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Kent merkezinde çöküntü alan› olarak kalan ve aralar›nda Baksan Sitesi ile Küçük Sanayi Sitesi
gibi yerlerin de bulundu¤u 12 ayr› bölgeyi kapsayan, yaklafl›k 2500 dönümlük alan, Büyükflehir
Belediye Meclisi taraf›ndan Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan› ilan edildi. Yat›r›mc›lar, söz konusu
alanlara özel imar planlar›yla modern ticaret ve konut yap›lar› inflaa edebilecek. Buralarda mülkü
bulunanlar dönüflüm projelerinden ilave rantlar elde etmifl olacaklar.

BÜYÜKfiEH‹R’DEN KATLI OTOPARK ATA⁄I

KENTSEL DÖNÜfiÜM ALANLARIYLA
ESK‹fiEH‹R’‹N ÇEHRES‹ DE⁄‹fiECEK

Büyükflehir Belediyesi, Eski-
flehir'e birbiri ard›na modern
ve çevreci çok katl› otopark-
lar kazand›r›yor. Bayat Paza-
r›’nda yapt›r›lan katl› oto-
park hizmete girdi. ‹stiklal
Mahallesi’ndeki, 1500 araç
kapasiteli büyük kapal› oto-
parklardan biri daha yak›nda
tamamlan›yor.

Devam› 10. Sayfada



2haber

MASAL DÜNYASI
GÖZ KAMAfiTIRIYOR

MASAL DÜNYASI
GÖZ KAMAfiTIRIYOR

ESK‹fiEH‹R YEN‹ B‹R TUR‹ZM DE⁄ER‹ DAHA KAZANIYOR

E skiflehir’i yaflama geçirdi¤i pro-
jelerle Türkiye’nin iç turizmdeki
yeni gözde merkezi haline dö-

nüfltüren Büyükflehir Belediyesi, ken-
tin turizm de¤erlerine bir yenisini da-
ha eklemeye haz›rlan›yor.

Bilim Sanat ve Kültür Park›’nda ya-
p›m› devam eden Masal Dünyas› h›zla
tamamlanma aflamas›na geliyor. ‹nfla-
at iflleri büyük ölçüde bitirilen yap›n›n
içinin donat›lmas› ifllerinin de 2011
y›l› içinde tamamlanmas› hedefleni-
yor. 

Tesis ve yürütülen çal›flmalarla ilgili
bilgi veren Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-

kerflen, Masal Dünyas›’n›n Eskifle-
hir’e daha fazla turist gelmesini sa¤la-
yacak çal›flmalardan sadece biri oldu-
¤unu vurgulad›. 

Avrupa’n›n, Amerika’n›n, Japon-
ya’n›n ve Çin’in önemli flehirlerinde
Masal Dünyas› benzeri yap›lar›n bu-
lundu¤unu ifade eden Büyükerflen “O
yap›lar her y›l on binlerce turist

çekmektedir. Eskiflehir’e kazan-
d›rmakta oldu¤umuz Masal Dün-
yas›’nda, Türkiye’nin dört bir kö-
flesinden simge haline gelmifl ku-
lelerin birer örne¤ini inflaa ettik.

Cephe inflaat› büyük ölçüde ta-
mamlanan Masal Dünyas›’n›n
içinde,  Masal Dünyas› kahra-

manlar›n›n 3 boyutlu canland›r-
malar›ndan, yaflam alanlar›na,
çeflitli ›fl›k oyunlar›yla hareket-
lendirilen hayalet odalar›ndan,
yeme içme alanlar›na birçok e¤-
lence  ve dinlence alan› yer ala-
cak. 

Masal Dünyas› öyle san›yorum
ki çocuklar›m›z kadar yetiflkinle-
rin de büyük ilgi ve be¤enisini
toplayacak. Tesisi, halk›m›z›n ve
Eskiflehir’e artarak gelmeye de-
vam eden turist gruplar›n›n hiz-
metine 2011 y›l› içinde sunmay›
planl›yoruz” fleklinde konufltu. 

Büyükflehir Belediyesi, Eskiflehir’e turist çekecek yat›-
r›mlar›n› sürdürüyor. Bu yat›r›mlardan sadece biri
olan Bilim Sanat ve Kültür Park›’ndaki Masal Dünya-
s›’n›n inflaat çal›flmalar›nda sona yaklafl›ld›.

Masal Dünyas›’n›n içinde t›pk› yurt d›fl›ndaki örneklerinde oldu¤u gibi masal kahramanlar›n›n üç boyutlu animasyonlar›, optik
canland›rmalar› ve yaflam alanlar› olmak üzere birçok donat› bulunacak.
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Geçti¤imiz günlerde Büyükflehir Belediye Meclisi’nin
“Kentsel Dönüflüm ve Geliflim”e ait kararlar› konusun-
da, gerçeklerin hemflehrilerimize aç›klamas›n› yapmam›z
gerekiyor.

Kentsel Dönüflüm Kanunu yeni bir düzenleme oldu¤u
için hemflehrilerimizin pek ço¤u bunu bilmiyor. Dolay›s›yla,
malum baz› çevreler bundan yararlanarak halk›m›z›n ka-
fas›n› kar›flt›rmaya, Büyükflehir Belediye Meclisi’nin dönü-
flüm kararlar›na karfl›, onlar› bilgizisce itiraz  dilekçesi ver-
meye ve kentin bu bölgelerinin flehir merkezi gibi geliflmifl
bölgeler olmas›n› (ak›llar›nca) engellemeye teflvik ediyorlar.

Örne¤in (maalesef) Ticaret Odas› da, internet sitesinde tip
itiraz dilekçesi örne¤i yay›nlayarak ve cep telefonlar›na me-
saj göndererek, (sözüm ona üyelerinin faydas›naym›fl gibi)
vatandafllar›n bunu imzalay›p Büyükflehir Belediyesi’ne ver-
melerini istemifltir. 

Di¤er taraftan kap› kap› dolaflarak Odunpazar› Belediye-
si’nden geldiklerini söyleyen bir tak›m kiflilerin, önceden ha-
z›rlanm›fl bir itiraz dilekçesinin fotokopilerini da¤›tarak, dö-
nüflüm karar› al›nan bölgedeki vatandafllara, “bunun alt›-
na ad›n›z› yaz›p imza at›n” diyerek, bu dilekçeleri Bü-
yükflehir Belediyesi’ne gönderdiklerini görüyoruz. Bu oyuna
gelen hemflehrilerimizi ça¤›r›p, tapular›n› istedi¤imiz za-
man, düzenlenen oyun ortaya ç›k›yor. Vatandafllar›m›z, ko-
nuyu bizden ö¤renince aksi yönde ikinci bir dilekçe vererek
“kentsel dönüflüm alan›na bizim itiraz›m›z yoktur”
diyor ve önceki dilekçelerinin geçersizli¤ini ifade ediyorlar.

KENTSEL DÖNÜfiÜM VE GEL‹fi‹M KARARLARI
NED‹R VE BU KONUDA NE YAPILDI?

fiehirlerin vaktiyle imars›z bölgelerinde, vatandafl›n plan-
s›z olarak, bir çeflit gecekondu ve köy benzeri mekanlar
oluflturduklar› bölgeler flehircilik dilinde “kenar semtler”
ya da “varofllar” olarak nitelendirilir. 

Bu bölgelerin flehir merkezleri gibi, parklar, mey-
danlar, al›flverifl merkezleri, camiler, krefller, spor
alanlar›, genifl sokaklar benzeri her türlü sosyal do-
nat›ya sahip modern mimarili alanlara dönüfltürül-
mesi ve bu yap›l›rken, orada mülkleri olanlara bun-
lar›n de¤erinden fazla rant verilmesini sa¤layacak

projelere Kentsel Dönüflüm ve Geliflim ad› veril-
mektedir.

Devlet ve hükümetler böyle bir kamu hizmetinin yerel yö-
netimlerce ele al›nmas›n› istedi¤i halde, bu uygulamalar Bü-
yükflehirlerde, yak›n zamana kadar yap›lam›yordu. Çünkü
Büyükflehir Belediyeleri ile bu bölgelerin hakimiyetini elinde
tutan ilçe belediyeleri aras›ndaki yetki kargaflas› ve anlafl-
mazl›klar› icraat› engelliyordu. 

Bunun üzerine hükümet söz konusu engelleri ortadan kal-
d›rmak amac›yla yeni bir kanun ç›kararak, Kentsel Dönü-
flüm ve Geliflim Projeleri’nde tüm yetkiyi Büyükflehir
Belediyeleri’ne verdi ve onlar›n, dönüflüme tabi tutulacak
bölgelerin hudutlar›n› belirlemesini öngördü. 

Bu kanunun ilk uygulamalar›n› Ankara ve ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyeleri yapt›. 

ÜÇ BAfiKAN B‹R ARAYA GELD‹K VE 
F‹K‹R B‹RL‹⁄‹NE VARDIK.

