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ESK‹fiEH‹R’‹ DEM‹R A⁄LARLA ÖRÜYORUZ
Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt›n›, 3 yeni bölgeye uzatma çal›flmalar› devam ediyor.
20 mahalleyi daha tramvay konforundan do¤rudan faydaland›racak olan Emek-71 Evler, Yenikent-
Çankaya, Bat›kent-Çaml›ca uzatma hatlar›ndaki çal›flmalar efl zamanl› olarak sürüyor.

Sayfa 8 ve 9’da 

Sayfa 4’de

Baflkan Büyükerflen'in t›pk› komflu illerimiz gibi
Eskiflehir'in de termal turizminden kazanç elde
etmesi için y›llard›r harcad›¤› çaba Bademlik
s›rtlar›nda gerçe¤e dönüflüyor.

Eskiflehir'in ilk 5 y›ld›zl› turistik termal ve hidro-
terapi tesisleri, Büyükflehir Belediyesi'nin en bü-
yük projelerinden biri olarak Yap - ‹fllet - Dev-
ret modeliyle Bademlik'te yap›l›yor. 

BAfiKAN BÜYÜKERfiEN'‹N ESK‹fiEH‹R’DE TERMAL TUR‹ZM‹N‹
BAfiLATMA HAYAL‹ 27 YIL SONRA GERÇEKLEfi‹YOR

TERMAL TUR‹ZM‹NE BÜYÜK YATIRIM

Bilimi gerçek yol gösterici olarak ifla-
ret eden Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün gösterdi¤i hedef do¤rul-
tusunda, Baflkan Büyükerflen'in,
“Gelecek Eskiflehir’den Geçecek”
slogan›yla Eskiflehir’e kazand›rd›¤›
Bilim Deney Merkezi ziyaretçi ak›n›-
na u¤ruyor. Sayfa 10 ve 11’de

“GELECEK ESK‹fiEH‹R’DEN GEÇECEK”
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B üyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Büyüker-

flen döneminde kaptaj›n-
dan dolum tesislerine ve
da¤›t›m a¤›na her fleyiyle
yenilenen Kalabak Suyu,
denetimlerden baflar›yla
geçti. Sa¤l›k Bakanl›¤›
Türkiye çap›nda 244 su
firmas›n›n ürünleri üze-
rinde yapt›¤› inceleme
sonucu sa¤l›k flartlar›na
uygun olmad›¤›n› tespit
etti¤i firmalar› kamuoyu-
na duyurdu. Bakanl›k ta-
raf›ndan 3 A¤ustos 2012
tarihinde yap›lan ve ulu-
sal bas›nda yer alan aç›k-
lamada, Düzce'de faaliyet
gösteren ve Eskiflehir ile
hiçbir ilgisi olamayan
“Kabalak” marka da-
macana suyunun da sak›ncal› sular
aras›nda yer ald›¤› ilan edildi. 

Söz konusu firman›n Kalabak Su-
yu ile olan isim benzerli¤i nedeniyle

baz› çevrelerde Kalabak Suyu gibi
alg›land›¤›n› ifade eden Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen 1936'dan beri Eskifle-

hir'in efsane markas› olan KALA-
BAK DO⁄AL KAYNAK SU-
YU'nun, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n aç›kla-
mas›nda ad› geçen su ismiyle hiçbir

ilgisinin bulunmad›¤›n› be-
lirtti. Baflkan Büyükerflen
bahse konu suyun Eskifle-
hir'de sat›fl›n›n dahi yap›l-
mad›¤›n› aç›klad›.

Büyükerflen “Eskifle-
hir'in Kalabak Suyu,
modern tesislerde, sa¤-
l›kl› ve güvenilir ortam-
larda el de¤meden üre-
tilmekte, kayna¤›ndan
da¤›t›m›na kadar her
aflamas› gerekli testler
ve analizlerden geç-
mektedir. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›'n›n yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada da Eskifle-
hir'in KALABAK SU
markas›na dair hiçbir
olumsuz sonuç bulun-
mamaktad›r.

Halk›m›z Kalabak Suyumuzu
güvenle tüketmeye devam ede-
bilirler” dedi.

KALABAK SUYUMUZ SA⁄LIKLI
Büyükflehir Belediyesi'nin son dönemlerde yapt›¤›
yat›r›mlarla bafltan sona yenilenen Kalabak Suyu,
Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n ülke genelinde su firmalar›na
yönelik yapt›¤› denetimlerden baflar›yla geçti.

Söz konusu denetimlerde Eskiflehir'in Kalabak
Suyu ile isim benzerli¤i bulunan ve Düzce'de fa-
aliyet gösteren “Kabalak” marka damacana su-
yu sak›ncal› bulundu.

2000 y›l›nda, Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen, al›nacak baz› maki-
nelerle, Su ve Kanalizasyon ‹da-
resinin iflgücünü bir araya getire-
rek, 45 Kilometrelik ‹sale Hatt›-
n›n d›fl kaynak ihtiyac› duymadan
ve çok daha ucuza yenilenebile-
ce¤ini öngören projeyi bafllatm›fl-
t›r. Ayn› zamanda da Damacana
Dolum Merkezine son derece
sa¤l›kl› yeni 1000 tonluk depo
yap›lm›flt›r. 2000 y›l› Haziran

ay›nda bafllat›lan bu proje 6 ay gi-
bi k›sa bir sürede bitirilmifltir. 

2001 y›l›nda gerçeklefltirilen
yeni hatla birlikte, kapasite art›fl›
sa¤lanm›fl, artan kapasiteyi de-
¤erlendirmek için yeni yat›r›mlar
planlanm›fl, pet flifle ve bardak
suyu dolum tesisleri kurulmufltur. 

2004 y›l›nda 2 adet 1000'er
tonluk yeni ilave depolar yap›la-
rak, hizmete al›nm›flt›r.

Mevcut Damacana Dolum Te-
sisleri modernize edilmifl, tesisler

bilgisayar kontrollü filtre sistemle-
ri ile donat›lm›flt›r. Kalabak'›n
do¤du¤u çam ormanlar›ndaki
kaptajlar ile dolum tesislerindeki
filitrasyon, dezenfektasyon sis-
temleri yenilenmifltir. Kalabak te-
sislerine uluslar aras› standartlar-
da analiz laboratuarlar› kurulmufl-
tur. 

Kalabak ismi Türk Patent Ensti-
tüsü'ne tescil ettirilmifltir.  

Kalabak Suyu'na yap›lan büyük
yat›r›mlar sonucu tesis ISO 9001:

2000 kalite yönetim belgesi ve
ISO 22000:2005 G›da Güvenli¤i
Yönetim Sistemi belgeleri almaya
hak kazanm›fl ve böylece Kalabak
Suyu'nun kalitesi de bir kere daha
belgelenmifltir.

Yine Y›lmaz Büyükerflen döne-
minde Eskiflehir geneline su sat›-
fl› yapan saka filosu da bafltan so-
na modern kapal› tafl›tlarla yeni-
lenerek, Eskiflehir'deki büyük de-
¤iflime yak›fl›r hale getirilmifltir.

KALABAK SUYU'NA YAPILAN KÖKLÜ YATIRIMLAR
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E skiflehir ile Almanya Federal
Cumhuriyeti'nin önemli kentle-
rinden Frankfurt, kardefl flehir

olma yolunda ilk ad›m› att›. ‹ki kent
aras›ndaki kardefl flehir ön protokolü
Frankfurt'tan gelen delegasyonun ve
Büyükflehir Belediyesi yetkililerinin
kat›ld›¤› törenle Eskiflehir'de imzalan-
d›. Büyükflehir Belediyesi Meclis Salo-
nu'ndaki törene Frankfurt'tan Bele-
diye Baflkan› Mr. Peter Feld-
mann, Meclis Baflkan› Dr. Berna-
dette Weyland, Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Dr. Nargess Eskanda-
ri ve meclis üyeleri, DITIB Diyanet
Temsilcisi ve Frankfurt'lu bas›n men-
suplar›n›n yer ald›¤› kalabal›k bir heyet
kat›ld›.

