
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Duyuru Bülteni Sayı 42

Ha
be

rin
 d

ev
am

ı s
ay

fa
 9

’d
a

SAĞLIKLI YAŞLANMA MERKEZİ KURULUYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Yolu üzerinde bulunan hastane binası, Türkiye’de bir ilk olarak, yaşlı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere 
Bellek ve Sağlıklı Yaşlanma Uygulama- Araştırma Merkezi oluyor. Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Üniversitesi arasında imzalanan 
protokolle, üniversite bünyesinde kurulacak ilk Bellek ve Sağlıklı Yaşlanma Uygulama-Araştırma Merkezi Türkiye’ye örnek olacak. 

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ ARAÇLARIYLA 

DAHA H IZL I  H İZMET  VERECEK

Haberin devamı sayfa 8’de

sayfa 6-7’de

Bellek ve Sağlıklı Yaşlanma Uygulama - Araştırma 

Merkezi Türkiye'de bir ilk olacak

GENÇLER "BÜYÜKERŞEN" DEDİ

Eskişehir’de hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye 
örnek olan Başkan Büyükerşen, Türkiye’nin en 
iyilerinin, halkın oylarıyla belirlendiği “Türkiye 
Gençlik Ödülleri”nde yüzde 45 oy alarak “En İyi 
Belediye Başkanı” seçildi.

ESKİ, şehir merkezi ile birlikte ilçe ve mahallelere (köylere) 
daha hızlı hizmet götürmek için araç filosunu genişletiyor.

“EN İYİ BELEDİYE BAŞKANI”

ŞİDDET GÖREN KADIN İÇİN ŞİKAYET YOL HARİTASI

Haberin devamı sayfa 3’de



2haber

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Biri-
mi tarafından ESMEK Sultandere 
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 

atölye çalışmaları sonrası oluşturulan 
“Biz Kadınlar ve Öykülerimiz” sergisi 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen, Eskişehir Kent Konseyi 
Başkanı Nuray Akçasoy ve atölye ça-
lışmalarında yer alan kadınların katı-

lımıyla açıldı. Eğitmen ve Yazar Nilay 
Yılmaz tarafından verilen eğitimlerde 
kadınların düşünce ve fikirlerini kaleme 
aldıkları eserler 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde görücüye çıktı. Serginin açılı-
şında konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen, Nilay Yılmaz 
ve öğrencilerine bu anlamlı sergi nede-
niyle teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent 
Konseyi tarafından Eskişehirli kadınla-
ra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 

bir program düzenlendi. Eskişehir’in tüm ma-
hallerinden etkinliğe katılan yüzlerce kadın 
keyifli bir gün geçirdiler. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuş-
mada “Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi, ne yazık ki bizim ülkemizde de kadın-
larımız hak ettikleri noktanın çok gerisin-
deler. Hak ve özgürlükler konusunda kağıt 
üzerinde bir eşitlik varmış gibi görünse de, 
toplumdaki konumu, ekonomik bağım-
sızlık, istihdam, siyaset gibi alanlarda geri 
planda olmaları, bunun sanal bir gerçek-
likten öteye geçmediğini gösteriyor. Toplu-
mumuzun yarısını oluşturan kadınlarımı-
zın hak etmedikleri bu koşulları, normal 
bir durum olarak görmek ve kabullenmek 
asla kabul edilemez. Kadınlarımızın hak et-
tiği güzel günleri yaşamalarını diliyorum. 
Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyo-
rum” dedi. Eskişehir Kent Konseyi Başkanı 
Nuray Akçasoy ise “Her şeyin en iyisi ve en 
güzeline layık olan kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hepimiz ve 
gelecek nesillerimiz için daha eşit ve daha 
yaşanılabilir bir dünya olmasını diliyorum” 
dedi. Konuşmaların ardından Eskişehir’in se-
vilen ses sanatçısı Ali Rıza Saltık konseri ile 
kadınlar gönüllerince eğlendiler.

