M‹LL‹ SAVUNMA BAKANI YILMAZ’DAN
BAfiKAN BÜYÜKERfiEN’E ÖVGÜ

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Duyuru Bülteni

Say› 25

Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret eden Milli
Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz, Büyükerflen isminin Eskiflehir ile bütünleflti¤ine vurgu yaparak
Baflkan Büyükerflen'i baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› kutlad›. Büyükerflen'e “hizmet heyecan›n›
kaybetme” dedi.
Haberi 3. sayfada

TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK UZAY EV‹ ESK‹fiEH‹R’DE FAAL‹YETE GEÇ‹YOR
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’N‹N YAPTIRDI⁄I MERKEZ‹N ‹LER‹ TEKNOLOJ‹
DONANIMI HACI ÖMER SABANCI VAKFI TARAFINDAN SA⁄LANDI

HER fiEY ÇOCUKLARIMIZ iÇiN
ESK‹fiEH‹RL‹ ÇOCUKLAR VE A‹LELER‹ UZAYIN DER‹NL‹KLER‹N‹ TANIYACAKLAR

Atatürk’ün havac›l›k ve uzayla ilgili olarak, 1936 y›l›nda Eskiflehir’de, ancak bir dehan›n sahip olabilece¤i görüflle, halk›m›za ve gençlerimize çizdi¤i hedefi dikkate alan Büyükflehir Belediyemiz yeni bir
projesini yak›nda hizmete sunuyor. Bu amaçla Bilim Kültür ve Sanat Park›’nda yapt›r›lan “Uzay Evi”nin
ileri teknolojisini Hac› Ömer Sabanc› Vakf›, Amerika ve ‹ngiltere’den temin etti.
Devam› Sayfa 8 ve 9’da

ilan
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ziyaretler

M‹LL‹ SAVUNMA BAKANI ‹SMET YILMAZ’DAN BÜYÜKERfiEN’E ÖVGÜ
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret eden Milli Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz,
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen isminin Eskiflehir ile bütünleflti¤ine vurgu yaparak Baflkan Büyükerflen'i baflar›l›
çal›flmalar›ndan dolay› kutlad›. Bakan Y›lmaz, Baflkan Büyükerflen'e “hizmet heyecan›n› kaybetme” dedi.
ir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Eskiflehir'e gelen
Milli Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret etti. Eski-

B

flehir Valisi Kadir Koçdemir ile Eskiflehir
Milletvekili Nabi Avc›, Savunma Sanayi
Müsteflar› Murad Bayar ile TEI ve TAI yöneticilerinin de kat›ld›¤› ziyareti s›ras›nda
gazetecilere aç›klama yapan Bakan Y›l-

maz, Y›lmaz Büyükerflen isminin gerek
rektörlük gerek belediye baflkanl›¤› dönemlerinde yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar sonucu Eskiflehir ile bütünleflmifl bir isim oldu¤unu söyledi. Bakan Y›lmaz “Eskiflehir hocam›n hizmetlerini takdir etmektedir. Onun için Eskiflehirliler
kendisini tekrar Baflkan seçmifllerdir. Kendisine sa¤l›k ve s›hhat içinde daha nice baflar›lar diliyorum”
fleklinde konufltu.
Eskiflehir'in Ankara'n›n bat›ya aç›lan kap›s› oldu¤unu da ifade eden Bakan Y›lmaz, Türkiye'nin ilk yerli uça¤›n›n üretilmesi projesinde bir havac›l›k flehri olan
Eskiflehir'e de görev düflece¤ini aç›klad›.
Milli Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz'›
Eskiflehir'de a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤unu ifade eden Baflkan Büyükerflen
ise Eskiflehir'in havac›l›k merkezi olmas›ndaki potansiyelleri anlatarak, rektör oldu¤u dönemde üniversitenin havac›l›k okulunun kuruluflundan sonra Uluslararas›

Ziyaret sonras› Bakan Y›lmaz, Baflkan
Büyükerflen'e günün an›s›na plaket verdi
ve bu heyecan›n›z› kaybetmeyiniz dedi.
Uzay Üniversitesi'nin flube kampusu olarak kabul edildi¤ini söyledi. Büyükerflen
ayr›ca Eskiflehir'in, Türkiye'nin havac›l›k
ve uzay konular›nda Fransa'n›n Toulouse
kenti gibi, hükümetçe havac›l›k ve uzay
merkezi haline getirilmesinin büyük isabet olaca¤›na iflaret etti.

DSP TEPEBAfiI ÖRGÜTÜNDEN BAfiKAN’A TEfiEKKÜR
DSP Tepebafl› ‹lçe Yönetimi, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen'e teflekkür plaketi verdi.

D

emokratik Sol Parti Tepebafl› ‹lçe Yönetimi'nden bir heyet, ‹lçe Baflkan› Erdo¤an Dilek önderli¤inde Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret ederek DSP eski Genel Baflkan› ve eski Baflbakan rahmetli Bülent Ecevit'i anma etkinliklerine verdi¤i destekten ötürü, Baflkan Büyükerflen'e teflekkür plaketi verdi. Erdo¤an Dilek, Eskiflehir'e yapt›¤› hizmetlerden ötürü Baflkan Büyükerflen'e teflekkür ederek, Eskiflehir'de oldu¤u sürece
Baflkan Büyükerflen'den ö¤renecekleri çok fley oldu¤unu ifade etti.
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen ise ziyaretten duydu¤u memnuniyeti
dile getirerek, Tepebafl› ‹lçe Yönetimi'ne siyasi hayatlar›nda baflar›lar diledi.

