KENT ‹Ç‹ ULAfiIMDA ESPARACARD DÖNEM‹ BAfiLADI

BüYüKfiEHiR’DEN
DüNYADA BiR iLK
Haberi 4.sayfada

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Duyuru Bülteni

Say› 26

Büyükflehir Belediyesi Garanti Bankas› iflbirli¤i ile
kent içi ulafl›mda nakit para kullan›m›na son veren “Esparacard Projesi”ni hayata geçirdi. Esparacard, ulafl›m›n yan› s›ra g›dadan giyime dünyan›n
her yerinde birçok al›flveriflte kullan›labilecek.

KENT ‹Ç‹ ULAfiIMDA YEN‹ DÖNEM

Büyükflehir Belediyesi Otobüsle Toplu Tafl›mac›l›k Esaslar›na Dair Yönetmelikte de¤ifliklik yapt›.
Yeni düzenlemeye göre, otobüslere tak›lacak güncel teknolojik altyap›ya sahip olan yeni validatörler ile otobüslerin tafl›d›¤› yolcu say›s›ndan seyir hareket ve duraklara gelifl zamanlar›na
kadar her fleyleri uydu üzerinden an›nda takip ve tespit edilebilecek, vatandafllar ekranlar
üzerinden bilgilendirilecek. Yeni sistem sayesinde otobüslerin duraklara geç gelmesinden, keyfi
güzergâh de¤ifltirmelerine kadar birçok sorun kontrol alt›na al›narak çözülebilecek. Haberi 5.sayfada
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fiEH‹RC‹L‹KTE TÜRK‹YE’YE ÖRNEK OLUYORUZ
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yaflama geçirilen projeleri kendi flehirleri için örnek almak isteyen
belediyelerin Eskiflehir’e düzenledikleri inceleme gezileri birbiri ard›na sürüyor. Son olarak Bart›n ve
Ayd›n Belediyeleri de teknik inceleme ve bilgi almak amac›yla Eskiflehir’e geldiler.

AYDIN BELED‹YE HEYET‹
ESK‹fiEH‹R'‹ ÇOK BE⁄END‹

BARTIN BELED‹YES‹ DE
ESK‹fiEH‹R'DEYD‹

Büyükflehir Belediyesi'nin yapt›¤› örnek çal›flmalar› yerinde görmek üzere belediye meclis üyeleriyle birlikte Eskiflehir'e gelen Ayd›n Belediye Baflkan› Özlem Çerçio¤lu
Eskiflehir’deki çal›flmalar› çok be¤endiklerini ifade etti.

Bart›n Belediyesi Baflkan› Cemal Ak›n, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin yapt›¤› yat›r›m projelerini yerinde görmek üzere, ekibiyle birlikte Eskiflehir'e inceleme gezisi düzenledi.

E

üyükflehir Belediyesi taraf›ndan yaflama geçirilen projeleri yerinde görmek üzere,
di¤er belediyelerden Eskiflehir'e inceleme gezisi gerçeklefltiren gruplara Bart›n Belediyesi de eklendi. Eskiflehir'e, Belediye Baflkan› Cemal
Ak›n baflkanl›¤›nda gelen ekip Porsuk Çay› ›slah projesi, Estram, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Park›,
Kent Park gibi Büyükflehir Belediyesi'nin hayata geçirdi¤i projeleri
ve Büyükflehir Belediyesi'nin üretim tesislerini inceleyerek, yetkililerden bilgi ald›.

skiflehir'e, Belediye Baflkan›
Özlem Çerçio¤lu baflkanl›¤›nda gelen Ayd›n Belediyesi heyeti gezi kapsam›nda ilk olarak, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret
ederek baflkandan belediyecilik çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›lar.
Ayd›n Belediye Baflkan› ve meclis
üyelerinden oluflan heyete, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin projeleriyle ilgili Büyükflehir Belediyesi
Meclis Salonu'nda sunum yap›ld›.
Daha sonra ise teknik gezi kapsam›nda, Büyükflehir Belediyesi'nin
hayata geçirdi¤i projeleri, üretim
tesislerini yerinde inceleyen Ayd›n
Belediye Baflkan› ve meclis üyeleri,
yetkililerle görüfltüler.
‹ki günlük teknik gezi sonras›
aç›klama yapan Belediye Baflkan›