KADINLAR GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI

“BİZ KADINLAR VE ÖYKÜLERİMİZ” 
 S E R G İ S İ  AÇ I L D I
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“EN İYİ BELEDİYE BAŞKANI”
Eskişehir’de hayata geçirdiği projelerle 

Türkiye’ye örnek olan Başkan Büyükerşen, 
Türkiye’nin en iyilerinin halkın oylarıyla 

belirlendiği “Türkiye Gençlik Ödülleri”nde 
en yüksek oyu alarak “En İyi Beledi-
ye Başkanı” seçildi.

Altı milyondan fazla oyun kullanıldığı Türki-
ye Gençlik Ödülleri’nde Yılmaz Büyüker-
şen, en yakın rakibine iki katından fazla fark 

atarak, yüzde 45 oyla birinci oldu. İstanbul’daki ödül 
törenine katılamayan Büyükerşen’in ödülünü, MCD 
Gençlik Kulübü Başkanı Maksut Coşkun Dokunul-
maz Eskişehir’e getirerek verdi.

Kısa adı SAKÜDER olan Sanat ve Sa-
natkârlar Topluluğu Kültür Derne-
ği, kuruluşunun 10. yılında dağıttığı 

ödüllerde Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen’e Türk kültür ve sa-

natına sunmuş olduğu hizmetlerden ötü-
rü onur ödülü verdi. Başkan Büyükerşen 
ödülü almaktan dolayı çok mutlu oldu-
ğunu belirterek, kendisini bu ödüle layık 
görenlere teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’i 
makamında ziyaret ederek ödülü Başkan Büyüker-
şen’e teslim eden Maksut Coşkun Dokunulmaz, “Yıl-

maz Büyükerşen Türkiye’de gençliğe yönelik projeleriyle 
öne çıktığı için, gençler tarafından çok seviliyor. Bizim 
projelerimiz de gençlerin geleceklerine yönelik olduğu 
için, Sayın Büyükerşen ile bizzat tanışmak ve fikirlerini 
almak istedim.  Projelerimize ve fikirlerimize destek ver-
di. Birlikte engellilere ve gençlere yönelik etkinlikler yap-
mayı düşünüyoruz” dedi.

   Türkiye’nin En İyi Belediye Başkanı ödülünü, gençlerin 
oylarıyla almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bü-
yükerşen, “Türkiye’nin geleceğini gençler oluşturacaktır. 
Türkiye’nin geleceği için gençlerimizden umutluyum. 
Ülkeyi bu karanlık kavgacı ortamdan gençler çıkartacak-
tır. Ödül töreninde onlarla birlikte olamadığım için çok 
üzgünüm. İnşallah gelecek yıllarda, bu değerli organi-
zasyonda gençlerin yanında olacağım. Onların enerjisine 
benim ve Türkiye’nin çok ihtiyacı var” dedi.
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Dünya’da ve Türkiye’de ilk geri dönüşümlü mama ku-
tusunu Eskişehir’de hizmete sokan Büyükşehir Bele-
diyesi’nin, ESPARK AVM’nin yanına koyduğu güneş 
enerjisiyle çalışan yeni geri dönüşümlü mama kutusu 
hayvanseverlerden büyük takdir topladı. 

Eskişehir Büyükşehir 
ve Tepebaşı Beledi-
yelerinin dünyada 

ve Türkiye’de ilk olarak Eti 
Park’ta hizmete soktuğu 
geri dönüşümlü mama ku-
tusunun güneş enerjisiyle 

çalışan bir yenisi, Espark AVM yanında hizmete girdi. Hay-
vanseverler getirdikleri pet şişeleri mama kutusuna atarak, so-
kak hayvanlarına yiyecek sağlamanın mutluluğunu yaşadılar.
Sokak hayvanları için mama kutusuna köpek maması bağışı 
yapılması gerektiğini vurgulayan hayvanseverler, “Büyükşehir 
Belediyesine bu konuda destek olmalıyız” dediler.  Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen  “Geri dönüşümlü 
mama kutularını çoğaltmak istiyoruz. Hayvanseverlerden 

bunları korumalarını ve 
mama konusunda destek 
olmalarını bekliyoruz” 
şeklinde konuştu.
    Hayvanseverler adına çok 
mutlu olduklarını vurgula-
yan Kent Konseyi Hayvan 
Hakları Birimi Başkanı Ece 
Bilgin, “Büyükşehir ve Te-
pebaşı Belediyelerine te-
şekkür ediyoruz. Hayvan-
severler olarak, bu mama 
kutusuna sahip çıkacağız. 
‘Canlar’ artık aç kalmaya-
cak” dedi. 