Biz de iki metropol flehrin arkas›ndan ayn› giriflimde bu-
lunan Türkiye’nin üçüncü belediyesi olmak için Büyükfle-
hir, Tepebafl› ve Odunpazar› Belediye Baflkanlar›
olarak bir araya gelip, dönüfltürülecek semtlerin hudutlar›n›
belirlemeye karar verdik.

Bu toplant›da Odunpazar› Belediye Baflkan›, Kara-
p›nar Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi için kendilerinin
projeler haz›rlatt›klar›n›, bunlardan Karap›nar’› TOK‹ ile
yapmak için anlaflt›klar›ndan oraya ayr›ca karara gerek ol-
mad›¤›n› söyledi. Bunun yan› s›ra, tamam›nda dönüflüm dü-
flündü¤ümüz Gündo¤du Mahallesi’nin bir bölümünün ise
bunun d›fl›nda b›rak›lmas›n›, Küçük Sanayi Sitesi’nin dönü-
flümünü gerçeklefltirme yetkisinin Büyükflehir taraf›ndan
kendisine devredilmesini istedi. Bizler de bu iste¤i kabul et-
tik. 

Konuyu kanun gere¤ine uygun olarak Büyükflehir Beledi-
ye Meclisi’ne getirdik. Meclis’te konu oybirli¤iyle oylanarak
ayn› bileflimde DSP ve AKP’li üyelerin oluflturdu¤u komis-
yona havale edildi. Komisyon topland› ve konuyu yine oy-
birli¤iyle kabul ederek meclise getirdi. 

Ancak AKP’li meclis üyeleri salona gelmeyerek oy-
lamaya kat›lmad›lar. 

Bu davran›fl, AKP’li yerel yöneticilerin, ne yaz›k ki sami-
miyetsizliklerini de ortaya ç›karm›fl bulunuyordu. 

Bunun üzerine meclis ço¤unlu¤u konuyu oylayarak, on
bir bölgedeki Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan S›n›rlar›-
’n› oybirli¤iyle kabul etti ve plan›n bu safhas›na yürürlük
kazand›rd›. 

Böylece, y›llardan beri flehir merkezi gibi olmak iste-
¤ini dile getiren ve o bölgelerde yaflayan hemflehrilerimizin
iste¤i için ilk ad›m at›lm›fl oluyordu. 

On bir bölgeden üç tanesinde kamusal mallar oldu¤u için,
kanun gere¤i, meclis karar›n›n Bakanlar Kurulu onay›na
sunulmas› gerekiyordu. Bu amaçla üç karar Bakanlar Ku-
rulu’na sunulmak üzere Valili¤e gönderildi.

Giriflimin bundan sonraki safhas›, befl y›ll›k bir süre içinde
dönüflüm uygulanacak bölgelerle ilgili olarak, s›ras›yla pro-
jeler ihale edilecekti. Haz›rlanan muhtelif alternatifli projeler
mülk sahiplerine anlat›larak, bu uygulamalardan kendilerine
mülklerinin de¤erinin ötesinde ne kadar ilave rantlar sa¤la-
naca¤› anlat›larak muvafakatlar› al›nacakt›. Daha sonra fi-
nansman›n nas›l karfl›lanaca¤› ile uygulamaya geçilme saf-
has›na s›ra gelecekti. Bu süreç için kanun, befl y›ll›k bir sü-
re tan›yordu. 

ODUNPAZARI BELED‹YE BAfiKANI KÜÇÜK 
SANAY‹ S‹TES‹ ESNAFINI YALNIZ BIRAKTI.

Bu arada, Odunpazar› Belediye Baflkan›’na, Küçük  Sa-
nayi Sitesi için haz›rlatt›¤›n› söyledi¤i dönüflüm projesini
oradaki esnafa anlatarak, bir an önce onaylar›n› almas›n›
kendisinden rica ettik. Bölgedeki esnafa duyuru yap›ld› ve
esnaf temsilcileri Büyükflehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
projeyi haz›rlayan firma temsilcilerinin aç›klamas› için bir
araya geldiler. Ne var ki, uygulamay› kendisine b›rakmay›
kabul etti¤imiz Odunpazar› Belediye Baflkan›, esnafa ça¤r›-
y› yapan kendisi oldu¤u halde bu toplant›ya kat›lmad›. 

AKP’li üyeler, Büyükflehir’in kentin bütünüyle ça¤dafl
bir görünüme kavuflmas› girifliminin bu ilk ad›m› için yap›-
lan oylamaya kat›lmamakla da kalmad›lar. ‹dari Yarg›’ya,
karar›n iptali için baflvurarak, bize göre, samimiyetsizlikleri-
ni bir kere daha tescil etmifl oldular. Böylece yarg› sürecinin
uzunlu¤undan yararlanarak, Kentsel Dönüflüm ifllerini y›llar-
ca geciktirmekten medet ummaktayd›lar.  

Bununla da yetinmediler, üç bölgeyle ilgili karar›n Ba-
kanlar Kurulu Onay›’na gönderilmesini de önlediler.

Oynanan oyunu anlamakta zorlan›yorduk. 

YARGI SÜREC‹N‹ GÖZ ÖNÜNE ALARAK KARAR-
LARI ‹PTAL ED‹P YEN‹DEN KARAR ALDIK.

Ortaya ç›kan durum karfl›s›nda Büyükflehir Meclisi’ni top-
layarak, uzun zamana yay›lacak ve uygulamay› y›llarca ge-
ciktirecek yarg› sürecine girilmemesi için, al›nan ilk meclis
kararlar›n› iptal ettik.  

fiehrin geliflimini engellemeye yönelik samimiyetsizliklere
karfl› söz konusu bölgeleri gelifltirme azmimizden de vazgeç-
medik ve Büyükflehir Meclisi’nde dönüflüm hudutlar›n› belir-
leyen karar› yeniden alarak, yürürlü¤e soktuk. Hem de bu
sefer TOK‹’nin planlad›¤› Karap›nar Bölgesi’nin Odun-
pazar› Belediyesi’nce ele al›nabilmesi için önceki kararda
yasal yönden eksik olan bu bölgeyi de dahil ederek...

ESK‹fiEH‹R HALKI BUNDAN SONRAK‹ GEL‹fiME-
LER‹ D‹KKATLE VE ‹BRETLE ‹ZLEMEL‹D‹R.

Sevgili Eskiflehirliler, bu anlatt›klar›m, her zaman ki gibi si-
ze, gerçe¤in eksik ve fazlas› olmaks›z›n aynen iletilmesidir.  

Bakal›m bundan sonra, bu konuda ne oyunlar oynanacak
ve yandafl kalemler neler yazacaklar?

Hep beraber, ibretle seyredip görece¤iz...

B üyükflehir Belediyesi'ne Eskiflehir
Barosu Baflkan› R›za Öztekin
ile birlikte gelen Ankaral› Avukatla-

r› Büyükflehir Belediyesi Meclis Salonu'nda
a¤›rlayan Baflkan Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen ziyaretten büyük memnuniyet
duydu¤unu belirtti.

Baflkan Büyükerflen'den sonra söz alan
Feyzio¤lu yapt›¤› aç›klamada “Say›n Bü-
yükerflen'e sadece bizleri kabul etti¤i
için de¤il, Anadolu Bozk›r›'nda böy-
lesi medeni ve güzel bir Eskiflehir ya-
ratt›¤› için teflekkür ediyoruz. Say›n
Büyükerflen bütün bu güzel projeleri
çok büyük zorluklarla, adeta t›rnak-
lar›yla kaz›ya kaz›ya gerçeklefltirmifl-
tir. ‹mkâns›z› hayal etti¤i ve bunu

baflard›¤› için kendisine
tekrar teflekkür ediyoruz.
Y›lmaz Büyükerflen daha
önce Anadolu Üniversite-
si'ni kurarak bu ülkeye
›fl›k saçm›flt›r. Biz ülkemi-
ze umutla bak›yoruz ve
bu umudun arkas›ndaki
önemli kiflilerden birini zi-
yaret etmekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Ankara Baro-
su olarak hiçbir siyasi partinin ya-
n›nda yer alm›yoruz. Bizler sadece
hukukun üstünlü¤üne inan›yoruz ve
hukukun üstünlü¤ünü her zaman
koruma yolunda çok kararl›y›z” flek-
linde konufltu.

Eskiflehir Barosu Baflkan› R›za Öztekin
ise “Eskiflehir'in Türkiye'nin en yafla-
n›labilir ikinci kenti olmas›n› sa¤la-
yan Say›n Y›lmaz Büyükerflen'e te-
flekkür borçluyuz. Kendisi önce üni-
versitede sonra da Büyükflehir Bele-
diyesi'nde çok önemli ifllere imza at-

m›flt›r. Biz de Eskiflehir Barosu ola-
rak, Büyükflehir Belediyesi'nden ald›-
¤›m›z manevi duygularla kendimize
çok büyük hedefler belirledik” dedi.