Özlem Çerçio¤lu, belediyecilik uygulamalar›yla Eskiflehir'in, Türkiye'nin örnek kenti oldu¤una dikkat
çekerek, “Say›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen ve ekibinin
çok baflar›l› ifllere imza att›klar›n› duyuyorduk. Eskiflehir'i
12-13 y›l önce ziyaret etmifltim. ‹smi gibi kendisi de eski
bir flehirdi. Fakat Say›n Büyükerflen'in hayata geçirdi¤i projelerden sonra Eskiflehir, Avrupa kentlerinden daha güzel
bir flehre dönüflmüfl. Yap›lan
çal›flmalar› ayr›nt›l› olarak inceleme f›rsat› bulduk.
Baflar›l› çal›flmalardan dolay›
Say›n Y›lmaz Büyükerflen'i
kutluyorum” dedi.

B

Bart›n Belediye Baflkan› Cemal
Ak›n Eskiflehir'in belediyecilik konusunda çok geliflmifl bir flehir oldu¤unu söyledi.
Baflkan Cemal Ak›n yapt›¤› aç›k-

lamada, “Özellikle Porsuk Çay›'n›n ›slah› projesi bizim için
çok önemli.
Görüyoruz ki, Say›n Büyükerflen ve ekibi Eskiflehir'de
çok güzel ve faydal› ifllere imza atm›fllar. Eskiflehir, flehircilik anlam›nda Türkiye'deki en
güzel örnek. Biz de bu güzel
örnekleri kendi belediyemiz s›n›rlar› içinde uygulamak istiyoruz” fleklinde konufltu.
Baflkan Ak›n, Baflkan Büyükerflen'e Bart›n'›n geleneksel el sanatlar›ndan olan tel k›rma tekni¤iyle
yap›lm›fl, içinde Baflkan Büyükerflen’in, Efli Seyhan Han›mla birlikte
foto¤raf›n›n oldu¤u çerçeve hediye
etti.
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BÜYÜKfiEH‹R'DEN ÇEVRE SA⁄LI⁄I
‹Ç‹N YEN‹ B‹R ATILIM DAHA
Bu anlaflmayla, 2020 y›l›na kadar karbondioksit sal›n›mlar›n›n yüzde 20 azalt›lmas›n› taahhüt
eden Büyükflehir Belediyesi, ayn› zamanda Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Eylem Plan›n› haz›rlayan ilk belediye olacak.

‹nsan Odakl› fiehircilik anlay›fl›n› ilke edinen Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi yine bir ilki gerçeklefltiriyor. Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi “Covenant
of Mayors” (Avrupa Birli¤i Baflkanlar Sözleflmesi)'ne de imza att›.
rüksel'deki Avrupa Parlamentosu
Binas›’nda, Avrupa Birli¤i ülkelerinden 400'ü belediye baflkan› olmak üzere 1100 konu¤un kat›l›m› ile
gerçekleflen imza törenine, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ad›na Sosyal Hizmetler Daire Baflkan› Dr. Jale Nur
Süllü ve Belediye Meclis üyesi Nuray Akçasoy kat›ld›.
Aç›l›fl konuflmalar›n› Avrupa Parlamentosu Baflkan› Jerzy Buzek, Avrupa Komisyonu Baflkan› Jose Manuel Barroso, Bölgeler Komitesi Baflkan› Mercedes Bresso'nun gerçeklefltirdi¤i toplant›ya, Avrupa Birli¤i Enerji
Komisyonu Baflkan› Günther Oettinger de video konferans arac›l›¤›yla
kat›ld›. Jery Buzek aç›l›fl konuflmas›nda,
enerji ve iklimsel politikalar›n ancak yerelde uygulanan politikalarla olanakl›
olaca¤›n› ve vatandafllar›n yaflam kalitesinin yükseltilebilece¤ini vurgulad›. Belediye baflkanlar›na seslenen Buzek, yeflil
devrimin gerçekleflmesinde belediye
baflkanlar›n› en ön s›rada gördü¤ünü belirtti. Avrupa Parlamentosu Baflkan›,
2009 y›l›nda hayata geçirilen Baflkanlar
Sözleflmesi'ni, bu y›lki törende 260 flehrin belediye baflkanlar›n›n imzalad›¤›n›
söyledi. Sözleflmeyi imzalayan belediye

