
natlar› Müzesi'nde sergi aç›ld›.

Yaklafl›k 1 Ay süren Camgeran
2010'u de¤erlendiren Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›l-
maz Büyükerflen, Eskiflehir'in Ana-
dolu'da birçok sanat dal›n› bar›nd›ran
önemli bir sanat merkezi haline geldi-
¤ini vurgulayarak “ Bizim idealimiz
Eskiflehir'in sanat konusunda

Anadolu'nun en önemli merkezi
olmas›d›r. Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki
cam bölümü bugün uluslararas›
platformda önemli bir yere sa-
hip olmufltur. 

Bu tarz etkinlikler sayesinde,
flehirde sanat›n izlerini her yer-
de görebiliyoruz. Eskiflehir'in
Türkiye'nin en yaflanabilir ikin-
ci kent olmas›nda sanatsal et-
kinliklerin  pay› büyüktür. Her-
kes kentte baz› bozuk yerleri
görebilir ama sanat› görebil-
mek bir ayr›cal›kt›r. Bu vesile
ile öncelikli olarak sanatsever
kent halk›na, Anadolu Üniversi-
tesi'nin de¤erli hocalar›na, ö¤-
rencilerine ve sempozyumda
eme¤i ve eseri olan herkese te-
flekkür ediyorum” dedi.

Eskiflehir, Anadolu Üniversitesi ve Büyükflehir
Belediyesi iflbirli¤i ile düzenlenen “Camgeran
2010” Uluslararas› Kat›l›ml› ve Uygulamal›

Cam Sempozyumu'na ev sahipli¤i yapt›.

CAM SANATÇILARI ESK‹fiEH‹R'DE BULUfiTU

Yerli ve yabanc› cam sanatç›lar›, sempozyum boyunca deneyim ve bilgilerini uygulamal› olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü 
ö¤renci ve akademisyenleriyle paylaflt›lar.
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fiEH‹R T‹YATROLARI 10 YAfiINDA

B
üyükflehir Belediyesi fiehir
Tiyatrolar›, 40 y›ll›k bir
aradan sonra perdelerini

açt›¤› 2001 y›l›ndan bugüne bir
çok baflar›l› projeye imza atar-
ken, Eskiflehir'in en büyük sanat
kurumu haline geldi. 

10 y›lda 20'si yerli 19'u yaban-
c›, 14'ü de çocuk oyunu olmak
üzere toplam 53 farkl› oyunu,
özel gösterimlerle birlikte yakla-
fl›k 2 bin 500 defa sahneleyen ti-
yatroyu bu sürede 585 binin üze-
rinde biletli seyirci izledi. Ücretsiz
oyunlarla birlikte bu rakam 600

bini geçti. 
fiehir Tiyatrolar› bir

taraftan sürekli oyun-
lar sahnelerken bir ta-
raftan da yarat›c› dra-
ma dersleri ve tiyatro
kurslar› düzenleyerek
çocuklar›n ve gençlerin
tiyatro sanat›yla tan›fl-
malar›na da katk› sa¤-
lad›. Geleneksel Türk
Tiyatrosu Birimi kura-
rak Türk Tiyatrosu’nu yeni nesil-
lere tan›tt›.

K›sa sürede elde etti¤i baflar›-

larla ad›ndan, yurt genelinde
söz ettiren Büyükflehir Bele-
diyesi fiehir Tiyatrolar› baflta
‹stanbul, Ankara, Adana ve
Bursa olmak üzere pek çok
flehirden davetler ald›, festi-
vallere kat›ld›. 

Ulusal sanat organizasyon-
lar›n›n yan› s›ra uluslararas›
etkinliklere de davet edilen
fiehir Tiyatrolar› geride ka-
lan 10 y›l içinde Rusya, Yu-

nanistan, Tunus, H›rvatistan, Da-
nimarka ve Bulgaristan’da turne-
ler yapt›, tiyatro semineri ve fes-

tival gözlemcili¤i görevlerini ger-
çeklefltirdi.