Prof. Dr. Metin Feyzio¤lu ziyaret ne-
deniyle, Baflkan Büyükerflen'e günün
an›s›na tablo arma¤an etti.

ANKARALI HUKUKÇULARDAN BAfiKAN’A Z‹YARET

KENTSEL 
DÖNÜfiÜM

KONUSUNUN
‹Ç YÜZÜ

Prof. Dr. YILMAZ BÜYÜKERfiEN

DO⁄RUDAN

baskan@eskisehir-bld.gov.tr

Ankara Barosu Baflkan› Prof. Dr. Metin Feyzio¤lu ve
baro üyesi bir grup avukat, Baflkan Büyükerflen'e
nezaket ziyareti gerçeklefltirerek, Baflkan› baflar›l›
çal›flmalar›ndan dolay› kutlad›.



4kent içi ulafl›m

F ransa, ‹talya, ‹spanya, Yunanistan, Tu-
nus ile Suriye'den belediyeler ve üniver-
siteler düzeyinde genifl bir kat›l›mla ger-

çeklefltirilen seminere, Türkiye'den sadece
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi hizmet veri-
leriyle kat›ld›. 

Üç gün süren seminerde Avrupa'n›n önde
gelen kent içi ulafl›m uzmanlar› görüfl ve de-
neyimlerini kat›l›mc›larla paylaflt›lar. 

Seminerin ikinci gününde Eskiflehir Bü-
yükflehir Belediyesi ad›na sunum yapan Estram
Genel Müdürü Erhan Enbatan, Büyükflehir Beledi-
yesi'nin, Eskiflehir Kent ‹çi Ulafl›m Politikas›’n› kap-
saml› olarak anlatt›. Eskiflehir'de tramvay sistemin-
den, yayalaflt›r›lan bölgelere yap›lan düzenlemeler ve

kent merkezindeki araç yo¤unlu¤unun azalt›lmas›na
yönelik çal›flmalar› ayr›nt›lar›yla anlatan Enbatan'›n
sunumu, Estram’› bilen ve her y›l gelip inceleyen Av-
rupal› ulafl›m uzmanlar› taraf›ndan teyid ve takdir
edildi. 

Seminer sonras› de¤erlendirme konuflmas› yapan

ulaflt›rma uzman› Xavier Hoang, güvenilir ve kon-
forlu ulafl›m konusunda Estram'›n örnek bir sistem
oldu¤unu ve Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin
kent merkezindeki yaya öncelikli ulafl›m politikas›n›
çok do¤ru bulduklar›n› ve bütün ça¤dafl kentlerin
benzeri düzenlemeleri yapmas› gerekti¤ini ifade etti.

ESK‹fiEH‹R'E MARS‹LYA'DA TAM NOT
Akdeniz'e k›y›s› bulunan ül-
kelerden çok say›da beledi-
ye ve üniversitenin kat›l›-
m›yla Fransa'n›n Marsilya
kentinde gerçeklefltirilen,
“Akdeniz'de Sürdürülebilir
Toplu Ulafl›m Semineri”nde,
Eskiflehir Büyükflehir Beledi-
yesi'nin kent içi ulafl›m politi-
kas› çok do¤ru bulundu.

E
stram 6 yafl›n› doldurdu. 24 Ara-
l›k 2004 tarihinde hizmete giren
sistem, k›sa sürede Eskiflehirli-

ler'in be¤enisi kazan›rken, bugüne ka-
dar 175 milyona yak›n yolcuyu ta-
fl›yarak 8 milyon 600 bin kilomet-
renin üzerinde yol katetti.

Geride kalan 6 y›la iliflkin de¤erlen-
dirmede bulunan Estram Genel Mü-
dürü Erhan Enbatan, Eskiflehirli-
ler'in Estram'› k›sa sürede benimsedi-
¤ini ifade ederek sistemin 6 y›lda hiç
bir sorunla karfl›lafl›lmadan çal›flt›¤›n›
vurgulad›. 

Estram'›n Dünya Rayl› Sistemler
Büyük Ödülü’ne de lay›k görüldü¤ü-
nü, yurt içi ve yurt d›fl›nda bir çok top-
lant›da ad›ndan övgüyle söz edilen bir
sistem oldu¤unu hat›rlatan Enbatan
“Hizmete bafllad›¤›m›zdan bugü-
ne 8 milyon 600 bin kilometre
yol kat ettik. Bu mesafe dünya-
n›n çevresinde 215 tura denk

gelmektedir. Bu sürede 175 mil-
yona yak›n yolcu tafl›d›k. Tram-
vay araçlar›m›zla sa¤lad›¤›m›z
ulafl›m hizmetimizden günde or-
talama 94 bin kifli yararlanmak-
tad›r. Estram olarak Eskiflehir
halk›na en iyi hizmeti verebilme-

nin çabas› içindeyiz. 
Tramvaylar›m›z› 6 y›l boyunca

büyük bir sevgi ve özenle kulla-
nan tüm kent halk›na teflekkür
borçluyuz. 

Estram ailesi olarak, yolcu
araç ve duraklar›n kirletilmeme-

si, araç kap›lar›n›n zorlanmama-
s›, araçlara binifl ve seyahat es-
nas›nda titiz davran›lmas› konu-
lar›nda bize verdikleri destekten
dolay› tüm Eskiflehir halk›na
flükranlar›m›z› sunuyoruz” fleklin-
de konufltu.

BUGÜNE KADAR 174  M‹LYON YOLCU TAfiIYAN

ESTRAM 6 YAfiINDAESTRAM 6 YAfiINDA
Eskiflehir halk›n›n bü-
yük be¤enisini topla-
yan Estram Tramvay
Sistemi, baflar›larla do-
lu 6 y›l› geride b›rakt›. 
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B
üyükflehir Belediyesi Meclis Sa-
lonu tarihi bir imza törenine ev
sahipli¤i yapt›. Büyükflehir Bele-

diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen, Odunpazar› Belediye Baflkan›
Burhan Sakall› ve Tepebafl› Belediye
Baflkan› Ahmet Ataç, Sa¤l›kl› Kent
Hareketi Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i
fiehir Protokolü'nü, projeye destek ve-
ren Sivil Toplum Kurulufllar› ve kurum-
lar›n kad›n temsilcilerinin kat›l›m›yla
düzenlenen törenle imzalad›lar. 

Kad›na yönelik fliddetin önlenmesi
için yap›lmas› gerekenlere dair 9 mad-
denin yer ald›¤› protokolün imzalanma-
s›n›n ard›ndan Baflkan Büyükerflen,
Baflkan Ataç ve Baflkan Sakall› birer ko-
nuflma yapt›lar.

Baflkan Büyükerflen, Sivil Toplum Ör-
gütlerinin kad›nlara yönelik faaliyetleri-
nin kent geneline yay›lmas›, özellikle de

kenar mahallelerdeki kad›nlara da ulafl-
t›r›lmas› gerekti¤ini ifade ederek “Pro-
tokolün haz›rlanmas›nda eme¤i
bulunanlar› kutluyorum ve kad›na
kalkan eller k›r›ls›n diyorum” dedi.

Büyükflehir Belediyesi Meclis Salonu-

nun kad›nlar sayesinde tarihi günlerin-
den birini yaflad›¤›n› belirten Baflkan
Ataç ise “Projede eme¤i bulunan
Tepebafl› Belediyesi Sa¤l›kl› fiehir-
ler Ekibi’ne teflekkür ediyorum.
Ben de kad›na kalkan eller k›r›ls›n

diyorum” fleklinde konufltu. 
Baflkan Sakall› ise flunlar› söyledi:

“Bu imzalarla Tüm Türkiye'ye ör-
nek olacak bir ilke imza att›k. Pro-
tokolde yer alan maddeler bizler
için birer görevdir.”

BAfiKANLARDAN ANLAMLI ‹MZA
Baflkan Büyükerflen, Sa-
kall› ve Ataç, Sa¤l›kl›
Kent Hareketi Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i fiehir
Protokolü’nü Büyükfle-
hir Belediyesi Meclis Sa-
lonu'nda düzenlenen tö-
renle imzalad›lar.

B
üyükflehir Belediyesi ve Ac›ba-
dem Eskiflehir Hastanesi, baflta
ev han›mlar› olmak üzere top-

lumun bütün kesimlerinin hastal›klar
konusunda bilgilendirilmesi amac›yla
ücretsiz sa¤l›k söyleflileri düzenliyor. 

“Ücretsiz Sa¤l›k Söyleflileri” ad› al-
t›nda periyodik olarak gerçeklefltirilen
etkinlikler kapsam›nda, toplumda s›k-
ça görülen hastal›klar›n tan›s› ve teda-
vi yöntemleriyle ilgili alan›nda uzman

hekimler taraf›ndan bilgiler veriliyor.
2011 y›l›nda da devam etmesi plan-
lanan sa¤l›k söyleflileri, Büyükflehir
Belediyesi Taflbafl› Kültür Merke-
zi'nde gerçeklefltiriliyor. 

