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ATIKSU ARITMA TES‹SLER‹ H‹ZMETE G‹RD‹

Baflkan Büyükerflen, dört y›ld›r devlet yat›r›m
program›na al›nmayarak engellenen Estram’›, üç
yeni bölgeye uzatacak olan projesini, hazine kefa-
leti olmadan temin edilen finansman ile nihayet
yaflama geçiriyor. 

Emek, 71 Evler, Bat›kent, Çaml›ca, Yenikent ve
Çankaya baflta olmak üzere yaklafl›k 20 yeni ma-
halleyi daha hizmetten yararlanabilecek hale geti-
recek olan 18 kilometrelik tramvay hatt›n›n yap›m
ihalesi de gerçeklefltirildi.  

Büyükflehir Belediyesi,  Eskiflehir tarihinin en
büyük projelerinden birini daha sessiz sedas›z
hizmete soktu ve kente son teknolojiyle donat›l-
m›fl yeni at›ksu ar›tma tesisleri kazand›rd›.

Kendi elektrik ihtiyac›n›n bir bölümünü ar›tt›¤›
at›klardan üreten yeni at›ksu ar›tma tesisleri,
baflta Porsuk Çay› ile Alpu Ovas› olmak üzere,
çevre için büyük önem tafl›yor.   

Haberi sayfa 4 ve 5’de.

EMEK - 71 EVLER, BATIKENT - ÇAMLICA,
YEN‹KENT - ÇANKAYA TRAMVAYA KAVUfiUYOR

TRAMVAY HATLARI UZATMA PROJES‹ BAfiLIYOR

Haberi 8 ve 9’da.
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B üyükflehir Belediyesi,
Eskiflehir'in Do¤al Kay-
nak Suyu Kalabak'› tele-

fon arac›l›¤›yla tüketicilere
ulaflt›ran 222 0 222 ALO
SU hatt›n› hizmete soktu.

Özellikle çal›flanlar, engelli-
ler, yafll›lar ve kap›c›lar için bü-
yük kolayl›k sa¤layan yeni uy-
gulamada hizmet veren da¤›-
t›m filosunun hizmete girmesi
nedeniyle, Vilayet Meyda-
n›'nda, çok say›da davetlinin
kat›l›m›yla tören düzenlendi. 

Törende konuflan Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen,
Kalabak Suyu'nun Eskiflehir'in
mal› oldu¤unu vurgulayarak,
bakkallar ve lokantalar dahil
tüm kent halk›n› Kalabak Su-
yu'nu tercih etmesinin bir Eski-
flehirlilik görevi oldu¤unu söy-
ledi. 

Büyükflehir Belediyesi olarak
Kalabak Suyu'na çok büyük ve
köklü yat›r›mlar yapt›klar›n› da
ifade eden Baflkan Büyüker-
flen “Kalabak'›n 65 y›l bo-
yunca yenilenmeyen isale
hatt›n› yeniledik. Evvelce
sa¤l›ks›z koflullarda eski
tankerlerle su da¤›t›m› ya-
p›l›yordu. Bu uygulamaya
da son verdik ve 140 araç-
l›k modern bir filo kurduk.
Damacana dolum tesisleri-
ni son teknoloji ürünü ma-
kinelerle donatt›k. Ulusla-
raras› akreditasyonu olan
analiz laboratuarlar› olufl-

turduk. Pet flifle ve bardak
dolum tesislerini hizmete
açt›k. K›sacas› Kalabak'›,
kayna¤›ndan da¤›t›m›na
her fley ile Avrupa Stan-
dartlar›nda bir yap›ya ka-
vuflturduk. Kalabak, Eski-
flehir'in öz mal›d›r ve Kala-
bak'a verilen her kurufl Es-
kiflehir'e, baflta altyap› ol-
mak üzere Eski Genel Mü-
dürlü¤ümüzün yat›r›mlar›
olarak geri dönmektedir.
Bu nedenle tüm hemflehri-
lerimden gittikleri lokanta
ve kafeterya benzeri iflyer-
lerinde de Kalabak Su-
yu'nu ›srarla istemelerini
rica ediyorum. Param›z
Eskiflehir’de kals›n. Yeni
da¤›t›m filosunun ve ALO
KALABAK uygulamas›n›n
hay›rl› olmas›n› temenni
ediyorum” dedi.

ALO KALABAK 222 0
222 hatt›yla ilgili bilgi veren
Eskiflehir Sucular Odas› Bafl-
kan› Gazi Kaya uygulamadan
faydalanmak isteyen Eskiflehir-
lilerin 222 0 222 hatt›n› ara-
yarak sisteme kay›t olmalar›
gerekti¤ini hat›rlatarak, siste-
min sabah 09.00 ile akflam
19.00 aras› siparifl ald›¤›n›,
servisin ise akflam 21.00'a ka-
dar devam etti¤ini söyledi. Ka-
ya, ALO KALABAK hatt›n-
da 12 litre damacana suyun
fiyat›n›n ise 2 lira oldu¤unu
aç›klad›.

KALABAK SUYU B‹R TELEFONLA KAPINIZDA

Büyükflehir Belediyesi, Sucular Odas› iflbirli¤iyle Alo Kalabak Su Da¤›t›m Hatt›’n› törenle hizmete açt›. 
Vatandafllar, 222 0 222 nolu telefon hatt›ndan evlerine ya da ifl yerlerine su siparifli verebiliyorlar.

ALO KALABAK
H‹ZMET‹N‹ZDE222 0 222

AKILLI KARTINIZA 24 SAAT
SU YÜKLEYEB‹L‹RS‹N‹Z

B
üyükflehir Belediyesi
ESK‹ Genel Müdürlü¤ü,
vatandafllar›n Elektro-

nik Kartl› Su Sayaçlar› için su
yüklemelerinde büyük kolay-
l›k sa¤layan yükleme noktala-
r›na (kredimatik) yenilerini ek-
liyor. 

Büyükflehir Belediyesi hiz-
met binas› giriflinde yer alan
ve sabah 7'den gece 12'ye ka-
dar hizmet veren yükleme
noktas›n›n ard›ndan ikinci
yükleme noktas› da Espark
Al›flverifl Merkezi önünde hiz-
mete girdi. Espark Al›flverifl
Merkezi'nin Üniversite Cadde-
si giriflinde yer alan kredima-
tik haftan›n 7 günü 24 saat
kesintisiz hizmet veriyor. 

Vatandafllar su yükleme
noktas›nda yer alan ak›ll› kart
yuvas›na ak›ll› kartlar›n› tak-
t›ktan sonra cihaz üzerinde
bulunan para yuvas›na da pa-
ray› yerlefltiriyorlar. Kredima-
tik yerlefltirilen para tutar› ka-
dar su kredisini ak›ll› karta
otomatik olarak yüklüyor. 

Kredimatiklerin say›s›n›n y›l
sonuna kadar art›r›lmas› he-
defleniyor.
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B
ültenimiz “Bizim fiehir”in bu say›s›nda sizle-
re hizmet için sessiz sedas›z yap›p bitirdi¤imiz
ve yeni bafllad›¤›m›z projeleri okuyacaks›n›z.

Yapt›¤›m›z ve yapmakta olduklar›m›z yaln›zca oku-
duklar›n›zdan ibaret de¤il. Türkiye'nin di¤er belediye-
lerinin örnek almak için flehrimize sürekli inceleme
gezileri yapt›klar›n› her halde biliyorsunuz. 

Eskiflehir'de bundan birkaç y›l öncesine kadar bilin-
meyen turizmi bafllatan kent projelerimiz, yaz tatili ve
deniz mevsimine ra¤men yine de  “flehir görmeye”
gelen turistleri, Eskiflehir'e çekmeye devam ediyor. 