TAYVAN M‹SYON TEMS‹LC‹S‹ ESK‹fiEH‹R’DEYD‹

T

ayvan'›n Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi James C. H. Chan,
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret etti.
Baflkan Büyükerflen ziyaret nedeniyle
yapt›¤› aç›klamada “Tayvanl› dostlar›m›z› Eskiflehir'de görmekten mutluluk
duyuyoruz. Eskiflehir ile Tayvan ara-

s›nda birçok alanda iflbirlikleri gelifltirmek arzusunday›z. Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi olarak daha önce
Tayvan'a giderek “Tayvan Kalk›nmas›”n› yerinde gördük. Eskiflehir'in Çin
ve Güney Kore'den kardefl flehirleri
var. Uzakdo¤unun kültüründen, ekonomik kalk›nmas›ndan flehircilik yat›r›mlar›ndan ö¤renecek çok fleyimiz
oldu¤unu düflünüyorum. Eskiflehir'in
Tayvan'dan da bir kardefl flehri olmas›n› istiyoruz” fleklinde konufltu.
James C.H. Chan ise, bir kez daha Eskiflehir'de olmaktan ve Say›n Büyükerflen'i ziyaret etmekten mutluluk duydu¤unu belirterek Eskiflehir’e, Büyükflehir Belediyesi iflbirli¤iyle Tayvan kültürünü yans›tan bir park
yapmak istediklerini aç›klad›.

YURT GENEL‹NDE B‹R KEZ DAHA
EN ‹Y‹ BELED‹YE BAfiKANI

U

fukturu.net haber sitesinin
düzenledi¤i ve yurt genelinden 20 bine yak›n vatandafl›n oy verdi¤i “En ‹yi Belediye
Baflkan› Kim?” konulu ankette
Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen aç›k farkla birinci seçildi.
Büyükerflen, ankette kullan›lan
oylar›n yüzde 21'ini ald›. Anket sonucunda Büyükerflen'i, oylar›n
yüzde 11'ini alan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ile yine oylar›n yüzde 11'ini
alan Kayseri Büyükflehir Belediye
Baflkan› Mehmet Özhaseki izledi.
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ATATÜRK BULVARI’NIN
YEN‹ KALDIRIMLARI
GÖZ KAMAfiTIRIYOR
Büyükflehir Belediyesi, Atatürk Bulvar›’n›n aç›ld›¤›
günden bu yana yenilenmeyen, bozuk kald›r›mlar›n›, bisiklet yollar› ve peyzaj düzenlemelerini de
kapsayacak flekilde yeniledi.

A

tatürk Bulvar›’ndaki kald›r›m yenileme çal›flmalar›
k›sa bir süre önce uluslararas› uzman kurumlar›n iflbirli¤i
ve Eskiflehir’deki ilgili kurumlar›n kat›l›mlar›yla gerçeklefltirilen
Bisikletle Ulafl›m Çal›fltay›’nda
tespit edilen Bisiklet Yollar› düzenlemelerinin gereklili¤i do¤urlutusunda, ça¤dafl kurallar göz
önünde bulundurularak estetik
flekilde yap›ld›.
Büyükflehir Belediyesi flirketi
‹mar ‹nflaat A.fi. taraf›ndan ger-

çeklefltirilen yenileme çal›flmalar›
sonras› Atatürk Bulvar› yürüyüfl
alanlar›ndan, bisiklet yollar›na
modern bir görünüme kavufltu.
Atatürk Bulvar›’na, Büyükflehir
Belediyesi Park ve Bahçeler
ekipleri taraf›ndan çok say›da
yeni fidan ve süs bitkisi dikilerek, bulvar peyzaj yönünden de
güzellefltirildi.
Fonksiyonel küçük heykelcikler
dikilerek örnek hale getirilen uygulama di¤er caddelerde de yap›lacak.

5

d›fl iliflkiler

ESK‹fiEH‹R'E AVRUPALI KARDEfi
2009 Y›l› Avrupa Kültür Baflkenti Seçilen Avusturya'n›n Linz fiehri ile Avusturyal›lar'›n Anadolu'nun
Kültür ve Sanat Baflkenti olarak nitelendirdikleri Eskiflehir aras›nda kardefl flehir ön protokolü imzaland›.

Linz Belediye Baflkan› Dr. Franz Dobusch ile Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Linz ile Eskiflehir’in kardefl
flehir olmas›n› öngören protokolü törenle, imzalad›lar.

L

inz kentinde yap›lan törende
Brucknerfest nedeniyle Linz'de
bulunan Avusturya Cumhurbaflkan› Heinz Fischer ile eyalet baflbakan›, önceki dönem eyalet baflbakan›, Linz Belediye Baflkan› Dr.
Franz Dobusch ve çok say›da davetli

yer ald›.
Tören için Linz'e davet edilen Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Delegasyonu'nda ise Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Tepebafl› Belediye Baflkan› Dt. Ahmet Ataç, Meclis Üyesi

Avusturya Cumhurbaflkan› Heinz Fischer (ortada), Baflkan
Büyükerflen ile Linz Belediye Baflkan› Dr. Franz Dobusch’u, Linz ile
Eskiflehir’in kardefl flehir olmas›n› öngören protokol sonras› kutlad›.
Ahmet Süzer, Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkan› Jale Nur Süllü ve Bilgi ‹fllem
Görevlisi Fatma Belen yer ald›.
Linz'de iki filarmoni konserine kat›lan
Eskiflehir Delegasyonu, kentteki Bilim
Deney Merkezi'nde de çeflitli inceleme-

lerde bulundu.
Linz ve Eskiflehir'i kardefl flehir yapacak olan anlaflma önümüzdeki May›s
ay›nda Belediye Baflkan› Dr. Franz Dobusch'un baflkanl›¤›n› yapaca¤› Linz
Delegasyonu'nun kat›l›m›yla Eskiflehir'de imzalanacak.

K‹BELE ESK‹fiEH‹R'DE HAYAT BULDU
Büyükflehir Belediyesi'nin, Avusturya'n›n Linz kenti ile imzalad›¤› kardefl flehir ön protokolünden sonra, aralar›nda Linz'den gelen ressamlar›n da bulundu¤u bir grup sanatç›n›n kat›l›m›yla Eskiflehir'de Kibele Sanat Çal›fltay› gerçeklefltirildi. Çal›fltay’da yap›lan eserler sanatseverlerin be¤enisine sunuldu.