B

say›s›n›n 3124'e ulaflt›¤›n› belirten Buzek bu flehirlerin haz›rlad›klar› eylem
planlar›n›n Avrupa'n›n enerji politikalar›n›n tasar›mlar›n› oluflturaca¤›n› belirtildi.
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ad›na
Baflkanlar Sözleflmesi'ni imzalayan Sosyal Hizmetler Daire Baflkan› Dr.
Jale Nur Süllü, böylesine prestijli bir
törende Eskiflehir olarak var olmaktan
büyük onur duyduklar›n› belirtti. Süllü,
Büyükflehir Belediyesi'nin hayata geçirdi¤i büyük ölçekli projelerin, Avrupa Birli¤i'nin enerji ve iklim politikalar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, flehirde yaflayanlar›n
yaflam kalitesini yükseltti¤ine vurgulad›.
Türkiye'de, enerji politikalar›n›n ulusal
çapta yap›lacak yasal düzenlemelerle
gerçeklefltirilmesi gerekti¤ine de¤inen
Süllü, Büyükflehir Belediyesi olarak
kendi üstlerine düflen çal›flmalarda, karbon sal›n›m›n›n azalt›lmas› için Eskiflehir
özelinde enerji eylem plan›n›n haz›rlanaca¤›n› belirtti. Süllü, Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in öncelikleri aras›nda yer
alan tramvay hatlar›n›n uzat›lmas›, bisiklet yollar› ve yeflil alanlardaki art›fl ile
2020 y›l›na gelmeden karbon sal›n›m›
konusunda hedeflenen azalmalar›n sa¤layanabilece¤ini sözlerine ekledi.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ad›na Süllü ve Akçasoy’un kat›ld›¤› Avrupa Birli¤i Baflkanlar Sözleflmesi ‹mza Töreni Avrupa
Parlamento Binas›’nda gerçeklefltirildi.

YEN‹ MÜZEC‹L‹K UYGULAMLARI VE TEKNOLOJ‹LER‹ ‹NCELEND‹
ngiltere’nin Viyana Büyükelçili¤i'nce
Eskiflehir’de yeni aç›lacak müzeler konusunda çal›flmalar›n› sürdüzenlenen müzecilik toplant› ve etdüren Büyükflehir Belediyesi, Viyana'daki ‹ngiltere Büyükelçilikinliklerine, Türkiye'den tek davetli
¤i'nin düzenledi¤i müzecilik toplant› ve etkinliklere kat›ld›.
olarak Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
kat›ld›. Büyükflehir Belediyesi heyeti,
müzecilik konusunda çeflitli panellere ve
tan›t›mlara kat›larak Avrupa'daki müzecilik çal›flmalar›n› yerinde inceleme f›rsat› buldu. Etkinliklerde, ‹ngiliz Do¤al
Tarih Müzesi, Tate Modern ve Victoria
Albert Müzesi, Viyana Müzesi, ‹mparatorluk Savafl Müzesi, Viyana Teknik
Müzesi, Kuntskammer ve Salzburg
Kent Müzesi yönetici ve küratörlerinin
müze düzenlemeleri konusunda yapt›¤›
sunufllar›n yan› s›ra, müze düzenlemesinin de¤iflik alanlar›nda çal›flan firmalar›n sergileri de yer ald›.
Avrupa'da müzecilik konusunda faaliyette bulunanlar›n konuk olarak kat›ld›¤› etkinli¤e, Büyükflehir Belediyesi'ni
temsilen Genel Sekreter Yard›mc›s› Canan Demir, Belediye Meclis Üyesi Nuray Akçasoy, Sosyal Hizmetler Dairesi