Törende konuflan Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen, Frankfurt ve Eskiflehir
aras›nda kardefl flehir iliflkisinin bafll›-
yor olmas›ndan büyük mutluluk duy-
du¤unu söyledi. ‹ki flehir aras›nda kar-
defllik iliflkisinin geliflmesi için el birli-
¤iyle çal›flacaklar›n› belirten Baflkan
Büyükerflen, "Kardefller aras› iliflki
nas›l olursa o flekilde kültürel,
sanatsal, ekonomik ve endüstri-
yel faaliyetlerimizi devam ettir-
mek ve gelifltirmek için gayret
gösterece¤iz. Frankfurt ile Eski-
flehir aras›ndaki karfl›l›kl› iyi ilifl-
kileri ve dostlu¤u derinlefltirmeyi
ve güçlendirmeyi amaçl›yoruz"

dedi.
Frankfurt Belediye Baflkan› Pe-

ter Feldmann da, göreve yeni seçil-
di¤ini belirterek "kardefl flehir" pro-
tokolü çerçevesinde ilk resmi ziyareti-
ni Eskiflehir'e yapt›¤›n› aç›klad›. Eski-
flehir'i çok be¤endi¤ini ve burada çok
s›cak karfl›land›klar›n› ifade eden Feld-
mann, özellikle gençlik, kültür, ekono-
mi alanlar›nda iflbirlikleri planlad›klar›-
n› dile getirdi. 

Frankfurt'un, Almanya Federal Cum-
huriyeti'nin ekonomi ve ulafl›m mer-
kezlerinin bafl›nda yer ald›¤›n›, kentte
yaflayan en büyük yabanc› kökenli top-
lulu¤u ise Türk toplumunun oluflturdu-
¤unu vurgulayan Feldmann, "Frank-
furt'taki Türkler aras›nda gençle-

rin oran› oldukça fazla. Frank-
furt'ta yaflayan Türk kökenli
gençlik, iki flehir aras›ndaki kar-
defllikte lokomotif görevi göre-
cek. Türk kökenli gençler, Frank-
furt'un gelece¤i. Bu gençler, iki
ülke aras›nda köprü görevi göre-
cek ve do¤acak kardeflli¤in kök-
leri olacaklard›r" diye konufltu.

Baflkan Feldmann ile Baflkan
Büyükerflen, konuflmalar›n ard›ndan
kardefl flehir ön protokolünü imzalad›-
lar. Baflkan Büyükerflen, daha son-
ra Feldmann'a plaket ve belediye roze-
ti, Frankfurt Belediyesi Meclis Baflkan›
Bernadette Weyland'a ise rozet he-
diye etti.

Eskiflehir, Avusturya'n›n Linz kentinden sonra flimdi
de Almanya'n›n önemli flehirlerinden Frankfurt ile
kardefl flehir oluyor.

Eskiflehir ile Frankfurt aras›ndaki kardefl flehir ön
protokolü, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Meclis
Salonu'nda düzenlenen tören ile imzaland›. 

ESK‹fiEH‹R’E AVRUPA’DAN B‹R KARDEfi DAHA

F rankfurt Belediye Baflkan› Peter
Feldmann, Meclis Baflkan› Dr.
Bernadette Weyland, Belediye

Baflkan Yard›mc›s› Dr. Nargess Es-
kandari ve meclis üyeleriyle Alman
bas›n mensuplar›ndan oluflan dele-
gasyon 2 gün boyunca Eskiflehir'de
inceleme gezileri gerçeklefltirdi. Park-
lardan üniversitelere kadar birçok ye-
ri gezme f›rsat› bulan konuk heyet,
Büyükflehir Belediyesi'nin hayata ge-
çirdi¤i projeleri çok be¤endi.

Belediye Baflkan› Peter Feldmann
Eskiflehir ziyaretleriyle ilgili yapt›¤›
aç›klamada, Eskiflehir'i çok be¤endik-
lerini ifade ederek, ileride yap›lacak
iflbirliklerine olan isteklerinin daha da
artt›¤›n› söyledi. Feldmann, Eskifle-
hir'in Anadolu'nun ortas›nda ezberleri
y›kan bir flehir oldu¤unu vurgulaya-
rak, “Eskiflehir hakk›nda olumlu
hislerimiz, flehri görünce daha
da artt›. Eskiflehir ekonomik,
kültürel, sanatsal ve sosyal alan-

larda çok geliflmifl bir flehir. Ay-
r›ca genç nüfusu ile dinamizmini
koruyan bir yap›s› var. E¤itim ve
gençlik projeleri baflta olmak
üzere, Eskiflehir ile olan iliflkile-
rimizi genifl bir platforma yay-
may› düflünüyoruz. Eskiflehir'in
modernli¤i ve di¤er ülkelerle
olan iliflkileri bizi çok etkiledi.
Baflta Büyükflehir Belediyesi ol-
mak üzere resmi kurumlardan
gördü¤ümüz destek de Eskiflehir
ile yap›lacak olan ortak projeler
konusunda bizi daha çok heves-
lendirdi. Hayata geçirdi¤i güzel
projeler sayesinde Eskiflehir'i bir
dünya kenti haline getiren Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Say›n
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'e
ve ekibine gösterdikleri misafir-
perverlikten dolay› çok teflekkür
ediyoruz” fleklinde konufltu. 

FRANKFURT HEYET‹ ESK‹fiEH‹R’‹ ÇOK BE⁄END‹
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B
üyükflehir Belediyesi’nin
Tramvay Uzatma Hatla-
r›’ndaki çal›flmalar› aral›k-

s›z devam ediyor. ‹nflaat çal›flma-
lar› Emek - 71 Evler, Yeni-
kent - Çankaya ve Bat›kent -
Çaml›ca hatlar›nda efl zamanl›
olarak yürütülüyor. Yeni hatlar-
da bir taraftan altyap› deplasele-
ri ve kaz› çal›flmalar›, drenaj, dol-
gu ve beton iflleri yap›l›rken bir
taraftan da  bu çal›flmalar›n ta-
mamland›¤› noktalarda ray mon-
tajlar› gerçeklefltiriliyor. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen ilave hatlarla, Eskiflehir'i
adeta demir a¤larla ördüklerini
söyledi. 8 y›la yak›n bir süreden
beri ça¤dafl kent içi ulafl›m hiz-
meti sunan tramvay sisteminin
Türkiye'deki di¤er belediyelere
de örnek oldu¤unu ifade eden
Baflkan Büyükerflen, ana omur-
ga olan, hastaneler, üniversiteler
ile otogar gibi önemli noktalar›
birbirine ba¤layan mevcut tram-
vay sistemine entegre olacak ila-
ve hatlar›n h›zla tamamlanmas›
için çal›flt›klar›n› söyledi. ‹lave
hatlar›n geçece¤i noktalarda in-
flaat çal›flmalar› nedeniyle geçici
s›k›nt›lar olabilece¤ini de ifade
eden Baflkan Büyükerflen  “Es-
kiflehir tarihinin en büyük
ve kal›c› projelerine imza at-
maya devam ediyoruz.
2004 y›l›ndan beri hemfleh-
rilerimize ça¤dafl bir kent içi

ulafl›m olana¤› sunan Es-
tram’›n, yeni mahallelere
gitmesi için Eskiflehir’i ade-
ta demir a¤larla örüyor ve
21 kilometrelik tramvay
hatt› daha inflaa ediyoruz.
K›sa bir süre önce bafllayan
inflaat çal›flmalar›nda 21 ki-
lometrelik yeni hatt›n 11 ki-
lometrelik k›sm›nda kaz› ça-
l›flmalar›n› tamamlad›k. Bu
ifllerde tramvay›n güzerga-
h›nda bulunan do¤algazdan
kanalizasyona, mevcut alt-
yap› hatlar›n›n, tramvay hat-
lar›n›n d›fl›na tafl›nmas› ça-
l›flmalar› olan deplase iflleri
çok zaman al›yor. Drenaj,
dolgu ve grobeton ifllerinde
önemli mesafeler katettik.
Bu ifllerin  tamamland›¤›
yerlerde ray montajlar›na da
bafllad›k. Eylül ay› itibariyle
her üç bölgedeki ilave hatla-
r›n yüzde 15’lik k›sm›nda
ray montajlar›n› da bitirdik.
2013 y›l›n›n sonuna kadar
tamamlanmas› öngörülen
ilave hatlar›n geçece¤i 20
mahallemiz daha ça¤dafl,
h›zl› ve konforlu ulafl›ma sa-
hip olacak, çal›flma yap›lan
yerlerde inflaat ifllerinden
dolay› s›k›nt›lar olabiliyor.
Hemflehrilerimin bizleri an-
lay›flla karfl›lad›klar›n› ümit
ediyorum” dedi.