B

üyükflehir Belediyesi uluslararas›
nitelikte önemli bir sanat organizasyonunu daha baflar›yla tamamlad›. Büyükflehir Belediyesi ve
Anadolu Üniversitesi iflbirli¤i ile düzenlenen Kibele Sanat Çal›fltay›, Avusturya'n›n Linz kentinden gelen 6 sanatç›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Türkiye'den de 7 sanatç›n›n kat›ld›¤› ve 14
gün süren çal›fltayda ortaya ç›kan eserler, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin be¤enisine sunuldu. Törene, Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen,
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Davut Ayd›n, Tepebafl›
Belediye Baflkan› Dt. Ahmet Ataç,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Zehra Çobanl› ile çal›fltaya kat›lan sanatç›lar›n yan› s›ra çok say›da davetli kat›ld›.
Törende konuflan Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-

flen bu etkinli¤in Linz kentiyle imzalanan kardefl flehir ön protokolünün ilk
projesi oldu¤unu söyleyerek, Linz'den
gelen ressamlar› Eskiflehir'de a¤›rlamaktan büyük mutluluk duydu¤unu belirtti. Büyükerflen “Ümit ediyorum
ki, bu etkinlik ile bafllayan iliflkimiz ileride artarak sürecektir.

Hatta bu iliflkiler sadece güzel sanatlar düzeyinde kalmayarak, bilimsel ve kültürel alanda da devam edecektir. Bu çal›fltayda eme¤i geçen herkese sonsuz teflekkür
ediyorum” fleklinde konufltu.
Linz'den gelen sanatç›lar ad›na bir konuflma yapan Renata Moran ise Eskifle-

hir'i çok be¤endiklerini ifade ederek, iki
flehir aras›ndaki paylafl›m›n kendileri
için çok önemli oldu¤unu vurgulad›.
Tören sonunda kat›l›mc›lara ve çal›fltaya eme¤i geçenlere Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen ve Rektör Prof. Dr. Davut
Ayd›n taraf›ndan teflekkür sertifikalar›
verildi.

spor projesi
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SU SPORLARINA
YELKEN AÇIYORUZ

B

üyükflehir Belediyesi'nin su
sporlar›na deste¤i artarak devam ediyor. Daha önce kano,
dragon ve gondol yar›fllar›n› Eskiflehirlilerle buluflturan Büyükflehir Belediyesi, flimdi de her yafl grubu için düzenledi¤i yelkenli tekne temel e¤itimleriyle Eskiflehir'i, Anadolu'nun su
sporlar› merkezi yap›yor.
Yaz mevsimi boyunca 8-14 yafl
aras› çocuklar için optimist tekne e¤itimleri düzenleyen Büyükflehir Belediyesi ile ESK‹ Gençlik ve Spor Kulübü, güz döneminde ise Sar›sungur

Büyükflehir Belediyesi Eskiflehir’i su sporlar›nda
da önemli bir merkez yapacak projelerine bir
yenisini daha ekledi. ESK‹ Gençlik ve Spor Kulübü çat›s› alt›nda optimist ve laser yelkenli tekne
e¤itimleri gerçeklefltirildi.
Mamuca Göleti Su Sporlar› Merkezi'nde 17 yafl ve üstü için tasarlanan
küçük yelkenli tekne Laser e¤itimleri
gerçeklefltirdi. Hava flartlar› el verdi¤i
ölçüde devam eden ve profesyonel

Geçti¤imiz yaz Sazova Park›ndaki optimist tekne e¤itimine kat›lan çocuklar
kat›l›m belgelerini Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen’in elinden ald›lar.

antrenörler eflli¤inde yap›lan e¤itimler sonras› kat›l›mc›lara, yelkenli tekne temel e¤itimini tamamlad›klar›na
dair sertifika veriliyor.
Optimist ve laser e¤itimleri
hakk›nda bilgi veren Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen Eskiflehir'de çok flafl›rt›c› ifller yap›ld›¤›n› belirterek “Büyükflehir Belediyesi'nin Porsuk Islah
Projesi ile bafllayan, barajlar ile
yapay göller ve plaj ile devam
eden çal›flmalar›m›z evvelce
bozk›r olan Eskiflehir'e renk katt›. Di¤er flehirlerin belediyeleri
bu projelerimizi örnek almak ve
nas›l yapt›¤›m›z› görmek için
buraya geliyorlar. Su sporlar›na
destek vermenin, çocuklar›m›za
su sporlar›n› sevdirmenin görevimiz oldu¤una inan›yorum. ESK‹ Spor Kulübümüzün yöneticilerine ve antrenörlerine teflek-

kür ediyor, su sporlar›na gönül
veren tüm gençlerimizi ve yetiflkin hemflehrilerimi kutluyorum”
dedi.
ESK‹ Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan› O¤uzhan Özen ise
bozk›r›n ortas›nda yelkenli e¤itimlerini
düzenlemekten dolay› çok mutlu olduklar›n› belirterek “Denizi veya do¤al gölü olmayan Eskiflehir'de
kano sporunu destekleyerek, kano sporuna ilgi duyan gençlerimizi yetifltirdik, madalyalar kazand›k. Sadece sporcular›m›z›
de¤il, her meslekten Eskiflehirlilerle Porsuk Çay›'nda dragon
tekneleri ile yar›fllar düzenledik.
fiimdi ise optimist yelkenli tekne
e¤itimlerine bafllad›k. Hem de
bir parkta ve yapay bir gölette.
Optimist tüm dünyada çocuklara
ve gençlere denizcili¤i sevdirmek
için resmi olarak kabul gören bir
spordur. Bu e¤itimler sayesinde
Eskiflehir'in ad› su sporlar›ndaki
baflar›s›yla bir kez daha duyulacak. ESK‹ Spor Kulübü olarak
Eskiflehirlileri yelken sporu ile
tan›flt›rman›n onurunu ve mutlulu¤unu yafl›yoruz” dedi.

haber
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BüYüKfiEHiR’DEN VAN’A YARDIM ELi
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, deprem felaketinin yafland›¤› Van'a uyku tulumlar›ndan
Kalabak Suyu’na, giysiden çad›rlara bir dizi ihtiyaç malzemesi yard›m› götürdü.