E S K İ Ş E H İ R  Ç İ Ç E K  A Ç A C A K
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü ekip-
leri, bahar aylarında Eskişehir’i adeta bir çiçek bahçesine çe-
virmek için bitki üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü se-
ralarında büyük bir özenle yetiştirilen çiçek ve bitkiler 
bahar aylarıyla birlikte Eskişehir’i süsleyecek. Büyükşehir 

Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan peyzaj çalışmaları, hem Es-

kişehirlilerin hem de şehri gezmeye gelen turistlerin beğenisini 
kazanıyor. Ekipler, şehri adeta bir çiçek bahçesine dönüştürecek 
ve Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri yapacak çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor.

 BÜYÜKŞEHİR FARKI

ONLAR DA BİZE EMANET
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KARLA MÜCADELEDE

 BÜYÜKŞEHİR FARKI
Eskişehir’in tamamına yakınında çok yoğun şekilde etkili olan kar yağışları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi 
Karla Mücadele Ekipleri, şehrin dört bir yanında 24 saat esasına göre aralıksız çalışarak yaşanan olumsuzluk-
ları en aza indirdi. Ekipler, şehir merkezi dışında ilçe ve uzak mahallelerin (köyler) yanı sıra sorumluluğu Kara-
yolları Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Devlet Yolları’nda da yol açma ve kar temizliği çalışmaları gerçekleştirdiler.

Son yılların en fazla kar ya-
ğışlarının yaşandığı şehri-
mizde, başta yaya ve araç 

trafiği olmak üzere kar yağışı so-
nucu ortaya çıkan olumsuzluklar, 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ta-
rafından bertaraf edildi. Fen İşleri 

ekipleriyle birlikte Park Bahçeler 
ve ESKİ bünyesindeki iş maki-
nesi, personel ve araçlar 24 saat 
kesintisiz çalıştı. Şehir Merkezi 
ile uzak mahallerdeki yollarda 
da çalışma yapan Karla Mücadele 
Ekipleri, gelen ihbarlar doğrultu-

sunda birçok kurtarma operasyo-
nu da gerçekleştirdi. Şehrin dört 
bir yanındaki vatandaşlar Büyük-
şehir Belediyesi’nin özverili ça-
lışmaları nedeniyle Başkan Büyü-
kerşen’e ve belediye çalışanlarına 
teşekkür ettiler.

  Büyükşehir Belediyesi Karla Mü-
cadele Ekipleri, sorumluluk alan-
larının dışında bulunan Devlet 
Yolları’nda da Karayolları ekiple-
rine yardım ederek şehirlerarası 
ulaşımda meydana gelen aksak-
lıkları en aza indirdiler.

Karla Mücadele Ekipleri Şehir merkezinde başta sağlık kuruluşlarının yolları olmak üzere ana 
arterler ve sorumluluğunda bulunan kaldırımlarda aralıksız kar temizleme çalışmaları yaptılar.

Ekipler, ilçe ve uzak mahallelerin yollarında da yol açma, kar temizlik ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiler. Ayrıca 
Karayolları'nın sorumluluğunda olan bazı Devlet Yolları da Büyükşehir Belediyesi Ekipleri'nin yardımlarıyla ulaşıma açıldı.

HANMAHMUDİYEKÜTAHYA - ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR
6284 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNE ŞİDDET GÖREN YA DA ŞİDDETE

UĞRAMA İHTİMALİ OLAN KİŞİYE YÖNELİK YOL HARİTASI

ŞİDDET GÖREN KADIN İÇİN ŞİKAYET YOL HARİTASI
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(ESKİ), ilçelere ve uzak mahallelere daha hızlı ve etkili hizmet sunmak için 
makine parkına 12 yeni araç ekledi.