ESK‹fiEH‹R’‹ DEM‹R A⁄LARLA ÖRÜYORUZ
BURASI EMEK - 71 EVLER HATTI

BURASI BATIKENT - ÇAMLICA HATTI

BURASI YEN‹KENT - ÇANKAYA HATTI

4 Büyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'de kent içi
toplu tafl›man›n ana omurgas›n› oluflturan ray-
l› sistemi, flehrin dört bir yan›na ulaflt›racak
ikinci etap çal›flmalar›na devam ediyor. 

4 ‹lki 2004 y›l›nda iflletmeye al›nan 16 kilo-
metrelik mevcut tramvay hatt›na 21 kilometre-
lik ilave hat yap›l›yor. 

4 Söz konusu yeni hatlar Emek - 71 Evler, Ye-
nikent - Çankaya ve Bat›kent - Çaml›ca mahal-
leleri baflta olmak üzere 20 yeni mahalleye da-
ha tramvay hizmetinden do¤rudan faydalan-
ma olana¤› sunacak.



5üst yap› çal›flmalar›

IHLAMURKENT 
BÜYÜKfiEH‹R’LE 
GÜZELLEfi‹YOR

IHLAMURKENT 
BÜYÜKfiEH‹R’LE 
GÜZELLEfi‹YOR

Büyükflehir Belediyesi’nin, Toplu Konut ‹daresi taraf›ndan
yapt›r›lan Ihlamurkent Konutlar›’n›n bulundu¤u bölgeye yönelik
yat›r›mlar› devam ediyor.
Ihlamurkent’te kanalizasyon, ya¤mur suyu ve temiz su altyap›
çal›flmalar› yapan ve birçok yeni bulvar açan Büyükflehir Belediyesi
son olarak Ihlamurkent’i çevre mahallelere ba¤layan Özlem,
Kartopu ve Koza Bulvarlar›’nda s›cak asfalt kaplamas› ve a¤aç
dikimi çal›flmalar› gerçeklefltirdi. Bulvarlarda ayr›ca kald›r›m
yap›m› çal›flmalar› da tamamlanma aflamas›na geldi. Büyükflehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekip-

leri Ihlamurkent’e yüzlerce yeni a¤aç dikti.

Ihlamurkent’in çehresi
Büyükflehir Belediyesi’nin 

yapt›¤› yat›r›mlarla de¤ifliyor. 



Y aklaflan k›fl mevsimi öncesi temizlenmeyen
bacalar›n yang›n riski tafl›d›¤›n› belirten ‹tfai-
ye Daire Baflkanl›¤› yetkilileri, baca yang›nla-

r›n›n önüne geçmek amac›yla düzenlenen ve onay-
lanarak yürürlü¤e giren “Baca Temizleme ve
Denetim Yönergesi” uyar›nca, temizlik ifllerinin
“Baca Temizleme Uygunluk Belgesi” alan firmalara
yapt›r›lmas› gerekti¤ini ve temizlik ifllemi sonunda
fatura al›nmas› gerekti¤ini ifade ettiler. Yetkililer,
baca temizleme uygunluk belgesi bulunan firmalar›n
www.eskisehir-bld.gov.tr adresinde yay›nland›¤›n›
belirterek, baca temizleme uygunluk belgesi olan
özel flirketlerin yapaca¤› temizlik ifllerinin, ‹tfaiye

Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan da denetlenece¤ini söy-
lediler. 

Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›-
¤›'ndan yap›lan aç›klamaya göre, s›v› ve kat› yak›tl›
kazanlar›n bacalar›n›n alt›nda bir kurum temizleme
menfezi bulunmas› ve y›lda 2 defa temizlenmesi ge-
rekmekte oldu¤u; ayr›ca, odun ve kömür gibi kat›

yak›tlar ile yüksek oranda is b›rakan yak›t kullan›ld›-
¤› takdirde borular›n ayda bir, bacalar›n ise iki ayda
bir temizlenmesi gerekti¤i belirtildi. Yetkililer ayr›ca
lokanta ve benzeri iflyerlerindeki mutfaklarda yer
alan ya¤l› kanallar›n da düzenli temizlenmedi¤inde
yang›na neden oldu¤unu hat›rlatarak, bu tür ifl yeri
sahiplerini de uyard›lar.

6haber

Do¤algaz kullan›lan sistemler hariç,
binalar›n ›s›tma sistemlerine ait ba-
calar ve yemek piflirilen iflyerlerin-
deki ya¤l› kanallar düzenli temizlen-
medi¤inde yang›na neden oluyor.

Vatandafllar›n söz konusu baca te-
mizli¤ini Büyükflehir Belediyesi ‹tfai-
ye Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan, yetki
belgesi verilen flirketlere yapt›rmas›
gerekiyor.

TEM‹ZLENMEYEN BACA 
YANGINA NEDEN OLUYOR
TEM‹ZLENMEYEN BACA 

YANGINA NEDEN OLUYOR
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YEN‹ ÜN‹VERS‹TEL‹LER‹ BÜYÜKfiEH‹R KARfiILADI

B üyükflehir Belediyesi, Eskiflehir'in tan›t›m› ve
uluslararas› nitelikteki kültürel iflbirli¤ine yöne-
lik önemli bir projeyi daha yaflama geçiriyor.

TC Hazine Müsteflarl›¤› / Merkezi Finans ve ‹hale Bi-
rimi (MF‹B)'nin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yürütücü-
lü¤ünde açt›¤› ve Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin
hibe almaya hak kazand›¤›, Eskiflehir ve Hollanda'n›n
Den Haag Kent Müzeleri Aras›nda Kültürleraras› Di-
yalog Kurulmas› isimli projenin ana faaliyetlerinden
biri olan, sergi de¤ifliminin birinci etab› Hollanda'da
gerçeklefltirildi. 

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bundan bir süre
önce düzenlenen “Sendeki Eskiflehir” temal› sa-
nat yar›flmas›nda dereceye giren eserler Den Haag
flehrinde yer alan Haags Tarihi Müzesi'nde 15 A¤us-
tos 2012 tarihinde be¤eniye sunuldu.                      

Sergi aç›l›fl›na Hollanda Büyükelçimiz U¤ur Do-
¤an baflta olmak üzere, proje gere¤ince dereceye gi-
ren tüm sanatç›lar ve proje ekibinin yan› s›ra çok sa-
y›da davetli kat›ld›. Büyükelçi Do¤an ile Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› ve Proje Koor-

dinatörü Canan Demir ile Haags Tarihi Müze-
si'nden Antoniette Visser proje ve aç›lan sergi ne-
deniyle birer konuflma yapt›lar. 

Büyükelçi Do¤an konuflmas›nda 2012 y›l›n›n Türk
Hollanda Diplomatik ‹liflkileri'nin 400. Y›l› oldu¤unu
ve bu nedenle bir dizi etkinlik yap›ld›¤›n› vurgulaya-
rak, yürütülen proje kapsam›nda aç›lan “Sendeki
Eskiflehir Sergisi”nin daha da önem kazand›¤›n›
ifade etti. Konuflmalar›n ortak noktas›n› Eskiflehir ve

Den Haag Kent Müzeleri aras›nda kurulmufl olan kül-
türel iflbirli¤inin "Türk-Hollanda Diplomatik ‹liflkile-
ri'nin 400.Y›l›" anma etkinliklerine ve iki flehir aras›n-
daki kültürel iliflkilerin gelifltirmesine sa¤layaca¤› kat-
k› oluflturdu.

Sergi de¤iflimi faaliyetinin ikinci bölümü Eskifle-
hir'de gerçeklefltirilecek ve Eskiflehir, Haags Tarihi
Müzesi'nin organize etti¤i "Origins and Destinati-
ons" temal› sergiye ev sahipli¤i yapacak.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi,
“Sendeki Eskiflehir” temal› sanat
yar›flmas›nda dereceye giren
eserleri, “Eskiflehir ile Hollan-
da'n›n Den Haag Kenti Aras›nda
Kültürleraras› Diyalog Kurulma-
s› Projesi” kapsam›nda Den Ha-
ag'da (Lahey) sergiledi.