B

üyük bir y›k›ma neden olan
deprem sonras› Van'a, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi de
yard›m elini uzatt›. Belediye taraf›ndan haz›rlanan, afet çad›rlar›ndan uyku tulumlar›na, muhtelif giysilerden
Kalabak Suyu'na bir dizi yard›m malzemesi Van'a gönderilerek 100. Y›l
Üniversitesi yetkililerine teslim edildi.
Konu ile ilgili aç›klama yapan Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen, tüm Türkiye'nin Van'da yaflanan felaketin ac›lar›n› hafifletmek için seferber oldu¤unu ifade ederek “Büyükflehir Bele-

diyesi olarak bu seferberli¤e biz
de katk› sa¤lad›k. ‹çinde Yunus
Emre Halk Çarfl›s› esnaf›m›z baflta olmak üzere Eskiflehirli vatandafllar›m›z›n Van'a gönderilmek
üzere kurumuza ilettikleri giysiler ile yine Van'a ulaflt›r›lmak
üzere Büyükflehir Belediyemiz
taraf›ndan temin edilen afet çad›rlar›, uyku tulumlar› ve Kalabak Suyu bulunan yard›m
ekibimiz Van'a ulaflt›. Van'daki
yurttafllar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamada bir parça da olsa katk›

sa¤layabilmeyi umut ediyoruz.
Bu vesile ile deprem nedeniyle
hayat›n› kaybeden tüm vatandafllar›m›za bir kez daha Allahtan rahmet, kederli ailelere baflsa¤l›¤›, yaral› kurtulan yurttafllar›m›za acil flifa dileklerimi iletiyorum” dedi.
Büyükflehir Belediyesi'nin yard›mlar›n› teslim alan Van 100. Y›l Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Ahmet Kazankaya yard›m malzemelerinin özellikle yard›ma ihtiyac›
bulunan üniversite ö¤rencileri ile böl-

ge köylerindeki ihtiyaç sahiplerine
ulaflt›r›laca¤›n› söyledi.
100. Y›l Üniversitesi olarak Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin
Van'a yard›mda bulunmas›ndan çok
büyük mutluluk duydu¤unu belirten
Kazankaya “Eskiflehir'den gelen
yard›m malzemelerinde katk›s›
olan Eskiflehir Valisi Kadir Koçdemir ile Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen baflta olmak üzere tüm
kifli ve kurumlara teflekkür ediyoruz” dedi.

D‹YARBAKIRLI Ö⁄RENC‹LER M‹SAF‹R‹M‹Z OLDU

B

üyükflehir Belediyesi'nin ev sahipli¤inde, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskiflehir Ticaret Odas› ve Türk Hava
Yollar›'n›n deste¤iyle Diyarbak›r Gaffar Okkan Anadolu Lisesi’nden bir
grup ö¤renci ve ö¤retmenleri, Eskiflehir'e gelerek hem örnek flehircilik çal›flmalar›n› yerinde görme f›rsat› buldular hem de e¤itim flehri olan Eskiflehir'i daha yak›ndan tan›d›lar. Ö¤renciler, Büyükflehir Belediyesi'ni ziyaretlerinde, Büyükflehir Belediyesi Baflkan
Vekili Ertan Koflarsoy taraf›ndan a¤›rland›lar.
Ziyaret nedeniyle aç›klama yapan
Diyarbak›r Gaffar Okkan Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Çolak, “Eskiflehir'in
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in çal›flmalar›yla” eflsiz bir flehir haline geldi¤ini vurgulad›. Diyarbak›r'›n toplumsal
olaylarla an›lan yanl›fl bir imaj› oldu¤unu söyleyen Çolak “Bu baflar›l›
gençlerimiz sayesinde Diyarbak›r, art›k güzel olaylarla ve baflar›l› ifllerle an›lacak. Eskiflehir'in
modern yüzünü gören gençlerimiz, gördükleri güzellikleri gele-

Diyarbak›r Gaffar Okkan Anadolu Lisesi ö¤rencilerinden
bir grup Eskiflehir'i ziyaret ederek, e¤itim kenti olan
Eskiflehir'i yak›ndan tan›ma f›rsat› buldular.

cekte kazand›klar› mevkilerde
uygulayarak hem Diyarbak›r'›n
hem Türkiye'nin baflar›l› gençleri
olacaklar.
Say›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in ve arkadafllar›n›n yapt›¤› güzel çal›flmalar› görme f›r-

sat› bulduk. Say›n Büyükerflen
Eskiflehir'e çok yenilik katm›fl.
Kendisini baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› tebrik ediyoruz” dedi.
Baflkanvekili Ertan Koflarsoy ise Diyarbak›rl› ö¤rencileri Eskiflehir'de misafir etmekten mutluluk duyduklar›n›
dile getirerek, Eskiflehir'in bilim ve sa-

nat merkezi oldu¤una dikkat çekti. Eskiflehir halk›n›n Yunus Emre'nin sevgi
ve hoflgörü felsefesini benimsedi¤ini
belirten Koflarsoy, “Ö¤rencilerin
gözlerindeki ›fl›¤› görünce gelecekte çok iyi ifller yapacaklar›n›
düflünüyorum. Eskiflehir, hem
üniversiteleriyle hem flehircilik
anlay›fl›yla misafirlerimiz için güzel bir örnek oluflturmaktad›r.
Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z
Say›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in ve ekibinin özverili çal›flmalar›yla güzelleflen ve geliflen
Eskiflehir'de ö¤rencilerimizi a¤›rlamaktan dolay› çok mutluyuz.
Diyarbak›rl› gençlerimizin Eskiflehir'e gelmesinde katk›s› olan
tüm kurumlara teflekkür ediyorum” dedi. Ziyaret sonunda ö¤rencilere Büyükflehir Belediyesi ve Ticaret
Odas›'n›n haz›rlad›¤› çeflitli hediye paketleri verildi.
Ö¤renciler ayr›ca, Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerini de ziyaret
ederek, Eskiflehir'in e¤itim kenti kimli¤ini de daha yak›ndan tan›d›lar.

haber
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KAL‹TE, SA⁄LIK VE GÜVEN‹N ADI

HALK EKMEK

Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek her geçen gün geniflleyen ürün yelpazesi ve son teknoloji ile donat›lm›fl tesisleriyle, Eskiflehirliler’e güvenilir ve sa¤l›kl› ekmek sunmaya devam ediyor. Halk ekme¤in ürün yelpazesine son olarak
tam bu¤day ekme¤i de eklendi.