‹

Baflkan› Dr. Jale Nur Süllü, Baflkanl›k
Dan›flman› O¤uzhan Özen ve mimar
Fatma Kolsal kat›ld›.
Büyükflehir Belediyesi heyeti müze
güvenli¤i, dokümantasyon ve envanter
çal›flmalar›, müzelerde teknoloji kullan›m›ndan dekorasyon uygulamalar› gibi
birçok konuda sunumlara kat›larak yetkililerden bilgi ald›.
Jale Nur Süllü, günümüzde yeni nesil
müzelerin art›k dura¤an mekânlar olmaktan ç›k›p yediden yetmifle tüm yafl
gruplar›ndan ziyaretçilerin ilgisini çeken
mekânlar olmas› gerekti¤ini belirtirken,
Canan Demir müze pazarlamas› konusunda Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
olarak çal›flmalar›n› sürdürdüklerini vurgulad›. Baflkanl›k Dan›flman› O¤uzhan
Özen ise, Büyükflehir Belediye Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen'in Eskiflehir'e yeni müzeler kazand›rmak konusundaki
çal›flmalar›n›n h›zla devam etti¤ini ve
Eskiflehirliler’i yeni sürprizlerin bekledi¤ini söyledi.

ulafl›m haberi
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KENT ‹Ç‹ ULAfiIMDA ESPARACARD DÖNEM‹ BAfiLADI

BÜYÜKfiEH‹R’DEN DÜNYADA B‹R ‹LK
Büyükflehir Belediyesi, Garanti Bankas› iflbirli¤i ile kent içi ulafl›mda nakit para kullan›m›n› ortadan kald›ran “Esparacard Projesi”ni hayata
geçirdi. Esparacard, ulafl›m›n yan› s›ra g›dadan giyime dünyan›n her yerinde birçok al›flverifl noktas›nda da
kullan›labilecek. Esparacard uygulamas›yla birlikte tramvay duraklar›
da teknolojik olarak yenilendi.

E

skiflehir Büyükflehir Belediyesi, Garanti Bankas› iflbirli¤iyle genifl bir kullan›m alan›na ve an›nda ödeme özelli¤ine sahip yeni nesil flehir kart›
“Esparacard”› kullan›ma sundu. Esparacard, dünyada
MasterCard'›n yeni ak›ll› teknolojisi M/Chip Advance'i
toplu tafl›mada kullanan ilk kart olma özelli¤ini tafl›yor. Esparacard'› kullanan Eskiflehirliler, toplu tafl›mada temass›z ödeme özelli¤inden faydalan›yor, Eskiflehir'de sefer yapan otobüs ve tramvaylarda ulafl›m bedelini, araçlardaki terminale kartlar›n› dokundurarak
ödeyebiliyor ve belirli iflyerlerindeki al›flverifllerde özel
indirimlerden yararlanarak bonus kazanabiliyor.
Nakit çekime kapal› ve yaln›zca ön ödemeli özelli¤e
sahip Esparacard'lara, bir defada en fazla 500 TL, 1
y›l içinde ise en fazla 5.000 TL yüklenebiliyor. Esparacard'lara Garanti Paramatiklerden ve POS üzerinden kredi kart›yla yükleme yap›labiliyor. Kart sahipleri, Türkiye'deki 50 binin üzerinde PayPass terminalinde ve MasterCard'›n dünya çap›nda 341 bin sat›fl noktas›nda temass›z ödeme ayr›cal›¤›ndan yararlanabiliyor. Eskiflehirliler, Esparacard'a, Büyükflehir Belediyesi'nin flehrin önemli noktalar›na yerlefltirdi¤i kredi yükleme istasyonlar›ndan eriflebiliyor.
Esparacard sisteminin tan›t›m› nedeniyle düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan Garanti Ödeme
Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin,
“Bugün 1 milyon temass›z kartla öncüsü oldu¤umuz sisteme, Türkiye'nin önemli merkezlerinden Eskiflehir'i dahil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eskiflehir flehir içi ulafl›mda,
an›nda ödeme teknolojisini kullanan di¤er illerden farkl› olarak, bu teknolojiyi flehir içi ulafl›m›n yan› s›ra di¤er gündelik al›flverifl ve harcamalarda da kullanabilecek dünyadaki ilk fle-