Kentimizi gezen her turistin ayr›lmadan önce son

ziyaretlerini belediyemize yaparak övgülerini bizzat
Büyükflehir Belediye Baflkan› olarak bana tekrarlama-
lar›n›n keyfi, baflka bir fleye de¤iflilecek gibi de¤il. Bu
övgüleri, Eskiflehir'de yapt›klar›m›zda pay› olan, siz
hemflehrilerim ad›na kabul etti¤imi kendilerine ifade
ediyorum. Onlara önümüzdeki y›l tekrar Eskiflehir'e
gelirlerse hangi projelerimizle karfl›laflacaklar›n›n
ipuçlar›n› veriyorum.

***

Sizlerin, bana ve arkadafllar›ma verdi¤iniz destekler
sürdükçe her y›l kentimiz, hayata geçirilen yeni proje-
lerle “görülmeye de¤er flehir” özelli¤ini art›racak
ve turizm sektörü daha da öne ç›kacakt›r.

Üzerinde çal›flt›¤›m›z projeler aras›nda üç büyük ye-
ni park ve Türkiye'deki ilkleri oluflturacak yeni müze-
ler var. Mevcut parklar›m›zdaki temalara da her y›l
yeni ve ilginç temalar eklendi¤ini göreceksiniz. Kapa-
l› yüzme havuzu tesislerini de yak›nda hizmetinize
sunmufl olaca¤›z. Hepimizin göz bebe¤i olan çocukla-
r›m›z ve hatta yetiflkin hemflehrilerim için çok faydal›
olacak ve Eskiflehir'e di¤er kentlerden çok farkl›l›k ka-
zand›racak denizler dünyas›ndan, hayvanlar alemine

ve uzaya kadar hem bilgi hem e¤lence sa¤layacak,
hem de ileri teknoloji uygulamal› yeni projelerimizle
Avrupa'n›n ileri kentlerinden hiçbir eksi¤imiz kalma-
yacak.

Komflu illerdeki 7'den 70'e tüm yurttafllar›m›zda bu
projelerimizden yararlanmak için, s›k s›k Eskiflehir'e
gelecekler. Yine bu projelerimizden (e¤er turizm
konusunda flimdiye kadar oldu¤u gibi esnaf›-
m›z ve müteflebbislerimiz geç hareket etmez-
lerse) Eskiflehir ekonomik kazançlar elde edecektir. 

***

Eskiflehir'in 11 ayr› bölgesinde bafllatmak için ald›-
¤›m›z “Kentsel Dönüflüm Projeleri” ise, ne yaz›k
ki yine malum çevrelerin, tramvay konusunda oldu¤u
gibi siyaset amaçl› oldu¤unu kuvvetle sand›¤›m sebep-
lerle, maalesef, engellenmeye çal›fl›l›yor. Engellen-
mekten flikayet etmeyi sevmiyorum. Ama bunlar› bil-
menizin hakk›n›z oldu¤unu düflünüyorum. Fakat Al-
lah'›n izni ve sizlerin deste¤iyle bunlar› aflaca¤›m›za da
inan›yorum. Çünkü sizlere hizmeti ayr› bir ibadet ola-
rak kabul ediyorum.

Bizi izlemeye devam ediniz.

Eskiflehir Sizlerin
Deste¤iyle

Güzellefliyor

baskan@eskisehir-bld.gov.trProf. Dr. YILMAZ BÜYÜKERfiEN

Do¤rudan

BÜYÜKERfiEN’E BEfi GÜNDE ÜÇ ÖDÜL
Türkiye’nin sayg›n kurumlar›ndan Toplumsal Etik Der-
ne¤i, Kabatafll›lar Derne¤i ve Troya Derne¤i Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen’e birbi-
rinden farkl› konularda birer gün arayla ödüller verdi.

Baflkan Büyükerflen’i, Toplumsal Etik Derne¤i Türkiye
çap›nda Etik Davran›fllar› Teflvik, Kabatafll›lar Derne¤i
Adnan Kahveci Y›l›n Devlet Adam› Onur Ödülü, Troya
Derne¤i de Atatürkçülük ödüllerine lay›k gördü.

E ski Devlet ve Maliye Bakanlar›ndan Merhum Ad-
nan Kahveci'nin 1966 y›l›nda mezun oldu¤u Ka-
batafl Lisesi Camias›'n›n her y›l verdi¤i “Adnan

Kahveci Devlet Adam› Onur Ödülü” bu y›l oybirli¤i ile
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen'e verildi. 

‹stanbul Feriye Kültür Merkezi'nde yap›lan ödül töre-
ninin sunuculu¤unu yapan tiyatro sanatç›s› Ercan Bos-
tanc›o¤lu, Y›lmaz Büyükerflen’in Anadolu Üniversite-
si'ni dünya çap›nda bir e¤itim kurumu haline getirdi¤i-
ni vurgulayarak “Y›lmaz Büyükerflen yaln›z kald›-
¤› zamanlarda bile hedefinden hiçbir zaman
flaflmad›. Bütün güçlüklere ra¤men Eskifle-
hir'in, ça¤dafl flehircilik uygulamalar›yla kültür
sanat yat›r›mlar›yla nas›l bir dünya flehri yap›-
labilece¤ini herkese gösterdi. Kendisini bu an-
laml› ödülden dolay› kutluyorum” dedi. 

Y›lmaz Büyükerflen ise bir zamanlar ö¤rencisi olma-
y› çok istedi¤i Kabatafl Lisesi'nden ödül almaktan mut-
luluk ve gurur duydu¤unu söyleyerek Say›n Adnan
Kahveci'yi rahmetle and›.

K urumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi par-
tilere karfl› eflit mesafede olan, kamuoyuna yan-
s›yan eylem ve olaylar›n etik de¤er tafl›y›p tafl›-

mad›¤› konusunda toplumsal etik yarg› gelifltiren Top-
lumsal Etik Jürisi bu y›lki teflvik ödülüne, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i lay›k
gördü.

Yönetimde Etik ‹lkelere Uygun Davran›fl Ödülü’nün
yönetme karar ve eylemlerinde, yasalara, etik ilkelere
uygun ve herkes için en iyi olacak flekilde örnek uygu-
lamalar›ndan dolay› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'e ve-
rildi¤i belirtildi. 

Büyükerflen'e teflvik ödülü ve belgesi,
Ankara Ticaret Odas› Meclis Salonu'nda
yap›lan törenle sunuldu.

Egemen Ba¤›fltan kutlama 
Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci

Egemen Ba¤›fl, “Yönetimde Etik ‹l-
kelere Uygun Davran›fl Ödülü” alan
Baflkan Büyükerflen'i, tebrik mektu-
bu göndererek kutlad›.

B aflkan Bü-
yükerflen’ i
bir hafta için-

de ödüle lay›k gö-
ren son kurum Tro-
ya Kuruluflu oldu.  

Ulusal Kültürü-
müzü korumay›, ya-
flatmay› ve bu yolla
ça¤dafl kültüre ulafl-
may› ilke edinen
Troya Kuruluflu, bu
yönde eme¤i geç-
mifl, y›llar›n› Ata-
türkçü anlay›flla kül-
tür, sanat ve araflt›r-
ma ile zenginlefltir-
meye, gelecek kuflaklara aktarmaya adam›fl; u¤rafl›lar›-
n› ve baflar›lar›n› çeflitli alanlarda sergileyerek; ça¤dafl,
demokratik, laik kültürümüzün oluflumuna katk›da bu-
lunmufl bilim insanlar›na, sanatç›lara ve kurumlara her
y›l geleneksel olarak ödül vermektedir.Kurulufl, 18 y›l-
dan beri verdi¤i, Atatürkçülük Ödülü'nü son olarak Es-
kiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen'e verdi.

‹stanbul Bahçeflehir Üniversitesi'nde düzenlenen tö-
rende, Büyükerflen ile beraber Atatürkçü çizgideki ay-
d›nlardan Muammer Sun'a Ça¤dafl Halk Müzi¤i konu-
sundaki çal›flmalar›ndan ötürü; Karikatürist Semih Po-
roy'a da toplumu ayd›nlatan eserleri nedeniyle ödül ve-
rildi. Ayr›ca örnek toplumsal direnme hareketiyle Tekel
‹flçileri de Truva Özel Ödülü'ne lay›k görüldü.