Ayda bir defa gerçeklefltirilen sa¤l›k
söyleflileri d›fl›nda ayr›ca, Kanserle
Yaflam Derne¤i’nin de iflbirli¤iyle
fiubat, Mart ve Nisan aylar›n› kap-
sayan 3 ayl›k dönemde kanser konu-
lu sa¤l›k söyleflileri yap›lacak.

BÜYÜKfiEH‹R VE ACIBADEM’DEN  
ÜCRETS‹Z SA⁄LIK SÖYLEfi‹LER‹  

B
üyükflehir Belediyesi ve Os-
mangazi Üniversitesi iflbirli¤iyle
düzenlenen “Zührevi Hastal›k-

lar ve Do¤um Kontrol Yöntemleri”
semineri, belediyenin  Emek - Eren-
köy ve 75. Y›l Meslek Edindirme
Merkezleri'nde gerçeklefltirildi. 

ESOGÜ Ö¤retim Eleman› Ayfer
Aç›kgöz, zührevi hastal›klar›n ve do-
¤um kontrol yöntemlerinin önemine
de¤inerek “Ülkemizdeki son veriler

halen istenmeyen gebeliklerin fazla
oldu¤unu ve etkin aile planlamas›
yöntemlerinin kullan›lmad›¤›n› göste-
riyor. Ayr›ca zührevi hastal›klar›n hal-
k›m›z taraf›ndan hala bir tabu olarak
görülmektedir. Büyükflehir Belediyesi
iflbirli¤i ile düzenledi¤imiz e¤itimlerin
amac›, bu hastal›klar›n halk›n gözün-
de bir tabu olmaktan ç›karmak ve et-
kin do¤um kontrol yöntemlerinin na-
s›l uygulanaca¤›n› anlatmakt›r” dedi.

KURS‹YER BAYANLAR ‹Ç‹N
SA⁄LIK SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹
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PARK BAHÇELER BAHARA HAZIRLANIYOR
Eskiflehir’in yeflil flehir olmas› için aral›ks›z çal›flan Büyükflehir Belediyesi Park Bahçeler Ekipleri, 2011 ‹lk-
bahar - Yaz sezonunda Eskiflehir’i süsleyecek olan çiçek ve bitkilerin yetifltirme çal›flmalar›n› sürdürüyor.

B üyükflehir Belediyesi bahar ay-
lar›yla birlikte Eskiflehir’in dört
bir köflesini bezeyecek olan çi-

çek ve di¤er süs bitkilerinin yetifltiril-
mesi çal›flmalar›na devam ediyor.

Belediyenin, Kütahya Yolu’nda bu-
lunan üretim sahas›nda son teknoloji
ürünü makinelerle gerçeklefltirilen bit-
ki üretimi ve di¤er çal›flmalar ile ilgili

bilgi veren Büyükflehir Belediyesi
Genel Sekreter Yard›mc›s› Mus-
tafa Mans›z, Eskiflehir’deki yeflil
alan miktar›n›n  son 10 y›lda çok bü-
yük art›fl gösterdi¤ini hat›rlatarak
“Büyükflehir Belediyesi olarak
Eskiflehir’i, yeflil alan miktar› ba-
k›m›ndan da Avrupa Standartla-
r›’na kavuflturduk. Bir taraftan

flehre her biri birer mahalle bü-
yüklü¤ünde dev parklar kazand›-
r›rken, bir taraftan da baflta Por-
suk Çay›’n›n kenarlar›, sorumlu-
lu¤umuzdaki caddelerin refujleri
olmak üzere kentin dört bir kö-
flesini çiçek ve yeni fidanlarla
donat›yoruz. 

Her sene oldu¤u gibi 2011’de

de Eskiflehir çiçek açacak. 
Yeni sezonda  flehre dikece¤i-

miz yüzbinlerce çiçek fidesini
onlarca seran›n yer ald›¤› üretim
tesislerimizdeki seralarda yetifl-
tirmeye bafllad›k. 

2011’de ayr›ca yeni park çal›fl-
malar›m›z da aral›ks›z sürecek”
fleklinde konufltu.

B
üyükflehir Belediyesi, sorumlu-
lu¤unda bulunan yerlerde a¤aç
budama çal›flmas› yapt›. Ekip-

ler, uzayarak yaya ve araçlar için tehli-
ke yaratan a¤açlar› budad›lar. Çal›fl-
malar, yaya yollar›nda en az 2 buçuk
metre, tafl›t yollar›nda da 4 buçuk met-
re dals›z gövde olacak flekilde yap›ld›.
Baharda bu gövdeler yeni sürgün dal-
lar›yla taçlanacak. 

Budama çal›flmalar›, a¤açlara zarar
vermeyecek flekilde, tekni¤ine uygun

olarak gerçeklefltirildi. 

Çal›flmalarla ilgili bilgi veren Büyük-
flehir Belediyesi peyzaj ve ziraat mü-
hendisleri, “Yürütülen çal›flmalar
baz› çevrelerde a¤aç kesimi ola-
rak alg›lanmaktad›r. Böyle bir
durum söz konusu de¤ildir.
A¤açlar fennine uygun flekilde
budand›. Budanan a¤açlar daha
sa¤l›kl› flekilde geliflmeye devam
edecektir” dediler.

Büyükflehir Belediyesi ekipleri ana caddelerdeki a¤aç-
larda budama ve bak›m çal›flmalar› gerçeklefltirdi.

A⁄AÇLAR SA⁄LIKLI HALE GET‹R‹L‹YOR
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B
üyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yaflama geçirilen projeleri ye-
rinde görmek isteyen belediye-

lere bir yenisi daha eklendi. Bolu Be-
lediyesi, Baflkan Yard›mc›s› Emine
Davarc›o¤lu baflkanl›¤›nda Eskiflehir'e
teknik inceleme gezisi düzenledi. Por-
suk Çay›'ndan parklara, Odunpazar›
Evleri'nden üretim tesislerine birçok
bölgeyi dolaflan konuk heyete, Büyük-
flehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler
Dairesi Baflkan› Jale Nur Süllü taraf›n-
dan brifing verildi. Konuklar, daha

sonra Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret
etti.

Eskiflehir gezisi ile ilgili aç›klama ya-
pan Bolu Belediyesi Baflkan Yard›m-
c›s› Emine Davarc›o¤lu, “Büyükfle-
hir Belediyesi'nin örnek çal›flma-
lar›n› ve sosyal belediyecilik uy-
gulamalar›n› çok be¤endik. Eski-
flehir'deki güzel çal›flmalar› biz
de Bolu'da uygulamak istiyoruz”
fleklinde konufltu.

BOLU BELED‹YES‹
ESK‹fiEH‹R'DEYD‹

Belediyecilik çal›flmalar›n› yerinde görmek amac›yla Eski-
flehir'e teknik inceleme gezisi düzenleyen Bolu Belediyesi
yetkilileri, Eskiflehir'i ve Büyükflehir Belediyesi'nin örnek
projelerini çok be¤endiler. 

Büyük Birlik Partisi Eskiflehir ‹l Yönetimi Baflkan
Büyükerflen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

B
üyük Birlik Partisi Eskifle-
hir ‹l Baflkan› Ahmet
Nam›k Akdo¤an ve

partinin Eskiflehir ‹l Yöneticile-
ri’nin kat›ld›¤› nezaket ziyaretin-
de konuklar, Baflkan Büyü-
kerflen ile kent sorunlar› hak-
k›nda fikir al›flveriflinde bulun-
dular. 

Baflkan Akdo¤an ziyaret son-
ras› yapt›¤› aç›klamada “Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›-
m›z Say›n Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen'in yapt›¤› çal›fl-
malara destek olaca¤›z. Biz
ortak ak›ldan yanay›z. fie-
hirde halk yarar›na yap›lan

önemli çal›flmalar›n siyaset
d›fl›nda b›rak›lmas› gerekti-
¤ine inan›yoruz” fleklinde ko-
nufltu.

Baflkan Büyükerflen ise,
Büyük Birlik Partisi Eskiflehir ‹l
Yönetimi'nin ziyaretinden bü-
yük mutluluk duydu¤unu belirte-
rek, Eskiflehir'de yaflama geçir-
dikleri projelerin 1999 y›l›nda
oluflturduklar› ortak akl›n ürünü
oldu¤unu söyledi.

Konuk heyet ve Baflkan Büyü-
kerflen, Büyük Birlik Partisi
Merhum Genel Baflkan› Muh-
sin Yaz›c›o¤lu'nu da bir kez
daha rahmetle and›lar.

