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B
üyükflehir Belediyesi
Avrupa Birli¤i'nin hibe
program›na haz›rlad›¤›

proje kapsam›nda kurulufl
çal›flmalar›n› yürüttü¤ü Kent
Belle¤i Müzesi'ni, Kent Müze-
leri Kompleksi’nin ikinci hal-
kas› olarak görkemli bir tö-
renle hizmete açt›. 

M
üze, sanatsal veya
tarihi objelerin sergi-
lenmesinden ziyade,

Eskiflehir'in geçmiflinden bu-
güne, gelifliminde rol oyna-
yan ve Eskiflehir'e özgü olan
unsurlar›n dijital ortamda
kay›t alt›na al›nd›¤› yepyeni
bir konseptle tasarland›.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Duyuru Bülteni Say› 29
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ESK‹fiEH‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
KENT BELLE⁄‹ MÜZEM‹Z AÇILDI

Eskiflehir’i bir müzeler flehri yapma hedefin-
de olan Büyükflehir Belediyesi’nin, kent ha-
f›zas›n› canl› tutacak, sürekli yaflayacak,
kendini gelifltirmeye aç›k olacak olan Eski-
flehir Kent Belle¤i Müzesi’nin aç›l›fl› çok sa-
y›da davetlinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Eskiflehir’in geçmiflten bugüne de¤erlerinin
anlat›ld›¤› sözlü tarih arflivini de bar›nd›ran
Müze, Eskiflehir ile ilgili bilgi, belge ve anla-
tacak an›lar› olanlar›n katk›lar›na aç›k. Mü-
ze’ye katk› sa¤lamak isteyenler, müze mü-
dürlü¤üyle iletiflime geçebilecekler.

E skiflehir'i bir müzeler flehri yapma
hedefinde olan Büyükflehir Beledi-
yesi, Eskiflehir'in kent kimli¤ini

oluflturan de¤erleri gelecek nesillere tan›-
tacak önemli bir projeyi daha hayata ge-
çirdi. Tarihten Kültür Miras›na, Spordan
Ekonomiye flimdilik 9 farkl› temada, 97
anlat›m›n yer ald›¤› sözlü tarih arflivine
sahip olan Kent Belle¤i Müzesi, Bü-
yükflehir Belediyesi'nin yeniden hayat
verdi¤i Odunpazar› Evleri'nden olan ve
Ça¤dafl Cam Sanatlar› Müzesi'ne de ev
sahipli¤i yapan Kent Müzeleri Komplek-
si'nde çok say›da davetlinin kat›ld›¤› tö-
renle aç›ld›. 

Törende, Eskiflehir Kent Belle¤i Müze-
si Proje Koordinatörü ve Büyükflehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Ca-
nan Demir, Kent Belle¤i Müzesi'nin
Proje orta¤› Hollanda Den Haags Histo-
risch Müzesi'nin Müdürü Antoinette Vis-
ser'in Vekili,  ayn› zamanda da Eskiflehir
Kent Belle¤i Müzesi'nin Hollandal› Küra-
törü Marco Van Baalen ile Eskiflehir
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerflen birer konuflma
yapt›lar.

Canan Demir konuflmas›nda Kent
Belle¤i Müzesi'nin geleneksel müzecilik
anlay›fl›n›n çok daha ötesinde tasarland›-
¤›n› ve zaman içinde kent belle¤ine ›fl›k
tutacak ilavelerle daha da zenginleflece¤i-
ni vurgulad›. Müzenin dokunmatik ekran-
larla, ziyaretçilerine konular hakk›nda se-
çim imkan› tan›d›¤›n› ifade eden Demir

“Eskiflehir Kent Belle¤i Müzemiz,
yaflayan ve kendini sürekli yenile-
yen bir müze olarak tasarland›. Bu
nedenle müzemize katk› sa¤layaca-
¤›na inanan, Eskiflehir ile ilgili bel-
ge ya da sa¤l›kl› ve do¤rulanm›fl bil-
gileri olan herkesi müzemize katk›
sa¤lamaya davet ediyoruz. Büyük-
flehir Belediyesi olarak Eskiflehiri-
miz'e yak›flan bir eser ortaya ç›kar-
d›¤›m›z› düflünüyoruz. 