Bir süre önce ilçe ve uzak mahallerde çalışmak 
üzere Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesine 
alınan yeni iş makinelerinden sonra şimdi de 

ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak 
üzere 12 yeni araç ve iş makinesi alındı. 
    ESKİ’nin filosuna dâhil edilen yeni araçlar arasın-
da 6 adet beko-loader (kazıcı-kepçe), su arızalarına 
müdahale edecek 4 adet özel donanımlı su arıza 
onarım aracı, altyapıda meydana gelebilecek sorun-
ları etkili bir şekilde çözecek bir adet altyapı onarım 
aracı ve iş makinelerinin uzak noktalara sevkiyatın-
da kullanılmak üzere bir adet çekici bulunuyor.
    ESKİ yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklama-
da, imkânlar dâhilinde Büyükşehir Belediyesi’nin so-
rumlu olduğu her noktaya eksiksiz ve kaliteli hizmet gö-
türmek için aralıksız çalıştıklarını belirterek yeni araçlarla gerek 
yeni yatırımların hayata geçirileceğini gerekse oluşabilecek altyapı ve 
su sorunlarının hızlı bir şekilde çözüleceğini ifade ettiler.

ESK İ , YEN İ  ARAÇLARIYLA 
DAHA H IZL I  H İZMET  VERECEK

8ESKİ
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BÜYÜKŞEHİRDEN ÖRNEK SAĞLIK HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi’nin yoksul ve sosyal gü-
venlikten yoksun vatandaşlarımıza hizmet 
vermek amacıyla kurduğu ancak, çeşitli en-

geller nedeniyle hayata geçirilemeyen Belediye Has-
tanesi Binası, Büyükşehir Bele-
diyesi ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (ESOGÜ) arasında 
imzalanan protokolle, Türkiye’de 
bir ilk olarak, Bellek ve Sağlıklı 
Yaşlanma Uygulama-Araştırma 
Merkezi olarak hizmet verecek. 
Konuyla ilgili konuşan ESOGÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 
merkezin Eskişehir’in, ülkenin 
hatta insanlığın faydasına olaca-
ğını söyleyerek “Üniversiteler, 
içerisinde bulundukları bölge-
ye hizmet etmekle de yüküm-
lüdürler. Bu yükümlülükleri yerine getirebilmek 
için üniversite-yerel yönetimler ilişkisinin çok 
sıkı olması gerekiyor. Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, Belediye Hastanesi’ni Bellek ve Sağ-
lıklı Yaşlanma Uygulama-Araştırma Merkezi’ne 
tahsis ettiği için kendilerine Eskişehir halkı adına,    

ESOGÜ olarak teşekkür ediyoruz” dedi.
    Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Demet Özbabalık ise Eskişehir’in ortalama yaşlı nü-
fusunun yüzde 9,1 olduğunu belirterek “Bugün sa-

dece Eskişehir için değil ülkemiz için de önemli 
bir merkezin kuruluşunu gerçekleştirdik. Olası 
yaşlılık hastalıklarının çareleri, bu hastalıklarla 
ilgili çalışmalar ve araştırmalarla olanaksızlık-
ların çaresi bu merkez ile bulunacak. Büyük bir 
ekip yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı yaşlanması 

için ellerinden geleni yapmaya hazır” dedi. 
   Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen de yerel yönetim-üniversite iş-
birliklerini çok önemsediklerini söyledi. Gençlerin 

yoğun olduğu bir kentte her 
şeyin yeni, canlı, hareketli ve 
en güzelinin isteneceğini be-
lirten Büyükerşen “ İmzala-
dığımız protokol ile kurulan 
bu merkez, Türkiye’de bir 
ilk olacak. Bir taraftan ha-
yata geçirdiğimiz projelerle 
gençlik şehrine dönüştürdü-
ğümüz Eskişehir’de yaşlılar 
için de projeler üretmemiz 
gerekiyor. Bellek ve Sağlıklı 
Yaşlanma Uygulama-Araş-
tırma Merkezi sayesinde Es-

kişehir’deki yaşlılarımız ve yaşlı yakınlarımız aynı 
gençler gibi hayatlarından memnun, bahtiyar bir 
süreç geçirecek. Emeği geçen Başta Sayın Rektör 
Prof. Dr. Hasan Gönen olmak üzere tüm hocala-
rımıza teşekkür ediyor, Eskişehir’e hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Yolu üzerinde bulunan hastane binası, Türkiye’de bir 
ilk olarak, yaşlı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere Bellek ve Sağlıklı Yaşlanma 
Uygulama- Araştırma Merkezi oluyor. Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Üniversi-
tesi arasında imzalanan protokolle, üniversite bünyesinde kurulacak Bellek ve Sağ-
lıklı Yaşlanma Uygulama-Araştırma Merkezi Türkiye’ye örnek olacak. 