BÜYÜK B‹RL‹K PART‹S‹'DEN
BÜYÜKERfiEN'E Z‹YARET

F ederasyon Baflkan› Ay-
flegül Ünügür ile fede-
rasyon yönetici ve üye-

lerinin kat›ld›¤› ziyarette ko-
nuklar, Baflkan Büyükerflen
ile çeflitli konularda fikir al›fl-
veriflinde bulundular. Ziyaret
nedeniyle aç›klama yapan
Ayflegül Ünügür, “Say›n Y›l-
maz Büyükerflen, Sivil Toplum Ör-
gütleri'ne her zaman destek vermifl
ve bizlerin yan›nda olmufltur. Kente
yapt›¤› hizmetlerin yan› s›ra bu yö-
nüyle de teflekkürü fazlas›yla hak et-

mektedir” fleklinde konufltu.

Ziyaretten büyük mutluluk duydu¤unu
ifade eden Baflkan Büyükerflen, yeni y›l›n
herkese hay›rl› olmas›n› dileyerek, tüm In-
nerwheel üyelerine baflar›lar diledi.

Innerwheel Kulübü
242. Bölge Federas-
yonu Üyeleri, Bafl-
kan Büyükerflen'e
nezaket ziyaretinde
bulundu.

INNERWHEEL ÜYELER‹ DE 
BÜYÜKERfiEN'‹ Z‹YARET ETT‹

B üyükflehir Belediyesi Kent
Konseyi bünyesinde faaliyet
gösteren Gökmeydan Mahalle

Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri Bafl-
kan Büyükerflen'i ziyaret ederek, fleh-
rin sorunlar› hakk›nda fikir al›flveriflin-
de bulundular. Kent Konseyi Baflkan›
Kaz›m Kurt baflkanl›¤›nda gerçekleflti-
rilen ziyarette, Gökmeydan Mahalle
Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri baflta
mahallerinden geçen sulama kanal›
olmak üzere, taleplerini Baflkan Bü-
yükerflen'e ilettiler. 

Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›l-
maz Büyükerflen ise ma-
hallelerin flehrin özü ol-
du¤una dikkat çekerek,
“Gökmeydan Mahal-
lesi baflta olmak üze-
re bir çok mahallenin
içinden geçen sula-
ma kanallar› Devlet
Su ‹flleri'ne aittir ve

bak›m›ndan da onlar sorumlu-
dur. Yine de Büyükflehir Beledi-
yesi olarak sulama kanallar›n›n
rehabilitasyonu için ciddi yat›-
r›mlar yapt›k. Kurumlar›n tek
bafl›na gayret göstermesi yet-
mez. Eskiflehir'in her yönü ile
ça¤dafl bir flehir olmas› için her-
kesin baflta yaflad›¤› mahalle ol-
mak üzere tüm kentine sahip
ç›kmas› gerekir” dedi.

BAfiKAN GÖKMEYDAN MAHALLE 
MECL‹S‹'N‹ KABUL ETT‹



B üyükflehir Belediyesi, Eskifle-
hir'de her geçen gün büyük bir
h›zla artan tafl›t yo¤unlu¤unu

göz önüne alarak kente yeni katl› oto-
parklar inflaa ediyor. 

Büyükflehir Belediyesi’nin yap›m›na
bafllad›¤› 3 büyük otopark projesinden
biri olan ve Bayat Pazar› Bölgesi'nde
inflaa edilen 360 araç kapasiteli yeni
otopark, törenle hizmete girdi. Elek-
trikli araçlar için flarj ünitelerinin de yer

ald›¤›, son teknolojiyle donat›lan oto-
park›n aç›l›fl törenine aralar›nda Eski-
flehir Milletvekili Nedim Öztürk,
Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Te-
pebafl› Belediye Baflkan› Ahmet
Ataç ve Ticaret Odas› Baflkan›
Harun Karacan'›n da bulundu¤u çok
say›da davetli kat›ld›.

‹leriki zamanlarda araç kiralama hiz-

meti de verecek olan otopark›n aç›l›fl
töreninde konuflan Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen, kentlerdeki otomobil say›-
s›n›n her geçen gün büyük bir h›zla art-
t›¤›na dikkati çekerek “Lastik teker-
lekli araçlar flehir merkezlerini
adeta istila ediyor. Geliflmifl ülke-
lerde oldu¤u gibi insanlar araçla-
r›n› otoparklara b›rak›p flehir

merkezine toplu tafl›ma ile ulafl›m
sa¤lamal›lar. Eskiflehir’de ana
caddelerdeki trafik ak›fl›nda, park
yasa¤› oldu¤u halde cadde üzerle-
rine gelifligüzel flekilde park edi-
len araçlar yüzünden s›k›nt› yafla-
n›yor. Açt›¤›m›z otoparklar›n, fle-
hirdeki parklanma sorununa çö-
züm olmas›n› umuyorum” fleklinde
konufltu.

10yat›r›mlar

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’NDEN

ÇOK KATLI OTOPARK ATA⁄I

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ‹stiklal Mahallesi'nde yap›m› devam eden 1500 araç kapasitesiyle Eskiflehir’in en büyük
otopark› olacak olan otopark inflaat› da h›zla tamamlan›yor. ‹stiklal Mahallesi Otopark›’n›n çok yak›nda hizmete aç›lmas›
planlan›rken, ayr›ca Mustafa Kemal Pafla Mahallesi'nde de 280 araç kapasiteli yeni bir otopark›n yap›m›na daha bafllan›ld›. 

‹K‹ YEN‹ ÇOK KATLI OTOPARK ‹NfiAATI DAHA ÇOK YAKINDA TAMAMLANIYOR

Büyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'e bir-
biri ard›na modern ve çevreci çok kat-
l› otoparklar kazand›rmaya devam
ediyor. Yap ifllet devret modeliyle Ba-
yat Pazar› Bölgesi’nde yapt›r›lan katl›
otopark, düzenlenen törenle hizmete
girdi. ‹stiklal Mahallesi’ndeki bin 500
araç kapasiteli kapal› otopark ise çok
yak›nda tamamlan›yor. Bir di¤er oto-
park›n da temeli at›ld›.

MUSTAFA KEMAL PAfiA’DAK‹ OTOPARK BÖYLE OLACAK

‹ST‹KLAL MAHALLES‹’NDEK‹ OTOPARK ‹NfiAATI SÜRÜYOR
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KEND‹ ‹fi‹N‹ KURMAK YA DA GEL‹fiT‹RMEK
‹STEYEN KADINLARA KRED‹ DESTE⁄‹

B üyükflehir Belediyesi, kad›nlara
yönelik çok önemli bir sosyal
projeyi daha baflar›yla yürütüyor.

Yurt genelinde faaliyet gösteren Kad›n
Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› (KE-
DEV) ile 2010 y›l› Temmuz ay›ndan
beri birlikte yürütülen MAYA adl› pro-
jeyle evinde, dükkân›nda ya da pazarda
yapt›¤› ifli gelifltirmek veya ilk kez bir ifl
kurmak için nakit paraya ihtiyac› olan
kad›nlara, vak›f taraf›ndan bireysel bafl-
vurularda 2 bin liraya, en az 3 kifliyle ya-
p›lan grup baflvurular›nda da kifli bafl›
750 liraya kadar kredi veriliyor. 

Proje ile ilgili bilgi veren Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen, yaklafl›k 7 ayd›r baflar›yla
yürütülen MAYA Projesi'nden bu zama-
na kadar 244 kad›n›n yararland›¤›n›
aç›klad›. Baflvurular›n her geçen gün ar-
tarak devam etti¤ini ifade eden Büyü-
kerflen “KEDEV taraf›ndan sa¤la-
nan MAYA Kredisi, kad›nlar›m›z›n
da ifl hayat›na kat›lmas›, ekono-
mik kazanç elde ederek aile bütçe-

lerine katk› sa¤lamas› için büyük
bir f›rsatt›r. 

Bugüne kadar MAYA’dan yarar-
lanan 244 kad›n giriflimci aras›n-
da evinde yufka yapanlar, temizlik
ürünleri pazarlayanlar, makyaj
ürünleri pazarlayanlar, el ifli, giysi
ve çamafl›r sat›fl› yapanlar, mefru-
flat sat›fl› yapanlar, ev ekme¤i ve
mant› yap›p bunlar› satarak ka-
zanç elde eden kad›nlar›n yan› s›ra
kuaför, terzi, çiçekçi, sanat atölye-

si ve g›da üzerine hizmet veren
dükkan açan kad›nlar da bulun-
maktad›r” fleklinde konufltu.