Çok k›sa sürede gece gündüz de-

meden çal›flarak bu müzeyi gerçek-
lefltiren Eskiflehir Büyükflehir Bele-
diyesi'nin tüm birimlerine teflekkür
ediyorum” dedi.

Marco Van Baalen konuflmas›nda
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi ile Kent
Belle¤i Müzesi Projesi'nde proje orta¤› ol-
maktan duyduklar› memnuniyeti dile ge-
tirdi. Söz konusu proje ortakl›¤›n›n Türki-
ye ile Hollanda Aras›ndaki Diplomatik
‹liflkilerin bafllamas›n›n 400. Y›l›na denk
gelmesinin de projeyi daha da anlaml› k›l-

d›¤›n› ifade eden Van Baalen “Eskifle-
hir'de sadece yeni bir müze kur-
makla kalmay›p, ayn› zamanda ona
uluslararas› bir Avrupa boyutu ka-
tarak büyütme cesareti gösterdikle-
rinden dolay› Büyükflehir Belediye
Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen'e ve
ekibine teflekkürlerimizi sunuyo-
rum. Müzelerimizin gelecekte de
birlikte çal›flmaya devam etmeleri-
ni, böylece insanlar aras›nda pek
çok köprüler kurmam›z› içtenlikle
umuyoruz” fleklinde konufltu.

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen ise ko-
nuflmas›nda, belediyecili¤in sadece oto-
mobillerin ulafl›m›n› kolaylaflt›racak dü-
zenlemeler yapmak olmad›¤›n›, yaln›zca
bu düzenlemeye göre yap›lan yerleflim
yerlerine flehir denilemeyece¤i, flehirlerin
her fleyden önce kültür demek oldu¤unu
vurgulad›. 13 y›lda Eskiflehirliler'in des-
tekleriyle, aralar›nda kültür sanat yat›r›m-
lar›n›n da yer ald›¤› çok köklü projeler
gerçeklefltirdiklerini ifade eden Baflkan
Büyükerflen, Kent Belle¤i Müzesi’nin
Eskiflehir’i bir müzeler kenti yapma he-
deflerine önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
söyledi. Kent Belle¤i Müzesi’nin Eskifle-
hir’in de¤erlerini hem gelecek kuflaklara
hem de kente gelen turistlere tan›taca¤›-
n› da ifade eden Baflkan Büyükerflen
Müzenin kurulufluna katk› sa¤layan her-
kese teflekkür etti.

Kent Belle¤i Müzesi
“Tarih, Kültür Miras›,
Etnik Kültür, E¤itim,
Sanat, Spor, Ekonomi,
Genetik Miras ve Be-
nim Eskiflehirim” ol-
mak üzere toplam 9
temada 97 anlat›m›n
yer ald›¤› sözlü tarih
arflivine sahip.

Kent Belle¤i Müzesi’nin aç›l›fl›na çok say›da davetli kat›ld›.
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B
ugün baz›lar›, Türkiye'de belediyeci-
li¤i otomobillerin içinden h›zla ak›p
ak›p gidece¤i flehirler yapmak zan-

nediyorlar. Gerçi ne yaparlarsa yaps›nlar
otomobiller yine de bir yerlerde t›kan›p ka-
l›yor. E¤er yapmak istediklerini baflarabil-
selerdi, e¤er otomobiller yollarda ak›p git-
seydi de, bu zihniyetle yap›lan yerleflim
yerleri birer flehir olmayacakt›. Çünkü fle-
hir, her fleyden önce kültür demektir.

13 y›lda çok fley yapt›k. Allah flahit, hep-
sine sizler de flahitsiniz. Eskiflehirliler yap-
t›¤›m›z hemen her fleyin arkas›nda durdu,
destekledi. Ama bundan otuz y›l sonra bu-
günlerin Eskiflehir tarihini yazacak olanlar,
zannediyorum ki, yapt›klar›m›z›n aras›n-
dan baz›lar›n› öne ç›karacaklar. Muhteme-
len “Eskiflehir 21. Yüzy›l›n bafl›nda,
neredeyse s›f›rdan bir kültür ve sa-
nat flehri oldu” diye yazacaklar. Zaten
yola ç›karken en önemli hedefimiz de buy-
du. Bu yolda çok büyük mesafe kat ettik.
Gururluyuz. Bizim yapt›klar›m›z sayesinde-
dir ki, önümüzdeki y›l için Eskiflehir Türk
Dünyas› Kültür Baflkenti ilan edildi. 