2

002 y›l›nda, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in talimat›yla son teknolojiyle
donat›lm›fl modern tesislere kavuflan Halk Ekmek, o günden bu yana,
otomatik makinelerde el
de¤meden üretilen, vitamin de¤eri yüksek, kaliteli, ucuz ekmek üretimiyle
çok önemli bir sosyal hizmeti gerçeklefltirirken,
modern toplumun ihtiyaçSon teknoloji ürünü tünel f›r›nlarda piflirilen halk ekme¤i (üstte),
lar›na göre de bir çok türotomatik paketleme makinelerinde el de¤meden paketleniyor. (altta)
de ekmek üretimi yap›yor.
Sosyal belediyecilik anlay›fl›yla ku- raftan da toplurulan ve Eskiflehirlilerin beyaz ekmek mun her kesimiihtiyac›n› vitamin ve mineral katk›l› nin ihtiyaçlar›na
olarak en kaliteli flekilde karfl›layan yönelik
sosyal
Halk Ekmek, farkl› tüketici gruplar›- projeleri de sessiz
n›n ihtiyaçlar›na göre ürün yelpazesi- sedas›z gerçekleflne her geçen gün yeni ekmek çeflit- tirdi¤ini vurgulaleri ekliyor. Son olarak tam bu¤day d›. Halk Ekmek
ekme¤ini de Eskiflehirliler’in be¤eni- Tesisleri'nin artan
sine sunan Halk Ekmek Fabrika- hayat pahal›l›¤›
s›'nda vitaminli somun ekmek, karfl›s›nda Eskifleçavdarl›, kepekli, rüfleymli, pa- hirlilere sa¤l›kl› ve
tatesli, roll ekmek ile çocuklar›n ucuz ekmek hizhem fiziksel geliflimlerine katk› sa¤la- meti sundu¤unu
yan hem de a¤›z tatlar›na uygun olan belirten Zaimo¤lu, “Üretti¤imiz t›nda tutuyoruz. Halk Ekmek
Can Can'›m ekme¤iyle birlikte 8 vitamin katk›l› ekmeklerle bir olarak, ürün çeflitimize yeni
taraftan çocuk ve yetiflkinlerin ekmek türleri ekleyerek çocukfarkl› çeflit ekmek üretiyor.
F›r›nlamadan paketlemeye, el dengeli ve sa¤l›kl› beslenmesi- lar›m›zdan yafll›lar›m›za toplude¤meden üretim yapan Halk Ek- ne katk› sa¤larken bir taraftan mun her kesiminin farkl› ekmek, kalitesi ve fiyat›yla hem dar da ucuz ekmek sat›fl›yla özel- mek ihtiyac›n› tek çat› alt›nda
gelirlilerin hem de sa¤l›¤› ön planda likle dar gelirlilerin aile bütçe- karfl›l›yoruz. Ekmek çeflitleritutan vatandafllar›n tercihi olmaya lerine önemli ekonomik katk› mize son olarak tam bu¤day
devam ediyor. Geliflen teknolojileri lar yap›yoruz. Ekmek üretimi- ekme¤ini de ekledik. Tüm
sürekli takip ettiklerini belirten Halk
mizi ham maddeden sat›fl nok- hemflehrilerimize Büyükflehir
Ekmek Müdürü Zaim Zaimo¤lu, BüBelediyesi Halk Ekmek'e gösyükflehir Belediyesi'nin bir taraftan talar›na ulafl›ncaya kadar uzbüyük kentsel dönüflüm ve geliflim man mühendislerin de yer ald›- terdikleri ilgiden dolay› teflekprojelerini hayata geçirirken bir ta- ¤› ekibimizle daima kontrol al- kür borçluyuz” dedi.

haber
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KAL‹TE ÇITAMIZ YÜKSEL‹YOR
Büyükflehir Belediyesi Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›'n›n ard›ndan, Makine ‹kmal Bak›m ve
Onar›m Dairesi Baflkanl›¤› da
Kalite Yönetim Sistemleri çal›flmalar›n› tamamlayarak Uluslararas› ISO Kalite Yönetim
Sistemleri sertifikas› almaya
hak kazand›.

E

skiflehir Büyükflehir Belediyesi'nde uluslararas›
kalite belgesi sevinci yaflan›yor. Estram ve Kalabak Suyu ‹flletmeleri ile Büyükflehir Belediyesi Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›’n›n ard›ndan Makine ‹kmal Bak›m ve Onar›m Dairesi Baflkanl›¤› da Uluslararas› ISO Kalite Belgesi almaya
hak kazand›. ‹fl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i, çevreye duyarl›l›k,
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› ve kalite
yönetim sistemleri konular›nda almaya hak kazan›lan
sertifikalar, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen ile Genel Sekreter
Mustafa Mans›z, Genel Sekreter Yard›mc›lar›
T. Gürsel Gülerflen ve Canan Demir’in de kat›ld›¤› törenle verildi.
Törende konuflma yapan, bafl denetçi fiükrü
A¤açsapan, ISO belgelerinin uluslararas› platformlarda çok önemli oldu¤unu söyleyerek, “Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi, tüm risk analizlerini

yapt›. Çal›flanlara ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda e¤itimler verdi. Çevreye duyarl›, yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›m›n› sa¤lad›.
Daha sonra, uluslararas› sertifika kuruluflu
olan International Register of Certificated Auditors (IRCA)' ya baflvurdu ve gerekli olan tüm
düzenlemeleri yaparak ISO sertifikalar›n› al-

maya hak kazand›” dedi.
A¤açsapan'›n ard›ndan konuflma yapan Baflkan Büyükerflen ise, “Bu sertifikalar›n hak edilmesinde
herkesin büyük eme¤i var. Daire baflkanl›klar›m›zda çal›flan tüm personeli dikkatlerinden
ve çal›flma azimlerinden dolay› kutluyorum ve
baflar›lar›n›n sürekli olmas›n› istiyorum” dedi.