Düzenli olarak haftan›n alt› gü-
nü, flimdilik 5 ayr› sahnede tiyat-
ro severlerle buluflan Büyükflehir
Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Eski-
flehir'de, 5 y›ld›r düzenli olarak
yerli ve yabanc› topluluklar eflli-
¤inde Uluslararas› Çocuk ve
Gençlik Tiyatrolar› Festivali dü-
zenleme baflar›s›n› da gösteriyor.
Her sene ortalama 7 gün süren
çocuk tiyatrolar› festivali boyun-
ca bugüne kadar yaklafl›k 30 bin
çocuk izleyiciye ulafl›ld›.

Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› 10’ncu yafl›na girdi¤i yeni sezona iki yeni oyunla merhaba
dedi. fiehir Tiyatrolar›’n›n 10 y›lda sahneledi¤i 53 farkl› oyunu 600 bine yak›n sanat sever izledi.

R
ay Cooney'in yazd›¤›,
“Kaç Baba Kaç” adl›
oyunun yönetmeli¤ini

Türk Tiyatrosu’nun duayenle-
rinden Haldun Dormen yap›-
yor. Büyükflehir Belediyesi Sa-
nat ve Kültür Saray›'nda seyir-
ci ile buluflan oyunda, Büyük-
flehir Belediyesi fiehir Tiyatro-
su sanatç›lar›ndan Mete Ay-

han, ‹smail Dündar, Elif Sav-
ran Perk, H. Tolga Tümer, Ma-
hide Yumbul Cantürk, Elçin
Tezcan, Gonca Yakut, Yalç›n
Özen, Serhat Onbul ve Özgür
Onan rol al›yorlar. 

1990'l› y›llarda Dormen Ti-
yatrosu'nda da sahnelenen
yüksek tempolu ve e¤lenceli
komedi çok be¤eniliyor.  

D
ünyaca ünlü yazar Go-
gol'un yazd›¤› oyunun
yönetmenli¤ini Ankara

Devlet Tiyatrosu sanatç›lar›n-
dan Erdal Küçükkömürcü, ›fl›k
tasar›m›n› Ersen Tunççekiç,
dekor ve kostüm tasar›m›n› ise
50. sanat y›l›n› Eskiflehir'de
kutlayan Osman fiengezer ger-
çeklefltirdi. 

Tepebafl› Sahnesi'nde sahne-
len oyunda, fiehir Tiyatrosu sa-
natç›lar›ndan Özlem Akdo¤an,
Basri Albayrak, Ali Eyido¤an,
Emir M. ‹zci, Hakk› Kufl, Burcu
Tutkun Oruç, Serkan Sezgin,
Umut Bazlama, H›d›r Akaya,
Gamze Demirer, Serhat Yeflil,
U¤ur Ery›lmaz ve Tulga Serim
rol al›yor.

fiEH‹R T‹YATROLARINDA YEN‹ SEZONDA ‹K‹ YEN‹ OYUN VAR

KAÇ BABA KAÇ PALTO
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Dileyen herkes Büyükflehir Belediyesi’nin y›l boyu gerçeklefltirdi¤i ücretsiz kurslara
kat›larak istedikleri bir alanda mesleki beceri kazanabiliyorlar.

Büyükflehir Belediyesi'nin, kent ge-
nelindeki 5 ayr› bölgede 7’den 70’e
her yafl grubu için açt›¤› Meslek
Edindirme ve E¤itim Merkezleri’nde
ücretsiz verilen kurslar ve etkinlik-
ler aral›ks›z sürüyor.

Büyükflehir Belediyesi Meslek Edin-
dirme ve E¤itim Merkezleri, her yafl
grubu için mesleki beceri kurslar›n-
dan ö¤renciler için okul programla-
r›na takviye ve s›navlara haz›rl›k
kurslar›na kadar çok genifl bir yel-
pazede hizmet veriyor.