ET‹K DERNE⁄‹’NDEN ET‹K 
DAVRANIfiLARI TEfiV‹K ÖDÜLÜ

KABATAfiLILAR’DAN ADNAN
KAHVEC‹ ONUR ÖDÜLÜ

TROYA ATATÜRKÇÜLÜK
ÖDÜLÜ DE BÜYÜKERfiEN’‹N

Egemen Ba¤›fl

                              



4proje haberi

B
üyükflehir Bele-
diye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz

Büyükerflen, yaklafl›k 4
y›ld›r sürdürdü¤ü u¤rafl-
lar sonunda, Estram'› üç
farkl› bölgeye uzatacak
olan projenin önündeki
tüm engelleri kald›rd› ve
Estram Uzatma Projele-
ri'nin uygulamaya geçi-
rilmesi için derhal baflla-
ma dü¤mesine bast›.
Bu konuda ilk ad›m bu
tür yat›r›mlarda, önce-
kinde oldu¤u gibi, pro-
jenin bafllat›lmas›n› bel-
geleyen raylar›n ve an›
tafllar›n›n konulmas› tö-
renleri yap›larak at›ld›.
Baflkan Büyükerflen
Emek - 71 Evler, Yeni-
kent - Çankaya ve Bat›-
kent - Çaml›ca Hatlar›n-
da gerçeklefltirilen tö-
renlerde an› tafllar›n›
semt halk›yla birlikte yerlefltirdi. Araçlar› ve raylar› haz›r
olan 18 kilometrelik yeni hatlar›n yap›m ihalesi de Bü-
yükflehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçeklefltirildi. 

Estram hatlar›n›n uzat›lmas› projesinde gelinen nokta-
y› ve bugüne kadar yaflananlar› de¤erlendiren Baflkan
Büyükerflen, Estram Projesi'nin 2004 y›l›nda iflletmeye
al›nd›¤›n› ve 2 y›l sonra projenin ikinci etab› olan Emek
- 71 Evler, Yenikent - Çankaya, Bat›kent - Çaml›ca hat-
lar›n›n yap›m› için hazine kefaletli kredi temini için o
günden bu yana her y›l 2'fler kez olmak üzere DPT'ye
baflvuru yapt›klar›n› hat›rlatt›. DPT'nin Yüksek Planlama
Kurulu'nda en yetkili Bakan olan Eskiflehir Milletvekili ve
dönemin Maliye Bakan› Kemal Unak›tan baflta olmak
üzere di¤er milletvekillerimizden resmi yaz›larla yard›m-
lar› ve destekleri istendi¤inin de alt›n› çizen Büyükerflen
“Ancak Eskiflehir kamuoyunun da yak›ndan ta-
kip etti¤i üzere projemiz iktidar kesimince sürek-
li engellenmiflti. Ayn› süreçte iktidar belediyeleri-
nin oldu¤u Samsun, Kayseri, Antalya ve Bur-
sa'ya tramvay sistemleri ve ilave hatlar için hazi-
ne kefaletli d›fl krediler sa¤lam›flt›. Ankara'ya ise
metro kredileri verilmifl, fakat Ankara Büyükfle-
hir Belediyesi kredileri kulland›¤› halde projeyi
gerçeklefltiremeyince AKP hükümeti projenin ya-
p›m›n› kendisi üstlenerek, projeyi tamamlad›k-

tan sonra Ankara Büyükflehir Belediyesi'ne b›-
rakma karar› alm›flt›. 

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ise engelleme-
ler karfl›s›nda hazine kefaleti olmadan do¤rudan
kendisi borçlanma için çeflitli iç ve d›fl finans ku-
rulufllar›na baflvuruda bulunmufl, bu arada temin
edilen parçal› kredilerle de tramvay araçlar›yla
raylar›n ithalat› yap›larak depoya al›nm›flt›.

Bundan sonra raylar›n ve elektromekanik iflle-
rin gerektirdi¤i inflaat ve sistemin kurulum ihale-
si için, ayr›ca ihtiyaç duyulan kredi dilimini bele-
diyeye vermek isteyen iç ve d›fl kredi kurulufllar›-

n›n vade k›sal›¤› ve
faiz yüksekli¤i ne-
deniyle, belediyele-
rin bankas› olan ‹l-
ler Bankas›'na, da-
ha uygun flartlarda
AKP'li baz› beledi-
yelere kredi veril-
mesi örnek gösteri-
lerek, müracaat
edilmiflti. 

AKP'li Büyükflehir
Belediye Meclis
Üyeleri borçlanma
konusunda Büyük-
flehir Belediye Bafl-
kan› olarak bana
yetki vermesine
karfl›n, banka nez-
dinde yap›lan engel-
lemeler, nihayet et-
kili eski AKP millet-
vekillerinin yeniden

aday gösterilmediklerinin aç›klanmas›ndan son-
ra ortadan kalkt› ve yap›m kredisi de sa¤lanabil-
di.

Di¤er taraftan CHP Genel Baflkan› Say›n Ke-
mal K›l›çdaro¤lu'nun Ulaflt›rma Bakanl›¤›
DLH‹'de Estram Uzatma Projeleri'nin uzunca sü-
redir bekletilmesi konusunda Ulaflt›rma Bakan›
Say›n Binali Y›ld›r›m'a flikayetini takip eden gün-
de projelerimiz onaylanarak Büyükflehir'e gön-
derilebildi. 

4 y›ll›k bir gecikmeyle de olsa nihayet projenin
önündeki tüm engelleri kald›rd›k ve projenin
bafllat›lmas›n› belgeleyen raylar›n ve an› tafllar›-
n›n konulmas› törenlerini yapt›k. An› tafllar›n›n
yerlefltirilmesi rayl› sistem projelerinin bafllang›-
c›nda bir gelenektir. Bu tafl, projenin bafllad›¤›
anlam›na gelir. Bu törenler ve yap›m ihalesine
ç›k›lmas› Eskiflehirlilere verdi¤imiz sözleri tutu-
¤umuzun en önemli göstergesidir. Her zaman
yan›m›zda olan, bizlere güvenen tüm hemflehrile-
rime teflekkür borçluyum. ‹halesini de yapt›¤›m›z
ve çok yak›nda inflaat çal›flmalar›n›n bafllayaca¤›
projenin tüm kente hay›rl› olmas›n› diliyorum”
fleklinde konufltu.

Büyükflehir Belediyesi, dört y›ldan beri Devlet Planlama Teflkilat›'n›n yat›r›m programlar›na al›nmayarak engel-
lenen ve Eskiflehir'in 20 mahalle ve bölgesini daha tramvay hizmetinden faydaland›racak Estram Uzatma Hatlar›
Projesi için dü¤meye bast›. Araçlar› ve raylar› daha önce temin edilen parça kredilerle al›nan 18 Kilometrelik
Tramvay Uzatma Hatlar› Yap›m ‹fli'nin ihalesi, Büyükflehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yap›ld›.

ESTRAM HATLARI UZATMA   PROJES‹NE START VER‹LD‹

Estram hatlar›n›n uzat›lmas› pro-
jesinin bafllamas› nedeniyle,
Emek - 71 Evler, Yenikent - Çan-
kaya ve Bat›kent - Çaml›ca hat-
lar›nda yap›lan an› tafl› yerlefltir-
me ve ilk ray kayna¤›n› Baflkan
Büyükerflen mahalle sakinleriyle
birlikte gerçeklefltirdi.
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B üyükflehir Belediyesi Emek - 71 Evler, Çaml›-
ca - Bat›kent ve Yenikent - Çankaya tramvay
hatlar›n›n yap›m›nda kullan›lacak raylar› da te-

min etti. Ray temini ihalesi alan firma, 60 bin metre-
nin üzerinde ray› Polonya’dan Eskiflehir’e getirerek
Büyükflehir Belediyesi’e teslime bafllad›.

Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen “Bugüne kadar söz verdi¤im projele-
rimizi fazlas›yla getirdim. Tramvay›n yeni böl-
gelere uzat›lmas› için de söz verdim, engelle-
melere ra¤men bu projemizi de yaflama geçi-
riyoruz. Yeni tramvay hatlar›n›n araçlar›ndan
sonra raylar› da Eskiflehir'e gelmeye bafllad›.
Tramvay hizmetinden faydalanacak yaklafl›k
20 mahalle ve bölge ça¤dafl, h›zl› ve konforlu
ulafl›ma sahip olacak” dedi.

Yeni gelen tramvay raylar›n› gören mahalle sakin-
leri “Gördü¤ünüz gibi Estram mahallemize ge-
liyor. Say›n Baflkan, bizlere verdi¤i sözü tutu-
yor. Gerçek projelerle bize hizmet getiriyor.
Fazla söze gerek yok. Teflekkürler Büyüker-
flen” fleklinde konufltular.

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’N‹N EMEK - 71 EVLER, ÇAMLICA - BATIKENT VE YEN‹KENT - ÇANKAYA TRAMVAY 
HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ALDI⁄I RAYLAR ESK‹fiEH‹R’E GET‹R‹LEREK DEPOYA ALINMAYA BAfiLADI. 

YEN‹ HATLARDA KULLANILACAK RAYLAR DA HAZIR

A   PROJES‹NE START VER‹LD‹

BATIKENT - ÇAMLICA
HATTI

YEN‹KENT - ÇANKAYA
HATTI

EMEK - 71 EVLER
HATTI
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B üyükflehir Belediyesi'nden, Emni-
yet Müdürlü¤ü'nden, fiehir Planc›-
lar› Odas›'ndan, Anadolu Üniver-

sitesi'nden ve Osmangazi Üniversite-
si'nden, yetkili kiflilerin kat›l›m›yla düzen-
lenen Bisikletle Bütünleflik Ulafl›m
Planlamas› Çal›fltaylar› Büyükflehir
Belediyesi'nde yap›ld›. Dünyan›n bir-

çok kentine bisikletle ulafl›m konu-
sunda dan›flmanl›k hizmeti veren
Interface of Cycling Expertise
(ICE) ile Sürdürülebilir Ulafl›m
Merkezi (EMBARQ-SUM Tür-
kiye) iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
çal›flmalara, aralar›nda Hollan-
da Kraliyet Elçili¤i Ekonomi
ve Ticaret Müflaviri David M.
Naves da kat›ld›. Çal›fltaylar
kapsam›nda örnek uygulama
olarak bisikletle flehir turu ya-
pan çal›fltay kat›l›mc›lar›, olas›
bisiklet yolu güzergâhlar›n›
de¤erlendirdi. 
Proje ile ilgili aç›klama yapan

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen,

petrolle çal›flan araçlar›n hem ha-
va kirlili¤ine hem de gürültüye yol

açt›¤›na dikkat çekerek “Büyükfle-
hir Belediyesi olarak, flehir içi

ulafl›mda lastik tekerlekli araçlar
yerine bisiklet kullan›m› üzerine ça-
l›fl›yoruz. Bu çal›flmada Avrupa Bir-
li¤i Fonlar›'ndan yararlan›yoruz. Bi-

sikleti, flehir içi ulafl›mda en çok
kullanan ülke olan Hollanda'dan da
dostlar›m›z bize destek vermek için
Eskiflehir’e geldiler. Ülkemizde de
vatandafllar›m›z›n bisiklet kullan-
malar› hem sa¤l›klar›na hem de
ekonomik aç›dan bütçelerine katk›
sa¤layacakt›r. Bu sayede, egsoz
gazlar› da flehir içinde azalacakt›r.
Bu çal›flmayla, Türkiye'de örnek fle-
hir olarak gösterilen Eskiflehir,
önemli bir vas›f daha kazanacak”

fleklinde konufltu.

Projeye destek vermek üzere Eskifle-
hir'e gelen Hollanda Kraliyet Elçili¤i Eko-
nomi ve Ticaret Müflaviri David M. Na-
ves ise, Hollanda'da ifline giderken bisik-
let kulland›¤›n› belirterek “6 ayd›r Tür-
kiye'de görev yap›yorum. Fakat, ilk
defa bu etkinlik sayesinde kendimi
evimde gibi hissettim. 

Bu projeyi en k›sa zamanda haya-
ta geçirmek için gereken deste¤i
verece¤iz” dedi.

D‹⁄ER KENTLERE
ÖRNEK OLACA⁄IZ

Büyükflehir Belediyesi kent içi ulafl›mda bisiklet kullan›m›n›n Avrupa kent-
lerindeki gibi yayg›nlaflt›r›lmas› ve gerekli düzenlemelerin yap›lmas›na ama-

c›yla uzman kurulufllar nezaretinde, Eskiflehir'den ilgili birçok kurumun kat›l›m›y-
la Bisikletle Bütünleflik Ulafl›m Planlamas› Çal›fltay› düzenledi.

Kent içi ulafl›mda bisiklet kullan›m›n›n altyap›s›n› haz›rlamak 
için Büyükflehir Belediyesi’nde ‹l Emniyet Müdürlü¤ü’nden 

Üniversitelere ilgili kurumlar›n kat›l›m›yla toplant›lar yap›ld›.

Ulafl›m uzmanlar› bisiklet çal›fltaylar› sonras›nda kent genelinde bisikletle dolaflt›lar.

KENT ‹Ç‹ ULAfiIMDA YEN‹ B‹R PROJE: B‹S‹KLET KULLANIMI
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‹
stanbul Onkoloji Destek Derne¤i'nce yurt ge-
nelinde 7 bölgede gerçeklefltirilen “Tuvalim-
den Hücrene Bir Renk” isimli sosyal proje-

nin Eskiflehir aya¤› Büyükflehir Belediyesi'nin kat-
k›lar›yla Haller Gençlik Merkezi'nde yap›ld›.

Eskiflehirli ressamlar Selçuk Karabüyük, R›d-
van Özgür ve Özge Öner, kemoterapi alan
hastalara psikolojik destek amac›yla düzenlenen
Tuvalimden Hücrene Bir Renk projesinde yer al-
d›lar. 

‹stanbul Onkoloji Destek Derne¤i'nin (Psikoon-
koterapi Derne¤i) Türkiye genelinde ‹stanbul, ‹z-
mir, fi›rnak, Van, Ordu, Antalya ve Eskiflehir'de
düzenledi¤i Tuvalimden Hücrene Bir Renk projesi
kapsam›nda ressamlar›n yapt›¤› tablolar kanser te-
davisi gören hastalara ulaflt›r›ld›. Eskiflehirli res-
samlar tablolar›n› tamamlayarak ‹stanbul Onkoloji
Destek Derne¤i'ne gönderdiler.

27. Ayd›n Do¤an Uluslararas› Karikatür Ya-
r›flmas›na kat›larak, derece alan ya da sergilen-
meye de¤er bulunan 80'e yak›n karikatür Eski-
flehirliler'in be¤enisine sunuldu. Ayd›n Do¤an
Vakf› ve Büyükflehir Belediyesi iflbirli¤iyle dü-
zenlenen serginin aç›l›fl›na, Ayd›n Do¤an Vakf›
Yürütme Kurulu Baflkan› Candan Fetvac›, Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen ile Tepebafl› Belediye Baflkan› Ahmet
Ataç ve çok say›da davetli kat›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Baflkan Büyüker-
flen, karikatürün insanlar› güldürerek düflündüren
önemli bir sanat dal› oldu¤una dikkat çekti. Büyüker-
flen, “Karikatür sanatç›lar› taraf›ndan çizilen
her eser antik eflya de¤erindedir. Dünyada
baflka hiçbir ülkede böylesine genifl bir kari-
katür koleksiyonu yok. Say›n Ayd›n Do¤an ve
Ayd›n Do¤an Vakf› çal›flanlar› her sene bu or-

ganizasyon için büyük emek sarf ediyor. On-
lar sayesinde dünyan›n en önemli karikatür
eserlerini görme f›rsat›n› yakal›yoruz. Bu ve-
sile ile Say›n Ayd›n Do¤an baflta olmak üze-
re, tüm vak›f çal›flanlar›na ve eme¤i geçen
herkese yürekten teflekkür ediyorum” fleklinde
konufltu.