Tören sonunda ISO-9001, 18001 ve 14001 sertifikalar› daire baflkanlar›na verildi. Ayr›ca ‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
e¤itimlerine kat›lan personele de sertifikalar› Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Mans›z ile Genel
Sekreter Yard›mc›lar› T. Gürsel Gülerflen ve Canan Demir taraf›ndan verildi.

kültür - sanat
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SENFON‹ ORKESTRAMIZ
10 YAfiINDA

2

002 y›l›nda kurulan ve her hafta verdi¤i konserlerle Eskiflehirliler’le buluflmaya devam eden
Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras› baflar›larla dolu 10 sanat y›l›n› geride b›rakman›n gururunu yafl›yor.
Dünyaca ünlü müzisyenleri a¤›rlayarak, unutulmaz konserlere imza
atan Senfoni Orkestras›, 2002 y›l›ndan günümüze kadar, de¤iflik konuk
solistlerle ve korolarla birlikte 493
konserle 300 binin üzerinde dinleyiciye ulaflmay› baflard›. 59 müzisyenden
oluflan orkestra, klasik müzik, opera
ve bale eserlerinin yan› s›ra, film müzikleri ve baz› popüler parçalar› seslendirmedeki performans›yla da göz
doldurdu. ‹lk kuruldu¤u y›lda, iki haftada bir konser düzenleyen Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras›, Eskiflehirli sanatseverlerin yo¤un talebi
sonucu, 2003-2004 sezonunda haf-

tada iki konser vermeye bafllayarak
‹stanbul, ‹zmir gibi büyük kentlerden
sonra Türkiye'de en çok konser veren Senfoni Orkestras› oldu.
Devlet Opera ve Balesi ile 2004 y›l›nda bafllayan iflbirli¤i sayesinde opera ve bale eserlerini de repartuvar›na
katan Senfoni Orkestras›, 2011 y›l›n›n Mart ay›nda gerçeklefltirilen 1.
Eskiflehir Opera ve Bale Günleri'nde
sergilenen Cem Sultan operas› ile
Kösem Sultan balesini de baflar›l› bir
flekilde seslendirerek Türkiye'deki
senfoni orkestralar› aras›ndaki yerini
sa¤lamlaflt›rd›.
Sanat dan›flmanl›¤›n› Ender Sakp›nar'›n yapt›¤› orkestra, sadece haftal›k konserler düzenlemekle kalmay›p
özellikle çocuklar›n müzik bilincini gelifltirmek ve müzi¤e olan ilgilerini artt›rmak amac›yla çocuklar için müzik
atölyeleri ve aç›klamal› konserler organize ediyor.

T‹YATRO SEY‹RC‹LER‹NDEN BÜYÜKERfiEN’E ve

SANATÇILARIMIZA DÖRT ÖDÜL B‹RDEN
2

001 y›l›ndan
ödülüne lay›k görüldü.
Yurt genelinde sahne açan tiyatrolar›n
bugüne
tüm
Büyükflehir Belediye
Türkiye çap›n- sezon oyunlar›nda baflar›l› bulduklar› sa- Baflkan› Prof. Dr. Y›lda verilen Direklera- natç›lar›, halk jürisi (seyirci) olgusuyla maz
Büyükerflen'in
ras› Seyircileri Ödül- de¤erlendirerek ödüllendiren Direklera- ödülünü, kendisine teslerinin Adana, Anka- ras› Seyircileri Eskiflehir Büyükflehir Bele- lim etmek üzere alan
ra ve Eskiflehir aya¤›,
Büyükflehir Belediye
diyesi fiehir Tiyatrolar›’na 3 ödül birden
Eskiflehir'de yap›lan
Baflkan Vekili Ertan
bir törenle gerçeklefl- verdi. Direkleraras› Seyircileri ayr›ca bu Koflarsoy,
baflkan
tirildi. Tiyatro seyirci- y›l ki Jüri Özel Ödülü'ne de Prof. Dr. Y›l- ad›na yapt›¤› konufllerinin hiçbir beklenti maz Büyükerflen'i lay›k gördü.
mada Eskiflehir'in saiçinde olmadan obnat›n her alan›nda önjektif olarak belirledi¤i ödüllerde Büyükflehir Be- cülük etmeye devam etti¤ini vurgulayarak “Eslediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker- kiflehir'deki sanat merkezlerine her geçen
flen'e Direkleraras› Seyircileri Jüri Özel Ödülü veri- gün yenileri ekleniyor. fiehir Tiyatrolar›
Baflkan Büyükerflen’in ödülünü alan Ertan Koflarsoy,
lirken, Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› da 3 bugün 6 ayr› sahnede seyirci ile bulufluDirekleraras› Seyircileri’ne Baflkan Büyükerflen ad›na
ayr› ketegoride ödül ald›. fiehir Tiyatrolar› sanatç›la- yor. Salonlar›m›z› dolduran, oyun biletleteflekkür etti.
r›ndan Mert K›rlak, “Kamyon” adl› oyunla Yönet- rimizi bir ay öncesinden sat›n alarak oyunla- çal›flma arzumuzu daha da art›r›yor. Kadirbimen Ödülü'ne, Özlem Boyac› “Aç›k Aile” adl› r›m›z›n kapal› gifle oynanmas›n› sa¤layan lir tiyatro seyircilerine Büyükflehir Belediye
oyundaki rolü ile Kad›n Oyuncu ödülüne, Hakk› tüm Eskiflehir halk›na teflekkürlerimizi sunu- Baflkan›m›z Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in
Kufl “Palto” adl› oyundaki rolü ile Erkek Oyuncu yoruz. Hemflerilerimizin ilgi ve deste¤i bizim selam ve teflekkürlerini sunuyorum” dedi.