Baflkan Büyükerflen, Genel Müdürler Güney ve Sezgin Esparacard’› birlikte tan›tt›lar.
hir oluyor. Esparacard, Eskiflehir'de sadece
ulafl›m› de¤il genel hayat› da kolaylaflt›racak.
Her geçen gün daha da yayg›nlaflan temass›z
ödeme terminalleri sayesinde, Eskiflehir'de yeni bir dönem bafllayacak. Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin iflbirli¤iyle sürdürdü¤ümüz
proje kapsam›nda, Eskiflehir'deki üniversite
ö¤rencilerinin, kampusta tüm hizmetlerden bu
kartla yararlanmas›n› planl›yoruz. Kullan›ma
sundu¤umuz 50 bin Esparacard'›n, k›sa süre
içinde 200 bine ulaflmas›n› bekliyoruz. 2023
nakitsiz toplum misyonumuza uygun olarak,
k›sa zamanda Eskiflehir'de nakdi ortadan kald›r›p, ödeme sistemlerini her kesimin hayat›n›n bir parças› yapaca¤›z” dedi.
Toplant›da Sezgin'in ard›ndan söz alan MasterCard Güney Do¤u Avrupa Genel Müdürü Mete Güney ise, Türkiye'nin yenilikçi ödeme sistemleri
çözümleriyle ad›n› duyurmufl bir ülke oldu¤una dikka-

ti çekerek MasterCard'›n en yeni ve geliflmifl çipli ödeme altyap›s› M/Chip Advance'i dünyada ilk kez Eskiflehirlilerin bir flehir kart› olarak kullanmas›ndan dolay› gurur duyduklar›n› söyledi.
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen ise Esparacard'›n günlük yaflamda, al›flveriflten ulafl›ma hayat› kolaylaflt›racak bir uygulama oldu¤unu belirterek “Yenilenen elektronik bilet sistemi, bütün kredi kartlar›n›n kullan›m›na imkan sa¤layan bir sistem. Bu sistem Büyükflehir Belediyesi, Garanti Bankas›
ve Mastercard'›n tecrübelerinin birleflimiyle
meydana geldi. Bu sistem sayesinde Eskiflehirliler, tramvaya binmek için kullanacaklar›
Esparacard'› ayn› zamanda al›flverifl yaparken de kullanabilecekler. Her fleyin en iyisine
lay›k olan Eskiflehirlilere yak›flan bu proje,
Türkiye'de ve dünyada benzerlerine örnek
olacak” fleklinde konufltu.

‹lk olarak Baflkan Büyükerflen’in örnek cihaz üzerinde kulland›¤› Esparacard’›n tan›t›m toplant›s›nda ayr›ca mevcut Eskartlara
otomatik yükleme yapabilen cihazlar da tan›t›ld›.

ulafl›m haberi

5

KENT ‹Ç‹ ULAfiIMDA YEN‹ DÖNEM
Büyükflehir Belediyesi Otobüsle Toplu Tafl›mac›l›k Esaslar›na Dair Yönetmelikte de¤ifliklik yapt›. Yeni düzenlemeye göre, otobüslere tak›lacak güncel teknolojik altyap›ya sahip olan yeni validatörler ile otobüslerin tafl›d›¤›
yolcu say›s›ndan seyir hareket ve duraklara gelifl zamanlar›na kadar her fleyleri uydu üzerinden an›nda takip
ve tespit edilebilecek, vatandafllar ekranlar üzerinden bilgilendirilecek. Yeni sistem sayesinde otobüslerin duraklara geç gelmesinden, keyfi güzergâh de¤ifltirmelerine kadar birçok sorun kontrol alt›na al›narak çözülebilecek.

B

üyükflehir Belediyesi, kent halk›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
Otobüsle Toplu Tafl›mac›l›k
Esaslar›na Dair Yönetmelikte de¤iflikli¤e gitti. Büyükflehir Belediye Meclisi,
ola¤anüstü oturumunda yönetmelik
de¤iflikli¤i karar›n› oy birli¤i ile ald›.