Bir kültür flehri olmak, Anadolu'nun Kül-
tür ve Sanat Baflkenti olmak, hep öyle kal-
mas›n› sa¤layacak bir kültür altyap›s›n› in-
fla etmek, Türkiye'nin al›fl›lagelmifl beledi-
yecilik anlay›fl› dikkate al›n›rsa, bir ç›lg›nl›k-
t›. Bunu göze ald›k. Eskiflehirliler de yapt›-
¤›m›z tiyatro ve konser salonlar›n›, sanat
galerilerini doldurarak, yapt›klar›m›z›n
hakk›n› verdiler. Zaten onlara, onlar›n ç›l-
g›nl›¤›na güvenmesek bu yola ç›kmazd›k.

Hedefimizin tamamlanmas› yolunda tüm
bu çal›flmalar›m›zla birlikte ikinci stratejik
plan›m›zda da iflaret etti¤imiz gibi, Eskifle-
hir'e, kendisine yak›flan müzeler kazand›r-
mam›z gerekiyordu. Bugün burada, bu
müzelerden birini, hem de en anlaml›lar›n-
dan birini aç›yoruz. Eskiflehir'i Eskiflehir
yapan de¤erleri, Eskiflehir'in belle¤ini,
hem Eskiflehirliler’in, hem çocuklar›m›z›n
ve gelecek kuflaklar›m›z›n,  hem de Eskifle-
hir'i ziyaret edenlerin hizmetine sunuyo-
ruz. Kent Belle¤i Müzemiz çok anlaml›,
çünkü bizim neye güvenerek yola ç›kt›¤›-
m›z›, Eskiflehir'e neden güvendi¤imizi bu
müzede hissedebilirsiniz. 

Ben müzeyi gezdikten sonra Eskifle-
hir'imle bir defa daha gurur duydum. Uma-
r›m sizin de Eskiflehir'le gurur duyman›za,
“‹yi ki Eskiflehir var” demenize vesile
olur müzemiz. 

“Eskiflehirim’le
bir kez daha

gurur duydum”

Prof. Dr. Y›lmaz BÜYÜKERfiEN

Müze’nin aç›l›fl kurdelas›n›,
müzeye anlat›mlar›yla katk› sa¤layan

Prof. Dr. Asuman Müftüo¤lu, 
Firuz Kanatl›, Ethem Arda ve Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerflen birlikte kestiler.

Aç›l›fl›n ard›ndan konuklar 
Eskiflehir Kent Belle¤i Müzesi’nde yer

alan sözlü tarih çal›flmalar›n› büyük bir
ilgi ve be¤eniyle dinlediler.

Aç›l›fl sonras› Baflkan Büyükerflen, Kent Belle¤i Müzesi Proje Koordinatörü
Canan Demir ve proje ekibiyle.
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P
roje koordinatörlü¤ünü Bü-
yükflehir Belediyesi Genel
Sekreter Yard›mc›s› Canan

Demir'in üstlendi¤i Kent Belle¤i
Müzesi yaklafl›k 1 y›l süren yo¤un bir
çal›flma sonucu Eskiflehir'e kazand›r›ld›. 

Müzenin en dikkat çeken alanlar›n›n
bafl›nda “Tarih, Kültür Miras›, Et-
nik Kültür, E¤itim, Sanat, Spor,

Ekonomi, Genetik Miras ve Be-
nim Eskiflehir'im” bafll›klar›ndan
oluflan 9 farkl› temada 97 anlat›m›n
yer ald›¤› sözlü tarih arflivi geliyor.  

Ziyaretçiler her tema için ayr› olufltu-
rulan galerilerde, kulakl›kl› sisteme sa-
hip dokunmatik ekranlardan istedikleri
anlat›m› seçerek izleyebiliyorlar. ‹çeri-
¤inin her geçen gün artt›r›lmas›n›n he-
deflendi¤i sözlü tarih arflivi d›fl›nda mü-

zenin bir di¤er salonunda da  Sendeki
Eskiflehir yar›flmas›nda dereceye giren
eserler sergileniyor. Ziyaretçiler yine
ayn› salon içinde Prof. Dr. Levend
K›l›ç'›n Masa Bafl› Sohbetleri isim-
li program›n› da dokunmatik ekran
üzerinden diledikleri bölümü seçerek
izleyebiliyorlar. Müzede ayr›ca çok
amaçl› sergi salonu, çocuk ziyaretçiler
için oluflturulan çocuk alan› ile Eskifle-

hir ile ilgili araflt›rma yapmak isteyen
herkesin faydalanabilece¤i bir de kü-
tüphane yer al›yor.