‹ki çeflit kredi var
MAYA Projesi'nde, kad›nlara bireysel

ve grup kredisi olmak üzere 2 çeflit kre-
di sunuluyor. Çal›flmak ve kendi eme¤i-
nin karfl›l›¤›n› almak isteyen tüm kad›n-
lar›n baflvuru yapabilecekleri MAYA için
grup kredisinde en az üç kad›nla baflla-
y›p 10 kiflilik gruplar da oluflturulabilir.
Grup kredisinde kad›nlardan her birinin

birer ifl yapmas› ve ayn› adreste bulun-
mamas› flartlar› aran›yor. Bireysel kredi
de ise yap›lan ifle göre kredi miktar› be-
lirlenip 2 tane çal›flan kefil flart› var. 

MAYA'dan yararlanan kad›nlar kredi-
lerini adlar›na aç›lan banka hesab›ndan
çekip geri ödemelerini de yine ayn› ban-
ka hesab›na ayl›k ödemeler fleklinde ya-
p›yorlar.

MAYA Kredisi'nden yararlanmak is-
teyen kad›nlar, Büyükflehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi'ne gelerek ay-
r›nt›l› bilgi alabilirler.

Kad›n Eme¤ini De¤er-
lendirme Vakf›, Büyük-
flehir Belediyesi iflbirli-
¤iyle ifl sahibi olmak ya
da iflini gelifltirmek iste-
yen tüm kad›nlara 2
bin liraya kadar finans-
man sa¤l›yor.

Maya Kredisinden iflini gelifltiren ya da yeni ifl kuran 250’ye yak›n Eskiflehirli bayan yararland›. 

MAYA KRED‹S‹ KULLANDILAR EKONOM‹K KAZANÇ ELDE ETMEYE BAfiLADILAR
MAYA Kredisi kullanarak iflini gelifltiren veya yeni ifl kuran Eskiflehirli bayanlar deneyimlerini ve 

bugüne nas›l geldiklerini Bizim fiehir arac›l›¤›yla Eskiflehirlilerle paylaflt›lar.

GÜLfiAH BERBERO⁄LU / KUAFÖR BEDR‹YE ÖZDEM‹R / SANAT EV‹LÜTF‹YE KARAB‹BER / KAHVALTI EV‹
Maya kredisini gazeteden ö¤rendim. H›zl›

ve güvenilir bir proje oldu¤u için baflvurdum
ve bu sayede kendi kuaför salonumu açarak
ifl sahibi oldum. Özellikle geri ödeme flartlar›
çok avantajl›. Kad›nlara yönelik böyle bir
hizmeti, çok önemli bir sosyal proje olarak
de¤erlendiriyorum. 

Projede eme¤i bulunan herkese çok
teflekkür ediyorum. Bence MAYA’ya herkes
baflvuruda bulunmal›. Böyle bir hizmetin varl›¤›ndan daha önce-

den de haberdard›m. Baflvurarak iflimi gelifl-
tirmede faydaland›m. Baflka arkadafllar›m› da
MAYA hakk›nda bilgilendirdim ve onlar›n da
kredi almas›n› sa¤lad›m. Özellikle küçük es-
naf›n sorunlar›na çözüm oluyor. MAYA, s›-
k›nt›l› bir dönemde bizler için çok faydal› ol-
du. Böyle bir projenin parças› olmak çok gü-
zel. Umar›m ifl hayat›na girmek isteyen tüm
han›mlar bu imkandan faydalan›rlar.  

Büyükflehir ve KEDEV’in ortak projesi olan
MAYA’ya toplumda büyük ihtiyaç vard›. MA-
YA sayesinde iflimle ilgili olan maddi s›k›nt›la-
r›m› giderdim. fiimdi ifllerim, maddi olarak da
karfl›l›¤›n› buluyor. Sevdi¤im ifli bir meslek
olarak sürdürüyor ve bundan para kazan›yo-
rum. Özellikle Büyükflehir Belediyesi’nin des-
te¤i bizlere güven veriyor. Bu sayede özgüve-
nim artt›. MAYA’y› bütün kad›nlara tavsiye
ediyorum.



12haber

E skiflehir Büyükflehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon ‹daresi Genel
Müdürü Garip Y›ld›r›m, su fiyat-

lar›ndaki art›fl ve yeni tarifeler hakk›nda
bilgi verdi. 

3 Aral›k 2010 tarihinde yap›lan ESK‹
Genel Kurulu'nda yeni su tarifelerinin ka-

bul edildi¤ini ifade eden Y›ld›r›m “Yeni
düzenlemeye göre su fiyatlar›nda
yüzde 10'luk bir art›fl yap›lmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. Ancak baz› çevre-
ler bu oran›n yüzde 17 oldu¤unu
söyleyerek kamuoyunu yan›ltmak-
tad›rlar. Yeni düzenlemeye göre

sudaki kademeli tarife kald›r›lm›fl
ve kullan›lan metreküp miktar› ne
olursa olsun sabit fiyat uygulama-
s›na geçilmifltir. Önceki y›llarda
enflasyon fark› uygulamas› vard›,
buna da son verdik. Fiyatlar ayl›k
bazda de¤iflmeyecek. Eskiflehir'de
1 metre küp suyun fiyat› 1 lira 76
kurufltur. Bu rakam ‹zmir'de 4 lira
15 kurufl, Kayseri'de 2 lira 75 ku-
rufl, Ankara'da 2 lira 70, ‹stan-
bul'da 2 lira 49 kurufltur. K›sacas›
di¤er Büyükflehir Belediyeleri’nin
bir kaç› d›fl›nda neredeyse tama-
m›ndan daha düflüktür. Ayr›ca, su
faturalar›nda yer alan Çevre Te-
mizlik Vergileri'nin kurumumuz ile
hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r. Ka-
nun gere¤i ilçelere ait bu vergi, su
ve kanalizasyon idarelerince topla-
n›p kurufluna kadar do¤rudan ilgili
ilçe belediyesine aktar›lmaktad›r”

fleklinde konufltu.
Yürütülen çal›flmalar ile ilgili de bilgi

veren Y›ld›r›m, ESK‹ Genel Müdürlü-
¤ü'nün Eskiflehir'in sa¤l›kl› içme ve kul-
lanma suyu sa¤lamakla kalmay›p, kentin
tamam›n›n alt yap›s›ndan ar›tma tesisle-
rine birçok büyük ve maliyetli yat›r›mlara
imza att›¤›n› ifade etti.

Y›l›n 365 günü 24 saat esas›na göre
çal›flt›klar›n› belirten Y›ld›r›m “ Bir ta-
raftan Eskiflehir'e sa¤l›kl› kullanma
ve içme suyu sa¤larken öte yandan
kentimizin ileride su s›k›nt›s› yafla-
mamas› için civar›m›zdaki alanlar-
da yer alan su kaynaklar›n› ve gö-
letleri, su havzas› ilan ederek koru-
ma alt›na ald›k. At›ksular›n çevreye
zarar vermemesi için büyük mali-
yetlerle modern ar›tma tesisleri in-
fla ediyoruz. Suya yapt›¤›m›z her
yat›r›m çevreye ve halk›m›z›n ge-
lece¤ine yapt›¤›m›z yat›r›md›r”
dedi.

Su tarifeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri aç›klayan Eski Genel Müdürü Ga-
rip Y›ld›r›m “Kamuoyu birileri taraf›ndan kas›tl› olarak yanl›fl bilgilendi-
rilmektedir. Su tarifesinde yüzde 17'lik bir art›fl söz konusu de¤ildir. Yeni
düzenlemedeki art›fl oran› yüzde 10'dur ve Ocak 2011'den itibaren suda-
ki kademeli tarife ile enflasyon fark› uygulamas› da kald›r›lm›flt›r” dedi.

YILDIRIM’DAN SU F‹YATLARIYLA
‹LG‹L‹ ASILSIZ ‹DD‹ALARA YANIT

SU fiEBEKELER‹NE B‹LG‹SAYARLI S‹STEM

B üyükflehir Belediyesi,
Avrupa Yat›r›m Banka-
s›'ndan finansman›n›

sa¤lad›¤› Kentsel Geliflim Pro-
jeler Paketi'nde yer alan bir bü-
yük projeyi daha yaflama ge-
çirdi. 

Eskiflehir'in tamam›ndaki fle-
beke suyu altyap›s›n› bilgisa-
yarlarla kontrol alt›nda tutacak
ileri teknolojili SCADA Siste-
mi hizmete girdi.

Ana flebeke hatlar›na kuru-
lan ve radyo frekans› üzerin-
den takip edilen sistem ile fle-
beke suyu hatlar›n›n bas›nc›
her noktada eflit tutulabiliyor,
her hangi bir noktada patlak
oldu¤u anda sistem o nokta-
n›n suyunu an›nda otomatik
olarak kesiyor.

SCADA S‹STEM‹ NED‹R?