13

kültür - sanat

T‹YATROMUZDAN YEN‹ SEZONDA DÖRT YEN‹ OYUN

Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› 2011-2012 sezonunu bir Türk Tiyatrosu klasi¤i olan Keflanl› Ali Destan› ile açt›. Aç›k Aile, Dost, Gayri Resmi Hürrem, Kaç Baba Kaç, Azizlikler, Kamyon, Bahar Noktas›, Palto oyunlar›n›n da sahnelendi¤i yeni sezonda ayr›ca, Eskiflehirli minik izleyiciler için Her fieye Ra¤men adl› yeni çocuk
oyunu da sahnelenmeye bafllad›. Yeni y›lla birlikte Bay Kolpert ve fiimdi Olmaz Sevgilim adl› iki yeni oyun
daha Eskiflehirlilerle buluflacak.

Bir Türk Tiyatrosu Klasi¤i
“KEfiANLI AL‹ DESTANI”

E

skiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› yeni
sezonda, Haldun Taner'in ölümsüz tiyatro eseri “Keflanl› Ali Destan›” adl› oyununu sahneliyor.
Türk Tiyatrosu’nda önemli bir
yere sahip olan Keflanl› Ali
Destan›, fiehir Tiyatrolar›’n›n
iddial› projelerinden biri olmaya
aday görünüyor. Devlet Tiyatrosu Sanatç›s› Kaz›m Akflar'›n yönetti¤i oyunun müzikleri Yalç›n
Tura'ya, Dekor Tasar›m› Sertel
Çetiner'e, Ifl›k Tasar›m› Ersen
Tunççekiç'e, dans koreografisi
ise Yeflim Al›ç'a ait. 50 kiflilik
dev bir kadroya sahip olan oyun

sezon boyunca Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›n›n Sanat ve Kültür Saray› Tiyatro Sahnesi'nde izleyici ile
buluflacak.

Çocuklar için Bulgaristan'dan
Kukla Tiyatrosu Geldi

fi

ehir Tiyatrolar›’n›n minik
izleyiciler için haz›rlad›¤›
“Herfleye Ra¤men” adl›
yeni çocuk oyununu Ça¤dafl
Cam Sanatlar› Müzesi Çocuk
Sahnesi'nde sahneleniyor.
Oyunu, Bulgaristan'da çocuk tiyatrosu ve özellikle de kukla tiyatrosu konusunda isim yapm›fl,
bol ödüllü yönetmen Petar Petkov yönetiyor. Oyunda çocuklar›n çok ilgisini çeken kukla tasar›mlar›n› ise yine ulusal ve uluslararas› alanda birçok ödül sahibi
olan Bulgaristan Ulusal Tiyatro
Akademisi Kukla Tiyatrosu ve
Kukla Yönetmenli¤i Kürsüsü Bilim Sekreteri Prof. Veselin
Anef gerçeklefltirdi. Valerie

Petrof'un yazd›¤› oyunda fiehir
Tiyatrosu Sanatç›lar› Çi¤dem
Altu¤, Ercüment Y›lmaz, Ezgi Çoflkun ve Zuhal Lale rol
al›yorlar.

sosyal hizmetler
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BÜYÜKfiEH‹R
BÜYÜKfiEH‹R ÇOCUKLARI
ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR
KUCAKLIYOR
Büyükflehir Belediyesi Okul Öncesi E¤itim Güçlendirilmesi Hibe Program› kapsam›nda aç›lan
Es-Çocuk Evi, babas› cezaevinde olan dar gelirli ailelerin çocuklar› ile maddi durumu çocuklar›n› krefle göndermeye el veriflli olmayan ailelerin çocuklar›na okul öncesi e¤itim veriyor.
üyükflehir Belediyesi'nin 3 ile 5
yafl aral›¤›ndaki çocuklar için
Avrupa Birli¤i hibe programlar›yla finanse edilen ve Merkezi Finans
Kurumu taraf›ndan desteklenen projesi, bir taraftan çocuklar›n kiflisel geliflimlerine ve gelecekteki e¤itim yaflamlar›nda önemli yeri olan okul öncesi
e¤itimin yayg›nlaflmas›na katk› sa¤larken, di¤er taraftan da imkâns›zl›klar
yüzünden çocuklar›n› krefle gönderemeyen ailelere e¤itim olana¤› sunuyor.
Oyun odalar›ndan, yemekhaneye ve
tuvaletlerine kadar her fleyiyle çocukla-

B

ra özel düzenlenen binaya sahip olan
Es-Çocuk Evi'ndeki e¤itimler, Anadolu
Üniversitesi Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i
Program› dan›flmanl›¤›nda yürütülüyor. Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n okul öncesi e¤itim müfredat›n›n uyguland›¤›
krefle, gerekli durumlarda konusunda
uzman psikiyatristler de destek veriyor. Ayr›ca, kreflte çocu¤u bulunan anneler için de aile e¤itimleri ve s›k›nt›
yaflad›klar› durumlarda nas›l davranmalar› gerekti¤inin aktar›ld›¤› seminerler düzenleniyor.
Es-Çocuk Evi projesiyle ilgili aç›kla-

Her ayr›nt›n›n titizlikle düflünüldü¤ü Es-Çocuk Evi’nde e¤itim alan çocuklar için
krefl bahçesinde oyun gruplar› da yer al›yor.

ma yapan Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, projenin çok önemli bir toplumsal ifllevi oldu¤unu belirterek “E¤itim, bir toplumun do¤ru yolda flekillenmesindeki en önemli faktördür. Büyükflehir Belediyesi olarak, okul öncesi e¤itimin öneminden ve toplumun her kesimine
ulaflt›r›lmas› gere¤inden yola ç›karak böylesi bir projeye imza att›k.
Büyükflehir Belediyemiz Sosyal

Hizmetler Daire Baflkanl›¤›m›z
taraf›ndan haz›rlanan ve Avrupa
Birli¤i'ne sunulan Okul Öncesi
E¤itimin Güçlendirilmesi Hibe
Program› desteklenmeye de¤er
bulundu ve sa¤lanan fonlarla Es
Çocuk Evi'ni kurduk. Kreflte bugün 60'a yak›n çocu¤umuz, üniversitelerimizin deste¤inde okul
öncesi e¤itim al›yor. Projenin hayata geçirilmesinde katk›s› ve
deste¤i bulunan tüm kurum ve kiflilere teflekkür ediyorum” dedi.