Eskiflehir Kent Belle¤i Müzesi,
pazartesi hariç haftan›n her günü
10.00-18.00 saatleri aras›nda ziya-
rete aç›k. Müze'nin web sayfas›na
www.kentbellegi.org adresinden
ulaflabilirsiniz.

ESK‹fiEH‹R'‹N DE⁄ERLER‹ GELECEK 
NES‹LLERE AKTARILIYOR

Eskiflehir Kent Belle¤i Müzesi, Hazine Müsteflarl›¤›'n›n Avrupa Birli¤i Üyesi ülkelerdeki benzer kurum-
larla ifl birli¤i kurulmas›na yönelik açt›¤› hibe program› çerçevesinde, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
ile Hollanda Den Haags Historisch Müzesi'nin “AB-Türkiye Kültürler Aras› Diyalog Müzeler Hibe Prog-
ram› Kent Belle¤i Müzesi Projesi” olarak yaflama geçirildi. 

ÇOCUKLAR
UNUTULMADI
Kent Belle¤i Müzesi’nde
çocuklar›m›z için de
özel bir alan oluflturul-
du. Anne babalar›n
müze ziyaretlerini ko-
laylaflt›rmak amac›yla
oluflturulan Çocuk Ala-
n›’nda dokunmatik ek-
ranlarda oynanan zeka
gelifltirici oyunlar, resim
boyama alan› ve Nas-
reddin Hoca f›kralar›-
n›n grafiksel anlat›m-
larla yer ald›¤› televiz-
yon ünitesi yer al›yor.
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M edeniyetlere befliklik yapm›fl
bir co¤rafyada, ‹pek Yolunun
kavfla¤›nda, bütün insanl›k tari-

hinin birikimiyle zenginleflmifl kentimiz
için yeni bir müzeyle huzurlar›n›zday›z.

Hazine Müsteflarl›¤› Merkezi Finans
ve ‹hale Birimi, AB üyesi ülkelerdeki
benzer kurumlarla sektöründe uzun va-
deli iflbirli¤i ve ortakl›k kurmak, Avru-
pa'da ve Türkiye'de müzeler aras›nda
bilgi ve deneyim de¤iflimine mali des-
tek sa¤lamak amac›yla, hibe ça¤r›s›
ilan etmifltir. Türkiye'deki müzelerin
potansiyellerini güçlendirecek hibe
proje tekliflerine aç›k olan bu ça¤r›ya,
Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
ile Holanda'n›n Den Haag fiehrin-
deki Haags Historisch Müzesi or-
tak olarak, “AB-Türkiye Kültürler
Aras› Diyalog Müzeler Hibe Prog-
ram›na Kent Belle¤i Müzesi Pro-
jesi” ile baflvuru yapm›flt›r. Kabul edi-
len projenin yürütücüsü Eskiflehir Bü-
yükflehir Belediyesi ile Baflbakanl›k Ha-
zine Müsteflarl›¤› Merkezi Finans ve
‹hale Birimi aras›nda Ekim 2011 tari-
hinde proje sözleflmesi imzalanm›flt›r.

Sözleflmeyle, Eskiflehir Kent Müzele-

ri Kompleksi içinde yeni bir
müzenin, kent haf›zas›n› canl›
tutacak, sürekli yaflay›p kendi-
ni gelifltirmeye aç›k olacak
“Kent Belle¤i Müzesi”nin
kurulmas›na karar verilmifltir.
Kent Belle¤i Müzesi, sanatsal
veya tarihi objelerin sergilen-
mesinden ziyade, Eskiflehir'in
geçmiflinden bugüne gelifli-
minde rol oynayan ve Eskifle-
hir'e özgü unsurlar›n dijital or-

tamda kay›t alt›na al›nd›¤› bir müze ola-
rak tasarlanm›flt›r. 