RESSAMLARDAN
ANLAMLI ÇALIfiMA

ÖDÜLLÜ KAR‹KATÜRLER
ESK‹fiEH‹R’DEYD‹

E skiflehir, Büyükflehir Belediye-
si'nce bir biri ard›na düzenlenen
uluslararas› sanat organizasyonla-

r›na ev sahipli¤i yap›yor. 
“Eskiflehir'de Frans›z Günleri”

ad› alt›nda ilki geçti¤imiz y›l yap›lan sa-
nat etkinliklerinin ikincisi bir dizi etkin-
likle gerçeklefltirildi. 

Cam Sanatlar› Müzesi Çocuk Sahne-
si'nde “Küçük Prens” adl› tiyatro oyu-
nuyla bafllayan etkinlikler kapsam›nda
“Versailles'de Müzik” adl› resim ser-

gisi aç›ld›. Büyükflehir Belediyesi
Senfoni Orkestras›, Frans›z fief
Dominique Fanal yönetiminde,
Soprano Carole Marais ve Keman
Sanatç›s› Vinh Pham eflli¤inde özel
bir konser verdi. 

Etkinliklere Fransa Büyükelçi-
li¤i Maslahatgüzar› Vincent
Guerend, Fransa Büyükelçili-
¤i Kültür Müsteflar› Jean Luc
Meslin ile Büyükflehir Beledi-

ye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen'in de bulundu¤u çok say›da
davetli kat›ld›. 

Sergi aç›l›fl›nda Baflkan Büyükerflen
ve Maslahatgüzar Guerend birer ko-
nuflma yapt›lar. Baflkan Büyükerflen
konuflmas›nda Eskiflehir ile Fransa ara-
s›ndaki kültür sanat iliflkilerinin h›zla
geliflti¤ini vurgulad›. 

Fransa Büyükelçili¤i'nin, Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan dü-
zenlenen Uluslararas› Çocuk Tiyatrola-
r› Festivali'ne çok büyük katk› sa¤lad›¤›-
n› da hat›rlatan Büyükerflen “ Fransa
ile sanat iflbirliklerimizi daha da

ileriye götürmek arzusunday›z.
Bizlere bu konuda çok büyük kat-
k› sa¤layan Fransa Büyükelçisi
Say›n Bernard Emié baflta olmak
üzere Maslahatgüzar Say›n Gue-
rend'e, Kültür Müsteflar› Say›n
Meslin'e flükranlar›m› sunuyo-
rum” dedi.

Eskiflehir ile Fransa Büyükelçili¤i ara-
s›ndaki iliflkilerin y›llar öncesine dayan-
d›¤›n› belirten Maslahatgüzar Guerend
ise Büyükflehir Belediyesi Senfoni Or-
kestras›'n›n y›llard›r birçok Frans›z Sa-

natç› ile konserler verdi¤ini, flehir tiyat-
rolar›n›n Frans›z yazarlar›n oyunlar›n-
dan örnekler sahneledi¤ini hat›rlatt›.
Kültür sanat aktiviteleriyle Eskiflehir ile
Fransa aras›nda bir dostluk köprüsü
olufltu¤una dikkati çeken Guerend “
Türkiye'nin kültür sanat yönün-
den en aktif flehirlerinden olan
Eskiflehir ile yeni sanat projelerin-
de de iflbirliklerimiz sürecek. Sa-
y›n Büyükerflen'e  bizlere göster-
dikleri yak›n ilgiden ötürü teflek-
kür ediyorum” dedi. 

Büyükflehir Belediyesi'nin Frans›z Kültür Merkezi iflbirli¤iyle ilkini geçen y›l dü-
zenledi¤i “Eskiflehir'de Frans›z Günleri”nin ikincisi yap›ld›. Yaklafl›k 2 hafta bo-
yunca Eskiflehir, birbirinden renkli sanat etkinliklerine ev sahipli¤i yapt›.

ESK‹fiEH‹R'DEN FRANSA'YA SANAT KÖPRÜSÜ

DEMOKRAS‹ VE ÖZGÜRLÜK
ANITI YEN‹ YER‹NDE

18 y›l önce Köprübafl›’nda yer
alan ancak ifl makinesinin ver-
di¤i hasar nedeniyle kald›r›lan
Demokrasi ve Özgürlük An›t›
Büyükflehir Belediyesi taraf›n-
dan onar›ld›ktan sonra Kent
Park’taki yeni yerine konuldu. 

Candan Fetvac›, Büyükerflen ve Ataç
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A nadolu Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi'nin de katk›
sa¤lad›¤› Büyükflehir Belediyesi

1. Uluslararas› Tafl Heykel Sempoz-
yumu’nda Gürcistan, Avustralya, ‹tal-
ya, Çin ve Türkiye'den kat›lan heykel-
t›rafllar, büyük mermer bloklar› 20
gün boyunca yontarak, birer sanat
eserine dönüfltürdü. 

Fabrikalar Bölgesi'nde oluflturulan
sempozyum alan›nda çal›flan heykelt›-
rafllar›n eserleri burada düzenlenen
aç›l›fl töreniyle Eskiflehirlilerin be¤eni-
sine sunuldu. 

Törende konuflan Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen, sanat›n çok zorlu ve köklü bir
u¤rafl› alan› oldu¤unu vurgulayarak,
“Sanat güzellikler alemidir. Eski-
flehir'i bu güzelliklerle tan›flt›r-

mak hedeflerimden biriydi. Bunu
baflard›k. Eskiflehir, yurt d›fl›nda
dahi heykeller flehri olarak bilini-
yor. Eskiflehir'e gelenler hat›ra
foto¤raflar›n› heykellerin önünde
çektiriyor. Bu da gösteriyor ki,
Eskiflehir sanat›n ve kültürün
baflkenti oluyor. Her y›l tekrarla-
yaca¤›m›z Tafl Heykel Sempoz-
yumu da Eskiflehir'in sanat zen-
ginli¤ine çok büyük katk›lar sa¤-
layacakt›r. 

Sempozyum boyunca yap›lan
heykelleri, parklar›m›za koyaca-
¤›z. Sempozyuma kat›lan tüm
heykelt›rafllara flahs›m ve Eskifle-
hirliler ad›na flükranlar›m› sunu-
yorum” dedi.

ESK‹fiEH‹R'E 10 YEN‹ HEYKEL DAHA
Büyükflehir Belediyesi 1. Uluslararas› Eskiflehir
Tafl Heykel Sempozyumu düzenledi. Baflkan Bü-
yükerflen, yerli ve yabanc› heykelt›rafllar›n büyük
mermer bloklar› yontarak yapt›klar› heykellerin
Eskiflehir'in parklar›na yerlefltirilece¤ini söyledi.

Sempozyuma kat›lan sanatç›lara Baflkan Büyükerflen taraf›ndan kat›l›m belgesi
verilirken, yap›lan heykeller Eskiflehirliler’in be¤enisine sunuldu. 
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ESK‹fiEH‹R
Ç‹N’DE

TANITILDI

E skiflehir'in turizm de¤erlerinin
yurtd›fl›nda tan›t›lmas›na yönelik
önemli bir uluslararas› organizas-

yonda yer alan Büyükflehir Belediyesi,
Changzhou Belediyesi'nin daveti üzeri-
ne 2011 Changzhou Uluslararas› Tu-
rizm Festivali'ne kentimizi tan›tan sergi-
ler ve bir delegasyonla kat›ld›.