Bellek ve Sağlıklı Yaşlanma Uygulama - Araştırma Merkezi Türkiye'de bir ilk olacak

9



10haber

BÜYÜKŞEHİR GİRİŞİMCİYİ KUCAKLIYOR
Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik eğitimle-
rine devam ediyor. Yapılan mülakatlar sonucunda eğitime katılımı uygun görülen girişimci 
adayları aldıkları dersler sonrası KOSGEB’in hibe programlarından yararlanabiliyor.

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Prog-
ramı kapsamında Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi ve  KOSGEB Eskişehir 

Hizmet Merkezi Müdürlüğü  işbirliğiyle  dü-
zenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne 

katılan adaylar, KOSGEB Eskişehir Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerinin oluşturduğu jüri tarafından ya-
pılan mülakatla belirleniyor.
   Mülakatlar sonrası girişimci adayları, Ope-

ra binası arkasındaki ESMEK Büyükşehir Be-
lediyesi  Meslek Edindirme ve Eğitim Merke-
zi’nde Prof. Dr. Barış Baraz’ın eğitmen olarak 
katıldığı 70 saat eğitim sonunda, sertifika al-
maya hak kazanıyorlar. 

İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’nda gerçekleştirilen tö-
rende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. 

Ali Mumcu, kurumlar arası işbirliklerinin 
önemine vurgu yaparak Büyükşehir Bele-
diyesi ve eğitime katılan itfaiye personeline 
teşekkür etti. İtfaiye Daire Başkanı Ergün 
Peker ise her türlü acil durum ve afet zaman-
larında itfaiyenin vatandaşların yanında ol-
duğunu belirterek “Acil durumlar, kazalar 
ve afet durumlarında ilk yardım eğitimi 
büyük önem arz ediyor. Bu sebeple itfaiye 
personelimizin temel ilk yardım eğitimi 
alması çok önemli. Bilgi ortak kılındığı 
sürece anlam ifade eder. Bilgi ve deneyle-
rini bizimle paylaşan İl Sağlık Müdürlü-
ğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle itfaiye personeline yönelik 
gerçekleştirilen Temel İlk Yardım Eğitimi’ni başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
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YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN SIKI DENETİM

Büyükşehir Belediyesi yardıma muh-
taç vatandaşlarımıza destek olmayı 
sürdürüyor. Aşevimiz her gün 2 bin 
500 kişiye sıcak yemek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre 
Koruma Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire 
Başkanlığı ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren fırın, restoran, 
kafeterya ve diğer gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
de hizmet veren Aşevi, sosyal 
güvencesi olmayan 2 bin 500 

kişiye sıcak yemek imkanı sağlıyor. 
Yapılan bağışlar ve yardımlar ile bin-
lerce vatandaşımıza her gün 3 öğün 
sıcak yemek dağıtan Büyükşehir Be-
lediyesi Aşevi ayrıca, kış aylarında so-
kaklarda yaşayan evsiz ve kimsesiz ki-

şilerin yemek ihtiyacını da karşılıyor. 
Aşevinde hazırlanan yemekler aynı 
zamanda, bakıma muhtaç ve evde ba-
kım hizmeti gören hemşehrilerimize 
de özel servis araçları ile ulaştırılıyor. 
Aşevi yetkilileri daha fazla yardıma 
muhtaç vatandaşlarımıza ulaşabil-
mek için duyarlı Eskişehirlilerin yar-
dımlarını beklediklerini ifade ettiler. 