Bu amaçla, öncelikle Eskiflehir tari-
hinde önemli bir yere sahip olaylar ve
kifliler hakk›nda an›lar› olan isimler be-
lirlendi. Kendilerine bilgi ve deneyimle-
rini aktaracaklar› röportajlar ile Kent
Belle¤i Müzesi’nde yer almalar› için
teklif götürüldü. Anlat›mlar profesyo-
nel bir film çekim ekibi taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. Röportaj verenlerden, an-
latt›klar› konularla ilgili bilgi, belge, fo-
to¤raflar topland› ve sözlü tarih çal›fl-
malar› haz›rland›. Bilgi, belge ve foto¤-
raflar›yla bu çal›flman›n gerçeklefltiril-
mesine destek verenlere bir kez daha
teflekkürlerimizi sunuyorum.

Sözlü tarih çal›flmalar›m›z dokuz te-
ma alt›nda topland›. Bunlar, Tarih,
Kültürel Miras, Etnik Kültür,  E¤i-
tim, Kültür-Sanat, Sendeki Eski-
flehir, Spor, Fauna-Flora-Do¤al
Yaflam ve Sanayi-Ticaret temalar›-
d›r. Temalar›n her biri için müzede ay-
r› bölümler oluflturuldu. Bu bölümlerin
her birine birer dokunmatik ekran yer-
lefltirildi. Böylelikle ziyaretçilere sözlü

tarih kay›tlar›n› seçmeli olarak izleyebil-
me olana¤› sunuldu. Tema alanlar›m›z-
da, misafirlerimizin kendi an›lar›yla kar-
fl›laflabilece¤ini umuyoruz. Bu görüntü-
lerin kendilerine neler ça¤r›flt›raca¤›n›
merak ediyoruz.

Müzemizle birlikte aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z
sergi de proje faaliyetlerinden biridir.
“Sendeki Eskiflehir” sanat yar›flma-
s›n›n sonucunda, sergilenmeye de¤er
bulunan 13 eser, geçti¤imiz A¤ustos
ay›nda Hollanda'da, Haags Histo-
risch Müzesinde sergilendi. Türki-
ye'nin Hollanda Büyükelçisi Say›n
U¤ur Do¤an'›n da kat›ld›¤› sergi aç›l›-
fl›na, 13 eserin sahibi olan sanatç›lar ve
proje ekibi davetli olarak kat›ld›lar. Ko-
leksiyonda 2 ve 3 boyutlu eserlerin ya-
n›nda dijital ortamda gerçeklefltirilmifl
sanat eserleri de yer al›yor. 

Hollanda'ya yap›lan ziyaret ile iki ül-
ke aras›nda kültürel köprü kuruldu.
Hollanda'da sergilenen Türk eserleri-
nin karfl›l›¤› olarak, Hollandal› 11 sa-
natç›n›n eserleri de Eskiflehir'de sergi-
lenmek üzere kentimize geldi. Eskifle-
hir Kent Belle¤i Müzemizde bulunan
geçici sergi salonunda, bu serginin aç›-
l›fl›n› da yapt›k. 

Yar›flma eserlerinin sergilendi¤i sa-
londa, Prof. Dr. Levend K›l›ç tara-
f›ndan müzemize ba¤›fllanan “Masa
Bafl› Sohbetleri” program›n›n arfliv
kay›tlar› da misafirlerimizin izlemesine
aç›ld›. Yine Prof Dr. Levend K›l›ç ta-
raf›ndan müzeye ba¤›fllanan “An›lar-
da Eskiflehir” çal›flmas› dijital kitap
halinde Salon 1 ve Salon 2'de dokun-

matik ekranlarda, ziyaretçilerin kullan›-
m›na sunuldu. Müzede bulunan ekran-
larda, Eskiflehir'e ait eski foto¤raflar
kullan›larak özel bir teknikle oluflturu-
lan ve foto¤raflar içinde 3 boyutlu bir
gezintiye ç›k›lmas›n› sa¤layan hareketli
grafik filmleri de izlenebilir. 

Çocuklar›m›z› da unutmad›k, müzeyi
ziyaret edecek olan çocuk ziyaretçileri-
miz için oluflturulan çocuk alan›nda,
dokunmatik ekranlarda e¤itici çocuk
oyunlar› yer al›yor. Yine bu bölümde,
Nasreddin Hoca f›kralar›ndan oluflan
e¤itici grafik animasyon filmleri de ço-
cuklar›m›z›n be¤enisine sunuldu.