Festival, Changzho'nun görkemli
parklar›ndan Central Lawn Red Plum
Park'ta gerçeklefltirilen ve Changzhou
Belediye Baflkan› Wang Weicheng ile
Çin Hükümet yetkililerinin konuk dele-
gasyonlar› karfl›lad›klar› muhteflem bir
seremoniyle bafllad›. Festivale, Türki-
ye'nin fiangay Baflkonsolosu Deniz Eke
de kat›larak baflkanl›¤›n› Büyükflehir Be-

lediyesi Meclis Üyesi Ertan Koflarsoy'un
yapt›¤› Eskiflehir delegasyonunun ya-
n›nda yer ald›.

Büyükflehir Belediyesi, festival alan›n-
da oluflturdu¤u tan›t›m stand›nda Eski-
flehir'i el sanatlar›ndan, yöresel lezzetle-
rine birçok yönüyle gerek Çin Halk›'na
gerek konuk ülkelerin delegasyonlar›na
tan›tma f›rsat› buldu. Büyük be¤eni top-
layan Eskiflehir stand›nda Eti Çikola-
ta'n›n Eskiflehir için özel üretti¤i resimli
Eskiflehir çikolatalar› da büyük ilgi gö-
rürken, Türk Hava Yollar› da tan›t›ma
promosyon ürünleriyle destek verdi.

200'ün üzerinde yabanc› kat›l›mc›n›n
yer ald›¤› 2011 Changzhou Uluslarara-
s› Turizm Festivali'nin kat›l›mc› ülkeler

aras›nda turizm faaliyetlerini bafllatmak
için büyük bir f›rsat yaratt›¤›n› belirten
Ertan Koflarsoy  “Festival Chang-
zhou ve kardefl flehirlerinin birbi-
rini yak›ndan tan›mas›na olanak
sa¤lad›. Eskiflehir'i bütün turizm
de¤erleriyle en iyi flekilde tan›tt›-
¤›m›za inan›yorum. Kat›l›mc›lar›n
Eskiflehir'e gösterdikleri yo¤un il-
gi ve be¤enileri bizleri çok sevin-
dirdi” dedi. 

Uluslararas› Turizm Festivali kapsa-
m›nda, oldukça genifl kat›l›ml› bir de fo-
rum yap›ld›. Changzhou ile kardefl fle-
hirleri aras›ndaki turizm sektöründe ifl-
birliklerinin gelifltirilmesi konulu foru-
ma Eskiflehir Delegasyonu da iki ayr›
sunumla kat›ld›. Eskiflehir ad›na ilk su-
numu turizm iflletmecisi Serpil Çamo¤-
lu gerçeklefltirdi. Konuk heyetlere Eski-
flehir'deki turizm hareketleri ve potansi-
yeli konusunda ayr›nt›l› bilgiler veren

Çamo¤lu'nun ard›ndan Büyükflehir Be-
lediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Bafl-
kan› Jale Nur Süllü de Eskiflehir'i konuk
ülke delegasyonlar›na ve Çinli yetkilile-
re bütün güzellikleriyle anlatt›. 

Eskiflehir delegasyonunca forum ala-
n›nda bir de tan›t›m stand› haz›rland›.
Forum alan›nda ayr›ca Anadolu Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Zehra Çobanl›'n›n organize
etti¤i karma seramik sergisi de aç›ld›.

Sunufl sonras› foruma kat›lan birçok
delegasyon Eskiflehir ile kardefl flehir
olmak istediklerini ifade etti. Yaklafl›k 5
saat süren forumun ard›ndan Serpil
Çamo¤lu'nun sahibi oldu¤u Yöre Tu-
rizm Seyahat Acentesi ile Changzhou
flehri turizm ofisi aras›nda turizm ala-
n›nda sosyal, ekonomik ve kültürel et-
kinlikleri gelifltirmek iki kent aras›nda
güvenli turizm iflbirli¤ini sa¤lamak için
anlaflma imzaland›.

Büyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'in kardefl flehri olan
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Changzhou Belediyesi tara-
f›ndan, Changzhou'nun dünya çap›ndaki 11 kardefl
flehrinin kat›l›m›yla düzenlenen Uluslararas› Turizm
Festivali'nde Eskiflehir’i bütün güzellikleriyle tan›tt›.

Changzhou’nun Kanal 5 isimli sanat kompleksinde düzenlenen foruma 
200’ün üzerinde yabanc› yetkili kat›ld›.

Festival alan›nda aç›lan Eskiflehir stand› büyük ilgi gördü.
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B üyükflehir Belediyesi, Eskiflehir’in sanat kenti kim-
li¤ine çok büyük katk›lar sa¤layacak önemli bir or-
ganizasyona daha imza att›. Türkiye’nin ilk opera

ve bale günleri  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤iyle  Eskiflehir’de yap›ld›. Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Mersin, Ankara, Samsun, An-
talya ve ‹zmir Operalar›’n›n  kat›ld›¤› ve 15 gün süren
opera ve bale günlerinde 4. Murat, Cem Sultan, Ka-
racao¤lan ve Aflk-› Memnu operalar›, Güldestan Mo-
dern dans gösterisi ve Kösem Sultan balesi Eskiflehirli-
lerle bulufltu. Gösterilere Eskiflehirliler büyük ilgi gösterdi.

1. Ulusal Eskiflehir Opera ve Bale Günleri nedeniyle
aç›klama yapan Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerflen, Eskiflehir'in ulusal ölçekte ve Türki-
ye'de ilk kez gerçeklefltirilen önemli bir sanat organizas-
yonunu daha baflar›yla tamamlad›¤›n› vurgulad›. 1. Ulu-
sal Eskiflehir Opera ve Bale Günleri'nin Eskiflehir'in
Anadolu'nun kültür sanat kenti kimli¤ine çok büyük kat-
k›lar sa¤lad›¤›n› da ifade eden Baflkan Büyükerflen “Es-
kiflehir pek çok alanda oldu¤u gibi kültür sanat
alan›nda da örnek bir projeyi daha baflar›yla ta-
mamlam›flt›r. 1. Ulusal Eskiflehir Opera ve Bale
Günleri'ne Say›n Genel Müdür Rengim Gökmen
Türkiye’de bir ilk olarak tan›mlad›. Bu etkinli¤i

ileri y›llarda daha da gelifltirip geleneksel hale
dönüfltürmeyi istiyoruz. Eskiflehir bu yönüyle de
Anadolu'nun di¤er kentlerine örnek olacakt›r.
Bu baflar›l› sanat etkinli¤inin gerçekleflmesini
sa¤layan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
Rengim Gökmen baflta olmak üzere, Devlet
Opera ve Balesi'nin tüm yöneticileri, flube mü-
dürleri, sanatç›lar› ve teknik ekibine Eskiflehirli-
ler ad›na teflekkür ve flükranlar›m› sunuyorum.
Türk Opera ve Balesi'nin zenginleflmesine eser

üreterek katk› sa¤layan herkese de ayr›ca teflek-
kür ediyorum. Bugün aram›zda olmayan
sanatç›lar›m›z› da sayg›yla an›yorum” dedi.

Baflkan Büyükerflen’den sonra söz alan Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen ise Türk Ope-
ra ve Bale hayat›n›n kültür devrimi yapma yolunda 1934
y›l›nda Atatürk'ün talimat›yla bafllad›¤›n› hat›rlatarak, ope-
ran›n yaln›z bat› ülkelerine de¤il tüm Dünya'ya ait evren-
sel bir sanat dal› oldu¤unu vurgulad›. 