B
üyükflehir Belediyesi, yaflamlar›n›n ileriki
dönemlerine yön verecek olan üniversite
e¤itimlerini, Eskiflehir gibi bir kentte alma

ayr›cal›¤›n› kazanan ö¤rencileri, flehirleraras›
otobüs terminalinde kurdu¤u stantta karfl›lad›.
Pek ço¤u Eskiflehir'e ilk kez gelen ö¤rencilere be-
lediye yetkilileri taraf›ndan ihtiyaç duyduklar› ko-
nularda bilgiler verildi. Ayr›ca sabah erken saat-
lerde kente gelen ö¤renciler, flehirleraras› otobüs
terminalinden üniversitelere ücretsiz servislerle
tafl›nd›. Eskiflehir'de e¤itim gören tüm üniversite
ö¤rencilerinin misafir olmaktan öte, tüm kent
halk›n›n çocuklar› oldu¤unu belirten Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen

“Kentimize okumak için gelen çocuklar›-
m›z› yaln›z b›rakmad›k. Üniversitelerimiz-
de e¤itim gören abla ve a¤abeyleri gibi,
yeni gelen evlatlar›m›z da Atatürk ilke ve

devrimleri ›fl›¤›ndaki evrensel e¤itimi, her
yönüyle ça¤dafl normlara göre düzenlen-
mifl kampüslerde görmenin yan› s›ra son
y›llarda yaflad›¤› büyük de¤iflimle Avrupa
kentlerindeki olanaklar› yakalam›fl bir
kentte yaflama flans›na da kavufltular.
Tüm ö¤rencilerimizin Eskiflehir'deki ö¤-
rencilik y›llar›n›n sa¤l›k ve huzur içinde
geçmesini diliyorum” dedi.

Büyükflehir Belediyesi, ö¤renciler için Anadolu
ve Osmangazi Üniversiteleri'nde de Eskart bafl-
vuru noktalar› oluflturdu. 

Büyükflehir Belediyesi, Eskifle-
hir'deki üniversiteleri kazanan ö¤-
renciler için otobüs terminalinde
karfl›lama ve bilgilendirme stant›
kurdu. Ayr›ca Anadolu ve Osman-
gazi Üniversiteleri’nde Eskart bafl-
vuru noktalar› da oluflturuldu.

ESK‹fiEH‹R'DEN HOLLANDA'YA SANAT KÖPRÜSÜ
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BÜYÜKfiEH‹R’DEN TERMAL TUR‹ZM‹NE BÜYÜK YATIRIM
Baflkan Büyükerflen'in t›pk›
komflu illerimiz gibi Eskiflehir'in
de termal turizminden kazanç
elde etmesi için y›llard›r harca-
d›¤› çaba Bademlik s›rtlar›nda
gerçe¤e dönüflüyor.

Eskiflehir'in ilk 5 y›ld›zl› turistik
termal ve hidroterapi tesisleri,
Büyükflehir Belediyesi'nin bü-
yük projelerinden biri olarak
Yap - ‹fllet - Devret modeliyle
Bademlik'te yap›l›yor. 

S on y›llarda Türk Turizminin parlayan y›ld›z›
olan Eskiflehir, turizm kenti kimli¤ine çok bü-
yük katk›lar sa¤layacak olan önemli bir yat›r›-

ma daha kavufluyor. Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in Anadolu Üniversitesi
Rektörü iken 1985 Y›l›nda S›caksular'da kurmay›
planlad›¤›, ancak o dönemden bu yana bölgedeki ba-
z› esnaf ve hamam sahip ve müstecirleri ile ticaret
odas› yönetimlerinin engellemeleri baflta olmak üze-
re, dar görüfllü belediye anlay›fllar› nedeniyle gerçek-
lefltiremedi¤i “TUR‹ST‹K TERMAL TES‹S‹” Pro-
jesi Bademlik bölgesinde hayat buluyor. 

Bundan bir süre önce Büyükflehir Belediyesi'nin
yap-ifllet-devret modeliyle ihaleye ç›kard›¤› ve ihalesi-
ni, Eskiflehir'den yetiflen Erol Tabanca ve Cem Siya-
hi ile Abdullah Gözener'in orta¤› oldu¤u Polimeks
A.fi'nin kazand›¤› turistik otel ve termal tesislerin te-
meli Bademlik'te at›ld›. 5 y›ld›z standartlar›ndaki dev
tesis Eskiflehir'e, t›pk› Afyonkarahisar ve Kütahya gi-
bi sahip oldu¤u termal su kaynaklar›n› bir turizm de-
¤eri olarak kullanma ve kente gelecek turist gruplar›
sayesinde ekonomik kazanç elde etme imkan› vere-
cek. Bademlik'te eski gazino ve havuz yerine yap›l-
makta olan tesis ayr›ca bir dönemler Eskiflehir'in en
önemli sosyal yaflam alanlar›nda olan, ancak daha
sonra kaderine terk edilen bölgeyi de tekrar canlan-
d›racak. 

DEV TES‹SE 
GÖRKEML‹ TEMEL ATMA

Bademlik Termal Otel ve Spa Tesislerinin Poli-
meks Firmas›nca gerçeklefltirilen temel atma töreni-
ne Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay'›n da
aralar›nda bulundu¤u çok say›da davetli kat›ld›. 

Temel atma töreni Polimeks ‹nflaat Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Erol Tabanca'n›n konuflmas›yla baflla-
d›. Sözlerine Eskiflehirli olarak do¤up büyüdü¤ü
topraklara böylesi bir tesisi kazand›r›yor olmaktan
duydu¤u mutlulu¤u ve gururu ifade ederek Bafllayan
Tabanca “Termal tesisi kuraca¤›m›z bu alan-
da bizim çocuklu¤umuz geçti. Burada bulu-
nan havuza s›k s›k gelirdik. Ancak daha son-
ra buras› kaderine terk edildi. Geçti¤imiz y›l
Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z hocam Sa-

y›n Büyükerflen bizlere art›k Eskiflehir'e de
bir fleyler yapmam›z›n zaman›n›n geldi¤ini
söyledi. Bizim gönlümüzden de flehrimiz için
bir fleyler yapmak geçiyordu ve bugün Eski-
flehir'e ve Türk turizmine böylesi güzide bir
yat›r›m› kazand›rmak için buraday›z. Bölge-
nin do¤al dokusunu bozmadan ve kesilme-
mesi gereken hiçbir a¤aca zarar vermeden
tesisi tamamlayaca¤›z. Bizlere bu imkan› su-
nan Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'e teflekkür borçluyuz.
Yat›r›m›n hepimiz için hay›rl› olmas›n› temen-

ni ediyorum” dedi.
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-

yükerflen ise “do¤du¤u günden bu yana tüm
ömrünü Eskiflehir için adam›fl biri olarak bu-
gün benim için çok ayr›cal›kl› bir gün. Eskifle-
hir için hayal etti¤im projelerin pek ço¤unu
baflard›m. Ancak yüre¤imin bir köflesinde ya-
ra gibi duran bir proje vard›. Y›llarca Eskifle-
hir'in s›cak su kaynaklar›n› termal ve sa¤l›k
turizmine kazand›racak modern termal tesis-
ler hayal ediyordum. Nihayet bugün bu haya-
limi de gerçe¤e dönüfltürüyoruz. Bu projemi-

zin gerçekleflmesi ile y›llardan beri idealim
olan bir Eskiflehir hedefine daha ulaflm›fl ola-
ca¤›m. Bana bu imkan› sa¤layan yine benim
kadir bilir hemflehrilerim oldu. Bu proje tüm
Eskiflehirliler'in projesidir. Tesis tamamland›-
¤›nda bu flehrin çocuklar› olan Polimeks'in çe-
flitli yabanc› ülkelerde yaratt›klar› y›ld›z eser-
lerinden biri olacakt›r. Destek veren ve vere-
cek olan herkese flükran borçluyum” dedi.