Müzemizde bir de kütüphanemiz var.
Büyükflehir Belediyesi envanterin-
de bulunan kitaplardan,  Eskiflehir'e öz-
gü olan tüm kitaplar ve belgeler ayr›l-
m›fl ve kütüphane kayd›na al›nm›flt›r.
Eskiflehir ile ilgili araflt›rma yapan tüm
araflt›rmac›lar müze kütüphanesinden
faydalanabilecektir.

Eskiflehir Kent Belle¤i Müzesi
yaflayan ve sürekli kendini yenileyen
bir müze olarak tasarlanm›flt›r. Bu se-
beple, Eskiflehir ile ilgili bilgi, belge ve
anlatacak an›lar› olan herkesin, Müze
yönetimiyle iletiflime geçmesini dileriz. 

Büyükflehir Belediyesi olarak, Es-
kiflehirimiz'e yak›flan bir eser ortaya ç›-
kard›¤›m›z› düflünüyoruz. 

Çok k›sa süre içinde, gece gündüz
çal›flarak bu müzeyi gerçeklefltiren Bü-
yükflehir Belediyemizin tüm birimleri-
ne, bir kez daha tebriklerimi ve en iç-
ten teflekkürlerimi sunuyorum.

“Eskiflehir için
yepyeni

bir müzeyle
huzurlar›n›zday›z”

Canan DEM‹R

Kent Belle¤i Müzesi Proje Koordinatörü

“SILA VE GURBET” SERG‹S‹ ESK‹fiEH‹R’E GELD‹
Türk ve Hollandal› sanatç›lar›n iflbirli¤iyle gerçeklefltiri-
len Türkiye An›lar› Sergisi’nin ikinci k›sm›n› oluflturan
“Origins and Destinations” (S›la ve Gurbet) sergisi, ser-
gide eseri  olan sanatç›lar›n da kat›l›m›yla Kent Belle¤i

Müzesi’yle efl zamanl› olarak aç›ld›. “Eskiflehir ile Hol-
landa’n›n Den Haag Kenti Aras›ndaki Kültürleraras› Di-
yalog Kurulmas› Projesi” de¤iflim program› kapsam›n-
da aç›lan sergide 11 sanatç›n›n eseri yer ald›. 
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ESK‹fiEH‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ 
KENT BELLE⁄‹ MÜZES‹ SÖZLÜ TAR‹H ARfi‹V‹
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Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Kent Belle¤i Müzesi yaflayan ve sürekli kendini yenileyen bir mü-
ze olarak tasarlanm›flt›r. Müze’de yer alan dokuz tema üzerinden Eskiflehir ile ilgili bilgi, belge ve
anlatacak an›lar› olan ve sözlü tarih çal›flmalar›na katk› sa¤lamak isteyen kiflilerin müze müdür-
lü¤ümüzle iletiflime geçmelerini bekliyoruz.
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Yaz› ‹flleri Müdürü:
Kemal YILMAZER

Haber - Haz›rl›k
Deniz KAPLAN
Evren ÇEL‹KEL

‹letiflim Adresi:

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi 

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

Tel: (0.222) 211 55 00-1218 

e-mail: haber@eskisehir-bld.gov.tr
Halkla ‹letiflim Bülteni

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

ad›na sahibi:

O¤uzhan ÖZEN

“SENDEK‹ ESK‹fiEH‹R” KENT BELLE⁄‹’NDE
Büyükflehir Belediyesi Kent Belle¤i Müzesi’nin en
önemli alanlar›ndan birini de “Sendeki Eskiflehir”
sanat yar›flmas›ndan dereceye giren eserlerin ser-
gilendi¤i k›s›m oluflturuyor.

Eskiflehir ile Hollanda’n›n Den Haag Kenti Aras›n-
daki Kültürleraras› Diyalog Kurulmas› Projesi”
kapsam›nda geçti¤imiz A¤ustos Ay›’nda Hollan-
da’da sergilenen Eskiflehir temal› 13 sanat eseri
Kent Belle¤i Müzesi’nde be¤eniye sunuldu.

Koleksiyonda 2 ve 3 boyutlu çal›flmalar›n yan› s›-
ra dijital ortamda gerçeklefltirilmifl sanat eserleri
de yer al›yor.