Çeflitli el sanatlar›ndan bilgisayara,
onlarca farkl› kursun verildi¤i mer-
kezlerde üretilen el ifli ürünler için
sergiler ve sat›fl ofisleri de oluflturu-
larak, kursiyerlere ekonomik ka-
zanç elde etme f›rsat› da sunuluyor.
Merkezler ve çal›flmalar ile ilgili ay-
r›nt›l› bilgi 220 42 32’den 390 nolu
telefon arac›l›¤›yla al›nabilir. 

E⁄‹T‹M MERKEZLER‹ ‹LG‹ ODA⁄I

Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan, 75. Y›l (Sultan-
dere) Mahallesi’nde, semt
sakinlerinin çeflitli sosyal
ve kültürel ihtiyaçlar›na
cevap verecek flekilde in-
flaa edilen Sultandere Sos-
yal ve Kültürel Hizmetler
Merkezi hizmete girdi.

Sultandere Sosyal ve Kül-
türel Hizmetler Merke-
zi’nde  tiyatro salonu,
aflevi, esbilet sat›fl ve do-
lum yeri, su faturas› tahsi-
lat ve ak›ll› kart dolum gi-
fleleri, ekmek büfesi, mes-
lek edindirme ve e¤itim
kurslar› için derslikler ile
muhtarl›k ofisi bulunuyor.   

SULTANDERE’YE ÇOK AMAÇLI SOSYAL TES‹S
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ SOSYAL H‹ZMET MERKEZLER‹NE YEN‹LER‹N‹ EKL‹YOR



B üyükflehir Belediyesi’nin Cum-
huriyet Bayram› nedeniyle dü-
zenledi¤i etkinliklerin gündüz

program›nda Porsuk Çay›’nda kano ve
dragon yar›fllar› yap›ld›. 

Kutlama program›n›n akflamki bölü-
mü  Porsuk Çay›’nda teknelerle fener
alay› geçifliyle bafllad›, Vilayet Meyda-
n›’nda gerçeklefltirilen Cumhuriyet
Bayram› Konseri ve havayi fiflek göste-

rileriyle devam etti. Cumhuriyet Bayra-
m› kutlama program› kapsam›nda ayr›-
ca Büyükflehir Belediyesi Senfoni Or-
kestras› da özel bir konser verdi.

Cumhuriyet Kupas› Kano 
Yar›fllar› Yap›ld›

Porsuk Çay›’nda düzenlenen Cum-
huriyet Kupas› Kano Yar›fllar›’na yurt
genelinden 24 milli sporcu kat›ld›.  Bir-
birinden çekiflmeli geçen yar›fllar so-
nunda büyük kupay› fiiflecam Tak›m›
kazand›. Porsuk Çay›’nda ayr›ca kano
yar›fllar›n›n hemen ard›ndan Eskiflehir-
li tak›mlar›n kat›l›m›yla dragon yar›fllar›
da yap›ld›.

Suat Suna’dan 
Muhteflem Konser

Büyükflehir ve Tepebafl› Belediyeleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayram› nedeniy-
le muhteflem bir konser program› ger-
çeklefltirdi. ‹ki belediyenin iflbirli¤iyle,
Vilayet Meydan›’nda gerçeklefltirilen bu
y›lki Cumhuriyet Konseri'ne ünlü pop
müzik sanatç›s› Suat Suna kat›ld›. 

Seslendirdi¤i flark›lar›n yan› s›ra sah-
ne performans›yla da be¤eni toplayan
Suna, konser öncesi yapt›¤› aç›klama-
da Cumhuriyet Bayram›'nda Cumhuri-
yet kenti Eskiflehir'de olmaktan büyük
mutluluk duydu¤unu ifade etti. fiehri

çok be¤endi¤ini de ifade eden Suna
“Eskiflehir Say›n Y›lmaz Büyüker-
flen gibi yapt›¤› hizmetlerle yurt
genelinde ad›ndan baflar› ile söz
ettiren önemli bir belediye baflka-
n›na sahip. Bu yönüyle çok flans-
l›s›n›z” fleklinde konufltu.

Konseri aralar›nda Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen ile Tepebafl› Belediye Bafl-
kan› Ahmet Ataç'›n da bulundu¤u
binlerce kifli dinledi. 