Eskiflehir Valisi Kadir Koçdemir de, Eskiflehir'in
Türk Dünyas› Kültür Baflkenti olaca¤› 2013 y›l›n›n
arifesinde bu tesisi ve temel atma töreninin yap›ld›¤›
günün Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskiflehir'i ziyaret
ediflinin y›l dönümü olmas›n› çok anlaml› buldu¤unu
belirterek yat›r›m›n hay›rl› olmas›n› diledi.

Temel atma töreninde konuflma yapan Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ise “Hepimiz için,
Eskiflehir için ve Türkiye için çok sevindirici
bir gün yafl›yoruz. U¤urlu bir günde Eskiflehir
için çok sevindirici bir geliflmenin bafllang›c›n-
day›z. Eskiflehir'e son y›llarda Bakan s›fat›yla
hep güzel fleyler için geliyorum. Bugün Ba-
demlikte do¤aya sayg›l› flekilde kurulacak ve
Eskiflehir'in termal suyunu tüm Türkiye'ye ve
dünyaya tan›tacak olan örnek bir projeye im-
za at›l›yor. Projenin gerçekleflmesinde eme¤i
bulunanlar› kutluyorum” fleklinde konufltu. 

Konuflmalar›n ard›nda tesisin temeli konuklar›n ka-
t›l›m›yla at›l›rken organizasyon Candan Erçetin'in ver-
di¤i muhteflem konser ile sona erdi.

Turistik Bademlik Termal ve SPA Tesislerinin
2013 y›l›n›n Eylül ay›nda tamamlanmas› planlan›-
yor.

Eskiflehir turizminde yeni bir sayfa açacak
olan Büyükflehir Belediyesi'nin Turistik Ba-
demlik Termal ve SPA Oteli Projesi 26 bin
metre karelik bir alan› kaps›yor. 

68'i standart, 46's› Premium, 4'ü Junior
Suit, 6 adeti dubleks, 8 adeti executive su-
it, 4 adeti balay›, 1 adeti de kral dairesi
olmak üzere 137 oda ve çeflitli bungolov-
lar›n yer alaca¤› befl y›ld›z standard›nda-
ki tesiste ayr›ca flunlar bulunuyor;

3 bin metrekare lobi bölümü
Bin 400 metrekare konferans alan›
500 kiflilik çok amaçl›, dü¤ün, balo salonu
3 bin 700 metrekare spa, hamam, fitness
bölümü (2 adet hamam, 2 adet sauna,
2 adet buhar Odas›, 8 adet masaj odas›,
4 adet VIP hamam, 1 adet fitness salonu)
Kapal› ve aç›k yüzme havuzlar› 
(1 adet kapal› yüzme havuzu, 
2 adet termal havuz) 
Alakart restoran 
Genel Restoran 
Sat›fl üniteleri (3 adet)
Yönetim ve idari ofisler
Aç›k, kapal› otopark alanlar›
14 bin 700 metrekare peyzaj alan›
2 bin metrekare konsept havuz alan›
Yaklafl›k 2 kilometre uzunlu¤unda
yürüyüfl yolu

TES‹S ÖZELL‹KLER‹

5 Y›ld›zl›
Uluslararas› bir zincir taraf›ndan
iflletilecek
fiehir merkezine 10 dakika 
100 dönümlük koru içerisinde
fiehir panaromas›na hakim,
seçkin bir lokaysonda
27 y›ld›r at›l olan Eskiflehir'in en
nadide konumudaki eski Bademlik
Oteli'ni yeniden canland›racak
A¤açlar›n korundu¤u, do¤an›n içerisinde
kendisine yer bulan, çevre dostu bir
mimariye sahip
Eskiflehir'in aktif sosyal ve kültürel
hayat›na yak›n
Eskiflehir'in geleneksel hamam konseptini
bir üst seviyeye tafl›yacak

Büyükflehir Belediyesi Bademlik Termal Otel ve SPA Tesisleri ile Eskiflehir’in sahip oldu¤u termal
suyu, t›pk› Afyonkarahisar ve Kütahya’da oldu¤u gibi turizm de¤eri olarak da kullan›lacak. 

SAYILARLA BADEML‹K TERMAL - SPASAYILARLA BADEML‹K TERMAL - SPA

BAfiKAN BÜYÜKERfiEN'‹N ESK‹fiEH‹R’DE TERMAL TUR‹ZM‹N‹ BAfiLATMA HAYAL‹ 27 YIL SONRA GERÇEKLEfi‹YOR
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B üyükflehir Belediyesi, ö¤rencileri-
mizin bilim ile tan›flmalar›na ola-
nak tan›yacak ve onlara bilimi sev-

direcek olan çok önemli bir projeyi haya-
ta geçirdi. Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen'in “Gelecek Eskiflehir'den Geçe-
cek” sözünden hareketle Sazova Bilim
Kültür ve Sanat Park›'nda hizmete aç›lan
Bilim Deney Merkezi, ö¤rencilere,
okullar›nda sahip olamad›klar› bilimsel
deneyleri yapacaklar› modern bir ortam
sunuyor ve çocuklar›m›za bilimi sevdiri-
yor. Yaklafl›k 6 ay önce hizmete aç›lan
ve randevu sistemiyle gruplar halinde uz-
man görevliler eflli¤inde ziyaret program-
lar›n›n gerçeklefltirildi¤i merkezi her yafl
grubundan bugüne kadar 30 bine yak›n
kifli ziyaret etti.

Bilim ve Deney Merkezi'nde, e¤itim
amaçl› olarak, çocuklar›m›z›n günümüz
teknolojilerini görebilmesi amac›yla, ses,
›fl›k, su, hava, h›z-ivme-momentum,
enerji, mekanik, uzay, simülasyon, ani-
matronik temalardan oluflan düzenekler

ve sergiler yer al›yor. Merkezde ayr›ca,
okullara yönelik periyodik e¤itim prog-
ramlar› ve bilim temal› çeflitli programlar,
ile atölye çal›flmalar› da gerçeklefltiriliyor.

Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Bi-
lim Deney Merkezi'ni, bilimi tek gerçek
yol gösterici olarak gören Ulu Önder
Atatürk'ün izini takip ederek hayata ge-
çirdiklerini söy-
ledi.  Merkezin
g e l e c e ¤ i m i z
olan çocuklar
için yapt›klar›
önemli yat›r›m-
lardan biri oldu-
¤unu belirten
B ü y ü k e r fl e n
“Ülkemizde yaflayanlar›n hat›r› sa-
y›l›r bir kesiminin, bilimsel düflün-
ceyle tan›flmas›n›n baflar›lm›fl olma-
s›yla övünsek de;  bilimi, toplumun
k›lcal damarlar›na kadar yayabil-
mifl, sevdirebilmifl de¤iliz. Türki-
ye'nin en seçkin okullar›ndan me-
zun olan insanlar›m›z›n bile ço¤u,

bilimle sadece tan›fl›kl›k seviyesin-
de kald›lar. Çünkü bilimi, bilime la-
y›k bir yöntemle, uygulamal› bir bi-
çimde ö¤retemedik. Kitaplardan
ezberleterek ö¤retmeye çal›flt›k. 

Bir ö¤retim üyesi olarak görev
yapt›¤›m dönemlerden beri en bü-

yük hayalim, ço-
cuklar›n, henüz
merak duygusu-
nu yitirmedikleri
ça¤larda, bilimin
büyülü dünyas›n›
hissedebilecekle-
ri bilim deney

parklar›n› ülkenin dört bir yan›nda
hizmete açmakt›. Çünkü biliyorum
ki, küçük yaflta bilim ile, deney ya-
parak tan›flan bir zihin, hem merak
duygusunu ileri yafllara kadar ko-
rur, hem de merak›n› gidermek ko-
nusunda ancak bilime güvenir. ‹flte
bu nedenle Eskiflehir'de önce ço-

cuklar›m›z sonra da tüm hemflehri-
lerimiz için böyle bir Bilim Deney
Merkezi açmaya karar verdik Bili-
mi, bilime lay›k bir yöntemle, uygu-
lamal› bir biçimde ö¤retmek gele-
ce¤in bilim insanlar›n› yetifltirmek
için önemlidir” dedi.