YEN‹ YÖNETMEL‹K
NELER ‹ÇER‹YOR?
Vatandafllar›n otobüsler ile ilgili flikayetlerini dikkate alan Büyükflehir
Belediyesi’nin toplu tafl›madaki sorunlar› tamamen ortadan kald›rmak
üzere gelifltirdi¤i ve uygulama sürecini bafllatt›¤› yeni sistem tamamen halk›n ihtiyaçlar›na ve ça¤a uygun flekilde hayata geçiyor. Dijital ortamda yap›lacak olan uygulamalarda GPRS GPS ile bankalar aras› sistem de devreye giriyor. Böylece otobüslere tak›lan yeni valitadörlerle sistem sürekli
kontrol alt›nda olacak ve otobüslerin
kural d›fl› tüm hareketleri an›nda izlenip tespit edilebilecek.
Bunun yan› s›ra duraklara yerlefltirilecek olan dijital ekranlardan araçlar›n duraklara olan mesafeleri, gecikme olup olmad›¤› da yine GPRS-GPS
sistemi sayesinde görülebilecek. Yeni
sistem, modern ödeme teknolojilerini
(kredi kart›, ön ödemeli kartar ve cep
telefonu ile yap›lacak mobil ödemeler) destekliyor. Ayr›ca yeni sistem
ileotobüs ve tramvaylara yerlefltirilecek olan kameralarla güvenli¤in artt›r›lmas› da yer al›yor.

OTOBÜS ULAfiIMI
D‹S‹PL‹NE ED‹LECEK
Yeni sistem karfl›s›nda halk otobüsçülerinin direndi¤ini söyleyen Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Dairesi Baflkan›
Ümit Güney yeni sistem ile otobüsle
toplu ulafl›mda vatandafllar›n yaflad›¤›
tüm sorunlar› çözmek istediklerini söyledi.
Eski sistemde bir çok sorun yafland›-

OTOBÜSLER‹N ATIK YA⁄ YAKARAK ÇEVREY‹
K‹RLETMES‹ DE ENGELLENECEK

¤›n› belirten Güney, evvelce Halk otobüslerinin zaman zaman duraklara vaktinde gelmedi¤ini, duraktaki yolcular›
almadan geçtiklerini, saatinde sefere
ç›kmad›klar›n›, keyfi olarak güzergâh
de¤ifltirdiklerini, tramvayla gelip otobüse geçmek isteyen vatandafllar›n duraklarda dakikalarca bekletildi¤ini ve bu
yöndeki flikayetlerin artarak devam etti¤ini ifade etti. Halk otobüsçülerinin
tüm bu yaflanan olumsuzluklar›n giderilmesi konusunda da duyars›z
davrand›klar›n› belirten Güney sözlerini flöyle sürdürdü:
“Tüm bu olumsuzluklar›
çözmek bir yana dursun
Halk otobüsçüleri ve odalar› s›k s›k bilet zamm› talebinde bulunuyorlard›.
Ayr›ca, halk otobüsçüleri, uzun zamandan beri,
mevcut validatör sisteminin son derece ifllevsiz
kald›¤›, dolay›s›yla daha
ileri teknoloji olan GPRS GPS sistemine geçilmesi
istekleri konusunda belediyemize çeflitli ihbarnameler yollamaktayd›lar.
Bunun için Eskiflehir’e
kent içi ulafl›mda örnek
ve sorunsuz bir sistem getirmeye karar verdik.
Tüm otobüslere ve tram-