Eskişehirlilerin ve şehrimi-
ze gelen turistlerin  yoğun 
ilgi gösterdiği restoran, 

kafeterya ve  gıda satışı yapan 
işyerlerinde hijyen, yangın ted-
birleri, bitkisel atık yağ kontrolü, 
reklam vergi ödemesi, ruhsat gibi 

konularda denetimlerini gerçek-
leştiren ekipler, eksiklikleri tespit 
edilen işletme sahiplerine gerekli 
uyarıları yaptılar. Zabıta ekipleri 
ayrıca, gece yarısı düzenledikleri 
denetimlerde ekmek fırınlarını 
da denetlediler. Temizlik, iş yeri 

ruhsatı, ürünlerin gramajı ve ha-
mur yapımında kullanılan suların 
klor oranlarını denetleyen ekip-
ler, ekmekleri hassas tartılarla öl-
çerek gramajı düşük olan ekmek-
leri hayır kuruluşlarına vermek 
üzere topladılar.

   Büyükşehir Belediyesi yetkili-
leri denetimlerin artarak sürece-
ğini belirterek vatandaşlarımızın 
fırın, restoran, kafeterya ve  gıda 
satışı yapan işletmelerde karşılaş-
tıkları sorunları ALO 153 Zabıta 
hattına bildirmelerini istediler.

Hayırsever vatandaşlarımız yardımlar için 211 55 00- 1319 / 1221 
ve 231 60 60 numaralı telefonları arayabilir ya da Reşadiye Sokak’ta 

bulunan Aşevi’ne yardımlarını makbuz karşılığı iletebilirler.
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Çocukların zihinsel ve sosyal ge-
lişimlerine katkı sağlamak ama-
cıyla düzenlenen atölyelerde, bir  

taraftan çeşitli konularda yeni bilgiler 
edinen çocuklar diğer taraftan da uygu-
lamalı olarak yapılan deneylerle bilimin 
eğlenceli dünyasında keyifli bir o kadar 
da verimli zaman geçirdiler.

GELECEĞİN ARKEOLOGLARI BİLİM DENEY MERKEZİ’NDE

Bilim Deney Merkezi ve Uzay Evi’nde düzenlenen Zihni Sihir, Kı-
vır Katla Kağıtla, Çek Senin de Filmin Olsun atölye çalışmalarıy-
la yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, Kazı Kumu Bul Bunu atölye-

siyle de arkeoloji biliminin gizemli dünyasında eğlenceli bir yolculuğa 
çıktılar. Arkeoloji bilimini tanıtmak amacıyla hazırlanan yeni alanda 
öğrenciler, bilimsel kazı çalışmalarının nasıl yapıldığı hakkında uygu-
lamalı atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Atölyeye katılan çocuklar, 
bir arkeologun nasıl çalışması gerektiğini öğrenirken, yaptıkları kazı 
çalışmalarıyla keşfetmenin heyecanını yaşadılar.

HAVYANLAR ALEMİNİ 
YAKINDAN  TANIDILAR

Büyükşehir Belediyesi Su-
altı Dünyası’nda uzman 
biyologlar ve veterinerler 

tarafından gerçekleştirilen çalış-
malarda çocuklar “Hayvanlara 
Karşı Sorumluluklarımız, Zoo-
loji, Nesli Tükenen Hayvanlar, 
Hayvan Tahmin Oyunu, Mikros-
kopla İnceleme, Böcek Atölyesi, 
Balık Besleme, Dalgıç İletişimi, 
Akvaryum Nasıl Çalışıyor, Senin 
Akvaryumun, Ekoloji, Akvar-
yumda Yarışma, Deniz Kirliliği” 
atölyeleriyle hayvanların ilginç 
dünyasını tanıyarak çeşitli türleri 
yakından inceleme fırsatı buldular.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

GELECEK NESİLLERİN EĞİTİMİNE DESTEK
Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dünyası, Uzay Evi ve 
Bilim Deney Merkezi’nde ilköğretim öğrencileri-
nin yarıyıl tatillerini en verimli şekilde değerlen-
dirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen atöl-
yeler, çocuklardan yoğun ilgi gördü. 
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ÇOCUK İSTİSMARINA BİRLİKTE DUR DİYELİM
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi’nin çocukların cinsel sömürü ve istismardan ko-
runması ve kollanmasına yönelik yürüttüğü Beşte Bir Kampanyası, ilçe okullarında düzenlenen 
eğitim çalışmalarıyla öğretmen ve velilere anlatıldı. İnönü İlçesi’nden başlatılan Beşte Bir Kam-
panyası kapsamında Eskişehir ve ilçelerinde yüzlerce öğretmen ve veliye ulaşılması planlanıyor.