Konser sonras› sahneye ç›kan Bafl-
kan Büyükerflen ve Baflkan Ataç tüm
kent halk›n›n Cumhuriyet Bayram›'n›
kutlad›lar. Baflkan Büyükerflen Suat
Suna'ya günün an›s›na plaket verdi.
Daha sonra her iki baflkan, Suat Suna
ve dinleyiciler hep bir a¤›zdan 10. y›l
marfl›n› seslendirdiler. Gece havayi fi-
flek gösterileri ile son buldu.

15cumhuriyet coflkusu yaflad›k

S enfoni Orkestram›z unutulmayacak
bir konser program›na daha imza at-
t›. fief Ender Sakp›nar yönetiminde

Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sa-
ray›'nda verilen Cumhuriyet Bayram›
Özel Konseri'ne Dünyaca ünlü ikili, piya-
no sanatç›s› Polly Ferman ile Bandone-
on Sanatç›s› Daniel Binelli konuk solist-
ler olarak kat›ld›lar. Birbirinden seçkin tan-
go ve vals eserlerinin seslendirildi¤i konser
tango gösterileriyle ayr› bir renk kazand›. 

Konser sonras› Sanat Merkezi'nin resep-
siyon ve sergi alan›nda vals ve tango göste-
rilerine devam edildi. 

Uluönder'in zeybek oynad›¤› an›n
canland›r›ld›¤› zeybek gösterisi izleyiciler-
den büyük alk›fl ald›.

SENFON‹’DEN CUMHUR‹YET BAYRAMI ÖZEL KONSER‹

Cumhuriyetimizin kuruluflunun 87. y›ldönümü Bü-
yükflehir Belediyesi taraf›ndan düzenlenen bir dizi
etkinlikle coflku içinde kutland›. So¤uk havaya ra¤-
men Eskiflehirliler etkinliklere yo¤un ilgi gösterdi.
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T
ürk-Japon dostlu¤unun güçlendiril-
mesi ve iki ülke aras›ndaki iflbirlikle-
rinin gelece¤e tafl›nmas›n› amaçla-

yan "2010 Türkiye'de Japonya Y›l›"
etkinlikleri kapsam›nda, Eskiflehir Japon-
ya'dan gelen birçok sanat toplulu¤unu mi-
safir etti. Büyükflehir Belediyesi'nin ev sa-
hipli¤inde konserler, tiyatro gösterileri ve
geleneksel Japon sanatlar›n›n tan›t›ld›¤›
aktiviteler gerçeklefltirildi. “2010 Türki-
ye'de Japon Y›l›” an›s›na, Japon Türk
Kültürel De¤iflim Derne¤i ve Eskiflehir Bü-
yükflehir Belediyesi'nin iflbirli¤iyle Bilim
Sanat ve Kültür Park› içindeki 22 dönüm-
lük alanda Japonya’dan sonra Dünya’daki
en büyük Japon Bahçesi kuruldu. 

Plan› Osaka Sanat Üniversitesi'nden
Prof. Masao Fukuhara taraf›ndan çizilen
Japon Bahçesi, Büyükflehir Belediyesi'nin
ifl gücü ve kaynaklar›yla infla edildi. Japon
Bahçesi'nin aç›l›fl›na aralar›nda Japon-
ya'n›n Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tana-
ka, Japon Türk Kültür De¤iflim Derne¤i
Baflkan› Kanji Ishimoto, Eskiflehir Osman-
gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faz›l
Tekin, Tepebafl› Belediye Baflkan› Ahmet
Ataç ve Ticaret Odas› Baflkan› Harun Ka-
racan'›n da bulundu¤u çok say›da davetli
kat›ld›.