vay duraklar›na Esvalid ad›n› verdi¤imiz valitadörleri yerlefltirdik.
yeni valitadörler de yap›lan bütün
ödeme ifllemleri, yolcu say›lar›,
otobüsün konumu gibi bilgiler
GPRS-GPS sistemi üzerinden
an›nda görüntülenebiliyor ve paydafllarla paylafl›labiliyor. Bankac›l›k altyap›s› ile entegre olan sistem sayesinde ödemeler Eskart
ve Esbiletin yan› s›ra temass›z
kredi kart› ve Eskiflehir’in yeni nesil flehir kart› olan Esparacard ile
gerçeklefltirilebiliyor. Bu yönü ile
de yeni sistemdeki bütün parasal
ifllemler bankac›l›k altyap›s› ile
an›nda kontrol edilebiliyor” dedi.
Kent içi ulafl›mda yap›lan yenilikler Esvalid ve Esparacard ile s›n›rl› kalm›yor. Tüm bu yap›lan yeniliklere ek olarak tramvaylara,
tramvay duraklar›na ve otobüslere dijital bilgi ekranlar› konuluyor. Bu sayede halk tramvay›n ya
da otobüsün dura¤a kaç dakika
sonra gelece¤i gibi bilgilere an›nda ulaflabiliyor. Ayr›ca flehrin
muhtelif yerlerine otomatik Esbilet alma ve Eskart yükleme makineleri de konulacak. Eskart Kredi
Yükleme Otomatlar› haftan›n her
günü 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
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BüYüKfiEHiR VE ESOGü'DEN
üCRETSiZ SOLUNUM TESTi
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MISIR BÜYÜKELÇ‹S‹'NDEN
BÜYÜKERfiEN'E Z‹YARET

T

B

üyükflehir Belediyesi ve Osmangazi Üniversitesi iflbirli¤iyle Büyükflehir Belediyesi E¤itim Merkezleri’nde solunum fonksiyon
ve sigara ba¤›ml›l›k ölçüm testleri gerçeklefltirildi. Büyükflehir
Belediyesi ile Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim Dal› iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen solunum fonksiyonlar› ve
sigara ba¤›ml›l›k testleri ile özellikle akci¤er hastal›klar›na ve solunum yollar› rahats›zl›klar›na yönelik taramalar yap›d›.

ürkiye ile M›s›r aras›ndaki ticari iliflkilerin gelifltirilmesi kapsam›nda, Eskiflehir'de düzenlenen M›s›r Arap
Cumhuriyeti Tan›t›m Günü'ne kat›lmak üzere Eskiflehir'e gelen M›s›r Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Abderahman Salaheldin, Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret etti. Eskiflehir'in geliflmifl ve güzel bir kent oldu¤unu ve bu kentin mimar›n›n
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen oldu¤unu belirten konuk büyükelçi, yapt›¤› baflar›l› çal›flmalardan dolay› Baflkan Büyükerflen'i tebrik etti. M›s›r ile Türkiye aras›ndaki iliflkilerin sadece ticari boyutta kalmamas› gerekti¤ini vurgulayan Salaheldin, M›s›r'›n Mahala Kubra adl› kenti ile Eskiflehir aras›nda kültür, sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda da iflbirli¤ine haz›r olduklar›n› söyledi.
Baflkan Büyükerflen ise ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, Eskiflehir olarak M›s›r ile kültür, e¤itim ve
sa¤l›k alanlar›nda iflbirli¤ine aç›k olduklar›n› söyledi.

BÜYÜKfiEH‹R'‹N TÜRK SANAT MÜZ‹⁄‹
KOROSU'NDAN MUHTEfiEM KONSER

B konser programlar› devam ediyor. Koro son olarak, K Dairesi Baflkan› Ali R›za Salt›k, fief Ata Sevin'e Büyüküyükflehir Belediyesi Türk Sanat Müzi¤i Korosu'nun

onser sonunda Büyükflehir Belediyesi Mali Hizmetler

Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu’nda muhteflem bir
konser verdi. fief Ata Sevin yönetiminde gerçeklefltirilen ve
Eskiflehirliler'in yo¤un ilgi gösterdi¤i konser'in ilk yar›s›nda
Sultan›yegah makam› eserlerini seslendiren koro, ikinci
yar›da ise beraber ve solo flark›lar seslendirdi.

flehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen ad›na
çiçek sunarak, tüm koroya teflekkür etti.
Dinleyicilerin büyük be¤enisini kazanan Büyükflehir Belediyesi Türk Sanat Müzi¤i Korosu konser sonunda dakikalarca alk›flland›.
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CAM SANATI BÜYÜKfiEH‹R’LE HAYAT BULDU
Büyükflehir Belediyesi'nin cam sanat›n›n yaflat›lmas› ve gelifltirilmesi için ilk olarak 2007 y›l›nda mesleki beceriye yönelik Alevde Cam fiekillendirme Kurslar› ile bafllatt›¤› ve Ça¤dafl Cam Sanatlar› Müzesi'ni
açarak devam ettirdi¤i çal›flmalar, unutulmaya yüz tutan cam sanat›na olan ilgiyi art›rd›.