Büyükflehir Belediyesi, yeni-
lenen altyap› hatlar›n›n bas›nç
ve flebeke kontrolünün yap›l-

mas› ile hatlar›n sa¤l›kl› çal›fl-
mas›n›, yeni kurulan SCADA
sistemi ile kontrol alt›nda tut-
maya bafllad›. Yeni sistem için
ESK‹ Genel Müdürlü¤ü'ne bil-
gisayar kontrol merkezi kurul-
du. Bu merkez, kent genelin-
deki ana flebeke suyu hatlar›-
n›n vanalar›na yerlefltirilen ve
vanalar› otomatik olarak aç›p -
kapayan mekanizmalar›, rad-
yo frekans sinyalleri ile kon-
trol alt›nda tutuyor. Böylece,
kentin tamam›ndaki su bas›n-
c›n›n flehrin her bölgesinde
ayn› olmas› sa¤lan›yor.

Herhangi bir noktada su bo-
rusunun patlamas› durumun-
da, o noktaya su ak›fl›n› sa¤la-
yan vana, merkezdeki bilgisa-
yar üzerinden gönderilen sin-
yaller arac›l›¤› ile otomatik
olarak kesilerek su kay›plar›
engelleniyor. Patlak olan nok-
taya zaman kayb› olmadan
müdahale edilebiliyor. 

K›sa bir süre önce hizmete giren Elektronik Scada Sistemiyle flebeke suyu hatlar› bilgisayar
üzerinden takip ve kantrol edilebiliyor, su bas›nc› kentin her noktas›nda ayn› tutuluyor.

Genel Müdür Garip Y›ld›r›m, k›sa bir süre önce hizmete giren 
Eskiflehir Su Temini ve ileri teknoloji Scada Sistemi’nin flehir flebekesinin 

kontrolünde büyük kolayl›k sa¤lad›¤›n› belirtti.
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E SK‹ Genel Müdürlü¤ü, Fevzi
Çakmak Mahallesi'nde ya¤-
mur suyu sorununu tamamen

çözmek için çal›flmalar›n› h›zland›rd›.
‹lk kazman›n 4 ay önce vuruldu¤unu
belirten ESK‹ Genel Müdürü Ga-
rip Y›ld›r›m, baz› mülkiyet sorunla-
r› ve engellemeler nedeniyle aksa-
yan çal›flmalar bittikten sonra Fevzi
Çakmak Mahallesi'nin, kentin gözde
mahallelerinden birisi olaca¤›n› söy-
ledi. 

Garip Y›ld›r›m, “Fevzi Çakmak
Mahallesi'nde ya¤mur suyu de-
flarj borular›n›n döflenmesinde-
ki engeller nedeniyle baz› so-
kaklarda ya¤mur sonras› büyük
su birikintileri olufluyor, mahal-
leli zor durumda kal›yordu.
Fevzi Çakmak Mahallesi kenti-
mizin alt yap› sorunu olan ma-
hallerinden bir tanesiydi. 2008
ve 2009 y›llar›nda flebeke ve
kanalizasyon sorunu çözüldü. 4
ayd›r Fevzi Çakmak Mahalle-
si'nin ya¤mur suyu sorununu

çözmek için çal›fl›yoruz. K›fl
flartlar›n›n el verdi¤i kadar›yla
çal›flmam›z› sürdürece¤iz. 

K›fl flartlar›n›n uzamamas› ha-
linde 2011 y›l›nda Fevzi Çak-
mak'ta ya¤mur suyuyla ilgili bir
sorun kalmayacakt›r. 25 Y›ld›r
el at›lmayan Fevzi Çakmak Ma-
hallesi’nin refah› için elimizden
geleni yap›yoruz. 

Mahallenin çamurda kalma-
mas› için ekiplerimizin s›cak
asfalt döküm çal›flmalar›  da yi-
ne hava flartlar› elverdikçe de-
vam etmektedir. Fevzi Çakmak
Mahallesi, çal›flmalar tamamla-
n›nca  kentimizin güzel mahal-
lelerinden biri olacakt›r” fleklin-
de konufltu.

Y›ld›r›m, çal›flmalar›n yak›nda ta-
mamlanaca¤›n› söylerken, Mahalle
Muhtar› Ayfle Ç›rakl› ya¤mur su-
yu sorununu çözdükleri için ESK‹
Genel Müdürlü¤ü ekiplerine teflek-
kür etti.  

ESK‹ Genel Müdürlü¤ü, Fevzi Çakmak Mahal-
lesi’ndeki ya¤mur suyu sorununu çözecek alt-
yap› çal›flmalar›n› bafllatt›.

FEVZ‹ ÇAKMAK’TA BÜYÜK ÇALIfiMA

B
üyükflehir Belediye-
si'nin www.eskise-
hir-bld.gov.tr adre-

sinden yay›n yapan internet
sitesi yenilendi.

Kullan›m› kolay, anlafl›labi-
lir ve tüm sistemlerle uyumlu
olarak tasarlanan yeni web
sayfas› oldukça zengin bir
içerikle donat›ld›. 

Türkçe’nin yan› s›ra ‹ngiliz-
ce olarak da yay›n yapan ye-
ni web sayfas›nda, Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi'nin
tüm güncel haber, duyuru,
ihale ilanlar› ve sanat etkinlik-
lerinin de aralar›nda bulundu-
¤u çok say›da alt bafll›k yer
al›yor. Belediye mükellefleri-
nin borç sorgulama ve online
ödeme yapabildikleri www.
eskisehir-bld.gov.tr’de ay-
r›ca, Eskiflehir'deki nöbetçi
eczanelerden 5 günlük hava
durumu raporlar›na, tram-
vay, otobüs ve esbot seferle-
rinden yafl sebze ve meyve
halindeki ürün fiyatlar›na,
stratejik plandan performans

program›na birçok bilgiye de
kolayca ulafl›labiliyor.

“Eskiflehir Hakk›nda”
bölümü sayesinde Eskiflehir
ile ilgili pek çok bilgi ve gör-
sele eriflimin kolayca sa¤la-
nabildi¤i www.eskisehir-
bld. gov.tr üzerinden 4982
say›l› Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu uyar›nca yap›lacak
müracaatlar› de¤erlendirmek
üzere, Eskiflehir Büyükfle-
hir Belediyesi Zab›ta Da-
iresi Baflkanl›¤› bünyesin-
de kurulan Bilgi Edinme
Merkezi'ne eriflim olana¤› da
bulunuyor.

Medya kurulufllar› için
Bas›n Bültenleri ile Bü-
yükflehir Belediyesi’ne
ait foto¤raf ve di¤er gör-
sellerin yer ald›¤› Bas›n
Kiti Bölümü’nün de olufl-
turuldu¤u yeni internet
sitesi’nden Büyükflehir
Belediyesi'ne ba¤l› kuru-
lufllar›n web sayfalar›na
da ulafl›labiliyor.

www.eskisehir-bld.gov.tr yenilendi

                        



E skiflehir Büyükflehir Belediyesi fie-
hir Tiyatrolar›'n›n gerek kurumsal
gerek sanatsal aç›dan geliflimine

büyük katk› sa¤layacak olan protokol,
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen ile Devlet
Tiyatrolar› Genel Müdürü Lemi Bil-
gin taraf›ndan Büyükflehir Belediye-
si'nde imzaland›. 

‹ki kurum oyunlar›n›n karfl›l›kl› sahnele-
rini paylaflmak ve turne gerçeklefltirmek
esas›n› içeren Protokole göre Büyükflehir
Belediyesi fiehir Tiyatrolar› kendi reper-
tuar›ndaki oyunlar›n› baflta Ankara, ‹stan-
bul olmak üzere devlet tiyatrosunun bir-
çok bölge sahnelerinde konuk olarak
sahneleyecek böylece hizmetini yurt
sath›na yayma imkan›na kavuflacak. Ay-
n› flekilde Devlet Tiyatrolar›’n›n oyunlar›
da Eskiflehir Tiyatrolar› Sahneleri’nde ko-

nuk olarak perde açacak. 
Protokol imza töreni sonras› aç›klama

yapan Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen fiehir Ti-

yatrolar›’n›n kuruluflunun 10. y›l›nda,
Devlet Tiyatrolar›’yla çok önemli bir ifl-
birli¤i sürecinin bafllamakta oldu¤unu
vurgulad›. ‹mzalanan protokolün Büyük-

flehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›'n›n yurt
çap›nda tan›t›m›na ve geliflimine büyük
katk› sa¤layaca¤› da ifade eden Baflkan
Büyükerflen “Tiyatromuz Eskiflehirli-
lerin ilgi ve deste¤iyle 10. yafl›na
merhaba dedi. 10 y›lda her yönüy-
le çok h›zl› bir geliflme gösteren
fiehir Tiyatrolar› art›k ülke çap›nda
bir marka olma sürecine giriyor.
Devlet Tiyatrolar›’yla imzalad›¤›-
m›z protokol bizlere çok büyük
katk›lar sa¤layacakt›r. Eskiflehirli-
ler Devlet Tiyatrolar›’n›n birbirin-
den seçkin oyunlar›n› izleme flans›
bulacaklar. fiehir Tiyatrolar›m›z da
yurdun birçok kentinde oyunlar
sahneleyecek. Protokolün hayata
geçirilmesinde eme¤i bulunan her-
kesi kutluyorum. Devlet Tiyatrolar›
Genel Müdürü Say›n Lemi Bilgin'e
de tüm Eskiflehirli sanatseverler
ad›na teflekkür ediyorum” fleklinde
konufltu.