2 bin 751 metrekare alan üzerine ya-
p›lan Bilim Deney Merkezi Büyükflehir
Belediyesi'nin “Bilim ‹çin Geziyorum”
adl› projesi kapsam›nda BEBKA Destek
Hibesi al›narak hayata geçirildi. Anadolu
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölü-
mü'nün proje orta¤› oldu¤u merkez, dün-
yadaki di¤er bilim merkezleri örnek al›-
narak tasarland›.

Bilim iletiflimcileri rehberli¤inde ger-
çeklefltirilen programlar ve ziyaret saatle-
ri baflta olmak üzere, Bilim Deney Mer-
kezi ile ilgili her türlü ayr›nt›l› bilgi ve re-
zervasyon merkezin www.eskisehirbilim-
deneymerkezi.com adresinden ya da
merkezin 444 8 236 nolu telefonu ara-
c›l›¤›yla al›nabiliyor.

Baflkan Büyükerflen'in, bilimi gerçek yol gösterici
olarak iflaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün gösterdi¤i hedef do¤rultusunda
Eskiflehir’e kazand›rd›¤› Bilim Deney Merkezi
ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor.

‹lkö¤retim ça¤›ndaki ö¤renciler baflta olmak üzere
her yafl grubundan insan›n bilim ile tan›flmalar›na
ve bilimi sevmelerine olanak tan›yan Büyükflehir
Belediyesi Bilim Deney Merkezi 6 ayda 30 bine
yak›n ziyaretçiyi a¤›rlad›.

GELECE⁄‹N B‹L‹M ‹NSANLARI     ESK‹fiEH‹R'DE YET‹fi‹YOR

Palanga sistemiyle kendinizi
yukar›ya nas›l kald›r›rs›n›z?
Palanga sistemiyle kendinizi
yukar›ya nas›l kald›r›rs›n›z?

Sudaki girdaplar, hortumlar,
tsunami nas›l olufluyor?
Sudaki girdaplar, hortumlar,
tsunami nas›l olufluyor?
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I     ESK‹fiEH‹R'DE YET‹fi‹YOR

Onur Özcan
Daha önce görmedi¤im fleyleri burada gördüm. Deney

aletlerini yak›ndan tan›d›m ve nas›l çal›flt›klar›n› ö¤rendim.
Bilim Denel Merkezi’nden çok memnun ayr›ld›m. Burada
görevli olan herkese teflekkürler.

Gülen Çetinkaya
Çok güzel bir tesis. Fizik kurallar›n› gözümle görerek

yaflayarak ö¤rendim. Uygulamal› olarak yap›lan
deneyler fizik kurallar›n› daha iyi anlamama yard›mc›
oldu. Y›lmaz Hocam›za çok teflekkür ediyorum.

Ya¤mur Güleç
Daha çok deneyimleme flans› elde ettim. Tsunami,

dalgalar, deprem simülatörü gibi enteresan fleyleri
görme flans› yakalad›m. Do¤a olaylar›n› daha yak›ndan
inceleme f›rsat› buldum.

Elif Süngü
Bu kadar deney aletini ve bilimle ilgili bilgiyi bir arada

görmeyi beklemiyordum. Burada görerek ö¤renme flan-
s› yakalad›m. Uygulamal› anlat›lan bilimin derslerimde
bana daha çok yard›mc› olaca¤›na inan›yorum.

‹rem Özer
Bilim Deney Merkezi’nde dersi ve e¤lenceyi bir arada

yaflama flans›n› yakalad›m.  Dinazorlar çok ilginç ve e¤-
lenceliydi. Fizik kurallar› ve do¤a olaylar›n›n gösterildi¤i
deney aletleri ise hem ö¤retici hem de flafl›rt›c›.

Seda Cip
Bilim Deney Merkezi'ni çok be¤endim. En çok

Dinozorlar ma¤aras›n› be¤endim. Deney aletlerini kul-
lanabilmek çok faydal› oldu. Bilim kurallar›n› uygulamal›
olarak ö¤renmek çok zevkli.

Burçin Özy›ld›z: Bilim Deney Merkezi bana çok fley
katt›. Derslerde kald›raçlar› anlayam›yordum. Burada
detayl› ö¤rendim. Konuflan tablolarda bilim adamlar›n›
tan›d›m. Elektriklenmeyi görsel olarak inceledim.
Deprem simülatörü çok güzel tasarlanm›fl.

Merve Koflgel
Ben Bilim Deney Merkezi'nde bilime dair umdu¤umu

buldum. Görerek ve uygulamal› olarak fizik kurallar›n›
zihnimde canland›rd›m ve  bu kurallar› art›k daha kolay
anlayabiliyorum.

Z‹YARETÇ‹LER‹M‹Z B‹L‹M DENEY MERKEZ‹M‹Z‹ ANLATIYOR

Bir insan tek bafl›na bir 
otomobili nas›l kald›rabilir?
Bir insan tek bafl›na bir 
otomobili nas›l kald›rabilir?

Çok fliddetli bir deprem oldu¤unda neler
hissederiz, deprem s›ras›nda neler yapmal›y›z ?
Çok fliddetli bir deprem oldu¤unda neler
hissederiz, deprem s›ras›nda neler yapmal›y›z ?

Dinozorlar ça¤›na yolculuk yap›yoruz.Dinozorlar ça¤›na yolculuk yap›yoruz.

Gelece¤in
bilim insanlar›
Baflkan
Büyükerflen’le
Bilim Merkezi’nde

Gelece¤in
bilim insanlar›
Baflkan
Büyükerflen’le
Bilim Merkezi’nde
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M
ahmudiye'de
her y›l gele-
neksel olarak

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

Oldukça çekiflmeli
bir mücadeleye sahne olan Büyük-
flehir Belediye Baflkanl›¤› Kupa
Koflusu’nu Madar isimli at kazan-
d›. 1600 metre mesafede koflulan
yar›flta ikincili¤i Katranc›, üçüncü-
lü¤ü Büyülügül isimli atlar elde et-
tiler. Madar isimli at›n sahibi Sinan

Altanda¤’a birincilik
kupas›n› Büyükflehir
Belediye Baflkan›
ad›na Meclis Üyesi
Ertan Koflarsoy ver-
di. Koflarsoy ayr›ca
binici Bayram fian-
l›'ya da Türk Bayra-
¤› arma¤an etti. 

Mahmudiye ‹lçesi
2012 Sonbahar Mahalli At Ya-
r›fllar› kapsam›nda ayn› gün
program›nda ayr›ca, Mahmudiye
Belediye Baflkanl›¤› Kupas›, Gar-
nizon Komutanl›¤› Kupas› ve
Türkiye Jokey Kulübü Kupas› ko-
flular› da gerçeklefltirildi.

BÜYÜKfiEH‹R 
KUPASI KOfiULDU

B üyükflehir Belediyesi ve Eski
Genel Müdürlü¤ü'nde 657 sa-
y›l› devlet memurlar› kanunu-

na tabi olarak çal›flan memur ve söz-
leflmesi personelde sosyal denge taz-
minat› sevinci yaflan›yor.

14 Haziran 2012 ile 30 Mart
2014 aras› dönemi kapsayan Sosyal
Denge Tazminat› Sözleflmesi, Bafl-
kan Büyükerflen ile Tüm-Bel-
Sen Genel Baflkan› Vicdan Bay-
kara taraf›ndan Büyükflehir Beledi-
yesi Meclis Salonu'nda belediye me-
murlar›n›n da kat›l›m›yla düzenlenen
törenle imzaland›. 

Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen “Çok ha-
y›rl› bir imza at›yoruz, iflçileri-
mize toplu sözleflmelerde büt-
çemizin elverdi¤i oranda en
yüksek zamm› vermeye gayret
gösterirken, memurlar›m›z›n
maafl art›fllar› hükümetlerce be-
lirlendi¤inden memurumuza her hangi bir zam
verme hakk›m›z yoktu. Memurlara sosyal den-
ge tazminat› hakk›n›n tan›nmas› üzerine, ben

de memurlar›m›za yapabilece¤imiz en yüksek
zamm›n yap›lmas› talimat›n›, tereddütsüz ver-
dim. Sendikan›n de¤erli temsilcilerine memur-

lar›m›z için verdikleri çabalar-
dan ötürü teflekkür ediyor. Söz-
leflmenin hay›rl› olmas›n› diliyo-
rum.