B

üyükflehir Belediyesi'nin, cam sanat›n›n ve ifllemecili¤inin yaflat›lmas›
ve gelecek kuflaklara tan›t›lmas›
amac›yla 2007 y›l›nda yaflama geçirdi¤i
projeler büyük ilgi topluyor. Büyükflehir
Belediyesi Meslek Edindirme ve E¤itim
Merkezi'nde verilen Alevde Cam fiekillendirme Kurslar› 5 e¤itim y›l›n› geride b›rak›rken, proje baflka belediyeler taraf›ndan
da örnek al›nmaya baflland›. Alevde Cam
fiekillendirme Kurslar›na kat›lanlar burada
ald›klar› e¤itimle cam ifli eflya
üretimi konusunda mesleki beceri sahibi oluyorlar. Ücretsiz
kurslara kat›lmak isteyen vatandafllar 220 76 99 nolu telefon
arac›l›¤›yla bilgi alabilirler.
Eskiflehir Turizminin Gözdesi
Cam Sanatlar› Müzesi
Büyükflehir Belediyesi Kent
Müzeleri Kompleksi’nin ilk halkas› olarak Büyükflehir Belediyesi Odunpazar› Evleri bünyesinde, 2007 y›l›nda aç›lan Ça¤dafl Cam Sanatlar› Müzesi, Eskiflehir'deki büyük de¤iflimi yerinde görmek üzere kente gezi düzenleyen tur guruplar›n›n
u¤rak noktalar›ndan biri haline geldi. Müzeyi bu güne kadar
466 bin kifli gezdi.

Ö⁄RENC‹LER‹ ATAMIZA GÖTÜRDÜK

E

skiflehir'deki
çeflitli
okullarda e¤itim gören
ö¤renciler, Büyükflehir
Belediyesi ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile An›tkabir'e
götürüldü.
Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 73. y›l› anma etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen
An›tkabir ziyareti'ne Nam›k
Kemal, Reflat Benli, Ülkü,
Mareflal Fevzi Çakmak, Dr.
Mustafa Koru, Ticaret Odas›, Eti Maden
‹flletmeleri ‹lkö¤retim Okullar›’ndan temsilci ö¤renciler kat›ld›.
Pek ço¤u An›tkabir'i ilk kez ziyaret

eden ö¤renciler, Atatürk'ün mozolesi
önünde sayg› duruflunda bulunup, An›tkabir içindeki müzeleri gezerek rehberlerden bilgi ald›lar.

AKT‹F FELSEFE'DEN ANLAMLI BA⁄Ifi

Felsefe Derne¤i, 8 ayl›k süre
A ktif
içinde vatandafllardan ba¤›fl olarak

toplad›¤› enstrümanlar›n bir bölümünü
Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤›fllad›.
Aktif Felsefe'nin “Yaln›z Enstrümanla-

ra Yeni Arkadafllar” ad›yla bafllatt›¤› ba¤›fl kampanyas› kapsam›nda toplanan
müzik aletlerinin bir bölümü, dernek taraf›ndan Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤›flland›. Aktif Felsefe Derne¤i Eskiflehir
fiube Baflkan› Ezgi Uzgel Özkar, baflkanl›¤›ndaki Aktif
Felsefe heyeti, Sosyal Hizmetler Daire Baflkan› Jale
Nur Süllü'yü ziyaret ederek
enstrümanlar› teslim etti. Ezgi Uzgel Özkar, ba¤›fl kampanyas›n›n Nisan 2011'den
beri devam etti¤ini ve ihtiyaç
duyulan baz› enstrümanlar›n
bak›mlar› yap›larak kullan›labilir hale getirdiklerini ifade
etti.
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Kemal YILMAZER
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Deniz KAPLAN
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