Gökmen “1934 y›l›ndan 2011'e kadar nelerin
ortaya ç›kt›¤›n› Eskiflehir'de sergileme f›rsat› bul-
duk. Eskiflehir, Türkiye'de bir kültür sanat vahas›
olma yolunda çok büyük ad›mlar at›yor. Nüfusa
oranla Türkiye'nin en geliflmifl sanat kenti olan
Eskiflehir'de olmam›z tesadüf de¤ildir. Evrensel
düzeyde, Türk Operas›'n›n tüm ürünleri Eskifle-
hir'de bir arada sahnelendi. Art›k Türk Operas›
hakk›nda fikir edinmek isteyenler Eskiflehir'e ba-
kacaklar. Say›n Büyükerflen'i sanata verdi¤i
önemden dolay› kutluyorum. Eskiflehir'de bafllat›-
lan bu büyük organizasyonun ileriki y›llarda, Es-
kiflehir'in önderli¤inde geliflerek tüm yurda yay›l-
mas›n› temenni ediyorum” fleklinde konufltu.

Büyükflehir Belediyesi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle Türkiye’de ilk kez opera ve bale
günleri düzenledi. Eskiflehirliler Türk opera ve balesinin birbirinden görkemli 6 eserini izleme f›rsat› buldular.

Baflkan Büyükerflen Genel Müdür Gökmen

ESK‹fiEH‹R’DE
B‹R ‹LK DAHA...
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B üyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'e
bir kültür sanat yat›r›m› daha ka-
zand›rd›. Bu sene 10. kurulufl y›l-

dönümünü kutlayan fiehir Tiyatrolar›'n›n
Büyükflehir Belediyesi Sultandere Sosyal
Hizmetler ve Kültür Merkezi'nde yer
alan yeni sahnesi semt sakinlerinin da-
vetli oldu¤u törenle aç›ld›. Sahnenin aç›-
l›fl kurdelesini Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-

flen ve 75. Y›l Mahalle Muhtar›
Emine Karakufl birlikte kesti.

Aç›l›fl konuflmas› yapan Baflkan Büyü-
kerflen Büyükflehir Belediyesi fiehir Ti-
yatrolar›'n›n kent merkezi d›fl›ndaki ilk
sahnesini açman›n mutlulu¤unu yaflad›k-
lar›n› ifade etti. 

Baflkan Büyükerflen “Sultandere
Sosyal Hizmetler ve Kültür Merke-
zimizde mesleki beceri kurslar›m›z
daha önce hizmete girmiflti. fiimdi
merkez içinde fiehir Tiyatrolar›m›-
z›n 6. sahnesini de hizmete açt›k.
Sahnenin tüm mahalle halk›na ve

kentimize hay›rl› olmas›n› diliyo-
rum. 

Sultandere'ye ayr›ca mahalle
gençleri için bir futbol sahas› aç-
may› planl›yoruz. Bunlar›n yan› s›-
ra, büyük bir market ve al›flverifl
merkezi içinde ihaleye ç›kaca¤›z.
Çeflitli engellemeler nedeniyle in-
flaat›na gecikmeli olarak bafllaya-
ca¤›m›z tramvay projemizin Emek -
71 Evler hatt›n› yaflama geçirdik-
ten sonra bu hatt› ileride Sultande-
re'ye kadar uzatmay› düflünüyo-
ruz” dedi.

Aç›l›fl›n ard›ndan Baflkan Büyükerflen
taraf›ndan fiehir Tiyatrolar›'nda 10. y›l›n›
dolduran sanatç› ve teknik ekibe birer
plaket verildi.

Aziz Nesin'in be¤enilen oyunu Azizlik-
ler ile aç›lan ve 175 kiflilik koltuk kapasi-
tesine sahip olan sahne Eskiflehir'in kül-
tür sanat hayat›n›n flehrin farkl› bölgele-
rine yayg›nlaflmas› noktas›nda önemli
bir hizmeti üstlenecek.  

fiEH‹R T‹YATROLARI YEN‹ SAHNELER‹YLE SEMTLERE YAYILIYOR

SULTANDERE SAHNESi AÇILDI

F
›rat Yükselir ve Yavuz Bin-
göl'in besteledi¤i eseri çalan
Büyükflehir Belediyesi Senfo-

ni Orkestras›’nda 60 müzisyen, 20
de teknik ekip olmak üzere 80 ki-
flilik bir kadro yer ald›.

72. Ko¤ufl filminin fragman›n
müzikleri surround olarak kayde-
dildi ve böylece Türkiye'de ilk kez
bir senfoni orkestras› taraf›ndan

canl› kay›tla müzik yap›lm›fl oldu.
Orhan Kemal'in unutulmaz eseri

olan 72. Ko¤ufl'un Ayfer Tunç'un
kaleminden sinemaya uyarlamas›n-
da Hülya Avflar, Yavuz Bingöl, Ke-
rem Al›fl›k, Songül Öden, Ahmet
Mekin, Civan Canova, Devrim Sal-
to¤lu, Nursel Köse, Ayça Damgac›,
Volga Sorgu, Zeynel Karaca ve da-
ha birçok dev isim rol ald›. 

Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›'n›n alt›nc› 
sahnesi, 75. Y›l (Sultandere) Mahallesi'nde fiehir 
Tiyatrolar› repertuar›n›n sevilen oyunlar›ndan
“Azizlikler” ile bölge halk›n›n hizmetine girdi.

SENFON‹ ORKESTRAMIZDAN TÜRK‹YE’DE B‹R ‹LK
Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras› ulusal çapta
önemli bir baflar›ya daha imza att›. Orhan Kemal'in unu-
tulmaz eseri 72. Ko¤ufl'un sinema uyarlamas›n›n fragman
müzikleri Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras› tara-
f›ndan Türkiye'de ilk kez canl› olarak kay›t edildi. 
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B üyükflehir Belediyesi'nin
flehrin dört bir yan›na yay›-
lan Meslek Edindirme ve

E¤itim Merkezleri bir e¤itim döne-
mini daha baflar›yla tamamlad›.
Bu merkezlerde verilen kurslar-
dan olan seramik ile resim ve eb-
ru kursuna kat›lanlar, y›l boyunca
ald›klar› e¤itimle ürettikleri eserler
için y›l sonu sergisi açt›lar. 

Sergilerin aç›l›fllar›na kat›larak
kursiyerlerle bir araya gelen Bü-
yükflehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Baflkan› Jale Nur
Süllü, Büyükflehir Belediyesi'nin

mesleki beceri ve e¤itim kurslar›-
n›n her y›l binlerce insana e¤itim
verdi¤ini hat›rlatarak “Büyükfle-
hir Belediyesi olarak, mesleki
beceri kurslar›m›za büyük
önem veriyoruz. 

Sultandere'den Odunpaza-
r›'na, Emek'ten fieker Mahal-
lesi'ne dört bir yana yay›lan
kurslar›m›za kat›lanlar›n y›l
boyunca üretti¤i el eme¤i
eserleri y›lsonu sergileriyle
halk›m›z›n be¤enisine sun-
duk” dedi. 

fiEH‹TL‹KLER Ç‹ÇEK
BAHÇES‹NE DÖNÜfiTÜ

B üyükflehir Belediyesi, flehitle-
rimize olan minnet duygular›-
m›z› bu sene de çiçeklerle yi-

neledi. Büyükflehir Belediyesi ve
Garnizon Komutanl›¤› iflbirli¤i ile ya-
p›lan çal›flmalarla ilimizde bulunan
flehitlikler adeta çiçek bahçesine dö-
nüfltürüldü. Viflnelik ve Kanl›p›nar
fiehitliklerinde çal›flma gerçekleflti-
ren ekipler, Büyükflehir Belediyesi
üretim tesislerinde yetifltirilen binler-
ce çiçek fidelerini flehitlerimizin ebe-
di istirahatgahlar›na diktiler. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Eski-

flehirli flehitlerimize flükran ve min-
net duygular›n›n bir ifadesi olarak
flehitliklerde her sene düzenli flekilde
çiçeklendirme çal›flmas› gerçeklefltir-
diklerini ifade etti. Baflkan Büyüker-
flen “Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için
can›n› veren aziz flehitlerimiz ve
onlar›n bizlere emaneti olan ai-
leleri için ne yapsak azd›r. Tür-
kiye'nin birli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›
için can›n› veren tüm flehitleri-
mizi de bir kez daha sayg› ve
minnetle an›yoruz” fleklinde ko-
nufltu.