Geçmiflte uygulanan ancak
daha sonra terk edilen ve haz›r-
lanmas›nda gazeteci olarak
eme¤im olan 312 say›l› Fikir ‹fl-
çileri Kanunun da yeniden diril-
tilmesi temennisiyle dar›s› bas›n
mensuplar›n›n bafl›na” dedi.

Tüm-Bel-Sen Genel Baflkan›
Vicdan Baykara ise Eskiflehir'de
çok güzel ve örnek projelere imza at-
m›fl bir belediye baflkan› ile çok güzel
ve örnek bir sözleflme imzalamaktan
mutluluk duydu¤unu söyledi. Bayka-
ra  “Bizler Say›n Büyükerflen'i
baflar›lar› ve tüm Türkiye'ye ör-
nek olan çal›flmalar›yla tan›yo-
ruz. Memurlar›m›za sa¤lad›¤›
bu önemli maafl art›fl›yla da tüm

Türkiye'ye örnek olmas›n› temenni ediyor,
kendisine bir kez daha teflekkür ediyorum”
fleklinde konufltu.

BÜYÜKfiEH‹R MEMURLARINI SEV‹ND‹RD‹
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ve ESK‹ Genel Müdürlü¤ü ile Tüm-Bel-Sen aras›nda, kurum
memurlar›n›n da kat›ld›¤› törenle, sosyal denge tazminat› sözleflmesi imzaland›.

E skiflehir'in de¤erlerinden Nasreddin
Hoca'n›n, tüm dünyada tan›t›lmas›na
yönelik çal›flmalar yapmak amac›yla

kurulan Nasreddin Hoca E¤itim Kültür
Araflt›rma ve Tan›t›m Derne¤i'nin yönetim
kurulu üyeleri Baflkan Büyükerflen'i ziyaret
ederek, dernek çal›flmalar› hakk›nda Büyü-
kerflen'e bilgi verdiler. 

Dernek Yönetim Kurulu Baflkan› Erol
Coflkun ziyaret nedeniyle yapt›¤› aç›klama-
da derne¤in, Nasreddin Hoca'n›n daha iyi
tan›t›lmas› ve bilinmesi için çal›flmalar yü-
rüttü¤ünü belirtti. Nasreddin Hoca hakk›n-

da Türkiye'de doktora tezi bulunmad›¤›n›,
oysa yabanc› ülkelerde Hoca ile ilgili arafl-
t›rma tezleri yap›ld›¤›n› ifade eden Coflkun,
dernek olarak bir araflt›rma merkezi kur-
mak istediklerini söyledi.

Baflkan Büyükerflen ise ziyaretten duydu-
¤u memnuniyeti dile getirerek Nasreddin
Hoca'n›n her yönüyle araflt›r›lmas›na ve ta-
n›t›m›na yönelik çal›flmalar› nedeniyle Erol
Coflkun ve dernek üyelerini kutlad›.

Ziyaret sonunda dernek yönetimi taraf›n-
dan Baflkan Büyükerflen'e Nas-Der onursal
üyelik belgesi de verildi.

BÜYÜKERfiEN, NASREDD‹N HOCA
DERNE⁄‹’N‹N ONURSAL ÜYES‹ OLDU
Nasreddin Hoca E¤itim Kültür Araflt›rma ve Tan›t›m Der-
ne¤i (Nas-Der) yönetim kurulu üyeleri Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret ede-
rek, Baflkan'› derne¤in onursal üyesi yapt›lar.

‹mza törenine geliflinde memurlar taraf›ndan ayakta alk›fllanarak karfl›-
lanan Baflkan Büyükerflen “Memurumuz için en yüksek art›fl oran› ne ise
onu verdik, bugün benim için mutluluk verici bir imza at›yorum” dedi.

                    



B
ugün dünya üzerinde yaklafl›k 200 ül-
ke, buna ba¤l› olarak da binlerce flehir
var. Eskiflehir dünya üzerindeki o fle-

hirlerden biri. Türkiye aç›s›ndan düflünürsek
ülkemizdeki 81 ilimizden biri. 

Ayn› insanlar gibi, flehirler içinde de birbir-
lerine benzeyenler, benzemeyenler vard›r
ama asla t›pa t›p de¤ildirler. Her flehir di¤e-
rinden farklad›r. ‹flte bu farkl›l›klar, flehirlerin
kendilerine has görüntülerini, ruhlar›n› ve
kimliklerini yarat›rlar.

Ancak her kentin, iki yönü vard›r; birincisi
o kentte yaflayanlar›n bak›fl› ile oluflan alg›,
di¤eri de o kente d›flar›dan bakanlar›n yarat-
t›¤› alg›. ‹flte bu iki tarafl› alg›n›n kesiflti¤i nok-
talar›n yo¤unlu¤u, o kentin temel kimli¤ini
belirleyen ana unsur olarak karfl›m›za ç›kar.

Yani Eskiflehir'in biz Eskiflehirliler taraf›n-
dan görülen bir yüzü, bir de d›flar›dan gelen-
ler taraf›ndan görülen yüzü vard›r. Do¤al ola-
rak bizler, yani bu kentte yaflayan insanlar
olarak, flehrimizin baz› özelliklerini abartabi-
lir, eksikliklerini görmezden gelebiliriz. An-
cak kent d›fl›ndan gelen insanlar›n böyle bir
özel çabas› olmaz. Be¤enip be¤enmemek
konusunda son derece kesin ve net çizgileri
vard›r.

‹stanbul, bu kriterler aç›s›ndan ortalaman›n
üzerindedir. Ankara, ‹zmir, Bursa, Antalya
da öyle. Türkiye'nin bu özellikli kentleri içine,

son 13 y›l içinde yaflad›¤› de¤iflim ve dönü-
flümle Eskiflehir de dahil olmay› baflarm›flt›r.

Kent içi ulafl›mda tramvay kullan›m›, kültür-
sanat alan›nda ortaya ç›kar›lan yeni alanlar,
belediye hizmetlerinin insan hayat›na etki et-
ti¤i alanlar›n tümünde hep daha iyi, daha gü-
zel ve daha ça¤dafl olan› bulup ortaya ç›kar-
ma gayreti Eskiflehir'i h›zla ça¤dafl Türki-
ye'nin en önemli ›fl›klar›ndan biri yapm›flt›r.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi'nin, bu bü-
tünü biçimlendirecek ve tamamlayacak tüm
hizmet, proje ve yat›r›mlarda bundan önceki
titizli¤i ve k›l› k›rk yaran hassasiyeti, bundan
sonra da sürdürece¤i herkesin malumudur.

Eskiflehir'i, Türkiye'nin di¤er birçok kentin-
den farkl› yapan, iflte bu temel düflünce yap›-
s›d›r. Bu temel düflünce, art›k Eskiflehirliler'in
olmazsa olmaz›d›r. 

13haber - yorum

ESK‹fiEH‹R'‹N 
OLMAZSA OLMAZI

E skiflehir Büyükflehir Belediyesi
çocuklara yönelik bir sosyal
projeyi daha tamamlad›. Bü-

yükflehir Belediyesi bünyesinde faali-
yet gösteren Çocuk Haklar› Birimi,
Büyükflehir Belediyesi ‹fllik Evler E¤i-
tim Merkezi'nde bir hafta boyunca
gerçeklefltirdi¤i Söz Küçü¤ün adl› ku-
tu oyunu etkinli¤iyle 9-16 yafl aras›
çocuklara haklar›n› ö¤retti. Bilgi Üni-
versitesi taraf›ndan haz›rlanan oyuna
Odunpazar› bölgesinden 122 çocuk
kat›ld›. Çocuklar kanuni haklar› ve bu
haklar›n hangi durumlarda ihlal edildi-
¤ini uzmanlar eflli¤inde e¤lenceli bir
flekilde ö¤renme f›rsat› buldu.

Etkinlik ile ilgili aç›klama yapan
Sosyal Hizmetler Daire Baflkan› Jale
Nur Süllü, bu etkinli¤i di¤er bölgeler-
de de yayg›nlaflt›rarak sürdürecekle-

rini belirterek gelece¤imiz olan ço-
cuklar›n, sadece okulda ald›klar› e¤i-
timle baflar›l› olmalar›n›n mümkün
olmad›¤›n›; gelece¤in dünyas›nda
yer edinebilmelerinin ancak haklar›-
n› bilen; bilinçli bireyler olarak yetifl-
meleriyle olanakl› olabilece¤ini söy-
ledi.  