Merkezi Finans ve ‹hale Birimi Baflkan› Muhsin Altun, Eskiflehir’e gelerek Baflkan
Büyükerflen’den Es-Çocuk Evi için yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.

sosyal hizmetler
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E⁄‹T‹M PROJELER‹ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Büyükflehir Belediyesi'nin, ilkö¤retim ça¤›ndaki ö¤rencilerin yaz tatillerini en iyi flekilde geçirmeleri
amac›yla düzenledi¤i yaz okullar›
bu sene de devam etti.

B

üyükflehir Belediyesi’nin e¤itim projeleri
aral›ks›z sürüyor. K›fl dönemlerinde ö¤rencilerimiz için okul programlar›na takviye ve
s›navlara haz›rl›k kurslar› düzenleyen Büyükflehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤› ekipleri, yaz döneminde de ilk ö¤retim ça¤›ndaki ö¤rencilerimizin yaz tatillerini en verimli flekilde
geçirmeleri için yaz okullar› aç›yor.
Son olarak geride b›rakt›¤›m›z yaz döneminde
sekizincisi düzenlenen Büyükflehir Belediyesi Yaz
Okullar› Program› Büyükflehir Belediyesi'nin EmekErenköy E¤itim Merkezi, Opera Binas› arkas›ndaki
Meslek Edindirme ve E¤itim Merkezi ile 75. Y›l
E¤itim Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Yaz okullar›nda
müzik, resim, izcilik, bilgisayar, yarat›c› düflünce,
seramik, satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol
gibi birçok aktivitenin yan› s›ra kent gezileri düzenlendi.
Bir taraftan e¤itim merkezlerinde spor yapan, el
becerisi kurslar› ile kendini gelifltiren çocuklar bir
taraftan da kültür gezileri ile Eskiflehir'i daha
yak›ndan tan›ma f›rsat› buldu.

BÜYÜKfiEH‹R’DEN KADINLARA DESTEK
Kad›nlar›n aile içi fliddetten, hukuki haklar›na, sa¤l›ktan e¤itime her türlü konuda baflvurarak destek alabilmeleri amac›yla kurulan Büyükflehir Belediyesi Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma Merkezi, Eskiflehirli kad›nlar›n yan›nda olmaya devam ediyor.
oplumun her kesimine yönelik birçok sosyal proje
gerçeklefltiren Büyükflehir
Belediyesi’nin, kad›nlar›n e¤itim,
istihdam, sa¤l›k ve hukuksal haklar› gibi alanlarda bilgilendirilmesi ve
etkinlik alanlar›n›n geniflletilmesi
amac›yla 2008 y›l›nda hizmete açt›¤› Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma
Merkezi faaliyetlerine uzman kiflilerin deste¤iyle aral›ks›z devam
ediyor.
Merkezde, eflinden fliddet gören
kad›nlara haklar›n›n korunmas›nda
rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetleri veriliyor, psikolojik destek çal›flmalar› yap›l›yor, kad›n sa¤l›¤› ve
aile konular›nda e¤itim programlar› ve seminerler gerçeklefltiriliyor.
Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma
Merkezi’nin 2008 y›l›ndan bu yana yo¤un bir programla Eskiflehirli kad›nlar›n yan›nda yer ald›¤›n›
belirten Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen
merkezin en önemli faaliyetlerinden birinin, fliddet
gören kad›nlara fliddetle mücadelelerinde yaln›z olmad›klar›n› hissettirmek ve fliddetle mücadele yollar›
hakk›nda onlar› bilgilendirmek oldu¤unu söyledi.
Son aylarda toplumda kad›na yönelik fliddet ve cinayet olaylar›n›n çok büyük art›fl gösterdi¤ine dikkat
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gulamaktan vazgeçerler. Kad›n
Dan›flma ve Dayan›flma Merkezimiz’de avukatlar›m›z, doktorlar›m›z, psikologlar›m›z kad›nlar›n her türlü s›k›nt›lar›n›n çözümünde onlara yard›mc› oluyorlar. Merkez ayr›ca, kad›nlar›n birbirleri ile dayan›flma içinde olmalar›na da f›rsat sa¤l›yor.
Kad›nlar›m›z k›ymetlidir, kad›nlar›m›z en az biz erkekler kadar
güçlü, eflit hak ve yetkilere sahiptir. Merkezimizin bu yönü ile
önemli bir eksi¤i giderdi¤ini düflünüyorum” dedi.

çeken Baflkan Büyükerflen “Efllerimizin, analar›m›z›n bac›lar›m›z›n sorunlar›na mutlak çözüm bulmak, kad›na yönelik fliddeti önlemek
zorunday›z. Kad›na fliddet uygulayan erkeklerin, annelerinin de bir kad›n oldu¤unu hat›rlamalar› gerekir, o zaman belki fliddet uy-

Valilik, Belediyeler, Kaymakaml›klar, Üniversiteler, Eskiflehir Barosu,
Emniyet Müdürlü¤ü, ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, S›¤›nma Evleri, ‹flkur, Sivil Toplum Örgütleri ve bas›n kurulufllar›yla
koordineli çal›flan Büyükflehir Belediyesi Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma
Merkezi, S›caksular Sokak'ta Eski Sular ‹daresi Binas›'n›n 2. kat›nda Hafta içi her gün sabah 08.00
ile akflam 18.00 aras› hizmet vereiyor.
Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma Merkez’nin faaliyetleri ile ilgili ayr›nt›l› bilgi 233 08 08 nolu telefondan al›nabilir.

16

ilan

Halkla ‹letiflim Bülteni

Eskiflehir Büyükflehir
Belediyesi Bas›n Yay›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü
ad›na sahibi:
O¤uzhan ÖZEN

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.tr