Aç›l›flta konuflan Büyükflehir Beledi-
ye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen tarih boyunca ticaret yollar›n›n
kavfla¤›nda yer alan Eskiflehir'in farkl› kül-
türlere dostça yaklaflt›¤›n› belirterek, ken-
tin Uzak Do¤u’dan birçok flehir ile kardefl

flehir oldu¤unu hat›rlatt›. 6 ay gibi rekor bir
sürede infla edilen Japon Bahçesi'nin Türk
Japon dostlu¤unun önemli bir göstergesi
olaca¤›n› da ifade eden Baflkan Büyüker-
flen “2010 Türkiye'de Japon Y›l› bi-
zim için büyük bir f›rsat oldu ve ken-
timize Japonya'dan sonra dünyan›n
en büyük Japon Bahçesi'ni kazand›r-
d›k. Bu bahçenin ölçülemeyecek ka-
dar yüksek bir maliyeti vard›r, o ma-
liyette Belediyemizin maafll› eleman-

lar›n›n emek, bilgi ve becerisidir.
Bahçede eme¤i bulunan herkese te-
flekkür ediyorum” fleklinde konufltu.

Japon El Sanatlar› Tan›t›ld›
Japonya'dan gelen 43 kiflilik ekip tara-

f›ndan, Eskiflehir Büyükflehir Belediye-
si'nin mesleki beceri kurslar›na kat›lan
kursiyerlere ve kent halk›na, Geleneksel
Japon El Sanatlar› Kurslar› düzenlendi. 

Büyükflehir Belediyesi'nin Odunpaza-
r›'nda bulunan ‹fllik Evler E¤itim Merke-

zi'nde gerçeklefltirilen programda Çay Se-
remonisi (Sado), Japon Çiçek Düzenleme
Sanat› (‹kebana), Japon Ka¤›tla Japon Stil
Yap›lmas› (Watoci), Japon Stil Ka¤›d› Sar-
mas› - Ka¤›tla Paketleme (Wrapping), Ja-
pon Boncuk Oyas›, Japon Ka¤›t Katlama
Sanat› (Origami), Japon Hat Sanat› (Sho-
do), Geleneksel Japon Makarna Yap›m›
(Udon) kurslar› verildi. 

Tokyo Orkestras› Eskiflehir’e geldi

Büyükflehir Belediyesi, “2010 Türki-
ye'de Japon Y›l›” etkinlikleri kapsam›n-
da Tokyo Kose-i Wind Üflemeli Çalg›lar
Orkestras›'n› Eskiflehirlilerle buluflturdu.

Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Kültür
Saray›'nda gerçeklefltirilen konsere Eski-
flehirliler yo¤un ilgi gösterdi. 50 y›ll›k de-
neyimi ile dinleyicileri büyüleyen orkestra-
n›n konseri için bilet bulamayan Eskiflehir-
liler konseri merdiven boflluklar›nda otura-
rak dinlediler. 

Eskiflehirliler Japon 
Tiyatrosu’yla tan›flt›

Büyükflehir Belediyesi ve Japonya Kül-
tür Müsteflarl›¤›’n›n Eskiflehir’e getirdi¤i
bir di¤er topluluk ise Bunkaza Tiyatrosu
oldu.

Eskiflehir’de iki temsil gerçeklefltiren
Bunkaza Tiyatro Toplulu¤u izleyenlerin
büyük be¤enisini kazand›. Topluluk, “ger-
çek bir samuray ve yakuza hikayesi, aflk
ve nefretin birlikte yafland›¤› nefis bir tra-
jikomedi…” olarak tan›mlanan Tekerett-
Suno Pa adl› oyunu sahneledi.  

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na ait Ertu¤rul Firkatey-
ni'nin Japonya ziyareti ve ard›ndan yaflanan fe-
laket ile bafllayan Japonya ve Türkiye aras›nda-
ki dostlu¤un 120. y›ldönümü olan 2010 y›l›
“Türkiye'de Japonya Y›l›” olarak kutland›.

Bu kapsamda y›l boyunca Türkiye'nin önemli
kentlerinde Japon sanat topluluklar›n›n kat›l›-
m›yla çeflitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleflti-
rilirken, Eskiflehir bu etkinliklerin en önemli mer-
kezlerinden biri oldu. 
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Baflkan
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