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
olarak bu anlay›flla çocuk dostu flehir
olma yönünde çal›flmalar›n› yo¤un
bir flekilde sürdürdüklerini belirten
Süllü, “Ayn› zamanda bir e¤itim-
ci olan Belediye Baflkan›m›z Sa-
y›n Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen'in çocuklara yönelik yat›-
r›mlar› son derece önemsedi¤i-
ni” söyleyerek  önümüzdeki y›l  için-
de bu projelerin hayata geçece¤i
müjdesini verdi. 

Büyükflehir Belediyesi Çocuk Haklar› Birimi, ço-
cuk haklar› ve çocuklara yönelik alg› yaratmak
amac›yla haz›rlanan “Söz Küçü¤ün” adl› kutu
oyunu Eskiflehirli çocuklarla buluflturdu.

ÇOCUKLARIMIZA
HAKLARINI Ö⁄RETT‹K

B üyükflehir Belediyesi’nin top-
lumun genifl kesimlerine yö-
nelik e¤itim programlar› de-

vam ediyor. Son olarak Odunpazar›
Halk E¤itim Merkezi iflbirli¤iyle 12-
18 yafl aras› çocu¤u olan ailelere yö-
nelik, aile e¤itimi kursu gerçeklefltiril-
di. Büyükflehir Belediyesi Kad›n Da-
n›flma ve Dayan›flma Merkezi'nde
verilen kurslarda kad›nlara toplumun
temel dire¤i olan aile kavram› ve
özellikle ergenlik döneminde çocuk
ve ebeveyn aras› sa¤l›kl› iletiflimin
yollar› anlat›ld›. Yaklafl›k 14 hafta sü-
ren kurslara kat›lanlara kurs sonunda
törenle sertifika verildi.

Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Baflkan› Jale Nur

Süllü törende yapt›¤› konuflmada,
Büyükflehir Belediyesi olarak birçok
e¤itim projesine destek verdiklerini
belirterek “Kursiyerlerimiz al-
d›klar› bu e¤itim ile hem kendi-
leri hem de çocuklar› için
önemli bir yol kat etti. Bu e¤i-
tim sayesinde çocuklar›yla ku-
racaklar› iletiflim ile onlar›n
geleceklerine büyük katk› sa¤-
lam›fl oldular. Biz de bu e¤iti-
me vesile olmaktan dolay› çok
mutluyuz. Projede baflta
Odunpazar› Halk E¤itim Mer-
kezi olmak üzere tüm hocalar›-
m›za ve eme¤i geçen herkese
teflekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKfiEH‹R’DEN
A‹LE E⁄‹T‹M PROGRAMI
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, Odunpazar› ‹l-
çe Halk E¤itim Merkezi iflbirli¤iyle Aile E¤itimi
kurslar›n›n üçüncüsü düzenledi. Kursuna kat›-
lanlara törenle sertifika verildi. 
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A sl› Çak›r Alptekin'in birincilikle tamamlad›¤›
2012 Londra Olimpiyat Oyunlar› kad›nlar
1500 metre koflusunda ikinci olarak ülkemize

atletizm branfl›nda çifte gurur yaflatan Gamze Bulut,
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyü-
kerflen'i ziyaret etti. Ziyarette Gamze Bulut'un yan› s›-
ra Türkiye Atletizm Federasyonu Baflkan› Mehmet
Terzi, Milli Atletimizin Antrenörü Süleyman Alt›no-
luk ve Babas› Hasan Bulut da yer ald›. 

Gamze Bulut'un Eskiflehir'e bayram sevinci yaflat-
t›¤›n› ifade eden Baflkan Büyükerflen “Gamze k›-
z›m›z ile gurur duyuyoruz. Gençlik ve Spor
Bakanl›¤›m›z›, Say›n Mehmet Terzi baflta ol-
mak baflta olmak üzere Gamze'nin baflar›-
s›nda katk›s› olan bütün hocalar›m›z› ve ül-
kemizi gururland›ran böylesi baflar›l› bir ev-

lat yetifltirdikleri için Gamze'nin ailesini kut-
luyorum” dedi. Baflar›s› nedeniyle Gamze Bulut'a
alt›n arma¤an eden Baflkan Büyükerflen, Bulut'a bir
de plaket verdi. Baflkan Büyükerflen ayr›ca yak›nda
açmay› planlad›klar› Balmumu Heykeller Müze-

si'nde sergilenmek üzere Federasyon Baflkan› Meh-
met Terzi ile Gamze Bulut'un balmumu heykelleri-
ni yapaca¤›n› da aç›klad›.

Gamze Bulut ise Baflkan Büyükerflen'e destekle-
rinden ötürü teflekkür etti.

2012 Londra Olimpiyat Oyunla-
r›'nda kad›nlar 1500 metre koflu-
sunda gümüfl madalya alan Eski-
flehirli atlet Gamze Bulut, Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerflen'i ziyaret etti.
Baflkan Büyükerflen, Bulut'a alt›n
arma¤an etti.

OL‹MP‹YAT GURURUMUZ GAMZE'DEN
BAfiKAN BÜYÜKERfiEN'E Z‹YARET

B üyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen
büyük bir vefa örne¤i göstere-

rek, elim bir trafik kazas› sonucu vefat
eden Büyükflehir Belediyesi Baflkanl›k
Dan›flman› Coflkun Hal›c›’n›n isminin
Büyükflehir Gençlik ve Spor Kulübü
bünyesindeki Su Sporlar› Merkezine
verilmesini Büyükflehir Gençlik ve
Spor Kulübü yönetimine önerdi. 

Öneriyi de¤erlendiren ve büyük bir
mutlulukla kabul eden yönetim, merke-
ze Büyükflehir Gençlik ve Spor Kulübü

Coflkun Hal›c› Su Sporlar› Merkezi ad›-
n› verdi.

Ailesinin ve dostlar›n›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen törende konuflma ya-
pan Büyükflehir Gençlik Spor Kulübü
Baflkan› O¤uzhan Özen, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen'in isim önerisini mutlulukla
karfl›lad›klar›n› ifade etti. Coflkun Hal›-
c›'n›n çal›flmalar›n›n unutulmaz oldu¤u-
nu söyleyen Özen, Coflkun Hal›c› ismi-
ni sonsuza kadar yaflatmak istediklerini
sözlerine ekledi.

BÜYÜKERfiEN'DEN
VEFA ÖRNE⁄‹

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Park› içerisinde bulunan
Büyükflehir Gençlik ve Spor Kulübü Su Sporlar› Merke-
zi'ne, kulübün bir dönem baflkanl›¤›n› yapm›fl olan ve
2010 y›l›nda kaybetti¤imiz Coflkun Hal›c›'n›n ismi verildi. 

S azova Bilim Sanat ve Kültür Park›'nda, profesyonel antrenörler eflli-
¤inde gerçeklefltirilen e¤itimlere kat›lan çocuklar, denizi olmayan Es-
kiflehir'de yelkenli e¤itimi almaktan dolay› çok mutlu olduklar›n› ifade

ettiler. Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkan› Dr. Jale Nur
Süllü ve Büyükflehir Gençlik ve Spor Kulübü Baflkan› O¤uzhan Özen konuy-
la ilgili yapt›klar› aç›klamada, düzenledikleri sosyal proje kapsam›nda opti-
mist e¤itimlerini Eskiflehir'deki tüm mahallelerdeki ulaflt›rmak istediklerini
belirterek, denizi olmayan Eskiflehir'de çocuklar için yelkenli tekne e¤itimi
verdiklerinden dolay› çok mutlu olduklar›n› ifade ettiler.

Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›-
¤› ve Büyükflehir Gençlik ve Spor Kulübü iflbirli¤iyle,
Çaml›ca Mahallesi'nden gelen çocuklara Sazova Bilim
Sanat ve Kültür Park›'nda optimist tekne e¤itimi verildi.

ÇAMLICALI ÇOCUKLAR
OPT‹M‹ST ‹LE TANIfiTI
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