Türkiye’de Haziran 2013 
tarihinden bu yana Ulus-
lararası Çocuk Merkezi 

(UÇM) tarafından “Çocukların 
cinsel sömürü ve istismara karşı 
korunması” projesi  kapsamında 
yürütülen Beşte Bir Kampanyası, 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla Eskişehir ilçelerinde öğ-
retmen ve velilerle buluştu.      

   İlk olarak, İnönü ilçesinden baş-
layan kampanya diğer ilçelerde 
de etap etap ilerledi. 
  Beşte Bir Kampanyası’nın yerel 
düzeyde ortağı olan ve Türkiye’de 
Beşte Bir Kampanyası Kentler 
ve Bölgeler sözleşmesini ilk im-
zalayan Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerde düzenlediği 
eğitim programlarıyla çocuğa 

karşı cinsel şiddetin önlenmesi 
konularında öğretmen ve velileri 
bilinçlendirdi.
  Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Hakları Birimi, Esçocuk Evi ana-
sınıfı öğretmeleri ve Kadın Da-
nışma ve Dayanışma Merkezi 
gönüllü  psikologu tarafından il-
çelerde verilen eğitimlerde, Beşte 
Bir Kampanyası detayları ve ço-

cuğun cinsel sömürü ve istismar-
dan korunmasına yönelik önle-
yici faaliyetler anlatıldı.
  Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Hakları Birimi tarafından Es-
kişehir ve ilçelerinde yürütülen 
kampanya ile 2015 yılı içerisinde 
yüzlerce öğretmen ve veliye ula-
şılması planlanıyor. 

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi’nin çocuk 
haklarının bilinirliğinin ve farkındalığının sağlanması 
amacıyla oluşturduğu Üç Boyutlu Hareketli Kitap Ta-

sarımı Atölyesi çalışmaları öğrencilerden büyük ilgi gördü. 
Düzenlenen atölye çalışması ile çocuklar, sanatsal ve yazınsal 
becerilerini  sergiledikleri üç boyutlu kitap ile “çocuklardan 
çocuklara” aktarımda bulunuyorlar.
    Yaratıcı yazma ve öykü oluşturma atölyesi çocuk kitapları 
yazarı Nilay Yılmaz ve Üç Boyutlu Kağıt Tasarımcısı Grafiker 
Burhan Bilgiç tarafından verilen eğitimlerde çocuklar, kendi 
yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayarak, eğlenerek öğrenme-
nin keyfini yaşıyorlar. 

ÇOCUKLARIN EL BECERİSİNİ GELİŞTİRİYOR
Ü Ç B O Y U T LU K İ TA P ATÖ LY E S İ  

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi 
tarafından düzenlenen Üç Boyutlu Hare-
ketli Kitap Tasarımı Atölyesi ile çocuklar 
el becerilerini ve hayal güçlerini geliş-
tirme fırsatı buluyorlar.
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ULUÖNDER PARKINA ANLAMLI RÖLYEFLER
Büyükşehir Belediyesi Eskişehir'in dört bir yanını heykellerle 
güzelleştirmeye devam ediyor. Şehrin estetik görünümünün yanı sıra 
sosyal hayatına da katkı sağlayan heykeller büyük beğeni topluyor.

Çevre yolu üzerinde bulunan Uluönder 
parkına yerleştirilen ve Atatürk ile Kur-

tuluş Savaşı’nı tasvir eden rölyefler, parkı   
gezmeye gelenlerin beğenisini kazanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ön-
derliğinde yapılan ve Eskişehir’in değerli insanlarını 
tasvir eden heykeller de Tülomsaş karşısında bulu-

nan parkta yerlerini aldı. Eskişehirli Milli sporcular Nasuh 

Akar, Abdülkadir Arum ve Ahmet Bilek yapılan heykellerle 
ölümsüzleşti.Eskişehir’in en önemli caddelerinden birine 
ismini veren güreşçi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan’ın heykeli 
ise Tepebaşı bölgesinde bulunan Eti Park’a yerleştirildi.