B
üyükflehir Belediyesi önceki y›llarda oldu-
¤u gibi bu y›l da ‹flçi Emeklileri Derne¤i
üyelerine uygun ödeme koflullar› ile kömür

sat›fl› yapacak. Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, her sene oldu¤u
gibi bu sene de ‹flçi Emekli Dul ve Yetimleri'ne
uygun fiyatla, kükürt oran› düflük, kaliteli ithal kö-
mür vermekten mutluluk duyduklar›n› ifade etti.
Artan ekonomik zorluklar› göz önünde bulundu-
rarak, emekli vatandafllar›m›z›n geçim s›k›nt›lar›-

n› bir nebze olsun hafifletme gayretinde oldukla-
r›n› vurgulayan Büyükerflen “‹mzalad›¤›m›z
anlaflman›n iflçi emeklileri ile dul ve yetim-
lerine hay›rl› u¤urlu olmas› dile¤iyle gös-
terdikleri gayretten ötürü Dernek Baflkan›
Say›n Arif Duru'ya, dernek yönetimine ve
Büyükflehir Belediyesi Kömür Da¤›t›m Ko-
misyonu Baflkanl›k ve üyelerine teflekkür
ediyorum ” dedi.

‹flçi Emeklileri Derne¤i Baflkan› Arif Duru da,
“Temsil etti¤im binlerce üyem ad›na Say›n
Büyükerflen'e bizlere gösterdi¤i ilgiden
ötürü teflekkür ediyorum. Her sene oldu-
¤u gibi bu sene de Büyükflehir Belediyemi-
zin uygun fiyatl› ve ödeme koflullu kömür
sat›fl› emeklilerimizin bütçesine katk› sa¤-
layacakt›r. Üyelerimize kömürlerini bir an
önce almalar›n› tavsiye ediyorum” dedi.  

Büyükflehir Belediyesi ile ‹flçi Emeklileri Derne¤i aras›nda, dernek üyesi emekli, dul ve yetimlere uygun
fiyatla ve taksitle, kalorisi yüksek, kaliteli ithal ve yerli kömür sat›fl›n› öngören protokol imzaland›. 

EMEKL‹N‹N KÖMÜRÜ Y‹NE BÜYÜKfiEH‹R'DEN

Protokole göre dernek üyeleri için
kömür ton fiyatlar› ve vade seçenekleri 

peflin
fiyat›

4 ay
vadeli

5 ay
vadeli

6 ay
vadeli

‹thal Portakal
Kelle Kömürü 525 lira 545 lira 550 lira 555 lira

Ceviz Kömürü 465 lira 485 lira 490 lira 495 lira

Soma +18
Lavar Kömürü 380 lira 400 lira 405 lira 410 lira

EL EME⁄‹ ÜRÜNLER BE⁄EN‹YE SUNULDU
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P orsuk Çay› bir kez da-
ha renkli bir etkinli¤e
ev sahipli¤i yapt›. Es-

kiflehir'de yaflayan vatandafl-
lar›n kendi aralar›nda kur-
duklar› 42 tak›m›n kat›ld›¤›
Eskiflehir Dragon fienli¤i'nin

Büyükflehir Belediyesi Ma-
muca Göleti'nde gerçekleflti-
rilen elemelerinin ard›ndan
dereceye giren 14 tak›m
Porsuk Çay›'nda yar›flt›. Bir-
birinden zevkli mücadelelere
sahne olan yar›fllarda birinci-

li¤i Makine Mühendis-
leri Odas› tak›m›, ikin-
cili¤i Eurolingua Sen-
kronize ‹fller tak›m›,
üçüncülü¤ü de Osman-
gazi Üniversitesi Da¤-

c›l›k Kulübü tak›m› kazand›.
Yar›fllara, Eskiflehirliler ka-
dar, hafta sonu nedeniyle
Eskiflehir turlar›na kat›lan tu-
rist gruplar› da yo¤un ilgi
gösterdiler ve yar›fllar› büyük
bir keyifle izlediler. 

PORSUK DRAGONLARLA RENKLEND‹PORSUK DRAGONLARLA RENKLEND‹

Büyükflehir Belediyesi ve ESK‹ Spor Kulübü'nün
ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen Eskiflehir Dra-
gon Yar›fllar› fienli¤i, Porsuk Çay›'nda yap›ld›.
Yar›fllara Eskiflehirliler büyük ilgi gösterdi.

Porsuk Çay› Büyükflehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinliklerle Eskiflehir’in sosyal yaflam›na renk kat›yor

2010 y›l›nda kurulan Büyük-
flehir Belediyesi ESK‹ Spor Ku-
lübü Y›ld›z Erkek Hentbol tak›-
m›, k›sa sürede çok önemli bir

baflar›ya imza att›. Eskiflehir
Y›ld›zlar Ligi'nde son maç›nda
Anadolu Üniversitesi tak›m›n›
yenen ESK‹ Spor, yenilgisiz

flampiyon oldu.
Genç hentbolcular birincilik

kupas›n›, Porsuk Spor Salo-
nu'nda yap›lan törenle ald›lar.
Tören sonras› flampiyon spor-
cular› kutlayan ESK‹ Spor Kulü-
bü Baflkan› O¤uzhan Özen
yapt›¤› aç›klamada Eskispor'un
her geçen gün birbirinden
önemli baflar›lara imza atmaya
devam etti¤ini belirterek
“Hentbol ve atletizm gibi
branfllar›n yan› s›ra su
sporlar›nda da önemli ça-
l›flmalar gerçeklefltiriyoruz.
Kano tak›m›m›z çal›flmala-
r›n› aral›ks›z sürdürüyor.
Eskiflehirliler'in su sporlar›-
na olan ilgisi her geçen gün
daha da art›yor” fleklinde ko-
nufltu.

Büyükflehir Belediyesi Eskispor Kulübü Y›ld›z
Erkek Hentbol tak›m›, Eskiflehir Y›ld›zlar Ligini
yenilgisiz tamamlayarak flampiyon oldu.

B üyükflehir Belediyesi Eskis-
por Kulübü Y›ld›z Erkek
Hentbol tak›m› sporcusu

Ak›n Cera, A Y›ld›z Milli Tak›m›’na
ça¤r›ld›. 

Eskiflehir Y›ld›zlar Ligi'ni birinci
s›rada tamamlama baflar›s›n› gös-
teren Büyükflehir Belediyesi Eskis-
por Kulübü Y›ld›z Erkek Hentbol
tak›m›nda Milli Tak›m Gururu ya-
fland›. Kulübün baflar›l› sporcula-
r›ndan Ak›n Cera, Türkiye Hent-
bol Federasyonu taraf›ndan Milli
Tak›m kamp›na, ard›ndan da
Uluslararas› turnuvaya kat›-
lan Milli Tak›m Kadro-
su’na davet edildi. 

Ak›n
Cera

ESK‹SPOR NAMA⁄LUP fiAMP‹YON
ESK‹SPOR'DAN
M‹LL‹ GURUR

            



16ilan

Yaz› ‹flleri Müdürü:
Kemal YILMAZER

Sayfa düzeni ve haz›rl›k:
Deniz KAPLAN
Evren ÇEL‹KEL

‹letiflim Adresi:

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Bas›n Bürosu

Arifiye Mah. ‹ki Eylül Cad. No:53 ESK‹fiEH‹R 

Tel: (0.222) 220 42 32-218  e-mail: haber@eskisehir-bld.gov.trHalkla ‹letiflim Bülteni

Eskiflehir Büyükflehir 
Belediyesi Bas›n Yay›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

ad›na sahibi:

O¤uzhan ÖZEN

‹fi‹N SIRRI BU !
‹Ç‹NDE ‹HT‹YACIM 
OLAN SA⁄LIKLI 
HER fiEY VAR...

              