Devlet Tiyatrolar› Genel Müdürü Lemi
Bilgin de Eskiflehir Büyükflehir Belediye-
si fiehir Tiyatrolar›’yla iflbirli¤i protokolü
imzalamaktan mutluluk duydu¤unu aç›k-
layarak. ‹ki kurum aras›ndaki sanatsal ifl-
birliklerini art›rarak gelifltirmek arzusun-
da olduklar›n› belirtti.
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fiEH‹R T‹YATROLARI'NDAN BÜYÜK ‹fiB‹RL‹⁄‹
Devlet Tiyatrolar› Genel
Müdürlü¤ü ile Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi
fiehir Tiyatrolar› aras›n-
da, fiehir Tiyatrolar›’n›n
kuruluflunun 10. y›ldö-
nümü nedeniyle iflbirli¤i
protokolü imzaland›.

Baflkan Büyükerflen ve Genel Müdür Bilgin’in imzalar›yla hayat bulan protokolün
fiehir Tiyatrolar›’n›n sanatsal geliflimine çok önemli katk›lar sa¤lamas› bekleniyor.

K
aç Baba Kaç ve Palto'dan sonra, Es-
kiflehirli tiyatroseverlerle buluflan yeni
oyunlardan ilki Büyükflehir Belediyesi

fiehir Tiyatrosu sanatç›lar›ndan Emre Basa-
lak'›n yaz›p yönetti¤i, minik izleyiciler için ha-
z›rlanan “Dostum fiifo” Büyükflehir Bele-
diyesi Odunpazar› Evleri Ça¤dafl Cam
Sanatlar› Müzesi Çocuk Sahnesi’nde ço-
cuklarla bufluyor.

2011'in bir di¤er yeni oyunu ise, Özen Yu-
la'n›n yazd›¤› “Gayri Resmi Hürrem”. Yö-

netmenli¤ini Gökhan Soylu'nun üstlendi¤i
oyunda, fiehir Tiyatrosu sanatç›lar›ndan Öz-
lem Boyac›, Özlem Baykara Danac› ve
Çi¤dem Altu¤ rol al›yorlar. Oyun, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun iç yüzünü ve imparatorluk-
taki kad›n hâkimiyetini farkl› bir dille ele al›yor.

fiehir Tiyatrolar›’n›n üçüncü yeni oyunu ise
“Kamyon”. Memet Baydur'un sevilen eser-
lerinden olan “Kamyon”un yönetmenli¤ini
fiehir Tiyatrosu sanatç›lar›ndan Mert K›r-
lak'›n üstleniyor. Oyunda, Devrim Özder

Ak›n, Berkay Ak›n, Kaz›m Sinan Demi-
rer, Murat Danac›, Ercüment Y›lmaz ve
Sermet Yeflil rol al›yorlar. 

Oyun Ocak Ay›n›n sonuna do¤ru Büyükflehir
Sanat ve Kültür Saray›’nda sahnelenmeye bafl-
lanacak. 

Oyunda, ‹stanbul'a nakliye ifli yaparken,
Ege'nin iç kesimlerinde bir da¤ bafl›nda kalan
bir kamyonda bulunan ve her biri farkl› yaflam-
lara sahip ve birbirlerinden baflka kimseleri ol-
mayan insanc›klar›n çeliflkileri, çaresizlikleri ve
hüzünleri mizahi bir dille anlat›l›yor.

fiEH‹R T‹YATROLARI 10. YILINI DOLU DOLU KUTLUYOR
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›, 10. y›l›n› kutlad›¤› yeni sezonunda birçok yeni oyunla
seyirci karfl›s›na ç›kmaya devam ediyor. fiehir Tiyatrolar›, 2011 y›l›na 3  yeni oyunla merhaba dedi.
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CAM SANATLARI MÜZES‹NE 282 B‹N TUR‹ST
Büyükflehir Belediyesi, yaflama geçirdi¤i projelerle Odunpazar› Bölgesi’ni Eskiflehir’in turizm de¤eri haline
dönüfltürdü. Büyükflehir Belediyesi’nin, Odunpazar›’ndaki örnek projelerinden olan Ça¤dafl Cam Sanatla-
r› Müzesi, özellikle kent d›fl›ndan gelen tur gruplar›n›n da u¤rak yeri oluyor. Müzeyi, 2010 y›l› Aral›k
Ay›’na kadar yurt içi ve yurt d›fl›ndan Eskiflehir’e turistik gezi düzenleyen 282 bin 284 kifli ziyaret etti. 

B üyükflehir Belediyesi
Kent Müzeleri Komp-
leksi’nin ilk halkas› ola-

rak Büyükflehir Belediyesi
Odunpazar› Evleri bünyesin-
de aç›lan Ça¤dafl Cam Sanat-
lar› Müzesi turist ak›n›na u¤-
ruyor. 

Hizmete aç›ld›¤›ndan bu
yana geride kalan 33 ayda
müze, yurt içinden 280 bin
680 yurt d›fl›ndan da 1604
turisti a¤›rlad›. Büyükflehir

Belediyesi’nin projeleriyle
Türkiye’nin iç turizmdeki ye-
ni gözde merkezi olan Eski-
flehir’e gezi düzenleyen tur
gruplar›n›n u¤rak yerlerin-
den biri haline gelen Ça¤dafl
Cam Sanatlar› Müzesi’nin,
Türkiye’de bir baflka örne¤i
bulunmuyor. Atatürk Bulvar›
üzeri, Akarbafl› Camii karfl›-
s›nda yer alan müzede yerli
ve yabanc› bir çok sanatç›n›n
yüzlerce eseri sergileniyor.

fiEH‹R OPERASININ TEMS‹LLER‹ SÜRÜYOR

BÜYÜKERfiEN BÖLGEYE YEN‹ MÜZELER 
KAZANDIRACAKLARINI MÜJDELED‹

B üyükflehir Belediyesi Ça¤dafl
Cam Sanatlar› Müzesi’nin
gördü¤ü yo¤un ilgiden mut-

luluk duydu¤unu ifade eden Baflkan
Büyükerflen, çok yak›nda Odunpa-
zar› Bölgesi’nde yeni müzeleri hiz-
mete açacaklar›n› müjdeledi. Yü-
rüttükleri çal›flmalarla Eskiflehir’i ve
Odunpazar›’n› marka haline getir-
diklerini belirten Büyükerflen,
“Odunpazar› Bölgesi, Büyük-
flehir Belediyesi sayesinde y›l-
da 300 bin turisti a¤›rlar hale
geldi. Bu rakam bundan bir
kaç y›l önce hayal bile edile-
mezdi. Çok yak›nda ça¤dafl
Cam Sanatlar› Müzemiz’in de
yer ald›¤› binan›n alt kat›nda
yeni müzeleri de hizmete aça-

ca¤›z. Odunpazar› Bölgesi’ni
daha da canland›racak proje-
lerimiz artarak sürecek” fleklin-
de konufltu.

Büyükflehir Belediyesi, ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi iflbirli¤i ile
“Sevil Berberi” operas›n› Eskiflehirlilerle buluflturdu.

‹stanbul Devlet Opera ve Balesi'ne Rossini'nin unutulmaz eseri
olan “Sevil Berberi”nde Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras›
efllik etti. Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Kültür Saray›'nda iki

temsil gerçeklefltiren ve tüm biletleri günler öncesinden tükenen
gösterinin orkestra flefli¤ini, genç ve baflar›l› flef Vladamir Lun-
gu'nun yapt›. Opera sonunda, Büyükflehir Belediyesi Senfoni Or-
kestras› ve ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi sanatç›lar› sergiledik-
leri performansla uzun süre ayakta alk›flland›lar. 
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ESK‹fiEH‹R IfiIL IfiIL OLDU

Büyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'in
önemli kavflak, cadde ve bulvar-
lar›n› renkli ›fl›klarla donatarak
2011 y›l›na merhaba dedi.

Eskiflehir'in simgelerine ait an›t
gruplar›n›n yer ald›¤› Taflbafl› Kav-
fla¤›, Köprübafl› ve yayalaflt›r›lan
caddeler baflta olmak üzere bir çok
alan, Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
dan ›fl›kland›r›ld›.

Köprübafl›’ndeki tarihi belediye bi-
nas›n›n arka bahçesi de ›fl›klarla
oluflturulmufl hayvan ve a¤aç figür-
lü heykellerle donat›ld›. 

Eskiflehir'in birçok noktas›, Büyükflehir taraf›ndan bu y›l da dekoratif ›fl›klarla bezendi.

               