ESKİŞEHİR’İN DEĞERLERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Nasuh AKAR Abdülkadir ARUN Ahmet BİLEK Kızılcıklı Mahmut PEHLİVAN
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü adına sahibi:
Oğuzhan ÖZEN

Yazı İşleri Müdürü:
Deniz KAPLAN

Haber - Hazırlık
Evren ÇELİKEL

Fatih GÜNAYDIN
Veysel DEMİRAL

İletişim Adresi:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Arifiye Mah. İki Eylül Cad. No: 53 ESKİŞEHİR
Tel: (0. 222) 211 55 00 - 1218

e-mail: haber@eskisehir-bld.gov.tr

Basım Yeri: 
Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Apa-Giz Plaza, 
Büyükdere caddesi, No 191 Kat 20, 

34330 Levent, İstanbul, Türkiye 
Telefon 0 212 269 62 62 
Faks     0 212 283 23 10

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Sen-
foni Orkestrası’nın ortak yapımı olan ve ünlü 
tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’in yeniden 

sahneye koyduğu Lüküs Hayat Müzikali, İstanbul 
turnesinde üç gün üst üste kapalı gişe oynadı.
  Avrupa’nın en kapsamlı ilk üç performans merke-
zinden biri olan Zorlu Center Performans Sanatları 
Merkezinde (PSM) Senfoni Orkestramız eşliğinde 
üç temsil veren Şehir Tiyatrolarımız büyük beğeni 
topladı. Üç günde yaklaşık 7 bin kişinin izlediği Lü-
küs Hayat Müzikali’nin biletleri günler öncesinden 
tükenti.  Başkan Büyükerşen, AKP’li Belediye Mec-
lis üyeleri tarafından 2015 bütçesinde, bütçeleri yarı 
yarıya kesilmesine rağmen, Şehir Tiyatroları ve Sen-
foni Orkestrası’nın İstanbul’da dakikalarca ayakta 
alkışlanmasının anlamlı olduğunu, her iki sanat ku-
rumunun gerek uluslararası gerek ulusal organizas-
yonlarda Eskişehir’i başarıyla temsil etmeye devam 
ettiğini vurguladı.

ŞEHİR TİYATROLARI ÖDÜLE DOYMUYOR

Her sezon sahne-
ye koydukları 
tiyatro oyunla-

rıyla Eskişehirlilerin ol-
duğu kadar Türkiye’nin 
de büyük beğenisini ka-
zanan Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatroları 
oyuncuları, Türkiye’nin 
en prestijli kurumların-
dan ödül almaya devam 
ediyor. Şehir Tiyatroları 
oyuncuları son olarak 

Ankara’da düzenlenen 
5. Sadri Alışık Ana-
dolu Tiyatro Oyuncu 
Ödülleri töreninden iki 
ödülle döndüler. Nafi-
le Dünya oyunundaki 
performanslarıyla Bas-
ri Albayrak, “Komedi 
ya da Müzikal Dalında 
Yılın En Başarılı Erkek 
Oyuncu”, Elçin Tezcan 
da, “Komedi ya da Mü-
zikal Dalında Yardımcı 

Rolde En Başarılı Ka-
dın Oyuncu” seçildiler.

ESKİŞEHİR’DEN İSTANBUL’A ‘LÜKÜS HAYAT’ İLE SANAT ÇIKARTMASI

7000 KİŞİ DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLADI
Ünlü tiyatro sanatçısı - yönetmen Haldun Dormen’in yeniden yorumladığı ve Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Senfoni Orkestrası’nın sahnelediği ‘Lüküs Hayat’ müzikali, 
İstanbul’da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde üç gün üst üste kapalı gişe oy-
nadı. Aralarında ünlü gazeteciler ve tiyatro sanatçılarının da bulunduğu 7000 kişi, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nı ve Senfoni Orkestrası’nı ayakta alkışladılar.



16ilan


